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Περίληψη 

Οι περιπτώσεις των Stuxnet, Flame κ.ά. ανέδειξαν μια νέα κατηγορία απειλών, 

αυτή των APTs (Advanced Persistent Threats),  όπου αντίπαλοι με υψηλές τεχνικές 

ικανότητες (συνήθως και με υψηλούς πόρους χρηματοδότησης), πραγματοποιούν 

εξελιγμένες και μακροχρόνιες επιθέσεις στοχεύοντας στην αποκάλυψη πληροφοριών 

υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος ή εθνικής ασφάλειας. Αυτή η κατηγορία απειλών 

αφορά εμπλεκόμενους φορείς με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με υψηλές τεχνικές 

δυνατότητες, οι οποίοι στη βάση υψηλών χρηματοδοτήσεων αλλά και κινήτρων, 

πραγματοποιούν εξελιγμένες, διαρκείς και μακροχρόνιες επιθέσεις. Επομένως, ο 

εντοπισμός και η αντιμετώπιση των απειλών αυτών χρήζει αντίστοιχου επίπεδου 

κατάρτισης και δυνατοτήτων. Πιο συγκεκριμένα η αντιμετώπιση, έγκειται στο γεγονός, 

της οργανωμένης, επαρκούς και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρησης σχετικά με την 

απειλή, ώστε η γνώση αυτή να χρησιμοποιηθεί, τόσο στην τωρινή στρατηγική (διοικητικά, 

τεχνικά και άλλα μέτρα προστασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας ενός 

πληροφοριακού συστήματος), όσο και σε κάθε μελλοντική παρόμοια προσπάθεια.  

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του προβλήματος 

εντοπισμού και αντιμετώπισης των  προηγμένων επίμονων απειλών (APT – Advanced 

Persistent Threat) μέσω οργανωμένης, επαρκούς και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει παρουσίαση τεχνικών, μεθόδων κι εργαλείων digital 

forensics για την εξαγωγή ενδείξεων ή πειστηρίων επικείμενων απειλών. 

Λέξεις Κλειδιά: APT (Advanced Persistent Threat), Cyber Kill Chain, NIST 

Cybersecurity Framework, Preventive Digital Forensics, Artifact 
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Abstract 

 The cyber security incidents of Stuxnet, Flame e.t.c. have revealed a new advanced 

category of cyber threats termed as “APTs” (Advanced Persistent Threats). Such attacks 

are operated by an organized group of adversaries that possess sophisticated levels of 

expertise, significant funding resources, motivations and high training. The intention of an 

APT attack is to gain access to highly sensitive economic or national security information 

throughout a sophisticated, stealthy and long-lasting attack. Considering all the above, 

identifying and addressing these threats requires a corresponding level of training and 

capabilities. More specifically, protection against these threats is provided by an organized, 

adequate and real-time information on the presence of such attacks, so that this knowledge 

can be used both for the current security strategy (administrative, technical and other 

protective measures to meet the security requirements of an information system), and for 

any future similar effort. 

 The aim of this thesis is to deal the problem of identifying and confronting 

advanced persistent threats through the organized, adequate and real-time information 

whenever such attacks take place. Consequently, techniques, methods and tools of digital 

forensics will be presented to identify evidence or indicators of upcoming threats. 

Keywords: APT (Advanced Persistent Threat), Cyber Kill Chain, NIST 

Cybersecurity Framework, Preventive Digital Forensics, Artifact 
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1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η ευρύτατη χρήση του 

Διαδικτύου έχουν στρέψει το σύνολο των δραστηριοτήτων του σύγχρονου ανθρώπου, 

στον κυβερνοχώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την στροφή και της εγκληματικότητας στον 

χώρο αυτό, δημιουργώντας έτσι ηλεκτρονικής μορφής εγκλήματα, όπως είναι η παράνομη 

πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα, οι επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial 

of Service, DoS), οι ηλεκτρονικές απάτες κ.α. Με την πάροδο του χρόνου, το ηλεκτρονικό 

έγκλημα εξελίχθηκε σε ακόμη πιο επικίνδυνες μορφές με διεθνή διάσταση και χαρακτήρα 

που διεξάγονται από ομάδες ατόμων με υψηλή τεχνογνωσία και ειδίκευση 

χρησιμοποιώντας ευφυής μεθοδολογίες και εργαλεία δράσης. Ενδεικτικά τέτοια 

παραδείγματα, τα οποία αναδεικνύουν την σημαντικότητα του θέματος, είναι η επίμονη 

και ευφυής επίθεση “Flame” που για πέντε (5) χρόνια (2007-2012) συγκέντρωνε 

«αθόρυβα» άκρως εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες από χώρες της Μ. Ανατολής  

[1], η οργανωμένη και παγκόσμιας κλίμακας επίθεση “Carbanak” ενάντια σε τραπεζικούς 

οργανισμούς όλου του κόσμου που με την οποία μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών (203-2015) 

κλάπηκαν ένα (1) δις δολάρια Αμερικής  [2], η προηγμένη επίθεση το 2016 ενάντια στην 

κρίσιμη υποδομή του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, από την συμμορία ”BlackEnergy 

APT group” που απενεργοποιούσε τμήματα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ενώ 

ταυτόχρονα προέβαινε σε διαγραφή κρίσιμων δεδομένων του οργανισμού και ιχνών της 

επίθεσης [3] κ.α. 

Συνεπώς, γινόμαστε μάρτυρες ότι ο κλάδος ασφάλειας βρίσκεται αντιμέτωπος με 

νέου είδους, οργανωμένες και ευφυής απειλές, η επιτυχής έκβαση των οποίων αποτελεί 

την ισχυρή απόδειξη ότι οι υφιστάμενες προσεγγίσεις ασφαλείας δεν επαρκούν. Ως εκ 

τούτου, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και υλοποίηση μίας αντίστοιχα εξελιγμένης και 

ευφυούς μεθοδολογίας για την προληπτική αντιμετώπιση τους. 
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 1.2  Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, η διερεύνηση του προβλήματος της αντιμετώπισης 

των προηγμένων απειλών και η πρόταση μίας νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 

κυβερνοασφάλεια που βασίζεται στην προληπτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

εγκληματολογίας (digital forensics) για την εξαγωγή ενδείξεων ή πειστηρίων επικείμενων 

απειλών. Προς αυτή την κατεύθυνση και για την δυνατότητα της πλήρης εφαρμογής της 

προτεινόμενης προσέγγισης, θα γίνει παρουσίαση τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων της 

ηλεκτρονικής εγκληματολογίας. 

 1.3  Συνεισφορά  

Η συνεισφορά της μελέτης είναι η: 

 κατανόηση των προηγμένων επιθέσεων 

 επέκταση του υφιστάμενου πλαισίου και προσέγγισης στην κυβερνοασφάλεια 

 δημιουργία βάσης για κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές  

 υιοθέτηση των παρουσιαζόμενων τεχνικών, από υπάρχοντα ή νέα συστήματα 

εντοπισμού και πρόληψης επιθέσεων 

 κατανόηση της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας, των τεχνικών και  των εργαλείων 

αυτής 

 βελτιστοποίηση του χρόνου αντιμετώπισης μίας επίθεσης, λόγω ότι ο υπεύθυνος 

ασφαλείας μέσω επερωτημάτων σε ήδη καταγεγραμμένα ευρήματα, θα μπορεί να 

εξάγει άμεσα συμπεράσματα και κατευθύνσεις 

 αποτελεσματικότητα του έργου της ίδιας της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας, 

λόγω της προ-καταγραφής των ευρημάτων, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση 

δεν υπάρχουν, καθώς εσκεμμένα διαγράφονται από τον επιτιθέμενο 

 κατανόηση, από ερευνητές ασφαλείας, αναλυτές κακόβουλου λογισμικού 

(malicious software, εφεξής malware), διαμοιρασμού πληροφοριών (Cyber Threat 

Intelligence Sharing) κ.α. των ευρημάτων που σε ένα σύστημα δύναται να 

εντοπιστούν 
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 1.4  Βασική Ορολογία  

Στον πίνακα 1 παρατίθεται η βασική ορολογία της παρούσας μελέτης  

Πίνακας 1: Βασική ορολογία 

Ελληνικός 

όρος 

Αγγλικός 

όρος 

Επεξήγηση 

Ηλεκτρονική 

εγκληματολογία 

Digital 

Forensics 

Ορίζεται η χρήση επιστημονικά αποδεκτών μεθόδων που 

αποσκοπούν στην αναγνώριση, συλλογή, εξέταση και ανάλυση των 

ψηφιακών δεδομένων ενός υπολογιστικού συστήματος ή δικτύου, 

με σκοπό την εξαγωγή αδιαμφισβήτητων, αδιάβλητων και νομικά 

έγκυρων αποδεικτικών στοιχείων (ψηφιακών πειστηρίων) [4] 

Συμβάν Event Οποιοδήποτε παρατηρίσιμο γεγονός (π.χ. λήψη email, εκκίνηση ή 

λειτουργία εφαρμογής, διαγραφή αρχείου, σύνδεση χρήστη,  κ.α.) 

[5] 

Περιστατικό 

ασφαλείας ή 

συμβάν 

ασφαλείας 

Incident Οποιοδήποτε ενέργεια συνιστά παραβίαση ή απειλή παραβίασης 

της πολιτικής ασφαλείας ενός συστήματος ή της αποδεκτής/ορθής 

πολιτικής χρήσης ή των στάνταρ πρακτικών ασφαλείας [5] 

Τεχνούργημα Artifact Σημείο, αρχείο, τοποθεσία, δημιούργημα ενός Λειτουργικού 

Συστήματος (ΛΣ), εφαρμογής ή συσκευής που παρουσιάζει 

ψηφιακά, ιστορικό ενδιαφέρον και από το οποίο δύναται να 

εξαχθούν ευρήματα (πειστήρια) μίας επίθεσης. Παραδείγματα 

τεχνουργημάτων αποτελούν τα κλειδιά του μητρώου ρυθμίσεων 

(registry), τα αρχεία καταγραφής συμβάντων κ.α., ενώ 

παραδείγματα ευρημάτων αποτελούν στιγμιότυπα των σχετικών 

τεχνουργημάτων ή πληροφορίες για αυτά (π.χ. ημεροχρονολογία 

δημιουργίας κλειδιού). Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υφίσταται 

επίσημη έννοια του όρου «τεχνούργημα» 

Δείκτης  Indicator Συνδυασμός ή μεμονωμένα ευρήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται 

ως κανόνες λογισμικών ασφαλείας για τον εντοπισμό νέων 

επιθέσεων που επαναχρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές 

(δημιουργούν παρόμοια ίχνη με προγενέστερες επιθέσεις) [6] 
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 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο παρόν κεφάλαιο, έγινε εισαγωγή στο αντικείμενο, αναλύθηκε το πρόβλημα, ο στόχος, 

παρουσιάστηκε η συνεισφορά της μελέτης και τέλος παρατέθηκε η βασική ορολογία για 

την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες. Η δομής της υπόλοιπης μελέτης, αποτελείται από 

έξι επιπλέον κεφάλαια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης, 

αρχικά αναλύονται οι προηγμένες επιθέσεις και τα βήματα που αυτές ακολουθούν και εν 

συνεχεία μελετάται η υφιστάμενη προσέγγιση και πλαίσιο κυβερνοασφαλείας που 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση τους.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία νέα προτεινόμενη ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προηγμένων απειλών, η οποία συνδυάζει την 

υφιστάμενη προσέγγιση, το υφιστάμενο πλαίσιο κυβερνοασφαλείας και την ηλεκτρονική 

εγκληματολογία.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, για την εφικτή και πλήρη εφαρμογή της προτεινόμενης 

προσέγγισης, αναλυτικά παρουσιάζονται τα τεχνουργήματα των τερματικών συστημάτων 

και δικτύων, καθώς και οι τεχνικές και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας 

που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση ευρημάτων από αυτά. Συγκεκριμένα, το εν λόγω 

κεφάλαιο διαρθρώνεται σε δύο υποκεφάλαια, τα οποία αποτελούν άξονα 

κατηγοριοποίησης των τεχνουργημάτων σε τεχνουργήματα τερματικών συσκευών και σε 

τεχνουργήματα δικτύων. Στο κάθε υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται τα επιμέρους 

τεχνουργήματα, επιπρόσθετα κατηγοριοποιημένα ανά τύπο ευρήματος που από αυτά 

δύναται να εξαχθεί και παράλληλα με το καθένα, αναλύονται οι σχετικές τεχνικές και 

εργαλεία της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση 

πληροφοριών από αυτό. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο, τα προαναφερόμενα τεχνουργήματα επιπρόσθετα 

κατηγοριοποιούνται βάση των σταδίων που ακολουθεί μια προηγμένη επίθεση, το οποίο 

αποτελεί και τον σημαντικότερο άξονα κατηγοριοποίησης τους. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλυτικά παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σενάριο μίας 

προηγμένης επίθεσης και ταυτόχρονα με αυτό εφαρμόζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία 

που οδηγεί στον εντοπισμό και σκιαγράφηση της. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας, τα 

συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις.  
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 2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 2.1  Προηγμένες επίμονες απειλές 

Οι προαναφερόμενες νέες επικίνδυνες μορφές επιθέσεων, περιγράφονται υπό τον όρο 

«προηγμένες επίμονες απειλές» (Advanced Persistent Threat - APT) [7]. Σύμφωνα με το 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνολογίας (National Institute of Science and 

Technology, εφεξής  NIST), «APT είναι μια απειλή που διαθέτει εξελιγμένα επίπεδα 

τεχνογνωσίας και σημαντικούς πόρους, που της επιτρέπουν να δημιουργεί τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις προκειμένου να επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς της στόχους, 

χρησιμοποιώντας πολλαπλούς φορείς επίθεσης (π.χ. ψηφιακούς, φυσικούς και 

εξαπάτησης). Αυτοί οι στόχοι τυπικά περιλαμβάνουν την επίτευξη της παραμονής του 

επιτιθέμενου στην υποδομή ενός πληροφοριακού συστήματος για τον σκοπό της 

εξαγωγής/υποκλοπής πληροφοριών, υπονόμευσης ή εμποδισμού κρίσιμων πτυχών της 

αποστολής του ή την απλή  παραμονή του  με σκοπό να πραγματοποιήσει τους εν λόγω 

στόχους μελλοντικά.  Μια προηγμένη επίμονη απειλή: 

(i) επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης 

χρονικής περιόδου,  

(ii) προσαρμόζεται σε κάθε προσπάθεια αντίστασης του αμυνόμενου, 

(iii)είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το επίπεδο αλληλεπίδρασης που απαιτείται 

προκειμένου να εκτελέσει τους στόχους της» [8]. 

Διάφοροι άλλοι οργανισμοί κυβερνοασφαλείας προσεγγίζουν τον ορισμό μιας 

APT επίθεσης, μέσω της ανάλυσης των επιμέρους συστατικών του όρου της. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, μία APT επίθεση χαρακτηρίζεται ως 

[7], [9]: 

 Προηγμένη, καθώς είναι πλήρως στοχευμένη, συντονισμένη και διεξάγεται από 

άτομα με υψηλή τεχνογνωσία και ειδίκευση, τα οποία εκμεταλλεύονται μηδενικής 

ημέρας ευπάθειες (zero-day vulnerabilities) και χρησιμοποιούν 

ιδιοκατασκευασμένα εργαλεία.  

 Επίμονη, λόγω της έντονης προσήλωσης και της πλήρης αφοσίωσης της στον 

στόχο, θέτοντας σε δεύτερη προτεραιότητα τον χρόνο ολοκλήρωσης της. Μία 

τέτοια επίθεση, επιμένει στην παραβίαση ενός συστήματος αναπροσαρμόζοντας 

συνεχώς τις τεχνικές της, στην κάθε προσπάθεια αντίστασης. Τέλος, μετέπειτα της 

παραβίασης δύναται να παραμείνει στο παραβιασμένο σύστημα για μεγάλο 
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χρονικό διάστημα και σταδιακά να πραγματοποιεί τον τελικό της στόχο (π.χ. 

εξάγοντας συνεχώς τμήματα πληροφοριών). 

 Απειλή, διότι ότι πραγματοποιείται από άτομα με υψηλά κίνητρα (π.χ. 

Κυβερνητική κατασκοπεία), ικανότητες και πλήρως χρηματοδοτούμενα και ως εκ 

τούτου είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ζημιά, σε οικονομικούς ή άλλους όρους. 

 2.2  Στάδια προηγμένων επίμονων απειλών 

Η ενδελεχής μελέτη των επιθέσεων αυτών, οδήγησε την Αμερικανική εταιρεία 

σχεδιασμού, ανάπτυξης και έρευνας πάνω στην άμυνα, στις προηγμένες τεχνολογίες και 

στην αεροδιαστημική «Lockheed Martin», στην μοντελοποίηση των σταδίων μιας APT 

επίθεσης [10]. Η Lockheed Martin δίνοντας στον στρατιωτικό όρο “kill chain” 

ηλεκτρονική διάσταση, μοντελοποίησε τα βήματα που ακολουθεί μία τέτοια επίθεση. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τον όρο “Cyber Kill Chain” (εφεξής CKC) περιέγραψε 

τα κάτωθι επτά (7) διακεκριμένα στάδια που ακολουθεί κάθε APT επίθεση για την 

επίτευξη του τελικού της στόχου [10], [11] 

1. «Ανίχνευση (Reconnaissance)»: Περιλαμβάνει τις ενέργειες για την αναγνώριση, 

επιλογή, έρευνα και την γενική εκτίμηση του στόχου. Συνήθως οι ενέργειες αυτές 

είναι 

a. Παθητική αναγνώριση. Αφορά τις ενέργειες για την ανάκτηση 

πληροφοριών για τον στόχο, χωρίς την αλληλεπίδραση με αυτόν. 

Παραδείγματα αποτελούν η ανάκτηση πληροφοριών από δημόσια 

διαθέσιμους πόρους (π.χ. ιστοσελίδα του στόχου, ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης, εργαλεία WHOIS κ.α.), η παρακολούθηση και καταγραφή της 

δικτυακής κίνησης (Sniffing) κ.α. 

b. Ενεργητική αναγνώριση. Αφορά τις ενέργειες για την ανάκτηση 

πληροφοριών για τον στόχο αλληλοεπιδρώντας με αυτόν. Παραδείγματα 

αποτελούν οι τεχνικές σάρωσης θυρών (port scan), χαρτογράφησης της 

δικτυακής υποδομής του στόχου (network mapping), προσδιορισμού 

υπηρεσιών, λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών, εντοπισμού 

ευπαθειών, κοινωνική μηχανική (social engineering) κ.α. 

c. Εντοπισμός των έμπιστων συνεργατών του στόχου 

Οι πληροφορίες που θα προκύψουν από την «ανίχνευση», θα καθορίσουν την 

τεχνική έναρξης της επίθεσης, όπως για παράδειγμα είναι η εκμετάλλευση μίας 
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γνωστής ή νέο-εντοπισμένης ευπάθειας, η υποκλοπή ή πρόβλεψη των 

διαπιστευτηρίων πρόσβασης ενός λογαριασμού, η μόλυνση με κακόβουλο 

λογισμικό μέσω USB συσκευής ή μέσω αποστολής παραπλανητικού μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing email) κ.α. 

2. «Εξοπλισμός (Weaponization)»: Ο επιτιθέμενος βασιζόμενος στις πληροφορίες 

του προηγούμενου βήματος «εξοπλίζεται» κατάλληλα, κατασκευάζοντας κώδικα 

εκμετάλλευσης ευπάθειας (exploit) και κακόβουλο λογισμικό, συνήθως 

κατηγορίας κερκόπορτας (backdoor). Στην συνέχεια, τα ενσωματώνει σε ένα 

«όχημα μεταφοράς», με συνηθέστερους τύπους «οχημάτων» τα αρχεία pdf και 

Microsoft Office (doc, docx και xls), με σκοπό την αποστολή του εν λόγω 

«οπλισμένου» πλέον αρχείου, στον στόχο  

3.  «Παράδοση (Delivery)»: Είναι η παράδοση του ανωτέρω «οπλισμένου» 

(weaponized) αρχείου στον στόχο. Οι τρείς συχνότερα εφαρμοζόμενοι και 

επικινδυνότεροι τρόποι παράδοσης είναι μέσω  

a. πλήρως στοχευμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spear 

phishing email). Αξιοποιώντας τις πληροφορίες του πρώτου βήματος, 

αποστέλλεται παραπλανητικό email προς συγκεκριμένο υπάλληλο του 

οργανισμού (direct attack), ενώ στην ακόμη ευφυέστερη έκδοση της το εν 

λόγω μήνυμα αποστέλλεται από παραβιασμένο έμπιστο συνεργάτη 

(indirect attack) 

b. εκμετάλλευσης μίας ιστοσελίδας που βάσιμα πιθανολογείται ότι ο στόχος 

θα επισκεφτεί (watering hole attack). Βάση των πληροφοριών του πρώτου 

βήματος, εντοπίζεται μία τέτοια ευπαθής ιστοσελίδα και μολύνεται με 

κακόβουλο λογισμικό (indirect attack). Έτσι, όταν ο στόχος επισκεφτεί την 

μολυσμένη πλέον αυτή ιστοσελίδα, μολύνεται και ο ίδιος. 

c. USB συσκευής, η οποία άμεσα συνδέεται φυσικά στο σύστημα (internal 

attack) ή παραπλανητικά παραδίδεται σε υπάλληλο του οργανισμού (π.χ. 

απολεσθέν USB συσκευή στο πάρκινγκ του οργανισμού, όπως 

πιθανολογείται για την “Flame” APT επίθεση) (external attack) 

4. «Εκμετάλλευση (Exploitation)»: Πραγματοποιείται εκμετάλλευση της ευπάθειας 

από το exploit που υπάρχει εντός του παραδοτέου οπλισμένου αρχείου 
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5. «Εγκατάσταση (Installation)»: Πραγματοποιείται εγκατάσταση του κακόβουλου 

λογισμικού που υπάρχει εντός του παραδοτέου οπλισμένου αρχείου, με σκοπό να 

διατηρηθεί μόνιμη πρόσβαση στον στόχο (persistence)  

6. «Υποδομή εντολών και ελέγχου (Command and Control, εφεξής C2)»: Το 

εγκατεστημένο malware, εγκαθιδρύει ένα συγκεκαλυμμένο (covert) C2 κανάλι 

επικοινωνίας με τον δημιουργό του  

7. «Ενέργειες στο στόχο (Actions on Objectives)»: Είναι όλες οι περαιτέρω ενέργειες 

εντός του παραβιασμένου συστήματος, ώστε τελικά να επιτευχθεί ο στόχος της 

επίθεσης. Σε αυτές, δύναται να περιλαμβάνεται η επανάληψη της CKC από το 

παραβιασμένο σύστημα προς άλλο δευτερεύον (lateral movement σε έμπιστο 

συνεργάτη του πρώτου), το οποίο στην ουσία αποτελεί τον πρωτεύοντα στόχο της 

όλης προσπάθειας. 

Τα ανωτέρω στάδια μίας APT επίθεσης παρουσιάζονται στην εικόνα 1 

 

 

Εικόνα 1: Στάδια APT επίθεσης (Cyber Kill Chain) 

 

 2.3  Προσέγγιση κυβερνοασφαλείας κατά Lockheed Martin  

Η Lockheed Martin προσέγγισε την αντιμετώπιση των APT επιθέσεων, εκμεταλλευόμενη 

την ίδια την CKC και τους δείκτες (Indicators) που εξάγονται από την μελέτη 

προηγούμενων επιθέσεων (Intelligence-driven προσέγγιση). Συγκεκριμένα, η προσέγγιση 

και η επιτυχία αυτής, βασίζεται στα τρία (3) εξής σημεία [10]: 

1. για την ολοκλήρωση του στόχου μίας επίθεσης είναι απαραίτητη η εκτέλεση όλων 

των σταδίων της CKC 

2. η επίθεση δημιουργεί ευρήματα (π.χ. κλειδί registry) ίδια με προγενέστερες 

επιθέσεις, δηλαδή χρησιμοποιεί εργαλεία (π.χ.malware, exploits, web shells, C2 

υποδομή, IP διευθύνσεις, email) και τεχνικές (π.χ. συσκότιση-obfuscation 

ενσωμάτωσης κώδικα σε αρχείο) που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν  

3. αξιοποίηση των ήδη υπάρχοντών μηχανισμών ασφαλείας 
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Συνεπώς, για την αναχαίτηση μίας επίθεσης αρκεί η διάσπαση της CKC σε κάποιο από τα 

στάδια της, αναζητώντας δείκτες που παραπέμπουν σε προηγούμενες επιθέσεις και 

παράλληλα αξιοποιώντας τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς ασφαλείας.  

Πιο αναλυτικά, στην προσέγγιση της αρχικά συμπεριέλαβε τα υπάρχοντα 

λογισμικά προστασίας με τον όποιο τρόπο λειτουργίας τους. Ωστόσο, για την βέλτιστη 

διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάκτηση γνώσης από αυτά, τα κατηγοριοποίησε ανά 

στάδιο της CKC δημιουργώντας έτσι για το κάθε βήμα της επίθεσης ένα σύνολο ενεργειών 

δράστης του αμυνόμενου (Courses of Action, CoA). Αυτές οι ανά στάδιο της CKC 

ενέργειες δράσης, παρουσιάζονται στον πίνακα 2 [10].  

Πίνακας 2: Ενέργειες δράσης (Courses of Action) στην CKC κατά LM 

 Detect 

(Εντοπισμός) 

Deny 

(Αποτροπή) 

Disrupt 

(Διάσπαση) 

Degrade 

(Υποβιβασμός) 

Deceive 

(Ξεγέλασμα) 

Destroy 

(Εξολόθρευση) 

Αναγνώριση 
Web 

analytics 

Firewall 

ACL1 
- - - 

- 

Εξοπλισμός NIDS2 NIPS3 - - - 
- 

Παράδοση Vigilant user Proxy filter In-line AV Queuing - 
- 

Εκμετάλλευση HIDS4 Patch DEP5 - - 
- 

Εγκατάσταση HIDS “chroot” jail AV - - 
- 

Υποδομή 

ελέγχου και 

εντολών 

NIDS 
Firewall 

ACL 
NIPS Tarpit 

DNS6 

redirect 

- 

Ενέργειες στο 

στόχο 
Audit log - - 

Quality of 

Service 
Honeypot 

- 

 

                                                 
1 Access Control List (Λίστα ελέγχου πρόσβασης) 

2 Network Intrusion Detection System (Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής επιπέδου Δικτύου) 

3 Network Intrusion Prevention System (Σύστημα Αποτροπής Εισβολής επιπέδου Δικτύου) 

4 Host Intrusion Detection System (Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής επιπέδου Τελικού Συστήματος) 

5 Data Execution Prevention (Αποτροπή Εκτέλεσης Δεδομένων) 

6 Domain Name Server (Εξυπηρετητής Ονομάτων Τομέων) 
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Για παράδειγμα, με βάση την μέχρι στιγμής ανάλυση της προσέγγισης, μία APT επίθεση 

μπορεί να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί «σπάζοντας» την αλυσίδα CKC στο στάδιο 

«Εκμετάλλευση», μέσω της εφαρμογής ενός HIDS που θα εντοπίσει την κακόβουλη 

προσπάθεια εκμετάλλευσης μίας ευπάθειας ή μέσω μίας αναβάθμισης που θα διορθώσει 

κάποια υπάρχουσα ευπάθεια (patch) και θα αποτρέπει την εκμετάλλευση της ή μέσω της 

εφαρμογής ενός εργαλείου «αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων» (DEP) που θα σταματήσει 

την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα στην μνήμη RAM (Random Access Memory). Επίσης, 

σημαντικό παράδειγμα για την κατανόηση του σταδίου «Εξοπλισμός», αποτελεί η 

εφαρμογή ενός NIDS όπου στον πίνακα φαίνεται ότι εντοπίζει την επίθεση στο στάδιο 

αυτό. Στην πραγματικότητα δεν εντοπίζει τις ενέργειες του επιτιθέμενου στο εν λόγω 

στάδιο, καθώς αυτές λαμβάνουν χώρα στο δικό του περιβάλλον και δίχως αλληλεπίδραση 

με τον στόχο [11]. Ωστόσο, ένα NIDS μπορεί να έχει εντοπίσει και να έχει καταγράψει 

ύποπτη κίνηση (ή μετα-πληροφορίες αυτής) κατά το στάδιο «Αναγνώριση», η εξέταση της 

οποίας δύναται να υποδείξει ότι ο επιτιθέμενος στο στάδιο αυτό επέμενε αρκετά για 

παράδειγμα, σε αναζητήσεις πληροφοριών για κάποια διαδικτυακή υπηρεσία (π.χ. Web 

server). Αυτό, θα σήμαινε ότι ίσως τελικά να εντόπισε μια ευπάθεια σε αυτήν και άρα 

πλέον να «εξοπλίζεται» κατασκευάζοντας ειδικό κώδικα εκμετάλλευσης με τον οποίο να 

«οπλίζει» κάποιο παραδοτέο [11]. Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο οι ενέργειες του 

επιτιθέμενου στο στάδιο «Εξοπλισμός», έμμεσα γίνονται αντιληπτές από την εξέταση των 

ευρημάτων του προηγούμενου σταδίου. Eν τέλει συμπεραίνεται ότι για την πλήρη 

αποτροπή του σταδίου «Εξοπλισμός», χρειάζονται δοκιμές ελέγχου τρωτότητας 

(penetration testing), ώστε να εντοπίζονται πιθανές ευπάθειες και να επιλύονται (computer 

hardening), κάτι το οποίο ωστόσο η προσέγγιση δεν αναφέρει. 

Μετέπειτα, η Lockheed Martin στην προσέγγιση της, ως το θεμέλιο λίθο αυτής, 

πρότεινε την συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων για τον εντοπισμό δεικτών 

προηγούμενων επιθέσεων. Για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αυτής, οι δείκτες  

δύναται να εκφράζονται ως κανόνες των εργαλείων προστασίας (π.χ. κανόνες του Snort-

IDS), τα οποία υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη κατηγοριοποιηθεί στα στάδια της CKC ως 

ενέργειες δράσεις. Έτσι, καθώς ο κάθε κανόνας περιέχει δείκτη που ανήκει σε κάποιο 

στάδιο της CKC, ο εντοπισμός του θα συνεπάγεται την επιτυχημένη εκτέλεση όλων των 

προηγούμενων σταδίων [10]. Στο σημείο αυτό, πρότεινε να εφαρμόζεται η ηλεκτρονική 

εγκληματολογία σε όλα τα προηγούμενα στάδια που ο δείκτης εντοπίστηκε, με σκοπό την 

δημιουργία νέων ή την «ωρίμανση» ήδη υπάρχοντών δεικτών [10]. Επιπρόσθετα, η ίδια 
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διαδικασία πρότεινε να εφαρμόζεται και σε όλα τα επόμενα στάδια, όχι μόνο για τους 

ίδιους προαναφερόμενους σκοπούς αλλά επιπλέον και για τον προσδιορισμό των 

προθέσεων της επίθεσης.  

Ένα παράδειγμα της εφαρμογής όλων των ανωτέρω, παρουσιάζεται στην κάτωθι 

εικόνα 2 [10], στην οποία αναπαρίστανται τρείς (3) προσπάθειες εκδήλωσης μίας APT 

επίθεσης. Μετά από την κάθε προσπάθεια, ο αμυνόμενος εφαρμόζοντας τεχνικές και 

εργαλεία της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας στα στάδια πριν και μετέπειτα του σταδίου 

εντοπισμού της επίθεσης, δημιουργούσε ή ενίσχυε δείκτες. Αρχικά, επεξηγώντας την 

εικόνα, οι λευκοί ρόμβοι αναπαριστούν την παρουσία μηχανισμού εντοπισμού μίας 

επίθεσης (π.χ. NIDS) χρησιμοποιώντας δείκτες, οι μαύροι ρόμβοι την λειτουργία 

μηχανισμού αντιμετώπισης μίας επίθεσης (π.χ. patch, NIPS) χρησιμοποιώντας δείκτες, 

ενώ η έλλειψη ρόμβου σημαίνει ότι ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί μία νέα τεχνική, μέθοδο 

ή εργαλείο για την οποία ο αμυνόμενος δεν διαθέτει κάποιο δείκτη και άρα δεν μπορεί να 

εντοπίσει ή να αναχαιτίσει την επίθεση σε εκείνο το στάδιο της. 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα εφαρμογής της Lockheed Martin προσέγγισης 

Αναλύοντας την ανωτέρω εικόνα, τον μήνα Δεκέμβριο τα εργαλεία και οι τεχνικές 

που ο αμυνόμενος εφάρμοζε στο στάδιο «Εκμετάλλευση» δεν διέθεταν δείκτη σχετικό με 

την επίθεση. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πιθανόν την χρήση ενός νέου κώδικα 

εκμετάλλευσης μίας νέας ευπάθειας, από τον επιτιθέμενο. Μετέπειτα της επίθεσης, ο 

αμυνόμενος εφαρμόζοντας τεχνικές και εργαλεία της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας 

τόσο σε αυτό όσο και σε όλα τα υπόλοιπα στάδια, δημιουργούσε νέους δείκτες ή ενίσχυε 

υπάρχοντες. 
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Παρόμοια συνέβη για τα στάδια «Εξοπλισμός» και «Παράδοση» τον μήνα Μάρτιο. 

Ωστόσο, στην προσπάθεια αυτή, παρατηρείται η εκμετάλλευση του δείκτη του σταδίου 

«Εκμετάλλευση» που είχε δημιουργήθηκε τον μήνα Δεκέμβριο. Μετέπειτα αναλύοντας 

όλα τα υπόλοιπα στάδια, ο αμυνόμενος δημιουργούσε νέους δείκτες ή ενίσχυε υπάρχοντες. 

Τέλος τον μήνα Ιούνιο, κατά την τελευταία προσπάθεια της επίθεσης, ο 

αμυνόμενος διέθετε δείκτες για παρόμοια μελλοντική επίθεση σε όλα τα στάδια της CKC. 

Με βάση την όλη ανάλυση της προσέγγισης, διαπιστώνουμε ότι η δημιουργία 

δεικτών και η ωρίμανση τους γίνεται, ξεκινώντας από τον δείκτη και το στάδιο της CKC 

που αυτός εντοπίστηκε. Μετέπειτα εφαρμόζοντας την ηλεκτρονική εγκληματολογία σε 

όλα τα υπόλοιπα στάδια της CKC και συσχετίζοντας τον εντοπισμένο δείκτη με τα 

τεχνουργήματα αυτών, προκύπτουν περαιτέρω ευρήματα. Τέλος, όλα τα ευρήματα, 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία νέων δεικτών ή την ωρίμανση υπάρχοντών. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η άμυνα κυρίως στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση 

τεχνικών και εργαλείων από μία επίθεση με αποτέλεσμα ότι εάν σε όλα τα στάδια της 

χρησιμοποιεί νέα εργαλεία και τεχνικές πιθανότατα δεν θα εντοπιστεί. Αν και το τελευταίο 

συνήθως δεν συμβαίνει, κυρίως λόγω των πόρων και του χρόνου που μια επίθεση πρέπει 

εκ νέου να επενδύσει, στις APT επιθέσεις κάτι τέτοιο δεν είναι αποκλείσιμο και άρα 

δείχνει το μειονέκτημα της εν λόγω προσέγγισης. 

 2.4  Πλαίσιο κυβερνοασφάλειας κατά NIST 

Ο υψηλός κίνδυνος στον κυβερνοχώρο που δημιουργήθηκε από τις προηγμένες επίμονες 

απειλές σε συνδυασμό με το ότι η Εθνική και οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών 

βασίζεται στην αξιόπιστη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών, οδήγησαν τον Φεβρουάριο 

του 2013 τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στην έκδοση του υπ’ αριθμόν 13636 

εκτελεστικού διατάγματος. Με αυτό, παρήγγειλε την ανάπτυξη ενός εθελοντικού και 

βασιζόμενο στον κίνδυνο (risk-based) πλαίσιού κυβερνοασφάλειας για την βελτίωση της 

κυβερνοασφάλειας των κρίσιμων υποδομών. 

Σε εκτέλεση τη ανωτέρω παραγγελίας, το 2014 υπό την ηγεσία του NIST και σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προτάθηκε ένα νέο βασιζόμενο στο 

κίνδυνο (risk-based) πλαίσιο κυβερνοασφάλειας (NIST Cyber Security Framework) με 

σκοπό την βέλτιστη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο [12]. Το εν λόγω πλαίσιο, 

το οποίο σημειώνεται ότι πέρα από τις κρίσιμες υποδομές μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 

επιχείρηση και οργανισμό, αποτελείται από τρία μέρη: 
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1. “Framework Implementation Ties (“Tiers” - Βαθμίδες)”. Αποτελούν τον βαθμό 

που ένας οργανισμός αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται το ρίσκο στον 

κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα δίνουν την δυνατότητα σε έναν οργανισμό να 

επιλέξει και να περιγράψει τον βαθμό αυστηρότητας και ειδίκευσης/ευφυίας των 

μέτρων ασφάλειας και διαχείρισης ρίσκου που εφαρμόζει. Κατά την διαδικασία 

«επιλογής» μίας βαθμίδας από έναν οργανισμό, λαμβάνονται υπόψη οι πρακτικές 

διαχείρισης που εφαρμόζει, το περιβάλλον των απειλών (threat environment), οι 

ρυθμιστικές υποχρεώσεις του, ο σκοπός, οι περιορισμοί και οι ανάγκες του. Οι εν 

λόγω βαθμίδες είναι τέσσερις, η ”Tier 1” (Partial ή risk – μερική ή κινδυνευμένη 

διαχείριση), “Tier 2” (threat aware – ενημερωμένη για απειλές), “Tier 3” 

(Repeatable - επαναλήψιμη) και ”Tier 4” (Adaptive- ευέλικτη και 

προσαρμοζόμενη στις απειλές). Για παράδειγμα όταν ένας οργανισμός ορίζει την 

εφαρμογή της υψηλότερης βαθμίδας “Tier 4”, αυτό συνεπάγεται ότι 

a. Στην διαδικασία διαχείρισης ρίσκου, ο οργανισμός  εφαρμόζει πρακτικές 

κυβερνοασφαλείας βασιζόμενες στην εμπειρία και σε δείκτες 

προερχόμενους από προηγούμενες ή τρέχουσες διαδικασίες ασφαλείας. 

Επιπρόσθετα, ο οργανισμός άμεσα ανταποκρίνεται σε αναθεωρήσεις και 

ενημερώσεις για κυβερνοαπειλές και ευφυής επιθέσεις. 

b. Η διαχείριση ρίσκου στον κυβερνοχώρο αποτελεί κουλτούρα του 

οργανισμού και περιλαμβάνει την ενημέρωση προηγούμενων 

δραστηριοτήτων, διαμοιρασμού πληροφοριών για απειλές από διάφορες 

άλλες πηγές και γενικά συνεχή ενημέρωση των δραστηριοτήτων των 

συστημάτων και των δικτύων του. 

c. Ο οργανισμός πραγματοποιεί συνεχή διαμοιρασμό πληροφοριών με τους 

κυρίως συνεργάτες του, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη επιθέσεων. 

2. “Framework Profile (Προφίλ)”. Είναι η λίστα των αποτελεσμάτων/υπηρεσιών 

(«Κατηγορία», όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια) της εφαρμογής συγκεκριμένων 

(«Υποκατηγορία») δραστηριοτήτων στην κυβερνοασφάλεια που ένας οργανισμός 

έχει επιλέξει από τις λειτουργίες του πυρήνα του πλαισίου. Ο συνδυασμός των 

αποτελεσμάτων και του τρόπου που αυτά επιτυγχάνονται (συνδυασμός 

«Κατηγοριών» και «Υποκατηγοριών») αποτελεί το τρέχον προφίλ (Current 

Profile) ασφαλείας του οργανισμού, ενώ η απόφαση για επιπλέον προσθήκη 

δημιουργεί ένα προφίλ στόχο που ο οργανισμός επιδιώκει να επιτύχει (Target 
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Profile). Ο κύριος σκοπός του προφίλ είναι να επιτρέψει την επικοινωνία σε κοινή 

βάση μεταξύ οργανισμών και να θέσει τα στάνταρ απαιτήσεων μεταξύ των 

συνεργατών (υποχρεωτικά εφαρμοζόμενο προφίλ) 

3. “Framework Core (Πυρήνας)”. Αποτελεί την βάση επικοινωνίας και το μοντέλο 

αναφοράς στην ασφάλεια. Ο πυρήνας του πλαισίου αποτελεί το σημαντικότερο 

τμήμα του και ως εκ τούτου κάτωθι αναλύεται περισσότερο. 

Σύμφωνα με τον πυρήνα του πλαισίου, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ταξινομείται σε 

πέντε παράλληλα συνεχώς εκτελούμενες και σχετιζόμενες μεταξύ τους λειτουργίες [12]: 

 «Αναγνώριση (Identity)»: Αποτελεί την ανάπτυξη της οργανωτικής αντίληψης, για 

την διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο των συστημάτων, πόρων, 

δεδομένων και δυνατοτήτων. Η κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου, των 

πόρων που υποστηρίζουν τις κρίσιμες λειτουργίες και όλων των σχετικών 

κινδύνων του κυβερνοχώρου, δίνει την δυνατότητα σε έναν οργανισμό να εστιάσει 

και να τις θέσει προτεραιότητες στον αγώνα του, ταυτόχρονα με την διαχείριση 

ρίσκου και τις ανάγκες της επιχείρησης.  

 «Προστασία (Protect)»: Ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων 

προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι κρίσιμες υποδομές. Επιπλέον, η λειτουργία της προστασίας, 

υποστηρίζει την ικανότητα του περιορισμού ή της αναχαίτησης επιθέσεων.  

 «Εντοπισμός (Detect)»: Ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων για τον έγκαιρο εντοπισμό συμβάντων ασφαλείας. 

 «Απόκριση (Respond)»: Η λειτουργία αυτή επιδιώκει την ανάπτυξη και εφαρμογή 

κατάλληλων δράσεων για την ανταπόκριση σε συμβάντα ασφαλείας (Incident), 

ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις τους. Επιπλέον, οι δράσεις της λειτουργίας 

αυτής οδηγούν από τον εντοπισμό ενός συμβάντος ασφαλείας, στην ανάκαμψη. 

 «Ανάκαμψη (Recover)»: Ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων δράσεων για 

την ανάκαμψη και διατήρηση των υπηρεσιών της κρίσιμης υποδομής, λόγω 

πιθανού επηρεασμού τους από ένα συμβάν ασφαλείας.  

Η κάθε λειτουργία υποδιαιρείται σε «Κατηγορίες», οι οποίες υποδιαιρούνται σε 

«Υποκατηγορίες», όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στους πίνακες 3 [12] και 4 [12] για την 

λειτουργία «Εντοπισμός». Η κάθε «Κατηγορία» αποτελεί ένα αποτέλεσμα εφαρμογής 

παρόμοιων δραστηριοτήτων κυβερνοασφαλείας. Για παράδειγμα,  η «Κατηγορία» με 

ονομασία «Ασφάλεια Δεδομένων» της λειτουργίας «Προστασία» αποτελεί αποτέλεσμα 
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της δραστηριότητας «Προστασία δεδομένων κατά την αποθήκευση» ή της 

δραστηριότητας «Προστασία δεδομένων κατά την μετάδοση» ή της «Εφαρμογής 

μηχανισμών ελέγχου ακεραιότητας» ή του συνδυασμού τους. Οι εν λόγω αυτές παρόμοιες 

δραστηριότητες, ονομάζονται «Υποκατηγορίες» και αποτελούν αποτελέσματα εφαρμογής 

ειδικότερων τεχνικών και διαχειριστικών δραστηριοτήτων. Τέλος, για την βέλτιστη 

επίτευξη της εφαρμογής μίας «Υποκατηγορίας» δίνεται αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές, 

κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα (ISO, NIST SP κ.α.) 

Πίνακας 3: Λειτουργίες του πλαισίου ασφαλείας κατά NIST 

Λειτουργία Κατηγορία 

Αναγνώριση 

Διαχείριση πόρων (Asset Management) 

Επιχειρηματικό περιβάλλον (Business Environment) 

Διακυβέρνηση (Governance) 

Εκτίμηση κινδύνου (Risk Assessment) 

Στρατηγική Διαχείρισης κινδύνου (Risk Management Strategy) 

Προστασία 

Έλεγχος πρόσβασης (Access Control) 

Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση (Awareness and Training) 

Ασφάλεια δεδομένων (Data Security) 

Προστασία πληροφοριών, διεργασιών και διαδικασιών (Information 

Protection Processes and Procedures) 

Συντήρηση (Maintenance) 

Προληπτική τεχνολογία (Proactive Technology) 

Εντοπισμός 

Ανωμαλίες και Συμβάντα (Anomalies and Events) 

Συνεχής παρακολούθηση (Continuous Monitoring) 

Διεργασίες ανίχνευσης (Detection Processes) 

Απόκριση 

Σχέδιο ανταπόκρισης (Response Planning) 

Επικοινωνίες (Communications) 

Αναλύσεις (Analysis) 

Περιορισμός/Αντιμετώπιση (Mitigation) 

Βελτιώσεις (Improvements) 

Ανάκαμψη 

Σχέδιο αποκατάστασης (Recovery Planning) 

Βελτιώσεις (Improvements) 

Επικοινωνίες (Communications) 
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Πίνακας 4: Λειτουργία «Εντοπισμός» του πλαισίου ασφαλείας κατά NIST 

Κατηγορία Υποκατηγορία Αναφορές σε πρότυπα 

και κατευθύνσεις 

Ανωμαλίες και συμβάντα 

(Έγκαιρος εντοπισμός ανώμαλης 

δραστηριότητας και κατανόησης 

των συνεπειών αυτής) 

Καθιέρωση βασικής ροής 

δεδομένων και λειτουργιών 

του δικτύου 

COBIT 5 DSS03.01  

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.3 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AC-4, CA-3, CM-2, SI-4  

Ανάλυση των εντοπισμένων 

συμβάντων με σκοπό την 

κατανόηση των στόχων και 

των μεθόδων των επιθέσεων 

ISA 62443-2-1:2009 

4.3.4.5.6, 4.3.4.5.7, 4.3.4.5.8 

ISA 62443-3-3:2013 SR 

2.8, SR 2.9, SR 2.10, SR 

2.11, SR 2.12, SR 3.9, SR 

6.1, SR 6.2  

ISO/IEC 27001:2013 

A.16.1.1, A.16.1.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AU-6, CA-7, IR-4, SI4  

Συσχέτιση περιστατικών ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AU-6, CA-7, IR-4, IR5, IR-

8, SI-4  

Καθορισμός των επιπτώσεων 

των περιστατικών 

COBIT 5 APO12.06  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

CP-2, IR-4, RA-3, SI 4  

Καθορισμός κατωφλιού 

αναφορών περιστατικών 

COBIT 5 APO12.06  

ISA 62443-2-1:2009 

4.2.3.10 

NIST SP 800-53 Rev. 4 IR-

4, IR-5, IR-8  

Συνεχής παρακολούθηση 

(Εντοπισμός συμβάντων 

ασφαλείας και επικύρωση της 

αποτελεσματικότητας των 

προληπτικών μέτρων 

προστασίας, μέσω της 

παρακολούθησης των 

πληροφοριακών συστημάτων και 

των πόρων αυτών, ανά διακριτά 

χρονικά διαστήματα) 

Παρακολούθηση δικτύου για 

εντοπισμό απειλών 

CCS CSC 14, 16  

COBIT 5 DSS05.07  

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.2 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AC-2, AU-12, CA-7, CM-3, 

SC-5, SC-7, SI-4  

Παρακολούθηση φυσικού 

περιβάλλοντος για εντοπισμό 

απειλών 

ISA 62443-2-1:2009 

4.3.3.3.8  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

CA-7, PE-3, PE-6, PE20  

Παρακολούθηση 

δραστηριότητας προσωπικού 

για εντοπισμό απειλών 

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.2 

ISO/IEC 27001:2013 

A.12.4.1 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AC-2, AU-12, AU-13, CA-

7, CM-10, CM-11  

Εντοπισμός κακόβουλου 

κώδικα 

CCS CSC 5  

COBIT 5 DSS05.01 

ISA 62443-2-1:2009 

4.3.4.3.8 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.2 

ISO/IEC 27001:2013 

A.12.2.1 
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NIST SP 800-53 Rev. 4 SI-

3  

Εντοπισμός μη 

εξουσιοδοτημένου κώδικα 

ISA 62443-3-3:2013 SR 2.4 

ISO/IEC 27001:2013 

A.12.5.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

SC-18, SI-4. SC-44  

Παρακολούθηση των 

παρόχων υπηρεσιών για 

εντοπισμό απειλών 

COBIT 5 APO07.06 

ISO/IEC 27001:2013 

A.14.2.7, A.15.2.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

CA-7, PS-7, SA-4, SA9, SI-

4  

Παρακολούθηση μη 

εξουσιοδοτημένου 

προσωπικού, συνδέσεων, 

συσκευών και προγραμμάτων 

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AU-12, CA-7, CM-3, CM-

8, PE-3, PE-6, PE-20, SI-4  

Σαρώσεις εντοπισμού 

ευπαθειών 

COBIT 5 BAI03.10  

ISA 62443-2-1:2009 

4.2.3.1, 4.2.3.7  

ISO/IEC 27001:2013 

A.12.6.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

RA-5  

Διεργασίες ανίχνευσης (Οι 

διεργασίες ανίχνευσης 

συντηρούνται και ελέγχονται 

ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη 

και απαραίτητη ενημέρωση 

ανωμαλιών) 

Οι ρόλοι και υποχρεώσεις 

έχουν πλήρως καθοριστεί 

CCS CSC 5  

COBIT 5 DSS05.01 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.1 

ISO/IEC 27001:2013 

A.6.1.1  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

CA-2, CA-7, PM-14  

Οι διεργασίες εντοπισμού 

συμβαδίζουν με τις 

απαιτήσεις 

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.2 

ISO/IEC 27001:2013 

A.18.1.4  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

CA-2, CA-7, PM-14, SI-4  

Οι διεργασίες εντοπισμού 

ελέγχονται 

COBIT 5 APO13.02  

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.2 

ISA 62443-3-3:2013 SR 3.3 

ISO/IEC 27001:2013 

A.14.2.8  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

CA-2, CA-7, PE-3, PM-14, 

SI-3, SI-4  

Ο διαμοιρασμός 

πληροφοριών εφαρμόζεται 

μεταξύ των απαραίτητων 

συνεργατών 

COBIT 5 APO12.06  

ISA 62443-2-1:2009 

4.3.4.5.9  

ISA 62443-3-3:2013 SR 6.1 

ISO/IEC 27001:2013 

A.16.1.2  

NIST SP 800-53 Rev. 4 

AU-6, CA-2, CA-7, RA-5, 

SI-4  
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Οι διεργασίες εντοπισμού 

συνεχώς αναβαθμίζονται 

COBIT 5 APO11.06, 

DSS04.05  

ISA 62443-2-1:2009 4.4.3.4 

ISO/IEC 27001:2013 

A.16.1.6  

NIST SP 800-53 Rev. 4, 

CA-2, CA-7, PL-2, RA-5, 

SI-4, PM-14  

 

Εν κατακλείδι, το πλαίσιο κατά NIST χρησιμοποιείται ως μοντέλο αναφοράς στην 

κυβερνοασφάλεια, ως μέσο έκφρασης των απαιτήσεων ασφάλειας και ως το βασικό μέρος 

της συστηματικής διαδικασίας για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Επιπρόσθετα, μέσω αυτού ένας οργανισμός μπορεί να 

προσδιορίσει τα κενά στην τρέχουσα προσέγγιση του για τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο 

και να αναπτύξει έναν «οδικό χάρτη»» για βελτίωση της. Επίσης, αξιοποιώντας το κατά 

την προαναφερόμενη διαδικασία βελτίωσης, ο οργανισμός μπορεί να καθορίσει τις 

δραστηριότητες που είναι περισσότερο σημαντικές στην παροχή των υπηρεσιών του και 

άρα να ιεραρχήσει και να θέσει την προτεραιότητα στις δαπάνες του, βελτιστοποιώντας 

έτσι την συνολική του επένδυση. Τέλος, το εν λόγω πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

ως θεμέλιο για την δημιουργία ενός νέου προγράμματος ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.   
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 3 Προληπτική Ηλεκτρονική Εγκληματολογία 

Το NIST χαρακτηρίζει το προτεινόμενο πλαίσιο του, ως «ζωντανό» και ανοικτό προς 

επέκταση [12]. Εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα αυτό, στην παρούσα μελέτη προτείνουμε 

την επέκταση του, προσθέτοντας στην κατηγορία «Συνεχή Παρακολούθηση Ασφαλείας 

(Security Continuous Monitoring - DE.CM)» της λειτουργίας «Εντοπισμός», την 

υποκατηγορία «Προληπτική Ηλεκτρονική Εγκληματολογία (Preventive Digital 

Forensics)», η οποία αποτελεί μία «ενισχυμένη» έκδοση της Lockheed Martin 

προσέγγισης. Η επέκταση του πλαισίου γίνεται στην συγκεκριμένη κατηγορία «Συνεχή 

Παρακολούθηση Ασφαλείας», καθώς αυτή έχει ως σκοπό «τον εντοπισμό συμβάντων 

ασφαλείας και την επικύρωση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων 

προστασίας, μέσω της παρακολούθησης των πληροφοριακών συστημάτων και των πόρων 

αυτών, ανά διακριτά χρονικά διαστήματα» [12], τα οποία διαστήματα καθορίζονται από 

τις διαδικασίες διαχείρισης ρίσκου. 

 Η προτεινόμενη προσέγγιση κυβερνοασφαλείας «Προληπτική Ηλεκτρονική 

Εγκληματολογία», ενισχύει την προσέγγιση της Lockheed Martin, με την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής εγκληματολογίας προληπτικά στην CKC και όχι μόνο μετέπειτα μίας 

επίθεσης, για τους σκοπούς που αυτή ορίζει. Με τον τρόπο αυτό, δύναται να εντοπίζονται 

επιθέσεις που χρησιμοποιούν νέες τεχνικές και εργαλεία σε όλα τα στάδια τους, 

επιλύοντας έτσι το μειονέκτημα της προσέγγισης κατά Lockheed Martin. Στην ουσία, η 

εξέταση των ανά στάδιο τεχνουργημάτων της CKC, αντανακλά την εξέταση των 

εκτελέσιμων βημάτων (execution points) μίας επίθεσης. Ακόμα σημαντικότερα, η 

συσχέτιση τεχνουργημάτων που ανήκουν σε διαφορετικά στάδια, δύναται να οδηγεί σε 

περαιτέρω ευρήματα και στην δημιουργία δυναμικών δεικτών επίθεσης που θα  

χρησιμεύουν ως οδηγοί στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της. Για παράδειγμα 

χαρακτηρίζοντας ένα εύρημα ενός τεχνουργήματος κάποιου σταδίου ως υποτιθέμενο 

δείκτη επίθεσης και εφαρμόζοντας την ηλεκτρονική εγκληματολογία σειριακά σε όλα τα 

υπόλοιπα στάδια της CKC, δύναται συνεχώς να προστίθενται στον αρχικό δείκτη νέα 

ευρήματα και τελικά να σκιαγραφείται και να εντοπίζεται μια επίθεση. Επομένως, όσο μία 

επίθεση επεκτείνεται στην CKC, τόσο θα συνεχίζει να επεκτείνεται o εν λόγω δείκτης σε 

ευρήματα που περιλαμβάνει και άρα η αξιοπιστία και οι κατευθύνσεις που αυτός δίνει. 

Συνεπώς, στόχος πλέον είναι οι ίδιες οι μέθοδοι, τεχνικές, φορείς και η μεθοδολογία 

δράσης (modus operandi) των επιθέσεων, που επιπλέον δύναται να αποκαλύψουν την 

ταυτότητα του επιτιθέμενου, τα κίνητρα και τις προθέσεις του. 
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Επιπρόσθετα, προτείνεται όλα τα τεχνουργήματα να αποθηκεύονται σε βάση 

δεδομένων (π.χ. MongoDB, η οποία είναι μια δημοφιλής βάση δεδομένων NoSQL που 

χρησιμοποιείται για μεγάλα αρχεία δεδομένων) για συσχέτιση μελλοντικών 

τεχνουργημάτων με παλαιότερα. Πρόσθετη αξία της αποθήκευσης τους είναι η 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας «Απόκριση» του πλαισίου του NIST, λόγω ότι τα 

ευρήματα θα υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα και ως εκ τούτου χρήζει μόνο η εφαρμογή 

των κατάλληλων επερωτημάτων στα αποθηκευμένα τεχνουργήματα. Επιπρόσθετα, η εν 

λόγω διατήρηση των τεχνουργημάτων βελτιστοποιεί το έργο της ίδιας της ηλεκτρονικής 

εγκληματολογίας, λόγω ύπαρξης ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία σε διαφορετική 

περίπτωση ίσως να μην υπάρχουν λόγω της εσκεμμένης διαγραφής τους από τον 

επιτιθέμενο. 

Στο σημείο αυτό, για την πλήρη αντιστοιχία με το πλαίσιο του NIST, δίνεται 

αναφορά σε κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα, όπως αυτό φαίνεται στον πίνακα 5  

Πίνακας 5: Προτεινόμενη επέκταση της λειτουργίας «Εντοπισμός» 

Υποκατηγορία Αναφορές σε πρότυπα 

και κατευθύνσεις 

Παρακολούθηση δικτύου για εντοπισμό απειλών 

Όπως έχουν αναφερθεί 

στον πίνακα 4 

Παρακολούθηση φυσικού περιβάλλοντος για εντοπισμό απειλών 

Παρακολούθηση δραστηριότητας προσωπικού για εντοπισμό 

απειλών 

Εντοπισμός κακόβουλου κώδικα 

Εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένου κώδικα 

Παρακολούθηση των παρόχων υπηρεσιών για εντοπισμό απειλών 

Παρακολούθηση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού, συνδέσεων, 

συσκευών και προγραμμάτων 

Σαρώσεις εντοπισμού ευπαθειών 

Προληπτική Ηλεκτρονική Εγκληματολογία (Preventive Digital 

Forensics-PDF): «Εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων της 

ηλεκτρονικής εγκληματολογίας προληπτικά στην CKC για την εξαγωγή 

ενδείξεων και πειστηρίων επικείμενων απειλών» 

NIST SP 800-86 [5] 
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Τέλος, για την δυνατότητα της πλήρης εφαρμογής της προτεινόμενης προσέγγισης, 

κάτωθι παρουσιάζονται αναλυτικά και κατηγοριοποιημένα τεχνουργήματα, τεχνικές και 

εργαλεία ανάκτησης ευρημάτων από αυτά, τα οποία αφορούν Windows ΛΣ εκδόσεων 

μεταγενέστερων της “Vista” (καθώς είναι οι πιο πρόσφατες και την στιγμή συγγραφής της 

παρούσης υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows). 
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 4 Τεχνουργήματα, τεχνικές και εργαλεία 

Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, τα οποία αποτελούν άξονα 

κατηγοριοποίησης των τεχνουργημάτων, σε τεχνουργήματα τερματικών συστημάτων 

(end-system artifacts) και σε τεχνουργήματα δικτύου (network artifacts).  

 4.1  Τεχνουργήματα τερματικών συστημάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τεχνουργήματα, κατηγοριοποιημένα ανά τύπο 

ευρήματος που από αυτά εξάγεται. Παράλληλα με αυτά παρουσιάζονται οι σχετικές 

τεχνικές και εργαλεία της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας 

 4.1.1 Τομείς εκκίνησης 

Ο τομέας εκκίνησης ή εγγραφή εκκίνησης (boot sector ή boot record) είναι ο πρώτος 

τομέας (sector) ενός φυσικού αποθηκευτικού μέσου, o οποίος περιέχει τον απαραίτητο 

κώδικα που χρειάζεται το «Βασικό σύστημα Εισόδου/Εξόδου» (BIOS: Basic 

Input/Output) για να εκκινήσει το σύστημα από το μέσο αυτό [13], [14], [15]. Οι τομείς 

εκκίνησης είναι ο βασικός (Master Boot Record, εφεξής MBR) και ο λογικός (Volume 

Boot Record, εφεξής VBR) [13],[14]. 

O MBR δημιουργείται εντός του πρώτου τομέα (sector) του δίσκου και αποτελείται 

από τον «Βασικό Κώδικα Εκκίνησης» (Master Boot Code, εφεξής MBC) και τον «Βασικό 

Πίνακα των Διαμερισμάτων» (Master Partition Table). Για την καλύτερη κατανόηση η 

λογική δομή του MBR παρουσιάζεται στον πίνακα 6 

Πίνακας 6: Δομή του Master Boot Record 

Τοποθεσία 

(hex) 

Περιγραφή Μέγεθος (bytes) 

0000 Περιοχή του κώδικα MBC 440 (max 446) 

01B8 Υπογραφή δίσκου (προαιρετικό) 4 

01BC Συνήθως μηδενικά 2 

01BE Βασικός Πίνακας Διαμερισμάτων 64 

01FF 55AA (hex) – Υπογραφή MBR 2 

Μέγεθος MBR: 512 
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Ο MBC χρησιμοποιείται στην διαδικασία εκκίνησης του συστήματος εκτελώντας τις εξής 

κατά σειρά ενέργειες [14], [15], [16]: 

1) Αναλύει τον Βασικό Πίνακα Διαμερισμάτων για να εντοπίσει το ενεργό 

εκκινήσιμο (bootable) διαμέρισμα  

2) Φορτώνει τον κώδικα VBR του ανωτέρω διαμερίσματος, στην μνήμη RAM 

(Random Access Memory).  

3) Μεταφέρει την διαδικασία εκκίνησης στον φορτωμένο πλέον στην μνήμη, κώδικα 

VBR 

Εάν ο MBC για κάποιο λόγο αποτύχει να ολοκληρώσει τις ενέργειές του, εμφανίζεται ένα 

αντίστοιχο μήνυμα, όπως “Invalid partition table”, “Error loading Operating System” ή 

“Missing Operating System”. 

Ο Βασικός Πίνακας Διαμερισμάτων είναι μία 64-byte δομή, η οποία 

χρησιμοποιείται από τον MBC. Η κάθε εγγραφή του πίνακα έχει μέγεθος 16-byte και δομή 

που παρουσιάζεται στον πίνακα 7 [13],[14],[15] 

Πίνακας 7: Δομή εγγραφής του Master Partition Table 

Offset (byte) Όνομα πεδίου  

01 Δείκτης εκκινήσιμου διαμερίσματος (80 Εκκινήσιμο, 

0=Μη-Εκκινήσιμο) 

02 Το αρχικό Head 

03 Το αρχικό Sector 

04 Ο αρχικός Cylinder 

05 System ID (Μοναδικό αναγνωριστικό του συστήματος 

αρχείων, όπως 0B-FAT32 ή 1B hidden FAT32) 

06 Τελικό Head 

07 Τελικό Sector 

08 Τελικό Cylinder 

09-12 Relative Sectors (Το offset από την έναρξη του δίσκου έως 

την έναρξη του πρώτου Sector) 

13-16 Συνολικοί sectors του διαμερίσματος 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των διαμερισμάτων θα παρουσιαστούν τα είδη 

αυτών. Ένα φυσικό αποθηκευτικό μέσο μπορεί να περιέχει τριών ειδών διαμερίσματα, τα 
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βασικά (primary), τα εκτεταμένα (extended) και τα λογικά (logical). Τα «βασικά» 

διαμερίσματα μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα και το καθένα εκ των οποίων μπορεί να 

περιέχει εγκατεστημένο ΛΣ ή δεδομένα. Ένα “extended” διαμέρισμα, χρησιμεύει ως 

χώρος φιλοξενίας λογικών διαμερισμάτων (logical drives ή logical partitions), τα οποία 

περιέχουν μόνο δεδομένα [14], [15]. 

 Ο δεύτερος τύπος τομέα εκκίνησης είναι το VBR, το οποίο βρίσκεται 

αποθηκευμένο στον πρώτο τομέα ενός «βασικού» ή λογικού διαμερίσματος. Το VBR 

δημιουργείται διαμορφώνοντας (format) ένα αποθηκευτικό μέσο με ένα σύστημα αρχείων 

(file system) και αποτελείται από τον κώδικα εκκίνησης και τον πίνακα διαμερισμάτων 

(αντίστοιχα όπως το MBR). Ο κώδικας εκκίνησης παίρνει την «σκυτάλη» από τον MBC, 

πραγματοποιεί ελέγχους και εκκινεί το ΛΣ. Ο πίνακας διαμερισμάτων περιέχει δύο 

εγγραφές, όπου η πρώτη περιέχει πληροφορίες που αφορούν το διαμέρισμα και η δεύτερη 

δείχνει στον τομέα που ξεκινάει το ακριβώς επόμενο διαμέρισμα του δίσκου. Ενδεικτική 

αναπαράσταση των προαναφερομένων παρουσιάζεται στις κάτωθι εικόνες 3 και 4 [16] 

 

Εικόνα 3: Ενδεικτική δομή αποθηκευτικού μέσου διαμορφωμένου με NTFS 

 

Εικόνα 4: Διαδικασία εκκίνησης συστήματος 

Για την εξέταση του MBR (αντίστοιχα και του VBR), αρχικά χρησιμοποιείται το 

εργαλείο ανάλυσης και ανάκτησης δίσκου και μνήμης “FTK imager” [17], με σκοπό την 

εξαγωγή του σε ξεχωριστό αρχείο (π.χ. MBRFILE). Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το 

εργαλείο προβολής τομέα εκκίνησης “mbrparser.pl” [18], όπου με την εντολή “perl 

mbrparser.pl -i MBRFILE” προβάλλονται τα περιεχόμενα του MBR, όπως αυτό φαίνεται 

στις κάτωθι εικόνες 5 και 6  
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Εικόνα 5: Ενδεικτικός κώδικας εκκίνησης MBR 

 

Εικόνα 6: Ενδεικτικός πίνακας διαμερισμάτων MBR 
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Η ανωτέρω δυνατότητα εξέτασης των MBR και VBR κρίνεται σημαντική, καθώς 

υπάρχουν τύποι κακόβουλου λογισμικού που στοχεύουν σε αυτά, όπως για παράδειγμα τα 

ransomware (κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικής ομηρίας), DoS-Style και τα bootkits 

(κακόβουλο λογισμικό κώδικα εκκίνησης). 

Σύμφωνα με την Trend Micro, ένα ransomware τροποποιεί το νόμιμο MBC 

(κώδικας του MBR), ώστε να εμποδίσει την εκκίνηση του συστήματος, προβάλλοντας 

ταυτόχρονα μήνυμα με οδηγίες πληρωμής λύτρων [19]. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

δημιουργεί ένα αντίγραφο του νόμιμου MBC, σε κάποιο άλλο μη προσβάσιμο σημείο του 

δίσκου (συνήθως στον μη κατανεμημένο χώρο - unallocated), ώστε σε περίπτωση 

πληρωμής των λύτρων να είναι εφικτή η ανάκαμψη του συστήματος [19]. Μετέπειτα, 

τροποποιεί το νόμιμο MBC για να αποτρέπει την εκκίνηση του συστήματος και να 

προβάλλει το σχετικό μήνυμα πληρωμής λύτρων [19]. Παράδειγμα αποτελεί το 

ransomware της APT επίθεσης “PETYA” που το 2016 μόλυνε χιλιάδες συστήματα 

προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά [19]. 

 Ένα DoS-style κακόβουλο λογισμικό καταστρέφει το MBC για να αποτρέψει την 

εκκίνηση ενός συστήματος. Σύμφωνα με τα εργαστήρια της Antiy, ένα τέτοιο malware 

χρησιμοποιήθηκε το 2016 από APT επίθεση εναντίον της κρίσιμης υποδομής ενέργειας 

της Ουκρανίας [3], [20]. Το εν λόγω malware είχε ονομασία “KillDisk” και σκοπό την 

διαγραφή των ιχνών της επίθεσης και την αντικατάσταση του κώδικα του MBR με 

μηδενικά (wipe). Τέλος, εκτελούσε επανεκκίνηση του συστήματος, θέτοντας έτσι το 

σύστημα εκτός λειτουργίας (Denial Of Service), λόγω του πλήρως κατεστραμμένου MBR 

κώδικα [20].  

Ένα bootkit πραγματοποιεί πειρατεία (hijack) της διαδικασίας εκκίνησης, με 

σκοπό να τροποποιήσει και να μολύνει το ΛΣ, πριν από την εκκίνηση του [21]. Ένα τέτοιο 

κακόβουλο λογισμικό για να καταφέρει να πραγματοποιήσει πειρατεία της εκκίνησης, 

στοχεύει είτε το MBR είτε το VBR [21]. Αρχικά, δημιουργεί στον μη κατανεμημένο χώρο 

του συστήματος ένα εικονικό σύστημα αρχείων (virtual file system), ώστε να το 

χρησιμοποιεί ως αποθηκευτικό χώρο. Καθότι ο χώρος αυτός δεν είναι προσπελάσιμος από 

το ΛΣ και τα λογισμικά ασφαλείας, δεν γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητα στον χώρο 

αυτό. Μετέπειτα, μολύνει το MBR ή το VBR με κακόβουλο κώδικα ώστε αυτός να 

εκτελεστεί κατά την επόμενη επανεκκίνηση του συστήματος. Έτσι, κατά την επόμενη 

διαδικασία εκκίνησης, ο κακόβουλος κώδικας εκτελείται και χρησιμοποιώντας τα 

αποθηκευμένα δεδομένα και εντολές από το εικονικό σύστημα αρχείων, διαχειρίζεται 
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πλέον σε ακατέργαστη μορφή (raw) τα κρίσιμα αρχεία του ΛΣ και τα τυχόν 

εγκατεστημένα λογισμικά προστασίας. Σύμφωνα με την FireEye, η APT επίθεση από την 

ομάδα FIN1 (Financial Threat Group) που στόχευε δεδομένα πιστωτικών καρτών διεξήχθη 

χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο bootkit με ονομασία “Nemesis” [16]. Αυτό εκτελούσε την 

παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, όπως αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 7 [16], ώστε 

να παραμείνει στο σύστημα (persistence) και να υποκλέπτει δεδομένα πιστωτικών καρτών, 

τα οποία προηγουμένως προσωρινά αποθήκευε στο εικονικό σύστημα αρχείων [16]. 

Επίσης, το 2012 η Mandiant εντόπισε μία οργανωμένη APT ομάδα προερχόμενη από την 

κίνα, η οποία χρησιμοποιώντας ένα bootkit με όνομα “ROCKBOOT” εγκαθιστούσε 

κερκόπορτες (backdoors) σε συστήματα με απώτερο σκοπό την υποκλοπή δεδομένων από 

αυτά [16] 

 

Εικόνα 7: Πειρατεία της διαδικασίας εκκίνησης ενός συστήματος 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα MBR malware είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί καθώς αυτό 

λειτουργεί ανεξάρτητα και εκτός του ΛΣ. Η προτεινόμενη λύση για τον εντοπισμό τέτοιας 

παράνομης δραστηριότητας είναι ο υπολογισμός της σύνοψης MD5 ή SHA-1 του νόμιμου 

MBR και VBR, η αποθήκευση τους σε ασφαλές μέρος και ο έλεγχος τους κατά την 

εφαρμογή της «Προληπτικής Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας». Ένα αυτοματοποιημένο 

εργαλείο για τον σκοπό αυτό είναι το “MBRWiz.exe” [22]. Έτσι ακολουθώντας τα κάτωθι 

βήματα μπορούμε να εντοπίσουμε ύποπτες δραστηριότητες έναντι των MBR και VBR, 

1) Δημιουργία του φακέλου “mbrVerification” στο πρώτο διαμέρισμα του δίσκου, 

έστω με “letter” το “C” 

2) Εκτέλεση του CMD ως διαχειριστής 

3) Εισαγωγή εντολής “cd C:\mbrVerification” 

4) Εξαγωγή και δημιουργία του MBR με την εντολή:  “MBRWiz.exe /disk=0 

/save=mbr /filename=mbrfile” 
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5) Δημιουργία αρχείου xml το οποίο περιέχει το hash του νόμιμου MBR: 

“C:\mbrVerification\mbrfile -md5 –XML 

C:\mbrVerification\legitimateMBRHash.xml” 

Κάθε επόμενη φορά για τον έλεγχο, εκτελούμε τα βήματα 2,3 και 4 ώστε να εξάγουμε το 

τρέχον MBR. Μετέπειτα με την κάτωθι εντολή του εργαλείου “File Checksum Integrity 

Verifier-FCIV” [23], ελέγχεται κάθε φορά το τρέχον MBR, συγκρινόμενο με την σύνοψη 

MD5 του αρχικού νόμιμου  

“fciv.exe -v -XML C:\mbrVerification\legitimateMBRHash.xml >> 

C:\mbrVerification\result.txt” 

Το αποτέλεσμα εξάγεται ως αναφορά στο αρχείο “result.txt”, όπως αυτό φαίνεται στην 

κάτωθι εικόνα 8 

 

Εικόνα 8: Έλεγχος ακεραιότητας του MBR με χρήση του FCIV 

Αντίστοιχα η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το VBR αλλά και για 

οποιοδήποτε αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο σύστημα. Επομένως, μέσω αυτού 

του παραδείγματος παρουσιάστηκε ο τρόπος ελέγχου της ακεραιότητας όλων των αρχείων 

ενός συστήματος. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το εργαλείο “FCIV”, μπορεί να 

δημιουργηθεί αρχείο τύπου “xml”, το οποίο θα διατηρεί τις τιμές MD5 όλων των νόμιμων 

αρχείων, ώστε περιοδικά να μπορεί γίνεται έλεγχος της ακεραιότητας τους. 

Τέλος, την στιγμή συγγραφής της παρούσας μελέτης και με αφορμή το malware 

“PETYA”, εντοπίστηκε από την Cisco η έλλειψη των τωρινών μηχανισμών στην 

αποτροπή του προβλήματος τροποποίησης των MBR/VBR και κατασκευάστηκε το 

ανοιχτού κώδικα εργαλείο ”MBRFilter” [24]. Αυτό, προστατεύει το MBR και το VBR 

θέτοντας τα σε λειτουργία ανάγνωσης (read-only). Έτσι, όπως παρουσιάζεται η λειτουργία 

του στην κάτωθι εικόνα 9, οι αλλαγές στο MBR επιτρέπονται μόνο σε ασφαλή λειτουργία 

(Safe mode) του ΛΣ. 
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Εικόνα 9: Λειτουργία MBRFilter και αδυναμία τροποποίησης του MBR 

 4.1.2 Συστήματα αρχείων 

Ένα σύστημα αρχείων (file system) αποτελεί τον μηχανισμό που παρέχει την δυνατότητα 

της αποθήκευσης, οργάνωσης και προσπέλασης των αρχείων και των μεταδεδομένων 

τους, σε ένα λογικό διαμέρισμα [13], [15]. Επομένως, για να είναι εφικτή  η δημιουργία 

και αποθήκευση αρχείων σε ένα λογικό διαμέρισμα, πρέπει προηγουμένως να 

διαμορφωθεί με κάποιο σύστημα αρχείων [4], το οποίο κατ’ ελάχιστον πρέπει να 

υποστηρίζει [25]: 

 διατήρηση ονόματος αρχείων και φακέλων 

 διατήρηση του σημείου έναρξης στο δίσκο του κάθε αρχείου   

 διατήρηση μεταδεδομένων για τα αρχεία και τους φακέλους, όπως του μεγέθους 

τους, των σχετικών ημεροχρονολογιών (timestamps) κ.α. 

 διατήρηση των clusters που χρησιμοποιούνται ανά αρχείο ή φάκελο 

 διατήρηση της κατάστασης των clusters (allocation status) 

Τα Windows υποστηρίζουν δύο συστήματα αρχείων, το FAT ( File Allocation 

Table) και το NTFS (New Technology File System), του οποίου την λειτουργικότητα η 

Microsoft ποτέ δεν γνωστοποίησε [13], [25]. 

 4.1.2.1 FAT 

To FAT είναι το πιο απλό και το περισσότερα υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων (μαζί με 

το NTFS). Η ιστορία του ξεκινάει με το MS-DOS, ενώ στην συνεχεία υιοθετήθηκε και 

υποστηρίχθηκε από σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα [15]. Υπάρχουν διαφορετικές 

εκδόσεις του FAT, ανάλογα με τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για την 
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αναπαράσταση των clusters ενός διαμερίσματος και κατ’ επέκταση οριοθετούν το μέγιστο 

μέγεθος του.  Για παράδειγμα η έκδοση FAT32, την οποία θα μελετήσουμε στο παρόν 

κεφάλαιο ως η πιο πρόσφατη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη, χρησιμοποιεί 32 bits 

για την αναπαράσταση των cluster και άρα μπορεί να υποστηρίξει έως 
322 4294967296  

clusters.  

Για την καλύτερη κατανόηση στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η δομή ενός 

διαμερίσματος που έχει διαμορφωθεί με το FAT και η οποία στην συνέχεια αναλύεται 

τμηματικά.  

Πίνακας 8: Δομή FAT διαμερίσματος 

Περιγραφή περιοχής Μέγεθος 

Boot block (εγγραφή εκκίνησης) 1 block – 512 bytes 

FAT area Εξαρτάται από το πλήθος των αρχείων 

Root directory Εξαρτάται (επιλέγεται κατά την διαμόρφωση) 

Αρχεία και φάκελοι Το υπόλοιπο του δίσκου 

 

Αρχικά βρίσκεται η εγγραφή εκκίνησης [26], η οποία έχει αναλυθεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο.  

Μετέπειτα, βρίσκεται ο χώρος “FAT area” που περιέχει δύο αρχεία, το FAT1 που 

είναι το ενεργό και χρησιμοποιούμενο (primary) αρχείο FAT και το FAT2 που είναι το 

αντίγραφό ασφαλείας του (backup) [15]. Τα δύο αυτά αρχεία περιέχουν την τοποθεσία του 

δίσκου που βρίσκεται αποθηκευμένο κάθε αρχείο ή φάκελος, εντός ενός διαμερίσματος 

[15]. Αναλυτικότερα, το κάθε αρχείο FAT περιέχει εγγραφές μεγέθους 8 bytes, η κάθε μια 

εκ των οποίων σειριακά αναπαριστά το κάθε cluster του διαμερίσματος, ενώ παράλληλα 

σχετίζεται με κάποιο αρχείο. Η τιμή της κάθε εγγραφής χρησιμοποιείται ως δείκτης του 

επόμενου cluster που καταλαμβάνει το σχετικό αρχείο ή αποτελεί την ένδειξη ότι 

πρόκειται για το τελευταίο cluster που το αρχείο καταλαμβάνει. Αναλυτικότερα οι τιμές 

που μπορεί να πάρει μία εγγραφή παρουσιάζονται στον πίνακα 9    

Πίνακας 9: Εγγραφές/δείκτες του αρχείου FAT  

Ονομασία Hex value Επεξήγηση 

Unallocated 0x?0000000 Διαθέσιμο προς χρήση cluster 

Επόμενο 

cluster 

0x?0000002 

έως  

0x?FFFFFEF 

Είναι ο δείκτης του επόμενου cluster 
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End Of File 

(EOF) 

0x?FFFFFF8 ή  

0x?FFFFFFF 

Σηματοδοτεί το τελευταίο Cluster που 

καταλαμβάνει το υπό εξέταση αρχείο. Συνήθως η 

τιμή είναι 0F FF FF FF 

Bad cluster 0x?FFFFFF7 Κατεστραμμένο cluster που δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 

 

Μετέπειτα του “FAT area”, βρίσκεται η περιοχή “root directory“ [13], [15], [26]. 

Στην ουσία, το “root directory“ είναι o γονικός φάκελος του συστήματος αρχείων (\). Στο 

FAT, ο κάθε φάκελος (συμπεριλαμβανομένου του “root directory“) περιέχει εγγραφές 

μεγέθους 32bytes για κάθε αρχείο ή φάκελο που λογικά περιέχει, των οποίων η δομή 

αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα 10 [26]. Από τις εγγραφές αυτές, οι πρώτες δύο 

είναι δεσμευμένες και αφορούν τον ίδιο τον φάκελο(.) και τον γονικό αυτού (..) 

(σημειώνεται ότι στο “root directory δεν συμβαίνει το προαναφερόμενο). Οι υπόλοιπες 

χρησιμεύουν για την προσπέλαση των αρχείων ή φακέλων που ο φάκελος περιέχει αλλά 

και για την ανάκτηση πληροφοριών για αυτά (π.χ. ημεροχρονολογίες). Άρα, εξετάζοντας 

την κάθε εγγραφή του εκάστοτε φακέλου, μπορούμε να «πλοηγηθούμε» από το “root 

directory” προς οποιοδήποτε αρχείο ή φάκελο του διαμερίσματος.  

Πίνακας 10: Δομή εγγραφής φακέλου στο FAT 

Byte offset 

(decimal) 

Περιγραφή 

0 
Ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος του αρχείου ή το status 

byte, όπου το 0xE5 αναφέρεται σε διαγεγραμμένο [15]. 

1-7 

Οι επόμενοι χαρακτήρες του ονόματος (το όνομα είναι έως 8 

χαρακτήρες. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν 

περισσότερες της μίας εγγραφής) 

8-10 Επέκταση (extension) του αρχείου (3 χαρακτήρες) 

11 

Flags για το αρχείο: 

● 0000 0001 Read only 

● 0000 0010 Hidden 

● 0000 0100 System file 

● 0000 1000 Volume label 

● 0000 1111 Long file name 

● 0001 0000 Directory 

● 0010 0000 Archive 
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12-13 Reserved (Δεσμευμένο για μελλοντική χρήση) 

14-17 
Ημεροχρονολογία δημιουργίας (σε αναπαράσταση MS-DOS 

32bit) 

18-19 Ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης 

20-21 
Τα δύο μεγαλύτερα bytes του FAT starting cluster (μόνο στο 

FAT32) 

22-25 
Ημεροχρονολογία τελευταίας τροποποίησης (σε 

αναπαράσταση MS-DOS 32bit) 

26-27 

Το πρώτο cluster που καταλαμβάνει ένα αρχείο. (Πρώτο 

cluster του FAT12/16. Τα δύο λιγότερο σημαντικά bytes του 

πρώτου cluster στο FAT32) 

28-31 Μέγεθος του αρχείου (0 για φακέλους) 

 

Για την καλύτερη κατανόηση, κάτωθι παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 

«πλοήγησης» και ανάκτησης ενός αρχείου κειμένου (txt). Προς τον σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί ο επεξεργαστής δεκαεξαδικού (hex editor) αρχείων και δίσκων “WinHex” 

[27]. Αρχικά, έχουμε την δομή του δίσκου που είναι διαμορφωμένος με το FAT32, όπως 

δείχνει η εικόνα 10 

 

Εικόνα 10: Δομή δίσκου διαμορφωμένου με FAT32 

Ξεκινάμε την «πλοήγηση» από το “root direcorty”, όπου η κάτωθι εικόνα 11 δείχνει τα 

περιεχόμενα αυτού και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στην πρώτη εγγραφή του 
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Εικόνα 11: Γονικός κατάλογος FAT 

Αναλύοντας τα πεδία της ανωτέρω εγγραφής προκύπτει ο πίνακας 11 

Πίνακας 11: Παράδειγμα ανάλυσης πεδίων του Root Directory 

Byte offset 

(decimal) 

Περιγραφή 

0 44: Πρώτος χαρακτήρας του ονόματος 

1-7 Οι επόμενοι χαρακτήρες του ονόματος, με πλήρες το DIR 

8-10 -- 

11 10: 0001 0000 Directory 

12-13 Reserved 

14-17 40 AF 33 49 με ερμηνεία σε κάτωθι εικόνα 

18-19 -- 

20-21 00 00 το πρώτο cluster 

22-25 E7 AE 33 49 (09/19/2016 21:55:14) 

26-27 06 00 : 6. Ο φάκελος ξεκινάει από το cluster 00 00 06 00 

28-31 00 00 00 00 για φακέλους 

 

Από το 26ο και 27ο  byte συμπεραίνουμε ότι ο φάκελος ξεκινάει από το έκτο cluster. 

Χρησιμοποιούμε το αρχείο FAT, ώστε να εντοπίσουμε το επόμενο cluster που ο φάκελος 

καταλαμβάνει, όπως φαίνεται στην εικόνα 12 

 

Εικόνα 12: Προβολή αρχείου FAT σε ακατέργαστη μορφή 
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Η τιμή του FAT για το έκτο cluster είναι το “0F FF FF FF” που αποτελεί δείκτη του 

τελευταίου cluster που ο υπό εξέταση φάκελος καταλαμβάνει. Επομένως ο φάκελος της 

εγγραφής καταλαμβάνει μόνο το έκτο cluster. Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας το μενού  

“Navigation->Go to Sector->6->ok”, μεταβαίνουμε στο 6ο cluster για να προβάλουμε τα 

περιεχόμενα του φακέλου, όπου καταλήγουμε στο στιγμιότυπο της εικόνας 13 

 

Εικόνα 13: Προβολή φακέλου στο FAT σε ακατέργαστη μορφή 

Ο φάκελος περιέχει αρχικά τις δύο δεσμευμένες εγγραφές, ήτοι η πρώτη που περιέχει 

πληροφορίες για τον ίδιο τον φάκελο (.) και η δεύτερη που περιέχει πληροφορίες του 

γονικού φακέλου του (..). Μετέπειτα, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία ακόμη εγγραφή που 

αφορά ένα αρχείο ονομασίας “TEXT” και επέκτασης “TXT”. Παρόμοια όπως 

προηγουμένως, μέσω του 26ου  και 27ου byte σε συνδυασμό με το αρχείο FAT, 

διαπιστώνουμε ότι το εν λόγω αρχείο καταλαμβάνει μόνο το 7ο cluster. Τέλος, 

μεταβαίνοντας στο 7ο cluster προβάλουμε τα περιεχόμενα του αρχείου, όπως δείχνει η 

εικόνα 14 

 

Εικόνα 14: Προβολή περιεχομένων αρχείου σε ακατέργαστη μορφή 

Για την αυτοματοποιημένη δυνατότητα προβολής των ημεροχρονολογιών 

δημιουργίας (14-17 bytes) και τελευταίας προσπέλασης (18-19 bytes) ενός αρχείου ή 

φακέλου, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της διερμηνείας από “HEX” σε “DOS 

Date+Time (32bit)”. Το εν λόγω γίνεται από μενού “Window->Data Intepreter”, όπως 

αυτό φαίνεται στην εικόνα 15 
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Εικόνα 15: Λειτουργεία του εργαλείου "Hex timestamps Data interpreter" 

Σημειώνεται ότι για την διαγραφή του εν λόγω αρχείου σε επίπεδο ακατέργαστης μορφής 

δεδομένων (raw data), αρκεί η μετατροπή του πρώτου byte (status byte) της σχετικής 

εγγραφής, στην δεκαεξαδική τιμή “Ε5”. Για την ανάκτηση του, πρέπει το εν λόγω σημείο 

πρέπει να επαναφερθεί στον πρώτο χαρακτήρα του αρχείου ή σε οποιονδήποτε άλλο, εκτός 

του Ε5 hex. Έτσι, αναλόγως της τιμής του αυτού του “status byte” διαπιστώνεται η 

διαγραφή και πραγματοποιείται η ανάκτηση ενός αρχείου στο σύστημα αρχείων FAT. 

 4.1.2.2 NTFS 

To NTFS σχεδιάστηκε από την Microsoft το 1993 [25] και αποτελεί μαζί με το FAT το 

περισσότερα χρησιμοποιούμενο σύστημα αρχείων [15]. Η καρδιά του NTFS είναι τα 

αρχεία MFT (Master File Table) [15] και Bitmap, το οποίο  είναι παρόμοιο με το αρχείο 

FAT [26]. Η σημαντικότερη αρχή στο NTFS, είναι ότι όλα διαχειρίζονται ως αρχεία, 

περιλαμβάνοντας τους καταλόγους, το ίδιο το αρχείο MFT κ.α. [15]. 

 Το αρχείο MFT περιέχει εγγραφές για όλα τα αρχεία που βρίσκονται 

αποθηκευμένα στο διαμέρισμα (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του MFT) [15]. Οι 

πρώτες 27 εγγραφές, αναφέρονται στα απαραίτητα αρχεία για την λειτουργία του NTFS, 

τα οποία δημιουργούνται κατά την αρχική διαμόρφωση του φυσικού αποθηκευτικού 

μέσου (ή διαμερίσματος) και παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα 12 [25], [26]. 

Επιπρόσθετα, κατά την εν λόγω αρχική διαμόρφωση δημιουργείται το VBR, το οποίο 

περιέχει την τοποθεσία του MFT, ώστε να είναι δυνατή η αρχική προσπέλαση του [26].    
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Πίνακας 12: Απαραίτητα αρχεία του NTFS 

MFT 

record 

File Name Περιγραφή 

0 $MFT Master file table (το ίδιο το MFT) 

1 $MFTMirr Αντίγραφο ασφαλείας του MFT  

2 $LogFile Καταγράφει τις αλλαγές του συστήματος αρχείων, έτσι 

ώστε σε περίπτωση «βίαιου» τερματισμού να είναι 

εφικτή η ανάκτηση τους.  

3 $Volume NTFS version, volume label και identifier 

4 $AttrDef Attribute information 

5 $. Root directory του συστήματος αρχείου 

6 $BitMap Κατάσταση (allocated ή όχι) του κάθε cluster 

7 $Boot Περιέχει το boot sector και τον boot code 

8 $BadClus Bad clusters του διαμερίσματος 

9 $Secure File permissions και access control settings 

10 $UpCase Lowercase σε uppercase στο Unicode 

11 $Extend Για πιθανές επεκτάσεις-επιλογές 

12-15  Δεσμευμένες για μελλοντική χρήση 

16-23  Μη χρησιμοποιούμενες 

24 $Quota Τα file Quotas 

25 $Objld Κατάλογος με τα μοναδικά ID που δίνονται στα αρχεία 

και τους καταλόγους 

26 $Reparse Κατάλογος των reparse σημείων του λογικού 

διαμερίσματος 

 

Η κάθε MFT εγγραφή ονομάζεται και ως “File Record” [25], είναι μεγέθους 1024 

bytes και διαθέτει ένα αύξων μοναδικό αριθμό ως το μοναδικό αναγνωστικό της (Record 

Number ID) και του αρχείου (File Ιdentifier) στο οποίο αυτή αναφέρεται [25]. Ο 

μοναδικός αυτός αριθμός χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της MFT εγγραφής από ένα 

αρχείο ή και το αντίθετο. Συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζοντας το “File Identifier” ενός 

αρχείου με το 1024, προκύπτει το σημείο-byte (offset) στο αρχείο MFT που ξεκινάει η 

σχετική εγγραφή και άρα η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών για το αρχείο. Επίσης, η 

κάθε εγγραφή περιέχει μεταδεδομένα του αρχείου στο οποίο αναφέρεται (ή και το ίδιο το 
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αρχείο), τα οποία χρησιμοποιούνται για θέματα προσπελασιμότητας, κατάστασης, quotas, 

κρυπτογράφησης και ασφάλειας των αρχείων [15], [25], [26]. Επιπλέον, διαθέτει ως 

αναγνωριστικό έναρξης την ακολουθία του δεκαεξαδικού “46 49 4C 45 30“, ήτοι σε ASCII 

“FILE0” και ως αναγνωριστικό λήξης την ακολουθία “0xFF FF FF FF” στο δεκαεξαδικό. 

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εάν εφαρμοστεί αναζήτηση στον ελεύθερο 

χώρο ενός δίσκου βάση των ακολουθιών αυτών, δύναται να εντοπιστούν εγγραφές MFT 

προηγούμενων διαμορφώσεων, οι οποίες δύναται να οδηγήσουν σε διαγεγραμμένα αρχεία 

ή/και μεταδεδομένα αυτών.  

Στα πρώτα 48 bytes μίας MFT εγγραφής, υπάρχουν 12 δομημένα πεδία (στο NTFS 

v3.x είναι 15 πεδία μεγέθους 52 bytes) που περιέχουν πληροφορίες για την ίδια την MFT 

εγγραφή, αναφέρονται ως “File Record Header” και τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται 

στον πίνακα 13 [15], [26]. Στα υπόλοιπα 982bytes υπάρχουν πεδία που αφορούν το αρχείο 

στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή και αυτά που κατ’ ελάχιστον υπάρχουν παρουσιάζονται 

στον πίνακα 14 [15], [26] 

Πίνακας 13: Πεδία της επικεφαλίδας μιας MFT εγγραφής 

Offset 

(bytes) 

Μέγεθος 

(bytes) 

Πεδίο Περιγραφή 

0 4 Υπογραφή FILE 

4 2 Offset του Fix-up array Μηχανισμός error checking 

6 2 Αριθμός εγγραφών (2byte) του fix-up array 

8 8 Αριθμός της σχετικής εγγραφής του $logfile 

16 2 Αριθμός που δείχνει πόσες φορές υπήρξε διαγραφή της MFT 

εγγραφής. Κάθε φορά που το σχετικό αρχείο διαγράφεται 

τότε αυτό το πεδίο αυξάνεται κατά ένα. 

18 2 Hard link count Αριθμός πεδίων του file name 

20 2   Offset του πρώτου 

attribute 

Μέγεθος Header 

22 

2 Allocation status flags 

 

 

● 00 deleted file 

● 01 allocated file 

● 02 deleted directory 

● 03 allocated directory 

24 4 Λογικό μέγεθος MFT εγγραφής 

28 4 Φυσικό μέγεθος MFT εγγραφής (συνήθως 1024 bytes) 
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32 8 Δείκτης της βασικής MFT εγγραφής που αφορά ένα αρχείο 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλαπλές εγγραφές 

για ένα αρχείο. Η περίπτωση προς κάτι τέτοιο είναι όταν ένα 

περιλαμβάνει τόσα clusters τα οποία δεν χωρούν να 

αναφερθούν σε μία MFT εγγραφή.  

40 2 Επόμενο attribute ID Αριθμός πεδίων σε μία 

εγγραφή (περιέχοντος και των 

διαγραμμένων) 

42  Fix-up array NTFS 3.0+ 

44 4 Αριθμός εγγραφής MFT NTFS 3.1+ 

48  Fix-up array  

 

Πίνακας 14: Επιπρόσθετα πεδία μίας MFT εγγραφής 

Όνομα πεδίου Περιγραφή 

$Standard_Information 

($SI) 

Τα δεδομένα αυτού είναι πάντοτε “resident” και τα οποία 

είναι 

● File permissions (Δικαιώματα) 

● Timestamps (ημεροχρονολογίες - 

χρονοσφραγίδες) 

● Security (Ρυθμίσεις/Πληροφορίες ασφαλείας) 

● Διαχειριστικές πληροφορίες 

$File_Name Όνομα αρχείου (resident) 

$Data Δεδομένα αρχείου (resident ή μη). Στην περίπτωση που 

τα δεδομένα είναι non-resident, τότε στο πεδίο 

περιλαμβάνονται οι τοποθεσίες που βρίσκεται το αρχείο. 

 

Το κάθε πεδίο εξ αυτών, αποτελείται από τον “header” που περιέχει μεταδεδομένα 

που αφορούν το ίδιο το πεδίο και από το περιεχόμενο-τιμή (content) του [15]. Ο  header 

ενός πεδίου αποτελείται από τα εξής πεδία, 

● Τύπος πεδίου 

● Μήκος (bytes) 

● Resident - non resident flag 

● Μήκος ADS (bytes) 

● Offset ADS (bytes) 
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● Flags για το αν η τιμή του πεδίου είναι κρυπτογραφημένη ή συμπιεσμένη  

Τα δεδομένα του περιεχομένου του κάθε πεδίου (εξαιρουμένων των πεδίων του header 

μίας MFT εγγραφής, του $Standard_Information του $File_Name και του $Index_Root), 

μπορούν να αποθηκευτούν είτε εξ ολοκλήρου εντός της MFT εγγραφής και ονομάζονται 

“resident data” είτε εκτός της MFT εγγραφής (σε οποιοδήποτε μέρος του δίσκου) και 

ονομάζονται ως “non-resident data” [4].  

Το πεδίο $Standard_Information έχει ως αναγνωριστικό/υπογραφή εντοπισμού, 

την ακολουθία στο δεκαεξαδικό, “10 00 00 00”.  Στο πεδίο αυτό μεταξύ άλλων υπάρχουν 

ημεροχρονολογίες (ή χρονοσφραγίδες - timestamps) που αφορούν το αρχείο και διάφοροι 

δείκτες (flags) που καθορίζουν τον τύπο του αρχείου, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

15 [15], [26]. Οι χρονοσφραγίδες βρίσκονται αποθηκευμένες ως 16bit χωρίς πρόσημο 

αριθμοί που αναπαριστούν τον αριθμό των 100-nanosecond διαστημάτων που έχουν 

παρέλθει από την 01-01-1601 (σε UTC, Co-ordinated Universal Time) [15], [26]. Πιο 

συγκεκριμένα διατηρούνται οι κάτωθι ημεροχρονολογίες, γνωστές με το ακρωνύμιο MAC 

(Modified Accessed Created) [4]: 

● Modified (Τροποποίηση): Η ημεροχρονολογία που το περιεχόμενο του αρχείου 

τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 

● Accessed (Προσπέλαση): Η ημεροχρονολογία που το αρχείο προσπελάστηκε για 

τελευταία φορά (π.χ. προβολή, άνοιγμα, εκτύπωση). Τα Windows 

προκαθορισμένα δεν διατηρούν αυτή την πληροφορία 

● Created (Δημιουργία): Η ημεροχρονολογία που το αρχείο 

δημιουργήθηκε/αποθηκεύτηκε στο διαμέρισμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω 

χρονοσφραγίδα μεταβάλλεται, εάν το αρχείο αντιγραφεί ή μετακινηθεί σε άλλο 

διαμέρισμα [4], ενώ οι υπόλοιπες διατηρούν την τιμή τους [4].  

● $MFT modified: Η ημεροχρονολογία που η MFT εγγραφή τροποποιήθηκε για 

τελευταία φορά 

Πίνακας 15: Δείκτες (flags) τύπων αρχείου στο NTFS 

Τιμή hex Περιγραφή 

0001 Μόνο για ανάγνωση 

0002 Κρυφό (hidden) 

0004 Αρχείο συστήματος 

0020 Archive 
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0040 Συσκευή 

0080 Κανονικό (Normal) 

0100 Προσωρινό  

0200 Sparse file 

0400 Reparse point 

0800 Συμπιεσμένο 

1000 Offline 

2000 Content not indexed 

4000 Κρυπτογραφημένο 

 

To πεδίο $File_Name περιέχει πληροφορίες για το αρχείο, τον γονικό κατάλογο 

αυτού (όνομα και αριθμό MFT εγγραφής αυτού) και χρονοσφραγίδες MAC, οι οποίες 

αρχικά είναι αντίγραφα αυτών του $SI και μετέπειτα τροποποιούνται ανάλογα με την [13], 

[15], [26] τροποποίηση της τοποθεσίας του αρχείου. Συγκεκριμένα οι χρονοσφραγίδες του 

$File_Name τροποποιούνται ως εξής, 

● Κατά την μετακίνηση του αρχείου εντός του διαμερίσματος, τροποποιείται  μόνο 

η ημεροχρονολογία τροποποίησης (modified)  

● Κατά την μετακίνηση του αρχείου σε διαφορετικό διαμέρισμα τροποποιούνται 

όλες οι ημεροχρονολογίες  

Επιπρόσθετα στο $File_Name βρίσκεται ο αριθμός της MFT εγγραφής του γονικού 

καταλόγου του αρχείου, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μη αυτοματοποιημένη 

διαδικασία ανάκτησης αρχείων. 

Συνοψίζοντας, οι αλλαγές των προαναφερόμενων χρονοσφραγίδων 

παρουσιάζονται στην εικόνα 16 [28], όπου το άσπρο φόντο σηματοδοτεί την τροποποίηση 

της σχετικής χρονοσφραγίδας κατά την ενέργεια που υποδεικνύεται από τον τίτλο του 

εκάστοτε πλαισίου. 
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Εικόνα 16: Κανόνες μεταβολής χρονοσφραγίδων αρχείων και φακέλων στο NTFS  

Στο πεδίο $Data περιέχεται ολόκληρο το αρχείο ή τα clusters που αυτό 

καταλαμβάνει. 

Τέλος, το κάθε αρχείο δύναται να διατηρεί ένα μοναδικό ID που ονομάζεται GUID 

και βρίσκεται στο προαιρετικό πεδίο $object_id [13], [15]. Το GUID μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ενός αρχείου στην περίπτωση που αυτό μετακινηθεί σε 

νέα άγνωστη τοποθεσία (εντός του ίδιου συστήματος). 

Με βάση τα προαναφερόμενα στην εικόνα 17, ενδεικτικά παρουσιάζεται μία MFT 

εγγραφή σε ακατέργαστη μορφή δεδομένων (raw data) για ένα αρχείο με ονομασία 

“aTXTFile.txt” 
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Εικόνα 17: Προβολή MFT εγγραφής σε ακατέργαστη μορφή 

To Bitmap, ως το δεύτερο κυριότερο αρχείο στο NTFS, περιέχει ένα bit για το κάθε 

cluster του διαμερίσματος, του οποίου η τιμή καθορίζει εάν αυτό είναι allocated 

(δεσμευμένο) ή unallocated [26]. Έτσι, για παράδειγμα η τιμή μηδέν (0) δείχνει ότι το εν 

λόγω cluster είναι ελεύθερο για χρήση [26]. 

Ένας υπεύθυνος ασφαλείας πρέπει να είναι σε θέση να προβάλει τις MFT εγγραφές 

αυτούσια και ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες και έναν hex editor ή κάποιο 

αυτοματοποιημένο εργαλείο. Ένα τέτοιο δωρεάν εργαλείο είναι το “MFTView” [29] της 

“Sanderson Forensics”, το οποίο βάση του MFT προβάλει την φακελοδομή ενός λογικού 

διαμερίσματος, δίνει πλήρες πληροφορίες για το κάθε πεδίο μιας MFT εγγραφής και 

διαθέτει hex editor, όπως φαίνεται στην εικόνα 18 
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Εικόνα 18: Ενδεικτικό στιγμιότυπο της λειτουργίας του “MFTView” 

Τέλος, θα αναλύσουμε περισσότερο τα πεδία “Alternate Data Stream”, τα οποία 

είναι εναλλακτικά (alternate) πεδία ενός βασικού (primary) που υπάρχει σε MFT εγγραφή, 

καθώς η εξέταση τους κρίνεται αναγκαία όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια. Τα ADS έχουν 

ονομασία μορφής [:όνομαADS:$primaryπεδίο:ΜέγεθοςADS] [30], μπορούν να υπάρξουν 

για οποιοδήποτε πεδίο μίας MFT εγγραφής (εκτός των πεδίων του MFT header), δεν 

εμφανίζονται στον τελικό χρήστη, δεν διαχειρίζονται από το ΛΣ και δεν επηρεάζουν το 

μέγεθος του αρχείου [15]. Η χρήση τους συνήθως συναντάται στα πεδία $File_Name και 

$Data. Τα ADS $File_Name δημιουργούνται για λόγους συμβατότητας στην διατήρηση 

ονομάτων σε παλαιότερα συστήματα (8 χαρακτήρων) [15], [26]. Για παράδειγμα εάν ένα 

αρχείο έχει όνομα “aFileWithAReallyLongName.txt”, τότε θα έχει δύο πεδία $File_Name, 

όπου το primary θα έχει τιμή  “myreal~1.txt” και το ADS το υπόλοιπο του ονόματος. Τα 

ADS $Data δημιουργούνται σε ληφθέντα αρχεία από κάποιο δίκτυο [30] και περιέχουν 

έναν αριθμό ως το αναγνωριστικό ζώνης του δικτύου προέλευσης τους [Zone.Identifier] 

(0: My computer, 1:Local Intranet, 2:Trusted sites, 3:Internet, 4:Restricted sites) [30]. 

Επιπρόσθετη χρησιμότητα των ADS είναι η αποθήκευση πληροφοριών που αλλιώς δεν θα 

υπήρχαν λόγω ότι δεν έχουν προβλεφθεί, όπως στην περίπτωση της καρτέλας “Summary” 

του μενού Ιδιοτήτων ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον «Τίτλο», 

«Αντικείμενο», «Συγγραφέα» κ.τ.λ. Τέλος, ο εντοπισμός και εξέταση των ADS έχει 

ιδιαίτερη σημασία, λόγω των εξής περιπτώσεων, 
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● Σε ADS, συνήθως πεδίων $Data, τοποθετείται κακόβουλος κώδικας, ο οποίος 

τίθεται σε λειτουργία όταν ο χρήστης προσπελάσει το φαινομενικά αθώο αρχείο 

που δείχνει η σχετική MFT εγγραφή. Ο τελικός χρήστης δεν αντιλαμβάνεται την 

διαφορετικότητα και καθώς το ΛΣ δεν διαχειρίζεται τα εν λόγω πεδία, η 

κακόβουλη δραστηριότητα δεν εντοπίζεται.  Έτσι για παράδειγμα, ενώ ο χρήστης 

ανοίγει το αρχείο “notes.txt”, μπορεί να εκτελείται παράλληλα το 

“evilSpywareUoM.exe”. 

● Ένας επιτιθέμενος μπορεί να χρησιμοποιεί τα ADS ως προσωρινό αποθηκευτικό 

χώρο για να αποκρύπτει πληροφορίες ή δεδομένα (κείμενο, thumbnails κ.τ.λ.) που 

σε μεταγενέστερο χρόνο τα εξάγει (διαδικτυακά ή φυσικά) 

● Άρνηση υπηρεσιών (DoS). Σε πολλές περιπτώσεις ο επιτιθέμενος ίσως 

προσπαθήσει να γεμίσει με δεδομένα το αποθηκευτικό μέσο, ώστε να προκαλέσει 

άρνηση υπηρεσιών. Πολλά συστήματα ασφαλείας αντιλαμβάνονται την ακραία 

και συνεχή αύξηση ενός αρχείου και αναχαιτίζουν την επίθεση. Ωστόσο, η χρήση 

πεδίων ADS προς τον σκοπό αυτό, ίσως έχει επιτυχής αποτέλεσμα, διότι το λογικό 

μέγεθος του αρχείου παραμένει σταθερό. 

Ως προς την καλύτερη κατανόηση θα δημιουργήσουμε ένα τέτοιο αρχείο με το πεδίο ADS 

τύπου $Data και ονομασίας “secret.txt”, στο οποίο θα αποθηκεύονται αριθμοί πιστωτικών 

καρτών. Η διαδικασία είναι η εξής, 

1. Στην διαδρομή [C:\ads\] δημιουργούμε το αρχείο meetings.txt  

2. Ανοίγουμε τον CMD και μεταβαίνουμε στον ανωτέρω φάκελο “cd C:\ads” 

3. Δημιουργούμε το πεδίο :secret.txt:$DATA εντός του οποίου αποθηκεύουμε τους 

αριθμούς πιστωτικών καρτών από το σύστημα στόχο: “echo 1234 5678 9332 – 

2312 2345 5653 23456 etc > meetings.txt:secret.txt” 

Έτσι, κατά το άνοιγμα του εν λόγω αρχείου προβάλλονται τα νόμιμα περιεχόμενα του, 

όπως φαίνεται στην κάτωθι εικόνα 19 και όχι οι κρυμμένες πληροφορίες (αριθμοί 

πιστωτικών καρτών) 
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Εικόνα 19: Προβολή περιεχομένων αρχείου με πεδίο ADS 

Η προβολή των εν λόγω δεδομένων γίνεται με την εντολή: “notepad 

meetings.txt:secret.txt”, όπως εμφανίζεται στην εικόνα 20 

 

Εικόνα 20: Προβολή περιεχομένου πεδίου ADS 

 Στο ίδιο συμπέρασμα θα φτάναμε αυτοματοποιημένα με την χρήση του εργαλείου 

“MFTView”. 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο, όλες οι εγγραφές του MFT να ελέγχονται για την 

ύπαρξη ADS και το περιεχόμενο τους περαιτέρω να εξετάζεται. Ένα αυτοματοποιημένο 

δωρεάν εργαλείο για την αναζήτηση ADS πεδίων σε όλα τα αρχεία ενός λογικού 

διαμερίσματος είναι το “AlternateStreamView” της NirSoft [31]. Ως πραγματικό 

περιστατικό θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση για πεδία ADS στο σύστημα συγγραφής της 

παρούσας, το οποίο σημειώνεται ότι έχει εγκατεστημένο και εν λειτουργία επώνυμο 

λογισμικό ολοκληρωμένης προστασίας και λογισμικό προστασίας έναντι κακόβουλων 

λογισμικών από τα αποτελέσματα των οποίων ουδέν προέκυψε. Το αποτέλεσμα της 
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αναζήτησης είναι ένα ύποπτο ADS πεδίου $Data με Αραβική ονομασία, το οποίο 

εντοπίσηκε στην διαδρομή “C:\users\public\”, όπως δείχνει η εικόνα 21 

 

Εικόνα 21: Παράδειγμα εντοπισμού ύποπτου ADS με το “AlternateStreamView” 

Παρατηρούμε επίσης ότι, ο εν λόγω φάκελος (Filename) που σχετίζεται με το ύποπτο 

ADS, έχει ονομασία “DRM” και βρίσκεται αποθηκευμένος σε ύποπτη διαδρομή. 

Χρησιμοποιώντας το πεδίο ”Meta Addr.”  της  ψηφιακής εγκληματολογικής πλατφόρμας 

“Autopsy” [32] εντοπίζουμε το μοναδικό αναγνωριστικό (File Identifier ή Record Number 

ID) της MFT εγγραφής του εν λόγω ύποπτου φακέλου. Ο πολλαπλασιασμός του 

αναγνωριστικού αυτού αριθμού με το μέγεθος της κάθε εγγραφής του MFT δίνει το 

89123*1024=91354112 offset στο MFT στο οποίο διατηρείται η MFT εγγραφή γι’ αυτόν 

τον φάκελο. Από το Autopsy επιλέγουμε το αρχείο MFT και μεταβαίνουμε στο εν λόγω 

σημείο, όπου τελικά έχουμε την εγγραφή του φακέλου, όπως φαίνεται στην εικόνα 22. 

Καθώς πρόκειται για μηδενικού μεγέθους φάκελο-αρχείο, το οποίο είναι ακόμη πιο 

ύποπτο, τα δεδομένα αυτού είναι “resident” (δηλαδή θα βρίσκονται αποθηκευμένα εντός 

της MFT εγγραφής).  
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Εικόνα 22: Προβολή MFT εγγραφής με ύποπτο κώδικα εντός πεδίου ADS 

Μετέπειτα, με περαιτέρω εξέταση των τεχνουργημάτων του συστήματος, όπως θα 

αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο, εντοπίστηκε το εκτελέσιμο αρχείο που σχετίζεται με τον 

ύποπτο κώδικα. Το εν λόγω αρχείο που εκτελέστηκε στο σύστημα και εγκατέστησε τον εν 

λόγω φάκελο είναι το “free-hex-editor-neo.exe”. Τέλος ,υπολογίστηκε η σύνοψη του 

(SHA-256) και αναζητήθηκε στο διαδικτυακό εργαλείο εξέτασης ύποπτων αρχείων 

“VirusTotal.com”, το οποίο επέστρεψε το αποτέλεσμα της εικόνας 23 
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Εικόνα 23: Ανάλυση κακόβουλου κώδικα με χρήση του “VirusTotal.com” 

Περαιτέρω ανάλυση ξεφύγει από τα πλαίσια της παρούσας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι 

ίσως υπάρχει πρόβλημα, καθώς 1/55 λογισμικά προστασίας χαρακτηρίζει το ύποπτο αυτό 

ADS ως PUA (Potential Unwanted Application). Τέλος ακόμη και να αποδειχτεί αθώο, το 

γεγονός ότι αν βρεθεί σε σύστημα του οποίου οι γλώσσες είναι Αγγλικά και Ελληνικά, 

ADS γραμμένο στα Αραβικά, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απειλή και να διερευνηθεί 

περαιτέρω. 

 4.1.3 Διαγεγραμμένα και κρυφά αποθηκευμένα αρχεία 

Τα τεχνουργήματα αυτού του κεφαλαίου είναι ο χώρος “Slack”, τα «Αρχεία» που 

υπάρχουν ή υπήρχαν αποθηκευμένα σε ένα ΛΣ, τα αρχεία “Thumbcache” και οι «Λέξεις 

κλειδιά αναζήτησης αρχείων και φακέλων». Στο παρόν κεφάλαιο, για την καλύτερη 

κατανόηση των εν λόγω τεχνουργημάτων, αρχικά θα αναλυθούν οι τεχνικές διαγραφής 

και ανάκτησης αρχείων. 

 4.1.3.1 Τεχνικές διαγραφής και ανάκτησης αρχείων 

Ένας επιτιθέμενος συνεχώς διαγράφει και ανακτά αρχεία, ως τεχνική απόκρυψης της 

παρουσίας του σε ένα σύστημα, διατηρώντας ταυτόχρονα την παραμονή του σε αυτό. 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η γνώση των τρόπων διαγραφής και των μεθόδων ανάκτησης 

αρχείων, ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμών ύποπτων διαγραφών.  

Οι τρόποι διαγραφής ενός αρχείου ή φακέλου είναι, 

1. Προσωρινή διαγραφή. Πρόκειται για μετακίνηση ενός αρχείου στον “Κάδο 

ανακύκλωσης” (φάκελος “ROOT\$Recycle.Bin\{UserID}”) [14], χωρίς να 
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υφίσταται πραγματική διαγραφή του. Έτσι, το “Allocation Flag” της MFT 

εγγραφής και τα Clusters του $Bitmap για το αρχείο αυτό, παραμένουν ως έχουν. 

2. Πλήρες διαγραφή. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει αλλαγή του “Allocation Flag” 

της MFT εγγραφής σε ”Inactive” και αποδέσμευση (τιμή 0) των clusters του 

αρχείου από το Bitmap [5]. Εδώ υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις, 

 Η εγγραφή MFT να μην έχει επαναχρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, 

είναι δυνατή η πλήρης ανάκτηση του αρχείου και όλων των μεταδεδομένων 

του. 

 Η εγγραφή MFT να έχει επαναχρησιμοποιηθεί και το αρχείο να βρισκόταν 

αποθηκευμένο εντός αυτής (resident data). Σε αυτήν την περίπτωση, 

δύναται να ανακτηθεί μόνο το μέρος του αρχείου που δεν υπερκαλύφθηκε 

από νέα δεδομένα, με ανάλυση του χώρου “Slack”, όπως αυτή 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 Η εγγραφή MFT να έχει επαναχρησιμοποιηθεί και το αρχείο να βρισκόταν 

αποθηκευμένο εκτός αυτής (non-resident data). Σε αυτή την περίπτωση, 

δύναται να ανακτηθεί πλήρως το αρχείο αλλά όχι τα μεταδεδομένα αυτού. 

Αυτό είναι εφικτό με τεχνική ανάκτησης που ονομάζεται “Carving” 

(σκάλισμα) [5] και η οποία αναλύεται στην συνέχεια. 

3. ”Overwrite - wipe” (υπερκάλυψη). Είναι η μέθοδος κατά την οποία, στην MFT 

εγγραφή και στο χώρο που βρίσκεται αποθηκευμένο ένα αρχείο, εγγράφονται / 

αποθηκεύονται τυχαία δεδομένα (bits) [5]. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή 

η ανάκτηση του αρχείου και ούτε των μεταδεδομένων του, καθώς υπάρχει πλήρης 

αντικατάσταση τους 

Οι μέθοδοι ανάκτησης που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 

κάποιος από τους δύο πρώτους τρόπους διαγραφής, αντίστοιχα είναι: 

1) Εξετάζοντας τα περιεχόμενα του φακέλου «Κάδος Ανακύκλωσης» που βρίσκεται 

στην διαδρομή “ROOT\ $Recycle.Bin\ {UserID}” 

2) Σχετικά με την πρώτη περίπτωση του δεύτερου τρόπου διαγραφής, η ανάκτηση 

γίνεται αναζητώντας MFT εγγραφές που αφορούν διαγεγραμμένα αρχεία 

(“Allocation Flags”), όπου από την ανάλυση τους δύναται να ανακτηθούν τα 

σχετικά αρχεία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι τεχνικές για την ανάκτηση των 

αρχείων είναι η ανάλυση του χώρου Slack του MFT και η τεχνική Carving, οι 

οποίες αναλύονται παρακάτω. 
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 4.1.3.2 Χώρος Slack 

“Slack” είναι ο χώρος μεταξύ του λογικού και του φυσικού μεγέθους που καταλαμβάνει 

στο δίσκο ένα τεχνούργημα (αρχείου, κλειδιού registry, RAM page, e-mail, MFT 

εγγραφής κ.α.) [5], [14]. Για την κατανόηση του, δύο αναλυτικά παραδείγματα αποτελούν 

[5] 

 Ο χώρος Slack ενός αρχείου είναι το διάστημα μεταξύ του λογικού μεγέθους του 

και του χώρου που καταλαμβάνει στον δίσκο (φυσικό, συνήθως πολλαπλάσιο των 

4KB – allocation unit) 

 Ο χώρος Slack μίας MFT εγγραφής είναι το διάστημα μεταξύ του πραγματικού της 

μεγέθους (λογικό) και μεγέθους που καταλαμβάνει στο δίσκο (φυσικό μέγεθος που 

έχει δεσμευτεί για κάθε εγγραφή- 1024bytes)  

Στον χώρο Slack οποιουδήποτε τεχνουργήματος δύναται να εντοπιστούν δεδομένα που 

αφορούν προηγούμενες εγγραφές (π.χ μέρος δεδομένων προηγούμενων αρχείων, MFT 

εγγραφών, Registry κλειδιών κ.α.) [5]. Καθώς ο χώρος Slack είναι μη προσπελάσιμος από 

το ΛΣ και τα εργαλεία προστασίας (π.χ.Antivirus, IDS, IPS), κάλλιστα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεδομένων ή κακόβουλου κώδικα.  

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω 

χώρος, θα παρουσιάσουμε μία τεχνική χρησιμοποίησης του χώρου Slack όλων των MFT 

εγγραφών, ως κρυφό αποθηκευτικό χώρο. Στην ουσία με την τεχνική αυτή θα 

αποθηκεύουμε δεδομένα στο ίδιο το σύστημα αρχείων και ως εκ τούτου θα είναι αδύνατο 

να προσπελαστούν από το ΛΣ ( συνήθως και από τα λογισμικά προστασίας).  Η διαδικασία 

που θα ακολουθήσουμε είναι αρχικά να υπολογίσουμε τον χώρο Slack όλων των MFT 

εγγραφών και στην συνεχεία να αποθηκεύσουμε σε αυτόν, το αρχείο “secret.txt”, με 

περιεχόμενο “sakis UOM”. Τέλος, θα ανακτήσουμε το προαναφερόμενο αρχείο, με σκοπό 

την όποια περαιτέρω επεξεργασία/χρήση του. Ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι το εργαλείο “StegoMft” [33]. Έτσι, 

χρησιμοποιώντας το εν λόγω εργαλείο ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

 Υπολογίζουμε τον χώρο Slack του αρχείου MFT του διαμερίσματος “r”. Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η εντολή “StegoMft.exe –check r: - - 0”, όπου 

εμφανίζεται το αποτέλεσμα της εικόνας 24 
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Εικόνα 24: Υπολογισμός χώρου Slack MFT εγγραφών με το “StegoMft” 

 Με την εντολή “StegoMft.exe –hide secret.txt r:0 12345678 0”, αποθηκεύουμε 

στον χώρο Slack το επίμαχο αρχείο επιλέγοντας ως κλειδί ανάκτησης το 

“12345678“ και ξεκινώντας την αποθήκευση από την πρώτη MFT εγγραφή (zero-

based). Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην εικόνα 25 

 

 

Εικόνα 25: Αποθήκευση αρχείου στο Slack MFT εγγραφών με το “StegoMft” 

 Τέλος, για την ανάκτηση του, χρησιμοποιούμε το κλειδί ανάκτησης “12345678” 

και την εντολή: “StegoMft.exe –extract c:\sakisUom.txt r: 0 12345678 0”. Το 

αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην εικόνα 26 

 

 

Εικόνα 26: Ανάκτηση αρχείου από Slack MFT εγγραφών με το “StegoMft” 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα διαπιστώνουμε ότι κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική 

η παρακολούθηση του χώρου Slack των MFT εγγραφών. Ένα εργαλείο για την ανάκτηση 

του χώρου Slack όλων των MFT εγγραφών, είναι το “extract_mft_record_slack.py” [34]. 
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Για παράδειγμα για να εντοπίσουμε το κείμενο του ανωτέρω παραδείγματος, 

χρησιμοποιώντας το προαναφερόμενο εργαλείο δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου που 

περιέχει τον χώρο Slack των MFT  εγγραφών, όπως αυτό παρουσιάζεται στην εικόνα 27. 

 

Εικόνα 27: Εντοπισμός αποθηκευμένων πληροφοριών σε Slack MFT εγγραφής 

 4.1.3.3 Αρχεία  

Κατά την δημιουργία ενός αρχείου, τα πρώτα bytes αυτού είναι η υπογραφή του τύπου 

του αρχείου και ονομάζονται ως υπογραφή έναρξης ή απλά “header”. Για παράδειγμα οι 

εγγραφές MFT έχουν header “FILE0”, τα αρχεία rar έχουν header “Rar!”, τα 

xml, ”<?xml”.  Έτσι ανεξαρτήτως της επέκτασης ενός αρχείου, από την εξέταση των 

πρώτων bytes αυτού, εξακριβώνεται ο πραγματικός του τύπος. Επιπλέον, ένα αρχείο 

μπορεί να διαθέτει αντίστοιχη ακολουθία bits, ως υπογραφή τέλους (footer) ενώ μπορεί 

να έχει και συγκεκριμένη δομή [5], [14]. Τα προαναφερόμενα είναι χρήσιμα για 

 τον εντοπισμό αρχείων των οποίων η επέκταση δεν ταυτίζεται με την υπογραφή 

τους, γεγονός που υποδεικνύει προσπάθεια απόκρυψης αρχείων (π.χ. ένα αρχείο 

τύπου RAR, να έχει επέκταση mp3). 

 την μέθοδο ανάκτησης “Carving”, ώστε να μπορεί να ανακτήσει αρχεία 

αναζητώντας σε όλο το φυσικό μέσο, συγκεκριμένα header, footer ή δομή αρχείων. 

Άρα, αυτή δύναται να ανακτά πλήρως διαγεγραμμένα αρχεία, αφού δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι MFT εγγραφές, παρά μόνο ο τύπος των αρχείων. 

Επιπλέον, η τεχνική “Carving” μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση ροής δεδομένων 

του δικτύου (καταγεγραμμένες ή πραγματικού χρόνου), ώστε να εντοπίζονται ύποπτα 

αρχεία, όπως για παράδειγμα αρχεία τύπου RAR που συνήθως χρησιμοποιούνται για την 

εξαγωγή πληροφοριών από ένα παραβιασμένο σύστημα. 
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 4.1.3.4 Thumbscache 

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση του χρόνου προβολής 

μικρογραφιών των εικόνων που υπάρχουν εντός ενός φακέλου, κατά την περιήγηση σε 

αυτόν. Για να είναι αυτό εφικτό, οι μικρογραφίες κατά την πρώτη περιήγηση σε ένα 

φάκελο, αρχικά δημιουργούνται και αποθηκεύονται σε αρχεία επέκτασης “db”, στην 

διαδρομή  “ROOT\ Users\ {username}\ AppData\ Local\ Microsoft\ Windows\ Explorer”. 

Έτσι, σε κάθε εκ νέου περιήγηση στον φάκελο αυτό, απευθείας ανακτώνται και 

προβάλλονται από τα προαναφερόμενα ”db” αρχεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, διότι 

ακόμα και αν οι αρχικές εικόνες διαγραφούν, εντός των ανωτέρω ”db” αρχείων συνεχίζουν 

να διατηρούνται οι μικρογραφίες τους. Έτσι, σε περιπτώσεις που ο επιτιθέμενος λαμβάνει 

στιγμιότυπα της οθόνης, όπως γινόταν στην επίθεση “Flame” [1], τα αποστέλλει και εν 

συνεχεία τα διαγράφει, αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν ως μικρογραφίες (ίχνη επίθεσης). 

Ένα εργαλείο για την προβολή των μικρογραφιών από τα αρχεία “db”, είναι το 

“ThumbCache Viewer” [35] 

 4.1.3.5 Λέξεις κλειδιά αναζήτησης αρχείων και φακέλων 

Στο κλειδί “HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ 

CurrentVersion\ Explorer\ WordWheelQuery”, βρίσκονται οι λέξεις κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν για αναζήτηση αρχείων ή φακέλων μέσω του πεδίου της αναζήτησης 

από το μενού ”Έναρξη” [5], [28]. Μέσω αυτού του τεχνουργήματος δύναται να 

εντοπιστούν και να ανακτηθούν μετα-πληροφορίες (π.χ. όνομα, τοποθεσία, 

ημεροχρονολογία) για αρχεία και φακέλους που υπήρχαν σε ένα σύστημα. 

 4.1.4 Κλειδιά μητρώου ρυθμίσεων 

Το μητρώο ρυθμίσεων (registry) είναι μια βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται 

ρυθμίσεις, πληροφορίες και επιλογές για το λειτουργικό σύστημα, τις υπηρεσίες, τις 

εφαρμογές και τις συσκευές [5], [36]. Ενδεικτικά στην registry διατηρούνται [36]: 

 Αρχεία που έχουν ανοιχτεί (εκτελέσιμα και μη, όπως exe, pdf, docx) 

 Ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας 

 Ρυθμίσεις και πληροφορίες δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων) 

 Ρυθμίσεις και πληροφορίες συσκευών δικτύου 

 Επισκεπτόμενες ιστοσελίδες 

 Εφαρμογές και υπηρεσίες που εκκινούν αυτόματα 
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 Πληροφορίες USB συσκευών  

 Εγκατεστημένες εφαρμογές 

 Ίχνη απεγκατεστημένων προγραμμάτων 

 Κωδικοί πρόσβασης  

 Προφίλ χρηστών 

 Τύποι αρχείων και εφαρμογές για την διαχείριση τους 

Η registry διατηρεί όλες τις πληροφορίες κατανεμημένες στα πέντε ακόλουθα 

γονικά κλειδιά (hives) [36] με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν οι ρυθμίσεις του 

υπολογιστή, οι κοινές ρυθμίσεις όλων των χρηστών και οι ρυθμίσεις κάθε επιμέρους 

χρήστη [5] , [36] 

 “HKEY_USERS (HKU)”: Διατηρεί τα προφίλ όλων των χρηστών σε ξεχωριστά 

υποκλειδιά, το καθένα εκ των οποίων έχει ονομασία το μοναδικό αναγνωριστικό 

ασφαλείας του κάθε χρήστη (SID: Security Identifier). Το κάθε προφίλ περιέχει 

πληροφορίες εφαρμογών και συστήματος που αφορούν μόνο τον συγκεκριμένο 

χρήστη. Παραδείγματα αποτελούν οι ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας, συνδέσεων 

δικτύου, εκτυπωτών, περιηγητών ιστού, γενικά εφαρμογών, καταλόγων κ.α. 

Τέλος, το κάθε {SID} κλειδί  βρίσκεται αποθηκευμένο στο αρχείο “NTUSER.dat” 

εντός του φακέλου του κάθε χρήστη, ήτοι στην διαδρομή  “ROOT\ Users\ 

{UserProfile}\”  

 “HKEY_CURRENT_USER (HKCU)”: Το κλειδί αυτό είναι συντόμευση 

(shortcut) του κλειδιού “HKEY_USERS\ {SID}” και δημιουργείται κατά την 

σύνδεση του χρήστη στο σύστημα. Οι όποιες αλλαγές σε αυτό άμεσα 

καταχωρούνται στο κυρίως κλειδί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη προφίλ 

για τον συνδεμένο χρήστη (π.χ. λόγω διαγραφής, backup compatibility, πρώτη 

σύνδεση κ.α.), τότε χρησιμοποιείται το προκαθορισμένο γενικό προφίλ (Default) 

που βρίσκεται αποθηκευμένο στο αρχείο “NTUSER.dat” στην τοποθεσία “ROOT\ 

Users\ Default\”   

 “HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)”: Το κλειδί HKCR χρησιμοποιείται ως 

οδηγός από το ΛΣ, για το πώς θα διαχειριστεί μία εντολή του χρήστη, όπως την 

προβολή αρχείου, δίσκου, φακέλου κ.α. Για να είναι αυτό εφικτό, διατηρεί 

πληροφορίες για τις επεκτάσεις, τα ProgIDs (Programs ID), CLSIDs (Class ID), 

IIDs (Interface ID), τους “drag-and-drop” κανόνες, τις συντομεύσεις 

προγραμμάτων, την διεπαφή χρήστη και την λίστα των εφαρμογών του 
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διαλόγου ”Open with..”. Κάθε φορά κατά την σύνδεση του χρήστη δημιουργείται 

νέο κλειδί HKCR από την συνένωση των κλειδιών “HKLM\Software\Classes” που 

περιέχει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που αφορούν όλους τους χρήστες του 

συστήματος και “HKCU\Software\Classes” που περιέχει τις προκαθορισμένες 

ρυθμίσεις του συνδεμένου χρήστη. Η συνένωση των προαναφερομένων κλειδιών, 

για τον υπολογισμό του κλειδιού  HKCR, γίνεται δίνοντας προτεραιότητα στο 

κλειδί του συνδεμένου χρήστη. Για παράδειγμα, αν και στα δυο κλειδιά τα αρχεία 

τύπου “doc” διαχειρίζονται με διαφορετική εφαρμογή, τότε στο κλειδί “HKCR” 

θα αποθηκευτεί η τιμή του κλειδιού του χρήστη. Τέλος, το κάθε κλειδί βρίσκεται 

αποθηκευμένο στο αρχείο “USRCLASS.dat” στην διαδρομή “ROOT\ Users\ 

{UserProfile}\ AppData\ Local\ Microsoft\ Windows\”   

 “HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)”: Διατηρεί πληροφορίες και ρυθμίσεις για 

το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό, τις υπηρεσίες και το υλικό που αφορούν 

όλους τους χρήστες του συστήματος. Παραδείγματα αποτελούν ρυθμίσεις 

ασφαλείας,  οδηγοί συσκευών, ημεροχρονολογίες κ.α. Το εν λόγω κλειδί 

αποτελείται από τα αρχεία “DEFAULT”, “SAM”, “SECURITY”, “SOFTWARE” 

και “SYSTEM” που βρίσκονται αποθηκευμένα στην διαδρομή “ROOT\ Windows\ 

System32\ config” 

 “HKEY_CURRENT_CONFIG (HCU)”: Διατηρεί πληροφορίες για τις ρυθμίσεις 

του συστήματος και είναι συνήθως το “HKLM\SYSTEM\ControlSet001”. Σε 

περίπτωση πολλαπλών προφίλ ρυθμίσεων “ControlSet00#”, στο κλειδί 

“|HKLM\SYSTEM\Select” διατηρούνται οι μεταβλητές “Current”, “Default” και 

“LastKnownGood”, οι οποίες παρέχουν τις αντίστοιχες του ονόματος τους, 

πληροφορίες 

Για την προβολή και διαχείριση της registry χρησιμοποιείται το εργαλείο “Registry 

Editor (regedit)” που  βρίσκεται εγκαταστημένο σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Η 

registry διατηρεί τις πληροφορίες σε ιεραρχική δομή χρησιμοποιώντας τρία συστατικά 

μέρη: το κλειδί (key), την τιμή (value) και τα δεδομένα (data), τα οποία μπορεί να είναι σε 

αναγνώσιμη ή κωδικοποιημένη μορφή [5], [36]. Για την καλύτερη κατανόηση, αναλογικά 

με ένα σύστημα αρχείων το κλειδί αντιστοιχεί σε ένα φάκελο, η τιμή στο όνομα ενός 

αρχείου και τα δεδομένα στο περιεχόμενο του εν λόγω αρχείου. Ένα παράδειγμα της δομής 

ενός κλειδιού χρησιμοποιώντας το εργαλείο “regedit”, παρουσιάζεται στην εικόνα 28  
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Εικόνα 28: Προβολή κλειδιού με το “Regedit” 

Σημαντική πληροφορία αποτελεί η ημεροχρονολογία τελευταίας τροποποίησης 

(LastWriteTime) ενός κλειδιού που διατηρεί η registry για το καθένα εξ αυτών [36]. Η εν 

λόγω ημεροχρονολογία αναπαρίσταται ως ο αριθμός των διαστημάτων σε 

100nanoδευτερολέπτα που έχουν παρέλθει από την 01/01/1601 [36]. Για την προβολή της, 

χρήζει η εξαγωγή του εκάστοτε κλειδιού σε αρχείο τύπου κειμένου (txt). Αυτό 

πραγματοποιείται με τον Registry Editor των Windows και επιλέγοντας εξαγωγή από το 

μενού που εμφανίζεται, κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο υπό εξέταση κλειδί. 

Τέλος, από τον χώρο Slack της Registry δύναται να ανακτηθούν διαγεγραμμένα 

κλειδιά υπό μορφή αλφαριθμητικών ακολουθιών. Γι’ αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιείται το 

εργαλείο “regslack” [37], όπου κάτωθι παρουσιάζεται ένα πρακτικό παράδειγμα της 

χρήσης του. Έστω, αρχικά ο επιτιθέμενος δημιουργεί το προσωρινό κλειδί της registry 

όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 29 

 

Εικόνα 29: Προβολή προσωρινού κακόβουλου κλειδιού με το “Regedit” 

Εν συνεχεία και με σκοπό να διαγράψει τα ίχνη της αλληλεπίδρασης του με το σύστημα,  

διαγράφει το εν λόγω κλειδί. Χρησιμοποιώντας την εντολή “perl regslack.pl SOFTWARE 

> report.txt” του προαναφερόμενου εργαλείου, δημιουργείται το αρχείο “report.txt” στο 

οποίο εντοπίζονται ίχνη του διαγεγραμμένου κλειδιού, όπως δείχνει η εικόνα 30 
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Εικόνα 30: Ανάκτηση ιχνών διαγεγραμμένου κλειδιού με το “regslack” 

 4.1.5 Πληροφορίες συστήματος  

Οι πληροφορίες για ένα σύστημα, μπορούν να ανακτηθούν από τα εξής σημεία 

(τεχνουργήματα): 

1. Από το κλειδί της registry “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ 

CurrentVersion”, όπου οι σημαντικότερες εξ αυτών φαίνονται στον πίνακα 16,  

Πίνακας 16: Ενδεικτικές εγγραφές του κλειδιού “CurrentVersion” 

Όνομα 

εγγραφής 

Περιγραφή – Τιμή 

BuildLabEx 32bit(x86) ή 64bit(x64) 

CurrentVersion Έκδοση Windows 

ProductName Φιλική ονομασία της διανομής 

InstallDate Ημερομηνία εγκατάστασης (σε Unix number – προβολή με 

χρήση του εργαλείου προβολής ημεροχρονολογιών “DCode” 

[38]). Η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου MFT είναι ίδια 

με αυτή και αυτό διότι ένα ΛΣ κατά την εγκατάσταση του 

διαμορφώνει το χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αρχείων (στα 

Windows το NTFS).  

2. Από το κλειδί της registry “HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ 

TimeZoneInformation”, στο οποίο διατηρούνται οι πληροφορίες των ρυθμίσεων 

για την ζώνη ώρας ενός συστήματος. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα (data) της 
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τιμής (value) “activeTimeBias” διατηρούν σε δεκαεξαδική αναπαράσταση τα 

λεπτά της διαφοράς από την UTC και στο δυαδικό είναι προσημασμένος αριθμός, 

μεγέθους 32bit. Έτσι για παράδειγμα η τιμή “f f f f f f 4 c” μετασχηματίζεται αρχικά 

σε 180 στο δεκαδικό και άρα ως προσημασμένος είναι η τιμή -180 που συνεπάγεται 

ότι η ώρα UTC είναι 3 ώρες νωρίτερα από αυτή του συστήματος. Η πληροφορία 

αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για συσχετίσεις τεχνουργημάτων 

μεταξύ συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική ζώνη ώρας. 

3. Από το κλειδί της registry “HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ 

Windows”, στο οποίο διατηρείται η ημεροχρονολογία του τελευταίου τερματισμού 

λειτουργίας του συστήματος (Shutdown). Αυτή διατηρείται στην εγγραφή 

“ShutdownTime” σε μορφή “Windows: 64/32bit Hex Value – Little Endian” και 

για την αυτοματοποιημένη μετατροπή της, χρησιμοποιείται το εργαλείο ”DCode”. 

Επιπρόσθετα, η ημεροχρονολογία του τελευταίου τερματισμού είναι η ημερομηνία 

της τελευταίας τροποποίησης του εν λόγω κλειδιού.  

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι σε εν λειτουργία σύστημα (live) 

για να ελεγχθεί η ημεροχρονολογία εγκατάστασης του ΛΣ, τελευταίας εκκίνησης του, 

καθώς και πληροφορίες σχετικές με τoυς ελεγκτές διασύνδεσης δικτύου (network interface 

controllers), χρησιμοποιείται η εντολή “systeminfo”. Τέλος, στον πίνακα 17 δίνονται οι 

εντολές του CMD που περισσότερα χρησιμοποιούνται στην διαδικασία του “Incident 

Response” για την συλλογή πληροφοριών από ένα σύστημα [5] 

Πίνακας 17: Built-in Windows εντολές για ανάκτηση πληροφοριών 

Εντολή Πληροφορίες 

net user Λογαριασμοί χρηστών 

net group Ομάδες/Γκρουπ χρηστών 

ipconfig /all Network Interfaces 

route print Πίνακας δρομολόγησης 

arp -a Πίνακας ARP (Address Resolution Protocol) 

ipconfig 

/displaydns 

Πίνακας ονοματοδοσίας (DNS: Domain Name System) 

netstat -abn Συνδέσεις δικτύου 

 



 

60 

 4.1.6 USB συσκευές  

Σε όλες τις εκδόσεις των Windows, πληροφορίες για τις USB συσκευές που έχουν 

συνδεθεί σε ένα σύστημα μπορούν να ανακτηθούν από τα κάτωθι πέντε κλειδιά 

(τεχνουργήματα) του μητρώου ρυθμίσεων  [36], [39] 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBStor” 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices” 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB” 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ 

DeviceClasses” 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Explorer\MountPoint2” 

Επιπρόσθετα, αντίστοιχες πληροφορίες μπορούν να εντοπιστούν στα ακόλουθα δύο 

αρχεία (τεχνουργήματα) [28], [36] 

 “ROOT\Windows\inf\setupapi.dev.log” 

 “ROOT\Windows\setupapi.log” 

Αρχικά, θα αναλύσουμε την διαδικασία που λαμβάνει χώρα όταν μια USB 

συσκευή συνδέεται σε ένα σύστημα. Κάθε φορά που μία τέτοια συσκευή συνδέεται στο 

σύστημα, την διαχείριση της αναλαμβάνει ο Plug and Play manager (PnP) [36]. Οι κατά 

σειρά ενέργειες αυτού είναι [36]:  

1. ανακτά πληροφορίες από τον “device descriptor“ της συσκευής, όπως τον 

κατασκευαστή, το μοντέλο, την δια-μεταγωγή δεδομένων, τον σειριακό αριθμό 

κ.α. Ο “device descriptor“ βρίσκεται σε ξεχωριστή μνήμη, εκτός της κύριας 

μνήμης αποθήκευσης της συσκευής και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσπελαστεί 

από τυχόν εικονικό αντίγραφο της συσκευής (image), παρά μόνο με την 

πραγματικού χρόνου σύνδεση της (live). Ο τρόπος προσπέλασης και ανάκτησης 

των πληροφοριών από αυτόν είναι με την χρήση του ελεύθερου λογισμικού 

“USBView“ της Microsoft [40] 

2. θέτει ένα γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου (letter) και ένα “volume GUID (Global 

Unique ID)“ στο κάθε λογικό διαμέρισμα της 

3. δημιουργεί ή χρησιμοποιεί ένα ήδη υπάρχον κλειδί με ονομασία το “Device Class 

ID (DCID)" με το οποίο σχετίζεται η συσκευή και το οποίο αποθηκεύει διαδρομή 

της Registry “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ 
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USBSTOR\”. To DCID χρησιμοποιείται για την λογική ομαδοποίηση USB 

συσκευών ανά κατασκευαστή, μοντέλο κ.α. 

4. εντός του ανωτέρω DCID κλειδιού, δημιουργεί ένα υποκλειδί με ονομασία το 

“Unique Instance ID (UID)” της συσκευής. Το UID μοναδικά χαρακτηρίζει την 

USB συσκευή και δημιουργείται είτε βάση του σειριακού αριθμού της συσκευής, 

που υπάρχει στον device descriptor είτε τυχαία στην περίπτωση έλλειψης του. Στην 

περίπτωση της τυχαίας δημιουργίας ενός UID, στο τέλος αυτού τοποθετείται ένας 

δείκτης μορφής «&Αλφαριθμητικό», η παρουσία του οποίου υποδεικνύει την 

τυχαία δημιουργία του 

5. εγκαθιστά τους κατάλληλους οδηγούς της συσκευής 

Eντός των κλειδιών “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ 

Enum\ USBSTOR\ {DCID}”, διατηρούνται τα κλειδιά με ονομασία το “Unique Instance 

ID” (UID) της συσκευής, τα οποία περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες γι’ αυτή, όπως 

“friendlyName”, κατασκευαστής, μοντέλο κ.α. [36]. Στην εικόνα 31, παρουσιάζεται ένα 

ενδεικτικό τέτοιο κλειδί που αφορά μία USB συσκευή. 

 

Εικόνα 31: Προβολή κλειδιού “USBStor” με το “regedit” 

Το δεύτερο αναφερόμενο κλειδί “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ 

MountedDevices”, χρησιμοποιείται για την αντιστοίχηση μίας USB συσκευής με κάποιο 

“letter“ και “volume GUID“. Εντός αυτού υπάρχουν δύο είδους εγγραφές, αυτές που 

ξεκινούν με “\DosDevices\” και αναφέρονται σε “letters“ συσκευών ή λογικών 

διαμερισμάτων και αυτές που ξεκινούν με “\??\Volume” και αναφέρονται σε λογικά 

διαμερίσματα (Volumes) [36]. Οι εγγραφές “\DosDevices\” χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες ανάλογα με τις συσκευές στις οποίες αναφέρονται 
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 σε εγγραφές για σκληρούς δίσκους και λοιπές συσκευές, οι οποίες έχουν μέγεθος 

12 bytes. Σε αυτές τα πρώτα 4 bytes (ως DWORD) αναφέρονται στην υπογραφή 

του δίσκου (το οποίο βρίσκεται στο offset 0x1b8 (440 decimal) του MBR, ενός 

σκληρού δίσκου) [36] και τα υπόλοιπα 8 bytes δείχνουν το σημείο που ξεκινάει το 

λογικό διαμέρισμα στο δίσκο (hex bytes) [36]. 

 σε εγγραφές για USB thumb συσκευές (USB stick), οι οποίες έχουν μέγεθος 

252bytes. Αυτές χρησιμοποιούνται για να συσχετιστεί το “letter” λογικού 

διαμερίσματος με μία USB thumb συσκευή. Σημειώνεται ότι, μία USB thumb 

συσκευή ίσως διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό “ParentIDPrefix”, το οποίο 

καταχωρείται στην τοποθεσία \USB της registry [36]. Έτσι, τo ParentIDPrefix ή το 

UID μίας συσκευής σε συνδυασμό με τις τιμές των “\DosDevices” εγγραφών 

μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του “letter” που αποδόθηκε σε ένα λογικό 

διαμέρισμα μίας USB συσκευή (προσοχή ότι υπάρχει επαναπόδοση γραμμάτων 

και ως εκ τούτου ως τιμή είναι η τελευταία USB συσκευή στην οποία δόθηκε το 

εκάστοτε γράμμα) [36].  Επιπρόσθετα στις εγγραφές “\DosDevices\” υπάρχει το 

αναγνωριστικό του τύπου μίας συσκευής (για παράδειγμα οι συσκευές που 

αναγνωρίζονται ως δίσκοι – εξωτερικοί ή εσωτερικοί- έχουν κωδικό 

GUID_DEVINTERFACE_DISK και GUID {53F56307-B6BF-11D0-94F2-

00A0C91EFB8B} [41]. Ενδεικτικό παράδειγμα της αντιστοιχίας letter λογικού 

διαμερίσματος και USB συσκευής φαίνεται στη κάτωθι εικόνα 32.  
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Εικόνα 32: Αντιστοιχία volume GUID με USB συσκευή με το “regedit” 

Οι εγγραφές “\??\Volume” περιέχουν στην ονομασία τους (πεδίο “Name”), το volume 

GUID ενός volume που υπάρχει ή είχε προσαρτηθεί στο σύστημα μέσω μίας USB 

συσκευής [36]. Εντός αυτών των εγγραφών, δύναται να περιέχεται και το UID της USB 

συσκευής και επομένως μπορεί να συσχετιστεί ένα volume GUID με μία USB συσκευή 

[36]. Σε live σύστημα χρησιμοποιείται στο CMD η εντολή “mountvol”, τα αποτελέσματα 

της οποίας, περιλαμβάνουν μόνο στις συσκευές (USB ή εσωτερικούς δίσκους) που εκείνη 

την στιγμή είναι προσαρτημένες. Τέλος, για  την πλήρη αντιστοίχηση ενός Volume GUID 

με μία USB συσκευή ακολουθείται η εξής διαδικασία  

1. Γίνεται εύρεση των volume GUID όλων των συσκευών και των σκληρών δίσκων. 

Αυτά διατηρούνται για κάθε χρήστη του συστήματος, στην διαδρομή της registry 

“HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ 

CurrentVersion\ Explorer\ MountPoints2\ CPC\ Volume\ {VolumeGUID}\”. Στο 
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πεδίο “Name” με ονομασία “Data” του κάθε κλειδιού, διατηρείται η τιμή του 

κάτωθι βήματος. 

2. Στο κλειδί “HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ IDE\” διατηρούνται 

όλοι οι σκληροί δίσκοι που έχουν προσαρτηθεί στο σύστημα.  Για τον καθένα εξ 

αυτών, η τιμή του πεδίου “Data” του κλειδιού “\{DCID}\ {UID}\ Device 

Parameters\ Partmgr\ DiskID” αποτελεί το σημείο συσχέτισης (volume GUID-

HDD) με το προηγούμενο βήμα που οδηγεί στην αντιστοίχηση Volume GUID με 

συσκευή 

Η τρίτη τοποθεσία στην registry σχετική με USB συσκευές, είναι η “HKLM\ 

SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ USB” [36]. Αυτή μέσω της ονομασίας των 

υποκλειδιών (VID_#&PID_#) παρέχει πληροφορίες για το Vendor ID (VID) και το 

Product ID (PID) μίας συσκευής [39]. Εντός αυτών βρίσκονται υποκλειδιά που παρέχουν 

πληροφορίες για την αντίστοιχη USB συσκευή (όχι όμως περισσότερες από το 

USBSTOR).  

Στην επόμενη τοποθεσία  “HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\ 

CurrentControlSet\ Control\ DeviceClasses” [36], εντοπίζονται κλειδιά ως τα μοναδικά 

αναγνωριστικά κλάσεων συσκευών. Το σύνηθες υποκλειδί είναι το {53F56307-B6BF-

11D0-94F2-00A0C91EFB8B}, ως αναγνωριστικό των σκληρών δίσκων και USB 

συσκευών, εντός του οποίου υπάρχουν υποκλειδιά σχετικά με USB και σκληρούς δίσκους. 

Τέλος, στην τοποθεσία “HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\Microsoft\ 

Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ MountPoint2” εντοπίζονται εγγραφές με ονομασία 

τα volume GUID και άρα με συνδυασμό των εγγραφών της 

“HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ MountedDevices” προκύπτει ένας επιπλέον 

τρόπος για την αντιστοιχία volume GUID με USB συσκευή. Συνδυάζοντας τα τελευταία 

μπορεί να εξακριβωθεί η τελευταία φορά που έγινε mount ένα volume μίας συσκευής στο 

σύστημα (μέσω του timestamp της εγγραφής στο MountPoint2 ) [36]. Σημειώνεται ότι αν 

μετέπειτα η συσκευή αποσυνδέθηκε και εν συνεχεία επανασυνδέθηκε, χωρίς 

επανεκκίνηση του συστήματος, το προαναφερόμενο timestamp δεν επηρεάζεται. Επίσης 

γνωρίζοντας ποιο volume GUID υπάρχει στην registry ενός χρήστη και με ποια USB 

συσκευή αυτό σχετίζεται, εξάγεται η σημαντική πληροφορία της συσχέτισης χρήστη με 

USB συσκευή. 
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Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται σημαντική η ανάκτηση ημεροχρονολογιών 

σχετικών με μία USB συσκευή. Σύμφωνα με την SANS [28], μπορούν να ανακτηθούν οι 

εξής χρόνοι που αφορούν μία USB συσκευή: 

 Η ημεροχρονολογία που για πρώτη φορά συνδέθηκε στο σύστημα. Αυτή δύναται 

να διατηρείται στο αρχείο “ROOT\ Windows\ inf\ setupapi.dev.log” (σε local 

time) και προκύπτει από την αναζήτηση του UID της USB συσκευής εντός αυτού. 

Επιπρόσθετα, η εν λόγω ημεροχρονολογία δύναται να εξαχθεί από την 

ημεροχρονολογία τελευταίας τροποποίησης του κλειδιού 

“HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\USB”, 

ενδεικτικό στιγμιότυπο της οποίας φαίνεται στην κάτωθι εικόνα 33 

 

 

Εικόνα 33: Εντοπισμός της ημεροχρονολογίας πρώτης σύνδεσης μίας USB 

συσκευής 

 Η ημεροχρονολογία τελευταίας σύνδεσης και αποσύνδεσης (μόνο στα Windows 

8) μίας USB συσκευής. Oι εν λόγω χρόνοι αφορούν αντίστοιχα τις 

ημεροχρονολογίες τελευταίας τροποποίησης των υποκλειδιών “0066” και “0067”. 

 Η ημεροχρονολογία της τελευταίας σύνδεσης μίας USB συσκευής. Αυτή είναι η 

ημεροχρονολογία της τελευταίας τροποποίησης του κλειδιού UID της USB 

συσκευής που βρίσκεται στην τοποθεσία “HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ USB” (σε GMT).  
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Χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω μπορούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, εντοπισμό ή σκιαγράφηση μίας επίθεσης, σε 

περιπτώσεις χρήσης μίας USB συσκευής ως μέθοδο παράδοσης ενός «οπλισμένου» 

αρχείου ή απευθείας του κακόβουλου λογισμικού [42]. Ενδεικτικά μία επίθεση APT που 

χρησιμοποιούσε USB συσκευές για την μόλυνση συστημάτων ήταν η επίθεση “Stuxnet” 

που πήρε το όνομα της από το malware που χρησιμοποιούσε [43]. Συνεπώς η 

σκιαγράφηση της επίθεσης, η χρονική της επέκταση (timeline) καθώς και με ποιες USB 

συσκευές το κακόβουλο λογισμικό μεταδόθηκε, βασίστηκε στα προαναφερόμενα 

τεχνουργήματα και τεχνικές. Επίσης, ο εντοπισμός των στοιχείων μίας USB συσκευής 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «δείκτης» για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της 

μόλυνσης με αυτή την συσκευή. Τέλος, πρέπει η προσάρτηση στο σύστημα μίας νέας USB 

συσκευής, πάντα να εξετάζεται ως δείκτης επίθεσης ή ως εφαρμογή της BYOD (Bring 

Your Own Device) σύμφωνα με την οποία ένας υπάλληλος προσαρτά στο σύστημα ή στο 

δίκτυο ιδιωτική συσκευή.  

 4.1.7 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Όλο και συχνότερα αποδεικνύεται ότι οι πιο αποτελεσματικές παραβιάσεις συστημάτων 

και απάτες γίνονται με τον πιο απλό τρόπο της αποστολής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου [5], το οποίο πείθει το θύμα να ακολουθήσει έναν κακόβουλο σύνδεσμο ή 

να ανοίξει ένα μολυσμένο αρχείο. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση 

της δομής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφεξής email) και των 

τεχνουργημάτων του Microsoft Outlook και των Web based e-mail, ως οι περισσότερο 

χρησιμοποιούμενοι τρόποι χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [5].   

 4.1.7.1 Δομή email 

Το κάθε email αποτελείται από την επικεφαλίδα και το περιεχόμενο. H επικεφαλίδα 

τοποθετείται σε κάθε email ανεξαρτήτως του τρόπου χρήσης του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (web based, λογισμικό client κ.α.) και περιέχει πληροφορίες για τις 

διευθύνσεις των διακομιστών από τους οποίους προωθήθηκε το email μέχρι να φτάσει 

στον τελικό προορισμό του, τα στοιχεία της πραγματικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (IP) 

του αποστολέα, τα στοιχεία του email client από το οποίο στάλθηκε το email, το όνομα 

και την έκδοση του antivirus που τυχόν έλεγξε το email κ.α.. Αν και μερικές από τις 

πληροφορίες που η επικεφαλίδα περιέχει είναι ιδιαίτερα περίπλοκες στην κατανόηση τους, 
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οι περισσότερες καθώς είναι σε αναγνώσιμη μορφή, δεν χρειάζονται περαιτέρω 

επεξεργασία.  

Ωστόσο, σημαντικά ευρήματα, συμπεράσματα και δείκτες επίθεσης, μπορεί να 

εξαχθούν από την εξέταση της διαδρομής που ακολούθησε ένα μήνυμα από τον 

αποστολέα στον παραλήπτη. Ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για τον αυτόματο 

προσδιορισμό της διαδρομής που ακολούθησε ένα email είναι το ”Email Tracer” του 

ιστότοπου “ip2location.com” [44]. Εισάγοντας σε αυτό ολόκληρη την επικεφαλίδα ενός 

email, αυτόματα την αναλύει και παρουσιάζει πληροφορίες για όλες τις IP διευθύνσεις, με 

τις οποίες το email σχετίζεται. Ενδεικτικό παράδειγμα της λειτουργίας του, παρουσιάζεται 

στην κάτωθι εικόνα 34, το οποίο δείχνει την IP διεύθυνση του αποστολέα του μηνύματος 

καθώς και περαιτέρω πληροφορίες γι’ αυτή. 

 

Εικόνα 34: Ανάλυση επικεφαλίδας email με το εργαλείο “Email Tracer” 

Ένα email, όπως προμνημονεύθηκε αποτελείται από την επικεφαλίδα, η οποία ήδη 

αναλύθηκε και το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αποτελείται από το κείμενο/μήνυμα, το 

οποίο είναι συνήθως κωδικοποιημένο σε μορφή “Multipurpose Internet Mail Extensions 

(MIME)” και από τυχόν συνημμένα αρχεία [5]. Από την ανάλυση του κειμένου μπορεί να 

εντοπιστεί προσπάθεια εξαπάτησης, ενώ από την ανάλυση των συνημμένων αρχείων 

δύναται να εντοπιστεί προσπάθεια μόλυνσης με κακόβουλο κώδικα.   
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 4.1.7.2 Web based email 

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω περιηγητή ιστού γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται, 

καθώς δεν διαθέτει τεχνουργήματα στο τοπικό σύστημα [5]. Συγκεκριμένα, καθώς η 

διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται μέσω περιηγητή ιστού, η 

εξέταση περιορίζεται στα τεχνουργήματα αυτού, χωρίς ωστόσο να οδηγεί σε σημαντικά 

ευρήματα. Επομένως, η εξέταση Web based email θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και 

αναλύσεις σχετιζόμενων τεχνουργημάτων, στα χρονικά πλαίσια που η λήψη ενός email 

θέτει, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επίπονο και χρονοβόρο (π.χ. αρχεία καταγραφών, 

Registry, MFT, “program execution artifacts” κ.α.) [5].  

Ωστόσο, η Web-based διαχείριση e-mail δύναται να προσφέρει σημαντικά 

ευρήματα στην περίπτωση που το κάθε εισερχόμενο μήνυμα,  η επικεφαλίδα του, καθώς 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τυχόν συνημμένου αρχείου (π.χ. όνομα, μέγεθος, τύπος, 

σύνοψη MD5), αυτόματα εξάγονται και αποθηκεύονται για μελλοντική εξέταση και 

συσχέτιση τους. Για να είναι όμως αυτό εφικτό, χρήζει η λειτουργία ενός 

αυτοματοποιημένου εργαλείου (πιθανόν ως επέκταση περιηγητή ιστού) που να επιτελεί τα 

προαναφερόμενα, κάτι το οποίο την στιγμή συγγραφής της παρούσας διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχει. 

 4.1.7.3 Microsoft Outlook 

Το “Microsoft Outlook” είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει την διαχείριση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόνομα στο τοπικό σύστημα. Τα τεχνουργήματα αυτού 

είναι [5]: 

1. Ο φάκελος “ROOT\ Users\ {usename}\ AppData\ Local\ Microsoft\ Windows\ 

INetCache\ Content.Outlook”  (ή “ROOT\ Users\ {usename}\ AppData\ Local\ 

Microsoft\ Windows\ Termporary Internet Files\ Content.outlook”)  στον οποίο 

κατά το άνοιγμα τους αποθηκεύονται τα συνημμένα αρχεία. Καθότι κρίνεται 

αναγκαίος ο προσδιορισμός των συνημμένων αρχείων που ανοίχτηκαν με σκοπό 

την εξέταση της νομιμότητας τους, χρησιμοποιείται το  “Watch 4 Folder (W4F)” 

[45] που είναι ένα εργαλείο “Παρακολούθησης Συστήματος Αρχείων (File System 

Monitoring)”. Το εν λόγω εργαλείο παρακολουθεί τον προαναφερόμενο φάκελο 

και καταγράφει σε αρχείο κειμένου τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε νέου 

αρχείου που δημιουργείται εντός αυτού, γεγονός το οποίο συνεπάγεται το άνοιγμα 

ενός συνημμένου. Έτσι, από την εξέταση του εν λόγω αρχείου κειμένου, μπορεί 
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να γίνει προσδιορισμός των συνημμένων αρχείων που ανοίχτηκαν, εξέταση των 

τεχνικών χαρακτηριστικών τους και συσχέτιση αυτών με άλλα τεχνουργήματα, 

ακόμη και αν τα ίδια τα συνημμένα αρχεία διαγραφούν. Ενδεικτικό στιγμιότυπο 

της λειτουργίας του προαναφερόμενου εργαλείου, παρουσιάζεται στις εικόνες 35 

και 36.  

 

 

Εικόνα 35: Ρυθμίσεις του εργαλείου “W4F” 

 

Εικόνα 36: Εντοπισμός ημεροχρονολογίας ανοίγματος συνημμένου αρχείου 

email  με το “W4F” 

2. Το κλειδί “HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Office\ {Office 

Version}\ Outlook\ Search\ Catalog”, όπου βρίσκονται καταγεγραμμένες οι 

τοποθεσίες των αρχείων στα οποία τοπικά αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα, οι 

επαφές και συναντήσεις [5]. Τα αρχεία αυτά, είναι μορφής OST (Offline Storage 

Table) ή PST (Personal Storage Table), ενώ το περιεχόμενο τους, έχει δομή PFF 
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(Personal Folder File) [5]. Για την ανάκτηση του περιεχομένου τους, σε μορφή 

άμεσα κατανοητή και έτοιμη για περαιτέρω επεξεργασία χρησιμοποιείται το 

εργαλείο “pffexport” της βιβλιοθήκης “libpff” [46]. Αυτό, αφού πρώτα αναλύσει 

τα ανωτέρω αρχεία, δημιουργεί ιεραρχική φακελοδομή, εντός της οποίας εξάγει 

όλα τα ευρήματα τους σε μορφή κειμένου, όπως e-mail, μεταδεδομένα (π.χ. IP 

διευθύνσεις, ημεροχρονολογίες, πρωτόκολλα). Παράδειγμα της λειτουργίας του εν 

λόγω εργαλείου χρησιμοποιώντας την εντολή “pffexport emailAddress.pst” 

παρουσιάζεται στην εικόνα 37 
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Εικόνα 37: Ανάλυση  Outlook χρησιμοποιώντας το “pffexport” 

 4.1.8 Περιήγηση στο διαδίκτυο 

Ο περιηγητής ιστού (Web browser ή browser) είναι το λογισμικό που επιτρέπει την 

προβολή των πληροφοριών (αρχεία, κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.α.) μιας ιστοσελίδας ενός 

ιστότοπου του διαδικτύου. Τα τεχνουργήματα αυτού είναι:  

 Ληφθέντα αρχεία (downloads): Είναι το κάθε αρχείο που ανακτάται από ένα 

απομακρυσμένο σύστημα και ανοίγεται ή αποθηκεύεται τοπικά. 
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 Cookies: Χρησιμοποιούνται για την διαχείριση συνόδων ή την αποθήκευση 

πληροφοριών για τον χρήστη 

 Ιστορικό (history): Οι διαφορετικές ιστοσελίδες που ο χρήστης έχει επισκεφτεί 

 “Visit Count”: Αριθμός επισκέψεων μίας ιστοσελίδας 

 Δεδομένα εισόδου σε φόρμες (form) 

 Λέξεις κλειδιά (keywords) που χρησιμοποιήθηκαν σε μηχανές αναζήτησης 

 Αγαπημένα (bookmarks): Διευθύνσεις ιστοσελίδων που ο χρήστης έχει 

αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση 

 Ημεροχρονολογίες σχετικές με τα παραπάνω (ως 64bit ακέραιοι αριθμοί οι οποίοι 

αναπαριστούν τα μικροδευτερόλεπτα (microseconds) από την 01-01-1970 UTC 

και ονομάζονται ως UNIX Epoch time [13].  

Οι τοποθεσίες στις οποίες διατηρούνται τα ανωτέρω τεχνουργήματα στους δύο 

δημοφιλέστερους (για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκαν να αναλυθούν στο παρόν κεφάλαιο) 

browsers  είναι  [13], [47], [48], [49] 

 Mozilla Firefox  

o ROOT\Users\{username}\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\ Profiles\ *.default 

o Cache:  

 ROOT \ Users\ {username}\ AppData\ Local\ Mozilla\ Firefox\ Profiles\ 

*.default \ cache2 

 ROOT \ Users\ {username}\ AppData\ Roaming\ Mozilla\ Firefox\ 

Profiles\ *.default\ cache 

 Google Chrome  

o ROOT \ Users\ {username}\ AppData\ Local\ Google\ Chrome\ User Data\ 

Default\ 

o Cache: ROOT \Users\ {username}\ AppData\ Local\ Google\ Chrome\User Data\ 

Default\ Cache 

 4.1.8.1 Mozilla Firefox 

Στην διαδρομή “ROOT \Users\ {username}\ AppData\ Local\ Mozilla\ Firefox\”,  

βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο-τεχνούργημα “profiles.ini”, το οποίο περιέχει το 

ενεργό και προκαθορισμένο profile του χρήστη και ως εκ τούτου υποδεικνύει την 

προτεραιότητα εξέτασης [13].  
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Τα ληφθέντα αρχεία διατηρούνται αποθηκευμένα σε sqlite βάση δεδομένων [13], 

[47]. Πριν την 21η έκδοση του Firefox, διατηρούνται στο αρχείο “downloads.sqlite” που 

βρίσκεται στην διαδρομή “ROOT \Users\ {username}\ AppData\ Local\ Mozilla\ Firefox\ 

Profiles\*.default\” [13], [47]. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις διατηρούνται ως εγγραφές του 

πίνακα “moz_annos” του αρχείου “places.sqlite” της ίδιας ανωτέρω διαδρομής και έχουν 

μορφή “file:///ROOT:/{ΚατάλογοςΛήψεων}/”. Επιπρόσθετα, στα ληφθέντα αρχεία 

περιλαμβάνονται και τα αρχεία που απευθείας ανοίχθηκαν μέσω “Open/Save as..” 

διαλόγου (δηλαδή, χωρίς να διαχειριστούν από πρόσθετα προγράμματα του Firefox, όπως 

για παράδειγμα από ενσωματωμένο pdf viewer) [13]. Για την προβολή των ανωτέρω 

αρχείων χρησιμοποιείται το εργαλείο “DB browser for sqlite” [50], όπου στην κάτωθι 

εικόνα 38 παρουσιάζεται ενδεικτικό παράδειγμα της λειτουργίας  

 

Εικόνα 38: Προβολή πίνακα λήψεων με χρήση του “DB browser for sqlite” 

Σημειώνεται ότι, ο συσχετισμός του πεδίου “place_id”, με τον πίνακα στον οποίο 

βρίσκεται το ιστορικό και ο οποίος αναλύεται στην συνέχεια, οδηγεί στον εντοπισμό της 

ιστοσελίδας προέλευσης του σχετικού αρχείου. Αυτό, δύναται να οδηγήσει σε 

χαρακτηρισμό του αρχείου ως ύποπτο σε περίπτωση που η εν λόγω ιστοσελίδα είναι 

αμφιβόλου ποιότητας ή κακόβουλη.  

Τα cookies διατηρούνται αποθηκευμένα στο αρχείο “cookies.sqlite” [13], [47]. 

Αυτά περιέχουν πληροφορίες, συνήθως κωδικοποιημένα, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε 

κάθε μελλοντική επίσκεψη του χρήστη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, από την 

ημεροχρονολογία δημιουργίας και τελευταίας τροποποίησης των Cookies, έμμεσα 

εξάγεται η πληροφορία, σχετικά με την πρώτη και την τελευταία επίσκεψη του χρήστη 

στην σχετική ιστοσελίδα (epoch time – πρώτα αφαιρούνται 6 τελευταία ψηφία, λόγω 

διαίρεσης με το 1000000 ). Αν και οι τιμές των cookies συνήθως είναι σε μορφή 

αναγνώριση και αναγνωρίσιμη μόνο από την επισκεπτόμενη ιστοσελίδα (το back-end 
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αυτής), ωστόσο πολλές φορές διατηρούνται σε μορφή κειμένου και άρα μπορεί να εξαχθεί 

σημαντική πληροφορία. Για παράδειγμα, αναλύοντας τα Cookies του συστήματος που 

χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της παρούσας, εντοπίστηκε Cookie με τιμή την IP 

διεύθυνση που είχε το σύστημα την στιγμή επίσκεψης σε μία ιστοσελίδα, όπως αυτό 

φαίνεται στην εικόνα 39. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λόγω ότι μπορεί να οδηγήσει σε 

εντοπισμό ενός συστήματος που ήταν συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με διαφορετική IP από 

αυτή του οργανισμού (πιθανόν χρησιμοποιώντας κακόβουλο αληθοφανές ασύρματο 

δίκτυο – rogue Access Point), γεγονός που σηματοδοτεί υψηλό κίνδυνο. Επιπρόσθετο 

παράδειγμα κακόβουλης χρήσης των Cookies αποτελεί ότι ένας επιτιθέμενος μπορεί να τα 

χρησιμοποιεί για εξάγει πληροφορίες μέσω αυτών, συνδεόμενος σε μία ιστοσελίδα που 

αυτός διαχειρίζεται. 

 

Εικόνα 39: Προβολή πίνακα με cookies με χρήση του “ DB browser for sqlite” 

Το ιστορικό περιήγησης διατηρείται στον πίνακα “moz_places” του αρχείου 

“places.sqlite”.  Η κάθε εγγραφή του πίνακα διατηρεί την ιστοσελίδα επίσκεψης 

συνοδευόμενη τον αριθμό επισκέψεων (visit count) σε αυτή, εάν εισήχθη χειροκίνητα 

(typed=1) ή αυτόματα (typed=0) και την ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης της 

(Epoch time). Καθώς ο πίνακας του ιστορικού αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών 

αλλά και λόγω της πολυπλοκότητας του, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα 18 [48] 

 

 

Πίνακας 18: Πεδία ιστορικού περιήγησης του αρχείου “places.sqlite” 

Πεδίο Περιγραφή 

id Αύξων μοναδικός αριθμός εγγραφής 

url To URL (Uniform Resource Locator) της επισκεπτόμενης ιστοσελίδας 

title Τίτλος ιστοσελίδας 

rev_host Η ονομασία της ανάποδα γραμμένη 
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Visit_count Αριθμός επισκέψεων 

hidden Καθορίζει αν θα εμφανίζεται στο history του browser ή όχι 

typed Το URL πληκτρολογήθηκε (τιμή 1) ή όχι (τιμή 0) από τον χρήστη  

favicon_id Η μικρή εικόνα δίπλα από το κάθε tab, ως το αναγνωριστικό μίας 

ιστοσελίδας 

frecency Μέγεθος Frequency + Recency  

last_visit_date Ημεροχρονολογία τελευταίας επίσκεψης 

guid Μοναδικό αναγνωριστικό (εντός του συστήματος) για αυτή την 

εγγραφή  

Ενδεικτικά στην κάτωθι εικόνα 40, παρουσιάζεται ο πίνακας με το ιστορικό περιήγησης 

του συστήματος συγγραφής της παρούσας. 

 

Εικόνα 40: Προβολή πίνακα “moz_places” με χρήση του “ DB browser for sqlite” 

Τα δεδομένα που εισήχθησαν σε φόρμες διατηρούνται στο αρχείο 

“formhistory.sqlite” [13], με ενδεικτικά παραδείγματα ονόματα, email διευθύνσεις, 

προσωπικά στοιχεία, τηλεφωνικοί αριθμοί κ.α. καθώς και το πόσες φορές 

χρησιμοποιήθηκε το καθένα εξ αυτών [13]. Στην κάτωθι εικόνα 41 παρουσιάζονται τα 

δεδομένα εισόδου που εισήχθησαν κατά την εγγραφή σε υπηρεσία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 
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Εικόνα 41: Προβολή πίνακα “formhistory” με χρήση του “ DB browser for sqlite” 

Τα ανωτέρω μπορεί να οδηγήσουν σε εντοπισμό δεδομένων που ο επιτιθέμενος 

χρησιμοποιώντας τον περιηγητή εισήγαγε, οδηγώντας για παράδειγμα σε εντοπισμό 

συνεχής προσπάθειας αυθεντικοποίησης του σε απομακρυσμένο έτερο εξυπηρετητή 

Οι λέξεις που κάποιος εισήγαγε σε μία μηχανή αναζήτησης μπορούν να 

εντοπιστούν στον πίνακα “moz_places”, αναζητώντας URL μορφής αναλόγως του 

εργαλείου αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε. Παράδειγμα αποτελεί η μηχανή 

αναζήτησης “Google” η οποία χρησιμοποιεί URL με μορφή  “https://www.google.gr/? 

gws_rd=ssl#q={όροςΑναζήτησης1} + { όροςΑναζήτηση2} +*”.  

Τα αγαπημένα (bookmarks) βρίσκονται αποθηκευμένα στον πίνακα 

“moz_bookmarks” του αρχείου “places.sqlite”. 

Στην διαδρομή “ROOT \Users\ {username}\AppData\ Local\ Mozilla\ Firefox\ 

Profiles\ *.default \cache2 \ entries” αποθηκεύονται προσωρινά αρχεία ιστοσελίδων κατά 

την περιήγηση τους σε αυτές [13].  Ένα εργαλείο για την προβολή αυτών και των 

μεταδεδομένων τους, είναι το “MZCacheView” της NirSoft [51], το οποίο επιπρόσθετα, 

δίνει την δυνατότητα της εξαγωγής τους σε ξεχωριστό φάκελο, για τυχόν περαιτέρω 

επεξεργασία (MD5, μεταδεδομένα κ.α.). Το εν λόγω εργαλείο παρέχει επίσης την 

δυνατότητα  της δημιουργίας αναφοράς (report) σε μορφή HTML, η οποία περιέχει τα εν 

λόγω αρχεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (μέγεθος, ημεροχρονολογίες, όνομα κ.α.) 

και τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή διαχείρισης (π.χ. Apache, Microsoft IIS, PWS,) 

Στην διαδρομή “ROOT\ Users\ {username}\ AppData\ Roaming \Mozilla\ Firefox\ 

Profiles\ *.default \” βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο “sessionstore.js” δομής “json” 

[13], το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις συνόδους που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά το 

κλείσιμο του Firefox. Συγκεκριμένα, διατηρεί τις καρτέλες (tabs) που έχουν κλείσει και 
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τις διαδρομές που ακολουθήθηκαν σε κάθε μία εξ αυτών, για την τελική προσπέλαση μίας 

ιστοσελίδας [13].  Για να είναι δυνατή η προβολή αυτών, χρησιμοποιείται το “Json 

Viewer” του “JSTool plugin” [52] του εργαλείου επεξεργασίας κειμένου “Notepad++” 

[53]. Αυτό, παρουσιάζει τις συνόδους σε ιεραρχική δομή και εύκολα αναγνώσιμη μορφή, 

όπως δείχνει η κάτωθι εικόνα 42 

 

Εικόνα 42: Ανάκτηση συνόδων επικοινωνίας του Firefox με χρήση του “JSTool” 

Με βάση την ανωτέρω εικόνα παρατηρούμε ότι ο χρήστης κατά το κλείσιμο του περιηγητή 

είχε ανοικτή μία καρτέλα (tab0) από την οποία αρχικά είχε επισκεφτεί την ιστοσελίδα 

“www.google.gr” και μετέπειτα την “mail.uom.gr”. 

Ο Firefox επιτρέπει την προσθήκη και λειτουργία επεκτάσεων, οι οποίες παρέχουν 

περισσότερες δυνατότητες. Αυτές, εγκαθίστανται στον φάκελο “extensions” της 

διαδρομής “ROOT\ Users\ {username}\ AppData\ Roaming \Mozilla\ Firefox\ Profiles\ 

*.default \”  με όνομα αρχείου που έχει δομή {id}.xpi (id το αναγνωριστικό της επέκτασης) 

και το οποίο είναι συμπιεσμένο. Ο εντοπισμός των εγκατεστημένων επεκτάσεων στον 
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περιηγητή ιστού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οδηγεί σε αποτροπή κυρίως MITB 

επιθέσεων (Man In The Browser). Η επίθεση αυτή είναι μία παραλλαγή της ΜΙΤΜ (Man 

In The Middle) που λαμβάνει χώρα στο επίπεδο εφαρμογής στου OSI (Open System 

Interconnection), κατά την οποία η κακόβουλη επέκταση παρεμβάλλεται και διαχειρίζεται 

την επικοινωνία μεταξύ του περιηγητή ιστού και του απομακρυσμένου εξυπηρετητή. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι στην διαδρομή “ROOT\Users\ {username}\ 

AppData\ Local\ Mozilla\ Firefox\ Profiles\*.default”, μπορούν να εντοπιστούν τα εξής 

τεχνουργήματα: 

o Jump list: Είναι αρχεία ή ιστοσελίδες οι οποίες προσφάτως έχουν ανοίξει ή 

επισκεφτεί και διατηρούνται βρίσκονται στον φάκελο “jumpListCache” 

o startupCache: Αποτελούν αρχεία ρυθμίσεων και προσωρινά αρχεία που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκκίνηση του Firefox και βρίσκονται στο αρχείο 

“startupCache.4.little”, το οποίο είναι συμπιεσμένο και ως εκ τούτου η εξέταση 

προϋποθέτει την αποσυμπίεση του. Εντός αυτού στην διαδρομή 

“jssubloader\185\C_\Users”, δημιουργείται φάκελος με το όνομα του χρήστη του 

συστήματος που ερμηνεύεται για το ποιος χρήστης εκκίνησε τελευταία φορά τον 

Firefox. Επιπρόσθετα, εντός αυτού του φακέλου, δημιουργείται φάκελος με το 

προφίλ χρήστη ήταν ενεργό κατά την τελευταία λειτουργία του Firefox.  

o Thumbnails: Εντός του αντίστοιχου φακέλου βρίσκονται αποθηκευμένες 

μικρογραφίες των επισκεπτόμενων ιστοσελίδων του χρήστη.  

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο “webappsstore.sqlite” της διαδρομής 

“ROOT\Users\ {username}\ AppData\Local \Mozilla\Firefox\ Profiles\ *.default”, οι 

επισκεπτόμενες ιστοσελίδες αποθηκεύουν δεδομένα ως “key-value”. Αυτά, 

χρησιμοποιούνται σε κάθε επόμενη επίσκεψη του χρήστη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, για 

τους λόγους που αυτή ορίζει. Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιων αποθηκευμένων τιμών 

παρουσιάζεται  στην κάτωθι εικόνα 43 

 

Εικόνα 43: Αποθηκευμένα στοιχεία ιστοσελίδων του αρχείου “webappsstore.sqlite” 
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 4.1.8.2 Google Chrome 

Στις αναφερόμενες στην αρχή του κεφαλαίου διαδρομές, ο περιηγητής ιστού “Chrome” 

αρχεία που περιέχουν αντίστοιχες πληροφορίες με αυτές του Firefox. Η μεθοδολογία και 

τα εργαλεία για την ανάκτηση τους είναι ίδια και επομένως αυτά δεν θα αναλύονται 

περαιτέρω. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο γονικός κατάλογος στον οποίο εντοπίζονται τα 

σχετικά κάτωθι αναφερόμενα ευρήματα, είναι o “ROOT\Users\ {username}\ AppData\ 

Local\ Google\ Chrome\ User Data\ Default\” [13] 

Τα ληφθέντα αρχεία διατηρούνται στον πίνακα “downloads” του αρχείου “history” 

και μπορούν να εξαχθούν οι αντίστοιχες με τον Firefox πληροφορίες, χρησιμοποιώντας 

τον “DB Browser for SQLite”. 

Τα Cookies βρίσκονται αποθηκευμένα στον πίνακα “cookies” του αρχείου 

“cookies” της ανωτέρω διαδρομής. 

Το ιστορικό, ως οι διαφορετικές επισκεπτόμενες από τον χρήστη ιστοσελίδες 

αποθηκεύονται στους πίνακες “urls” και “visits” του αρχείου “history”. 

 Τα δεδομένα εισόδου σε φόρμες μπορούν να εντοπιστούν σε πίνακες των αρχείων 

“Web Data”, “Web Data.protect” και “Login Data”.   

Οι λέξεις κλειδιά αναζήτησης, όπως στον Firefox, προκύπτουν από την εξέταση 

του ιστορικού και την μορφή του URL που χρησιμοποιεί η εκάστοτε μηχανή αναζήτησης. 

Τα αγαπημένα (bookmarks) διατηρούνται στο αρχείο “Bookmarks”, το οποίο είναι 

σε μορφή JSON και για την προβολή τους χρησιμοποιείται το plugin “JSTool” του 

“Notepad++”.   

Τα προσωρινά αρχεία (Cache) αποθηκεύονται κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο 

εντός του φακέλου “Cache” [13]. Ο εν λόγω φάκελος, περιέχει ένα αρχείο ονομασίας 

“Index”, τέσσερα αρχεία “data_0” έως “data_3” και αρχεία που ξεκινούν με “f_” και 

συνεχίζουν με 6 hex χαρακτήρες [13]. Για την προβολή των εν λόγω αρχείων 

χρησιμοποιούμε το “ChromeCacheView” της “NirSoft” [54] 

Πληροφορίες των τελευταίων συνόδων επικοινωνίας διατηρούνται στα αρχεία 

“Current Session”, “Current Tabs”, “Last Session” και “Last Tabs” που διατηρούν 

αντίστοιχες των ονομάτων τους πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά, έχουν δομή SNSS και για 

να είναι δυνατή των δεδομένων τους, χρησιμοποιείται στο CMD η εντολή (εντός του 

φακέλου στον οποία τα ανωτέρω αρχεία βρίσκονται): “strings όνομαΑρχείου  > 

ονομαΝέουΑρχείου.txt”. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι η δημιουργία ενός αρχείου 

κειμένου (txt), εντός του οποίου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες. Ενδεικτικό 
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παράδειγμα της λειτουργίας του για την προβολή του “Last Tabs” δίνεται στην κάτωθι 

εικόνα 44 

 

Εικόνα 44: Ανάκτηση συνόδων επικοινωνίας του Chrome από το αρχείο “Last 

Tabs” 

Οι επεκτάσεις (extensions) εγκαθίστανται στις τοποθεσίες “ROOT 

\Users\{username}\AppData\Local\Google\ Chrome\User Data\ Default\Extensions” και  

“ROOT \Users\{username}\AppData\Local\Google\ Chrome SxS \User Data\ 

Default\Extensions”. Για την εξέταση τους χρησιμοποιείται η αντίστοιχη μεθοδολογία του 

Firefox. 

Επιπρόσθετα στον φάκελο “Localstorage” αποθηκεύονται δεδομένα ως key-value 

των επισκεπτόμενων ιστοσελίδων. Η διαφορά με τον Firefox είναι ότι δημιουργείται 

ξεχωριστό sqlite αρχείο για την κάθε ιστοσελίδα.  

Τέλος, στον πίνακα “thumbnails” του αρχείου “Top Sites.sqlite” βρίσκονται 

πληροφορίες των συχνότερα επισκεπτόμενων ιστοσελίδων. 

 4.1.8.3 Ανώνυμη/Ιδιωτική περιήγηση (Incognito/Private) 

Οι τελευταίες εκδόσεις των browsers δίνουν την δυνατότητα της ιδιωτικής περιήγησης στο 

διαδίκτυο, κατά την οποία δεν αποθηκεύουν καμιά πληροφορία στα προαναφερόμενα 

τεχνουργήματα. Μερικοί browsers ονομάζουν την λειτουργία αυτή «ανώνυμη περιήγηση» 

(incognito), ενώ άλλοι την ονομάζουν «ιδιωτική περιήγηση» (private).  

Για την ανάκτηση του ιστορικού «ιδιωτικής/ανώνυμης» περιήγησης, η τεχνική που 

χρησιμοποιείται είναι η αναζήτηση αλφαριθμητικών ακολουθιών στην μνήμη RAM, η 

ονομασία των οποίων παραπέμπει σε URLs. Για την επίτευξη αυτού χρήζει η δημιουργία 

ενός εικονικού αντιγράφου της μνήμης και εν συνεχεία η αναζήτηση τέτοιων εγγραφών 

εντός αυτού. Σημειώνεται ότι κατά την εν λόγω αναζήτηση εντοπίζονται και URLs, τα 

οποία αποτελούν μέρος της κανονικής λειτουργίας των περιηγητών χωρίς να μπορεί να 

γίνει διαχωρισμός τους. 
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 Ένα εργαλείο για αναζήτηση URLs στην μνήμη RAM είναι το “Yara” του 

“Volatility Framework” [55]. Με αυτό αναζητούμε λέξεις κλειδιά, όπως http, com, org, :80 

κ.α. ή και πιο συγκεκριμένες (π.χ. mai.uom.gr), οι οποίες θα οδηγήσουν σε ανάκτηση 

URLs. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη, 

1. Δημιουργία εικονικού αντίγραφου της μνήμης με το FTK imager 

2. Εντοπισμός profile του συστήματος, με την εντολή 

“vol.py –f C:\memoryUOMdump.mem imageinfo” 

3. Εντοπισμός των PID (Process ID) των περιηγητών ιστού, με την εντολή  

“vol.py -f αντίγραφοΜνήμηςRAM.mem --profile=ProfileΣυστήματος pslist ”. Το 

αποτέλεσμα αναλύτεται στην εικόνα 45 

 

Εικόνα 45: Ανάκτηση διεργασιών από την μνήμη RAM με το “Volatility” 

4. Εντοπισμός URLs της τοποθεσίας της μνήμης που η διεργασία με PID 2272 

(Firefox) βρίσκεται, χρησιμοποιώντας την εντολή  

“vol.py -f αντίγραφοΜνήμηςRAM.mem --profile=ProfileΣυστήματος yarascan -Y 

"/(Λέξεις αναζήτησης)/" -p 2272”.  

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής των ανωτέρω παρουσιάζεται στην εικόνα 

46, στην οποία αναζητήθηκε η ύποπτη ιστοσελίδα “mai.uom.gr” 

 

Εικόνα 46: Ανάκτηση URL από την μνήμη RAM με το “Volatility” 
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 4.1.8.4 Τεχνικές 

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση του κάθε τεχνουργήματος ενός 

περιηγητή ιστού, γενικότερα η εξέταση τους οδηγεί σε: 

 δημιουργία “Indicators”, βάση URL ή IP διευθύνσεων   

 εντοπισμό προσπέλασης τοπικών πόρων ως διευθύνσεις URL εισαγόμενες στον 

περιηγητή ιστού (π.χ. file:///C:/Users/saj/Desktop/) 

 εντοπισμός κακόβουλων ιστοσελίδων, πιθανώς μέσω ανακατεύθυνσης (π.χ. 

doorway, phishing URL κ.α.)  

 εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών ή εισαγωγής εντολών μέσω URL. Για 

παράδειγμα η επίσκεψη της ιστοσελίδας  

“http://admin@admin:192.168.1.1/userRpm/dnsserver=1.2.3.4”, υποδεικνύει 

προσπάθεια εκτέλεσης εντολής σε έναν δρομολογητή, ώστε να επιτευχθεί αλλαγή 

DNS (Domain Name Server) με σκοπό την υλοποίηση επίθεσης MITM 

 προσδιορισμό του αριθμού επισκέψεων ανά ιστοσελίδα, το οποίο υποδεικνύει την 

συμπεριφορά ενός χρήστη. Καθώς σε έναν οργανισμό αυτή είναι τυποποιημένη, η 

κάθε νέα εγγραφή με μικρό αριθμό επισκέψεων μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμό 

κακόβουλης ιστοσελίδας και IP διεύθυνσης  

 4.1.9 Ληφθέντα αρχεία 

Ο εντοπισμός των ληφθέντων αρχείων, κυρίως από το διαδίκτυο, συμβάλει σημαντικά 

στην πρόληψη μίας επίθεσης, καθώς αυτή πιθανόν ακόμη να βρίσκεται στο πρόωρο στάδιο 

της «Παράδοσης». Συγκεκριμένα, τα ληφθέντα αρχεία θα πρέπει να εντοπίζονται, να 

εξετάζονται ως προς την νόμιμη παραμονή τους στο σύστημα και να συσχετίζονται με 

ευρήματα διαφορετικών τεχνουργημάτων. Λόγω του πλήθους των προγραμμάτων που 

μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αρχείων από απομακρυσμένα συστήματα, σκοπός του 

παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση και ανάλυση μόνο των κοινών τεχνουργημάτων 

και εφαρμογών όλων των εκδόσεων των Windows, η εξέταση των οποίων δύναται να 

οδηγήσει σε εντοπισμό τέτοιων αρχείων.  

 4.1.9.1 Open/Save διάλογοι 

Η εξέταση των “Open/ Save as“ διαλόγων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται είτε για το 

απευθείας άνοιγμα ενός αρχείου είτε για την αποθήκευση του, δύναται να οδηγήσει σε 

αρχεία που ανακτήθηκαν από απομακρυσμένα συστήματα. Πληροφορίες για τα αρχεία, τα 

οποία ανοίχτηκαν ή αποθηκεύτηκαν μέσω των προαναφερόμενων διαλόγων, διατηρούνται 
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κατηγοριοποιημένες ανά εφαρμογή (π.χ. pdf, word, remote desktop, exe), στο κλειδί της 

registry, 

● “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ Currentversion\ 

Explorer\ ComDlg32\ OpenSavePidlMRU” 

 4.1.9.2 Skype 

Οι περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το λογισμικό “Skype”, το 

οποίο παρέχει δυνατότητες VoIP (Voice over Internet Protocol) κλήσεων, βίντεοκλήσεων, 

τηλεδιασκέψεων, διαμοιρασμού αρχείων και αποστολής/λήψης άμεσων μηνυμάτων [56]. 

Ο φάκελος εγκατάστασης του Skype, ο οποίος έχει ψηφιακά ιστορικό ενδιαφέρον, 

βρίσκεται στην διαδρομή “ROOT\ Users\ {username}\ AppData\ Roaming\ Skype”, εντός 

του οποίου διατηρούνται [56] 

 Ένας φάκελος ανά λογαριασμό/προφίλ Skype, με ονομασία το Username αυτού, 

εντός του οποίου βρίσκονται αποθηκευμένα [56], 

o Το αρχείο “main.db”, το οποίο διατηρεί: 

 Στοιχεία του λογαριασμού (τηλέφωνο, email, γλώσσες, ημερομηνία 

γεννήσεων κ.α.) 

 Ημεροχρονολογία δημιουργίας και τελευταίας τροποποίησης του 

λογαριασμού 

 Επαφές 

 Πληροφορίες και περιεχόμενο συνομιλιών  

 Πληροφορίες για μεταφορές αρχείων 

Για την προβολή όλων των προαναφερόμενων χρησιμοποιείται το εργαλείο 

“DB Browser for SQLite”. Ενδεικτικό παράδειγμα της λειτουργίας του, 

εμφανίζεται στην εικόνα 47, η οποία παρουσιάζει τον εντοπισμό ενός 

ληφθέντος αρχείου ονομασίας “sakisUOM.rar” 
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Εικόνα 47: Εντοπισμός ληφθέντος αρχείου από το Skype 

o Το αρχείο “config.xml”, το οποίο διατηρεί τις ρυθμίσεις του λογαριασμού 

Skype (π.χ. διατήρηση ιστορικού, profile name κ.α.) [56] 

 Το αρχείο “shared.xml”, στο οποίο διατηρείται η IP διεύθυνσης της τελευταίας 

σύνδεσης του κάθε λογαριασμού[56] 

 Ο φάκελος “My Received Files”, όπου προκαθορισμένα αποθηκεύονται όλα τα 

αρχεία που παρέλαβαν όλοι οι χρήστες μέσω του Skype [56]. Σε αυτόν τον φάκελο  

αποθηκεύεται το αρχείο, την στιγμή που ο χρήστης επιλέξει το άνοιγμα/προβολή 

του και όχι όταν ληφθεί ειδοποίηση για αυτό. 

 4.1.9.3 Περιηγητές ιστού 

Ο εντοπισμός αρχείων που λήφθηκαν μέσω περιηγητή ιστού πραγματοποιείται από την 

εξέταση των τεχνουργημάτων του, τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενο  

κεφάλαιο. Επιγραμματικά, αυτά εντοπίζονται με την εξέταση του φακέλου που ένας 

περιηγητής ιστού προκαθορισμένα αποθηκεύει τέτοια αρχεία (Downloads), του αρχείου 

“downloads.db” που διατηρεί πληροφορίες για ληφθέντα αρχεία και της εξέτασης του 

ιστορικού περιήγησης για εντοπισμό URL διευθύνσεων, με ονομασία που προφανώς 

παραπέμπει σε λήψη αρχείων (π.χ. www.kali.org/programs/kali-versionX.exe). 
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 4.1.9.4 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Ο εντοπισμός αρχείων που λήφθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

πραγματοποιείται από την εξέταση των τεχνουργημάτων του, όπως αυτά ήδη έχουν 

αναλυθεί σε προηγούμενο  κεφάλαιο. 

 4.1.9.5 ADS: Zone.Identifier 

Στο NTFS σύστημα αρχείων, το κάθε αρχείο είναι δυνατό να περιλαμβάνει πολλά data 

streams. Η δυνατότητα αυτή καλείται Alternative Data Streams (ADS). Στα πλαίσια του 

παρόντος κεφαλαίου ένα ADS που αποτελεί δείκτη προέλευσης ενός αρχείου είναι το 

“Zone.Identifier”, το οποίο έχει τιμή έναν αριθμό ως συνοδευτική πληροφορία της 

προέλευσης του αρχείου. Οι δυνατές τιμές και η ερμηνεία αυτών είναι, 

 ZID=2. Αρχείο προερχόμενο από δίκτυο χαρακτηρισμένο ως “Trusted” (ο 

χαρακτηρισμός ενός δικτύου γίνεται μέσω των ρυθμίσεων δικτύου ή κατά την 

πρώτη σύνδεση του συστήματος με αυτό) 

 ZID=3. Αρχείο προερχόμενο από το διαδίκτυο 

 ZID=4. Αρχείο προερχόμενο από “Untrusted” δίκτυο 

Για τον εντοπισμό των εν λόγω ADS, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και τα εργαλεία 

που αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο. 

 4.1.10 Εγκατεστημένες εφαρμογές 

Η εύρεση των εγκατεστημένων εφαρμογών ενός συστήματος πραγματοποιείται με την 

εξέταση των εξής τεχνουργημάτων: 

1) “HKLM\ SOFTWARE\ {applicationName}”. Το κλειδί SOFTWARE 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ρυθμίσεων και πληροφοριών από εφαρμογές 

που αφορούν όλους τους χρήστες [5].  

2) “HKLM\ SOFTWARE\ Wow6432Node\ {applicationName}”. Πρόκειται για 

κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται έναντι του ανωτέρω από εφαρμογές 

αρχιτεκτονικής 32bit, όταν εγκαθίστανται σε συστήματα αρχιτεκτονικής 64bit 

3) “HKLM\ SOFTWARE \Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall\ 

{applicationName}”. Στο εν λόγω κλειδί, η κάθε εφαρμογή κατά την εγκατάσταση 

της δημιουργεί ένα υποκλειδί με σκοπό την προβολή της στην εφαρμογή 

«Προσθαφαίρεση προγραμμάτων» των Windows. Η ημεροχρονολογία 

δημιουργίας του εκάστοτε υποκλειδιού συμπίπτει με τον χρόνο εγκατάστασης της 

σχετικής εφαρμογής 
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4) “HKLM\ Software \Wow6432Node\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

Uninstall\ {applicationName}”. Αντίστοιχα ισχύει ότι στα δύο προαναφερόμενα 

5) “HKU\ {userID}\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall\ 

{applicationName}”. Στο κλειδί αυτό τοποθετούνται στοιχεία απεγκατάστασης 

εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο από συγκεκριμένο χρήστη 

6) “HKLM\ SOFTWARE\ Classes\ Installer\ Products”. Για κάθε υποκλειδί, πριν η 

σχετική με αυτό εφαρμογή χαρακτηριστεί ως εγκατεστημένη, εκτελούνται τα 

ακόλουθα: 

a. Έλεγχος εάν το GUID υπάρχει στην τοποθεσία “HKLM\ SOFTWARE\ 

Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Installer\ UserData\ S-1-5-18\ 

Products”. Εάν δεν υπάρχει, συνεχίζουμε στο επόμενο υποκλειδί και η 

σχετική εφαρμογή χαρακτηρίζεται ως μη εγκατεστημένη 

b. Έλεγχος εάν η τιμή του SystemComponent του υποκλειδιού 

InstallProperties δεν είναι 1. Εάν είναι 1, τότε συνεχίζουμε στο επόμενο 

υποκλειδί και η σχετική εφαρμογή χαρακτηρίζεται ως μη εγκατεστημένη 

c. Έλεγχος εάν η τιμή του WindowsInstaller υπάρχει και είναι 1. Εάν όχι τότε 

συνεχίζουμε στο επόμενο υποκλειδί και η σχετική εφαρμογή 

χαρακτηρίζεται ως μη εγκατεστημένη` 

d. Ανάκτηση της τιμής του ProductName ως όνομα εγκατεστημένης 

εφαρμογής 

7) “HKU\{userID}\ Software\Microsoft\Installer\Products”. Για κάθε υποκλειδί 

πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: 

a. Έλεγχος εάν το GUID υπάρχει στην τοποθεσία “HKLM\ SOFTWARE\ 

Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Installer\ UserData\ [userID]\ 

Products”. Εάν δεν υπάρχει συνεχίζουμε στο επόμενο υποκλειδί 

b. Έλεγχος εάν η τιμή του SystemComponent του υποκλειδιού 

InstallProperties δεν είναι 1. Εάν είναι συνεχίζουμε στο επόμενο υποκλειδί  

c. Έλεγχος εάν η τιμή του WindowsInstaller υπάρχει και είναι 1. Εάν όχι τότε 

συνεχίζουμε στο επόμενο υποκλειδί  

d. Ανάκτηση της τιμής του ProductName ως όνομα εγκατεστημένης 

εφαρμογής 

8) Διαδρομές “ROOT\ Program Files” και “ROOT\Program Files (x86)” 
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Επίσης σε ένα live σύστημα κατάλογος των εγκατεστημένων εφαρμογών, αλλά όχι 

πλήρες, μπορεί να εξαχθεί με τις εντολές στο CMD (με administrator δικαιώματα), 

● cd C:\Windows\System32 

● wmic 

● /output:C:\InstalledApplicationsCatalog.txt product  

Οι σχετικές τοποθεσίες της Registry πρέπει να ελέγχονται ώστε να εντοπίζουν 

προσπάθειες εγκατάστασης εφαρμογών. Οι εν λόγω προσπάθειες μπορεί να αφορούν σε 

ενέργειες του δράστη που ήδη έχει παραβιάσει ένα σύστημα ή σε ενέργειες του σταδίου 

“Installation” κατά το οποίο επιχειρείται με οποιοδήποτε τρόπο εγκατάσταση λογισμικού 

(με άλλο malware, με USB, email, ληφθέν αρχείου, απομακρυσμένης σύνδεσης κ.α.). Οι 

τρόποι για την παρακολούθηση αλλαγών στα εν λόγω κλειδιά ενδεικτικά είναι: 

 Ενεργοποιώντας την καταγραφή των αλλαγών για κάθε κλειδί από όλους τους 

χρήστες, μέσω της ρύθμισης του κάθε κλειδιού (Permissions/Advanced/Auditing) 

 Ενεργοποιώντας την καταγραφή των αλλαγών των εν λόγω κλειδιών μέσω της 

τοπικής πολιτικής ασφαλείας 

 Χρησιμοποιώντας το εργαλείο λήψης στιγμιότυπων της registry, “Regshot” [57]. 

Με αυτό αρχικά δημιουργούμε ένα στιγμιότυπο της registry, το οποίο θα 

χρησιμοποιείται ως πρότυπο για μελλοντικές συγκρίσεις. Έτσι κάθε 

μεταγενέστερο στιγμιότυπο της Registry, συγκρινόμενο με το πρότυπο οδηγεί στον 

εντοπισμό όλων των αλλαγών που έλαβαν χώρα στο μεσοδιάστημα. Με αυτό τον 

τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε σε ύποπτες εγκαταστάσεις ή προσπάθειες 

διατήρησης ενός malware στο σύστημα (persistence). Σημειώνεται ότι μία τέτοια 

κακόβουλη προσπάθεια αποτελεί το “fileless“ malware ”Poweliks” [58] το οποίο 

αποθηκεύεται και εκτελείται εξ ολοκλήρου εντός της registry. 

 4.1.11 Εκτελέσιμα αρχεία και εφαρμογές 

Η ανάκτηση πληροφοριών για τις εφαρμογές που έχουν εκτελεστεί, που εκτελούνται ή 

που βρίσκονται αποθηκευμένες (όχι μόνο εγκατεστημένες) σε ένα σύστημα, αποτελεί 

βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του κάθε εμπλεκόμενου στο πλαίσιο 

ασφαλείας.  

 4.1.11.1 UserAssist 

Το “UserAssist“ είναι η τεχνολογία η οποία εξυπηρετεί στην δημιουργία μίας λίστας με 

τις περισσότερα χρησιμοποιούμενες εφαρμογές και την προβολή της στο πάνελ “Most 
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Used”, του “Start menu” των Windows [5], [28], [36]. Για τον σκοπό αυτό, στο κλειδί 

“HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

Explorer\ UserAssist”, αποθηκεύονται πληροφορίες για τις εφαρμογές που ο χρήστης έχει 

εκτελέσει, μέσω του Windows Explorer (shell) ή του RUN, όχι όμως μέσω CMD [5].  

Όπως γίνεται αντιληπτό από την τοποθεσία του κλειδιού, η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται για κάθε ξεχωριστό χρήστη του συστήματος και επομένως οι σχετικές 

εγγραφές αποθηκεύονται εντός των αρχείων “NTUSER.DAT” όλων των χρηστών. Τα εν 

λόγω αρχεία βρίσκονται αποθηκευμένα ως κρυφά αρχεία στην 

διαδρομή ”ROOT\Users\{username}\”.  

Εντός του κλειδιού “UserAssist”, δημιουργούνται υποκλειδιά, με ονομασία το 

GUID της κατηγορίας που ανήκουν τα εκτελέσιμα αρχεία των εφαρμογών. Επίμαχα και 

προτεινόμενα προς εξέταση GUID είναι τα εξής [28], [36],  

 75048700-** : Active Desktop (Windows XP) 

 CEBFF5CD-**: Εκτελέσιμα αρχεία 

 F4E57C4B-**: Συντομεύσεις εκτελέσιμων αρχείων 

Εντός του καθενός εκ των ανωτέρω GUID, υπάρχει ένα υποκλειδί με ονομασία “count“. 

Αυτό, περιέχει εγγραφές με τα κάτωθι αναφερόμενα πεδία ανά εκτελέσιμο αρχείο που ο 

χρήστης έχει εκκινήσει [28], [36], 

 “Name” η τιμή του οποίου περιέχει την διαδρομή και το όνομα του εκτελέσιμου 

αρχείου, κρυπτογραφημένα με  τον κρυπταλγόριθμο ROT-13 ή Vigenere 

(Windows 7 beta). Σε εκδόσεις μεταγενέστερες των Windows 7, η διαδρομή του 

αρχείου είναι κωδικοποιημένη ως εξής [28], 

o 6D809377-**: Program Files (x64) 

o 7C5A40EF-**: Program Files (x86) 

o D65231B0-**: ROOT\Windows\System{x86) 

o 1AC14E77-**: ROOT\Windows\System 

o B4BFCC3A-**: Desktop 

o FDD39AD0-**: Documents  

o 374DE290-**: Downloads 

o 0762D272-**: UserProfile 

o Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιείται η πλήρης διαδρομή 

 “Data”, η τιμή του οποίου περιέχει (σε hex) 

o Τον αριθμό εκκινήσεων του εκτελέσιμου αρχείου 
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o Την τελευταία ημεροχρονολογία εκκίνησης του εκτελέσιμου αρχείου 

 Αναλόγως του αρχείου “NTUSED.DAT” που εξετάζεται, έμμεσα εξάγεται η 

γνώση ποιος χρήστης εκκίνησε ένα εκτελέσιμο αρχείο 

 Για την αυτοματοποιημένη ανάκτηση όλων των παραπάνω πληροφοριών 

χρησιμοποιείται το plugin “userassist” του εργαλείου “RegRipper” [59]. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούμε την εντολή: 

“rip –r NTUSER.DAT –p userassist”, ενδεικτικό αποτέλεσμα της οποίας φαίνεται στην 

εικόνα 48 

 

Εικόνα 48: Αποτέλεσμα ανάλυσης “userassist” με το “regripper” 

 4.1.11.2 Most Recently Used 

Η κάθε εφαρμογή για δικούς της σκοπούς (π.χ. προβολή αυτών ως προτάσεις στον χρήστη, 

βέλτιστη εκκίνηση κ.α.), δύναται να διατηρεί στην registry ή σε κάποιο άλλο αρχεί, λίστες 

με τα τελευταία χρησιμοποιημένα αρχεία ή καταλόγους, οι οποίες ονομάζονται MRU 

(Most Recently Used) [5], [28]. Καθώς οι εφαρμογές είναι εν δυνάμει άπειρες, άρα και οι 

MRU λίστες, κάτωθι αναλύονται οι βασικές MRU λίστες που συναντώνται σε όλες τις 

εκδόσεις των Windows [5].  

1. Διάλογοι “Open/Save as” [5], [14]. Στα κάτωθι κλειδιά, βρίσκονται 

αποθηκευμένες πληροφορίες για τα πρόσφατα αρχεία (ανάλογα της έκδοσης των 

Windows, διαφέρει και το άνω όριο των προγραμμάτων που μπορεί μία λίστα να 

διατηρεί) που ανοίχτηκαν μέσω των “Open-Save as” διαλόγων, 

● “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ 

Currentversion\ Explorer\ ComDlg32\ OpenSavePidlMRU”. Το κλειδί 

αυτό περιέχει υποκλειδιά για κάθε εφαρμογή, το καθένα εκ των οποίων 

περιέχει MRU λίστα των αρχείων που προσπελάστηκαν (άνοιγμα, 

αποθήκευση) μέσω της σχετικής εφαρμογής 
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● “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ 

Currentversion\ Explorer\ ComDlg32\ LastVisitedPidlMRU” [28]. Ο 

τελευταίος κατάλογος (folder) που κάθε πρόγραμμα χρησιμοποίησε 

● “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ 

Currentversion\ Explorer\ ComDlg32\ CIDSizeMRU”. Διατηρεί το όνομα 

και μέγεθος της κάθε εφαρμογής 

2. “Start Menu Run” [5], [28]. Στο κλειδί “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ 

Microsoft\ Windows\ Currentversion\ Explorer\ RunMRU”, διατηρούνται τα 

ονόματα των εφαρμογών που εκκινήθηκαν μέσω του “Run” διαλόγου του “Start 

Menu (Μενού Έναρξης)” των Windows [28].  

3. “RecentDocs” [5] Στο κλειδί “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ 

Windows\ Currentversion\ Explorer\ RecentDocs”, βρίσκονται αποθηκευμένα τα 

ονόματα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιούμενων αρχείων, ανά εφαρμογή (π.χ. 

docx, pdf, folder, torrent, zip κ.α.) 

4. “Internet Explorer TypedURLs and TypedPaths” [28] Στα κάτωθι κλειδιά 

υπάρχουν πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που ο χρήστης χειροκίνητα 

πληκτρολόγησε στον προκαθορισμένο browser των Windows και στον Windows 

explorer 

● “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ Internet Explorer\ 

TypedURLs”  

● Post-vista εκδόσεις: “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ Microsoft\ 

Internet Explorer\ TypedPaths” 

● Microsoft Edge: “HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Classes\ 

Local Settings\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

AppContainer\ Storage\ microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\ 

MicrosoftEdge\ TypedURLs”  

Καθώς οι εγγραφές του κλειδιού “TypedURLs” δημιουργούνται την χρονική 

στιγμή που ο χρήστης εισάγει την διεύθυνση, η ημεροχρονολογία του κλειδιού 

είναι και αυτή της επίσκεψης. Τα κλειδιά αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς 

μπορεί να εντοπιστεί προσπέλαση κρυφών διαδρομών, όπως της “ROOT\ Users\ 

{username}\ AppData\” που χωρίς να εισαχθεί χειροκίνητα δεν θα ήταν δυνατόν 

να προσπελαστεί. 
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5. “Remote Desktop” MRU [5]. Στα κλειδιά “HKEY_USERS\ {SID}\ SOFTWARE\ 

Microsoft\ Terminal Server Client\ Default” και “HKEY_USERS\ {SID}\ 

SOFTWARE\ Microsoft\ Terminal Server Client\ Servers”, διατηρούνται οι IP 

διευθύνσεις ή τα “host names” των απομακρυσμένων συστημάτων που το υπό 

εξέταση σύστημα επιτυχώς συνδέθηκε [14]. Για κάθε μία IP διεύθυνση (όχι για 

στην περίπτωση διατήρησης “host names”) το δεύτερο κλειδί δημιουργεί μία νέα 

εγγραφή στην οποία αποθηκεύει το “username” και την σύνοψη (hash digest) του 

πιστοποιητικού (εάν υπήρξε) που χρησιμοποιήθηκαν [5], [14]. 

6.  “Recent Items”. Στην διαδρομή “ROOT\ Users\ {user}\ AppData\ Roaming\ 

Microsoft\ Windows\ Recent” αυτόματα δημιουργούνται και αποθηκεύονται 

αρχεία συντομεύσεων (lnk), για τα αρχεία που προσπελάστηκαν, ώστε κυρίως να 

χρησιμοποιούνται ως επιλογές του καταλόγου “Recent Items” του “Start menu”. 

Σημειώνεται ότι για την αυτοματοποιημένη ανάλυση όλων των προαναφερόμενων 

σημείων, δεν εντοπίστηκε κάποιο ελεύθερο ή ανοιχτού κώδικα εργαλείο και έτσι η 

ανάλυση τους γίνεται μέσω του “regedit” και του “windows explorer”. 

 4.1.11.3 Application Compatibility Cache 

H “Application Compatibility Cache” ή “ShimCache” είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος 

χρησιμοποιείται για την διασφάλιση της λειτουργίας προγραμμάτων παλαιότερων 

εκδόσεων σε νέα ΛΣ (backwards compatibility) [5]. Στην ουσία χρησιμοποιείται ως ένα 

ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ παλαιών εφαρμογών και νέου ΛΣ. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, διατηρεί πληροφορίες για [5] 

 Τα εκτελέσιμα αρχεία που έχουν εκκινήσει στο σύστημα 

 Τα εκτελέσιμα αρχεία που έχουν προβληθεί από τον explorer. Δηλαδή για τα 

εκτελέσιμα εκείνα αρχεία, των οποίων ο φάκελος που βρίσκονται αποθηκευμένα, 

έχει προσπελαστεί από τον Windows Explorer (shell).  

Σημειώνεται ότι, η περιήγηση στον κατάλογο ενός εκτελέσιμου αρχείου και η προβολή 

των περιεχομένων του, μέσω CMD, δεν εμφανίζει το εν λόγω εκτελέσιμο στην 

“ShimCache”, ωστόσο η εκκίνηση του το εμφανίζει. Τα προαναφερόμενα αρχεία 

διατηρούνται 

 ως εγγραφές στο πεδιο Data του κλειδιού “HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\  Session Manager\ AppCompatCache” [5] 
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 στο αρχείο “Amcache.hve” (post-Windows7) ή στο αρχείο “RecentFileCache.bcf” 

(pre-Windows7), της τοποθεσίας “ROOT\ Windows\ AppCompat\ Programs” 

[60], [61] 

Στο ανωτέρω κλειδί οι εγγραφές έχουν σειρά αποθήκευσης, αναλογική του χρόνου 

εκτέλεσης [5], ενώ αποθηκεύονται από την μνήμη, μόνο κατά την διαδικασία τερματισμού 

λειτουργίας (Shutdown) και άρα δεν περιλαμβάνονται, τα εκτελέσιμα αρχεία που 

προβλήθηκαν ή εκκινήθηκαν πριν από αυτή. Τέλος, στο εν λόγω κλειδί δύναται να 

υπάρχουν έως 1024 εγγραφές (96 στα Windows XP), η καθεμία εκ των οποίων, για το 

κάθε εκτελέσιμο αρχείο, διατηρεί τις ακόλουθες πληροφορίες [5], [28], 

 Όνομα και διαδρομή  

 Την ημεροχρονολογία τελευταίας τροποποίησης του αρχείου 

($Standard_Information Modified)  

 Μέγεθος σε bytes  

 Δείκτη εάν αυτό εκκινήθηκε ή όχι (με τον περιορισμό του CMD) 

Καθώς η “ShimCache” διατηρεί πληροφορίες για σχεδόν όλα τα εκτελέσιμα 

αρχεία που υπάρχουν σε ένα σύστημα, κρίνεται αναγκαία η εξέταση της [62]. Ένα 

αυτοματοποιημένο εργαλείο για τον σκοπό αυτό είναι το “shimcacheparser.py” [63], το 

οποίο δημιουργεί αναφορά (report) σε αρχείο τύπου CSV (Comma Separated Values) [62]. 

Η διαδικασία για την δημιουργία της αναφοράς είναι, 

1. Run CMD as Administrator 

2. cd C:\ShimCacheParser-master 

3.  reg export 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session 

Manager\AppCompatCache" C:\ShimCacheParser-master\shimcache.reg 

4. python shimcacheparser.py -o report.csv -r shimcache.reg 

Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής, φαίνεται στην εικόνα 49  

 

Εικόνα 49: Αποτέλεσμα ανάλυσης “ShimCache” με το “shimcacheparser ”  
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Παρόμοιες με το κλειδί της registry πληροφορίες, αποθηκεύονται στα αρχεία 

“Amcache.hve” ή “RecentFileCache.bcf”, όπως αυτό προαναφέρθηκε. Στα αρχεία αυτά, 

οι εν λόγω πληροφορίες υπάρχουν προσωρινά, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 

λειτουργία της υπηρεσίας “ProgramDataUpdater” (μέρος της υπηρεσίας Application 

Experience Service), η οποία υπάρχει για να βελτιώνει τυχόν προβλήματα μεταξύ 

διαφορετικών εκδόσεων και άρα εν τέλει να βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη [5].  

H εξέταση της “Amcache“, μπορεί να γίνει προβάλλοντας στο “regedit”, την 

“Amcache.hve”. Ωστόσο, συστήνεται η χρήση του εργαλείου “AmcacheParser” [64], 

ώστε τα αποτελέσματα να εξαχθούν σε μορφή περισσότερο κατανοητή και διαχειρίσιμη, 

ήτοι σε αρχείο τύπου TSV (Tab Seperated Values). Ενδεικτικά, αυτό γίνεται με την εξής 

διαδικασία, 

1. Δημιουργία φακέλου “C:\AmcacheParser”, εντός του οποίου αποθηκεύεται το 

εργαλείο “AmcacheParser.exe” 

2. Με την χρήση του “FTK Imager”, εξαγωγή του αρχείου “Amcache.hve” από την 

τοποθεσία “C:\Windows\appcompat\Programs”, στην ανωτέρω διαδρομή  

3. Εκκίνηση του CMD ως διαχειριστής 

4. cd C:\AmcacheParser 

5. AmcacheParser.exe -f C:\AmcacheParser\Amcache.hve -s C:\AmcacheParser\ 

Το αποτέλεσμα είναι ένα αρχείο CSV, με ενδεικτικό παράδειγμα την εικόνα 50  

 

 

Εικόνα 50: Εξέταση “Amcache.hve“ με το “AmcacheParser” 

Συγκεκριμένα, μερικές από τις πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν είναι, 

1. ProgramName: Όνομα εγκατεστημένης εφαρμογής, με την οποία το εκτελέσιμο 

σχετίζεται. Η τιμή “Unassociated”, σημαίνει ότι το εκτελέσιμο δεν σχετίζεται με 

κάποια εφαρμογή του συστήματος και άρα πρέπει να εξετάζεται με περισσότερη 

βαρύτητα. Για τον πλήρη κατάλογο των εκτελέσιμων χρησιμοποιείται η εντολή 

“AmcacheParser.exe -f C:\AmcacheParser\Amcache.hve –i on-s 
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C:\AmcacheParser\”. Αυτή δημιουργεί τρία αρχεία TSV, ένα για κάθε κατηγορία 

Unassociated, Associated και Program Entries εκτελέσιμων αρχείων. 

2. SHA1: Σύνοψη του αρχείου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεσο 

εντοπισμό malware, μέσω καταγεγραμμένων «δεικτών» ή να ελεγχθεί σε 

διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. VirusTotal). 

3. MFT entry: Το αναγνωριστικό της MFT εγγραφής (πολλαπλασιαζόμενο με 

1024bytes δίνει το offset στο αρχείο MFT)  

4. Created και Last Modified: Αποτελούν τους χρόνους MAC της MFT εγγραφής που 

υπήρχαν της στιγμή εκκίνησης ή προβολής του εκτελέσιμου αρχείου. Η σύγκριση 

με αυτούς της MFT εγγραφής μπορεί να οδηγήσει σε διαπίστωση κακόβουλης 

τροποποίησης ή μεθόδου time-stomping (τροποποίηση χρόνων). 

Για την ανάλυση του αρχείου “RecentFileCache.bcf”, χρησιμοποιείται το εργαλείο 

“rfcparse.py” [65]. Συγκεκριμένα με την εντολή  “python rfcparse.py -f 

RecentFileCache.bcf”, έχουμε παρόμοιο με το παραπάνω αποτέλεσμα. 

Τέλος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι πρόσφατες εφαρμογές που προσπελάστηκαν 

ή εκκινήθηκαν, μετέπειτα από την εκκίνηση του συστήματος, δεν υπάρχουν εντός της 

“ShimCache”. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία και η εξέταση της μνήμης RAM, ώστε να 

ανακτηθούν από αυτή οι σχετικές εγγραφές. Ένα εργαλείο για τον σκοπό αυτό είναι το 

plugin “shimcachemem” του εργαλείου “volatility”. Κάτωθι παρουσιάζονται αναλυτικά 

τα βήματα της ανάκτησης των σχετικών πληροφοριών που βρίσκονται στην μνήμη RAM 

και η δημιουργία ενός report σε αρχείο τύπου CSV. 

1. Δημιουργία εικονικού αντιγράφου (dump) της μνήμης RAM, με χρήση του “FTK 

Imager” 

2. Εντός του φακέλου “ C:\volatility-master“, δημιουργούμε τον φάκελο “memory” 

όπου αποθηκεύουμε το ανωτέρω αντίγραφο της μνήμης RAM με ονομασία 

“memorydump.mem“  

3. Εκκίνηση του CMD ως διαχειριστής (Run as Administrator) 

4. Μετάβαση στον φάκελο του volatility (“cd C:\volatility-master\”) 

5. Η εντολή “python vol.py -f C:\volatility-master\memory\memorydump.mem 

imageinfo”, εντοπίζει το profile (έκδοση ΛΣ) του συστήματος και το offset KDBG 

(χωρίς τον δείκτη “L”), όπως αυτά φαίνονται στην εικόνα 51.  Τα εν λόγω θα 

χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία  στο plugin “shimcachemem". 
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Εικόνα 51: Πληροφορίες αντίγραφου RAM και του προφίλ συστήματος με 

το “Volatility” 

6. Χρησιμοποιούμε το KDBG και το profile, στην εντολή,  

“python vol.py -f C:\volatility-master\memory\memorydump.mem --

profile=Win7SP1x64 --kdbg=f80002a4b110 shimcachemem --output=csv --

output-file=shimCacheReport.csv” 

Το αποτέλεσμα είναι το αρχείο “shimCacheReport.csv” στην διαδρομή 

“ C:\volatilitymaster\”, μέρος του οποίου φαίνεται στην κάτωθι εικόνα 52  

 

Εικόνα 52: Ανάκτηση εφαρμογών που εκκινήθηκαν ή προβλήθηκαν από την RAM 

με το “Volatility” 

 4.1.11.4 Jump Lists 

Οι “Jump Lists” είναι μία τεχνολογία που εισήχθη στα Windows 7 και επιτρέπει την 

δημιουργία μίας λίστας με αρχεία, κατάλογούς και εργασίες, για κάθε εφαρμογή που 

υπάρχει ή υπήρξε σε ένα σύστημα. Ο σκοπός είναι η προβολή αυτών των περιεχομένων, 

με το δεξί κλικ του ποντικιού πάνω σε μία εφαρμογή της μπάρα εργασίας (taskbar), ώστε 
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να επιτρέπεται η γρήγορη μετάβαση σε αυτά [5], [14]. Πιο συγκεκριμένα μια τέτοια λίστα 

περιέχει εγγραφές, η κάθε μία εκ των οποίων δύναται να σχετίζεται με [5], [14], [28] 

 Κάποιο προσφάτως προσπελάσιμο αρχείο ή κατάλογο (π.χ. docx, zip, URL, 

Virtual Machine) 

 Κάποιο συχνά προσπελάσιμο αρχείο ή κατάλογο (π.χ. στοιχεία σύνδεσης Remote 

Desktop Connection, προσωρινή μνήμη περιηγητή ιστού) 

 Κάποια εργασία της εφαρμογής (π.χ. νέο email στο Outlook, εντολή CMD) 

Επιπρόσθετα, η καθεμία εκ των ανωτέρω εγγραφών δύναται να περιέχει τις κάτωθι 

πληροφορίες για το αρχείο, κατάλογο ή εργασία που αυτή αφορά  [66], 

 Όνομα 

 Πλήρες μονοπάτι στο δίσκο (Full Path) 

 Μέγεθος (Filesize) 

 Ημεροχρονολογίες MAC, ως αντίγραφα αυτών του MFT 

 Ημερομηνία δημιουργίας εγγραφής (Record Time), η οποία είναι ο χρόνος 

προσπέλασης του αρχείου, στο οποίο η εγγραφή αναφέρεται 

Οι “Jump Lists” αποθηκεύονται σε αρχεία με ονομασία το μοναδικό αναγνωστικό 

εφαρμογής  (Application Identifier), με την οποία σχετίζονται και επέκτασης 

“.automaticDestination-ms” ή “.customDestinations-ms”. Tο μοναδικό αναγνωστικό 

εφαρμογής είναι ίδιο μεταξύ συστημάτων [4], ενώ στην Forensics Wiki διατηρείται 

κατάλογος με τα αναγνωριστικά των πιο κοινών εφαρμογών [67]. Τέλος τα εν λόγω Jump 

List αρχεία, αντίστοιχα της επέκτασης τους, βρίσκονται αποθηκευμένα εντός των 

φακέλων [5] 

 “ROOT\ Users\ {username}\ AppData\ Roaming\ Microsoft\ Windows\ Recent\  

AutomaticDestinations”. Πρόκειται για Jump List αρχεία που δημιουργούνται 

αυτόματα από το σύστημα 

 “ROOT\ Users\ {username}\ AppData\ Roaming\ Microsoft\ Windows\ Recent \ 

CustomDestinations”. Δημιουργούνται από τον χρήστη ή από την ίδια της 

εφαρμογή  

Για την αυτοματοποιημένη προβολή όλων των ανωτέρω, χρησιμοποιείται το εργαλείο 

“JumpListsView” [68], ενδεικτικό στιγμιότυπο του οποίου φαίνεται στην εικόνα 53, 
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Εικόνα 53: Ανάλυση “Jump Lists” με το εργαλείο “JumpListsView” 

Στις Jump Lists μπορούν να εντοπιστούν σημαντικά ευρήματα. Παράδειγμα 

αποτελούν ευρήματα σχετικά με την εφαρμογή απομακρυσμένης σύνδεσης (Remote 

Desktop Connection, εφεξής RDP), τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην δημιουργία 

ιστορικού παραβίασης μεταξύ συστημάτων ή ακόμα και στην πρόληψη, αν γνωρίζουμε τα 

ήδη παραβιασμένα συστήματα [5]. Η πρόληψη επιτυγχάνεται με τον πρώιμο εντοπισμό 

συστημάτων, στα οποία η επίθεση «μεταπήδησε» (lateral movement), ώστε να 

αναχαιτίσουν την περαιτέρω επέκταση της [5]. Επίσης ευρήματα σχετικά με το ποια 

αρχεία ανοίχτηκαν ανά εφαρμογή, δύναται να οδηγήσουν σε εντοπισμό ύποπτων 

δραστηριοτήτων κατά το χρονικό διάστημα που το σύστημα ήταν παραβιασμένο. 

 4.1.11.5 Prefetch-SuperFetch 

Για την βέλτιστη εκκίνηση των εφαρμογών των Windows, χρησιμοποιούνται οι 

τεχνολογίες “Prefetch” και “Superfetch” [13]. Με αυτές, το ΛΣ συνεχώς καταγράφοντας 

τις εκκινήσεις εφαρμογών, διατηρεί τμήματα του κώδικα τους, δεδομένα και πληροφορίες 

για τα αρχεία που απαιτούνται στην εκκίνηση τους και πληροφορίες για το εκτελέσιμο 
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αρχείο τους, ώστε να επιτελεί προ-φόρτωμα τους και άρα να βελτιώνει την εμπειρία του 

χρήστη [14]. Τα κλειδιά στην registry από τις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί ο τρόπος 

λειτουργίας των εν λόγω τεχνολογιών είναι [14], 

“HKEY\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control \Session Manager\ Memory Management\ 

PrefetchParameters\” 

● “EnablePrefetcher”  

● “EnableSuperfetch” 

Οι τιμές των οποίων μπορεί να είναι, 

● 0, απενεργοποιημένο 

● 1, ενεργοποιημένο μόνο για εφαρμογές 

● 2, ενεργοποιημένο μόνο για αρχεία εκκίνησης (boot files) 

● 3, ενεργοποιημένο για εφαρμογές και για αρχεία εκκίνησης (boot files) 

Ένα prefetch αρχείο παρέχει τις εξής πληροφορίες [69], [70],  

● Όνομα εκτελέσιμου αρχείου (Filename) 

● Τοποθεσία εκτελέσιμου αρχείου (Process Path) 

● Ημεροχρονολογία τελευταίας εκκίνησης της εφαρμογής. Η ημεροχρονολογία αυτή 

υπάρχει εντός ενός “prefetch“ αρχείου, αλλά επίσης είναι η ημεροχρονολογία 

τελευταίας τροποποίησης αυτού ($SI Modified MFT timestamp). 

● Στιγμιότυπο των πρώτων δέκα δευτερολέπτων της λειτουργίας της εφαρμογής, υπό 

μορφή αποθήκευσης των αρχείων και δυναμικών βιβλιοθήκων  

● Μοναδικό αλφαριθμητικό της συσκευής ή τόμου από την οποία εκκίνησε (π.χ. 

volume GUID ή DEVICEPATH)  

● Ενδεικτική τιμή του πλήθους εκτελέσεων μίας εφαρμογής 

Η δημιουργία και αποθήκευση των “prefetch“ αρχείων, γίνεται κατά την εκκίνηση 

μίας εφαρμογής, στην διαδρομή “ROOT\ Windows\ Prefetch”, σε ειδικά αρχεία επέκτασης 

“pf” και με άνω όριο τα 128 (Windows XP/2003/Vista/7/2008) ή 1024 (Windows 8/8.1/10) 

[5], [70]. Καθώς υφίστανται αυτοί οι περιορισμοί, πολλά αρχεία που αφορούν εφαρμογές 

λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες, δύναται να αντικαθίστανται από άλλα. Έτσι, για τις 

εφαρμογές αυτές δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο χρόνος πρώτης εκτέλεσης τους στο 

σύστημα (που στην ουσία θα ήταν ο χρόνος δημιουργίας του prefetch αρχείου), αλλά ούτε 

το ακριβές πλήθος εκτελέσεων τους. Το κάθε prefetch αρχείο έχει ονομασία μορφής 

«ονομασίαΕκτελέσιμου.επέκταση-32bitHashValueΣεΜορφήHEX.pf», όπου η τιμή hash 

υπολογίζεται βάση της τοποθεσίας της εφαρμογής και της εντολής CMD που είναι 
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απαραίτητη για την εκτέλεσης της [70]. Επομένως, αυτό επιτρέπει ίδιες υπηρεσίες-

εφαρμογές που βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία, να έχουν διαφορετική ονομασία 

π.χ. dllhost.exe [13], [14].  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι τα αρχεία prefetch δύναται να αποτελούν δείκτες 

παραβίασης ή επίθεσης κατευθύνοντας έτσι, τις περαιτέρω ενέργειες [14], [69], [70]. Αυτό 

διότι, η εξέταση τους μπορεί να 

● υποδείξει εφαρμογές που υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ενός συστήματος, 

κάποιος χρήστης δεν θα τις χρησιμοποιούσε [13] [69] 

● οδηγήσει σε περίεργους χρόνους εκκίνησης εφαρμογών [69] 

● διαπιστωθεί τυχόν “hijacking” δυναμικών βιβλιοθηκών σε μία εφαρμογή, μέσω 

της εισαγωγής νέων ή ίδιας ονομασίας υπάρχοντων.  

● υποδείξει προσπάθειες τροποποίησης MAC χρόνων σε εγγραφές MFT, οι οποίες 

δεν συμβαδίζουν με τους χρόνους πρώτης και τελευταίας προσπέλασης του 

εκτελέσιμου μίας εφαρμογής [69] 

● να υποδείξει εφαρμογές που εκτελέστηκαν από ύποπτες τοποθεσίες (π.χ. 

εξωτερική USB συσκευή). Η εξέταση ενός τέτοιου αρχείου πρέπει να γίνεται σε 

συνδυασμό με τα κλειδιά της registry που είναι υπεύθυνα για USB συσκευές (π.χ. 

USBSTOR). 

● να οδηγήσει στον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού και του μηχανισμού 

παραμονής του στο σύστημα [14] 

Για την ανάλυση των prefetch αρχείων χρησιμοποιείται το ελεύθερο εργαλείο 

“WinPrefetchView” [71], ενδεικτικό στιγμιότυπο του οποίου, παρουσιάζεται στην εικόνα 

54 

 

Εικόνα 54: Ανάλυση prefetch με το “WinPrefetchView” 
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Η μετεξέλιξη της ανωτέρω τεχνολογίας είναι η “Superfetch”, χωρίς ωστόσο να 

περιέχει τόσες πληροφορίες όσο η “Prefetch”, τα αρχεία της οποίας βρίσκονται βρίσκονται 

αποθηκευμένα στην ίδια τοποθεσία συνήθως ως αρχεία επέκτασης “db” [13], [14]. Αυτή 

έχει παρόμοια λογική με την προηγούμενη, με την διαφορά ότι αφού πρώτα καταγράψει 

και αναλύσει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ενός χρήστη, προ-φορτώνει όλα 

τα απαιτούμενα στοιχεία και βιβλιοθήκες αυτών στην μνήμη RAM [14]. Αυτή η προ-

φόρτωση δεν γίνεται τυχαία, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν: 

● Πλήθος των εκτελέσεων μίας εφαρμογής (πιο χρησιμοποιούμενες) 

● Ώρα ημέρας 

● Ημέρα της εβδομάδας 

Για την ανάλυση των αρχείων αυτών χρησιμοποιείται το ελεύθερο εργαλείο 

“SuperFetch Tree” [72]. Αυτό αυτόματα αναλύει τα αρχεία του φακέλου “ROOT\ 

Windows\ Prefetch” και προβάλει τα ευρήματα σε ιεραρχική δομή, με διαφορετικό χρώμα 

για κάθε βάση δεδομένων SuperFetch. Ενδεικτικό στιγμιότυπο της λειτουργίας του 

εργαλείου παρουσιάζεται στην κάτωθι εικόνα 55 

 

Εικόνα 55: Ανάλυση SuperFetch με το “SuperFetch Tree” 

 

 4.1.11.6 MUI Cache 

Η MUICache είναι το κλειδί “HKEY_CURRENT_USER\ Software\Classes\ Local 

Settings\ Software\Microsoft\ Windows\ Shell\ MuiCache” της registry, εντός του οποίου, 
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κατά την πρώτη εκκίνηση μίας εφαρμογής, αποθηκεύονται ο κατασκευαστής και το 

πλήρες μονοπάτι του εκτελέσιμου αρχείου της [5]. Οι πληροφορίες αυτές ανακτώνται με 

το “regedit”, ενώ καθώς αποθηκεύονται ως τιμές (Value-Data) δεν μπορούν να εξαχθούν 

σχετικές ημεροχρονολογίες [5].  

 4.1.11.7 Αρχείο συμβάντων των Windows 

Τα Windows παρέχουν την δυνατότητα σε όλες τις εφαρμογές να καταγράψουν συμβάντα 

σχετικά με την λειτουργίας τους, όπως εκκίνηση, σφάλματα, αναβαθμίσεις κ.α. Επίσης, 

αντίστοιχο αρχείο διατηρούν και για τις υπηρεσίες τους, των οποίων κάποια ευπάθεια, 

ένας επιτιθέμενος δύναται να εκμεταλλευτεί. Επομένως, η εξέταση των εν λόγω 

συμβάντων, η οποία περαιτέρω αναλύεται στο κεφάλαιο «Συμβάντα στα Windows», 

δύναται να οδηγήσει σε ανάκτηση πληροφοριών για λειτουργία εφαρμογών και υπηρεσιών 

που υπάρχουν ή υπήρχαν στο σύστημα. 

 

 4.1.11.8 Εκτελούμενες διεργασίες  

Η παρακολούθηση των διεργασιών ενός συστήματος προσφέρει πληροφορίες για όλες τις 

διεργασίες που εκκινούν ή τερματίζουν στο σύστημα. Οι πληροφορίες αυτές ενδεικτικά  

είναι [5]: 

 Το πλήρες μονοπάτι του εκτελέσιμου της εφαρμογής 

 Το Process ID 

 Το Parent Process ID 

 Ο σχετικός με την διεργασία χρήστης ή σύστημα (logon ID) 

 Σχετικές ημεροχρονολογίες 

Μέσω της ανάλυσης των πληροφοριών αυτών μπορεί να δημιουργηθεί δέντρο διεργασιών 

το οποίο να οδηγήσει σε ύποπτη δραστηριότητα, όπως ένα αρχείο Excel να εκκινεί μία 

διεργασία CMD ή μία διεργασία CMD να εκκινεί διεργασία συμπίεσης (π.χ. rar, zip) και 

μετέπειτα FTP σύνοδο. Δύο εργαλεία για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και 

ανάλυση των εν λειτουργία διεργασιών ενός συστήματος είναι: 

 “Process Explorer” [73], το οποίο προσφέρει πραγματικού χρόνου ανάλυση και 

έλεγχο των διεργασιών μέσω του “VirusTotal”. Με τη βοήθεια του Process 

Explorer μπορεί να εντοπίσει γρήγορα κάθε διαδικασία ή υπηρεσία που τρέχει 

αόρατα στο υπόβαθρο. Ενδεικτικό παράδειγμα της λειτουργίας του φαίνεται στην 
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κάτωθι εικόνα 56, όπου από το αρχείο “sakisUoM.docx” εκκίνησε ένα CMD, το 

οποίο εκκίνησε ένα Remote Desktop Connection 

 

Εικόνα 56: Εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας με το “Process Explorer” 

 To “Event Viewer” των Windows σε συνδυασμό με την καταγραφή των 

διεργασιών “Audit Process Tracking” του “Audit Policy” του “Local Security 

Policy”. Με αυτή την τεχνική όλες οι εκκινήσεις και οι τερματισμοί όλων των 

διεργασιών σε ένα σύστημα καταγράφονται και μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο 

κειμένου, CSV ή xml για περαιτέρω συσχετισμό. 

 4.1.11.9 Τεχνικές 

Ο εντοπισμός των διεργασιών που έχουν εκτελεστεί στο σύστημα, οι κινήσεις του χρήστη 

και διάφορα άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί κατά τη λειτουργία του υπολογιστή, δύναται 

να οδηγήσουν γρηγορότερα στον εντοπισμό ύποπτης συμπεριφοράς. Προς τον σκοπό αυτό 

προτείνεται το εργαλείο “LastActivityView” [74], το οποίο αναλύει μέρος των 

προαναφερόμενων τεχνουργημάτων του υποκεφαλαίου και παρουσιάζει τις ενέργειες των 

χρηστών και γεγονότα των Windows. Πιο συγκεκριμένα η δραστηριότητα που 

παρουσιάζεται περιλαμβάνει: 

 Εκκίνηση εκτελέσιμων αρχείων 

 Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου “Open/Save as” 

 Άνοιγμα αρχείων/φακέλων μέσω του Windows Explorer 

 Άνοιγμα αρχείων/φακέλων μέσω άλλων λογισμικών 

 Εγκαταστάσεις λογισμικών 

 Τερματισμό και έναρξη του συστήματος 

 Κατάρρευση εφαρμογής ή συστήματος 

 Σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου 
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Ενδεικτικό παράδειγμα της λειτουργίας του εμφανίζεται στην κάτωθι εικόνα 57 

 

Εικόνα 57: Προβολή πρόσφατης δραστηριότητας με χρήση του ”lastactivityview” 

 4.1.12 Αυτόματα εκκινήσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες 

Η παραβίαση ενός συστήματος μπορεί να συμβεί είτε αυτοματοποιημένα 

χρησιμοποιώντας κακόβουλο κώδικα (στάδιο exploitation και installation) είτε μέσω της 

απευθείας διείσδυσης του επιτιθέμενου σε αυτό (στάδιο exploitation). Σε κάθε περίπτωση 

ακολουθεί η επιδίωξη για την επίτευξη της παραμονής (persistence) στο σύστημα, μετά 

την κάθε επανεκκίνηση του. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η επίτευξη της παραμονής 

στο σύστημα χρησιμοποιώντας τις τοποθεσίες αυτόματης εκκίνησης διεργασιών (auto-

start locations) και την εκκίνηση νόμιμων εφαρμογών [75], [76], [77] 

Κατά την εκκίνηση του ΛΣ, παράλληλα τίθενται σε λειτουργία, επιπρόσθετες 

εφαρμογές και υπηρεσίες. Αυτές, ανάλογα με το σημείο εκκίνησης τους, 

κατηγοριοποιούνται σε διεργασίες που τίθενται σε λειτουργία,  [76] 

1. κατά την εκκίνηση του ΛΣ – “at system boot”. Η εκκίνηση τους πραγματοποιείται 

πριν από την σύνδεση του χρήση και ως εκ τούτου αφορούν όλους τους χρήστες 

του συστήματος.  

2. μετέπειτα της σύνδεσης του χρήση – “after user login”. Η εκκίνηση τους 

πραγματοποιείται μετέπειτα από την επιτυχημένη σύνδεση του χρήστη, έχοντας 

ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων.  

Αντίστοιχα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση των διεργασιών, κατηγοριοποιούνται και 

κάτωθι παρουσιάζονται, τα κλειδιά της registry που σχετίζονται με την αυτόματη 
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εκκίνηση εφαρμογών. Παράλληλα με την κατηγοριοποίηση τους, παρουσιάζονται 

αναλογικά με την σειρά προσπέλασης τους κατά την διαδικασία της εκκίνησης του 

συστήματος (σημειώνεται η ύπαρξη του κλειδιού HKLM\SOFTWARE\ wow6432node το 

οποίο μπορεί να περιέχει κλειδιά για εφαρμογές 32bit αρχιτεκτονικής, σε συστήματα 

64bit) [76] 

“At system Boot” 

1. “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager” [76], [78]. Κατά 

την εκκίνηση ενός συστήματος, πριν την φόρτωση του NT πυρήνα και του 

υποσυστήματος των Windows, εκτελείται ο Session Manager (smss.exe). Καθώς 

ακόμα, δεν μπορεί να γίνει χρήση των Windows API functions, ο Session Manager 

για την επίτευξη των λειτουργιών του, πραγματοποιεί απευθείας κλήσεις στο 

σύστημα (native API calls) [76]. Αρχικά, χρησιμοποιώντας ένα subsystem των 

Windows, φορτώνει τα απαραίτητα registry hives που βρίσκονται στο κλειδί 

“HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ hivelist” [76] και μετέπειτα 

εκκινεί τις διεργασίες της εγγραφής “BootExecute” του πρωτοαναφερόμενου 

κλειδιού. Προκαθορισμένα, η τιμή της εν λόγω εγγραφής είναι “autocheck autochk 

*”, ώστε κατά την εκκίνηση να γίνεται έλεγχος του δίσκου NTFS [76]. Ως εκ 

τούτου οτιδήποτε μετέπειτα της τιμής αυτής, κρίνεται ως δείκτης περαιτέρω 

διερεύνησης.    

2.  “HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services” [76], [78]. Το κλειδί αυτό 

περιέχει υποκλειδιά για οδηγούς συσκευών και άλλων εφαρμογών που εκκινούνται 

από την διεργασία winload.exe [36]. Η εν λόγω διεργασία είναι η πρώτη διεργασία 

που εκκινείται μετέπειτα του Session Manager και η οποία έχει ως στόχο την 

εκκίνηση οδηγών και εφαρμογών βάση των κάτωθι τιμών της εγγραφής “start” 

[76], 

o 0, σηματοδοτεί οδηγούς πυρήνα που αυτόματα πρέπει να εκκινηθούν  

o 2, αυτόματη εκκίνηση εφαρμογής 

o 3, χειροκίνητη εκκίνηση εφαρμογής, συνήθως με ενέργεια χρήστη 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η καταγραφή των νόμιμων υπηρεσιών και 

η μετέπειτα, κάθε φορά σύγκριση τους. Επιπρόσθετα, η κάθε εφαρμογή πρέπει να 

αναλύεται περαιτέρω, διότι αν και νόμιμη, μπορεί ο επιτιθέμενος να ορίσει η 

αποτυχία αυτής, να εκκινεί κακόβουλο λογισμικό. Έτσι, ενώ φαινομενικά στο εν 

λόγω κλειδί βρίσκονται νόμιμες υπηρεσίες, μπορεί εν τέλει να εκκινούνται 
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κακόβουλες. Ενδεικτικό παράδειγμα δείχνει η κάτωθι εικόνα 58, όπου η αποτυχία 

της υπηρεσίας “Remote Desktop Services”, εκκινεί την κακόβουλη εφαρμογή 

“sakisUom.exe”. 

 

Εικόνα 58: Εκτέλεση malware στην αποτυχία του RDS 

3. “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\ 

Notify”. Η διεργασία winlogon χρησιμοποιείται για την διαχείριση του “Secure 

Attention Sequence (SAS)” που συμβαίνει κατά την ενεργοποίηση του 

συνδυασμού πλήκτρων “CTRL+ALT+DEL” [76], [77]. Κατά αυτή την 

διαδικασία, χρησιμοποιείται το εν λόγω κλειδί, ώστε να ενημερωθούν οι 

κατάλληλοι “event handles” των συμβάντων “logoff”, “logon”, “startup“, 

“shutdown“, “start screensaver“, “stop screensaver“.  

4. “HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\ 

Userinit”. Η τιμή του εν λόγω κλειδιού, περιέχει εφαρμογές που πρέπει αυτόματα 

να εκκινηθούν. Προκαθορισμένα η τιμή αυτού είναι “ROOT\ Windows\ system32\ 

userinit.exe”, όπου εκκινεί την αντίστοιχη διεργασία [77].  

5. “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Active Setup\ Installed Components”. Στο 

κλειδί αυτό υπάρχουν GUID υπηρεσιών των Windows (π.χ. Net framework). Πριν 

ακόμη ξεκινήσει ο “explorer.exe” η τιμή του “StubPath” κάθε GUID, ελέγχεται για 

την ύπαρξη εφαρμογών που πρέπει να εκκινηθούν. Καθώς ακόμη δεν έχει γίνει 

εκκίνηση του λογισμικού προστασίας, το εν λόγω κλειδί συνηθίζεται να 

χρησιμοποιείται για εκκίνηση κακόβουλου λογισμικού [79]. Πειραματικά 
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διαπιστώθηκε ότι το κάθε κλειδί GUID διασταυρώνεται αν υπάρχει στο HKCU 

hive. Εάν αυτό υπάρχει, η εφαρμογή του “StubPath” δεν εκκινεί, ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση, το GUID ως κλειδί αντιγράφεται στο HKCU hive και 

γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής του “StubPath”. Επομένως για την διατήρηση του 

persistence πρέπει να δημιουργείται νέα εγγραφή σε κάθε επανεκκίνηση. 

6. “HKCU\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\ 

Shell”. Η προκαθορισμένη τιμή είναι “explorer.exe”, λόγω του Shell των 

Windows.  

7. “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\ 

Shell” 

8. “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\  

ShellServiceObjectDelayLoad”. Εκκινεί υπηρεσίες ή dlls (Dynamic Link 

Libraries). 

9. Run keys, τα οποία είναι τα κάτωθι κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την 

εκκίνηση των εφαρμογών που περιέχονται εντός τους 

o “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunOnce” 

o “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

RunOnceEx” 

o “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run” 

o “HKCU\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run” 

o “HKCU\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Runonce” 

o “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ 

Explorer\ Run” 

o “HKCU\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ 

Explorer\ Run” 

10. Ο κατάλογος “ROOT\ProgramData\ Microsoft\ Windows\ Start Menu\ Programs\ 

StartUp”, ο οποίος περιέχει εκτελέσιμα αρχεία τα οποία εκκινούν μετά την 

επιτυχημένη σύνδεση του χρήστη. 

Επιπρόσθετα, κακόβουλος κώδικας μπορεί να εκκινηθεί κατά την εκκίνηση μίας νόμιμης 

εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια της παρούσας, οι τοποθεσίες που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψιν είναι, 

 “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Image File 

Execution Options” [80]. Το κλειδί αυτό χρησιμοποιείται για να δώσει την 
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δυνατότητα debugging [80]. Συγκεκριμένα σε κάποιο υποκλειδί που αναφέρεται 

σε μία εφαρμογή, με χρήση της εγγραφής “Debugger”= «Πλήρες διαδρομή του 

Debugger», μπορούμε στην εκκίνηση της εφαρμογής να εκκινείται παράλληλα και 

μία δεύτερη [80], με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Windows\ 

AppInit_DLLs”. Τα περιεχόμενα του εν λόγω κλειδιού εκκινούν, κάθε φορά που 

το “User32.dll” καλείται από μία εφαρμογή [76], [77] 

 “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Browser 

Helper Objects”. Στο εν λόγω κλειδί υπάρχουν τα πρόσθετα Browser Helper 

Objects (BHO) του περιηγητή ιστού ”Internet Explorer” [76], [77]. Αυτά είναι 

δυναμικές βιβλιοθήκες (dll) που εκκινούν ταυτόχρονα με τον “internet explorer” 

και έχουν πλήρη πρόσβαση στο BOM (Browser Object Model) [77]. Το ΒΟΜ είναι 

ένα «υπεραντικείμενο» που παρέχεται από τον Browser και περιλαμβάνει το DOM 

(Document Object Model) που είναι μια ιεραρχική παρουσίαση των στοιχείων που 

συνθέτουν μία ιστοσελίδα και άρα ένα πρότυπο αναπαράστασης και διαχείρισης 

των στοιχείων/δεδομένων της [81]. Επίσης δύναται να αποκτούν πρόσβαση και σε 

ιδιαίτερες ρυθμίσεις, όπως cookies, ιστορικό, URL locator,console και άλλες 

ρυθμίσεις ασφαλείας [81]. Έτσι λοιπόν κρίνεται αναγκαίο να γνωρίζουμε ποια 

BHO εκκινούν μαζί με τον “internet explorer”. Παρόμοια υπάρχουν οι λεγόμενες 

«Επεκτάσεις» (extensions) στον “Mozilla Firefox” και στον “Google Chrome” που 

αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο για τους περιηγητές ιστού.  

 “HKLM\ SOFTWARE\ Classes και HKCR\”. Είναι κλειδιά τα οποία περιέχουν τις 

ενέργειες που γίνονται για το άνοιγμα του κάθε τύπου αρχείου [77].   

 “HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ KnownDLLs”. 

Κατά την εκκίνηση μίας εφαρμογής, αναζητούνται τα απαραίτητα dll αρχεία, ως 

εξής [77], [82]: 

1. H διαδρομή στην οποία βρίσκεται ένα dll αρχείο, διατρέχεται σύμφωνα με 

την ιεραρχική δομή που αυτή ορίζει. Έτσι το εν λόγω dll αρχείο, 

αναζητείται σε κάθε κατάλογο αυτής, ξεκινώντας από τον γονικό (αριστερά 

της διαδρομής). Εκμεταλλευόμενος ένας επιτιθέμενος τον τρόπο αυτό, 

εφαρμόζει την τεχνική “dll search order hijacking” [77]. Συγκεκριμένα 

τοποθετεί ένα κακόβουλο dll, το οποίο παράλληλα επιτελεί τις ενέργειες 
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του νόμιμου, σε φάκελο της διαδρομής πριν από το σημείο που το νόμιμο 

dll διατηρείται.  

2. Το αντίμετρο, το οποίο μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της αυτόματης 

εκκίνησης και προκαθορισμένα είναι ενεργοποιημένο στα Windows, είναι 

το προαναφερόμενο κλειδί “\KnownDLLs”. Αυτό περιέχει όλα τα νόμιμα 

dlls τα οποία μπορούν να φορτωθούν [77].  

3. Εάν αυτό δεν εντοπιστεί στο ανωτέρω κλειδί, τότε η αναζήτηση λαμβάνει 

χώρα ως εξής [77],  

 Κατάλογος του εκτελέσιμου  

 Κατάλογος του συστήματος (ROOT\Windows\System32) 

 Κατάλογος των Windows (ROOT\Windows) 

 Τρέχον κατάλογος εργασίας (Current Working Directory) 

 Κατάλογοι που ορίζει το PATH 

Ένα αυτοματοποιημένο ελεύθερο εργαλείο ελέγχου και προβολής των ανωτέρω 

τεχνουργημάτων είναι το ”autoruns” [83].  Αυτό, εξετάζει τα ανωτέρω τεχνουργήματα και 

εμφανίζει όλες τις εφαρμογές, υπηρεσίες και οδηγούς που εκκινούν αυτόματα. 

Επιπρόσθετα, συνδέεται με την ιστοσελίδα “VirusTotal.com,” με σκοπό τον απευθείας 

έλεγχο των όλων ευρημάτων. Το “autoruns” αποτελείται από διάφορες καρτέλες, η 

καθεμία εκ των οποίων παρουσιάζει τα ευρήματα, κατηγοριοποιημένα. Οι βασικές 

καρτέλες είναι, 

 “Everything”, η οποία παρουσιάζει όλα τα ευρήματα 

 “Logon”. Περιέχει τα ευρήματα των υπ’ αριθμόν 5 και 9 κλειδιών και του φακέλου 

StartUp 

 “Explorer”. Προβάλλει τις εφαρμογές που αυτόματα δύναται να εκκινηθούν μέσω 

του Windows Explorer. Για παράδειγμα περιέχει τους “contextMenuHandles” που 

εμφανίζονται στο δεξί κλικ του ποντικού, όπως ο Notepad++, Winrar κ.α. Πιθανόν 

να υπάρχει κακόβουλη εφαρμογή με παραπλανητική ονομασία. 

 “Internet Explorer”. Προβάλλει τις εφαρμογές που αυτόματα εκκινούνται με τον 

Internet Explorer,για παράδειγμα BHO, extensions, toolbars κ.α. 

 “Scheduled Tasks”. Προβάλλει τις προγραμματισμένες διεργασίες. Συνήθως 

αφορούν διεργασίες αναβαθμίσεων, εργασίες κατά την εκκίνηση του συστήματος 

και την σύνδεση του χρήστη. 

 “Services”, αφορούν τις υπηρεσίες κατά την εκκίνηση του συστήματος 
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 “Drivers”, οδηγούς συσκευών 

 “Codecs” 

 “Boot Execute”. Εμφανίζει τις υπηρεσίες που εκκινούνται και λειτουργούν κατά 

την διαδικασία της εκκίνησης του συστήματος. Τέτοιο παράδειγμα είναι η γνωστή 

διαδικασία ελέγχου και αποσυμπίεσης δίσκων που λαμβάνει χώρα κατά πριν την 

πλήρη φόρτωση του ΛΣ. 

 “Image hijacks”. Ο όρος αυτός περιγράφει το πώς ένα κακόβουλο λογισμικό, 

μπλοκάρει την λειτουργία ενός νόμιμου προγράμματος και ταυτόχρονα εκκινεί 

κάποιο διαφορετικό ή παράλληλα με το νόμιμο, εκκινεί και κάποιο κακόβουλο. Ο 

πιο απλός τρόπος είναι μέσω του κλειδιού “HKLM\ Software\ Microsoft\ Windows 

NT\ CurrentVersion\ Image File Execution Options” που έχει ήδη αναφερθεί 

παραπάνω. Κάτωθι αναλύεται ένα τέτοιο παράδειγμα,  

o Είναι κοινά γνωστό ότι με την εκκίνηση ενός υπολογιστή είναι θέμα χρόνου 

να τεθεί σε λειτουργία κάποιος περιηγητής ιστού, έστω ο Firefox.  

o Στο εν λόγω κλειδί, δημιουργούμε το υποκλειδί “firefox.exe” (Δεξί κλικ -> 

New key -> firefox.exe -> ok) 

o Εντός αυτού, δημιουργούμε μία νέα εγγραφή τύπου String, η οποία περιέχει 

την διαδρομή του κακόβουλου εκτελέσιμου αρχείου, το οποίο πρώτα 

εκτελεί τον κώδικα του και μετέπειτα εκκινεί την επιθυμητή εφαρμογή.  Το 

εν λόγω παρουσιάζεται στην κάτωθι εικόνα 59 

 

 

Εικόνα 59: Ενδεικτικό παράδειγμα Image hijacking από την registry 

 Οι καρτέλες  “ApptInit”, “KnownDLLs” και “Winlogon”, αφορούν τα αντίστοιχα 

ανωτέρω αναφερόμενα κλειδιά. 

Στην κάτωθι εικόνα 60, εμφανίζεται στιγμιότυπο της λειτουργίας του προαναφερόμενου 

εργαλείου, 
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Εικόνα 60: Αρχική οθόνη του “aurotuns” 

Ένα παράδειγμα εκτέλεσης του “autoruns” στο σύστημα συγγραφής της εργασίας, 

εντοπίζει ένα δείκτη επίθεσης ή περαιτέρω διερεύνησης, όπως δείχνει η εικόνα 61 

 

Εικόνα 61: Εντοπισμός ύποπτης υπηρεσίας με το “autoruns” 

Το εικονιζόμενο εύρημα αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του συστήματος και η τιμή του 

VirusTotal είναι 37/57. Οι κυρίως επιλογές που δίνονται από το “autoruns” κάνοντας δεξί 

κλικ στο εν λόγω εύρημα είναι, 

 Να γίνει “verified” μέσω υπολογισμού σύνοψης της τιμής του hash και της τιμής 

σύνοψης που παρέχει ο κατασκευαστής. Αυτό είναι σημαντικό σε περιπτώσεις 

νόμιμα εγκατεστημένων προγραμμάτων, για τον εντοπισμό “code injection” ή 

τροποποίησης του πηγαίου κώδικα του εν λόγω εκτελέσιμου. Ειδικότερα, αυτό 
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κρίνεται αναγκαίο, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο χρήστης ανάκτησε το 

λογισμικό, από αμφιβόλου ποιότητας ιστοσελίδα. 

 Να γίνει εκ νέου έλεγχος από το VirusTotal με την επιλογή “Resubmit to 

VirusTotal”. 

 Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στην τιμή του VirusTotal οδηγούμαστε στην 

επίσημη αναφορά της εν λόγω ιστοσελίδας.  

 4.1.13 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

Το ΛΣ των Windows και τα εγκατεστημένα μέτρα προστασίας (π.χ. αντιικό, τείχος 

προστασίας κ.α.), διατηρούν σε κάποιο αρχείο καταγραφής (log file), εγγραφές 

συμβάντων ανάλογες του τρόπου και σκοπού λειτουργίας τους. Στο κεφάλαιο αυτό, θα 

αναλυθούν τα συμβάντα που αυτόματα καταγράφονται από υπηρεσίες και εφαρμογές του 

ΛΣ των Windows και από τα λογισμικά προστασίας των τερματικών συσκευών. 

 4.1.13.1 Συμβάντα στο ΛΣ των Windows 

Στο ΛΣ των Windows, διατηρούνται συμβάντα σχετικά με τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, 

την ασφάλεια και το ίδιο το σύστημα [84], η ανάλυση των οποίων, ενδεικτικά μπορεί να 

οδηγήσει σε [5] 

 Εντοπισμό των επιτυχημένων και αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης σε 

λογαριασμό χρήστη του συστήματος και της πηγής προέλευσης της εν λόγω 

ενέργειας 

 Παρακολούθηση της δημιουργίας, της εκκίνησης και του τερματισμού 

υπηρεσιών και εφαρμογών  

 Εντοπισμό τροποποίησης της πολιτικής ελέγχου του συστήματος (audit log) 

 Εντοπισμό τροποποίησης των δικαιωμάτων των χρηστών του συστήματος 

Τα συμβάντα, από το εργαλείο προβολής συμβάντων των Windows (Event Viewer), 

λογικά κατηγοριοποιούνται σε: 

1. «Συμβάντα των Windows (Windows logs)», τα οποία επιπρόσθετα 

κατηγοριοποιούνται σε  [5], [36], [84] 

 «Συμβάντα συστήματος» που αφορούν συμβάντα των διεργασιών, των 

υποσυστημάτων του και των οδηγών των συσκευών (drivers) του 

συστήματος [84]. Παραδείγματα αποτελούν η αλλαγή τοπικής 

ημεροχρονολογίας, δικτυακών ρυθμίσεων κ.α. [5]. 
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 «Συμβάντα εφαρμογών» που αφορούν σφάλματα (errors), προειδοποιήσεις 

(warnings) και άλλα συμβάντα, τα οποία η κάθε εφαρμογή είναι 

προγραμματισμένη να καταγράφει [84]. Παρότι τα Windows δίνουν την 

δυνατότητα καταγραφής συμβάντων, πολλοί δημιουργοί εφαρμογών 

επιλέγουν να τα διατηρούν -/και σε ξεχωριστό αρχείο. Ως εκ τούτου, 

κρίνεται αναγκαίος ο εντοπισμός αυτών των αρχείων, η τοποθεσία των 

οποίων θα υπάρχει καταγεγραμμένη σε κάποιο κλειδί της registry ή σε 

αρχείο ρυθμίσεων (.ini) εντός του φακέλου εγκατάστασης της εφαρμογής. 

 «Συμβάντα ασφαλείας», τα οποία προκαθορισμένα δεν καταγράφονται. 

Αυτά, αφορούν καταχωρήσεις των συστημάτων αυθεντικοποίησης και 

ασφαλείας, με ενδεικτικά τέτοια παραδείγματα [28] 

o Η αλλαγή πολιτικών καταγραφής [5] 

o Η αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης 

o Τα συμβάντα αυθεντικοποίησης (Logon Events), παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με την  ημεροχρονολογία, username, 

hostname, success/failure status, τύπο σύνδεσης  

o Η προσπέλαση αντικειμένων (αρχείων και φακέλων) [84]  

Προκαθορισμένα όλα τα ανωτέρω συμβάντα διατηρούνται αντίστοιχα στα 

αρχεία “Application.evtx”, “System.evtx” και “Security.evtx” που 

βρίσκονται αποθηκευμένα στην διαδρομή “ROOT\Windows\ system32\ 

Winevt\ Logs\” [5]. Σε διαφορετική περίπτωση, οι τοποθεσίες των αρχείων 

καταγραφής εντοπίζονται σε αντίστοιχης ονομασίας υποκλειδιά, του 

κλειδιού “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ 

Services\ Eventlog”.  

2.  «Συμβάντα εφαρμογών και υπηρεσιών (Application and Services logs)», τα οποία 

περιλαμβάνουν συμβάντα ειδικότερων εφαρμογών, όπως ο “Task Scheduler”, 

“Windows Firewall”, “AppLocker”, “Terminal Services” και “User Access 

Control” [5]. Αυτά, διατηρούνται σε αρχεία με ονομασία αντίστοιχη της εκάστοτε 

εφαρμογής, επέκτασης “evtx” (π.χ. Kaspersky Event Log.evtx) και τα οποία 

βρίσκονται αποθηκευμένα στην τοποθεσία “ROOT\ Windows\ system32\ Winevt\ 

Logs\”  

Για την προβολή όλων των προαναφερθέντων συμβάντων χρησιμοποιείται το 

εργαλείο “Event Viewer” των Windows και για την ανάλυση τους το μοναδικό 
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αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID), η αναζήτηση του οποίου σε ελεύθερες βάσεις 

δεδομένων του διαδικτύου (π.χ. στην μηχανή αναζήτησης “Events and Errors Message 

Center” της Microsoft) επιστρέφει αναλυτικότερες πληροφορίες για το εκάστοτε συμβάν.  

 4.1.13.2 Συμβάντα λογισμικών προστασίας 

Τα λογισμικά προστασίας (π.χ. αντιικό) που λειτουργούν σε ένα τερματικό σύστημα 

δύναται, εκτός του προαναφερομένου τρόπου καταγραφής συμβάντων που προσφέρουν 

τα Windows σε αυτά, να διατηρούν και ξεχωριστό αρχείο καταγραφών (log file). Η 

τοποθεσία του εν λόγω αρχείου διατηρείται είτε σε κάποιο κλειδί της registry είτε σε 

κάποιο αρχείο ρυθμίσεων (.ini) εντός του φακέλου εγκατάστασης του εκάστοτε 

λογισμικού προστασίας. Η εξέταση του εν λόγω αρχείου δεν χρειάζεται να αναλυθεί 

περαιτέρω, ωστόσο σημειώνεται ότι η κάθε εγγραφή περιέχει πληροφορίες για το συμβάν, 

το πλήθος και περιεχόμενο των οποίων, εξαρτάται από το εκάστοτε σύστημα προστασίας 

και συνήθως περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

ημεροχρονολογίες, ύποπτα αρχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών  (π.χ. όνομα, 

σύνοψη md5, sha1) κ.α. 

 4.1.14 Λογαριασμοί χρηστών 

Σε πολλές περιπτώσεις, ο επιτιθέμενος ίσως καταφέρει να επιτύχει πρόσβαση στο  

σύστημα, μέσω κάποιου παραβιασμένου λογαριασμού χρήστη. Για τον εντοπισμό μίας 

τέτοιας παράνομης πρόσβασης, πρέπει προηγουμένως να εντοπιστούν οι λογαριασμοί 

χρηστών του συστήματος, να ελεγχθούν ως προς την νομιμότητα τους και εν συνεχεία να 

εξεταστούν αναλυτικότερα ώστε να εντοπιστούν ύποπτες αποτυχημένες ή επιτυχημένες 

προσπάθειες σύνδεσης (π.χ. απομακρυσμένα, έναντι άμεσης αλληλεπίδρασης). Ωστόσο, ο 

εντοπισμός παράνομης πρόσβασης και χρήσης ενός λογαριασμού είναι επίπονος, καθώς  

περιλαμβάνει και την εξέταση νόμιμης δραστηριότητας. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου 

είναι η παρουσίαση των τεχνουργημάτων που προσφέρουν πληροφορίες, σχετικές με τους 

τοπικούς λογαριασμούς ενός συστήματος, καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την 

ανάλυση τους 

 4.1.14.1 Αρχείο SAM 

Το αρχείο SAM (Security Account Manager) είναι μία βάση δεδομένων, εντός της οποίας 

διατηρούνται πληροφορίες για: 

 Τους τοπικούς λογαριασμούς χρηστών, όπως 
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o Username 

o Full name 

o SID (Security ID). Μοναδικό τοπικό αναγνωριστικό ασφαλείας του χρήστη 

o Τύπος λογαριασμού (user, administrator) 

o Ημεροχρονολογία τελευταίας επιτυχημένης ή αποτυχημένης  σύνδεσης 

o Πληροφορίες για τον κωδικό πρόσβασης 

 Hash 

 Password hint 

 Ημεροχρονολογία τελευταίας αλλαγής 

 Τις ομάδες (group) χρηστών  

o Χρήστες, τύπος και SID χρηστών 

Ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για την εξαγωγή όλων των ανωτέρω σε αρχείο 

κειμένου, είναι  το plugin “samparse.pl” του “regripper”, ενδεικτικό παράδειγμα της 

λειτουργίας του οποίου, παρουσιάζεται στην εικόνα 62 
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Εικόνα 62: Ανάκτηση πληροφορών από το αρχείο SAM με το “samparse” 

 4.1.14.2 Ανάλυση συμβάντων 

Η ανάλυση συμβάντων, όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορεί να 

εξάγει σημαντικά ευρήματα σχετικά με την χρήση ενός λογαριασμού. Πιο συγκεκριμένα, 

από τα “Logon Events” ανακτώνται πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε 
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εντοπισμό παράνομης πρόσβασης σε ένα λογαριασμό, στην IP του απομακρυσμένου 

συστήματος από το οποίο επιτεύχθηκε η πρόσβαση, σε σχετικές ημεροχρονολογίες, σε 

περαιτέρω ύποπτη δραστηριότητα του επιτιθέμενου, σε εντοπισμό επιπρόσθετων 

παραβιασμένων συστημάτων (Lateral Movement) κ.α.[5].  Παράδειγμα ενός συμβάντος 

σχετικού με τη χρήση ενός λογαριασμού χρήση, παρουσιάζεται στην κάτωθι εικόνα 63.  

Το εν λόγω συμβάν, αφορά σε επιτυχημένη σύνδεση στον λογαριασμό “uom” του τοπικού 

συστήματος, από απομακρυσμένο σύστημα με socket (IP/Port) “10.135.236.2/1334”, 

χρησιμοποιώντας την υπηρεσία “Remote Desktop Connection”  

 

Εικόνα 63: Καταγραφή (log) απομακρυσμένης RDC σύνδεσης 
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Τέλος, βάση της ανωτέρω εικόνας, ένα “Logon Event” περιέχει τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 19  

Πίνακας 19: Πεδία του συμβάντος “Logon Event” 

Πεδίο Επεξήγηση 

User name Όνομα λογαριασμού χρήστη 

Domain Ο σχετικός με τον λογαριασμό, χώρος. Για παράδειγμα εάν πρόκειται 

για λογαριασμό τοπικού συστήματος, το όνομα του χώρου είναι αυτό 

του τοπικού συστήματος 

Logon ID Μοναδικό αναγνωριστικό συνόδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αναζητηθούν συμβάντα σχετικά με την σύνοδο 

Logon Type Τύπος σύνδεσης. Το εν λόγω πεδίο έχει τιμές: 

 Interactive 2 (μέσω κονσόλας) 

 Network 3 (π.χ. “net use”, Microsoft Server-IIS) 

 Batch 4 (καθορισμένη ενέργεια: “Scheduled task”) 

 Service 5 (μέσω υπηρεσίας) 

 Proxy 6 (μέσω διακομιστή μεσολάβησης) 

 Unlock 7 (μετά από screensaver) 

 NetworkCleartext 8 (βασική αυθεντικοποίηση σε Web server) 

 NewCredentials 9 (με νέα δικαιώματα π.χ. με χρήση RunAs..) 

 RemoteInteractive 10 (Terminal, Remote Desktop) 

 CacheInteractive 11 (σύνδεση με τοπικό έλεγχο 

διαπιστευτηρίων, αντί για χρήση κάποιου domain controller) 
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 4.2  Τεχνουργήματα δικτύου 

Η παρακολούθηση και ανάλυση της δικτυακής κίνησης αποσκοπεί στην ταυτόχρονη 

παρακολούθηση, προστασία και καταγραφή συμβάντων για όλα τα τελικά συστήματα. 

Ευρήματα για μία παραβίαση ή επικείμενη επίθεση δύναται να εντοπιστούν μόνο σε 

τεχνουργήματα του δικτύου, τα οποία στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

οδηγήσουν σε εντοπισμό ευρημάτων από τελικά συστήματα. Τα σημεία στα οποία 

εντοπίζονται τεχνουργήματα ενός δικτύου είναι [25]:  

 δικτυακές συσκευές, όπως δρομολογητές (routers) και μεταγωγείς (switches).  

 δικτυακές υπηρεσίες, όπως εξυπηρετητές ιστού (web servers), διακομιστές 

μεσολάβησης (proxy servers), διαχειριστές πρωτοκόλλων TCP/IP (DHCP: 

Dynamic Host Configuration Protocol) κ.α.  

 δικτυακά μέτρα προστασίας. Τα βασικά δικτυακά μέτρα προστασίας που 

χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες «Προστασία» και «Ανίχνευση», κυρίως είναι 

το τείχος προστασίας (Firewall), συστήματα ανίχνευσης (IDS) ή και καταστολής 

εισβολών (IPS) [4],[5],[25], συστήματα πρόληψης διαρροής δεδομένων (Data 

Loss/Leak Protection), φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (anti-spam) κ.α. 

  Το κοινό και ίσως μοναδικό τεχνούργημα όλων των προαναφερομένων σημείων, 

είναι τα αρχεία καταγραφής συμβάντων, ενώ επιπρόσθετα στα IDS και IPS δύναται να 

εντοπιστούν και αρχεία που περιέχουν καταγεγραμμένη δικτυακή κίνηση pcap (Packet 

Capture). Επιπρόσθετα, τεχνουργήματα δικτύου, τα οποία και θα παρουσιαστούν, είναι οι 

ρυθμίσεις δικτύου ενός συστήματος, οι συνδέσεις, θύρες και οι σχετικές τους διεργασίες 

και τέλος ο εντοπισμός των ασύρματων δικτύων στα οποία έχει συνδεθεί ένα σύστημα. 

 4.2.1 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

Οι δικτυακές συσκευές, υπηρεσίες και μέτρα προστασίας δικτύου, διατηρούν σε κάποιο 

αρχείο καταγραφής συμβάντων (log file), εγγραφές συμβάντων σχετικές με τον τρόπο και 

τον σκοπό της λειτουργίας τους. 

Οι δικτυακές συσκευές και υπηρεσίες (π.χ. DHCP, DNS, Web server, Asterisk 

VoIP κ.α.) διατηρούν τέτοια αρχεία για ελεγκτικούς κυρίως λόγους (auditing). Η εξέταση 

αυτών των αρχείων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ανάλογα της συσκευής ή της υπηρεσίας 

ανακτώνται και διαφορετικά ευρήματα. Καθώς δεν είναι εφικτό να γίνει ανάλυση του κάθε 

αρχείου καταγραφής, καθότι το πλήθος των διαφορετικών συσκευών και υπηρεσιών είναι 

πολύ μεγάλο, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αναζητούνται πληροφορίες σχετικές 
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με πρωτόκολλα επικοινωνίας, ημεροχρονολογίες, IP και MAC διευθύνσεις, ώστε να 

συσχετιστούν με ευρήματα άλλων πηγών.  

Τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται στο δίκτυο, διατηρούν σε κάποιο αρχείο 

καταγραφής συμβάντων (log file), εγγραφές παραβίασης ή ύποπτης συμπεριφοράς, 

βασιζόμενες στον τρόπο λειτουργία τους (π.χ. εντοπισμός υπογραφών ή ασύμβατης 

συμπεριφοράς ή στατιστικής ανάλυσης/μοντελοποίησης). Η κάθε εγγραφή περιέχει 

πληροφορίες για το συμβάν, το πλήθος και περιεχόμενο των οποίων, εξαρτάται από το 

εκάστοτε σύστημα προστασίας. Ενδεικτικά και ως προς την καλύτερη κατανόηση της 

μεθοδολογίας ανάλυσης αρχείων καταγραφών, εν συνεχεία παρουσιάζονται οι εγγραφές 

συμβάντων του τείχους προστασίας των Windows και του “Snort IDS” που είναι το πιο 

δημοφιλές ανοικτού κώδικα IDS. 

Το τείχος προστασίας (Firewall) είναι μια εφαρμογή, η οποία διαρκώς εποπτεύει 

την κίνηση από το εξωτερικό (συνήθως το διαδίκτυο) προς το εσωτερικό δίκτυο ή και το 

αντίθετο [25]. Βάση του τρόπου λειτουργίας της, μπλοκάρει ύποπτη κίνηση, ενώ 

ταυτόχρονα δύναται να δημιουργεί αντίστοιχη εγγραφή σε κάποιο αρχείο καταγραφής 

συμβάντων [25]. Στο τείχος προστασίας των Windows, η τοποθεσία του εν λόγω αρχείου, 

διατηρείται στα ακόλουθα κλειδιά: 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ 

SharedAccess\ Parameters\ FirewallPolicy\ DomainProfile\ Logging” 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ 

SharedAccess\ Parameters\ FirewallPolicy\ PublicProfile\ Logging” 

 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ 

SharedAccess\ Parameters\ FirewallPolicy\ StandardProfile\ Logging” 

Ενδεικτικές εγγραφές του εν λόγω αρχείου καταγραφής συμβάντων παρουσιάζονται στην 

εικόνα 64. Συγκεκριμένα αυτές αφορούν την απόρριψη πακέτων “ping: ICMP echo”, ως 

παραβίαση κάποιου σχετικού κανόνα του “Firewall” 
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Εικόνα 64: Προβολή αρχείου καταγραφής του “Windows Firewall” 

Παρόμοια, αναλύονται και τα αρχεία καταγραφής των IDS/IPS. Στην εικόνα 65 

παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές εγγραφές του αρχείου καταγραφής του Snort, το οποίο 

έχει ονομασία ”alert.ids” και βρίσκεται στην διαδρομή “ROOT\Snort\log”. Συγκεκριμένα, 

η πρώτη εγγραφή διατηρεί το προειδοποιητικό μήνυμα “DANGER! ICMP traffic”, λόγω 

παραβίασης του κανόνα “icmp any any -> 172.16.1.2 any”, ενώ η δεύτερη εγγραφή αφορά 

εισερχόμενο αίτημα TCP σύνδεσης στην θύρα 67, όπως αυτό φαίνεται από τα 

υπογραμμισμένα σημεία της εικόνας. Τέλος και στις δύο εγγραφές βρίσκεται 

καταγεγραμμένη η ημεροχρονολογία του κάθε συμβάντος. 

 

Εικόνα 65: Προειδοποιητικές εγγραφές στο αρχείο “alert.ids” του Snort 

 

 4.2.2 Καταγεγραμμένα πακέτα δικτύου 

Τα αρχεία “pcap” περιέχουν καταγεγραμμένη δικτυακή κίνηση και δημιουργούνται: 

 από ένα IDS/IPS (π.χ. Snort)  

 από την ανάλυση της μνήμης RAM 

 από κάποιο εργαλείο παρακολούθησης και καταγραφής δικτυακής κίνησης (π.χ. 

Wireshark)  
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 4.2.2.1 Αρχεία pcap από IDS, IPS 

Ένα IDS, είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης και ανάλυσης ενός δικτύου (NIDS) ή ενός 

συστήματος (HIDS), με στόχο τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας (επίθεση) 

προερχόμενη τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές πηγές (π.χ. εξαγωγή 

δεδομένων, lateral movement) [5]. Επίσης, υπάρχουν τα ενεργού τύπου IDS, ήτοι τα IPS, 

τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην προαναφερόμενη παρατήρηση, καταγραφή και 

αναφορά, αλλά επιπρόσθετα ενεργοποιούν προκαθορισμένους μηχανισμούς αναχαίτησης 

της επίθεσης  [5].  

Κάθε φορά που ένα IDS/IPS ανιχνεύει ύποπτη δραστηριότητα (βάση κανόνων ή 

ασύμβατης/ανώμαλης συμπεριφοράς [5]) στο δίκτυο που εποπτεύει, επιτελεί τις εξής 

ενέργειες [5],[25]: 

 δημιουργεί μία σχετική εγγραφή σε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων, στην 

οποία καταγράφει πληροφορίες για το συμβάν (π.χ. προκαθορισμένο 

προειδοποιητικό μήνυμα, IP και MAC διευθύνσεις, ports, ημεροχρονολογία, 

παραβιασμένος κανόνας) και μετέπειτα την αποστέλλει ως αναφορά στον 

υπεύθυνο ασφαλείας, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες 

 αναλόγως των ρυθμίσεων του, δύναται να καταγράψει την ύποπτη δικτυακή 

κίνηση σε αρχείο pca 

 αναλόγως του τύπου του (IDS, IPS), ενεργοποιεί προκαθορισμένους μηχανισμούς 

αναχαίτησης της επίθεσης 

Επομένως, σε ένα σύστημα IDS/IPS δύναται εντοπιστούν τα παρακάτω τεχνουργήματα   

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

 Αρχεία pcap, τα οποία περιέχουν καταγεγραμμένη την ύποπτη δικτυακή κίνηση 

 Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων δεν θα αναλυθούν περαιτέρω καθώς έχουν ήδη 

παρουσιαστεί στο προηγούμενο υποκεφάλαιο 

 Για την ανάλυση των αρχείων “pcap” χρησιμοποιείται το εργαλείο “Wireshark” 

[85]. Αυτό είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό ανάλυσης πρωτοκόλλων δικτύου 

υπολογιστών, το οποίο αφού πρώτα αναλύσει το κάθε πακέτο δικτύου, παρουσιάζει τα 

δεδομένα του ανά επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection). 

Η πλήρης παρουσίαση των δυνατοτήτων του εν λόγω εργαλείου δεν είναι εφικτή στα 

πλαίσια της παρούσας, ωστόσο τα σημεία που χρήζουν προσοχής κατά την ανάλυση ενός 

αρχείου pcap είναι: 

 Ημεροχρονολογίες 
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 Διακινούμενος όγκος πληροφορίας (σε bytes) 

 Τα μεταδεδομένα (πεδία header) του εκάστοτε επιπέδου του OSI, από τα οποία 

εντοπίζονται: 

o MAC διευθύνσεις (layer 2) 

o IP διευθύνσεις (layer 3) 

o Χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (TCP, UDP, SSL/TLS) 

o Εντοπισμός επικοινωνούντων εφαρμογών (ftp, RDP, webshell) 

 Η ίδια η δικτυακή κίνηση, από την οποία εντοπίζονται 

o Απομακρυσμένη εισαγωγή εντολών εφαρμογών (π.χ. ftp, cmd, powershell, 

webshell) 

o Ολόκληρα αρχεία, χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάκτησης γνώσης 

"carving”, όπως αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

o Πιστοποιητικά πρόσβασης (username, passwords, hashes) 

 Η κρυπτανάλυση δικτυακής κίνησης. Το Wireshark παρέχει την δυνατότητα 

κρυπτανάλυσης της δικτυακής κίνησης ή αποκρυπτογράφηση της, 

χρησιμοποιώντας το ασύμμετρο κλειδί κρυπτογράφησης (χωρίς να υλοποιείται 

“Perfect Forward Secrecy” )  

Ενδεικτικό παράδειγμα της λειτουργίας του Wireshark και ανάλυση ενός αρχείου pcap 

παρουσιάζεται παρακάτω. Συγκεκριμένα, στην κάτωθι εικόνα 66, φαίνεται η προσπάθεια 

μεταφοράς ενός αρχείου τύπου RAR, σε απομακρυσμένο FTP εξυπηρετητή. Καθώς αυτό 

αποτελεί μια συνήθης πρακτική εξαγωγής ευαίσθητων δεδομένων από έναν οργανισμό, το 

IDS αντιλήφθηκε την εν λόγω δραστηριότητα πιθανόν βάση του κάτωθι «δείκτη» 

(μεταφρασμένο σε κανόνα του IDS): 

 Σύνδεση FTP (TCP port 20-21), το οποίο δεν αποτελεί μέρος της λειτουργίας του 

οργανισμού 

 Η μέθοδος Carving (λειτουργία του προ-επεξεργαστή ενός IDS/IPS) εντόπισε 

αλφαριθμητική ακολουθία δεκαεξαδικού που παραπέμπει σε υπογραφή τύπου 

αρχείου rar (header: RAR! ή 52 61 72 21 1Α 07 00), ενώ ταυτόχρονα η επέκταση 

του είναι mp3 (signature mismatch). 
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Εικόνα 66: Ανάλυση ύποπτης δικτυακής δραστηριότητας με το “Wireshark” 

Έτσι, στην συνέχεια αναλύοντας την δικτυακή καταγεγραμμένη κίνηση, διαπιστώνονται 

τα εξής: 

 Από την IP “192.168.56.102”, δημιουργήθηκε FTP σύνδεση με την IP 

“192.168.56.10” 

 Δεν χρησιμοποιήθηκε κρυπτογράφηση 

 Για την σύνδεση χρησιμοποιήθηκαν τα διαπιστευτήρια “username:sakis” και 

“password:uom” 

 Απεστάλη το αρχείο επέκτασης mp3 με ονομασία “sakisUoM”, το οποίο όμως 

όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της υπογραφής του ότι είναι αρχείο τύπου 

RAR  

 Από την διαφορά των χρόνων πληκτρολόγησης των διαπιστευτηρίων (2sec), 

πιθανολογείται ότι δεν πρόκειται για αυτοματοποιημένη (malware) 

πληκτρολόγηση αλλά για χειροκίνητη (άμεση και σε πραγματικό χρόνο 

αλληλεπίδραση του επιτιθέμενου, με το παραβιασμένο σύστημα)  

 Καθώς τα δύο επικοινωνούντα συστήματα ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, 

συμπεραίνουμε ότι το σύστημα με IP “192.168.56.101”, αρχικά παραβιάστηκε και 
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μετέπειτα χρησιμοποιήθηκε για την παραβίαση του συστήματος με IP 

“192.168.56.102”, όπου σε αυτό υπήρχαν τα επίμαχα δεδομένα. 

 4.2.2.2 Αρχεία pcap από την μνήμη RAM 

Καθώς όλες οι δικτυακές επικοινωνίες εν τέλει διαχειρίζονται και πραγματοποιούνται 

στην μνήμη RAM, από την εξέταση της δύναται να εντοπιστούν τμήματα ή και ολόκληρες 

διαδικτυακές επικοινωνίες και να ανακτηθούν δημιουργώντας αρχεία pcap. Αντίστοιχα 

αρχεία pcap, μπορούν να δημιουργηθούν και από την εξέταση του αρχείου “pagefile.sys”. 

Tο αρχείο “pagefile.sys” ή αλλιώς “virtual memory” (αρχείο εικονικής μνήμης), είναι ένα 

αρχείο που δημιουργείται από μία λειτουργία που πραγματοποιεί το ΛΣ για να παρέχει 

συνεχώς μνήμη, χρησιμοποιώντας τον σκληρό δίσκο [5]. Συγκεκριμένα, αυτή η 

λειτουργία, ελέγχει τη RAM για δεδομένα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα ή που 

χρησιμοποιούνται πιο σπάνια και για εξοικονόμηση χώρου στην RAM, τα μετακινεί στο 

αρχείο pagefile.sys του σκληρού δίσκου. Επίσης, η αντίστοιχη διαδικασία 

πραγματοποιείται από το ΛΣ στην περίπτωση που ο ελεύθερος χώρος της μνήμης RAM 

δεν επαρκεί. 

Έτσι, η εξέταση της μνήμης RAM και του αρχείου pagefile.sys οδηγεί σε 

ανάκτηση διαδικτυακών επικοινωνιών, εντός αρχείων pcap. Προς τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιείται το αυτοματοποιημένο εργαλείο “bulk extractor” [86], το οποίο αναζητεί 

στην RAM δικτυακές επικοινωνίες, τις συσχετίζει και δημιουργεί με αυτές ένα πλήρες 

αρχείο pcap. Μετέπειτα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Wireshark, αυτές μπορούν να 

εξεταστούν ή να μετατραπούν σε αρχεία κειμένου για περαιτέρω ενέργειες. 

Για την καλύτερη κατανόηση, κάτωθι παρουσιάζεται η διαδικασία ανάκτησης και 

ανάλυσης αρχείων pcap από την μνήμη RAM: 

1. Αρχικά, χρησιμοποιώντας το FTK imager δημιουργούμε ένα εικονικό αντίγραφο 

της μνήμης RAM και του αρχείου pagefile.sys, το οποίο αποθηκεύουμε στο αρχείο 

“memUOMdump.mem” 

2. Μετέπειτα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο “bulk_extractor” και συγκεκριμένα την 

εντολή  “bulk_extractor -E net -o C:\report C:\ramDump\memUOMdump.mem”, 

αυτόματα αναλύεται το εικονικό αντίγραφο της μνήμης του συστήματος (αρχείο 

“memUOMdump.mem”) και δημιουργείται ένα αρχείο pcap το οποίο περιέχει όλες 

τις δικτυακές κινήσεις που εντοπίζει εντός του. Μέρος του αποτελέσματος της 

ανωτέρω εντολής εμφανίζεται στην εικόνα 67 
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Εικόνα 67: Ανάκτηση “pcap” από την μνήμη RAM με το “Bulk Extractor” 

3. Τέλος, το αρχείο pcap που δημιουργήθηκε, αποθηκεύτηκε στην διαδρομή 

“C:\report” και η κάτωθι εικόνα 68 παρουσιάζει την ανάλυση του 

χρησιμοποιώντας το Wireshark 

 

Εικόνα 68: Ανάλυση αρχείου “pcap” που ανακτήθηκε από την RAM ” 

 

 4.2.2.3 Αρχεία pcap από εργαλεία παρακολούθησης δικτύου 

Η παρακολούθηση ενός δικτύου χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο, όπως το Wireshark, 

μπορεί να οδηγήσει σε καταγραφή της δικτυακής κίνησης και άρα στην δημιουργία ενός 

αρχείου pcap. Καθώς το εργαλείο Wireshark και τα αρχεία pcap έχουν ήδη μελετηθεί, δε 

θα αναλυθούν περαιτέρω. 
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 4.2.3 Ρυθμίσεις δικτύου 

Οι ρυθμίσεις (TCP/IP) κάθε διεπαφής δικτύου (network interface), εντοπίζονται κατά την 

ακόλουθη διαδικασία [87], 

1. Αρχικά εντοπίζονται οι διεπαφές δικτύου (ασύρματες και ενσύρματες) από το 

κλειδί “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ 

NetworkCards”, όπου διατηρούνται ως υποκλειδιά. Σε κάθε υποκλειδί υπάρχει η 

εγγραφή με τιμή “Description” και με το πεδίο “Data” να περιέχει πληροφορίες για 

την σχετική κάρτα δικτύου (π.χ. κατασκευαστής, μοντέλο) και η εγγραφή 

“ServiceName”, με πεδίο “Data” το GUID της σχετικής κάρτας.  

2. Από την συσχέτιση του ανωτέρω GUID και του κλειδιού “HKLM\ SYSTEM\ 

CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters\ Interfaces\ {GUID}”, μπορούν να 

εντοπιστούν οι TCP/IP ρυθμίσεις της κάθε κάρτας ενός συστήματος. Οι εν λόγω 

ρυθμίσεις που μπορούν να εντοπιστούν, αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα 20:  

Πίνακας 20: Αποθηκευμένες ρυθμίσεις TCP/IP στην registry 

Εγγραφή Ερμηνεία 

Default Gateway Προεπιλεγμένη πύλη εξόδου 

Default Gateway Metric Απόσταση προεπιλεγμένης πύλης (σε hops) 

IP address  

SubnetMask  

DHCPGatewayHardware MAC της πύλης DHCP 

Domain  Ονομασία domain 

EnableDHCP Ενεργοποίηση (τιμή 1) ή απενεργοποίηση του 

DHCP (τιμή 0). 

LeaseObtainedTime Η ημεροχρονολογία της τελευταίας φοράς που 

έγινε αυτόματη απόδοση ρυθμίσεων. Σημειώνεται 

ότι εάν χειροκίνητα ρυθμιστούν οι παράμετροι 

TCP/IP ο χρόνος παραμένει της τελευταίας 

αυτόματης απόδοσης τους. Στην περίπτωση που 

ποτέ δεν έγινε αυτόματη απόδοση ο χρόνος είναι 

μηδέν. Σε κάθε περίπτωση για την εμφάνιση σε 

αναγνώσιμη μορφή, χρησιμοποιείται το DCode με 

“Decode Format” το “Unix: Numeric Value” 
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 4.2.4 Συνδέσεις, θύρες και διεργασίες 

Για τον εντοπισμό των ενεργών TCP συνδέσεων (το UDP είναι connectionless) και των 

«ανοιχτών» προς επικοινωνία TCP, UDP θυρών (listening ports), χρησιμοποιείται το 

εργαλείο “netstat” των Windows, με ενδεικτικό στιγμιότυπο της λειτουργίας του να 

εμφανίζεται στην εικόνα 69. Συγκεκριμένα, η σύνηθες εντολή που χρησιμοποιείται είναι 

“netstat –a -o”, η οποία επιστρέφει τις κάτωθι πληροφορίες 

 Proto: To πρωτόκολλο του επιπέδου “Transport” (TCP-UDP) 

 Local Address (Τοπική διεύθυνση). Ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί 

διαφορετικές κάρτες δικτύου με διαφορετική IP διεύθυνση η καθεμία [25] 

 Foreign Address: Είναι η IP διεύθυνση του απομακρυσμένου συστήματος 

επικοινωνίας 

 State: Η κατάσταση της θύρας επικοινωνίας, όπου αυτή μπορεί να είναι [25] 

o LISTENING: Αναμονή εισερχόμενων συνδέσεων 

o ESTABLISHED: Ενεργή σύνδεση μεταξύ δύο συστημάτων 

o TIME_WAIT: Η σύνδεση προσφάτως τερματίστηκε 

o Επίσης, υπάρχουν οι καταστάσεις [25]: 

 SYN_SEND, SYN_RECEIVED (Κατά την δημιουργία σύνδεσης) 

 FIN_WAIT_1, FIN_WAIT_2, CLOSE_WAIT, LAST_ACK  

(Όταν η σύνδεση τερματίζεται) 

 PID (Process ID): Αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό της διεργασίας που 

χρησιμοποιεί την σχετική θύρα 

 

Εικόνα 69: Προβολή ενεργών συνδέσεων δικτύου με την εντολή "netstat" 
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Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα του απομακρυσμένου εντοπισμού των ανοιχτών 

θυρών ενός συστήματος, χρησιμοποιώντας το εργαλείο εξερεύνησης δικτύου και ελέγχου 

ασφαλείας “nmap” (GUI-Zenmap) [88]. Φυσικά, πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι η κάθε 

τέτοιου είδους δραστηριότητα θεωρείται ως σάρωση των θυρών ενός συστήματος και ως 

εκ τούτου πιθανόν να καταγραφεί ως ύποπτη και να μπλοκαριστεί. 

Τέλος, ταυτόχρονα με τον εντοπισμό των ενεργών TCP συνδέσεων, κρίνεται 

αναγκαίος και ο εντοπισμός των διεργασιών του συστήματος, όπως αυτός έχει ήδη 

αναλυθεί, ώστε να προκύψουν μεταξύ τους συσχετίσεις. Αυτό, διότι ο επιτιθέμενος για 

την επικοινωνία του με το παραβιασμένο σύστημα (στάδιο C2) θα χρησιμοποιήσει είτε 

μια υπάρχουσα ενεργή θύρα μίας υπηρεσίας είτε θα ενεργοποιήσει κάποια άλλη θύρα και 

υπηρεσία [25].  

Επομένως, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας όλα τα προαναφερόμενα, δύναται να 

οδηγηθούμε [25], 

 Στον εντοπισμό ύποπτων IP διευθύνσεων οι οποίες είναι συνδεμένες με το υπό 

εξέταση σύστημα. 

 Σε μη καταγεγραμμένες, από τον υπεύθυνο ασφαλείας, ανοιχτές θύρες 

(LISTENING) 

 Σε ύποπτες διεργασίες, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν γίνει αντιληπτές 

χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους εντοπισμού τους 

 Στον εντοπισμό IP διευθύνσεων και άλλων θυμάτων (σε περίπτωση που το υπό 

εξέταση σύστημα χρησιμοποιείται ως “jump-through machine”). 

 4.2.5 Ασύρματα δίκτυα 

Πληροφορίες για τα ασύρματα δίκτυα στα οποία ένα σύστημα έχει συνδεθεί,  δύναται να 

οδηγήσουν σε εντοπισμό δικτύων χωρίς μηχανισμό αυθεντικοποίησης (open) ή/και με 

διαφημιζόμενο όνομα (SSID: Service Set Identifier) παρόμοιο με αυτό του δικτύου του 

νόμιμου οργανισμού. Τα AP (Access Points) τέτοιων δικτύων, ονομάζονται ως απατηλά 

(rogue) AP και χρησιμοποιούνται ως το μέσο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η κάθε 

επιπρόσθετη προσπάθεια παράνομης πρόσβασης στον οργανισμό. Συγκεκριμένα, 

συνήθως ένα απατηλό AP, τοποθετείται πλησίον του οργανισμού, με σκοπό την αυτόματη 

σύνδεση ενός συστήματος, σε αυτό. Επιπρόσθετα, καθώς σε ένα σύστημα διατηρούνται 

πληροφορίες για όλα τα δίκτυα στα οποία αυτό έχει επιτυχώς συνδεθεί,  ο εντοπισμός τους 
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δύναται να οδηγήσει στην ανακάλυψη του σημείου που παραβιάστηκε μία φορητή 

συσκευή (π.χ. laptop, tablet), κατά την μετακίνηση της εκτός του οργανισμού.  

 Οι πληροφορίες για τα ασύρματα δίκτυα αποθηκεύονται ανά προφίλ δικτύου 

(network profile) ως GUID, εντός του κλειδιού “HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ 

Windows NT\ CurrentVersion\ NetworkList\ Profiles” [36], [25], [87] και εντός αρχείων 

xml στην διαδρομή “ROOT\ProgramData\Microsoft\ WwanSvc\Profiles\Interfaces”. Στο 

προαναφερόμενο κλειδί της registry, διατηρούνται και οι πληροφορίες της πρώτης και της 

τελευταίας σύνδεσης ανά δίκτυο, ενώ μία έλλειψη που διαπιστώνεται είναι ότι δεν 

περιέχεται η MAC διεύθυνση του interface που χρησιμοποιήθηκε για την σύνδεση στο εν 

λόγω ασύρματο δίκτυο. Έτσι, ο εντοπισμός αυτής της MAC γίνεται έμμεσα μέσω του  

GUID και της συσχέτισης του με κάποια εγγραφή από το κλειδί  “HKLM\SOFTWARE\ 

Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ NetworkList\ Signatures” [25], [87].  

Ένα δωρεάν εργαλείο για την αυτόματη ανάκτηση και προβολή πληροφοριών των 

ασύρματων δικτύων στα οποία ένα σύστημα έχει συνδεθεί, είναι το “WirelessKeyView” 

της NirSoft [89], ενδεικτικό στιγμιότυπο της λειτουργίας του οποίου, εμφανίζεται στις 

εικόνες 70 και 71 

 

Εικόνα 70: Προβολή δικτύου με WPA αυθεντικοποίηση με το “WirelessKeyView” 
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Εικόνα 71: Προβολή δικτύου με WEP αυθεντικοποίηση με το “WirelessKeyView” 

Επιπρόσθετα, για την ανάκτηση πληροφοριών ασύρματων δικτύων, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι εντολές στο CMD:  

 “netsh wlan show profiles”, η οποία εμφανίζει τα ασύρματα δίκτυα στα οποία έχει 

συνδεθεί το σύστημα και 

 “netsh wlan show profile name=”profilename” key=clear”, η οποία εκτός των 

ανωτέρω πληροφοριών, εμφανίζει σε μη κρυπτογραφημένη μορφή και τον κωδικό 

αυθεντικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε 
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 5 Κατηγοριοποίηση τεχνουργημάτων βάση της CKC 

Στο παρόν κεφάλαιο ορίζεται ο σημαντικότερος άξονας κατηγοριοποίησης 

τεχνουργημάτων, ήτοι ανά στάδιο της CKC. Έτσι, βάση του εν λόγω άξονα 

κατηγοριοποιούνται όλα τα τεχνουργήματα της παρούσας μελέτης, ομαδοποιημένα ανά 

τύπο ευρήματος που από αυτά δύναται να εξαχθεί και παρουσιάζονται στον πίνακα 21. Η 

εξέταση των τεχνουργημάτων του κάθε σταδίου, αντανακλά την εξέταση των βημάτων 

της CKC, ως τα “execution points” μίας επίθεσης. Επιπρόσθετα, η συσχέτιση μεταξύ 

τεχνουργημάτων διαφορετικών σταδίων, οδηγεί στην δημιουργία δυναμικών δεικτών 

επίθεσης. Συνεπώς, καθώς η επίθεση επεκτείνεται στην CKC, τόσο θα συνεχίζει να 

επεκτείνεται και o προαναφερόμενος δυναμικός δείκτης επίθεσης σε ευρήματα που 

περιλαμβάνει, ενώ ταυτόχρονα θα αποκτά δυναμική πληροφορία, όπως μέθοδος επίθεσης 

(π.χ. Spear phishing, sql injection, web shell), χρησιμοποιούμενη τεχνική απόκρυψης (π.χ. 

ADS, virtual file system, registry key), κίνητρα, ταυτότητα επιτιθέμενου (π.χ. IP 

διεύθυνση, email) κ.α. 

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι με την εν λόγω κατηγοριοποίηση, πλέον στόχος 

είναι η ίδια η μεθοδολογία δράσης των επιθέσεων που επιπλέον δύναται να αποκαλύψει 

την ταυτότητα του επιτιθέμενου, τα κίνητρα και τις προθέσεις του. 
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Πίνακας 21: Κατηγοριοποιημένα τεχνουργήματα βάση της CKC 

Στάδιο 
Τεχνουργήματα 

Τερματικών συσκευών (ΤΣ) Δικτύου 

Αναγνώριση   Καταγεγραμμένα πακέτα δικτύου 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

δικτύου   

Εξοπλισμός Τεχνουργήματα σταδίου «Αναγνώριση» 

Παράδοση  USB συσκευές 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 Ληφθέντα αρχεία 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων μέτρων 

προστασίας ΤΣ   

 Καταγεγραμμένα πακέτα δικτύου 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

μέτρων προστασίας δικτύου 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

δικτυακών υπηρεσιών (π.χ. Web 

server, sql server, asterisk VoIP 

Εκμετάλλευση  Εκτελέσιμα αρχεία και εφαρμογές 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων ΤΣ  

 Λογαριασμοί χρηστών 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

δικτυακών υπηρεσιών (π.χ. Web 

server, sql server, asterisk VoIP) 

Εγκατάσταση  Τομείς εκκίνησης 

 Συστήματα αρχείων 

 Κλειδιά μητρώου ρυθμίσεων 

 Εγκατεστημένες εφαρμογές 

 Εκτελέσιμα αρχεία και εφαρμογές 

 Αυτόματα εκκινήσιμες εφαρμογές και 

υπηρεσίες 

 Αρχείο καταγραφής συμβάντων ΤΣ 

 

C2  Εκτελέσιμα αρχεία και εφαρμογές 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων ΤΣ 

 Αρχεία καταγραφής συμβάντων 

λογισμικών προστασίας και 

υπηρεσιών δικτύου 

 Καταγεγραμμένα πακέτα δικτύου 

 Συνδέσεις, θύρες και διεργασίες 

Ενέργειες 

στον στόχο 

Όλα τα τεχνουργήματα 

Όλα τα ανωτέρω και: 

 Διαγεγραμμένα και κρυφά 

αποθηκευμένα αρχεία 

 Πληροφορίες συστήματος 

 Περιήγηση στο διαδίκτυο 

Όλα τα ανωτέρω και: 

 Ρυθμίσεις δικτύου 

 Ασύρματα δίκτυα 
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 6 Εφαρμογή Προληπτικής Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί ένα σενάριο μίας APT επίθεσης και ταυτόχρονα 

θα εφαρμοστεί η προτεινόμενη προσέγγιση. Συγκεκριμένα, καθώς η επίθεση θα 

εξελίσσεται στην CKC, θα παρακολουθούνται τα εκτελέσιμα βήματα της, μέσω της 

ανάλυσης των τεχνουργημάτων των αντίστοιχων σταδίων, όπως αυτά ορίστηκαν στον 

πίνακα 21. Παράλληλα, τα ευρήματα των τεχνουργημάτων θα συσχετίζονται με 

τεχνουργήματα του ίδιου αλλά και διαφορετικών σταδίων, δημιουργώντας έτσι ένα 

δυναμικό δείκτη επίθεσης.   

Για τις ανάγκες του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα κάτωθι δύο συστήματα  

 Ένα σύστημα με εγκατεστημένο το ΛΣ “Windows 7” και με IP διεύθυνση 

“94.67.94.238”, ως ο στόχος της επίθεσης. Το εν λόγω σύστημα διαθέτει: 

o “Microsoft Office 2010” 

o Εξυπηρετητή ιστοσελίδων XAMPP (Cross-Platform (X), Apache (A), 

MariaDB (M), PHP (P) and Perl (P)) [90], στον οποίο φιλοξενείται η 

ιστοσελίδα του οργανισμού  

o Ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας (Firewall) των Windows με 

ενεργοποιημένο τον μηχανισμό καταγραφής συμβάντων 

 Ένα σύστημα με εγκατεστημένο το ΛΣ “Kali linux” [91] και με IP διεύθυνση 

“46.198.91.22”, το οποίο διαχειρίζεται από τον επιτιθέμενο. Αυτό μεταξύ άλλων 

διαθέτει, το εργαλείο (πλατφόρμα) ελέγχου τρωτότητας (penetration testing) 

“Metasploit Framework” [91].   

 6.1  Στάδιο αναγνώριση 

Στο πρώτο στάδιο, ο επιτιθέμενος για να ανακτήσει πληροφορίες για τον στόχο, 

πραγματοποιεί: 

 σάρωση θυρών με σκοπό να εξακριβώσει τις διαθέσιμες προς το κοινό υπηρεσίες  

 επίσκεψη στην ιστοσελίδα του στόχου και πρόκληση μηνύματος σφάλματος 

«error», χρησιμοποιώντας την μέθοδο “GET” ( http:// 

94.67.94.238:8081/uom/admin=sakis&pass=uom).  

 ανάκτηση των αρχείων που η ιστοσελίδα διαθέτει, με σκοπό να ανακτήσει 

περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές που ο στόχος χρησιμοποιεί. Έστω 

διαπιστώνει ότι σε αρχείο τύπου xls εκτελείται μια μακροεντολή, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι ο στόχος επιτρέπει την εκτέλεση τους.  
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Εξετάζοντας τα τεχνουργήματα του εν λόγω σταδίου, αυτά που οδηγούν σε 

ευρήματα είναι:  

1. «Αρχεία καταγραφής συμβάντων λογισμικών προστασίας δικτύου». Η εξέταση 

του αρχείου συμβάντων του Firewall των Windows, οδηγεί στον χαρακτηρισμό 

της IP διεύθυνσης “46.198.91.22” ως ύποπτης, λόγω των πακέτων που 

αποκλείστηκαν (DROP) ως αποτέλεσμα της παραβίασης σχετικού κανόνα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός νέου δείκτη επίθεσης, ο οποίος περιέχει 

την εν λόγω διεύθυνση. 

2. «Αρχεία καταγραφής συμβάντων διαδικτυακών υπηρεσιών». H εξέταση του 

αρχείου καταγραφής του XAMMP, όπως αυτό εμφανίζεται στην εικόνα 72, 

ενισχύει τον προαναφερόμενο δείκτη με την ίδια IP και με το ότι το ΛΣ του 

επιτιθέμενου είναι κάποια διανομή Linux. 

 

Εικόνα 72: Αρχείο καταγραφής συμβάντων XAMPP 

Έτσι ο δυναμικός δείκτης που προκύπτει παρουσιάζεται στον πίνακα 22 

Πίνακας 22: Δυναμικός δείκτης κατά το στάδιο "Αναγνώριση" 

Αναγνώρισ

η 

Εξοπλισμό

ς 

Παράδοσ

η 

Εκμετάλλευσ

η 

Εγκατάστασ

η 

C

2 

Action

s 

IP, Linux       
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 6.2  Στάδιο εξοπλισμός 

Στο στάδιο αυτό, ο επιτιθέμενος χρησιμοποιώντας ως βάση το Powershell Script 

“Generate-Macro” [92], «εξοπλίζεται» δημιουργώντας κακόβουλο κώδικα 

(μακροεντολές) με τον οποίο «οπλίζει» ένα αρχείο xls. Ο εν λόγω κώδικας και η συνέχεια 

της επίθεσης θα χρησιμοποιήσει αντίστοιχες τεχνικές (ίσως και περισσότερο εξελιγμένες) 

με APT επιθέσεις που χρησιμοποίησαν το “fileless” malware “Poweliks” [58], 

χαρακτηρίζοντας έτσι την όλη επίθεση άκρως επικίνδυνη. Συγκεκριμένα, όταν ο στόχος 

ανοίξει το «οπλισμένο» xls, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

a) Στην διαδρομή “HKLM\ SOFTWARE\ Windows NT\ CurrentVersion\ Run” της 

registry, θα εγκατασταθεί κλειδί, το οποίο κατά την σύνδεση του χρήστη στο 

σύστημα θα εκκινεί μία διεργασία “WScript” (Microsoft Windows Based Script 

Host) με παράμετρο κρυμμένο κώδικα σε πεδίο ADS, όπως αναλύεται στην 

συνέχεια 

b) Στον προκαθορισμένα από το ΛΣ κρυφό φάκελο “AppData” θα δημιουργηθούν 

δύο ADS πεδία με τυχαία ονομασία το καθένα 

o Στο πρώτο, θα αποθηκευτεί κώδικας “VBScript” (μίας εντολής) για να 

εκτελεστεί από την διεργασία WScript που εκκινήθηκε από το ανωτέρω 

κλειδί της registry. Ο εν λόγω κώδικας λειτουργεί ως επικάλυμμα που 

εκκινεί ένα CMD με παράμετρο τον κώδικα του δεύτερου ADS πεδίου. 

Στην ουσία εφαρμόζεται τεχνική απόκρυψης της διεργασίας CMD. 

o Στο δεύτερο, θα αποθηκευτεί ένα αρχείο txt το οποίο θα περιέχει κώδικα ο 

οποίος εκτελείται από την ανωτέρω επικαλυμμένη CMD διεργασία και 

εκκινεί ένα PowerShell script με παράμετρο κώδικα ο οποίος είναι 

κωδικοποιημένος (base64 ως τεχνική απόκρυψης).  Ο σκοπός αυτού είναι: 

  η ανάκτηση του κυρίως κακόβουλου κώδικα που έχει τοποθετηθεί 

σε παραβιασμένο απομακρυσμένο εξυπηρετητή ιστού (http), το 

οποίο ο στόχος συνηθίζει να επισκέπτεται (στο σενάριο μας θα είναι 

το σύστημα του επιτιθέμενου) 

 η απευθείας φόρτωση του ανακτημένου κώδικα μόνο στην μνήμη 

RAM 

 η επικοινωνία με τον επιτιθέμενο μέσω ενός “reverse http” “stager 

payload” του “meterpreter module” του “Metasploit Framework”. 
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Με αυτό τον τρόπο η επίθεση λαμβάνει χώρα στην ουσία χωρίς malware (ή με 

“fileless malware”) και ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας νόμιμες εφαρμογές του συστήματος 

(WScript, cmd, powershell και πρωτόκολλο http). 

Σε αυτό το στάδιο ο στόχος δεν διαθέτει τεχνουργήματα προς εξέταση και ως εκ 

τούτου ο δείκτης επίθεσης παραμένει ως έχει. Ωστόσο, η προαναφερόμενη όπλιση του 

αρχείου xls, δύναται έμμεσα να εντοπίσει, με την προσεκτική εξέταση των 

τεχνουργημάτων του προηγούμενου σταδίου. Συγκεκριμένα, η εξέταση τους οδηγεί στην 

διαπίστωση ότι η τελική ενέργεια του επιτιθέμενου, όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα 

72, ήταν η ανάκτηση ενός αρχείου xls και ως εκ τούτου ίσως αυτός να εντόπισε σε αυτό, 

ένα αδύναμο σημείο. 

 6.3  Στάδιο παράδοσης 

Ο επιτιθέμενος, βασιζόμενος στις πληροφορίες του σταδίου της αναγνώρισης, δημιουργεί 

ένα παραπλανητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός του οποίου συνημμένα 

προσθέτει το «οπλισμένο» xls και το αποστέλλει στον στόχο. 

Βάση της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης του πίνακα 21, τα τεχνουργήματα που 

εξετάστηκαν και οδήγησαν σε ευρήματα είναι: 

1. «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο». Η εξέταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οδηγεί 

στην ενίσχυση του δείκτη με την ίδια IP διεύθυνση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του συννημέννου αρχείου (π.χ. όνομα, md5, ημεροχρονολογίες) 

2. «Ληφθέντα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Ο στόχος, βάση της ανάλυσης 

του σχετικού κεφαλαίου, μπορεί να διαπιστώσει την ημεροχρονολογία που 

ανοίχτηκε το συνημμένο αρχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα 73 

 

Εικόνα 73: Ημεροχρονολογία ανοίγματος συνημμένου αρχείου email 

Προσθέτοντας τα ανωτέρω ευρήματα, ο δείκτης διαμορφώνεται ως εμφανίζεται στον 

πίνακα 23 



 

137 

 

Πίνακας 23: Δυναμικός δείκτης κατά το στάδιο "Παράδοση" 

Αναγνώριση Εξοπλισμός Παράδοση Εκμετάλλευση Εγκατάσταση C2 Actions 

IP, Linux   - Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

grades2017, 

timestamp 

    

 

 6.4  Στάδιο εκμετάλλευσης 

Την στιγμή που ο στόχος ανοίξει το εν λόγω αρχείο, ο κακόβουλος κώδικας 

εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η εκτέλεση μακροεντολών είναι επιτρεπτή, τίθεται εν 

λειτουργία.  

Σε αυτό το στάδιο ο επιτιθέμενος μπορεί να διαπιστώσει την προαναφερόμενη 

εκμετάλλευση των μακροεντολών ακολουθώντας την μεθοδολογία του κεφαλαίου 

«εκτελέσιμα αρχεία και εφαρμογές». Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

“WinPrefetchView” διαπιστώνουμε ότι την στιγμή που το xls αρχείο ανοίχτηκε, σχεδόν 

ταυτόχρονα τέθηκε σε λειτουργία ένα “cmd” και δύο “Powershell”, όπως εμφανίζεται 

στην εικόνα 74. Στην συνεχεία, με το εργαλείο “Process Explorer” παρατηρούμε ότι για 

την λειτουργία του ενός Powershell δόθηκαν ύποπτοι παράμετροι εκκίνησης, όπως δείχνει 

η εικόνα 75 

 

Εικόνα 74: Εντοπισμός ύποπτων εφαρμογών7 με το “WinPrefetchView” 

                                                 
7 Οι ημεροχρονολογίες είναι διαφορετικές λόγω ρυθμίσεων ζώνης ώρας 
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Εικόνα 75: Εντοπισμών παραμέτρων εκκίνησης διεργασίας Powershell με το 

“Process Explorer” 

Επομένως ο δείκτης ανάλογα εμπλουτίζεται με τα παραπάνω ευρήματα, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 24 

Πίνακας 24: Δυναμικός δείκτης κατά το στάδιο "Εκμετάλλευση" 

Αναγνώριση Εξοπλισμός Παράδοση Εκμετάλλευση Εγκατάσταση C2 Actions 

IP, Linux   - ΤΧ 

grades2017, 

timestamp 

Powershell,  

IP, timestamp, 

http, meterpreter 
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 6.5  Στάδιο εγκατάστασης 

Για την διασφάλιση της παραμονής στο σύστημα, από τον κώδικα του «οπλισμένου» xls 

πραγματοποιούνται οι ενέργειες που προαναφέρθηκαν στο στάδιο «Εξοπλισμός» 

Ακολουθώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία και εξετάζοντας τα ευρήματα 

αυτού του σταδίου έχουμε ως αποτελέσματα,  

 «Συστήματα αρχείων». Από την εξέταση τους προκύπτουν τα δύο πεδία ADS του 

κρυφού φακέλου “AppData” τα οποία δημιουργήθηκαν την ίδια χρονική στιγμή, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 76 

 

Εικόνα 76: Ύποπτα ADS πεδία του φακέλου AppData 

Εξάγοντας τα δεδομένα των δύο ADS έχουμε τον κώδικα (μέρος του οποίου είναι 

encoded) που φαίνεται στην εικόνα 77 

 

Εικόνα 77: Κώδικας ύποπτων ADS πεδίων του φακέλου AppData 

  «Αυτόματη εκκίνηση εφαρμογών». Με το εργαλείο “Autoruns” προκύπτει μόνο 

το προαναφερόμενο κλειδί, όπως δείχνει η εικόνα 78: 
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Εικόνα 78: Εντοπισμός ύποπτου κλειδιού εκκίνησης με το “Autoruns” 

Επομένως ο δείκτης εμπλουτίζεται με τα νέα ευρήματα, όπως παρουσιάζει ο πίνακας 25 

Πίνακας 25: Δυναμικός δείκτης κατά στάδιο "Εγκατάσταση" 

Αναγνώριση Εξοπλισμός Παράδοση Εκμετάλλευση Εγκατάσταση C2 Actions 

IP,  

Linux 

  - ΤΧ 

grades2017, 

IP, 

timestamp 

Powershell, 

IP, 

timestamp,  

http, meterpreter 

2 ADS 

AppData, 

 Run key, 

Powershell, 

τεχνική 

απόκρυψης 

(base64)  

  

 

 6.6  Επικοινωνία με τον δημιουργό 

Ο κακόβουλος κώδικας πλέον έχει ανακτηθεί και βρίσκεται μόνο στην μνήμη. Αυτός 

άμεσα πραγματοποιεί επικοινωνία με τον δημιουργό του για περαιτέρω ενέργειες. 

Τα τεχνουργήματα αυτού του σταδίου που οδηγούν στον εντοπισμό είναι: 

 “pcap RAM”, όπως έχει αναλυθεί στο σχετικό κεφάλαιο 

 «εκτελέσιμα αρχεία και εφαρμογές». Με το “Process Explorer” εντοπίζεται το 

κανάλι επικοινωνίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 79 
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Εικόνα 79: Εντοπισμός ύποπτης TCP επικοινωνίας με το «Process Explorer”  

Τα ανωτέρω αρκούν για την διαμόρφωση του δείκτη στο στάδιο αυτό, αλλά και για την 

τελική του δομή, όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 26. 

Πίνακας 26: Δυναμικός και τελικός δείκτης 

Αναγνώριση Εξοπλισμός Παράδοση Εκμετάλλευση Εγκατάσταση C2 Actions 

IP,  

Linux 

 ΤΧ 

grades2017, 

IP, 

timestamp 

Powershell, 

IP, 

timestamp,  

http, meterpreter 

2 ADS 

AppData, 

 Run key, 

Powershell, 

τεχνική 

απόκρυψης 

(base64)  

ΙP, 

Tcp 

(http) 

 

 

Στο σημείο αυτό ο δείκτης πλέον έχει διαμορφωθεί και σκιαγραφώντας την επίθεση, 

δείχνει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και όλα τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Όλα τα 

ανωτέρω ευρήματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, να επεξεργαστούν (π.χ. md5, 

signatures κ.α.) και να δημιουργήσουν δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενες 

επιθέσεις, όπως ορίζει η Lockheed Martin. 

 6.7  Ενέργειες στον στόχο 

Το στάδιο αυτό δεν θα αναλυθεί περαιτέρω, καθότι αφορά πλήρη εξέταση όλων των 

τεχνουργημάτων της παρούσης μελέτης. Εάν η επίθεση καταφέρει και φτάσει στο στάδιο 

αυτό, χρειάζεται λεπτομερής ανάλυση των τεχνουργημάτων και διαδικασίες «ανάκτησης 

γνώσης» που έχουν ήδη αναλυθεί. Αυτό, διότι ο επιτιθέμενος στο παραβιασμένο σύστημα 
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μπορεί ενδεικτικά να πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες οι οποίες δυσκολεύουν το 

έργο του εντοπισμού: 

 Απόκρυψη της διεργασίας του Powershell μέσω “migration” (εκχώρησης) σε άλλη 

διεργασία του συστήματος (π.χ. ieplorer.exe). Αυτό φαίνεται στην εικόνα 80 

 

Εικόνα 80: “Powershell migration to iExplorer” με το “meterpreter” 

 Να ανακτήσει του κωδικούς του συστήματος ή απευθείας να πραγματοποιήσει 

κλιμάκωση των δικαιωμάτων του, όπως φαίνεται στην εικόνα 81 
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Εικόνα 81: Κλιμάκωση δικαιωμάτων πρόσβασης με το “meterpreter” 

 Τέλος, έχοντας αυξημένα δικαιώματα να μεταφέρει στον στόχο αρχείο, να 

τροποποιήσει τις ημεροχρονολογίες αυτού και να διαγράψει τα αρχεία 

καταγραφής (ή γενικά τα ίχνη του), όπως φαίνεται στην εικόνα 82 

 

Εικόνα 82: Ενδεικτικές περαιτέρω ενέργειες στον στόχο με το “meterpreter” 
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 7 Επίλογος  

 7.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη αρχικά παρουσιάστηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον 

κυβερνοχώρο από τις APT επιθέσεις.  

Στην συνέχεια, μελετήθηκαν οι εν λόγω επιθέσεις και τα βήματα που αυτές 

ακολουθούν, μοντελοποιημένα σε μία «αλυσίδα» επτά (7) σταδίων με ονομασία “Cyber 

Kill Chain”. 

Μετέπειτα, μελετήθηκε η υφιστάμενη προσέγγιση που ακολουθείται για την 

αντιμετώπιση τους, η οποία έχει προταθεί από την Lockheed Martin και το πλαίσιο 

κυβερνοασφαλείας για την βέλτιστη διαχείριση κινδύνου στον κυβερνοχώρο, το οποίο έχει 

προταθεί από το NIST. Από την μελέτη της προσέγγισης κατά LM παρατηρήθηκε η 

αδυναμία της να εντοπίζει νέες επιθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου νέες 

τεχνικές και εργαλεία σε όλα τα στάδια τους, ενώ από την μελέτη του πλαισίου 

κυβερνοασφαλείας του NIST προέκυψε το δικαίωμα της επέκτασης του. 

Στην συνέχεια και λόγω των προαναφερομένων συμπερασμάτων, η προσέγγιση 

κατά LM και το πλαίσιο κυβερνοασφάλειας κατά NIST, συνδυάστηκαν και ενισχύθηκαν 

με την ηλεκτρονική εγκληματολογία, συνθέτοντας έτσι μία νέα ολοκληρωμένη 

προσέγγιση αντιμετώπισης των APT επιθέσεων με ονομασία «Προληπτική Ηλεκτρονική 

Εγκληματολογία». Η βάση της προσέγγισης αυτής, είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

εγκληματολογίας προληπτικά στην CKC με σκοπό τον εντοπισμό και άρα την 

αντιμετώπιση επιθέσεων που χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου νέα εργαλεία και τεχνικές, 

επιλύοντας έτσι το σχετικό μειονέκτημα της προσέγγισης κατά LM. Επομένως, η 

προτεινόμενη  προσέγγιση απομπλέκει τον εντοπισμό νέων επιθέσεων βάση ιχνών που 

παραπέμπουν σε παλαιότερες και πλέον στόχος είναι η ίδια η μεθοδολογία δράσης (modus 

operandi). 

Έπειτα, για την δυνατότητα της πλήρους εφαρμογής της προτεινόμενης 

προσέγγισης, εκτενώς και κατηγοριοποιημένα παρουσιάστηκαν τεχνουργήματα, 

συνοδευόμενα από τεχνικές και εργαλεία της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας  που 

χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση πληροφοριών από αυτά. Για την επιλογή του κάθε 

εργαλείου τέθηκαν δύο κριτήρια 

1. Να είναι ανοικτού κώδικα (Open Source), ενώ σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης 

τέτοιου, να είναι ελεύθερο προς χρήση (Freeware) 
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2. Να δίνει την δυνατότητα μετασχηματισμού των τεχνουργημάτων σε απλό κείμενο, 

ώστε να είναι εφικτή η αποθήκευση και η περαιτέρω επεξεργασία τους, όπως για 

παράδειγμα ο μετασχηματισμός τους σε δομημένη μορφή (π.χ. xml) για τους 

σκοπούς της δημιουργίας «δεικτών» ως κανόνες λογισμικών προστασίας ή 

διαμοιρασμού πληροφοριών (Threat Information Sharing).  

Μετέπειτα, τα τεχνουργήματα επιπρόσθετα κατηγοριοποιήθηκαν ανά στάδιο της 

CKC, ώστε η εξέταση και συσχέτιση τους να γίνεται βάση αυτής. H πρόσθετη αξία της 

κατηγοριοποίησης αυτής είναι ότι η εξέταση των τεχνουργημάτων με αυτόν τον τρόπο, 

αντανακλά την εξέταση των βημάτων της CKC, ως τα “execution points” μίας επίθεσης. 

Στο σημείο αυτό έγινε ξεκάθαρο ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία στοχεύει κυρίως στην 

μεθοδολογία που εφαρμόζει μία επίθεση. 

Τέλος, παρουσιάστηκε η εξέλιξη ενός σεναρίου μίας APT επίθεσης στην CKC και 

ταυτόχρονα με αυτή εφαρμοζόταν η προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία σταδιακά 

σκιαγραφούσε την επίθεση και δημιουργούσε ένα δυναμικό δείκτη γι’ αυτή, ο οποίος 

αντικατόπτριζε την συνολική μεθοδολογία δράσης του επιτιθέμενου. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι ίσως τελικά να υπάρχει πρόβλημα επιτιθέμενων και όχι 

malware, το οποίο το τελευταίο διάστημα υποστηρίζουν μεγάλοι οργανισμοί ασφαλείας 

όπως η Crowdstrike [6]. 

 7.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Περιορισμός στην παρούσα μελέτη αποτελεί η έλλειψη βέλτιστων πρακτικών, 

κατευθυντήριων γραμμών και πρότυπων (ISO, NIST SP κ.α.) για την ηλεκτρονική 

εγκληματολογία, ωστόσο επηρεάζοντας τελικά μόνο την παραπομπή σε σχετικές 

αναφορές προτύπων της προτεινόμενης επέκτασης του πλαισίου του NIST. 

 7.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Ως κύρια μελλοντική επέκταση είναι η σύγκλιση όλων των ανωτέρω, η μελέτη των APT 

επιθέσεων (της μεθοδολογίας αυτών) και η αντιστοίχηση με το ποια τεχνουργήματα 

σχετίζεται η κάθε μια (τι ίχνη δημιουργεί), με σκοπό την δημιουργία ενός 

αυτοματοποιημένου συστήματος εντοπισμού και προληπτικής αντιμετώπισης τους. Το εν 

λόγω σύστημα θα εκτελείται είτε περιοδικά είτε σε πραγματικό χρόνο και η λειτουργία 

του θα βασίζεται στην δημιουργία δυναμικών δεικτών επίθεσης, συνεχώς συσχετίζοντας 

μεταξύ τους τεχνουργήματα. Επιπρόσθετα, το εν λόγω σύστημα θα δύναται να ενημερώνει 

άμεσα τους κανόνες των λογισμικών προστασίας, εισάγοντας στα αρχεία που αυτοί 
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διατηρούνται,  τους νέους δείκτες. Επίσης, θα δύναται να μετατρέπει αυτόματα τα 

ευρήματα, από την μορφή απλού κειμένου που στην παρούσα μελέτη όλα 

μετατρεπόντουσαν, σε δομημένη μορφή ικανή για διαμοιρασμό γνώσης (Cyber Threat 

Intelligence) και αποθήκευση. 

Τέλος, βάση της παρούσας έρευνας δύναται να προταθούν βέλτιστες πρακτικές, 

κατευθυντήρες γραμμές και πρότυπα, σχετικά με τρόπους εφαρμογής της ηλεκτρονικής 

εγκληματολογίας προς τους σκοπούς την μεθοδικής σκιαγράφησης μίας επίθεσης. 
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