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Πεπίλητη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θπβεξλνεπηζέζεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζηα νπνηαδήπνηε ζπζηήκαηα αζθαιείαο, 

ηφζν ησλ εηαηξηθψλ φζν θαη ησλ θξαηηθψλ δηθηχσλ. Η δηαθνξά κε ηηο επηζέζεηο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν πνπ γίλνληαλ πξηλ απφ κηα πεληαεηία πεξίπνπ, είλαη φηη νη επηηηζέκελνη 

θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζην λα παξακέλνπλ απαξαηήξεηνη. πλεπψο, ε 

πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειηγκέλεο ηερληθέο 

απφθξπςεο θαη απνθπγήο εληνπηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηζβνιείο, θαζηζηνχλ ηελ 

πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ κηα ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία. 

Σν πξφβιεκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, απνηειεί ίζσο κία απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηφζν γηα ηνπο αλαιπηέο αζθάιεηαο φζν θαη γηα ηνπο 

εγθιεκαηνινγηθνχο εξεπλεηέο. Μηα απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγία ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

εηζβνιήο, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ επηηηζέκελσλ, 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο ζην ζρεδηαζκφ ηερληθψλ 

ελεξγεηηθήο άκπλαο αιιά θαη επηζεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αζθάιεηαο ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθέο είλαη θαη νη εμειίμεηο ζηε ρξήζε ηερληθψλ θαη 

εξγαιείσλ κε απψηεξν ζθνπφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ή 

θαη λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ εηζβνιέσλ. 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ε κειέηε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο θαη 

ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε θξηηηθή ζεψξεζή ηνπο σο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ θαη ηηο δπζθνιίεο πινπνίεζήο 

ηνπο. 
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Διζαγυγή 

ηηο κέξεο καο, ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ησ πιείζηνλ γηα 

ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Η αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζεσξείηαη σο 

έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο απνηεινχλ ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality), ε αθεξαηφηεηα (integrity) θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

(availability) ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αξρψλ απηψλ, πνπ ζπρλά 

αλαθέξνληαη θαη σο ε ηξηάδα CIA [1], έρνπλ δεκηνπξγεζεί λφκνη κε ζθνπφ, γηα 

παξάδεηγκα, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ. Η παξαβίαζε κηαο απφ ηηο αξρέο απηέο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκβάλ 

αζθάιεηαο. θφπηκε παξαβίαζε απηψλ ησλ αξρψλ αζθαιείαο απφ έλαλ εμσηεξηθφ ή 

εζσηεξηθφ παξάγνληα ηνπ δηθηχνπ ζπρλά ζεσξείηαη πνηληθφ αδίθεκα. Οη εθ 

πξνζέζεσο παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα ζπρλά απνθαινχληαη 

θπβεξλνεγθιήκαηα (cybercrimes). 

Σν θπβεξλνέγθιεκα, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, πθίζηαηαη απφ ηελ πξψηε 

εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ζπλεπάγεηαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ 

ηνχο θαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Η θαηαζθνπεία, ε δηαθνπή παξνρήοησλ ππεξεζηψλ, νη 

ηξαπεδηθέο απάηεο θαη άιιεο θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ειεθηξνληθά κέζα 

ζεσξνχληαη επίζεο θπβεξλνεγθιήκαηα. Σα εγθιήκαηα απηά έρνπλ ζαθείο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ δηαηαξάζζνληαη ππεξεζίεο ή φηαλ 

αδεηάδνπλ ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί. ήκεξα, ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη κεγάινο, αιιά δχζθνια πνζνηηθνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ VanEeten θαη ζπλ. [2]. Η έξεπλα ησλ ζπγγξαθέσλ έδεημε φηη 

νη αξηζκνί είλαη ζπρλά πςειφηεξνη απφ ηνπο ππνινγηζζέληεο, αιιά αθφκα θη έηζη 

απνδείρζεθε φηη νη δεκηέο αθφκα θαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ. χκθσλα κε άιιεο εθηηκήζεηο νη ζπλνιηθέο 

δεκίεο θπκαίλνληαη απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα έσο 1 ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα εηεζίσο 

[3]. Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζπρλά πςειέο φηαλ κία θπβεξλνεπίζεζε έρεη σο 

ζηφρν ηελ δηαθνπή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ ππνθινπή πιεξνθνξηψλ 

απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Οη ζπλέπεηεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

αθφκα θαη ηελ πηψρεπζε ηνπ ζηφρνπ. 

Η αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε απμεκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ αζθαιείαο ελάληηα ζηηο επηζέζεηο απηέο. Σν φιν ζέκα 

ζπκίδεη ην θπλεγεηφ ηεο γάηαο κε ην πνληίθη κεηαμχ ησλ εγθιεκαηηψλ ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ θαη ησλ αλαιπηψλ αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζε νινέλα θαη πην ζχλζεηεο 

ηερληθέο επίζεζεο θαη άκπλαο. Οη πην ζχλζεηεο θαη πξνεγκέλεο ηερληθέο επίζεζεο 

ζηνρεχνπλ εηδηθά ζε εηαηξείεο ή ζε θπβεξλεηηθνχο ηζηφηνπνπο γηα ηελ επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. Η εηαηξεία αζθαιείαο Symantec πξνζδηφξηζε ηηο 

ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο σο έλα απφ ηα πην θξίζηκα ζέκαηα ησλ απεηιψλ αζθάιεηαο ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ [4]. 
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Ο φξνο θπβεξλνεπίζεζε πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ζηνρεπκέλσλ 

επηζέζεσλ. Μηα κειέηε ησλ C. Joshi θαη ζπλ. ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ έδεημε φηη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα πνηθηινκνξθία ζηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ επηζέζεσλ απηψλ [5]. Σν πξφβιεκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ, απνηειεί ίζσο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ νη 

αλαιπηέο αζθάιεηαο θαη νη εγθιεκαηνινγηθνί εξεπλεηέο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη νη C. Joshi θαη ζπλ. απέδεημαλ φηη απηέο νη ηαμηλνκήζεηο 

δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζηφρν ηνπο. Μεξηθνί κειεηεηέο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα 

γεληθή επηζθφπεζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ κεζφδσλ ησλ επηζέζεσλ, ελψ άιινη, 

κέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ, ζηνρεχνπλ ζηελ ππνβνήζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο εηζβνιήο. Πάλησο, αλεμαξηήησο ζηφρνπ, ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο κηα απνηειεζκαηηθή 

κεζνδνινγία ραξαθηεξηζκνχ ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πξνέιεπζεο ηεο εηζβνιήο, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

επηηηζέκελσλ, φπσο επίζεο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζέζεσλ θαη ηεο απφδνζεο 

επζπλψλ κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεηζηήξηα λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζεκαληηθέο θαη νη εμειίμεηο σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη 

ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο 

malware. ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ππάξρεη δηαθσλίαγηα ην αλ θαη θαηά πφζν ν 

εληνπηζκφο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θψδηθα θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ ή ε αλαγλψξηζε θαη 

ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο κε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ή θαη λα 

νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

εηζβνιέσλ. 

Σα malware είλαη πνιπκνξθηθά (polymorphic) θαη κεηακνξθηθά (metamorphic) 

θαθφβνπια ινγηζκηθά κε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηνλ θψδηθά ηνπο, θαζψο 

δηαδίδνληαη [6]. Δπηπιένλ, ε πνηθηιία θαη ν φγθνο ησλ παξαιιαγψλ ηνπο ππνλνκεχνπλ 

ζνβαξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ άκπλαο πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο αλαγλψξηζεοβάζεη ππνγξαθήο (signaturebasedtechniques)θαη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ ηα άγλσζηα θαθφβνπια εθηειέζηκα αξρεία. Οη 

παξαιιαγέο ησλ malware νκνεηδψλ θαηεγνξηψλ έρνπλ θνηλά ηππηθά κνηίβα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αληαλαθινχλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ θψδηθα θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Σα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ιακβάλνληαη είηε κε ζηαηηθφ 

είηε κε δπλακηθφηξφπν κέζσ ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ αλάιπζεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

άγλσζηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε ήδε γλσζηέο νκνεηδείο θαηεγνξίεο κε ηε ρξήζε 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ε κειέηε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο θαη 

ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε θξηηηθή ζεψξεζή ηνπο σο πξνο 
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ θαη ηηο δπζθνιίεο πινπνίεζήο 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη δηαξζξσκέλε ζε 6 θεθάιαηα θαη 

νπζηαζηηθά ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο (θεθάιαηα 1-3) γίλεηαη κηα 

αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ησλ 

κεζφδσλ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ εμφξπμεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεζφδνπο απηέο. ην δεχηεξν κέξνο (θεθάιαηα 4-6) 

πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ, ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαη ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ηερληθέο απηέο. Σέινο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο ζθέςεηο θαη 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ, 

ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ 

θαη ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 
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1 Καηηγοπίερ Κςβεπνοεπιθέζευν 

1.1 Γενικά 

Οη επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν γεληθά ζεσξείηαη φηη είλαη επηζέζεηο ζε 

ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ. Οη επηζέζεηο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 

αλεμάξηεηα άηνκα ή νκάδεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα θίλεηξα, ζπρλά έρνπλ σο ζηφρν ηελ αιιαγή ή ηελ ππνθινπή 

πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ή αθφκα θαη ηελ δηαηάξαμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ή ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έλα επξχ θάζκα θπβεξλνεπηζέζεσλ, απηφ ην θεθάιαην ζα 

επηθεληξσζεί ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πην αμηνζεκείσησλ ηχπσλ, αθνχ πξψηα 

εμεηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζηάδηα, ν ζθνπφο θαη ηα θίλεηξά ηνπο. 

1.2 Βαζικά σαπακηηπιζηικάκςβεπνοεπιθέζευν 

χκθσλα κε ηνπο V. Farhat θαη ζπλ. ν νξηζκφο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη ν 

εμήο [7]: 

«Μια κςβεπνοεπίθεζη είναι μια επίθεζη πος ξεκίνηζε από έναν ςπολογιζηή ενάνηια 

ζε ένα δικηςακό ηόπο, ένα ζύζηημα ςπολογιζηών ή ένα μεμονωμένο ςπολογιζηή και 

θέηει ζε κίνδςνο ηην εμπιζηεςηικόηηηα, ηην ακεπαιόηηηα ή η διαθεζιμόηηηά ηος 

ςπολογιζηή ή ηων πληποθοπιών πος είναι αποθηκεςμένερ ζε αςηόν.» 

Ο νξηζκφο απηφο έρεη ηξεηο δηαθξηηνχο φξνπο: ηελ επίζεζε ή παξάλνκε ελέξγεηα, 

ην ζχζηεκα ππνινγηζηψλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αθεξαηφηεηαο ή γλεζηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. ε κηα θπβεξλνεπίζεζε, ν εηζβνιέαο ππφ κνξθή θαθφβνπινπ θψδηθα 

αιιάδεη ηε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθηειείηαη ζε έλα ζχζηεκα ππνινγηζηψλ 

θαη πξνθαιεί ζθάικαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ζθνπφ ηελ ππνθινπή πιεξνθνξηψλ ή 

αθφκα θαη ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη ε ππνθινπή ή ε αιινίσζε 

πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ. Οη επηζέζεηο 

απηέο γηα λα είλαη επηηπρείο ζα πξέπεη λα έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα 

αθφινπζα: [8]: 

 Δλαξκνληζκόο(Harmonization): Η ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο επίζεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε πξνθεηκέλνπ λα κνιχλεη επηηπρψο ην 

ζχζηεκα. Ο ζπγρξνληζκφο ησλ βεκάησλ θαη ε ζσζηή δηαηήξεζε ησλ 

ζηαδίσλ πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ ππνθινπή ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηε 

δηαθνπή κηαο παξερφκελεο ππεξεζίαο νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ησλ επηηηζέκελσλ 

 Οξγάλσζε (Organization): Η νξγαλσκέλε κνξθή ησλ κεζφδσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εηζβνιέα νδεγεί επθνιφηεξα ζε κφιπλζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Η ρξήζε ινγηθά νξγαλσκέλσλ κεζφδσλ νδεγεί ζηελ 
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επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ ψζηε ε πξνθχπηνπζα δεκία λαείλαη 

αξθεηά ζνβαξή θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ ή εηαηξείαο 

 Έθηαζε επηζέζεσλ (Scaleofattacks): Οη θπβεξλνεπηζέζεηο είλαη ζπλήζσο 

κεγάιεο θιίκαθαο θαη νπζηαζηηθά κνιχλνπλ έλα κεγάιναξηζκφ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ παγθνζκίσο πξνθαιψληαο δεκηέο δεδνκέλσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο θαη νηθνλνκηθέο απψιεηεο 

 Σρνιαζηηθόηεηα (Carefulness): Οη ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο δελ κπνξεί λα 

γίλνληαη απζφξκεηα ή ρσξίο θεληξηθφ ζπληνληζκφ (Adhoc). Μεγαιχηεξεο 

δεκηέο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κφλν αλ νη επηζέζεηο γίλνληαη κε ζρνιαζηηθφ 

θαη πνιχ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ 

 Απαίηεζε ρξόλνπ θαη πόξσλ (Demandoftimeandresources): Οη επηζέζεηο 

πξνγξακκαηίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη 

ρξήκα γηα ηε ζσζηή νξγάλσζή ηνπο 

1.3 ηάδια κςβεπνοεπιθέζευν 

Οη θπβεξλνεπηζέζεηο απνηεινχλ κηα κνξθή επηζέζεσλ πνιιαπιψλ ζηαδίσλ πνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηε κέζνδν ηεο επίζεζεο ή αλ ν επηηηζέκελνο 

ρξεζηκνπνηεί απιά ή εμεηδηθεπκέλαεξγαιεία, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηοείλαη 

θνηλά. Καζέλα απφ ηα ζηάδηα απηά έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Οη ζηνρεπκέλεο 

επηζέζεηο έρνπλ πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν, ρξεζηκνπνηνχλ πην εμειηγκέλεο κεζφδνπο 

επίζεζεο ρακεινχ επηπέδνπ (lowlevelattacks)θαζψο θαη ηερληθέο απφθξπςεο ηρλψλθαη 

απνθπγήο εληνπηζκνχ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ κε βάζε ην ζηφρν ηνπο είλαη ρξήζηκνο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ επηζέζεσλ ρακεινχ επηπέδνπ. Η πξνεγκέλε θχζε 

ησλ ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ θαη νη ηερληθέο απφθξπςήο ηνπο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ζπλερείο αιιαγέο ζηηο εηδηθέο κεζφδνπο επηζέζεσλ ρακεινχ επηπέδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία φκσο είλαη φηη νη ζηφρνη ησλ γεληθψλ 

βεκάησλ ησλ επηζέζεσλ απηψλ δελ αιιάδνπλ. 

ηε βηβιηνγξαθία, ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηαδίσλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ έρεη 

απνδεηρζεί κηα θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην πιήζνο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ. Σν νιιαλδηθφ εζληθφ θέληξν αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρψξνπ 

(DutchNationalCyberSecurityCentre) δελ νξίδεη ξεηά επηκέξνπο ζηάδηα, αιιά 

αλαγλσξίδεη κηα αθνινπζία δηαδηθαζηψλ κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο επίζεζεο θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο απφ ηελ πξψηε επαθή κέρξη ηελ ππνθινπή ησλ 

δεδνκέλσλ [9]. 

Η νκάδα αζθάιεηαο επηθνηλσληψλ (Communications-Electronics Security Group – 

CESG) ηεο βξεηαληθήο δηεχζπλζεο επηθνηλσληψλ 

(GovernmentCommunicationsHeadquarters - GCHQ) θαζνξίδεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ [10]. ην πξψην ζηάδην, ηελ έξεπλα, γίλεηαη κηα 

δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζηφρν 
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πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πηζαλά ηξσηά ζεκεία. Σν δεχηεξν ζηάδην απνηειεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ηξσηφ θαη κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί. Καηά ηελ παξαβίαζε, ην ηξίην ζηάδην, γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ ηξσηψλ 

ζεκείσλ γηα ηελ απφθηεζε θάπνηαο κνξθήο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. Σέινο, 

ην ηέηαξην ζηάδην απνηειεί ηελ επίδξαζε ηεο επίζεζεο ζην ζχζηεκα, φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ εηζβνιέα. 

Οη P. Chen θαη ζπλ. εληφπηζαλ έμη δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζχγρξνλσλ ζηνρεπκέλσλ επηζέζεσλ [11]. Σν πξψην βήκα είλαη ε αλαγλψξηζε 

ηνπ ζηφρνπ θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο φπσο ε 

θνηλσληθή κεραληθή (socialengineering)θαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (malware) γηα ηελ 

απφθηεζε πξφζβαζεο. Μεηά απφ απηφ νη εηζβνιείο αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ ην 

ζηνρεπκέλν δίθηπν θαη επεθηείλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο κέρξη λα θηάζνπλ ζην ηειηθφ 

ζηφρν ηνπο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ. 

Σν νιιαλδηθφ ηλζηηηνχην εξεπλψλ TNO εληφπηζε νθηψ δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο θπβεξλνεπίζεζεο: ηελ αλαγλψξηζε, ηελ πξφζβαζε, ηελ 

εζσηεξηθή αλαγλψξηζε, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ, ηνλ 

έιεγρν ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηε δηαγξαθή ησλ ηρλψλ [12]. Σν θαζέλα απφ 

ηα ζηάδηα απηά έρεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί απφ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη, αλ θαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο, νη πξνζεγγίζεηο 

απηέο παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία θαη κηα παξφκνηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα θπβεξλνεπίζεζε. Σα νθηψ ζηάδηα πνπ νξίδνληαη απφ ην 

TNO είλαη πην ιεπηνκεξή θαη πεξηζζφηεξν επζπγξακκηζκέλα κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο. 

Αλ θαη ν ζθνπφο θαζελφο απφ ηα νθηψ απηά ζηάδηα είλαη δηαθνξεηηθφο, ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ πνπ ζηνρεχνπλ, 

αθνχ νη ιεηηνπξγίεο θάπνησλ κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη θαη λα είλαη αξθεηά 

παξφκνηεο κε πξνεγνχκελα ζηάδηα. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νθηψ απηψλ ζηαδίσλ. ηελ παξνχζα πεξηγξαθή κεξηθά απφ 

ηα ζηάδηα ζπλδπάδνληαη επεηδή ζπρλά ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα. σζηφζν έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη σο εθ ηνχηνπ εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη σο 

μερσξηζηά. 

 Σηάδην 1 – Αλαγλώξηζε (Reconnaissance): Η αλαγλψξηζε ηνπ ζηφρνπ 

δίλεη ζηνλ εηζβνιέα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζηνρεπκέλνπ δηθηχνπ ή ζπζηήκαηνο αιιά θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ ζηνρεπκέλνπ νξγαληζκνχ ή εηαηξείαο. ην ζηάδην απηφ, νη επηηηζέκελνη 

δηεξεπλνχλ ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο εηζφδνπ, φπσο ππεξεζίεο πξνζβάζηκεο 

απφ ην δηαδίθηπν ή ηξσηά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, ελψ παξάιιεια 

πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κεζφδνπο θνηλσληθήο 

κεραληθήο επίζεζεο [9]. 
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 Σηάδην 2 – Απόθηεζε πξόζβαζεο (Gaining access): Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη θαηά ην πξψην ζηάδην ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή ηνπ ζηφρνπ. Μηα κέζνδνο είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ επάισησλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ζην ινγηζκηθφ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα αθφινπζα ζηάδηα ηεο επίζεζεο [11]. 

 Σηάδηα 3 & 4 - Δζσηεξηθή αλαγλώξηζε θαη επέθηαζε πξόζβαζεο 

(Internal reconnaissance and expanding access): Μεηά ηελ απφθηεζε 

πξφζβαζεο ε επίζεζε ζπλερίδεηαη κε δηεξεχλεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ εζσηεξηθή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ, φπσο δηεπζχλζεηο δηαθνκηζηψλ, 

ινγαξηαζκνχο κε πςειφηεξα πξνλφκηα θαη ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη δηαθνκηζηέο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν. Η 

εζσηεξηθή αλαγλψξηζε θαη ε επέθηαζε πξφζβαζεο είλαη επνκέλσο ζηάδηα 

κε μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο επηθαιχπηνληαη ζε ρξφλν. 

 Σηάδην 5 - Σπιινγή πιεξνθνξηώλ (Gathering information): Σν πέκπην 

ζηάδην μεθηλά κφιηο ν εηζβνιέαο έρεη κηα επηζθφπεζε ηεο δνκήο ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηηο ζέζεηο ησλ ζεκηηψλ απνθιεηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε απηφ 

ην ζηάδην ν επηηηζέκελνο μεθηλά ηε ζπιινγή απνθιεηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζε κηα ζέζε φπνπ απνζεθεχνληαη κέρξη ηελ άληιεζή ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνκηζηέο αξρείσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ 

ή άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, φπσο ηα ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ (Enterprise Resource Planning systems – ERPsystems) ή ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relation 

Management systems – CRMsystems). 

 Σηάδην 6 - Δμαγσγή πιεξνθνξηώλ (Information extraction): Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ απφ ην δίθηπν ζε ηνπνζεζίεο ζην δηαδίθηπν. Οη ηνπνζεζίεο απηέο 

κπνξεί λα είλαη, λφκηκεο ή παξάλνκεο, ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επηηηζέκελσλ, 

αιιά θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ρψξνη απνζήθεπζεο αξρείσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σηάδηα 7 & 8 – Έιεγρνο θαη δηαγξαθή ηρλώλ (Control and erasing 

tracks): Γηα ηελ απφθξπςε ησλ επηζέζεσλ κεξηθέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πειάηεο θαθφβνπισλ δηθηχσλ (botnetclients), εθηφο ηνπ 

ζηνρεπκέλνπ δηθηχνπ, σο κεζνιαβεηέο (proxy). Γηαθνκηζηέο απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα ιεηηνπξγίεο κεζνιάβεζεο (dedicatedproxyservers) κπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθξπςε ηεο πεγήο ηεο επίζεζεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζηηο ζχγρξνλεο ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο είλαη δπλαηή θαη ε 

ρξήζε εηδηθνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Η αθαίξεζε ηνπ malware θαη 

άιισλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην δίθηπν είλαη ζπλήζεηο ηξφπνη 

θάιπςεο ησλ ηρλψλ ηεο επίζεζεο. 

Γηα ηνπο εηζβνιείο, ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο επίζεζεο απνηεινχλ ν πεξηνξηζκφο 

ηεο δπλαηφηεηαο αλίρλεπζεο θαη ε παξακνλή ζην ζηνρεπκέλν δίθηπν γηα φζν 
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δηάζηεκα ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επίζεζεο [12]. Η ρξήζε 

botnetclients γηα ηε δηαλνκή ησλ επηζέζεσλ είλαη έλαο ηξφπνο απφθξπςεο ησλ 

ζηνηρείσλ κηαο επίζεζεο. Η αιινίσζε ησλ αξρείσλ κεηξψνπ(logs) ή ησλ 

εκεξνκεληψλ ησλ αξρείσλ απνηειεί έλαλ άιιν ηξφπν απφθξπςεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηζβνιέσλ ζε δηαθνκηζηέο θαη πειάηεο εληφο δηθηχνπ. Η 

δηαγξαθή ησλ ηρλψλ κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ηεο επίζεζεο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ γίλεηαη κέζσ ειέγρνπ απφ ην botnet ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επίζεζεο. 

ε θάζε ζηάδην ηεο επίζεζεο ν εηζβνιέαο εηζρσξεί βαζχηεξα ζην ζηνρεπκέλν 

δίθηπν. Η εηζρψξεζε απηή αλαπαξίζηαηαη ζηελ εηθφλα 1, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη 

νη πξφνδνη ησλ επηηηζέκελσλ κέζα ζην δίθηπν. Οη δηαδξνκέο ησλ παθέησλ ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλακηγλχνληαη κε ηηο θαλνληθέο ξνέο θπθινθνξίαο ηνπ 

δηθηχνπ θαζηζηψληαο ηελ αλίρλεπζε ηνπο ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία. 

Παξφια απηά, νη ζρεηηθέο κε ηελ επίζεζε αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηεο θπθινθνξίαο 

ή ν φγθνο θαη ν πξννξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο, κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζσ εληνπηζκνχ ηεο επίζεζεο [12]. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1: Παπαδειγμαηική απεικόνιζη ηηρ γενικήρ ποήρ κςκλοθοπίαρ ζε ζηοσεςμένο δίκηςο 

ανά ζηάδιο επίθεζηρ (Πηγή: J.A. deVries)
1
 

                                                 
1
J.A. de Vries: http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:090446d3-7562-41ce-94d3-

ab7153cd05d5/Master_Thesis_J.A._de_Vries.pdf 
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1.4 κοπόρ και κίνηηπα κςβεπνοεπιθέζευν 

Οη θχξηνη ζηφρνη ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη ηα δεδνκέλα ή νη 

πιεξνθνξίεο ησλ ηζηνζειίδσλ νξγαληζκψλ, ηζηνζειίδεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζπδεηήζεηο ζε forum απεπζείαο ζχλδεζεο, ηζηνζειίδεο εηδήζεσλ θαη 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ή δίθηπα ζηξαηησηηθψλ ή ακπληηθψλ 

ζθνπψλ [8]. Ο ζθνπφο θαη ηα θίλεηξα ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ πεξηιακβάλνπλ 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη: 

 Παξεκπόδηζε ηεο πιεξνθνξίαο (Obstruction of Information): Έλαο 

ζηφρνο ησλ εηζβνιέσλ είλαη ε παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο νξγαληζκψλ ή εηαηξεηψλ, φηαλ ε πξφζβαζε απηή απνηειεί 

κέξνο κηαο παξερφκελεο ππεξεζίαο ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Η 

παξεκπφδηζε απηή αθνξά ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο εηαηξείαο 

 Γηεζλή αληίκεηξα αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρώξνπ (Counter International 

Cyber Security Measures): Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο ζεκαληηθψλ επηζέζεσλ 

ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη λα ακθηζβεηήζεη θαη λα ληθήζεη ηα κέηξα πνπ 

εηζήρζεζαλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρψξνπ κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ή ηελ πξφιεςε ησλ επηζέζεσλ απηψλ. Η επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ γίλεηαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

επηζέζεσλ ή ηεο απφθξπςεο θαθφβνπινπ θψδηθα εληφο ηεο θαλνληθήο 

ξνήο ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαθάκπηνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ 

 Καζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ (Retardation of 

Decision Making Process): Οη θπβεξλνεπηζέζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξάιπζε θξίζηκσλ ηνκέσλ, φπσο νη ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί 

θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο ε ζηξαηησηηθή 

αλάπηπμε δπλάκεσλ ή ε ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πξνζηαζίαο ησλ 

πνιηηψλ 

 Άξλεζε παξνρήο δεκόζησλ ππεξεζηώλ (Denial in Providing Public 

Services): Απνθιείνληαο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο απφ ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

νη επηηηζέκελνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο φπσο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο, νη ππεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ θαη 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ηα ρξεκαηηζηήξηα, θ.α. 

 Μείσζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ θνηλνύ (Abatement of Public 

Confidence): Η ππνθινπή ησλ πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο δεκηνπξγεί ζεκαληηθή απψιεηα ζηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ή ηελ αζθάιεηα ελφο νξγαληζκνχ 

 Γπζθήκεζε (DenigrationofReputation): Έλα αθφκα θίλεηξν ησλ 

επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν απνηειεί ε δπζθήκεζε ελφο νξγαληζκνχ ή 

κηαο εηαηξείαο. Λφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, θάζε εηαηξεία δηαζέηεη 
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κηα δηαδηθαζία ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ εληζρχεη ην θχξνο ηεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ αληηπάισλ εηαηξεηψλ, έλα θχξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ππνλνκεπζεί ζνβαξά αλ επηζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο είλαη ζε ζέζε λα 

δηεηζδχζνπλ ζηα δίθηπα ησλ εηαηξηψλ απηψλ 

 Εεκηά ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο (Smashing up Legal Interest): Η 

πξφθιεζε δεκηψλ ζε επίζεκα εγθεθξηκέλνπο θνξείο είλαη έλα αθφκα απφ 

ηα θίλεηξα ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν 

1.5 Σαξινόμηζη κςβεπνοεπιθέζευν 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο δηακφξθσζεο ελφο κνληέινπ 

ηαμηλφκεζεο ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ [5]. Η αξρηθή πξνζέγγηζε ήηαλ 

ε επίπεδε ηαμηλφκεζε ή ηαμηλφκεζε κνλήο δηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία νη 

θπβεξλνεπηζέζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ 

ησλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε έλα γεληθφ θξηηήξην. Η επίπεδε ηαμηλφκεζε απνηειεί 

θαη ηελ απινχζηεξε πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ. ην επφκελν 

επίπεδν αλάπηπμεο ησλ πξνζεγγίζεσλ ηαμηλφκεζεο εκθαλίζηεθαλ νη δνκέο δέληξνπ 

ζηηο νπνίεο αθνινπζείηαη κηα ηεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ κε ηηο πην γεληθέο θαηεγνξίεο λα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή θαη ηηο 

πην εηδηθέο θαηεγνξίεο ζηα θχιια. Απηή ε πξνζέγγηζε δέληξνπ, φκσο, δελ κπνξεί λα 

ηαμηλνκήζεη πην πνιπζχλζεηεο επηζέζεηο θαζψο ζε απηφ ην είδνο θάζε επίζεζε 

πεξηέρεη άιιεο επηζέζεηο, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε ζηε δεκηνπξγία αθαηάζηαηνπ 

δέληξνπ. Η πην απνηειεζκαηηθή θαη ελδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ ηαμηλνκήζεσλ είλαη ε πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία ηα ηξσηά ζεκεία 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζε πνιιαπινχο παξάγνληεο πνπ νλνκάδνληαη δηαζηάζεηο. Η 

πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκήζεη θαιχηεξα ηα ηξσηά ζεκεία 

ησλ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θαιχηεξσλ ηερληθψλ άκπλαο 

ελαληίνλ πηζαλψλ επηζέζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηφηεξα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

ηξσηψλ ζεκείσλ. 

Με βάζε κηα ηέηνηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε, νη θπβεξλνεπηζέζεηο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο πξνο [8]: 

 ηελ πξφζεζε 

 ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπο 

 ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

 ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, θαη  

 ηνλ ηχπν ησλ δηθηχσλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ηελ εηθφλα 2 θαίλεηαη έλα κπινθ δηάγξακκα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ κε βάζε ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηαμηλφκεζήο ηνπο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 2: Σαξινόμηζη κςβεπνοεπιθέζευν 

1.5.1 Σαξινόμηζη με βάζη ηην ππόθεζη 

Οη επηζέζεηο κε βάζε ηελ πξφζεζε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο: 

 Δπηζέζεηο αλαγλψξηζεο (Reconnaissanceattacks) 

 Δπηζέζεηο πξφζβαζεο (Access attacks) 

 Δπηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο (DenialofServiceattacks) 

I) Δπηζέζεηο αλαγλώξηζεο 

Χο επηζέζεηο αλαγλψξηζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

αλίρλεπζε ελφο δηθηχνπ θαζψο θαη ε ραξηνγξάθεζε ελφο ζπζηήκαηνο ή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Η θηινζνθία ηνπο είλαη παξφκνηα κε ηελ αλίρλεπζε ησλ 

επάισησλ ζεκείσλ ησλ ζπηηηψλ κηαο γεηηνληάο γηα θινπή, ζηα νπνία νη επίδνμνη 

δηαξξήθηεο αλαδεηνχλεξεκσκέλεο θαηνηθίεο, πφξηεο πνπ δελ είλαη ζσξαθηζκέλεο ή 

γηα παξάζπξα πνπ είλαη αλνηρηά. Οη επηζέζεηο αλαγλψξηζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε: 

 Packetsniffers: Γλσζηά θαη σο απιψο sniffers, networkmonitor ή 

networkanalyzer, είλαη ινγηζκηθά κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

παθέησλ ελφο δηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιαζξαθξφαζε 

(eavesdropping) ηεο επηθνηλσλίαοκεηαμχ ησλ δηθηπσκέλσλ ππνινγηζηψλ. 

Όηαλ γίλεη αληηιεπηφ θάπνην παθέην ην νπνίν ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, απνζεθεχεηαη ζε αξρείν γηα κεηέπεηηα αλάιπζε 
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 Σάξσζε ζπξώλ (Portscanning): Μηα ζεηξά κελπκάησλ απνζηέιινληαη 

απφ έλαλ εηζβνιέα κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηνρεπκέλνπ δηθηχνπ, ηα ηεξκαηηθά θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλα ζε απηφ, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν 

κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί σο ηξσηφ ζεκείν ηνπ 

 Pingsweep: Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο ζάξσζεο απφ ηνλ εηζβνιέα γηα 

λα πξνζδηνξηζηεί ην εχξνο ησλ δηεπζχλζεσλ IP πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

ελεξγά ηεξκαηηθά (livehosts) ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηύνπ 

(Internetinformationqueries): Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

DNS εξσηήκαηα (queries) γηα λα κάζεη πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ελφο 

domain θαη ην εχξνο ησλ IPδηεπζχλζεσλ πνπ είλαη θαηνρπξσκέλεο ζην 

domain απηφ. Η δηαδηθαζία νλνκάδεηαη απαξίζκεζε δηθηχνπ 

(enumeration) θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα whois(γηα 

ηελ εχξεζε ηνπ ηδηνθηήηε ελφο domain), nslookup (γηα ηελεχξεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ hostname θαη ησλ IP δηεπζχλζεσλ) θαη traceroute (γηα ηελ 

εχξεζε ησλ ζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη νη ζπζθεπέο (routers, switches, θιπ.)) 

II) Δπηζέζεηο πξόζβαζεο 

Με ηηο επηζέζεηο απηέο έλαο κε εμνπζηνδνηεκέλνο εηζβνιέαο απνθηά ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν δελ έρεη θαλέλα ινγαξηαζκφ ή 

θάπνην θσδηθφ πξφζβαζεο. Με ηηο επηζέζεηο απηέο κπνξνχλ λα ππνθιαπνχλ δεδνκέλα 

ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη ζπγθεθξηκέλαηξσηά 

ζεκεία ησλ ζηνρεπκέλσλ δηθηχσλ. Οη επηζέζεηο πξφζβαζεο έρνπλ ζπλήζσο ζηφρν 

ππεξεζίεο ειέγρνπ ηαπηφηεηαο, ππεξεζίεο κεηαθνξάο αξρείσλ (FTPservices) θαη 

ππεξεζίεο ηζηνχ (webservices), πνπ κέζσ αμηνπνίεζεο γλσζηψλ ηξσηψλ ζεκείσλ 

είλαη δπλαηή ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο ηζηνχ, εκπηζηεπηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη άιισλ επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Οη επηζέζεηο πξφζβαζεο 

απνηεινχληαη απφ [8]: 

 Δπηζέζεηο Λεμηθνύ (Dictionaryattacks): Η θηινζνθία ησλ επηζέζεσλ 

απηψλ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί ρξήζηεο επηιέγνπλ ζπλεζηζκέλεο 

αθνινπζίεο ραξαθηήξσλ σο θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο. Δπνκέλσο, κε εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο πξνζπαζνχλ λα 

ππνθιέςνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο λφκηκσλ ρξεζηψλ δεκηνπξγψληαο ή 

εληνπίδνληαο ιίζηεο (ιεμηθά) ηα νπνία δνθηκάδνπλ γηα λα ζπλδεζνχλ ζην 

ζχζηεκα. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη επηζέζεσλ ιεμηθνχ: νη επηζέζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πξφβιεςε θσδηθψλ (passwordguessingattacks) θαη νη 

επηζέζεηο επαλαθνξάο ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο (passwordresettingattacks) 

 Αμηνπνίεζε αμηόπηζησλ ζπξώλ (Trustportutilization): Έλαο εηζβνιέαο 

εθζέηεη κηα αμηφπηζηε ζχξα θαη ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα νξγαλψζεη 

επηζέζεηο ζε άιινπο αμηφπηζηνπο host 
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 Αλαθαηεύζπλζε ζπξώλ (Portredirection): Έλαο εηζβνιέαο ρξεζηκνπνηεί 

κηα αμηφπηζηε ζχξα γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε άιινπο host πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηείρνο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ 

 Δπηζέζεηο man-in-the-middle: Πξφθεηηαη γηα κηα ελεξγφ κνξθή 

ιαζξαθξφαζεο ζηελ νπνία ν εηζβνιέαο δεκηνπξγεί αλεμάξηεηεο ζπλδέζεηο 

κε ηα ζχκαηα θαη αλακεηαδίδεη κελχκαηα κεηαμχ ηνπο θάλνληάο ηα λα 

πηζηέςνπλ φηη βξίζθνληαη ζε ηδησηηθή επαθή 

 Κνηλσληθή Μεραληθή (Socialengineering): ηελ θνηλσληθή κεραληθή νη 

επηηηζέκελνη πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε δίθηπν, ζχζηεκα ή 

δεδνκέλα κέζσ εθκεηάιιεπζεο ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο θαη φρη κέζσ 

θάπνησλ κεραληζκψλ ππνθινπήο. Οη ηερληθέο θνηλσληθήο κεραληθήο 

απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ δφιηα απφζπαζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε θάπνην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

 Phishing: είλαη ελέξγεηα εμαπάηεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ 

απνζηνιήο ελφο ςεπδνχο e-mail, θαηά ηελ νπνία ν επηηηζέκελνο ππνδχεηαη 

κία αμηφπηζηε νληφηεηα, θαηαρξψκελνο ηελ ειιηπή πξνζηαζία πνπ 

παξέρνπλ ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία, θαη ηελ άγλνηα ηνπ ζχκαηνο, κε ζθνπφ 

ηελ αζέκηηε απφθηεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη επαίζζεηα 

ηδησηηθά ζηνηρεία θαη θσδηθνί πξφζβαζεο 

ΙΙΙ) Δπηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο 

Οη επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή εμππεξέηεζεο (DoS) ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηαθνπή ηεο πξφζβαζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σππηθά απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ζηφρνπ ή εμαληιψληαο ηνπο πφξνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηφρνπ [13]. πρλά, νη επηζέζεηο DoS πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

θαθφβνπισλ δηθηχσλ (botnets), ηα νπνία είλαη δίθηπα πξνζβεβιεκέλσλ ππνινγηζηψλ 

πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη έρνπλ ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

εηζβνιέα. Σα botnets έρνπλ ηελ ηάζε λα κέλνπλ αδξαλή έσο φηνπ ιάβνπλ εληνιέο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ δηεξγαζηψλ απφ ηνλ δηαθνκηζηή ειέγρνπ 

(controllerserver) ηνπο, ν νπνίνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε κέξνο ηνπ 

θφζκνπ. πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζηνιή spam, αιιά θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ άξλεζεο ππεξεζίαο, ηηο επνλνκαδφκελεο επηζέζεηο 

θαηαλεκεκέλεο άξλεζεο ππεξεζίαο (DDoS), ζηηο νπνίεο ν επηηηζέκελνο 

απελεξγνπνηεί έλα δίθηπν ή κνιχλεη έλα ζχζηεκα δηθηχσλ κε ζθνπφ ηελ εζθεκκέλε 

άξλεζε ππεξεζηψλ ζε ρξήζηεο [14]. 

1.5.2 Σαξινόμηζη με βάζη ηο νομικό σαπακηηπιζμό 

Οη επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν πνπ ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηνλ λνκηθφ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο είλαη νη εμήο [8]: 

 Κπβεξλνέγθιεκα (cybercrime) 

 Κπβεξλνθαηαζθνπεία (cyberespionage) 

 Κπβεξλνηξνκνθξαηία (cyberterrorism) 

 Κπβεξλνπφιεκνο (cyberwar) 
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Ι) Κπβεξλνέγθιεκα 

Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρεη δνζεί ζηνλ φξν θπβεξλνέγθιεκα είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα «ποινικό αδίκημα πος διαππάηηεηαι ζηο διαδίκηςο και ενέσει έναν 

ςπολογιζηή ωρ ηο επγαλείο ή ηο ζηοσεςμένο θύμα» [15]. Ο ζηφρνο ηνπ εγθιήκαηνο 

ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη λα θαηαζηήζεη έλα ζχζηεκα ή δίθηπν ππνινγηζηψλ σο 

εξγαιείν ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζηή σο παξεπφκελφ ηνπ. Σα 

θπβεξλνεγθιήκαηα εθκεηαιιεχνληαη ηε δπλαηφηεηα αλσλπκίαο ελφο ππνινγηζηή, ηε 

ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζήο ηνπ, ηελ αδπλακία ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ 

έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ [8]. 

ΙΙ) Κπβεξλνθαηαζθνπεία 

Η θπβεξλνθαηαζθνπεία (cyberespionage ή cyberspying) είλαη ε πξάμε ή ε 

πξαθηηθή ηεο απφθηεζεο κπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (πξνζσπηθψλ, επαίζζεησλ, 

ηδηφθηεησλ ή δηαβαζκηζκέλεο θχζεο) απφ ηδηψηεο, αληαγσληζηέο, αληηπάινπο, νκάδεο 

ή αθφκα θαη θπβεξλήζεηο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θαηφρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ [16]. 

θνπφο ηεο είλαη ε απφθηεζε πξνζσπηθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ ή ζηξαηησηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κε ρξήζε δηάθνξσλ κεζφδσλ ζην δηαδίθηπν, ζε δίθηπα ή 

κεκνλσκέλνπο ππνινγηζηέο κέζσ ηερληθψλ cracking θαη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

φπσο δνχξεηνπο ίππνπο (Trojanhorses) ή θαηαζθνπηθφ ινγηζκηθφ (spyware) [17]. Η 

θαηαζθνπία ζηνλ θπβεξλνρψξν κπνξεί λα δηαπξάηηεηαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε απφ 

ππνινγηζηέο επαγγεικαηηψλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά ή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αθφκα 

θαη δηείζδπζε ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην πξνο θαηαζθνπεία ζχζηεκα. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, θπβεξλνθαηαζθνπεία κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε πνηληθή πξάμε 

εξαζηηερλψλ, θαθφβνπισλ ράθεξ θαη πξνγξακκαηηζηψλ ινγηζκηθνχ [16]. 

ΙΙΙ) Κπβεξλνηξνκνθξαηία 

Κπβεξλνηξνκνθξαηία είλαη ε πξάμε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην δηαδίθηπν ζε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη πξάμεηο ησλ ζθφπηκσλ, κεγάιεο θιίκαθαο, 

δηαηαξαρψλ ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ ή πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη ζην 

δηαδίθηπν, κέζσ εξγαιείσλ φπσο νη ηνί [18]. Με ηνλ φξν θπβεξλνηξνκνθξαηία κπνξεί 

επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί ε δηεζλήο ρξήζε ππνινγηζηψλ, δηθηχσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

κε ζθνπφ ηε θαηαζηξνθή ή ηελ πξφθιεζε δεκηψλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Οη ιφγνη 

απηνί κπνξεί λα είλαη πνιηηηθνί ή ηδενινγηθνί θαη εθθξάδνληαη κέζσ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

IV) Κπβεξλνπόιεκνο 

Ο θπβεξλνπφιεκνο είλαη ε πξάμε ελφο έζλνπο ή θξάηνπο γηα δηείζδπζε ζηνπο 

ππνινγηζηέο ή ηα δίθηπα ελφο άιινπ έζλνπο κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε βιαβψλ ή 

αλαζηάησζεο [19]. 

1.5.3 Σαξινόμηζη με βάζη ηη ζοβαπόηηηα ηηρ ζςμμεηοσήρ 

Οη επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ επίζεο κε βάζε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Με βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζκφ, νη 

θπβεξλνεπηζέζεηο δηαρσξίδνληαη ζε [8]: 
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 ελεξγεηηθέο επηζέζεηο (activeattacks) 

 παζεηηθέο επηζέζεηο (passiveattacks) 

I) Δλεξγεηηθέο επηζέζεηο 

Μηα ελεξγεηηθή επίζεζε επηηξέπεη ζηνλ εηζβνιέα λα κεηαδψζεη δεδνκέλα παληνχ 

ή λα εκπνδίζεη ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε κία ή ζε πνιιέο θαηεπζχλζεηο. Ο 

επηηηζέκελνο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα ηεξκαηίζεη ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ δηθηχνπ θαζψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ελδηάκεζνο 

φισλ ησλ επηκέξνπο επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ hosts ελφο ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 

ν επηηηζέκελνο πξνζπαζεί λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ πειάηε (client), θαζψο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ε πεγή ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί 

απφ ην δηαθνκηζηή, ρσξίο ηελ επηθχξσζε ησλ ιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Υσξίο 

πνιιή πξνζπάζεηα, κε ηνλ ηξφπν απηφ, έλαο ππνινγηζηήο ηνπνζεηείηαη σο ζχλδεζκνο 

κεηαμχ δχν δεπηεξεπφλησλ δηθηχσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα θαθφβνπιν άηνκν λα 

πξνζαξκφζεη ηελ νπνηαδήπνηε νληφηεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ. 

ΙΙ) Παζεηηθέο επηζέζεηο 

ε κηα παζεηηθή επίζεζε έλαο κε εμνπζηνδνηεκέλνο εηζβνιέαο κπνξεί λα 

θξπθαθνχεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δχν κεξψλ κε ζθνπφ ηελ ππνθινπή 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε έλα ζχζηεκα κέζσ δηαδηθαζηψλ 

ππνθινπήο ή παξφκνησλ κέζσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα δεδνκέλα ησλ ζηνρεπκέλνπ 

δηθηχνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηα. Δπίζεο, ζε δηάθξηζε κε ηελ ελεξγεηηθή επίζεζε, 

θαηά ηελ παζεηηθή επίζεζε ν εηζβνιέαο δελ επηρεηξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ, γεγνλφο φκσο πνπ εμαθνινπζεί λα ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα. 

1.5.4 Σαξινόμηζη με βάζη ηο πεδίο εθαπμογήρ 

Οη επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο ζε [20]: 

 θαθφβνπιεο επηζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο 

 κε θαθφβνπιεο επηζέζεηο κηθξήο θιίκαθαο 

Ι) Καθόβνπιεο επηζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο 

Ο φξνο θαθφβνπινο ζεκαίλεη «με εζκεμμένη ππόθεζη για ππόκληζη βλάβηρ». Μηα 

θαθφβνπιε επίζεζε κεγάιεο θιίκαθαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα άηνκν ή κηα νκάδα 

γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή γηα λα πξνθαιέζεη αλαζηάησζε θαη ράνο. Οη επηζέζεηο απηέο 

είλαη κεγάιεο θιίκαθαο, πεξηιακβάλνπλ ρηιηάδεο ζπζηήκαηα θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

παγθφζκηα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ ηεξάζηηνπ 

φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ θαηαραξάθσζε ηεο αμηνπηζηίαο νξγαληζκψλ θαη 

εηαηξεηψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

ΙΙ) Με θαθόβνπιεο επηζέζεηο κηθξήο θιίκαθαο 

Οη επηζέζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ζπλήζσο ηπραίεο, νθείινληαη ζε θαθή 

δηαρείξηζε ή επηρεηξεζηαθά ιάζε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θαθψο εθπαηδεπκέλα 
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άηνκα. Σέηνηεο επηζέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηθξή απψιεηα δεδνκέλσλ ή 

θνιιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εθηίζεληαη κεκνλσκέλα 

ζπζηήκαηα ή δίθηπα θαη ηα δεδνκέλα είλαη ζπλήζσο αλαθηήζηκα. 

1.5.5 Σαξινόμηζη με βάζη ηον ηύπο ηυν δικηύυν 

Καηά ηελ ηαμηλφκεζε απηή, νη επηζέζεηο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

δίθηπνπ πνπ πξνζβάιινπλ [21], φπσο θηλεηά Adhoc δίθηπα (MobileAdhocNetworks - 

MANET) [22] θαη αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ (WirelessSensorNetworks - WSN) 

[23]. 

I) Δπηζέζεηο ζε δίθηπα MANET 

Οη επηζέζεηο ζηα θηλεηά Adhoc δίθηπα είλαη νη εμήο [22]: 

 Βπδαληηλή επίζεζε (Byzantineattack): ε κηα βπδαληηλή επίζεζε έλαο θφκβνο 

ή έλα ζχλνιν εθηεζεηκέλσλ θφκβσλ θηλεηνχ δηθηχνπ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγεί ζπλσκνηηθά θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί επηζέζεηο, 

φπσο λα δεκηνπξγεί αιπζίδεο ζηε δηαδξνκή ησλ παθέησλ, λα πξνσζεί ηα 

παθέηα ζε καθξηλέο δηαδξνκέο αληί λα επηιέγεη ηηο ζσζηέο ή αθφκε θαη λα 

απνξξίπηεη ηα παθέηα. Η επίζεζε απηή κεηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

επίζεο δηαηαξάζζεη ηηο ππεξεζίεο δξνκνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επίζεζε 

απνθιεηζηηθά ζε θηλεηά δίθηπα adhoc, φπνπ κηα ζπζθεπή ειέγρνπ ηαπηφηεηαο 

ή έλα ζχλνιν ζπζθεπψλ πνπ ζπλήζσο παξέρεη αζθάιεηα εθηίζεηαη ιφγσ ηεο 

δηαξξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε κηα λφκηκε ζπζθεπή δελ κπνξεί λα 

δηαθξηζεί απφ έλαλ ερζξηθφ ρξήζηε 

 Δπίζεζε καύξεο ηξύπαο (Blackholeattack): ηελ επίζεζε απηή έλαο 

θαθφβνπινο θφκβνο, πνπ νλνκάδεηαη καχξε ηξχπα, πξνζειθχεη φια ηα παθέηα 

δξνκνιφγεζεο πξνο απηφλ, δηαθεκίδνληαο κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 

δξνκνιφγεζεο φηη θαηέρεη κηα έγθπξε δηαδξνκή, κε ζθνπφ ηε ζχιιεςε ησλ 

παθέησλ. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ απηψλ γίλεηαη κε ρξήζε ησλ 

αηηήζεσλ δηαδξνκήο RREQ (RouteRequest) θαη απαληήζεσλ δηαδξνκήο 

RREP (RouteReply) 

 Δπίζεζε έληνλεο πιεκκπξάο (Floodrushingattack): ηηο επηζέζεηο απηέο ε 

θαλνληθή ξνή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη δξακαηηθά 

(πιεκκπξίδεη) απφ θαθφβνπια δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ 

εηζβνιέα. Οη επηζέζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα δηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα θαζηεξψζνπλ κηα έγθπξε δηαδξνκή δξνκνιφγεζεο 

παθέησλ. Μηα επίζεζε ηέηνηνπ ηχπνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηερληθή 

αληηκεηψπηζεο πιεκκχξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιά πξσηφθνιια 

δξνκνιφγεζεο 

 Βπδαληηλή επίζεζε ζθνπιεθόηξππαο (Byzantinewormholeattack): Η επίζεζε 

ζθνπιεθφηξππαο είλαη κία απφ ηηο πην εμειηγκέλεο θαη ζνβαξέο επηζέζεηο ζηα 

δίθηπα Manet. Απηνχ ηνπ είδνπο ε επίζεζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί αθφκε θαη 

αλ ν επηηηζέκελνο δελ θηινμελεί θαλέλα θφκβν θαη αθφκε θαη αλ φιε ε 
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επηθνηλσλία παξέρεη απζεληηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα. ε απηήλ ηελ 

επίζεζε έλα δεπγάξη απφ εθηηζέκελνπο θφκβνπο ιακβάλεη κελχκαηα απφ έλα 

ζεκείν ηνπ δηθηχνπ θαη ηα αλαπαξάγεη ζε έλα άιιν ζεκείν, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ζήξαγγα, έλα ηδησηηθφ δειαδή δίθηπν πςειψλ ηαρπηήησλ 

 Βπδαληηλή επίζεζε ζθνπιεθόηξππαο ππεξθείκελσλ δηθηύσλ 

(Byzantineoverlaynetworkwormholeattack): Η επίζεζε απηή, γλσζηή θαη σο 

επίζεζε super-warmhole, απνηειεί κηα γεληθφηεξε παξαιιαγή ηεο 

πξνεγνχκελεο επίζεζεο. Θεσξείηαη ηζρπξφηεξε, επεηδή, κεηαμχ άιισλ, είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο επίζεζεο, ν εηζβνιέαο 

δηακνξθψλεη έλα ππεξθείκελν δίθηπν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

κηα ηεξάζηηα θίλεζε ζηα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο θαη πνπ νδεγεί ζηε 

δηάζπαζε ησλ δηθηχσλ 

ΙΙ) Δπηζέζεηο ζε δίθηπα WSN 

Οη επηζέζεηο ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηα 

ζηξψκαηα, ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνλ ηνκέα ησλ επηζέζεσλ [23]. Με 

βάζε απηά ηα θξηηήξηα, νη επηζέζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Κξππηνγξαθηθέο θαη κε θξππηνγξαθηθέο επηζέζεηο 

(Cryptographyandnon-cryptographyrelatedattacks): Μεξηθέο απφ ηηο 

επηζέζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε επίζεζε 

ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ (Pseudorandomnumberattack), ε επίζεζε 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο (Digitalsignatureattack) θαη ε επίζεζε ζχγθξνπζεο 

hash (Hashcollisionattack) 

 Δπηζέζεηο κε βάζε ηα επίπεδα OSI/ISO: ην επίπεδν εθαξκνγψλ 

(applicationlayer) νη επηζέζεηο αθνξνχλ ηελ απνπνίεζε (repudiation) θαη 

ηε δηαθζνξά ησλ δεδνκέλσλ. ην επίπεδν κεηαθνξάο (transportlayer) νη 

επηζέζεηο αθνξνχλ ηελ πεηξαηεία (hijacking) ελψ ζπρλέο είλαη θαη νη 

επηζέζεηο ηχπνπ πιεκκχξαο SYN (SYN floodingattacks). ην ζηξψκα 

δηθηχνπ (networklayer) ζπρλέο είλαη νη επηζέζεηο ζθνπιεθφηξππαο, καχξεο 

ηξχπαο, νη βπδαληηλέο επηζέζεηο, νη πιεκκχξεο, ε θαηαλάισζε πφξσλ, θαη 

νη επηζέζεηο γλσζηνπνίεζεο ζέζεο. ην ζηξψκα δεχμεο δεδνκέλσλ 

(datalinklayer) απαληψληαη επηζέζεηο αλάιπζεο θπθινθνξίαο, 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαθνπήο ηεο MAC. Σέινο, ζην θπζηθφ ζηξψκα 

(physicallayer) ζπρλέο είλαη νη επηζέζεηο παξεκβνιψλ (jamming), 

ππνθινπψλ (interceptions) θαη ιαζξαθξφαζεο. ηε θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ θαη νη επηζέζεηο πνιιαπιψλ επηπέδσλ φπσο νη επηζέζεηο άξλεζεο 

ππεξεζίαο (DoS), νη επηζέζεηο κίκεζεο (impersonationattacks) θαη νη 

επηζέζεηο man-in-the-middle 

ηνλ πίλαθα 1 γίλεηαη κηα ζχλνςε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζέζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ ελφηεηα απηή, κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ θαζεκία θαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: Γιάθοπα είδη κςβεπνοεπιθέζευν 

Δπιθέζειρ Πεπιγπαθή Παπαδείγμαηα 

Δπηζέζεηο 

αλαγλψξηζεο 

Δίδνο επηζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κε 

εμνπζηνδνηεκέλε αλίρλεπζε ελφο 

δηθηχνπ & ραξηνγξάθεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

κε ζθνπφ ηελ ππνθινπή δεδνκέλσλ 

α) Δπηζέζεηο fishing 

β) Δπηζέζεηο spoofing 

γ) Δπηζέζεηο θνηλσληθήο κεραληθήο 

Δπηζέζεηο 

πξφζβαζεο 

Δίδνο επηζέζεσλ φπνπ έλαο εηζβνιέαο 

απνθηά πξφζβαζε ζε κηα ζπζθεπή ζηελ 

νπνία δελ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο 

α) Αμηνπνίεζε αμηφπηζησλ ζπξψλ 

β) Αλαθαηεχζπλζε ζπξψλ 

γ) Δπηζέζεηο Λεμηθνχ 

δ) Δπηζέζεηο Man-in-the-middle 

ε) Δπηζέζεηο θνηλσληθήο κεραληθήο θαη 

Phising 

Δπηζέζεηο 

άξλεζεο 

εμππεξέηεζεο 

Δηζβνιή ζε έλα ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ 

άξλεζε ππεξεζηψλ ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο 

α) Δπηζέζεηο Smurf 

β) Δπηζέζεηο πιεκκχξαο SYN 

γ) Δπηζέζεηο DNS 

δ) ΔπηζέζεηοDDos (Distributed Denial of 

Services) 

Κπβεξλνέγθιεκα 

Υξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

δηαδηθηχνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ρξεζηψλ 

κε ζθνπφ ην πιηζηηθφ θέξδνο 

α) Κινπή ηαπηφηεηαο 

β) Απάηεο κε πηζησηηθέο θάξηεο 

Κπβεξλν-

θαηαζθνπεία 

Η πξάμε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα 

θαηαζθνπία πξνο απφθηεζε νθέινπο 

α) Tracking cookies 

β) ΔιεγρφκελνRemote Access Trojan 

(RAT) 

Κπβεξλν-

ηξνκνθξαηία 

Υξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία αλαζηάησζεο κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη ηελ θαηαζηξνθή 

αλζξψπηλσλ δσψλ θαη πεξηνπζηψλ 

α) Γηαθνπή ειεθηξνδφηεζεο κέζσ 

θάπνηνπ δηθηχνπ 

β) Μφιπλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ 

θάπνην δίθηπν 

Κπβεξλνπφιεκνο 

Πξάμεηο ελφο έζλνπο κε πξφζεζε 

δηαθνπήο ηνπ δηθηχνπ άιινπ έζλνπο γηα 

ηελ απφθηεζε ζηξαηησηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο 

α) Πφιεκνο ηεο Ρσζίαο ζηελ Δζζνλία 

(2007) 

β) Πφιεκνο ηεο Ρσζίαο ζηε Γεσξγία 

(2008) 

Δλεξγεηηθέο 

επηζέζεηο 

Μηα επίζεζε κε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε 

φια ηα κέξε ελεξγψληαο σο ζχλδεζκνο 

γηα ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ δεκηψλ 

α) Δπηζέζεηο κεηακθίεζεο 

β) Δπηζέζεηο επαλάιεςεο 

γ) Σξνπνπνίεζε κελπκάησλ 

Παζεηηθέο 

επηζέζεηο 

Μηα επίζεζε ε νπνία θαηά θχξην ιφγν 

ππνθιέπηεη ρσξίο αλάκημε κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ 

α) Αλάιπζε θπθινθνξίαο δηθηχνπ 

β) Τπνθινπή πεξηερνκέλνπ κελπκάησλ 

Καθφβνπιεο 

επηζέζεηο κεγάιεο 

θιίκαθαο 

Μηα επίζεζε κε κηα εζθεκκέλε πξφζεζε 

λα πξνθαιέζεη βιάβε κε απνηέιεζκα 

αλαζηάησζε κεγάιε θιίκαθαο 

Δπίζεζε Sasser 

Με θαθφβνπιεο 

επηζέζεηο κηθξήο 

θιίκαθαο 

Σπραία επίζεζε ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ή 

επηρεηξεζηαθψλ ζθαικάησλ κε κηθξή 

απψιεηα δεδνκέλσλ 

α) Θέκαηααζθαιείαο 

(Registrycorruption) 

β) Αηπρέο ζβήζηκν πεξηερνκέλσλ 

ζθιεξψλ δίζθσλ 
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Δπηζέζεηο ζε 

δίθηπα ΜΑΝΔΣ 

Δπηζέζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

επηβξάδπλζε ή νιηθή δηαθνπή ηεο ξνήο 

ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ 

α) Βπδαληηλέο επηζέζεηο 

β)Δπηζέζεηο καχξεο ηξχπαο 

γ) Δπηζέζεηο έληνλεο πιεκκπξάο 

δ) Βπδαληηλή επίζεζε ζθνπιεθφηξππαο 

Δπηζέζεηο ζε 

δίθηπα WSN 

Μηα επίζεζε πνπ εκπνδίδεη ηνπο 

αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε 

δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ 

α)Δπηζέζεηο ζηξψκαηνο εθαξκνγψλ 

β) Δπηζέζεηο ζηξψκαηνο κεηαθνξάο 

γ) Δπηζέζεηο ζηξψκαηνο δηθηχνπ 

δ) Δπηζέζεηο πνιιψλ ζηξσκάησλ 
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2 Μέθοδοι 

ΥαπακηηπιζμούΚςβεπνοεπιθέζευν 

2.1 Γενικά 

Αλ θαη νη επηηηζέκελνη αιιάδνπλ ζπλερψο ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ 

επηζέζεψλ ηνπο, ε θαηαλφεζε ηεο γεληθήο δνκήο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη 

ζεκαληηθή ζηελ πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. Η γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ επηζέζεσλ βνεζά ζηελ θαηάιιειε επηινγή απηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ νξζνχ ραξαθηεξηζκνχ. ηελ πξνζπάζεηα απηή, ζεκαληηθφ παξάγνληα 

απνηειεί επίζεο ην γεγνλφο φηη αθφκε θη αλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηζέζεσλ 

αιιάδεη, ε γεληθή κεζνδνινγία ησλ επηζέζεσλ παξακέλεη αλαιινίσηε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Η πξφθιεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ έγθεηηαη ζηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε επίζεζεο. Σελ επηινγή απηή αθνινπζνχλ 

αλάινγεο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ ησλ 

ζηνρεπκέλσλ δηθηχσλ ή ζπζηεκάησλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ (πξν) 

επεμεξγαζία θαη ηελ επθπή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Με άιια ιφγηα, ν 

ραξαθηεξηζκφο κηαο θπβεξλνεπίζεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ηεο θάζε 

επίζεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εληνπηζκφ απηφ. 

Μεηά ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, απνδίδεηαη έλαο ραξαθηεξηζκφο ζηα δεδνκέλα γηα ην 

θαηά πφζν ν ζηφρνο ηνπο είλαη θαθφβνπινο ή φρη. Όζνλ αθνξά ηηο ζχγρξνλεο 

θπβεξλνεπηζέζεηο νη επηινγέο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη αθφκε πην δχζθνιε, 

θαζψο ε πνιππινθφηεηά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειηγκέλεο ηερληθέο απφθξπςεο 

θαη απνθπγήο εληνπηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηζβνιείο νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο γηα έλαλ επηηπρεκέλν 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο. 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ κεζφδσλ 

εληνπηζκνχ πνπ βξέζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κεζφδσλ απηψλ. 

2.2 Απσικέρ μεθοδολογίερ σαπακηηπιζμού 

κςβεπνοεπιθέζευν 

Όπσο έγηλε ζαθέο θαη απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν φξνο επίζεζε ζηνλ 

θπβεξλνρψξν πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε επηζέζεσλ. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

ησλ επηζέζεσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ ζχγρξνλσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη ησλ παιαηφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ. Μηα κειέηε 

ησλ V. Igure θαη R. Williams ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ 
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έδεημε φηη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο κεζνδνινγηψλ 

ηαμηλφκεζεο ησλ επηζέζεσλ απηψλ [24]. Οη κεζνδνινγίεο απηέο δηαθέξνπλ σο πξνο 

ην ζηφρν ηνπο. Μεξηθνί κειεηεηέο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα γεληθή επηζθφπεζε 

ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ κεζφδσλ ησλ επηζέζεσλ, ελψ άιινη ζηνρεχνπλ ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο εηζβνιψλ. Οη ηειεπηαίνη 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο επηζέζεηο κε βάζε ηηο ππνγξαθέο ησλ επηζέζεσλ απηψλ 

(signaturebasedapproach), ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αλίρλεπζε εηζβνιψλ. Οη ππνγξαθέο επίζεζεο δελ πεξηνξίδνληαη ζε επηζέζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλαλ ηχπν δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. ηηο 

ηαμηλνκήζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηζέζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ κηα ζεηξά απφ 

θαηά θαηξνχο επηζέζεηο απιήο δξάζεο. Οη επηζέζεηο απιήο δξάζεο κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ σο επηζέζεηο ρακεινχ επηπέδνπ (lowlevelattacks) φηαλ αλαιπζνχλ 

κεκνλσκέλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη επηζέζεηο 

πςεινχ επηπέδνπ (highlevelattacks) εκπεξηέρνπλ κηα ζεηξά απφ επηζέζεηο 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη επηζέζεηο ρακεινχ 

επηπέδνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνδνκή ελφο ζπζηήκαηνο ζε αληίζεζε κε ηηο επηζέζεηο 

πςεινχ επηπέδνπ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ην επίπεδν ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (end-

userlevel). Η κειέηε ηεο αιιεινπρίαο απηψλ ησλ επηζέζεσλ πςεινχ επηπέδνπ κπνξεί 

λα δψζεη πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα αλάιπζε απφ ηνπο αλαιπηέο αζθάιεηαο 

κε ζθνπφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ [24]. 

Οη παξαδνζηαθέο ηαθηηθέο άκπλαο είραλ σο ζηφρν ηνπο ηηο επηζέζεηο ρακεινχ 

επηπέδνπ θαη ιηγφηεξν ηηο αθνινπζίεο επηζέζεσλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα αλίρλεπζεο ηψλ αλαδεηνχζε κφλν ηνχο. Ο εληνπηζκφο 

ησλ επηζέζεσλ πςεινχ επηπέδνπ έγηλε ζέκα έξεπλαο κε ζηφρνηελ επίηεπμή ηνπ κέζσ 

ζπζρεηηζκνχ επηζέζεσλ ρακεινχ επηπέδνπ. Απνδείρζεθε φηη ν ζπζρεηηζκφο ησλ 

επηζέζεσλ ρακεινχ επηπέδνπ κε επηζέζεηο πςεινχ επηπέδνπ κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηνπο αλαιπηέο αζθάιεηαο [25]. Η ηδέα απηή επεθηάζεθε απφ 

ηνπο S. Cheung θαη ζπλ. ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζρεηηθέο κε ηηο επηζέζεηο 

πιεξνθνξίεο,ζπγθεληξψλνληαλ απφ πνιιαπινχο αηζζεηήξεο θαη άιιεο εθαξκνγέο 

αζθάιεηαο [26]. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο κέζνπ 

πεξηγξαθήο θαη ραξαθηεξηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ πνιιαπιψλ ζηαδίσλ. ε θαζέλα 

απφ ηα ζηάδηα απηά πεξηιακβαλφηαλ θαη κηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο επίζεζεο κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε ελφο επηκέξνπο ζηφρνπ ηεο επίζεζεο. Οη S. Cheung θαη ζπλ. απέδεημαλ 

φηη ε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο επηζέζεσλ πνπ πξφηεηλαλ, ιεηηνπξγεί γηα επηζέζεηο 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο θαζψο θαη γηα επηζέζεηο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο 

ζε έλα δίθηπν θαη ηελ ππνθινπή πιεξνθνξηψλ. Οη S. Yang θαη ζπλ.γηα ηνλ εληνπηζκφ 

επηζέζεσλ πνιιαπιψλ ζηαδίσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ζχληεμε δεδνκέλσλ (datafusion) πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ[27]. Οη ζπγγξαθείο παξνπζίαζαλ 

έλα πξφηππν θαζνδήγεζεο επηζέζεσλ πνπ αθνξνχζε επηζέζεηο κε επηά ζηάδηα. Σν 

πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη επηζέζεηο αλαγλψξηζεο απφ έλα εμσηεξηθφ δίθηπν, ελψ 

θαηά ην ηειηθφ ζηάδην επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο επίζεζεο ζην εζσηεξηθφ δίθηπν. 
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2.3 ςλλογή δεδομένυν και πποεπεξεπγαζία 

Η επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη πξηλ ηα δεδνκέλα απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάιπζε. Οη J. Davis θαη A. 

Clark αλαθέξνπλ ηξεηο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ζεκαληηθή: ε δεκηνπξγία ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε κείσζε ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ [28]. Οη ζπγγξαθείο 

ππνιφγηζαλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεπεμεξγαζίαο κεηψλεη έσο θαη 50% ην ρξφλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ην πξψην θαη πην ζεκαληηθφ βήκα, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θαζνξίδεηαη φρη κφλν ν ραξαθηεξηζκφο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ κηαο 

επίζεζεο. Η επηινγή ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη επνκέλσο ηελ απαξαίηεηε πξνεπεμεξγαζία [29]. 

Γηα παξάδεηγκα, κέζνδνη αλάιπζεο, φπσο ηα λεπξσληθά δίθηπα, απαηηνχλ αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηνλ ζσζηφ ραξαθηεξηζκφ κηαο επίζεζεο. Δπνκέλσο, ε πξνεπεμεξγαζία 

είλαη απαξαίηεηε αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαιπζνχλ απφ έλα λεπξσληθφ δίθηπν 

είλαη βάζεη θεηκέλνπ. 

Η επηινγή ησλ ηχπσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αξρίδεη κε ηελ επηινγή ησλ 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζηνπο αιγφξηζκνπο αλάιπζεο. Γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ δηθηχνπ, 

νη ηχπνη απηνί κπνξεί λα είλαη δεδνκέλα ζπλερνχο ξνήο (streamingdata) ή παθέηα 

δεδνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηζέζεσλ, θνηλνί ηχπνη 

ραξαθηεξηζηηθψλ αλάιπζεο απνηεινχλ νη θεθαιίδεο παθέησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξσηνθφιινπ ή ηα πεξηερφκελα ξνήο [28]. Μηα άιιε δπλαηφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία 

λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. Σα 

λέα απηά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζηελ αλάιπζε θαη κπνξνχλ επίζεο 

λα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα αλάιπζε. 

Καηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ δηθηχνπ, ε πξψηε επηινγή 

γίλεηαη κεηαμχ κεκνλσκέλσλ παθέησλ πξσηνθφιινπ IP θαη δεδνκέλσλ απφ ηε ξνή 

θπθινθνξίαο. Σα κεκνλσκέλα παθέηα απνηεινχλ ηελ πξαγκαηηθή θπθινθνξία ελφο 

δηθηχνπ θαη κεηαθέξνληαη κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ server. Πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή, ηνλ πξννξηζκφ, ην πξσηφθνιιν θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε, αιιά θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ 

κεηαδίδνληαη. Σα δεδνκέλα ξνήο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε, 

φπσο ηελ πεγή, ηνλ πξννξηζκφ, ην πξσηφθνιιν, θ.ιπ., αιιά ζπλήζσο δελ πεξηέρνπλ 

ηα κεηαδηδφκελα δεδνκέλα. Οη ξνέο είλαη κηα αθνινπζία παθέησλ πξσηνθφιινπ IP 

πνπ αλήθνπλ ζε κία ζχλδεζε. Σν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ξνψλ ζηελ αλάιπζε είλαη 

φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

απνζεθεπηνχλ. Δπίζεο, νη ξνέο είλαη πην εχθνιεο ζηε ρξήζε γηα ηελ αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξάο ησλ επηζέζεσλ. 

Η δεκηνπξγία λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο πεγέο, ηνπο πξννξηζκνχο θαη ηα πξσηφθνιια κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλίρλεπζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ επηζέζεσλ. Η δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηηξέπεη ηελ εχθνιε εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ 
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επεηδή είλαη, εμ νξηζκνχ, πάληα αξηζκεηηθά. Οη ζηαηηζηηθέο απηέο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ επί ηφπνπ κε ηε ρξήζε κεηξεηψλ ή αξγφηεξα κε ηε ρξήζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ. Γηα ηε ζσζηή επηινγή ησλ κεηξεηψλ απηψλ απαηηείηαη 

εηδηθή γλψζε ησλ πξνζεγγίζεσλ επίζεζεο.Η πξνζέγγηζε απηή ιεηηνπξγεί κφλν γηα 

επηζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αλσκαιίεο ζηα πξφηππα θπθινθνξίαο ηνπ δηθηχνπ. 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ απφ δεδνκέλεο 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ζεσξείηαη αλσκαιία θαη επνκέλσο πηζαλή επίζεζε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φκσο, ε αλίρλεπζε αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζέζεσλ 

ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ νδεγεί ζε κεγάιν αξηζκφ ςεπδψο ζεηηθψλ (falsepositive) 

απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη απνθιίζεηο απφ ηηο 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο νθείινληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. πλεπψο, ε 

ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

κεζφδνπο πνπ εμεηάδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ παθέηνπ, αληί ησλ παξαγφκελσλ κεηα-

δεδνκέλσλ. ην πξσηφθνιιν IP δελ πεξηιακβάλνληαη ρξνληθέο ζθξαγίδεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα παθέηα 

ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη ρξνληθά ηε ζηηγκή πνπ ζπιιέγνληαη. ην ζηάδην ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο, ε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία δεδνκέλσλ 

βάζεη ζπρλφηεηαο. 

2.4 ύγσπονερ μέθοδοι ενηοπιζμού κςβεπνοεπιθέζευν 

Ο εληνπηζκφο ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπκβάλησλ ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ ή ζχζηεκα δηθηχσλ, κε 

ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί [29]. Σα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ εηζβνιψλ 

(IntrusionDetectionSystems–IDS) είλαη εθαξκνγέο κε ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπλ, 

λα δηεξεπλνχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο ή κε 

θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην εθάζηνηε ζχζηεκα. ηελ εηθφλα 

3 παξνπζηάδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ελφο γεληθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο IDS, φπνπ 

νη ζπκπαγείο γξακκέο ππνδεηθλχνπλ ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ νη 

δηάζηηθηεο γξακκέο ηελ απφθξηζε (response) ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθάζηνηε επίζεζε. 

Όια ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιήο πξαγκαηνπνηνχλ ηέζζεξηο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί λα πξνζηαηέςνπλ 

[30]: 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο, εμνπζηνδνηεκέλεο ή 

κε, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη. 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πνπ απνηεινχλ θαη ελδείμεηο πηζαλήο επίζεζεο 

ζε έλα ζχζηεκα, είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο εηζβνιήο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο αζθάιεηαο ηνπ 

δηθηχνπ. 
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 Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηεο επίζεζεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.Η δπλαηφηεηα απηή επηηξέπεη ζην κεραληζκφ αλίρλεπζεο εηζβνιψλ 

λα πεξηνξίζεη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ δηαπξάηηνληαη ζην ζχζηεκα. 

Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο δίλεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζε έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο εηζβνιήο αιιά ηαπηφρξνλα 

είλαη θαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Δλψ είλαη εχθνιε ε αλάπηπμε 

κεηξηθψλ παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ πηπρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

ρξήζηε, ε πξνθχπηνπζα ππνβάζκηζε ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα απαηηήζεη ηε δηεμαγσγή κηαο off-line 

εκπεξηζηαησκέλεο αλάιπζεο, γεγνλφο πνπ εμαιείθεη ηελ ηθαλφηεηα 

αλίρλεπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 3: Γενική αναπαπάζηαζη ηηρ διαδικαζίαρ ενηοπιζμού κςβεπνοεπιθέζευν (Πηγή: 

S.X. Wu, W. Banzhaf)
2
 

Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρεη κηα πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ 

εηζβνιψλ. ε γεληθέο γξακκέο, μερσξίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

εληνπηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ [29]: 

 Η πξνζέγγηζε θαθήο ρξήζεο (misuseapproach) 

 Η πξνζέγγηζε αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ (anomalydetectionapproach) 

 Ηπβξηδηθήπξνζέγγηζε (hybrid detection approach) 

Λεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ ηξηψλ απηψλ κεζφδσλ ζα παξνπζηαζηεί ζηηο 

επφκελεο ππνελφηεηεο. 

2.4.1 Δνηοπιζμόρ κςβεπνοεπιθέζευν κακήρ σπήζηρ 

Ο εληνπηζκφο επηζέζεσλ θαθήο ρξήζεο (misusedetectionapproach),ή εληνπηζκφο 

κέζσ γλσζηψλ ππνγξαθψλ (signaturebaseddetection) φπσο είλαη αιιηψο γλσζηφο, 

βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ πξνο εμέηαζε δεδνκέλσλ κε πξνθαζνξηζκέλεο 

πεξηγξαθέο παξεκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή κε ππνγξαθέο γλσζηψλ επηζέζεσλ [29]. 

                                                 
2
 S.X. Wu, W. Banzhaf: http://www.mun.ca/computerscience/research/MUN-CS-2008-05.pdf 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα εμεηαδφκελα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο «θαλνληθά» ή 

«εηζβνιή». Έηζη, ήδε γλσζηέο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ 

απνηειεζκαηηθά παξνπζηάδνληαο πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη επνκέλσο πςειφ βαζκφ αθξίβεηαο εληνπηζκνχ ησλ επηζέζεσλ θαη 

ησλ παξαιιαγψλ ηνπο. Οη εηζβνιέο αληρλεχνληαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεζφδνπ επίζεζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα έλαο γλσζηφο ηφο ή 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζέγγηζε θαθήο ρξήζεο έρεη επξέσο 

πηνζεηεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ επηζέζεσλ. 

Σν πξφβιεκα φκσο είλαη φηη νη επηζέζεηο είλαη πιένλ πνιπκνξθηθέο θαη εμειίζζνληαη 

ζπλερψο κε απνηέιεζκα απηέο πνπ αθφκα δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί λα κελ κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ.Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο είλαη ε 

ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο βάζεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, είηε κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα, δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη επίπνλε, είηε απηφκαηα, κέζσ ρξήζεο 

επνπηεπφκελσλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο. Γπζηπρψο, ε ελεκέξσζε ηεο βάζεο ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ απαηηεί ην ραξαθηεξηζκφ θάζε ζηηγκηφηππνπ ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, δηαδηθαζία δαπαλεξή πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο 

εληνπηζκνχ κε αλίρλεπζε αλσκαιηψλ [29]. 

2.4.2 Δνηοπιζμόρ κςβεπνοεπιθέζευν με ανίσνεςζη ανυμαλιών 

Γεχηεξε πξνζέγγηζε εληνπηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ απνηειεί ε κέζνδνο ηεο 

αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ (anomalydetectionapproach). Η πξνζέγγηζε απηή ζπγθξίλεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηθηχνπ θαη αλαδεηά απνθιίζεηο απφ απηφ 

πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ, ραξαθηεξίδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά απηή σο «χπνπηε». 

Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ απαηηεί ζπλερή 

ελεκέξσζε ηεο βάζεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηελ θαζηζηά 

επίζεο θαιχηεξε ζηελ αλίρλεπζε λέσλ κεζφδσλ επίζεζεο. Οη κέζνδνη αλίρλεπζεο 

αλσκαιηψλ ζπρλά νλνκάδνληαη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο 

(machinelearningalgorithms), δεδνκέλνπ φηη απαηηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αιγφξηζκνπ ζρεηηθά κε ηε «θπζηνινγηθή» ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ. Η εθπαίδεπζε 

απηή κπνξεί λα γίλεηαη κε ή ρσξίο επνπηεία.Η επνπηεπφκελε 

κάζεζε(supervisedlearning) γίλεηαη κε ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets) ζηα νπνία ηα 

δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο θαλνληθά ή αλψκαια. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο είλαη φηη είλαη ρξνλνβφξα θαζψο απαηηεί ρεηξνθίλεηε ζήκαλζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ. Η κε επνπηεπφκελε κάζεζε (unsupervisedlearning) δελ 

απαηηεί ηελ παξνπζία ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Λεηηνπξγεί κε ηελ 

παξαδνρή φηη ε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

φηη νη αλσκαιίεο δηαθέξνπλ απφ ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά. Σν κεηνλέθηεκα ηεο κε 

επνπηεπφκελεο εθκάζεζεο είλαη φηη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαλνληθή θπθινθνξία ζε 

έλα δίθηπν είλαη λέα ή ζπκβαίλεη ζπάληα ζεσξείηαη επίζεο αλψκαιε θαη σο εθ ηνχηνπ 

θαθφβνπιε [29]. Γηα ην ιφγν απηφ, νη κε επνπηεπφκελεο κέζνδνη κάζεζεο παξάγνπλ 

κεγάιν πνζφ ςεπδψο ζεηηθψλ (falsepositive)απνηειεζκάησλ. Απηά ηα ζθάικαηα 

αλίρλεπζεο κπνξεί λα ζπκβνχλ κεηά απφ αιιαγέο ζηα πξσηφθνιια, αιιά θαη ιφγσ 

ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία δελ ήηαλ παξνχζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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πεξηφδνπ εθπαίδεπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε ζπρλά 

θαιείηαη λα αμηνινγήζεη απηέο ηηο πηζαλέο απεηιέο θαη λα θαζνξίζεη εάλ ηα 

εληνπηζκέλα κνηίβα απνηεινχλ επηζέζεηο ή είλαη θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ. 

2.4.3 Τβπιδική πποζέγγιζη ενηοπιζμού κςβεπνοεπιθέζευν 

Η ηξίηε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηηο δχν πξνεγνχκελεο κεζφδνπο, επεηδή κεηά απφ 

κηα πξνζεθηηθή καηηά πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη αιιεινζπκπιεξψλνληαη [29]. Η 

πβξηδηθή πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε κέζσ γλσζηψλ ππνγξαθψλ 

επεηδή παξνπζηάδεη ρακειφ πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ εληνπηζκψλ. Η πξνζέγγηζε 

αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ πξνζηίζεηαη γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη 

ραξαθηεξηζκνχ άγλσζησλ επηζέζεσλ. Σν πςειφ πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ 

εληνπηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεξηθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ κπνξεί λα 

κεησζεί κε ηε δεκηνπξγία ππνγξαθψλ ησλ απνθιίζεσλ πνπ ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο. 

Απηή ε ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε σζηφζν απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλάιπζεο 

επεηδή ρξεηάδεηαη θάπνηα κνξθή αηηηνινγίαο γηα λα ζπλδπάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δχν επηκέξνπο κεζφδσλ. Η πβξηδηθή πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα ηζνξξνπεί ην ρακειφ 

πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ εληνπηζκψλ κε ην πςειφ πνζνζηφ αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ 

[29]. Μεξηθνί ςεπδψο ζεηηθνί εληνπηζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηνί γηα ηελ 

απνθπγή εκθάληζεο ςεπδψο αξλεηηθψλ πνπ είλαη πην επηβιαβείο. Με ηε ζεηξά ηνπο, 

ηα ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα δελ ζα πξέπεη λα παξαθάκπηνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ζπζηεκάησλ. 

2.5 Μέθοδοι ανάλςζηρ κςβεπνοεπιθέζευν 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ κηαο θπβεξλνεπίζεζεο, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί [30]. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε αλάιπζε ησλ επηζέζεσλ δελ απνηειεί 

μερσξηζηφ αιιά αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ. Γχναπφ ηηο παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο αλάιπζεο 

απνηεινχλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (statisticalanalysis) πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ επηζέζεσλ κε αλίρλεπζε αλσκαιηψλ θαη ε αλάιπζε βάζεη 

θαλφλσλ (rule-based analysis) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ 

επηζέζεσλ κέζσ γλσζηψλ ππνγξαθψλ. 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ησλ επηζέζεσλ κε βάζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ. Η 

κέζνδνο απηή ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλίρλεπζε απνθιίζεσλ απφ ηελ ηππηθή 

ζπκπεξηθνξά ή/θαη ηηο νκνηφηεηεο ησλ ελδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επίζεζεο. Σν 

θχξην πιενλέθηεκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα αληρλεχεη 

απξνζδφθεηα κνηίβα εηζβνιψλ, ρσξίο ηελ απαίηεζε ηα ζπγθεθξηκέλα κνηίβα λα 

έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Η κέζνδνο αλαδεηά κεκνλσκέλα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

απνηεινχλ κέξνο κηαο εηζβνιήο, ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε κηαο ζεηξάο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαθφβνπισλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν κεηνλέθηεκα ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο είλαη φηη είλαη επηξξεπήο ζηελ έθζεζε αλεπίηξεπηνπ αξηζκνχ ςεπδψο 
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αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο γξήγνξεο πξνζαξκνγήο ηεο ζε 

λφκηκεο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ. 

Η αλάιπζε βάζεη θαλφλσλ βαζίδεηαη ζε ζχλνια πξνθαζνξηζκέλσλ θαλφλσλ πνπ 

παξέρνληαη απφ έλαλ δηαρεηξηζηή, απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ή θαη ηα δχν. Κάζε 

θαλφλαο αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θαλφλεο 

απηνί εμππεξεηνχλ σο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλερψο ειέγρνληαη ζην αξρείν 

ειέγρνπ απφ ηνλ κεραληζκφ αλίρλεπζεο εηζβνιήο. Αλάινγα κε ην εάλ νη 

απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ελφο θαλφλα ηθαλνπνηνχληαη ή φρη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ελφο ρξήζηε, εθηειείηαη θαη κηα αληίζηνηρε πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία [30]. 

Καη ηα δχν είδε αλάιπζεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη κηα αληθαλφηεηα ζε 

ζελάξηα επηζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ελψ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα αλαιχνληαη, ην 

πξφβιεκα εζηηάδεηαη φηαλ ηα πεξηζηαηηθά απηά παξνπζηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Δπηπιένλ, νη δχν απηέο κέζνδνη είλαη πνιχ δχζθνιν λα αλαιχζνπλ 

ζελάξηα ζηα νπνία πνιιέο εηζβνιέο ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα. Σν πξφβιεκα απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ εζηηάδνπλ ζηελ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηα 

επίζεζεο, αιιά επηθεληξψλνληαη ζηελ εκθάληζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα, 

ν δηαρσξηζκφο κηαο επίζεζεο ζε πνιινχο, θαηλνκεληθά άζρεηνπο κεηαμχ ηνπο, 

εηζβνιείο λα είλαη δχζθνιν λα αλαιπζεί. 

Η κέζνδνο αλάιπζεο βάζεη θαλφλσλ παξνπζηάδεη επηπξφζζεηα έιιεηςε επειημίαο 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ αλά έιεγρν. Μηα νπνηαδήπνηε, έζησ θαη κηθξή, 

παξαιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ δηαδηθαζηψλ κηα επίζεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζχγθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ κε ην ππάξρνλ αξρείν ειέγρνπ ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ ε εηζβνιή λα κελ κπνξεί λα αλαιπζεί ζσζηά. Μηα κεξηθή ιχζε απηήο ηεο 

αδπλακίαο ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο βάζεη θαλφλσλ είλαη ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

αθαηξεηηθφηεηάο ηεο, ιχζε πνπ φκσο κεηψλεη ηε δηαθξηηφηεηά ηεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη νη κέζνδνη απηνί, αλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρξήζηκεο, ζηεξνχληαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχζνπλ ηηο 

ζχγρξνλεο πνιχπινθεο θπβεξλνεπηζέζεηο. Μηα πξνεγκέλε πξνζέγγηζε ησλ 

ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ απαηηεί ηε ρξήζε ηεο επθπνχο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

(intelligentdataanalysis) [12]. Η επθπήο αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

ζε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ κε αλίρλεπζε αλσκαιηψλ, αιιά θαη ζε 

πβξηδηθά ζπζηήκαηα. 

2.6 Δςθςήρ ανάλςζη δεδομένυν κςβεπνοεπιθέζευν 

ηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη πνιιέο επθπείο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη. Με ηνλ φξν επθπείο κέζνδνη λννχληαη 

κέζνδνηππνινγηζηηθήο επθπΐαο, δειαδή κέζνδνη πνπ πεξηέρνπλ επθπείο πξάθηνξεο 

(intelligentagents) νη νπνίνη πξνζαξκφδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ, είλαη επέιηθηνη ζε κεηαβαιιφκελα 

πεξηβάιινληα, εκπινπηίδνπλ ηε γλψζε ηνπο βάζεη εκπεηξηψλ θαη θάλνπλ ηηο 
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θαηάιιειεο επηινγέο ζε πεξηπηψζεηο πεπεξαζκέλσλ ππνινγηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

[31]. Όιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ ηππηθνχο αιγφξηζκνπο 

κεραληθήο κάζεζεο βαζηδφκελεο ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ (datamining).Μεξηθνί απφ 

απηνχο είλαη πξνζαξκνζκέλνη γηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ελψ άιινη έρνπλ 

πξνηαζεί σο ζπλνιηθή βειηίσζε. 

Οη επθπείο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο [31]: 

 Μέζνδνηηαμηλφκεζεο (classification methods) 

 Μέζνδνηνκαδνπνίεζεο (clustering methods) 

 ηαηηζηηθέο κέζνδνη (statisticalmethods) 

 Μέζνδνη ππνζηήξημεο (supportingmethods) 

Μηα κειέηε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο απέδεημε φηη απφ ηηο 

κεζφδνπο απηέο, νη κέζνδνη ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο είλαη νη πην δεκνθηιείο 

αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο επθπνχο αλάιπζεο δεδνκέλσλ [12], [31]. Οη κέζνδνη απηέο 

βαζηδφκελεο ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα επξεία 

πνηθηιία εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη κεγάιε πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ. Οη κέζνδνη ηαμηλφκεζεο αλαιχνπλ θαη θαηαηάζζνπλ ηα δεδνκέλα ζε 

γλσζηέο θαηεγνξίεο. Κάζε δείγκα δεδνκέλσλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαθφβνπιν θαη 

επηζεκαίλεηαη κε κία γλσζηή εηηθέηα θαηεγνξίαο. Η νκαδνπνίεζε (clustering) είλαη 

κηα δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο κηαο ζπιινγήο απφ αληηθείκελα, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο νκάδσλ (clusters) κε βάζε θάπνην κέηξν νκνηφηεηαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, φκνηα αληηθείκελα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα, ελψ αλφκνηα ζε 

δηαθνξεηηθέο. Οη κέζνδνη ηαμηλφκεζεο είλαη παξαδείγκαηα επνπηεπφκελεο κάζεζεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ελψ νη 

κέζνδνη νκαδνπνίεζεο είλαη παξαδείγκαηα κε επνπηεπφκελεο κάζεζεο. 

ΠΙΝΑΚΑ2: Πίνακαρ ζύγσςζηρ 

 

Υαπακηηπιζμόρ ππόβλετηρ 

Απνηηικόρ 

σαπακηηπιζμόρ 

(Φςζιολογική 

ζςμπεπιθοπά) 

Θεηικόρ σαπακηηπιζμόρ 

(Δπίθεζη) 

Ππαγμαηικόρ 

σαπακηηπιζμόρ 

Απνηηικόρ 

σαπακηηπιζμόρ 

(Φςζιολογική 

ζςμπεπιθοπά) 

Οξζψο Αξλεηηθφο 

(True Negative - TN) 

ΦεπδψοΘεηηθφο 

(False Positive – FP) 

Θεηικόρ 

σαπακηηπιζμόρ 

(Δπίθεζη) 

Φεπδψο Αξλεηηθφο 

(False Negative – FN) 

ΟξζψοΘεηηθφο 

(True Positive – TP) 
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2.6.1 Αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ηυν εςθςών μεθόδυν ανάλςζηρ 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επθπψλ κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ αμηνινγείηαη 

κέζσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αλαιχνπλ θαη λα ραξαθηεξίδνπλ ζσζηά ηα εθάζηνηε 

εμεηαδφκελα δεδνκέλα.Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εθάζηνηε εμεηαδφκελνπ δεδνκέλνπ 

θαη ηελ πξφβιεςε ησλ επθπψλ κεζφδσλ αλάιπζεο, ηα ηέζζεξα πηζαλά εμαγφκελα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2, ν νπνίνο είλαη γλσζηφο θαη σο πίλαθαο 

ζχγρπζεο (confusionmatrix) [31]. ηνλ πίλαθα απηφλ, ηα νξζψο αξλεηηθά 

(truenegatives) θαη ηα νξζψο ζεηηθά (truepositive) απνηειέζκαηα αληηζηνηρνχλ ζηε 

ζσζηή αλάιπζε ησλ κεζφδσλ απηψλ, δειαδή ηα δεδνκέλα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

ζσζηά σο «θαλνληθά» θαη σο «επηζέζεηο», αληίζηνηρα. Σα ςεπδψο ζεηηθά 

(falsepositive) απνηειέζκαηα αληηζηνηρνχλ ζε «θπζηνινγηθά» δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί εζθαικέλα σο «επηζέζεηο», ελψ ηα ςεπδψο αξλεηηθά (falsenegative) 

αληηζηνηρνχλ ζε επηζέζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί εζθαικέλα σο «θπζηνινγηθά» 

δεδνκέλα. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα ζχγρπζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ επθπψλ κεζφδσλ αλάιπζεο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: 

 Πνζνζηό πξαγκαηηθώλ αξλεηηθώλ (True Negative Rate (TNR) ή 

Specificity): Σν θξηηήξην απηφ κεηξάεη ην πνζνζηφ ησλ νξζψο 

ραξαθηεξηδφκελσλ παξαηεξήζεσλ σο αξλεηηθέο (θπζηνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά δηθηχνπ) θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

 Πνζνζηό πξαγκαηηθώλ ζεηηθώλ (True Positive Rate (TPR) ή Sensitivity): 

Σν θξηηήξην απηφ κεηξάεη ην πνζνζηφ ησλ νξζψο ραξαθηεξηδφκελσλ 

παξαηεξήζεσλ σο ζεηηθέο (επηζέζεηο), δειαδή: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

ην ρψξν ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ ην θξηηήξην απηφ είλαη γλσζηφ θαη 

σο πνζνζηφ αλίρλεπζεο (Detection Rate - DR) ή Recall 

 Πνζνζηό ςεπδώο ζεηηθώλ (False Positive Rate (FPR) ή False Alarm 

Rate (FAR)): Σν θξηηήξην απηφ κεηξάεη ην πνζνζηφ ησλ ςεπδψο 

ραξαθηεξηδφκελσλ παξαηεξήζεσλ σο ζεηηθέο (επηζέζεηο) θαη επνκέλσο 

δεκηνπξγνχλ ιαλζαζκέλεο εηδνπνηήζεηο (alarms), δειαδή: 

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
= 1 − 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 

 Πνζνζηό ςεπδώο αξλεηηθώλ (False Negative Rate - FNR): Σν θξηηήξην 

απηφ κεηξάεη ην πνζνζηφ ησλ ςεπδψο ραξαθηεξηδφκελσλ παξαηεξήζεσλ 

σο αξλεηηθέο (θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά δηθηχνπ) θαη επνκέλσο δείρλνπλ 

ην ζθάικα ησλ κεζφδσλ, δειαδή: 
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𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
= 1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 

 Σπλνιηθή αθξίβεηα (Accuracy): Η ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ 

ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο φισλ ησλ νξζψο ραξαθηεξηδφκελσλ 

παξαηεξήζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ, δειαδή: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑇𝑁 + 𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

 Αθξίβεηα νξζώο ζεηηθώλ πξνβιέςεσλ (Precision): ην ρψξν ηεο 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ ν φξνο Precision ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ φξν Recall θαη αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ νξζψο πξνβιεπφκελσλ 

ζεηηθψλ παξαηεξήζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

ζεσξήζεθαλ σο ζεηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

Απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ν πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπλδπαζκφο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κηαο κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη ην πνζνζηφ αλίρλεπζεο κε ην 

πνζνζηφ ησλ ιαλζαζκέλσλ εηδνπνηήζεσλ (FAR). Μηα κέζνδνο αλάιπζεο ζα πξέπεη 

λα παξνπζηάδεη πςειφ DR θαη ρακειφ FAR. Άιινη ζπλδπαζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη ε αθξίβεηα νξζψο ζεηηθψλ πξνβιέςεσλ (Precision) 

κε ην πνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ ζεηηθψλ (Recall) ή ην πνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζεηηθψλ (Sensitivity) κε ην πνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ αξλεηηθψλ (Specificity). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4: Παπάδειγμα καμπύληρ ROC (Πηγή: S.X. Wu, W. Banzhaf)
3
 

Δθηφο απφ ηα αξηζκεηηθά θξηηήξηα, ε αθξίβεηα κηαο κεζφδνπ αλάιπζεο κπνξεί λα 

εθηηκεζεί θαη κε ηελ ρξήζε γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. Η πην θνηλή γξαθηθή 

                                                 
3
S.X. Wu, W. Banzhaf: http://www.mun.ca/computerscience/research/MUN-CS-2008-05.pdf 
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παξάζηαζε είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο θακπχιεο ROC (Receiver Operating 

Characteristic curve). Η θακπχιε ROC αληηπξνζσπεχεη ηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ 

δηάθνξσλ παξακέηξσλ, φπσο ην θαηψθιη αλάιπζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θακπχιε απνηειεί κηα αθνινπζία ζεκείσλ, φπνπ ην θαζέλα 

αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθφ πίλαθα ελδερνκέλσλ ππνινγηζκέλσλ έρνληαο ζην λνπ 

δηαθνξεηηθφ θαηψθιη γηα ηηο ηηκέο απφθαζεο πνπ καο δίλεη ην κνληέιν. Κάζε ζεκείν 

ηεο θακπχιεο αλαπαξίζηαηαη ζε έλα δηζδηάζηαην επίπεδν, φπνπ νη άμνλεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηηκέο DR θαη FAR. Οη θακπχιεο ROC παξέρνπλ έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζχγθξηζεο ησλ επηδφζεσλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ κε 

δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ή δηαθνξεηηθή θηινζνθία αλάιπζεο. ην παξάδεηγκα ηεο 

εηθφλαο 4 απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχζηεκα 1 (system1) ππεξηεξεί θαηά κέζν φξν ησλ 

άιισλ δχν ζπζηεκάησλ. 

πγθξηηηθέο κειέηεο ησλ κεζφδσλ απηψλ απέδεημαλ φηη ε αθξίβεηά ηνπο ζε 

επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο (DoS) θαη αλίρλεπζεο δηθηπαθψλ ζπξψλ 

(probingattacks) κπνξνχλ λα θζάζνπλ θνληά ζην 100%. Σα απνηειέζκαηα ζε 

επηζέζεηο γηα απφθηεζε πξνλνκίσλ (privilegeescalationattacks) είλαη θάησ απφ 20% 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο [32]. Γηα ηα ζηνηρεία απηά νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κειέηεο βαζίδνληαη ζε ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets). 

ΠΙΝΑΚΑ 3: ύνοτη δημοθιλών ζςνόλυν δεδομένυν ζε ζςζηήμαηα ενηοπιζμού 

κςβεπνοεπιθέζευν 

Πηγή Γεδομένυν ύνολο Γεδομένυν ύνημηζη 

Κπθινθνξία δεδνκέλσλ ζην 

δίθηπν 

DARPA 1998 TCPDump Files DARPA98 

DARPA 1999 TCPDump Files DARPA99 

KDD99 Dataset KDD99 

10% KDD99 Dataset KDD99-10 

Internet Exploration Shootout 

Dataset 
IES 

πκπεξηθνξά ρξήζηε UNIX User Dataset UNIXDS 

Αθνινπζίεο θιήζεσλ 

ζπζηήκαηνο 

DARPA 1998 BSM Files BSM98 

DARPA 1999 BSM Files BSM99 

University of New Mexico 

Dataset 
UNM 

2.6.2 ύνολα δεδομένυν 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη επθπείο κέζνδνη αλάιπζεο θπβεξλνεπηζέζεσλ βαζίδνληαη 

ζε κνληέια επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ε πνηφηεηα ησλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ κάζεζεο επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπκέλσλ κνληέισλ. 

ηηο κεζφδνπο απηέο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη πξνέξρνληαη απφ ηξεηο πεγέο: απφ 



38 

 

ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ (παθέηα δεδνκέλσλ), απφ ην πςειφ επίπεδν ηνπ 

δηθηχνπ(αιιεινπρίεο εληνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρξήζηε) ή ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ ρακεινχ επηπέδνπ (αιιεινπρίεο θιήζεσλ ζπζηήκαηνο, αξρεία 

κεηξψνπ (log files), αξρεία κεηξψνπ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (system error logs) 

θαη ρξήζε ηεο CPU ή ηεο κλήκεο) [33]. 

Σα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα σο αλαθνξά αλάιπζεο 

ζε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ επηζέζεσλ θαθήο ρξήζεο θαη αλσκαιηψλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.Όπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηνλ πίλαθα 3, ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηα 

ζχλνια απηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο είζνδνο ζηνπο αιγφξηζκνπο κεραληθήο 

κάζεζεο ζεσξνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν μεπεξαζκέλα. Παξ' φια απηά, ηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ DARPA θαη KDD είλαη απφ ηα πνιχ ιίγα κεγάια δεκφζηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ θαη ίζσο ηα πην εμειηγκέλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλαθνξά 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επθπψλ κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ [34]. 

2.6.3 ύγκπιζη εςθςών μεθόδυν ανάλςζηρ δεδομένυν 

Μηα επηζθφπεζε κε ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη κηα 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ απηψλ ησλ κεζφδσλ επθπνχο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4. Αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ κεζφδσλ 

απηψλ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

ΠΙΝΑΚΑ4: ύνοτη ηυν μεθόδυν εςθςούρ ανάλςζηρ δεδομένυν κςβεπνοεπιθέζευν 

Καηηγοπία Μέθοδορ Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα 
Βαζική 

θιλοζοθία 

Μέζνδνη 

ηαμηλφκεζεο 

Απιψλ θαλφλσλ Απιή ζηε ρξήζε Γπζθνιία ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ 

θαλφλσλ γηα 

πεξίπινθα 

ζπκβάληα 

Καλφλεο ηχπνπ 

if…then… 

Νεπξσληθά δίθηπα Γπλαηφηεηα 

ρεηξηζκνχ ζχλζεησλ 

ζρέζεσλ 

Μαχξν θνπηί Μαζεκαηηθφ 

κνληέιν 

ππνινγηζκνχ 

εμφδνπ βάζεη 

εηζφδσλ 

Μεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο 

Μηθξή πηζαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο 

κεγάινπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ θαη 

δπλαηφηεηα 

δπλακηθήο ρξήζεο 

Αξγή ζε κεγάια 

κεγέζε δεηγκάησλ 

Οη θαηεγνξίεο 

δηαρσξίδνληαη 

κέζσ 

ππεξεπηπέδνπ 

απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ 

δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο 

ησλ 

πιεζηέζηεξσλ 

ζεκείσλ θάζε 

θαηεγνξίαο 
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Bayesian δίθηπα Απνηειεζκαηηθή ζε 

ζπλήζεηο ζρέζεηο 

Γπζθνιία 

ρεηξηζκνχ 

έιιεηςεο 

δεδνκέλσλ 

Πηζαλφηεηα 

ζπκβάλησλ 

Γέληξα απνθάζεσλ Γπλαηφηεηα 

ρεηξηζκνχ 

αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ & 

δεδνκέλσλ θεηκέλνπ 

Μεγάιε δπζθνιία 

εχξεζεο βέιηηζηεο 

ιχζεο 

Σαμηλφκεζε 

κέζσ if…then 

…δνκήο 

δέληξνπ 

k-πιεζηέζηεξνη γείηνλεο Δπθνιία 

πινπνίεζεο 

Απνζήθεπζε 

επαίζζεηε ζε 

δεδνκέλα κε 

ζφξπβν 

Τπνινγηζκφο 

απφζηαζεο / 

ππθλφηεηαο 

αλάκεζα ζηηο 

θαηεγνξίεο 

Κξπθάκνληέια Markov Γπλαηφηεηα 

αλάιπζεο 

αθνινπζηψλ 

αλεμάξηεησλ 

ζπκβάλησλ 

Σα ζπκβάληα 

πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηα 

κεηαμχ ηνπο 

Η πηζαλφηεηα 

αθνινπζίαο 

παξαηεξνχκελσ

λ ζπκβάλησλ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο 

αθνινπζίαο κε 

νξαηψλ 

ζπκβάλησλ 

Φίιηξν Kalman Γπλαηφηεηα 

αλάιπζεο 

αθνινπζηψλ 

ζπκβάλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

κειινληηθά 

ζπκβάληα 

Η αθξίβεηα 

ραξαθηεξηζκνχ 

κεηψλεηαη κε ηελ 

κε θαλνληθή 

θαηαλνκή 

δεδνκέλσλ κε 

ζφξπβν θαη 

αξρηθψλ 

ζπλζεθψλ 

Ο ππνινγηζκφο 

κειινληηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

πξνθχπηεη απφ 

ηελ ησξηλή θαη 

ηηο παιαηφηεξεο 

θαηαζηάζεηο ηνπ 

Μέζνδνη 

νκαδνπνίεζεο 

Κνηλφρξεζηνοπιεζηέζηεξνογε

ίηνλαο 

Γελ παξνπζηάδεη 

επαηζζεζία ζην 

ζφξπβν ή ζην 

ζρήκα ησλ νκάδσλ 

Αξρηθή επηινγή 

ησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ 

Η νκαδνπνίεζε 

γίλεηαη βάζεη 

ηζφηεηαο 

Αιγφξηζκνο k-means Γελ απαηηείηαη 

πξφηεξε 

ηαμηλφκεζε 

Γχζθνιε ε 

εχξεζε βέιηηζηεο 

ιχζεο θαη 

επαηζζεζία ζην 

ζρήκα ηεο νκάδαο 

Σα δεδνκέλα 

νκαδνπνηνχληαη 

ζε δεδνκέλν 

αξηζκφ k 

νκάδσλ κέζσ 

ειαρηζηνπνίεζεο 

ηεο κέζεο 

απφζηαζεο απφ 

ην θέληξν ηεο 

νκάδαο 

Υάξηεο απηννξγάλσζεο Απνηειεζκαηηθή 

κείσζε ησλ 

Σν πξνθχπηνλ 

απνηέιεζκα είλαη 

Νεπξσληθφ 

δίθηπν φπνπ νη 
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δηαζηάζεσλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ δεδνκέλσλ κε 

παξάιιειε 

δηαηήξεζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηνπο 

καχξν θνπηί & ε 

δεκηνπξγία 

κνληέινπ είλαη 

ππνινγηζηηθά 

επηβαξπκέλε 

λεπξψλεο 

εμφδνπ είλαη 

εηθνλνζηνηρεία 

ελφο ράξηε 

ππθλφηεηαο – Οη 

αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο 

ραξηνγξαθνχληα

η θνληά ε κία κε 

ηελ άιιε 

ηαηηζηηθέο 

κέζνδνη 

ηαηηζηηθέο κέζνδνη Ιθαλφηεηα κείσζεο 

ηνπ ρψξνπ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηηο επνπηεπφκελεο 

κεζφδνπο κάζεζεο 

Υξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε 

πξνεπεμεξγαζία 

θαη είλαη 

επηξξεπήο ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ 

εηζβνιείο 

Αλάιπζε 

ζπρλνηήησλ, 

ζπζρέηηζε, 

ππνινγηζκνί 

παιηλδξφκεζεο 

Μέζνδνη 

ππνζηήξημεο 

Boosting Απμάλεη ηελ 

αθξίβεηα 

Απαηηεί 

πεξηζζφηεξν 

ππνινγηζηηθφ 

ρξφλν θαη 

δηακφξθσζε 

Δλδπλάκσζε 

αδχλακσλ 

ηαμηλνκεηψλ 

Fuzzylogic Γίλεη δπλαηφηεηα 

έλδεημεο 

βεβαηφηεηαο 

ηαμηλφκεζεο 

Απμάλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα 

Υεηξηζκφο ησλ 

γισζζηθψλ 

πξνβιεκάησλ 

αβεβαηφηεηαο 

απφ 

επηθαιππηφκελεο 

θαηεγνξίεο 

2.7 Τβπιδικά ζςζηήμαηα σαπακηηπιζμού κςβεπνοεπιθέζευν 

Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιιαπινχο αιγφξηζκνπο εληνπηζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ επηζέζεσλ απηψλ. Κάζε 

αιγφξηζκνο έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο εμαζθαιίδεη ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ επίζεζεο [12]. 

2.7.1 Δίδη ζςζηημάηυν 

Οη ζχγρξνλεο πνιχπινθεο επηζέζεηο, φπσο νη επηζέζεηο πνιιαπιψλ ζηαδίσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απαηηνχλ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ εληνπηζκνχ επίζεζεο ρακεινχ επηπέδνπ [25]. Η θηινζνθία 

ησλ εξεπλεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά θαηξνχο κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ εηζβνιψλ ή επηζέζεσλ ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ είλαη φηη αθξηβή θαη επηηπρή 

αλίρλεπζε ησλ εηζβνιψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

εθάζηνηε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ. Γηα ηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, ε 

θηινζνθία απηή ηζνδπλακεί κε ην ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο θαθήο ρξήζεο 

κε απηή ηεο αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ ή ην ζπζρεηηζκφ πνιιαπιψλ αιγνξίζκσλ 

αλίρλεπζεο. Σα αξρηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηα NIDES, EMERALD, MIDAS θαη 
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Haystack ρξεζηκνπνίεζαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ 

ζπκπεξηθνξάο. Πην ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, φπσο ηα MINDS, PAΤL, Bro θαη Poseidon 

ρξεζηκνπνηνχλ αιγνξίζκνπο εληνπηζκνχ αλσκαιηψλ κεραληθήο κάζεζεο, φπσο 

λεπξσληθά δίθηπα, αζαθνχο ινγηθήο (fuzzylogic) θαη κνληέια Markov [35]. 

Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηα εκπνξηθά πξντφληα, παξφιν πνπ ζε απηά δελ 

αλαθέξνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα εξγαιεία απηά 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ θξηηήξηα φπσο ππνγξαθέο, αλάιπζε θαηαγξαθήο, αλάιπζεο 

θπθινθνξίαο θαη επξεηηθέο (heuristics) [36]. Σα εξγαιεία κεγάιεο θιίκαθαο θάλνπλ 

ρξήζε θάπνηνπ είδνπο επθπνχο αιγνξίζκνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο αιγφξηζκνο αλαθέξεηαη, φπσο θαη ε εθαξκνγή λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηψλ ζηνλ ηνκέα εθθίλεζεο (bootsector) ζην 

NortonAntivirus. ε άιια ζπζηήκαηα φπσο ην DeepDiscovery ηεο TrendMicro [37] ή 

ην Digital DNA ηεο CounterTack [38] ε ρξήζε επθπψλ κεζφδσλ αλάιπζεο ελλνείηαη, 

αιιά δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

Σα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη S. Dua θαη X. Du εληφπηζαλ ηξεηο θχξηνπο ηξφπνπο 

ζπλδπαζκνχ ησλ κεζφδσλ απηψλ [29]: 

 Σνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ αθνινπζνχκελν απφ ηελ θαθή ρξήζε ή ην 

αληίζηξνθν (ζεηξηαθφο ζρεδηαζκφο) 

 Σελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ θαη 

θαθήο ρξήζεο αθνινπζνχκελν απφ έλαλ αιγφξηζκν ζπζρεηηζκνχ 

(παξάιιεινο ζρεδηαζκφο) 

 Έλα ζχλζεηνο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ (ζχλζεηνο ζρεδηαζκφο) 
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ΔΙΚΟΝΑ 5 Αθηπημένη απεικόνιζη ςβπιδικών ζςζηημάηυν σαπακηηπιζμού 

κςβεπνοεπιθέζευν(Πηγή: J.A. deVries)
4
 

Ο ζεηξηαθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν εληνπηζκνχ επηζέζεσλ (κε 

αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ή κέζσ θαθήο ρξήζεο) σο κέζνδν πξνεπεμεξγαζίαο ελφο 

άιινπ αιγφξηζκνπ εληνπηζκνχ αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ ή θαθήο ρξήζεο. Μηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

απφ ηνλ δεχηεξν αιγφξηζκν, αιιά έρεη επίπησζε ζηελ επηινγή ηνπ αιγνξίζκνπ 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Δηδηθνί αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο πνπ θαζνξίδνπλ αλσκαιίεο ζε 

θαηεγνξίεο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε, αλ ην πξψην 

βήκα είλαη ε κείσζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ εμάιεηςεο ηεο θαλνληθήο θπθινθνξίαο ηνπ 

δηθηχνπ [39]. 

ηνλ παξάιιειν ζρεδηαζκφ νη αιγφξηζκνη πνπ αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη 

αλαθέξνπλ πηζαλέο επηζέζεηο, είλαη δηαθνξεηηθνί. Η έμνδνο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα ζχζηεκα ζπιινγηζκνχ ή ζπζρέηηζεο ψζηε λα απνθαζίζεη 

εάλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα επίζεζε ή φρη. Σν πιενλέθηεκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη φηη ε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζα κπνξνχζαλ αθφκε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

μερσξηζηφ hardware πιηθφ. Απηφο ν ζρεδηαζκφο είλαη παξφκνηνο κε ην ζρεδηαζκφ 

ελφο θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ δελ είλαη 

ηα ίδηα γηα θάζε αιγφξηζκν. Ο παξάιιεινο ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

εληνπηζκνχ ζηνρεπκέλσλ επηζέζεσλ, θαζψο θάζε αιγφξηζκνο ζα κπνξνχζε λα 

επηθεληξσζεί ζε επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη ην ηειηθφ 

ζχζηεκα απφθαζεο ζα κπνξνχζε ζηε ζπλέρεηα λα απνθαζίζεη εάλ κηα επίζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ή φρη. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην 

απινχζηεξν ζρέδην, ηθαλφ λα αληρλεχεη ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο. 

Η ηξίηε επηινγή, ν ζχλζεηνο ζρεδηαζκφο, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ ζεηξηαθνχ κε 

ηνλ παξάιιειν ζρεδηαζκφ. Σα δηαθνξεηηθά ελ ζεηξά ή παξάιιεια ζηνηρεία ελφο 

ηέηνηνπ ζρεδηαζκνχ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαηαλεκεκέλα ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ψζηε ε αλάιπζε θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο λα κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα hardware πιηθνχ. Ο εληνπηζκφο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν απαηηεί κηα ηέηνηα πνιππινθφηεηα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε θακία παξάκεηξνο ηνπο λα κελ κπνξεί λα 

κελ αληρλεπζεί. Σν γεγνλφο φηη ζε θάζε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ θαη 

αλάιπζεο δελ απαηηείηαη λα ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκφο εληνπηζκνχ θάπνηαο επίζεζεο 

ζπλεπάγεηαη απφ κφλν ηνπ έλα πην ζχλζεην ζχζηεκα, θαζψο δεκηνπξγείηαη κηα 

εμάξηεζε ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπκβάλησλ ζε δηάθνξα κέξε θαη ρξνληθά ζεκεία αληί γηα 

ηελ θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά ελφο κνλαδηθνχ ζπκβάληνο. Η επηηπρία ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην ζπζρεηηζκφ ή ην ζπιινγηζκφ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

                                                 
4
J.A. de Vries: http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:090446d3-7562-41ce-94d3-

ab7153cd05d5/Master_Thesis_J.A._de_Vries.pdf 
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Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ ζρεδηαζκψλ απηψλ είλαη ε επαηζζεζία πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηε δηάδνζε ησλ ζθαικάησλ αλίρλεπζεο [40]. 

2.7.2 Απόκηηζη δεδομένυν 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ε νπνία 

θαζνξίδεη θαη ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Η απινχζηεξε ιχζε είλαη ε ρξήζε 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη κφλν απφ κία πεγή. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί, γηα παξάδεηγκα απφ ηε Snort [41], ιακβάλνληαο δεδνκέλα απφ ηελ 

θπθινθνξία ηνπ δηθηχνπ ζε έλα κφλν ζεκείν ή απφ ζαξσηέο ηψλ πνπ αλαιχνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα αξρεία ζε έλαλ ππνινγηζηή ή δηαθνκηζηή. Σα ζπζηήκαηα απηνχ 

ηνπ είδνπο επηθεληξψλνληαη κφλν ζε κεκνλσκέλεο κεζφδνπο επίζεζεο θαη φρη ζε 

ζελάξηα επίζεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ηα θαζηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθά ζηνλ 

εληνπηζκφ φισλ ησλ επηζέζεσλ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ θαη επνκέλσο ζηνλ εληνπηζκφ 

ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

Μηα δεχηεξε επηινγή είλαη ε δεκηνπξγία θαηαλεκεκέλσλ ή ζπλεξγαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε έλα δίθηπν θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε επηζέζεσλ. Η εμάπισζε απηή ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη 

φιεο ηηο ξνέο θπθινθνξίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ επηζέζεσλ ηεο 

εηθφλαο 1. Η θαηαλνκή ηεο απφθηεζεο δεδνκέλσλ ζην δίθηπν απμάλεη θαηά πνιχ ηελ 

πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο επηζέζεσλ. 

Βέβαηα, ε θαηαλεκεκέλε απφθηεζε δεδνκέλσλ εηζάγεη δηάδνζε ησλ ζθαικάησλ, 

ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ πνζφηεηα εζθαικέλσλ ραξαθηεξηζκψλ. Σν 

πξφβιεκα απηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζχλζεηνο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο. 

2.8 Πποκλήζειρ ηηρ εςθςούρ ανάλςζηρ δεδομένυν 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζηελ αλίρλεπζε 

εηζβνιψλ κε επθπή αλάιπζε δεδνκέλσλ. Παξφια απηά εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο πξνθιήζεηο γηα ηηο κεζφδνπο απηέο φηαλ εθαξκφδνληαη γηα εληνπηζκφ, 

αλάιπζε θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ εηζβνιψλ. 

Οη κέζνδνη αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ηηο θαζηζηά ιηγφηεξν αμηφπηζηεο θαη 

δχζρξεζηεο ζηελ ρξήζε ηνπο ζε εξγαιεία εληνπηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ [29]. 

Δηδηθνί αλαιπηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζνπλ ρεηξνθίλεηα φιεο ηηο 

εηδνπνηήζεηο γηα λα εληνπίζνπλ ηα πξαγκαηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Μηα δεχηεξε 

πξφθιεζε είλαη ε πςειή ππνινγηζηηθή αλάγθε, εηδηθά ζε δίθηπα κε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θπθινθνξίαο. Μηα ηξίηε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο εηζβνιήο δηθηχσλ είλαη ε απμαλφκελε ρξήζε ηεο θξππηνγξάθεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα κφλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξππηνγξαθεκέλεο 

θπθινθνξίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη κεξηθά ζηνηρεία θεθαιίδαο ησλ 

παθέησλ ή ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπθινθνξία. Μηα αθφκα πξφθιεζε γηα 
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ηελ έξεπλα είλαη ε έιιεηςε θαιψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δνθηκέο ησλ κεζφδσλ απηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη αθαδεκατθνί 

εξεπλεηέο εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην MIT ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ελψ νη επηηηζέκελνη 

έρνπλ απμήζεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ επηζέζεσλ ηνπο θαη έρνπλ εμεηδηθεχζεη ηηο 

ηερληθέο απφθξπςεο θαη απνθπγήο εληνπηζκνχ, γεγνλφο πνπ ηείλεη λα αιιάδεη 

ζπλερψο [29], [39]. 

Έλα ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο γηα εληνπηζκφ 

θαη ζπλδπάδεη ηα απνηειέζκαηα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ραξαθηεξηζκφ δηαηξέρεη 

ηνλ θίλδπλν λα ζπζζσξεχζεη ζθάικαηα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα αθφκε πςειφηεξν 

πνζνζηφ εζθαικέλσλ ραξαθηεξηζκψλ [40]. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη έλαο 

ζρεδηαζκφο εληνπηζκνχ επηζέζεσλ πνπ λα ρεηξίδεηαη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ θαη λα κεηψλεη ηα πνζνζηά ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Μηα ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία επηπέδσλ εκπηζηνζχλεο ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ θαη ησλ εηδνπνηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δεκηνπξγία εθζέζεσλ 

επηπέδσλ ζνβαξφηεηαο ηνπο. Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ ςεπδψο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ε ρξήζε ραξαθηεξηζκέλσλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηζέζεσλ [42]. 
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3 Σεσνικέρ Μησανικήρ Μάθηζηρ 

3.1 Γενικά 

Ο εληνπηζκφο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ απνηειεί 

κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ, ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ γεληθφηεξα. Η αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ ζηα δίθηπα θαη 

ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο απνηειεί επίζεο πξφθιεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πνιιαπιψλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. Σν κεγάιν πξφβιεκα ηνπ εληνπηζκνχ 

θαζψο θαη ηεο πξφιεςεο ελάληηα ζηηο επηζέζεηο απηέο έγθεηηαη ζηε δπλακηθή θχζε 

θαη ζην κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη θαζψο θαη 

ζηηο νινέλα θαη δηαθνξεηηθέο αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο ησλ εηζβνιψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν [31]. 

Η ηξέρνπζα έξεπλα πάλσ ζηα ζέκαηα εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν έρεη λα παξνπζηάζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφδηαθφξσλ 

κεζφδσλ θαη πιαηζίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο αθαδεκατθνχο κειεηεηέο. Σα 

πιαίζηα θαη νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ θαη ραξαθηεξηζκφ 

ησλ ζχγρξνλσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ βαζίδνληαη ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη ζηελ 

επθπή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Όπσο αλαθέξζεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε επθπήο αλάιπζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη κεζφδνπο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηππηθνχο αιγφξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο θαη βαζίδνληαη 

ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ. Οη κέζνδνη απηέο, φπσο νη κέζνδνη νκαδνπνίεζεο, 

ηαμηλφκεζεο, νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη νη κέζνδνη ππνζηήξημεο, είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε έλαο ζρνιηαζκφο ησλ κεζφδσλ απηψλ θαζψο θαη 

κία ζχληνκε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ, είλαη ε αλάιπζε ηεο θάζε κεζφδνπ φζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ. 

3.2 Μέθοδοι ηαξινόμηζηρ 

Η ηαμηλφκεζε είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν δηάθξηζεο αληηθεηκέλσλ ζε νκάδεο 

ή θαηεγνξίεο [31]. Όζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ε κέζνδνο 

απηή απαηηεί ηε ζπρλή ζπιινγή θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο κεγάινπ ζπλφινπ 

ζηηγκηφηππσλ επηζέζεσλ ππφ κνξθή κνηίβσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηακφξθσζε κνληέισλ ζρεηηθψλ κε ηηο επηζέζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε 

δηαδηθαζία αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε πνξεία. Οη κέζνδνη ηαμηλφκεζεο, δειαδή, 

θαηεγνξηνπνηνχλ ζηηγκηφηππα ησλ επηζέζεσλ κε βάζε κνληέια πνπ δεκηνπξγνχλ απφ 

έλα ζχλνιν πξν-ραξαθηεξηζκέλσλ δεδνκέλσλ. Ο ηξφπνο απηφο ηαμηλφκεζεο 

νλνκάδεηαη επνπηεπφκελε κάζεζε. Μεηά ηελ πεξίνδν εθπαίδεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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εληνπηζκνχ, ηα δεδνκέλα πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε φηη ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θαθφβνπια [12]. 

Έλαο ηππηθφο ηχπνο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ησλ κεζφδσλ 

ηαμηλφκεζεο είλαη TCP / IP δεδνκέλα θπθινθνξίαο ηνπ δηθηχνπ ζε κνξθή παθέησλ ή 

ξνήο. ηνπο αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο έλαο αθφκα ηχπνο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο είζνδνο είλαη ε ζπρλφηεηα θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηηο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο κέζνδνη [12], [31]: 

 Νεπξσληθά δίθηπα (Neuralnetworks) 

 Μεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (Supportvectormachines) 

 Bayesian δίθηπα (Bayesian Networks) 

 Γέληξααπνθάζεσλ (Decision trees) 

 Μέζνδνο k-πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ (k-nearest neighbor) 

 Κξπθάκνληέια Markov (Hidden Markov models) 

 Φίιηξν Kalman (Kalmanfilter) 

Οη κέζνδνη απηέο ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

3.2.1 Νεςπυνικά Γίκηςα 

Σα κνληέια ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ βαζίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ. Σν δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ 

πξνζνκνηψλεηαη κε ππνινγηζηηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ εηζφδνπο (λεπξψλεο εηζφδνπ), 

εμφδνπο (λεπξψλεο εμφδνπ) θαη ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο (activationfunctions). 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ αλήθνπλ θαη νη ππνινγηζηηθνί ή θξπκκέλνη 

λεπξψλεο (hiddenlayers) [43]. Οη λεπξψλεο εηζφδνπ δελ εθηεινχλ θαλέλαλ 

ππνινγηζκφ, κεζνιαβνχλ απιψο αλάκεζα ζηηο πεξηβαιινληηθέο εηζφδνπο ηνπ δηθηχνπ 

θαη ζηνπο ππνινγηζηηθνχο λεπξψλεο. Οη λεπξψλεο εμφδνπ δηνρεηεχνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηηο ηειηθέο αξηζκεηηθέο εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ. Οη ππνινγηζηηθνί λεπξψλεο 

πνιιαπιαζηάδνπλ θάζε είζνδφ ηνπο κε ην αληίζηνηρν ζπλαπηηθφ βάξνο θαη 

ππνινγίδνπλ ην νιηθφ άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ. Σν άζξνηζκα απηφ ηξνθνδνηείηαη σο 

φξηζκα ζηε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο, ηελ νπνία πινπνηεί εζσηεξηθά θάζε θφκβνο. 

Η ηηκή πνπ ιακβάλεη ε ζπλάξηεζε γηα ην ελ ιφγσ φξηζκα είλαη θαη ε έμνδνο ηνπ 

λεπξψλα γηα ηηο ηξέρνπζεο εηζφδνπο θαη βάξε. 

ηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη λεπξσληθά δίθηπα πνιιαπιψλ επηπέδσλ 

λεπξψλσλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ έλα επίπεδν λεπξψλσλ εηζφδνπ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα επίπεδα θξπκκέλσλ λεπξψλσλ θαη έλα επίπεδν λεπξψλσλ εμφδνπ. Κάζε 

θφκβνο ηνπ επηπέδνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε φινπο ηνπ άιινπο θφκβνπο ηνπ 

γεηηνληθνχ επηπέδνπ. ε φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη πξνο κία κφλν 

θαηεχζπλζε, ηελ εκπξφζζηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κηα ηέηνηα δνκή είλαη 

γλσζηή σο πιήξσο ζπλδεδεκέλα, εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, λεπξσληθά δίθηπα 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ (feed-forward, multilayernetworks) [44]. Έλα παξάδεηγκα 
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ηέηνησλ δηθηχσλ, κε έλα επίπεδν θξπκκέλσλ λεπξψλσλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 

6. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 6: Νεςπυνικό δίκηςο εμππόζθιαρ ηποθοδόηηζηρ (Πηγή: P.S. Preranaκαι ζςν.)
5
 

Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε ηθαλφηεηά 

ηνπο γηα εθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηηκψλ 

θαη βαξψλ ησλ εηζφδσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη απνζθνπεί ζηε 

βαζκηαία ζχιιεςε ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο 

αλάθηεζε. Όζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο απηήο, ηα ζσζηά βάξε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ 

θαζνξίδνληαη απφ πξν-ραξαθηεξηζκέλα δεδνκέλα ζηηγκηφηππσλ επηζέζεσλ, έηζη ψζηε 

ην δίθηπν λα είλαη ηθαλφ λα πξνβιέπεη ηελ παξνπζία θαθφβνπινπ θψδηθα κε πςειφ 

επίπεδν βεβαηφηεηαο [12]. 

Μεηνλέθηεκα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα κνληέια πνπ πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ λεπξψλσλ. Απνηέιεζκα ηεο 

πνιππινθφηεηαο απηήο είλαη φηη ηα λεπξσληθά απηά δίθηπα είλαη πην δχζθνιν λα 

θαηαλνεζνχλ θαη πνιχ δχζθνιν λα απεηθνληζηνχλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, βέβαηα, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα λεπξσληθά δίθηπα λα κνληεινπνηήζνπλ πνιχπινθεο 

ζρέζεηο θαζψο θαη λα αληρλεχνπλ θαη λα ελζσκαηψλνπλ ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο ζην 

κνληέιν. Σα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο λεπξσληθά δίθηπα είλαη επίζεο πνιχ αλεθηηθά ζε 

ζθάικαηα θαη αλζεθηηθά ζε δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ πεξηέρνπλ ζφξπβν. θάικαηα ζηα 

δεδνκέλα εηζφδνπ έρνπλ σο εθ ηνχηνπ κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ θαη ηεο ηαμηλφκεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ην ππνινγηζηηθφ 

θφζηνο γίλεηαη νινέλα θαη πςειφηεξν φζν ηα δίθηπα απηά κεγαιψλνπλ ζε δνκή, ελψ 

παξάιιεια γηα λα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, απαηηνχλ κεγάια ζχλνια 

δεδνκέλσλ κάζεζεο. 

Σα λεπξσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κηα νηθνγέλεηα κεζφδσλ, παξφκνησλ 

σο πξνο ηε δνκή, αιιά δηαθνξεηηθψλ σο πξνο ηελ πινπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

                                                 
5
P.S. Prerana θαη ζπλ.: http://www.ijrmst.org/download/vol3no2/108.pdf 
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επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ην κέγεζνο ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. Κάηη ηέηνην έρεη σο ζπλέπεηα φηη ηα λεπξσληθά 

δίθηπα είλαη πνιχ επέιηθηα θαη εππξνζάξκνζηα, αιιά θαη πνιχπινθα, ελψ ε δνκή 

ηνπο ζπρλά είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ σο κέζνδν ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ, ε επηιεγκέλε σο θαηάιιειε κέζνδνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα 

επαξθή πνζφηεηα δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Σα δεδνκέλα απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

άθζνλα ζε κέγεζνο θαη πνηθηινκνξθία, αιιηψο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο κεησκέλεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ. πρλά νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη ε νπηζζνδηάδνζε (backpropagation), 

ε ζπλάξηεζε ππξήλα (radialbasefunction) ή νη ράξηεο απηννξγάλσζεο 

(selforganizingmaps) [45]. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 7: Απσιηεκηονική δομή ζςζηήμαηορ ενηοπιζμού κςβεπνοεπιθέζευν ηυν A.T. Shah 

και ζςν. (Πηγή: A.T. Shah και ζςν.)
6
 

ηε βηβιηνγξαθία ηα λεπξσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ δηθηχνπ βάζεη θαθήο ρξήζεο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρψλ 

αλσκαιηψλ [29]. Υαξαθηεξηζηηθφηαην παξάδεηγκα ρξήζεο λεπξσληθνχ δηθηχνπ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν απνηειεί ην 

                                                 
6
A.T. Shah θαη ζπλ.:http://www.ijetae.com/files/Volume4Issue3/IJETAE_0314_135.pdf 
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πξνηεηλφκελν ζχζηεκα εληνπηζκνχ εηζβνιψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ησλ A.T. Shah θαη 

ζπλ. [46]. Οη ζπγγξαθείο απέδεημαλ φηη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα κπνξεί λα επηηχρεη 

πνιχ πςειή αθξίβεηα ζηνλ εληνπηζκφ θαη ραξαθηεξηζκφ άγλσζησλ επηζέζεσλ κε 

ρξήζε ηερλεηνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ (artificial neural network). ηελ εηθφλα 7 

παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ A.T. Shah θαη ζπλ. 

Γλσζηέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

απφ ηελ IBM γηα ηελ αλίρλεπζε ηψλ ζηνλ ηνκέα εθθίλεζεο (bootsector). Απηή ε 

ηερλνινγία αξγφηεξα απνθηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Symantec ζην 

NortonAntiVirus [12]. 

3.2.2 Μησανέρ διανςζμάηυν ςποζηήπιξηρ 

Οη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο ρσξίδνπλ ηα γλσζηά δεδνκέλα ζε δχν 

θαηεγνξίεο κέζσ ππνινγηζκνχ ελφο ππεξεπηπέδνπ(hyperplane) πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο θαη θαηαηάζζνπλ λέεο πεξηπηψζεηο 

ειέγρνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε απηφ ην ππεξεπίπεδν (Δηθ. 8) [12]. Οη 

θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη απφ έλα ππεξεπίπεδν n-1 δηαζηάζεσλ. Οη δηαζηάζεηο ζηηο 

κεραλέο δηαλπζκάησλ ζηήξημεο είλαη ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηεχζπλζε πεγήο, ε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ θαη ε ζχξα 

πξννξηζκνχ ησλ TCP / IP δεδνκέλσλ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 8: Τπεπεπίπεδο ζε μησανέρ διανςζμάηυν ςποζηήπιξηρ (Πηγή: OpenCV)
7
 

Καηεγνξίεο πνιιψλ παξακέηξσλ δελ ππνζηεξίδνληαη άκεζα δεδνκέλνπ φηη νη 

κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο είλαη δπαδηθά κνληέια [47]. Αλ νη δπαδηθέο 

κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο ζπλδπαζηνχλ κε δέληξα απνθάζεσλ, ην 

απνηέιεζκα είλαη ν ζρεκαηηζκφο κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο πνπ κπνξνχλ 

                                                 
7
OpenCV:http://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/ml/introduction_to_svm/introduction_to_svm.ht

ml 
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λα ππνζηεξίμνπλ θαηεγνξίεο πνιιψλ παξακέηξσλ [48]. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ νη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη επηζέζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ DARPA θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πέληε θαηεγνξίεο αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ 

[49]. 

Οη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο είλαη γξήγνξεο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε δελ 

απαηηνχλ κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. Απαηηνχλ κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ επηζέζεσλ, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξε πνζφηεηα δεδνκέλσλ γηα επεμεξγαζία απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

αρξεζηκνπνίεηα δεδνκέλα απνξξίπηνληαη. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ππεξεπηπέδνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί δπλακηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ εθπαίδεπζεο 

πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο [29]. Οη πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο κεγάινπ κνληέινπ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο είλαη κηθξέο ζηηο κεραλέο 

δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο. Μεηνλέθηεκά ηνπο απνηειεί ε δξακαηηθή επηβξάδπλζε 

ηεο επεμεξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάια κεγέζε 

ζηηγκηφηππσλ επηζέζεσλ. Γεληθά, νη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο ζεσξείηαη φηη 

είλαη πην αθξηβείο απφ ηα λεπξσληθά δίθηπα αιιά ε αθξίβεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απφζηαζε ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο απφ ην ππεξεπίπεδν. Όηαλ ε απφζηαζε απηή 

κηθξαίλεη, ε αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο κεηψλεηαη αλάινγα [29]. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 9: Απσιηεκηονική δομή πποηεινόμενος από ηοςρ S.A. Mulay και ζςν. ζύζηημα 

ενηοπιζμού επιθέζευν (Πηγή: S.A. Mulay και ζςν.)
8
 

Οη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλίρλεπζε θαθήο 

ρξήζεο γηα δεδνκέλα θπθινθνξίαο ησλ δηθηχσλ αιιά θαη γηα αθνινπζίεο εληνιψλ 

[50]. ε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ αλσκαιηψλ νη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε επνπηεπφκελε αιιά θαη κε επνπηεπφκελε κάζεζε γηα ηελ 

αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ζηα δεδνκέλα θπθινθνξίαο θαη ζηηο θιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

                                                 
8
 S.A. Mulay θαηζπλ.: 

http://cse.hcmut.edu.vn/~hieutt/daktmt2014/IDS/IntrusionDetectionSystemusingSupportVectorMachin

e.pdf 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ζε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θαη 

ραξαθηεξηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ απνηειεί ε πξνζέγγηζε ησλ S.A. Mulay θαη ζπλ. 

[48]. Οη ζπγγξαθείο παξνπζίαζαλ έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ηελ κέζνδν 

κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο κε αιγφξηζκν δέληξσλ απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ κάζεζεο, ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο ησλ ζηηγκηφηππσλ 

επίζεζεο θαη ηελ αθξίβεηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηε κέζνδν κεραλψλ 

δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (Δηθ. 9). Απνδείρζεθε, φηη ε ελζσκάησζε ησλ δχν 

κεζφδσλ δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε κεκνλσκέλε ρξήζε ησλ κεζφδσλ 

απηψλ. Σν πβξηδηθφ απηφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη κεγάιε αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη 

ηαμηλφκεζεο, ελψ παξάιιεια είλαη ηαρχηεξν απφ άιιεο κεζφδνπο. 

Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο είλαη γηα 

παξάδεηγκα, ε πιαηθφξκα TrustedSource ηεο McAfeeLabs κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε, 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ζπκπεξηθνξάο επηζέζεσλ [12]. 

3.2.3 Bayesian δίκηςα 

Έλα Bayesian δίθηπν είλαη έλα δίθηπν εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζε ζπλαξηήζεηο 

πηζαλνηήησλ γεγνλφησλ [51]. Σα γεγνλφηα απηά δελ εμεηάδνληαη ρσξηζηά, αιιά είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη αιιεινεμαξηψκελα. Απηή ε αιιειεμάξηεζε πινπνηείηαη απφ ηε 

δνκή ηνπ δηθηχνπ. Βαζηθή αξρή ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη ην ζεψξεκα Bayes, πνπ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ελφο γεγνλφηνο κε δεδνκέλεο ηξέρνπζεο παξαηεξήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έλα 

Bayesian δίθηπν ρξεζηκνπνηεί γεγνλφηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί γηα λα ππνινγίζεη 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο πνπ δελ έρεη παξαηεξεζεί αθφκα. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ην γεγνλφο πνπ δελ έρεη 

παξαηεξεζεί αθφκα είλαη κηα επίζεζε ή κηα αλακελφκελε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ δηθηχνπ. 

Οη ζρέζεηο αηηηφηεηαο ζε έλα Bayesian δίθηπν είλαη εχθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. 

Η κέζνδνο, σζηφζν, εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ηεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ 

θαη είλαη επαίζζεηε ζε ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ, ηα 

νπνία, γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. 

Σα Bayesian δίθηπα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ επηζέζεσλ ηφζν ζε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ 

θαθήο ρξήζεο φζν θαη αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ [29]. Οη A. Farzan θαη ζπλ. ζχγθξηλαλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ εηζβνιψλ σο αληρλεπηέο 

αλσκαιηψλ: ηε κέζνδν k-means, ηελ Bayesian κέζνδν θαη ηηο κεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο [52]. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο έδεημαλ κηα ππεξνρή ηεο 

κεζφδνπ ησλ κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο έλαληη ησλ άιισλ δχν κεζφδσλ 

φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο πξνηχπσλ ζε παθέηα 

δεδνκέλσλ θπζηνινγηθήο θαη χπνπηεο ζπκπεξηθνξάο (Δηθ. 10). Σν ζπκπέξαζκα ζην 

νπνίν θαηέιεμαλ νη ζπγγξαθείο είλαη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο 

θαη ραξαθηεξηζκνχ επηζέζεσλ πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο ππεξέρνπλ, έζησ θαη 
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θαη’ ειάρηζηνλ, έλαληη κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ 

πηζαλνηήησλ, φπσο είλαη ε Bayesian κέζνδνο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 10: Αποηελέζμαηα σαπακηηπιζμού και ενηοπιζμού ηηρ μελέηηρ ηυν A. Farzan και ζςν. 

(Πηγή: A. Farzan και ζςν.)
9
 

3.2.4 Γένηπα αποθάζευν 

Σα δέληξα απνθάζεσλ είλαη δνκέο δέληξνπ ζηηο νπνίεο θιαδηά απνηεινχλ νη 

δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο δειψζεσλ ζχγθξηζεο IF-THEN [12]. Σα θχιια ελφο δέληξνπ 

απφθαζεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ. Η ξίδα ηνπ 

δέληξνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο, ή κε άιια ιφγηα, ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ 

δηαθξίλεη πην έληνλα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο [53]. ηελ εηθφλα 11 παξνπζηάδεηαη 

έλα παξάδεηγκα εηζφδσλ θαη εμφδσλ ελφο δέληξνπ απνθάζεσλ ραξαθηεξηζκνχ θαη 

ηαμηλφκεζεο επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 11: Δίζοδοι & έξοδοι δένηπος αποθάζευν σαπακηηπιζμού – ηαξινόμηζηρ 

επιθέζευν (Πηγή: JeffMarkey)
10

 

Σα δέληξα απνθάζεσλ δεκηνπξγνχλ έλα πνιχ θαηαλνεηφ κνληέιν ραξαθηεξηζκνχ 

θαη ηαμηλφκεζεο θαη είλαη εχθνια ζηε ρξήζε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

                                                 
9
 A. Farzan θαη ζπλ.: http://www.iaeng.org/publication/WCECS2011/WCECS2011_pp433-436.pdf 

10
 Jeff Markey: https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/detection/decision-tree-analysis-

intrusion-detection-how-to-guide-33678 
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πηζαλφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε ραξαθηεξηζκφ θαη ηαμηλφκεζε βάζεη πηζαλνηήησλ, γηα 

δεδνκέλε είζνδν. Σα δέληξα απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη απιά ζηελ εξκελεία θαη ηε 

ρξήζε, σζηφζν, είλαη δχζθνιε ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ δέληξνπ ζηελ πεξίπησζε 

κεγάινπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξεί λα βξεζεί 

έλα βέιηηζην δέληξν γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ππνινγηζηηθή επηβάξπλζε [29]. 

Σα δέληξα απνθάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κνληέισλ 

εληνπηζκνχ επηζέζεσλ κέζσ ππνγξαθψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θαθήο ρξήζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζην δέληξν 

παξέρνληαη θαλφλεο επηινγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ειέγρνπ ηεο εηζφδνπ κε βάζε 

ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. ηα 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ αλσκαιηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζκνί δέληξσλ 

απνθάζεσλ, γλσζηψλ σο ηπραία δάζε (randomforests) [54]. Με ηε δεκηνπξγία 

δέληξσλ βάζεη δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ bootstrap 

(bootstrapaggregating) θαη κηα ζεηξά απφ ηπραία επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

δπλαηφο ν ππνινγηζκφο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δέληξσλ. Η εκθάληζε κηαο λέαο 

πεξίπησζεο γίλεηαη είζνδνο γηα φια ηα δέληξα. Σν άζξνηζκα ησλ εμφδσλ φισλ ησλ 

δέλδξσλ απνηειεί κηα ζηαζκηζκέλε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ηεο 

πεξίπησζεο εηζφδνπ. Πηζαλέο αλσκαιίεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ εάλ ε απφθαζε 

απηή πεξηέρεη αθξαίεο ηηκέο, πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ πεξίπησζε απηή 

θαη λα ηελ ηαμηλνκήζνπλ ζε θάπνηα θαηεγνξία. Η δεκηνπξγία ηπραίσλ δαζψλ έρεη σο 

απνηέιεζκα πςειή δηαθχκαλζε ζηηο απνθάζεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

ηπραία δάζε παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε αθξίβεηα. 

Γέληξα απνθάζεσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

Snort, θαζψο κε ηε δεκηνπξγία ελφο δέληξνπ απφθαζεο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα θάζε δεδνκέλν εηζφδνπ [55]. Σν Snort είλαη 

κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο κνξθέο ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο εηζβνιψλ ζε δίθηπα 

(NIDS). Ο A. Ammar απέδεημε φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ επηζέζεσλ 

ηνπ Snort, κπνξεί λα πξνζεγγηζηνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε δίθηπα πςειήο 

ηαρχηεηαο, κε ηαμηλνκεηή δέληξνπ απνθάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο κφλν 

απφ ηξία εχθνια εμαγψγηκα ραξαθηεξηζηηθά (πξσηφθνιιν, ζχξα πεγήο θαη ζχξα 

πξννξηζκνχ), κε αθξίβεηα 99% [53]. 

Σν ηείρνο πξνζηαζίαο CiscoCentri ρξεζηκνπνηεί κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο θπθινθνξίαο [56]. 

3.2.5 Μέθοδορ k- πληζιέζηεπυν γειηόνυν 

Η ηδέα πίζσ απφ ηνλ αιγφξηζκν k- πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ είλαη φηη ηα ζπκβάληα 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαρσξίδνπλ απφ άιιεο 

θαηεγνξίεο. Ο αιγφξηζκνο ραξαθηεξίδεη θαη ηαμηλνκεί λέεο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαο 

έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ (k) γεηηφλσλ ζε έλα πξν-ραξαθηεξηζκέλν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεγνξία ηεο πεξίπησζεο ε νπνία 

είλαη ε πην θνηλή ζε απηνχο ηνπο γείηνλεο [57]. 
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Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ k- πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ είλαη ε ζρεηηθά 

απιή εθαξκνγή ηεο θαη ε εχθνιε εξκελεία ηνπ κνληέινπ. Σν βαζηθφ κνληέιν, επίζεο, 

δελ απαηηεί θακία εθπαίδεπζε πάλσ ζε παξακέηξνπο, αιιά κφλν έλα ραξαθηεξηζκέλν 

ζχλνιν δεδνκέλσλ. Χζηφζν, δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ ζφξπβν κεηψλνπλ ηελ αθξίβεηα 

ηεο κεζφδνπ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ραξαθηεξηζκέλνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ είλαη 

ρξνλνβφξα θαη δεκηνπξγεί κηα ζηαηηθή ηαμηλφκεζε. Η κέζνδνο απαηηεί επίζεο 

πεξηζζφηεξν ρψξν απνζήθεπζεο, δεδνκέλνπ φηη απαηηεί ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ραξαθηεξηζκέλνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ζε αληίζεζε κε άιια κνληέια πνπ ρξεηάδνληαη 

κφλν έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα κάζεζε. Μπνξεί ε κέζνδνο k- πιεζηέζηεξσλ 

γεηηφλσλ λα κελ απαηηεί εθπαίδεπζε πάλσ ζε παξακέηξνπο, απαηηεί φκσο ηε ζσζηή 

επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ γεηηφλσλ. πληζηάηαη ε επηινγή κνλνχ αξηζκνχ γεηηφλσλ, 

θαζψο θάηη ηέηνην απνηξέπεη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο ίδηνπ αξηζκνχ γεηηφλσλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο [58]. 

Η αλίρλεπζε αλσκαιηψλ κε ηε κέζνδν k- πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ είλαη πην 

δχζθνιε δεδνκέλνπ φηη ε βαζηθή κέζνδνο πξνυπνζέηεη φηη θάζε πεξίπησζε είλαη 

κέινο κηαο θαηεγνξίαο. Ο εληνπηζκφο αλσκαιηψλ είλαη εθηθηφο κφλν κε ρξήζε νξίσλ 

απφζηαζεο. χκθσλα κε ηνπο P. Mulak θαη N. Talhar, ε απφζηαζε Manhattan δίλεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα, ηελ επαηζζεζία θαη ην πνζνζηφ 

ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ [59]. Μηα άιιε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αθξαίσλ ηηκψλ είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ππθλφηεηαο ηεο θαηεγνξίαο θαη ε ρξήζε ηνπ 

κεηξηθνχ απηνχ σο έλδεημε φηη κηα πεξίπησζε είλαη αθξαία θαη επνκέλσο αλσκαιία 

[12]. Η εμεχξεζε ηεο ζσζηήο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ κε ηνλ αιγφξηζκν k- 

πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ. 

Ο αιγφξηζκνο k- πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα 

εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαθήο ρξήζεο θαη αλίρλεπζεο 

αλσκαιηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, γηα ηνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ 

απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ελφο θαηψηαηνπ νξίνπ κε βάζε κεηξηθψλ φπσο είλαη ε 

απφζηαζε ή ε ππθλφηεηα. Ο αιγφξηζκνο έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο 

επηινγήο γηα άιιεο κεζφδνπο θαζψο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θιήζεο 

ζπζηεκάησλ [29]. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, απνδείρζεθε φηη απνδίδεη θαιχηεξα κε 

κηθξά fragment δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο. 

3.2.6 Κπςθά μονηέλα Markov 

Σα θξπθά κνληέια Markov είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ κνληεινπνίεζε 

αθνινπζηαθψλ δεδνκέλσλ (sequentialdata) θαη βαζίδνληαη ζηελ ηδηφηεηα Markov ε 

νπνία αλαθέξεη φηη κφλν ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαζνξίδεη ηηο κειινληηθέο [60]. 

Αληίζεηα κε άιια καζεκαηηθά κνληέια, ζηα θξπθά κνληέια Markovνη θαηαζηάζεηο 

γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαηεξνχληαη άκεζα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πηζαλφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ελφο 

ζπκβάληνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κέζσ ησλ πηζαλνηήησλ ησλ παξαηεξήζεσλ. 
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Η αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ θξπθψλ κνληέισλ Markov εμαξηάηαη απφ ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ βεκάησλ ησλ αθνινπζηψλ. Πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία ησλ βεκάησλ 

απηψλ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηθαλνπνηεηηθήο αθξίβεηαο απαηηείηαη επίζεο ε δεκηνπξγία κεγάισλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ κάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. 

Η αθνινπζηαθή θχζε ησλ θξπθψλ κνληέισλ Markov, θαζηζηά ηελ κέζνδν 

εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα δεδνκέλα ρξνλνζεηξψλ, φπσο νη ξνέο ηνπ δηθηχνπ [29]. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, παξαηεξνχκελα παθέηα δεδνκέλσλ ξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ εληνπηζκφ πηζαλήο επίζεζεο ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

δηθηχνπ. Σαπηνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζκνχ ησλ 

πηζαλνηήησλ γηα πεξηπηψζεηο θαθήο ρξήζεο. Έλα πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη 

γηα ηνλ εληνπηζκφ κηαο θπβεξλνεπίζεζεο δελ είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε φισλ 

ησλ βεκάησλ ησλ αθνινπζηψλ. Η κέζνδνο θξπθψλ κνληέισλ Markov κπνξεί επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ εάλ πξνζδηνξηζηεί έλα φξην θαη ε 

θαλνληθή θπθινθνξία ηνπ δηθηχνπ ηαπηνπνηεζεί κε ππνγξαθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ θξπθψλ κνληέισλ Markov απνηειεί ην 

ζχζηεκα εληνπηζκνχ επηζέζεσλ HMMPayl [61]. Σν ζχζηεκα πξνηάζεθε απφ ηνπο D. 

Ariel θαη ζπλ. κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ (payload) ελφο δηθηχνπ. ην ζχζηεκα απηφ, 

ην σθέιηκν θνξηίν αλαιχεηαη κε ρξήζε θξπθψλ κνληέισλ Markov. Η δηαδηθαζία 

εληνπηζκνχ, αλάιπζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ δηαηξείηαη ζε ηξία ζηάδηα. ην ηξίην 

ζηάδην (Δηθ. 12), ην ζηάδην ραξαθηεξηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο θξπθψλ κνληέισλ Markov. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ νη 

ζπγγξαθείο είλαη φηη ηα θξπθά κνληέια Markov είλαη κία κέζνδνο ραξαθηεξηζκνχ 

επηζέζεσλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο, πνπ κεηψλεη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο 

ρσξίο λα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αθξίβεηα απηή. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 12: Απσιηεκηονική δομή ζςζηήμαηορ HMMPayl (Πηγή: D. Ariu και ζςν.)
11

 

                                                 
11

 D. Ariu θαη ζπλ.: http://jmlr.csail.mit.edu/proceedings/papers/v11/ariu10a/ariu10a.pdf 
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3.2.7 Φίληπο Kalman 

Η κέζνδνο θίιηξνπ Kalman έρεη ηελ αληίζεηε θηινζνθία ηεο κεζφδνπ θξπθψλ 

κνληέισλ Markov, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζεσξεί φηη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο 

εμαξηψληαη απφ θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο [29]. Η κέζνδνο απηή θάλεη εθηίκεζε 

κηαο κειινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ην ζθάικα πξφβιεςεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθηίκεζεο ηεο επφκελεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο. Έλα πιενλέθηεκα 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ πξνεγνχκελσλ 

θαηαζηάζεσλ. Η πξνζέγγηζε απηή, επίζεο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε θαηαζηάζεηο 

εληνπηζκνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. ηελ πξάμε έρνπλ εκθαληζηεί ηξία είδε θίιηξσλ 

Kalman: ην βαζηθφ θίιηξν Kalman πνπ απνηειεί γξακκηθφ κνληέιν, θαη ηα Extended 

θαη Unscented θίιηξα Kalman πνπ απνηεινχλ κε-γξακκηθέο εθδφζεηο ηνπ βαζηθνχ 

κνληέινπ, ηδαληθά λα ρεηξίδνληαη κε γξακκηθά κνληέια. 

Έλα θίιηξν Kalman κπνξεί λα παξέρεη αθξηβείο εθηηκήζεηο κειινληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αθφκε θαη κε δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ ζφξπβν. Η κφλε απαίηεζε είλαη 

ν ζφξπβνο λα παξνπζηάδεη θαλνληθή θαηαλνκή. Φηιηξάξηζκα ηνπ ζνξχβνπ ζα πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαλνκή ηνπ δελ είλαη θαλνληθή ή φηαλ θάηη 

ηέηνην δελ κπνξεί λα είλαη εγγπεκέλν. 

Σα θίιηξα Kalman ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ πξφβιεςε θαλνληθήο 

θπθινθνξίαο ζε έλα δίθηπν, ελψ νη αλσκαιίεο ζεσξνχληαη σο απνθιίζεηο ησλ 

αλακελφκελσλ θπζηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

λα θηιηξάξεη ηελ «θαλνληθή» θπθινθνξία ηνπ δηθηχνπ έηζη ψζηε λα παξακείλνπλ 

κφλν ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα αλσκαιία. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξψηε χιε γηα άιιεο κεζφδνπο αλάιπζεο [29]. 

Δπνκέλσο, ηα θίιηξα Kalman δελ απνηεινχλ απηνχζηεο κέζνδνο ραξαθηεξηζκνχ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ 

επηζέζεσλ σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. 

3.3 Μέθοδοι ομαδοποίηζηρ 

Οη κέζνδνη νκαδνπνίεζεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα φηη νη νκάδεο έρνπλ παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη φηη ηα δεδνκέλα ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο [62]. Η ζχζηαζε ησλ νκάδσλ γίλεηαη κε βάζε κεηξηθέο 

απφζηαζεο ή ππθλφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ εληνπίδεηαη 

θαη εκπίπηεη ζε κηα νκάδα ζπγθεθξηκέλεο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα ραξαθηεξηζηεί σο θαθφβνπιε. Η κέζνδνο ηεο νκαδνπνίεζεο δηαθέξεη 

απφ ηελ ηαμηλφκεζε ζην φηη ε ηαμηλφκεζε απνζθνπεί ζηελ έληαμε ελφο δείγκαηνο ζε 

κηα θαηεγνξία (ή νκάδα), ελψ ε νκαδνπνίεζε πξνζπαζεί λα εληνπίζεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ εληνπηζκέλσλ ζηηγκηφηππσλ, ή κε άιια ιφγηα, πξνζπαζεί λα 

πξνζδηνξίζεη θαηεγνξίεο. 

Οη κέζνδνη νκαδνπνίεζεο απνηεινχλ κε επνπηεπφκελνπο κεραληζκνχο κεραληθήο 

κάζεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ κνληέισλ ζε κε 

ραξαθηεξηζκέλα δεδνκέλα. Μπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνπλ δεδνκέλα θαη λα ηα 
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ηαμηλνκνχλ ζε νκάδεο φπνπ θάζε νκάδα πεξηέρεη ζηνηρεία θαθφβνπισλ επηζέζεσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο. ηελ πξάμε νη κέζνδνη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ αιιά θαη θαθήο 

ρξήζεο [63]. ε φιεο ηηο κεζφδνπο νκαδνπνίεζεο, νη θχξηεο πξνθιήζεηο είλαη ε 

εχξεζε ηνπ ζσζηνχ αξηζκνχ νκάδσλ θαη ε απφθηεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθά θαιήο 

πξνζαξκνγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζέζεσλ ζε απηέο. 

ηηο κεζφδνπο νκαδνπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο κέζνδνη [12], [31]: 

 Κνηλφρξεζηνο πιεζηέζηεξνο γείηνλαο (Sharednearestneighbor) 

 Αιγφξηζκνο k-means (k-means algorithm) 

 Τπφρσξνη (Subspace) 

 Υάξηεο απηννξγάλσζεο (Self-organizingmaps) 

Οη κέζνδνη απηέο ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

3.3.1 Κοινόσπηζηορ πληζιέζηεπορ γείηοναρ 

Η κέζνδνο νκαδνπνίεζεο θνηλφρξεζηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα είλαη παξφκνηα κε 

ηε κέζνδν ηαμηλφκεζεο k-πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ κε ηε δηαθνξά φηη δεκηνπξγεί 

νκάδεο αληί λα ηαμηλνκεί έλα απιφ ζπκβάλ. Βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ απηήο 

εμαθνινπζεί λα είλαη φηη θάζε ζπκβάλ παξνπζηάδεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο 

γείηνλέο ηνπ. Η κέζνδνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα φκσο ππνινγίδεη 

ηνπο γείηνλεο θάζε ζπκβάληνο κε βάζε ηελ απφζηαζε απφ άιια ζπκβάληα ή ηελ 

ππθλφηεηα ησλ γεγνλφησλ. Κάζε νκάδα πεξηιακβάλεη ζπκβάληα πνπ έρνπλ 

θνηλφρξεζηνπο γείηνλεο αλάινγα κε ηηο κεηξηθέο ηεο απφζηαζεο ή ηεο ππθλφηεηαο 

[64]. 

Ο ηξφπνο νκαδνπνίεζεο ησλ ζπκβάλησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε κέζνδνο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα απνηειεί πιενλέθηεκα, θαζψο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ θάζε νκάδα πεξηιακβάλεη θαη αθξαία ζεκεία ηα νπνία κπνξεί λα αγλνεζνχλ απφ 

κηα απιή πξνζέγγηζε κεζφδσλ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα, φπσο ν αιγφξηζκνο k-means 

πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. Άιια πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο 

είλαη φηη δελ παξνπζηάδεη θακία επαηζζεζία ζε δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ ζφξπβν ή ζην 

κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα θαζνξίζεη σο ζηφρν έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ νκάδσλ [64]. Η κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηη ζπληζηά κηα 

νκάδα θαζψο θαη ην πφζεο νκάδεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπκβάλησλ, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηερληθήο ηεο 

νκαδνπνίεζεο. Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ θαιχπηεη απαηηήζεηο 

πνιχπινθσλ ζπκβάλησλ, εληνχηνηο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ρξήζηκε πξνζέγγηζε 

ραξαθηεξηζκνχ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

Οη S. Gayathri θαη ζπλ. κειέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεζφδνπ ζηελ 

νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ πνιιψλ δηαζηάζεσλ θαη παξαηήξεζαλ φηη ε κέζνδνο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα βαζηζκέλε ζηελ ππθλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ 

είλαη ζε ζέζε λα νκαδνπνηεί αθφκε θαη ζπκβάληα πνπ ιφγνπ κεγέζνπο ζα κπνξνχζαλ 
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λα αγλνεζνχλ απφ άιιεο κεζφδνπο νκαδνπνίεζεο [65]. Οη ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ 

φηη ε κέζνδνο απηή πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

ραξαθηεξηζκφ θπβεξλνεπηζέζεσλ. 

3.3.2 Αλγόπιθμορ k-means 

Η κέζνδνο k-means δεκηνπξγεί έλα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ (k) νκάδσλ. Ο 

πξφηππνο αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε κέζε απφζηαζε απφ έλα 

θεληξηθφ ζεκείν κηαο νκάδαο (Δπθιείδεηα κέηξεζε). Γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο 

ιχζεο, ε κέζνδνο ζεσξείηαη NP-hard, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη έλα ζπκβάλ ελφο 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ κπνξεί λα αλήθεη ζε κία θαη κφλν νκάδα ηε θνξά [62]. Η φιε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξνλνβφξα. Κάπνηνη αιγφξηζκνη κπνξεί λα είλαη πην 

γξήγνξνη θαη λα βνεζνχλ ζηελ εμεχξεζε κηαο θαιήο ιχζεο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί 

λα είλαη ε βέιηηζηε. εκαληηθφ ζηνηρείν επηηπρίαο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζσζηή επηινγή 

ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ (k) ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο δεδνκέλνπ φηη ε ηηκή ηνπ δελ 

κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. 

Η κέζνδνο νκαδνπνίεζεο k-means είλαη θαηάιιειε γηα ζχλνια δεδνκέλσλ φπνπ 

νη νκάδεο είλαη παξφκνηνπ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο, ελψ ν αξηζκφο ηνπο είλαη γλσζηφο 

εθ ησλ πξνηέξσλ [64]. ηε βηβιηνγξαθία ε κέζνδνο νκαδνπνίεζεο k-means 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ ζε 

έλα δίθηπν [29]. Με ηελ νκαδνπνίεζε ηεο θαλνληθήο κνξθήο ηεο θπθινθνξίαο απηήο, 

θάζε αθξαία ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νξηζηεί σο αλσκαιία. 

Οη W. Yassin θαη ζπλ. ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ αιγφξηζκν νκαδνπνίεζεο k-means ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλαλ ηαμηλνκεηή NaiveBayes γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

αιγφξηζκνπ κεραληθήο κάζεζεο πνπ ζα κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ ςεπδψο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη λα απμήζεη ην πνζνζηφ εληνπηζκνχ επηζέζεσλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν [66]. Ο αιγφξηζκνο k-means εθαξκφζηεθε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη 

ηελ νκαδνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

θαλνληθή θαη θαθφβνπιε, ελψ ν ηαμηλνκεηήο NaïveBayes εθαξκφζηεθε γηα ηελ 

αλαδηάηαμε εζθαικέλσο ηαμηλνκεκέλσλ δεδνκέλσλ ζηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο. Η 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κε βάζε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο 

εληνπηζκνχ εηζβνιψλ ISCX 2012. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απέδεημαλ φηη ν 

ελ ιφγσ ζπλδπαζηηθφο αιγφξηζκνο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αθξίβεηα, κε πνζνζηφ 

αλίρλεπζεο κέρξη 99% γηα ηνλ αιγφξηζκν k-means θαη 98,8% γηα ηνλ ηαμηλνκεηή 

NaïveBayes, ελψ κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε 

πνζνζηφ 2,2%. 

3.3.3 Τπόσυποι 

Ο αιγφξηζκνο ππνρψξσλ (subspace) είλαη έλαο αιγφξηζκνο πνπ παίξλεη κφλν έλα 

ππνζχλνιν ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ. Η 

ππφζεζε πνπ θάλεη ν αιγφξηζκνο είλαη φηη νη δηαζηάζεηο δελ είλαη φιεο ζρεηηθέο 

κεηαμχ ηνπο θαη φηη νη δηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη άζρεηεο ελεξγνχλ κφλν σο ζφξπβνο 
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ζε κεζφδνπο φπσο ε k-means πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ππνζχλνιν ησλ δηαζηάζεσλ 

[29]. 

Οη M.H. Bhuyan θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

νκαδνπνίεζεο κε ρξήζε αιγφξηζκνπ ππνρψξσλ βάζεη δέληξνπ, ηελ TreeCLUS [67]. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, δεδνκέλα εηζβνιήο ζην δίθηπν αλαιχνληαλ κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ ήδε γλσζηψλ αιιά θαη άγλσζησλ επηζέζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε πξν-

ραξαθηεξηζκέλσλ δεδνκέλσλ, ππνγξαθψλ ή κάζεζεο. Η δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε κηα 

κέζνδν ραξαθηεξηζκνχ νκάδσλ, ηελ CLUSLab, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ νκάδσλ σο θαλνληθέο ή θαθφβνπιεο (Δηθ. 13). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 13: Απσιηεκηονική δομή ηηρ διαδικαζίαρ TreeCLUS ηυν M.H. Bhuyan και ζςν. 

(Πηγή: M.H. Bhuyan και ζςν.)
12

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη ζπγγξαθείο είλαη ηα εμήο: 

 Η δηαδηθαζία TreeCLUS δελ απαηηεί ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νκάδσλ 

 Η δηαδηθαζία δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ρξήζεο νπνηαζδήπνηε 

κέηξεζεο εγγχηεηαο 

                                                 
12

M.H. Bhuyan θαη ζπλ.: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/viewFile/909/613 
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 Η κέζνδνο CLUSLab είλαη κηα δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ νκάδσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο κε επνπηεπφκελεο νκαδνπνίεζεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηηαθηηθψλ ππνζπλφισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε νκάδαο 

 Η δηαδηθαζία TreeCLUS παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά εληνπηζκνχ θαη 

ρακειά πνζνζηά ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ ηχπσλ επηζέζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

ζχλνιν δεδνκέλσλ DARPA. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο σο αλψηεξε ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ηερληθέο εληνπηζκνχ επηζέζεσλ 

αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ ηνπ δηθηχνπ [67]. 

3.3.4 Υάπηερ αςηοοπγάνυζηρ 

Οη ράξηεο απηννξγάλσζεο είλαη κηα εηδηθή κνξθή λεπξσληθψλ δηθηχσλ [12]. Δίλαη 

κηα ηερληθή απεηθφληζεο ζηελ νπνία, κε απιά ιφγηα, νη λεπξψλεο εμφδνπ ηνπ 

λεπξσληθνχ δηθηχνπ αληηπξνζσπεχνπλ εηθνλνζηνηρεία (pixels) ζε έλα πιέγκα. Οη 

λεπξψλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, δεδνκέλνπ φηη ηα 

δεδνκέλα εηζφδνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ζε θνληηλή απφζηαζε ζε απηφ 

ην πιέγκα πνπ δείρλεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Η απηννξγαλσηηθή 

θχζε ησλ ραξηψλ απηψλ νθείιεηαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη 

λεπξψλεο καζαίλνπλ λα ελεξγνπνηνχληαη ζε παξφκνηεο εηζφδνπο, φπσο νη γείηνλέο 

ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ζρέζεηο ησλ δεδνκέλσλ δηαηεξνχληαη, θάηη πνπ δελ 

ζπκβαίλεη ζηα λεπξσληθά δίθηπα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη ρξήζηκε ζηνλ εληνπηζκφ 

εηζβνιέσλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη εηζβνιέο έρνπλ 

δηαθξηηέο δηαθνξέο απφ ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά [68]. 
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ΔΙΚΟΝΑ 14: ύζηημα ομαδοποίηζηρ και ηαξινόμηζηρ ειδοποιήζευν πιθανών επιθέζευν 

ηυν A.A.A. Ahrabi και ζςν. (Πηγή: A.A.A. Ahrabi και ζςν.)
13

 

Οη A.A.A. Ahrabi θαη ζπλ. ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν ραξηψλ απηννξγάλσζεο ζε 

έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ εηζβνιψλ ην νπνίν ηαμηλνκεί θαη νκαδνπνηεί ηηο 

εηδνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο επηζέζεηο θαη αληρλεχεη ςεπδψο ζεηηθέο εηδνπνηήζεηο 

[69]. ην ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αιγφξηζκνη ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

εηδνπνηήζεσλ γηα ην θηιηξάξηζκα ηνπο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηψλ απηννξγάλσζεο 

θαη ηε ζπγρψλεπζε ησλ δεκηνπξγνχκελσλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ επηζέζεσλ (Δηθ.14). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

δηαδηθαζία πξνεπεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ κάζεζεο θαη αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο κεζφδνπ ησλ ραξηψλ 

απηννξγάλσζεο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη ζπγγξαθείο είλαη ηα εμήο: 

 Αλ ε κέζνδνο ραξηψλ απηννξγάλσζεο εθπαηδεχεηαη απφ ηηο εηδνπνηήζεηο 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ επηζέζεσλ κε ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία 

θηιηξαξίζκαηνο θαη πξνεπεμεξγαζία ησλ εηδνπνηήζεσλ, ε κέζνδνο γίλεηαη 

θαηάιιειν εξγαιείν νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο εηδνπνηήζεσλ 

πηζαλψλ επηζέζεσλ θαζψο θαη κείσζεο ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ εηδνπνηήζεσλ 

ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εηδνπνηήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ 

εηζβνιψλ 

                                                 
13

 A.A.A. Ahrabi θαηζπλ.: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.224.3662&rep=rep1&type=pdf 
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 Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ ραξηψλ απηννξγάλσζεο ζε έλα επξχ θάζκα 

εηδνπνηήζεσλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ επηζέζεσλ κπνξεί λα απμήζεη ην 

πνζνζηφ ζθάικαηνο ηεο κεζφδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ρξήζε ηεξαξρηθψλ 

ραξηψλ απηννξγάλσζεο (hierarchal SOM) θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

εηδηθψλ ηχπσλ επίζεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ 

 Η κέζνδνο ραξηψλ απηννξγάλσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εχξεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ εηδνπνηήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

φιεο νη παξάκεηξνη ησλ εηδνπνηήζεσλ κε δηάθνξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γεηηνληθνχο λεπξψλεο 

αθνξνχλ ζρεηηθέο εηδνπνηήζεηο. 

3.4 ηαηιζηικέρ μέθοδοι 

Μηα άιιε θαηεγνξία κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζκφ εηζβνιψλ είλαη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη [12]. Οη ζηαηηζηηθέο 

κέζνδνη απνηεινχλ επίζεο ηε βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ ησλ ππνινίπσλ 

θαηεγνξηψλ. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κεζφδνπο γεληθήο θχζεο, φπσο [34]: 

 Μέζνδνη αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο (regressionanalysismethods) 

 Μέζνδνη πνιππαξαγνληηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

(multivariatedataanalysis) 

 Μέζνδνη αλάιπζεο θχξησλ ζπληζησζψλ (principalcomponentanalysis) 

Οη πξψηεο ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο κεζφδσλ εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ 

επηζέζεσλ αθνξνχζαλ κνλνκεηαβιεηά κνληέια (univariatemodels), πνπ 

δηακφξθσλαλ ηηο παξακέηξνπο σο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο (Gaussian), έηζη ψζηε λα νξίδνπλ έλα απνδεθηφ εχξνο ηηκψλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή. Αξγφηεξα, πξνηάζεθαλ πνιππαξαγνληηθά κνληέια πνπ αζρνινχληαλ κε 

ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηξηθψλ [70]. Σα κνληέια απηά 

απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα δηφηη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα έρνπλ απνδείμεη φηη ν 

ζπλδπαζκφο ζπλαθψλ κεηξηθψλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη κεγαιχηεξν επίπεδν 

δηάθξηζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε κεκνλσκέλσλ 

κεηξηθψλ. Άιιεο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ κνληέια ρξνλνζεηξψλ (timeseriesmodels), 

ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη έλαο ρξνληζηήο δηαζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ 

απαξηζκεηή ζπκβάλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεηξά θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ 

ρξφλσλ αθίμεσο ησλ παξαηεξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο ηηκέο ηνπο [34]. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ρξνλνζεηξάο ραξαθηεξίδνπλ σο κε θπζηνινγηθφ έλα 

παξαηεξνχκελν ζηηγκηφηππν θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ ζε έλα δίθηπν αλ ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ είλαη πνιχ ρακειή ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. 

Δπεηδή νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ζπλήζσο απνηεινχλ κέξνο άιισλ κεζφδσλ 

εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν, ζεσξείηαη πεξηηηή ε 

πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο γηα ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο θαζψο 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο αλαθνξέο ησλ παξαδεηγκάησλ 

κεζφδσλ ραξαθηεξηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 
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3.5 Μέθοδοι ςποζηήπιξηρ 

Μέζνδνη ππνζηήξημεο νλνκάδνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηξφπσλ ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ [12]. Με βάζε ηνλ αδφθηκν απηφ νξηζκφ, ζηηο κεζφδνπο 

ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εμήο: 

 Μέζνδνο Boosting 

 Μέζνδνο αζαθνχο ινγηθήο (Fuzzylogic) 

Οη κέζνδνη απηέο ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

3.5.1 Μέθοδορ Boosting 

Η κέζνδνο Boosting ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ δπλαηνχο αιγνξίζκνπο κεραληθήο κάζεζεο κέζσ ρξήζεο 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο κε βάξε [29]. Πεξηιακβάλεη κηα επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ πξνζαξκφδεη ηελ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ε κέζνδνο λα επηθεληξψλεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ ηαμηλνκνχληαη δχζθνια. 

Αξρηθά, νη αιγφξηζκνη boosting βξίζθνπλ έλαλ αδχλακν αιγφξηζκν κεραληθήο 

κάζεζεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζεη θαιχηεξα. Καηά ηελ πξψηε 

επαλάιεςε ν αιγφξηζκνο κάζεζεο θαηαζθεπάδεη έλα κνληέιν απφ φια ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο, κε δεδνκέλν φηη απηά έρνπλ ίζα βάξε [71]. Σν κνληέιν απηφ πξνβιέπεη 

ηελ ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (θαηεγνξία) γηα θαζέλα απφ ηα δεδνκέλα απηά. 

ηε ζπλέρεηα φια ηα βάξε πξνζαξκφδνληαη. Γηα ηα δεδνκέλα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ 

ζσζηά, ηα βάξε κεηψλνληαη, ελψ γηα ηα δεδνκέλα κε εζθαικέλεο πξνβιέςεηο, ηα 

βάξε απμάλνληαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ ζθάικαηνο. Μηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζθάικαηνο νδεγεί ζε κηθξφηεξε κεηαβνιή ηνπ βάξνπο. Οη επφκελεο επαλαιήςεηο 

εζηηάδνπλ ζηα δεδνκέλα πνπ ηαμηλνκνχληαη δχζθνια. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 

έσο φηνπ ην νιηθφ ζθάικα γίλεη αξθεηά κηθξφ ή αξθεηά κεγάιν. Μεγάιν ζθάικα 

ζεκαίλεη φηη ηα ππνιεηπφκελα δχζθνια γηα ηαμηλφκεζε δεδνκέλα είλαη αδχλαηνλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ θαη επνκέλσο απνξξίπηνληαη. Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηα δεδνκέλα 

ησλ νπνίσλ ην νιηθφ ζθάικα είλαη κεδέλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηείλνπλ λα 

εκθαλίδνπλ θαηλφκελα ππεξεθπαίδεπζεο. Σα ππφινηπα κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηηο ηειηθέο πξνβιέςεηο. Κάζε κνληέιν έρεη σο βάξνο ηελ απφδνζή ηνπ, γη’ απηφ ην 

ιφγν νη αθξηβείο ηαμηλνκεηέο έρνπλ κεγαιχηεξα βάξε. 

Έλα παξάδεηγκα αιγφξηζκνπ boosting πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά παίξλεη 

δείγκαηα (bootstraps) απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιά 

κνληέια ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά. Η ηαμηλφκεζε πνπ 

πξνθχπηεη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνέξρεηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

κνληέια [29]. 

3.5.2 Μέθοδορ Fuzzylogic 

Η κέζνδνο ηεο αζαθνχο ινγηθήο (fuzzylogic) εθαξκφδεηαη ζπρλά φηαλ ππάξρεη 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηαθξηηή ή αξηζκεηηθή εξκελεία ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη φηαλ πξνηηκάηαη κηα γισζζηθή εξκελεία 

(linguisticinterpretation) ησλ θαηεγνξηψλ ή ησλ νκάδσλ [12]. Με ηε κέζνδν απηή ηα 

φξηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ ή ησλ θαηεγνξηψλ δελ είλαη δπαδηθήο κνξθήο (φπνπ νη 

κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ αιεζείο ή ςεπδείο ηηκέο) αιιά βαζκηδσηά θαη 

θπκαίλνληαη ζε βαζκφ κεηαμχ 0 θαη 1 [62]. Η κέζνδνο ηεο αζαθνχο ινγηθήο έρεη 

επεθηαζεί ζηε δηαρείξηζε ηεο έλλνηαο ηεο κεξηθήο αιήζεηαο, φπνπ ε ηηκή αιήζεηαο 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ δχν ηηκψλ: ηεο εληειψο αιεζηλήο θαη ηεο εληειψο 

εζθαικέλεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ή ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηδφκελσλ επηζέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γισζζηθέο κεηαβιεηέο, ε κέζνδνο 

απηή κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθπκάλζεηο απηέο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαξηήζεσλ. 

Η κέζνδνο ηεο αζαθνχο ινγηθήο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα εθαξκνζηεί ζε 

θαλφλεο ζπζρέηηζεο γηα λα επηηξέςεη δηαθπκάλζεηο ζηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά. 

Μπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ζην πιαίζην ησλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο θαη 

νκαδνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο δεκηνπξγψληαο 

κεζφδνπο, φπσο αζαθή λεπξσληθά δίθηπα ή αζαθή δέληξα απνθάζεσλ [68]. Η 

αζαθήο ινγηθή επίζεο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε ζπγθξίζεηο θεηκέλνπ απφ φηη ζε 

αξηζκεηηθέο ζπγθξίζεηο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 15: Γιαδικαζία ενηοπιζμού και σαπακηηπιζμού κςβεπνοεπιθέζευν με σπήζη 

αζαθούρ λογικήρ ηυν R. Shanmugavadivu και D. N. Nagarajan (Πηγή: R. Shanmugavadivu&D. 

N. Nagarajan)
14

 

Οη R. Shanmugavadivu θαη D. N. Nagarajan πξφηεηλαλ έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν 

κε βάζε ηελ αζαθή ινγηθή γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εηζβνιήο ζε έλα δίθηπν [72]. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αζαθνχο ινγηθήο είλαη ζε 

ζέζε λα αληρλεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εηζβνιψλ ησλ δηθηχσλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

δεδνκέλνπ φηη ε ινγηθή θαλφλσλ πνπ πεξηέρεη κπνξεί λα παξέρεη έλα θαιχηεξν 

ζχλνιν θαλφλσλ. ην ζχζηεκα απηφ, γηα ηελ παξαγσγή ησλ αζαθψλ θαλφλσλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απηνκαηνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή. Οη θαλφλεο απηνί ιακβάλνληαη κε 

βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπκβάλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη ζην 

ζχζηεκα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηζέζεσλ (Δηθ. 15) Η 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε βάζεη ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ εληνπηζκνχ 

εηζβνιψλ KDD Cup 99. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ μεθάζαξα φηη ην πξνηεηλφκελν 

ζχζηεκα κπνξεί λα επηηχρεη πςειά πνζνζηά εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ (πνπ 

αγγίδνπλ ην 95% θαη γηα ηα ηέζζεξα είδε επηζέζεσλ ηνπ KDD Cup 99) αλεμάξηεηα 

ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα θαλνληθέο ζπκπεξηθνξέο ή γηα επηζέζεηο. 

  

                                                 
14

 R. Shanmugavadivu&D. N. Nagarajan:http://www.ijcse.com/docs/IJCSE11-02-01-034.pdf 
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4 Κακόβοςλο Λογιζμικό & Ανάλςζη 

4.1 Γενικά 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ (malware) έρεη 

απνηειέζεη έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη επηθεληξσζείε θνηλφηεηα ηεο 

αζθάιεηαο ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ. Ο νινέλα απμαλφκελνοαξηζκφο λέσλ 

θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, έδσζε ην θίλεηξν ζηηο εηαηξίεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

ινγηζκηθψλ (antivirus) λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ηάζε απηή, κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ επίζεο νινέλα απμαλφκελνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ 

ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ. Καζψο ε αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ γίλεηαη 

φιν θαη πην πεξίπινθε ιφγσ ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θψδηθά ηνπ, ε 

αλάγθε γηα έξεπλα πην πξνεγκέλσλ ηερληθψλ αλίρλεπζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ 

απεηιψλ απηψλγίλεηαη επηηαθηηθή. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, νη εξεπλεηέο έρνπλ 

κεηαηνπίζεη ην βάξνο ησλ κειεηψλ ηνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ βάζεη ζηαηηθήο αλάιπζεο [73], [74], ζε πην πνιχπινθεο, 

δπλακηθέο θαη απηφκαηεο ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

ππνδεηθλχνπλ θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά [75], [76], [77]. 

Η ρξήζε κεζφδσλ ραξαθηεξηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηθνξάο 

κέζσ αλάιπζήο ηνπο έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξεί πξάγκαηη λα ηαμηλνκήζεη γλσζηά 

θαθφβνπια ινγηζκηθά κε πςειή αθξίβεηα [78]. Χζηφζν, νη κέζνδνη απηέο ζπλήζσο 

εμαξηψληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ εκπνξηθά αληηηθά ινγηζκηθά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ νξζφηεηα ησλ ζηαηηθά 

δεκηνπξγνχκελσλ ραξαθηεξηζκψλ θαη ζηελ χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ απηψλ κε ηα δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπιιέγνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δπλακηθέο κεζφδνπο. 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ θαη ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ αλάιπζήο ηνπ, δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί 

ζηελ ζπιινγή φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ. 

4.2 Δίδη κακόβοςλος λογιζμικού 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ή malware νξίδεηαη σο έλα ινγηζκηθφ πνπ «εζκεμμένα 

πληποί ηην κακή ππόθεζη ηος ειζβολέα» [79]. θνπφο ηεο ρξήζεο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ε απφθηεζε πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ζε πφξνπο 

ηνπ δηθηχνπ, ε δηαηάξαμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε ζπιινγή 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με 

ην ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη απεηιέο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο 

ησλ ρξεζηψλ. 
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ΔΙΚΟΝΑ 15: Δίδη κακόβοςλος κώδικα (Πηγή: MansiGoyal&AnkitaSharma, 2015) 

Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο πνιινί ηχπνη malware 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο εθηειεί δηαθνξεηηθέο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο: απφ απιή 

παξνπζίαζε αλεπηζχκεηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ρξήζηε κέρξη πιήξε απνκαθξπζκέλν 

έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή ή νιφθιεξνπ δηθηχνπ θαη πεξηνξηζκφ πξφζβαζεο ζε απηφ 

[78]. Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξαθάησ πεξηγξαθηθή αλαθνξά, ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ παξνπζηάδεηαη ζε επξχ θάζκα παξαιιαγψλ (Δηθ.15). Σα είδε απηά δελ 

αιιειν-απνθιείνληαη ππφ ηελ έλλνηα φηη έλα ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ην θαηαηάμνπλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο ηαπηφρξνλα. Οη πην γλσζηνί θαη πην ζπρλά 

δηαδεδνκέλνη ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη νη εμήο [77]: 

 Γνύξεηνο Ίππνο (TrojanHorse): Παξνπζηάδεηαη σο ινγηζκηθφ πνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ρξήζηκν, φπσο αθξηβψο θαη θάζε άιιν λφκηκν 

πξφγξακκα. Με ηελ εθηέιεζή ηνπ, ην malware απηφ απειεπζεξψλεη 

άιινπο ηχπνπο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ κνιχλνπλ ηνλ ππνινγηζηή, 

φπσο πξνγξάκκαηα θαηαγξαθήο πιεθηξνινγήζεσλ (keyloggers), 

πξνγξάκκαηα ππνθινπήο ινγαξηαζκψλ (accountstealers), θιπ. ε 

ζχγθξηζε κε άιινπο ηχπνπο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, φπσο ηνπο ηνχο 

(viruses) θαη ηα ζθνπιήθηα (worms), νη δνχξεηνη ίππνη δελ αλαπαξάγνληαη 

απφ κφλνη ηνπο αιιά απαηηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε γηα λα ην 

πξαγκαηνπνηήζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, απηφ ην είδνο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην επηθίλδπλα θαζψο ζπλήζσο 

αληρλεχεηαη κεηά ηελ κφιπλζε ηνπ ππνινγηζηή [80]. 

 Ιόο (Virus): Αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θπκαίλνληαη απφ απιά ηπραία 

ζθάικαηα κέρξη ηνλ πιήξε έιεγρν ελφο ζπζηήκαηνο ζε θαηάζηαζε 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο (DoS). Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ελφο Trojan θαη 

ελφο Virus είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δεχηεξνπ λα αλαπαξάγεηαη απφ κφλνο 

ηνπ κέζσ ελζσκάησζήο ηνπ ζε άιια λφκηκα ινγηζκηθά. Απηνί νη ηχπνη 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζπλήζσο κεηαδίδνληαη απφ ηελ αληαιιαγή 
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αξρείσλ, δίζθσλ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην νπνίν ν ηφο έρεη 

επηζπλαθζεί [80]. 

 Γηαθεκηζηηθό θαθόβνπιν ινγηζκηθό (Adware): Αληηπξνζσπεχεη έλα απφ 

ηα ιηγφηεξν επηθίλδπλα είδε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο ν κνλαδηθφο 

ηνπ ζθνπφο είλαη ε εκθάληζε δηαθεκίζεσλ ζην ρξήζηε. Γηα ηελ παξνρή 

ησλ δηαθεκίζεσλ, ε κφιπλζε αθνξά ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, φπσο 

ην ηζηνξηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, ην ηζηνξηθφ ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο ή ην ηζηνξηθφ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ. Αλάινγα 

κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ηα adware 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ απφ ηα εκπνξηθά αληηηθά εξγαιεία θαη σο 

spyware. 

 Καηαζθνπεπηηθό ινγηζκηθό (Spyware): Αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηζηνξηθψλ πεξηήγεζεο 

θαη εληνπηζκνχ, ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο ην ζπλδένπλ κε ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ [81]. Σα εκπνξηθά αληηηθά εξγαιεία αλαθέξνπλ απηφ ην είδνο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη σο PUP (potentiallyunwantedprogram), κφλν 

θαη κφλν ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε δσξεάλ ινγηζκηθφ. 

 Σθνπιήθη (Warm): Αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

παξφκνην ηνπ ηνχ θαζψο νπζηαζηηθά πξνθαιεί ην ίδην πνζφ δεκίαο ζε έλα 

κνιπζκέλν ππνινγηζηή. Η θχξηα δηαθνξά ηνπ απφ έλαλ ηφ έγθεηηαη ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ απφ άιιν ινγηζκηθφ θαζψο ηα worms δελ απαηηνχλ ηελ 

χπαξμε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο μεληζηή (hostprogram) γηα λα 

πξνζθνιιεζνχλ. Έλα ζθνπιήθη ζπλήζσο κνιχλεη ηνλ ζηφρν ηνπ 

εθκεηαιιεπφκελν ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα 

πξσηφθνιια κεηαθνξάο γηα λα εμαπισζεί θαη λα κνιχλεη άιια 

κεραλήκαηα ελφο δηθηχνπ ή ελφο ζπζηήκαηνο [80]. 

 Bot: Αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ παξαρσξεί 

ηελ πξφζβαζε ελφο κνιπζκέλνπ κεραλήκαηνο ζηνλ επηηηζέκελν. Απηφο ν 

ηχπνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα εμαπισζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

ινγηζκηθά backdoor πνπ έρνπλ αλνηρζεί ζην ζηφρν απφ έλαλ ηφ ή έλα 

ζθνπιήθη θαη είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο γηα ηε ρξήζε ππεξεζίαο 

ζπλδηάιεμεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ δηαδηθηχνπ (InternetRelayChat - 

IRC) γηα επηθνηλσλία κε ηνλ επηηηζέκελν. Πνιιαπιά bots δεκηνπξγνχλ 

επηζέζεηο DistributedDenialofService (DDoS) 

 Λπηξηθό θαθόβνπιν ινγηζκηθό (Ransomware): Αληηπξνζσπεχεη ην πην 

ζπάλην είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ παίξλεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο ππνινγηζηή θαη εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε 

ζηνλ ρξήζηε κέρξη ηελ θαηαβνιή ελφο νξηζκέλνπ πνζνχ ρξεκάησλ. 

πλήζσο, απηνί νη ηχπνη θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ κνιχλνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο κέζσ δνχξεησλ ίππσλ. 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηελ 

αζθάιεηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην δηαδίθηπν. χκθσλα κε κηα έξεπλα, πνπ 
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δηεμήρζε απφ ηελ Spiceworks ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ην 80% ησλ νξγαληζκψλ 

βίσζε θάπνηα εκπεηξία θαθφβνπινπ πεξηζηαηηθνχ αζθάιεηαο ή παξαβίαζεο δηθηχνπ 

θαηά ην έηνο απηφ [82]. Σα ινγηζκηθά απηά ζπλερψο απμάλνληαη ζε αξηζκφ 

(απμαλφκελε ηάζε απεηιψλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία), ζε πνηθηιία (θαηλνηφκεο 

θαθφβνπιεο κέζνδνη) θαη ζε ηαρχηεηα (κείσζε ρξφλνπ επίηεπμεο ησλ απεηιψλ) [83], 

ελψ εμειίζζνληαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ρξεζηκνπνηψληαο λένπο ηξφπνπο ζηφρεπζεο 

ππνινγηζηψλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Η McAfeeLabs ηαμηλνκεί πάλσ απφ 100.000 

λέα δείγκαηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζεκεξηλά, αξηζκφο πνπ ηζνδπλακεί κε 

πεξίπνπ 69 λέεο απεηιέο θάζε ιεπηφ ή πεξίπνπ κε κία απεηιή αλά δεπηεξφιεπην [84]. 

Με ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ άκεζα δηαζέζηκσλ θαη εμειηγκέλσλ αληηηθψλ 

εξγαιείσλ, νη απεηιέο / επηζέζεηο λέαο γεληάο ζηνλ θπβεξλνρψξν έγηλαλ φιν θαη πην 

ζηνρεπκέλεο θαη επίκνλεο. ηελ εηθφλα 16 παξνπζηάδεηαη κηα ζχγθξηζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαη πξνεγκέλσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνεγκέλσλ θαθφβνπισλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 16 

απνδεηθλχνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ινγηζκηθά απηά. Με ην πνπ 

εηζβάινπλ ζε έλαλ ππνινγηζηή, θξχβνληαη, αλαπαξάγνληαη θαη απελεξγνπνηνχλ ηελ 

φπνηα πξνζηαζία ππάξρεη ζηνλ μεληζηή. Μεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, θαινχλ 

ηνπο δηαθνκηζηέο εληνιψλ θαη ειέγρνπ ηνπο γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ε ππνθινπή δεδνκέλσλ, ε κφιπλζε άιισλ ππνινγηζηψλ ή 

νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ, θ.α. [6]. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 16: Παπαδοζιακά και πποηγμένα κακόβοςλα λογιζμικά (Πηγή: E.Gandotra και ζςν., 

2014) 

Οη επηηηζέκελνη εθκεηαιιεχνληαη ηα ηξσηά ζεκεία ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

ππνινγηζηψλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θνηλσληθήο κεραληθήο πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο 

ρξήζηεο λα εθηειέζνπλ ηνλ θαθφβνπιν θψδηθα, πξνθεηκέλνπ λα δηαδνζνχλ ηα 

malware. Οη δεκηνπξγνί ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο 

ζπζθφηηζεο (obfuscationtechniques), φπσο εηζαγσγή λεθξνχ θψδηθα 

(deadcodeinsertion), registerreassignment, αλαδηάηαμε ππνξνπηηλψλ, αληηθαηάζηαζε 
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εληνιψλ, κεηαθνξά θψδηθα θαη νινθιήξσζε θψδηθα γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

εληνπηζκνχ ηνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο άκπλεο φπσο ηείρε πξνζηαζίαο (firewalls), 

ινγηζκηθά antivirus θαη πχιεο (gateways) πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο 

αλίρλεπζεο ησλ θαθφβνπισλ εθηειέζηκσλ, πνιιέο θνξέο ρσξίο κεγάιε επηηπρία [85].  

4.3 Ανίσνεςζη κακόβοςλος λογιζμικού 

Σα πξψηα αληηηθά εξγαιεία, ινγηζκηθά ή πξνγξάκκαηα, έθαλαλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ εληνπίζηεθε ην πξψην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Απφ ηφηε, ε ξαγδαία αχμεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν νδήγεζε ηφζν 

ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ φζν θαη ζηελ 

εμέιημε ηεο αληηηθήο βηνκεραλίαο. ήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 60 δηαθνξεηηθά αληηηθά 

εξγαιεία πνπ αληρλεχνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο [87]. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο κέζνδνη έρνπλ νδεγήζεη ζε αζπλέπεηα 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ εληνπηζκέλνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ζηελ εκθάληζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ςεπδψο ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο A. Mohaisen θαη ζπλ. [87]. 

Η εθξεθηηθή εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο ησλ αληηηθψλ ινγηζκηθψλ, έδσζε ην θίλεηξν 

ζε δηάθνξεο εηαηξείεο, φπσο ε AV-Test ή ε AV-Comparatives λα πξνζπαζήζνπλ λα 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο δσηηθήο ζεκαζίαο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ αληηηθψλ εξγαιείσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

[88], [89]. ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ην πνζνζηφ αλίρλεπζεο θαη ην πνζνζηφ 

ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πεξηέρνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ αληηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο ρξήζηεο βαζίδεηαη 

ζε έλα αληηηθφ πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ρακειφ πνζνζηφ αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, ην κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα είλαη πην επηξξεπέο ζε κνιχλζεηο απφ 

ηνχο θαζψο ην αληηηθφ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη φινπο ηνπο ηχπνπο θαθφβνινπ 

ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, αλ ην αληηηθφ πξφγξακκα παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ ςεπδψο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ν ρξήζηεο ζα ιάβεη ςεπδείο εηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

πξνγξάκκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε νπνηαδήπνηε θαθφβνπιε 

δξαζηεξηφηεηα. Οη δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ αληηηθψλ εξγαιείσλ 

κπνξεί λα πεξηγξαθνχλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηελ θαηάιιειε επαηζζεζία ησλ αιγφξηζκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλεχξεζε νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ. 

Σν ζχγρξνλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ έρεη γίλεη πην πξνεγκέλν φζνλ αθνξά ηφζν 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ησλ κεζφδσλ απνθπγήο εληνπηζκνχ ηνπ 

φζν θαη ηνλ πνιπκνξθηζκφ πνπ ην ραξαθηεξίδεη θαζηζηψληαο ηελ αλίρλεπζή ηνπ φιν 

θαη πην πεξίπινθε δηαδηθαζία. Καζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, νη κέζνδνη 

αλίρλεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ εξγαιείσλ έρνπλ 

επίζεο αιιάμεη, βειηηψλνληαο ηελ αθξίβεηα σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ησλ 

λενεκθαληζζέλησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. Καηά αληηζηνηρία ησλ κεζφδσλ 

εληνπηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ελ ζπληνκία, είλαη νη εμήο [77]: 
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 Μέζνδνο βάζεη ππνγξαθώλ (SignatureBased): Η κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά απφ ηηο εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

εξγαιείσλ γηα γξήγνξε αλίρλεπζε γλσζηψλ ηχπσλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Γεληθφηεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

βάζεη ππνγξαθψλ: ε κέζνδνο ππνγξαθψλ hash θαη ε κέζνδνο ππνγξαθψλ 

byte. Η πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ 

αληηηθψλ εξγαιείσλ γηα ζχγθξηζε ηνπ hash ηνπ χπνπηνπ αξρείνπ κε 

γλσζηέο hash ππνγξαθέο θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. Η κέζνδνο απηή 

πξνζθέξεη έλα γξήγνξν ξπζκφ αλίρλεπζεο κφλν φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αληηηθνχ 

εξγαιείνπ ή αλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δελ έρεη αιιάμεη. Οη εηαηξείεο 

ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο αιγφξηζκν MD5 

message-digest πνπ παξέρεη πνιχ αθξηβή απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ ζε έλα φλνκα αξρείνπ αιιάμεη έλαο κφλν ραξαθηήξαο, ε MD5 ζα 

επηζηξέςεη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ hash [90]. Οη ππνγξαθέο byte 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα αθνινπζία απφ bytes πνπ βξίζθνληαη ζε εθηειέζηκα 

αξρεία ή ξνέο δεδνκέλσλ. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα αληρλεχζεη κε 

αθξίβεηα νηθνγέλεηεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κέζσ αλάιπζεο αθνινπζηψλ 

ξνψλ δεδνκέλσλ εθηειέζηκσλ αξρείσλ [91]. 

 Μέζνδνο βάζεη επξεηηθώλ (HeuristicBased): Η κέζνδνο επηρεηξεί λα 

αληρλεχζεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κέζσ δηαθφξσλ επξεηηθψλ,γηα 

παξάδεηγκα, πξνζνκνίσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ ππφπηνπ 

εθηειέζηκνπ θαη λα θαζνξίζεη ηελ πξφζεζε ηνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο κηαο ελεκεξσκέλεο έθδνζεο 

γλσζηνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ κέζνδν 

αλίρλεπζεο βάζεη ππνγξαθψλ, ζρεκαηίδεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζηαζία 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελάληηα ζε γλσζηέο θαη λέεο θαθφβνπιεο απεηιέο. 

 Μέζνδνο βάζεη ζπκπεξηθνξάο (BehavioralBased): Πξφθεηηαη γηα κηα πην 

πξνεγκέλε κέζνδν αλίρλεπζεο πνπ απαηηεί ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ λα 

εθηειείηαη θαη λα κνιχλεη έλα κεράλεκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Η αλίρλεπζε βάζεη ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε έλα πεξηνξηζκέλν πεξηβάιινλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εμάπισζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηαμηλφκεζε ή νκαδνπνίεζε 

ηεο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο [93]. 

Σα ζχγρξνλα αληηηθά πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο 

γηα ηελ παξνρή κηαο πην νινθιεξσκέλεο ιχζεο ζηνλ πειάηε γηα κηα πιεξέζηεξε θαη 

πην αθξηβή αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σα εξγαιεία απηά φρη κφλν 

εληνπίδνπλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, αιιά θαη ην ραξαθηεξίδνπλ κε εθαξκνγή 

αληίζηξνθεο κεραληθήο (reverseengineering) ζην εθηειέζηκν. Ο ραξαθηεξηζκφο 

απηφο πξνθχπηεη κέζσ αλάιπζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ εληνπίδεηαη. 



72 

 

4.4 Ανάλςζη κακόβοςλος λογιζμικού 

Οη ηερληθέο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ επηηξέπνπλ ζηνπο αλαιπηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δείγκαηα 

θαθφβνπινπ θψδηθα [76]. Σν ιακβαλφκελν απνηέιεζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ ηάζεσλ αλάπηπμεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ή γηα ηε 

ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζε κειινληηθέο απεηιέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ άγλσζηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ 

θαηάηαμή ηνπ ζε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. 

Η δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε 

δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: ηελ αλάιπζε θψδηθα (ζηαηηθή αλάιπζε) θαη ηελ αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξάο (δπλακηθή αλάιπζε). Παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν ηχπνη αλάιπζεο 

επηηπγράλνπλ ηνλ ίδην ζηφρν, ηα εξγαιεία, ν ρξφλνο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλάιπζεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά [74]. 

Οη δχν απηνί ηξφπνη αλάιπζεο θαζψο θαη έλαο ηξίηνο, ε πβξηδηθή αλάιπζε, ζα 

εμεηαζηνχλ ελ ζπληνκία ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο (Δηθ. 17). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 17: ςνοπηική παποςζίαζη ηπόπυν ανάλςζηρ κακόβοςλος λογιζμικού 

4.4.1 ηαηική ανάλςζη 

Η αλάιπζε θψδηθα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εμέηαζεο ηνπ θψδηθα ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ρσξίο ηελ εθηέιεζή ηνπ, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ [93]. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο: έλα αληηηθφ πξφγξακκα ηξέρεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, πξαγκαηνπνηνχληαη αλαδεηήζεηο ζπκβνινζεηξψλ κέζσ 

αιγνξίζκσλ (stringsearchingalgorithms) θαη αλαιχνληαη αξρεία, φπσο ζελάξηα 

θινηνχ (shellscripts). Δπίζεο, είλαη πνιχ πηζαλή ε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 

αληίζηξνθεο κεραληθήο κε ζθνπφ ηελ επαλαζχζηαζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη ηνπ 
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αιγφξηζκνπ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ θαθφβνπιε εθαξκνγή. πλεπψο, ε ζηαηηθή 

αλάιπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ αλάιπζεο, φπσο 

απνζπλαξκνινγεηέο (disassemblers), απνζθαικαησηέο (debuggers) θαη αληίζηξνθνη 

κεηαθξαζηέο (decompilers) [94]. 

Μεηά ηελ επηηπρή αλαζηξνθή ηνπ θαθφβνπινπ θψδηθα, ν αλαιπηήο είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζδηνξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεγαίνπ ηνπ θψδηθα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη: 

 ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ακπληηθψλ ηαθηηθψλ πξνζηαζίαο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν θψδηθα 

 ηε ρξήζε ηνπ σο έιεγρνο ζπλνρήο (sanitycheck) ηεο αλάιπζεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

 ηελ πιήξε θαη ζαθή θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ην πψο ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ κνιχλεη ην ζχζηεκα 

Καζψο ηα ζχγρξνλα θαθφβνπια ινγηζκηθά γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηνρεπφκελα, ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κνιχλνπλ ηα ζπζηήκαηα κπνξεί 

λα κεηψζεη θαηά πνιχ ηηο κνιχλζεηο ελφο δηθηχνπ θαη θαηά ζπλέπεηα λα πεξηνξίζεη ζε 

κεγάιν βαζκφηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρεκηα επίζεζε ζε έλαλ νξγαληζκφ ή 

κηα επηρείξεζε. 

Δξγαιεία ζηαηηθήο αλάιπζεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δπαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο [93]. Καηά ηε κεηαγιψηηηζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζε δπαδηθφ εθηειέζηκν, θάπνηεο πιεξνθνξίεο (πρ, ην κέγεζνο ησλ 

δνκψλ ή ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δεδνκέλσλ) ράλνληαη. Απηή ε απψιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πεξηπιέθεη πεξαηηέξσ ην έξγν ηεο αλάιπζεο ηνπ θψδηθα. Η αλάιπζε 

ησλ δπαδηθψλ εθηειέζηκσλ δεκηνπξγεί πξνθιήζεηο. Η απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα εάλ ην 

δπαδηθφ εθηειέζηκν εθηειεί ηερληθέο απηoκεηαβαιιφκελνπ θψδηθα (self-

modifyingcodetechniques). Δπηπιένλ, ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηαηηθά (π.ρ., ηξέρνπζα εκεξνκελία 

ηνπ ζπζηήκαηνο, νδεγίεο έκκεζνπ άικαηνο), κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηελ εθαξκνγή 

ησλ ηερληθψλ ζηαηηθήο αλάιπζεο. 

Οη ηερληθέο ζηαηηθήο αλάιπζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

(Δηθ.17) [94]: 

 Σερληθή ζηαηηθήο αλάιπζεο βάζεη ππνγξαθψλ (signaturebased) 

 Σερληθή ζηαηηθήο αλάιπζεο κε επξεηηθή αλίρλεπζε (heuristicdetection) 

I) Τερληθή ζηαηηθήο αλάιπζεο βάζεη ππνγξαθώλ 

Η ηερληθή απηή είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο ηερληθή ηαηξηάζκαηνο κνηίβσλ 

(patternmatching) ή ηερληθή ειεθηξνληθνχ απνηππψκαηνο (fingerprintingtechnique) 

[94]. Η ππνγξαθή απνηειεί κέξνο ηεο αθνινπζίαο πνπ εγρέεηαη ζην πξφγξακκα 

εθαξκνγήο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά έλα ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Η αλίρλεπζε ελφο 
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θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηνλ θψδηθα, γίλεηαη απφ ηνλ αλαιπηή κέζσ αλαδήηεζεο ζε 

απηφλ γηα ππνγξαθέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην παξειζφλ. 

ΙΙ) Τερληθή ζηαηηθήο αλάιπζεο κε επξεηηθή αλίρλεπζε 

Η ηερληθή απηή είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο πξνιεπηηθή ηερληθή [95]. Η ηερληθή 

ζηαηηθήο αλάιπζεο κε επξεηηθή αλίρλεπζε είλαη παξφκνηα κε ηελ ηερληθή βάζεη 

ππνγξαθψλ, κε ηε δηαθνξά φηη αληί γηα αλαδήηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππνγξαθήο 

ηνπ θψδηθα, ν αληρλεπηήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλαδεηά ηηο εληνιέο ή νδεγίεο πνπ 

δελ ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα εθαξκνγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε αλίρλεπζε λέσλ 

παξαιιαγψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη πην εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Γηαθνξεηηθέο ηερληθέο επξεηηθήο αλάιπζεο είλαη νη εμήο [94]: 

 Βάζεη αξρείσλ (Filebased): Γλσζηή θαη σο αλάιπζε αξρείσλ, ζηελ 

ηερληθή απηή ηα αξρεία αλαιχνληαη εηο βάζνο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ, 

ην ζθνπφ, ηνλ πξννξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αλ ην εθάζηνηε αξρείν 

πεξηέρεη εληνιέο ηξνπνπνίεζεο άιισλ αξρείσλ, θαζίζηαηαη άκεζα σο 

πηζαλψο θαθφβνπιν 

 Βάζεη βαξώλ (Weightbased): Απνηειεί ηελ πην παιηά ηερληθή επξεηηθήο 

αλάιπζεο. Κάζε εθαξκνγή βαζκνινγείηαη κε βάζε ηε δεκηά πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη. Αλ ε ηηκή ηνπ βάξνπο ππεξβαίλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν 

θαηψθιη, ηφηε ε εθαξκνγή πεξηέρεη θαθφβνπιν θψδηθα 

 Βάζεη θαλόλσλ (Rulebased): ηελ ηερληθή απηή, ε χπνπηε εθαξκνγή 

ειέγρεηαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν 

πξνθχςεη αλαληηζηνηρία, ε εθαξκνγή πεξηέρεη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

 Αλάιπζε γεληθώλ ππνγξαθώλ (Generalsignatureanalysis): ηελ ηερληθή 

απηή γίλεηαη ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ αληηθψλ ππνγξαθψλ κε ζθνπφ ηελ 

αλίρλεπζε ηξνπνπνηεκέλσλ εθδφζεσλ ήδε αλαγλσξηζκέλσλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πινπνίεζεο ηεο 

ζηαηηθήο αλάιπζεο, πξνθχπηνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ απηήο [94]: 

 Πιενλεθηήκαηα: Η ζηαηηθή αλάιπζε είλαη γξήγνξε θαη αζθαιήο. Μπνξεί 

εχθνια λα ζπιιέμεη ηε δνκή ηνπ θψδηθα ηνπ ππφ εμέηαζε πξνγξάκκαηνο. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εθαξκνγήο κέζσ 

ζηαηηθήο αλάιπζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθνχο κεραληζκνχο αζθαιείαο. 

 Μεηνλεθηήκαηα: Η ζηαηηθή αλάιπζε δελ ιακβάλεη ζέζε σο πξνο 

θαθφβνπια ινγηζκηθά ηα νπνία δελ είλαη ήδε γλσζηά. Ο πεγαίνο θψδηθαο 

πνιιψλ εθαξκνγψλ δελ είλαη εχθνια αληρλεχζηκνο. Γηα λα γίλεη ζηαηηθή 

αλάιπζε, νη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα θαιή γλψζε ηεο ζπκβνιηθήο 

γιψζζαο (assemblylanguage) θαη επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ εηο βάζνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Άιιν 

κεηνλέθηεκα ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο είλαη φηη νη ηερληθέο πινπνίεζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί παξνπζηάδνπλ εκθαλείο αδπλακίεο απέλαληη ζηα ζχγρξνλα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά, φπσο νη πνιπκνξθηθνί ηνί ή νη θξππηνγξαθεκέλνη 

θαθφβνπινη θψδηθεο. 

4.4.2 Γςναμική ανάλςζη 

Η δπλακηθή αλάιπζε είλαη κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ή ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή, ελψ απηή εθηειείηαη [96]. 

Γεληθά, γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη κηα εηθνληθή κεραλή ή sandbox, ελψ ε πξνο 

αλάιπζε εθαξκνγή ζπλήζσο εθηειείηαη ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ ή έλα ζχζηεκα 

αλάιπζεο. Δάλ ε εθαξκνγή ζπκπεξηθέξεηαη αζπλήζηζηα, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαθφβνπιε. ήκεξα, ππάξρνπλ ινγηζκηθά απνθιεηζκνχ ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία 

απνθιείνπλ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ απφ ηελ εμαπφιπζε ηεο 

επίζεζή ηνπο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 18: Παπάδειγμα επγαζηηπιακού ζςζηήμαηορ δςναμικήρ ανάλςζηρ (Πηγή: 

http://www.slideshare.net/) 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε πξνο αλάιπζε εθαξκνγή 

εγθαζίζηαηαη ζε έλα εξγαζηεξηαθφ ζχζηεκα αλάιπζεο, ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε θάπνην δίθηπν (Δηθ. 18) [97]. Καηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη 

κέζσ παξαηήξεζεο ησλ αιιαγψλ πνπ απηή επηθέξεη ζην ζχζηεκα αλάιπζεο ελψ 

εθηειείηαη θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάιπζεο. Οη φπνηεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα αλάιπζεο πξνθαινχλ ηελ ελεξγνπνίεζε 

εηδνπνηήζεσλ νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ ην πνηεο ηξνπνπνηήζεηο έγηλαλ ή αλ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο κπνξεί 

λα αθνξνχλ αξρεία πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ή/θαη ηξνπνπνηεζεί, λέεο ππεξεζίεο πνπ 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί, λέεο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη, ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

κεηξψνπ ή αθφκα θαη αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαθνκηζηή DNS ηνπ εθάζηνηε 

ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο. Δθηφο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ 
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ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο, εμεηάδεηαη επίζεο θαη ε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

δηθηχνπ. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, απηφ πνπ 

αλαιχεηαη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο νη ελέξγεηεο. Σα 

ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ηα εμήο [76], [97]: 

 παξαθνινχζεζε ηεο θιήζεο ζπλαξηήζεσλ (functioncallmonitoring), 

 παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ (informationflowtracking),  

 αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο (functionparametersanalysis) θαη 

 ηρλειάηεζε ησλ εληνιψλ κεραλήο (instructiontracing) 

Ι) Παξαθνινύζεζε θιήζεο ζπλαξηήζεσλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ινγηζκηθνχ θαινχληαη ζπλαξηήζεηο νη 

νπνίεο ζηελ νπζία είλαη ηκήκαηα θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ή απφ κηα εθαξκνγή. Η θιήζε κηαο ζπλάξηεζεο, δειαδή ε ρξήζε ηεο απφ 

ην ινγηζκηθφ, απνηειεί δείθηε ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ θιήζεσλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

αγθίζηξσζεο (hookingfunctions) θαηά ηελ νπνία ε εθηέιεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ 

δηαθφπηεηαη. Αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο νη ζπλαξηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο [76]: 

 Γηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ 

(ApplicationProgrammingInterface – API): Οη ζπλαξηήζεηο απηέο 

παξέρνληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ πξνζπέιαζε 

ππεξεζηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ απηφ. Σν επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη ν 

βαζκφο αθαίξεζεο θάζε ζπλάξηεζεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

απφ ηελ ίδηα. Υξήζε δηεπαθψλAPI κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

πεξηπηψζεηο δηθηχσζεο (δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ TCP/IP) ή ζε πεξηπηψζεηο 

αζθάιεηαο (αιιαγή δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε έλα αξρείν) 

 Κιήζεηο ζπζηήκαηνο (systemcalls): ε θάζε ππνινγηζηή, ην ινγηζκηθφ 

πνπ εθηειείηαη δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε: έλα κέξνο εθηειείηαη ζε 

πεξηβάιινλ ρξήζηε (user-mode) θαη έλα δεχηεξν ζηνλ ππξήλα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (kernel-mode). ε πεξηβάιινλ ρξήζηε κπνξνχλ 

λα εθηεινχληαη εθαξκνγέο φπσο ν θεηκελνγξάθνο ή ν mediaplayer. ηνλ 

ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο εθηεινχληαη πην πνιχπινθεο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο ε δεκηνπξγία δηεξγαζηψλ ή ε εγγξαθή δεδνκέλσλ ζην 

ζθιεξφ δίζθν. Οη θιήζεηο ζπζηήκαηνο είλαη δηεπαθέο ζπλαξηήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζηηο εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη 

ζε πεξηβάιινλ ρξήζηε κε ζθνπφ ηελ θαηά ζπλζήθε πξνζπέιαζε 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχληαη κφλν ζηνλ ππξήλα ηνπ. 

 Δγγελείο δηεπαθέοAPI ησλ Windows (WindowsNativeAPI): Δίλαη 

ζπλαξηήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απεηθφληζεο κεηαμχ ησλ 

δηεπαθψλAPI θαη ησλ θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο [98]. Οη ππεξεζίεο απηέο 

αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κηα 
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θιήζε ζπζηήκαηνο απφ κηα δηεπαθήAPI φπσο επίζεο θαη ηε δηακφξθσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθνπλ ζε κηα δηεπαθήAPI απφ κηα θιήζε 

ζπζηήκαηνο (Δηθ. 19). Οη θαθφβνπινη θψδηθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθξχπηνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαξηήζεηο ησλ 

δηεπαθψλAPI πνπ παξέρνληαη απφ ηα Windows. ηελ πεξίπησζε απηή 

ζθνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ 

θιήζεσλ ζπλαξηήζεσλ ησλ δηεπαθψλAPI ησλ Windows. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 19: σέζειρ ηυν κλήζευν ζςναπηήζευν ηυν διεπαθώνAPI (Πηγή: M.Alazab, 2015) 

ΙΙ) Παξαθνινύζεζε ξνήο πιεξνθνξηώλ 

Μηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θιήζεο ζπλαξηήζεσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, είλαη ε αλάιπζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ απφ απηφ. Ο ζηφρνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηάδνζεο ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιν ην ζχζηεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηα ρεηξίδεηαη. Γεληθά, ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη επηζεκαίλνληαη κε αληίζηνηρε εηηθέηα, γλσζηή κε ηελ 

νλνκαζία taint-label [76]. Η εηηθέηα απηή δηαδίδεηαη ζε φιν ην ζχζηεκα, θάζε θνξά 

πνπ ηα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηελ εθαξκνγή. Η επίηεπμε ηεο 

ρξήζεο ησλ taint-label απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δηάδνζήο ηνπο. 

Η παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: 

 Πεγέο δεκηνπξγίαο εηηθεηώλ (taintsources): Δίλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

εηζαγσγή λέσλ εηηθεηψλ ζην ζχζηεκα 

 Σεκεία απνξξόθεζεο εηηθεηώλ (taintsinks): Σα ζεκεία απηά αληηδξνχλ 

κε θαζνξηζκέλν ηξφπν ζηηο δηεγέξζεηο ησλ εηηθεηψλ 

ΙΙΙ) Αλάιπζε παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο 

Η ιεηηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα απνθαιπθζεί, έζησ θαη ελ κέξε, απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη σο φξηζκα θαηά ηελ θιήζε κηαο 

ζπλάξηεζεο θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ επηζηξέθεη ε ζπλάξηεζε απηή [76]. Η αλάιπζε 
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ησλ παξακέηξσλ απηψλ κπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη ηε ζπζρέηηζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ πνπ επηδξνχλ ζε ίδηα αληηθείκελα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

ινγηζκηθφ. 

IV) Ιρλειάηεζε εληνιώλ κεραλήο 

Ίρλνο ησλ εληνιψλ κεραλήο νλνκάδεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηέο εθηεινχληαη 

απφ ην ζχζηεκα [76]. Η ηρλειάηεζε νξίδεηαη σο ε κειέηε ηνπ ίρλνπο ησλ εληνιψλ 

κεραλήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ελφο δείγκαηνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Αλ θαη ε κειέηε θαη ε εξκελεία ησλ εληνιψλ απηψλ είλαη δχζθνιε, ε ηρλειάηεζε 

ηνπο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθάιπςε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο δελ 

αλαθιψληαη ζε αλψηεξν επίπεδν. 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο θαζψο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, πξνθχπηνπλ θάπνηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο [94]: 

 Πιενλεθηήκαηα: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλάιπζε γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο απνζπκπίεζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ε δπλακηθή 

αλάιπζε δελ παξνπζηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο 

(ζέκαηα απνζπζθεπαζίαο θαη ζπζθφηηζεο). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί. Έλα άιιν 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο είλαη ε δπλαηφηεηα 

απηνκαηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο αλάιπζεο ζε βάζεο κεγάιεο θιίκαθαο 

 Μεηνλεθηήκαηα: Η αλάιπζε απηή είλαη ρξνλνβφξα θαη ν ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Σν 

ζηνηρείν απηφ ηελ θαζηζηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αξγή αιιά θαη 

αλαζθαιή. Δπίζεο, ε δπλακηθή αλάιπζε δελ εμαζθαιίδεη ζίγνπξα 

απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ αιιαγέο 

ζπκπεξηθνξάο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζεο. Με ιίγα 

ιφγηα, απνηπγράλεη λα αληρλεχζεη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνιπδηφδεπζεο 

(multipathmalware). Άιιν κεηνλέθηεκα ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο είλαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ επηθνηλσλεί κε θάπνηνλ δηαθνκηζηή γηα ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ππφθεηηαη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρξνληθφ 

πεξηνξηζκφ. 

4.4.3 Τβπιδική ανάλςζη 

Η πβξηδηθή αλάιπζε απνηειεί έλαλ επθπή ζπλδπαζκφ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ 

εηδψλ αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ: ηεο ζηαηηθήο θαη ηεο δπλακηθήο [99]. Βάζε 

ηεο πβξηδηθήο αλάιπζεο απνηειεί ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν άιισλ εηδψλ αλάιπζεο ζ’ 

έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη παξακεηξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Η θηινζνθία 

ηεο βαζίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ππφ δπλακηθή αλάιπζε ινγηζκηθνχ, ζε αιγφξηζκνπο ζηαηηθήο αλάιπζεο, κε 
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ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ζπκπεξηθνξάο ή θαθφβνπιεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ κε άιιν 

ηξφπν δελ ζα ήηαλ δπλαηή. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε πβξηδηθή αλάιπζε ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δχν άιισλ 

εηδψλ αλάιπζεο, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα κεηψζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηα 

επηκέξνπο κεηνλεθηήκαηά ηνπο. 
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5 Σεσνικέρ Υαπακηηπιζμού Κακόβοςλος 

Λογιζμικού 

5.1 Γενικά 

Η δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ έγθεηηαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ησλ ηρλψλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηθή ή 

δπλακηθή αλάιπζε ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο ινγηζκηθνχ [100]. Σα ίρλε ζπκπεξηθνξάο 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ είηε κέζσ 

ηεο ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε νηθνγέλεηεο ή παξαιιαγέο ηνπο είηε κέζσ 

ηεο αλίρλεπζεο ηνπο αλάινγα κε ηελ θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Με δεδνκέλν φηη ηα πξφηππα ή νη πξνδηαγξαθέο ηεο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηείλνπλ λα πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη άκεζα ζπλαθήο κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ. Δπνκέλσο, νη ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην θεθάιαην απηφ, ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ίρλε ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζή ηνπο, ζηαηηθή ή δπλακηθή. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε κεραληθή κάζεζε, ε άηππε κνληεινπνίεζε θαη ε ηππηθή 

επαιήζεπζε. 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηερληθέο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο 

αλάιπζεο δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ηα 

ίρλε ζπκπεξηθνξάο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ινγηζκηθψλ 

απηψλ. 

5.2 Ίσνη malware ζςμπεπιθοπάρ μέζυ ζηαηικήρ ανάλςζηρ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζηαηηθή αλάιπζε έρεη σο ζθνπφ 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο κέζσ αλάιπζεο ηνπ θψδηθα ή ηεο 

δνκήο ηνπ. Μέζα απφ ηηο ηερληθέο ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα ίρλε ζπκπεξηθνξάο θαη νη δπλαηφηεηεο ελφο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Η ρξήζε αληηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλαξηήζεσλ 

θαηαθεξκαηηζκνχ (hash) γίλεηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ραξαθηήξα ελφο ινγηζκηθνχ. ηε ζπλέρεηα, ηα ίρλε ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφξπμε πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπκβνινζεηξέο (strings), ηηο ζπλαξηήζεηο (functions) θαη ηηο 

θεθαιίδεο (headers) ησλ αξρείσλ. 
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Οη ηερληθέο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ελφηεηα απηή βνεζνχλ ζηελ εμφξπμε 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηα εθηειέζηκα αξρεία ησλ ππφ αλάιπζε δεηγκάησλ. 

Οη ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη νη εμήο 

[101], [102]: 

 Αλάιπζε αξρείσλ κνξθήο PE (PortableExecutable) 

 Αλάιπζε ζπκβνινζεηξψλ (strings) 

 Αλάιπζε ζπλδεδεκέλσλ (linked) βηβιηνζεθψλ θαη ζπλαξηήζεσλ 

 Αλάιπζε ζπζθεπαζκέλσλ (packed) θαη ζπγθαιπκκέλσλ (obfuscated) 

πξνγξακκάησλ 

Κάζε κία απφ ηηο ηερληθέο απηέο απνθαιχπηεη δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηελ πξάμε έλαο ζπλδπαζκφο ηνπο είλαη πξνηηκφηεξνο γηα ηελ άληιεζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ. 

5.2.1 Ανάλςζη απσείυν μοπθήρ PE 

Η κνξθή (format) ελφο αξρείνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιιά γηα ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο [101]. Η κνξθή αξρείσλ PE (PortableExecutable) 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθηειέζηκα αξρεία, αληηθεηκεληθνχο θψδηθεο (objectcode) θαη 

βηβιηνζήθεο δπλακηθήο ζχλδεζεο (DynamicLinkLibrary – DLL) ησλ Windows. Ο 

φξνο «portable» (θνξεηφο) αλαθέξεηαη ζηελ επειημία ηεο κνξθήο ηνπ αξρείνπ λα 

εθηειείηαη ζε πνιιά πεξηβάιινληα αξρηηεθηνληθήο δνκήο ινγηζκηθψλ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Η κνξθή ελφο αξρείνπ PE είλαη κηα δνκή δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν θνξησηήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Windows (WindowsOSloader) γηα λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εθηειέζηκν 

θψδηθα πνπ πεξηέρεη. ρεδφλ θάζε αξρείν κε εθηειέζηκν θψδηθα πνπ θνξηψλεηαη απφ 

ηα Windows είλαη ζε κνξθή αξρείνπ PE, αλ θαη νξηζκέλεο κνξθέο αξρείσλ 

εκθαλίδνληαη, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, σο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ [102]. 

Έλα αξρείν ΡΔ (Δηθ. 20) απνηειείηαη απφ ηελ θεθαιίδα ηνπ αξρείνπ, έλαλ πίλαθα 

ηκεκάησλ (sectiontable) θαη ηα δεδνκέλα ησλ ηκεκάησλ (sectiondata). Η θεθαιίδα 

ηνπ αξρείνπ PE απνηειείηαη απφ έλα ζηέιερνο MSDOS (MSDOSstub), απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ αξρείνπ ΡΔ (PEfilesignature), κηα θεθαιίδα COFF 

(CommonObjectFileFormat) θαη κηα πξναηξεηηθή (optional) θεθαιίδα. Πεξηέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην αξρείν, φπσο ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ 

(sections), ην κέγεζνο ηεο ζηνίβαο (stack) θαη ηνπ ζσξνχ (heap), θιπ. Ο πίλαθαο 

ηκεκάησλ πεξηέρεη επίζεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, φπσο ην φλνκα, ην offset θαη ην κέγεζφο ηνπο. Σα ηκήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ πεξηέρνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, φπσο [103]: 

 ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο κεηάθξαζεο (compilation) 

 ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ εηζάγνληαη θαη εμάγνληαη απφ ην πξφγξακκα 

 εηθφλεο, menu θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε 
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Δπνκέλσο ε αλάιπζε ησλ αξρείσλ κνξθήο PE απνθαιχπηνπλ φιεο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

χπνπηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 20: Απεικόνιζη απσείος μοπθήρ PE (Πηγή: M. ZubairShafiq και ζςν.)
15

 

5.2.2 Ανάλςζη ζςμβολοζειπών 

Σα εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα, φπσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηππψλνπλ κελχκαηα, 

ζπλδένληαη κε κηα δηεχζπλζε URL ή αληηγξάθνπλ έλα αξρείν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία, πεξηέρνπλ ζπκβνινζεηξέο (strings) [101]. Μηα ζπκβνινζεηξά ζε έλα 

πξφγξακκα είλαη κηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ πνπ ζπλήζσο απνζεθεχεηαη ζε κνξθή 

ASCII ή Unicode. Κάζε ζπκβνινζεηξά, αλεμαξηήησο κνξθήο (ASCII ή Unicode) 

ηεξκαηίδεη κε ηνλ απνιήθηε «NULL» γηα λα θαλεί φηη είλαη πιήξεο. Οη 

ζπκβνινζεηξέο ASCII ρξεζηκνπνηνχλ 1 byte αλά ραξαθηήξα, ελψ νη Unicode 

ρξεζηκνπνηνχλ 2 bytes αλά ραξαθηήξα. 

Η κειέηε κηαο ζπκβνινζεηξάο κπνξεί λα απνδεηρζεί έλαο πνιχ απιφο ηξφπνο 

θαηαλφεζεο θαη εμαγσγήο ελφο αξρηθνχ ζπκπεξάζκαηνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο 

εθηειέζηκνπ αξρείνπ ή πξνγξάκκαηνο [102]. Καηά ηελ αλαδήηεζε ελφο εθηειέζηκνπ 

αξρείνπ γηα ζπκβνινζεηξέο ASCII θαη Unicode, ην πεξηερφκελν αιιά θαη ε 

κνξθνπνίεζε ηνπ αξρείνπ αγλνείηαη, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε 

                                                 
15

https://www.researchgate.net/profile/Fauzan_Mirza/publication/221427459_PE-

Miner_Mining_Structural_Information_to_Detect_Malicious_Executables_in_Realtime/links/0c96052

e19166aeb2d000000.pdf 



83 

 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ αξρείνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκβνινζεηξψλ. ηηο 

ζπκβνινζεηξέο ζπλήζσο πεξηέρνληαη (Δηθ.21):  

 βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα, φπσο βηβιηνζήθεο DLL πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πξνγξάκκαηα γξαθηθψλ θαη πνπ πεξηέρνπλ εθηειέζηκν 

θψδηθα πνπ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε πνιιαπιέο εθαξκνγέο (GDI32.DLL ηεο 

Δηθ. 21) 

 ζπλαξηήζεηο ησλ Windows πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο 

γξαθηθψλ ησλ Windows (GetLayout&SetLayout ηεο Δηθ. 21) 

 δηεπζχλζεηο URL ή IP (99.124.22.1 ηεο Δηθ. 21) 

 ζχληνκεο ζπκβνινζεηξέο (VP3, VW3, t$@, D$4 ηεο Δηθ. 21) πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ιέμεηο ή πνπ δελ βγάδνπλ θάπνην λφεκα θαη επνκέλσο 

αγλννχληαη 

 κελχκαηα ζθάικαηνο (errormessages) 

Οη πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κελχκαηα ζθάικαηνο. Σν 

κήλπκαζθάικαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην παξάδεηγκα ζπκβνινζεηξάο ηεο εηθφλαο 21 

(MailsystemDLLisinvalid.!SendMailfailedtosendmessage.) απνθαιχπηεη δχν ζηνηρεία: 

θάπνην malware ζηέιλεη κελχκαηα (πηζαλψο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

θαη εμαξηάηαη απφ έλα αξρείν DLL ηνπ ζπζηήκαηνο αιιεινγξαθίαο. Η πιεξνθνξία 

απηή ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ email γηα 

χπνπηε θπθινθνξία δεδνκέλσλ θαη φηη έλα άιιν αξρείν DLL (MailsystemDLL) 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 21: Παπάδειγμα ζςμβολοζειπάρ (Πηγή: M.Sikorski, A. Honig)
16

 

Η απνπζία ή ε κηθξή παξνπζία ηέηνησλ ζπκβνινζεηξψλ απνηειεί ζπλήζσο 

έλδεημε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, φκσο ην γεγνλφο απηφ δελ είλαη απφιπην θαζψο ηα 

malware κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λφκηκεο βηβιηνζήθεο θαη DLL γηα λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

                                                 
16

 Michael Sikorski, Andrew Honig [102] 
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5.2.3 Ανάλςζη ζςνδεδεμένυν βιβλιοθηκών και ζςναπηήζευν 

Κάπνηεο απφ ηηο πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζνχλ θαη 

αθνξνχλ έλα εθηειέζηκν αξρείν είλαη ε ιίζηα ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ εηζάγεη [102]. Οη 

ζπλαξηήζεηο πνπ εηζάγνληαη ζε έλα πξφγξακκα ζηελ νπζία απνζεθεχνληαη ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα, φπσο είλαη νη βηβιηνζήθεο θψδηθα (codelibraries) πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ θνηλή ιεηηνπξγηθφηεηα πνιιψλ πξνγξακκάησλ. Οη βηβιηνζήθεο θψδηθα 

κπνξεί λα ζπλδένληαη (link) κε ην θχξην εθηειέζηκν κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

 ζηαηηθά (static linking) 

 θαηά ηελ εθηέιεζε (runtimelinking) 

 δπλακηθά (dynamiclinking) 

πλήζσο ε ζχλδεζε ησλ εηζεξρφκελσλ ζπλαξηήζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα γίλεηαη 

γηα λα απνθεπρζεί ε εθ λένπ εθαξκνγή νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ζε πνιιά 

πξνγξάκκαηα. Η γλψζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, θαζφηη νη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη απφ 

ηελ θεθαιίδα ελφο αξρείνπ PE εμαξηψληαη απφ ην ηξφπν ζχλδεζεο ησλ βηβιηνζεθψλ 

θψδηθα. 

Η ζηαηηθή ζχλδεζε είλαη ε ιηγφηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζχλδεζεο 

βηβιηνζεθψλ ζηα Windows, ζε αληίζεζε κε φηη ηζρχεη ζε πξνγξάκκαηα UNIX θαη 

Linux. Όηαλ κηα βηβιηνζήθε είλαη ζηαηηθά ζπλδεδεκέλε ζε έλα εθηειέζηκν, 

νιφθιεξνο ν θψδηθαο ηεο ελ ιφγσ βηβιηνζήθεο αληηγξάθεηαη ζην εθηειέζηκν, 

κεγαιψλνληαο έηζη ην κέγεζνο ηνπ. Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ θψδηθα, ε δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ηνπ θψδηθα ηεο ζηαηηθήο ζχλδεζεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θψδηθα ηνπ εθηειέζηκνπ 

είλαη δχζθνιε, δηφηη ζηελ θεθαιίδα ηνπ αξρείνπ PE δελ ππάξρεη θάπνην ζηνηρείν πνπ 

λα δειψλεη φηη ην αξρείν πεξηέρεη ζπλδεδεκέλν θψδηθα. 

ε αληίζεζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηα «θπζηνινγηθά» πξνγξάκκαηα, ε runtime 

ζχλδεζε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά, εηδηθά φηαλ είλαη 

ζπζθεπαζκέλα ή ζπγθαιπκκέλα (ηχπνη πξνγξακκάησλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ 

επφκελε ππνελφηεηα). Σα εθηειέζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηξφπν απηφ ζχλδεζεο, 

ζπλδένληαη κε ηηο βηβιηνζήθεο κφλν φηαλ απαηηείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε 

θαη φρη απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ δπλακηθφ ηξφπν 

ζχλδεζεο. Η εχξεζε απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ κέζσ ηεο θεθαιίδαο ησλ αξρείσλ PE 

δελ είλαη δπλαηή. Η χπαξμε, φκσο, ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαξηήζεσλ, φπσο νη 

LoadLibrary θαη GetProcAddress [102], ππνδειψλεη ηε runtime ζχλδεζε ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη επνκέλσο ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Απφ φινπο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο, ε δπλακηθή ζχλδεζε είλαη ε πην θνηλή θαη ε 

πην ελδηαθέξνπζα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ζηαηηθήο αλάιπζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Όηαλ νη βηβιηνζήθεο είλαη δπλακηθά ζπλδεδεκέλεο, ην 

ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα αλαδεηά ηηο βηβιηνζήθεο θαηά ηε θφξησζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Όηαλ ην πξφγξακκα θαιεί ηε ζπλάξηεζε ηεο ζπλδεδεκέλεο 

βηβιηνζήθεο, απηή εθηειείηαη εληφο ηεο βηβιηνζήθεο. Η θεθαιίδα ηνπ αξρείνπ PE 

απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε βηβιηνζήθε πνπ ζα θνξησζεί θαη γηα θάζε 
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ζπλάξηεζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξφγξακκα. Οη βηβιηνζήθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ θαινχληαη απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά 

κέξε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη 

επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

5.2.4 Ανάλςζη ζςζκεςαζμένυν και ζςγκαλςμμένυν 

ππογπαμμάηυν 

Οη πξνγξακκαηηζηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

θαηαζηήζνπλ δχζθνιεο ηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζρεδηάδνπλ, ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζε ηερληθέο ζπζθεπαζίαο (packing) ή 

ζπζθφηηζεο (obfuscation) [102]. Χοζπγθαιπκκέλα πξνγξάκκαηα 

(obfuscatedprograms) ραξαθηεξίδνληαη εθείλα γηα ηα νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπο 

έρεη θξνληίζεη λα θξχςεη ηελ εθηέιεζή ηνπο κε ηερληθέο ζπζθφηηζεο. Σα 

ζπζθεπαζκέλα πξνγξάκκαηα (packedprograms) απνηεινχλ έλα ππνζχλνιν ησλ 

ζπγθαιπκκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζπκπηέδεηαη θαη 

δελ κπνξεί λα αλαιπζεί. Η επηηπρία θαη ησλ δχν ηερληθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ ζηαηηθήο αλάιπζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, ηα «λφκηκα» πξνγξάκκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ πάληα πνιιέο ζπκβνινζεηξέο. Αληίζεηα ηα θαθφβνπια 

ινγηζκηθά πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ή ζπγθαιπκκέλα πεξηέρνπλ πνιχ ιίγεο 

ζπκβνινζεηξέο. Δπνκέλσο, αλ κεηά ηελ αλάιπζε ελφο πξνγξάκκαηνο, βξεζεί φηη 

πεξηέρεη ιίγεο ζπκβνινζεηξέο, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είλαη είηε ζπγθαιπκκέλν 

είηε ζπζθεπαζκέλν, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη άκεζα φηη κπνξεί λα είλαη θαθφβνπιν. 

Η αλάιπζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηερληθήο πνπ αθνξά 

ηελ απνζπζθεπαζία θαη απνζπκπίεζε ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ χπνπηνπ ινγηζκηθνχ. ηελ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, φπσο ην PEiD ή ην UPXpacking 

[102], ηα νπνία αληρλεχνπλ ην πξφγξακκα ζπζθεπαζίαο (packer) ή ην πξφγξακκα 

κεηάθξαζεο (compiler) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δεκηνπξγία ηεο θαθφβνπιεο 

εθαξκνγήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ αξρείνπ πνιχ πην 

εχθνιε. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο απνζπζθεπαζίαο κπνξεί λα είλαη 

πνιχ πεξίπινθε, αλάινγα κε ην packer πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Δθηφο απφ ηνλ 

θψδηθα ζπζθφηηζεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ 

ζπζθεπαζίαο, νη πξνγξακκαηηζηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζπλήζσο πξνζζέηνπλ θαη 

δηάθνξεο ηερληθέο αληη-απνζθαικάησζεο (anti-debuggingtechniques). θνπφο ηνπο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κέζα ζε έλα εηθνληθφ κεράλεκα, γεγνλφο πνπ ζπλήζσο 

ζεκαίλεη φηη θάπνηνο επηρεηξεί λα αλαιχζεη ή λα εθαξκφζεη ηερληθή αληίζηξνθεο 

κεραληθήο ζηνλ θαθφβνπιν θψδηθα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ηερληθέο δπλακηθήο αλάιπζεο ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ελδείμεηο 

κλήκεο (memorydumps), νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαθάκπηνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπζθεπαζίαο [104]. 
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5.3 Ίσνη malware ζςμπεπιθοπάρ μέζυ δςναμικήρ ανάλςζηρ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, σο δπλακηθή αλάιπζε ζεσξείηαη 

θάζε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηνπ ή κεηά ην πέξαο ηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ζηαηηθή αλάιπζε 

έρεη θηάζεη ζε αδηέμνδν ή φηαλ ν αλαιπηήο έρεη εμαληιήζεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

ηερληθέο ζηαηηθήο αλάιπζεο [102]. Δπνκέλσο, νη ηερληθέο δπλακηθήο αλάιπζεο 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην δεχηεξν βήκα ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ελφο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. 

Αλ θαη νη ηερληθέο δπλακηθήο αλάιπζεο είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξέο, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζηαηηθήο 

αλάιπζεο, θαζψο ε δπλακηθή αλάιπζε κπνξεί λα ζέζεη ην δίθηπν θαη ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε θίλδπλν. Οη ηερληθέο απηνχ ηνπ είδνπο 

δηέπνληαη απφ πεξηνξηζκνχο θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηα θνκκάηηα θψδηθα κπνξεί λα κελ 

εθηεινχληαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξνεγκέλεο 

δπλακηθήο αλάιπζεο (advanceddynamicanalysis), θαηά ηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ παξαθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ κε ηε 

βνήζεηα θάπνηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Οη ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο δπλακηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλάιπζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη νη εμήο [102]: 

 Υξήζε Sandboxes 

 Παξαθνινχζεζε δηεξγαζηψλ 

 χγθξηζε ζηηγκηφηππσλ κεηξψνπ 

 Γεκηνπξγία ςεπδνχο δηθηχνπ 

5.3.1 Υπήζη Sandboxes 

Πνιιά δεκνθηιή νινθιεξσκέλα πξντφληα ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία sandbox γηα ηελ απηφκαηε δπλακηθή αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Έλα sandbox είλαη έλαο κεραληζκφο αζθαιείαο εθηέιεζεο κε αμηφπηζησλ 

πξνγξακκάησλ ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ ρσξίο λα ππάξρεη θφβνο κφιπλζεο ελφο 

«πξαγκαηηθνχ» ζπζηήκαηνο. Σα sandboxes πεξηιακβάλνπλ εηθνληθά πεξηβάιινληα 

πνπ ζπρλά πξνζνκνηψλνπλ ππεξεζίεο δηθηχνπ, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη 

ην ππφ αλάιπζε χπνπην ινγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά. 

Η ιεηηνπξγία ησλ sandboxes πνηθίιεη, αιιά νη πην θνηλέο ηνπο ρξήζεηο είλαη νη 

εμήο [105]: 

 ε ρεηξνθίλεηε ή απηφκαηε εθηέιεζε ελφο χπνπηνπ δείγκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ sandbox θαη ε ιήςε ηεο αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κεηά ηελ αλάιπζή ηνπ 

 ε εθηέιεζε ηνπ χπνπηνπ δείγκαηνο ζε ινγηζκηθφ sandbox πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ηνπηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ αλαιπηή 
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Ο εληνπηζκφο ηεο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο θαη ν αλάινγνο ραξαθηεξηζκφο ελφο 

δείγκαηνο ινγηζκηθνχ κέζσ ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο ησλ sandboxes γίλεηαη κε βάζε 

θάπνησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

δείγκαηνο απηνχ [102]: 

 Άλνηγκα, δεκηνπξγία ή δηαγξαθή αξρείσλ θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε δηεξγαζηψλ 

ηεο εηθνληθήο κεραλήο 

 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ελφο «θαλνληθνχ» πξνγξάκκαηνο κε παξάιιειε 

εθηέιεζε ή απνζπκπίεζε θάπνηνπ εθηειέζηκνπ αξρείνπ (DLL, EXE, θιπ) 

 Σξνπνπνίεζε ησλ αξρείσλ κεηξψνπ ηεο εηθνληθήο κεραλήο 

 Ύπαξμε δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο δεκηνπξγία ζχξαο αθξφαζεο ή 

εθηέιεζε ελφο αηηήκαηνο DNS, πνπ νθείιεηαη ζην ππφ αλάιπζε δείγκα 

Παξά ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπο ζηε δηαδηθαζία δπλακηθήο αλάιπζεο θαη 

ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηα sandboxes παξνπζηάδνπλ κεξηθά 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ηα θαζηζηνχλ κε ηθαλά ζηνλ εληνπηζκφ, αλάιπζε 

θαη ραξαθηεξηζκφ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα απηά είλαη 

ηα εμήο [102]: 

 Σν sandbox απιά εθηειεί ην χπνπην δείγκα ρσξίο επηινγέο γξακκήο εληνιψλ. 

Αλ ην εθηειέζηκν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απαηηεί επηινγέο γξακκήο εληνιψλ 

γηα λα εθηειεζηεί, ε εθηέιεζή ηνπ δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ γηα λα εθηειεζηεί 

αλακέλεη θάπνην παθέην εληνιψλ θαη ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί πξηλ 

ηελ εθηέιεζε θάπνηνπ backdoor, ην backdoor απηφ δελ ζα μεθηλήζεη ζην 

sandbox. 

 Σν sandbox κπνξεί λα κελ θαηαγξάςεη φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ππφ 

αλάιπζε δείγκαηνο, θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε, ν ρξφλνο εθδήισζεο θάπνηαο 

απφ απηέο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο 

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο sandboxes πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε φηη θάπνηα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο εθηέιεζήο ηνπο ζε 

εηθνληθά πεξηβάιινληα θαη αλάινγεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

 Πνιιά θαθφβνπια ινγηζκηθά απαηηνχλ ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ θιεηδηψλ 

ή αξρείσλ ζην αξρείν κεηξψνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα κελ παξέρνληαη απφ ην sandbox 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην δείγκα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη αξρείν ηχπνπ 

DLL, ζπγθεθξηκέλεο εμαγφκελεο ζπλαξηήζεηο κπνξεί λα κελ εθηειεζηνχλ 

θαηάιιεια 

 Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ sandbox κπνξεί λα κελ είλαη ζπκβαηφ κε ην ππφ 

αλάιπζε δείγκα 

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ παξέρεηαη απφ ην sandbox 

αθνξά ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη φρη ηελ πξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ 
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5.3.2 Παπακολούθηζη διεπγαζιών 

Η δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο δπλακηθήο αλάιπζεο. Η εθηέιεζε 

δεηγκάησλ ηχπνπ EXE είλαη απιή, θάηη πνπ δελ ηζρχεη κε άιινπο ηχπνπο αξρείσλ, 

φπσο ηα DLL, ηα νπνία ζα πξέπεη πξψηα λα κεηαηξαπνχλ κέζσ θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ ζε αξρεία απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

Η εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζπλεπάγεηαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θάπνησλ δηεξγαζηψλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ βνεζάεη ζεκαληηθά ζην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ ππφ αλάιπζε δείγκαηνο [102]. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ απηψλ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ηα νπνία 

βνεζνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζην 

κεηξψν ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην ζχζηεκα αξρείσλ, ζηηο δηεπαθέο ηνπ δηθηχνπ, ζηηο 

βηβιηνζήθεο DLL, ζηηο δηεξγαζίεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο βηβιηνζήθεο απηέο, 

θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε πνιιψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

5.3.3 ύγκπιζη ζηιγμιόηςπυν μηηπώος 

Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηακφξθσζεο ελφο ζπζηήκαηνο ησλ Windows 

βξίζθνληαη ζην κεηξψν. Σν κεηξψν απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα, ηηο δηακνξθψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαηαιφγνπο πξφζθαηα εθηειεζκέλσλ πξνγξακκάησλ, θ.ιπ. Η παξαθνινχζεζε θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ κεηξψνπ είλαη δηαδηθαζίεο δσηηθήο ζεκαζίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ Windows θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε δχν ηξφπνπο [106]. 

Κάπνηα εξγαιεία παίξλνπλ ζηηγκηφηππα ηνπ κεηξψνπ κεηά ηελ εθηέιεζε θάπνηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηα ζπγθξίλνπλ κε ζηηγκηφηππα πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

απηνχ. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην κεηξψν ζεκαίλνπλ φηη ην ινγηζκηθφ πνπ ηηο 

πξνθάιεζε κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπ είλαη θαθφβνπιν. Άιια εξγαιεία πξνζπαζνχλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην κεηξψν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο 

ινγηζκηθψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνθαιέζνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο αιιαγέο ζε απηφ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ σο θαθφβνπιν είλαη 

άκεζνο. 

5.3.4 Γημιοςπγία τεςδούρ δικηύος 

Σν ζχγρξνλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ επηδηψθεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζχλδεζε κε 

ην δηαδίθηπν ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνην δηαθνκηζηή εληνιήο θαη ειέγρνπ κε 

ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηελ απνζηνιή πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη 

ζπιιέμεη [101]. Χο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ςεπδνχο δηθηχνπ θαη ε δεκηνπξγία δεηθηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Σέηνηνη δείθηεο κπνξεί λα είλαη νλφκαηα DNS, δηεπζχλζεηο IP θαη 

ππνγξαθέο παθέησλ. 
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Η δεκηνπξγία ςεπδνχο δηθηχνπ έρεη επίζεο σο ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη εθηειείηαη ζε εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε απηήο, ηα 

νπνία ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ππφ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ ηα 

νπνία ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε δίθηπα εηθνληθψλ κεραλψλ. 

5.4 Υαπακηηπιζμόρ κακόβοςλος λογιζμικού μέζυ ηεσνικών 

μησανικήρ μάθηζηρ 

Οη ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη κεραληθήο κάζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

θφξν ζηελ αλίρλεπζε, ηαμηλφκεζε θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. 

ήκεξα, ε θπθινθνξία πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαθιχδεη ην δηαδίθηπν δεκηνπξγεί κηα 

ηεξάζηηα πνζφηεηα ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή 

παξαθνινχζεζε θαη δεκηνπξγία πξνθίι κνηίβσλ ζε κνληέια αζθάιεηαο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν ηα νπνία απαηηνχλ επεθηάζηκεο, γξήγνξεο θαη επέιηθηεο ηερληθέο 

κεραληθήο κάζεζεο [6]. 

Πνιιέο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο, φπσο νη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο, 

ηα δέληξα απνθάζεσλ, ηα ηπραία δάζε, ηα bayesian δίθηπα ή νη ηερληθέο 

νκαδνπνίεζεο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη λα 

θαηαηάμνπλ άγλσζηα δείγκαηα ζε ήδε γλσζηέο νηθνγέλεηεο. ηε βηβιηνγξαθία θαηά 

θαηξνχο έρνπλ παξνπζηαζηεί πνιιέο πξνζεγγίζεηο ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κε 

ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ κε βάζε 

ησλ ηρλψλ ζπκπεξηθνξάο ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζήο ηνπο 

[100]. 

Οη M.G. Schultz θαη ζπλ. ήηαλ νη πξψηνη πνπ εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ [107]. Υξεζηκνπνίεζαλ ηξία 

δηαθνξεηηθά ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαμηλφκεζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ: ηα 

αξρεία κνξθήο ΡΔ (PortableExecutable), ηηο αθνινπζίεο ζπκβνινζεηξψλ (string) θαη 

ηηο αθνινπζίεο byte. Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ιίζηα ησλ αξρείσλ DLL πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κεηαγισηηηζκέλν αξρείν (binary), ε ιίζηα ησλ θιήζεσλ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ DLL (DLLfunctioncalls) θαη ν αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ θιήζεσλ 

ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε DLL, αληινχληαη απφ ην εζσηεξηθφ ησλ 

αξρείσλ κνξθήο PE. Οη αθνινπζίεο ζπκβνινζεηξψλ αληινχληαη απφ ηα εθηειέζηκα 

αξρεία κε βάζε ηηο ζπκβνινζεηξέο θεηκέλνπ πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζηα αξρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σέινο, νη αθνινπζίεο ησλ nbytes αληινχληαη απφ εθηειέζηκα αξρεία. 

Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ 4266 αξρεία, απφ ηα 

νπνία ηα 3265 ήηαλ θαθφβνπια. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ αξρείσλ απηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο αιγφξηζκνη: 
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 Έλαο αιγφξηζκνο Ripper [108] (αιγφξηζκνο επαγσγήο θαλφλσλ), 

εθαξκφζηεθε γηα ηελ εχξεζε ησλ κνηίβσλ ζηα δεδνκέλα DLL 

 Έλαο αιγφξηζκνο κάζεζεο NaiveBayes ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε 

κνηίβσλ ζηα δεδνκέλα ησλ ζπκβνινζεηξψλ 

 Έλαο πνιπσλπκηθφο αιγφξηζκνο NaiveBayes 

(MultinomialNaiveBayesalgorithm) ρξεζηκνπνίεζε σο είζνδφ ηνπ δεδνκέλα 

αθνινπζηψλ n-γξακκσλ byte 

Απφ ηνπο αιγφξηζκνπο απηνχο ν αιγφξηζκνο NaiveBayes, ιακβάλνληαο 

ζπκβνινζεηξέο σο δεδνκέλα εηζφδνπ, έδσζε ηελ πςειφηεξε αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ αξρείσλ πνπ έθηαζε ην 97,11%. Οη ζπγγξαθείο ηζρπξίζηεθαλ φηη ην πνζνζηφ 

αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη 

δηπιάζην ζε ζχγθξηζε κε κεζφδνπο βάζεη ππνγξαθψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ M.G. Schultz θαη ζπλ. βειηηψζεθαλ αξγφηεξα απφ ηνπο J. 

Kolter θαη M. Maloof [109], νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπισλ εθηειέζηκσλ αξρείσλ, φπσο 

NaiveBayes, κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο, δέληξα απνθάζεσλ θαη δέληξα 

απνθάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο boosting. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηέιεμαλ νη ζπγγξαθείο είλαη φηη νη αιγφξηζκνη δέληξσλ απνθάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο boosting δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο θαη 

ραξαθηεξηζκνχ πνπ θηάλνπλ ην 98%. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 22: ΠποζέγγιζηPE-Miner ((Πηγή: M. Zubair Shafiq καιζςν.)
17

 

Οη M. Z. Shafiq θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ κηα πξνζέγγηζε εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ 

απφ αξρεία PE [103]. Η PE-Miner (Δηθ. 22) απνηειεί κηα αθξηβή κέζνδν 

ραξαθηεξηζκνχ πξνεγνπκέλσο άγλσζησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ εμάγεη 

απηφκαηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξρείνπ PE. Σα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

εμάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ηππνπνηεζεί απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MicrosoftWindows γηα εθηειέζηκα, αξρεία DLL θαη 

                                                 
17

https://www.researchgate.net/profile/Fauzan_Mirza/publication/221427459_PE-

Miner_Mining_Structural_Information_to_Detect_Malicious_Executables_in_Realtime/links/0c96052

e19166aeb2d000000.pdf 
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αληηθεηκεληθνχο θψδηθεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ζπγγξαθείο θαηάθεξαλ λα 

θαζνξίζνπλ αλ ην ππφ εμέηαζε δείγκα είλαη ζπζθεπαζκέλν ή αλ είλαη χπνπην γηα λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο «θιεηδί» ζηηο ρξνλνβφξεο ηερληθέο απνζπζθεπαζίαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο αιγφξηζκνπο εμφξπμεο δεδνκέλσλ νδεγήζεθαλ ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ζηηγκηφηππσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 99%. 

Οη L. Nataraj θαη ζπλ. πξφηεηλαλ κηα κέζνδν νπηηθνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο, κε ηηο 

νπνίεο ηα κεηαγισηηηζκέλα αξρεία ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ απεηθνλίδνληαη σο 

εηθφλεο θιίκαθαο ηνπ γθξη (Δηθ. 23) [110]. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ην ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν ησλ k-

πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ κε Δπθιείδεηα κέηξεζε απφζηαζεο. Σν πνζνζηφ αθξίβεηαο 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο κεζφδνπ έθηαζε ην 98% ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ πνπ πεξηείρε 9.458 δείγκαηα απφ 25 δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο malware. 

Παξά ηελ ηαρχηεηά ηεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο ζηαηηθήο αλάιπζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο έγθεηηαη ζηε 

ρξήζε νιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (globalfeatures) γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ππάξρεη ζε νιφθιεξε ηελ εηθφλα κε έλα κφλν δηάλπζκα ηηκψλ. Σν ζηνηρείν απηφ 

κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ εηζβνιέα λα πηνζεηήζεη αληίκεηξα γηα λα ρηππήζεη ην 

ζχζηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα, λα πξνζζέζεη ηεξάζηηα πνζφηεηα πεξηηηψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 23: Μέθοδορ οπηικοποίηζηρ κακόβοςλος λογιζμικού (Πηγή: L. Nataraj και ζςν.)
18

 

ε άιιε ηνπο κειέηε, νη L. Nataraj θαη ζπλ. ζχγθξηλαλ ηελ αλάιπζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ κε βάζε ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο κε ηε δπλακηθή αλάιπζε [111]. 

Απέδεημαλ φηη ν ραξαθηεξηζκφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε ηε κέζνδν απηή είλαη 

ηαρχηεξνο, επεθηάζηκνο θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε δπλακηθή αλάιπζε φζνλ 

αθνξά ηελ αθξίβεηα. Απέδεημαλ επίζεο φηη ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη κεγάιν αξηζκφ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ κε ζπζθεπαζκέλα (packed) 

αιιά θαη κε κε ζπζθεπαζκέλα (unpacked) δείγκαηα. Η κέζνδνο φκσο απηή είλαη 

επάισηε ζε εηζβνιείο πνπ ηελ γλσξίδνπλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζφδνπο 

ζπζθφηηζεο γηα λα αιινηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

Οη D. Kong θαη G. Yan παξνπζίαζαλ έλα πιαίζην απηνκαηνπνηεκέλεο 

ηαμηλφκεζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ βαζίδεηαη ζε δνκηθέο 

πιεξνθνξίεο (γξαθήκαηα θιήζεο ζπλαξηήζεσλ) ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ [112]. Μεηά 

                                                 
18

http://vision.ece.ucsb.edu/sites/vision.ece.ucsb.edu/files/publications/nataraj_vizsec_2011_paper.

pdf 
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ηελ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε βάζε ηα γξαθήκαηα θιήζεο ζπλαξηήζεσλ γηα 

θαζέλα δείγκα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ε αμηνιφγεζε ηεο νκνηφηεηαο δχν malware 

πξνγξακκάησλ έγηλε κε εθαξκνγή ηνπ κεηξηθνχ κάζεζεο δηάθξηζεο ηεο απφζηαζεο, 

ην νπνίν νκαδνπνηεί ηα δείγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζε νξηαθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Οη ζπγγξαθείο 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχλνιν ηαμηλνκεηψλ γηα λα ραξαθηεξίζνπλ θαη λα 

ηαμηλνκήζνπλ λέα δείγκαηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηηο αληίζηνηρεο νηθνγέλεηεο κε 

βάζε ην κεηξηθφ κάζεζεο δηάθξηζεο ηεο απφζηαζεο. ηελ εηθφλα 24 παξνπζηάδεηαη 

κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ D. Kong θαη G. Yan. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 24: ύνοτη αςηομαηοποιημένος σαπακηηπιζμού και ηαξινόμηζηρ ηυν D. Kong και 

G. Yan (Πηγή: D. Kong και G. Yan)
19

 

Οη T. Lee θαη ζπλ. δηεμήγαγαλ κηα απφ ηηο πξψηεο κειέηεο νκαδνπνίεζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίρλε 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο αληί ηερληθψλ ραξαθηεξηζκνχ κε βάζε ηηο ππνγξαθέο [113]. 

Χζηφζν, ηα ίρλε ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο, πνπ φπσο απνδείρζεθε απφ κεηαγελέζηεξεο 

κειέηεο, είρε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαλ ζε 

ζπκπεξηθνξά πςεινχ επηπέδνπ [92], [114]. 

Οη M. Bailey θαη ζπλ. δεκηνχξγεζαλ απνηππψκαηα (fingerprints) κέζσ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ [114]. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο φκσο 

πξνέθππηαλ βάζεη ησλ δηεξγαζηψλ ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ζηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη φρη ζηηο θιήζεηο. Οη ζπγγξαθείο απέδεημαλ φηη νη ιχζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηα αληηηθά πξνγξάκκαηα φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ είλαη αζπλεπείο, ειιηπείο θαη δελ πεξηέρνπλ ζπλνπηηθή ζεκαζηνινγία. Με 

κηα ηερληθή ηαμηλφκεζεο πνπ εζηηάδεη ζηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αληί ησλ θιήζεσλ ρακεινχ επηπέδνπ ή ησλ δπαδηθψλ ππνγξαθψλ, θαηάθεξαλ λα 

πεηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθή) ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππάξρνληα πξντφληα πξνζηαζίαο απφ ηνχο. 

Οκνίσο, νη U. Bayer θαη ζπλ. γηα ηελ νκαδνπνίεζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθίι ζπκπεξηθνξάο θαη φρη κφλν ίρλε θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

                                                 
19

 http://chbrown.github.io/kdd-2013-usb/kdd/p1357.pdf 
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[92]. Σα πξνθίι ζπκπεξηθνξάο πξνέθπςαλ απφ ηελ εηζαγσγή αλάιπζεο ρξψκαηνο 

ζην Anubis γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ 

nativeAPI θαη ησλ API ησλ Windows θαζψο επίζεο ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ξνήο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ (Δηθ. 25). Η πξνζέγγηζε απηή πέηπρε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα νκαδνπνίεζεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ησλ M. Bailey θαη ζπλ.. 

Μάιηζηα, ν αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο LocalitySensitiveHashing (LSH) πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ βνήζεζε ζηελ θιηκάθσζε ηεο πξνζέγγηζεο ζε ζχλνια δεδνκέλσλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Η πξνζέγγηζε ησλ U. Bayer θαη ζπλ. πέηπρε ζεκαληηθά 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο θιήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έλα γεγνλφο ην νπνίν απέδσζαλ ζηνλ κεγάιν ζφξπβν πνπ πεξηέρνπλ ηα 

ίρλε ησλ θιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 25: ύνοτη ηηρ πποζέγγιζηρ ομαδοποίηζηρ ηυν U. Bayer και ζςν. (Πηγή: U. Bayer 

και ζςν.)
20

 

Παξνκνίσο, νη J. Jang θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ ην BitShred, κηα ηερληθή 

νκαδνπνίεζεο γηα ηε δηαινγή (triage) θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [115]. Οη ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαηαθεξκαηηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα κεηψζνπλ ην κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ ρψξν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα πξνθίι ζπκπεξηθνξάο, 

θαη ηερληθέο κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο Jaccard θαη BitVectorJaccard γηα λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ νκνηφηεηα ησλ δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ (Δηθ. 26). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 26: Η πποζέγγιζη BitShred ηυν J. Jang και ζςν. (Πηγή: J. Jang και ζςν.)
21

 

Αληί λα εζηηάζνπλ ζε νκαδνπνίεζε γλσζηψλ παξαιιαγψλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, νη K. Reich θαη ζπλ. αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ κπνξεί λα 

θαζνξίζεη αλ έλα λέν ζηηγκηφηππν θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλήθεη ζε κία γλσζηή 

νηθνγέλεηα ή απνηειεί λέν malware [116]. Σα ίρλε ζπκπεξηθνξάο ζην ζχζηεκα απηφ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα δπλακηθήο αλάιπζεο CWSandbox (Δηθ. 27) [117]. 

Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο γηα 

ηελ ηαμηλφκεζε ησλ λέσλ ζπκπεξηθνξψλ. Υξεζηκνπνηψληαο δχν κεηαβιεηέο 

                                                 
20

 https://www.cs.ucsb.edu/~chris/research/doc/ndss09_cluster.pdf 
21

https://users.ece.cmu.edu/~dbrumley/pdf/Jang,%20Brumley,%20Venkataraman_2011_BitShred

%20Feature%20Hashing%20Malware%20for%20Scalable%20Triage%20and%20Semantic%20Analy

sis.pdf 
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θαηάθεξαλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο πνιιψλ θαηεγνξηψλ αιιά θαη 

πξφβιεςεο θαη εληνπηζκνχ λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 27: Λειηοςπγία πλαηθόπμαρ δςναμικήρ ανάλςζηρ CWSandbox (Πηγή: C. Willems 

και ζςν.)
22

 

Αξγφηεξα νη K. Reich θαη ζπλ. ππνζηήξημαλ φηη ε νκαδνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ 

malware κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα πεξηιακβάλεη επαλαιεπηηθή ηαμηλφκεζε λέσλ 

δεηγκάησλ [118]. Χζηφζν, ε πξνζέγγηζή ηνπο είλαη πην θνληά ζηελ αλάιπζε θιήζεσλ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο ζπιιακβάλεη ίρλε θιήζεο ζπζηήκαηνο, ηα θσδηθνπνηήζεη ζε έλα 

ζχλνιν εληνιψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ (MalwareInstructionSet - MIST) θαη 

δεκηνπξγεί πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ έλα νιηζζαίλνλ παξάζπξν 

(slidingwindow) ηνπ ξεχκαηνο εληνιψλ (instructionstream). Οη ζπγγξαθείο 

αληηζηνίρηζαλ ηηο δηαδηθαζίεο νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο κε αλαθνξέο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νκνηνγελψλ νκάδσλ. Σα πξσηφηππα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνηεινχλ ελδηάκεζα απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απμεηηθή αλάιπζε λέσλ δεηγκάησλ (Δηθ. 28). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 28: σημαηική αναπαπάζηαζη ηηρ διαδικαζίαρ επαναληπηικήρ ηαξινόμηζηρ νέυν 

δειγμάηυν κακόβοςλος λογιζμικού (Πηγή: K. Reich και ζςν.)
23

 

                                                 
22

 https://www.ei.rub.de/media/emma/veroeffentlichungen/2012/12/14/CWSandbox-

IEEESP2007.pdf 
23

 http://www.mlsec.org/malheur/docs/malheur-jcs.pdf 
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Αλ θαη ε κειέηε απηή είρε επηηπρία ζηνλ εληνπηζκφ ζπκπεξηθνξάο θαθφβνπινπ 

θψδηθα, ην κεηνλέθηεκά ηεο ήηαλ ε εμάξηεζε απφ ηελ ζηαηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε 

απνζπλαξκνιφγεζεο (disassembly), ε νπνία κπνξεί εχθνια λα παξαθακθζεί κε ηε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο θαθφβνπινπ handtunedassemblycode [102]. 

ηελ βηβιηνγξαθία εθηφο απφ ηηο κειέηεο ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ππάξρνπλ θαη κειέηεο ειέγρνπ, αλάιπζεο αιιά θαη 

επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο θαη αμηνιφγεζεο πξνεγνχκελσλ κειεηψλ. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ νη αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο απαηηνχλ θάπνην είδνο κεηξηθήο 

ηεο απφζηαζεο γηα λα θαζνξίζνπλ ην πφζν παξφκνηα κπνξεί λα είλαη δχν δείγκαηα 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, νη M. Apel θαη ζπλ. αθηέξσζαλ ηελ έξεπλά ηνπο ζηελ 

αμηνιφγεζε δηαθφξσλ ηχπσλ κεηξηθψλ απφζηαζεο [119] θαη δηαπίζησζαλ φηη ε 

απφζηαζε Manhattan ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηα θξηηήξηα πνπ έζεζαλ. 

Οη P. Li θαη ζπλ. πξνζπάζεζαλ λα ξίμνπλ θσο ζηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο 

ρξήζεο κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, θάλνληαο 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη αμηνιφγεζε πξνεγνχκελσλ κειεηψλ [49], φπσο απηή ησλ 

U. Bayer θαη ζπλ. [92]. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξφβιεκα 

έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε πξαγκαηηθήο πιεξνθνξίαο αλάιπζεο θαη θαηάηκεζεο 

(groundtruth) ησλ δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη απφ αληηηθά πξνγξάκκαηα πνπ γέξλνπλ ηελ πιάζηηγγα 

ππέξ ησλ πεξηπηψζεσλ εχθνιεο νκαδνπνίεζεο. Αλ θαη ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη, ε εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε ρξήζε αιγνξίζκσλ 

κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

είλαη ρξήζηκε. 

5.5 Υαπακηηπιζμόρ κακόβοςλος λογιζμικού μέζυ 

μονηελοποίηζηρ 

Αληί ηεο ρξήζεο ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνθίι 

ζπκπεξηθνξάο, πνιιέο κειέηεο έρνπλ σο ζηφρν ηε ρξήζε ηερληθψλ άηππεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ηππηθήο επαιήζεπζεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ή ηελ ηαμηλφκεζε 

δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

5.5.1 Υαπακηηπιζμόρ κακόβοςλος λογιζμικού μέζυ άηςπηρ 

μονηελοποίηζηρ 

Οη C. Kruegel θαη ζπλ. πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ αλ έλα άξζξσκα ππξήλα 

(LoadableKernelModule - LKM) ζην Linux κνηάδεη κε έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

rootkit πνπ θνξηψλεηαη ζηνλ ππξήλα (kernel) ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο [121]. 

Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνχξγεζαλ έλα αθεξεκέλν κνληέιν ζπκπεξηθνξάο 

πξνγξακκάησλ κέζσ ζηαηηθήο αλάιπζεο θαη ελφο γξαθήκαηνο ξνήο ειέγρνπ ηνπ 

πξνεπεμεξγαζκέλνπ θψδηθα ηνπ ππξήλα θαη ην ζχγθξηλαλ κε άηππα θαζνξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ rootkit. 
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Οη E. Kirda θαη ζπλ. δεκηνχξγεζαλ, επίζεο, άηππεο πξνδηαγξαθέο ζπκπεξηθνξάο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ spyware ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζέγγηζε ζπλδπαζκέλεο 

ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αλάιπζεο θαη κηα πξνζαξκνζκέλε ππνδνκή νξγάλσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (browserinstrumentationinfrastructure) [122]. 

Οη A. Lanzi θαη ζπλ. αλάιπζαλ θαη κνληεινπνίεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά θαινεζψλ 

πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ [123]. Αξρηθά ρξεζηκνπνίεζαλ κηα πξνζέγγηζε κεραληθήο 

κάζεζεο θαη απέδεημαλ φηη έλα n-γξακκν νιηζζαίλνλ παξάζπξν θιήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ παξάγεη αξθεηά αθξηβή απνηειέζκαηα. ηε ζπλέρεηα 

κνληεινπνίεζαλ θαινήζεηο ζπκπεξηθνξέο κε έλα κνληέιν πξφζβαζεο 

δξαζηεξηφηεηαο (accessactivitymodel), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θαινήζεο 

δξαζηηθφηεηα εθθξάδεηαη σο token πξφζβαζεο ζε πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ., 

αξρεία θαη θιεηδηά κεηξψνπ). 

Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ παξαηεξήζεη φηη ε θνηλή ζπκπεξηθνξά ησλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα επαίζζεηα δεδνκέλα. Με 

βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο άηππεο πνιηηηθέο θαζνξηζκνχ ηέηνηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη E. Stinson θαη J.C. Mitchell θαζφξηζαλ άηππα ηελ θαθφβνπιε 

ζπκπεξηθνξά ελφο ινγηζκηθνχ bot σο εθείλε ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα ιακβάλνληαη 

απφ ην δίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξάκεηξνηεηζφδνπ ζε κηα 

θιήζε ζπζηήκαηνο.Με άιια ιφγηα, κηα αλαμηφπηζηε πεγή ηξνθνδνηείηαη ζε κηα 

αμηφπηζηε δηεξγαζία [124]. Οη ζπγγξαθείο πξαγκαηνπνίεζαλ δπλακηθή αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ bot κέζσ ησλ ηερληθψλ παξεκβνιήο (interposition) θαη ζήκαλζεο 

(tainting) ησλ θιήζεσλ ζπζηήκαηνο. 

Οη H. Yin θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ην Panorama, ζην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερληθή 

δηάδνζεο ηεο ζήκαλζεο (taintpropagation) γηα ηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπιεο 

ζπκπεξηθνξάο [125]. Σν Panorama κπνξεί λα αληρλεχζεη ην πφηε έλα δείγκα 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απνθηά πξφζβαζε ζε επαίζζεηα δεδνκέλα ζηα νπνία δελ ζα 

έπξεπε λα έρεη πξφζβαζε θαζψο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη 

ζηα επαίζζεηα απηά δεδνκέλα (Δηθ. 29). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 29: ςνοπηική απεικόνιζη ζςζηήμαηορ Panorama (Πηγή: H. Yin και ζςν.)
24

 

                                                 
24

 http://bitblaze.cs.berkeley.edu/papers/panorama.pdf 
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5.5.2 Υαπακηηπιζμόρ κακόβοςλος λογιζμικού μέζυ ηςπικήρ 

επαλήθεςζηρ 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηιέμεη ηε ρξήζε ζηαηηθήο αλάιπζεο κε ζθνπφ ηελ 

ιήςε ησλ ηρλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Οη J. Bergeron θαη ζπλ. ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ κειεηεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο ηππηθήο επαιήζεπζεο γηα ηελ αλίρλεπζε κνηίβσλ 

θαθφβνπινπ θψδηθα ζε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ [126]. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζηαηηθή αλάιπζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο γξαθήκαηνο ειέγρνπ ξνήο ησλ θξίζηκσλ γηα 

ηελ αζθάιεηα θιήζεσλ API (security-criticalAPIcalls) θαη ζηε ζπλέρεηα έιεγρν 

κνληέισλ γηα ηελ επαιήζεπζε απηψλ ησλ γξαθεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε 

ζηνηρείσλ θαθφβνινπ θψδηθα (Δηθ. 30). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 30: Ανάλςζη βάζει ποήρ (α) και ζηαηική επαλήθεςζη κακόβοςλος κώδικα (β) ηυν 

J. Bergeron και ζςν. (Πηγή: J. Bergeron και ζςν.)
25

 

Οκνίσο, νη P.K. Singh θαη A. Lakhotia πξνζδηφξηζαλ ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο, ηηο 

νπνίεο νλφκαζαλ φξγαλα (organs), νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα ζπιιάβνπλ ηηο 

θαθφβνπιεο ηδηφηεηεο ελφο ηνχ [127]. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη ζεκειηψδεηο 

απηέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε έξεπλα (survey), ε απφθξπςε (concealment), ε δηάδνζε 

(propagation), ε έγρπζε (injection) θαη ε απην-αλαγλψξηζε (self-identification). Η 

θσδηθνπνίεζε ησλ θαθφβνπισλ ζπκπεξηθνξψλ έγηλε κέζσ ρξήζεο κνληέισλ 

Γξακκηθήο Υξνληθήο Λνγηθήο (LinearTemporalLogic - LTL. Σφζν ε πξνζέγγηζε ησλ 

P.K. Singh θαη A. Lakhotia φζν θαη εθείλε ησλ J. Bergeron θαη ζπλ., δελ παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ κεζνδνινγηψλ ηνπο ζε επαξθείο πνζφηεηεο 

δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Οη J. Kinder θαη ζπλ., επίζεο, πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εληνπίζνπλ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ βάζεη ππνγξαθψλ ζπκπεξηθνξάο κε ρξήζε κνληέινπ ειέγρνπ 

[128]. Με ζθνπφ ηε ζπλνπηηθή θαη πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ, 

νη ζπγγξαθείο αλέπηπμαλ θαη παξνπζίαζαλ ηε ρξήζε κηαο λέαο ρξνληθήο ινγηθήο, ηελ 

                                                 
25

 http://www.ift.ulaval.ca/fileadmin/ift/Nadia_Tawbi/PDF/SREIS_1.pdf 
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Καηεγνξεκαηηθή Λνγηθή Τπνινγηζηηθνχ Γέληξνπ (ComputationTreePredicatelogic - 

CTPL), ζε ζηαηηθά δεκηνπξγνχκελα ίρλε εληνιψλ (instructiontraces). ε λέα κειέηε 

ηνπο, απέδεημαλ φηη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαθφβνπισλ ζπκπεξηθνξψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ φπσο ηα ζθνπιήθηα (worms) [129]. 

Η ινγηθή CTPL επεθηάζεθε απφ ηνπο F. Song θαη T. Touili, ζηελ έθθξαζε 

δηεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζηνίβα (stack) [130]. Η πξνθχπηνπζα ινγηθή 

νλνκάζηεθε SCTPL θαη επέηξεςε ηε κνληεινπνίεζε πξνγξακκάησλ κε ρξήζε ελφο 

ζπζηήκαηνο Pushdown κε ζπλαξηήζεηο αληηθεηκέλσλ predicates ζηε ζηνίβα. Οη 

ζπγγξαθείο αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηε κειέηε ηνπο δεκηνπξγψληαο ηχπνπο SCTPL πνπ 

εμεηάδνπλ ηηο ηηκέο, θαη φρη ηα νλφκαηα ηνπ κεηξψνπ θαζψο θαη ζέζεηο ηεο κλήκεο, 

ελψ παξάιιεια βειηίσζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ αλίρλεπζεο 

[131]. Σέινο, εγθαηέιεηςαλ ηηο κεηαβιεηέο δηαθιαδηδφκελεο ινγηθήο 

(branchinglogicvariants) ηεο ινγηθήο CTL, ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ κε ηελ ινγηθή 

LTL [132]. ε απηή ηε κειέηε, πεξηγξάθνπλ ηελ ινγηθή LTPL, κηα θαηεγνξεκαηηθή 

γξακκηθή ρξνληθή ινγηθή, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζην Pushdown ζχζηεκά ηνπο κε 

ζεκαζηνινγία ζηνίβαο γηα ινγηθή SLTPL. 

Οκνίσο, νη P. Beaucamps θαη ζπλ. ρξεζηκνπνίεζαλ κηα παξαιιαγή ηεο 

θαηεγνξεκαηηθήο ινγηθήο LTL [133]. Οη ζπγγξαθείο θαηάθεξαλ λα αληηζηνηρίζνπλ 

ζηαηηθά ίρλε ζε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ επηπέδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ 

κνληέιν έιεγρν γηα λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

πνπ εθθξάδνληαη ζε Πξψηεο Σάμεο Γξακκηθή Υξνληθή Λνγηθή (First-

OrderLinearTemporalLogic - FOLTL). 

Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κνληέια έιεγρνπ κε ζθνπφ 

ηελ αλίρλεπζε εηζβνιψλ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκνχ ελφο δείγκαηνο σο θαθφβνπινπ ή κε 

θαη φρη κε ηελ παξαγσγή πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

εθάζηνηε δείγκαηνο (θαθφβνπινπ ή κε) γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε ζε πην ιεπηνκεξή 

ραξαθηεξηζκφ ησλ δεηγκάησλ απηψλ. 

Οη M. Christodorescu θαη ζπλ. παξέρνπλ έλαλ πινπζηφηεξν θαζνξηζκφ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [134]. Οη ζπγγξαθείο 

αλέπηπμαλ ηππηθά πξφηππα θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηεινχληαη απφ 

αθνινπζίεο εληνιψλ κε κεηαβιεηέο θαη ζπκβνιηθέο ζηαζεξέο. Η αλίρλεπζε 

θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο έγθεηηαη ζηελ ηαχηηζε ηεο αιιεινπρίαο εληνιψλ ελφο 

malware δείγκαηνο κε θάπνην απφ ηα πξφηππα απηά (Δηθ. 31). 

Με δεδνκέλν φηη πνιιέο απφ ηηο κεζνδνινγίεο ηππηθήο θαη άηππεο 

κνληεινπνίεζεο απαηηνχλ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

θαθφβνπισλ πξνδηαγξαθψλ, νη M. Christodorescu θαη ζπλ. αλέπηπμαλ έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δεκηνπξγίαο malware πξνδηαγξαθψλ, ή malspecs [135]. 

Μηα malspec παξάγεηαη απφ ηα γξαθήκαηα εμάξηεζεο (dependencegraph) ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ βάζεη ησλ θιήζεσλ ζπζηήκαηνο θαη αλαπαξίζηαηαη σο 

γξάθεκα εμάξηεζεο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 31: Απσιηεκηονική δομή ζςζηήμαηορ ανίσνεςζηρ κακόβοςλος κώδικα με ηαύηιζη 

ηςπικού πποηύπος κακόβοςληρ ζςμπεπιθοπάρ (Πηγή: M. Christodorescu και ζςν.)
26

 

Κηλνχκελνη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο, νη C. Kolbitsch θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ έλα 

ζχζηεκα ζην νπνίν ε θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά αληηζηνηρεί ζε γξαθήκαηα εμάξηεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ θιήζεσλ ζπζηήκαηνο [136]. ηε ζπλέρεηα, έλαο on-line ζαξσηήο 

(scanner) παξαθνινπζεί ηηο παξακέηξνπο ησλ θιήζεσλ ζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδεη 

επηηφπνπ αλ ην εθάζηνηε ινγηζκηθφ ηαηξηάδεη κε θάπνην απφ ηα γξαθήκαηα 

θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο. 

Οη D. Canali θαη ζπλ. κειέηεζαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα αληρλεπηέο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ [137]. Γηεξεχλεζαλ ην ζρεδηαζκφ εθαηνληάδσλ 

κνληέισλ θαη έιεγμαλ ηα κνληέια απηά ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δείγκαηα. Απέδεημαλ 

φηη ν αλαιπηηθφο ζπιινγηζκφο (analyticalreasoning) απφ κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα 

απνβεί ρξήζηκνο αλ δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ κηα απζηεξή αμηνιφγεζε ελφο αξθεηά 

κεγάινπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. 

  

                                                 
26
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6 ύγσπονα Δπγαλεία Υαπακηηπιζμού 

6.1 Γενικά 

Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζηνλ ραξαθηεξηζκφ λέσλ δεηγκάησλ κε βάζε ηελ θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. Σα πξψηα αληηηθά εξγαιεία βαζίδνληαλ ζηελ αληηζηνίρηζε ππνγξαθψλ 

(signaturematching) γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα ραξαθηεξίζνπλ έλα δείγκα ινγηζκηθνχ 

σο θαθφβνπιν. Οη ππνγξαθέο απηέο πεξηείραλ κνλαδηθά κνηίβα ζηνηρείσλ, φπσο 

αθνινπζίεο εληνιψλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξίζνπλ κφλν κηα 

παξαιιαγή θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [138]. ηε ζπλέρεηα θαη κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ ζπζθφηηζεο, εξεπλεηέο θαη εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ 

αληηηθψλ εξγαιείσλ εηζήγαγαλ ζηα εξγαιεία απηά ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζεηο εθθξάζεηο (regularexpressions), γηα παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηα 

παξάθακςεο απζαίξεηα εηζαρζέλησλ εληνιψλ nop (nooperation), αλ θαη απηέο 

αληηκεησπίζηεθαλ πνιχ εχθνια απφ ηηο πνιπκνξθηθέο (polymorphic) θαη 

κεηακνξθηθέο (metamorphic) ηερληθέο ζπζθφηηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ [137]. 

Αληί ηεο ρξήζεο ππνγξαθψλ ζχληαμεο (syntacticsignatures), δειαδή ησλ 

κνληέισλ ζηνηρείσλ ή ησλ θαλνληθψλ εθθξάζεσλ, νη εξεπλεηέο, ζηε ζπλέρεηα, 

αλέπηπμαλ ζεκαζηνινγηθά κνληέια θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε αθνινπζίεο 

εληνιψλ (instructionsequences) [139]. ηα κνληέια απηά, νη θαθφβνπιεο 

ζπκπεξηθνξέο ζπγθξίλνληαη κε δπλεηηθά θαθφβνπια εθηειέζηκα γηα ηελ αλίρλεπζε 

ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακσλ αθνινπζηψλ εληνιψλ. Η πξφζθαηε έξεπλα έρεη εζηηάζεη 

ζηηο ππνγξαθέο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηηο αθνινπζίεο θιήζεσλ 

ζπζηήκαηνο ή ζε αθφκα πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζπκπεξηθνξέο, φπσο νη ζεκαζηνινγηθά 

ηζνδχλακεο θιήζεηο ζπζηήκαηνο [92]. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη 

αλαπαξαζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ζηηο νπνίεο 

ε εθαξκνγή ηερληθψλ ηππηθήο επαιήζεπζεο θαη κεραληθήο κάζεζεο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ δεηγκάησλ βάζεη ηνπ θαθφβνπινπ ζηνηρείνπ ηνπο ή 

ζηελ ηαμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηελ νηθνγέλεηα ή ηελ παξαιιαγή 

ηνπο. 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε παξνπζίαζε θάπνησλ απφ ηα ζχγρξνλα 

εξγαιεία ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σα εξγαιεία πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ αθνξνχλ εκπνξηθά αληηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

6.2 Δμποπικά ανηιικά επγαλεία 

Η ζεκαζία ηνπ ζσζηνχ ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ παξέρεηαη 

απφ εκπνξηθά αληηηθά εξγαιεία είλαη νπζηαζηηθή, θάηη πνπ απνδείρζεθε θαη απφ ηε 
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κειέηε ησλ Mohaisen θαη ζπλ. [87]. Η κειέηε απηή κάιηζηα απέδεημε φρη κφλν ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ν ζσζηφο ραξαθηεξηζκφο αιιά θαη ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε αζπλέπεηεο ραξαθηεξηζκνχ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα 

απνηξέςνπλ ηηο εηαηξίεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ εξγαιείσλ απφ ηελ νξζή αλίρλεπζε 

λέσλ ή ηελ ελεκέξσζε παιαηφηεξσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ θαζψο θαη απφ ηνλ 

πιήξε θαζαξηζκφ ελφο κνιπζκέλνπ κεραλήκαηνο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο 

αληηπξνζσπεχεη, εγγξάθσο, ηνλ ηχπν ή ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξφζεζε, ηε κέζνδν ηεο κφιπλζεο θαη άιιεο ηδηφηεηέο 

ηνπ θαη κπνξεί λα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, φηαλ πξφθεηηαη γηα έξεπλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 32: Απόδοζη σαπακηηπιζμού εηαιπιών ζσεδιαζμού ανηιικών επγαλείυν (Πηγή: 

AVComparative)
27 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ έξεπλα ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαιείσλ ραξαθηεξηζκνχ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηα εθάζηνηε θαθφβνπια ινγηζκηθά. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, πνιιέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή 

απνηειεζκάησλ ραξαθηεξηζκνχ απφ δηάθνξεο εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

                                                 
27

 http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2016/03/avc_factsheet2016_02.pdf 
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εξγαιείσλ [78]. Σν πξφβιεκα φκσο πνπ έρεη εκθαληζηεί είλαη φηη νη εηαηξείεο 

ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ εξγαιείσλ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηθεληξψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ εληνπηζκφ θαη ιηγφηεξν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 32. Σν πφξηζκα απηφ πξνέθπςε απφ 

κειέηε πνπ έγηλε απφ ηελ AVComparative ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016 πάλσ ζε 394 

λενεκθαληδφκελα δείγκαηα [140]. 

6.2.1 Υαπακηηπιζμόρ κακόβοςλος λογιζμικού 

Απφ πιεπξάο ρξεζηψλ, νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη απιά 

νλφκαηα πνπ πξνζδίδνληαη ζην επηθίλδπλν ινγηζκηθφ ην νπνίν κπνξεί λα βιάςεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ππνινγηζηή ή αθφκα θαη ηνπ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Χζηφζν, 

απφ πιεπξάο αλαιπηψλ θαη εξεπλεηψλ νη ραξαθηεξηζκνί απηνί πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αλίρλεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. Οη 

ραξαθηεξηζκνί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

έθδνζε, ηε κέζνδν αλίρλεπζεο θαη ηελ πιαηθφξκα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

πλήζσο, νη εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηθψλ εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηε δηθή 

ηνπο νλνκαζία γηα ηνλ εθάζηνηε εληνπηζκέλν θαθφβνπιν θψδηθα. Μηα πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλήο ηερληθήο νλνκαηνδνζίαο έγηλε απφ ηελ εηαηξεία CARO, 

εCARONamingConvention [78], φκσο ιίγεο κφλν εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

εξγαιείσλ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Απφ ηε ζχληνκε αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ εηδψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ έγηλε 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξνθχπηεη φηη θάζε είδνο εθηειεί δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο. 

Ο ζσζηφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ αληρλεχζηκνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πξνζθέξεη 

κεγάιν πιενλέθηεκα ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αθαίξεζή ηνπ απφ έλα ήδε κνιπζκέλν κεράλεκα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζε έλα 

ππνινγηζηή εληνπηζηεί θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δνχξεηνπ ίππνπ, ε απιή αθαίξεζή ηνπ 

δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζεσξεζεί ην ζχζηεκα θαζαξφ. Η δηεξεχλεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα άιινπο ηχπνπο malware ηνπο νπνίνπο ν δνχξεηνο ίππνο κπνξεί λα 

έρεη πεξάζεη είλαη επηηαθηηθή, ψζηε λα ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ην ζχζηεκα είλαη 

πξαγκαηηθά απαιιαγκέλν απφ θαθφβνπια ζηνηρεία. Απφ ηα παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη 

φηη ε χπαξμε ελφο ζπκβαηηθνχ ζρήκαηνο νλνκαηνδνζίαο γηα έλα γεληθεπκέλν είδνο 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ φιεο ηηο 

εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ εξγαιείσλ είλαη επηηαθηηθήο αλάγθεο θαη 

πξνηεξαηφηεηαο. 

6.2.2 Μειονεκηήμαηα ανηιικών επγαλείυν 

Γηα έλα ρξήζηε, ην θαιχηεξν αληηηθφ εξγαιείνπεξηγξάθεηαη απφ ην πςειφ 

πνζνζηφ αλίρλεπζεο θαη φρη απφ ην πφζν ζσζηφο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ 

θαθφβνπισλ δεηγκάησλ πνπ παξέρεη. Χζηφζν, ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θάλεη ρξήζε 

ησλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη απαηηεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ επηηπρή ρξήζε ηνπο ζε ηαμηλνκήζεηο ζπκπεξηθνξάο. Οη A. 

Mohaisen θαη O. Alrawi αχμεζαλ ηνλ πήρε αμηνιφγεζεο ησλ αληηηθψλ εξγαιείσλ 

θαζνξίδνληαο ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά [141]: 

 Πιεξόηεηα (completeness): Καζνξίδεη ην πνζνζηφ αλίρλεπζεο θάζε αληηηθνχ 

εξγαιείνπ βάζεη ελφο ζπλφινπ δεηγκάησλ δνθηκήο 

 Οξζόηεηα (correctness): Καζνξίδεη ηελ νξζφηεηα ησλ ραξαθηεξηζκψλ κε 

βάζε ηνπο νξηζκνχο ησλ ηχπσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

 Σπλέπεηα (consistency): Καζνξίδεη ην επίπεδν ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

εξγαιείσλ. 

 Κάιπςε (coverage): Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ αληηηθψλ εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα 

πξνεγνχκελα ραξαθηεξηζηηθά (πιεξφηεηα, νξζφηεηα θαη ζπλέπεηα). 

Οη ζπγγξαθείο απέδεημαλ φηη φια ηα αληηηθά εξγαιεία παξνπζηάδνπλ έιιεηςε 

πιεξφηεηαο θαη ζπλέπεηαο θαη ν κφλνο ηξφπνο απφθηεζεο πιήξνπο θαη νξζνχ 

ραξαθηεξηζκνχ ελφο θαθφβνπινπ δείγκαηνο είλαη ε ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ 

αλεμάξηεησλ εξγαιείσλ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 33: Καλύηεπο ανηιικό επγαλείο για ηο 2016 με βάζη ηην ανάλςζη ηος Softonic 

(Πηγή: Softonic)
28 

6.2.3 Καλύηεπα ανηιικά ππογπάμμαηα ηος 2016 

Η γλσζηή ηζηνζειίδα Softonic αλέιπζε ηα απνηειέζκαηα ηεζζάξσλ απφ ηηο πην 

αμηνθξαηηθέο θαη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο ζχγθξηζεο αληηηθψλ εξγαιείσλ κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ηνπ θαιχηεξνπ αληηηθνχ εξγαιείνπ γηα ην 2016 [142]. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο απηήο πξνήιζαλ απφ ηηο εμήο ηζηνζειίδεο ζχγθξηζεο: 

                                                 
28

 http://features.en.softonic.com/the-best-antiviruses-of-2016 
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AVComparatives, AVTest, DennisTechnologyLabs θαη VirusBulletin (VB100). 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζχγθξηζεο απνηέιεζαλ ε πξνζηαζία απφ 

ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά, ε ζπλνιηθή απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαιείσλ θαζψο θαη ε νξζφηεηα ραξαθηεξηζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ. Με βάζε ηα 

θξηηήξηα απηά ην θαιχηεξν αληηηθφ εξγαιείν είλαη ην Avira, αθνινπζνχκελν απφ ηα 

Kaspersky θαη Norton (Δηθ. 33). 

6.3 Δπγαλεία ηεσνικών σαπακηηπιζμού κακόβοςλος 

λογιζμικού 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα εκπνξηθά αληηηθά εξγαιεία ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ 

απηφκαηε αλαγλψξηζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, σζηφζν, ζε πην ζχλζεηα 

ζελάξηα, φπσο ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο ή άγλσζηα malware, ε αλάιπζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ εκπεηξνγλψκνλεο είλαη αλαπφθεπθηε. Μηα ηέηνηα 

αλάιπζε βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ χπνπηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε δεκηνπξγία θαλφλσλ 

θαη ππνγξαθψλ, ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλίρλεπζεο malware. Δμάιινπ, ε ηαμηλφκεζε θαη 

νκαδνπνίεζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ 

άγλσζηνπ malware θαη ζηελ έληαμή ηνπ ζε γλσζηέο νκάδεο ή νηθνγέλεηεο κε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε 

δεηγκάησλ ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ. ηηο ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ 

απηφλνκα εξγαιεία ή εκπνξηθά ζχλνια εξγαιείσλ πνπ αλαιχνπλ ζηαηηθά ή δπλακηθά 

δείγκαηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη αληινχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ηαμηλφκεζε, νκαδνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ δεηγκάησλ 

απηψλ. 

Σα εξγαιεία ηερληθψλ ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο είλαη πνιπάξηζκα θαη ε παξνπζίαζε φισλ είλαη πέξα απφ 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξήζεθε 

πξνηηκφηεξε ε παξνπζίαζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

6.3.1 Δπγαλεία σαπακηηπιζμού ζηαηικήρ ανάλςζηρ 

Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο δείγκαηνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κέζσ ηερληθψλ 

ζηαηηθήο αλάιπζεο δελ απαηηεί ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ έιεγρν δείγκαηνο. Αλάινγα κε 

ην βάζνο ηεο αλάιπζεο έλα αξρείν κπνξεί λα ειεγρζεί γηα ηηο βαζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο 

(π.ρ., ηχπνο αξρείνπ, checksum), γηα ηελ άληιεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ., 

ζπκβνινζεηξέο, πιεξνθνξίεο DLL εηζαγσγήο), ή λα απνζπλαξκνινγεζεί πιήξσο 

[101]. Σν πεξηβάιινλ αλάιπζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε παίδεη ακειεηέν ξφιν θαζψο 

ν αλαιπηήο απιά επηιέγεη κηα πιαηθφξκα ζπκβαηή κε ηα εξγαιεία ηεο επηινγήο ηνπ. 
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ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο ζα εμεηαζηνχλ απιά αιιά 

δεκνθηιή εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ κέζσ ηερληθψλ ζηαηηθήο αλάιπζεο, φπσο [143]: 

 ην PEiD πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλίρλεπζε ζπζθεπαζηψλ (packers) 

 ην DependencyWalker πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή δπλακηθά 

ζπλδεδεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ 

 ην ResourceHacker πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ησλ πφξσλ ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

 ηα PEview θαη FileAlyzer πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αξρείσλ 

κνξθήο PE 

Ι) PEiD 

Σν PEiD (PEiDentifier) είλαη κηα κηθξή εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε θνηλψλ ζπζθεπαζηψλ, cryptors θαη κεηαγισηηηζηψλ [143]. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά, φπσο έρεη ζπδεηεζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ γηα ηε 

ζπζθεπαζία ή ζπζθφηηζε ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε δπζθνιφηεξε 

αλίρλεπζε θαη αλάιπζή ηνπο. Η ηειεπηαία έθδνζε ηνπ PEiD (PEiD-0.95-20081103) 

κπνξεί λα αληρλεχζεη πάλσ απφ 600 δηαθνξεηηθέο ππνγξαθέο ζε αξρεία PE πνπ 

θνξηψλνληαη απφ έλα αξρείν txt ην νπνίν νλνκάδεηαη userdb. 

Αλ θαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ PEiD είλαη αλελεξγή απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, 

ην εξγαιείν απηφ εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα ζεσξείηαη ην θαιχηεξν ζηελ 

αλίρλεπζε ζπζθεπαζηψλ θαη κεηαγισηηηζηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα δελ 

ζηακαηά ζηελ απιή αλίρλεπζε αιιά θαηνξζψλεη λα αλαγλσξίζεη θαη ην πνηνο 

ζπζθεπαζηήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

[102]. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 34: Σο επγαλείο PEiD (Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
29 

                                                 
29

 Michael Sikorski, Andrew Honig [102] 
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ηελ εηθφλα 34 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ PEiD. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην εξγαιείν δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ αλάιπζε 

αξρείν orig_af2.ex_ θαη έρεη αλαγλσξίζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν έρεη 

ζπζθεπαζηεί κε ην πξφγξακκα ζπζθεπαζίαο UPX έθδνζε 0.89.6-1.02 ή 1.05-2.90. 

Σν PEiD ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά plug-in, ην πην ρξήζηκν απφ ηα νπνία είλαη ην 

KryptoANALyzer (KANAL). Σν KANAL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλίρλεπζε θνηλψλ θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ ζε αξρεία PE θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζην εξγαιείν IDAPro (Δηθ. 35). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 35: Έξοδοι ηος επγαλείος PEiD και ηος plug-inKryptoANALyzer (KANAL) 

(Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
30 

Πνιιά plug-in ηνπ PEiD εθηεινχλ ην εθηειέζηκν ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Δπίζεο, φπσο φια ηα πξνγξάκκαηα, ηδίσο απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ην PEiD έρεη ηα ηξσηά ηνπ 

ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, ε έθδνζε 0.92 δεκηνπξγνχζε ππεξρείιηζε κλήκεο 

(bufferoverflow) πνπ επέηξεπε ζηνλ εηζβνιέα λα εθηειέζεη απζαίξεην θψδηθα. Σν 

γεγνλφο απηφ επέηξεπε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεραλήο αλάιπζεο απφ ην ίδην ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

ΙΙ) DependencyWalker 

Σν DependencyWalker απνηειεί έλα αθφκα βαζηθφ εξγαιείν αλάιπζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [143]. Πξφθεηηαη γηα κηα δσξεάλ εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε κνλάδσλ (modules) ησλ 32θαη 64bit ησλ Windows 

(.exe, .dll, .ocx, θιπ) κε ζθνπφ ηελ απαξίζκεζε φισλ ησλ εηζαγφκελσλ θαη 

εμαγφκελσλ ζπλαξηήζεσλ κηαο κνλάδαο. Σν εξγαιείν απηφ κπνξεί επίζεο λα 

εκθαλίζεη ηηο εμαξηήζεηο ηνπ αξρείνπ νη νπνίεο νδεγνχλ ζε έλα ειάρηζην ζχλνιν 

απαηηνχκελσλ αξρείσλ. Σέινο, ην DependencyWalker εκθαλίδεη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αξρεία απηά, φπσο ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ, ηνλ αξηζκφ 

έθδνζεο, ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο, πιεξνθνξίεο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ θ.ιπ. 
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ηελ πξάμε ην DependencyWalker ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλίρλεπζε 

αξρείσλ DLL θαη ζπλαξηήζεσλ πνπ εηζάγνληαη απφ έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζην 

ζχζηεκα [102]. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην εξγαιείν θνξηψλεηαη ζηε κλήκε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί έλα 

ηεξαξρηθφ δηάγξακκα δέληξνπ φισλ ησλ DLL. 

ηελ εηθφλα 36 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ 

DependencyWalker, ζην νπνίν ην εξγαιείν αλαιχεη ην ινγηζκηθφ SERVICES.EX_ 

(1). ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ απεηθφληζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ 

(2) θαίλεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ αλαιχεηαη θαζψο θαη νη DLL πνπ εηζάγνληαη 

(KERNEL32.DLL θαη WS2_32.DLL). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 36: Σο επγαλείο DependencyWalker (Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
31 

Κιηθάξνληαο ην Kernel32.dll, ζην άλσ δεμηά ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ (3) 

παξνπζηάδνληαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ εηζάγνληαη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

παξνπζηάδνληαη πνιιέο ζπλαξηήζεηο, φκσο ε πην ελδηαθέξνπζα είλαη ε 

CreateProcessA, ε νπνία ππνδεηθλχεη φηη ην ινγηζκηθφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη ηελ εθηέιεζε θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σν κεζαίν δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ (4) απαξηζκεί φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην Kernel32.dll, κηα πιεξνθνξία ηδηαίηεξα ρξήζηκε. ηα 

ηκήκαηα (3) θαη (4) ππάξρεη κηα ζηήιε πνπ αλαγξάθεηαη σο ηαθηηθή θιίκαθα 

(Ordinal). Πνιιέο θνξέο, ηα εθηειέζηκα κπνξεί λα εηζάγνπλ ζπλαξηήζεηο κε βάζε 

ηελ ηαθηηθή θιίκαθα αληί ηεο νλνκαζηηθήο. Καηά ηελ εηζαγσγή κηαο ζπλάξηεζεο κε 
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βάζε ηελ ηαθηηθή θιίκαθα, ην φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο απηήο δελ εκθαλίδεηαη πνηέ ζην 

αξρηθφ εθηειέζηκν, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ αλαιπηή λα θαηαλνήζεη 

ην πνηα ζπλάξηεζε ρξεζηκνπνηείηαη. Με ην εξγαιείν DependencyWalker φηαλ έλα 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ εηζάγεη κηα ζπλάξηεζε κε βάζε ηελ ηαθηηθή θιίκαθα, ε 

αλαγλψξηζε ηεο εηζαγφκελεο ζπλάξηεζεο γίλεηαη εχθνια κε απιή παξαηήξεζε ηεο 

ηηκήο ηεο ηαθηηθήο θιίκαθαο ζην ηκήκα (4) ηνπ δεμηνχ παξαζχξνπ απεηθφληζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ. 

Σα δχν θάησ ηκήκαηα ηνπ παξαζχξνπ ((5) θαη (6)) απαξηζκνχλ πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθδφζεηο ησλ αξρείσλ DLL πνπ ζα θνξησζνχλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε αλαθεξζέλ ζθάικα, αληίζηνηρα. 

ΙΙΙ) ResourceHacker 

Σν εξγαιείν ResourceHacker, ή ResHackers φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη, είλαη κηα 

δσξεάλ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ πφξσλ απφ εθηειέζηκα 

ησλ Windows [143]. Σν εξγαιείν κπνξεί λα εμάγεη, λα πξνζζέζεη θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο πεγέο, φπσο ζπκβνινζεηξέο, εηθφλεο, κελνχ, 

δηάινγνπο, πιεξνθνξίεο έθδνζεο, θ.ιπ. Η ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ResourceHacker, ε 

έθδνζε 4.2.4, δεκνζηεχζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015. 

Δπεηδή ζπλήζσο ε εθηέιεζε ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζπλεπάγεηαη ηελ 

εμαγσγή άιινπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, αξρείσλ DLL ή θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 

νδήγεζεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηκήκα ηεο πεγήο ηνπ (resourcesection), ην εξγαιείν 

ResourceHacker έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ εχθνιε εμαγσγή ησλ ελ 

ιφγσ ηκεκάησλ ρσξίο ηελ απαίηεζε εθηέιεζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [102]. 

ηελ εηθφλα 37 παξνπζηάδεηαη παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ 

ResourceHacker ζην νπνίν αλαιχεηαη ην πξφγξακκα ππνινγηζηή ησλ Windows 

(calc.exe). 
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ΔΙΚΟΝΑ 37: Σο ππόγπαμμα ResourceHacker (Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
32 

Σν αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ απεηθφληζεο ηνπ εξγαιείνπ εκθαλίδεη φινπο 

ηνπο πφξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην εθηειέζηκν. Κάζε ξηδηθφο θάθεινο 

(rootfolder) πνπ εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξφ παξάζπξν (1) απνζεθεχεη δηαθνξεηηθφ 

είδνο πφξνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα θάζε ηκήκα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν ηκήκα Icon παξαζέηεη εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ην εθηειέζηκν 

βξίζθεηαη ζε κηα ιίζηα αξρείσλ 

 Σν ηκήκα Menu απνζεθεχεη φια ηα κελνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα 

παξάζπξα, φπσο ηα κελνχ ησλ File, Edit θαη View. Απηφ ην ηκήκα πεξηέρεη 

ηα νλφκαηα φισλ ησλ κελνχ θαζψο θαη ην θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

θαζέλα. Σα νλφκαηα απηά ζπλήζσο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο 

 Σν ηκήκα Dialog πεξηέρεη ηα κελνχ δηαιφγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο 

δηάινγνο ζην (2) παξνπζηάδεη ηελ απεηθφληζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ calc.exe. 

Απφ απηφ ην κελνχ δηαιφγνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε ινγηζκηθνχ (ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ calc.exe) 

 Σν ηκήκα StringTable απνζεθεχεη ζπκβνινζεηξέο 

 Σν ηκήκα VersionInfo πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ έθδνζεο θαη ζπρλά ην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο θαη ηε δήισζε πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

Σα θαθφβνπια, θαη πεξηζηαζηαθά ηα λφκηκα, ινγηζκηθά ζπρλά απνζεθεχνπλ έλα 

ελζσκαησκέλν πξφγξακκα ή έλα πξφγξακκα νδήγεζεο ζην ηκήκα πεγήο ηα νπνία 

θαη εμάγνπλ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ. Σν εξγαιείν ResourceHacker 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ησλ αξρείσλ απηψλ γηα κεκνλσκέλε αλάιπζε. 

IV) PEview 

Σν PEview είλαη έλα δσξεάλ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηελ 

πεξηήγεζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο θεθαιίδεο θαη ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ησλ αξρείσλ ηχπνπ PE (Δηθ. 38) [102]. 

ηελ εηθφλα απηή παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ IMAGE_FILE_HEADER κε ην 

εξγαιείν Pεview, φπνπ ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ απεηθφληζεο (1) εκθαλίδεη 

ηα θχξηα κέξε ηεο θεθαιίδαο ΡΔ. Σα δχν πξψηα ηκήκαηα ηεο θεθαιίδαο 

(IMAGE_DOS_HEADER θαη MS-DOSStubProgram) είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη 

δελ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλαιπηέο. Σν επφκελν 

ηκήκα ηεο θεθαιίδαο PE (IMAGE_NT_HEADERS) απεηθνλίδεη ηηο θεθαιίδεο NT. Η 

ππνγξαθή είλαη πάληα ε ίδηα θαη επνκέλσο κπνξεί λα αγλνεζεί. 

Η θαηαρψξεζε IMAGE_FILE_HEADER, πνπ φηαλ επηζεκαλζεί, εκθαλίδεηαη ζην 

δεμηφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ (2), πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αξρείν. 

Η πεξηγξαθή TimeDateStamp (3) δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν ζχληαμεο 
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ηνπ εθηειέζηκνπ, ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

ρξφλνο ζχληαμεο δείμεη φηη ην ππφ αλάιπζε ινγηζκηθφ αθνξά παιηά κεηαγιψηηηζε 

ηφηε ε πηζαλφηεηα θάπνην αληηηθφ πξφγξακκα λα δηαζέηεη ππνγξαθέο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη πνιχ κεγάιε. Αληίζεηα, αλ ν ρξφλνο 

ζχληαμεο ππνδείμεη λεφηεξε κεηαγιψηηηζε, ε πηζαλφηεηα απηή γίλεηαη πνιχ κηθξή. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 38: Ανάλςζη ηος IMAGE_FILE_HEADER με ηο επγαλείο PΔview (Πηγή: M. Sikorski, 

A. Honig)
33 

Σν ηκήκα IMAGE_OPTIONAL_HEADER πεξηιακβάλεη πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο. Η πεξηγξαθή ηνπ ππνζπζηήκαηνο (Subsystem) ππνδεηθλχεη ην θαηά 

πφζνλ είλαη θνλζφια ή πξφγξακκα GUI. Σα πξνγξάκκαηα θνλζφιαο έρνπλ ηελ ηηκή 

IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI θαη εθηεινχληαη εληφο παξαζχξνπ 

εληνιψλ. Σα πξνγξάκκαηα GUI έρνπλ ηελ ηηκή 

IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI θαη εθηεινχληαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ Windows. 

Οη πην ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο θεθαιίδεο ησλ ηκεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην IMAGE_SECTION_HEADER, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 39. 

Απηέο νη θεθαιίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε ηκήκαηνο ελφο αξρείνπ 

ΡΔ. Ο compiler γεληθά δεκηνπξγεί θαη νλνκαηίδεη ηα ηκήκαηα ελφο εθηειέζηκνπ, 

νλφκαηα γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη πεξηνξηζκέλν έιεγρν. Χο απνηέιεζκα, ηα 

ηκήκαηα είλαη ζπλήζσο ζπλεπή απφ εθηειέζηκν ζε εθηειέζηκν θαη ηπρφλ απνθιίζεηο 

κπνξεί λα είλαη χπνπηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηθφλα 39, ε έλδεημε VirtualSize (1) δείρλεη ην κέγεζνο ηνπ 

ρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα έλα ηκήκα θαηά ηε δηαδηθαζία θφξησζεο. Η έλδεημε 

SizeofRawData (2) δείρλεη ην ρψξν ηνπ ηκήκαηνο ζην δίζθν. Απηέο νη δχν ηηκέο 

ζπλήζσο είλαη ίζεο, επεηδή ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ίδην ρψξν 
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ζην δίζθν φπσο θαη ζηε κλήκε. Μηθξέο δηαθνξέο είλαη θπζηνινγηθέο θαη νθείινληαη 

ζε δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επζπγξάκκηζεο κλήκεο θαη δίζθνπ. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 39: Απεικόνιζη ηος ημήμαηορ IMAGE_SECTION_HEADER .text με ηο επγαλείο 

PEview (Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
34 

Σα κεγέζε ηνπ ρψξνπ ησλ ηκεκάησλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλίρλεπζε 

ζπζθεπαζκέλσλ εθηειέζηκσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε έλδεημε ηνπ VirtualSize είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ έλδεημε ηνπ SizeofRawData, γίλεηαη ακέζσο θαηαλνεηφ φηη 

ην ηκήκα θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηε κλήκε απφ φηη ζην δίζθν. Απηφ είλαη 

ζπρλά ελδεηθηηθφ ζπζθεπαζκέλνπ θψδηθα, ηδηαίηεξα εάλ ην ηκήκα .text είλαη 

κεγαιχηεξν ζηε κλήκε απφ φηη ζην δίζθν. 
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ΔΙΚΟΝΑ 40: Σο επγαλείο FileAlyzer (Πηγή: hackingtutorials)
35

 

V) FileAlyzer 

Σν FileAlyzer απνηειεί επίζεο έλα δσξεάλ εξγαιείν αλάγλσζεο πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ θεθαιίδα θαη ζηα ηκήκαηα ελφο αξρείνπ PE, αιιά 

πεξηέρεη ειαθξψο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ζε ζχγθξηζε κε ην 

PEview [143]. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ ηελ θαξηέια VirusTotal πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνβάιεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζε ζάξσζε απφ ην 

αληηηθφ εξγαιείν VirusTotal θαη ε δπλαηφηεηα απνζπζθεπαζίαο UPX θαη PECompact 

ζπζθεπαζκέλσλ αξρείσλ (Δηθ. 40). 

6.3.2 Δπγαλεία σαπακηηπιζμού δςναμικήρ ανάλςζηρ 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο, ην πξνο έιεγρν δείγκα θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ εθηειείηαη ζε έλα εηθνληθφ ζχζηεκα. Γηάθνξα εξγαιεία παξαθνινπζνχλ 

ηελ εθηέιεζε απηή θαη θαηαγξάθνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην ίρλνο ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σν ίρλνο απηφ θπκαίλεηαη απφ απιέο ιεηηνπξγίεο 

αξρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα πιήξεο ίρλνο εληνιψλ πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί 

κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ (debugger). Σν πεξηβάιινλ ηεο 

αλάιπζεο είλαη βαζηθφ γηα ηε δπλακηθή πξνζέγγηζε αθνχ ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη εμαξηψληαη ηφζν απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ηηο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιήξε αλαγλψξηζε ηνπ θαθφβνπινπ ίρλνπο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο ζα εμεηαζηνχλ δεκνθηιή εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κέζσ ηερληθψλ 

δπλακηθήο αλάιπζεο, φπσο [144]: 

 ΣνProcmon πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαθνινχζεζε δηεξγαζηψλ 

 Σν Regshot πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζχγθξηζε ζηηγκηφηππσλ κεηξψνπ 

 Σα ApateDNS θαη Netcat πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ςεπδνχο δηθηχνπ 

 Σν Wireshark πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαθνινχζεζε παθέησλ 

(packetsniffing) 

Ι) Procmon 

Σν Procmon, ή ProcessMonitor, είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν πνπ ζρεδηάζηεθε απφ 

ηελ WindowsSysinternals θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αξρείσλ, ην κεηξψν θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ ησλ Windows 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν εξγαιείν απηφ απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ δχν ζξπιηθψλ 

εξγαιείσλ: ηνπ FileMon θαη ηνπ RegMon [144]. Σν Procmon πεξηέρεη κεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζε απηέο ησλ FileMon θαη RegMon, φπσο ην κε 

θαηαζηξεπηηθφ θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ 
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εθθίλεζεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ κε θαηαζηξεπηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο ζεκαίλεη ζχιιεςε 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ αιιά εκθάληζε ζην ρξήζηε κφλν ησλ θηιηξαξηζκέλσλ. 

Σν Procmon εκθαλίδεη πξνζαξκνδφκελεο ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο, φπσο ν αξηζκφο αθνινπζίαο ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

ρξνληθή ζήκαλζε, ην φλνκα ηεο δηεξγαζίαο πνπ πξνθαιεί ηε δηαδηθαζία, ε ιεηηνπξγία 

ηεο δηαδηθαζίαο, ε δηαδξνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο (Δηθ. 41) [102]. ε απηή ηελ εηθφλα παξνπζηάδεηαη κηα 

ζπιινγή δηαδηθαζηψλ ηνπ Procom πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ mm32.exe. Μηα αλάγλσζε ηεο ζηήιεο 

Operation δείρλεη άκεζα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ mm32.exe ζην ζχζηεκα, φπσο ηελ 

πξφζβαζε ζην κεηξψν θαη ην ζχζηεκα αξρείσλ. Δπίζεο ζηε ζηήιε Result 

απεηθνλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηθφλα 41 

θαίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ 

C:\DocumentsandSettings\AllUsers\ApplicationData\mw2mmgr.txt κε αξηζκφ 

αθνινπζίαο 212 κε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο CreateFile. Η ιέμε SUCCESS ζηελ ζηήιε 

Result ππνδεηθλχεη ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 41: Παπακολούθηζη διεπγαζιών ηος εκηελέζιμος mm32.exe με ηο Procmon 

(Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
36 

Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

θηιηξαξίζκαηνο ελφο κφλν εθηειέζηκνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ηελ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο ε επηινγή ελφο κφλν 

εθηειέζηκνπ ή κεκνλσκέλεο θιήζεο ζπζηήκαηνο, φπσο νη RegSetValue, CreateFile, 

WriteFile, ή άιιεο χπνπηεο ή θαηαζηξνθηθέο θιήζεηο, επηηαρχλνπλ ηε φιε 

δηαδηθαζία. Η ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο θηιηξαξίζκαηνο επηηπγράλεη ηελ 

παξνπζίαζε κφλν ησλ επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη δελ 
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επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ εξγαιείνπ θαζψο ην Procom εμαθνινπζεί λα 

θαηαγξάθεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Δπνκέλσο ην θηιηξάξηζκα 

δελ απνζθνπεί ζηελ κείσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε. 

Σα θίιηξα πνπ πεξηέρεη ην Procom είλαη ηα εμήο: 

 Φίιηξν Μεηξώνπ: Η εμέηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κεηξψνπ δείρλεη ηνλ 

ηξφπν πνπ έλα εθηειέζηκν θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εγθαζίζηαηαη ζην κεηξψν 

 Φίιηξν ζπζηήκαηνο αξρείσλ: Η δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αξρείσλ κπνξεί λα δείμεη φια ηα αξρεία πνπ δεκηνπξγεί ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ή ηα αξρεία ξπζκίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

 Φίιηξν δξαζηεξηόηεηαο δηεξγαζηώλ: Η δηεξεχλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

δηεξγαζηψλ κπνξεί λα θαλεξψζεη ηε δεκηνπξγία λέσλ δηεξγαζηψλ απφ 

πιεπξάο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

 Φίιηξν δηθηύνπ: Ο εληνπηζκφο ζπλδέζεσλ δηθηχνπ κπνξεί λα δείμεη ηηο ζχξεο 

πνπ «αθνχεη» ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

ΙΙ) Regshot 

Σν RegShot είλαη πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ κεηξψνπ γηα ηπρφλ αιιαγέο [144]. Η εχξεζε ησλ αιιαγψλ ζην 

κεηξψνπ γίλεηαη κέζσ ιήςεο δχν ζηηγκηφηππσλ (snapshots) πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθηέιεζε θάπνηνπ χπνπηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο (θνπκπηά 1stshot, 

2ndshot θαη compare ζηελ εηθφλα 42. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 42: Παπάθςπο ηος επγαλείος RegShot (Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
37
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ηελ εηθφλα 43 εκθαλίδεηαη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην εξγαιείν RegShot θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ spywareckr.exe. Σα 

ζηηγκηφηππα ηνπ κεηξψνπ ιήθζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αξρείνπ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ απηή ηελ εηθφλα ην ckr.exe εηζάγεη κηα κφληκε ηηκή ζην 

pathHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (1). Δπίζεο, είλαη 

εκθαλέο έλα νξηζκέλν πνζφ ζνξχβνπ (2), ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ζε απηά ηα 

απνηειέζκαηα, επεηδή.φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε γελλήηξηα 

ηπραίσλ αξηζκψλ ζπλερψο ελεκεξψλεηαη ζην κεηξψν. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 43: Αποηελέζμαηα ζύγκπιζηρ με ηο Regshot (Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
38

 

ΙΙΙ) ApateDNS 

Έλα αθφκα εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δπλακηθήο αλάιπζεο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ην ApateDNS [144]. Σν ApateDNS είλαη έλα εξγαιείν ειέγρνπ ησλ 

απνθξίζεσλ DNS θαη ελεξγεί σο δηαθνκηζηήο DNS ζην ηνπηθφ ζχζηεκα. Σν 

ApateDNS πιαζηνγξαθεί (spoof) απνθξίζεηο ζε αηηήκαηα DNS πνπ παξάγνληαη απφ 

ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε IP ζηε ζχξα UDP 53. 

Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη ηα δεθαεμαδηθά ή ASCII απνηειέζκαηα 

φισλ ησλ αηηεκάησλ πνπ ιακβάλεη. Η δηεχζπλζε IP ή ην φλνκα θάπνηνπ ηεξκαηηθνχ 

ζπρλά αλαθηάηαη απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κέζσ ζηαηηθήο αλάιπζήο ηνπ, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηελ εμέηαζε ησλ ηκεκάησλ ησλ πφξσλ, ή κε ηε ρξήζε sandboxes. Σν 
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ApateDNS είλαη επίζεο ζε ζέζε λα αλαθηήζεη πνιιά domain, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

παξάκεηξν NXDOMAIN, εθκεηαιιεπφκελν ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαθφβνπιν 

ινγηζκηθνχ λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιά ηεξκαηηθά γηα λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν (Δηθ. 

44). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 44: Σο επγαλείο ApateDNS(Πηγή: hackingtutorials)
39 

IV) Netcat 

Σν Netcat είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε 

εγγξαθή δεδνκέλσλ ζε ζπλδέζεηο δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιια TCP θαη 

UDP. Σν Netcat έρεη νλνκαζηεί θαη πνιπεξγαιείν επηβίσζεο ιφγσ ησλ πνιιψλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηέρεη φπσο: ζάξσζε ζπξψλ, πξνψζεζε ησλ ζπξψλ, 

HTTPtunneling, proxying θαη πνιιά άιια [144]. Σν Netcat απνηειεί ηδαληθφ 

εξγαιείν δπλακηθήο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ επεηδή κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζρεδφλ νπνηαδήπνηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν, θάηη πνπ είλαη επηζπκεηφ 

απφ θάζε αλαιπηή. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία 

εηζεξρφκελσλ (inbound) θαη εμεξρφκελσλ (outbound) ζπλδέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζχξα, ελψ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πειάηεο γηα ζχλδεζε αιιά θαη σο 

δηαθνκηζηήο γηα αθξφαζε. 

Πνιιά θαθφβνπια ινγηζκηθά επηθνηλσλνχλ κέζσ ησλ ζπξψλ 80 (γηα ζχλδεζε 

HTTP) θαη 443 (γηα ζχλδεζε HTTPS), επεηδή ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζχξεο δελ κπινθάξνληαη απφ ην ηείρνο πξνζηαζίαο (firewall). Καηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δπλακηθήο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ην εξγαιείν 
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ApateDNS ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθαηεχζπλζε ελφο 

θαθφβνπινπ αηηήκαηνο DNS πξνο έλα ηεξκαηηθφ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην 

εξγαιείν Netcat ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δηαθνκηζηή γηα αθξφαζε θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεχζπλζεο IP ζε κηα θαζνξηζκέλε ζχξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θαθφβνπια 

ινγηζκηθά ζπλδπάδνληαο ηα δχν πξναλαθεξζέληα εξγαιεία. 

ηελ εηθφλα 45 παξνπζηάδεηαη ζε cmd ην ξεπεξηφξην εληνιψλ ηνπ εξγαιείνπ 

Netcat 

 

ΔΙΚΟΝΑ 45: Ρεπεπηόπιο ενηολών ηος επγαλείος Netcat (Πηγή: hackingtutorials)
40

 

V) Wireshark 

Σν Wireshark είλαη ίζσο ην θαιχηεξν εξγαιείν αλάιπζεο πξσηνθφιινπ ηνπ 

δηθηχνπ (networkprotocol) [144]. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ιεπηνκεξέζηαηε αλάιπζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηε ζχιιεςε παθέησλ ζε αξρεία. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε 

ζχιιεςε παθέησλ, ηε βαζηά επηζεψξεζε εθαηνληάδσλ πξσηνθφιισλ, ηελ πεξηήγεζε 
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θαη θηιηξάξηζκα παθέησλ, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα είλαη ε δπλαηφηεηα 

εθηέιεζήο ηνπ ζε πνιιέο πιαηθφξκεο. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε δπλακηθήο 

αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ην Wireshark κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

επηζεσξεί ηα παθέηα θαη γηα λα θαηαγξάθεη ηελ θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ 

ζηα αξρεία. 

Σν παξάζπξν απεηθφληζεο ηνπ εξγαιείνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 46 [102]: 

 Σν ηκήκα Filter (1) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηιηξάξεη ηα παθέηα πνπ 

εκθαλίδνληαη 

 Σν ηκήκα απαξίζκεζεο ησλ παθέησλ (2) πνπ εκθαλίδεη φια ηα παθέηα πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ην θίιηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 Σν ηκήκα ιεπηνκεξεηψλ ησλ παθέησλ (3) ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ παθέηνπ πνπ έρεη επηιερζεί 

 Σν ηκήκα hex (4) ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ζε δεθαεμαδηθή κνξθή ηα 

πεξηερφκελα ηνπ παθέηνπ πνπ έρεη επηιερζεί. Σν ηκήκα απηφ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ην ηκήκα ιεπηνκεξεηψλ θαη ζθηαγξαθεί (highlight) φια ηα πεδία πνπ 

επηιέγνληαη 

 

ΔΙΚΟΝΑ 46: Παπάθςποαπεικόνιζηρηος Wireshark(Πηγή: M. Sikorski, A. Honig)
41 
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ςμπεπάζμαηα 

Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη κηα πνιχπινθε θαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία. Η δπζθνιία απηή νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ κε ηηο εμειηγκέλεο ηερληθέο απφθξπςεο 

θαη απνθπγήο εληνπηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηζβνιείο. Αλ θαη νη επηηηζέκελνη 

αιιάδνπλ ζπλερψο ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ επηζέζεψλ ηνπο, ε 

θαηαλφεζε ηεο γεληθήο δνκήο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη ζεκαληηθή ζηελ 

πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. Η γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζέζεσλ 

βνεζά ζηελ θαηάιιειε επηινγή απηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ νξζνχ 

ραξαθηεξηζκνχ. ηελ πξνζπάζεηα απηή, ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί επίζεο ην 

γεγνλφο φηη αθφκε θη αλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηζέζεσλ αιιάδεη, ε γεληθή 

κεζνδνινγία ησλ επηζέζεσλ παξακέλεη αλαιινίσηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Η πξφθιεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ έγθεηηαη ζηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε επίζεζεο. Σελ επηινγή απηή αθνινπζνχλ 

αλάινγεο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ ησλ 

ζηνρεπκέλσλ δηθηχσλ ή ζπζηεκάησλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ (πξν) 

επεμεξγαζία θαη ηελ επθπή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Με άιια ιφγηα, ν 

ραξαθηεξηζκφο κηαο θπβεξλνεπίζεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ηεο θάζε 

επίζεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εληνπηζκφ 

απηφλ. Μεηά ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, απνδίδεηαη έλαο ραξαθηεξηζκφο ζηα δεδνκέλα γηα 

ην θαηά πφζν ν ζηφρνο ηνπο είλαη θαθφβνπινο ή φρη. 

Παιαηφηεξεο κέζνδνη εληνπηζκνχ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζηελ 

αλίρλεπζε ππνγξαθψλ κε πνιχ πςειή αθξίβεηα απνηειεζκάησλ. Οη ζπλερείο αιιαγέο 

ζηηο κεζφδνπο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαηέζηεζαλ ηε κέζνδν απηή αλαπνηειεζκαηηθή 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ επηζέζεσλ. ήκεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

κέζνδνη αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ πνπ δηαπηζηψλνπλ αλσκαιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο 

δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη θάπνηα επίζεζε. Έξεπλεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ απέδεημαλ φηη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ κπνξεί λα 

δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ κέζσ θαιχηεξνπ ρεηξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ζθαικάησλ 

ηαμηλφκεζεο. 

Η ηξέρνπζα έξεπλα πάλσ ζηα ζέκαηα εληνπηζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν έρεη λα παξνπζηάζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηαθφξσλ 

κεζφδσλ θαη πιαηζίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο αθαδεκατθνχο κειεηεηέο θαη 

βαζίδνληαη ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη ζηελ επθπή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηή. Η επθπήο αλάιπζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη κεζφδνπο, φπσο 

νη κέζνδνη νκαδνπνίεζεο, ηαμηλφκεζεο, νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη νη κέζνδνη 

ππνζηήξημεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηππηθνχο αιγφξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο θαη 

είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ έρεη επίζεο 

απνηειέζεη έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη επηθεληξσζεί ε θνηλφηεηα ηεο 

αζθάιεηαο ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ. Ο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο λέσλ 

θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, έδσζε ην θίλεηξν ζηηο εηαηξίεο ζρεδηαζκνχ αληηηθψλ 

ινγηζκηθψλ λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ηάζε απηή, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ επίζεο νινέλα απμαλφκελνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ππνινγηζηψλ θαη 

δηαδηθηχνπ. Καζψο ε αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ γίλεηαη φιν θαη πην 

πεξίπινθε ιφγσ ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θψδηθά ηνπ, ε αλάγθε γηα 

έξεπλα πην πξνεγκέλσλ ηερληθψλ αλίρλεπζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ απεηιψλ απηψλ 

γίλεηαη επηηαθηηθή. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, νη εξεπλεηέο έρνπλ κεηαηνπίζεη ην 

βάξνο ησλ κειεηψλ ηνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ βάζεη ζηαηηθήο αλάιπζεο ζε πην πνιχπινθεο, δπλακηθέο θαη απηφκαηεο 

ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ θαθφβνπιε 

ζπκπεξηθνξά. 

Η ρξήζε κεζφδσλ ραξαθηεξηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηθνξάο 

κέζσ αλάιπζήο ηνπο έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξεί πξάγκαηη λα ηαμηλνκήζεη γλσζηά 

θαθφβνπια ινγηζκηθά κε πςειή αθξίβεηα. Χζηφζν, νη κέζνδνη απηέο ζπλήζσο 

εμαξηψληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ εκπνξηθά αληηηθά ινγηζκηθά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ νξζφηεηα ησλ ζηαηηθά 

δεκηνπξγνχκελσλ ραξαθηεξηζκψλ θαη ζηελ χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ απηψλ κε ηα δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπιιέγνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δπλακηθέο κεζφδνπο. 

Η δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ έγθεηηαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ησλ ηρλψλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηθή ή 

δπλακηθή αλάιπζε ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο ινγηζκηθνχ. Σα ίρλε ζπκπεξηθνξάο απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ είηε κέζσ ηεο 

ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε νηθνγέλεηεο ή παξαιιαγέο ηνπο είηε κέζσ ηεο 

αλίρλεπζεο ηνπο αλάινγα κε ηελ θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Με δεδνκέλν φηη ηα πξφηππα ή νη πξνδηαγξαθέο ηεο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηείλνπλ λα πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη άκεζα ζπλαθήο κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ. Δπνκέλσο, νη ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίρλε ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλάιπζή ηνπο, 

ζηαηηθήο ή δπλακηθήο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε 

κεραληθή κάζεζε, ε άηππε κνληεινπνίεζε θαη ε ηππηθή επαιήζεπζε. 

Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ραξαθηεξηζκνχ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζηνλ ραξαθηεξηζκφ λέσλ δεηγκάησλ κε βάζε ηε θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. Γπζηπρψο, φπσο απνδείρζεθε, φια ηα αληηηθά εξγαιεία παξνπζηάδνπλ έιιεηςε 

πιεξφηεηαο θαη ζπλέπεηαο θαη ν κφλνο ηξφπνο απφθηεζεο πιήξνπο θαη νξζνχ 

ραξαθηεξηζκνχ ελφο θαθφβνπινπ δείγκαηνο είλαη ε ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ 
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αλεμάξηεησλ εξγαιείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηερληθέο ζηαηηθήο ή 

δπλακηθήο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη αληινχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ηαμηλφκεζε, νκαδνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ 

δεηγκάησλ απηψλ. 
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