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Περίληψη 

Ο έλεγχος της ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications) με 

χρήση εργαλείων ελέγχου διείσδυσης (penetration testing -  pentest) αποτελεί έναν 

εύκολο και γρήγορο τρόπο εξαγωγής αποτελεσμάτων, όσον αφορά την ύπαρξη 

ευπαθειών (vulnerabilities). Παρόλα αυτά, η ποιότητα και κυρίως η καταλληλότητα των 

εργαλείων δεν είναι πάντα γνωστή. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των 

ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από τα διάφορα 

pentest εργαλεία για την εύρεση ευπαθειών σε διαδικτυακές εφαρμογές, καθώς και η 

εφαρμογή τους σε ένα σύνολο τέτοιων εργαλείων με σκοπό την συγκριτική αξιολόγησή 

τους. Συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίαση των περισσότερο γνωστών εργαλείων, 

θα γίνει εντοπισμός των σημαντικότερων χαρακτηριστικών τους και θα επιδιωχθεί η 

ταξινόμηση των περιπτώσεων για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση τους. Στη συνέχεια, θα 

καθοριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης και θα διαμορφωθεί ο τελικός πίνακας 

συγκριτικής αξιολόγησης των εργαλείων υπό εξέταση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Έλεγχος διείσδυσης, Εργαλεία, Διαδικτυακές εφαρμογές 

Ευπάθεια, Εκμετάλλευση, Κριτήρια αξιολόγησης 
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Abstract 

Security control of web applications with the use of penetration testing tools 

makes for an easy and quick way to extract results concerning the existence of 

vulnerabilities. Though, the quality and the suitability of those tools are not always 

known. The purpose of this thesis is to define the qualitative and quantitative criteria 

which have to be met by the various penetration testing tools for the detection of 

vulnerabilities in web applications, as well as their implementation in order to compare 

and evaluate them. More specifically, through the presentation of the most commonly 

known tools, the most important characteristics will be identified, which will lead to a 

classification of the cases each tool is suitable for. Consequently, the evaluation criteria 

will be determined, and the final comparative evaluation table of the presented tools will 

be formed. 

 

Keywords: Penetration testing, Tools, Web applications, Vulnerability, Exploit, 

Evaluation criteria 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
Ο εντοπισμός ευπαθειών και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων προστασίας ενός πληροφοριακού συστήματος, αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση τόσο κατά την εφαρμογή όσο και κατά τη συντήρηση ενός σχεδίου 

ασφάλειας. Από την άλλη, η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων καθιστά την διαδικασία αυτή αρκετά δύσκολη και σε 

πολλές περιπτώσεις ανέφικτη, ακόμα και για μικρής έκτασης συστήματα. Για το λόγο 

αυτό δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της ασφάλειας που αναπτύσσουν εργαλεία τα οποία αυτοματοποιούν τη 

διαδικασία εντοπισμού και ανάλυσης ευπαθειών με σκοπό την εξάλειψη αυτών πριν την 

εκμετάλλευσή τους από κάποια κακόβουλη οντότητα. Λόγω της ραγδαίας αυτής 

αύξησης του αριθμού των εργαλείων που έχουν αναπτυχτεί τα τελευταία χρόνια, η 

επιλογή του βέλτιστου εργαλείου για την κατάλληλη εργασία έχει γίνει ιδιαίτερα 

δύσκολη. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι μέσα από την συνοπτική παρουσίαση 

αλλά και εφαρμογή των περισσότερο γνωστών εργαλείων που διατίθενται, 

παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους και τις αδυναμίες τους, να οριστούν κριτήρια  

που θα αποτελέσουν οδηγό για την ορθή επιλογή του κατάλληλου εργαλείου διείσδυσης 

για τον ανάλογο σκοπό.  

 1.3  Βασική Ορολογία 
Penetration testing (Έλεγχος διείσδυσης): Η διαδικασία εκτίμησης της ασφάλειας ενός 

υπολογιστικού συστήματος, δικτύου ή εφαρμογής, εξομοιώνοντας μια επίθεση προς 

αυτό, και αναλύοντας τυχόν αδυναμίες του με απώτερο σκοπό την επιδιόρθωση τους. 

 

Attack (Επίθεση): Η τεχνική που χρησιμοποιείται από κακόβουλες οντότητες με σκοπό 

να εισβάλλουν σε ένα υπολογιστικό σύστημα ή εφαρμογή εκμεταλλευόμενοι τις 

ευπάθειες τους. 
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Vulnerability (Ευπάθεια): Ελάττωμα ασφαλείας ή αδυναμία σε μια εφαρμογή ή 

σύστημα, που ενδέχεται να επιτρέψει σε έναν εισβολέα τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση 

και να βλάψει τους ιδιοκτήτες και χρήστες της εφαρμογής, ή άλλες οντότητες, που 

βασίζονται στην εφαρμογή. 

 

Exploit (Εκμετάλλευση): Κώδικας που εκμεταλλεύεται μια συγκεκριμένη ευπάθεια, 

στη προσπάθεια να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας του επιτιθέμενου με το 

σύστημα στόχο. 

 

Payload (Ωφέλιμο φορτίο): Κώδικας ο οποίος εκτελείται στο στόχο μετά από 

επιτυχημένο exploit που επιτρέπει την εισβολή του επιτιθέμενου στο σύστημα και κατ’ 

επέκταση τον έλεγχο του. 

 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 
Το κεφάλαιο 2 αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή όπου περιέχονται έννοιες που 

επεξηγούνται ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα αντικείμενα που διαπραγματεύεται η 

παρούσα διατριβή. 

Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται το κυρίως κομμάτι της διπλωματικής που 

περιλαμβάνει την συνοπτική παρουσίαση των εργαλείων διείσδυσης προς εξέταση, 

καθώς και την εφαρμογή τους σε ένα εσκεμμένα ευπαθές περιβάλλον που 

δημιουργήθηκε. 

Το κεφάλαιο 4 περιέχει τα κριτήρια αξιολόγησης που προκύπτουν βάσει των 

κύριων χαρακτηριστικών των εργαλείων και που πρέπει να πληρούνται, καθώς και τον 

πινάκα της τελικής συγκριτικής αξιολόγησης των εργαλείων σε σχέση με τα κριτήρια 

αυτά. 

Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από τη μέθοδο 

του ελέγχου διείσδυσης μέσω της εφαρμογής των εργαλείων και της τελικής 

αξιολόγησης τους, αλλά και προτάσεις για επέκταση της ιδέας της διατριβής. 
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 2  Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Έλεγχος Διείσδυσης (Penetration Testing) 
Λόγω του φαινόμενου των ηλεκτρονικών επιθέσεων που παρατηρείται σε 

καθημερινή βάση, πολλές εταιρίες που γίνονται στόχος από κακόβουλες οντότητες 

παρουσιάζουν κινδύνους υποκλοπής ή καταστροφής των απορρήτων δεδομένων τους. 

Ως μετρό αντιμετώπισης ενός τέτοιου σεναρίου, οι προγραμματιστές που εργάζονται στο 

τομέα της ασφάλειας πρέπει να έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν και να αξιολογούν 

την επικινδυνότητα των ενδεχομένως τρωτών σημείων που μπορούν να οδηγήσουν σε μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα από τρίτους, και εν συνεχεία να προτείνουν 

λύσεις βελτίωσης της προστασίας τους. 

Μια μεθοδολογία που ακολουθείται και έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο του 

δικτύου ή των εφαρμογών ενός υπολογιστικού συστήματος για ευπαθή σημεία της 

ασφάλειας του, είναι ο έλεγχος διείσδυσης (penetration testing). Με τη διαδικασία αυτή, 

οι άνθρωποι ασφαλείας ή αλλιώς pentesters, μιμούμενοι τις κινήσεις των επιτιθέμενων, 

καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας των συστημάτων 

τους, εξακριβώνοντας και καταγράφοντας τους τρόπους με τους οποίους ένας εξωγενής 

παράγοντας θα μπορούσε να εισβάλλει. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια επίθεση 

κατά την οποία χρησιμοποιούνται εργαλεία (penetration tools) και τεχνικές που 

προτιμώνται και από τους επιτιθεμένους, τα οποία εντοπίζουν ευπάθειες, τις 

εκμεταλλεύονται και παρέχουν μέχρι και μόνιμη πρόσβαση στο στόχο τους. 

Οι λόγοι εμφάνισης ευπαθειών στα υπολογιστικά περιβάλλοντα ποικίλλουν, αλλά 

κυρίως προκύπτουν από τη κακή ρύθμιση των λειτουργικών συστημάτων ή συντήρηση 

του λογισμικού τους. Η απουσία τακτικής ενημέρωση των εφαρμογών ή της ύπαρξης 

κακόβουλου λογισμικού σε ένα σύστημα, δημιουργεί τρωτά σημεία στην ασφάλεια του 

και το καθιστά επιρρεπές σε επιθέσεις. Μέσα από τη διαδικασία του έλεγχου διείσδυσης 

τέτοια κενά γίνονται εμφανή και προτρέπουν το χρηστή να επιληφθεί της αντιμετώπισης 

τους. 

 2.2  Στατιστικά στοιχεία 
Τα τελευταία 5 χρόνια, συμφώνα με την NVD (National Vulnerability Database) 

παρατηρείται μια συνεχόμενη αύξηση στη καταχώρηση νέων ευπαθειών. Το γεγονός 

αυτό δημιουργεί αντίστοιχα ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για εύρεση ποιοτικών εργαλείων 
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διείσδυσης, που θα είναι στη διάθεση των ανθρώπων ασφαλείας, και θα μπορούν να 

ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο έργο του εντοπισμού και της εξάλειψης των ευπαθειών. 

Συγκεκριμένα, το 2015, αποτέλεσε μια χρόνια ρεκόρ στην εμφάνιση ευπαθειών, 

με σύνολο 8822 νέες καταχωρήσεις (25/μέρα). Αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα υψηλός 

αν αναλογιστεί κάνεις ότι ήδη το 2014 θεωρούνταν μέχρι τότε η χρόνια που με διαφορά 

ξεπερνούσε τις προηγούμενες σε αριθμό. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι 

CVE καταγραφές νέων ευπαθειών από το 2010 και μετά: 

 

 
Εικόνα 2-1: Γράφημα CVE καταχωρήσεων νέων ευπαθειών ανά έτος [1] 

 

 

Πίνακας 1: Καταχωρήσεις ευπαθειών ανά έτος [2] 

Έτος Καταχωρήσεις νέων 

ευπαθειών 
2010 4258 

2011 3532 

2012 4347 

2013 4794 

2014 7038 

2015 8822 
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Εικόνα 2-2: Κατανομή ευπαθειών 2015 ανά είδος [3] 

 2.3  Σύστημα CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) 
Οι συχνότερες επιθέσεις λογισμικού συμβαίνουν λόγω της εκμετάλλευσης των 

ευπαθών σημείων σε πολλά λογισμικά προϊόντα, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ακόμη και για την ασφάλεια ενός έθνους. 

Η σημαντική αύξηση του αριθμού των ευπαθών αυτών σημείων τα τελευταία χρόνια, 

οδήγησε στην αύξηση της επιτήδευσης στις τεχνικές με τις οποίες οι επιτιθέμενοι 

προσπαθούν να αποσπάσουν ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες. 

Η ασφάλεια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια μάχη μεταξύ κακόβουλων 

επιτιθέμενων, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία των συστημάτων, 

και των ανθρώπων ασφαλείας, οι οποίοι κάνουν ότι είναι δυνατόν για να τα 

προστατέψουν. Για το λόγο αυτό οι pentesters οφείλουν να είναι ενημερωμένοι για νέες 

τάσεις ευπαθειών που εμφανίζονται στο τομέα της ασφάλειας, ούτος ώστε να είναι 

άμεσα σε θέση να προσφέρουν τρόπους επίλυσης, πριν αυτές να εξελιχθούν σε μεγάλης 

κλίμακας προβλήματα. 

Προσπαθώντας να βρεθεί λύση για τα προβλήματα ασφάλειας, δημιουργήθηκε το 

1999 το σύστημα CVE.  Πρόκειται για ένα λεξικό κοινών ονομάτων με πληροφορίες για 

τις δημόσια γνώστες ευπάθειες της ασφάλειας. Ο σκοπός του συστήματος είναι η 

διευκόλυνση του διαμοιρασμού των πληροφοριών αυτών μεταξύ των εργαλείων 

ασφαλείας και των βάσεων δεδομένων, ορίζοντας κοινά αναγνωριστικά για την κάθε 

ευπάθεια. Με λίγα λόγια, εάν η αναφορά ευπαθειών ενός εργαλείου εμπεριέχει 

αναγνωριστικά CVE (CVE Identifiers), δίνεται η δυνατότητα γρήγορης και ακριβής 

εύρεσης πληροφοριών για τις ευπάθειες που καταγραφήκαν, σε μια η περισσότερες 
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βάσεις δεδομένων που είναι συμβατές με το CVE, με στόχο την αποκατάσταση τους. Τα 

CVE-IDs που έχουν καταγράφει μέχρι σήμερα είναι 78642 σε αριθμό. 

Συνοπτικά, το CVE είναι: 

 Ένα όνομα για μία ευπάθεια 

 Μία τυποποιημένη περιγραφή για κάθε ευπάθεια 

 Ένα λεξικό και όχι μια βάση δεδομένων 

 Ένας τρόπος όπου διαφορετικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία ελέγχου 

διείσδυσης έχουν κοινό σημείο αναφοράς 

 Ο τρόπος για τη διαλειτουργικότητα και την καλύτερη κάλυψη της ασφάλειας 

 Μια βάση για την αξιολόγηση των εργαλείων ασφαλείας 

 

 2.4  Σύστημα βαθμονόμησης CVSS (Common Vulnerability Scoring 

System) 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το θέμα της κατηγοριοποίησης των ευπαθειών ενός 

συστήματος ανάλογα με το μέγεθος του κίνδυνου που αποτελούν για αυτό, έτσι ώστε οι 

άνθρωποι ασφαλείας να μπορούν να θέσουν προτεραιότητες ως προς την αποκατάσταση 

τους. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το όποιο θα αξιολογεί τις 

διάφορες ευπάθειες με στόχο την άμεση επιδιόρθωση των πιο σημαντικών. 

Ένα τέτοιο σύστημα είναι το CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Το 

σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μια μετρική με την οποία αξιολογείται μια ευπάθεια με 

βάση το πόσο επικίνδυνη. Η μετρική αυτή κυμαίνεται από το 0 (λιγότερο σημαντική) – 

10 (κρίσιμη). Ευπάθειες με τιμή να βρίσκεται μέσα στο διάστημα 7 – 10 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες/κρίσιμες για την ασφάλεια του συστήματος. Αν η τιμή 

βρίσκεται στο διάστημα 4 – 6.9 χαρακτηρίζονται ως σημαντικές, ενώ τιμές από 0 – 3.9 

δεν μπορούν να βλάψουν σύντομα ένα σύστημα και δεν χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα το CVSS είναι δομημένο με 3 διαφορετικές 

ομάδες όπου κάθε ομάδα έχει ιδιότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας. Κάθε ιδιότητα έχει συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης και 

κάθε ομάδα έχει τη δική της φόρμουλα: 
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Εικόνα 2-3: Δομή του CVSS [4] 

 

Οι ομάδες μετρήσεων του CVSS, είναι οι παρακάτω: 

 Base: Αντιπροσωπεύει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας, που 

παραμένουν σταθερά κατά τη πάροδο του χρόνου και στο περιβάλλον του χρήστη. 

 Temporal: Αντιπροσωπεύει τα μεταβαλλόμενα στη πάροδο του χρόνου 

χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας. 

 Environmental: Αντιπροσωπεύει εκείνα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 

μοναδικό τρόπο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Δηλαδή, η Base ομάδα μέτρησης περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 

ευπάθειας και δίνει στο χρηστή μια αντικειμενική εικόνα για την επικινδυνότητα της, 

ενώ οι Temporal και Environmental ομάδες  παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 

την ευπάθεια όσον αφορά τον κίνδυνο που αποτελεί, αλλά σε συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Κάτι τέτοιο επιτρέπει το χρηστή να λάβει πιο σωστές αποφάσεις σχετικά με την 

προτεραιότητα που θα δώσει στην εξάλειψη των ευπαθειών. 

 

 2.5  Open Source Vulnerability Database (OSVDB) 
Το OSVDB είναι μια ανοικτή web-based βάση δεδομένων ευπαθειών. Στόχος της 

OSVDB είναι να παρέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια, 

παρέχοντας  με κάθε λεπτομέρεια ενημερωμένες πληροφορίες ασφαλείας για κάθε είδος 

ευπάθειας.  
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Το project ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2002 κατά τη διάρκεια των συνεδρίων 

Blackhat και DEF CON και δημοσιεύτηκε επίσημα στο κοινό στις 31 Μαρτίου του 2004. 

Καλύπτει πάνω από 100.000 ευπάθειες, από 4735 ερευνητές, τα τελευταία 10 χρόνια. 

Με τη βοήθεια της online database OSVDB είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 

αναζήτηση μιας συγκεκριμένης ευπάθειας με βάση τον κωδικό της. Η OSVDB μας 

παρέχει πλήρη παρουσίαση της συγκεκριμένης ευπάθειας καθώς και τρόπους για να 

διορθώσουμε το πρόβλημα. Για παράδειγμα κάποια εργαλεία όταν εκτελούν μια σάρωση 

παράγουν αποτελέσματα ευπαθειών της μορφής: 

 
OSVDB-3268: /?mod=some_thing&op=browse: Directory indexing 

found. 

 

Χρησιμοποιώντας τον κωδικό “OSVDB-3268” στην αναζήτηση της σελίδας της 

OSVDB παρατίθενται πληροφορίες για το τι είδους ευπάθεια είναι αυτή και πως μπορεί 

να διορθωθεί. 

 

 2.6  Brute force attack 
Το Brute force είναι ένα είδος επίθεσης. Στόχος μιας τέτοιας επίθεσης είναι η 

εύρεση του username / password ενός χρήστη, του αριθμό της πιστωτικής του κάρτας ή 

ενός κρυπτογραφημένου κλειδιού. Μια επίθεση Brute force χρησιμοποιεί ένα λεξικό 

(dictionary file) που μπορεί να περιέχει συνηθισμένους κοινούς κωδικούς τους οποίους 

ελέγχει επαναληπτικά έναν προς έναν με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα 

σύστημα. Άλλη μια γνωστή μέθοδος είναι η Rule-based search attacks σύμφωνα με την 

οποία ο κακόβουλος χρήστης χρησιμοποιεί κανόνες για να παράγει πιθανούς κωδικούς 

από ένα τμήμα του username κτλ. Τέτοιες επιθέσεις μπορούν να πάρουν αρκετές ώρες, 

μέρες, μήνες ή ακόμα και χρόνια για να ολοκληρωθούν. Το πόσο χρόνο θα πάρει μια 

τέτοια επίθεση εξαρτάται συνήθως από την πολυπλοκότητα των κωδικών, το πόσο καλά 

γνωρίζει ο επιτιθέμενος τον στόχο κ.α. Για την αποφυγή τέτοιων επιθέσεων αρκετά 

συστήματα επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει 3 ή 4 προσπάθειες και μετά τον κλειδώνουν 

μη επιτρέποντας του να εισάγει άλλη φορά τους κωδικούς του. 
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 2.7  Ανατομία ενός Pentest 

 
Εικόνα 2-4: Βήματα ενός pentest [5] 

 

Παρακάτω περιγράφονται τα σταδία ενός pentest: 

 Reconnaissance (Αναγνώριση - Μελέτη του στόχου και συλλογή 

πληροφοριών): Το στάδιο της προετοιμασίας είναι το πιο σημαντικό στάδιο 

ενός pentest και επηρεάζει όλα τα επόμενα σταδία. Στην αναγνώριση 

συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για ένα σύστημα 

στόχο με τη βοήθεια μιας απλής Google αναζήτησης ή εργαλείων όπως το 

whois, nslookup, whois.domaintools.com κ.α. 

 Scanning/Enumeration (Ανίχνευση): Το στάδιο της ανίχνευσης μπορεί να 

θεωρηθεί και ως μια επέκταση του σταδίου αναγνώρισης όπου τα στοιχεία 

που συλλέχτηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση περεταίρω 

πληροφοριών για το στόχο. Ο χρήστης βρίσκει πληροφορίες για τις ανοιχτές 

πόρτες, την τοπολογία του δικτύου, τον τύπο και το όνομα των υπηρεσιών που 

εκτελούνται στο στόχο, το λειτουργικό του σύστημα, τις εκδόσεις του 

λογισμικού που χρησιμοποιούνται και αν αυτές είναι ενημερωμένες. 

Απώτερος σκοπός είναι να εντοπιστούν πιθανές ευπάθειες στο σύστημα-

στόχο οι οποίες θα συμβάλλουν τελικά στο να οργανωθεί καλύτερα μια 

επίθεση. 

 Gaining access (Απόκτηση πρόσβασης): Ο χρήστης προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί τις ευπάθειες που καταγράφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο 

και να αποκτήσει προνόμια διαχειριστή, και κατ’ επέκταση, πρόσβαση σε 

υπηρεσίες του συστήματος στόχου ή και σε γνωστοποίηση κωδικών 

κατηγορίας root για πλήρη έλεγχο του συγκεκριμένου συστήματος. 
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 Maintaining access (Διατήρηση πρόσβασης): Έχοντας αποκτήσει 

πρόσβαση στο σύστημα-στόχος ο χρήστης προσπαθεί να την διατηρήσει ώστε 

να μη χάσει τα προνομία και να είναι εφικτός ο έλεγχος και χειρισμός του 

συστήματος στο μέλλον, ακόμα και χωρίς την εκμετάλλευση κάποιας 

ευπάθειας. Το στάδιο αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων τα 

οποία αποκρυπτογραφούν κωδικούς πρόσβασης που έχουν υποκλαπεί κατά 

την αρχική πρόσβαση. 

 Reporting (Αναφορά): Το τελευταίο στάδιο, και επίσης πολύ σημαντικό, 

είναι η σωστή καταγραφή των όσων έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια του 

pentest.  Επισημαίνονται όλα τα κρίσιμα και ευάλωτα σημεία του στόχου 

προς εκμετάλλευση, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν,  και οι τρόποι με 

τους οποίους προτείνεται να βελτιωθεί η ασφάλεια του. 
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 3 Επισκόπηση εργαλείων ελέγχου διείσδυσης  

 3.1  Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των περισσότερο 

γνωστών εργαλείων έλεγχου διείσδυσης, σε μια προσπάθεια κάλυψης όλων των σταδίων 

ενός penetration test, με σκοπό να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά τους και βάσει αυτών 

να οριστούν τα κριτήρια με τα όποια ένας pentester θα μπορεί να αξιολογεί, και μέσα 

από μια πληθώρα εργαλείων που του προσφέρονται τελικά να επιλέξει το κατάλληλο, αν 

όχι βέλτιστο, για τον σκοπό που επιθυμεί. 

 3.2  Περιβάλλον εργασίας 
Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Oracle 

VM Virtual Box (Win7, 64-bit) και δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον εργασίας φιλικό ως 

προς τον pentester. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν τα virtual images των Kali Linux 

v2016.1 και Metaspoitable 2, που έπαιξαν το ρολό του λειτουργικού συστήματος του 

επιτιθέμενου και του συστήματος-στόχου, αντίστοιχα. 

 

 
Εικόνα 3-1: Virtual Box 

 

Το Kali Linux είναι μια διανομή βασισμένη στο Debian και δημιουργήθηκε στις 

13/03/2013 με κύριο σκοπό τη χρήση σε δοκιμές διείσδυσης. Αποτελεί το διάδοχο του 

BackTrack Linux και όμοια με το προκάτοχό του, είναι αφιερωμένη στην ηλεκτρονική 

ασφάλεια και περιέχει ορισμένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν 

hackers και pentesters διεθνώς. 
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Εικόνα 3-2: Το περιβάλλον Kali Linux 

 

Το Metaspoitable 2 είναι μια εσκεμμένα ευπαθής Linux εικονική μηχανή, 

σχεδιασμένη ακριβώς για το σκοπό της δοκιμής εργαλείων διείσδυσης και εξάσκησης 

κοινών τεχνικών διείσδυσης. 

 

 
Εικόνα 3-3: Metasploitable 2 

 

Για την επικοινωνία των δυο συστημάτων ορίστηκαν οι αντίστοιχοι network 

adapters των μηχανών τους στο virtual box σε “host-only” mode. Έχοντας στη συνέχεια 

εκκινήσει τα δυο συστήματα, με την εντολή “–ifconfig” σε κάποιο terminal 

καταγράφηκαν οι IP διευθύνσεις τους. “192.168.56.1” για το Kali Linux και 

“192.168.56.2" για το Metasploitable 2: 
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Εικόνα 3-4: IP Kali Linux 

 

 
Εικόνα 3-5: IP Metasploitable 2 

 3.3  Νmap/Zenmap 

 3.3.1 Γενικά 
Το Nmap είναι ένα δωρεάν open-source εργαλείο που χρησιμοποιείται για 

σάρωση δικτύων και ανιχνεύσεις ασφαλείας. Πολλοί διαχειριστές χρησιμοποιούν το 

εργαλείο για εργασίες καταμέτρησης και παρακολούθησης των υπολογιστών του 

δικτύου καθώς και των χρόνων λειτουργίας των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

εφαρμογή του, γίνεται χρήση IP πακέτων τα οποία εξετάζουν τι λειτουργικό τρέχει σε 

ένα σύστημα, τη διαθεσιμότητα των hosts, και παρέχουν πληροφορίες για το όνομα και 

το είδος των υπηρεσιών που εκτελούνται. 
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Σε πρώτη φάση, το εργαλείο αναπτύχτηκε για σαρώσεις μεγάλων δικτύων αλλά 

εφαρμόζεται το ίδιο αποτελεσματικά και σε επίπεδο μεμονωμένων στόχων. Πέρα από 

την κλασσική μορφή του εργαλείου, όπου οι εντολές συντάσσονται μέσω terminal, το 

Nmap διατίθεται και σε μορφή γραφικού περιβάλλοντος (GUI), το Zenmap. 

Το εργαλείο χρησιμοποιείται στις φάσεις της αναγνώρισης (Reconnaissance) και 

της ανίχνευσης (Scanning) και ο στόχος του είναι να βοηθήσει το χρήστη να 

συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα-στόχο είναι 

εφικτό. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Nmap είναι τα εξής: 

 Υποστήριξη δεκάδων τεχνικών χαρτογράφησης των δικτύων (ανίχνευση 

λειτουργικών, εκδόσεων λογισμικού). 

 Δυνατότητα σάρωσης πολύ μεγάλων δικτύων με εκατοντάδες χιλιάδες 

μηχανήματα 

 Υποστηρίζεται από τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα (Linux, Solaris, MAC 

OS Χ, BSD, Windows και AmigaOS) 

 Διάθεση γραφικής διεπαφής (Zenmap) για εφαρμογή από χρηστές με λιγότερη 

εμπειρία 

 Επαρκές υλικό προς μελέτη (βιβλία, tutorials, βίντεο παρουσίασης κ.λπ.) 

 Διατίθεται δωρεάν 

 

Η πληροφορία κλειδί, ανάμεσα στις πληροφορίες που παρέχονται από το Nmap 

είναι ο πίνακας με τις θύρες (ports). Πρόκειται για την λίστα με τον αριθμό της θύρας, το 

πρωτόκολλο, το όνομα της υπηρεσίας που την χρησιμοποιεί, καθώς και την κατάστασή 

της. Η κατάσταση μίας θύρας μπορεί να είναι: 

 Open: Μια διεργασία στο σύστημα χρησιμοποιεί αυτή την θύρα και αναμένει 

πακέτα σε αυτή. 

 Filtered: Κάποιο φίλτρο μπλοκάρει το Nmap από το να δει εάν αυτή η θύρα είναι 

open ή closed. 

 Closed: Καμία διεργασία δεν χρησιμοποιεί αυτή την θύρα, αν και κάτι τέτοιο 

μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. 

 Unfiltered: Δεν ανταποκρίνεται στην ανίχνευση του Nmap. 

Η σύνταξη μίας εντολής για το Nmap είναι η ακόλουθη: 

“Nmap [<Scan Type> ...] [<Options>] {<target specification>}” 
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 3.3.2 Εφαρμογή του Zenmap στο Metasploitable 2 
Για την συλλογή των πληροφοριών του συστήματος Metasploitable 2 

προτιμήθηκε η γραφική διεπαφή του Nmap, το Zenmap, καθ’ ότι τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης αποτυπώνονται με πολύ πιο ευανάγνωστο τρόπο από το εάν διαβάζονταν 

από ένα terminal. Ειδικότερα συλλέγονται πληροφορίες για τις ανοιχτές πόρτες, την 

τοπολογία του δικτύου και την έκδοση των εφαρμογών που εκτελούνται στο σύστημα-

στόχος. 

Ως εκ τούτου, ανοίγοντας το Zenmap που περιλαμβάνεται στο Kali Linux, 

εισάγεται IP διεύθυνση του Metasploitable 2 (192.168.56.102) και γίνεται επιλογή του 

είδους της σάρωση που ο χρήστης θέλει να εκτελεστεί. Οι επιλογές φαίνονται παρακάτω 

και μεταξύ άλλων, δίνεται η επιλογή για “ping scan”, “quick scan” το όποιο κάνει 

σάρωση μόνο για πόρτες του συστήματος, και “intense scan” που αποτελεί μια πιο 

λεπτομερή σάρωση του συστήματος. Επιλέγοντας το “intense scan” και πατώντας scan 

αρχίζει η σάρωση, και όταν ολοκληρωθεί εμφανίζονται τα αποτελέσματα στις από κάτω 

καρτέλες. Παρατηρείται ότι ανάλογα με την το είδος της σάρωσης, το Zenmap παραθέτει 

από κάτω την αντίστοιχη εντολή (command) που θα εισήγαγε κανείς σε terminal του 

Nmap. Στη παρακάτω περίπτωση του “intense scan” η αντίστοιχη εντολή είναι “nmap –

T4 –A –v 192.168.56.102”. 

 
Εικόνα 3-6: Zenmap - Output 

Στο πεδίο “Ports/Hosts” δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για το πόσες και ποιες 

πόρτες είναι ανοιχτές, καθώς και για τις διεργασίες που εκτελούνται σε κάθε μια. 

Ενδεικτικά, φαίνεται ότι έχει ανοιχτή τη πόρτα 22 η οποία εκτελεί την υπηρεσία “ssh” με 

έκδοση “OpenSSH 4.7p1 Debian ubundu”. 
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Εικόνα 3-7: Zenmap - Ports 

 

Στη καρτέλα “Topology” παρουσιάζεται μια χαρτογράφηση του δικτυού και 

παρατηρείται ότι ο μονός κόμβος που περιέχεται στο δίκτυο πέραν του host είναι ο κόμβος 

του Metaspoitable 2 με IP 192.168.56.102.  

 

 
Εικόνα 3-8: Zenmap - Topology 

 

Τέλος, στη καρτέλα “Host Details” παρατηρούνται πληροφορίες του συστήματος 

στόχου που έχουν να κάνουν με τις ανοιχτές πόρτες, την τρέχουσα κατάσταση του και μια 

προσπάθεια εκτίμησης του λειτουργικού του. Όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα, το 

Zenmap έχει αναγνωρίσει το λειτουργικό σύστημα του στόχου με ακρίβεια 100% να είναι 

Linux 2.6.9 – 2.6.33, καθώς και ότι 23 από τις 1000 πόρτες που σαρωθήκαν είναι ανοιχτές. 
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Εικόνα 3-9: Zenmap - Host Details 

 3.4  Nessus 

 3.4.1 Γενικά 
Το Nessus ανήκει στη κατηγορία των εργαλείων εντοπισμού ευπαθειών 

(vulnerability scanners), και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ένα μεγάλο πλήθος 

αυτοματοποιημένων σαρώσεων ασφάλειας σε σχετικά μικρό διάστημα που σε αντίθετη  

περίπτωση χειροκίνητης σάρωσης θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο. 

Το εργαλείο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1998 ως λογισμικό open source 

(GNU GPL), ενώ το 2005 η Tenable Network Security (TNS) ,η οποία έχει αναλάβει την 

ανάπτυξη του, σταμάτησε τη διάθεση του κώδικά (closed source ). Από τον Ιούλιο του 

2008 και μετά, διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Την “Home” έκδοση που είναι ελεύθερη για 

οικιακή χρήση με κάποιους περιορισμούς και την “Professional” που διατίθεται κατόπιν 

συνδρομής για επαγγελματική χρήση χωρίς περιορισμούς. Πλέον χρησιμοποιείται από 

μια πληθώρα οργανισμών και διαθέτει υποστήριξη από μια μεγάλη κοινότητα 

προγραμματιστών και χρηστών η οποία συνεχώς το εξελίσσει. 

Το Nessus βασίζεται στην αρχιτεκτονική client-server, γεγονός που το καθιστά 

ιδιαίτερα διαχειρίσιμο και λειτουργικό, καθώς ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το 

λογισμικό μέσω ενός εύχρηστου web interface, το οποίο παρέχεται και είναι κοινό για 

όλα τα λειτουργικά συστήματα. Η εγκατάσταση του μπορεί να γίνει στα περισσότερα 

περιβάλλοντα μεταξύ των οποίων είναι τα Windows, Linux, Mac OS X, Free BSD, 

Solaris κ.α.  
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Όντας ένα ισχυρό και εύκολο στη χρήση εργαλείο σάρωσης για την ασφάλεια 

δικτύων, περιέχει μια ευρεία βάση δεδομένων από plug-ins που ενημερώνεται 

καθημερινά και επιτρέπει τον έλεγχο εξ’ αποστάσεως ενός δεδομένου δικτύου και 

μπορεί να διαπιστώσει κατά ποσό το συγκεκριμένο δίκτυο έχει παραβιαστεί. 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια από τα βασικά δομικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του Nessus: 

 Προσφέρει μια έξυπνη σάρωση που δεν θεώρει τίποτα δεδομένο και δεν 

πραγματοποιεί υποθέσεις για την ύπαρξη μιας υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη 

θύρα. Επιπλέον αν ο έλεγχος που πραγματοποιείται μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά το στόχο, το Nessus δε τον εκτελεί και το καταγράφει στην αναφορά 

του. 

 Μειωμένο κόστος διαχείρισης λόγω της αρχιτεκτονικής client-server, καθώς η 

σύνδεση με το web interface μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υπολογιστή που 

διαθέτει έναν web browser. 

 Διαθέτει αρχιτεκτονική plug-ins κατά την οποία κάθε έλεγχος ασφάλειας είναι 

γραμμένος ως ένα εξωτερικό plug-in. Το γεγονός αυτό καθιστά τους ελέγχους 

πλήρως παραμετροποιήσιμους και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

προσαρμόσει τη σάρωση ανάλογα με αυτό που επιθυμεί. 

 Παρέχει συνδέσμους για αναγνωριστικά CVE και αναφορές OSVDB μέσω των 

plug-ins, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε δημοσιευμένη ευπάθεια που έχει 

εντοπιστεί. 

 Χρησιμοποιεί την ειδικά σχεδιασμένη γλωσσά NASL, (Nessus Attack Scripting 

Language) αποκλειστικά για τη δημιουργία των plug-ins. 

 Καθημερινό και αυτόματο update των plug-ins και των εκδόσεων του εργαλείου 

κατά το login.  

 Δυνατότητα ταυτόχρονης σάρωσης μεγάλου αριθμού στόχων. 

 Παραγωγή αυτομάτων αναλυτικών αναφορών με πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της σάρωσης και της επικινδυνότητας των ευπαθειών που έχουν 

εντοπιστεί. (Info, Low, Medium, High και Critical) καθώς και τρόπους 

αντιμετώπισης τους. 
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 3.4.2 Εφαρμογή του Nessus στο Metasploitable 2 
Η έκδοση του Nessus που εγκαταστάθηκε στο Kali Linux είναι η 6.5.6 Home 

edition και εκτελώντας την με την εντολή “service nessusd start” στο terminal, η 

σύνδεση στο γραφικό περιβάλλον του Nessus γίνεται πολύ απλά μέσω ενός 

οποιουδήποτε web browser εισάγοντας τη διεύθυνση https://localhost:8834. Έχοντας 

δημιουργήσει το λογαριασμό με τον όποιον θα γίνεται το log in, και έχοντας εισάγει το 

activation code που έχει αποσταλεί με e-mail, ο λογαριασμός ενεργοποιείται και 

επιτρέπει πλέον τη σύνδεση στο περιβάλλον, όπου με κάθε είσοδο γίνεται αυτόματη 

ενημέρωση των plug-ins. 

 

 
Εικόνα 3-10: Nessus - Login 

 

 

 
Εικόνα 3-11: Nessus - My Scans 

 

https://localhost:8834/
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Με ανοιχτό το Nessus, πατώντας “New Scan” ανοίγει το “Scan Library”  όπου 

καλείται ο χρήστης να επιλέξει το είδος της σάρωσης που επιθυμεί, που μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει host discovery (έλεγχο ανοιχτών θυρών), web application test scan (έλεγχο 

ευπαθειών διαδικτυακών εφαρμογών) αλλά και το απλό basic network scan (έλεγχος 

ευπαθειών δικτυού). Επίσης προσφέρεται το advanced scan το όποιο κάνει την σάρωση 

πλήρως παραμετροποιήσιμη δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει 

συγκεκριμένες πολιτικές σάρωσης και plug-ins εάν ο σκοπός είναι πιο εξειδικευμένος. 

Παρατηρείται ότι πολλές επιλογές δεν διατίθενται δωρεάν και αφορούν τη πλήρη 

έκδοση. 

 

 
Εικόνα 3-12: Nessus - Scan Library 

 

Για την σάρωση του Metasploitable 2 επιλέχτηκε το Basic Network Scan και 

εισήχθηκε στη περιοχή “Targets” η IP διεύθυνση του (192.168.56.102). 
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Εικόνα 3-13: Nessus - Basic Network Scan 

 

Πατώντας “Save” και “Scan” η σάρωση ξεκινά και όταν ολοκληρωθεί 

εμφανίζεται η καρτέλα με το πλήθος των ευπαθειών που εντοπίστηκαν, 

κατηγοριοποιημένες με χρωματοκώδικα ανάλογα με τη σοβαρότητα που έχουν 

χαρακτηριστεί. Επιλέγοντας το “Vulnerabilities” εμφανίζεται η αναλυτική λίστα 

ευπαθειών όπου μπορεί κανείς να δει την αναφορά για τη κάθε ευπάθεια ξεχωριστά. 

 

 
Εικόνα 3-14: Nessus - Scan results 
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Εικόνα 3-15: Nessus - Vulnerability list 

 

 
Εικόνα 3-16: Nessus - Vulnerability details 

 

Η αναφορά μια ευπάθειας περιλαμβάνει πληροφορίες για το είδος της ευπάθειας 

και το τρόπο με τον όποιο κάποιος κακόβουλος θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί, 

αλλά και τη λύση που προτείνεται για να αντιμετωπιστεί. Παράλληλα, παρατίθενται 

links που αναφέρονται στην ευπάθεια, λεπτομέρειες για το πως μπορεί γίνει η 

εκμετάλλευση της, καθώς και για το ποια πόρτα βρέθηκε ανοιχτή. 

Το πεδίο “Plug-in Information” πληροφορεί για τη ταυτότητα του plug-in που 

περιέχει τις πληροφορίες τις ευπάθειας, καθώς και την ημερομηνία που τροποποιήθηκε 

τελευταία, και το “Risk Information” δείχνει το βαθμό επικινδυνότητας της ευπάθειας 
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συμφώνα με τον δείκτη CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Επιπλέον, 

αναφέρονται τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να γίνει η εκμετάλλευση της ευπάθειας και 

τέλος, το “Reference Information” παραπέμπει σε ιστότοπους βάσεων 

δεδομένων/βιβλιοθηκών (CVE, OSVDB) όπου υπάρχει μια ενδεχομένως 

λεπτομερέστερη ανάλυση της ευπάθειας και των συνεπειών της, καθώς και σε αρχεία 

κώδικα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση της (exploits). 

Όπως αναφέρθηκε, ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του Nessus είναι η 

παραγωγή αυτόματων αναφορών μιας σάρωσης, που εμπεριέχει τις παραπάνω 

πληροφορίες για όλες τις ευπάθειες που ανακαλύφθηκαν ξεχωριστά. Για την δημιουργία 

μιας αναφοράς αρκεί να επιλεχθεί στη καρτέλα των αποτελεσμάτων σάρωσης η επιλογή 

“Export”  (Εικόνα 3-14). Οι αναφορά παράγεται σε μορφή pdf, html, csv και nessus. 

Έχοντας επιλέξει την μορφή, ο χρήστης επιλεγεί αν επιθυμεί οι ευπάθειες να 

εμφανίζονται κατηγοριοποιημένες κατά host ή κατά plug-in. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το μέρος του περιεχόμενου μιας pdf 

αναφοράς για τη σάρωση που πραγματοποιήθηκε στο στόχο του Metasploitable 2 με τις 

ευπάθειες κατηγοριοποιημένες  κατά plug-in: 

 

 
Εικόνα 3-17: Nessus - Report Summary 
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Εικόνα 3-18: Nessus - Report Details 

 3.5  Nikto 

 3.5.1 Γενικά 
Το Nikto είναι ένας ανοιχτού κώδικα web server scanner ο όποιος πραγματοποιεί 

εκτενείς ελέγχους σε web servers με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών ευπαθειών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αυτούς τους διεξοδικούς ελέγχους συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος για 

μη ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, που μπορούν να αποτελέσουν ένα είδος 

ευπάθειας, ο έλεγχος πάνω από 6500 επικίνδυνων αρχείων/CGIs, ο εντοπισμός του 

εγκατεστημένου λογισμικού στον web server κ.λπ. Το εργαλείο αυτό είναι γραμμένο σε 

γλώσσα Perl και μπορεί εύκολα να επεκταθεί και να προσαρμοστεί. Με λίγη γνώση της 

γλώσσας και έναν text editor, μπορεί κανείς εύκολα να μελετήσει και να τροποποιήσει 

τον πηγαίο κώδικα ώστε να τον φέρει στα μέτρα του. Σαρώνει τον server σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα ελέγχοντας την βάση δεδομένων του για ευπάθειες οι οποίες είναι 

ενημερωμένες με τις τελευταίες λεπτομέρειες. 

Το Nikto γράφτηκε από τον Chris Sullo και τον David Lodge και κυκλοφόρησε 

πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2001 ως η έκδοση 1.00 Beta ακολουθούμενο από την 

νεότερη έκδοση του, την 1.01. Μέσα σε διάστημα 2 ετών το Nikto έγινε ένα από τα πιο 

http://www.cirt.net/sullo
http://cirt.net/dave
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δημοφιλή διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών σε έναν web server. Έπειτα,  το 

Νοέμβριο του 2007 κυκλοφόρησε η έκδοση 2.0, η οποία βελτιώθηκε σταδιακά. 

 Συνοπτικά, τα βασικότερα χαρακτηριστικά και λειτουργιές του είναι: 

 Ελέγχει για μη ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού σε πολλούς server 

 Ανιχνεύει προγράμματα και αρχεία που δεν είναι ασφαλή 

 Πλήρης HTTP Proxy υποστήριξη 

 Απαρίθμηση username Apache 

 Υποστήριξη SSL (Secure Socket Layer) 

 Brute forcing 

 Ενημερώνεται σχετικά εύκολα 

 Αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναφοράς που πραγματοποίησε σε αρχείο 

διάφορων format 

 Είναι γρήγορο και αποτελεσματικό  

 Είναι διαθέσιμο για τις περισσότερες εκδόσεις Linux, Windows καθώς και Mac 

OS. 

Το Nikto δεν ανήκει στην κατηγόρια των stealth εργαλείων, καθώς οποιοσδήποτε 

ελέγξει τα log files μπορεί εύκολα να εντοπίσει τα scans που πραγματοποιήθηκαν. Τα 

log files σε έναν web server περιέχουν την IP του συστήματος από το οποίο προήρθε ο 

έλεγχος και για αυτό το λόγο προτείνεται να χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για την 

ανίχνευση σελίδων που ανήκουν σε γνωστό περιβάλλον ή ακόμα καλύτερα αν ο 

διαχειριστής του συστήματος είναι ενήμερος, μιας και είναι πιθανό να ελέγξει τα logs 

και να παρατηρήσει την αποτυχημένη ή επιτυχημένη απόπειρα να αποσπαστούν 

πληροφορίες από το σύστημα του. 

 

 
Εικόνα 3-19: Access logs 

 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι το λογισμικό Nikto δεν καλύπτει τα ίχνη 

του, αλλά αντίθετα αφήνει σημάδια στο log file τα οποία μπορεί να προδώσουν την 

απόπειρα για ανίχνευση του στόχου. Το χαρακτηριστικό αυτό το καθιστά ως ένα 
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εργαλείο το οποίο δεν χρησιμοποιείται τόσο για επίθεση όσο για να την παρεμπόδιση 

της, μέσω του εντοπισμού τυχόν ευπαθειών ενός συστήματος και της επακόλουθης 

εξάλειψης τους. 

 

 3.5.2 Εφαρμογή του Nikto στο Metasploitable 2 
Η έκδοση του Nikto που χρησιμοποιήθηκε είναι η v2.1.6 και βρίσκεται 

προεγκατεστημένη στο Kali Linux. Επιλέγοντας το Nikto από τα εργαλεία ανοίγει το 

terminal που είναι έτοιμο να δεχτεί κάποια εντολή. Για να εκτελεστεί για πρώτη φορά το 

Nikto θα πρέπει να προηγηθεί προσδιορισμός του στόχο (host) και προαιρετικά της 

θύρας (port) στην οποία είναι επιθυμητό να διεξαχθεί ο έλεγχος (Αν δεν δηλωθεί η θύρα 

τότε χρησιμοποιείται εξ’ ορισμού η θύρα 80). Ο host μπορεί να είναι είτε η IP είτε το 

hostname του μηχανήματος και ορίζεται χρησιμοποιώντας το –h (-host) option. Ως εκ 

τούτου, εισάγοντας την IP του Metasploitable 2 με την εντολή “nikto –h 

192.168.56.102”,  η σάρωση ξεκινά. (π.χ. Η εντολή για την σάρωση διαφορετικής θύρας 

θα ήταν “nikto –h 192.168.56.102 –p 8009) 

 

 
Εικόνα 3-20: Nikto - Scan results 

 

 Από τα αποτελέσματα της σάρωσης προκύπτουν αρχικά κάποιες σημαντικές 

πληροφορίες για την έκδοση του Apache server (Apache/2.2.8 - Ubuntu) που εκτελεί ο 

στόχος όπου ενημερώνει ότι χρειάζεται ενημέρωση:  
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 “Apache/2.2.8 appears to be outdated (current is at least Apache/2.4.12) Apache 

2.0.65 and 2.2.29 are also current” 

 Επισημαίνει ότι το σύστημα είναι επιρρεπές σε κάποιες επιθέσεις Cross site 

scripting (XSS): 

 “The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user 

agent to protect against some forms of XSS” 

 Πολλές από τις ευπάθειες που αναφέρει το Nikto, εμφανίζονται με το κωδικό που 

παραπέμπουν στην online βάση δεδομένων OSVDB. Μεταβαίνοντας στο site 

http://osvdb.org μπορεί ο χρήστης να δει τη περιγραφή της ευπάθειας, το μέγεθος 

επικινδυνότητας της ευπάθειας συμφώνα με τον δείκτη CVSS, να πάρει πληροφορίες για 

πιθανά exploits, καθώς και να συμβουλευτεί τρόπους για το πως διορθώνεται η 

συγκεκριμένη ευπάθεια. Παίρνοντας για παράδειγμα την ευπάθεια “OSVDB-3268: /doc/: 

Directory indexing found” και κάνοντας αναζήτηση “OSVDB-3268”  η σελίδα εμφανίζεται 

με την παρακάτω μορφή περιέχοντας τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν, καθώς και 

αναφορές σε τυχόν άλλες βάσεις όπου έχει καταχωρηθεί η ευπάθεια. 

 

 

 
Εικόνα 3-21: OSVDB 

 

http://osvdb.org/
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 3.6  Nexpose 

 3.6.1 Γενικά 
Το Nexpose είναι και αυτό ένα εργαλείο που ανήκει κυρίως στη κατηγορία των 

vulnerability scanners και αναπτύχθηκε το 2011 από τη Rapid7. Διατίθεται σε 5 εκδόσεις 

(Community, Express, Consultant, Enterprise και Ultimate) από τις οποίες μονό η 

Community παρέχεται δωρεάν. Το Nexpose υποστηρίζεται για Windows και Linux 

συστήματα αλλά μονό για την 64-bit έκδοση τους. Στόχος του εργαλείου είναι να 

υποστηρίξει με τη βοήθεια plug-ins όλες τις φάσεις της διαχείρισης ευπαθειών. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι το εργαλείο υποστηρίζει την αναγνώριση, επαλήθευση, 

ταξινόμηση (βάσει επικινδυνότητας), ανάλυση επιπτώσεων, και εξάλειψη των ευπαθειών 

ενός συστήματος αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με το Metasploit, 

καθώς οι λειτουργίες του μπορούν να ενσωματωθούν με αυτό. Οι εκδόσεις που 

υποστηρίζουν μια τέτοια συμβατότητα είναι όλες εκτός της community έκδοσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το Nexpose έχει δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω λειτουργιών: 

 Αναγνώριση, απογραφή, και εύκολη οργάνωση των αγαθών (assets) σε λογικές 

ομάδες για τη καλύτερη διαχείριση τους. 

 Αναγνώριση ευπαθειών και σύνδεση αυτών με λανθασμένες ρυθμίσεις, 

παραβιάσεις πολιτικών, έκθεση σε κακόβουλο λογισμικό 

 Ιεράρχηση ευπαθειών βάση της βαθμολογίας τους στο σύστημα CVSS. 

 Επαλήθευση ευπαθειών που επιτυγχάνεται από τη συμβατότητα του Nexpose με 

το Metasploit 

 Δημιουργία reports σε διαφόρων μορφών templates με τα αποτελέσματα της 

σάρωσης όσον αφορά την καταγραφή των ευπαθειών και των τρόπων 

αντιμετώπισης τους. 

 3.6.2 Εφαρμογή του Nexpose στο Metasploitable 2 
Η έκδοση του Nexpose που χρησιμοποιήθηκε είναι η “Community v6.4.0” και 

εγκαταστάθηκε στο Windows 7 64-bit host σύστημα, από οπού έχοντας πρώτα 

δημιουργήσει ένα account και λαμβάνοντας e-mail με το activation code,  ο χρήστης 

μπορεί να κάνει login στο web interface του Nexpose μέσω οποιουδήποτε browser στη 

διεύθυνση https://localhost:3780. Κατά την είσοδο στο περιβάλλον του Nexpose γίνεται 

αυτόματα έλεγχος και εγκατάσταση νέων ενημερώσεων του λογισμικού. 

https://localhost:3780/
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Εικόνα 3-22: Nexpose - Login 

 

Έχοντας συνδεθεί στο Nexpose, επιλέγεται από το tab “Create” το πεδίο “Site” 

για να οριστούν τα στοιχεία σάρωσης του συστήματος στόχου. Επιπλέον επιλογές είναι 

το “Asset Group” με το οποίο μπορούν να σαρωθούν πολλοί στόχοι ταυτόχρονα, το 

“Dynamic asset group” όπου μπορούν να οριστούν φίλτρα που θα 

συγκεκριμενοποιήσουν μια μεγάλη σάρωση, το “Report” που δίνει τη δυνατότητα 

παραγωγής αναφορών και το “Tags” το οποίο προσφέρει την επιλογή δημιουργίας tags 

που θα περιγράφουν και θα κατηγοριοποιούν τα αποτελέσματα μια σάρωσης. 

 

 
Εικόνα 3-23: Nexpose - Create scan 
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Στη καρτέλα “Info & Security” εισάγεται το όνομα της σάρωσης “Metasploitable  

2” και στη συνεχεία η IP διεύθυνση του “192.168.56.102” στη καρτέλα “Assets”. Στις 

καρτέλες Templates και Engines διατίθενται επιλογές για advanced ρυθμίσεις που 

παραμετροποιούν τo είδος της σάρωσης, είτε βάσει προεγκατεστημένων προτύπων, είτε 

μέσω επίλογων που εισάγονται από το χρηστή. Εάν δεν ρυθμιστεί καμία παράμετρος, 

επιλέγοντας άπλα “Save & Scan” αποθηκεύεται και ξεκινά μια basic in-depth σάρωση 

του στόχου οπού η πρόοδος της φαίνεται στις καρτέλες “Home” και “Assets”. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη καρτέλα “Home” παρουσιάζονται με μορφή γραφικής 

παράστασης όλες οι σαρώσεις που έχουν εκτελεστεί εμφανίζοντας την μεταβολή της 

γενικής επικινδυνότητας παραβίασης του συστήματος που σαρώθηκε ως προς το χρόνο. 

 

 
Εικόνα 3-24: Nexpose - Home 

 

 
Εικόνα 3-25: Nexpose - Assets 
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Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, μπορούν να εξεταστούν οι ευπάθειες που 

ανιχνεύθηκαν,  στο tab “Vulnerabilities”. Έχοντας ανακαλύψει 322 ευπάθειες, το 

Nexpose αποτυπώνει τα αποτελέσματα σε μορφή γραφήματος πίτας όπου, όπως φαίνεται 

παρακάτω, η μια τις κατηγοριοποιεί ανάλογα το βαθμό επικινδυνότητας τους στο 

σύστημα CVSS, και η άλλη ανάλογα το πόσο εύκολα εκμεταλλεύσιμες είναι. Κάτω από 

τα γραφήματα εμφανίζεται η λίστα όλων των ευπαθειών για τη κάθε ευπάθεια 

ξεχωριστά. 

 

 
Εικόνα 3-26: Nexpose - Vulnerabilities 

 

 Επιλέγοντας μια ευπάθεια παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν 

ημερομηνία πρώτης εμφάνισης, περιγραφή επιπτώσεων, πιθανά exploits και εργαλεία 

που μπορούν να τα εφαρμόσουν για να την εκμεταλλευτούν, τρόποι αντιμετώπισης της, 

καθώς και σύνδεσμοι/αναφορές που παραπέμπουν σε βιβλιοθήκες με αναλυτικά στοιχειά 

για την ευπάθεια. 
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Εικόνα 3-27: Nexpose - Vulnerability Information 

  

Το Nexpose μέσα από το tab “Reports”, προσφέρει επίσης την δυνατότητα 

δημιουργίας αυτόματων αναφορών με όλες τις λεπτομέρειες μιας σάρωσης. 

Συγκεκριμένα, ανοίγοντας την καρτέλα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 9 

πρότυπα (templates) αναφορών από τα οποία κάποια καταγράφουν μονό τα βασικά 

αποτελέσματα της σάρωσης, και άλλα είναι απολύτως λεπτομερή αναλύοντας κάθε 

ευπάθεια διεξοδικά. Στη συνέχεια, δηλώνοντας την σάρωση που επιθυμείται να 

καταγραφεί, μαζί με τη μορφή του αρχείου (pdf, html) και πατώντας “Save & Run the 

report”, δημιουργείται το αρχείο αναφοράς. 

 

 
Εικόνα 3-28: Nexpose - Report templates 
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Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά μέρος του αρχείου αναφοράς της σάρωσης του 

Metasploitable 2 που δημιουργήθηκε με τη χρήση του “executive overview” template: 

 

 
Εικόνα 3-29: Nexpose - Report Metasploitable 2 
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 3.7  Metasploit Framework 

 3.7.1 Γενικά 
Το Metasploit Framework είναι ένα δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο 

παρέχει στους χρηστές δυνατότητες ανάλυσης και εκμετάλλευσης ευπαθειών των 

πληροφοριακών συστημάτων, τις οποίες πιο πριν έχουν ανιχνεύσει τα εργαλεία 

εντοπισμού (vulnerability scanners). Χρησιμοποιείται κατά το στάδιο της απόκτησης 

πρόσβασης (gaining access) ενός ελέγχου διείσδυσης και περιλαμβάνει την ανάπτυξη και 

εκτέλεση των ονομαζόμενων exploits που ουσιαστικά αποτελούν κώδικα εκμετάλλευσης 

ευπαθειών με απώτερο σκοπό τον απομακρυσμένο έλεγχο του στόχου. 

 Πρώτη φορά αναπτύχθηκε από τον H.D. Moore το 2003, είναι γραμμένο σε 

Ruby, C/C++ και Αssembly και είναι συμβατό τόσο για Windows όσο και για Unix 

based συστήματα (Linux, Mac OS X). Για τη λειτουργιά του διατίθεται είτε στη μορφή 

της διεπαφής ιστού (Web interface), είτε μέσω του “MSF Console” όπου η 

αλληλεπίδραση γίνεται μέσω terminal. 

Το Metasploit Framework χρησιμοποιεί δυο ειδών modules γραμμένα σε γλώσσα 

Ruby, τα exploit modules και τα auxiliary modules. Όπως προαναφέρθηκε, τα πρώτα 

είναι υπεύθυνα για την εκμετάλλευση ευπαθειών που έχουν εντοπιστεί σε συστήματα με 

σκοπό τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας του χρηστή με το στόχο, ενώ τα δευτέρα 

είναι βοηθητικά πρόσθετα modules που εκτελούν λειτουργίες τύπου σάρωσης θυρών, 

σάρωσης υπηρεσιών, παράγωγης αναφορών κ.α. 

Κύριο ρολό στη διαδικασία της εκμετάλλευσης των ευπαθειών αποτελούν τα 

payloads (ωφέλιμα φορτία). Πρόκειται για τμήματα κώδικα σε Assembly, τα όποια μετά 

τη χρήση ενός exploit, και αφού αυτό έχει παρεμβάλλει επιτυχώς το σύστημα-στόχο, 

εκτελούνται στο σύστημα, δίνοντας στον χρηστή τον έλεγχο του, επιστρέφοντας ένα 

command line shell (κέλυφος). Τα payloads διαχωρίζονται σε reverse shell και bind 

shell. Ένα reverse shell δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα προς 

εκμετάλλευση μέσω ενός terminal, ενώ ένα bind shell αποδίδει μια γραμμή εντολών 

στην θύρα ακρόασης του exploited συστήματος, πάνω στην όποια μπορεί έπειτα να 

συνδεθεί ο χρήσης. Από τη στιγμή που αποκτηθεί ένα shell ο χρήστης μπορεί στη 

συνέχεια να δράσει με ποικίλους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι η εκτέλεση εντολών 

στο στόχο, η απόκτηση δικαιωμάτων διαχειριστή, το κατέβασμα αρχείων κλπ.  Η 

ανιχνευσιμότητα των payloads είναι σημαντικό να περιορίζεται όσο το δυνατόν 
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περισσότερο, και για το λόγο αυτό, το Metasploit περιέχει encoders για την 

κωδικοποίηση των πακέτων τους. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

 Παρέχει την δυνατότητα στο χρηστή να γράψει τα δικά του exploit modules. 

 Με τη τεχνολογία των plug-ins, μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του 

καθενός δίνοντας του μεγάλη ευελιξία. 

 Υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα και εξελίσσεται συνέχεια. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση στη δημιουργία νέων εργαλείων διείσδυσης. 

 

Από τη στιγμή που εντοπιστεί μια ευπάθεια στα πλαίσια ενός ελέγχου 

διείσδυσης, η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης με το 

Metasploit, περιλαμβάνει: 

1. Αναζήτηση των υποστηριζόμενων exploits για την συγκεκριμένη ευπάθεια (εάν 

δεν προτείνεται ήδη από το ανάλογο εργαλείο σάρωσης ευπαθειών), και επιλογή 

του κατάλληλου. Επιλογή payload για το αντίστοιχο exploit (όταν δεν γίνεται 

αυτόματα), και καθορισμός της IP διεύθυνσης του απομακρυσμένου συστήματος 

στόχου. 

2. Εκτέλεση του exploit 

3. Εκτέλεση του payload στο στόχο αν το exploit έχει εκτελεστεί με επιτυχία  

4. Είσοδος και έλεγχος του συστήματος στόχου. Απόσπαση ευαίσθητων 

πληροφοριών (usernames/passwords κλπ), κατέβασμα αρχείων, εγκατάσταση 

κακόβουλου λογισμικού κλπ. 

 

 
Εικόνα 3-30: Στάδια επίθεσης με το Metasploit [6] 
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 3.7.2 Εφαρμογή του Metasploit Framework στο Metasploitable 2 
Το Metasploit Framework είναι επίσης ένα από τα εργαλεία που περιλαμβάνεται 

στο Kali Linux. Το interface που χρησιμοποιήθηκε είναι το MSF Console και 

επιλέγοντας το Metasploit από το menu, ανοίγει το terminal όπου φορτώνει το 

λογισμικό. Αφού ανοίξει, παρατηρείται ότι η έκδοση του είναι η v4.11.7 που 

υποστηρίζει 1518 exploits και 437 payloads. 

 

 
Εικόνα 3-31: Metasploit console 

 

Για τη πραγματοποίηση της επίθεσης στη μηχανή του Metasploitable 2 απαιτείται 

να προσδιοριστεί η ευπάθεια προς εκμετάλλευση. Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα των 

εργαλείων ανίχνευσης ευπαθειών, στη προκειμένη περίπτωση του Nessus, έγινε 

αναζήτηση για ευπάθειες οι οποίες στο αναλυτικό report τους περιελάμβαναν στη 

καρτέλα του “Exploitable With” το Metasploit, ακολουθούμενο από το κατάλληλο 

exploit (προτιμάται συνήθως η επιλογή μιας κρίσιμης/critical επικινδυνότητας 

ευπάθειας, ώστε να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εύρεσης επιτυχούς exploit). Μια από 

τις ευπάθειες που εξετάστηκαν και πληρούσαν την προϋπόθεση ήταν η “Samba 3.0.0 

‘SamrChangePassword’ RCE”, κατά την οποία, όπως αναφέρεται, λόγω λανθασμένων 

ρυθμίσεων αυθεντικοποίησης χρηστών της έκδοσης του Samba στο Metasploitable 2, ο 

επιτιθέμενος έχει την δυνατότητα να αποκτήσει ένα shell όταν η επιλογή “username map 

script” είναι ενεργοποιημένη. 
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Εικόνα 3-32: Samba ευπάθεια/exploit στο Nessus 

 

Επιστρέφοντας στο Metasploit console, με την εντολή “search samba” 

πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των exploits για την συγκεκριμένη ευπάθεια. Δίπλα 

σε κάθε exploit αναγράφεται στη στήλη “Rank” ένας χαρακτηρισμός για το πόσο 

αποτελεσματικό θεωρείται το αντίστοιχο exploit (normal, good, great, excellent). 

 

 
Εικόνα 3-33: Metasploit - Exploit list 

 

Γίνεται εμφανές ότι το exploit Samba “username map script Command 

Execution” που υπέδειξε το Nessus χαρακτηρίζεται ως excellent. Για τη χρήση του, 

εισάγεται η εντολή “use exploit/multi/samba/usermap_script” 

Στη συνέχεια επιλέγεται το payload. Με την εντολή “show payloads” εμφανίζεται 

μια λίστα όλων των συμβατών με το exploit payloads. 
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Εικόνα 3-34: Metasploit - Payload list 

 

Για την απόκτηση ενός reverse shell ορίστηκε το ανάλογο payload με την εντολή 

“set payload cmd/unix/reverse” 

Έχοντας επιλέξει exploit και payload, μένει να εισαχθούν οι πληροφορίες που 

απαιτούνται για την επικοινωνία επιτιθέμενου/στόχου. Με την εντολή “show options” 

εμφανίζονται τα στοιχεία των δυο συστημάτων που κάποια έχουν συμπληρωθεί 

αυτόματα, αφήνοντας κενά τα σημεία τα οποία ο χρήστης καλείται να εισάγει. 

 

 
Εικόνα 3-35: Metasploit - Στοιχεία Local και Remote Hosts 

 

Βλέποντας ότι οι θύρες (ports) έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το module 

πρέπει να οριστούν μόνο οι IP διευθύνσεις στόχου (RemoteHOST) και επιτιθέμενου 

(LocalHOST) με τις αντίστοιχες εντολές “set RHOST 192.168.56.102” και “set LHOST 

192.168.56.101”. 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία με την εντολή “exploit”, το exploit εκτελείται 

μαζί με το payload και αν έχει πετύχει το σκοπό του, το Metasploit επιστρέφει ένα shell 

προς σύστημα στόχο όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 3-36: Metasploit - Open shell 

 

Από το σημείο αυτό και μετά, ο χρήστης έχει συνδεθεί ως root στο 

Metasploitable 2 και μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια. Ενδεικτικά 

εκτελεστήκαν οι εντολές “whoami”, “ifconfig” και “ls”  που επιβεβαίωσαν αντίστοιχα 

την ταυτότητα του χρηστή ως “root”, την IP διεύθυνση του Metasploitable 2 

(192.168.56.102) και την λίστα των αρχείων στο σύστημα από όπου κάποια κακόβουλη 

οντότητα θα μπορούσε να υποκλέψει σημαντικές πληροφορίες όπως usernames και 

passwords.  

 

 
Εικόνα 3-37: Open shell - whoami/ifconfig 
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Εικόνα 3-38: Open shell - file list 

 

 3.8  John the Ripper/Johnny 

 3.8.1 Γενικά 
Το John the Ripper είναι ένα πολύ δημοφιλές και γρήγορο εργαλείο σπασίματος 

κωδικών (password cracker) και ανήκει στη κατηγορία των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται στο στάδιο τη διατήρησης πρόσβασης (maintaining access) ενός 

έλεγχου διείσδυσης.  

Συγκεκριμένα, η μέθοδος του να αποκτάται πρόσβαση σε κάποιο σύστημα στόχο 

μέσω ενός exploit μπορεί να είναι μια προσωρινή κατάσταση, αφού από τη μεριά του 

στόχου υπάρχει πάντα μια καλή περίπτωση η ευπάθεια που ανακαλύφθηκε να 

αποκατασταθεί. Για το λόγο αυτό συνηθίζεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 

αρχικής πρόσβασης να γίνεται μια αναζήτηση για τα αρχεία του συστήματος που 

περιέχουν τα ονόματα χρηστών με τους αντίστοιχους κρυπτογραφημένους κωδικούς 

(hash codes), και με τη βοήθεια των password cracker εργαλείων να επιχειρείται 

αποκρυπτογράφηση των πιο αδύναμων. Ο pentester υιοθετώντας την ιδία λογική με τον 

επιτιθέμενο, προσπαθεί ανακαλύπτοντας τους αδύναμους κωδικούς να τους καταγράψει 

και να ενημερώσει τον εκάστοτε υπεύθυνο για αντικατάσταση τους από ισχυρότερους. 

Το John the Ripper αναπτύχτηκε τη δεκαετία του ’90, αρχικά για την ανίχνευση 

αδύναμων κωδικών σε συστήματα UNIX, ενώ πλέον υποστηρίζεται για 15 διαφορετικές 

πλατφόρμες (DOS, Win32, OpenVMS κ.α.). Βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι 

συνδυάζει πολλά πακέτα σπασίματος κωδικών σε ένα, έχει έναν αυτόματο μηχανισμό 

εντοπισμού κωδικών που δεν είναι καθαρό κείμενο και παρέχει και έναν πλήρως 

παραμετροποιήσιμο cracker για πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις. 
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Η ανίχνευση κωδικών πραγματοποιείται: είτε με τη χρήση λίστας λέξεων, όπου 

κρυπτογραφείται κάθε password της λίστας ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο 

κρυπτογράφησης και γίνεται σύγκριση των hash codes που προκύπτουν με τα hash codes 

του στόχου, είτε παρόμοια, μετατρέποντας τους κωδικούς που είναι καθαρό κείμενο σε 

hash code μορφή και κάνοντας την ίδια σύγκριση. 

Το John the Ripper διατίθεται δωρεάν, και εκτός από τη κλασική του μορφή σε 

terminal, διατίθεται από το 2011 και σε μορφή γραφικού περιβάλλοντος, το Johnny. 

 3.8.2 Εφαρμογή του Johnny στο Metasploitable 2 
Με σκοπό την ανίχνευση κωδικών πρόσβασης του Metasploitable 2 προτιμήθηκε 

η γραφική διεπαφή Johnny (version 2.2) κυρίως λόγω ευκρίνειας της απεικόνισης των 

αποτελεσμάτων, αλλά και καθώς οι εντολές για το terminal interface δε παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη πολυπλοκότητα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Το John the Ripper όπως και 

το Johnny είναι προεγκατεστημένα εργαλεία του Kali Linux. 

Για να διατηρηθεί η πρόσβαση που επιτεύχθηκε σε προηγούμενη ενότητα με τη 

χρήση εργαλείων εκμετάλλευσης ευπαθειών, απαιτείται αρχικά αναζήτηση των αρχείων 

του συστήματος που εμπεριέχουν στοιχεία με τα ονόματα χρηστών και τα αντίστοιχα 

hash codes τους. Οι πληροφορίες αυτές στα UNIX βρίσκονται συνήθως στο αρχείο 

“shadow” του φακέλου “etc”. Σε κάποια συστήματα τo αρχείο αυτό είναι προσβάσιμο 

από όλους τους χρήστες. 

Έχοντας συνδεθεί ως root στο Metasploitable 2 μέσω του Metasploit η εντολή 

προσπέλασης του περιεχομένου του παραπάνω αρχείου συντάσσεται ως “cat 

/etc/shadow”. Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα της παρακάτω μορφής: 

 

 
Εικόνα 3-39: Αρχείο κωδικών “shadow” 
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Από το αρχείο προκύπτουν 38 ονόματα χρηστών που συνοδεύονται από τα 

κρυπτογραφημένα passwords τους τα όποια κλήθηκε το Johnny να “σπάσει”. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο αρχείο δεν ήταν εφικτή με το default login του 

Metasploitable 2 “msfadmin”, και απαιτούνταν είσοδος μόνο ως “root”. 

Η εισαγωγή των κωδικών προς ανίχνευση στο Johnny προϋποθέτει την ανάγνωση 

τους μέσω ενός αρχείου μορφής κειμένου. Αφού λοιπόν δημιουργηθεί ένα 

“Passwords.txt” στην επιφάνεια του Kali, ο χρήστης αντιγράφει τα δεδομένα της λίστας 

των κωδικών από το Metasploit console στο αρχείο κειμένου. 

Στη συνεχεία, ανοίγοντας το Johnny από το menu επιλέγεται η καρτέλα “Open 

password file” και εισάγεται το Password.txt όπου έπειτα διαλέγοντας “Start new attack” 

το εργαλείο ξεκινά την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των hash codes: 

 

 
Εικόνα 3-40: Johnny – Αποκρυπτογράφιση αρχείου “shadow” 

 

Ολοκληρώνοντας την ανίχνευση το Johnny, παρατηρείται ότι από τα 38 ονόματα 

χρηστών της λίστας μόνο τα 8 περιείχαν hash codes, και από τα οποία μπόρεσαν να 

αποκρυπτογραφηθούν τα 7. 

Προς επαλήθευση της ανίχνευσης, επιχειρήθηκε το login των χρηστών με τα 

αποκρυπτογραφημένα passwords και η σύνδεση ήταν επιτυχής. Ενδεικτικά για username 

“sys” και password “batman”: 
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Εικόνα 3-41: Metasploitable 2 - Login ως ”sys” 

 

 3.9  Armitage 

 3.9.1 Γενικά 
Το Armitage είναι ένα δυναμικό γραφικό περιβάλλον ανίχνευσης και εκμετάλλευσης 

ευπαθειών βασισμένο στο Metasploit framework και αναπτύχτηκε για πρώτη φορά το 2011 

από τον Raphael Mudge. Η διεπαφή διανέμεται δωρεάν, είναι καλοφτιαγμένη, πλούσια σε 

λειτουργίες και απευθύνεται κυρίως σε χρήστες περισσότερο εξοικειωμένους σε γραφικά 

περιβάλλοντα, που όμως έχουν μια βασική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της. 

Συμφώνα με το δημιουργό, ο σκοπός της ανάπτυξης του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους 

υπευθύνους ασφάλειας να εμπεδώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ποικίλες δυνατότητες ενός 

εργαλείου εκμετάλλευσης ευπαθειών όπως το Metasploit, αλλά και γενικότερα τη διαδικασία 

του έλεγχου  διείσδυσης. 

Κατά τη λειτουργία του το περιβάλλον του Armitage μέσω του plug-in του Nmap 

στο Metasploit, προσφέρει στο χρήστη μια οπτικοποίηση των συστημάτων στόχων που 

έχουν σαρωθεί, προτείνει exploits με τη βοήθεια των ενσωματωμένων auxiliary modules 

υπεύθυνα για την αναζήτηση ευπαθειών, και χρησιμοποιεί το Meterpreter τo όποιο, όταν 

εφαρμοστεί επιτυχώς ένα exploit, παρέχει επιλογές από post-modules απόκτησης 

δικαιωμάτων διαχειριστή, πρόσβασης σε password hash codes, ανοίγματος ενός terminal 

κ.λπ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν ο έλεγχος για την 

αποτελεσματικότητα των exploits αποτύχει, το Armitage υποστηρίζει την ονομαζόμενη 

“Hail Mary” επίθεση που εξαπολύει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εκμετάλλευσης 

εναντίον των στόχων. 

Η διεπαφή του Armitage αποτελείται από 3 κύρια παράθυρα: 
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 Modules: Περιηγητής μέσα από τον όποιο μπορεί να γίνει επιλογή των exploit, 

payload ή auxiliary  modules 

 Targets (Στόχοι): Γραφικό κομμάτι του Armitage που αναπαριστά μια 

χαρτογράφηση του δικτύου προς εξέταση με τη μορφή οθονών υπολογιστή όπου 

κάθε υπολογιστής αναγράφει από κάτω την IP του. Όταν το λειτουργικό ενός 

συστήματος έχει γνωστοποιηθεί αναγράφεται στην οθόνη του, ενώ αν έχει 

παραβιαστεί, η οθόνη κοκκινίζει δηλώνοντας ότι επιτεύχθηκε πρόσβαση μέσω ενός 

exploit και αποκτήθηκε ο πλήρης έλεγχος του 

 Tabs (Καρτέλες): Ο χώρος που έχει δεσμευτεί στο Armitage για τη διαχείριση της 

κονσόλας του Metasploit, των shells που αποκτούνται, των πινάκων από hosts κ.α. Η 

κονσόλα του Metasploit παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μεταβάλλεται 

δυναμικά ανάλογα με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του Armitage, 

αλλά και αντίστροφα. (π.χ. η επιλογή ενός exploit από το παράθυρο modules θα 

εμφανίσει αυτόματα την αντίστοιχη εντολή στην κονσόλα) 

 

 
Εικόνα 3-42: Περιβάλλον Armitage 

 

 
Εικόνα 3-43: Παράδειγμα χαρτογράφησης ενός δικτύου στο Armitage 
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 3.9.2 Εφαρμογή του Armitage στο Metasploitable 2 
Το Armitage αποτελεί μέρος των εργαλείων του Kali, και για τη λειτουργία του 

προαπαιτεί να εκτελεστεί πρώτα το Metasploit framework και να οριστεί η IP διεύθυνση 

του επιτιθέμενου συστήματος (192.168.56.101). Η έκδοση του Armitage που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η 1.4.11. Αφού ανοίξει η διεπαφή, φαίνεται το σχέδιο του 

δικτύου στο παράθυρο targets με άγνωστο το σύστημα στόχο. (Εικόνα 3-42)   

Ξεκινώντας μια επίθεση με το Armitage, η πρώτη κίνηση είναι να 

πραγματοποιηθεί μια σάρωση θυρών με το Nmap στο σύστημα στόχο ώστε να 

συλλεχτούν οι απαραίτητες πληροφορίες και να εμφανιστούν στο παράθυρο targets. Η 

επιλογή έγινε από τη καρτέλα Hosts->Nmap Scan->Intense Scan εισάγοντας τη 

διεύθυνση IP του Metasploitable 2 (192.168.56.102). Όταν ολοκληρωθεί παρατηρείται 

ότι σύστημα-στόχος έχει προστεθεί δίπλα στο σύστημα επιτιθέμενου και ότι τρέχει 

Linux 2.6.X. 

 
Εικόνα 3-44: Armitage - Χαρτογράφηση δικτύου Kali Linux – Metasploitable 2 

 

Για την εκμετάλλευση του στόχου επιλέγεται από τη καρτέλα Attacks->Find 

Attacks->by port. Αφού τελειώσει η ανάλυση επιθέσεων, πατώντας δεξί κλικ στο στόχο 

εμφανίζεται η επιλογή “Attack” που περιέχει όλα τα exploits χωρισμένα σε κατηγορίες, 

βάση πρωτοκόλλων κυρίως, τα οποία έχει ανακαλύψει η παραπάνω σάρωση. Tο γεγονός 

ότι έχουν βρεθεί τα exploits δε σημαίνει όμως ότι μπορούν να εκτελεστούν και με 

επιτυχία. 
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Εικόνα 3-45: Armitage - Επιλογή του exploit για το Metasploitable 2 

 

 Ένας τρόπος για να αποφευχθεί η δόκιμη των exploits ένα προς ένα, είναι να 

συμβουλευτεί κανείς ένα εργαλείο σάρωσης ευπαθειών, και βάση της ύπαρξης exploit 

που προτείνεται για το Metasploit και την επικινδυνότητα της ευπάθειας, να γίνει η 

επιλογή του κατάλληλου. Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα σάρωσης του Nessus 

παρατηρείται ως κρίσιμη ευπάθεια η “vsftpd Smiley Face Backdoor” (CVSS:10), η 

οποία είναι exploitable με το Metasploit κάνοντας χρήση του exploit “VSFTPD v2.3.4 

Backdoor Command Execution” που περιέχεται στη παραπάνω λίστα. Επιλέγοντάς την, 

ανοίγει το παράθυρο με τις επιλογές/στοιχεία για local και remote host που όμως έχουν 

συμπληρωθεί αυτόματα και πατώντας “Launch”, το exploit εκτελείται με επιτυχία 

αλλάζοντας χρώμα στο εικονίδιο του συστήματος-στόχου, και υποδεικνύοντας ότι 

υπάρχει πλέον πλήρη πρόσβαση ως root. Για τον έλεγχο του συστήματος και την 

εκτέλεση εντολών στο shell που αποκτήθηκε, πατώντας δεξί κλικ στην οθόνη του 

στόχου στο παράθυρο targets, επιλέγεται το “Shell 1” το οποίο τελικά ανοίγει ένα tab με 

το terminal του Metasploitable 2. 

 
Εικόνα 3-46: Armitage - Επιλογές exploit 
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Εικόνα 3-47: Armitage - Απόκτηση πρόσβασης στο Metasploitable 2 

 

Ένας άλλος τρόπος εύρεσης του exploit που θα παρέχει πρόσβαση σε ένα 

σύστημα είναι ο έλεγχος των exploits που έχουν βρεθεί, κάνοντας χρήση της εντολής 

“check” του Metasploit μέσω της επιλογής “check exploits” πατώντας δεξί κλικ στην 

οθόνη του στόχου και ανατρέχοντας στην επιθυμητή κατηγορία exploits. Με αυτή τη 

μέθοδο το Armitage εξετάζει αυτόματα τα exploits ένα προς ένα, ανοίγοντας ένα tab  

όπου φαίνεται ο έλεγχος του κάθε exploit με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. 

Συγκεκριμένα εάν το exploit είναι κατάλληλο η κονσόλα επιστρέφει το μήνυμα “The 

target is vulnerable” ενώ αν δεν είναι,  επιστρέφει “The target is not exploitable”. Στη 

παρακάτω περίπτωση έγινε αναζήτηση των exploits για τη κατηγορία “webapp” και το 

exploit που βρέθηκε κατάλληλο είναι το “unix/webapp/twiki_history”. 

 

 
Εικόνα 3-48: Armitage - Απόκτηση πρόσβασης με την επιλογή “check exploits” 
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Εξετάζοντας τέλος μια λίγο πιο σύνθετη και λιγότερο αυτοματοποιημένη μέθοδο 

εκμετάλλευσης του συστήματος, επιχειρήθηκε μια επίθεση Brute force. Πατώντας δεξί 

κλικ στο σύστημα του Metasploitable 2 και επιλέγοντας “Services” ανοίγει ένα tab με 

όλες τις ανοιχτές πόρτες που βρέθηκαν από τη σάρωση με το Nmap. Σε μια από αυτές, 

ακούει ο Apache Tomcat server (port: 8180). Κάνοντας αναζήτηση “tomcat” στο 

παράθυρο modules, παρατηρείται ένα auxiliary module στη κατηγορία scanners, 

“tomcat_mgr_login” (manager login). Επιλέγοντας το και παραμετροποιώντας το βάσει 

της παραπάνω ανοιχτής πόρτας, κάνοντας κλικ στο “Launch” ξεκινά η brute force 

επίθεση. Παρατηρείται στα αποτελέσματα στη κονσόλα ότι δοκιμάζονται διάφορα 

passwords όπου ένας συνδυασμός είναι επιτυχής επιστρέφοντας μήνυμα 

“192.168.56.102:8180 - LOGIN SUCCESSFUL : tomcat:tomcat” : 

 

 
Εικόνα 3-49: Armitage - Απόκτηση username/password Tomcat server με Brute Force 

 

Γνωρίζοντας πλέον το σωστό username και password, γίνεται επιλογή ενός 

exploit module που βρέθηκε νωρίτερα από την αναζήτηση: “tomcat_mgr_deploy”. Στις 

επιλογές του αρκεί να εισαχθούν τα username, password και η θύρα 8180, και πατώντας 

“Launch” το exploit τρέχει με επιτυχία επιστρέφοντας ένα shell terminal προς το 

Metasploitable 2. 
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Εικόνα 3-50: Armitage - Εισαγωγή username/password Tomcat server στο exploit 

 

 Το Armitage δίνει την εντύπωση ότι όχι μόνο προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες σε 

σχέση με τη terminal μορφή του Metasploit, αλλά και το γραφικό περιβάλλον που 

διευκολύνει το τρόπο με τον όποιο κατανοεί ο χρήστης τα αποτελέσματα. Η αλήθεια 

είναι όμως, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι η terminal μορφή των 

εργαλείων που προσφέρουν και γραφικό περιβάλλον είναι πολύ πιο ισχυρή και ευέλικτη 

στους πιο έμπειρους χρηστές δίνοντας τη δυνατότητα παραμετροποιήσεων και εντολών 

που δεν είναι εφικτές μέσω ενός GUI. 
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 4 Αξιολόγηση εργαλείων έλεγχου διείσδυσης 

Στο κεφάλαιο αυτό, που ουσιαστικά αποτελεί και το σκοπό της παρούσας 

διατριβής,  θα καθοριστούν με γνώμονα τη προσωπική εκτίμηση, τα χαρακτηριστικά των 

εργαλείων τα όποια ξεχώρισαν μέσω του τρόπου εντοπισμού και ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων, των αδυναμιών τους, αλλά και μέσω της εφαρμογής στα πλαίσια ενός 

ευπαθούς εικονικού περιβάλλοντος, και με τα όποια τελικά ένας pentester θα μπορεί να 

αξιολογεί τα περισσότερα εργαλεία ελέγχου διείσδυσης. 

Με στόχο λοιπόν τον καθορισμό γενικών κριτηρίων που θα πρέπει να 

πληρούνται, πραγματοποιήθηκε  στο προηγούμενο κεφάλαιο η παρουσίαση μιας σειράς 

εργαλείων διείσδυσης σε μια προσπάθεια κάλυψης όλων των σταδίων ενός ελέγχου 

διείσδυσης. Ο πινάκας που ακολουθεί ταξινομεί τα παραπάνω εργαλεία ανά στάδιο για 

το όποιο ενδείκνυται η χρήση τους:  

 

Πίνακας 2: Κατανομή εργαλείων βάσει σταδίων ενός pentest 

Όνομα εργαλείου 
Συλλογή 

Πληροφοριών 
Αναγνώριση 
ευπαθειών 

Εκμετάλλευση 
ευπαθειών 

Διατήρηση 
πρόσβασης 

Nmap/Zenmap  — — — 

Nessus   — — 

Nikto —  — — 

Nexpose   — —  

Metasploit/Armitage   *   *   

John the 
Ripper/Johnny 

— — —  

 
*υπό τη βοήθεια plug-ins 

  

Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά που πρόεκυψαν από την 

εφαρμογή των εργαλείων που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 3 και μπορούν να αποτελέσουν 

κριτήρια αξιολόγησης εργαλείων ελέγχου διείσδυσης. Στη συνέχεια ακολουθεί ο τελικός 

πινάκας συγκριτικής αξιολόγησης των εργαλείων βάση των κριτήριων αυτών: 

 Αυτόματες αναφορές: Το εργαλείο παρέχει την δυνατότητα αναλυτικών 

αυτομάτων αναφορών των αποτελεσμάτων εφαρμογής του, μέσω μιας απλής 

command line εντολής ή επιλογής στο γραφικό περιβάλλον του. 
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 Συχνές ενημερώσεις: Δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης του εργαλείου είτε 

αυτόματα κατά το login, είτε μέσω εντολής. 

 Ιεράρχηση ευπαθειών με χρωματοκώδικα: Οι ευπάθειες που ανιχνεύονται κατά 

τη σάρωση ενός συστήματος με ένα vulnerability scanner κατηγοριοποιούνται με 

χρωματοκώδικα ανάλογα την επικινδυνότητα τους, βάση του συστήματος 

βαθμονόμησης ευπαθειών CVSS. 

 Αντιστοίχιση ευπαθειών με βιβλιοθήκες: Τα αποτελέσματα των εργαλείων 

σάρωσης ευπαθειών παρέχουν συνδέσμους για βιβλιοθήκες CVE, OSVDB, BID, 

CWE κ.λπ., με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ευπάθεια (ημερομηνία πρώτης 

εμφάνισης, επικινδυνότητα, τρόπος αντιμετώπισης, εργαλείο εκμετάλλευσης 

της). 

 Documentation: Επαρκές υλικό προς μελέτη σε οποιαδήποτε μορφή (βιβλία, 

εγχειρίδια, εργασίες, ιστοσελίδες με tutorials, βίντεο παρουσίασης κ.λπ.). 

 Διάθεση δωρεάν: Η διάθεση ενός εργαλείου είναι χωρίς κόστος και περιλαμβάνει 

αρκετά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ενδεχομένως επί πληρωμή εκδόσεις του. 

 Stealth: Η μη ανιχνευσιμότητα κατά την εφαρμογή των εργαλείων. Παρατηρείται 

ότι οι vulnerability scanners ανιχνεύονται εύκολα από τα firewalls και η σάρωση 

καταγράφεται στα access logs των συστημάτων. Για αυτό έχουν σχεδιαστεί 

κυρίως για σάρωση γνωστών δικτύων στα πλαίσια ενός pentest.  

 Φορητότητα: Ως φορητότητα θεωρήθηκε ότι το εκάστοτε εργαλείο υποστηρίζεται 

τουλάχιστον για λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. 

 Γραφικό περιβάλλον (GUI): Το εργαλείο λειτουργεί είτε μέσω ενός web 

interface, είτε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά σε μορφή γραφικού περιβάλλοντος. 

Τα εργαλεία που προσφέρουν GUI, προτιμούνται πολλές φορές λόγω ευκολίας 

χειρισμού και ευκρίνειας αποτελεσμάτων. 

 Ευχρηστία: Αναφέρεται κυρίως στην δυνατότητα εφαρμογής του εργαλείου από 

χρηστές που δεν έχουν υπόβαθρο και δεν απαιτείται η κατανόηση είτε 

πολύπλοκων εντολών στη περίπτωση terminal εργαλείων, είτε σύνθετων 

επιλογών στην περίπτωση εργαλείων GUI. 

 Δημοφιλία: Η δημοφίλια ενός εργαλείου συμφώνα με ιστοσελίδες όπως το 

http://sectools.org, καθώς είναι σημαντικό ο pentester να επιλέξει να κατανοήσει 

ένα εργαλείο το οποίο έχει απήχηση και χρησιμοποιείται ανάμεσα στους hackers. 

 

http://sectools.org/
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Πίνακας 3: Αξιολόγηση εργαλείων έλεγχου διείσδυσης 

 
1 

Προσφέρεται μονό στην επί πληρωμή έκδοση 
2 

Πρόκειται για τις community εκδόσεις των εργαλείων. Οι “pro” εκδόσεις είναι επί πληρωμή και παρέχουν για τα 

vulnerability scanners αναγνώριση περισσότερων ευπαθειών και για το John the Ripper μεγαλύτερο ευρετήριο 
ονομάτων κωδικών 
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 5 Επίλογος 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 
Όντας σε καιρούς όπου η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και η ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου διείσδυσης 

παρουσιάζει κάθε χρόνο ραγδαίες εξελίξεις με την εμφάνιση νέων ευπαθειών, 

καθίσταται η ανάγκη για την εφαρμογή κριτηρίων που θα ταξινομήσουν τα  εργαλεία 

αυτά και θα τα χαρακτηρίσουν ως προς την αποτελεσματικότητα τους ανάμεσα σε άλλα, 

βάσει του σκοπού της χρήσης τους και του υπόβαθρου των ανθρώπων ασφάλειας που θα 

τα χρησιμοποιήσουν. 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν οι 

τεχνικές ενός ελέγχου διείσδυσης μέσω της ασφαλούς εφαρμογής εργαλείων pentest, με 

αποτέλεσμα να εντοπιστούν οι κοινές γραμμές τους και να εξαχθούν τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά που τελικά οδήγησαν με επιτυχία στο καθορισμό των κριτηρίων 

αξιολόγησης εργαλείων ελέγχου διείσδυσης. Με βάση τα κριτήρια αυτά δημιουργήθηκε 

ένας τελικός πινάκας τον οποίο θα μπορεί ένας pentester να συμβουλευτεί, εισάγοντας 

εργαλεία που του προσφέρονται, ώστε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 

ποιότητα και την καταλληλότητα ενός εργαλείου, και εν τέλει να είναι σε θέση να 

επιλέξει το βέλτιστο για το σκοπό που επιθυμεί. 

 5.2  Μελλοντικές επεκτάσεις 
Τα εργαλεία που παρουσιαστήκαν στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, αν 

και είναι από τα πιο δημοφιλή που κυκλοφορούν, δε παύουν να αποτελούν απλώς ένα 

πολύ μικρό κομμάτι αυτών που διατίθενται. 

Η πρόταση για μελλοντική επέκταση του αντικείμενου της διατριβής αυτής θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη δημιουργία μιας ενημερωμένης web εφαρμογής που, βάσει 

των κριτήριων που ορίστηκαν στο κεφάλαιο 4, να έχει την δυνατότητα να κατατάσσει, 

να αξιολογεί και να συγκρίνει τα περισσότερα εργαλεία ελέγχου διείσδυσης που 

διανέμονται στο διαδίκτυο, ώστε να προσφέρει στους νέους pentesters άλλα και στους 

πιο έμπειρους μια πρώτη εικόνα για τα εργαλεία που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν. 
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