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Περίληψη 

     Στις μέρες μας, η συνδυασμένη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, έχει οδηγήσει στην ανάγκη για τον 

έγκαιρο εντοπισμό απειλών που μπορούν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την 

ευημερία οποιουδήποτε οργανισμού που δραστηριοποιείται στο κυβερνοχώρο. Ο 

κυβερνοχώρος είναι ένα άναρχο πεδίο καθώς τις περισσότερες φορές δεν ελέγχεται από 

κάποια αρμόδια αρχή. Συνεπώς, για τη διασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών 

απαιτείται μία σειρά μέτρων προστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τον  κάθε 

οργανισμό ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδομές του, ώστε να εξασφαλίσει την 

ασφαλή λειτουργία του στον κυβερνοχώρο.  
     Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η αξιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών, 

μεθόδων, τακτικών, προσεγγίσεων και εργαλείων λογισμικού και υλικού, ώστε να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, ζωτικής σημασίας μπορεί να 

θεωρηθεί η εγκατάσταση και η χρήση των μέτρων προστασίας ώστε να ελέγχουν, να 

παρακολουθούν και να καταγράφουν οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα, με 

απώτερο σκοπό οι υπεύθυνοι και οι διαχειριστές της ασφάλειας να μελετούν, να 

κατανοούν και να προετοιμάζονται για κακόβουλες επιθέσεις στο μέλλον.  
     Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των 

προσεγγίσεων ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό των απειλών ως ανεπιθύμητων 

καταστάσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι οργανισμοί αλλά κυρίως των 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.  

Λέξεις Κλειδιά: κυβερνοασφάλεια, άμυνα σε βάθος, συστήματα και δίκτυα παγίδευσης, 

συστήματα ανίχνευσης εισβολών, αναχώματα ασφάλειας 
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Abstract 

     Nowadays, the combined use of information and communication technologies (ICT), 

particularly the Internet, has led to the need for early detection of threats that can 

undermine the security and welfare of any organization in cyberspace. Cyberspace is an 

anarchic field, as it is often not controlled by a competent authority. Therefore, in order 

to ensure information security, a set of protection measures is required, which should be 

applied by each organization according to its needs and infrastructure to ensure its safe 

operation in cyberspace.   

     A prerequisite is the use of appropriate techniques, methods, tactics, approaches and 

software and hardware tools to achieve the desired results. In addition, the deployment 

and use of security measures to control, monitor and record any malicious activity can be 

considered vital, with the ultimate goal that security officials and administrators are 

studying, understanding, and getting ready for malicious attacks on future.  

     The aim of this work is to investigate and understand the security approaches for the 

early detection of threats as undesired situations faced by the organizations, but 

especially the tools used for this purpose.  

Keywords: cybersecurity, defense in depth, honeynets, honeypots, IDS, firewall 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα- Σημαντικότητα του Θέματος 

     Η αυξανόμενη και επιτακτική ανάγκη χρήσης του Διαδικτύου και των ΤΠΕ, έχει 

επιφέρει πολλά προβλήματα και ανησυχίες στους χρήστες και στους υπεύθυνους 

ασφάλειας πληροφοριών. Το πρόβλημα της ασφάλειας πληροφοριών συνεχώς 

διογκώνεται, καθώς οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες, προσπαθούν συνεχώς να 

διεισδύσουν παράνομα σε όλα τα συστήματα και τα δίκτυα που διαχειρίζονται 

κρίσιμες πληροφορίες, με σκοπό την υποκλοπή, μεταβολή και εισαγωγή  πλαστών 

δεδομένων.  

   Η ασφάλεια πληροφοριών στο Διαδίκτυο βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με νέες 

και ευφυείς απειλές, η επιτυχής ενεργοποίηση των οποίων με τη μορφή 

κυβερνοεπιθέσεων  αποτελεί την ισχυρή απόδειξη για την ανάγκη του έγκαιρου 

εντοπισμού τους. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η κατανόηση των προσεγγίσεων 

ασφαλείας και των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έγκαιρο 

εντοπισμό κυβερνοαπειλών.  

1.2 Σκοπός 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση λύσεων για τον 

έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών με τη μορφή 

παράνομων διεισδύσεων σε συστήματα και δίκτυα των υπολογιστών. Για αυτό το 

λόγο, γίνεται μία λεπτομερής παρουσίαση των διάφορων τεχνικών, μεθόδων και 

προσεγγίσεων κυβερνοασφάλειας.  

 

1.3 Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της μελέτης έχει ως απώτερο σκοπό: 

 τη κατανόηση της επικινδυνότητας οποιουδήποτε δικτύου 

 τη κατανόηση των σχετικών κυβερνοαπειλών 

 την πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας εργαλείων εντοπισμού 

επιθέσεων 

 τη χρήση των αποτελεσματικότερων πρακτικών, τεχνικών και προσεγγίσεων, 

ώστε να επιτευχθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, η προστασία των 

συστημάτων και των δικτύων υπολογιστών  

 τη δημιουργία μίας βάσης γνώσης με κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες 

πρακτικές εντοπισμού απειλών  
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1.4 Ορολογία 

Πίνακας 1: Bασική Ορολογία 

Eλληνική Ορολογία Αγγλική 

Ορολογία 

Επεξήγηση  

Ακεραιότητα  Ιntegrity Αναφέρεται στην αξιοπιστία, στη μη 

τροποποίηση και στην εξασφάλιση της 

αυθεντικότητας των πληροφοριών. Η ιδιότητα 

αυτή προφυλάσσει τις ευαίσθητες πληροφορίες 

από αλλοίωση, βλάβες, τροποποίηση και 

διαγραφή τους από μη εξουσιοδοτημένους 

χρήστες [1]. 

Αλιευτής Phisher Οποιοδήποτε  άτομο ή  ομάδα ατόμων που 

στέλνουν μηνύματα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή χρησιμοποιούν άλλα μέσα για τη 

παραπλάνηση των υποψήφιων θυμάτων τους με 

σκοπό να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν και 

να παραπλανήσουν τα θύματά τους 

αποσπώντας τους ευαίσθητες πληροφορίες. Για 

παράδειγμα  κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς 

πιστωτικών καρτών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

παραπλάνηση των υποψήφιων θυμάτων τους 

ότι τα προσωπικά τους δεδομένα 

καταχωρούνται σε αξιόπιστες σελίδες [2]. 

Aπειλή Τhreat Περιγράφεται οποιοδήποτε περιστατικό 

βασίζεται σε μηχανισμούς, πλαίσια και 

επιπτώσεις που έχουν άμεση σχέση με μία 

υπάρχουσα ή μία μελλοντική απειλή. Οι 

απειλές χωρίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες 

[2]: 

 Δομημένες απειλές (Structured Threats): 

Οι παράνομοι εισβολείς έχουν 

εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις 

αδυναμίες του συστήματος, με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τις 

κατάλληλες τεχνικές επίθεσης [2]. 

 Εξωτερικές απειλές (External Threats): 

Oι εξωτερικοί μη εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες, πραγματοποιούν τις ενέργειές 

τους είτε μέσω του Διαδικτύου, είτε 

μέσω κάποιων διακομιστών 

εξυπηρέτησης [2]. 

 Εσωτερικές απειλές (Internal Threats): 

Οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες απειλές 

πραγματοποιούνται από τους 

εσωτερικούς χρήστες, είτε στοχευμένα, 

είτε από κακή χρήση [2]. 

 Μη δομημένες απειλές (Unstructured 

Threats): Οι εισβολείς χρησιμοποιούν 

έτοιμα διαθέσιμα εργαλεία με σκοπό τη 
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δοκιμή και την αμφισβήτηση της 

αρτιότητας του συστήματος [2]. 

Διαθεσιμότητα  

 

Availability Είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης και 

αξιόπιστης πρόσβασης στη χρήση των 

ζητούμενων πληροφοριών σε οποιαδήποτε 

λειτουργική ή περιφερειακή συσκευή. [1]. 

Eισβολέας  

 

Ιntruder Αναφέρεται σε μία ομάδα ατόμων ή σε ένα 

μεμονωμένο άτομο μη εξουσιοδοτημένων 

χρηστών που είναι καλοί γνώστες της 

πληροφορικής και έχουν απώτερο σκοπό τη 

παραβίαση της ακεραιότητας του συστήματος ή 

του δικτύου υπολογιστών με κακόβουλη 

πρόθεση [1][2]. 

Εμπιστευτικότητα  

 

Confidentiality Χρήση των κατάλληλων περιορισμών με σκοπό 

τη μη εφικτή πρόσβαση και τη μη 

δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών σε 

μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, οντότητες και 

διαδικασίες [2]. 

Ερασιτέχνης  

 

Amateur 

 

Οποιοσδήποτε ερασιτέχνης της πληροφορικής 

που έχει ελάχιστες γνώσεις πληροφορικής και 

αντιγράφει τις περισσότερες φορές έτοιμα 

λογισμικά με σκοπό να διεισδύσει σε ένα 

δίκτυο υπολογιστών και να υποκλέψει 

ευαίσθητες πληροφορίες.   

Κυβερνοασφάλεια 

 

Cybersecurity Αφορά την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων 

με σκοπό τη προστασία πληροφοριακών 

συστημάτων, δικτύων και ευαίσθητων 

πληροφοριών, από τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν από τους μη 

εξουσιοδοτημένους και κακόβουλους χρήστες 

[1]. 

Kυβερνοεπίθεση  

 

Cyberattack Περιγράφεται η απόπειρα πρόσβασης σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα που πραγματοποιείται 

από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες [4]. Οι 

επιθέσεις γενικά, απειλούν την 

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη 

διαθεσιμότητα των υπολογιστικών πόρων και 

των πληροφοριών που υπάρχουν εντός αυτών 

[3]. 

Μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση  

 

Unauthorized 

Access 

Αναφέρεται  σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες 

που με διάφορους τρόπους, όπως εξαπάτηση, 

παραπλάνηση και χρήση κακόβουλου 

λογισμικού επιτυγχάνουν τη παράνομη εισβολή 

τους σε δίκτυα υπολογιστών, ευαίσθητες 

πληροφορίες, πληροφοριακά συστήματα κτλ 

[1]. 

Παράγοντας Απειλής  

 

Threat agent  Αναφέρεται είτε σε  ένα γκρουπ ατόμων είτε 

σε ένα μεμονωμένο άτομο που μπορεί να 

δημιουργήσει μία  ή περισσότερες απειλές  με 

τη χρήση ενός ή περισσότερων τύπων 
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επιθέσεων με σκοπό το συμφέρον τους.  Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ένας threat agent μπορεί να 

είναι hacker, cracker ή ερασιτέχνης. Αυτό 

φυσικά εξαρτάται από τη γνώση που κατέχει, 

καθώς και ποιες είναι οι προθέσεις του  [5].  

Σπάμερ  Spammer Οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή μία ομάδα 

που στέλνουν καταιγισμό μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποψήφια 

θύματά τους. Οι spammers συνήθως με τη 

χρήση κακόβουλου λογισμικού καταφέρνουν 

να αποκτήσουν τον έλεγχο των προσωπικών 

υπολογιστών των θυμάτων τους και στη 

συνέχεια να στέλνουν μαζικά μηνύματα από 

αυτούς [2]. 

Χάκερ  

 

Hacker Αναφορά σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα που 

στοχεύουν στην απόκτηση πρόσβασης σε ένα 

σύστημα ή στην παρακώλυση της ομαλής του 

λειτουργίας, όπως επίσης και στην απόκτηση 

πληροφοριών. Τα άτομα αυτά είναι άτομα που 

συνεργάζονται κατά βάση μεταξύ τους καθώς 

ψάχνουν και διανέμουν ελεύθερα τη γνώση και 

δε θα διακόψουν ούτε θα καταστρέψουν  ποτέ 

σκόπιμα  τις πληροφορίες και τα δεδομένα 

[1][2]. 

  
1.5 Διάρθρωση της Μελέτης 

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

στόχος, παρουσιάστηκε η συνεισφορά της μελέτης και τέλος παρατέθηκε η βασική 

ορολογία για την εξοικείωση με τις σχετικές έννοιες. Η δομή της υπόλοιπης μελέτης, 

αποτελείται από επιπλέον οκτώ κεφάλαια.  

     Στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται συνοπτικά κάποιες από τις βασικότερες έννοιες που  

αφορούν τη κατανόηση της ασφάλειας των υποδομών και των δεδομένων που 

εκθέτονται σε κίνδυνο από το πολυδιάστατο και περίπλοκο περιβάλλον του 

κυβερνοχώρου.  

     Στο Κεφάλαιο 3, συμπεριλαμβάνεται το θεωρητικό υπόβαθρο, όπου αναλύεται το 

πλαίσιο κυβερνοασφάλειας του NIST καθώς και το πλαίσιο κυβερνοασφάλειας 

Lockheed Martin, αναλύοντας όλα τα στάδια της Cyber Kill Chain (CKC). Επιπλέον, 

στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια περιγραφής της στρατηγικής 

Άμυνας σε Βάθος, όπου περιγράφονται οι πρακτικές,  τα εργαλεία, οι υπηρεσίες 

καθώς και η αρχιτεκτονική της. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούνται αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασφάλειας των πληροφοριών για 

τη πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό των απειλών που ελλοχεύουν για τα 

συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών.  
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     Στο Κεφάλαιο 4, περιγράφεται η έννοια του κακόβουλου λογισμικού σε 

συνδυασμό με τις τεχνικές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Ακόμη, αναφέρεται η 

έννοια του antivirus με τις σημαντικότερες τεχνικές ανίχνευσης και προσέγγισης 

κακόβουλου λογισμικού.  

     Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστήματα και τα είδη ανίχνευσης 

εισβολών (IDS). Αρχικά, αναφέρεται η αρχιτεκτονική που διέπει αυτά τα συστήματα, 

καθώς και η διαδικασία της ορθής και αποτελεσματικής τους τοποθέτησης στο 

δίκτυο, ώστε να διακρίνονται και να αντιμετωπίζονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο 

οι εισβολείς. Στη συνέχεια, αναλύονται οι σημαντικότεροι τύποι των συστημάτων 

ανίχνευσης εισβολών, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τέλος, 

διευκρινίζονται τα δημοφιλέστερα εργαλεία ανίχνευσης εισβολών που 

χρησιμοποιούνται από τα IDS συστήματα, με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά 

τους.   

     Στο Κεφάλαιο 6, γίνεται μία αναφορά σε ένα εξίσου σημαντικό εργαλείο  

πρόληψης και αντιμετώπισης εισβολών, το firewall. Αρχικά, αναφέρονται οι τρεις  

τύποι των firewall με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται οι τεχνικές τους και στην τελευταία υποενότητα γίνεται μία 

συζήτηση σχετικά με τη τοποθέτηση και τη διαμόρφωσή τους σε ένα σύστημα ή 

δίκτυο υπολογιστών.  

     Στο Κεφάλαιο 7, αναφέρονται τα εργαλεία honeypots και honeynets, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά και οι διάφοροι τύποι τους. Επιπλέον, γίνεται μία μικρή αναφορά στο 

πράκτορα honeypot (honeypot agent). 

     Στο Κεφάλαιο 8, περιγράφονται αναλυτικά οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 

του εργαλείου SIEM, το οποίο αποσκοπεί στην ασφάλεια των οργανισμών σε 

σημαντικό βαθμό,  αναλύοντας την συνεργασία μεταξύ διαφόρων συμβάντων 

εργασίας. Επιπλέον, αναλύεται η αρχιτεκτονική, η τεχνολογία και ο τρόπος 

λειτουργίας τους. Τέλος, αναφέρονται τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζονται 

με τη χρήση αυτού του λογισμικού.  

     Τέλος, στο Κεφάλαιο 9, γίνεται μία σύνοψη με τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

κατά τη διαδικασία συγγραφής αυτής της μελέτης, περιγράφοντας τα όρια και τους 

περιορισμούς της, καθώς και τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της. 
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο   

2.1 Πρόληψη 

     Με τον όρο Πρόληψη (Protection) ορίζεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή μίας 

ποικιλίας αμυντικών μέτρων και στρατηγικών προσεγγίσεων, με απώτερο σκοπό τον 

περιορισμό ή ακόμη και την απαγόρευση στη προσπέλαση ή τη χρήση 

συγκεκριμένων πόρων ενός συστήματος υπολογιστή τόσο από εσωτερικούς όσο και 

από εξωτερικούς παράγοντες απειλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της 

πρόληψης δεν εγγυάται ούτε εξασφαλίζει στο ακέραιο τη μη πρόκληση κάποιου 

παράνομου συμβάντος στο κυβερνοχώρο, απλώς περιορίζει την επίδραση ενός 

ανεπιθύμητου περιστατικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική, 

καθώς δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές και στους υπεύθυνους ασφάλειας να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τη καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας 

των υποδομών [6].   

 
2.2 Eντοπισμός 

     Mε τον ορισμό Εντοπισμός (Detection) περιγράφεται η διαδικασία εντοπισμού 

παράνομων ενεργειών και αναζήτησης γεγονότων και προσώπων που προκάλεσαν τις 

ενέργειες αυτές καθώς και τις όποιες συνέπειές τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των κατάλληλων αμυντικών και 

προληπτικών αντίμετρων με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη μίας παράνομης 

δραστηριότητας που διακινείται μέσα στο κυβερνοχώρο. Η συγκεκριμένη λειτουργία 

ανιχνεύει έγκαιρα την εμφάνιση μίας οποιασδήποτε ανεπιθύμητης διείσδυσης ή 

προσπάθειας της μέσα στα πλαίσια του κυβερνοχώρου. Η παρούσα δυνατότητα είναι 

ζωτικής σημασίας, διότι με τη χρήση των κατάλληλων μέτρων, όπως συνεχής 

παρακολούθηση και διαδικασίες πρόληψης και ανίχνευσης, αυξάνεται η αξία της 

ασφάλειας [6].  

 
2.3 Aνθεκτικότητα  

     Στο διαρκώς εξελισσόμενο οικοσύστημα του κυβερνοχώρου ελλοχεύουν πάρα 

πολλοί κίνδυνοι. Για αυτό το λόγο απαιτείται οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν επαρκή ανθεκτικότητα (resilience) στο κυβερνοχώρο, ώστε να αντιδρούν 

και να μπορούν να ανακάμπτουν από τις καταστροφικές απειλές και επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρo [7] [10]. Η ανθεκτικότητα της υποδομής συμβάλλει στη μείωση των 

καταστροφικών γεγονότων και απαιτεί από τον οργανισμό ή την επιχείρηση να 

υποστηρίζει μία ευέλικτη υποδομή που να είναι σε θέση να προσαρμόζεται, να μπορεί 

να αντιμετωπίζει, καθώς και να ανακάμπτει γρήγορα από τα καταστροφικά συμβάντα 

[8] [9]. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών, διαδικασιών, και 

προσεγγίσεων που στοχεύουν στην υποδομή και στην αρχιτεκτονική του συστήματος, 

ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Αυτό συμβαίνει ώστε οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν και να δράσουν προληπτικά με 
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σκοπό να καταφέρουν να δημιουργήσουν μία ανθεκτική και αποτελεσματική 

στρατηγική ασφάλειας για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, προστασία και 

αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών [8]. Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα 

ανθεκτικότητας Stephen Flynn υπάρχουν τέσσερα (4) βασικά χαρακτηριστικά για την 

εξασφάλιση της ανθεκτικότητας που εξαρτάται  από τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

[8]:  

 Επινοητικότητα (Resourcefulness): Ο όρος αυτός αναφέρεται στον εντοπισμό 

των καταλληλότερων αποφάσεων σχετικά με τον έλεγχο των ζημιών, καθώς 

και τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή τους. 

Αυτό εξαρτάται από τις γνώσεις και την εκπαίδευση που κατέχει το εργατικό 

δυναμικό ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης και όχι από τη τεχνολογία. 
   

 Eυρωστία (Robustness): Mε τον όρο αυτό αναφέρεται η ικανότητα ενός 

συστήματος να μπορεί να είναι σε θέση να λειτουργήσει ή να αντέξει σε μία 

καταστροφή. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό των δομών ή των 

συστημάτων καθώς και με τη χρήση υποκατάστατων ή πλεοναζόντων 

συστημάτων που είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε μία σημαντική επίθεση. 

Επιπλέον ο όρος αυτός απαιτεί συνεχείς επενδύσεις καθώς και τη διατήρηση 

στοιχείων κρίσιμης υποδομής σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ανεπιθύμητο 

περιστατικό. 
 

 Προσαρμοστικότητα (Adaptability): Με τον ορισμό αυτό περιγράφεται η 

αναθεώρηση σχεδίων και η κατάλληλη τροποποίηση των διαδικασιών, για την 

ορθή εισαγωγή νέων εργαλείων και τεχνολογιών ώστε να επιτευχθεί με 

επιτυχία η βελτίωση της αντοχής, της επινοητικότητας και της ανάκτησης πριν 

από την επόμενη επίθεση. 
 

 Ταχεία ανάκτηση (Rapid Recovery): O ορισμός αυτός περιγράφει την 

ικανότητα επιστροφής στην αρχική κατάσταση του συστήματος όσο πιο 

γρήγορα γίνεται μετά από μία καταστροφή. Αυτό επιτυγχάνεται με τα 

κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και τα αποτελεσματικότερα 

εργαλεία έγκαιρου εντοπισμού, ώστε να εντοπιστούν τα πιο εξειδικευμένα 

άτομα και οι κατάλληλοι πόροι για τη χρήση τους όπου καθίσταται αναγκαίο 

[8].  

 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανθεκτικότητα στο κυβερνοχώρο δεν εξαλείφει όλες τις 

ζημιές που μπορούν να προκληθούν στο δίκτυο, καθώς πέρα του ότι αυτό είναι 

αδύνατο, δε θα αναδεικνύονταν εφικτή η δημιουργία καινοτομιών σε πραγματικά 

περιβάλλοντα κινδύνου [7].  
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Στην Εικόνα 1,  παρουσιάζεται μία ακολουθία τεσσάρων (4) σταδίων που πρέπει να 

υλοποιηθούν ώστε να εφαρμοστεί η λειτουργία της ανθεκτικότητας. Τα τρία (3) 

πρώτα στάδια εστιάζουν στους τρόπους προστασίας ενός (1) ή περισσότερων 

συμβάντων στο κυβερνοχώρο, ενώ στο τελευταίο στάδιο αναφέρεται η διαδικασία 

ανάκαμψης του συστήματος μετά από  την ανίχνευση ενός ή περισσότερων 

συμβάντων. 

 

 
Εικόνα 1: H ακολουθία ανθεκτικότητας (The Sequence of Resilience) [8] 

Σύμφωνα με την Εικόνα 1: 

  

1. Αρχικά εμφανίζεται η ευρωστία (robustness) που περιλαμβάνει μία σειρά 

μέτρων που θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν τη δημιουργία και την εξέλιξη 

ενός συμβάντος στον κυβερνοχώρο, ώστε το σύστημα να μπορέσει να 

συνεχίσει τη λειτουργία του.  
   

2. Ακολουθεί η επινοητικότητα (resourcefulness), όπου κατά τη διάρκεια του 

συμβάντος στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνεται μία σειρά μέτρων που θα 

πρέπει να ληφθούν αμέσως μετά από μία επίθεση, με απώτερο σκοπό τη 

διαχείριση μίας διαταραχής στο σύστημα όταν πραγματοποιείται. 
  

3. Μετά έχουμε την ταχεία ανάκτηση (rapid recovery) όπου θα πρέπει να ληφθεί 

μία σειρά μέτρων, έτσι ώστε μετά από τα περιστατικά και τις επιθέσεις το 

σύστημα να καταφέρει να επιστρέψει στην αρχική του μορφή. 
  

4. Τέλος, μετά τη διαδικασία της ταχείας ανάκτησης σε ένα σύστημα, οι 

υπεύθυνοι ασφάλειας θα πρέπει να αποκομίσουν, μέσα από τα περιστατικά 

και τις επιθέσεις, τα κατάλληλα διδάγματα και να προχωρήσουν στις 

απαραίτητες προσαρμογές ώστε την επόμενη φορά να είναι σε θέση να τα 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία.  
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3. Προσεγγίσεις Κυβερνοασφάλειας 

     Ο κυβερνοχώρος είναι το κεντρικό σημείο της σύγχρονης κοινωνίας καθώς μέσα 

σε αυτόν διακινούνται κρίσιμες πληροφορίες. Αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο να αυξάνονται δραματικά και να εκμεταλλεύονται τη 

πολυπλοκότητα και τη συνδεσιμότητα των κρίσιμων υποδομών των οργανισμών και 

των επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό της επίτευξης επαρκούς κυβερνοασφάλειας έχουν 

προταθεί διάφορες προσεγγίσεις. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι περισσότερο 

διαδεδομένες από αυτές, ενώ γίνεται εστίαση σε εκείνες τις λειτουργίες της κάθε 

προσέγγισης οι οποίες είναι σχετικές με τον εντοπισμό κυβερνοαπειλών. 

 

3.1 Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας του NIST 

     Το Πλαίσιο Κυβερνοασφαλείας του NIST (ΝIST Cyber Security Framework) 
δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Eίναι ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της 
θεμελίωσης των υποδομών της πληροφορικής. Το συγκεκριμένο πλαίσιο 
επικεντρώνεται στο να παρέχει καθοδήγηση στους υπεύθυνους  ασφάλειας σχετικά με  
κινδύνους που έχουν άμεση σχέση με την έκθεση της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 
ατομικές και πολιτικές ελευθερίες όταν ένας οργανισμός δραστηριοποιείται στον 
κυβερνοχώρο.  Εκτός από αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαίσιο αυτό επιτρέπει σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτου 
μεγέθους και κινδύνων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν στον κυβερνοχώρο, να 
μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή τις κατάλληλες τεχνικές ώστε να επιτύχουν το 
μέγιστο βαθμό ανθεκτικότητας και ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών. Τέλος, το 
πλαίσιο αυτό παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις πολλαπλές προσεγγίσεις, όπως 
πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές που λειτουργούν στις μέρες μας 
αποτελεσματικά και σε μεγάλο βαθμό. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι βασικές 
λειτουργίες (Core Functions) που θέτει το εν λόγω πλαίσιο για την επίτευξη της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο [6]: 

 

Πίνακας 2: Βασικές Λειτουργίες του πλαισίου κυβερνοασφάλειας του NIST 

Λειτουργία Ορισμός  
Ανάκτηση (Recover) Λειτουργία με σκοπό την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών 

που πιθανόν να δημιουργήσει ένα συμβάν στο κυβερνοχώρο. 
Eπιπλέον, η λειτουργία αυτή προκειμένου να διατηρήσει την 
ανθεκτικότητα και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών κατά τη 
διάρκεια ενός περιστατικού στο κυβερνοχώρο, αναπτύσσει και 
εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας ώστε να 
μειώσει τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τα περιστατικά 
στο κυβερνοχώρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 
αποκατάσταση των δεδομένων που έχουν αλλοιωθεί από 
κάποιο σφάλμα στη σωστή τους μορφή καθώς και στη 
βελτίωση της υποδομής των συστημάτων και των επικοινωνιών 
[6]. 

Ανίχνευση (Detect): Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 
και στοχευμένων ενεργειών, με σκοπό τον εντοπισμό του 
συμβάντος στο κυβερνοχώρο. Αυτές οι ενέργειες 
περιλαμβάνουν την ανίχνευση διάφορων ανωμαλιών και 
συμβάντων καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και 
ανίχνευση  παράνομων διεισδύσεων [6]. 

Απόκριση (Response) Σε περίπτωση ανίχνευσης ενός ύποπτου συμβάντος στο 

κυβερνοχώρο πραγματοποιείται άμεση αναφορά, καθώς 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των κατάλληλων 
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μηχανισμών και δράσεων με σκοπό την ανταπόκριση σε 

συμβάντα ασφάλειας. Με τη χρήση της γρήγορης 

ανταπόκρισης, την ανάλυση, την επικοινωνία και το μετριασμό 

της βλάβης που πιθανόν να προκαλέσει το συμβάν, μπορεί να 

περιοριστούν  σε σημαντικό βαθμό οι συνέπειες στο 

κυβερνοχώρo [6]. 

 
Προστασία (Protect) 

Η έννοια της προστασία στοχεύει στο μετριασμό των  

διάφορων ανεπιθύμητων συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στο 

κυβερνοχώρο με τη χρήση κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, 

ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος στο 

κυβερνοχώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων 

μέτρων ασφαλείας, όπως ο έλεγχος πρόσβασης, η σωστή 

εκπαίδευση του προσωπικού ενός οργανισμού ή μίας 

επιχείρησης, η διασφάλιση των δεδομένων και των διαδικασιών 

για τη προστασία τους, καθώς και η σωστή συντήρηση και 

προστασία των υποδομών [6]. 

Tαυτοποίηση (Identify): Συσχετισμός που αφορά την ορθή και αποτελεσματική χρήση 

του πλαισίου ΝΙST, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε έναν 

οργανισμό να δώσει προτεραιότητα στις επιχειρησιακές του 

ανάγκες όπως η αξιολόγηση και η διαχείριση κινδύνων με τους 

οποίους  πιθανόν να έρθουν αντιμέτωπα τα συστήματα ΤΠΕ 

στο κυβερνοχώρο, καθώς και τους κινδύνους που πιθανόν να 

ελλοχεύουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται στο κυβερνοχώρo [6]. 

 
3.2 Γνώση Καθοδηγούμενη από την Άμυνα του Οργανισμού  

     Η προσέγγιση της καθοδηγούμενης γνώσης από την άμυνα του οργανισμού 

(Intelligence-driven Computer Network Defense) για τη προστασία και την άμυνα 

στον κυβερνοχώρο δημιουργήθηκε από την Lockheed Martin. Ο στόχος αυτής της 

προσέγγισης είναι να παρέχονται στους υπεύθυνους ασφάλειας οι κατάλληλες 

κατευθυντήριες γραμμές ώστε να κατανοήσουν, να συγκρίνουν και να μάθουν πως 

δρουν οι εισβολείς, μέσα από τη στάση τους από παλαιότερες προσπάθειες 

διείσδυσης που ήταν είτε επιτυχημένες, είτε αποτυχημένες. Στη συνέχεια, αφού οι 

υπεύθυνοι ασφάλειας κατανοήσουν τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι εισβολείς, 

δημιουργούν την ενεργητική νοημοσύνη (active intelligence) εκμεταλλευόμενοι τόσο 

τον τρόπο δράσης όσο και τα εργαλεία των επιτιθέμενων. Για παράδειγμα, 

τοποθετούν ισχυρούς μηχανισμούς και εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης των 

εισβολών, καθώς επίσης αντιστοιχίζουν με κουκίδες διαφορετικά σημεία αναφοράς, 

ώστε να είναι σε θέση οι υπεύθυνοι ασφάλειας, να συγκρίνουν και να αναγνωρίσουν 

τα κοινά σημεία μεταξύ των περιστατικών καθώς και τον εντοπισμό πιθανόν κοινών 

κριτηρίων [11]. Επιπλέον, τα δίκτυα που απαρτίζουν έναν οργανισμό 

χρησιμοποιώντας μία σειρά αμυντικών μηχανισμών, μπορούν να οριστούν ως μία 

στρατηγική που διακρίνει και διαχειρίζεται κινδύνους ενσωματώνοντας 12]:  

 Tην ανάλυση των αντιπάλων  
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 Τους στόχους των αντιπάλων  

 Τις ικανότητες των αντιπάλων 

 Τα δόγματα των αντιπάλων 

 Τους περιορισμούς των αντιπάλων 

 

     Για την επίτευξη και τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών, οι υπεύθυνοι 

ασφάλειας παρακολουθούν διαρκώς τα συστήματα, ώστε να καταφέρουν να 

αποσπάσουν πληροφορίες ζωτικής σημασίας υπό την μορφή Δεικτών Επίθεσης 

(Indicators of Compromise, εφεξής IoC) [12].  

     Οι IoCs  είναι καθοριστικής σημασίας, για τη δημιουργία γνώσης σχετικά με την 

άμυνα των δικτύων υπολογιστών, καθώς περιγράφουν την οποιαδήποτε πληροφορία 

που έχει άμεση σχέση με μία ανίχνευση εισβολής. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι 

τρεις (3) τύποι τέτοιων δεικτών [12]:   

 Ατομικοί (Atomic): Οι ενδείξεις αυτές είναι ενιαίες καθώς δε μπορούν να 

χωριστούν σε μικρότερα τμήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σε 

θέση να διατηρούν το νόημά τους στο πλαίσιο μίας εισβολής. Κάποια από 

αυτά τα παραδείγματα είναι οι διευθύνσεις IP, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τα αναγνωριστικά ευπάθειας.  
  

 Συμπεριφορά (Behavioral): Οι δείκτες αυτοί ορίζονται ως υπολογιστικοί και 

ατομικοί δείκτες, που συμπεριλαμβάνονται σε ποσοτικά κριτήρια και πιθανώς 

σε μία συνδυαστική λογική. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί ως 

ένας εισβολέας που χρησιμοποιούσε ένα κακόβουλο και ύπουλο λογισμικό 

(backdoor), με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μία αντιστοίχιση κίνησης μέσα 

στο δίκτυο προς κάποια IP διεύθυνση και ύστερα μόλις καταφέρει να 

αποκτήσει πρόσβαση, να την αντικαταστήσει με ένα hash MD5.  
  

 Υπολογίσιμοι (Computed): Οι δείκτες αυτοί διακρίνονται ως εκείνοι που 

διέρχονται εμπλεκόμενοι από κάποιο περιστατικό με συμπεριλαμβανόμενες 

τιμές κατακερματισμού, καθώς και κανονικές εκφράσεις.  

 

     Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι υπεύθυνοι ασφάλειας μέσω διάφορων 

αναλύσεων και συνεργασιών μεταξύ τους, θα ανακαλύψουν διάφορους δείκτες, που 

θα τους ενσωματώσουν στα εργαλεία τους, με απώτερο σκοπό να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητές τους, όταν εντοπιστεί κάποια αντιστοίχιση. Φυσικά, όλη αυτή η 

διαδικασία θα δημιουργήσει πρόσθετους δείκτες που θα ανήκουν στο ίδιο σύνολο 

ενεργειών και διαδικασιών.  

     Επιπρόσθετα, η εν λόγω προσέγγιση κυβερνοασφάλειας  χρησιμοποιεί τον όρο  

Cyber Kill Chain, εφεξής CKC, ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους ασφάλειας στην 

ανάπτυξη των απαραίτητων δράσεων (Cources of Action), για να εντοπιστούν οι 

επιθέσεις έγκαιρα και πριν πραγματοποιηθούν [13] [14]. Η CKC είναι μία 

συστηματική διαδικασία που αποσκοπεί στη παγίδευση του μη εξουσιοδοτημένου 

χρήστη αναλύοντας τα βήματα που πρέπει ένας επιτιθέμενος να ακολουθήσει, ώστε 

εν τέλει να αποκομιστούν όλα τα απαραίτητα αποτελέσματα. 
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Στην Εικόνα 2, παρουσιάζονται τα επτά (7) στάδια που απαρτίζουν την CKC.  

 
Εικόνα 2: Στάδια CKC [12] 

1. Αναγνώριση (Reconnaisance): Το πρώτο στάδιο της CKC, συμπεριλαμβάνει 

την έρευνα, το προσδιορισμό, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων και 

επιθυμητών στόχων. 
  

2. Εξοπλισμός (Weaponization): Στο δεύτερο στάδιο,  ο επιτιθέμενος 

εξοπλίζεται με κακόβουλο λογισμικό σχετικά με τις πληροφορίες που έχει 

συλλέξει από το προηγούμενο βήμα. Το εν λόγω λογισμικό το ενσωματώνει 

σε κάποιο άλλο πρόγραμμα για να το αποστείλει στον στόχο όπου θα τον 

παραπλανήσει και θα το θέσει σε λειτουργία. Έτσι τις περισσότερες φορές τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται έχουν είτε τη μορφή PDF είτε τη μορφή 

των Microsoft Office εγγράφων. 
  

3. Παράδοση (Delivery):  Κατά το στάδιο αυτό γίνεται η παράδοση του ανωτέρω 

κακόβουλου αρχείου και σύμφωνα με την Ομάδα Αντιμετώπισης 

Παρεμβάσεων Πληροφορικής, από το 2004-2010, τα τρία (3) πιο σημαντικά 

μέσα παράδοσης είναι: 

 Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Ιστοσελίδες  

 Οι αφαιρούμενες συσκευές (συνήθως συσκευές USB) 
  

4. Εκμετάλλευση (Exploitation): Σε αυτή τη διαδικασία, οι μη εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες εκμεταλλεύονται διάφορες ευπάθειες στο σύστημα του οργανισμού 

που εργάζονται, καθώς και πιθανές ευπάθειες του λειτουργικού συστήματος. 
 

5. Εγκατάσταση (Installation): Η διαδικασία της εγκατάστασης δημιουργεί μία 

εγκατάσταση ενός κακόβουλου λογισμικού trojan ή backdoor σε μία 

απομακρυσμένη σύνδεση (στον υπολογιστή του θύματος), ώστε ο αντίπαλος 

να έχει τη ψευδαίσθηση ότι δραστηριοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

που δε βρίσκεται υπό παρακολούθηση. 
  

6. Εντολή και Έλεγχος (Command and Control ή C2): Σε αυτό το στάδιο, 

δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας συνήθως συγκεκαλυμμένο, μεταξύ του 

επιτιθέμενου και του παραβιασμένου συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, το 

κακόβουλο λογισμικό που εγκαταστάθηκε στο σύστημα κατά το προηγούμενο 

βήμα εγκαθιδρύει σύνδεση με τον δημιουργό του. 
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7. Δράσεις σχετικά με τους στόχους (Actions on Objectives): Τέλος, μετά από 

την υλοποίηση όλων των παραπάνω σταδίων, οι μη εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχία τους στόχους τους. Τις 

περισσότερες φορές οι εισβολείς στοχεύουν στη συλλογή, κρυπτογράφηση, 

καθώς και στην υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών από το περιβάλλον των 

υποψήφιων θυμάτων τους. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκετές 

περιπτώσεις όπου οι εισβολείς επιθυμούν να διεισδύσουν στο σύστημα ενός 

υποψήφιου θύματος με σκοπό τη χρήση της δικτυακής του συσκευής ως ένα 

κομβικό σημείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη παραβίαση ή τη πρόκληση σε 

κίνδυνο της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πρόσθετων 

συστημάτων που διακινούνται πλευρικά στο εσωτερικό του δικτύου. 

 

Στον  Πίνακας 3, αναφέρονται  με τη σειρά όλα τα στάδια της CKC, καθώς και 

κάποια παραδείγματα περιστατικών ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω 

στάδια [15]. 

Πίνακας 3: Στάδια CKC με παραδείγματα 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αναγνώριση (Reconnaissance) O επιτιθέμενος βρίσκει ένα χάσμα στην 

ασφάλεια του κοινωνικού δικτύου. 

Οπτικοποίηση (Weaponization) Ο επιτιθέμενος δημιουργεί μία κακόβουλη 

προσκόλληση. 

Παράδοση (Delivery) Ο επιτιθέμενος το παραδίδει 

χρησιμοποιώντας κοινωνικά μέσα ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη 

τακτοποίηση ενός υπαλλήλου. 

Εκμετάλλευση (Exploitation) Ο υπάλληλος ανοίγει το αρχείο και η 

ευπάθεια είναι εκτεθειμένη. 

Εγκατάσταση (Installation) Το κακόβουλο πρόγραμμα εγκαθίσταται 

αμέσως στον πελάτη. 

Εντολή και Έλεγχος (Command and 

Control) 

Ο επιτιθέμενος παίρνει τον έλεγχο του 

συστήματος. 

Δράσεις σχετικά με τους στόχους 

(Actions on Objectives) 

Ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να εντοπίσει 

και να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμα 

δεδομένα. 

 
Στον Πίνακα 4, περιγράφονται οι ενέργειες δράσης όπου απεικονίζονται τα στάδια 

των προηγμένων επίμονων απειλών (APT), όπου στη κάθε φάση που υπόκεινται 

αναφέρονται τα συστήματα, οι λίστες ελέγχου πρόσβασης καθώς και οι βέλτιστες 

πρακτικές σκλήρυνσης του συστήματος που χρησιμοποιούνται [12]. 

Πίνακας 4: Ενέργειες Δράσης (Courses of Actions) 

ΣΤΑΔΙΑ Ανίχνευση 

(Detect) 

Άρνηση 

(Deny) 

Διάσπαση 

(Disrupt) 

Υποβιβασμός 

(Degrade) 

Eξαπάτηση 

(Deceive) 

Αναγνώριση 

(Reconnaisance) 

Web 

Analytics 

Firewall 

ACL 

- - - 
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Οπτικοποίηση  

(Weaponization) 

NIDS NIPS - - - 

Παράδοση 

(Delivery) 

Vigilant 

User 

Proxy 

Filter 

Inline AV Email Queing - 

Εκμετάλλευση 

(Exploitation) 

HIDS Vendor 

Patch 

EMET, 

DEP 

- - 

Εγκατάσταση 

(Installation) 

HIDS - AV - - 

Εντολή και 

Έλεγχος 

(Command and 

Control) 

NIDS Firewall 

ACL 

NIPS Tarpit DNS 

redirect 

Δράσεις σχετικά 

με τους στόχους 

(Actions on 

Objective) 

Audit log - - Quality of 

Service 

throttle 

Honeypot 

 

Παραπάνω στον Πίνακα 4, διακρίνεται σε κάθε στάδιο των Ενεργειών Δράσης 

(Courses of Actions) οι μηχανισμοί και τα συστήματα που απαιτείται να 

χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη πρόληψη και  τον έγκαιρο εντοπισμό. 
    

     Όλοι αυτοί οι αμυντικοί μηχανισμοί στοχεύουν στην επίτευξη της ανθεκτικότητας 

του συστήματος. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επιτευχθεί με την προϋπόθεση ότι οι 

υπεύθυνοι ασφάλειας θα δυσκολεύουν συνεχώς και σε μεγάλο βαθμό τους εισβολείς, 

ώστε να μη μπορούν να επιτύχουν τις προσδοκίες τους. Ακόμη, όλη αυτή η 

διαδικασία επιβάλλει στους εισβολείς να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό τις 

οικονομικές τους δαπάνες αν θέλουν να επιτύχουν τη διείσδυσή τους είτε στο 

σύστημα, είτε στο δίκτυο [12]. 

     Επιπλέον, οι υπεύθυνοι ασφάλειας γνωρίζουν τη σημαντικότητα της 

ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ευελιξίας των συστημάτων και των 

δικτύων. Για αυτό το λόγο παρακολουθούν και καταμετρούν σε πολύ συχνή βάση την 

απόδοση και την αποτελεσματικότητα των αμυντικών τους μηχανισμών ώστε να μη 

ρισκάρουν σε καμία περίπτωση την ασφάλειά τους [12]. 

 

3.3 Άμυνα σε Βάθος  

     H Άμυνα σε Bάθος (Defense in Depth) προέρχεται από την στρατιωτική 

στρατηγική προστασίας, η οποία με τη χρήση διάφορων εμποδίων παρακωλύει σε 

σημαντικό βαθμό την επιτυχή διείσδυση των εισβολέων, παρεκκλίνοντας τους από τη 

πραγματοποίηση των στόχων τους. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης διαδικασίας, 

οι διαχειριστές της ασφάλειας παρακολουθούν μεθοδικά την κινητικότητά τους και 

στη συνέχεια δημιουργούν τους απαραίτητους αμυντικούς μηχανισμούς με απώτερο 

σκοπό την απώθησή τους [16]. 
     Επιπλέον, η στρατηγική της Άμυνας σε Βάθος συνδυάζει τα αμυντικά μέτρα της 

παρακολούθησης και της προστασίας, ώστε να αποτραπούν οι δραστηριότητες των 
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εισβολέων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί  με κάποιες ειδικές προσεγγίσεις, 

όπου ένας οργανισμός μπορεί να ανιχνεύσει και να ανταποκριθεί στην οποιαδήποτε 

μορφή εισβολής με σκοπό να ελαχιστοποιήσει και να επιβραδύνει τις αρνητικές 

συνέπειες μίας ανεπιθύμητης εισβολής [16]. 
     Αξίζει να αναφερθεί ότι οι υποδομές των πληροφοριών στους τομείς του 

ιδιωτικού και του δημόσιου βιομηχανικού συστήματος ελέγχου (ICS) χρησιμοποιούν 

διάφορες τεχνολογίες δικτύωσης, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

επιτευχθεί με την ομαλή ενοποίηση των δικτύων που διέπουν έναν οργανισμό σε 

συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου δικτύων [16]. 
     Επιπλέον, η συγκεκριμένη στρατηγική (Άμυνα σε Βάθος) είναι μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θέτει κάποια όρια και κάποιους περιορισμούς 

στους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλότητας των 

συστημάτων που απαρτίζουν έναν οργανισμό. Ο στόχος της παρούσας προσέγγισης 

είναι αρχικά η μη διευκόλυνση των εισβολέων στην επίτευξη των οποιονδήποτε 

στόχων τους. Αυτό φυσικά μπορεί να επιτευχθεί με τη διαρκή παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων τους και στη συνέχεια τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων 

σχετικά με τους τρόπους απώθησής τους. Ακόμη, η λήψη των καταλληλότερων 

προστατευτικών και αμυντικών μέτρων είναι απαραίτητοι για την αποτροπή  και 

παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των εισβολέων, καθώς ο οργανισμός ανιχνεύει και 

ανταποκρίνεται στις εισβολές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση και την άμβλυνση 

των συνεπειών μίας ανεπιθύμητης διείσδυσης [16]. 
     Εκτός από όλα αυτά, η Άμυνα σε Βάθος υλοποιεί μία ολιστική προσέγγιση για τη 

μέγιστη εξασφάλιση της προστασίας των υλικών στοιχείων που απαρτίζουν έναν 

οργανισμό. Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να καταστεί εφικτή με το να 

λαμβάνονται  υπόψη από τους υπεύθυνους ασφάλειας οι διάφορες διασυνδέσεις, 

καθώς και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων για τη παροχή της 

αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των επιπέδων και της προστασίας των 

συστημάτων που δραστηριοποιούνται στο κυβερνοχώρο [16]. 
     Επίσης, θα πρέπει οι υπεύθυνοι ασφάλειας να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό 

τις δυνατότητες των εισβολέων, τις ευπάθειες και τα τρωτά σημεία των συστημάτων 

τους ώστε να λάβουν τα αποτελεσματικότερα μέτρα και αμυντικές στρατηγικές για τη 

προστασία των ICS συστημάτων. Με αυτό τον τρόπο τα αντίμετρα που θα πρέπει να 

ληφθούν θα προστατεύουν τα κρίσιμα στοιχεία του ICS, με τη χρήση των 

κατάλληλων τεχνικών στα πολλαπλά επίπεδα άμυνας [16]. 
     Ακόμη, οι στρατηγικές της Άμυνας σε Βάθος που υλοποιούνται στα συστήματα 

ελέγχου (ICS) αποτελούνται  από τα παρακάτω χαρακτηριστικά [16]: 
 Το κόστος της συντήρησης των παλαιότερων συστημάτων  

 Την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των διάφορων συστημάτων ελέγχου με τα 

δίκτυα των επιχειρήσεων  

 Τη δυνατότητα των απομακρυσμένων χρηστών να έχουν πρόσβαση στις 

επιχειρήσεις και στα ICS συστήματα  
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 Την κατάσταση της τεχνολογίας σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης 

και ασφάλειας των πρωτοκόλλων  

 Τη δυνατότητα διατήρησης και ενημέρωσης μίας κατάστασης που έχει άμεση 

σχέση με τις αναδυόμενες απειλές στα ICS συστήματα 

 

     Η Άμυνα σε Βάθος, αποτελείται από τη συνεργασία των ανθρώπων, της 

τεχνολογίας και των πράξεων, καθώς η επίλυση των προβλημάτων και η τεχνολογία 

οδηγεί στην αποκατάσταση όλων των προβλημάτων. Συνεπώς, οι οργανισμοί θα 

πρέπει να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση και να αναπροσαρμόζουν τα αντίμετρα 

ασφαλείας για την εξασφάλιση της προστασίας των συστημάτων από οποιαδήποτε 

είδη απειλών [16]. 

     Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι υπεύθυνοι και οι διαχειριστές της 

ασφάλειας για να επιτύχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, θα πρέπει να 

δυσκολέψουν σε σημαντικό βαθμό τους εισβολείς. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

επιτευχθεί υποχρεώνοντας τους να δαπανήσουν πολύ σημαντικά χρηματικά ποσά 

προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης 

πολλαπλών επιπέδων διακατέχει καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή άμεσων επιθέσεων 

στα κρίσιμα συστήματα, καθώς παρέχει πολλαπλές ταυτόχρονες φυσικές περιοχές 

σχετικά με την υλοποίηση των τεχνολογιών ανίχνευσης εισβολών [16]. 

3.3.1 Πρακτικές Διαχείρισης Κινδύνων 

     Ένας οργανισμός για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συστημάτων του που 

δραστηριοποιούνται στο κυβερνοχώρο, χρησιμοποιεί ένα σύνολο στοχευμένων 

πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Στη συγκεκριμένη υποενότητα περιγράφεται μία 

προσέγγιση τριών (3) επιπέδων, ώστε να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν οι 

διάφοροι κίνδυνοι.   

 

Στην Εικόνα 3, απεικονίζονται από πάνω προς τα κάτω τα τρία (3) επίπεδα που 

χρησιμοποιούνται από τα συστήματα ενός οργανισμού με σκοπό τον εντοπισμό των 

κινδύνων. 

 
Εικόνα 3: Πρακτικές διαχείρισης κινδύνων [16] 

1. Αρχικά, στο Επίπεδο 1 (Tier 1), η οργανωτική δομή της επιχείρησης, υλοποιεί 

ένα πλαίσιο που καλύπτει μία σειρά από δραστηριότητες που πρέπει να 

εφαρμοστούν, με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την 

ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των συστημάτων τους. Οι 

δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να επιτελούν συγκεκριμένες τεχνικές και 

μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των διαφόρων κινδύνων με βάση την 

επιχειρηματική σκοπιά. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 
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καλύπτουν με αξιοπιστία και φερεγγυότητα τους τύπους και την έκταση των 

αμυντικών μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ο μετριασμός των διάφορων κινδύνων 

και απειλών, με σκοπό την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση τους. Εκτός από 

όλα αυτά, μία αξιόπιστη προσέγγιση θα πρέπει να μελετήσει, να κατανοήσει 

και στη συνέχεια να σχεδιάσει ένα πλάνο που να συμπεριλαμβάνει την 

εποπτεία και την ανοχή που θα πρέπει να καθοριστεί σχετικά με την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων. 
  

2. Στη συνέχεια στο Επίπεδο 2 (Tier 2), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

αντιμετώπιση των κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τους κινδύνους που παραμονεύουν σε συνδυασμό με τις  

παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο κυβερνοχώρο. Οι 

δραστηριότητες διαχείρισης παράνομων διεισδύσεων στο συγκεκριμένο 

επίπεδο περιλαμβάνουν μία σειρά μέτρων όπως τη μη χρήση συγκεκριμένων 

λειτουργιών και διαδικασιών στα ICS συστήματα που απαρτίζουν έναν 

οργανισμό. Ακόμη, θεμέλιος λίθος της ασφάλειας των συστημάτων είναι η 

δυνατότητα επιβολής διάφορων προτεραιοτήτων στις λειτουργίες και στις 

διαδικασίες των ICS συστημάτων που αφορούν τους στόχους και τους 

σκοπούς που θέτει η οργανωτική διοίκηση ενός οργανισμού. Επιπλέον, στο 

συγκεκριμένο επίπεδο γίνεται ένα ξεκαθάρισμα όλων των τύπων 

πληροφοριών, όπου στη συνέχεια αφαιρούνται αυτοί που δεν είναι χρήσιμοι 

στις λειτουργίες, στις διαδικασίες και στις αλληλεπιδράσεις των πληροφοριών 

που διακινούνται στο κυβερνοχώρο. Επίσης, δραστηριοποιείται και 

ενσωματώνεται μία στρατηγική ανάπτυξης σχετικά με τις επιχειρηματικές 

ανάγκες και διαδικασίες στα ICS συστήματα. Τέλος, πραγματοποιείται ένας 

σαφείς καθορισμός που αφορά την αξιολόγηση, την ελαχιστοποίηση των 

παράνομων διεισδύσεων, καθώς και την αποδοχή και τον έλεγχο της 

επικινδυνότητας τους στο κυβερνοχώρο. 
   

3. Τέλος, στο Επίπεδο 3 (Tier 3), πραγματοποιείται η εκτέλεση των λειτουργιών 

και των προσεγγίσεων που αφορούν τη διαχείριση των κινδύνων. Αυτή η 

διαδικασία ορίζεται με βάση την ανίχνευση, την απόκριση, την ανάκτηση, το 

προσδιορισμό καθώς και τη προστασία των συστημάτων ως μία 

ολοκληρωμένη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος. Επιπλέον, το 

συγκεκριμένο επίπεδο στοχεύει στη διασφάλιση της αρτιότητας των 

συστημάτων με μία σειρά μέτρων προστασίας όπως είναι η ταξινόμηση των 

προτεραιοτήτων. Στη συνέχεια αποσκοπεί  στον εντοπισμό των απειλών και 

των ευπαθειών μέσω διάφορων στρατηγικών προσεγγίσεων με στόχο τη 

διασφάλιση των διαδικασιών αποδοχής κινδύνων, καθώς  και την ιεράρχηση 

των εγκρινόμενων στοιχείων που εκτελούνται και εφαρμόζονται ως 

συστατικά στοιχεία του κύκλου ζωής των ICS συστημάτων. 
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3.3.2 Αρχιτεκτονική της Άμυνας σε Βάθος  

Στην Εικόνα 4, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της αρχιτεκτονικής Άμυνας σε Βάθος, 

όπου περιγράφονται συνοπτικά τα επτά (7) στρώματα,  με απώτερο σκοπό την 

εύρεση της αποτελεσματικότερης λύσης για την οχύρωση της ασφάλειας των ICS 

συστημάτων που δραστηριοποιούνται στο κυβερνοχώρο.   

 
Εικόνα 4: Παραδείγματα της αρχιτεκτονικής Άμυνας σε Βάθος (Defense in depth) [17] 

1. Αρχικά στο Επίπεδο 0- Φυσικό (Level 0- Physical) συμπεριλαμβάνονται 

διάφορες συσκευές συλλογής δεδομένων όπως μετρητές, βαθμίδες, 

αισθητήρες, καθώς και μία ποικιλία διαφορετικών μονάδων ελέγχου. Στη 

συνέχεια, στο συγκεκριμένο επίπεδο πραγματοποιείται η μεταφορά των μη 

επεξεργασμένων πληροφοριών πριν πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε είδος 

παραποίησης και επεξεργασίας τους. Ακόμη, στο συγκεκριμένο στάδιο η 

ασφάλεια των δεδομένων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς εστιάζεται στη 

προσπάθεια αποτροπής των εισβολέων με τη χρήση ορατών εμποδίων όπως 

κάμερες, εμπόδια και περιορισμούς. 
   

2. Ακολουθεί το Επίπεδο 1- Προστασία (Level 1-Protection), όπου 

πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τους 

αισθητήρες. Αυτή η διαδικασία στοχεύει στη λήψη των καταλληλότερων 

αποφάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των ICS 

συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο επίπεδο, όλες οι 

συσκευές είτε είναι κάποια μη σύνθετη συσκευή, είτε κάποια ευφυής 

ηλεκτρονική συσκευή (IED) λειτουργούν αυστηρά σε πραγματικό χρόνο. 

Αυτό συμβαίνει καθώς αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι ρυθμίσεις 

σωστά, τότε δε θα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Επιπλέον, 

όλες οι συσκευές που λειτουργούν στο Επίπεδο 1 απομονώνονται από το 

υπόλοιπο σύστημα μέσω των πυλών και των διακομιστών θυρών. 
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3. Στη συνέχεια στο Επίπεδο 2- Aυτοματοποίηση (Level 2- Automation), οι 

συσκευές που βρίσκονται εγκατεστημένες σε έναν οργανισμό λαμβάνουν τα 

δεδομένα σε αναλογική μορφή, όπου στη συνέχεια τα αναλύουν, τα 

επεξεργάζονται και τα εξάγουν σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, πέρα από τις 

συγκεκριμένες δυνατότητες μπορούν να λάβουν κάποια ψηφιακή είσοδο από 

το Επίπεδο 1, ώστε να τα επεξεργαστούν χωρίς να τα προφυλάξουν, όπως για 

ανάκτηση, SCADA, καταγραφή συμβάντων, μέτρηση, κτλ. Ακόμη, σε αυτό 

το επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι ασφάλειας θα ενημερωθούν σωστά 

σχετικά με τη κατάσταση του συστήματος. Η ακεραιότητα του συστήματος 

μπορεί να οριστεί μέσω της γραμμής βάσης και της γραμμής βάσης 

επαλήθευσης. Στο συγκεκριμένο επίπεδο, η αρχιτεκτονική είναι έτσι 

δομημένη, ώστε να συμβάλλει στην υπεράσπιση της διαθεσιμότητας και της 

ακεραιότητας στα Επίπεδα 0 και 1. Τέλος, στο Επίπεδο 2 οι συσκευές 

μπορούν να επεξεργάζονται, να φιλτράρουν και να παρεμποδίζουν διάφορες 

ενημερώσεις υλικού και λογισμικού. 
  

4. Ακόμη στο Επίπεδο 3- Πρόσβαση (Level 3- Access) υπάγεται μία ποικιλία 

συσκευών που φιλτράρουν και θέτουν κάποιους περιορισμούς στα επίπεδα 

που αλληλοεπιδρούν ανάμεσα σε χρήστες και μηχανές. Επιπλέον, το Επίπεδο 

3 υποστηρίζει την επαλήθευση μέσω του διακομιστή μεσολάβησης από τις 

καταλληλότερες συσκευές SCADA, ώστε να αποκομίσουν τα απαραίτητα 

προνόμια πρόσβασης στις συσκευές που βρίσκονται στα Επίπεδα 0,1 και 2. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Επίπεδο 3 και πάνω οι συσκευές δε μπορούν 

να θεωρηθούν απαραίτητα ως πραγματικά ιδιωτικά δίκτυα, καθώς 

αλληλοεπιδρούν με εξωτερικά δίκτυα. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία διακατέχει η 

εξασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας. Εκτός από αυτό, το 

Επίπεδο 3 λειτουργεί ως μηχανή επικοινωνίας καθώς έχει δημιουργηθεί για να 

αντιμετωπίζει και να αποτρέπει όσο το δυνατόν περισσότερες επιθέσεις, πριν 

βρεθούν στα άνω επίπεδα του Επιπέδου 3. Ωστόσο, παρά το σχεδιασμό του δε 

καθίσταται εφικτή η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας στο έπακρο. Τέλος, ο 

σχεδιασμός τους αποτελείται από μία πληθώρα τεχνικών κρυπτογράφησης 

κάποια από τα οποία είναι το IPsec, TLS, SSH. 
  

5. Επιπλέον, στο Επίπεδο 4- SCADA (Level 4- SCADA) υποστηρίζεται η 

ασφαλής αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα συστήματα, καθώς δε τίθενται 

σε κίνδυνο οποιαδήποτε μορφή προστασίας και αυτοματοποίησης στα 

χαμηλότερα επίπεδα. Ακόμη, χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα πρωτόκολλα 

κεντρικής διαχείρισης, με απώτερο σκοπό τη συλλογή των αρχείων και των 

συμβάντων καταγραφής, για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης 

σχετικά με τη προστασία των ICS συστημάτων, των λειτουργικών 

συστημάτων καθώς και άλλων υπολογιστικών συσκευών. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι στο Επίπεδο 4 ο συνδυασμός της εμπιστευτικότητας και της 

ακεραιότητας συμβάλλει στην επικράτηση όλων των δικτυακών και 

υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης, η ακεραιότητα των δεδομένων είναι 
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ζωτικής σημασίας διότι διακινούνται μεγάλες ποσότητες δεδομένων που λόγω 

των επιθέσεων, τα HMI και τα δεδομένα του συστήματος μπορούν να 

παρουσιαστούν ως μη πραγματικές πληροφορίες. Αυτό φυσικά μπορεί να 

οδηγήσει στην παραπλάνηση, είτε ακόμη και στην εξαπάτηση των υπεύθυνων 

ασφάλειας. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα 

κρυπτογράφησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των πληροφοριών, 

καθώς και η ανίχνευση των παράνομων διεισδύσεων από ομότιμους και 

εφεδρικούς υπολογιστές.  
  

6. Επίσης στο Επίπεδο 5- Παράμετροι (Level 5- Perimeter) ευνοείται  η αξία και 

η σημασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής και της 

φυσικής περιμέτρου. Η συγκεκριμένη δυνατότητα συγκροτεί ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο, καθώς μία αξιόπιστη φυσική περίμετρος 

συμπεριλαμβάνει μία σειρά χαρακτηριστικών, όπως τη παρακολούθηση και 

τον έλεγχο πρόσβασης. Ακόμη, αξίζει να επισημανθεί ότι διατίθενται οι 

απαραίτητοι αμυντικοί μηχανισμοί καθώς και οι κατάλληλες στρατηγικές 

προσεγγίσεις αντιμετώπισης των παράνομων διεισδύσεων, καθώς 

επιτυγχάνεται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των χαμηλότερων 

επιπέδων. Τέλος, στο τρέχων επίπεδο διαφυλάσσεται  η ακεραιότητα και η 

εμπιστευτικότητα των εικονικών δικτύων (VPN) καθώς γίνεται επικύρωση 

των δικτύων ομότιμων χρηστών (peer-to-peer users), κρυπτογραφώντας και 

εκτελώντας τις επικοινωνίες και την επαλήθευση της ακεραιότητας των 

πακέτων. Οι τεχνολογίες VPN χρησιμοποιούν IPsec και TLS πρωτόκολλα. 
 

7. Τέλος στο Επίπεδο 6- Άνθρωποι (Level 6- People), απεικονίζεται η 

αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα. Σε αυτή τη περίπτωση η 

κατοχύρωση της ασφάλειας μπορεί να εξελιχθεί αμφίρροπη, καθώς οι 

άνθρωποι είτε εσκεμμένα, είτε όχι μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλά 

σφάλματα. Όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενα επίπεδα, η διασφάλιση της 

ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας, συγκροτούν τη  

διατήρηση της ασφάλειας σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. Για αυτό το 

λόγο, θα πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν μόνο τα δικαιώματα της 

πληροφόρησης και της πρόσβασης που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων τους. Αυτοί οι περιορισμοί προφυλάσσουν από την 

επικινδυνότητα, τη κατάχρηση και τη παραβίαση των συστημάτων. Επιπλέον, 

ίσως η σημαντικότερη μορφή προστασίας είναι η συνεχής εκπαίδευση των 

χρηστών σχετικά με τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές 

που θα ενισχύσουν τη διαδικασία της ασφάλειας προς τη σωστή κατεύθυνση 

σχετικά με τη προστασία των οργανισμών, των συστημάτων και των χρηστών. 

 

3.3.3 Eργαλεία και Υπηρεσίες για την Άμυνα ICS σε Βάθος 

      Το ΙCS Cert της DHS περιλαμβάνει μία σειρά εργαλείων και υπηρεσιών, σχετικά 

με την εξασφάλιση και τη βελτίωση της ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων που 

διέπουν έναν οργανισμό. Το συγκεκριμένο λογισμικό ανάλογα με την υποδομή και τη 
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πολυπλοκότητα των συστημάτων του, παρέχει ένα συνδυασμό αξιολογήσεων χωρίς 

κόστος, ώστε να ενισχύσει την ασφάλεια των συστημάτων απέναντι στο 

κυβερνοχώρο [17]. 

 CSET  
  

     Το ICS Cert παρέχει το εργαλείο Cyber Security Evaluation Tool (CSET), το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των 

συστημάτων, σχετικά με την ασφάλεια τους στο κυβερνοχώρο. Αυτή η δυνατότητα 

μπορεί να καταστεί ρεαλιστική, καθώς οι χρήστες μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος 

τα κατάλληλα πρότυπα και τις αποτελεσματικότερες πρακτικές που ταιριάζουν στα 

συστήματά τους. Ακόμη, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του CSET εργαλείου είναι ότι 

παρέχεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να 

το χρησιμοποιήσουν εύκολα, χωρίς τη βοήθεια του προσωπικού ICS Cert [16]. 

  

Στην Εικόνα 5, απεικονίζεται η διαδικασία των αξιολογήσεων του εργαλείου CSET. 

Για την αποτελεσματικότερη διαδικασία αξιολόγησης του CSET, ο ιδιοκτήτης του 

συστήματος καθώς και οι υπεύθυνοι ασφάλειας θα πρέπει να εμπιστευτούν την 

αξιοπιστία των συστημάτων τους σε εξειδικευμένους γνώστες της πληροφορικής 

καθώς και άλλων κλάδων όπου καθίσταται αναγκαίο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί, ώστε να ευδοκιμήσουν οι διάφορες αξιολογήσεις των υποκείμενων 

διαδικασιών ελέγχου, των διαδικασιών, καθώς και των προστατευτικών και 

αστυνομικών ελέγχων των συστημάτων. 

 
Εικόνα 5: Διαδικασία αξιολόγησης του εργαλείου CSET [16] 

     Η ορθή αξιολόγηση του εργαλείου CSET επιτάσσει την εκτίμηση και την 

αξιολόγηση των στοιχείων που διακινούνται στο κυβερνοχώρο. Το συγκεκριμένο 

εργαλείο συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένους δικτυακούς χάρτες, ώστε να μπορεί να 

εξάγει σε οπτική μορφή τη τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας του συστήματος. 

Αυτό συμβαίνει διότι οι διαχειριστές των συστημάτων θα πρέπει να είναι διαρκώς 

ενημερωμένοι για τη κατάσταση των συστημάτων, ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας, ενσωματώνοντας αμυντικούς μηχανισμούς προστασίας [16]. 

 Ανάκτηση Αρχιτεκτονικής Σχεδιασμού  

     Η ανασκόπηση Αρχιτεκτονικής Σχεδιασμού (Design Architecture Reviews ή 

αλλιώς DAR) είναι μία αξιολόγηση που αφορά την αρχιτεκτονική σχεδιασμού ενός 

ICS συστήματος, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες ομάδες πληροφορικής με 

τεχνολογίες. Αυτό συμβαίνει καθώς στόχος της είναι ο έλεγχος, η επανεξέταση και η 

παρακολούθηση των εσωτερικών και των εξωτερικών συνδέσεων στα συστήματα 

ελέγχου. Η ανασκόπηση της αρχιτεκτονικής σχεδιασμού (DAR) αποτελείται από 

τρεις (3) βασικούς τομείς [16]: 
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 Αρχιτεκτονική ICS δικτύου  

 Καταγραφή των συστημάτων που απαρτίζουν έναν οργανισμό  

 Σειρά ελέγχων ασφάλειας και παρακολούθησης  

 

     Επιπλέον, μία Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού (DAR) μπορεί να οριστεί ως μία 

ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης και ανακάλυψης, χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες στρατηγικές της Άμυνας σε Βάθος, που αφορούν τα περιουσιακά 

στοιχεία ενός οργανισμού σε συνδυασμό με τα συστήματα παρακολούθησης της 

δικτυακής κίνησης [16]. 

     Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της είναι η ολοκληρωμένη 

αναφορά στους διαχειριστές ασφάλειας σχετικά με τις αλληλεξαρτήσεις των 

συστημάτων, των ευπαθειών και των τρόπων μετριασμού των παράνομων εισβολών 

[16]. 

 

 Επαλήθευση και Επικύρωση Αρχιτεκτονικής Δικτύου  

     Η αξιολόγηση της Αρχιτεκτονικής Δικτύωσης και Επαλήθευσης (Network 

Architecture Validation and Verification  ή αλλιώς NAVV) εξαρτάται από την 

ανάλυση του δικτύου που προκύπτει από τα ICS δίκτυα. Η ICS Cert για να καταφέρει 

να παρακολουθήσει και να ελέγξει τη κινητικότητα των συσκευών και των δικτύων, 

θα πρέπει να διεκπεραιώσει  μία σειρά στρατηγικών προσεγγίσεων και αναλύσεων. 

Αυτό συμβαίνει με σκοπό την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

και διαφάνεια σχετικά με τον εντοπισμό των παράνομων διεισδύσεων από εισβολείς. 

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των NAVV δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, στους 

διαχειριστές, καθώς και στους υπεύθυνους ασφάλειας τη δυνατότητα να επιτύχουν 

κάποιες πολύ σημαντικές διαδικασίες, μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω [16][17]: 

 Ακριβής έλεγχος των διαγραμμάτων ροής των ICS δικτύων  

 Αποτελεσματικότερος και ακριβέστερος εντοπισμός εσφαλμένων συσκευών ή 

επικοινωνιών μη ασφαλών πληροφοριών  

 Ακριβής ανάλυση των υπαρχουσών ροών δεδομένων, ώστε να σιγουρευτούν 

ότι οι κρίσιμες συσκευές λειτουργούν με ακρίβεια  

 Υποδείξεις περιοχών και διάφορων ευκαιριών, με σκοπό την αύξηση της 

προστασίας των περιμέτρων που καθορίζονται τα συστήματα 

 Απόκτηση των κατάλληλων τεχνικών γνώσεων, με στόχο την ακριβέστερη 

παρακολούθηση και επαλήθευση της διακίνησης των επικοινωνιών στα ICS 

δίκτυα 

 

     Τέλος, λόγω της πολυπλοκότητας των ICS δικτύων που συνδέονται πολλές φορές 

και με εξωτερικά δίκτυα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνων. Αυτό συμβαίνει 

καθώς η ποικιλομορφία των επιθέσεων αποσκοπεί στη παράνομη διείσδυση των 

πόρων του συστήματος, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σε αρκετές περιπτώσεις 

ασύγχρονες επιθέσεις και επιθέσεις στα αδύναμα και τρωτά σημεία των συστημάτων 

ελέγχου [16]. 
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Στον Πίνακα 5, απεικονίζονται οι σημαντικότερες διαθέσιμες λύσεις και αμυντικές 

στρατηγικές, ώστε να επιτευχθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό η ασφάλεια 

της Άμυνας σε Βάθος. Ακόμη, όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να υλοποιούν και να 

εφαρμόζουν αυτές τις προτάσεις λύσεων και στρατηγικών, ώστε να αναπαράγουν 

αμυντικά επίπεδα με σκοπό να επιτρέπουν τη λειτουργικότητα των ICS δικτύων, 

επιτυγχάνοντας τη καλύτερη δυνατή προστασία των κρίσιμων υποδομών ελέγχου 

[16]. 

Πίνακας 5: Στοιχεία Στρατηγικής Άμυνας σε Βάθος 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων  Προσδιορισμός των απειλών  

 Χαρακτηρισμός του κινδύνου  

 Διατήρηση του αποθέματος περιουσιακών 

στοιχείων 

Αρχιτεκτονική Κυβερνοασφάλειας  Πρότυπα/ Συστάσεις  

 Πολιτική  

 Διαδικασίες  

Σωματική Ασφάλεια  Ηλεκτρονικό πεδίο κλειδωμένο από  κάτω  

 Έλεγχοι πρόσβασης του Κέντρου Ελέγχου 

 Απομακρυσμένη τοποθεσία βίντεο, 

έλεγχοι πρόσβασης, εμπόδια  

Αρχιτεκτονική ICS δικτύου  Κοινές αρχιτεκτονικές ζώνες 

 Αποστρατικοποιημένες ζώνες (DMZ) 

 Εικονικά δίκτυα LAN  

Περιμετρική Ασφάλεια ICS δικτύων  Firewalls/ Δίοδοι μονής κατεύθυνσης  

 Απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχος 

ταυτότητας  

 Μετάβαση στους διακομιστές/ κεντρικούς 

υπολογιστές 

Ασφάλεια Υποδοχής  Διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων και 

ευπάθειας 

 Συσκευές πεδίου  

 Εικονικές μηχανές  

Παρακολούθηση Ασφάλειας  Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών (IDS)  

 Καταγραφή Ελέγχου Ασφάλειας 

 Παρακολούθηση συμβάντων και 

συμβάντων ασφάλειας  

Διαχείριση προμηθευτών  Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού  

 Διαχείριση υπηρεσιών/ outsourcing 

 Aξιοποίηση υπηρεσιών cloud 

Aνθρώπινο στοιχείο  Πολιτικές  

 Διαδικασίες 

 Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση 
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4.Eντοπισμός Κακόβουλου Λογισμικού  

     Στην προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα, οι 

επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν κακόβουλο λογισμικό (Malicious Software, εφεξής 

malware). Κρίνεται επομένως αναγκαίος ο εντοπισμός τέτοιων λογισμικών καθότι 

οδηγεί στον εντοπισμό της όλης επίθεσης. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η 

παρουσίαση των τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 

κακόβουλου λογισμικού. 

  

4.1 Κακόβουλο Λογισμικό  

    Mε τον όρο κακόβουλο λογισμικό (malicious software, εφεξής malware) 

περιγράφεται η χρήση και η εξάπλωση ενός λογισμικού που αποσκοπεί στην 

πρόκληση δυσάρεστων επιπτώσεων ή ακόμη και ανεπιθύμητων ενεργειών στο 

σύστημα του υπολογιστή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη χρήση ενός επιμέρους  

κώδικα, είτε με την αναπαραγωγή του εαυτού του, υπερφορτώνοντας τη μνήμη του 

κεντρικού συστήματος. Ακόμη, τα πιο επικίνδυνα είδη ιών μπορούν μέσω του 

δικτύου να εξαπλωθούν και να διαδοθούν στο σύστημα κάποιου άλλου υπολογιστή. 

Κάποια από τα σημαντικότερα παραδείγματα κακόβουλου λογισμικού είναι οι ιοί 

(viruses), τα σκουλήκια (worms), τα προγράμματα κατασκοπείας (spyware) καθώς 

και τα προγράμματα δούρειου ίππου (Trojan horse) [18].  

     Ο κύκλος ζωής ενός κακόβουλου λογισμικού (malware), αποτελείται από  δύο (2) 

πολύ σημαντικά βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να τερματιστεί με επιτυχία 

και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα ο κύκλος ζωής ενός κακόβουλου λογισμικού. Τα 

βήματα ανίχνευσης και καταπολέμησης ενός κακόβουλου λογισμικού, είναι η 

σημαντικότητα του συστήματος αρχείων που επιτρέπει την εξαγωγή των αρχείων, 

καθώς και η αναγκαιότητα της γραφικής διεπαφής του χρήστη (Graphical User 

Interface ή αλλιώς GUI) [18].  

 

Στην Εικόνα 6, περιγράφεται ο κύκλος ζωής ενός κακόβουλου λογισμικού ως προς  

τα βήματα, τις προσπάθειες και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις τεχνικές 

ανίχνευσης. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στον εντοπισμό των μη φυσιολογικών 

ενεργειών και  διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σύστημα του υπολογιστή, 

ώστε οι τεχνικές αυτές να καταφέρουν να μετριάσουν ή ακόμη και να εξαλείψουν  τις 

δυσάρεστες καταστάσεις. 

 
Εικόνα 6: Κύκλος ζωής κακόβουλου λογισμικού [18] 
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     Σύμφωνα με την Εικόνα 6, η διαδικασία αναγνώρισης ενός κακόβουλου 

λογισμικού ξεκινά ως εξής: Το αρχείο που θα πρέπει να ελεγχθεί εξάγεται από το 

σύστημα του υπολογιστή και αναλύεται από μία διαδικασία ανίχνευσης υπογραφών 

κατακερματισμού (Hash, εφεξής σύνοψη). Η ανίχνευση αυτή απαιτεί πολύ λίγο 

χρόνο, καθώς ελέγχει μόνο εάν ο κατακερματισμός του αρχείου αντιστοιχεί σε 

οποιαδήποτε υπογραφή κατακερματισμού της βάσης δεδομένων [18]. 
  

1. Στη συνέχεια, εάν είναι επιτυχής ο έλεγχος  που πραγματοποιείται από την 

ανίχνευση υπογραφών κατακερματισμού (hash signature detection), το 

αμέσως επόμενο στάδιο ελέγχου είναι η διαδικασία ανίχνευσης υπογραφής 

δυαδικών ψηφίων (byte signature). Στη διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 

εξέταση και αντιστοίχιση των byte, κάνοντας σύγκριση με μία υπάρχουσα 

βάση δεδομένων, ώστε να εντοπιστούν αν υπάρχουν αυτά τα byte υπογραφής 

σε κάποια βάση δεδομένων. 
  

2. Ύστερα από τα παραπάνω βήματα, η μέθοδος ανίχνευσης υπογραφής 

δυαδικών ψηφίων κατευθύνεται στον αλγόριθμο ευρετικής ανίχνευσης 

(heuristic-based detection), όπου εντοπίζεται αν το αρχείο είναι κακόβουλο. 

Αν το αρχείο είναι κακόβουλο, τότε η σύνοψή του πρέπει να εισαχθεί στη 

βάση δεδομένων, ώστε να υπάρχει για να χρησιμοποιείται για το 

χαρακτηρισμό κάθε επόμενου δείγματος (αρχείου) ως κακόβουλο. 
  

3. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι φυσιολογικό και όχι ύποπτο, τότε θα 

καταφέρει να περάσει με επιτυχία όλα τα στάδια ανίχνευσης, με αποτέλεσμα η 

διαδικασία να μπορέσει να επανεκκινηθεί κατευθείαν ώστε να μπορέσουν να 

ελεγχθούν όλα τα αρχεία. 
  

4. Τέλος, όλες οι παραπάνω διαδικασίες στοχεύουν στη μείωση του χρόνου 

ελέγχου, ώστε να μπορέσει εύκολα και γρήγορα να ελεγχθεί η κατάσταση του 

αρχείου.  

 
4.2 Αntivirus 

     Με τον όρο αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus) ορίζεται ένα λογισμικό πακέτο που 

στοχεύει στην ανίχνευση και στην καταστροφή των ιών που διακινούνται στους 

υπολογιστές. Η λειτουργία τους βασίζεται στον λεπτομερή έλεγχο των εκτελέσιμων 

αρχείων ή γενικότερα των τύπων αρχείων που πιθανόν να περιέχουν ιούς, ώστε να 

βρεθεί η ακολουθία των δεδομένων που αντιστοιχούν στους ιούς ενός προγράμματος. 

Στις μέρες μας, τα antivirus παρακολουθούν όλες τις μετακινήσεις αρχείων που 

πραγματοποιούνται από και προς τις μονάδες αποθήκευσης [18].  

     Όσον αφορά τις σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης και προσέγγισης κακόβουλου 

λογισμικού βασίζονται στην υπογραφή, στην ευρετική μέθοδο καθώς και στη μέθοδο 

με βάση τη συμπεριφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές ανίχνευσης βάσει της 

υπογραφής και της ευρετικής μεθόδου (heuristic method) χρησιμοποιούνται πάντοτε 

μαζί σαν μία μέθοδο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του χρήστη. Παρακάτω 

γίνεται μία προσπάθεια περιγραφής και επεξήγησης των τριών  (3) αυτών 

σημαντικών τεχνικών ανίχνευσης και προσέγγισης κακόβουλου λογισμικού [18].   
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 Tεχνική Ανίχνευσης με βάση την Υπογραφή (Signature-Based Detection): H 

ανίχνευση με βάση την υπογραφή στοχεύει στον εντοπισμό μίας 

συγκεκριμένης έκδοσης του ιού, ψάχνοντας συγκεκριμένες ακολουθίες byte, 

σε ένα αρχείο. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι η πιο απλοϊκή μορφή σάρωσης, 

καθώς είναι ενσωματωμένη σε διάφορες βάσεις δεδομένων, που περιέχουν μία 

λίστα με τις υπογραφές των ιών. Επιπλέον, όταν εμφανιστεί ένας  καινούριος 

ιός, θα πρέπει να γίνει μία  ανάλυση της μορφής του σε byte, όπου στη 

συνέχεια θα μεταφερθεί στη βάση δεδομένων που περιέχει τις υπογραφές των 

ιών. Εκτός από αυτή τη τεχνική, υπάρχει και η υπογραφή βασισμένη στο 

κατακερματισμό (hash) όπου μία αλληλουχία δεδομένων ενσωματώνεται με 

τη χρήση μίας μαθηματικής συνάρτησης σε μία τιμή. Θα πρέπει να αναφερθεί, 

ότι ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η αναγκαιότητα 

συνεχούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει τη λίστα με τις 

υπογραφές των ιών, καθώς θα πρέπει να ενημερώνεται πάρα πολύ συχνά λόγω 

της ραγδαίας αύξησης των καινούριων ιών. Εκτός όμως από αυτό, 

απαιτούνται και μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων που θα μπορούν να 

αποθηκεύουν όλες τις καινούριες υπογραφές των ιών. Αυτό φυσικά πέρα από 

το κόστος, επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την απόδοση και τη ταχύτητα 

του συστήματος. Τέλος, το σημαντικότερο μειονέκτημα αυτής της τεχνικής, 

είναι ότι οι μηχανισμοί ασφάλειας καλούνται να αντιμετωπίσουν 

παραλλαγμένους ιούς που μεταλλάσσονται με διάφορους ύπουλους τρόπους. 

Αυτό φυσικά δημιουργεί ένα χαώδες πρόβλημα καθώς  η ανίχνευσή τους με 

βάση την υπογραφή μπορεί να ανιχνεύσει και να εντοπίσει μόνο τις 

υπογραφές που υπάρχουν στη βάση δεδομένων [19].  
  

 

 Τεχνική Ανίχνευση με βάση την ευρετική μέθοδο (Heuristic-Based 

Detection): H προσέγγιση ανίχνευσης με βάση την ευρετική μέθοδο, 

δημιουργήθηκε ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι περιορισμοί της 

ανίχνευσης με βάση την υπογραφή. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο βάρος του 

συστήματος και στους κανόνες. Το σύστημα με βάση το βάρος, λειτουργεί 

αναλύοντας όλες τις λεπτομέρειες του αρχείου και προσθέτοντάς το σε μία 

τιμή. Στο τέλος γίνεται μία σύγκριση όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο. 

Αν αυτό το όριο υπερβεί, τότε το αρχείο είναι κακόβουλο λογισμικό. 

Δυστυχώς όμως, αυτή η τεχνολογία δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη, καθώς αν 

υπάρχουν πολλές αντιγραφές τότε μπορεί να θεωρηθεί ως κακόβουλο 

λογισμικό. Όσον αφορά την ευρετική μέθοδο βασισμένη σε κανόνες (heuristic 

rule based) επιτυγχάνεται με τη συνεχή επιθεώρηση των αρχείων και των 

πληκτρολογήσεων που διακινούνται μέσα στο σύστημα του υπολογιστή, 

καθώς παρακολουθούνται οι ύποπτες κινήσεις και τα  χαρακτηριστικά μέσα 

σε ένα αρχείο και όχι οι γνωστές υπογραφές ιών [18]. Όλη αυτή η διαδικασία 

έχει ως απώτερο σκοπό να μην καθίσταται αναγκαία η γνώση των 

προηγούμενων ιών, με μοναδική  προϋπόθεση να υπάρχει μία  βασική γνώση 

των ευπαθών σημείων στο σύστημα. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα που 
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δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης, ένα 

πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η πρόκληση “ψεύτικων θετικών” (false 

positive), που έχουν άμεση σχέση με τα μη μολυσμένα αρχεία. Για 

παράδειγμα, ένα αρχείο που έχει μείνει αλώβητο σε οποιαδήποτε μεταβολή 

και δεν έχει αλλοιωθεί η σύστασή του από κάποιο κακόβουλο λογισμικό, είναι 

πολύ πιθανό να αντιγραφεί πολλές φορές στο σύστημα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, να διαπιστωθεί ως κακόβουλο λογισμικό. Επιπλέον, στην 

υλοποίηση της συγκεκριμένης προσέγγισης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ενσωμάτωση ενός επιπλέον μέρος του κώδικα, όπου το πρωτόκολλο του 

συντακτικού αναλυτή εκτελεί τη συστατική ανάλυση όπου υπάρχει το τμήμα 

του μεταγλωττιστή. Τέλος, όλη αυτή η διαδικασία έχει πολλές φορές  ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των σφαλμάτων που προέρχονται από τη μείωση της 

ανθεκτικότητας του συστήματος και από την αύξηση των ευπαθειών [19]. 

  
  

 Aνίχνευση με βάση τη συμπεριφορά (Behaviour-based Virus Detection): Η 

ανίχνευση ιών με βάση τη συμπεριφορά περιγράφεται ως μία πολύ 

διαφορετική και ιδιαίτερη προσέγγιση που διαφοροποιείται σε σημαντικό 

βαθμό από τις παραδοσιακές μεθόδους της υπογραφής και της ευρετικής 

μεθόδου. Η τεχνική αυτή, στοχεύει στον έλεγχο συμπεριφοράς μίας 

τρέχουσας διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στο σύστημα του υπολογιστή, 

προσπαθώντας να αναγνωριστεί αν είναι ύποπτη (ιός) ή φυσιολογική. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση παρακολουθεί τη ροή των διαδικασιών και όπου 

κρίνει ότι υπάρχουν ύποπτες ενέργειες επεμβαίνει με το τερματισμό του 

προγράμματος.  Σύμφωνα με τους Morales, J. A., Clarke, P. J. and Deng, Y, η 

συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί μία πάρα πολύ ενθαρρυντική τεχνική καθώς 

δε χρειάζεται ο υπεύθυνος ασφάλειας να ανατρέχει συνεχώς σε κάποια βάση 

δεδομένων που περιέχει καταγεγραμμένες τις υπογραφές των ιών, αλλά 

μπορεί να εντοπίζει καινούριους ιούς και να ελέγχει τις διαδικασίες που 

κινούνται στο σύστημα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό 

βαθμό, παρά τα μειονεκτήματα της  σχετικά με τα “ψευδή θετικά 

αποτελέσματα” (false positive entries) που μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διαδικασία ελέγχου [19]. 
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5.Eντοπισμός Επιθέσεων  

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθούν οι μηχανισμοί εντοπισμού επιθέσεων 

γενικότερα. Ο συνδυασμός τους με τις τεχνικές του προηγούμενου κεφαλαίου θα έχει 

ως αποτέλεσμα την δημιουργία έγκαιρου εντοπισμού απειλών. 
 

5.1 IDS 

     Tα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection Systems ή αλλιώς IDS) 

είναι συστήματα ασφαλείας που στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών από διάφορες 

πηγές του συστήματος και του δικτύου. Στη συνέχεια, τα συστήματα αυτά αναλύουν 

αυτά τα δεδομένα ώστε να μπορέσουν να ανιχνεύσουν με επιτυχία οποιαδήποτε 

επίθεση ή προσπάθεια διείσδυσης στο σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή 

αυτών των δεδομένων ευνοεί τους διαχειριστές συστημάτων καθώς και τα συστήματα 

υπολογιστών, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται και να αντιμετωπίζουν τις 

απόπειρες επιθέσεων ή ακόμη και τις ίδιες τις επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα 

δίκτυο. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που διέπουν ένα IDS δίνουν τη δυνατότητα 

στους διαχειριστές να μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν τα 

συστήματα και τα δίκτυά τους αποτελεσματικότερα. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι 

πάρα πολύ σημαντικές καθώς είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη 

διαχείρισή τους [20]. 

     Ένα IDS περιγράφεται ως ένα κατανεμημένο σύστημα που περιέχει πολλά 

συνδεδεμένα συστήματα μεταξύ τους. Αυτά τα συστήματα μπορούν να είναι είτε 

κάποιο λογισμικό ασφάλειας, είτε μία φυσική συσκευή. Τα συστήματα αυτά 

στοχεύουν  [21]: 

 Στον λεπτομερή έλεγχο και στη παρακολούθηση του συστήματος  

 Στη συλλογή των πηγών και των πληροφοριών του δικτύου 

 Στον έλεγχο των ευπαθών σημείων και των διαμορφώσεων του 

συστήματος  

 Στην ανάλυση των πληροφοριών για ενδεχόμενα προβλήματα ασφάλειας  

 Στην παρακολούθηση και ανάλυση της δραστηριότητας του χρήστη και 

του συστήματος 

 

     Τα συστήματα αυτά για να μπορέσουν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις 

σχετικά με την κατάσταση και την επανόρθωση πιθανών ζημιών που θα προκληθούν 

στο δίκτυο, θα πρέπει να διατηρούν ένα αρχείο καταγραφής σχετικά με τις 

ανιχνεύσιμες εισβολές, ώστε να μπορέσουν να τις αναλύσουν και να τις συνδυάσουν 

με άλλα δεδομένα. Τέλος αφού αναλύσουν και ανιχνεύσουν οποιαδήποτε “ύποπτη 

κίνηση” στο δίκτυο ενημερώνουν το διαχειριστή του συστήματος σχετικά με τη 

κατάσταση του δικτύου [21]. 
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5.2 Eίδη IDS 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία (3) κύρια στοιχεία που υπάρχουν σε ένα IDS:  

 Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής Δικτύου (Network Intrusion Detection 

System): Τα συστήματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για την παρακολούθηση των 

εισερχόμενων και των εξερχόμενων κινήσεων που λαμβάνουν χώρα στο 

κυβερνοχώρο [21], καθώς εκτελούν μία ανάλυση για τη διέλευση της 

κυκλοφορίας σε όλο το υποδίκτυο [22]. Με τη δυνατότητα εξισορρόπησης 

του φορτίου, επιτρέπεται η αποτελεσματική αξιοποίηση της ισχύς 

επεξεργασίας των κόμβων σε ένα κατανεμημένο σύστημα. Αυτό συμβαίνει 

διότι ένα IDS μπορεί να προστατεύσει ολόκληρο το δίκτυο και να 

απενεργοποιήσει το σύστημα προορισμού χωρίς να επηρεαστεί το NIDS. 

Δυστυχώς, το NIDS μπορεί να παρακολουθήσει το δίκτυο μόνο αν το εύρος 

ζώνης δεν είναι υπερφορτωμένο [21]. Τέλος, όταν η επίθεση ή οποιαδήποτε 

ύποπτη κίνηση αναγνωριστεί από το δίκτυο, στέλνεται ειδοποίηση στο 

διαχειριστή [22].  

  

 Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολών Κόμβου Δικτύου (Network Node Intrusion 

Detection System): To NNIDS είναι υπεύθυνο για την ανάλυση της κίνησης 

που μεταδίδεται μέσα στο δίκτυο καθώς παίρνει τα πακέτα του δικτύου 

εκτελώντας την ανάλυση πρωτοκόλλου ή συγκρίνοντας τις καταχωρήσεις των 

υπογραφών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων [23]. Επιπλέον, ανιχνεύει μία 

ποικιλία επιθέσεων που κατευθύνονται προς τους πόρους του συστήματος 

αρχειοθέτησης, καθώς οι έμμεσοι κανόνες εντοπισμού βασίζονται στην 

αντιστοίχιση μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς που προϋπάρχει στο σύστημα 

με τα χαρακτηριστικά των ανιχνευμένων συμβάντων του χρήστη [24]. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά του NIDS είναι ότι η κίνηση που 

παρακολουθείται αφορά αποκλειστικά  τον μοναδικό  κεντρικό υπολογιστή 

και όχι όλο το υποδίκτυο [22]. 

 

 Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής Υποδοχής (Host Intrusion Detection System): 

Τα συστήματα HIDS παρακολουθούν με προσοχή τα συστήματα, με σκοπό 

την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προστασίας των χαρακτηριστικών και 

των οντοτήτων που απαρτίζουν ένα σύστημα. Εκτός από αυτό, τα συστήματα 

αυτά παρακολουθούν [21]: 

 Την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση μέσα στο δίκτυο 

 Τη λειτουργία του συστήματος 

 Τις διαδικασίες  

 Τις αλλαγές που πιθανό να συμβούν στις παραμέτρους της εφαρμογής  

 

    Ακόμη, αν τα κρίσιμα σημεία του συστήματος υποστούν οποιαδήποτε 

αλλαγή ή διαγραφή, τότε ενημερώνεται άμεσα ο διαχειριστής του 

συστήματος, για να αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις του [22]. 
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5.3 Αρχιτεκτονική IDS 

Στην Εικόνα 7, απεικονίζεται η γενική μορφή ενός IDS. Η σύστασή του αποτελείται 

από τον Αισθητήρα, τον Αναλυτή και την Οθόνη. 

 
Εικόνα 7: Γενική μορφή του IDS [21] 

1. Αρχικά ο Αισθητήρας (Sensor) είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των 

δεδομένων που διακινούνται μέσα στο δίκτυο, καθώς λαμβάνει πακέτα από το 

εξωτερικό δίκτυο, όπου τα προωθεί στο IDS με τη μορφή εκδηλώσεων. Οι 

αισθητήρες αυτοί έχουν το ρόλο του παρατηρητή, καθώς επιβλέπουν τη 

κατάσταση που επικρατεί μέσα στο δίκτυο. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα 

κώδικα εφαρμογής (application code) σε μία βάση δεδομένων, ώστε να 

μπορούν να περιγράφουν αυτές τις καταστάσεις. 
  

2. Στη συνέχεια, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον 

Αισθητήρα αποστέλλονται στον Αναλυτή (Αnalyzer), ώστε να ταξινομηθούν 

είτε ως επίθεση είτε ως ασφαλή. Ο Αναλυτής αποτελείται από τη Βάση 

Γνώσης (Knowledge Base) και τη Μηχανή Ανίχνευσης (Detection Engine). Η 

Βάση Γνώσης περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις 

υπογραφές, τις επιθέσεις και τα όρια. Η Μηχανή Ανίχνευσης αναζητά 

πληροφορίες και άσχετα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον Αισθητήρα. 
  

3. Η ιδιότητα του Αναλυτή, έχει άμεση σχέση με τον προσδιορισμό της 

σοβαρότητας της επίθεσης, τον προσδιορισμό του πεδίου καθώς και την 

πρόθεση ή τη συχνότητα της επίθεσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι ένας καλός 

αναλυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιστοιχίσει δύο (2) επιθέσεις ή να 

προσδιορίσει μία ακατάλληλη συσχέτιση [21]. 
 

4. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για  να ενημερωθεί ο διαχειριστής σχετικά με 

την “ύποπτη κίνηση ή απειλή” που εντοπίστηκε από το IDS είναι η Οθόνη 

(Monitor). Οι ρυθμίσεις της οθόνης θα πρέπει πάντοτε να γίνονται σύμφωνα 

με τη κυκλοφορία του δικτύου [21]. 
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5.4 Τοποθέτηση Αισθητήρων IDS στο Δίκτυο 

Στην Εικόνα 8, απεικονίζονται οι κατάλληλες θέσεις που θα πρέπει να  είναι 

τοποθετημένες οι μπλε κυκλικές κουκίδες που αντιπροσωπεύονται από τους 

αισθητήρες. 

 
Εικόνα 8: Απεικόνιση μπλε κουκίδων που αντιπροσωπεύονται από τους αισθητήρες [22] 

1. Aρχικά θα πρέπει να καταχωρηθεί ένας αισθητήρας (sensor) μεταξύ του 

εταιρικού δικτύου (Corporate Network) και του εξωδικτύου (extranet). 
  

2. Στη συνέχεια κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση ενός αισθητήρα ανάμεσα στο 

εταιρικό δίκτυο, στο firewall και στους διακομιστές (servers) του DMZ, ώστε 

να μπορούν να εντοπιστούν με επιτυχία πιθανές επιθέσεις. 
  

3. Επιπλέον, μία ακόμη απαραίτητη τοποθέτηση είναι ένας αισθητήρας ανάμεσα 

στο firewall και στο εταιρικό δίκτυο, ώστε σε περίπτωση διείσδυσης να 

εντοπιστεί μία “ύποπτη κίνηση” ή μία  απειλή. 
   

4. Ακόμη, στο περιβάλλον απομακρυσμένης σύνδεσης, είναι ζωτικής σημασίας 

η τοποθέτηση ενός αισθητήρα. 
  

Εκτός από όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει μία χρήση αισθητήρα μεταξύ 

των διακομιστών του εταιρικού δικτύου και των χρηστών, ώστε να μπορέσουν 

να επισημανθούν και να βρεθούν με επιτυχία οι επιθέσεις εσωτερικά. 
  

5. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν αισθητήρες στο ενδοδίκτυο, στο 

πρωτόκολλο ftp και στη βάση δεδομένων. 
  

6. Τέλος, θα πρέπει να γίνει μία μελέτη σχετικά με την περίμετρο του αισθητήρα 

και να προσδιοριστούν όλα τα πιθανά σημεία καταχώρησης μέσα στο 

σύστημα. Στη συνέχεια αφού βρεθούν οι αισθητήρες, θα πρέπει να τεθούν σε 

λειτουργία και να ρυθμιστούν κατάλληλα ώστε να εισάγουν τα αποτελέσματα 

σε μία  βάση διαχείρισης (database). Με αυτό τον τρόπο, οι διαχειριστές 

αισθητήρων θα είναι σε θέση να διαχειριστούν και να ελέγξουν τους 

αισθητήρες, ώστε να υπάρχει έλεγχος καταγραφής και ενημερωμένες 

καταγραφές υπογραφών. 
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5.5 Τύποι IDS 

 Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών βασισμένα στο κεντρικό υπολογιστή (Ηost 

based IDS): Τα συστήματα αυτά στοχεύουν στη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με μία δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο 

ενιαίο σύστημα [26]. O υπεύθυνος διαχείρισης και παρακολούθησης ενός 

κεντρικού υπολογιστή διακρίνεται ως αισθητήρας. Ένας αισθητήρας που 

βασίζεται στο κεντρικό υπολογιστή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δεδομένα που περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής (log files) του συστήματος, 

καθώς και περιεχόμενο των αντικειμένων που δεν αντικατοπτρίζεται στους 

τυπικούς μηχανισμούς καταγραφής των λειτουργικών συστημάτων. Επιπλέον 

τα συστήματα αυτά παρέχουν μία πολύ σημαντική δυνατότητα. Αυτή η 

δυνατότητα είναι ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται επιτρέπουν στο  

σύστημα ανίχνευσης εισβολών βασισμένο στο κεντρικό υπολογιστή, να 

εντοπίζει μη ορατές μορφές κακής χρήσης που σε άλλες περιπτώσεις δε θα 

μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές [20].  

 

Παρακάτω αντιπαραθέτονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών 

των συστημάτων. 
 

Πλεονεκτήματα των Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολών βασισμένα στο 

κεντρικό υπολογιστή [26]: 

 Επιβεβαίωση μίας επιτυχημένης ή αποτυχημένης προσπάθειας μίας 

επίθεσης 

 Παρακολούθηση δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε ένα σύστημα ή 

σε ένα δίκτυο  

 Εντοπισμός επιθέσεων που ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολών δε μπορεί 

να ανιχνεύσει 

 Ρεαλιστικός χρόνος ανίχνευσης και απόκρισης  

 Δεν απαιτείται επιπρόσθετη εγκατάσταση εξοπλισμού και υλικού 

 Χαμηλότερο κόστος εισόδου 

 

Μειονεκτήματα των Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολών βασισμένα στο 

κεντρικό υπολογιστή [20]: 

 Εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό από τα λειτουργικά συστήματα υποδοχής, με 

αποτέλεσμα οποιαδήποτε μορφή ευπάθειας να οδηγεί  στην αποδυνάμωση 

του συστήματος  

 Μεγάλο κόστος δημιουργίας ενός συστήματος βασισμένο στον κεντρικό 

υπολογιστή  

 Μεγάλος αριθμός μεμονωμένων αισθητήρων για κάθε κεντρικό 

υπολογιστή  

 Αδυναμία αισθητήρων να παρακολουθήσουν την κυκλοφορία του δικτύου 
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 Οι αισθητήρες που είναι βασισμένοι στο κεντρικό υπολογιστή, θα πρέπει 

να είναι  συμβατοί με την πλατφόρμα, καθώς η έλλειψη υποστήριξης 

μεταξύ των πλατφόρμων αποτελεί εμπόδιο 

 

Στην Εικόνα 9, διακρίνεται ένα διάγραμμα συνιστωσών που προτείνεται για το 

σύστημα ανίχνευσης εισβολών βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή. 

 

 

 

Εικόνα 9: Διάγραμμα συνιστωσών σε ένα σύστημα HIDS [27] 

1. Σε αυτό το σύστημα, υπάρχει ο Αναλυτής Καταγραφής Ασφάλειας (Security 

Analyzer), ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οποιοδήποτε είδος 

επίθεσης που σχετίζεται με την ασφάλεια του συστήματος. 
   

2. Στη συνέχεια στο αρχείο καταγραφής, λόγω των πολλαπλών τιμών που 

υπάρχουν στο αρχείο καταγραφής για την ανάλυση της ασφάλειας, υπάρχει ο 

προτεινόμενος αναλυτής ασφάλειας που ελέγχει ή εντοπίζει την επίθεση σε 

έναν τοπικό κεντρικό υπολογιστή. 
    

3. Επιπλέον, ο αναλυτής ασφάλειας θα πραγματοποιήσει ανίχνευση επίθεσης 

ασφάλειας (Detect Security Analyzer) στο αρχείο καταγραφής συμβάντων. 

Αφού ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, θα προκύψουν τα 

αποτελέσματα. 
  

4. Τέλος, αν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα βρίσκεται στο αρχείο 

καταγραφής αποκλείεται η οποιαδήποτε σύνδεση ή πρόσβαση. Στη συνέχεια 

ενημερώνεται το σύστημα συναγερμού (alarm system) ότι το σύστημα έχει 

υποστεί επίθεση. 

 

 

 Συστήματα ανίχνευσης εισβολών βασισμένα στο δίκτυο (Νetwork Intrusion 

Detection Systems): Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών βασισμένα στο 

δίκτυο έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες, όχι από 

μεμονωμένους κεντρικούς υπολογιστές αλλά από όλο το δίκτυο. Επίσης, τα 

συστήματα αυτά ελέγχουν τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο 

δίκτυο, εφόσον τα πακέτα κινούνται στο δίκτυο και δε παραμένουν αδρανή 

[26]. Ο συγκεκριμένος τύπος επίθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικός καθώς 
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παρακολουθεί όλες τις επικίνδυνες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο 

κυβερνοχώρο [20]. 

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του συστήματος ανίχνευσης 

εισβολών βασισμένα στο δίκτυο (NIDS) [26]:  
  

 Χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας 

 Πιο εύκολη εγκατάσταση  

 Ο εντοπισμός των επιθέσεων πραγματοποιείται με βάση το δίκτυο 

 Διατήρηση των αρχείων  

 Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο και γρήγορη ανταπόκριση  

 Ανίχνευση αποτυχημένων επιθέσεων  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα του συστήματος ανίχνευσης 

εισβολών βασισμένα στο δίκτυο [26][28]:  

 Mη επαρκή αποτελεσματικότητα σε μεταλλαγμένα περιβάλλοντα, καθώς το 

δίκτυο καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση ολόκληρης της κυκλοφορίας  

 Δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός των επιθέσεων σε αλλοιωμένα πακέτα  

 Δυσκολία αναγνώρισης της επίθεσης, όταν ο όγκος του δικτύου είναι μεγάλος  

 Λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων κάποιων διακοπτών, καθίσταται μη 

αποτελεσματική η παρακολούθηση και η ανάλυση των δεδομένων  

 Αδυναμία ανάλυσης κρυπτογραφημένων πακέτων, με αποτέλεσμα μικρότερη 

αποτελεσματικότητα στο δίκτυο 

 

5.6 Εργαλεία IDS 

     Τα IDS είναι πάρα πολύ σημαντικά και κατέχουν καθοριστικό ρόλο στη 

προστασία και στην υπεράσπιση ενός δικτύου από μία εισβολή ή μία απόπειρα 

εισβολής. Στις μέρες μας με τη συνεχή αύξηση των συνδεδεμένων χρηστών στον 

κυβερνοχώρο και τις πολλαπλές επιθέσεις από ανεπιθύμητους χρήστες, έχει 

δημιουργηθεί μία πληθώρα εργαλείων στα IDS που υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο 

αλλά με ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από αυτά τα εργαλεία 

που υπάρχουν σε αυτά τα συστήματα υπάρχουν και τα IDS ανοικτού κώδικα (open 

source), που με τις κατάλληλες αναβαθμίσεις και την κατάλληλη υποστήριξη από 

εξειδικευμένο προσωπικό μπορούν να προστατεύσουν σε μεγάλο βαθμό τις υποδομές 

πληροφορικής και τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο από 

ανεπιθύμητες εισβολές. Κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα με 

διαφορετική υποδομή και προσέγγιση, με στόχο την πρόληψη και τον έγκαιρο 

εντοπισμό ύποπτων κινήσεων σε διαφορετικές εφαρμογές. Παρακάτω γίνεται μία 

παρουσίαση και ανάλυση κάποιων από των σημαντικότερων εργαλείων για το σκοπό 

αυτό [28].  

    

 OSSEC: Το ΟSSEC δημοσιεύτηκε το 2004 από τον Daniel Cid [29] και είναι 

ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση 
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όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο κυβερνοχώρο. Για 

παράδειγμα κάποιες από τις δυνατότητές του είναι [30]:  

 Η παρακολούθηση των αρχείων  

 Η παρακολούθηση της ακεραιότητας των αρχείων 

 Ο έλεγχος των αρχείων  

 Η παρακολούθηση της διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στον 

κυβερνοχώρο  

  

    Το εργαλείο αυτό υποστηρίζεται στα Windows, LINUX, Mac OS, Solaria, 

AIX,HP-UX, BSD και VMWare ESX. Επιπλέον, μπορεί να εγκατασταθεί ως 

ένα αυτόνομο εργαλείο το οποίο θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω καταλόγων, ώστε να μπορέσουν με 

γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις να μετριάσουν τις αρνητικές 

συνέπειες που θα προκύψουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξαγωγή 

ειδοποιήσεων σε οποιοδήποτε σύστημα SIEM, ώστε οι ιδιοκτήτες 

συστημάτων να έχουν αναλύσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 

σχετικά με τα συμβάντα ασφάλειας των συστημάτων τους [30]. 

   

 

 TRIPWIRE: Το TRIPWIRE είναι ένα εργαλείο του IDS ανοικτού κώδικα 

όπου η πρώτη του έκδοση γράφτηκε από τον Gene Kim και τον Eugene 

Spafford στο πανεπιστήμιο Purdue το 1992. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

στοχεύει στην ανίχνευση εισβολών που βασίζονται σε κεντρικούς 

υπολογιστές, με σκοπό την παρακολούθηση και την ειδοποίηση σχετικά με 

συγκεκριμένες αλλαγές που πιθανόν να πραγματοποιηθούν σε κάποια 

συστήματα [29]. Όλη αυτή η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες 

αυτών  των συστημάτων να δίνουν έμφαση στην εξάλειψη των τρωτών 

σημείων, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν την υψηλή επικινδυνότητα [31]. 

Επιπλέον, το εργαλείο αυτό εγκαθίσταται στο λειτουργικό σύστημα UNIX, με 

απώτερο σκοπό την ανίχνευση των μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αρχεία ή καταλόγους, με σκοπό την αναφορά 

τους στους ιδιοκτήτες των συστημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανίχνευση 

οποιουδήποτε αρχείου που τροποποιήθηκε καθώς και τις αλλαγές και τις 

λεπτομέρειες τροποποίησης ή πρόσβασης των χρονικών σημείων που έχουν 

επιτευχθεί [25]. 

 

 

 AIDE: Tο εργαλείο AIDE είναι ανοιχτού κώδικα και γράφτηκε από τον Rami 

Lehti και τον Pablo Virolainen το 1999. Μεταξύ του 2003 και του 2010 

διατηρήθηκε από τον Richard van den Berg. Στη συνέχεια τον Οκτώβριο του 

2010, ανέλαβε ο Hannes von Haugwitz το έργο [32]. Η λειτουργία του 

συγκεκριμένου εργαλείου πραγματοποιείται ως εξής. Αρχικά το εργαλείο 

(AIDE), λαμβάνει ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο σχετικά με [29]: 
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 Την κατάσταση του συστήματος  

 Τους χρόνους που πραγματοποιήθηκαν 

 Τις τροποποιήσεις  

 Τον κατακερματισμό (hash) των καταχωρητών  

 Διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που έχουν οριστεί από τους 

διαχειριστές των συστημάτων 

 

    Στη συνέχεια, δημιουργείται μία βάση δεδομένων που εντοπίζει τα αρχεία 

ρυθμίσεων, όπου όταν ξεκινήσει η λειτουργία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να γίνει η αντιστοίχιση της με τα αρχεία. Αν πραγματοποιηθεί 

επαλήθευση ανάμεσα στη βάση δεδομένων και στα αρχεία επιβεβαιώνεται η 

ακεραιότητα των αρχείων. Το συγκεκριμένο εργαλείο υποστηρίζει 

διάφορους αλγορίθμους μερικούς από τους οποίους είναι οι md5, sha256, 

sha512, tiger και crc32. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το εργαλείο αυτό 

υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά των αρχείων που έχουν άμεση σχέση με 

[32]: 

 Τον τύπο τους  

 Το μέγεθός τους  

 Τα δικαιώματά τους  

 Τον αριθμό των συνδέσεών τους 

  

 

 SAMHAIN: Το εργαλείο Samhain προσφέρει [33]:  

 Τη δυνατότητα ελέγχου ακεραιότητας των αρχείων  

 Τη δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης των αρχείων καταγραφής  

 Την ανίχνευση rootkit  

 Την παρακολούθηση των θυρών  

 Τον εντοπισμό των εκτελέσιμων αρχείων SUID και τις κρυφές διαδικασίες 

 

    Επίσης, το εργαλείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργικά 

συστήματα όπως το LINUX, το UNIX, το Cygwin και τα Windows [29]. Η 

διαδικασία της λειτουργίας του στοχεύει στην παρακολούθηση όσο 

περισσότερων κεντρικών υπολογιστών με διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα ο καθένας, με σκοπό την παροχή της κεντρικής καταγραφής και 

συντήρησης. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αυτόνομη εφαρμογή σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Τέλος, το Samhain 

περιλαμβάνει διάφορα αρχεία βάσεων δεδομένων και ρυθμίσεων καθώς και 

πολλά άλλα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη προστασία της 

ακεραιότητας των δεδομένων [33].  
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6. Firewalls  

     Ένα ανάχωμα ασφάλειας (firewall) μπορεί να οριστεί ως ένα λογισμικό 

πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως φίλτρο στο επίπεδο των IP 

πακέτων ή πιθανόν και σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο πρωτοκόλλου [34]. Στόχος 

αυτής της διαδικασίας είναι η προστασία ενός υποδικτύου ή ενός μεμονωμένου 

κόμβου από κακόβουλες και ανεπιθύμητες ενέργειες, που στοχεύουν σε οποιοδήποτε 

είδος ζημιάς ή καταστροφής καθώς και στη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 

ευαίσθητες πληροφορίες με τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, 

τα firewalls δεν είναι εύκολά στη χρήση τους καθώς  μπορούν να γίνουν εξαιρετικά 

περίπλοκα καθώς αν δε διαμορφωθούν και δε χρησιμοποιηθούν  σωστά, έχουν πολλές 

πιθανότητες να οδηγήσουν σε εξαιρετικά δυσμενείς  καταστάσεις, όπως η παραβίαση 

της ασφάλειας που είναι μία πολύ σημαντική πτυχή για την ορθή ροή και διαχείριση 

του δικτύου [35].  

     Επιπλέον, για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα ένα firewall, 

θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός στο δίκτυο όπως επίσης και η 

υλοποίηση των κατάλληλων ρυθμίσεων για τη προστασία του. Για παράδειγμα, οι 

δρομολογητές, οι διακομιστές και οι διακόπτες θα πρέπει να πληρούν αυτές τις 

προϋποθέσεις [36]. Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνολογίες που 

υποστηρίζονται από τα firewalls παρόλο που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στην 

ασφάλεια των δικτύων, δεν είναι απόλυτα επαρκείς στην τρέχουσα εποχή του 

Διαδικτύου. Αυτό συμβαίνει καθώς οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

εκμεταλλεύονται τη χρήση επιτρεπόμενων πρωτοκόλλων και θυρών 

χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα κρυπτογράφησης, ώστε να μη γίνονται 

αντιληπτοί διαγράφοντας τα ίχνη τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφέρνουν με 

επιτυχία να διοχετεύουν δεδομένα, με σκοπό τη διείσδυσή τους στο σύστημα [36]. 

Τέλος, για την ομαλή λειτουργία ενός firewall, θα πρέπει οι υπεύθυνοι διαχείρισης 

και ασφάλειας, να εξετάσουν σε βάθος τη δυνατότητα χρήσης της ταυτότητας του 

χρήστη, πριν να είναι εύκολη η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Αυτός ο 

περιορισμός στοχεύει στην αποτροπή εγκατάστασης ιών και κακόβουλων λογισμικών 

σε κεντρικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο, με τη χρήση διάφορων 

πρωτοκόλλων όπως το HTTP, FTP και TELNET [36]. 

     Για να είναι ένα firewall αξιόπιστο ώστε να μπορεί να ανιχνεύει και να 

προλαμβάνει ιούς και κακόβουλα λογισμικά με σκοπό την ουσιαστική και εις βάθος 

προστασία  των λειτουργικών  συστημάτων  και των χρηστών που έχουν πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να τηρούνται κάποια βασικά κριτήρια όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω [37]: 

 Τα firewalls θα πρέπει να βρίσκονται στα τελικά σημεία ανάμεσα στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό δίκτυο  

 H κίνηση που υπάρχει μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα 

πρέπει να περνάει και να ελέγχεται από το firewall 

 Το firewall αποτελείται από έναν μηχανισμό που διαθέτει τους κατάλληλους 

μηχανισμούς φιλτραρίσματος, ώστε να ελέγχει ποια κυκλοφορία πρέπει να 

περάσει και ποια κυκλοφορία θα πρέπει να αποτραπεί  
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 Τα firewalls θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τους πόρους του 

συστήματος, να διαθέτουν ελεγκτικούς μηχανισμούς, αντοχή και όχι ανοχή σε 

συμβιβασμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια 

 

     Ένα firewall αποτελεί μία ζωτικής σημασίας λύση σχετικά με την ασφάλεια των 

δεδομένων και των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο, καθώς όλη η 

κίνηση περνάει μέσα από αυτό. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι όσον αφορά τα 

firewalls σχετικά με τους τύπους, τους κανόνες και τις πολιτικές διασφαλίσεις. Για να 

λειτουργήσει όμως με επιτυχία ένα firewall θα πρέπει να διακατέχει τον κατάλληλο 

υλικό εξοπλισμό, καθώς και το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα. Τα firewalls 

αποτελούνται από τους παρακάτω τρείς  (3) τύπους [35]: 

 Firewall Κυκλώματος (Circuit Level Firewall)  

 Firewall Επιπέδου Εφαρμογής (Application Level Firewalls) 

 Firewall Φιλτραρίσματος Πακέτων  (Packet Filtering Firewalls) 

 

 

 Firewall Κυκλώματος (Circuit Level Firewall): Ένα firewall μπορεί να οριστεί 

ως ένα αυτόνομο σύστημα ή μία εξειδικευμένη λειτουργία που εκτελείται στη 

πύλη του Επιπέδου Εφαρμογής (Application Level) για συγκεκριμένες 

εφαρμογές [34]. Αρχικά σε ένα firewall, οι συνδέσεις TCP από άκρο σε άκρο 

δεν είναι εφικτές. Για αυτό το λόγο, η πύλη δημιουργεί δύο (2) συνδέσεις 

TCP, όπου η μία  δημιουργείται μεταξύ της πύλης και του χρήστη σε έναν 

εσωτερικό κεντρικό υπολογιστή, ενώ η άλλη μεταξύ του TCP και του χρήστη 

εκτός του κεντρικού υπολογιστή [35]. Στη συνέχεια, αφού δημιουργηθούν οι 

συνδέσεις, τότε η πύλη αναμεταδίδει τα περιεχόμενα του TCP χωρίς να 

εξετάσει το περιεχόμενό τους. Η ασφάλεια της συνάρτησης εξαρτάται από τις 

επιτρεπόμενες συνδέσεις. Για παράδειγμα, μία τυπική χρήση των πυλών 

μπορεί να οριστεί σε Επίπεδο Κυκλώματος (Circuit Level) μία κατάσταση 

κατά την οποία ο διαχειριστής θα είναι σίγουρος για τις προθέσεις και τις 

ενέργειες των εσωτερικών χρηστών. Τέλος, η πύλη θα μπορεί να υποστηρίξει 

μία σημαντική και αξιόπιστη σειρά ενεργειών όπως την υπηρεσία Επιπέδου 

Εφαρμογής ή το διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) για εισερχόμενες 

συνδέσεις, καθώς και τις λειτουργίες επιπέδου κυκλώματος που αφορούν τις 

εξερχόμενες συνδέσεις [34].  
  

 

 

 Firewalls Επιπέδου Εφαρμογής (Αpplication Level Firewalls): Μία πύλη στο 

Eπίπεδο Eφαρμογής μπορεί να οριστεί ως ένας διακομιστής μεσολάβησης 

εφαρμογών που μπορεί να λειτουργήσει ως αναμεταδότης της κυκλοφορίας 

μέσα στο Επίπεδο Εφαρμογής [34]. Τα firewalls στο Eπίπεδο  Eφαρμογής 

έχουν την ιδιότητα να λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος, ανάμεσα στον 

πελάτη και τον διακομιστή. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο πελάτης ζητάει από 

τον μεσολαβητή να εκτελέσει μία  συγκεκριμένη εργασία εκ μέρους του 

πελάτη [36]. Επιπλέον, ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την 
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πύλη χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή TCP ή IP [35], όπου η πύλη ζητάει από 

το χρήστη το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή, ώστε να καταφέρει να 

έχει πρόσβαση. Ύστερα, ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει μία αξιόπιστη 

ταυτότητα σχετικά με το ποιος είναι. Στη συνέχεια, η πύλη θα έρθει σε επαφή 

με την εφαρμογή που βρίσκεται ενσωματωμένη στον απομακρυσμένο 

κεντρικό υπολογιστή όπου σε τμήματα TCP θα στείλει τα δεδομένα της 

εφαρμογής μεταξύ των δύο (2) τελικών σημείων. Τέλος, αν μία πύλη δεν 

εφαρμόσει τον κώδικα μεσολάβησης (proxy) για κάποια εφαρμογή, τότε η 

υπηρεσία δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στη περιοχή του firewall [34]. 

Ωστόσο, μπορούμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε η πύλη 

να είναι σε θέση να υποστηρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής 

[35]. 
  

 

 Firewall Φιλτραρίσματος Πακέτων (Packet Filtering Firewalls): Ένα firewall 

φιλτραρίσματος πακέτων υλοποιείται με βάση ένα σύνολο κανόνων που έχουν 

ρυθμιστεί στο δρομολογητή των φιλτραρισμένων πακέτων [35], όπου το κάθε 

εισερχόμενο και εξερχόμενο IP πακέτο κινείται ή απορρίπτεται [34]. Ένα 

πακέτο ανάλογα με τις διαμορφώσεις και τις ρυθμίσεις που έχει υποστεί 

μεταφέρεται ή απορρίπτεται. Αυτός ο διαχωρισμός έχει ως εξής. Aν το πακέτο 

συμμορφώνεται με τους κανόνες (αν όχι με όλους τουλάχιστον με έναν), τότε 

το πακέτο προωθείται και αποστέλλεται στο δρομολογητή. Αν όμως δε 

συμμορφώνεται με κάποιο κανόνα, τότε το πακέτο απορρίπτεται. Όσον αφορά 

το φιλτράρισμα των πακέτων γίνεται σύμφωνα με κάποιους κανόνες 

φιλτραρίσματος που βασίζονται στην εξέταση κάποιων πληροφοριών που 

υπάρχουν ενσωματωμένες στα πακέτα δικτύων. Αυτές οι πληροφορίες έχουν 

άμεση σχέση με [35]: 

 Την IP διεύθυνση που προέρχεται το πακέτο  

 Την IP διεύθυνση του προορισμού  

 Τη διεύθυνση προέλευσης και προορισμού στο Επίπεδο Μεταφοράς 

 Το πεδίο πρωτοκόλλου IP  

 Τη διεπαφή του firewall που προέρχεται το πακέτο ή σε ποια διεπαφή του 

firewall θα σταλθεί το πακέτο 

 

    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα φιλτραρισμένα πακέτα πραγματοποιούν 

έλεγχο μόνο στην επικεφαλίδα του πακέτου και όχι στα υπόλοιπα δεδομένα 

του πακέτου [36].   

 

6.1 Τεχνικές Firewalls 

 Πύλη μεσολάβησης (Bastion Host): Ένας διαχειριστής firewall αναγνωρίζει 

μία πύλη μεσολάβησης ως ένα πολύ σημαντικό και ζωτικής σημασίας σημείο 

αναφοράς σχετικά με την ασφάλεια του δικτύου. Η σημαντικότητα μίας πύλης 

μεσολάβησης σχετίζεται με ένα σύνολο χαρακτηριστικών που την καθιστούν 
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απαραίτητη και αναγκαία για την ασφάλεια των δικτύων. Παρακάτω 

παρουσιάζονται κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά [34]: 
 

1. Mία πύλη μεσολάβησης εμπεριέχει ένα σύνολο απαραίτητων και 

εγκατεστημένων υπηρεσιών, σύμφωνα με το διαχειριστή δικτύου. Αυτές 

οι υπηρεσίες πιθανόν να περιέχουν εφαρμογές μεσολάβησης (proxy) για 

τα πρωτόκολλα DNS, FTP, HTTP και HTTPs. Επιπλέον, μία πύλη 

μεσολάβησης μπορεί να λειτουργεί ως πλατφόρμα εκτέλεσης για την  

ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, ώστε να καθιστά το 

σύστημα μη τρωτό στις επιθέσεις. 
  

 

2. Ακόμη, μία πύλη μεσολάβησης έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει κάποιες 

προϋποθέσεις ασφάλειας με σκοπό την επίτευξη μίας ασφαλούς σύνδεσης. 

Για παράδειγμα, η πύλη μεσολάβησης απαιτεί τις περισσότερες φορές 

επιπλέον έλεγχο αυθεντικότητας (authenticity check), ώστε να επιτρέψει 

σε ένα χρήστη να έχει πρόσβαση στο σύστημα και στις υπηρεσίες του 

διακομιστή υπηρεσιών (service server). 
  

 

3. Επιπλέον, ένας μεσολαβητής έχει ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό εντολών σε μία τυπική εφαρμογή, καθώς και να 

επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών σε συγκεκριμένα συστήματα του 

κεντρικού υπολογιστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εντολές και τα 

χαρακτηριστικά των ομάδων να μπορούν να υλοποιηθούν μόνο σε ένα 

μέρος των συστημάτων μέσα στο προστατευμένο δίκτυο. 
  

 

4. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεσολαβητής διατηρεί ένα αρχείο με 

λεπτομερείς πληροφορίες ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή 

και ανάλυση της κυκλοφορίας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 

σύνδεσης. Εκτός από αυτό, κάθε μεσολαβητής είναι ανεξάρτητος από τους 

άλλους μεσολαβητές της πύλης μεσολάβησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 

καθώς αν κάποιος μεσολαβητής έχει πρόβλημα ή αν κάποια μελλοντική 

ευπάθεια καταγραφεί τότε μπορεί να απεγκατασταθεί χωρίς να επηρεάσει 

τη λειτουργία άλλων εφαρμογών μεσολάβησης. 

 
  

 Firewalls βασισμένα σε υπολογιστή (Host- Based Firewalls): Τα firewalls που 

βασίζονται στον υπολογιστή, αντιπροσωπεύουν μία συγκεκριμένη ενότητα 

λογισμικού με στόχο τη προστασία ενός συγκεκριμένου υπολογιστή. Αυτές οι 

ενότητες υπάρχουν στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα ή ακόμη και αν 

δεν υπάρχουν μπορούν να προστεθούν ως επιπλέον υλικό. Τα συγκεκριμένα 

firewalls εμπεριέχονται και φιλοξενούνται από τους κεντρικούς υπολογιστές. 

Η λειτουργία τους σχετίζεται με το φιλτράρισμα και τον περιορισμό των 

πακέτων που κινούνται μέσα στο Διαδίκτυο και στο σύστημα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα firewalls που βασίζονται σε διακομιστές ή 

σταθμούς εργασίας έχουν πάρα πολύ σημαντικές δυνατότητες.  
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Παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης κάποιων από αυτών των 

δυνατοτήτων [34]: 

1. Ένα firewall μπορεί να προσαρμόσει τους κανόνες φιλτραρίσματος που 

χρησιμοποιεί ανάλογα με το περιβάλλον υποδοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την εφαρμογή και τη χρήση συγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας για 

διακομιστές που υποστηρίζουν διαφορετικές εφαρμογές και διαφορετικά 

φίλτρα. 
 
  

2. Ακόμη, τα firewalls βασισμένα σε υπολογιστή προστατεύουν το σύστημα 

ανεξαρτήτως της τοπολογίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και 

απαραίτητο για το σύστημα, καθώς τόσο οι εξωτερικές όσο και οι 

εσωτερικές επιθέσεις θα πρέπει να περάσουν αναγκαστικά μέσα από το 

firewall. 
  

  

3. Τέλος, τα firewalls βασισμένα στον υπολογιστή μπορούν να 

λειτουργήσουν συνδυαστικά με τα αυτόνομα firewalls ώστε να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στο σύστημα. Εκτός από αυτό, ένας 

καινούριος τύπος διακομιστή μπορεί να προστεθεί στο δίκτυο με το δικό 

του firewall,  το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά σύμφωνα  με τις ανάγκες 

του χωρίς την αναγκαία αλλαγή της διαμόρφωσης δικτύου firewall. 

 

 Προσωπικό Firewall (Personal Firewall): Ένα προσωπικό firewall μπορεί να 

οριστεί ως ένα firewall που ελέγχει και παρατηρεί την κίνηση που λαμβάνει 

χώρα ανάμεσα σε ένα σταθμό εργασίας από τη θέση του Διαδικτύου ή του 

επιχειρησιακού δικτύου και ενός προσωπικού υπολογιστή. Ένα προσωπικό 

firewall μπορεί να εμπεριέχεται σε ένα οικιακό περιβάλλον, όπου πολλοί 

υπολογιστές είτε ενσύρματα είτε ασύρματα θα συνδέονται στο Διαδίκτυο. Στη 

συνέχεια το firewall θα μπορεί να στεγαστεί στο δρομολογητή ώστε να 

συνδεθεί μέσω DSL, καλωδιακού μόντεμ ή άλλη διεπαφή (interface) του 

Διαδικτύου σε όλους τους οικιακούς υπολογιστές που θα επιθυμούν να έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτά τα firewalls είναι κατά κανόνα απλοϊκά σε 

σχέση με τα αυτόνομα firewalls ή με άλλα firewalls που βασίζονται σε 

διακομιστές. Ο ρόλος των προσωπικών firewalls είναι να μην επιτρέπουν 

καμία μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από απομακρυσμένες συνδέσεις. 

Επιπλέον, αυτά τα firewalls είναι κατασκευασμένα ώστε να διεξάγουν 

ελέγχους που αφορούν τις εξερχόμενες δραστηριότητες ώστε να καταφέρουν 

να ανιχνεύσουν και να μπλοκάρουν την είσοδο κακόβουλων λογισμικών και 

σκουληκιών. Ακόμη, για επιπρόσθετη προστασία, οι λειτουργίες που 

υποστηρίζονται και εμπεριέχονται σε ένα firewall, θα πρέπει να υπάρχουν 

μέσου του πλαισίου ελέγχου εύκολης ρύθμισης. Εκτός από αυτό, πολλές 

φορές τα προσωπικά firewalls θα μπορούν να αποκλείουν την είσοδο UDP 

πακέτων, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία του δικτύου σε TCP πακέτα. 

Τέλος, τα firewalls περιλαμβάνουν μία πολύ σημαντική δυνατότητα που είναι 
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η καταγραφή, καθώς διακατέχουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της μη 

επιθυμητής αλληλογραφίας [34]. 

 

6.2 Τοποθέτηση και Διαμόρφωση Firewalls  

     Η τοποθέτηση ενός firewall αποτελεί μία  θεμελιώδη αρχή καθώς ο διαχειριστής 

του δικτύου θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να 

προσδιορίσει με ακρίβεια την κατάλληλη τοποθεσία, όπως επίσης και να καθορίσει  

τα firewalls [34].  

 

Σύμφωνα με την  Εικόνα 10, ένα firewall θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένο 

ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι ο ρόλος 

ενός firewall ορίζεται ως ένα προστατευτικό φράγμα που έχει ως απώτερο σκοπό τον 

αξιόπιστο έλεγχο της  ροής της κίνησης που κινείται εντός του δικτύου. 

 

 

Εικόνα 10: Γενική μορφή τοποθέτησης ενός firewall [34] 

1. Aρχικά στην Εικόνα 10, απεικονίζεται η επικοινωνία ανταλλαγής πακέτων 

από το εσωτερικό δίκτυο στο εξωτερικό δίκτυο. Η μορφή ενός εσωτερικού 

δικτύου μπορεί να ορίζεται ως ένα προστατευόμενο ή επιχειρησιακό δίκτυο. 
   

2. Στη συνέχεια το εσωτερικό δίκτυο διοχετεύει και αποστέλλει τα πακέτα που 

επιθυμεί να αποστείλει στο firewall, ώστε να φιλτραριστούν και να 

καθοριστούν αν αυτά τα αρχεία ανταπεξέρχονται σε συγκεκριμένα πρότυπα 

και κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. 
  

3. Τέλος, μετά από τη παραπάνω διαδικασία, εφόσον ελεγχθεί η ορθότητα και η 

ακεραιότητα αυτών των πακέτων, τότε αποστέλλονται στο εξωτερικό δίκτυο, 

όπου πολλές φορές δεν είναι ασφαλή. 

 

    Όσον αφορά τη τοποθέτηση και τον αριθμό των απαραίτητων firewalls,  παρακάτω 

παρουσιάζονται οι δημοφιλέστερες επιλογές [34]: 

 Αποστρατικοποιημένα δίκτυα (DMZ Networks): Αρχικά σε αυτό το είδος 

διαμόρφωσης, ένα εξωτερικό firewall τοποθετείται ακριβώς στην άκρη μίας 

τοπικής επιχείρησης ή μίας επιχείρησης δικτύου, όπου ο δρομολογητής 

συνδέεται είτε στο Διαδίκτυο είτε σε κάποια κοντινή περιοχή του δικτύου. 

Ακόμη, τα εσωτερικά firewalls που υπάρχουν έχουν ως απώτερο σκοπό τη 

καλύτερη δυνατή προστασία του δικτύου. Στη συνέχεια, μεταξύ αυτών των 
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δύο   firewalls (εξωτερικού και εσωτερικού) ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του δικτύου υπάρχουν μία ή περισσότερες δικτυακές συσκευές 

που καλούνται ως DMZ δίκτυα (DMZ networks). Τα δίκτυα αυτά 

υποστηρίζουν συστήματα που είναι προσβάσιμα από εξωτερικούς πόρους και 

έχουν άμεση ανάγκη από προστασία. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά ενισχύουν 

την εξωτερική συνδεσιμότητα όπως ένα διακομιστή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ένα διακομιστή DNS ή ακόμη και μία εταιρική τοποθεσία web. 

Τα εξωτερικά δίκτυα βοηθούν στη προστασία του επιχειρηματικού δικτύου 

[34]. 

 

Στην Εικόνα 11, απεικονίζεται ένα παράδειγμα διαμόρφωσης ενός DMZ 

δικτύου. Επιπλέον παρουσιάζεται η συνηθέστερη επικοινωνία ανάμεσα σε ένα 

εσωτερικό και σε ένα εξωτερικό firewall, καθώς και  ο τρόπος λειτουργίας 

ενός DMZ δικτύου, παρουσιάζοντας τρεις (3) βασικούς σκοπούς που 

εξυπηρετούν τα εσωτερικά firewalls. 

 

 
Εικόνα 11: Παραδείγματα διαμόρφωσης ενός DMZ δικτύου [34] 

1. Αρχικά, τα εσωτερικά firewalls διαθέτουν την ικανότητα φιλτραρίσματος 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τα εξωτερικά firewalls. Αυτό συμβαίνει για να 

μένουν αναλλοίωτοι σε οποιαδήποτε μορφή επίθεσης οι διακομιστές και οι 

σταθμοί εργασίας των επιχειρήσεων από εξωτερικούς παράγοντες. 
  

2. Στη συνέχεια, τα εσωτερικά firewalls παρέχουν μία αμφίδρομη προστασία 

σε σχέση με τα DMZ δίκτυα, καθώς τα εσωτερικά firewalls προστατεύουν 

όλο το υπόλοιπο δίκτυο από επιθέσεις που ξεκίνησαν από τα DMZ δίκτυα. 

Τέτοιου είδους επιθέσεις σχετίζονται με τα σκουλήκια, τα rootkits καθώς 

και άλλα κακόβουλα λογισμικά που υπάρχουν στα DMZ δίκτυα. 
 

3. Τέλος, ένας διαχειριστής δικτύου, μπορεί να εκμεταλλευτεί τα εσωτερικά   

firewalls, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη προστασία των 

τμημάτων που υπάρχουν στο εσωτερικό δίκτυο. Για παράδειγμα, τα 

firewalls μπορούν να ρυθμιστούν ώστε οι εσωτερικοί σταθμοί εργασίας να 

παραμένουν ασφαλείς από τους εσωτερικούς διακομιστές και αντίστροφα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη τοποθέτηση DMZ συστημάτων σε 
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διαφορετικές μορφές δικτύου σε ένα εξωτερικό firewall που να μην έχει 

σχέση με την πρόσβαση στα εσωτερικά δίκτυα. 

 

 

 Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Network): Τα εικονικά ιδιωτικά 

δίκτυα ενδείκνυνται ως μία οικονομικότερη λύση σε σχέση με τα πραγματικά 

ιδιωτικά δίκτυα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις [34]. Με τη χρήση αυτών 

των δικτύων, η διαρκής ανάγκη αλλαγών είναι καθοριστικής σημασίας καθώς 

ανάλογα με την αύξηση του αριθμού των χρηστών, κρίνεται αναγκαία η 

μεγαλύτερη ευελιξία που σχετίζεται με την υλοποίηση και τον αριθμό των 

χρηστών που υποστηρίζονται [38].  Αυτά τα ιδιωτικά εικονικά δίκτυα 

ορίζονται από ένα σύνολο υπολογιστών που διασυνδέονται μέσω ενός σχετικά 

μη ασφαλούς δικτύου χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, καθώς και 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα που παρέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

ασφάλεια μέσα στο δίκτυο. Σε μία επιχείρηση όλες οι διεπαφές του 

Διαδικτύου (σταθμοί εργασίας, διακομιστές, βάσεις δεδομένων) συνδέονται 

στο Διαδίκτυο είτε μέσω ενός τοπικού δικτύου είτε από περισσότερα και 

διαφορετικά τοπικά δίκτυα [34]. Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

που έχουν άμεση σχέση με τη τεχνολογία αυτών των συστημάτων είναι η 

δυνατότητα εξασφάλισης των ιδιωτικών και ευαίσθητων δεδομένων που 

εισέρχονται από τους χρήστες μέσω των δημόσιων δικτύων. Τα δίκτυα αυτά 

προσφέρουν την κρυπτογράφηση, την ακεραιότητα καθώς και τον έλεγχο των 

δεδομένων. Αυτές οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές καθώς 

διασφαλίζεται η αποστολή των πληροφοριών αξιόπιστα, η διαδικασία 

επαλήθευσης ότι τα δεδομένα θα αποσταλούν στον επιθυμητό παραλήπτη, 

καθώς και η μη παραβίασή τους κατά τη διάρκεια της μετάδοσης [38]. 

Φυσικά, αρκετές φορές λόγω της πρόσβασης από τους εργαζομένους με 

σκοπό τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εταιρικά συστήματα από 

απομακρυσμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας πολλές φορές μη ασφαλή και 

αναξιόπιστα δίκτυα, ο υπεύθυνος ασφάλειας αντιμετωπίζει ένα πολύ 

σημαντικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από την ίδια την ασφάλεια. Για 

παράδειγμα, όταν οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης έχουν πρόσβαση σε ένα 

δημόσιο δίκτυο υπάρχουν και κάποια τρωτά σημεία που μπορούν να τα 

εκμεταλλευτούν οι μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, ώστε να αποκτήσουν 

πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, απαιτείται ένα 

εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) που θα κρυπτογραφεί και θα ελέγχει την 

ταυτότητα των χρηστών και στα χαμηλότερα επίπεδα του πρωτοκόλλου, ώστε 

να παρέχεται μία ασφαλή σύνδεση μέσω ενός μη ασφαλούς δικτύου, που 

συνήθως είναι το Διαδίκτυο. Η κρυπτογράφηση συνήθως υλοποιείται είτε 

μέσω των δρομολογητών, είτε χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό firewall. 

Τις περισσότερες φορές, η χρήση του πρωτοκόλλου για την εξασφάλιση της 

προστασίας και της ασφάλειας του δικτύου πραγματοποιείται στο επίπεδο IP 

ή αλλιώς IPsec. Σε περίπτωση που το IPsec δεν εφαρμοστεί σε όλα τα πλαίσια 

αλλά σε κάθε ένα ξεχωριστά πίσω από το firewall, τότε η κυκλοφορία του 
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ιδιωτικού εικονικού δικτύου που θα διέρχεται από το firewall θα έχει υποστεί 

κρυπτογράφηση. Οπότε, το firewall δε θα είναι σε θέση να φιλτράρει αλλά 

ούτε και να περιορίσει τον έλεγχο πρόσβασης, την καταγραφή και τη σάρωση 

κακόβουλων λογισμικών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το IPsec 

θα μπορούσε να υπάρχει εγκατεστημένο σε έναν οριακό δρομολογητή εκτός 

του firewall, δε θα ήτανε σίγουρη η δυνατότητα παροχής ασφάλειας από το 

firewall [38].  

 

Στην Εικόνα 12, απεικονίζεται ένα κλασικό παράδειγμα ενός ιδιωτικού 

εικονικού δικτύου (VPN), σχετικά με τη σύνδεση και την ομαλή λειτουργία 

του.  

 
Εικόνα 12: Σύνδεση και ομαλή λειτουργία ενός VPN δικτύου [39] 

1. Aρχικά, ένα VPN δίκτυο, δίνει τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε ένα 

κοινόχρηστο ή δημόσιο δίκτυο ανάμεσα σε δύο (2) υπολογιστές. Η 

δημιουργία και η διαμόρφωση ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου ορίζεται ως 

εικονική ιδιωτική δικτύωση. 
  

2. Στη συνέχεια, κατά την επικοινωνία από σημείο σε σημείο μεταξύ των δύο 

υπολογιστών, τα δεδομένα είναι ενθυλακωμένα (encapsulated) με 

πληροφορίες δρομολόγησης που υπάρχουν στη κεφαλίδα των πακέτων. 

Ύστερα, τα πακέτα αυτά διασχίζουν το κοινό ή το δημόσιο δίκτυο 

προκειμένου να φτάσουν στον παραλήπτη. 
  

3. Επιπλέον, τα πακέτα αυτά αποστέλλονται και κρυπτογραφούνται με τη χρήση 

των κατάλληλων πρωτοκόλλων, ώστε να διατηρείται η εμπιστευτικότητα 

τους. Αν αυτά τα πακέτα δε διαθέτουν τα κλειδιά κρυπτογράφησής τους, τότε 

δεν αναγνωρίζονται από το ιδιωτικό ή το δημόσιο δίκτυο που διακινούνται. 
   

4. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιδιωτικά πακέτα που υπάρχουν στο τμήμα 

σύνδεσης αναφέρονται ως σήραγγα (tunnel) και το τμήμα της σύνδεσης το 

οποίο επιτρέπει τη κρυπτογράφηση αυτών των δεδομένων αναφέρεται ως 

σύνδεση εικονικού δικτύου. 

 

 

 Kατανεμημένα Firewalls (Distributed Firewalls): Ένα κατανεμημένο firewall 

ορίζεται ως ένα συμβατικό firewall που διανέμεται μεταξύ όλων των 

συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Αυτά τα συμβατικά firewall 
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που μοιράζονται στο δίκτυο, αντιμετωπίζουν την αποτυχία ενός σημείου 

εισόδου, με αποτέλεσμα να προλαμβάνεται η ανεπιθύμητη εισβολή στο δίκτυο 

[40]. Η διαμόρφωση ενός κατανεμημένου firewall αποτελείται από αυτόνομα 

firewalls και συσκευές που κατά βάση καθοδηγούνται από τους κεντρικούς 

υπολογιστές του δικτύου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταξύ τους ομαλή 

συνεργασία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προστασία του δικτύου, η 

οποία αποτελεί μία πολύ σημαντική δυνατότητα που παρέχεται από αυτά τα 

συστήματα. Κάποιες από αυτές τις δυνατότητες μπορούν να θεωρηθούν ως η 

δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης των μεμονωμένων υπολογιστών 

όπου καθίσταται αναγκαίο. Ακόμη, οι υπεύθυνοι ασφάλειας έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις όποιες ρυθμίσεις στα firewalls των 

κεντρικών υπολογιστών, των σταθμών εργασίας και των διακομιστών, ώστε 

να επιτευχθεί η καταλληλότερη διαμόρφωση στα ιδιωτικά firewalls καθώς και 

στα απομακρυσμένα συστήματα χρηστών. Επιπλέον, η αξιοποίηση των 

εργαλείων δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο ασφάλειας να αξιοποιήσει και 

να ορίσει τις πολιτικές και την παρακολούθηση της ασφάλειας μέσα στο 

δίκτυο. Εκτός από αυτά, τα συγκεκριμένα firewalls προστατεύουν το ιδιωτικό 

δίκτυο από επιθέσεις μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η χρήση των κατανεμημένων συστημάτων διακατέχει 

καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του εσωτερικού και του εξωτερικού DMZ, 

εκτός του firewall, όπου καθίσταται αναγκαίο [34]. 

 

Στην Εικόνα 13, διαδραματίζεται μία κλασική μορφή εγκατάστασης ενός 

κατανεμημένου firewall, εγκατεστημένο στα άκρα του δικτύου. 

 
Εικόνα 13: Γενική μορφή κατανεμημένου firewall [40] 

1. Aρχικά, στην Εικόνα 13, απεικονίζεται μία γενική μορφή που επικρατεί σε 

ένα κατανεμημένο δίκτυο (Distributed network) σχετικά με την 

επικοινωνία των υπολογιστών με το εξωτερικό δίκτυο. 
  

2. Στη συνέχεια, μπορεί να διακριθούν με ευκολία οι υπηρεσίες και οι 

διεπαφές που απαρτίζονται σε ένα τοπικό δίκτυο. Για παράδειγμα το 

Διαδίκτυο ή κάποιο άλλο δίκτυο, ο δρομολογητής (router), το συμβατικό 

firewall (conventional firewall), οι εξυπηρέτες (servers), καθώς και τα 

τελικά όρια του δικτύου στο κατανεμημένο firewall. 
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3. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στην 

εγκατάσταση δικτύων DMZ, καθώς εξασφαλίζουν την απαραίτητη 

προστασία που βασίζεται στους διακομιστές  HTTP, στους διακομιστές 

αλληλογραφίας (e-mail server) καθώς και στους διακομιστές DNS (DNS 

servers).  

 

Στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων 

firewalls σε σύγκριση με τα συμβατικά firewalls [40]. 

Πίνακας 6: Πλεονεκτήματα Κατανεμημένου Firewall 

Αριθμός Παράμετροι Συμβατικό 

firewall 

(Conventional 

Firewall) 

Κατανεμημένο 

firewall 

(Distributed 

Firewall) 

1 Τοπολογία Εξαρτάται από 

τη τοπολογία του 

δικτύου  

Δεν εξαρτάται από 

τη τοπολογία του 

δικτύου  

2 Εσωτερικές Απειλές Δε 

προστατεύεται 

από εσωτερικές 

απειλές  

Προστατεύεται από 

εσωτερικές απειλές  

3 Αντιμετώπιση 

πρωτοκόλλου 

Μη εφικτή η 

διαχείριση 

πρωτοκόλλων 

όπως το FTP και 

το Real Audio  

Εφικτή η διαχείριση 

πρωτοκόλλων όπως 

το FTP και το Real 

Audio  

4 Σημεία εισόδου Yπάρχει μόνο 

ένα σημείο 

ασφάλειας 

εισόδου 

Πιθανόν να 

υπάρχουν πολλαπλά 

σημεία ασφάλειας 
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7.Honeypots 

     Στις μέρες μας το τοπίο των απειλών στον κυβερνοχώρο αναπτύσσεται με ταχείς 

ρυθμούς, καθώς τις περισσότερες φορές τα αμυντικά και τα αντίμετρα ασφάλειας που 

λαμβάνονται από τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, καθώς και τους κρατικούς και 

κυβερνητικούς οργανισμούς, δεν είναι επαρκής παρόλο που δαπανούνται τεράστια 

ποσά. Αυτό συμβαίνει διότι οι παραδοσιακές μέθοδοι άμυνας γίνονται διαρκώς  

λιγότερο αποτελεσματικές, καθώς τις περισσότερες φορές η συμπεριφορά των 

επιτιθέμενων δε μπορεί να προβλεφθεί [41]. 
     Για αυτό το λόγο, οι υπεύθυνοι ασφάλειας των συστημάτων βρίσκονται συνεχώς 

σε εγρήγορση και προσπαθούν να ανακαλύψουν νέες προοπτικές και μεθόδους που 

να σχετίζονται με τη προστασία της υποδομής και των πληροφοριών που απαρτίζουν 

ένα σύστημα. Μία χρήσιμη προσέγγιση για την επίτευξη της ασφάλειας ενός 

συστήματος είναι η χρήση των δημοφιλών εργαλείων στον τομέα της ασφάλειας και 

της ψηφιακής εγκληματολογίας, τα ονομαζόμενα συστήματα και δίκτυα παγίδευσης 

(honeypots και honeynets). Σύμφωνα με τον Lance Spitzner, τα εργαλεία αυτά 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληροφοριακοί πόροι, όπου η αξία τους πηγάζει από 

τη παράνομη ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του συστήματος [41].  

     Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εργαλεία αυτά δεν αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση 

προστασίας ενός συστήματος, καθώς η λειτουργία τους έχει άμεση σχέση με τη 

χρήση τους. Ένα honeypot μπορεί να οριστεί ως [42]: 

 Ένα πλήρες και άρτιο λειτουργικό σύστημα με προεπιλεγμένες προσεγγίσεις 

διαμόρφωσης  

 Μία εφαρμογή εξομοίωσης  

 Ένα ολοκληρωμένο πραγματικό δίκτυο που αποτελείται από ένα μεγάλο 

εύρος λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών 

 Ένα σύστημα που μιμείται μόνο άλλα συστήματα ή εφαρμογές  

 

    Τα honeypots είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη παραπλάνηση των 

μη εξουσιοδοτημένων χρηστών χρησιμοποιώντας γνωστές ευπάθειες, με σκοπό [41]:  

 Την εκμάθηση και κατανόηση των στόχων 

 Των διαδικασιών  

 Των εργαλείων 

 Των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους επιτιθέμενους 

 

    Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα ασφάλειας όπως τα firewalls και τα 

IDS, τα honeypots έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτελούν και να αντιμετωπίζουν μία 

σειρά στόχων όπως [44]: 

 Πτυχές πρόληψης  

 Πτυχές ανίχνευσης  

 Πτυχές συλλογής πληροφοριών, ώστε να ενδυναμώνει και να κάνει πιο 

ισχυρά και πιο ευέλικτα τα συστήματα  
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     Στη συνέχεια, όταν συλλεχθούν όλες οι παραπάνω πληροφορίες, τότε οι υπεύθυνοι 

ασφάλειας ή ακόμη και οι απλοί χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να τις διοχετεύσουν 

κατάλληλα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ασφάλεια στους πραγματικούς 

διακομιστές. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Lance Spitzner τα εργαλεία αυτά θα πρέπει 

να ταξινομούνται ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, δηλαδή αν τα εργαλεία αυτά 

λειτουργούν ως εργαλεία “παραγωγής”  ή “έρευνας”. 

 

 Τα εργαλεία παραγωγής (honeypots production) χρησιμοποιούνται με σκοπό 

την επίτευξη του καλύτερου δυνατού μετριασμού των κινδύνων που έρχονται 

αντιμέτωποι οι οργανισμοί. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επιτευχθεί με την 

πιθανότητα μείωσης μίας εισβολής, που αποσκοπεί στο να βλάψει και να 

καταστρέψει έναν πραγματικό υπολογιστή ή μία εφαρμογή. Αυτό μπορεί να 

συμβεί καθώς όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη μείωση εξάπλωσης μίας 

επίθεσης σε άλλους υπολογιστικούς πόρους. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να 

επιτευχθεί με την παγίδευση ενός εισβολέα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο 

κεντρικό υπολογιστή που θα προσφέρει ρεαλιστικές υπηρεσίες στον εισβολέα, 

με σκοπό την καταγραφή και τη λειτουργικότητα των δραστηριοτήτων του 

επιτιθέμενου [42]. 

 

 Τα ερευνητικά εργαλεία (honeypot research) χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 

συλλογή των δεδομένων από τους επιτιθέμενους, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς όπως [42]: 

 Τη συλλογή πληροφοριών  

 Την έγκαιρη προειδοποίηση και πρόβλεψη  

 Την έγκαιρη επιβολή της νομοθεσίας  

 

    Τα ερευνητικά honeypots ουσιαστικά δε συμβάλλουν στη προστασία ενός 

οργανισμού ώστε να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα, αλλά συλλέγουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες ώστε την επόμενη φορά να μπορούν να 

προστατευθούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις απειλές [42]. 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την ανάπτυξη και τη χρήση των honeypots 

παρατηρούνται και κάποια προβλήματα κατά τη χρήση τους. Kάποια από 

αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται παρακάτω [45]:  

 Aνακριβή αποτελέσματα: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η συλλογή των 

δεδομένων από τα honeypots, οδηγεί σε μη ακριβή αποτελέσματα λόγω 

του μη ολοκληρωμένου αριθμού δεδομένων και πληροφοριών 
 

 Ανακάλυψη και δακτυλικά αποτυπώματα: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου οι επιτιθέμενοι είναι σε θέση να καταλάβουν και να εντοπίσουν τα 

honeypots  
  

 Κίνδυνος ανάληψης: Πολλές φορές τα honeypots μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να επιτεθούν έναντι των πραγματικών συστημάτων 
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Παρακάτω, γίνεται μία συνοπτική αναφορά σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα που υπάρχουν στα εργαλεία honeypots. 

Πλεονεκτήματα των εργαλείων honeypots [44][45]: 

 Δυνατότητα ανακάλυψης νέων μορφών επίθεσης  

 Μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα πολλαπλής ποικιλίας διαμορφώσεων που 

ανταποκρίνονται καλά στην προσαρμογή  

 Δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και με ελάχιστη διαθεσιμότητα πόρων, καθώς 

δε κρίνεται αναγκαία η παροχή πραγματικών υπηρεσιών παραγωγής 

  

Μειονεκτήματα των εργαλείων honeypots [41][43]: 

 Όλη η κυκλοφορία του δικτύου θεωρείται ύποπτη καθώς το σύστημα είναι 

αδρανές, με συνέπεια τα συστήματα αυτά να λαμβάνουν τεράστιες ποσότητες 

θορύβου, ώστε οι διαχειριστές να δυσκολεύονται να εντοπίσουν κακόβουλη 

κυκλοφορία  

 Σύμφωνα με το σχεδιασμό, υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό επιθέσεων που 

επιτελούν στο στόχο  

 Η ποσότητα και η ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται είναι από τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

 
7.1 Πράκτορας Honeypot  

     Ο ρόλος του πράκτορα (agent) σε ένα σύστημα honeypot είναι να κατευθύνει τον 

εισβολέα στα συστήματα αυτά, ώστε να μπορεί να ελέγξει τη δραστηριότητα και τις 

τεχνικές παραβίασης που πιθανόν να χρησιμοποιεί, ώστε να επιτύχει πρόσβαση στο 

σύστημα. Ένα honeypot έχει παθητικό ρόλο, καθώς δε βοηθάει το σύστημα να 

ανακάμψει από μία ενδεχόμενη εισβολή απλώς συλλέγει διάφορες σημαντικές 

πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες και τις τεχνικές των εισβολέων. Αυτό 

συμβαίνει για να καταφέρουν να ενημερώσουν τον υπεύθυνο ασφάλειας ώστε να 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας για την επόμενη φορά [46].  

     Όσον αφορά τη λειτουργία του πράκτορα, αρχικά προσομοιώνει τη συμπεριφορά 

των χρηστών και των χρονοπρογραμματιστών (scheduling), χρησιμοποιώντας ένα 

είδος παγίδας, όπου αναφέρει τη διαφορά σχετικά με τη συνήθης συμπεριφορά των 

χρηστών και των bots. Στη συνέχεια, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης χρησιμοποιεί τον 

πράκτορα ώστε να δημιουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο μία παγίδα. Συνήθως, 

ένας απλός χρήστης δεν ενδιαφέρεται για τους διάφορους καταλόγους, είτε για το 

σύστημα αρχείων. Στην αντίθετη πλευρά, κινείται ένα πρόγραμμα που επιτελεί ένα 

συγκεκριμένο έργο με αυτοματοποιημένο τρόπο (bot) όπου συλλέγει όσες 

περισσότερες πληροφορίες μπορεί σχετικά με τους εισβολείς [46]. 
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Στην Εικόνα 14, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός πράκτορα σε ένα σύστημα 

honeypot βήμα προς βήμα: 

 

 
Εικόνα 14: Τρόπος λειτουργίας ενός πράκτορα σε honeypot [47] 

1. Αρχικά στο STEP 0, απεικονίζεται η ανάγκη δημιουργίας των ινστιτούτων 

(institutes) να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο, συνδέοντας έναν αριθμό 

εργαλείων honeynets, με τη χρήση διάφορων τύπων honeypots. Επίσης, τα 

συστήματα αυτά ενεργοποιούνται είτε μέσω χαμηλών διαδραστικών (low 

interactive) honeypot σε μέση αλληλεπίδραση, είτε σε υψηλά διαδραστικά 

(high interactive) honeypot σε παραγωγικά συστήματα. Ακόμη, ο πράκτορας 

ενεργοποιεί μία παγίδα, ώστε να καταφέρει με συγκεκριμένα συστήματα να 

εντοπίσει τους επιτιθέμενους. 
  

2. Στη συνέχεια στο STEO 1, ο επιτιθέμενος αναγνωρίζει τα ασθενέστερα 

σημεία στα συμβιβασμένα συστήματα και πραγματοποιεί αυξημένες 

επιθέσεις. Επιπλέον, ο πράκτορας επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τη 

δραστηριότητα του εισβολέα μέσα στο δίκτυο ώστε να καταφέρει να 

αποκωδικοποιήσει σημαντικές πληροφορίες για τον εισβολέα, μέσω των 

παγίδων που έχει υποπέσει. Επιπλέον, εξετάζει το σύστημα 

αποκωδικοποιώντας και συλλέγοντας μία μεγάλη ποικιλία κρίσιμων 

πληροφοριών και κωδικών πρόσβασης. Για παράδειγμα, μέσω μίας τυπικής 

εντολής μπορεί να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με: 

 Τη λίστα των τρεχουσών διαδικασιών  

 Των λογαριασμών στο σύστημα  

 Το λογαριασμό με τα δικαιώματα του διαχειριστή 

 Τους καταλόγους των υπολογιστών που ανήκουν στο δίκτυο 

 

3. Επιπλέον στο STEP 2, ο εισβολέας έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω 

πληροφοριών που έχει υποκλέψει σχετικά με τα συμβιβασμένα συστήματα, 

ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε συστήματα honeypot. 
 

4. Aκόμη στο STEP 3, ο επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση καθώς και να καταφέρει να προκαλέσει σύγχυση σε συστήματα 

honeypot. 
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5. Επίσης, στο STEP 4 ο εισβολέας συλλέγει από μολυσμένα συστήματα και 

honeypots, πληροφορίες όπου τις αποστέλλει στο διακομιστή ελέγχου και 

εντολών. 
 

6. Εκτός από αυτά, αφού ο διαχειριστής καταφέρει να αποκομίσει ευαίσθητες 

πληροφορίες όπως τον εντοπισμό σε ένα σύστημα honeypot, στη συνέχεια 

εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες ασφάλειας στα συστήματα παραγωγής. 

Αυτό συμβαίνει για να καταφέρει να αναλύσει αξιόπιστα τη διαδικασία 

επίθεσης και να θεσπίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να 

προστατεύσει και να υποστηρίξει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τις 

αδυναμίες και τα τρωτά σημεία του συστήματος.  
  

7. Tέλος, το ΑPT (Advanced Persistent Threats) επιτίθεται στο honeyfarm, με 

οποιονδήποτε αριθμό honeypots είτε υψηλής αλληλεπίδρασης, είτε χαμηλής 

αλληλεπίδρασης στα συστήματα παραγωγής, ανάλογα με την κατάσταση που 

θα βρίσκεται εκείνη την ώρα το σύστημα.  

 

     Επιπλέον, πέρα από τα παραδοσιακά honeypots υπάρχουν και τα εικονικά 

honeypots (virtual honeypots), όπου προσομοιώνονται από άλλο μηχάνημα. Τα 

συστήματα αυτά είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα παραδοσιακά, πιο ευέλικτα 

και επεκτάσιμα. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει η δυνατότητα ένα μηχάνημα να 

περιλαμβάνει και να προσομοιώνει ένα μεγάλο αριθμό εικονικών  honeypots, που το 

κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες. 

Ακόμη, με τον όρο honeyd, περιγράφεται ένα πλαίσιο για εικονικά δίκτυα που 

περιλαμβάνει και προσομοιώνει έναν αριθμό υπολογιστών στο επίπεδο δικτύου. 

Επίσης, το honeyd υποστηρίζει τις σειρές πρωτοκόλλων IP και αντιδρά θετικά στις 

διάφορες αιτήσεις δικτύου για τα εικονικά honeypots ανάλογα με τις διαμορφωμένες 

υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί για κάθε εικονικό honeypot [43]. 

 
7.2 Τύποι των Honeypots 

     Στη παρακάτω υποενότητα γίνεται μία ταξινόμηση των honeypots ανάλογα με την 

αλληλεπίδρασή τους. Όσον αφορά το επίπεδο της αλληλοεπίδρασής τους μπορεί να 

αναφερθεί ως το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχονται σε έναν εισβολέα μέσω 

ενός honeypot [41]. Τα honeypots σε επίπεδο δικτύου χωρίζονται σε τέσσερις (4) 

κατηγορίες, ανάλογα με τη ταξινόμησή τους: 

 Honeypot χαμηλής αλληλεπίδρασης (Low-interaction honeypot) 

 Honeypot υψηλής αλληλεπίδρασης (High-interaction honeypot) 

 Honeypot μεσαίας αλληλεπίδρασης (Medium-interaction honeypot) 

 Honeypot σε συστήματα παραγωγής (Honeypot on production systems) 
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    Παρακάτω, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των honeypots ανάλογα με το 

επίπεδο αλληλεπίδρασής τους: 

 Honeypot χαμηλής αλληλεπίδρασης (Low-interaction honeypot): Tα 

honeypots χαμηλής αλληλεπίδρασης μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα 

ευέλικτο εύρος πλατφόρμων όπως το Gumstix και το Raspberry με χαμηλό 

κόστος, αλλά απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή κάποιων 

πρωτοκόλλων. Aυτό συμβαίνει διότι οι πλατφόρμες αυτές υποστηρίζουν 

περιορισμένο αριθμό δυνατοτήτων [48]. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά δεν 

έχουν τη δυνατότητα να μιμηθούν ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα 

αλλά κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες [41]. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού χαρτογραφημένων 

απειλών, χωρίς όμως να μπορούν τις περισσότερες φορές να ανιχνεύσουν 

νέους τύπους επιθέσεων [46]. 

 

 Honeypot υψηλής αλληλεπίδρασης (High-interaction honeypot): Τα 

honeypots υψηλής αλληλεπίδρασης τροφοδοτούν τους υπεύθυνους ασφάλειας 

με ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους και τις επιθέσεις 

που χρησιμοποιούν οι εισβολείς σε ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα 

[41]. Τα συστήματα αυτά παρόλο που παρέχουν μεγάλη ευελιξία στη συλλογή 

λεπτομερών δεδομένων, τις περισσότερες φορές το κόστος μίας 

ολοκληρωμένης κλίμακας δοκιμής είναι πάρα πολύ υψηλό [48]. Τέλος, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση με τα honeypots χαμηλής 

αλληλεπίδρασης τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να 

καταγράφουν τη συμπεριφορά του εισβολέα σε πραγματικούς πόρους του 

συστήματος [49].  

 

 Honeypot μεσαίας αλληλεπίδρασης (Medium-interaction honeypot): Τα 

honeypots μεσαίας αλληλεπίδρασης αποτελούν ένα συνδυασμό των honeypots 

υψηλής και χαμηλής αλληλεπίδρασης, καθώς τα πρωτόκολλα της εφαρμογής 

προσομοιώνονται συνοπτικά χωρίς επιπρόσθετες λεπτομέρειες. Αυτό οδηγεί 

τον εισβολέα στη ψευδαίσθηση ότι δραστηριοποιείται σε ένα πραγματικό 

σύστημα [46]. 

 

 Honeypot σε συστήματα παραγωγής (Honeypot on production systems): Τα 

honeypots σε συστήματα παραγωγής αποτελούν μία συγκεκριμένη έκδοση 

που ενσωματώνεται σε ένα σύστημα παραγωγής, όπου ο μη 

εξουσιοδοτημένος χρήστης παράγει το αρχείο καταγραφής του συστήματος. 

Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη έκδοση εισάγεται σε ένα αληθοφανές 

περιβάλλον με μη υπαρκτά δεδομένα στο λεγόμενο sandbox, ώστε ο 

εισβολέας να πιστέψει ότι δραστηριοποιείται στο επιθυμητό για αυτόν 

περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δραστηριότητες του εισβολέα να 

παρακολουθούνται και να μεταφέρονται στο σύστημα ελέγχου. Τέλος, τα 
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συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μία ευκαιρία για τη 

λήψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένα συστήματα [46]. 

 

7.3 Honeynets 

     Όσον αφορά τα honeynets θεωρούνται μία καινούρια τεχνολογία που αποσκοπεί 

στο να βοηθήσει τους υπεύθυνους ασφάλειας να κατανοήσουν τις δραστηριότητες και 

τις κινήσεις των εισβολέων. Το honeynet είναι ένα εργαλείο που είναι σχεδιασμένο 

ώστε να προσελκύει τους εισβολείς. Η λειτουργία και η δομή του είναι έξυπνη και 

στοχευμένη καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα του εισβολέα συλλαμβάνεται και 

ελέγχεται από διάφορες πληκτρολογήσεις και λήψη εργαλείων σε μηνύματα IRC, 

καθώς και σε εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, 

ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η εξερχόμενη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο 

δίκτυο. Ακόμη, το εργαλείο honeynet, δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο 

συστήματος να λαμβάνει βήμα προς βήμα όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά 

με τις δραστηριότητες των εισβολέων. Τέλος, μετά από την ανάλυση και τη 

παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι ασφάλειας είναι σε θέση να 

αποκτήσουν μία εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με τους παράγοντες και τα κίνητρα 

των επιτιθέμενων, ώστε να είναι σε θέση να αυξήσουν και να ενδυναμώσουν τις 

αμυντικές τους δυνατότητες [44]. 
  

     Εκτός από όλα τα παραπάνω ένα honeynet μπορεί να επιμηκύνει τον ορισμό ενός 

μεμονωμένου honeypot σε ένα ελεγχόμενο δίκτυο. Ένα εργαλείο honeynet 

αποτελείται από τέσσερα (4) στοιχεία [41]:  

 Έλεγχος δεδομένων: Το εργαλείο αυτό ελέγχει, παρακολουθεί και στη 

συνέχεια καταγράφει όλες τις δραστηριότητες και τις κινήσεις που 

πραγματοποιεί ένας εισβολέας μέσα στο honeynet  

 Συλλογή δεδομένων: Ελέγχει και παρέχει δραστηριότητες στον εισβολέα 

 Συλλογή δεδομένων: Αποθηκεύει όλες τις συλλεγόμενες πληροφορίες σε μία 

κεντρική τοποθεσία  

 Ανάλυση δεδομένων: Η ικανότητα ενός honeynet να αναλύει τα δεδομένα που 

συλλέγονται από το συγκεκριμένο εργαλείο 

 

    Παρακάτω, σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 

κάποια μέλη του  Ηoneypot Project προέκυψαν κάποιες λειτουργίες των honeynets 

σχετικά με κάποιες από τις δυνατότητες τους [44]:  

 Ανάλυση των επιθέσεων που αφορούν τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά 

συστήματα, καθώς και καθορισμός του μέσου χρόνου που απαιτείται με 

σκοπό το διαμελισμό των προκαθορισμένων ρυθμίσεων που βρίσκονται 

ενσωματωμένες στα λειτουργικά συστήματα 

 Καταγραφή και κατηγοριοποίηση κάποιων τεχνικών phising και pharming 

 Παρακολούθηση των μηχανισμών διάδοσης κακόβουλου λογισμικού και 

botnet, καθώς και κατάλληλη λύση εντοπισμού, μετριασμού και ελέγχου 

botnet  



 

 65 

 Δυνατότητα ανίχνευσης ύποπτης δραστηριότητας που διακινείται μέσα στο 

δίκτυο σχετικά με τη κυκλοφορία IPv6 που πηγάζει από την κυκλοφορία IPv4 

 Παρακολούθηση διάφορων μη επιθυμητών μηνυμάτων με σκοπό την 

αναγνώριση ανοικτών λειτουργιών μεσολάβησης και αναγνώρισης κλοπής 
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8. SIEM 

     Oι υπεύθυνοι ασφάλειας καλούνται συνεχώς να είναι σε επαγρύπνιση σχετικά με 

την ασφάλεια των πληροφοριών, καθώς διακινούνται τεράστιες ποσότητες ψηφιακών 

δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικά επεξεργασμένες και κοινοποιημένες πληροφορίες 

σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο δικτύων [50]. Για την αντιμετώπιση και τη 

προστασία αυτών των στοιχείων, οι υπεύθυνοι ασφάλειας έχουν υλοποιήσει πολλές 

τεχνολογίες και συναγερμούς ασφάλειας (alert security) για τον εντοπισμό των 

απειλών που λαμβάνουν χώρα στον κυβερνοχώρο, καθώς είναι ζωτικής σημασίας ο 

εντοπισμός και η διαχείριση συμβάντων ασφάλειας (security incidents) [51]. 

     Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπεύθυνοι ασφάλειας χρησιμοποιούν ένα λογισμικό 

πληροφοριών ασφάλειας και διαχείρισης συμβάντων (SIEM), που εγγυάται σε 

μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των επιχειρήσεων καθώς διαθέτει ένα ιστορικό 

δραστηριοτήτων που καταγράφει τις οποιεσδήποτε κινήσεις λαμβάνουν χώρα στο 

κυβερνοχώρο [52]. Ακόμη, τα συστήματα αυτά τις περισσότερες φορές λειτουργούν 

αναπτύσσοντας με ιεραρχικό τρόπο την ανάπτυξη πολλών πρακτόρων συλλογής με 

σκοπό τη συγκέντρωση συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια από συσκευές 

τελικού χρήστη, διακομιστές, firewalls, καθώς και συστήματα αντιμετώπισης ιών ή 

πρόληψης εισβολών [53]. 

     Επίσης, τα συστήματα SIEM συλλέγουν και συγκεντρώνουν διάφορα δεδομένα 

από διαφορετικές συσκευές και εφαρμογές μέσω των πρακτόρων που φιλτράρουν 

δεδομένα που δεν είναι χρήσιμα. Στη συνέχεια τα εξομαλύνουν σε μία συγκεκριμένη 

τοποθεσία, όπου μέσω διαφόρων συσχετισμών τα αναλύουν σύμφωνα με κάποιες 

βασικές αρχές.    Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λογισμικά SIEM βοηθούν σε μεγάλο 

βαθμό τους οργανισμούς να μειώσουν τις εισβολές μέσα στο δίκτυό τους. Αυτό 

συμβαίνει διότι καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες να συμμορφώνονται με τους 

διάφορους κανονισμούς ασφάλειας [54]. Επιπλέον, οι πληροφορίες διαχείρισης και 

ασφάλειας συμβάντων (SIEM) ορίζονται ως ένας συνδυασμός των λειτουργιών 

διαχείρισης  ασφάλειας (SIM), με ένα σύστημα διαχείρισης συμβάντων ασφάλειας 

(SEM).  Επίσης, τα λογισμικά SIEM επιτελούν τις ακόλουθες διαδικασίες [51]: 

 Συγκέντρωση διαφόρων δεδομένων από διαφορετικές πηγές  

 Διαρκής παρακολούθηση των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στο 

κυβερνοχώρο 

 Συσχετισμός των δεδομένων όπου κρίνεται αναγκαίο  

 Αποστολή και δημιουργία διάφορων μορφών ειδοποιήσεων  

 

     Επιπλέον, τα λογισμικά SIEM, είναι περίπλοκα εργαλεία καθώς για την 

αποτελεσματική λειτουργία τους απαιτούνται σημαντικές αλληλεπιδράσεις με 

διάφορα συστήματα και μέτρα ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την 

επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από διαφορετικές δικτυακές συσκευές, 

έρχονται σε επαφή με χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας [54]. Ακόμη, οι διαχειριστές 

ασφάλειας στα λογισμικά SIEM θα πρέπει να ελέγξουν διεξοδικά αν οι διαδικασίες 

ασφάλειας και οι παράμετροι δικτύου προσφέρουν το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη [55]: 
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 Όλες οι ειδοποιήσεις και τα τρέχοντα συμβάντα ασφάλειας  

 Η διαμόρφωση των δικτύων υπολογιστών  

 Η ανακάλυψη ευπαθειών που πιθανόν να διέπουν το σύστημα 

 

Εκτός από αυτά, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μέτρων για νέες μορφές επίθεσης 

καθώς και η δημιουργία νέων υπηρεσιών, ώστε να παρακολουθείται [55]: 

 Η κατάσταση του δικτύου  

 Η ανάλυση των τρωτών σημείων  

 Η αξιολόγηση τους σε επίπεδο ασφάλειας  

  
8.1 Συνεργασία Τομέων μεταξύ SIEM  

     Σύμφωνα με μία ομάδα ερευνητών που έχει διεξάγει έρευνες πάνω στο 

συγκεκριμένο κλάδο, η καλύτερη μέθοδος για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη 

χρήση των SIEM συστημάτων είναι η αξιοποίηση των συνδυασμών των 

διαφορετικών SIEM, ώστε να επιτευχθεί η διάγνωση και η ανάλυση των 

ανιχνευμένων περιστατικών σε χαρακτήρες αναγνώρισης (acks). Ακόμη, οι υπεύθυνοι 

ασφάλειας πιστεύουν ότι θα δημιουργηθούν νέες απειλές και για αυτό προσπαθούν να 

χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μεθόδους ασφάλειας [51]. 

 

Στην Εικόνα 15, διακρίνεται ένα σύνολο SIEMS σε διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι 

συλλέγουν και αναλύουν διάφορες πληροφορίες που πηγάζουν από διαφορετικούς 

τομείς.  

 
Εικόνα 15: Συστήματα SIEMS σε διάφορους τομείς [51] 

1. Αρχικά, παρατηρείται ότι ένα σύνολο κεντρικών υπολογιστών που 

υποστηρίζουν μία ποικιλία υπηρεσιών και πρακτόρων δικτύων (network 

agents), ανήκουν σε έναν τομέα και καλούνται ως συμβάντα εργασίας 

(security events). 
  

2. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά ανήκουν σε τομείς (domains) με παρόμοιες 

υπηρεσίες και ροή κυκλοφορίας (traffic), όπου θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ευάλωτα σε κάποιες άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. 
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3. Ακόμη, ανάμεσα στους τομείς ενός συστήματος, η ανταλλαγή συναγερμών 

(alarm exchange) θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη και πολύ σημαντική για την 

ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία ανταλλαγής συναγερμών, 

κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτική ως προς τη συμβολή μίας ομοσπονδίας 

(federation), ώστε να μπορέσει να ελέγξει με περισσότερη ακρίβεια την 

επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων SIEMS. 
  

4. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ομοσπονδία βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο 

στοιχείο υπηρεσιών, με σκοπό την εξασφάλιση ενός κύριου διακομιστή 

(master server), που θα διατηρεί σε ένα αρχείο, μία λίστα με το προφίλ και τις 

δραστηριότητες των SIEMS. 

 
8.2 Aρχιτεκτονική SIEM 

Στην Εικόνα 16, διακρίνεται ο συνδυασμός της διαχείρισης πληροφοριών ασφάλειας 

(SIM), με τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας (SEM):  

 

 
Εικόνα 16: Αρχιτεκτονική SIEM [56] 

1. Aρχικά, στην Εικόνα 16, απεικονίζεται η εστίαση πάνω στη συλλογή και την 

ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνουν χώρα και σχετίζονται με την 

ασφάλεια των πληροφοριών. 
  

2. Στη συνέχεια, η διαχείριση συμβάντων ασφάλειας (SEM) στοχεύει στη 

συγκέντρωση των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο ποσό πληροφοριών, όπου 

θα υπάρχει η δυνατότητα τα συμβάντα ασφάλειας να αντιμετωπίζονται 

έγκαιρα. 
  

3. Στην αντίθετη πλευρά, η διαχείριση πληροφοριών ασφάλειας (SIM) στοχεύει 

στη λεπτομερή ανάλυση του ιστορικού των δεδομένων, με σκοπό την 

επίτευξη μίας αποτελεσματικότερης προσέγγισης σχετικά με τις υποδομές 

ασφάλειας πληροφοριών. 
  

4. Τέλος, παρατηρείται ότι ο συνδυασμός των SIM και των SEM είναι 

απαραίτητος για την ορθή διαδικασία σχεδιασμού, καθοδήγησης και ελέγχου 

για την επίτευξη της ασφάλειας των δεδομένων στον κυβερνοχώρο με βάση 

τα δεδομένα που συλλέγονται. 



 

 69 

8.3 Τεχνολογία SIEM 

     Για την επίτευξη της μέγιστης αξίας ενός λογισμικού SIEM, απαιτείται η χρήση 

πολλών εφαρμογών και λογισμικών αυτοματοποίησης ελέγχου, με σκοπό την 

επίτευξη της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με τη πραγματοποίηση της 

SANS, μίας έρευνας διαχείρισης σφαλμάτων προέκυψε ότι η συλλογή αρχείων 

καταγραφής και χρήσης των συστημάτων SIEM, επιδεικνύει τρεις (3) κύριους 

λόγους, που αναφέρονται παρακάτω [50]: 

 Ανίχνευση περιστατικών που δραστηριοποιούνται μέσα στον κυβερνοχώρο 

 Καθορισμός και ανάλυση όλων των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στον 

κυβερνοχώρο  

 Συμμόρφωση και ικανοποίηση των απαιτήσεων 

 

 Επιπλέον, τα λογισμικά SIEM χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους ασφάλειας, 

με σκοπό [50]: 

 Την ακριβή ανάλυση των συμβάντων που πραγματεύονται σε πραγματικό 

χρόνο  

 Τη συλλογή των συμβάντων που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο 

 Την αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής με σκοπό τη χρήση τους στην 

εγκληματολογία και τη κανονιστική συμμόρφωση 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο (2) κύριες λειτουργίες των SIEM [50]:  

A. Διαχείριση πληροφοριών ασφάλειας (SIM): Τα εργαλεία SIM είναι υπεύθυνα 

για τη συλλογή, την αναφορά και την ανάλυση των δεδομένων που 

προκύπτουν από τη διεξαγωγή της έρευνάς τους. Ακόμη, κύριο λόγο 

καταλαμβάνουν αρχικά οι εφαρμογές υποδοχής (host applications), τα 

συστήματα και στη συνέχεια οι συσκευές δικτύου και ασφάλειας. Αυτό 

συμβαίνει για να επιτευχθεί η ασφάλεια για τη στήριξη των κανονιστικών 

συμμορφώσεων (regulatory compliance) της εσωτερικής διαχείρισης απειλών, 

καθώς και την παρακολούθηση της πρόσβασης σε διάφορους πόρους και 

εφαρμογές του συστήματος.  
  

B. Διαχείριση συμβάντων ασφάλειας (SEM): Tα εργαλεία SEM, πραγματεύονται 

τη διαρκή παρακολούθηση και τα συμβάντα που πραγματοποιούνται στον 

κυβερνοχώρο σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείρισή τους, ώστε να επιτευχθεί 

η ασφάλεια. Επίσης, τα εργαλεία αυτά επεξεργάζονται τα δεδομένα 

καταγραφής και συμβάντων από διάφορες συσκευές ασφάλειας, από 

συσκευές δικτύου καθώς και από εφαρμογές και συστήματα που λειτουργούν 

σε πραγματικό χρόνο. Αυτό συμβαίνει για να επιτευχθεί η εξασφάλιση 

παρακολούθησης της ασφάλειας, καθώς και οι κατάλληλες αντιδράσεις στα 

περιστατικά. Ακόμη, τα εργαλεία SIEM στοχεύουν στη συλλογή των 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας κάποιες μεθόδους 

συλλογής δεδομένων που λειτουργούν ως εξής: 
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 Λήψη ροής δεδομένων syslog από τη πηγή συμβάντων (source events) που 

βρίσκεται υπό παρακολούθηση 

 Απευθείας εγκατάσταση πρακτόρων σε συσκευές που βρίσκονται υπό 

παρακολούθηση καθώς και API συνδέσεις ή πρόσθετα, που βρίσκονται σε 

ανάθεση από τους πωλητές των SIEM. Οι πωλητές των SIEM στοχεύουν στην 

επίτευξη και την εξομάλυνση των δεδομένων καταγραφής καθώς και την 

ενσωμάτωση των εφαρμογών ασφάλειας στη πλατφόρμα που 

δραστηριοποιούνται τα λογισμικά SIEM 

 

     Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λογισμικά SIEM, έχουν ως απώτερο σκοπό τη 

συσχέτιση των συμβάντων με τη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στα συμβάντα ή τα 

μηνύματα που εξάγονται από ένα σύνολο διαφορετικών εφαρμογών και συσκευών. 

Αυτό επιτυγχάνει την ξεκάθαρη ελάττωση των ψευδών θετικών που δημιουργούνται 

από τα IDS, δημιουργώντας τους κατάλληλους συναγερμούς με στόχο την 

ενσωμάτωσή τους στα κατάλληλα πλαίσια των οργανισμών. Ακόμη, η 

πραγματοποίηση της συσχέτισης των πληροφοριών που εξάγονται από διάφορες 

δικτυακές συσκευές και IDS, καθώς και τα εργαλεία απογραφής διάφορων στοιχείων 

επιτυγχάνουν την αποτελεσματικότερη ανίχνευση μίας επίθεσης που 

δραστηριοποιείται στον κυβερνοχώρο [50]. 

     Τέλος, όλα τα εξαγόμενα στοιχεία που διαδραματίζουν επιθέσεις ασφάλειας και 

πίνακες ελέγχου είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους υπεύθυνους ασφάλειας και της 

διοίκησης ενός οργανισμού, καθώς μπορούν να αποκτήσουν μία τεκμηριωμένη και 

εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με τη κατάσταση της ασφάλειας των δεδομένων 

εντός του οργανισμού [50]. 

 
8.4 Τρόπος Λειτουργίας ενός SIEM 

     Ένα λογισμικό SIEM κινητοποιείται στη συγκέντρωση και στη συλλογή των 

δεδομένων που διακινούνται στην τεχνολογική υποδομή ενός οργανισμού μέσω των 

εφαρμογών υποδοχής, των συστημάτων, καθώς και των δικτυακών συσκευών 

ασφάλειας όπως τα προστατευτικά φίλτρα από ιούς και τα firewalls. Επιπλέον, τα 

λογισμικά SIEM σύμφωνα με τη συλλογή των δεδομένων, προσπαθούν να 

κατανοήσουν και να αναλύσουν τα συμβάντα που έχουν εντοπιστεί. Αυτό συμβαίνει 

διότι επιτελούν δύο (2) κύριους σκοπούς, που αναφέρονται παρακάτω [52]:  

1. Δίνουν αναφορά στους υπεύθυνους ασφάλειας σχετικά με τα γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα στο σύστημα, είτε πρόκειται για επιτυχημένες, είτε για 

αποτυχημένες διεισδύσεις ανεπιθύμητων χρηστών σε ένα σύστημα, όταν 

απειλείται η ασφάλεια και η ακεραιότητά τους. 
   

2. Αποστολή προειδοποιήσεων σχετικά με την ανάλυση που έχει 

πραγματοποιηθεί από τα λογισμικά SIEM, όταν εντοπιστεί μία ύποπτη 

δραστηριότητα που δεν εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων. 
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Στην Εικόνα 17, απεικονίζεται μία κλασική μορφή ενός συστήματος SIEM:  

 
Εικόνα 17: Τρόπος λειτουργίας ενός συστήματος SIEM [57] 

1. Αρχικά, ένα σύστημα SIEM, συλλέγει μία ποικιλία δεδομένων καταγραφής 

από διάφορα συστήματα υλικού και λογισμικού, όπου τα επεξεργάζεται και τα 

αναλύει σε πραγματικό χρόνο. 
  

2. Στη συνέχεια, μετά από τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων 

σκοπεύει να πραγματοποιήσει ένα συσχετισμό γεγονότων, με σκοπό τον 

εντοπισμό διάφορων ανωμαλιών ή παράξενων συμπεριφορών που θα το 

οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα έχει παραβιαστεί. 
 

3. Ύστερα, θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, ώστε να είναι 

σίγουρο ότι έχει εντοπίσει τις καινούριες απειλές που λαμβάνουν χώρα στο 

σύστημα. 
 

4. Τέλος, όταν θα πραγματοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία, θα απλοποιήσει τα 

δεδομένα καταγραφής και στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο διαχειριστή της 

ασφάλειας ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της 

ασφάλειας του συστήματος. 

 

     Επιπλέον, λόγω της ποικιλίας και της διαφορετικότητας των  λογισμικών SIEM 

που διακατέχουν ένα υπολογίσιμο μερίδιο στο τομέα της ασφάλειας, θα πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι υπάρχουν κάποιες βασικές έννοιες οι οποίες δε μεταβάλλονται 

και παραμένουν αλώβητες. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα βήματα που υλοποιούνται 

σχετικά με τη σειρά λειτουργίας ενός λογισμικού SIEM [52]:  

1. Αρχικά, ένα λογισμικό SIEM, συλλέγει και αναλύει ένα σύνολο πληροφοριών 

που διακινούνται σε ένα σύστημα από διάφορες συσκευές, όπου στη συνέχεια 

ενοποιούνται. 
 

2. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά αναλύονται ύστερα από τη συγκέντρωσή τους 

από  διάφορες συσκευές που απαρτίζουν το σύστημα, όπου πραγματοποιείται 

η συσχέτιση και η συναρμολόγηση των διαφορετικών τμημάτων μίας 
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ανεπιθύμητης εισβολής σε μία ενιαία εικόνα. Aυτό συμβαίνει διότι οι 

συνημμένες πληροφορίες απαρτίζουν το περιβάλλον και τις κοινές απειλές 

που διακινούνται μέσα στο δίκτυο. 
  

3. Επιπλέον, ύστερα από την ανάλυση και τη συλλογή των πληροφοριών όπου 

εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες, αποστέλλονται στους υπεύθυνους 

ασφάλειας ειδοποιήσεις και αναφορές. 
  

4. Τέλος, μετά την ανάλυση και τη συλλογή των πληροφοριών, τα δεδομένα 

καταγραφής αποθηκεύονται για τουλάχιστον ένα μικρό χρονικό διάστημα στο 

Διαδίκτυο, που παρακολουθείται από τα λογισμικά SIEM. Μετά από αυτό το 

χρονικό διάστημα, τα δεδομένα καταγραφής μεταφέρονται σε ένα αρχείο, 

ώστε να πραγματοποιηθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τους 

συγκεκριμένους τύπους και κανονισμούς ασφάλειας που διέπουν έναν 

οργανισμό. 

 

     Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λογισμικά SIEM κατά την αποθήκευση, την ανάλυση 

και τη συλλογή των πληροφοριών, μπορούν να καταστήσουν τις πληροφορίες αυτές 

χρήσιμες για την ηλεκτρονική ανακάλυψη και την εγκληματολογία. Επιπλέον, αυτές 

οι λειτουργίες μπορούν να απεικονιστούν σε πέντε (5) μορφές [52]:  

 Συλλογή  

 Ενοποίηση  

 Συσχέτιση  

 Επικοινωνία 

 Έλεγχος 

 

Στην Εικόνα 18, παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας ενός λογισμικού SIEM: 

 
Εικόνα 18: Τρόπος επικοινωνίας ενός SIEM [54] 

 Συλλογή (Collection): Τα λογισμικά SIEM, αναλύουν και συλλέγουν από 

διαφορετικές συσκευές τα στοιχεία καταγραφής. Η μεταφορά τους 

ανεξάρτητα από τη πηγή προέλευσης θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και να 

εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Για 

την επίτευξη αυτής της δυνατότητας, απαιτείται η χρήση διάφορων 

πρωτοκόλλων όπως το OPSEC, το SFTP, το IDXP και το SNMP. Επιπλέον, 

παρά τη χρησιμότητα αυτών των πρωτοκόλλων υπάρχουν κάποιες πηγές 
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αρχείων καταγραφής που δεν υποστηρίζουν αυτά τα πρωτόκολλα συλλογής. 

Για αυτό το λόγο απαιτείται η χρήση ενός πράκτορα. Οι πράκτορες είναι 

εγκατεστημένοι στη πηγή του αρχείου καταγραφής ώστε να μεταφράζουν  τα 

δεδομένα καταγραφής σε μία απλοϊκή μορφή, για να γίνονται κατανοητά από 

τα SIEM. Ο γνωστότερος πράκτορας για τη χρήση των αρχείων καταγραφής 

περιστατικών στα Windows, είναι ο Blacklog ή αλλιώς Snare από την 

Intersect Alliance. Επιπλέον, υπάρχουν δύο (2) είδη προσεγγίσεων κατά τη 

διάρκεια της συλλογής των δεδομένων. Ο ένας τρόπος είναι όταν τα 

λογισμικά SIEM πρέπει να συλλέγουν τα δεδομένα, ενώ ο άλλος τρόπος είναι 

όταν η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τα συστήματα πηγής. Επίσης, 

ανάλογα με τη χρήση των SIEM, δε κρίνεται απαραίτητο όλα τα στοιχεία των 

δεδομένων καταγραφής να συγκεντρωθούν. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη 

διάρκεια της συλλογής, τα μη επικίνδυνα δεδομένα φιλτράρονται ώστε να 

ελαττωθεί ο αριθμός των απαιτήσεων που αφορούν την επεξεργαστική ισχύ 

και το εύρος ζώνης ενός δικτύου. Αυτό επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα 

όπως μικρότερο λειτουργικό κόστος και χαμηλότερο ποσοστό επιθέσεων 

άρνησης εξυπηρέτησης. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι τα λογισμικά SIEM 

κατά την επικοινωνία τους αντιμετωπίζουν ορισμένους περιορισμούς στις 

πηγές των αρχείων καταγραφής, καθώς πιθανόν να μην είναι αξιόπιστα για 

διάφορους λόγους. Τέλος, ορισμένα SIEM δεν επιτρέπουν τη καταγραφή από 

συσκευές που είναι συνδεδεμένες χωρίς κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Φυσικά, αυτός ο περιορισμός, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε 

αφαιρούμενες συσκευές, δίσκους, USB καθώς και συσκευές DHCP, οι οποίες 

λαμβάνουν τις διευθύνσεις IP με δυναμικό τρόπο. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα 

να διακρίνονται ως διαφορετικές συσκευές από τα συστήματα SIEM, τα οποία 

πολλές φορές ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται. 

 

 Ενοποίηση(Consolidation):Τα περισσότερα συστήματα SIEM κανονικοποιούν 

τα δεδομένα σε μία συγκεκριμένη μορφή (συνήθως ένα συγκεκριμένο σχήμα). 

Ακόμη, πολλά από αυτά τα δεδομένα θα ενσωματωθούν σε μία ετικέτα με τη 

μορφή μίας γενικής επικεφαλίδας. Επιπλέον, για καθαρά λόγους 

συμμόρφωσης τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να αποθηκευτούν 

σύμφωνα με την αρχική τους μορφή και όχι τροποποιημένα. Επίσης, θα 

πρέπει να μη παραλείπεται από τα λογισμικά SIEM η ομαλοποίηση των 

δεδομένων, όπως η ημερομηνία και η ώρα των δεδομένων καταγραφής, ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι ο χρόνος σχετίζεται με κάποιο κοινό χρονιστή. Τις 

περισσότερες φορές, η ομαλοποίηση των δεδομένων επιτυγχάνεται με τη 

χρήση του πρωτοκόλλου δικτυακού χρόνου ή το NMP. Στη συνέχεια, μετά 

την ομαλοποίηση τα δεδομένα καταγραφής που συλλέχθηκαν, θα πρέπει να 

εγκριθούν και από τη διαδικασία της συνάθροισης.  Η διαδικασία αυτή 

στοχεύει στη συγκέντρωση διάφορων γεγονότων ιδίου τύπου, ώστε να 

επιτευχθεί η ξεκαθάριση των δεδομένων καταγραφής ως “σημαντικά” και 

“σχετικά”, ή ως “μη σημαντικά” και  “άσχετα”. Ακόμη, σύμφωνα με τη 

διαδικασία καταγραφής συμβάντων, υπάρχουν πολλές αποτυχημένες 
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προσπάθειες συνδέσεων, με τη συνηθέστερη να είναι η λάθος ορθογραφία του 

κωδικού πρόσβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξασφάλιση ενός 

αξιόπιστου κωδικού πρόσβασης, απαιτείται πολυπλοκότητα και δυσκολία, 

όπως η χρήση ειδικών και μεικτών χαρακτήρων.  Τις περισσότερες φορές, 

αυτές οι αποτυχημένες προσπάθειες πραγματοποιούνται από τους εισβολείς, 

με σκοπό τη διείσδυσή τους σε ένα σύστημα. Φυσικά, οι υπεύθυνοι ασφάλειας 

είναι γνώστες αυτών των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εισβολείς και για 

αυτό καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή 

λειτουργία και η μη εξαπάτηση των μηχανισμών ανίχνευσης εισβολών. 

 

 Συσχέτιση (Correlation): Κατά τη διαδικασία συσχέτισης, διάφορα συμβάντα 

καταγραφής διαφορετικών τύπων επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να 

σχηματίσουν ένα περιστατικό ή μία επίθεση. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι 

προηγμένη καθώς η επεξεργασία των δεδομένων είναι εντατική. Επιπλέον δε 

θα  πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία αν μία δραστηριότητα που 

διακινείται στο σύστημα είναι επίθεση ή όχι. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

συλλογή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση με τις βάσεις δεδομένων καθώς 

και με τη χρήση των πληροφοριών πλαισίου, ώστε να κατανοηθεί με ακρίβεια 

το περιβάλλον του δικτύου. Όλες οι συλλεγόμενες πληροφορίες, πιθανότατα 

να περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τους καταλόγους των χρηστών καθώς 

και τη θέση της συσκευής. Επιπλέον, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

ληφθούν υπόψη, ώστε να καταφέρουν οι υπεύθυνοι ασφάλειας να τα 

χρησιμοποιήσουν για τη χαρτογράφηση (mapping) των συσκευών σχετικά με 

τη μεσολάβηση του DHCP. Ακόμη, τα SIEM έχουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουν τα δεδομένα που σχετίζονται με την επικαιροποίηση των 

στοιχείων ενημέρωσης. Ιδανική λύση, είναι τα κατάλληλα πλαίσια να 

ενσωματωθούν στα λογισμικά SIEM, ώστε να ενημερώνονται όταν θα 

προκύψει μία νέα ευπάθεια. Επιπλέον, υπάρχουν δύο (2) τρόποι ώστε ένα 

λογισμικό SIEM, να κρίνει αν μία δραστηριότητα αποτελεί επίθεση καθώς και 

τις ενδεχόμενες συνέπειες που θα προκληθούν. Οι δύο (2) αυτοί τρόποι 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τα IDS και στηρίζονται πάνω στην 

επίθεση και στη κατάχρηση. Η επίθεση καλείται ως καλή συμπεριφορά ενός 

γεγονότος ή ενός συμβάντος, ενώ η κατάχρηση ορίζεται ως ο τρόπος 

αντίδρασης όταν συμβαίνει ένα περιστατικό που είναι εξ’ αρχής κακό. 

Επιπλέον, ένα σύστημα SIEM μπορεί να εντοπίσει τη κατάχρηση και τις 

αποκλίσεις που πραγματοποιούνται στις εσωτερικές επιθέσεις και στα 

πρότυπα χρήσης. 

 

 Επικοινωνία (Communication): Οι διαχειριστές ασφάλειας μπορούν να 

ενημερωθούν με τρεις (3) τρόπους, σχετικά με ένα ανεπιθύμητο περιστατικό ή 

μία ύποπτη δραστηριότητα που διακινείται στο δίκτυο ενός οργανισμού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αυτοί οι τρόποι: 

 Όταν  ένα λογισμικό SIEM ανιχνεύει μία ύποπτη κίνηση, στέλνει μία 

ειδοποίηση στους υπεύθυνους  ασφάλειας 
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 Όταν ένα λογισμικό SIEM στέλνει μία περιεκτική αναφορά σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους υπεύθυνους ασφάλειας 
 

 Όταν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρακολουθεί ένα σύστημα SIEM σε 

πραγματικό χρόνο, μέσω μίας γραφικής διεπαφής χρηστών (GUI) μέσα 

στο δίκτυο που αποτελείται από διάφορους χρήστες 

 

     Αξίζει να αναφερθεί, ότι ένα λογισμικό SIEM είναι αποτελεσματικότερο 

σε σχέση με ένα απλό IDS, καθώς περιέχει χαμηλότερα ψευδή θετικά. Ακόμη, 

οι ειδοποιήσεις που αποστέλλει στους υπεύθυνους ασφάλειας 

συμπεριλαμβάνουν και όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες για ενδεχόμενη δράση 

που πρόκειται να διακινηθεί. Επίσης, πολλά λογισμικά SIEM περιλαμβάνουν 

εξαιρετικές δυνατότητες όπως διαγραφή κακόβουλου λογισμικού, καθώς και 

θύρες κλεισίματος διαμέσου των διαφόρων συσκευών που είναι συνδεδεμένες 

στο δίκτυο.  

     Επιπλέον, ένα λογισμικό SIEM δεν ορίζεται μόνο ως ένα προϊόν 

ασφάλειας, αλλά και ως ένα δίκτυο διαχείρισης (management network), 

καθώς ελέγχει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Εκτός από 

αυτό, τα περισσότερα λογισμικά SIEM συμπεριλαμβάνουν οπτικοποίηση 

(weaponization) κοινών στατιστικών στοιχείων, που αποτελούν ιδανική λύση 

για τους διαχειριστές ασφάλειας, καθώς και τους υπεύθυνους διοίκησης. 

Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πέρα από τα παραδοσιακά SIEM 

υπάρχουν κάποια είδη SIEM τα οποία για να εξάγουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα θα πρέπει να βρίσκονται διαρκώς υπό παρακολούθηση σε 

συνδυασμό με εξελιγμένα προϊόντα. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη, 

ώστε να διασφαλίζεται και να διατηρείται η ασφάλεια στο δίκτυο.  

 

 Έλεγχος (Control): Όταν πραγματοποιείται ανάλυση μέσα στο δίκτυο, τα 

δεδομένα που προκύπτουν αποθηκεύονται στο Διαδίκτυο. Ακόμη, τα 

δεδομένα αυτά όταν δεν είναι πλέον διαθέσιμα μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα, τις περισσότερες φορές απελευθερώνονται ως αρχειοθετημένα. Στη 

συνέχεια, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε κανονικοποιημένη 

(normalized) μορφή, ώστε αν χρειαστεί να ξαναχρησιμοποιηθούν από κάποιον 

υπεύθυνο ασφάλειας και να αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία. 

Επιπλέον, τις περισσότερες φορές τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε 

συμπιεσμένη ή κρυπτογραφημένη μορφή. Φυσικά αυτός ο τρόπος 

αποθήκευσης δεν είναι πάντοτε ο ασφαλέστερος, καθώς υπάρχουν σημαντικές 

πιθανότητες να αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό η αρχική τους μορφή, καθώς και 

να χαθούν τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι ένα λογισμικό SIEM επιτρέπει την αποθήκευση πάρα πολλών 

συμβάντων σύμφωνα με το netForensics. Τέλος, για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων θα πρέπει οι 

διαχειριστές  ασφάλειας να λάβουν σοβαρά υπόψη την οργανωμένη 

διαχείριση και αποθήκευση των ηλεκτρονικών συμβάντων. 
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8.5 Θέματα Ασφάλειας 

     Τα συστήματα SIEM έχουν αναπτύξει μία ποικιλία θεμάτων ασφάλειας, κάποια 

από τα οποία είναι η κρυπτογράφηση των δεδομένων ελέγχου όταν διακινούνται στο 

δίκτυο, καθώς και ο έλεγχος ταυτότητας τους. Όσον αφορά τα δεδομένα καταγραφής 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα ευαίσθητα δεδομένα, καθώς βασική 

προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας  και της 

διαθεσιμότητας. Όλες αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να εξασφαλίζονται στο ακέραιο 

ώστε να μπορούν οι υπεύθυνοι ασφάλειας να εντοπίσουν μία οποιαδήποτε 

εξαπάτηση, διακοπή ή αποκάλυψη, ώστε να διευκρινιστεί η ταυτότητα του εισβολέα. 

Δυστυχώς όμως πέρα από τις ανεπιθύμητες εισβολές των επιτιθέμενων, οι υπεύθυνοι 

ασφάλειας καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις εσωτερικές απειλές, οι οποίες είναι 

δυσκολότερες στον εντοπισμό και στη διαχείρισή τους [54].  

     Σε αυτή τη περίπτωση, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες ενός οργανισμού δρουν 

κακόβουλα με αποτέλεσμα ο εντοπισμός τους να είναι περίπλοκος, καθώς οι 

υπεύθυνοι ασφάλειας αναγκάζονται να χρησιμοποιούν άλλους τύπους 

παρακολούθησης ελέγχου και ασφαλούς καταγραφής. Ακόμη, οι υπεύθυνοι 

πληροφορικής ενός οργανισμού θα πρέπει να είναι σίγουροι για την αγορά ενός 

SIEM, ώστε οι μηχανισμοί και οι προδιαγραφές της ασφάλειας τους να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του οργανισμού  [54].  

 
8.5.1 Ασφάλεια των Κορμών στη Πηγή  

     Κατά τη διάρκεια της συλλογής των αρχείων καταγραφής σε ένα δίκτυο, θα πρέπει 

οι υπεύθυνοι ασφάλειας να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και πριν από τη συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών από κάθε συσκευή. Σύμφωνα με τους συγγραφείς Schneir 

και Kelsey κατά τη συλλογή των αρχείων καταγραφής από μικρότερες συσκευές που 

δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες από τους υπεύθυνους ασφάλειας λόγω της 

χαμηλότερης ταχύτητας που επιτυγχάνεται, δεν είναι σίγουρο ότι θα εξασφαλιστεί η 

εμπιστευτικότητα και η ανίχνευση απώλειας της ακεραιότητας των αρχείων 

καταγραφής σε συσκευές πηγής. Αυτό συμβαίνει καθώς τα αρχεία καταγραφής που 

βρίσκονται στο μηχάνημα παρόλο που διαθέτουν και δικαιώματα διαχειριστή, δε 

μπορούν να προσπελαθούν και να διαβαστούν ούτε από τους διαχειριστές ούτε και 

από τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες [54]. 

     Η μόνη περίπτωση που τα δεδομένα καταγραφής μπορούν να διαβαστούν από 

τους υπεύθυνους ασφάλειας και τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες είναι μόνο αν 

διαθέτουν ειδικά κεντρικά δικαιώματα κεντρικού αρχείου ή αυτά που συνδέονται 

άμεσα με τα κλειδιά της κρυπτογράφησης. Επιπλέον, ένας επιτιθέμενος έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει ποια αρχεία καταγραφής θα διαγράψει, αλλά κατά τη 

διάρκεια της ανίχνευσης θα μπορέσει να εντοπιστεί αυτή η κακόβουλη 

δραστηριότητα. Ακόμη, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους υπεύθυνους 

ασφάλειας στις καταγραφές των χρονικών σημείων, καθώς με αυτό τον τρόπο μπορεί 

ο υπεύθυνος να αντιληφθεί και να υποψιαστεί ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο αρχείο σε συνυπολογισμό του χρόνου της εισόδου [54].  
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     Αυτή η δυνατότητα πραγματοποιείται καθώς κάποιος με δικαιώματα χρήστη 

γνωρίζει τον ακριβή αριθμό κάθε καταχώρησης καθώς συμπεριλαμβάνεται στην 

οποιαδήποτε καταχώρηση αρχείου δεδομένων, το κλειδί κρυπτογράφησης. Δυστυχώς 

όμως αν ένα λογισμικό SIEM δε συμπεριλαμβάνει τους κατάλληλους μηχανισμούς 

ανίχνευσης εισβολών, ένας επιτιθέμενος μπορεί να δημιουργήσει αυθαίρετα αρχεία 

καταγραφής [54].  

  

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία των αρχείων καταγραφής και των πηγών 

αρχείου καταγραφής, ώστε να καταφέρουν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια [54]: 
   

1. Aρχικά, τα σημεία καταγραφής και οι πηγές αρχείων καταγραφής ξεκινούν 

την επικοινωνία τους με μία κοινή κρυπτογράφηση κλειδιού, ώστε να τη 

χρησιμοποιήσουν για να καταφέρουν να κρυπτογραφήσουν την πρώτη 

καταχώρηση εγγραφής. 
  

2. Στη συνέχεια, η συσκευή προέλευσης χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους 

μηχανισμούς και τις κατάλληλες λειτουργίες καθορίζει την επόμενη 

κρυπτογράφηση κλειδιού στον κατακερματισμό του παρόντος κλειδιού, όπου 

το τελευταίο κλειδί διατίθεται με ασφάλεια. 
  

3. Επιπλέον, η αμέσως επόμενη καταχώρηση του αρχείου καταγραφής με τη 

χρήση του νέου κλειδιού κρυπτογραφείται και στη συνέχεια απορρίπτεται, 

όπου αυτή η διαδικασία πιθανόν να συνεχιστεί με αυτό τον τρόπο για πάντα. 

 

     Όλη αυτή η διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης σε διαφορετικούς 

χρήστες με διαφορετικά προνόμια δεδομένων καταγραφής. Ακόμη, καθίσταται 

δυνατή η χρήση διάφορων ευέλικτων μηχανισμών με σκοπό τη πρόσβαση των 

χρηστών στα αρχεία καταγραφής. Τέλος, όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

πραγματοποιούνται καταγράφοντας ένα κομμάτι της συσκευής προέλευσης και του 

υπόλοιπου αποτελέσματος, ώστε να επιτευχθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό 

η διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος [54].  

 

8.5.2 Πηγές Καταγραφής  

     Στην παρακάτω ενότητα γίνεται μία αναφορά στο σύνολο των πηγών 

καταγραφής, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα από τα λογισμικά SIEM. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται διάφοροι τύποι των αρχείων καταγραφής [54]: 

 Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων  

 Τα αρχεία καταγραφής διαχειριστών  

 Τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης 

 

     Ακόμη διάφορες συσκευές και εφαρμογές δημιουργούν διάφορα αρχεία 

καταγραφής στα περιβάλλοντα διαχείρισης ενός οργανισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να 

κατανοηθεί ότι τα αρχεία καταγραφής εκτός του ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για 

τη διαχείριση της ασφάλειας παράγονται από τα [54]:     
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 Συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS) 

 Λογισμικά προστασίας από κακόβουλους χρήστες 

 

     Επίσης, οι αφαιρούμενες συσκευές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

παρακολούθηση και στη διατήρηση της ασφάλειας. Για την εξασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας και της διακίνησης των πληροφοριών, απαιτούνται ειδικά 

προϊόντα ασφάλειας. Εκτός από αυτό, στα Windows τα αρχεία καταγραφής 

συμβάντων δε συμπεριλαμβάνουν τις βασικές μεθόδους διαφοράς, καθώς τα αρχεία 

δεν αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου, αλλά σε δυαδική μορφή. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, να μην είναι εφικτή η προσπέλασή τους. Ακόμη, τα αρχεία καταγραφής 

που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα των Windows μοιράζονται με ξεχωριστά 

αρχεία καταγραφής που ανήκουν στο μητρώο υποδοχής υπολογιστών. Επιπλέον, τα 

αρχεία καταγραφής που πηγάζουν από τη χρήση των IDS, περιλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τις εισβολές και τις επιθέσεις των μη 

εξουσιοδοτημένων χρηστών [54]. 

     Σε αντίθεση με τους δρομολογητές και τα firewalls είναι υπεύθυνα για την 

αναφορά στους υπεύθυνους ασφάλειας σχετικά με τους εξερχόμενους χρήστες του 

Διαδικτύου, ώστε να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι της πληροφορικής αν υπάρχει 

οποιαδήποτε μορφή υπονόμευσης στο εσωτερικό δίκτυο. Τέλος, θα πρέπει να 

καταστεί σαφές, ότι όλα τα συστήματα που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες και 

χρησιμοποιούν τον έλεγχο πρόσβασης ή έχουν αλληλεπιδράσεις με χρήστες ή 

συσκευές, θα πρέπει να χρησιμοποιούν συνεχώς τη μέθοδο της καταγραφής η οποία 

εξαρτάται από το προκαθορισμένο επίπεδο της ασφάλειας [54]. 

 
8.5.3 Γεγονότα Καταγραφής  

     Για τη σωστή παρακολούθηση και εξασφάλιση της ασφάλειας στο Διαδίκτυο, θα 

πρέπει ένα σύνολο λεπτομερειών να καταγράφονται και να αναλύονται από τις 

συσκευές ή τις εφαρμογές. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις ειδοποιήσεις 

ασφάλειας των IDS, κατά την εκκίνηση ή την απενεργοποίηση της συσκευής. Αυτή η 

διαδικασία έχει άμεση σχέση με τη συλλογή και την παραγωγή των 

καταγεγραμμένων μηνυμάτων, εφόσον η καταγραφή ολοκληρωθεί  είτε με επιτυχία, 

είτε με αποτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προνόμια είτε κλιμακώνονται, είτε 

τροποποιούνται [54].  

     Επιπλέον, οι λογαριασμοί χρηστών που παραμένουν αδρανής για μεγάλο χρονικό 

διάστημα θα πρέπει να αναφέρονται στους υπεύθυνους ασφάλειας, με τη καταγραφή 

τους σε μία ειδική τοποθεσία (στήλη). Επίσης, πέρα από τις παραπάνω διαδικασίες, 

απαιτούνται και κάποια άλλα μέτρα για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας. Για 

παράδειγμα, η εκκίνηση και η διακοπή των εφαρμογών ή των διαδικασιών, η 

τροποποίηση/ απεγκατάσταση των υπαρχουσών εφαρμογών, καθώς και η δημιουργία 

νέων ανοικτών θυρών και συνδέσεων δικτύου. Όλα αυτά συμβάλλουν στη διαχείριση 

κρίσιμων εντολών του λειτουργικού συστήματος, καθώς και στη δυνατότητα 

πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι κινήσεις που 

διαδραματίζονται στο Διαδίκτυο, είτε πρόκειται για την αξιοποίηση πόρων, είτε για 
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αποτυχίες εισβολής στο υλικό και το λογισμικό ενός συστήματος θα πρέπει να 

καταγράφονται αναλυτικά από τα λογισμικά SIEM. Ακόμη, θα πρέπει να 

καταγράφονται όλα τα περιστατικά που πραγματοποιούνται σε ύποπτο χρονικό 

διάστημα καθώς και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το σκληρό δίσκο και τη 

χρήση της CPU [54].  

     Δε χωράει αμφιβολία, ότι όλα τα αρχεία καταγραφής θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο του λογαριασμού, που στη 

πραγματικότητα θεωρείται ότι είναι αυτός που χρησιμοποιεί το λογαριασμό και όχι 

αυτός που πραγματικά είναι ο κάτοχος. Ευτυχώς όμως υπάρχει λύση σε αυτό το 

πρόβλημα καθώς υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί και τρόποι εξακρίβωσης, όπως ο 

βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας. Τέλος, για την ενημέρωση των υπεύθυνων 

ασφάλειας σχετικά με ένα ανιχνεύσιμο συμβάν θα πρέπει όλοι οι χρονιστές να είναι 

ρυθμισμένοι με την ώρα του κεντρικού διακομιστή ώρας, που χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο χρόνου δικτύου που ωστόσο παρουσιάζει μία μικρή απώλεια ακρίβειας 

[54].  
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9. Επίλογος 

9.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

     Η ασφάλεια των υποδομών και των δεδομένων που διέπουν έναν οργανισμό, δε 

καθορίζεται αποκλειστικά από τις αμυντικές τεχνικές, τις στρατηγικές προσεγγίσεις 

και τα αποτελεσματικότερα εργαλεία που υπάρχουν, προκειμένου να προστατευθούν 

από εισβολείς και παράνομες δραστηριότητες που διακινούνται στο κυβερνοχώρο. Ο 

τελικός στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι 

δυνατότητες των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών, με την επιβράδυνσή τους, ώστε οι 

διαχειριστές και οι υπεύθυνοι ασφάλειας να ανιχνεύουν και να μπορούν να 

διαχειριστούν τις πολλαπλές απειλές. 

     Για αυτό το λόγο, προσπαθούν να θέτουν διαρκώς εμπόδια στους εισβολείς, όπως 

τη διαρκή παρακολούθησής τους και την αύξηση του κόστους εισβολής τους. Αξίζει 

να σημειωθεί  ότι η σωστή χρήση των πολλαπλών επιπέδων καταλαμβάνει 

καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή επιθέσεων κατά των κρίσιμων συστημάτων, καθώς 

εκτοξεύει σε σημαντικό βαθμό τη δυσκολία των δραστηριοτήτων στα δίκτυα και στις 

υποδομές πληροφορικής.  

 
9.2 Όρια και Περιορισμοί Έρευνας 

     Η παρούσα μελέτη περιορίστηκε στην εξέταση των στρατηγικών ασφαλείας και 

των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από αυτές, βιβλιογραφικά και όχι σε 

πειραματικό περιβάλλον εργασίας. Το τελευταίο τυγχάνει ιδιαίτερης δυσκολίας και 

απαιτεί σημαντικό χρόνο για να αποφέρει αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την 

λειτουργία των εργαλείων εντοπισμού επιθέσεων.  

 
9.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

     Ως κύρια μελλοντική επέκταση είναι η εξακρίβωση της λειτουργίας των ανωτέρω 

πειραματικά. Επιπρόσθετα, παρόμοια δουλειά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί για 

την πρόληψη επιθέσεων και για την ανταπόκριση σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας 

(Incident Response). 
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