
 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ 

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 

 

ΣΠΥΡΟΣ  Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής 

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής 

                                            Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής 

  

 

 

 

 

 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Θεσσαλονίκη 

           Mάρτιος 2008 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Σπύρος Χαλκίδης, 2008 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

H έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των α-

πόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 3

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στη μνήμη του πατέρα μου. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Τελειώνοντας αυτήν τη διδακτορική διατριβή θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαρι-

στήσω όλους όσους συνεργάστηκα και πιο συγκεκριμένα τον Επιβλέποντα Καθηγη-

τή, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Στεφανίδη, τον Επίκουρο Καθηγητή Αλέξανδρο 

Χατζηγεωργίου, και τον υποψήφιο διδάκτορα Νικόλαο Τσάνταλη. Επίσης ευχαριστώ 

τη μητέρα μου Μαρία Χαλκίδου και τον αδερφό μου Λεωνίδα Χαλκίδη για την συ-

μπαράστασή τους στη διάρκεια αυτής της προσπάθειάς μου. Ευχαριστώ τον αείμνη-

στο πατέρα μου Θεοφάνη Χαλκίδη για όλα όσα μου πρόσφερε στη διάρκεια της ζωής 

του. Τέλος, ευχαριστώ το Θεό που μου δίνει δύναμη. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων που βασίζονται σε ευπάθειες (vulner-

abilities) στο λογισμικό, είχε ως αποτέλεσμα ο καινούριος κλάδος της ασφάλειας λο-

γισμικού (software security) να αποκτήσει μεγάλη σημασία για όσους ασχολούνται 

με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, έγινε ξεκάθαρη η ανάγκη 

της εισαγωγής της ασφάλειας σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμα στάδια του κύκλου ζωής 

λογισμικού. Για την εισαγωγή της ασφάλειας στη φάση της σχεδίασης προτάθηκαν τα 

λεγόμενα πρότυπα ασφάλειας (security patterns). Στην παρούσα εργασία γίνεται μια 

ποιοτική αξιολόγηση των προτύπων ασφάλειας ως προς κριτήρια που σχετίζονται με 

ορισμένες κατευθυντήριες αρχές σχετικές με την ασφάλεια λογισμικού, οπές λογισμι-

κού και κατηγορίες επιθέσεων. Επιπλέον, αναλύεται μια μεθοδολογία ασαφούς ανά-

λυσης κινδύνου (fuzzy risk analysis) για τον υπολογισμό του κινδύνου (risk) ενός α-

ντικειμενοστρεφούς σχεδίου UML (Unified Modeling Language). Τέλος μελετάται 

μια μεθοδολογία αυτόματης μετάβασης από απαιτήσεις που περιέχουν περιπτώσεις 

κακής χρήσης (misuse cases) σε αντικειμενοστρεφή σχέδια που αξιολογούνται ως 

προς τον κίνδυνο και την απαιτούμενη προσπάθεια για την ανάπτυξή τους. 

ABSTRACT 

The constantly increasing number of attacks based on software vulnerabilities had as a 

consequence that the new area of software security got high importance for everybody 

involved in information systems security. Moreover, it became clear that there is a 

need to include security at the earliest stages of the software lifecycle possible. In or-

der to introduce security at the design phase security patterns have been proposed. In 

the present thesis a qualitative analysis of security patterns based on guiding princi-

ples related to software security, software holes and categories of attacks. Addition-

ally, a fuzzy risk analysis methodology is proposed in order to compute the risk of an 

object oriented design. Finally, a methodology to automatically move from require-

ments including misuse cases to object oriented UML (Unified Modeling Language) 

designs evaluated for risk and required development effort is studied. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

Η σημασία της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων έγινε εμφανής τα τελευταία 

χρόνια με την αυξητική τάση που παρουσιάστηκε στην ανάπτυξη των δικτύων. Πλέον 

δεν χρειάζεται να έχει κανείς φυσική πρόσβαση σε έναν υπολογιστή για να μπορέσει 

να τον προσπελάσει. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο και τον εντοπισμό αυτών που κά-

νουν μια επίθεση. Επιπλέον το κόστος μιας επίθεσης στην ασφάλεια ενός πληροφορι-

ακού συστήματος είναι πολύ χαμηλό. Υπάρχουν τεχνικές επιθέσεων απο απόσταση 

που βασίζονται είτε σε αντιμετώπιση του μηχανισμού κρυπτογράφησης, είτε σε επι-

θέσεις μέσω ιών, είτε επιθέσεις στο δίκτυο ή επιθέσεις στο λογισμικό ενός υπολογι-

στή με στόχο την παράνομη προσπέλαση σε αυτόν τον υπολογιστή και την αλλοίωση 

των δεδομένων του. Οι συνέπειες αυτών των επιθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την 

μειωμένη εμπιστοσύνη του κοινού στην εταιρία που δέχθηκε την επίθεση, φτάνουν σε 

ορισμένες περιπτώσεις τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια ανά εταιρία [21]. 

Επιπλέον οι επιχειρήσεις που δέχονται επιθέσεις σε πολλές περιπτώσεις δεν το γνω-

στοποιούν, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις μας για την καταστροφή που προκάλεσε μια 

επίθεση να είναι υποεκτιμήσεις της πραγματικής καταστροφής. Σύμφωνα με το FBI 

[94], το 2000 μόνο το 25% των εταιριών που δέχθηκαν σοβαρές επιθέσεις ανέφεραν 

τα περιστατικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που το κόστος από τις συνολικές συνέπειες 

μιας επίθεσης ήταν πολύ υψηλό. Για παράδειγμα, η καταστροφή που προήλθε από 

τον ιό “I love you” έφτασε τα 6.7 δισεκατομμύρια δολλάρια τις πρώτες πέντε ημέρες 

που έδρασε. Σε μερικές περιπτώσεις το συνολικό κόστος της επίθεσης υπερβαίνει το 

κόστος της καταστροφής, όπως για παράδειγμα όταν ο έλεγχος ορισμένων βάσεων 

δεδομένων μιας επιχείρησης περνάει στα χέρια των επιτηθέμενων που εκβιάζουν την 

επιχείρηση για να μην τις καταστρέψουν. Το Φεβρουάριο του 2000 [98] ξεκίνησε μια 

σειρά από συντονισμένες επιθέσεις κατανεμημένης απάρνησης παροχής υπηρεσιών 

(Distributed Denial of Service attacks). Από αυτήν την επίθεση σταμάτησε η λειτουρ-
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γία των πέντε από τις δέκα πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες (οι εταιρίες που δέχθηκαν τις 

επιθέσεις είναι, με τη σειρά που τις δέχθηκαν, οι εξής: Yahoo! στις 7/2/2000, eBay 

στις 8/2/2000, Buy.com στις 8/2/2000, Amazon.com στις 8/2/2000, CNN στις 

8/2/2000, ZDNet.com στις 9/2/2000, E*Trade στις 9/2/2000, Excite at Home στις 

9/2/2000 και Datek στις 9/2/2000) και παρουσιάστηκε μια μείωση στην ταχύτητα ε-

ξυπηρέτησης κατά 60% σε σαράντα άλλες ιστοσελίδες που δεν δέχτηκαν την επίθε-

ση, λόγω των προβλημάτων στο δίκτυο. Στη δίκη για τον ιό “Melissa” το κόστος συ-

νολικής καταστροφής εκτιμήθηκε ότι ήταν γύρω στα ογδόντα εκαταμμύρια δολλάρια. 

Σε μια κοινή έρευνα του Ινστιτούτου Ασφάλειας Υπολογιστών (Computer Security 

Institute) με το FBI, εκτιμήθηκε ότι το συνολικό κόστος του ηλεκτρονικού εγκλήμα-

τος έφτασε τα δέκα δισεκατομμύρια δολλάρια το 1999.  

Για αυτούς τους λόγους, ο κλάδος της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 

γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο κλάδος έχει ως αντικείμενο 

την προστασία τόσο από επιθέσεις στην κρυπτογραφία όσο και από επιθέσεις στον έ-

λεγχο πρόσβασης και επιθέσεις στο λογισμικό [83].  

Η ουσία στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανεξάρτητα από το αντι-

κείμενο εφαρμογής, είναι η διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και 

της διαθεσιμότητας πόρων [83]. Η εμπιστευτικότητα έχει ως στόχο να μην υπάρχει 

δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ο κάθε 

χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο στους πόρους που του επιτρέπουν τα δικαιώματά 

του. Η ακεραιότητα έχει ως στόχο να μην επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη τροπο-

ποίηση πληροφοριών. Αυτό σημαίνει να μην μπορεί κάποιος χρήστης να αλλάξει δε-

δομένα που κανονικά τα δικαιώματά του δεν του το επιτρέπουν. Η διαθεσιμότητα έ-

χει ως στόχο την προστασία από επιθέσεις απάρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial of 

Service-DoS attacks). Στις επιθέσεις απάρνησης παροχής υπηρεσιών «φορτώνεται» 

ένας διακομιστής με πολλαπλά αιτήματα ενός κακόβουλου χρήστη, με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί το σύστημα να εξυπηρετήσει του χρήστες που κάνουν μόνο νόμιμη 

χρήση του. 

1.1  Επιθέσεις στην Κρυπτογραφία 

Η κρυπτογραφία είναι ένα βασικό εργαλείο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 

που προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα. Χωρίζεται σε συμμετρι-
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κή κρυπτογραφία όπου όλοι μοιράζονται ένα κοινό μυστικό κλειδί και σε κρυπτο-

γραφία δημόσιου κλειδιού όπου κάθε οντότητα έχει ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό 

κλειδί. Στη συμμετρική κρυπτογραφία η πληροφορία κρυπτογραφείται χρησιμοποιώ-

ντας ένα μυστικό κλειδί και αποκρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί.  

Όταν ορίζουμε ένα σχήμα συμμετρικής κρυπτογραφίας Π, πρέπει να ορίσουμε μια 

τριάδα αλγορίθμων Π = (Κ, Ε, D). Κ είναι ο αλγόριθμος παραγωγής κλειδιών και το 

κλειδί, που λέγεται και μυστικό κλειδί, είναι το k. O αλγόριθμος κρυπτογράφησης 

είναι ο Ε. Το μήνυμα Μ που θέλει να στείλει ο αποστολέας ονομάζεται απλό κείμενο. 

Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το απλό κείμενο εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο Ε στο k 

και το Μ για να αποκτήσει ένα κρυπτοκείμενο C. Το κρυπτογραφημένο κείμενο 

στέλνεται στον παραλήπτη. Ο αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης είναι ο D. Ο παραλή-

πτης εφαρμόζει τον αλγόριθμο D στο k και το C. H αποκρυπτογράφηση μπορεί να 

είναι ανεπιτυχής, κάτι που συμβολίζεται με ένα ειδικό σύμβολο, αλλά αν πετύχει επι-

στρέφει το αρχικό απλό κείμενο Μ. Στη συμμετρική κρυπτογραφία χρειάζεται ένα 

ασφαλές κανάλι για τη διάδοση ή ανταλλαγή του μυστικού κλειδιού.  

Στην ασύμμετρη κρυπτογραφία, όταν μια οντότητα θέλει να επικοινωνήσει με μια 

άλλη, κρυπτογραφεί την πληροφορία με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και ο πα-

ραλήπτης την αποκρυπτογραφεί με το ιδιωτικό κλειδί του. Ο αποστολέας θεωρείται 

ότι μπορεί να αποκτήσει ένα αυθεντικό αντίγραφο pkR του δημόσιου κλειδιού τού 

παραλήπτη. Για να στείλει ένα μήνυμα Μ στον παραλήπτη, υπολογίζει ένα κρυπτο-

κείμενο  και στέλνει το C στον παραλήπτη, όπου Ε είναι ο αλγόριθμος 

κρυπτογράφησης. Όταν ο παραλήπτης λαμβάνει ένα κρυπτογραφημένο κείμενο C, 

υπολογίζει το 

( )
RpkC E M=

sk ( )
R

M D C= , όπου skR το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη και D ο αλ-

γόριθμος αποκρυπτογράφησης. Το σχήμα ασύμμετρης κρυπτογραφίας Π = (Κ, Ε, D) 

καθορίζεται από τους αλγόριθμους για τη δημιουργία κλειδιών, την κρυπτογράφηση 

και την αποκρυπτογράφηση, αντίστοιχα.  

Μπορεί κανείς να συνδυάσει τη συμμετρική με την ασύμμετρη κρυπτογραφία ό-

που η ασύμμετρη κρυπτογραφία χρησιμοποείται για να εγκαθιδρυθεί ένα μυστικό 

κλειδί για συμμετρική κρυπτογραφία. Πιο συγκεκριμένα, αν έχουμε δύο οντότητες 

την Αλίκη και τον Βύρωνα: 

1.  Ο Βύρων δημιουργεί ένα σχήμα δημόσιου κλειδιού και στέλνει το δημόσιο κλειδί 

του στην Αλίκη. 
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2. Η Αλίκη δημιουργεί ένα κλειδί για συμμετρική κρυπτογραφία. 

3. Η Αλίκη κρυπτογραφεί το κλειδί χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Βύρωνα 

και το στέλνει κρυπτογραφημένο στο Βύρωνα. 

4. Ο Βύρων αποκρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και αποκτάει 

το μυστικό (συμμετρικό) κλειδί. 

5. Η Αλίκη και ο Βύρων αρχίζουν να επικοινωνούν με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το 

σχήμα συμμετρικής κρυπτογραφίας και το κοινό μυστικό κλειδί. 

 

Σχήμα 1.  Ο Βύρων στέλνει το δημόσιο κλειδί του στην Αλίκη, η Αλίκη κρυπτογρα-
φεί το μυστικό κλειδί που επιλέγει με το δημόσιο κλειδί του Βύρωνα και το στέλνει 
στον Βύρωνα. Ο Βύρωνας αποκρυπτογραφεί το μήνυμα της Αλίκης με το ιδιωτικό 
του κλειδί και με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται και οι δύο το μυστικό κλείδι με το ο-
ποίο μπορούν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογραφία. 

Οι επιθέσεις που εξετάζουμε στην κρυπτογραφία χωρίζονται σε επιθέσεις στο σχήμα 

κρυπτογραφίας και επιθέσεις στα πρωτόκολλα [60]. 

Όσον αφορά στις επιθέσεις στο σχήμα κρυπτογράφησης ο στόχος είναι να βρεθεί 

το απλό (αρχικό) κείμενο από το κρυπτοκείμενο (κρυπτογραφημένο κείμενο) ή ακό-

μη πιο δραστικά, να βρεθεί το κλειδί αποκρυπτογράφησης. 

1. Μια επίθεση κρυπτοκειμένου μόνο (ciphertext-only attack) είναι μια επίθεση όπου 

ο επιτιθέμενος προσπαθεί να εξαγάγει το κλειδί αποκρυπτογράφησης ή το αρχικό 

κείμενο παρατηρώντας μόνο το κρυπτοκείμενο. Κάθε σχήμα που υπόκειται σε αυτήν 

την επίθεση θεωρείται εντελώς ανασφαλές. 

2. Μια επίθεση γνωστού απλού κειμένου (known-plaintext attack) είναι μια επίθεση 

όπου ο επιτιθέμενος έχει ένα μέρος απλού κειμένου και το αντίστοιχο κρυπτοκείμενο. 

Αυτός ο τύπος επίθεσης είναι μόλις οριακά πιο δύσκολο να γίνει. 

3. Μια επίθεση επιλεγμένου απλού κειμένου (chosen-plaintext attack) είναι μια επί-

θεση όπου ο επιτιθέμενος επιλέγει απλό κείμενο και στη συνέχεια βλέπει το αντίστοι-

χο κρυπτοκείμενο.  
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4. Μια προσαρμοσμένη επίθεση επιλεγμένου απλού κειμένου (adaptive chosen- 

plaintext attack) είναι μια επίθεση επιλεγμένου απλού κειμένου όπου η επιλογή του 

απλού κειμένου εξαρτάται από το κρυπτοκείμενο προηγούμενων αιτήσεων. 

5. Μια επίθεση επιλεγμένου κρυπτογραφημένου κειμένου (chosen-ciphertext attack) 

είναι μια επίθεση όπου ο επιτιθέμενος διαλέγει το κρυπτοκείμενο και του επιστρέφε-

ται το απλό κείμενο. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αποκτήσει πρόσβαση ο 

επιτιθέμενος στον μηχανισμό αποκρυπτογράφησης. Ο στόχος μετά είναι χωρίς πρό-

σβαση σε αυτόν το μηχανισμό να βρίσκεται το απλό κείμενο από το κρυπτοκείμενο.  

Όσον αφορά στις επιθέσεις σε πρωτόκολλα δίνουμε μια ενδεικτική λίστα. 

1. Επίθεση γνωστού κλειδιού (known-key attack). Ο επιτιθέμενος αποκτάει μερικά 

προηγούμενα κλειδιά και χρησιμοποιεί αυτήν την πληροφορία για να βρει νέα κλει-

διά. 

2. Επανάληψη (replay). Ο επιτιθέμενος καταγράφει μια συνεδρία επικοινωνίας και 

επαναλαμβάνει όλη τη συνεδρία ή μέρος της αργότερα. 

3. Μίμηση (impersonation). Ο επιτιθέμενος αποκτάει την ταυτότητα μιας από τις νό-

μιμες οντότητες στο δίκτυο. 

4. Επίθεση λεξικού (dictionary attack). Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί ένα λεξικό και 

κατακερματίζει (hash) τις λέξεις και συνδυασμούς τους μέχρι να βρει κάποια λέξη 

που αντιστοιχεί στα κατακερματισμένα συνθηματικά του συστήματος. 

5. Αναζήτηση προς τα μπρος (forward search). Χρησιμοποείται για την αποκρυπτο-

γράφηση μηνυμάτων και μοιάζει με την επίθεση λεξικού. 

6. Επίθεση παρέμβασης (interleaving attack). Γίνεται κάποια μορφή μίμησης σε ένα 

πρωτόκολλο πιστοποίησης της αυθεντικότητας. 

1.2  Επιθέσεις στον Έλεγχο Πρόσβασης 

Ο έλεγχος πρόσβασης σχετίζεται με τον έλεγχο αυθεντικότητας και τον έλεγχο εξουσι-

οδότησης.  O έλεγχος πρόσβασης καθορίζει σε ποιους πόρους έχει δικαίωμα πρόσβα-

σης ένας χρήστης. Ο έλεγχος αυθεντικότητας χρησιμοποιείται για να πιστοποιηθεί η 

ταυτότητα ενός χρήστη, ενώ ο έλεγχος εξουσιοδότησης χρησιμοποιείται για να απο-

φασιστεί αν ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έναν πόρο. Ο 

τυπικός μηχανισμός για τον έλεγχο αυθεντικότητας είναι τα συνθηματικά 
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(passwords). Το βασικό πρόβλημα με αυτόν το μηχανισμό είναι η επιλογή συνθημα-

τικών από τους χρήστες που είναι εύκολο να βρεθούν με μια επίθεση λεξικού. Οι επι-

θέσεις λεξικού είναι επιθέσεις όπου προσπαθεί ένα πρόγραμμα να μαντέψει συνθημα-

τικά έχοντας ως είσοδο ένα λεξικό και δοκιμάζοντας λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό 

και συνδυασμούς τους. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι ο έλεγχος βιομετρικών χαρα-

κτηριστικών (δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα του ματιού) και οι κάρτες πρόσβασης 

(smartcards). O έλεγχος εξουσιοδότησης ασχολείται με περιορισμούς που τίθενται σε 

χρήστες που έχουν περάσει τον έλεγχο αυθεντικότητας. Για παράδειγμα υπάρχουν 

χρήστες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες υψηλής μυστικότητας (top 

secret) ενώ άλλοι δεν έχουν. 

1.3  Επιθέσεις στο Λογισμικό 

Όσον αφορά στο λογισμικό οι επιθέσεις που γίνονται οφείλονται είτε στην εκτέλεση 

κακόβουλου λογισμικού, όπως ιοί (viruses) και σκουλήκια (worms) είτε στην εύρεση 

ευπαθειών (vulnerabilities) σε συνηθισμένο λογισμικό. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε ένας αυξανόμενος αριθμός ευπαθειών 

(vulnerabilities) που σχετίζονται με το λογισμικό, κάτι που οδήγησε στην άνθηση του 

κλάδου της Ασφάλειας Λογισμικού (software security). Αυτή η αύξηση του αριθμού 

επιθέσεων φαίνεται και στο Σχήμα 2 όπου απεικονίζεται ο αριθμός αναφερθέντων ευ-

παθειών στον οργανισμό CERT/CC (Computer Emergency Coordination Team 

Coordination Center).  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 15

 
Σχήμα 2.  Αριθμός Ανεφερθέντων Ευπαθειών στον Οργανισμό CERT/CC. 

Παρά το γεγονός ότι για αρκετούς επιστήμονες η ασφάλεια πληροφοριακών συστη-

μάτων συνδέεται αποκλειστικά με την ασφάλεια δικτύων (network security) γίνεται 

όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η κύρια πηγή επιθέσεων είναι οι ευπάθειες στο λογισμικό. 

Ταυτόχρονα, γίνεται εμφανές ότι όσο νωρίτερα εισάγουμε την ασφάλεια στον κύκλο 

ζωής λογισμικού, τόσο το καλύτερο [87, 57]. Όταν η ασφάλεια εισάγεται εκ των υ-

στέρων σε ένα σύστημα λογισμικού αυξάνεται το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης. 

Όταν εντοπίζεται ένα σφάλμα που δημιουργεί μια πηγή επίθεσης στην ασφάλεια του 

συστήματος σε μια προχωρημένη φάση του κύκλου ζωής του λογισμικού, το κόστος 

διόρθωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από το αν αυτό το σχετιζόμενο με την ασφάλεια 

σφάλμα εντοπιστεί σε ένα πρώιμο στάδιο του κύκλου ζωής του. Έτσι προτάθηκε η 

ασφάλεια κατά τη σχεδίαση (Secure By Design [32]) και γενικότερα είναι επιθυμητή 

η εισαγωγή της ασφάλειας σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Για τον σκοπό της 

εισαγωγής ασφάλειας κατά τη σχεδίαση έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία τα λεγόμε-

να πρότυπα ασφάλειας (security patterns [11, 84]).  

1.4  Συμβολή της Διατριβής 

Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται ποιοτικά τα πρότυπα ασφάλειας ως προς τα 

κριτήρια που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την ασφάλεια λογισμικού. Συγκε-
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κριμένα, αξιολογούνται ως προς το κατά πόσο προστατεύουν από την ύπαρξη οπών 

ασφάλειας (software holes), από τις κατηγορίες επιθέσεων STRIDE [32] και κατά πό-

σο συμμορφώνονται με τις 10 κατευθυντήριες αρχές (10 guiding principles) των Viega 

και McGraw [87]. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που γίνεται ποιοτική αξιολόγηση 

των προτύπων ασφάλειας. Επίσης προτείνεται μια μεθοδολογία ασαφούς λογικής [99] 

για τον υπολογισμό του κινδύνου σε αντικειμενοστρεφή σχέδια ανάλογα με  την ύ-

παρξη/έλλειψη συγκεκριμένων προτύπων ασφάλειας. Για αυτό το σκοπό μελετώνται 

δύο συστήματα ένα χωρίς πρότυπα ασφάλειας στο οποίο έχουν προστεθεί σκόπιμα 

πηγές επίθεσης και ένα στο οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι πηγές επίθεσης, άλλα έχουν 

προστεθεί πρότυπα ασφάλειας. Αναλύεται ο κίνδυνος για κάθε επίθεση ανάλογα με 

την ύπαρξη/έλλειψη συγκεκριμένων προτύπων ασφάλειας και ορίζεται ένα δένδρο 

επιθέσεων για το κάθε σύστημα και κάθε κατηγορία επίθεσης του μοντέλου STRIDE 

[32]. Με βάση το τρίπτυχο πιθανότητα-έκθεση-συνέπειες, για κάθε επίθεση υπολογί-

ζεται ο επιμέρους κίνδυνος και από το δένδρο επιθέσεων υπολογίζεται ο συνολικός 

κίνδυνος για κάθε κατηγορία αυτού του μοντέλου. Για πρώτη φορά γίνεται ποσοτική 

ανάλυση της ασφάλειας συστημάτων που χρησιμοποιούν πρότυπα ασφάλειας. Τέλος, 

μελετάται μια μεθοδολογία για την αυτόματη μετάβαση από απαιτήσεις 

(requirements) σε αντικειμενοστρεφές σχέδιο όταν συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις 

κακής χρήσης (misuse cases) [3] σε αυτές. Συγκεκριμένα, προτείνονται κανόνες φυ-

σικής επεξεργασίας γλώσσας για τη μετάβαση από λεκτικές απαιτήσεις σε διάγραμμα 

κλάσεων, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις κακής χρήσης για την εισαγωγή 

κατάλληλων προτύπων ασφάλειας. Επίσης, μελετάται ο ανταγωνισμός (trade off) 

προσπάθειας (effort) και κινδύνου (risk) και προτείνεται μια μέθοδος βελτιστοποίη-

σης όταν δίνεται ο μέγιστος δυνατός αποδεκτός κίνδυνος. Αυτή είναι η πρώτη φορά 

που προτείνεται μια μεθοδολογία για τη μετάβαση από απαιτήσεις σε αντικειμενο-

στρεφές σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες ασφάλειας. 

1.5 Διάρθρωση της Εργασίας 

Η διάρθρωση της εργασίας από αυτό το σημείο και πέρα έχει ως εξής: Στο Κεφάλαιο 

2 περιγράφεται το ζήτημα της ασφάλειας λογισμικού και αναλύεται το γιατί αποτελεί 

ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται τα πρότυπα ασφάλειας που 

θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυσή μας και ο τρόπος λειτουργίας τους. Στο Κεφάλαιο 

4 περιγράφεται η ποιοτική ανάλυση των προτύπων ασφάλειας σύμφωνα με κριτήρια 
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που ορίζονται στη βιβλιογραφία. Συγκεριμένα η ποιοτική ανάλυση γίνεται με βάση 

την προστασία από οπές ασφάλειας στο λογισμικό, με βάση τις 10 κατευθυντήριες 

αρχές των Viega και McGraw [87] και τέλος με βάση τις κατηγορίες επιθέσεων του 

μοντέλου STRIDE [32]. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η μεθοδολογία αρχιτεκτονικής 

ανάλυσης κινδύνου βασισμένης στα πρότυπα ασφάλειας, που αποτελεί και το κύριο 

μέρος αυτής της εργασίας. Ο υπολογισμός του κινδύνου γίνεται με βάση την παρου-

σία/έλλειψη προτύπων ασφάλειας σε κρίσιμα για την ασφάλεια σημεία στο αντικει-

μενοστρεφές σχέδιο. Στην ενότητα 6 περιγράφεται η μεθοδολογία για την μετάβαση 

από απαιτήσεις σε αντικειμενοστρεφές σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη θέματα ασφάλει-

ας. Τα θέματα ασφάλειας στη φάση των απαιτήσεων περιγράφονται με τις κακές πε-

ριπτώσεις χρήσης (misuse cases) [3]. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται ορισμέ-

να συμπεράσματα και στο Κεφάλαιο 8 πιθανή μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ασφάλεια Λογισμικού 

2.1 Εισαγωγή 

Η ασφάλεια λογισμικού είναι ο τομέας που μελετάει το πώς μπορεί να σχεδιάζεται 

και να αναπτύσσεται λογισμικό το οποίο είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ευάλωτο σε 

επιθέσεις. Ο τομέας της ασφάλειας λογισμικού αναπτύχθηκε κυρίως κατά τα τελευ-

ταία 10 χρόνια. Από τις πρώτες εργασίες σε αυτόν τον τομέα ήταν η εργασία του 

Aleph One [1] για την υπερχείλιση χώρου ενδιάμεσης αποθήκευσης (buffer overflow) 

το 1996. Ωστόσο η σημασία της ασφάλειας λογισμικού φάνηκε τα τελευταία πέντε 

χρόνια και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του τομέα προχώρησε σημαντικά μόνο σε αυτό 

το διάστημα. H Microsoft, έθεσε ως μια από τις πρώτες προτεραιότητές της την α-

σφάλεια λογισμικού το 2002 [57]. Μέχρι τα τελευταία πέντε χρόνια είτε δε δινόταν 

καμιά σημασία στην ασφάλεια λογισμικού, καθώς δινόταν έμφαση στη λειτουργικό-

τητα των εφαρμογών, ή συμπεριλαμβανόταν η ασφάλεια στο σύστημα εκ των υστέ-

ρων. 

Η ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού απαιτεί προσεγμένη σχεδίαση από την αρχή 

και υλοποίηση με όσο το δυνατό λιγότερα προγραμματιστικά σφάλματα. Αν το λογι-

σμικό συμπεριφέρεται σωστά δεν υπάρχει λόγος σπατάλης χρόνου και χρήματος στην 

ανάπτυξη «μπαλωμάτων» (patches) ή λογισμικού ασφάλειας των δικτύων όπως είναι 

το τείχος ασφάλειας (firewall). 

Η κυρίαρχη αιτία του κακού στα προβλήματα ασφάλειας είναι το κακώς σχεδια-

σμένο ή υλοποιημένο λογισμικό. Αν το λογισμικό δυσλειτουργεί και συμπεριφέρεται 

με μη αναμενόμενο τρόπο, μπορούν να εμφανιστούν προβλήματα αξιοπιστίας, διαθε-

σιμότητας, προστασίας και ασφάλειας. Βέβαια, όσο οι υπολογιστές παρέμεναν απο-

μονωμένοι δεν αναφερόταν προβλήματα ασφάλειας. Από τη στιγμή όμως που άρχι-

σαν να συνδέονται σε δίκτυα και κυρίως στο Internet τα προβλήματα ασφάλειας έγι-
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ναν εμφανή καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε 

υπολογιστή είναι συνδεδεμένος. Οι ευπάθειες (vulnerabilities) ασφάλειας στο λογι-

σμικό ή όπως αλλιώς αποκαλούνται, οπές ασφάλειας, υπήρχαν πάντα. Απλά με τη 

διαδικτύωση των υπολογιστών άρχισε να τους δίνεται μεγάλη σημασία καθώς κά-

ποιος μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα που διαφορετικά δεν έχει. 

Το λογισμικό που αποτυγχάνει ή συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο από αυ-

τόν που έχει σχεδιαστεί ή έχει σχεδιαστεί λανθασμένα, μπορεί να εκθέσει εμπιστευτι-

κές πληροφορίες σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να διακόψει τη λειτουργία του ή 

να «κολλήσει» λόγω μη προβλεπόμενης εισόδου από χρήστες, να επιτρέψει σε έναν 

εισβολέα να εισάγει στο σύστημα δικό του κώδικα και να τον εκτελέσει και τελικά να 

εκτελεστούν εντολές εκ μέρους ενός κακοπροαίρετου εισβολέα. 

Ο κύριος λόγος που αποτυγχάνει το λογισμικό με τρόπο ώστε να δίνεται η δυνα-

τότητα για πραγματοποίηση επίθεσης στο υπολογιστικό σύστημα είναι ύπαρξη ευπα-

θειών στο σύστημα. Οι εισβολείς δεν δημιουργούν ευπάθειες στο λογισμικό, απλά τις 

εντοπίζουν και τις εκμεταλλεύονται για να κάνουν την επίθεσή τους. Για αυτόν το 

λόγο έχει αρχίσει να γίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ασφαλούς κώδικα, δηλαδή κώδικα 

με όσο το δυνατόν λίγοτερα προγραμματιστικά σφάλματα που οδηγούν σε επιθέσεις 

ασφάλειας. 

Η ανάπτυξη ασφαλούς κώδικα συνεπάγεται την κατασκευή ασφαλών προϊόντων 

λογισμικού. Λέγοντας ασφαλές προϊόν εννοούμε ένα προϊόν λογισμικού που προστα-

τεύει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των χρηστών του και την 

ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των υπολογιστικών πόρων υπό τον έλεγχο του ιδιο-

κτήτη ή του διαχειριστή συστήματος [32]. To ασφαλές λογισμικό δεν είναι απλώς 

κώδικας που υλοποιεί κάποια χαρακτηριστικά ασφάλειας αλλά κώδικας σχεδιασμέ-

νος ώστε να αντέχει στις κακόβουλες επιθέσεις. Με λίγα λόγια η ανάπτυξη ασφαλούς 

κώδικα είναι σχετική με την ανάπτυξη δυνατού κώδικα. 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, συμπεραίνουμε ότι η ευπάθεια είναι απα-

ραίτητη για να εκμεταλλευθεί κάποιος ένα προϊόν λογισμικού με σκοπό να υποκλέψει 

πληροφορίες ή να καταστρέψει το σύστημα του θύματος. Όταν κάποιος εκμεταλλεύε-

ται μια ευπάθεια για να απειλήσει τους υπολογιστικούς πόρους λέμε ότι πραγματο-

ποιεί μια επίθεση. Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα ονομάζεται σύστημα-στόχος 
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ή λογισμικό-στόχος. Η διαδικασία κατά την οποία ο στόχος και γενικά ένα σύστημα 

αναλύεται για ευπάθειες ονομάζεται αποτίμηση κινδύνου (risk assessment). 

Ο εισβολέας μπορεί να είναι κάποιος τρίτος που εισβάλλει στο σύστημα για να 

υποκλέψει πληροφορίες ή να αποκτήσει τον έλεγχο του συστήματος. Ακόμη, μπορεί 

να είναι κακόβουλα προγράμματα όπως ιοί, σκουλήκια που αντιγράφοντας τον εαυτό 

τους μολύνουν το σύστημα, ή spyware (που αποκτάει έλεγχο στην αλληλεπίδραση 

του χρήστη με τον υπολογιστή χωρίς τη συναίνεσή του), ή dialers (που δημιουργούν 

συνδέσεις στο δίκτυο χωρίς τη γνώση του χρήστη) που εκμεταλλεύονται τις αδυναμί-

ες του συστήματος στόχου και εγκαθίστανται στον υπολογιστή όποτε ο χρήστης επι-

σκέπτεται μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. 

Επιθυμία του εισβολέα είναι συνήθως να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν απομα-

κρυσμένο υπολογιστή. Η επίθεση μπορεί να είναι απομακρυσμένη, δηλαδή να γίνει 

σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ή τοπική, όπου ο επιτιθέμενος αποκτάει 

επιπρόσθετα δικαιώματα στο σύστημα, όπως είναι τα δικαιώματα διαχειριστή. 

Η αιτία των περισσότερων προβλημάτων ασφάλειας είναι η αποτυχία του λογι-

σμικού, δηλαδή η συμπεριφορά του με ανεπιθύμητους τρόπους, κάτι που οφείλεται 

σε κακό προγραμματισμό και ανάπτυξη του προϊόντος. Οι περισσότεροι κατασκευα-

στές λογισμικού θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορείς 

να το προσθέσεις στο τέλος, ενώ θα έπρεπε να δίνουν ιδιαίτερη σημασία ήδη από τη 

φάση της σχεδίασης και της ανάπτυξης του προϊόντος. Το θέμα της ασφάλειας τους 

ανησυχεί αφού το προϊόν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά και έχουν βρεθεί τα τρωτά 

σημεία από επίδοξους εισβολείς. Σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι κυκλοφο-

ρούν ένα κομμάτι κώδικα που διορθώνει το πρόβλημα (patch) άλλα η μέθοδος αυτή 

έχει πολλά μειονεκτήματα. Πρώτον, μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στο λο-

γισμικό το οποίο δεν υπήρχε. Φτιάχνοντας κάτι δηλαδή, να χαλάει κάτι άλλο. Δεύτε-

ρον, το πρόβλημα απλά διορθώνεται χωρίς να γνωρίζει κανείς την αιτία που δημιούρ-

γησε το σφάλμα. Τέλος το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το αν εντοπι-

ζόταν το πρόβλημα κατά την ανάπτυξη, ή ακόμη καλύτερα, κατά τη σχεδίαση του 

προϊόντος. 

Η δημιουργία ασφαλών προϊόντων λογισμικού απαιτεί να γνωρίζουν οι σχεδια-

στές, οι προγραμματιστές και όλοι όσοι συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους ότι η ασφά-

λεια είναι μια γενική αρχή όπως η απόδοση, η ευχρηστία και η αναγνωσιμότητα κώ-
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δικα και όχι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με λίγες γραμμές κώδικα. Είναι απα-

ραίτητο οι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού να κατανοήσουν το γεγονός ότι η κατα-

σκευή ασφαλών προϊόντων ωφελεί σε μεγάλο βαθμό, αφού με αυτόν τον τρόπο κερ-

δίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους. 

Η ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού συμβαδίζει με την ανάπτυξη ποιοτικού λογι-

σμικού [32]. Όταν ο κώδικας έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με την ασφάλεια να παί-

ζει πρωταρχικό ρόλο, ο κώδικας αποδεικνύεται πιο ισχυρός από ότι αν είχε γραφεί 

σαν μετέπειτα σκέψη. Η ασφάλεια υποστηρίζεται ότι είναι ένα υποσύνολο της ποιό-

τητας και της αξιοπιστίας. Η ποιότητα σχετίζεται με το πλήθος των προβλημάτων 

ασφάλειας που περιέχει το λογισμικό και η αξιοπιστία με το πόσο δυνατό είναι το λο-

γισμικό στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Βέβαια η έννοια της ασφάλειας δια-

φέρει για κάθε άνθρωπο και εξαρτάται από το τι περιμένει από τη χρήση του προϊό-

ντος. Κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται για το πόσο καλά θα λειτουργεί το προϊόν στο 

περιβάλλον που λειτουργεί, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να ενδιαφέρονται να προστα-

τεύει τα δεδομένα τους ακόμη και όταν αποτυγχάνει. Όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται 

πάντως το λογισμικό στις απαιτήσεις των χρηστών του, τόσο πιο ανταγωνιστικό γίνε-

ται. Αν όμως δεν είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες των χρηστών τότε έχει μεγάλο α-

ντίκτυπο για τους κατασκευαστές και τη φήμη τους. 

Η συμπερίληψη της ασφάλειας σε ένα σύστημα λογισμικού εκ των υστέρων έχει 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερο κόστος. Τα τελευταία χρό-

νια φάνηκε η ανάγκη να συμπεριληφθεί η ασφάλεια σε όλο τον κύκλο ζωής του λογι-

σμικού. Οι λόγοι για την ανάπτυξη της ασφάλειας λογισμικού τα τελευταία χρόνια 

εντοπίζονται σε τρία σημεία [57]. 

• Αυξημένη συνδεσιμότητα (connectivity) 

• Αυξημένη πολυπλοκότητα (complexity) 

• Αυξημένη επεκτασιμότητα (extensibility) 

Η αυξημένη συνδεσιμότητα οφείλεται στην ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να γίνονται επιθέσεις από από-

σταση. Η αυξημένη πολυπλοκότητα έχει να κάνει με την αύξηση του μεγέθους των 

συστημάτων. Σε σχέση με τα παλιότερα συστήματα που περιοριζόταν σε χιλιάδες 

γραμμές κώδικα, σήμερα ορισμένα συστήματα, όπως το λειτουργικό σύστημα 

Windows XP, φτάνουν τις μερικές δεκάδες εκατομμύρια γραμμές κώδικα  [31, 57]. Η 
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αυξημένη πολυπλοκότητα στο λογισμικό είναι επόμενο να αυξάνει την πιθανότητα 

σφαλμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Τέλος, η επεκτασιμότητα που επιτυγ-

χάνεται με κινητό κώδικα  (mobile code) τρίτων αυξάνει επίσης την πιθανότητα επι-

θέσεων καθώς συνήθως αυτός ο κώδικας δεν ελέγχεται κατάλληλα. Η ασφάλεια λο-

γισμικού ασχολείται με τις επιθέσεις που γίνονται βασισμένες σε αδυναμίες που υ-

πάρχουν στο λογισμικό ενός συστήματος. Αυτές οι αδυναμίες ονομάζονται ευπάθειες 

του συστήματος. Οι ευπάθειες ενός συστήματος χωρίζονται σε σφάλματα (bugs) και 

ελαττώματα (flaws). Τα σφάλματα είναι ευπάθειες που εντοπίζονται αποκλειστικά 

στον κώδικα, ενώ τα ελαττώματα είναι ευπάθειες που είναι πιο εγγενείς καθώς 

προέρχονται από κακή σχεδίαση. Σύμφωνα με τη Microsoft [57] περίπου 50% των 

ευπαθειών είναι ελαττώματα. 

Μπορούμε επίσης να δούμε την ασφάλεια λογισμικού ως την ιδέα του να δημι-

ουργεί κανείς λογισμικό με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί σωστά ακομή και κατά 

τη διάρκεια μιας επίθεσης ασφάλειας [56]. Τα πρώτα βιβλία και ακαδημαϊκά μαθή-

ματα στο θέμα εμφανίστηκαν το 2001 δείχνοντας πως πρόσφατα οι προγραμματιστές 

οι σχεδιαστές λογισμικού και οι επιστήμονες υπολογιστών άρχισαν να μελετούν συ-

στηματικά πως να δημιουργούν ασφαλές λογισμικό. Η πρόσφατη εμφάνιση του πεδί-

ου αυτού είναι και ένας από τους λόγους που οι καλύτερες πρακτικές στο θέμα δεν 

ακολουθούνται εκτεταμένα. 

Ένα βασικό και κρίσιμο ζήτημα στην ασφάλεια των υπολογιστών είναι το θέμα 

του λογισμικού. Οι ευπάθειες λογισμικού είναι συνηθισμένες και οι εφαρμογές διαδι-

κτύου εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ασφάλειας και μαζί με την πολυπλοκότη-

τα και την επεκτασιμότητα του λογισμικό το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο. 

Οι καλύτερες πρακτικές για την ασφάλεια λογισμικό οδηγούν σε καλές πρακτικές 

για το λογισμικό και εισάγουν την ασφάλεια από νωρίς στον κύκλο ζωής του, οδη-

γούν στη γνώση και κατανόηση συνηθισμένων επιθέσεων, σχεδίαση για ασφάλεια και 

ελέγχους του λογισμικού μέσω αντικειμενικών αναλύσεων κινδύνου.  

Η ασφάλεια εφαρμογών αναφέρεται στην προστασία του λογισμικού αφού αυτό 

κατασκευαστεί. Παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια εφαρμογών είναι σημαντική είναι 

πιο εύκολο να προστατέψει κανείς κάτι το οποίο δεν έχει ευπάθειες σε σχέση με κάτι 

που έχει.  
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Σκεφτόμενοι την ερώτηση, «Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 

προστατέψουμε το λογισμικό;» μας δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνουμε την ασφά-

λεια εφαρμογών με την ασφάλεια λογισμικού. Από τη μια πλευρά η ασφάλεια λογι-

σμικού σχετίζεται με την δημιουργία ασφαλούς λογισμικού. Σχεδίαση του λογισμικού 

ώστε να είναι ασφαλές, να προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλές το 

λογισμικό και να εκπαιδεύουμε προγραμματιστές, σχεδιαστές λογισμικού και χρήστες 

ως προς το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα ασφαλές προϊόν. Από την άλλη η ασφά-

λεια εφαρμογών έχει να κάνει με την προστασία εφαρμογών αφού έχει τελειώσει η 

ανάπτυξή τους. Η ασφάλεια εφαρμογών προκύπτει από μια επικεντρωμένη στο δί-

κτυο αντιμετώπιση της ασφάλειας με τεχνικές όπως το μπάλωμα (patch) του λογισμι-

κού αφού σε αυτό πετύχει μια επίθεση και το φιλτράρισμα της εισόδου παρέχοντας 

αντίδραση στις επιθέσεις. Η ασφάλεια εφαρμογών έχει να κάνει με την εύρεση και 

διόρθωση γνωστών προβλημάτων ασφάλειας αφού αυτά τα έχει εκμεταλλευτεί κά-

ποιος στα υπό εξέταση συστήματα. Η ασφάλεια λογισμικού, η διαδικασία σχεδια-

σμού, ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού για ασφάλεια, εντοπίζει προβλήματα στο 

ίδιο το λογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί που εφαρμόζουν την ασφάλεια λογισμι-

κού στα συστήματά τους προσπαθούν να φτιάξουν λογισμικό που αντέχει σε επιθέ-

σεις εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, ακόμη και αν μπορούμε να σταματήσουμε 

επιθέσεις υπερχείλισης ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης μελετώντας την κίνηση 

HTTP (HTTP traffic), μια καλύτερη προσέγγιση είναι να εντοπιστεί το σφάλμα στον 

κώδικα και να αποφευχθεί τελείως η υπερχείλιση ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης.  

Ένας λόγος για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ασφάλειας εφαρμογών όπως 

οι τοίχοι προστασίας (firewalls) είναι ότι οι αντιδραστικές (reactive) προσεγγίσεις 

έχουν επικρατήσει στους γνώστες της ασφάλειας δικτύων που αναλαμβάνουν την 

ασφάλεια συστημάτων σήμερα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ωστόσο αυτά 

τα άτομα δεν είναι προγραμματιστές. Για αυτόν το λόγο δεν αποτελεί έκπληξη το γε-

γονός ότι ακολουθούν την προσέγγιση της ασφάλειας εφαρμογών. 

Το να διατηρήσει κανείς ένα δίκτυο γεμάτο από λογισμικό που αναπτύσσεται εί-

ναι δύσκολο. Αν το λογισμικό ήταν σε κάποιο βαθμό αυτοπροστατευόμενο, με την 

αμυντική σχεδίασή του από την αρχή και τον καλό έλεγχό του ως προς προβλήματα 

ασφάλειας, το να έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο θα γινόταν πιο εύκολο και αυτό θα επι-

τυγχάντονταν με χαμηλότερο κόστος. 
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Για να πετύχουμε μια τέτοια σημαντική αλλαγή θα έπρεπε πρώτα να παρατηρή-

σουμε ότι το ασφαλές λογισμικό δεν είναι λογισμικό ασφάλειας. Αυτό είναι ένα ση-

μαντικό σημείο που χάνεται από τους προγραμματιστές όταν επικεντρώνονται στη 

λειτουργικότητα του λογισμικού. Σίγουρα υπάρχουν χαρακτηριστικά ασφάλειας, ό-

πως το να χρησιμοποιήσουμε SSL, που προστατεύουν από ορισμένες επιθέσεις αλλά 

δεν παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ασφάλειας. Η ασφάλεια 

λογισμικού είναι ένα θέμα που αναφέρεται σε ολόκληρο το σύστημα που λαμβάνει 

υπόψη τόσο μηχανισμούς ασφάλειας (όπως ο έλεγχος πρόσβασης) όσο και σχεδίαση 

για ασφάλεια (όπως είναι ο εύρωστος σχεδιασμός που κάνει δύσκολες τις επιθέσεις 

στο λογισμικό). Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα δύο στοιχεία επικαλύπτονται, άλ-

λες φορές όμως όχι. 

Η ασφάλεια λογισμικού λοιπόν είναι μια εγγενής ιδιότητα ενός συστήματος λογι-

σμικού. Ένα πρόβλημα ασφάλειας είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί από ένα πρόβλημα 

στο τυπικό μέρος του συστήματος (όπως ένα πρόβλημα στο τμήμα σύνδεσης με τη 

βάση δεδομένων) παρά σε κάποιο χαρακτηριστικό ασφάλειας. Αυτός είναι ένας ση-

μαντικός λόγος γιατί η ασφάλεια λογισμικού πρέπει να είναι τμήμα μιας προσέγγισης 

πλήρους κύκλου ζωής. 

Η ασφάλεια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη από τη φάση των απαιτήσεων 

(Σχήμα 3). Για αυτόν το σκοπό έχουν αναπτυχθεί οι κακές περιπτώσεις χρήσης 

(misuse cases) [3, 78, 76, 82]. Παρόμοια με τις περιπτώσεις χρήσης [45], οι κακές 

περιπτώσεις χρήσης περιγράφουν τη συμπεριφορά του συστήματος όταν πραγματο-

ποιείται μια επίθεση. Η δημιουργία τους προαπαιτεί τη γνώση του τι πρέπει να προ-

στατευτεί, από ποιόν και για πόσο χρονικό διάστημα. 

 
Σχήμα 3.  Ο κύκλος ζωής του λογισμικού και οι απαιτούμενες επεμβάσεις ώστε αυτό 

να γίνει ασφαλές 
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Όσον αφορά στη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική του συστήματος αυτό πρέπει να 

παρουσιάζει μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική που λαμβάνει υπόψη αρχές ασφάλειας. 

Οι σχεδιαστές λογισμικού και οι αναλυτές λογισμικού πρέπει να καταγράφουν τις 

υποθέσεις που γίνονται και να αναγνωρίζουν πιθανές επιθέσεις. Τόσο στη φάση της 

δημιουργίας αρχιτεκτονικής με βάση τις απαιτήσεις όσο και στη φάση της σχεδίασης 

του διαγράμματος κλάσεων είναι απαραίτητη η ανάλυση κινδύνου (risk analysis). 

Σε επίπεδο κώδικα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε σφάλματα υ-

λοποίησης όπως αυτά που βρίσκουν τα εργαλεία στατικής ανάλυσης [88, 51, 52], ερ-

γαλεία που ελέγχουν τον κώδικα για συνηθισμένες ευπάθειες. Πιο συγκεκριμένα σα-

ρώνουν τον κώδικα του συστήματος με σκοπό να βρούν οπές ασφάλειας σε αυτό και 

αναφέρουν στον χρήστη αυτών των εργαλείων ποιες είναι οι πιθανές πηγές επίθεσης 

στο σύστημα. 

Ο έλεγχος του συστήματος ως προς την ασφάλεια πρέπει να χρησιμοποιεί δύο 

στρατηγικές: Έλεγχος λειτουργικότητας για ασφάλεια μαζί με τυπικές τεχνικές ελέγ-

χου λειτουργικότητας και έλεγχος ασφάλειας ως προς τον κίνδυνο με βάση πρότυπα 

επιθέσεων (attack patterns) και μοντέλα κινδύνων (threat models). 

Ο έλεγχος διείσδυσης (penetration testing) είναι επίσης χρήσιμος ειδικά αν οι έ-

λεγχοι κατευθύνονται από μια μεθοδολογία αρχιτεκτονικής ανάλυσης κινδύνου. Ο 

έλεγχος διείσδυσης εξετάζει κατά πόσο μια εφαρμογή είναι ευάλωτη σε επιθέσεις 

αφού αυτή υλοποιηθεί πλήρως. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει την αποστολή 

δεδομένων στην εφαρμογή που σύμφωνα με το εργαλείο ελέγχου διείσδυσης μπορούν 

να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφάλεια του συστήματος. Το πλεονέκτημα με 

τον έλεγχο διείσδυσης είναι ότι προσφέρει καλή κατανόηση των προβλημάτων του 

λογισμικού στο πραγματικό του περιβάλλον. Ωστόσο, ο έλεγχος διείσδυσης μαύρου 

κουτιού (black-box penetration testing) που δε λαμβάνει υπόψη την αρχιτεκτονική 

του λογισμικού, πιθανότατα δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα 

για τον κίνδυνο σε αυτό το λογισμικό που εξετάζουμε. Το λογισμικό στο οποίο βρί-

σκουμε ευπάθειες με έλεγχο μαύρου κουτιού είναι όντως προβληματικό. Το να περά-

σει όμως το λογισμικό με επιτυχία έναν έλεγχο μαύρου κουτιού δεν σημαίνει ότι το 

συγκεκριμένο λογισμικό είναι πραγματικά ασφαλές. 

Τα συστήματα επίσης θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

τους για επιθέσεις στην ασφάλεια (security breaks). Επιθέσεις γίνονται πάντα, ανε-
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ξάρτητα από τη δύναμη της σχεδίασης και της υλοποίησης, για αυτό το λόγο η παρα-

κολούθηση της συμπεριφοράς του λογισμικού είναι ένας άριστος μηχανισμός άμυνας. 

Η γνώση που κερδίζεται από την εξέταση επιθέσεων θα πρέπει να πηγαίνει στο τμήμα 

της ανάπτυξης λογισμικού και οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια θα πρέπει να εξετάζουν 

τόσο τα μοντέλα απειλών (threat models) όσο και τα πρότυπα επιθέσεων (attack 

patterns). 

Οι κίνδυνοι εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής λογισμικού, για 

αυτό και χρειάζεται μια συνεχής ανάλυση κινδύνου με επαναλαμβανόμενη καταγρα-

φή  και παρακολούθηση κινδύνου (risk tracking and monitoring). 

Οι σχεδιαστές λογισμικού, οι προγραμματιστές και οι ελεγκτές (testers) λογισμι-

κού αγνοούν σήμερα στην πλειοψηφία τους το πρόβλημα της ασφάλειας λογισμικού. 

Μια βασική μορφή βέλτιστων πρακτικών (best practices) περιλαμβάνει την εκπαί-

δευση των προγραμματιστών σε σημαντικά θέματα ασφάλειας λογισμικού. Η πιο α-

ποτελεσματική μορφή εκπαίδευσης ξεκινάει με την περιγραφεί του προβλήματος και 

δείχνει τη σημασία του. Πέρα από τη γνώση των προβλημάτων η πιο προχωρημένη 

εκπαίδευση στην ασφάλεια λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνολογία α-

σφάλειας (security engineering), τις αρχές και οδηγίες σχεδίασης, τους κινδύνους υ-

λοποίησης,  τα ελλατώματα στη σχεδίαση, τις τεχνικές ανάλυσης, την εκμετάλλευση 

σφαλμάτων στο λογισμικό (software exploits) και τον έλεγχο για ασφάλεια (security 

testing).  Κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 

εκπαίδευση σε βάθος. 

Η ασφάλεια λογισμικού μπορεί και πρέπει να δανειστεί τεχνικές από άλλους το-

μείς της επιστήμης υπολογιστών και της τεχνολογίας λογισμικού (software 

engineering) καθώς αναπτύσσονται οι βέλτιστες πρακτικές. Ειδικότερου ενδιαφέρο-

ντος είναι: 

1)  Τεχνολογία απαιτήσεων ασφάλειας (security requirements engineering). 

2) Σχεδίαση για ασφάλεια (design for security), αρχιτεκτονική λογισμικού και αρχι-

τεκτονική ανάλυση. 

3)  Κατευθυντήριες γραμμές (guiding principles) για την ασφάλεια λογισμικού και 

μελέτη περιπτώσεων (case studies) στη σχεδίαση και την ανάλυση. 
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4)  Έλεγχος (auditing) λογισμικού για κινδύνους υλοποίησης, κινδύνους στην αρχιτε-

κτονική, χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων και ανάπτυξη τεχνολογίας (έλεγχος 

κώδικα, ροή πληροφοριών). 

5) Κοινοί κίνδυνοι στην ανάπτυξη (υπερχείλιση ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης, 

συνθήκες ανταγωνισμού, προβλήματα στην ανάπτυξη ψευδοτυχαίων αριθμών, συ-

στήματα ελέγχου αυθεντικότητας, έλεγχος πρόσβασης, εφαρμοσμένη κρυπτογραφία 

και διαχείριση εμπιστοσύνης). 

Πολλή δουλειά απομένει να γίνει σε καθεμιά από τις περιοχές βέλτιστων πρακτι-

κών, αλλά μερικές βασικές πρακτικές λύσεις θα έπρεπε να προσαρμοστούν για ορι-

σμένα από τα προβλήματα από περιοχές πιο ώριμης έρευνας.  

2.2 Γνωστές επιθέσεις 

Με βάση τις ευπάθειες που υπάρχουν σε ένα σύστημα πραγματοποιούνται και αντί-

στοιχες επιθέσεις. Στη συνέχεια αναλύουμε τις κύριες επιθέσεις σε εφαρμογές Πα-

γκοσμίου Ιστού (WWW) [75] που είναι και οι επιθέσεις στις οποίες βασίστηκε η α-

νάλυσή μας.  Η πιο γνωστή επίθεση στην ασφάλεια ενός συστήματος λογισμικού εί-

ναι η υπερχείλιση χώρου ενδιάμεσης αποθήκευσης (buffer overflow) [1, 31, 32, 87]. 

Αιτία για αυτή την επίθεση είναι η έλλειψη ελέγχου ορίων σε πίνακες και η έλλειψη 

ελέγχου αναφορών σε δείκτες, σε γλώσσες όπως η C και η C++. Μέσω αυτής της ε-

πίθεσης εισάγονται δεδομένα πέρα από τα επιτρεπτά όρια του χώρου αποθήκευσης 

που έχει δηλωθεί, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των δεδομένων σε γειτονικές πε-

ριοχές της μνήμης. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η εκτέλεση κώδικα των εισβολέ-

ων ή ακόμη και η απόκτηση επιπλέον δικαιωμάτων για τους εισβολείς στο σύστημα 

(π.χ. στην περίπτωση που αυτά ελέγχονται από μια μεταβλητή τύπου Boolean η οποία 

ξαναγράφεται μέσω της υπερχείλισης ενδιαμέσου χώρου αποθήκευσης). Αυτές οι ε-

πιθέσεις δεν είναι εφικτές σε γλώσσες που καθαρίζουν τη μνήμη από αντικείμενα που 

δεν χρησιμοποιούνται, όπως η Java. Η υπερχείλιση ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1988 με το σκουλίκι του Morris (Morris worm) κα-

θώς ήταν μια από τις αδυναμίες που εκμεταλλευόταν η επίθεση στο πρόγραμμα του 

UNIX fingerd [91]. To πρόβλημα ενδιάμεσης αποθήκευσης αναφέρθηκε στη λίστα 

bugtraq το 1995 από τον Thomas Lopatic που κατάφερε να το αναπαραγάγει. Η βήμα 

πρός βήμα εκτέλεση της επίθεσης αναλύθηκε το 1996 από τον Aleph One [1]. 
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Οι συνθήκες ανταγωνισμού (race conditions) εμφανίζονται στα συστήματα τα ο-

ποία υποστηρίζουν πολλαπλά νήματα ή διεργασίες, που συνεργάζονται μεταξύ τους 

και μοιράζονται την ίδια περιοχή αποθήκευσης ή τον ίδιο χώρο στο δίσκο. Το πρό-

βλημα γίνεται εντονότερο τα τελευταία χρόνια που η χρήση πολυπρογραμματισμού 

(multiprogramming) και κατανεμημένου προγραμματισμού (distributed 

programming) γίνεται πιο εντατική. Οι συνθήκες ανταγωνισμού συμβαίνουν όταν δύο 

ή περισσότερες διεργασίες ή νήματα διαβάζουν ή γράφουν κοινά δεδομένα και το τε-

λικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το πότε ακριβώς εκτελείται η κάθε διεργασία ή νήμα. 

Το να εμφανιστεί το πρόβλημα αυτό είναι θέμα χρονισμού. Στις συνθήκες ανταγωνι-

σμού υπάρχει ένα παράθυρο ευπάθειας (window of vulnerability) όπου αν μια υπόθε-

ση παραβιαστεί, το λογισμικό συμπεριφέρεται εσφαλμένα. Αυτό το παράθυρο μπορεί 

να είναι μικρό, κάτι που καθιστά δύσκολη την υλοποίηση αυτής της επίθεσης. 

Οι επιθέσεις ένριψης SQL (SQL injection [6, 27, 81]) βασίζονται στον λανθασμέ-

νο έλεγχο εγκυρότητας δεδομένων εισόδου που χρησιμοποιούνται για την προσπέλα-

ση μιας βάσης δεδομένων. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί κανείς σε αυτή 

την περίπτωση να προκαλέσει την εκτέλεση δύο εντολών SQL αντί μιας, όπου η δεύ-

τερη θα πραγματοποιεί την επίθεση. Η δεύτερη εντολή μπορεί π.χ. να σβήνει έναν 

πίνακα από τη βάση δεδομένων. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα επιθέσεων ένρι-

ψης SQL [93]. 

• Στις 31 Οκτωβρίου 2004, εισβολείς κατάφεραν να αντικαταστήσουν την αρ-

χική σελίδα της Dretel με μια χιουμοριστική εικόνα. 

• Τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, επιτιθέμενοι αλλοίωσαν την ιστοσελίδα 

του Γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού ARD. 

• Τον Ιανουάριο του 2006, Ρώσοι hackers κατάφεραν να εισβάλουν σε μια κυ-

βερνητική ιστοσελίδα του Rhode Island και να υποκλέψουν τους αριθμούς 

πιστωτικών καρτών από όσους είχαν κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές με κρα-

τικές υπηρεσίες. 

• Ένας μαθητής λυκείου το Νοέμβριο του 2005, κατάφερε να κλέψει τα προ-

σωπικά δεδομένα των πελατών ενός ηλεκτρονικού περιοδικού ασφάλειας υ-

πολογιστών της Ταϊβάν. 
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• Τον Ιανουάριο του 2007, ο «Dr.Jr7» κατάφερε να εισβάλει στην ιστοσελίδα 

της Nokia χωρίς όμως να προκαλέσει βλάβη. Ωστόσο, εκμεταλλευόμενα αυτό 

το γεγονός, τρίτα πρόσωπα προχώρησαν στη λεηλασία αυτής της ιστοσελίδας 

• Τον Μάρτιο του 2007, ο Bauer ανακάλυψε προβλήματα ασφάλειας κατά τη 

διαδικασία πιστοποίησης χρηστών στην ιστοσελίδα της Knorr Γερμανίας. 

• Τον Ιούνιο του 2007, επιτιθέμενοι κατάφεραν να εισβάλουν στην Ιστοσελίδα 

της Microsoft Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η επίθεση CSS (Cross Site Scripting [39, 80]) μπορεί να συμβεί όταν δεδομένα που 

εισάγονται σε μια σελίδα, δεν ελέγχονται κατάλληλα για την εγκυρότητά τους και 

δείχνονται σε μια επόμενη σελίδα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο επιτιθέμενος να 

ενρίψει κώδικα επίθεσης στα δεδομένα που εισάγονται, ο οποίος εκτελείται στη συ-

νέχεια στη δεύτερη σελίδα. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα επιθέσεων CSS [92]. 

• Τον Δεκέμβριο του 2005, o Yair Amit δημοσίευσε τις τότε αδυναμίες ασφά-

λειας της Google. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και δύο επιθέσεις CSS. 

• Ένα αρκετά χιουμοριστικό όσο και σοβαρό συμβάν διαδραματίστηκε τον Αύ-

γουστο του 2006 μέσω ενός ψευδούς ηλεκτρονικού δελτίου ειδήσεων που υ-

ποστήριζε ότι ο πρόεδρος Bush διόρισε ένα εννιάχρονο παιδί στη θέση του 

προέδρου του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security 

Department). Η είδηση εμφανιζότανε στο CBS (cbsnews.com) και στο BBC 

(bbc.co.uk) των οποίων οι ιστοσελίδες είχαν δεχτεί επίθεση. Και οι δύο ιστο-

σελίδες ήταν ευάλωτες σε CSS που επέτρεπαν στους επιτιθέμενους να δημο-

σιεύσουν τα δικά τους άρθρα. 

• Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης συνέβη στην ιστοσελίδα της Hotmail τον 

Οκτώβριο του 2001 από τον Marc Slemko. O Slemko κατάφερε να υποκλέψει 

το cookie που περιείχε πληροφορίες του Microsoft .NET Passport άλλων χρη-

στών. Ο μηχανισμός προστασίας της Hotmail απέτυχε να αναγνωρίσει τα κα-

κόβουλα e-mail που ενσωμάτωναν κατάλληλα τροποποιημένο κώδικα html 

για τον σκοπό αυτό. Αν και το πρόβλημα διορθώθηκε, παρόμοια περιστατικά 

εξακολουθούν να αναφέρονται και από άλλα sites που χρησιμοποιούν 

Microsoft .NET Passport. 
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• H Netcraft ανακοίνωσε στις 16 Ιουνίου 2006 ότι ένα πρόβλημα ασφάλειας 

στην ιστοσελίδα πληρωμών PayPal είχε ως συνέπεια την υποκλοπή αριθμών 

πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών δεδομένων πελατών της. Σύμφω-

να με την ίδια πηγή μετά από αλλαγές στον κώδικα του συστήματος ασφάλει-

ας, χωρίς να αναφέρεται ποιες ήταν, το πρόβλημα λύθηκε. 

• Ένα ελάττωμα στο ελεύθερο λογισμικό Community Architect Guestbook επέ-

τρεψε στους επιτιθέμενους να εμφωλεύουν κακόβουλο κώδικα. Το αποτέλε-

σμα ήταν να κινδυνεύουν όλοι οι διαδικτυακοί τόποι που ενσωμάτωναν το εν 

λόγω λογισμικό. 

• Ένα ελάττωμα του Bugzilla κατά την εγγραφή του τρέχοντος URL μιας σελί-

δας με τη χρήση της μεταβλητής document.location χωρίς φίλτρο, επέτρεπε 

στον επιτιθέμενο (που είχε στον έλεγχό του το URL) να εμφωλεύσει κώδικα 

ανάλογο του περιηγητή ιστού (browser) που χρησιμοποιούσε το θύμα. Το 

πρόβλημα ξεπεράστηκε με την κωδικοποίηση των ειδικών χαρακτήρων. 

Η επίθεση διαχωρισμού απόκρισης HTTP (HTTP Response Splitting) μπορεί να συμ-

βεί όταν σε μια σελίδα γίνεται ανακατεύθυνση (redirection) σε μια άλλη, με βάση κά-

ποια δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη τα οποία δεν ελέγχονται κατάλληλα 

για την εγκυρότητα τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι εφικτή κάτω από ορισμένες  

προϋποθέσεις μια επίθεση CSS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

Πρότυπα Ασφάλειας 

Καθώς είναι επιθυμητή η εισαγωγή ασφάλειας σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο 

[87] κατά αντιστοιχία με τα πρότυπα σχεδίασης [29] που σκοπό έχουν τη χρήση κα-

λών επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων στη σχεδίαση λογισμικού, τα πρότυπα ασφά-

λειας στοχεύουν στη χρήση και επαναχρησιμοποίηση καλών λύσεων για την ασφά-

λεια συστημάτων κατά τη φάση της σχεδίασης [11, 84]. 

3.1 Πρότυπα Σχεδίασης 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας προγραμματιστής κατά τη διάρκεια σχεδία-

σης και υλοποίησης ενός συστήματος λογισμικού συνήθως έχουν ξαναεμφανιστεί σε 

κάποιο προηγούμενο έργο [18]. Συνήθως πρόκειται για προβλήματα που έχουν πα-

ρουσιαστεί και αντιμετωπιστεί σε προηγούμενα έργα λογισμικού από άλλους προ-

γραμματιστές. 

Tα πρότυπα σχεδίασης [29] έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατό-

τητα επαναχρησιμοποίησης. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες σε ε-

πανασχεδίαση όταν εμφανιστεί, για παράδειγμα, μια καινούρια απαίτηση για το σύ-

στημα. Σκοπεύουν στη συστηματοποίηση συνηθισμένων λύσεων σε συνηθισμένα 

προβλήματα λογισμικού. Κάθε πρότυπο σχεδίασης ονοματίζει, εξηγεί και αξιολογεί 

ένα σημαντικό θέμα σχεδίασης που επανεμφανίζεται στα αντικειμενοστρεφή συστή-

ματα. Με αυτό τον τρόπο όταν επανεμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα σε κάποιο σημείο 

της σχεδίασης δε χρειάζεται επιπλέον κόπος. Ένα πρότυπο σχεδίασης έχει ένα όνομα, 

αντιστοιχεί σε κάποιο πρόβλημα που περιγράφει πότε εφαρμόζεται το πρότυπο, έχει 

μια λύση που περιγράφει τη σχεδίαση του προτύπου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των τμημάτων και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προτύπου. Η έμπνευση για τη 

χρήση προτύπων στην Τεχνολογία Λογισμικού προήλθε από το χώρο της αρχιτεκτο-

νικής και συγκεκριμένα στο βιβλίο του Christopher Alexander “A Pattern Language: 
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Towns, Buildings, Construction” [2]. O  Alexander παρατήρησε ότι οι καλές κατα-

σκευές είχαν κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Αυτά τα κοινά στοιχεία ονομάζονται πρό-

τυπα. Πριν την ανάπτυξη των προτύπων σχεδίασης στο λογισμικό έγινε ξεκάθαρο ότι 

υπάρχουν προβλήματα στο λογισμικό τα οποία επαναλαμβάνονται και υπάρχει η δυ-

νατότητα σχεδίασης λογισμικού αξιοποιώντας πρότυπα. Ο πρώτος συστηματικός κα-

τάλογος προτύπων σχεδίασης λογισμικού έγινε το 1995 από τους Gamma, Helm, 

Johnson και Vlissides [29] οι οποίοι είναι γνωστοί στην κοινότητα του αντικειμενο-

στρεφούς λογισμικού ως η ομάδα των τεσσάρων (Gang of Four – GoF). Στο βιβλίο 

τους “Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software” κατήρτισαν 

έναν κατάλογο με 23 πρότυπα σχεδίασης, δίνοντας για το καθένα από αυτά το όνομα, 

το πρόβλημα, τη λύση και τις συνέπεις από την εφαρμογή τους. Τα πρότυπα σχεδία-

σης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το στόχο που εξυπηρετούν και χωρίζονται σε 

κατασκευαστικά (creational), δομικά (structural) και συμπεριφοράς (behavioral). Tα 

κατασκευαστικά έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός αντικειμένου, τα δομικά ασχο-

λούνται με τη σύνθεση κλάσεων ή αντικειμένων, ενώ τα πρότυπα συμπεριφοράς χα-

ρακτηρίζουν τους τρόπους που οι κλάσεις ή τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν και κατα-

νέμουν τις ευθύνες. Τα πρότυπα σχεδίασης έχουν γνωρίσει μεγάλη αποδοχή [18] πα-

ρά τη σύντομη σχετικά διάρκεια ζωής τους. Αυτό οφείλεται στο ότι τα αποτελέσματα 

της ακαδημαϊκής έρευνας και η εφαρμογή τους στην πράξη απέδειξαν στην πράξη ότι 

η χρησιμοποίηση τους πρακτικά οδηγεί στην ανάπτυξη καλά δομημένου, συντηρήσι-

μου και επαναχρησιμοποιήσιμου λογισμικού. 

Ως παράδειγμα δίνουμε το πρότυπο σχεδίασης “Μνημονικό” (Memento) επειδή 

αυτό χρησιμοποιείται και στα πρότυπα ασφάλειας. Σκοπός αυτού του προτύπου σχε-

δίασης είναι η σύλληψη και δημοσιοποίηση της εσωτερικής κατάστασης ενός αντι-

κειμένου έτσι ώστε να μπορεί το αντικείμενο να επανέλθει σε αυτή την κατάσταση. 

Το διάγραμμα κλάσεων αυτού του προτύπου σχεδίασης φαίνεται στο Σχήμα 4. Απο-

τελείται από τις κλάσεις Μνημονικό (Memento), Εκκινητής (Originator) και Φροντι-

στής (Caretaker). 

 

Σχήμα 4. Διάγραμμα κλάσεων του προτύπου ασφάλειας “Μνημονικό” 
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Το Μνημονικό είναι ένα αντικείμενο που αποθηκεύει ένα στιγμιότυπο της εσωτερι-

κής κατάστασης ενός άλλου αντικειμένου, του Εκκινητή (Originator). O μηχανισμός 

ακύρωσης (undo operation) κάνει μια αίτηση για ένα μνημονικό από τον εκκινητή 

όταν χρειάζεται να επανέλθει ο Εκκινητής σε μια προηγούμενη κατάσταση. Το μνη-

μονικό είναι ορατό μόνο στον Εκκινητή. 

3.2  Πρότυπα ασφάλειας 

Η σημασία των προτύπων ασφάλειας για τη δημιουργία ασφαλούς λογισμικού έχει 

αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια [11, 84]. Η πρώτη δουλειά πάνω σε πρότυπα ασφά-

λειας έγινε το 1997 από τους Yoder και Barcalow [97]. Από τότε προτάθηκαν πρότυ-

πα για επιχειρησιακές εφαρμογές [72], πρότυπα για πιστοποίηση αυθεντικότητας 

(authentication) και πιστοποίηση δικαιώματος (authorization) [24, 46], πρότυπα για 

εφαρμογές διαδικτύου [43, 90], πρότυπα για κινητό κώδικα Java (mobile Java code) 

[54], πρότυπα για κρυπτογραφικό λογισμικό [12] και πρότυπα για συστήματα πρα-

κτόρων (agent systems) [64]. 

Ωστόσο, μέχρι την εργασία επισκόπησης από τον οργανισμό OpenGroup [11] δεν 

χρησιμοποιούνταν κοινή ορολογία και δεν υπήρχαν κάπου μαζεμένα πρότυπα ασφά-

λειας με μια συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Η εργασία όμως που συγκέντρωσε και 

ανέλυσε τα πιο σημαντικά πρότυπα ασφάλειας ήταν το βιβλίο των Steel et al. [84]. 

Στην παρούσα εργασία μελετάμε όλα τα πρότυπα ασφάλειας του OpenGroup, ενώ 

από τα πρότυπα ασφάλειας των Steel et al. μελετάμε ορισμένα πρότυπα ασφάλειας 

στο διάζωμα του παγκόσμιου ιστού (Web Tier) και στο επιχειρηματικό διάζωμα 

(Business Tier) τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυ-

πα ασφάλειας σήμερα. Για λόγους πληρότητας περιγράφουμε σε αυτό το κεφάλαιο τα 

κυριότερα πρότυπα ασφάλειας. 

3.2.1 Πρότυπα Διαθέσιμου Συστήματος (Available System Patterns) 

Αυτά τα πρότυπα σχετίζονται με την ανεκτικότητα του συστήματος σε σφάλματα 

(fault tolerance). Πρόκειται δηλαδή για πρότυπα που εξακολουθούν να λειτουργούν 

αξιόπιστα ακόμη και με την παρουσία σφαλμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν: 

• Σύστημα με Στοιχεία Ελέγχου (Checkpointed System). 
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• Σύστημα Αναμονής (Standby). 

• Σύστημα Ελεγχόμενο από Συγκριτή με Ανεκτικότητα σε Σφάλματα 

(Comparator Checked Fault Tolerant System). 

• Σύστημα με Αντικατάσταση (Replicated System). 

• Ανίχνευση/Διόρθωση Σφαλμάτων (Error Detection/Correction). 

Ο σκοπός του προτύπου “Σύστημα με Σημεία Ελέγχου” είναι να δομηθεί ένα σύστη-

μα με τέτοιο τρόπο ώστε να το επαναφέρουμε σε μια γνωστή έγκυρη κατάσταση αν 

ένα μέρος του αποτύχει. Το διάγραμμα κλάσεων για το  “Σύστημα με Σημεία Ελέγ-

χου” απεικονίζεται στο Σχήμα 5. Αποτελείται από τις κλάσεις Πληρεξούσιος Αναφο-

ράς (Recovery Proxy), Επαναφερόμενο Τμήμα (Recoverable Component), Τμήμα με 

Κατάσταση (Stateful Component) και ένα ή περισσότερα πρότυπα Μνημονικού 

(Memento). 

 

Σχήμα 5.  Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Σύστημα με Σημεία Ελέγχου” 

Ο Πληρεξούσιος Επαναφοράς αποτελείται από ένα ή περισσότερα Μνημονικά. Ελέγ-

χει περιοδικά την κατάσταση του Επαναφερόμενου Τμήματος και αν έχει αλλάξει 

από τον τελευταίο έλεγχο, ξεκινάει τη δημιουργία ενός Μνημονικού με τη νέα κατά-

σταση. Επιπλέον, ο Πληρεξούσιος Επαναφοράς μπορεί να αναγνωρίζει σφάλματα. 

Όταν εντοπίζεται ένα σφάλμα ξεκινάει μια επαναφορά κατάστασης δίνοντας εντολή 

στο Επαναφερόμενο Τμήμα να επαναφέρει την κατάσταση από το Μνημονικό. Από 

τη λειτουργία του συστήματος με σημεία ελέγχου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αν 

χρησιμοποιούμε πολλαπλά Μνημονικά μπορούμε να αντισταθμίσουμε ένα σφάλμα σε 

ένα Μνημονικό. 
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Ο σκοπός του προτύπου “Σύστημα Αναμονής” είναι να δομηθεί ένα σύστημα έτσι 

ώστε η υπηρεσία που παρέχεται από ένα τμήμα να μπορεί να ξαναρχίσει από ένα άλ-

λο. Το διάγραμμα κλάσεών του φαίνεται στο Σχήμα 6. Αποτελείται από τις κλάσεις 

Πληρεξούσιος Επαναφοράς (Recovery Proxy), Τμήμα με Κατάσταση (Stateful 

Component), Ενεργό Τμήμα (Stateful Component), Εναλλακτικό Τμήμα (Standby 

Component) και ένα ή περισσότερα πρότυπα Μνημονικού (Memento). 

 

Σχήμα 6. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Σύστημα Αναμονής” 

Αυτό το πρότυπο ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου συστή-

ματα στα οποία παρουσιάστηκε σφάλμα δεν μπορούν να επανέλθουν αλλά ένα ίδιο η 

παρόμοιο Εναλλακτικό Τμήμα είναι διαθέσιμο. Ο Πληρεξούσιος Επαναφοράς κάνει 

σε αυτή την περίπτωση περιοδικούς ελέγχους για την κατάσταση του Επαναφερόμε-

νου Τμήματος και αν έχει αλλάξει από τον τελευταίο έλεγχο, ξεκινάει τη δημιουργία 

ενός Μνημονικού με τη νέα κατάσταση. Αν ο Πληρεξούσιος Επαναφοράς εντοπίσει 

ένα σφάλμα, ενεργοποιεί το Εναλλακτικό Τμήμα από ένα Μνημονικό. Από αυτό το 

σημείο και πέρα όλες οι αιτήσεις στέλνονται στο Εναλλακτικό τμήμα. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε εύκολα ότι αυτό το πρότυπο ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

περιπτώσεις που η απώλεια ενός μικρού αριθμού συναλλαγών επιτρέπεται καθώς 
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χρειάζεται χρόνος μέχρι το Εναλλακτικό Τμήμα να επαναφέρει την αποθηκευμένη 

κατάσταση και να ενεργοποιηθεί. 

Ο σκοπός του προτύπου “Σύστημα Ελεγχόμενο από Συγκριτή με Ανεκτικότητα σε 

Σφάλματα” είναι να δομήσει ένα σύστημα ώστε η αποτυχία σε ένα τμήμα μπορεί να 

εντοπιστεί γρήγορα για να μην προκληθεί η συνολική αποτυχία του συστήματος από 

την αποτυχία ενός ανεξάρτητου τμήματος. Το διάγραμμα κλάσεων αυτού του προτύ-

που φαίνεται στο Σχήμα 7. Αποτελείται από τις κλάσεις Τμήμα (Component), Επα-

ναφερόμενο Τμήμα 1 (Recoverable Component 1), Επαναφερόμενο Τμήμα 2 

(Recoverable Component 2), Συγκριτής (Comparator) και δύο ή περισσότερα πρότυ-

πα Μνημονικού (Memento). 

 

Σχήμα 7. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Σύστημα Ελεγχόμενο από Συγκριτή 
με Ανεκτικότητα σε Σφάλματα” 

Η χρήση αυτού του προτύπου είναι πιο αποδοτική συγκρινόμενη με το “Σύστημα με 

Σημεία Ελέγχου” και το “Σύστημα Αναμονής”, καθώς υποστηρίζει τον εντοπισμό 

σφαλμάτων που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη αποτυχία στο σύστημα. Ο Συγκριτής 

στέλνει κάθε αίτημα στα Επαναφερόμενα Τμήματα καθένα από τα οποία δημιουργεί 

ένα Μνημονικό που αποθηκεύει την κατάσταση μετά από την ολοκλήρωση της εκά-
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στοτε λειτουργίας. Τα Μνημονικά ελέγχονται για ισότητα από το Συγκριτή. Αν δεν 

είναι ίσα, ο Συγκριτής προχωράει σε διορθωτικές ενέργειες. Η πιο δραστική ενέργεια 

είναι να διορθωθεί αυτόματα το σφάλμα και να επανεκκινηθεί το σύστημα. Αν αυτό 

δεν είναι εφικτό τα Επαναφερόμενα Συστήματα μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. 

Είναι εμφανές ότι αυτό το πρότυπο ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν 

αναμένεται η αποτυχία σε ένα τμήμα να σχετίζεται ισχυρά με την αποτυχία σε ένα 

άλλο τμήμα. Επιπλέον, για να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρότυπο θα πρέπει να είναι 

εφικτή η σύγκριση των εσωτερικών καταστάσεων των τμημάτων και η αντιγραφή 

τμημάτων πρέπει να είναι οικονομική. 

Ο σκοπός του πρπύπου “Σύστημα με Αντικατάσταση” είναι να δομηθεί ένα σύ-

στημα που θα παρέχει πολλά σημεία πρόσβασης και ελέγχου. Το διάγραμμα κλάσεων 

φαίνεται στο Σχήμα 8. Αποτελείται από τις κλάσεις Πληρεξούσιος Διαχείρισης Φόρ-

του (Workload Management Proxy), Αντίγραφo 1 (Replica 1), Αντίγραφο 2 (Replica 

2) και Τμήμα (Component). 

 

Σχήμα 8. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Σύστημα με Αντικατάσταση” 

Ο Πληρεξούσιος Διαχείρισης Φόρτου  στέλνει αιτήσεις στα Αντίγραφα του διαγράμ-

ματος. Αν ένα τμήμα αποτύχει επιλέγεται το άλλο για να επιτελέσει τη λειτουργία. Αν 

δεν αποτύχει κανένα επιλέγεται αυτό με τον μικρότερο φόρτο εργασίας.  
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Ο σκοπός του προτύπου “Ανίχνευση/Διόρθωση Σφαλμάτων” είναι να προστεθεί 

περίσσεια (redundancy) στα δεδομένα, ώστε να είναι εφικτός μετά ο εντοπισμός των 

σφαλμάτων και η επαναφορά από σφάλματα. Το διάγραμμα κλάσεων αυτού του προ-

τύπου φαίνεται στο Σχήμα 9. Αποτελείται από τις κλάσεις Πληρεξούσιος Ελέγχου 

Σφαλμάτων (Error Control Proxy), Μέσο με Περίσσεια (Redundant Media/Link) και 

Μέσο (Media/Link). 

 

Σχήμα 9.  Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Ανίχνευση/Διόρθωση Σφαλμάτων” 

Ο Πληρεξούσιος Ελέγχου Σφαλμάτων προσθέτει περίσσεια στα δεδομένα του Πελά-

τη (client). Αυτά τα δεδομένα που περιέχουν περίσσεια αποθηκεύονται στο Μέσο με 

Περίσσεια. Αν ένας πελάτης κάνει μια αίτηση για ανάγνωση, ο Πληρεξούσιος Ελέγ-

χου Σφαλμάτων μεταδίδει αυτή την αίτηση στο Μέσο με Περίσσεια και ελέγχει την 

εγκυρότητά τους. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ο Πληρεξούσιος Ελέγχου 

Σφαλμάτων μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα πριν αυτά επιστραφούν στον πελάτη. Αν 

αυτό δεν είναι εφικτό, ο Πληρεξούσιος Ελέγχου Σφαλμάτων ενημερώνει τον Πελάτη 

για το πρόβλημα. 

3.2.2 Πρότυπα Προστατευμένου Συστήματος (Protected System  
Patterns) 

Πρόκειται για πρότυπα που έχουν σχέση με τη χρήση μηχανισμών πιστοποίησης αυ-

θεντικότητας. Αυτά περιλαμβάνουν: 

• Πρότυπο Προστατευόμενου Συστήματος (Protected System Pattern) 

• Πρότυπο Πολιτικής Ασφάλειας (Policy) 

• Έλεγχος Αυθεντικότητας (Authenticator) 
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• Περιγραφέας Αντικειμένου (Subject Descriptor) 

• Ασφαλής Επικοινωνία (Secure Communication) 

• Πλαίσιο Ασφάλειας (Security Context) 

• Συσχέτιση Ασφάλειας (Security Association) 

• Πληρεξούσιος Ασφάλειας (Secure Proxy) 

O σκοπός του προτύπου “Προστατευόμενο Σύστημα” είναι να δομήσει ένα σύστημα 

έτσι ώστε η πρόσβαση από τους πελάτες να ελέγχεται από ένα Φρουρό (Guard) που 

επιβάλλει μια πολιτική ασφάλειας.  

Το διάγραμμα κλάσεων του προτύπου φαίνεται στο Σχήμα 10. Αποτελείται από 

τις κλάσεις Φρουρός (Guard), Πολιτική (Policy) και τους n προστατευόμενους πό-

ρους (resources). 

 

Σχήμα 10. Διάγραμμα κλάσεων για το pr;otypo “Προστατευόμενο Σύστημα” 

Ο Φρουρός eλέγχει την πρόσβαση σε πόρους με βάση κάποια πολιτική ασφάλειας. 

Οπωσδήποτε πρέπει και ο Φρουρός να είναι εύρωστος σε επιθέσεις κακόβουλου κώ-

δικα.  

Ο σκοπός του προτύπου “Πολιτική Ασφάλειας” είναι να απομονώσει την επιβολή 

πολιτικής σε ένα διακριτό κομμάτι του πληροφοριακού συστήματος και να εξασφα-

λίσει ότι οι λειτουργίες επιβολής πολιτικής γίνονται με την κατάλληλη σειρά. 

Το διάγραμμα κλάσεων του προτύπου είναι το Σχήμα 11. Αποτελείται από τις 

κλάσεις Έλεγκτής Αυθεντικότητας (Authenticator), Φρουρός (Guard), Πολιτική 

(Policy), Κανόνας (Rule) και Πλαίσιο Ασφάλειας (Security Context). 
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Client

+request() : int

Guard

+allowAccess() : bool

Policy

+authenticate() : void

Authenticator

+getContext() : int
+setContext() : void

Security Context

+match() : bool
+newOperation() : void

-subjects
-actions
-resources

Rule

 

Σχήμα 11.  Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Πολιτική Ασφάλειας” 

H Πολιτική επιβάλλει κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν από τον Φρουρό για πιθανό 

έλεγχο αυθεντικότητας. Οι λειτουργίες επιβολής πολιτικής καλούνται κάθε φορά που 

επιχειρείται η προσπέλαση σε έναν πόρο που συσχετίζεται με την πολιτική ασφάλει-

ας. Αν ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί, η προσπέλαση των πόρων επιτρέπεται. Αν 

γίνει αυτό δίνονται τιμές στις ιδιότητες του Πλαισίου Ασφάλειας.  Μετά από αυτό ο 

Φρουρός διαβάζει το Πλαίσιο Ασφάλειας και παίρνει μια απόφαση σύμφωνη με τους 

κανόνες  που ορίζει η Πολιτική.  

Ο σκοπός του προτύπου “Έλεγχος Αυθεντικότητας” είναι να ελέγχει την αυθεντι-

κότητα της διαδικασίας που κάνει την αίτηση, πριν αποφασίσει την προσπέλαση σε 

κατανεμημένα αντικείμενα. Το διάγραμμα κλάσεων του προτύπου αυτού φαίνεται 

στο Σχήμα 12. Aποτελείται από τις κλάσεις Ελεγκτής Αυθεντικότητας 

(Authenticator), Συγκεκριμένος Ελεγκτής Αυθεντικότητας (Concrete Authenticator), 

Βιομηχανία Αντικειμένων (Object Factory), Συγκεκριμένη Βιομηχανία Αντικειμένων 

(Concrete Object Factory) και Απομακρυσμένο Αντικείμενο (Remote Object). 

 

 
Σχήμα 12. Διάγραμμα Κλάσεων για το Πρότυπο “Έλεγχος Αυθεντικότητας” 
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Αν η διαδικασία πιστοποίησης της αυθεντικότητας είναι επιτυχής ο Ελεγκτής Αυθε-

ντικότητας προωθεί μια αίτηση για τη δημιουργία ενός Aπομακρυσμένου 

Aντικειμένου  στη Βιομηχανία Αντικειμένων.  

O σκοπός του προτύπου “Περιγραφέας Αντικειμένου” είναι να παρέχει πρόσβαση 

σε ιδιότητες μιας οντότητας που έχουν σχέση με την ασφάλεια, όταν πρόκειται να 

γίνουν ενέργειες για λογαριασμό αυτής της οντότητας. Συγκεκριμένα, ο “Περιγραφέ-

ας Αντικειμένου”  χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα ασφάλειας για να 

ελέγχουν τις διαδικασίες κάτω από τις οποίες γίνεται ο έλεγχος εξουσιοδότησης 

(authorization). Ο “Περιγραφέας Αντικειμένου” αποτελείται από διάφορες συνθήκες 

για τις ιδιότητες (π.χ. όταν γίνεται ο έλεγχος εξουσιοδότησης για έναν χρήστη που 

θέλει να προσπελάσει το σύστημα μιας εταιρίας οι συνθήκες θα μπορούσαν να είναι 

ότι ανήκει στο τμήμα πληροφορικής της εταιρίας και εργάζεται για τουλάχιστον πέ-

ντε χρόνια σε αυτήν) που μπορεί να αντιστοιχούν σε διαφορετικά πραγματικά αντι-

κείμενα. Το διάγραμμα κλάσεων του “Περιγραφέα Αντικειμένου”  φαίνεται στο Σχή-

μα 13. Αποτελείται από τις κλάσεις Περιγραφέας Αντικειμένου (Subject Descriptor), 

Λίστα Iδιοτήτων (Attribute List), Ιδιότητα (Attribute) και Τύπος Ιδιότητας (Attribute 

Type).  

+getAttributes()

Subject Descriptor

+add() : void
+iterator()

Attribute List

-type
Attribute

Attribute Type

 

 

Σχήμα 13. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Περιγραφέας Αντικειμένου” 

Η κλάση Περιγραφέας Αντικειμένου διαπερνά τη λίστα ιδιοτήτων (attribute list) μέ-

χρι να βρεθεί το επιθυμητό, σχετιζόμενο με την ασφάλεια, χαρακτηριστικό. 

Ο σκοπός του προτύπου “Ασφαλής Επικοινωνία” είναι η εξασφάλιση ότι επιτυγ-

χάνονται κοινοί στόχοι πολιτικής ασφάλειας όταν πρόκειται να επικοινωνήσουν δύο 

οντότητες με την παρουσία κινδύνων. Το διάγραμμα κλάσεων αυτού του προτύπου 
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ασφάλειας φαίνεται στο Σχήμα 14. Αποτελείται από τις κλάσεις Επικοινωνούσα Ο-

ντότητα (Communicating Party), Κανάλι Επικοινωνίας (Communications Channel) 

και Πληρεξούσιος Προστασίας Επικοινωνιών (Communication Protection Proxy). 

 

 
Σχήμα 14. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Ασφαλής Επικοινωνία” 

Το πρότυπο αυτό προστατεύει το κανάλι επικοινωνίας. Ο Πληρεξούσιος Προστασίας 

Επικοινωνιών, λειτουργεί ως ένας πληρεξούσιος που ελέγχει την κυκλοφορία (traffic) 

στο κανάλι. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχει όλα τα μηνύματα που θέλει να στείλει η 

Eπικοινωνούσα Oντότητα πριν αυτά φτάσουν στο Κανάλι Επικοινωνίας. Αν ο απο-

στολέας θέλει να στείλει ένα μήνυμα ο Πληρεξούσιος Προστασίας Επικοινωνιών 

προσθέτει την απαραίτητη προστασία σε αυτό. Μετά χρησιμοποιεί το Κανάλι Επικοι-

νωνίας για να στείλει το μήνυμα στον Πληρεξούσιο Προστασίας Επικοινωνιών της 

Επικοινωνούσας Oντότητας που λειτουργεί ως δέκτης, η οποία κάνει την επαλήθευ-

ση. Αν η επαλήθευση πετύχει, το μήνυμα πηγαίνει στον δέκτη. Μέσω της κρυπτο-

γραφίας είναι εφικτός ο έλεγχος αυθεντικότητας της πηγής μηνύματος (data origin 

authentication), η ακεραιότητα (integrity) και η εμπιστευτικότητα (confidentiality) 

των μηνυμάτων.  

Ο σκοπός του προτύπου “Πλαίσιο Ασφάλειας” είναι να παρέχει ένα χώρο αποθή-

κευσης για ιδιότητες σχετικές με την ασφάλεια που αναφέρονται στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο, διαδικασία, λειτουργία ή ενέργεια. Το διάγραμμα κλάσεων για αυτό το πρό-

τυπο φαίνεται στο Σχήμα 15. Aποτελείται από τις κλάσεις Πληρεξούσιος Προστασίας 

Επικοινωνίας (Communication Protection Proxy), Πλαίσιο Ασφάλειας (Security 

Context) και Περιγραφέας Αντικειμένου (Subject Descriptor). 
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Σχήμα 15. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Πλαίσιο Ασφάλειας” 

Από τη στιγμή που ενεργοποιείται μια διαδικασία, δημιουργείται ένα πρότυπο “Πλαί-

σιο Ασφάλειας” από έναν Πληρεξούσιο Προστασίας Επικοινωνιών και συμπληρώνε-

ται σε αυτόν κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη διαδικασία. Ο Πληρεξούσιος Προ-

στασίας Επικοινωνιών μπορεί να κάνει έλεγχο αυθεντικότητας για τον χρήστη που 

ξεκίνησε τη διαδικασία.  

Ο σκοπός του προτύπου “Συσχέτιση Ασφάλειας” είναι να παρέχει στις οντότητες 

που χρησιμοποιούν τον Πληρεξούσιο Προστασίας Επικοινωνιών την πληροφορία που 

χρειάζεται για να προστατευτούν τα μηνύματα που στέλνονται στην άλλη οντότητα. 

Επιπλέον παρέχει την πληροφορία που χρειάζεται για να ελεγχθεί η προστασία των 

μηνυμάτων που λαμβάνονται από την άλλη οντότητα. Το διάγραμμα κλάσεων αυτού 

του προτύπου ασφάλειας φαίνεται στο Σχήμα 16. Aποτελείται από τις κλάσεις Πλη-

ρεξούσιος Προστασίας Επικοινωνιών (Communication Protection Proxy), Συσχέτιση 

Ασφάλειας (Security Association) και Πλαίσιο Ασφάλειας (Security Context). 
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Σχήμα 16. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Συσχέτιση Ασφάλειας” 

Ο σκοπός του προτύπου “Πληρεξούσιος Ασφάλειας” είναι να ελέγξει την πρόσβαση 

σε κάποιους πόρους με βάση κριτήρια για τον έλεγχο αυθεντικότητας που σχετίζονται 

με δύο Φρουρούς. Το σχετικό διάγραμμα φαίνεται στο Σχήμα 17. Αποτελείται από τις 

κλάσεις Φρουρός 1 (Guard 1), Φρουρός 2 (Guard 2), Πολιτική (Policy) και τους n 

πόρους (resources) που προστατεύονται. 

 

Σχήμα 17. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Πληρεξούσιος Ασφάλειας” 
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Οι κανόνες για τον έλεγχο αυθεντικότητας καθορίζονται από τα αντικείμενα πολιτι-

κής. Αν ο πρώτος έλεγχος από τον πρώτο Φρουρό πετύχει, τότε ελέγχεται η αίτηση 

από τον δεύτερο φρουρό με βάση τους υπόλοιπους κανόνες. Αν πετύχει και ο δεύτε-

ρος έλεγχος, τότε επιτρέπεται η πρόσβαση στους πόρους.  

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των προτύπων ασφάλειας γίνεται ανάλογα με το διά-

ζωμα (tier) στο οποίο λειτουργεί κάθε πρότυπο ασφάλειας [84].  Στην παρούσα εργα-

σία εξετάζουμε πρότυπα ασφάλειας του διαζώματος ιστού (Web Tier) και πρότυπα 

ασφάλειας του επιχειρηματικού διαζώματος (Business Tier) τα οποία δεν ανήκουν 

στις δύο κατηγορίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

3.2.3 Πρότυπα Διαζώματος Ιστού (Web Tier Security Patterns) 

Τα πρότυπα που εξετάζονται από αυτή την κατηγορία είναι τα εξής: 

• Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας (Intercepting Validator) 

• Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου (Security Logger) 

• Ασφαλής Σωλήνας (Secure Pipe) 

Το πρότυπο “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας” χρησιμοποιείται οποτεδήπο-

τε χρειαζόμαστε να ελέγξουμε δεδομένα που δίνονται στο διάζωμα ιστού για την ε-

γκυρότητά τους, πριν τη χρήση τους. Το διάγραμμα κλάσεών του παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 18. Αποτελείται από τις κλάσεις Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας 

(Intercepting Validator), Ελεγκτής (Validator), Eνέργεια Ασφαλούς Βάσης (Secure 

Base Action) και Στόχος (Target). 

 
Σχήμα 18. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυ-

ρότητας”. 
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Όταν χρησιμοποιείται σωστά το συγκεκριμένο πρότυπο, προστατεύει από επιθέσεις 

ένριψης SQL, επιθέσεις CSS και επιθέσεις διαχωρισμού απόκρισης HTTP. O πελάτης 

ζητάει την πρόσβαση σε έναν πόρο που καθορίζεται ως Στόχος. Η κλάση Ενέργεια 

Ασφαλούς Βάσης προωθεί την αίτηση στην κλάση Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυ-

ρότητας. O Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας καλεί μια σειρά από Ελεγκτές 

που ο καθένας ελέγχει τα δεδομένα ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. Αν όλοι οι Ελε-

γκτές επιστρέψουν ότι επιτρέπεται η πρόσβαση στο Στόχο καλείται ο πόρος Στόχος, 

αλλιώς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτόν.  

Το πρότυπο “Ασφαλής Καταγραφέας ημερολογίου” (Secure Logger) έχει ως σκο-

πό να καταγράφονται μηνύματα με ασφαλή τρόπο ώστε να μην μπορούν να τροπο-

ποιηθούν ή σβηστούν. Το διάγραμμα κλάσεών του παρουσιάζεται στο Σχήμα 19. Α-

ποτελείται από τις κλάσεις Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου (Secure Logger), 

Διαχειριστής Ημερολογίου (Log Manager), Βιομηχανία Καταγραφέων (Log Factory) 

και τον Καταγραφέα (Logger). 

 

Σχήμα 19. Διάγραμμα Κλάσεων για το πρότυπο “Ασφαλής Καταγραφέας ημερολογί-

ου”. 

Ο πελάτης θέλει να καταγράψει ένα συμβάν χρησιμοποιώντας τον Ασφαλή Κατα-

γραφέα Ημερολογίου. Ο Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου δημιουργεί έναν αριθ-

μό ακολουθίας και τον τοποθετεί μπροστά από το μήνυμα. Ο Ασφαλής Καταγραφέας 

Ημερολογίου στέλνει το δημιουργηθέν μήνυμα στον Διαχειριστή Ημερολογίου. O 

Διαχειριστής Ημερολογίου αποκτά πρόσβαση σε έναν Καταγραφέα  από τη Βιομηχα-

νία Καταγραφέων. H Βιομηχανία Καταγραφέων δημιουργεί έναν Καταγραφέα. Η αί-
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τηση για καταγραφή που στάλθηκε στον Διαχειριστή Ημερολογίου υλοποιείται από 

τον δημιουργηθέντα Καταγραφέα. 

Ο Ασφαλής Σωλήνας εξασφαλίζει ότι σε όλες τις επικοινωνίες της εφαρμογής 

χρησιμοποιείται SSL (Secure Sockets Layer). 

3.2.4 Πρότυπα Επιχειρηματικού Διαζώματος (Business Tier Security Patterns) 

Το πρότυπο που εξετάζεται από αυτή την κατηγορία είναι το “Ελεγχόμενη από Πε-

ριέχοντα Ασφάλεια” (Container Managed Security). Σκοπός αυτού του προτύπου α-

σφάλειας είναι η σωστή απόδοση δικαιωμάτων στο επιχειρηματικό διάζωμα. 

Το σχετικό σχήμα είναι το Σχήμα 20. Οι κλάσεις του προτύπου “Ελεγχόμενης από 

Περιέχοντα Ασφάλεια” είναι οι: Περιέχων (Container), Τμήμα (Component) και Πε-

ριγραφέας Ανάπτυξης (Deployment Descriptor). 

 

Σχήμα 20. Διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Ελεγχόμενη από Περιέχοντα Ασφά-

λεια”. 

Ο πελάτης στέλνει αίτηση για να προσπελάσει έναν προστατευμένο πόρο. Ο Περιέ-

χων  κάνει έλεγχο αυθεντικότητας για τον πελάτη με βάση τον Περιγραφέα Ανάπτυ-

ξης  και δίνει μια απάντηση για την πρόσβαση του πόρου Τμήμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

Ποιοτική Ανάλυση Προτύπων Ασφάλειας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια ποιοτική ανάλυση των προτύπων ασφάλειας 

που έγινε στα [33, 34]. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να βρεθεί το κατά πόσο κά-

θε πρότυπο ασφάλειας προστατεύει από τις οπές λογισμικού (software holes) όπως 

αυτές περιγράφονται από τους Viega και McGraw [87], κατά πόσο τα πρότυπα ασφά-

λειας συμφωνούν με τις 10 κατευθυντήριες αρχές των Viega και McGraw [87] και 

τέλος σε ποιό βαθμό μας προστατεύουν συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας από τις 

επιθέσεις των κατηγοριών STRIDE [32]. Η σημασία αυτής της ανάλυσης έγκειται 

στο γεγονός ότι γνωρίζοντας κατά πόσο ένα πρότυπο ασφάλειας μας προστατεύει από 

συγκεκριμένες επιθέσεις οδηγεί στη σωστή χρήση των προτύπων ασφάλειας. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο σκοπός έγινε ποιοτική εκτίμηση της προστασίας που μας παρέχει 

κάθε πρότυπο ασφάλειας από τις προαναφερθείσες κατηγορίες επιθέσεων, της προ-

στασίας επίσης που μας παρέχει ενάντια στις οπές λογισμικού και τέλος εκτιμήθηκε 

το κατά πόσο συμφωνεί κάθε πρότυπο ασφάλειας με τις προαναφερθείσες αρχές.  

4.1 Περιγραφή των Ποιοτικών Κριτηρίων για την Αξιολόγηση 

Τα κριτήρια για την ποιοτική αξιολόγηση των προτύπων ασφάλειας βασίζονται σε 

προηγούμενη δουλειά που έχει γίνει στην ασφάλεια λογισμικού. Συγκεκριμένα, μελε-

τάμε κατά πόσο συμφωνεί η σχεδίαση των προτύπων ασφάλειας με τις 10 κατευθυ-

ντήριες αρχές (guiding principles) των Viega και McGraw [87] κάτι που έγινε για ο-

ρισμένα πρότυπα ασφάλειας και από τους Cheng et al. [20]. Επίσης μελετήθηκε το 

πόσο καλά αποτρέπουν τον προγραμματιστή από το να εισάγει στο σύστημα προβλή-

ματα ασφάλειας και τέλος πόσο καλά αντιδρά στο μοντέλο επιθέσεων STRIDE [32] 

λογισμικό που έχει κατασκευαστεί βασισμένο σε κάποιο πρότυπο ασφάλειας. Αυτά 

τα ποιοτικά κριτήρια θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 
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Οι Viega και McGraw περιγράφουν 10 κατευθυντήριες αρχές για την κατασκευή α-

σφαλούς λογισμικού. Το πρώτο σύνολο κριτηρίων για την ποιοτική αξιολόγηση των 

προτύπων ασφάλειας είναι αυτές οι αρχές. 

• Η αρχή 1 λέει να ασφαλίζουμε τον πιο ασθενή κρίκο (weakest link) καθώς ε-

κεί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για επιτυχή επίθεση.  

• Η αρχή 2 λέει να εφαρμόζουμε την ασφάλεια σε βάθος, που σημαίνει να έ-

χουμε πολλαπλές αμυντικές γραμμές, ώστε αν ένα λάθος δεν βρεθεί από τη 

μια αμυντική γραμμή να βρεθεί από την άλλη.  

• Η αρχή 3 λέει ότι το σύστημα πρέπει να αποτυγχάνει με ασφάλεια, που ση-

μαίνει ότι το σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σε ασφαλή κατά-

σταση στην περίπτωση μιας αποτυχίας.  

• Η αρχή 4 λέει ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τα ελάχιστα δικαιώματα. Αυτό ση-

μαίνει ότι πρέπει να δίνονται τα ελάχιστα δικαιώματα και για τον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο όταν πρόκειται να επιτελεστεί μια λειτουργία.  

• Η αρχή 5 λέει ότι πρέπει να διαμερίζουμε το σύστημα, που σημαίνει να μειώ-

νουμε την καταστροφή που επιτελείται από μια πετυχημένη επίθεση, χωρίζο-

ντας το σύστημα σε όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα με διαφορετικά δι-

καιώματα ασφάλειας.  

• Η αρχή 6 λέει ότι πρέπει να κρατάμε απλό το σύστημα, καθώς μεγαλύτερα 

συστήματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για σφάλματα ασφάλειας.  

• Η αρχή 7 λέει ότι πρέπει να προωθούμε την ιδιωτικότητα (privacy), που ση-

μαίνει να προστατεύουμε τις ιδιωτικές πληροφορίες που δίνουν οι χρήστες 

στο σύστημα.  

• Η αρχή 8 λέει να θυμόμαστε ότι είναι δύσκολο να κρύβονται μυστικά, κάτι 

που σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να είναι ασφαλές ακόμη και σε εσωτερι-

κές επιθέσεις (insider attacks).  

• Η αρχή 9 λέει να είμαστε απρόθυμοι να εμπιστευτούμε, που σημαίνει να μην 

εμπιστευόμαστε λογισμικό που δεν έχει ελεγχθεί εκτενώς.  

• Τέλος η αρχή 10 λέει να χρησιμοποιούμε τους πόρους της κοινότητας, που 

σημαίνει να χρησιμοποιούμε καλά ελεγμένες λύσεις.  
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Από τις προαναφερθείσες περιγραφές φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενες αρχές 

και για αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί κατά τη σχεδίαση λογισμικού. 

Για παράδειγμα, η αρχή του να κρατήσουμε απλό το σύστημα, έρχεται σε αντίθεση 

με την αρχή να εφαρμόζουμε την ασφάλεια σε βάθος. Συνεπώς μια καλή λύση θα ε-

φαρμόζει διαφορετικές αρχές σε κάθε τμήμα ώστε τα διαφορετικά τμήματα να αλλη-

λοσυμπληρώνονται. 

Το δεύτερο σύνολο κριτηρίων περιγράφει πόσο καλά ένα πρότυπο ασφάλειας α-

ποτρέπει τον προγραμματιστή από το να εισάγει οπές ασφάλειας στο λογισμικό, όπως 

αυτές περιγράφονται στο [87]. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε σε τρία προβλήμα-

τα που οφείλονται καθαρά στην ανάπτυξη λογισμικού. Αυτά είναι η υπερχείλιση εν-

διάμεσου χώρου αποθήκευσης (buffer overflow), όταν για παράδειγμα ο επιτιθέμενος 

αλλάξει τη στοίβα εκτέλεσης γράφοντας πιο πέρα από την επιτρεπόμενη μνήμη, οι 

φτωχοί μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης, όταν για παράδειγμα είναι εύκολο να απο-

κτήσει ο επιτιθέμενος δικαιώματα διαχειριστή και οι συνθήκες ανταγωνισμού, που 

παρουσιάζονται σε εφαρμογές με πολλά νήματα ή διαδικασίες. Δεν μελετάμε προ-

βλήματα που σχετίζονται με την κρυπτογραφία, όπως η κακή παραγωγή ψευδοτυχαί-

ων αριθμών. 

Το τελευταίο σύνολο κριτηρίων περιγράφει πόσο καλά αντιδρά ένα πρότυπο α-

σφάλειας σε διαφορετικές κατηγορίες επιθέσεων όπως αυτές περιγράφονται στο μο-

ντέλο STRIDE από τους Howard και LeBlanc [32].  

Σε αυτό το μοντέλο η πρώτη κατηγορία επιθέσεων είναι οι Επιθέσεις Αλλοίωσης 

Ταυτότητας (Spoofing Identity). Στις επιθέσεις Αλλοίωσης Ταυτότητας κάποιος 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας κάποιου άλλου για 

την παράνομη πρόσβασή του σε δεδομένα.  

Η δεύτερη κατηγορία επιθέσεων είναι οι Επιθέσεις Αλλοίωσης Δεδομένων 

(Tampering with Data). Σε αυτές τις επιθέσεις γίνεται κακόβουλη αλλοίωση των 

δεδομένων.  

Η τρίτη κατηγορία επιθέσεων περιλαμβάνει τις Eπιθέσεις Απάρνησης 

(Repudiation). Αυτές οι επιθέσεις σχετίζονται με χρήστες που αρνούνται να αποδε-

χτούν κάποια ενέργεια τη στιγμή που δεν μπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο ή με το να 

εμφανίζεται κάποιος χρήστης ότι έκανε κάποια ενέργεια που δε συνέβη στην πραγμα-

τικότητα.  
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Η τέταρτη κατηγορία επιθέσεων είναι αυτή της Αποκάλυψης Πληροφοριών 

(Information Disclosure). Αυτή η κατηγορία επιθέσεων σχετίζεται με την αποκάλυ-

ψη πληροφοριών σε οντότητες που κανονικά δεν έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε αυ-

τές.  

Η πέμπτη κατηγορία επιθέσεων είναι αυτή της Απάρνησης Παροχής Υπηρεσιών 

(Denial of Service). Στην απάρνηση παροχής υπηρεσιών νόμιμοι χρήστες δεν μπο-

ρούν να προσπελάσουν πληροφορίες για τις οποίες έχουν δικαιώματα εξαιτίας της 

εσκεμμένης υπερφόρτωσης των συστημάτων από επιτιθέμενους.  

Η τελευταία κατηγορία επιθέσεων για αυτό το μοντέλο είναι η Eπίθεση Προα-

γωγής Δικαιωμάτων (Elevation of Privilege). Σε αυτή την κατηγορία επιθέσεων 

αυξάνονται παράνομα τα δικαιώματα ενός ή περισσότερων χρηστών. Μπορεί, παρα-

δείγματος χάριν, ένας απλός χρήστης να αποκτήσει δικαιώματα διαχειριστή. 

4.2 Ποιοτική Ανάλυση των Προτύπων Ασφάλειας 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατον να αποφασίζει κανείς σε ποιο βαθμό ικανοποι-

ούνται ορισμένα κριτήρια, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιότητες ασφάλειας 

του συστήματος δεν εξαρτώνται από το πρότυπο ασφάλειας, αλλά από τη συγκεκρι-

μένη υλοποίησή του. Για παράδειγμα, το Προστατευόμενο Σύστημα μπορεί να προ-

σφέρει ασφάλεια από επιθέσεις υπερχείλισης ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης αλλά 

μόνο αν ο Φρουρός κάνει σωστό έλεγχο των δεδομένων εισόδου (ή αν το λογισμικό 

του Φρουρού είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που δεν υπόκειται σε αυτού του είδους 

τις επιθέσεις, όπως η Java). Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι είναι πιθανό να υπάρχει 

η σχετική ιδιότητα ασφάλειας. Σε άλλες περιπτώσεις ο σκοπός του προτύπου ασφά-

λειας δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη ιδιότητα ασφάλειας. Για παράδειγμα, τα 

πρότυπα διαθέσιμου συστήματος δε σχετίζονται καθόλου με τον έλεγχο αυθεντικότη-

τας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αντίστοιχα κριτήρια για το πρότυπο που θεωρείται 

δεν αναφέρονται καθόλου. 

Πρώτα εξετάζουμε ποιες από τις ποιοτικές ιδιότητες που περιγράψαμε προηγου-

μένως υπάρχουν για τα πρότυπα διαθέσιμου συστήματος. Η πρώτη παρατήρηση που 

μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι αυτά τα πρότυπα έχουν ως κύριο σκοπό να καταστή-

σουν τα συστήματα εύρωστα στην περίπτωση αποτυχίας της ορθής λειτουργίας τους. 

Αυτά τα πρότυπα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας 
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λειτουργίας του συστήματος, κανένα πρόβλημα ασφάλειας δεν προκύπτει ως αποτέ-

λεσμα αυτής της αποτυχίας. Επίσης, κοιτάζοντας κανείς τα διαγράμματα κλάσεων, 

μπορεί να συμπεράνει ότι το “Σύστημα με Σημεία Ελέγχου”, το “Σύστημα Αναμο-

νής” και το πρότυπο “Ανίχνευση/Διόρθωση Σφαλμάτων” είναι απλά στη σχεδίασή 

τους. Όλα τα πρότυπα διαθέσιμου συστήματος εξαιτίας του σκοπού που εξυπηρετούν 

προστατεύουν από επιθέσεις Απάρνησης Παροχής Υπηρεσίας, καθώς μπορούν αυτές 

να εντοπιστούν ως περιπτώσεις αποτυχίας του συστήματος. Τα πιο σύνθετα από αυτά, 

δηλαδή το “Σύστημα Ελεγχόμενο από Συγκριτή” και το πρότυπο “Ανίχνευ-

ση/Διόρθωση Σφαλμάτων” παρέχουν αυξημένη προστασία σε επιθέσεις Απάρνησης 

Παροχής Υπηρεσίας, καθώς αποτελούνται από πολλαπλά Επαναφερόμενα Τμήματα ή 

Πολλαπλά Αντίγραφα, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα τμήμα παρουσιάζει 

σφάλμα μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο τμήμα και ούτω καθεξής. Για την 

ανίχνευση των επιθέσεων Απάρνησης Παροχής Υπηρεσίας θα μπορούσε να χρησιμο-

ποιηθεί ένας αλγόριθμος παρόμοιος με αυτόν των Castro και Liskov [17]. 

Περιγράφουμε παρακάτω τις ιδιότητες των προτύπων Προστατευόμενου Συστή-

ματος με περισσότερη λεπτομέρεια καθώς διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

Το πρότυπο “Προστατευόμενου Συστήματος” σκοπεύει να προστατέψει πόρους 

από πελάτες που θέλουν να τους προσπελάσουν χωρίς έλεγχο, θέτοντας ένα Φρουρό 

ανάμεσά τους. Ακολουθεί την αρχή των ελάχιστων δικαιωμάτων, καθώς η πρόσβαση 

στους πόρους είναι ελεγχόμενη. Μπορεί να ακολουθήσει την αρχή της χρήσης πόρων 

κοινότητας χρησιμοποιώντας κατάλληλες λύσεις λογισμικού για το Φρουρό. Λει-

τουργεί ενάντια στην αρχή της διαμέρισης καθώς ένας Φρουρός προστατεύει όλους 

τους πόρους. Λειτουργεί ενάντια στην αρχή της άμυνας σε βάθος, καθώς υπάρχει μό-

νο ένα επίπεδο ασφάλειας. Προστατεύει τον πιο ασθενή κρίκο που στην περίπτωσή 

μας είναι οι πόροι που προστατεύονται, καθώς απαιτείται η πιστοποίηση της αυθεντι-

κότητας για την πρόσβασή τους. Ο σχεδιασμός του είναι απλός. Θεωρώντας το δεύ-

τερο σύνολο κριτηρίων για την αποφυγή οπών λογισμικού, μπορούμε να επισημά-

νουμε ότι με την κατάλληλη σχεδίαση του ελέγχου εισόδου για το σχεδιασμό του 

Φρουρού μπορούμε να προλαμβάνουμε τις επιθέσεις υπερχείλισης ενδιάμεσου χώρου 

αποθήκευσης. Επιπλέον, ο Φρουρός θα πρέπει να πραγματοποιεί καλό έλεγχο πρό-

σβασης (access control). Οι συνθήκες ανταγωνισμού θα μπορούσαν να αντιμετωπι-

σθούν μη αφήνοντας διαφορετικούς πελάτες να έχουν πρόσβαση στους ίδιους πόρους 

ταυτόχρονα με ένα μηχανισμό κλειδώματος (locking). Σχετικά με το τρίτο σύνολο 
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κριτηρίων μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο Φρουρός μπορεί να προστατέψει από επι-

θέσεις Αλλοίωσης Ταυτότητας, Αποκάλυψης Πληροφοριών και Προαγωγής Δικαιω-

μάτων, με την υλοποίηση ενός καλού μηχανισμού πιστοποίησης της αυθεντικότητας 

και πιστοποίησης της εξουσιοδότησης ως μέρος του Φρουρού.  

Το πρότυπο “Πολιτικής Ασφάλειας” έχει ως σκοπό να εφαρμόσει μια συγκεκρι-

μένη πολιτική ασφάλειας σε ένα μέρος ορισμένου πληροφοριακού συστήματος. Χρη-

σιμοποιεί τόσο έναν Ελεγκτή Αυθεντικότητας όσο και ένα Φρουρό. Έτσι είναι σύμ-

φωνο με την αρχή προστασίας κατά βάθος. Επιπλέον ακολουθεί την αρχή ελάχιστων 

δικαιωμάτων και την αρχή της ιδιωτικότητας με κατάλληλο σχεδιασμό της κλάσης 

Ελεγκτής Αυθεντικότητας. Συμφωνεί με την αρχή της απλής σχεδίασης. Σχετικά με 

το δεύτερο και το τρίτο σύνολο κριτηρίων ισχύουν τα ίδια όπως στο πρότυπο “Προ-

στατευόμενου Συστήματος” με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του προτύπου “Πολι-

τικής Ασφάλειας” είναι δυνατόν να εμφανιστούν συνθήκες ανταγωνισμού. 

Το πρότυπο “Πιστοποίησης Αυθεντικότητας” [46] πιστοποιεί την αυθεντικότητα 

μιας διαδικασίας που κάνει αίτηση, πριν να αποφασίσει αν θα επιτραπεί η πρόσβαση 

σε κατανεμημένα αντικείμενα. Μέσω της κλάσης Ελεγκτής Αυθεντικότητας εφαρμό-

ζει την αρχή των ελάχιστων δικαιωμάτων και την αρχή της προώθησης της ιδιωτικό-

τητας. Με τη χρήση του ίδιου Ελεγκτή Αυθεντικότητας για διαφορετικά αντικείμενα 

λειτουργεί ενάντια στην αρχή της διαμέρισης. Το πρότυπο έχει απλό σχέδιο. Σχετικά 

με το δεύτερο και τρίτο σύνολο κριτηρίων ισχύουν τα ίδια με το πρότυπο “Προστα-

τευόμενου Συστήματος” για τους ίδιους λόγους. 

Το πρότυπο “Περιγραφέας Αντικειμένου” έχει ως σκοπό να παρέχει πρόσβαση σε 

όλες τις ιδιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Έχει απλή σχεδίαση και προωθεί 

την ιδιωτικότητα και την αρχή των ελάχιστων δικαιωμάτων μέσω του μηχανισμού 

του. Μπορεί να προωθήσει άλλες ιδιότητες ασφάλειας μόνο σε συνδυασμό με άλλα 

πρότυπα, όπως αυτό του “Προστατεύομενου Συστήματος”. Από μόνο του δεν παρέχει 

καμία προστασία ούτε ως προς οπές λογισμικού, ούτε ως προς τις επιθέσεις STRIDE. 

Το πρότυπο “Ασφαλής Επικοινωνία” έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι πετυχαί-

νονται αμοιβαίοι στόχοι ασφαλούς πολιτικής, όταν χρειάζεται να επικοινωνήσουν δύο 

οντότητες με την παρουσία κινδύνων. Ακολουθεί την αρχή της ασφάλειας του πιο 

αδύνατου κρίκου, καθώς προστατεύεται ο πιο αδύναμος κρίκος που στην περίπτωση 

αυτή είναι το κανάλι επικοινωνίας. Είναι σύμφωνο με την αρχή της διαμέρισης, κα-
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θώς κάθε κανάλι προστατεύεται από χωριστό Πληρεξούσιο Προστασίας Επικοινω-

νιών. Συμφωνεί με την αρχή της ιδιωτικότητας καθώς προστατεύει από την χωρίς δι-

καιώματα χρήση του καναλιού επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός του είναι απλός. Η πα-

ρουσία οπών λογισμικού εξαρτάται από την ποιότητα του λογισμικού του Πληρεξού-

σιου Προστασίας Επικοινωνιών. Ο Πληρεξούσιος Προστασίας  Επικοινωνιών μπορεί 

να προστατεύει και από τους τρεις τύπους οπών ασφάλειας λογισμικού (υπερχείλιση 

ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης, κακός έλεγχος πρόσβασης και συνθήκες ανταγωνι-

σμού). Σχετικά με το τρίτο σύνολο κριτηρίων, αυτό το πρότυπο μπορεί να προστατέ-

ψει  από όλους τους τύπους επιθέσεων εκτός από τις επιθέσεις Απάρνησης. Μπορεί 

να κάνει καλό έλεγχο πρόσβασης, να επιβεβαιώσει ότι ο καθένας από όσους επικοι-

νωνούν είναι αυτός που ισχυρίζεται, και ο έλεγχος από τον Πληρεξούσιο Προστασίας 

Επικοινωνιών μπορεί να προστατέψει από επιθέσεις Απάρνησης Παροχής Υπηρε-

σιών. Για προστασία από επιθέσεις Απάρνησης θα χρειαζόταν ένας Μηχανισμός Κα-

ταγραφής Ημερολογίου (logging) ή ένας μηχανισμός ψηφιακών υπογραφών. 

Το πρότυπο “Πλαίσιο Ασφάλειας” σκοπεύει στην παροχή ενός χώρου αποθήκευ-

σης για ιδιότητες ασφάλειας ή δεδομένα. Ακολουθεί την αρχή των ελάχιστων δικαιω-

μάτων και προωθεί την ιδιωτικότητα, καθώς τα δεδομένα ασφάλειας και τα υπόλοιπα 

δεδομένα προστατεύονται από τον Πληρεξούσιο Προστασίας Επικοινωνιών και κάθε 

ενέργεια ελέγχεται ως προς τους περιορισμούς που παρέχονται από τις ιδιότητες α-

σφάλειας. Έχει απλό σχεδιασμό. Όσον αφορά την προστασία από οπές λογισμικού 

μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ισχύουν τα ίδια με το πρότυπο “Ασφαλής Επικοινωνί-

α” για τους ίδιους λόγους. Σχετικά με τις κατηγορίες πιθανών επιθέσεων ο Πληρε-

ξούσιος Προστασίας Επικοινωνιών μπορεί να προστατέψει από επιθέσεις αλλοίωσης 

δεδομένων, αποκάλυψης πληροφοριών και προαγωγής δικαιωμάτων. 

Το πρότυπο “Συσχέτιση Ασφάλειας” σκοπεύει να ορίσει μια δομή που παρέχει, σε 

όσους συμμετέχουν στην ασφαλή επικοινωνία, την πληροφορία που απαιτείται για να 

προστατευτούν τα μηνύματα που στέλνονται στον παραλήπτη. Επίσης παρέχει στους 

συμμετέχοντες στην επικοινωνία, τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για να γίνει κα-

τανοητή και να ελεγχθεί η προστασία που παρέχεται στα μηνύματα του αποστολέα. 

Πρώτα από όλα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό το πρότυπο μόνο σε συνδυα-

σμό με το πρότυπο Ασφαλούς Επικοινωνίας ακολουθεί την αρχή της προστασίας του 

πιο αδύναμου κρίκου, που στην περίπτωση αυτή είναι το κανάλι επικοινωνίας. Ακο-

λουθεί την αρχή της εφαρμογής ασφάλειας σε βάθος καθώς παρέχει ένα δεύτερο μη-

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 55

χανισμό για την προστασία του καναλιού επικοινωνίας. Είναι σύμφωνο με τις αρχές 

των ελάχιστων δικαιωμάτων και της προώθησης της ιδιωτικότητας με τη χρήση του 

Πληρεξούσιου Προστασίας Επικοινωνιών. Επιπλέον έχει απλό σχεδιασμό. Όσον α-

φορά στο δεύτερο σύνολο ιδιοτήτων ισχύουν τα ίδια με το πρότυπο “Ασφαλής Επι-

κοινωνία” για τους ίδιους λόγους. Προστατεύει από επιθέσεις αλλοίωσης ταυτότητας 

και αποκάλυψης πληροφοριών με τη χρήση του Πληρεξούσιου Προστασίας Επικοι-

νωνιών. 

Το πρότυπο “Πληρεξούσιος Ασφάλειας” έχει σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης 

σε ορισμένους πόρους με βάση δύο σύνολα κριτηρίων. Εφαρμόζει την ασφάλεια σε 

βάθος καθώς χρησιμοποιεί πολλαπλά επίπεδα προστασίας για τους πόρους. Προωθεί 

την ιδιωτικότητα και ακολουθεί την αρχή των ελάχιστων δικαιωμάτων με τη χρήση 

δύο Φρουρών. Ασφαλίζει τον πιο αδύναμο κρίκο που είναι οι πόροι που προστατεύο-

νται. Σχετικά με το δεύτερο σύνολο κριτηρίων ισχύουν τα ίδια με το Προστατευόμενο 

Σύστημα για τους ίδιους λόγους. Οι κατηγορίες επιθέσεων από τις οποίες προστατεύ-

ει είναι ίδιες με αυτές του Προστατευόμενου Συστήματος για τους ίδιους λόγους. 

Το πρότυπο “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας” έχει απλή σχεδίαση. Λει-

τουργεί ενάντια στην αρχή της άμυνας σε βάθος καθώς υπάρχει μόνο ένα επίπεδο 

ασφάλειας. Σχετικά με το δεύτερο σύνολο κριτηρίων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

μπορεί να προστατεύει από επιθέσεις υπερχείλισης ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης 

και από συνθήκες ανταγωνισμού με κατάλληλη υλοποίηση  του Ελεγκτή. Αναφορικά 

με τις κατηγορίες STRIDE, προστατεύει από επιθέσεις αλλοίωσης δεδομένων και ε-

πιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών. 

Το πρότυπο “Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου” έχει απλή σχεδίαση. Το συ-

γκεκριμένο πρότυπο δε σχετίζεται με το δεύτερο σύνολο κριτηρίων. Αναφορικά με 

τις κατηγορίες STRIDE, προστατεύει από επιθέσεις αλλοίωσης δεδομένων, επιθέσεις 

απάρνησης και επιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών. 

Το πρότυπο “Ασφαλής Σωλήνας” έχει απλή σχεδίαση και δε σχετίζεται με το δεύ-

τερο σύνολο κριτηρίων. Αναφορικά με τις επιθέσεις STRIDE, προστατεύει από επι-

θέσεις αποκάλυψης πληροφοριών. 

Το πρότυπο “Ελεγχόμενη από Περιέχοντα Ασφάλεια” έχει απλή σχεδίαση και δε 

σχετίζεται με το δεύτερο σύνολο κριτηρίων. Προστατεύει από επιθέσεις αλλοίωσης 

ταυτότητας και επιθέσεις προαγωγής δικαιωμάτων. 
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Κανένα πρότυπο ασφάλειας δε λειτουργεί υπέρ ή κατά των αρχών 8 (ασφάλεια σε 

εσωτερικές επιθέσεις) και 9 (μη εμπιστοσύνη σε λογισμικό που δεν έχει ελεγχθεί ε-

κτενώς) των Viega και ΜcGraw. 

Η αξιολόγηση ως προς το πρώτο σύνολο κριτηρίων φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Αξιολόγηση των προτύπων ασφάλειας ως προς τις κατευθυντήριες αρχές 
των Viega και McGraw. Εξηγήσεις Ν: Ναι Ε: Εναντίον 

Όνομα προτύπου Αρχή 1 Αρχή 2 Αρχη 3 Αρχή 4 Αρχή 5 Αρχή 6 Αρχή 7 Αρχή 10 

Σύστημα με σημεία 
ελέγχου 

  Ν   Ν   

Σύστημα Αναμονής   Ν   Ν   

Σύστημα Ελεγχόμενο 
από Συγκριτή με Α-
νεκτικότητα σε 
Σφάλματα 

   

Ν 

     

Σύστημα με Αντικα-
τάσταση 

  Ν      

Ανίχνευση/Διόρθωση 
Λαθών 

  Ν      

Προστατευόμενο 
Σύστημα 

Ν Ε  Ν Ε   Π 

Πολιτική Ασφάλειας  Ν  Ν  Ν Ν Π 

Έλεγχος Αυθεντικό-
τητας 

  Ν Ε Ν Ν   

Περιγραφέας Αντι-
κειμένου 

   Ν  Ν Ν  

Ασφαλής Επικοινω-
νία 

Ν    Ν Ν Ν  

Πλαίσιο Ασφάλειας    Ν  Ν Ν  

Συσχέτιση Ασφάλει-
ας 

Ν Ν  Ν   Ν Ν 

Πληρεξούσιος Α-
σφάλειας 

Ν Ν  Ν   Ν  

Παρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρότη-

τας 

 Ν    Ν   

Ασφαλής Καταγρα-
φέας Ημερολογίου 

     Ν   

Ασφαλής Σωλήνας      Ν   

Ελεγχόμενη από Πε-
ριέχοντα Ασφάλεια 

     Ν   
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Στον πίνακα 2 φαίνεται κατά πόσο προστατεύεται ο προγραμματιστής από την εμφά-

νιση οπών ασφάλειας όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας. 

Πίνακας 2. Ποιοτική αξιολόγηση των προτύπων ασφάλεις με βάση το δεύτερο σύνο-
λο κριτηρίων. Εξηγήσεις Ν: Ναι Π: Πιθανό 

Όνομα προτύπου Προστασία από 
υπερχείλιση εν-
διάμεσου χώρου 
αποθήκευσης 

Καλός Έλεγχος 
Πρόσβασης 

Προστασία από 
συνθήκες ανταγω-

νισμού 

Προστατευόμενο 
Σύστημα 

Π Π Π 

Πολιτική Ασφά-
λειας 

Π Π  

Ασφαλής Επικοι-
νωνία 

Π Π Π 

Συσχέτιση Ασφά-
λειας 

Π Π Π 

Παρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρό-

τητας 

Ν  N 

Η ποιοτική αξιολόγηση των προτύπων ασφάλειας με βάση τις κατηγορίες επιθέσεων 

STRIDE φαίνεται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Ποιοτική αξιολόγησης προτύπων ασφάλειας ως προς τις κατηγορίες 
STRIDE Εξηγήσεις Ν: Ναι Π: Πιθανό Α: Αυξημένη προστασία 

Όνομα προτύπου S T R I D E 

Σύστημα με Σημεία Ελέγ-
χου 

    Π  

Σύστημα Αναμονής     Π  

Σύστημα Ελεγχόμενο από 
Συγκριτή με Ανεκτικότητα 

σε Σφάλματα 

    Α  

Σύστημα με Αντικατά-
σταση 

    Π  

Σύστημα Ανίχνευση / 
Διόρθωση Σφαλμάτων 

    Α  

Προστατευόμενο Σύστημα Π Π  Π  Π 

Πρότυπο Πολιτικής Α-
σφάλειας 

Π Π  Π  Π 

Έλεγχος Αυθεντικότητας Π Π  Π  Π 

Περιγραφέας Αντικειμέ-
νου 

      

Ασφαλής Επικοινωνία Π Π  Π Π Π 

Πλαίσιο Ασφάλειας  Π  Π  Π 

Συσχέτιση Ασφάλειας Π Π  Π  Π 

Πληρεξούσιος Ασφάλειας Π Π  Π  Π 

Παρεμβαλλόμενος Έλεγ-
χος Εγκυρότητας 

 Ν  Ν   

Ασφαλής Καταγραφέας 
Ημερολογίου 

 Ν Ν Ν   

Ασφαλής Σωλήνας    Ν   

Ελεγχόμενη από Περιέχο-
ντα Ασφάλεια 

   Ν  Ν 
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4.3  Μελέτη Περίπτωσης 

Για να εξετάσουμε τη χρήση προτύπων ασφάλειας με σκοπό την ενίσχυση της ασφά-

λειας ενός συστήματος, εφαρμόζουμε πρότυπα ασφάλειας ως τμήματα ενός Ηλεκτρο-

νικού Καταστήματος (Internet Shop) όπως αυτό περιγράφεται από τους Fernandez et 

al. [25]. Σε αναλογία με τα πρότυπα σχεδίασης που δημιουργούν καλά δομημένες αρ-

χιτεκτονικές, όπως αναφέρεται από τους Beck και Johnson [9], τα πρότυπα ασφάλει-

ας ενισχύουν την ασφάλεια υπαρχουσών αρχιτεκτονικών και συνεπώς δημιουργούν 

ασφαλείς αρχιτεκτονικές. 

4.3.1 Το Τμήμα Καταλόγου Προϊόντων 

Πρώτα εξετάζουμε το διάγραμμα κλάσεων που σχετίζεται με τον κατάλογο των προ-

ϊόντων και που φαίνεται στο Σχήμα 21.  

 

Σχήμα 21. Τμήμα διαγράμματος  κλάσεων για τον κατάλογο προϊόντων. 

Η κλάση Προϊόν (Product) καθορίζει τον τύπο προϊόντος που πουλιέται.  

Η κλάση Πληροφορίες Προϊόντος (ProductInfo) παρέχει πιο λεπτομερείς πληρο-

φορίες για το προϊόν.  
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Η κλάση Παρόμοιο Προϊόν (Similar Product) παρέχει συνδέσμους σε παρόμοια 

προϊόντα. Η ενημέρωση των χρηστών για νέα προϊόντα, ή σημαντικές αλλαγές σε 

κάποιο προϊόν, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται ένα πρότυπο “Παρατηρητής” (Observer) 

μέσω της κλάσης Παρατηρητής Προϊόντος (ProductObserver). Μέσω αυτού του προ-

τύπου αναγνωρίζονται οι αλλαγές στα προϊόντα και ειδοποιείται κατάλληλα ο χρή-

στης.  Μετά την σύντομη περιγραφή αυτού του τμήματος διαγράμματος κλάσεων, το 

εξετάζουμε ως προς τις 10 αρχές των Viega και McGraw. Σύμφωνα με την πρώτη 

αρχή πρέπει να ασφαλίζεται ο πιο αδύναμος κρίκος. Σε αυτή την περίπτωση ο πιο α-

δύναμος κρίκος, που είναι ο κατάλογος προϊόντων, δεν ασφαλίζεται κατάλληλα. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο γραμμές άμυνας, 

κάτι που δε συμβαίνει. Σύμφωνα με την τρίτη αρχή το σύστημα πρέπει να είναι εύ-

ρωστο στην παρουσία σφαλμάτων, κάτι που επίσης δε συμβαίνει. Σύμφωνα με την 

τέταρτη αρχή, πρέπει να εφαρμόζουμε έναν μηχανισμό πιστοποίησης της αυθεντικό-

τητας, κάτι που δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, ώστε κάθε ενέργεια να γίνεται 

με τα ελάχιστα δυνατά δικαιώματα. Η πέμπτη αρχή για τμηματοποίηση δεν εφαρμό-

ζεται σε αυτή την περίπτωση καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός προστασίας. Το σύστη-

μα είναι απλό και κατά συνέπεια σύμφωνο με την έκτη αρχή. Η έβδομη αρχή για την 

ύπαρξη ιδιωτικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή λείπει κάποιος μηχανισμός 

πιστοποίησης της αυθεντικότητας. Η όγδοη αρχή για την προστασία από εσωτερικές 

επιθέσεις δεν επιτυγχάνεται από το συγκεκριμένο σύστημα. Η εφαρμογή των αρχών 9 

και 10 που μας οδηγούν στη χρήση λογισμικού που είναι καλά ελεγμένο εξαρτώνται 

από τη συγκεκριμένη υλοποίηση του συστήματος. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε το σύστημα με βάση το δεύτερο σύνολο κριτηρίων. 

Όπως αναφέρεται από τους Fernandez et al. [25], υπάρχει μόνο μία οντότητα που δι-

αχειρίζεται τον κατάλογο προϊόντος και συγκεκριμένα, ο υπάλληλος (Web Clerk). 

Μπορούν να γίνουν επιθέσεις υπερχείλισης ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης από την 

είσοδο που δίνεται από αυτόν τον υπάλληλο, καθώς ο πελάτης (customer) ενημερώ-

νεται για αλλαγές στον κατάλογο προϊόντων. Επίσης δεν υπάρχει έλεγχος πρόσβασης 

στο σύστημα και μπορούν να υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού αν περισσότεροι 

από έναν υπάλληλοι προσπαθούν να προσπελάσουν το σύστημα. 

Εξετάζοντας το σύστημα ως προς το τρίτο σύνολο κριτηρίων, μπορούμε να πούμε 

ότι το σύστημα δεν προστατεύεται από επιθέσεις αλλοίωσης ταυτότητας, αλλοίωσης 
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δεδομένων, αποκάλυψης πληροφοριών και προαγωγής δικαιωμάτων, καθώς δεν υ-

πάρχει κανένας μηχανισμός πιστοποίησης της αυθεντικότητας, ούτε μηχανισμός πι-

στοποίησης δικαιωμάτων. Επιπλέον το σύστημα δεν προστατεύεται από επιθέσεις 

απάρνησης, καθώς απαιτείται ένας μηχανισμός καταγραφής ημερολογίου (logging) 

και δεν προστατεύεται από επιθέσεις απάρνησης υπηρεσίας που μπορούν να αντιμε-

τωπιστούν από ένα μηχανισμό ανοχής σε σφάλματα (fault tolerance). 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Αξιολόγηση του μη προστατευόμενου Τμήματος Καταλόγου προϊόντος 
ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Εξηγήσεις Ν: Ναι Ο: Όχι Π: Πιθανό  

Αρχές των Viega και 
McGraw 

Αρχή 1 Ο 

 Αρχή 2 Ο 

 Αρχή 3 Ο 

 Αρχή 4 Ο 

 Αρχή 5 Ο 

 Αρχή 6 Ν 

 Αρχή 7 Ο 

 Αρχή 8 Ο 

Προστασία από επιθέσεις 
που βασίζονται σε οπές 

ασφάλειας 

Προστασία από υπερχείλι-
ση ενδιάμεσου χώρου α-

ποθήκευσης 

Ο 

 Καλός έλεγχος πρόσβασης Ο 

 Προστασία από συνθήκες 
ανταγωνισμού 

Ο 

Προστασία από επιθέσεις 
STRIDE 

Προστασία από επιθέσεις 
Αλλοίωσης Ταυτότητας 

Ο 

 Προστασία από επιθέσεις 
Αλλοίωσης Δεδομένων 

Ο 

 Προστασία από επιθέσεις 
Απάρνησης 

Ο 

 Προστασία απο επιθέσεις 
Αποκάλυψης Πληροφο-

ριών 

Ο 

 Προστασία από επιθέσεις 
Απάρνησης Παροχής Υ-

πηρεσιών 

Ο 

 Προστασία από επιθέσεις 
Προαγωγής Δικαιωμάτων 

Ο 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέματα προτείνουμε την ενίσχυση ως προς την 

ασφάλεια του συστήματος, με τη χρήση ενός Προστατευόμενου Συστήματος και ενός 

Συστήματος με Σημεία Ελέγχου όπως φαίνεται στο Σχήμα 22. 

 

Σχήμα 22. Τμήμα του διαγράμματος κλάσεων για τον προστατευμένο κατάλογο προ-
ϊόντων. 

Πρώτα από όλα εξετάζουμε το βελτιωμένο σύστημα με βάση τις 10 κατευθυντήριες 

αρχές των Viega και McGraw [87].  

Η αρχή 1 ακολουθείται, καθώς ο πιο αδύναμος κρίκος που προσπαθούμε να προ-

στατέψουμε, συγκεκριμένα ο κατάλογος προϊόντων, είναι αρκετά ασφαλής με τη 

χρήση του προτύπου “Προστατευμένο Σύστημα”.  

Η αρχή 2, που λέει να εφαρμόζουμε άμυνα σε βάθος, τηρείται με τη χρήση των 

δύο προτύπων που δεν προσφέρουν αυτό το χαρακτηριστικό από μόνα τους.  

Η αρχή 3, της αποτυχίας με ασφαλή τρόπο, εξασφαλίζεται από τη χρήση του προ-

τύπου “Σύστημα με Σημεία Ελέγχου”.  
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Το σύστημα προστατεύεται και από τις τρεις γνωστές οπές ασφάλειας λογισμι-

κού, που περιγράφονται στο δεύτερο σύνολο κριτηρίων, με την κατάλληλη λειτουρ-

γία του Φρουρού του Προστατευμένου Συστήματος. 

Σχετικά με τις κατηγορίες επιθέσεων STRIDE το προστατευόμενο σύστημα προ-

σφέρει προστασία από αλλοίωση ταυτότητας, αλλοίωση δεδομένων, αποκάλυψη 

πληροφορίας και προαγωγή δικαιωμάτων, ενώ η προστασία από άρνηση υπηρεσίας 

εξασφαλίζεται από τη χρήση του Συστήματος με Σημεία Ελέγχου. Για την προστασία 

από επιθέσεις απάρνησης είναι απαραίτητος ο επιπλέον μηχανισμός καταγραφής η-

μερολογίου (logging). Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Επισημαίνουμε 

ξανά ότι η εφαρμογή των αρχών 9 και 10 εξαρτάται από την υλοποίηση του συστή-

ματος.  
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Πίνακας 5. Αξιολόγηση του Ενισχυμένου ως προς την ασφάλεια Τμήμα Καταλόγου 
προϊόντος ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος. (Εξηγήσεις. Ν: Ναι, Ο: 
Όχι, Π: Πιθανό) 

Αρχές των Viega και 
McGraw 

Αρχή 1 Ν 

 Αρχή 2 Ν 

 Αρχή 3 Ν 

 Αρχή 4 Ν 

 Αρχή 5 Ν 

 Αρχή 6 Ν 

 Αρχή 7 Ν 

 Αρχή 8 Ν 

Προστασία από επιθέσεις 
που βασίζονται σε οπές 

ασφάλειας 

Προστασία από υπερχείλι-
ση ενδιάμεσου χώρου α-

ποθήκευσης 

Π 

 Καλός έλεγχος πρόσβασης Π 

 Προστασία από συνθήκες 
ανταγωνισμού 

Π 

Προστασία από επιθέσεις 
STRIDE 

Προστασία από επιθέσεις 
Αλλοίωσης Ταυτότητας 

Π 

 Προστασία από επιθέσεις 
Αλλοίωσης Δεδομένων 

Π 

 Προστασία από επιθέσεις 
Απάρνησης 

Ο 

 Προστασία απο επιθέσεις 
Αποκάλυψης Πληροφο-

ριών 

Π 

 Προστασία από επιθέσεις 
Απάρνησης Παροχής Υ-

πηρεσιών 

Ν 

 Προστασία από επιθέσεις 
Προαγωγής Δικαιωμάτων 

Π 
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4.3.2 Το Τμήμα Διαχείρισης Αγοράς (Shopping Process Part) 

Στη συνέχεια εξετάζουμε το τμήμα του συστήματος που σχετίζεται με τη διαδικασία 

της αγοράς και που απεικονίζεται στο Σχήμα 23.  

Η κλάση Καλάθι Αγορών (Shopping Cart) συγκεντρώνει πληροφορίες για όλα τα 

προϊόντα που έχει επιλέξει ο πελάτης.  

Ο σκοπός της κλάσης Αντικείμενο Καλαθιού (CartItem) είναι να αποθηκεύσει την 

ποσότητα και το προϊόν που επέλεξε ο πελάτης. Όταν ένας πελάτης επιλέγει ένα προ-

ϊόν, ένα Αντικείμενο Καλαθιού προστίθεται στο Καλάθι Αγορών. Ο πελάτης μπορεί 

πέρα από το να βάλει προϊόντα στο καλάθι, να αναζητήσει και να αφαιρέσει προϊόντα 

από αυτό.  

Η πληρωμή γίνεται είτε μέσω πιστωτικής κάρτας (Credit Card), είτε με ηλεκτρο-

νικό τσεκ (ECheck).  

Όταν ολοκληρώνει τις αγορές του ο πελάτης, υπολογίζονται οι τιμές των προϊό-

ντων του καλαθιού, προσπελαύνονται οι πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση του πε-

λάτη και δημιουργείται ένα αντικείμενο τύπου Παραγγελία (Order) και ένα αντικεί-

μενο τύπου Απόδειξη (Invoice).  

Οι ίδιες παρατηρήσεις που κάναμε για το τμήμα καταλόγου προϊόντων ισχύουν 

και σε αυτή την περίπτωση. Η μόνη διαφορά είναι ότι τόσο το προϊόν, όσο και το κα-

λάθι αγορών, πρέπει να προστατευτούν. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το 

τμήμα αυτό του λογισμικού μπορεί να επιστρέψει στην κατάσταση πριν από μια απο-

τυχία αν αυτή συμβεί (ο πελάτης δε θα πρέπει να επαναλάβει όλα τα προηγούμενα 

βήματά του). Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιείται ένα δευτερεύον καλάθι αγορών και 

γίνεται χρήση του Ελεγχόμενου από Συγκριτή με Ανεκτικότητα σε Σφάλματα Σύστη-

μα. Επιπλέον πρέπει να προστατέψουμε το σύστημα από ανεπίτρεπτη χρήση του Συ-

γκριτή του προτύπου. Τέλος το σύστημα παύει πλέον να είναι απλό. Το πιο ασφαλές 

σύστημα φαίνεται στο Σχήμα 24. 

Η αξιολόγηση του πιο ασφαλούς συστήματος που σχετίζεται με τη διαδικασία α-

γοράς συνοψίζεται στον Πίνακα 6. Αποτελείται από τις κλάσεις Πελάτης (Customer), 

Μέλος (Member), Προφίλ Πελάτη (CustomerProfile), Πληρωμή (Payment), Πιστωτι-

κή Κάρτα (Credit Card), Ηλεκτρονικό Τσεκ (ECheck), Απόδειξη (Invoice), Καλάθι 

Αγορών (ShoppingCart), Αντικείμενο Καλαθιού (CartItem), Διαδικασία Αγοράς 
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(ShoppingProcess) Προϊόν (Product), Τμήμα Καλαθιού Αγορών 

(ShoppingCartComponent), Καλάθι Αγορών 1 (Shopping Cart 1), Καλάθι Αγορών 2 

(Shopping Cart 2), Μνημονικό 1 (Memento 1), Μνημονικό 2 (Memento 2) και Εντο-

λή (Order).  

 

Σχήμα 23. Το τμήμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος για το καλάθι αγορών. 
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Σχήμα 24. Το τμήμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με προστατευμένο το καλάθι 
αγορών. 
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Πίνακας 6. Αξιολόγηση του Ενισχυμένου ως προς την ασφάλεια Τμήμα Καταλόγου 
προϊόντος ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος. (Εξηγήσεις. Ν: Ναι, Ο: 
Όχι, Π: Πιθανό) 

Αρχές των Viega και 
McGraw 

Αρχή 1 Ν 

 Αρχή 2 Ν 

 Αρχή 3 Ν 

 Αρχή 4 Ν 

 Αρχή 5 Ν 

 Αρχή 6 Ο 

 Αρχή 7 Ν 

 Αρχή 8 Ν 

Προστασία από επιθέσεις 
που βασίζονται σε οπές 

ασφάλειας 

Προστασία από υπερχείλι-
ση ενδιάμεσου χώρου α-

ποθήκευσης 

Π 

 Καλός έλεγχος πρόσβασης Π 

 Προστασία από συνθήκες 
ανταγωνισμού 

Π 

Προστασία από επιθέσεις 
STRIDE 

Προστασία από επιθέσεις 
Αλλοίωσης Ταυτότητας 

Π 

 Προστασία από επιθέσεις 
Αλλοίωσης Δεδομένων 

Π 

 Προστασία από επιθέσεις 
Απάρνησης 

Ο 

 Προστασία απο επιθέσεις 
Αποκάλυψης Πληροφο-

ριών 

Π 

 Προστασία από επιθέσεις 
Απάρνησης Παροχής Υ-

πηρεσιών 

Ν 

 Προστασία από επιθέσεις 
Προαγωγής Δικαιωμάτων 

Π 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Αρχιτεκτονική Ανάλυση Κινδύνου Βα-
σισμένη σε Πρότυπα Ασφάλειας 

Το επόμενο βήμα στη συγκεκριμένη διατριβή είναι μια προσπάθεια ποσοτικής ανά-

λυσης κινδύνου για συστήματα λογισμικού ήδη από το στάδιο της σχεδίασης. Σκοπός 

ήταν να διαβάζεται το επαυξημένο (annotated) διάγραμμα κλάσεων και να υπολογίζε-

ται ο κίνδυνος για καθεμία από τις κατηγορίες STRIDE [35, 36]. Για να επιτευχθεί 

αυτό χρησιμοποιήθηκε θεωρία ασαφών συνόλων (fuzzy set theory) και ασαφή δένδρα 

σφαλμάτων (fuzzy fault trees) [5, 14]. H μεθοδολογία που προτείνεται βασίστηκε 

στην παρουσία/έλλειψη προτύπων ασφάλειας στο σύστημα που εξετάζεται. Για να 

εκτιμηθεί η αντοχή των διαφόρων προτύπων ασφάλειας σε επιθέσεις, αναπτύχθηκαν 

δύο εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, μία χωρίς προστασία από επιθέσεις (μη α-

σφαλές σύστημα) και μία με προστασία από αυτές, με τη χρήση προτύπων ασφάλειας 

(ασφαλές σύστημα). Επίσης προτείνουμε ένα καινούριο πρότυπο ασφάλειας για μια 

επίθεση που δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα πρότυπα ασφάλειας. Η σημαντικότερη 

συνεισφορά ήταν όμως το μαθηματικό μοντέλο το οποίο, εξετάζοντας την παρουσί-

α/έλλειψη προτύπων ασφάλειας στο σύστημα, βγάζει εκτιμήσεις για κάθε κατηγορία 

επιθέσεων STRIDE.  

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου πλαισίου δι-

αχείρισης κινδύνου [57]. Σύμφωνα με τον McGraw η ασφάλεια είναι διαχείριση κιν-

δύνου. Η ιδέα της διαχείρισης κινδύνου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ασφάλειας 

συστημάτων και εμφανίζεται κάτω από διαφορετικούς τίτλους στην ασφάλεια λογι-

σμικού συνδεδεμένη με συγκεκριμένες διεργασίες, όπως η μοντελοποίηση απειλών 

(threat modeling) και η ανάλυση κινδύνου (risk analysis), καθώς και σε δραστηριότη-

τες μεγαλύτερης κλίμακας, όπως η ανάλυση ασφάλειας (security analysis). Μια συνε-

χής διεργασία διαχείρισης κινδύνου είναι απαραίτητη. Με την αρχιτεκτονική ανάλυ-
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ση κινδύνου και ένα γενικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ο κίνδυνος ασφάλειας λο-

γισμικού (software security risk) αποκτά νόημα.  

Ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου είναι μια φιλοσοφία για την ασφάλεια λογισμι-

κού. Το να ακολουθούμε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου είναι μια δραστηριότητα 

για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του λογισμικού, ανεξάρτητα από το αν αφορά ένα μι-

κρό έργο ή μια μεγάλη στρατηγική εφαρμογών για μια επιχείρηση. Το κλειδί για τη 

λογική διαχείριση κινδύνου είναι να αναγνωρίζουμε και να παρακολουθούμε τους 

κινδύνους για το σύστημα στη διάρκεια του χρόνου, καθώς προχωράει το έργο λογι-

σμικού. Καθώς εφαρμόζονται τα σημεία ελέγχου (touchpoints) και αναγνωρίζονται οι 

κίνδυνοι για το έργο, ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου μας δίνει τη δυνατότητα να 

τους παρακολουθούμε και να εμφανίζουμε πληροφορίες για την κατάσταση (status) 

του συστήματος. Η διαχείριση κινδύνου μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση υψη-

λού επιπέδου στην επαναληπτική διαχείριση κινδύνου (iterative risk management), 

στενά συνδεδεμένη με τον κύκλο ζωής του λογισμικού η οποία  επεκτείνεται με το 

χρόνο.  

Τα σημεία ελέγχου ασφάλειας λογισμικού υπάρχουν για να εξάγουμε τον κίνδυνο. 

Σημαντικό για την κατάλληλη εφαρμογή των σημείων ελέγχου είναι η παρακολούθη-

ση των κινδύνων ασφάλειας καθώς εξάγονται και η διαβεβαίωση ότι αντιμετωπίζο-

νται κατάλληλα. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση, παρακολού-

θηση και αντιμετώπιση κινδύνου λογισμικού στη διάρκεια του χρόνου. 

Κεντρικό θέμα στη διαχείριση κινδύνου είναι η περιγραφή των συνεπειών. Ένα 

βασικό εμπόδιο στην κατάλληλη διαχείριση κινδύνου ήταν η αδυναμία διασύνδεσης 

του κινδύνου με τις συνέπειες για μια επιχείρηση. Ο κίνδυνος στο λογισμικό πρέπει 

να συζητηθεί στο επίπεδο των συνεπειών για την επιχείρηση, προκειμένου να ενδια-

φερθούν οι υπεύθυνοι στη διοίκηση για την ασφάλεια λογισμικού. 

Ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου περιγράφεται στη συνέχεια για κινδύνους για 

την επιχείρηση οι οποίοι προκαλούνται από το λογισμικό. Πολλές από τις δραστηριό-

τητες μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα. Με την εφαρμογή αυτών 

των δραστηριοτήτων οι αναλυτές χρησιμοποιούν τις τεχνικές τους γνώσεις, καθώς 

και σχετικά εργαλεία και τεχνολογίες. 

Ο σκοπός ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνου είναι να επιτρέψει μια συνεπή και 

επαναλαμβανόμενη, βασισμένη στη γνώση, προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου. Με 
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την περιγραφή δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου λογισμικού με έναν συνεπή 

τρόπο, προκύπτει η βάση για τη μέτρηση και οι συνήθεις μετρικές. Αυτές οι μετρικές 

είναι απαραίτητες και θα αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες, επιτρέποντας στους ορ-

γανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους, με δεδομένους ορισμένους 

στόχους ποιότητας. Δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνονται επιχειρηματικές αποφά-

σεις για το λογισμικό με καλύτερη πληροφόρηση. 

Η εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου γίνεται παράλληλα με τις τυπικές 

δραστηριότητες του κύκλου ζωής λογισμικού. Επιπλέον, το πλαίσιο αυτό δεν είναι 

εξειδικευμένο σε κινδύνους λογισμικού. Το πλαίσιο είναι αρκετά γενικό ώστε να ε-

φαρμόζεται και σε καταστάσεις που δε σχετίζονται με το λογισμικό. Έχει εφαρμοστεί 

σε κινδύνους αξιοπιστίας (reliability risks), διαχείριση έργου (project management)  

καθώς και σε επιχειρηματικούς κινδύνους που προέρχονται από το λογισμικό 

(software induced business risks), το ίδιο καλά με την εφαρμογή του σε κινδύνους 

ασφάλειας. 

Τα πέντε στάδια δραστηριότητας για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου είναι τα ε-

ξής: 

1. Κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου (business context). 

2. Αναγνώριση των επιχειρηματικών και τεχνικών κινδύνων. 

3. Σύνθεση και ταξινόμηση των κινδύνων, παράγοντας ένα βαθμολογημένο σύ-

νολο (ranked set). 

4. Καθορισμός της στρατηγικής αντιμετώπισης των κινδύνων. 

5. Υλοποίηση των απαιτούμενων διορθώσεων και επαλήθευση ότι είναι σωστές. 

Στάδιο 1: Κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου. 

Σε αυτό το στάδιο ο αναλυτής πρέπει να εξαγάγει και να περιγράψει τους επιχει-

ρηματικούς στόχους, τις προτεραιότητες και τις καταστάσεις, για να καταλάβει για 

ποιους κινδύνους στο λογισμικό πρέπει να νοιαστεί και ποιοι επιχειρηματικοί στόχοι 

επικρατούν. Οι επιχειρηματικοί στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση των κερδών, τη 

μείωση του κόστους ανάπτυξης και τον αυξημένο δείκτη αποδοτικότητας των επεν-

δύσεων (Return on Investement – ROI). 

Στάδιο 2: Αναγνώριση των επιχειρηματικών και τεχνικών κινδύνων. 
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Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι απειλούν έναν ή περισσότερους επιχειρηματικούς 

στόχους. Η αναγνώριση αυτών των κινδύνων βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε και να πο-

σοτικοποιήσουμε την πιθανότητα ότι συγκεκριμένα γεγονότα θα επηρεάσουν άμεσα 

τους επιχειρηματικούς στόχους. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι έχουν συνέπειες που πε-

ριλαμβάνουν τις άμεσες οικονομικές απώλειες, την καταστροφή της φήμης της επι-

χείρησης και την αύξηση του κόστους ανάπτυξης. Η σοβαρότητα ενός επιχειρηματι-

κού κινδύνου πρέπει να εκφραστεί σε οικονομικούς όρους ή σε όρους διαχείρισης 

έργου. Αυτοί περιλαμβάνουν το μερίδιο αγοράς, το άμεσο κόστος και το επίπεδο πα-

ραγωγικότητας. 

Η αναγνώριση του επιχειρηματικού κινδύνου βοηθάει στο να ορίσουμε και να κα-

τευθύνουμε τεχνικές μεθόδους για την εξαγωγή, τη μέτρηση και την αντιμετώπιση 

του κινδύνου στο λογισμικό και την περιγραφή του με επιχειρηματικούς όρους. Αυτό 

καθιστά απτές τις δηλώσεις για τις συνέπειες των κινδύνων και δίνει έναυσμα για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων. 

Το κλειδί για να κάνουμε τη διαχείριση κινδύνου να λειτουργήσει για οποιαδήπο-

τε επιχείρηση βρίσκεται στο να συνδέσουμε τους τεχνικούς κινδύνους με το επιχει-

ρηματικό πλαίσιο. Κεντρικό ζήτημα σε αυτό το στάδιο είναι να βρούμε τους τεχνι-

κούς κινδύνους και να τους αντιστοιχίσουμε σε επιχειρηματικούς στόχους. Ένας τε-

χνικός κίνδυνος είναι μια κατάσταση που λειτουργεί ενάντια στο προγραμματισμένο 

σχέδιο ή την υλοποίηση του υπό εξέταση συστήματος. 

Στάδιο 3: Σύνθεση και ταξινόμηση των κινδύνων. 

Ένας μεγάλος αριθμός κινδύνων εμφανίζεται σχεδόν σε οποιοδήποτε σύστημα. Η 

αναγνώρισή τους είναι σημαντική, αλλά η ταξινόμησή τους ως προς τη σημαντικότη-

τα είναι αυτή που δημιουργεί αξία. Η διαδικασία της ταξινόμησης πρέπει να λάβει 

υπόψη ποιοι επιχειρηματικοί στόχοι είναι σημαντικοί για τον οργανισμό, ποιοι στόχοι 

απειλούνται άμεσα και πόσο πιθανό είναι οι τεχνικοί κίνδυνοι να επηρεάσουν την ε-

πιχείρηση. Αυτό το στάδιο παράγει στην έξοδό του μια λίστα με όλους τους κινδύ-

νους και τη βαρύτητά τους. 

Στάδιο 4: Καθορισμός της στρατηγικής αντιμετώπισης των κινδύνων. 

Το επόμενο στάδιο είναι η ανάπτυξη μιας κατανοητής στρατηγικής για την αντι-

μετώπιση των κινδύνων με έναν αποδοτικό, ως προς το κόστος, τρόπο. Όλες οι δρα-

στηριότητες αντιμετώπισης πρέπει να λάβουν υπόψη τους το κόστος, το χρόνο ανά-
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πτυξης, την πιθανότητα επιτυχίας και τις συνέπειες για όλο το φάσμα των κινδύνων. 

Η στρατηγική αντιμετώπισης των κινδύνων πρέπει να σχετίζεται με το επιχειρηματι-

κό πλαίσιο και να λαμβάνει υπόψη της τι μπορεί να πετύχει ο οργανισμός. 

Στάδιο 5: Υλοποίηση των απαιτούμενων διορθώσεων και επαλήθευση ότι είναι σω-

στές. 

Με το που ορίζεται μια στρατηγική αντιμετώπισης πρέπει να υλοποιηθεί. Όλες οι 

απαραίτητες διορθώσεις γίνονται με βάση τη στρατηγική του Σταδίου 4. Η πρόοδος 

σε αυτό το στάδιο πρέπει να μετριέται ως προς την πληρότητα σε σχέση με τη στρα-

τηγική αντιμετώπισης. 

Στο στάδιο της επαλήθευσης παρέχεται η βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι έχουν αντι-

μετωπιστεί κατάλληλα. 

Τα πέντε στάδια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου που περιγράψαμε μπορεί να 

επαναλαμβάνονται πολλές φορές στη διάρκεια ενός έργου. Η αναγνώριση κινδύνων 

μόνο μια φορά στη διάρκεια ενός έργου λογισμικού μπορεί να είναι ανεπαρκής. Οι 

κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή στον κύκλο ζωής του λογισμι-

κού. Για παράδειγμα οι κίνδυνοι πρέπει να αναγνωρίζονται, να ταξινομούνται και να 

αντιμετωπίζονται τόσο στη φάση των απαιτήσεων, όσο και στη φάση της σχεδίασης.  

Τέλος, μελετήθηκε η μεταβολή στον υπολογιζόμενο κίνδυνο κατά τη σταδιακή 

εισαγωγή των προτύπων ασφάλειας. 

5.1 Βασικοί ορισμοί σχετιζόμενοι με την αξιοπιστία και τον 
κίνδυνο 

5.1.1 Αξιοπιστία 

Ο πιο γενικά αποδεκτός ορισμός για την αξιοπιστία [61] είναι η ικανότητα μιας οντό-

τητας να λειτουργεί κάτω από ορισμένες συνθήκες, για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο ή αριθμό κύκλων. Η αξιοπιστία μιας οντότητας μπορεί να εκτιμηθεί με μια 

πιθανότητα. 

Η πιθανότητα που αντιστοιχεί στην αξιοπιστία μιας οντότητας μπορεί να οριστεί 

ως: 

1 2( ) Pr( | , ,...)R t T t c c= ≥  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 75

όπου  

t = η χρονική περίοδος ή ο αριθμός κύκλων για τη λειτουργία της οντότητας (χρόνος 

αποστολή) 

Τ = ο χρόνος για την αποτυχία ή ο κύκλος για την αποτυχία της οντότητας  

R(t) = η αξιοπιστία της οντότητας, και 

c1, c2, … = οι αναφερόμενες συνθήκες.  

Στην πράξη οι αναφερόμενες συνθήκες c1, c2, …θεωρούνται έμμεσα στην πιθανο-

τική ανάλυση αξιοπιστίας και συνεπώς η παραπάνω εξίσωση γράφεται 

( ) Pr( )R t T t= ≥  

5.1.2 Διαθεσιμότητα 

Η ανάλυση διαθεσιμότητας [61] γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι μια οντότητα έχει 

ικανοποιητική πιθανότητα να λειτουργεί σωστά, ώστε να επιτυγχάνει το στόχο της. Η 

διαθεσιμότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ο συνδυασμός της αξιοπιστίας και της συντη-

ρησιμότητας. Όταν δε γίνεται καμία συντήρηση, η αξιοπιστία μπορεί να θεωρηθεί ως 

συνεχής διαθεσιμότητα. Μαθηματικά, η διαθεσιμότητα μιας οντότητας είναι ένα μέ-

τρο του λόγου του χρόνου που λειτουργεί σωστά η οντότητα προς τον ημερολογιακό 

χρόνο. Ένας πιο αυστηρός ορισμός της διαθεσιμότητας είναι ότι δίνεται από την πι-

θανότητα μια οντότητα να λειτουργεί κάτω από καθορισμένες συνθήκες σε ένα ιδανι-

κό περιβάλλον. Με βάση τον ορισμό αυτό, η μέση διαθεσιμότητα μιας οντότητας κα-

τά ένα χρονικό διάστημα Τ δίνεται από τη σχέση: 

uA
u d

=
+

 

όπου  

u = χρόνος σωστής λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα Τ 

d = ο χρόνος μη λειτουργίας / λανθασμένης λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα Τ 

και 

Τ = u+d. 
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5.1.3 Κίνδυνος 

Ο κίνδυνος για ένα σύστημα μπορεί να θεωρηθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά  

[61]. Ποιοτικά, όταν υπάρχει μια πηγή καταστροφής και δεν υπάρχουν μέτρα για την 

αντιμετώπισή της υπάρχει πιθανότητα απώλειας. Η απώλεια μπορεί να προκύψει από 

επιχειρηματικές, κοινωνικές ή στρατιωτικές ενέργειες, λειτουργία εξοπλισμού, επεν-

δύσεις κ.λπ. Ο κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως οι εν δυνάμει απώλειες από την έκθεση 

σε μια καταστροφή. 

Σε σύνθετα συστήματα που σχεδιάζονται από μηχανικούς υπάρχουν συχνά διά-

φορα μέτρα προστασίας. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των μέτρων προστασίας 

τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος. Αυτό δείχνει και την αναγκαιότητα μέτρων προ-

στασίας υψηλής αξιοπιστίας και της σχέσης ανάλυσης αξιοπιστίας και της ανάλυσης 

κινδύνου. 

Θεωρώντας την ποσοτική ανάλυση κινδύνου βρίσκουμε ότι, καθώς απαιτεί την 

εκτίμηση του βαθμού ή της πιθανότητας απώλειας, η ανάλυση κινδύνου σχετίζεται 

άμεσα με την έννοια της πιθανότητας εμφάνισης καταστροφών. Η ανάλυση κινδύνου 

δίνει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

1. Τι δυσμενές μπορεί να συμβεί που να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε κα-

ταστροφές; 

2. Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί; 

3. Αν συμβεί, ποιες είναι οι συνέπειες; 

Για να απαντηθεί η πρώτη ερώτηση χρειάζεται να οριστεί μια λίστα σεναρίων, πρέπει 

να εκτιμηθεί η πιθανότητα αυτών των σεναρίων (απάντηση στη δεύτερη ερώτηση) 

και οι συνέπειες κάθε σεναρίου πρέπει να περιγραφούν (απάντηση στην τρίτη ερώτη-

ση). Συνεπώς ο κίνδυνος μπορεί να οριστεί ποσοτικά ως το σύνολο τριάδων: 

{( , , ); 1,2,..., }i i iR S P C i n= =  

όπου  

Si = ένα σενάριο γεγονότων που οδηγούν στην έκθεση σε καταστροφές 

Pi = η πιθανότητα του σεναρίου i και 

Ci = ένα μέτρο του βαθμού καταστροφής ή απώλειας που μπορεί να έχουν οι 

συνέπειες του σεναρίου i. 
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Στη δική μας περίπτωση, για να συμβεί ένα σενάριο Sι, πρέπει να επιλεγεί μια συ-

γκεκριμένη επίθεση και επιπλέον να είναι υψηλή η έκθεση (exposure) στην κατα-

στροφή που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επίθεση. Συνεπώς δεν αρκεί να εξετάσου-

με μόνο την πιθανότητα ενός σεναρίου αλλά και την έκθεση σε πιθανές καταστροφές. 

5.2 Σχετική έρευνα 

Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις για την ποσοτικοποίηση της ασφάλειας των συστημά-

των λογισμικού μπορoύν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Προσεγγίσεις βασισμένες 

στην αξιοπιστία (dependability) και προσεγγίσεις που βασίζονται στην ανάλυση κιν-

δύνου (risk analysis). Στην πρώτη κατηγορία υπολογίζονται μέτρα ασφάλειας, όπως ο 

μέσος χρόνος μέχρι την αποτυχία ασφάλειας (Mean time to security failure), χρησι-

μοποιώντας Μαρκοβιανά Μοντέλα. Στη δεύτερη κατηγορία υπολογίζεται ο συνολι-

κός κίνδυνος για το σύστημα με την ανάλυση των δένδρων αποτυχίας (fault trees), 

θεωρώντας την πιθανότητα του κάθε ενδεχομένου (likelihood) και την επίδραση 

(impact) των ενδεχομένων που εμφανίζονται στο δένδρο. Παρά το ότι διαφέρουν οι 

δύο προσεγγίσεις, και οι δύο εξάγουν τον κίνδυνο ή τα μέτρα ασφάλειας και συνεπώς 

μπορούν να θεωρηθούν παρόμοιες στα πλαίσια της ασφάλειας λογισμικού. 

Η κοινότητα των επιστημόνων που βασίζονται στην αξιοπιστία προσπαθεί να α-

ντιμετωπίσει το πρόβλημα της ποσοτικοποίησης της ασφάλειας συστημάτων λογι-

σμικού βρίσκοντας αναλογίες μεταξύ των προβλημάτων ασφάλειας και των μέτρων 

αξιοπιστίας [67]. Η πρώτη έρευνα για ποσοτικά μοντέλα για την εκτίμηση της ασφά-

λειας συστημάτων λογισμικού έγινε από τους Littlewood et al. [49]. Από τότε έχουν 

εμφανιστεί διάφορα μοντέλα στη βιβλιογραφία. Οι Madan et al. πρότειναν ένα μαθη-

ματικό μοντέλο βασισμένο σε Μαρκοβιανές αλυσίδες που μπορεί να εφαρμοστεί σε 

συστήματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί πλήρως [53]. Οι Goseva-Popstojanova και 

Trivedi [30] πρότειναν μια προσέγγιση βασισμένη στα συστατικά μέρη του λογισμι-

κού. Σε αυτή την προσέγγιση, το μαθηματικό μοντέλο για το σύστημα λογισμικού 

εξάγεται με βάση τα συστατικά μέρη που περιέχει και οι παράμετροι του μοντέλου 

Μαρκοβιανών αλυσίδων θεωρούνται γνωστές.  

Η ανάγκη για ανάλυση κινδύνου σε επίπεδο σχεδίασης έχει τονιστεί από τον 

McGraw [57]. Στις μεθοδολογίες που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου καθορίζο-

νται η πιθανότητα (likelihood), η έκθεση σε επιθέσεις (exposure) και ο βαθμός συνε-
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πειών (consequences) των συμβάντων και στη συνέχεια μέσω μαθηματικών τεχνικών 

υπολογίζεται ο κίνδυνος για το σύστημα [5]. H τεχνική μας ανήκει σε αυτή την κατη-

γορία. 

Σε αυτή την εργασία για πρώτη φορά εξετάζεται πειραματικά η αντίσταση των 

προτύπων ασφάλειας σε γνωστές κατηγορίες επιθέσεων. Στην παρούσα εργασία προ-

τείνεται επίσης μια πλήρης μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κινδύνου σε επιθέ-

σεις STRIDE σε συστήματα που χρησιμοποιούν πρότυπα ασφάλειας ήδη κατά τη σχε-

δίαση. 

Επιπλέον κάνουμε χρήση ενός σκελετού για ασαφή ανάλυση κινδύνου (fuzzy risk 

analysis). H χρήση ασαφών όρων (terms) είναι πιο κατάλληλη όταν εξετάζουμε το 

αντικειμενοστρεφές σχέδιο ενός συστήματος για ασφάλεια. Δεν μπορούμε να εφαρ-

μόσουμε ακριβείς αριθμούς επειδή υπάρχει έλλειψη ακριβών πληροφοριών όσον α-

φορά την ασφάλεια κατά τη σχεδίαση του συστήματος [31]. Στην παρούσα ανάλυση 

χρησιμοποιούμε εννιά επίπεδα κινδύνου (absolutely low, very low, low, fairly low, 

medium, fairly high, high, very high και absolutely high) επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια σε σχέση με τη χρήση λιγότερων επιπέδων. Επιπλέον, δε χρησιμοποιού-

με στοχαστικές μεταβλητές καθώς η χρήση τους θα προϋπόθετε τη γνώση αρκετής 

στατιστικής πληροφορίας για την εκτίμηση των κατανομών πιθανότητας [62]. Αυτή η 

πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη στην περίπτωσή μας καθώς θα απαιτούσε αποτελέ-

σματα από ένα μεγάλο αριθμό και ποικιλία επιθέσεων. Επιπρόσθετα, η προσέγγισή 

μας στηρίζεται στα πρότυπα ασφάλειας κάτι που δεν έχει ξαναπροταθεί ως τώρα. Ό-

λες οι εκτιμήσεις ασφάλειας βασίζονται στην παρουσία/έλλειψη προτύπων ασφάλει-

ας. Επίσης προτείνουμε ένα καινούριο πρότυπο ασφάλειας για μια επίθεση που δια-

πιστώσαμε στα πείραματά μας ότι δεν προστατεύεται από τα υπάρχοντα πρότυπα α-

σφάλειας. 

5.3 Συστήματα για τα Πειράματα 

Για να μελετήσουμε την ευρωστία των προτύπων ασφάλειας σε γνωστές επιθέσεις, 

αναπτύξαμε δύο συστήματα. Το πρώτο, που από εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε σε 

αυτό ως μη ασφαλής εφαρμογή, είναι μια τυπική εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου 

που δεν χρησιμοποιεί πρότυπα ασφάλειας εκτός από το “Προστατευόμενο Σύστημα”. 

Στην εφαρμογή έχουν συμπεριληφθεί επίτηδες διάφορες πηγές για επιθέσεις με στόχο 
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τη μελέτη της ασφάλειας των προτύπων ασφάλειας και τη μελέτη των επιθέσεων που 

επιλέγονται πιο συχνά. Το δεύτερο σύστημα, στο οποίο από εδώ και πέρα θα αναφε-

ρόμαστε ως ασφαλές σύστημα, είναι μια παραλλαγή του μη ασφαλούς συστήματος, 

όπου δεν έχουν αφαιρεθεί οι πηγές για επιθέσεις, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί πρότυ-

πα ασφάλειας για την προστασία από επιθέσεις. 

Τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων συστημάτων ήταν, (α) συμπερί-

ληψη των πιο γνωστών πηγών για επιθέσεις, (β) γνώση των σημείων που εμφανίζεται 

η κάθε αδυναμία ασφάλειας και (γ) επιλογή μιας τυπικής εφαρμογής Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου. Επιπλέον, δεν υπάρχει γενικά αποδεκτό σύστημα μέτρων σύγκρισης για 

την εκτίμηση της ασφάλειας λογισμικού.  

Και οι δύο υπό εξέταση εφαρμογές είναι τυπικές εφαρμογές J2EE (Java 2 

Enterprise Edition που τώρα χρησιμοποιείται με τον όρο Java EE) [71]. Διαλέξαμε 

την πλατφόρμα Java EE επειδή χρησιμοποιείται για επιχειρηματικές εφαρμογές και 

προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών ασφάλειας [84, 10], όπως είναι η 

εύκολη υλοποίηση ενός μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης και η εύκολη υλοποίηση του 

πρωτοκόλλου SSL.  

H αρχιτεκτονική ενός τυπικού συστήματος  Java EE φαίνεται στο Σχήμα 25. 

 

Σχήμα 25. Μια τυπική αρχιτεκτονική Java EE 

Ο πελάτης, συνήθως ένας φυλλομετρητής ιστού (Web browser) προσπελαύνει το διά-

ζωμα ιστού όπου υπάρχουν τα servlets. Τα servlets μπορούν να προωθούν αιτήσεις σε 

Enterprise Java Beans (EJBs) που υπάρχουν στο επιχειρηματικό διάζωμα, και ορι-

σμένα από τα οποία παρέχουν και πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Χρησιμοποιήσαμε 

τον JBoss 4.0.3 [42] ως διακομιστή εφαρμογής (Application Server) για τα διαζώματα 

ιστού και για το επιχειρηματικό διάζωμα, και MySQL 5.0 [66] για το διάζωμα βάσης 

δεδομένων. 
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Το μη ασφαλές σύστημα αποτελείται από 46 κλάσεις. Περιλαμβάνει 16 servlets 

και 7 EJBs όπου ένα EJB χρησιμοποιείται ως σημείο επικοινωνίας για μια υπηρεσία 

ιστού (web service endpoint). Είναι μια τυπική εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήμα-

τος. Δίνει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων και έκδοσης παραγγελίας και για τον δι-

αχειριστή τη δυνατότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης προϊόντων στο ηλεκτρονικό κα-

τάστημα. 

Πρώτα από όλα σε αυτή την εφαρμογή συμπεριλήφθηκαν τρεις πηγές επιθέσεων 

για ένριψη SQL (βλ. και παράγραφο 2.1), έντεκα πηγές για επιθέσεις CSS, μια πηγή 

διαχωρισμού απόκρισης HTTP και δε χρησιμοποιήθηκε SSL, αφήνοντας τρεις πηγές 

επιθέσεων για πιθανή υποκλοπή. Τέλος συμπεριλήφθηκαν έξι πηγές για συνθήκες α-

νταγωνισμού σε μεταβλητές των servlets. Mια σύνοψη των πηγών ευπαθειών στη μη 

ασφαλή εφαρμογή παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. 

Πίνακας 7.  Σύνοψη των ευπαθειών στη μη ασφαλή εφαρμογή. 

Tύπος ευπάθειας Αριθμός πηγών για επίθεση 

Ένριψη SQL 3 

CSS 11 

Διαχωρισμός απόκρισης ΗΤΤP 1 

Συνθήκες ανταγωνισμού σε μεταβλητές 
των servlets 

6 

Yποκλοπή 3 

Η ασφαλής εφαρμογή αποτελείται από 62 κλάσεις. Έχει 17 Servlets και 9 EJBs, όπου 

πάλι ένα EJB χρησιμοποιείται ως σημείο επικοινωνίας για μια υπηρεσία ιστού [71]. 

Τα πρότυπα ασφάλειας που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σύστημα είναι ο “Πληρε-

ξούσιος Ασφάλειας”, ο “Ασφαλής Σωλήνας”, ο “Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογί-

ου” και ο “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Ασφάλειας” [84] (όπου χρησιμοποιήθηκε μια 

μέθοδος λευκής λίστας (white listing approach) [31]). H επιλογή αυτών των προτύ-

πων ασφάλειας έγινε με βάση το ποια πρότυπα ασφάλειας αντισταθμίζουν τις κύριες 

επιθέσεις σε συστήματα λογισμικού, τις οποίες ήδη αναφέραμε και εξετάζουμε στην 

παρούσα εργασία. 
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5.4 Ασαφής Ανάλυση των υπό Εξέταση Συστημάτων  

Ο κύριος στόχος μας σε αυτό το στάδιο ήταν να κατασκευαστεί ένα μαθηματικό μο-

ντέλο για συστήματα που χρησιμοποιούν πρότυπα ασφάλειας βασισμένο στο βαθμό 

ασφάλειας που παρέχει το κάθε πρότυπο για κάθε επίθεση. Τα πιο κατάλληλα μοντέ-

λα στην περίπτωσή μας φαίνονται να είναι τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνου [5], γιατί 

όπως προαναφέραμε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβείς αριθμούς ή στο-

χαστικές μεταβλητές στη μεθοδολογία μας. Χρησιμοποιήσαμε ένα ασαφές μοντέλο 

ανάλυσης κινδύνου καθώς δεν είναι εφικτό να εκτιμήσουμε χαρακτηριστικά ασφά-

λειας σε συστήματα λογισμικού χρησιμοποιώντας ακριβείς αριθμούς, ειδικά όταν 

βρισκόμαστε στο στάδιο της σχεδίασης. Όπως σημειώνουν και οι Hoglund και 

McGraw [31], στην ανάλυση κινδύνου λογισμικού το να χρησιμοποιεί κανείς ακρι-

βείς αριθμούς ως παραμέτρους λειτουργεί χειρότερα από το όταν χρησιμοποιούνται 

τιμές όπως υψηλός, μέσος και χαμηλός. Αυτές οι τιμές μπορούν να χαρακτηριστούν 

ασαφείς. Επιπλέον, η εφαρμογή ασαφών τεχνικών σε προβλήματα ασφάλειας έχει 

ήδη προταθεί [15], όπως επίσης έχει προταθεί και η χρήση δένδρων σφαλμάτων για 

ασφαλή σχεδίαση [5, 13]. 

5.5 Προκαταρκτικά για μια Ασαφή Θεωρία Συνόλων 

Ένα κλασικό σύνολο ορίζεται ως μια συλλογή στοιχείων ή αντικειμένων x ∈ X. Κάθε 

στοιχείο σε ένα κλασικό σύνολο είτε ανήκει, είτε δεν ανήκει σε ένα σύνολο Α ⊆ Χ. Η 

χαρακτηριστική συνάρτηση για το σύνολο Α παίρνει την τιμή 1 όταν ανήκει το στοι-

χείο στο σύνολο και την τιμή 0 όταν αυτό δεν ανήκει στο συγκεκριμένο σύνολο. Για 

ένα ασαφές σύνολο, η χαρακτηριστική συνάρτηση επιτρέπει διαφορετικούς βαθμούς 

συμμετοχής για τα στοιχεία του συνόλου. 

Ορισμός 1: Αν X είναι μια συλλογή αντικειμένων που αναπαρίστανται ως x, τότε ένα 

ασαφές σύνολο F στο Χ είναι μια συλλογή από διατεταγμένα ζεύγη 

{ }( , ( )) :FF x x x Xμ= ∈  

όπου )(xFμ  είναι η συνάρτηση βαθμού συμμετοχής για το ασαφές σύνολο F. 

Για παράδειγμα, αν F = “οι πραγματικοί αριθμοί που είναι κοντά στο 10”, μια πι-

θανή συνάρτηση συμμετοχής είναι η εξής: 
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Μια κατηγορία ασαφών συνόλων είναι και οι ασαφείς αριθμοί. Ένας ασαφής α-

ριθμός ορίζεται ως εξής: 

 Ορισμός 2: Ένας ασαφής αριθμός είναι ένα κυρτό κανονικοποιημένο ασαφές σύνο-

λο Α στους πραγματικούς αριθμούς  έτσι, ώστε 

1. Υπάρχει ακριβώς ένα ℝ, με ∈0x 0( ) 1A xμ =  (το x0 καλείται μέση τιμή του Α)  

2. Η συνάρτηση ( )A xμ είναι κατά διαστήματα συνεχής. 

Οι συνήθεις τύποι ασαφών αριθμών είναι οι τριγωνικοί και οι τραπεζοειδείς ασα-

φείς αριθμοί. Οι τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμοί είναι πιο κατάλληλοι όταν υπάρχει 

μεγάλη αβεβαιότητα στις τιμές των μεταβλητών [99]. Παρά το ότι οι τραπεζοειδείς 

ασαφείς αριθμοί δεν ικανοποιούν την πρώτη συνθήκη θεωρούνται κατά σύμβαση και 

αυτοί ασαφείς αριθμοί. 

O αριθμός A θεωρείται ότι είναι τραπεζοειδής ασαφής αριθμός και συμβολίζεται 

ως ) , αν η συνάρτηση βαθμού συμμετοχής του ορίζεται ως [14]: ,,,( 4321 aaaaA =

1
1 2

2 1

2 3

4
3 4

4 3

( ) ,
( )
      1 ,           

( )
( ) ,
( )

      0,        διαφορετικά

A

x a a x a
a a

a x a
x

a x a x a
a a

μ

−⎧ ≤ <⎪ −⎪
⎪ ≤ ≤

= ⎨ −⎪ < ≤
⎪ −
⎪
⎩

 

Στο Σχήμα 26 φαίνεται ένα παράδειγμα συνάρτησης βαθμού συμμετοχής ενός τραπε-

ζοειδή ασαφούς αριθμού. 

 
Σχήμα 26. Παράδειγμα συνάρτησης βαθμού συμμετοχής για έναν τραπεζοειδή ασα-

φή αριθμό. 
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Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ανάλυσή μας, είναι τα ασαφή δένδρα 

σφαλμάτων [14]. O κόμβος κορυφής στα ασαφή δένδρα σφαλμάτων αναπαριστά ένα 

μη επιθυμητό συμβάν το οποίο εξετάζουμε και που στην περίπτωσή μας είναι μια επι-

τυχής επίθεση ασφάλειας. Οι άλλοι κόμβοι περιέχουν είτε πρωτεύοντα (primary) 

συμβάντα είτε ενδιάμεσα συμβάντα που περιγράφονται από τη σύνθεση των προ-

τευόντων ή/και των άλλων ενδιάμεσων συμβάντων. Στα ασαφή δένδρα σφαλμάτων 

όλα τα γεγονότα αναπαρίστανται με ασαφείς μεταβλητές [14]. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αποτελέσματα από την ανάλυση κινδύνων. Όταν κά-

νουμε ανάλυση κινδύνων για ένα σύστημα, ένας τύπος που χρησιμοποιείται συχνά 

είναι ο ακόλουθος [15]: 

CELR ⋅⋅=  

όπου  

L = η πιθανότητα εμφάνισης ενός επικίνδυνου συμβάντος,  

Ε = ένα μέτρο της έκθεσης σε κίνδυνο,  

C = ο βαθμός συνεπειών μιας επιτυχημένης επίθεσης και  

R = ο υπολογισμένος κίνδυνος.  

Εξετάζοντας αυτόν τον τύπο σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου από τους Hoglund 

και McGraw [31], στην περίπτωσή μας L είναι η πιθανότητα μιας επίθεσης, Ε είναι 

ένα μέτρο του κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει μια επίθεση, C είναι ο βαθμός συνε-

πειών μιας επιτυχημένης επίθεσης και R είναι ο κίνδυνος μιας πετυχημένης επίθεσης. 

5.6 Ασαφικοποίηση, Ασαφείς Υπολογισμοί και Αποασαφι-
κοποίηση 

Η προτεινόμενη ανάλυση διαφέρει από ένα γενικό ασαφές σύστημα εξαγωγής συμπε-

ρασμάτων (fuzzy inference engine) καθώς δεν έχει κάποια βάση κανόνων (rule base) 

ή κάποιο μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine). Αντί για αυτό, ο 

κίνδυνος του συστήματος εξάγεται άμεσα μέσω ασαφών υπολογισμών. Οι πρωτεύου-

σες είσοδοι για την ανάλυσή μας είναι οι τιμές για την πιθανότητα (likelihood), την 

έκθεση σε επιθέσεις (exposure) και τις συνέπειες (consequences) για κάθε κακόβουλο 

συμβάν που μπορεί να συμβεί στο υπο εξέταση σύστημα. Αυτές οι τιμές μπορούν να 

περιγραφούν από κατάλληλους λεκτικούς όρους (linguistic terms) [19], όπως φαίνε-

ται στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8. Αντιστοίχιση λεκτικών όρων σε ασαφείς αριθμούς. 

Linguistic Term Fuzzy Number 

absolutely-low (0.0, 0.0, 0.0, 0.0) 

very-low (0.0, 0.0, 0.02, 0.07) 

low (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) 

fairly-low (0.17, 0.22, 0.36, 0.42) 

medium (0.32, 0.41, 0.58, 0.65) 

fairly-high (0.58, 0.63, 0.80, 0.86) 

high (0.72, 0.78, 0.92, 0.97) 

very-high (0.93, 0.98, 1.0, 1.0) 

absolutely-high (1.0, 1.0, 1.0, 1.0) 

Η Ασαφικοποίηση (fuzzyfication) γίνεται σύμφωνα με αυτή την αντιστοίχιση. Σε όλα 

τα βήματα χρησιμοποιοιούμε απλούς ασαφείς αριθμούς αντί των γενικευμένων ασα-

φών αριθμών [19], δηλαδή όλα τα βάρη σε αντίστοιχους γενικευμένους ασαφείς α-

ριθμούς θα ήταν ίσα προς 1.0. 

Για κάθε κατηγορία STRIDE δημιουργείται ένα χωριστό δένδρο σφαλμάτων. Κά-

θε πύλη στο δένδρο αντιστοιχεί σε έναν ασαφή υπολογισμό, που σημαίνει ότι εξάγε-

ται ένας ασαφής αριθμός με βάση τους ασαφείς αριθμούς στις εισόδους. Οι μεταβλη-

τές εισόδου αντιστοιχούν στον κίνδυνο κάθε συμβάντος, υπολογισμένες με βάση το 

γινόμενο της πιθανότητας L, της έκθεσης σε επιθέσεις E και των συνεπειών C (R = 

LEC) [15]. Για τις πύλες ΑND (KAI) και ΟR (Ή) του δένδρου σφαλμάτων, η έξοδος 

καθορίζεται από τους κλασικούς τελεστές min και max για τις μεταβλητές εισόδου, 

αντίστοιχα [47]. Συγκεκριμένα για την πύλη AND (ΚΑΙ) και για τραπεζοειδείς ασα-

φείς αριθμούς ισχύει ότι: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4( , , , ) ( , , , ) (min{ , },min{ , },min{ , },min{ , })a a a a AND b b b b a b a b a b a b=  

και για την πύλη OR και τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμούς ισχύει ότι: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4( , , , ) ( , , , ) (max{ , },max{ , },max{ , },max{ , })a a a a OR b b b b a b a b a b a b=  

Η τιμή του συμβάντος στην κορυφή του δένδρου είναι ο κίνδυνος του συνολικού υπό 

εξέταση συστήματος. 
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Η αποασαφικοποίηση αντιστοιχεί στο να βρεθεί ο λεκτικός όρος που αντιστοιχεί 

στην ασαφή τιμή κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια μετρική ομοιό-

τητας [19]. Η μετρική ομοιότητας που χρησιμοποιείται για τραπεζοειδείς ασαφείς α-

ριθμούς είναι η παρακάτω: 

4

* *
( , )* *1

* *

( )
min( , )( , ) 1 (1 | |)

4 max( , )
A B

i i
B S Si A B

A B
A B

a b
y yS A B x x
y y

=

⎡ ⎤
−⎢ ⎥

⎢ ⎥= − × − − ×⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
 

όπου  , 
1, αν 0

( , )
0, αν 0

A B
A B
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S S
B S S

S S
+ >⎧

= ⎨ + =⎩
* *( , )A Ax y  είναι το κέντρο βάρους του πρώτου 

ασαφούς αριθμού Α και * *( , )B Bx y  είναι το κέντρο βάρους του δεύτερου ασαφούς αριθ-

μού Β. 

Οι τύποι για το κέντρο βάρους ενός τραπεζοειδούς ασαφούς αριθμού 

 δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 1 2 3 4( , , , )a a a a

3 2

4 1
* 1 4

1 4

2
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⎪
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⎩
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= . 

 Τελικά εξάγεται ένας λεκτικός όρος που αντιστοιχεί στο βαθμό κινδύνου για κάθε 

κατηγορία επιθέσεων STRIDE. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση του τρέχοντος 

τραπεζοειδούς ασαφούς αριθμού με όλους τους σταθερούς ασαφείς αριθμούς που α-

ντιστοιχούν στους λεκτικούς όρους. Ακολουθεί η εύρεση του λεκτικού όρου του ο-

ποιόυ ο σταθερός ασαφής αριθμός, που του αντιστοιχεί, έχει τη μεγαλύτερη ομοιότη-

τα με τον τρέχοντα ασαφή αριθμό, με βάση αυτήν τη μετρική ομοιότητας. 

5.7 Περιγραφή της Μεθοδολογίας 

Η μεθοδολογία που περιγράφεται εφαρμόζεται ήδη κατά τη φάση της σχεδίασης. 

Όμως, για να πετύχει η ανάλυσή μας, η πληροφορία που υπάρχει σε ένα απλό διά-
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γραμμα UML [26] δεν είναι αρκετή. Εξετάσαμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε 

τη UMLSec [41], αλλά συμπεράναμε ότι χρειαζόμασταν μια μικρότερη επέκταση της 

UML. Ένα εργαλείο Java που εφαρμόζει την προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να 

βρεθεί στη διεύθυνση [28]. 

5.7.1 Επαύξηση του διαγράμματος UML 

Σημαντική πληροφορία για την ανάλυσή μας είναι αυτή που αναφέρεται στο ποια 

πρότυπα ασφάλειας υπάρχουν και που βρίσκονται αυτά. Η πληροφορία αυτή θα μπο-

ρούσε να εξάγεται αυτόματα από τον κώδικα του συστήματος, κατά αναλογία με την 

αυτόματη εύρεση προτύπων σχεδίασης [86, 85], αν δεν υπήρχαν περισσότεροι του 

ενός τρόποι για να γραφεί ο κώδικας των προτύπων.  Όμως το πλήθος των τρόπων για 

να υλοποιηθεί ένα πρότυπο ασφάλειας, σε συνδυασμό με το ότι θέλουμε να γίνεται ο 

υπολογισμός του κινδύνου ήδη κατά τη σχεδίαση, καθιστούν μη εφικτή αυτή τη λύ-

ση. Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιήθηκαν στερεότυπα για το διάγραμμα κλάσεων που 

καθορίζουν σε ποιο πρότυπο ασφάλειας ανήκει η κάθε κλάση. Το πρότυπο “Παρεμ-

βαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας”, με την επιπλέον πληροφορία στα στερεότυπα, 

απεικονίζεται στο Σχήμα 27. Βλέπουμε σε αυτό το σχήμα, στα στερεότυπα που εμφα-

νίζονται στις κλάσεις, το όνομα του προτύπου ασφάλειας ακολουθούμενο από το 

σύμβολο «:» και τον ρόλο που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση κλάση.   

 

Σχήμα 27. Επαυξημένο διάγραμμα κλάσεων για το πρότυπο “Παρεμβαλλόμενος Έ-
λεγχος Ασφάλειας”. 

Η συμπληρωματική πληροφορία που χρειάζεται στην επέκτασή μας μπορεί να συγκε-

ντρωθεί στις παρακάτω συμβάσεις που είναι εύκολο να εφαρμοστούν: 
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1) Για κάθε κλάση που είναι μέρος ενός προτύπου ασφάλειας, το στερεότυπο της 

κλάσης θα πρέπει να περιέχει το όνομα του προτύπου ασφάλειας καθώς και το 

ρόλο της κλάσης σε αυτό το πρότυπο. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να ικανο-

ποιείται αυτόματα με τη χρήση φόρμας (template) για κάθε πρότυπο ασφάλει-

ας η οποία εισάγει αυτόματα όλες τις κλάσεις του προτύπου. 

2) Για κάθε κλάση στην οποία εισάγονται δεδομένα το στερεότυπο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τον όρο «Input». 

3) Για κάθε κλάση που προσπελαύνει έναν πόρο (π.χ. μια βάση δεδομένων), ή 

δείχνει δεδομένα που εισάγονται από το χρήστη, το στερεότυπο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει το γενικό όρο «accessesResource». 

4) Για κάθε κλάση που λειτουργεί ως κλάση εισόδου στην εφαρμογή (όπου οι 

χρήστες ελέγχονται για αυθεντικότητα πριν να εισέλθουν στο σύστημα), το 

στερεότυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο «ApplicationEntryPoint» 

5) Για κάθε κλάση που καταγράφει πληροφορίες ημερολογίου, το στερεότυπο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο «performsLogging». 

6) Για κάθε κλάση που στέλνει παραμέτρους στο URL (Uniform Resource 

Locator) μέσω μιας κλήσης GET σε μια άλλη κλάση, η συσχέτιση/εξάρτηση 

ανάμεσα σε αυτές τις κλάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει στο στερεότυπό της 

τη φράση «parametersThroughGET». 

7) Στην περίπτωση που μια κλάση, συσχέτιση, ή εξάρτηση, περιλαμβάνει πολ-

λαπλές λέξεις/φράσεις, αυτές διαχωρίζονται από το σύμβολο «:». 

Έχοντας σχεδιάσει το επαυξημένο διάγραμμα κλάσεων για το σύστημα, η πληροφο-

ρία που υπάρχει σε αυτό το διάγραμμα πρέπει να βρίσκεται σε μια μορφή εύκολη για 

επεξεργασία. Επιλέξαμε να εξάγουμε το διάγραμμα κλάσεων σε μορφή XML και συ-

γκεκριμένα XMI για UML 1.4 (OMG) [96]. Ένας συντακτικός αναλυτής (parser), που 

έχουμε αναπτύξει, εξάγει όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ανάλυσή μας όπως 

κλάσεις, συσχετίσεις, εξαρτήσεις, γενικεύσεις (generalizations)  και στερεότυπα.  

5.7.2 Δημιουργία των δέντρων σφαλμάτων 

Για κάθε κατηγορία επιθέσεων STRIDE δημιουργείται ένα ξεχωριστό δέντρο σφαλ-

μάτων. Το δέντρο σφαλμάτων αναπαρίσταται ως μια έκφραση, όπου ένα «*» αντι-

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
Διδακτορική Διατριβή                                                                                                                                     Σ. Θ. Χαλκίδης 



 88

στοιχεί σε μια πύλη AND και ένα «+» αντιστοιχεί σε μια πύλη OR. Οι όροι για τα 

δένδρα σφαλμάτων εισάγονται σταδιακά εξετάζοντας ένα προς ένα τα υλοποιημένα / 

μη υλοποιημένα πρότυπα ασφάλειας στο σχέδιο. Κάθε όρος αναπαριστά μια πιθανή 

επίθεση στο υπό εξέταση σύστημα. Για κάθε όρο, οι τιμές για την πιθανότητα, την 

έκθεση και το βαθμό συνεπειών είναι όπως φαίνονται στους Πίνακες 10, 11 και 12, 

αντίστοιχα (βλ. § 5.8.1). Ένα παράδειγμα δένδρου σφαλμάτων φαίνεται στο Σχήμα 

28.  

EV1*EV2+EV3+EV4 

Likelihood(EV1)=high 

Exposure(EV1)=high 

Consequences(EV1)=absolutely-low 

Likelihood(EV2)=high 

Exposure(EV2)=high 

Consequences(EV2)=very-high 

Likelihood(EV3)=high 

Exposure(EV3)=high 

Consequences(EV3)=very-high 

Likelihood(EV4)=high 

Exposure(EV4)=high 

Consequences(EV4)=low 

 

Σχήμα 28. Παράδειγμα Δένδρου Σφαλμάτων 

Συγκεκριμένα, για την κατασκευή της έκφρασης, λαμβάνουμε υπόψη μας τις περι-

πτώσεις της παραγράφου 5.8.1 (που εμφανίζουμε περιληπτικά και εδώ για τη βελτίω-

ση της αναγνωσιμότητας): 

1. Έλλειψη Παρεμβαλλόμενου Ελέγχου Εγκυρότητας. 

2. Έλλειψη Πιστοποίησης Αυθεντικότητας. 

3. Υποχώρηση Προστατευόμενου Συστήματος. 

4. Υποχώρηση πρώτου Φρουρού Πληρεξούσιου Ασφάλειας. 
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5. Υποχώρηση δεύτερου Φρουρού Πληρεξούσιου Ασφάλειας. 

6. Έλλειψη Ασφαλούς Σωλήνα. 

7. Έλλειψη Ασφαλούς Καταγραφέα Ημερολογίου. 

8. Έλλειψη Προτύπου “Ασφαλείς Παράμετροι GET”. 

9. Εκμετάλλευση συνθηκών ανταγωνισμού σε μεταβλητές servlets. 

α) Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας (Περίπτωση 1) 

Κατασκευάζεται ένας γράφος όπου οι κλάσεις είναι οι κορυφές και οι συσχετίσεις και 

οι εξαρτήσεις είναι οι ακμές. Μετά εξετάζονται όλα τα μονοπάτια από κλάσεις που 

εισάγονται ως δεδομένα σε κλάσεις που προσπελαύνουν πόρους. Για κάθε τέτοιο μο-

νοπάτι, όπου δεν υπάρχει συσχέτιση ή εξάρτηση από μια κορυφή του μονοπατιού σε 

έναν Παρεμβαλλόμενο Έλεγχο Έγκρισης, προστίθεται ένας όρος για Αποκάλυψη 

Πληροφοριών και Αλλοίωση δεδομένων (ως είσοδος στην πύλη OR που οδηγεί στο 

κορυφαίο συμβάν). 

β) Προστατευόμενο Σύστημα (Περιπτώσεις 2, 3, 4, 5) 

Για κάθε κλάση που λειτουργεί ως σημείο εισαγωγής στην εφαρμογή εξετάζουμε αν 

υπάρχει συσχέτιση ή εξάρτηση με ένα πρότυπο Προστατευόμενου Συστήματος ή έ-

ναν Πληρεξούσιο Ασφάλειας. Αν δεν υπάρχει καθόλου μηχανισμός πιστοποίησης της 

αυθεντικότητας, ένας όρος που αντιστοιχεί στην περίπτωση 2 προστίθεται στα δένδρα 

για Αλλοίωση Ταυτότητας, Προαγωγή Δικαιωμάτων και Αποκάλυψη Πληροφορίας. 

Αν χρησιμοποιείται το Προστατευόμενο Σύστημα, ένας όρος που αντιστοιχεί στην 

περίπτωση 3 προστίθεται στα ίδια δένδρα σφαλμάτων για την περίπτωση που ξεπερ-

νιέται η ασφάλεια από τον Φρουρό. Τέλος, αν χρησιμοποιείται Πληρεξούσιος Ασφά-

λειας και οι δύο Φρουροί πρέπει να ξεπεραστούν για να πετύχει η επίθεση, και για 

αυτό το λόγο, προστίθεται μια πύλη AND (που η έξοδός της λειτουργεί ως είσοδος 

στην πύλη OR του κορυφαίου συμβάντος) με είσοδο τους όρους που αντιστοιχούν 

στις περιπτώσεις 4 και 5 στα ίδια δένδρα σφαλμάτων. 

γ) Ασφαλής Σωλήνας (Περίπτωση 6) 

Το σύστημα εξετάζεται για τη χρήση σύνδεσης SSL. Αν δεν χρησιμοποιείται ο Α-

σφαλής Σωλήνας στο σύστημα, ένας όρος που αντιστοιχεί στην περίπτωση 6 προστί-
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θεται στα δένδρα για Αλλοίωση Ταυτότητας, Αποκάλυψη Πληροφορίας και Προαγω-

γή Δικαιωμάτων, καθώς μπορεί να υποκλαπεί πληροφορία. 

δ) Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου (Περίπτωση 7) 

Για κάθε κλάση που καταγράφει μηνύματα (log messages) και δεν είναι μέρος ενός 

Ασφαλούς Καταγραφέα Ημερολογίου, προστίθεται ένας όρος στα δένδρα σφαλμάτων 

για Αλλοίωση Δεδομένων, Αποκάλυψη Πληροφοριών και επιθέσεις Απάρνησης, 

σύμφωνα με την περίπτωση 7. 

ε) Ασφαλείς Παράμετροι GET (Περίπτωση 8) 

Το σύστημα ελέγχεται για συσχετίσεις και εξαρτήσεις όπου οι παράμετροι στέλνονται 

με μια αίτηση GET. Αν οι κλάσεις που επικοινωνούν δεν είναι τμήμα ενός προτύπου 

“Secure GET Parameters” (βλ. ενότητα 5.9) προστίθεται ένας όρος στο δένδρο σφαλ-

μάτων για επιθέσεις Αποκάλυψης Πληροφοριών, σύμφωνα με την περίπτωση 8. 

στ) Εκμετάλλευση Συνθηκών Ανταγωνισμού για Μεταβλητές Servlets (Περί-

πτωση 9) 

Επειδή δεν υπάρχει πρότυπο ασφάλειας σε επίπεδο αρχιτεκτονικής που να αντιμετω-

πίζει τις συνθήκες ανταγωνισμού σε servlets, πάντα προστίθεται ένας όρος στο δέν-

δρο για Αποκάλυψη πληροφοριών, σύμφωνα με την περίπτωση 9. 

5.8  Πειράματα και Αποτελέσματα 

Για να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα των προτύπων ασφάλειας στην καταπολέμηση 

του κινδύνου, έγιναν τρία πειράματα. Το πρώτο σκοπεύει να εκτιμήσει την αντίσταση 

του κάθε προτύπου ασφάλειας σε γνωστές επιθέσεις, το δεύτερο ποσοτικοποιεί τη 

διαφορά σε επίπεδο κινδύνου ανάμεσα στο ασφαλές και το μη ασφαλές σύστημα και 

το τρίτο εξετάζει τις επιπτώσεις στον κίνδυνο όταν τα πρότυπα ασφάλειας εισάγονται 

με διαφορετική σειρά στο μη ασφαλές σύστημα. 

Σύμφωνα με τους Sjoberg et al. [79], τα παραπάνω πειράματα δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των ελεγχόμενων πειραμάτων στην τεχνολογία λογισμικού, καθώς τα α-

ντικείμενα έρευνας είναι έργα (projects) όπου τα δεδομένα συλλέγονται σε διαφορε-

τικά επίπεδα αντί για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες που επιτελούν ενέργειες τεχνολο-

γίας λογισμικού. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ελέγχου της αξιοπιστίας λογισμικού 
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[16], τα παραπάνω πειράματα ανήκουν σε εμπειρικές μελέτες καθώς συγκεντρώνο-

νται δεδομένα που έχουν σχέση με αντικείμενα λογισμικού και αναλύονται με στόχο 

να επιβεβαιωθεί μια θεωρία (π.χ. εξέταση αν τα πρότυπα ασφάλειας μπορούν να ενι-

σχύσουν τα υπάρχοντα συστήματα λογισμικού). 

5.8.1 Εκτίμηση της Πιθανότητας Επίθεσης, Έκθεσης και Συνεπειών 
για Επιθέσεις που αντιστοιχούν στην Έλλειψη Προτύπων Α-
σφάλειας  

Στο πρώτο πείραμα, το ασφαλές και το μη ασφαλές σύστημα υποβάλλονται σε γνω-

στές επιθέσεις χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρώτα από όλα 

χρησιμοποιήσαμε ένα εμπορικό εργαλείο διείσδυσης σε εφαρμογές ιστού (web 

application penetration testing tool), το AppScan. Τα εργαλεία διείσδυσης «στέλ-

νουν» τυποποιημένα δεδομένα εισόδου, για κάθε κατηγορία επίθεσης, στην εφαρμογή 

με αυτόματο τρόπο, ώστε να εντοπιστούν οι επιθέσεις στις οποίες είναι ευάλωτο το 

σύστημα. Ακόμη χρησιμοποποιήθηκε ένα εργαλείο στατικής ανάλυσης [51, 52] το 

οποίο κέρδισε έναν διαγωνισμό που ανακοινώθηκε σε διαφορετικές ομάδες συζητή-

σεων (newsgroups), όπου οι συμμετέχοντες έκαναν επιθέσεις σε αυτά τα συστήματα. 

Τα εργαλεία στατικής ανάλυσης προσπαθούν να βρούν τις αδυναμίες στο λογισμικό 

εξετάζοντας τον κώδικα του συστήματος. 

Και οι δύο προσεγγίσεις βρήκαν τις βασικές ευπάθειες ασφάλειας της μη ασφα-

λούς εφαρμογής, δηλαδή τις τρεις ευπάθειες ένριψης SQL και τις 11 ευπάθειες CSS, 

ενώ η επίθεση διαχωρισμού απόκρισης HTTP δεν βρέθηκε από καμία από τις προ-

σεγγίσεις. 

Το εργαλείο διείσδυσης σε εφαρμογές ιστού βρήκε σφάλματα μικρής σημασίας 

τα οποία αφορούν την εφαρμογή αλλά όχι την ασφάλειά της, που δεν βρέθηκαν από 

την στατική προσέγγιση (όπως η έλλειψη ελέγχου για κατάλληλες τιμές των μετα-

βλητών σε αποδεκτά όρια). Βρήκε επίσης το ελλάτωμα της μη κρυπτογράφησης του 

αίτηματος εισόδου στο σύστημα (unencrypted login request flaw) στη μη ασφαλή ε-

φαρμογή που δε χρησιμοποιούσε SSL. Eπίσης βρήκε μη κρυπτογραφημένα αιτήματα 

GET στην ασφαλή εφαρμογή. Αυτή η προσέγγιση είχε αρκετά λανθασμένα θετικά 

(false positives) βρίσκοντας πηγές για υπερχείλιση ενδιάμεσου χώρου αποθήκευσης 

ενώ χρησιμοποιήθηκε η Java. 
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Οι συνθήκες ανταγωνισμού για μεταβλήτες των servlets βρέθηκαν μόνο από την 

προσέγγιση στατικής ανάλυσης. Η προσέγγιση αυτή είχε επίσης αρκετά λανθασμένα 

θετικά. Συγκεκριμένα, έβρισκε πηγές για ένριψη SQL εξετάζοντας τον κώδικα στα 

EJBs, ενώ γινόταν σωστός έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα στο διάζωμα ιστού. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων επίθεσης για την ασφαλή εφαρμογή δείχνει ότι η 

κατάλληλη χρήση των προτύπων ασφάλειας οδηγεί είτε στην ολική εξάλειψη, είτε σε 

σημαντική εξάλειψη των βασικών ελλατωμάτων ασφάλειας. Συγκεκριμένα, οι επιθέ-

σεις λεξικού (dictionary attacks) μπορούν να πετύχουν [95, 73] ακόμη και όταν χρη-

σιμοποιείται ένα πρότυπο πιστοποίησης της αυθεντικότητας. Επίσης οι επιθέσεις 

μπορούν να εκμεταλλευτούν συνθήκες ανταγωνισμού σε μεταβλητές των servlets που 

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο σχεδίασης, καθώς δεν υπάρχει πρότυπο 

ασφάλειας που να υλοποιεί ένα μηχανισμό κλειδώματος (locking). 

Αυτό που ακολουθεί είναι η εκτίμηση της αντίστασης των προτύπων ασφάλειας 

σε επιθέσεις STRIDE. Επιπλέον, κάνουμε μια ανάλυση πιθανότητας-έκθεσης-

συνεπειών για τις επιθέσεις σε πρότυπα ασφάλειας ή συνήθως για την έλλειψη προ-

τύπων ασφάλειας εκεί που χρειάζονται. Η ανάλυση βασίζεται στα αποτελέσματα των 

επιθέσεων στα δύο συστήματα καθώς και σε υποκειμενική κρίση. Παρόλα αυτά, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία δεν επηρεάζεται από τις επιμέρους τιμές για πιθανότητα-

έκθεση-συνέπειες που είναι παράμετροι εισόδου στην προσέγγισή μας και μπορούν 

να τεθούν ελεύθερα με βάση προσωπικές εκτιμήσεις. 

Ο Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας [84], όταν χρησιμοποιείται για όλους 

τους τύπους εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συνεδρίας (session) 

(που δεν εισάγονται από το χρήστη αλλά ωστόσο στέλνονται), προστατεύει από επι-

θέσεις ένριψης SQL, επιθέσεις CSS και επιθέσεις διαχωρισμού απόκρισης HTTP. Για 

αυτούς τους λόγους προσφέρει καλή προστασία από επιθέσεις αλλοίωσης δεδομένων 

και αποκάλυψης πληροφοριών. Θεωρούμε την αντίσταση αυτού του προτύπου πολύ 

υψηλή (very high) και όχι απόλυτα υψηλή (absolutely high) παρά το γεγονός ότι πα-

ρέχει απόλυτη ασφάλεια από αυτές τις επιθέσεις όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα. 

Χαμηλώνουμε την εκτίμηση για την ασφάλειά του για να λάβουμε υπόψη μας την όχι 

κατάλληλη υλοποίηση του προτύπου ασφάλειας. Κάνουμε συντηρητικές εκτιμήσεις 

επίσης και για τα υπόλοιπα πρότυπα ασφάλειας. 
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Ο Πληρεξούσιος Προστασίας έχει δύο επίπεδα πιστοποίησης της αυθεντικότητας 

για να προστατέψει από επιθέσεις αλλοίωσης της ταυτότητας, της προαγωγής δικαι-

ωμάτων και της αποκάλυψης πληροφορίων. Η αντίδρασή του σε σχετικές επιθέσεις 

μπορεί να εκτιμηθεί θεωρώντας το ισοδύναμο με δύο Φρουρούς συνδεδεμένους σε 

σειρά. Η αντίσταση αυτού του προτύπου εξαρτάται από την αντίδραση κάθε Φρου-

ρού σε επιθέσεις λεξικού. Συγκεκριμένα, για να πετύχει η επίθεση σε αυτό το πρότυ-

πο, πρέπει να πετύχουν επιθέσεις λεξικού και στους δύο Φρουρούς του προτύπου. 

Πρόσφατες μελέτες [73, 95] έδειξαν ότι οι επιθέσεις λεξικού με μια συνηθισμένη κα-

τανομή πολυπλοκότητας των συνθηματικών (passwords) πετυχαίνουν για 15-20% 

των λογαριασμών. Ο μηχανισμός πιστοποίησης της αυθεντικότητας ενός Φρουρού 

μπορεί και πάλι, παρά το γεγονός αυτό, να θεωρηθεί υψηλής ασφάλειας. 

Όλα τα πρότυπα πιστοποίησης της αυθεντικότητας και κατα συνέπεια το “Προ-

στατευόμενο Σύστημα” και ο “Πληρεξούσιος Ασφάλειας” πρέπει να είναι ασφαλή σε 

επιθέσεις υποκλοπών. Για αυτόν το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το πρό-

τυπο “Ασφαλής Σωλήνας” που επιβάλλει τη χρήση SSL. Το πρότυπο “Ασφαλής Σω-

λήνας”  παρέχει προστασία από επιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών. 

Τέλος ο “Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου” παρέχει έναν ισχυρό μηχανισμό 

ασφάλειας ενάντια στην ανάγνωση/αλλοίωση των καταγραφών που προστατεύονται 

από επιθέσεις Αλλοίωσης Δεδομένων, Απάρνησης και Αποκάλυψης Πληροφοριών. 

Βασισμένοι στην παραπάνω ανάλυση μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για 

την ασφάλεια των προτύπων ασφάλειας θεωρώντας τις γνωστές κατηγορίες επιθέσε-

ων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 9. Θέσεις στον πίνακα που δε σχετίζο-

νται με το συγκεκριμένο πρότυπο ασφάλειας αφήνονται κενές. Επειδή δε θεωρήσαμε 

πρότυπα που να προστατεύουν από επιθέσεις απάρνησης παροχής υπηρεσιών (δεν 

έγιναν αυτού του τύπου επιθέσεις στο πείραμα), η συγκεκριμένη κατηγορία έχει α-

φαιρεθεί από την ανάλυσή μας. 
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Πίνακας 9. Αντίσταση των προτύπων ασφάλειας σε επιθέσεις STRIDE 

Πρότυπο Ασφά-
λειας 

S T R I E 

Παρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρό-

τητας 

 very high  very high  

Προστατευόμενο 
Σύστημα με Α-
σφαλή Σωλήνα 

high   high high 

Πληρεξούσιος 
Ασφάλειας με 

Ασφαλή Σωλήνα 

very high   very high very high 

Aσφαλής Κατα-
γραφέας Ημερο-

λογίου 

 very high very high very high  

Στη συνέχεια κάνουμε μια ανάλυση πιθανότητας-έκθεσης-συνεπειών [5, 15] για περι-

πτώσεις που λείπουν πρότυπα ασφάλειας ή τα πρότυπα ασφάλειας δεν παρέχουν κα-

θολική προστασία. Η μελέτη αυτή βασίζεται στην προηγούμενη ανάλυση των επιθέ-

σεων στα δύο συστήματα, σε συνδυασμό με τη γνώση για επιθέσεις σε εφαρμογές 

Ιστού [75] καθώς και σε υποκειμενική κρίση. Όμως η μεθοδολογία είναι ανεξάρτητη 

από τις τιμές για πιθανότητα-έκθεση-συνέπειες και μπορεί να λειτουργήσει με διαφο-

ρετικές τιμές για καθένα από αυτά. 

Σημειώνουμε ότι η πιθανότητα και η έκθεση (ευκολία) μιας επίθεσης είναι το ίδιο 

ανεξάρτητες από την εφαρμογή ενώ οι συνέπειες εξαρτώνται από τα δεδομένα που 

επηρεάζονται και συνεπώς εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Παρά το γε-

γονός ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη συνέπειες για τις συγκε-

κριμένες εφαρμογές, εξετάσαμε ένα σενάριο χείριστης περίπτωσης υποθέτοντας ότι 

όλα τα δεδομένα είναι κρίσιμα. 

Σχετικά με τον μηχανισμό πιστοποίησης της αυθεντικότητας, οι κατηγορίες που 

επηρεάζονται όταν αυτός παραβιάζεται είναι η αλλοίωση ταυτότητας, η αποκάλυψη 

πληροφοριών και η προαγωγή δικαιωμάτων (όταν π.χ. κάποιος αποκτά δικαιώματα 

διαχειριστή) [32]. Η πιο απλή περίπτωση είναι όταν δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος της 

αυθεντικότητας σε ένα σημείο ελέγχου της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση η πι-

θανότητα επίθεσης είναι πολύ υψηλή (very high), η ευκολία να γίνει μια επίθεση εί-

ναι πολύ υψηλή (very high) και οι συνέπειες είναι καταστρεπτικές (very high). Όταν 
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χρησιμοποιείται το πρότυπο Προστατεύομενου Συστήματος η πιθανότητα επιτυχούς 

επίθεσης στο Φρουρό είναι χαμηλή (low), η ευκολία μιας επίθεσης λεξικού είναι υ-

ψηλή (high) και οι  συνέπειες είναι πολύ υψηλές (very high). 

Όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο “Πληρεξούσιος Ασφάλειας” πρέπει να καταπο-

λεμηθούν και οι δύο Φρουροί για να πετύχει η επίθεση. Η πιθανότητα και η ευκολία 

υπέρβασης της ασφάλειας του πρώτου Φρουρού είναι ίδιες με την περίπτωση ενός 

Φρουρού του Προστατευόμενου Συστήματος. Οι συνέπειες επιτυχούς επίθεσης στον 

πρώτο Φρουρό είναι πολύ χαμηλές (very low), καθώς ο πρώτος Φρουρός λειτουργεί 

μόνο ως πρώτη γραμμή ασφάλειας για τον δεύτερο Φρουρό και δεν έχει επιτευχθεί 

ακόμη η πρόσβαση στους πόρους όταν ξεπερνιέται η ασφάλεια του πρώτου Φρουρού. 

Η πιθανότητα, έκθεση και συνέπειες μιας επιτυχούς επίθεσης στο δεύτερο Φρουρό 

είναι ίδιες με την περίπτωση του Φρουρού ενός Προστατευόμενου Συστήματος. Οι 

συνέπειες μιας πετυχημένης επίθεσης στο δεύτερο Φρουρό του Πληρεξούσιου Ασφά-

λειας είναι πολύ υψηλές (very high), καθώς αν ξεπεραστεί ο δεύτερος Φρουρός απο-

κτάται πρόσβαση σε όλους τους προστατευμένους πόρους. 

Στην περίπτωση που το πρότυπο Ασφαλούς Καταγραφής Ημερολογίου δε χρησι-

μοποιείται, σε σημείο που γίνεται καταγραφή ιστορικού (logging), οι κατηγορίες επι-

θέσεων που επηρεάζονται είναι η αλλοίωση δεδομένων, η απάρνηση και η αποκάλυ-

ψη πληροφοριών. Αν ο υπολογιστής στον οποίο καταγράφεται το ιστορικό περάσει 

στον έλεγχο των επιτιθέμενων, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκεί μπορούν να 

διαβαστούν και να αλλοιωθούν, επιτρέποντας σε ένα χρήστη να απαρνηθεί ότι έχει 

κάνει μια ενέργεια (ή αντίστροφα να φαίνεται ότι έχει κάνει μια ενέργεια χωρίς αυτό 

να έχει συμβεί στην πραγματικότητα). Η πιθανότητα και η ευκολία μιας τέτοιας επί-

θεσης είναι χαμηλή καθώς γενικά δεν είναι εύκολο να αποκτηθεί η πρόσβαση στον 

υπολογιστή που καταγράφεται το ιστορικό. Οι συνέπειες όσον αφορά στην αλλοίωση 

δεδομένων και την αποκάλυψη πληροφοριών είναι χαμηλές καθώς οι πληροφορίες 

που κρατιούνται στο ιστορικό δεν είναι συνήθως μεγάλης κρισιμότητας. Η σημασία 

του ιστορικού είναι μεγάλη όμως όσον αφορά την απάρνηση (μη αποδοχή από το 

χρήστη ότι έκανε μια ενέργεια ή αντίστροφα ψευδής κατηγορία ότι κάποιος έκανε μια 

ενέργεια) και συνεπώς για αυτήν την κατηγορία επιθέσεων οι συνέπειες είναι πολύ 

υψηλές (very high). 

Όταν δε χρησιμοποιείται το πρότυπο “Ασφαλής Σωλήνας” η εφαρμογή μπορεί να 

μην είναι κατάλληλα ρυθμισμένη ώστε να λειτουργήσει με μια σύνδεση SSL. Σε αυτή 
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την περίπτωση θα μπορούσαν να υποκλαπούν σημαντικά δεδομένα, οδηγώντας σε 

μια επίθεση αποκάλυψης πληροφοριών, ενώ αν υποκλαπούν οι πληροφορίες που πι-

στοποιούν το χρήστη (όνομα χρήστη, συνθηματικό) μπορούμε να έχουμε και επιθέ-

σεις αλλοίωσης ταυτότητας και προαγωγής δικαιωμάτων. Η πιθανότητα μιας επίθε-

σης υποκλοπής σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί υψηλή (high), η ευκολία 

μιας τέτοιας επίθεσης είναι υψηλή (high) και οι συνέπειες για όλες τις κατηγορίες που 

επηρεάζονται είναι πολύ υψηλές (very high). 

Όταν δε χρησιμοποιείται το πρότυπο “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας” 

σε ένα μονοπάτι από μια κλάση όπου δίνονται δεδομένα σε μια κλάση που είτε δεί-

χνονται αυτά τα δεδομένα, είτε προσπελαύνεται ένας πόρος (π.χ. μια βάση δεδομέ-

νων), τότε μπορεί να γίνει μια επίθεση ένριψης SQL  και/ή μια επίθεση CSS. Οι κα-

τηγορίες επιθέσεων που επηρεάζονται είναι η αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί 

να συμβεί και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, και η αλλοίωση δεδομένων 

που μπορεί να συμβεί σε μια επίθεση ένριψης SQL. Όταν λείπει το πρότυπο “Παρεμ-

βαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας” η πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης είναι υψηλή 

(high), επειδή οι επιθέσεις ένριψης SQL και οι επιθέσεις CSS είναι δημοφιλείς, η ευ-

κολία μιας τέτοιας επίθεσης είναι υψηλή (high), επειδή λείπει το πρότυπο που μας 

προστατεύει και δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για αυτές τις επιθέσεις, και οι συ-

νέπειες είναι καταστροφικές (very high), καθώς μπορεί μέχρι και να καταστραφεί ο-

λόκληρη η βάση δεδομένων του συστήματος. 

Όταν η πληροφορία που εισάγεται από χρήστες μεταφέρεται με μια μέθοδο GET, 

οι σχετικές τιμές μεταβλητών φαίνονται στο URL (ανεξάρτητα από το αν χρησιμο-

ποιείται https ή όχι). Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να γίνουν επιθέσεις που εκμε-

ταλλεύονται (τοπικά ή από απόσταση) το ιστορικό των επισκεφθέντων URL στον πε-

ριηγητή ιστού συγκεντρώνοντας τιμές παραμέτρων αιτήσεων GET. Μια μέθοδος για 

την αντιμετώπιση αυτού το προβλήματος είναι το καινούργιο πρότυπο ασφάλειας 

“Ασφαλείς Παράμετροι GET” που περιγράφεται στην ενότητα 5.9. H κατηγορία επι-

θέσεων που επηρεάζεται είναι η αποκάλυψη πληροφοριών. Η πιθανότητα μιας τέ-

τοιας επίθεσης είναι χαμηλή (low), η ευκολία είναι πολύ υψηλή (very high) και οι συ-

νέπειες είναι πολύ υψηλές (very high) (θεωρώντας ένα σενάριο χείριστης περίπτω-

σης, όπου όλες οι παράμετροι είναι κρίσιμες). 

Τέλος, δεν υπάρχει πρότυπο ασφάλειας που να προσφέρει μηχανισμούς συγχρο-

νισμού και κλειδώματος, ώστε να μην μπορούν να γίνουν επιθέσεις συνθηκών αντα-
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γωνισμού στις μεταβλητές των servlets. Συνεπώς υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο 

με χαμηλή (low) πιθανότητα, καθώς δεν είναι από τις επιθέσεις που προτιμούν συνή-

θως οι επιτιθέμενοι, χαμηλή (low) ευκολία, καθώς απαιτείται συγχρονισμός των επι-

τιθέμενων για να πετύχει η επίθεση και πολύ υψηλές (very high) συνέπειες, καθώς 

στη χείριστη περίπτωση τα δεδομένα που θα γίνουν γνωστά στον επιτιθέμενο θα είναι 

μεγάλης σημαντικότητας. 

Τα αποτελέσματα όσον αφορά την πιθανότητα, την ευκολία και τις συνέπειες των 

επιθέσεων συγκεντρώνονται στους Πίνακες 10, 11 και 12 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 10.  Πιθανότητα επίθεσης για όλες τις περιπτώσεις. 

Περίπτωση S T R I E 

1. Έλλειψη Παρεμ-
βαλλόμενου Ελέγ-
χου Εγκυρότητας. 

 high  high  

2. Έλλειψη Πιστο-
ποίησης Αυθεντικό-

τητας 

very high   very high very high 

3. Υποχώρηση Προ-
στατευόμενου Συ-

στήματος 

low   low low 

4. Yποχώρηση πρώ-
του Φρουρού Πλη-
ρεξούσιου Ασφάλει-

ας 

low   low low 

5. Yποχώρηση δεύ-
τερου Φρουρού 
Πληρεξούσιου Α-

σφάλειας 

low   low low 

6. Έλλειψη Ασφα-
λούς Σωλήνα 

high   high high 

7. Έλλειψη Ασφα-
λούς Καταγραφέα 
Ημερολογίου 

 low low low  

8. Έλλειψη προτύ-
που “Ασφαλείς πα-
ράμετροι GET” 

   low  

9. Εκμετάλλευση 
συνθηκών ανταγω-
νισμού σε μεταβλη-
τές των servlets 

   low  
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Πίνακας 11.  Έκθεση στις επιθέσεις για όλες τις περιπτώσεις 

Περίπτωση S T R I E 

1. Έλλειψη Παρεμ-
βαλλόμενου Ελέγ-
χου Εγκυρότητας. 

 high  high  

2. Έλλειψη Πιστο-
ποίησης Αυθεντικό-

τητας 

very high   very high very high 

3. Υποχώρηση Προ-
στατευόμενου Συ-

στήματος 

high   high high 

4. Yποχώρηση πρώ-
του Φρουρού Πλη-
ρεξούσιου Ασφάλει-

ας 

high   high high 

5. Yποχώρηση δεύ-
τερου Φρουρού 
Πληρεξούσιου Α-

σφάλειας 

high   high high 

6. Έλλειψη Ασφα-
λούς Σωλήνα 

high   high high 

7. Έλλειψη Ασφα-
λούς Καταγραφέα 
Ημερολογίου 

 low low low  

8. Έλλειψη προτύ-
που “Ασφαλείς πα-
ράμετροι GET” 

   very high  

9. Εκμετάλλευση 
συνθηκών ανταγω-
νισμού σε μεταβλη-
τές των servlets 

   low  
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Πίνακας 12.  Συνέπειες των επιθέσεων για όλες τις περιπτώσεις 

Περίπτωση S T R I E 

1. Έλλειψη Παρεμ-
βαλλόμενου Ελέγχου 

Εγκυρότητας. 

 very high  very high  

2. Έλλειψη Πιστο-
ποίησης Αυθεντικό-

τητας 

very high   very high very high 

3. Υποχώρηση Προ-
στατευόμενου Συ-

στήματος 

very high   very high very high 

4. Yποχώρηση πρώ-
του Φρουρού Πληρε-
ξούσιου Ασφάλειας 

very low   very low very low 

5. Yποχώρηση δεύτε-
ρου Φρουρού Πληρε-
ξούσιου Ασφάλειας 

very high   very high very high 

6. Έλλειψη Ασφα-
λούς Σωλήνα 

very high   very high very high 

7. Έλλειψη Ασφα-
λούς Καταγραφέα 
Ημερολογίου 

 low very high low  

8. Έλλειψη προτύπου 
“Ασφαλείς παράμε-

τροι GET” 

   very high  

9. Εκμετάλλευση 
συνθηκών ανταγωνι-
σμού σε μεταβλητές 

servlets 

   very high  

5.8.2 Ποσοτικοποίηση του κινδύνου για τα υπό εξέταση συστήματα 

Στο δεύτερο πείραμα σκοπεύουμε να εκτιμήσουμε το βαθμό κινδύνου για όλες τις 

κατηγορίες των επιθέσεων STRIDE, στην ασφαλή και τη μη ασφαλή εφαρμογή. Βα-

σιζόμενοι στις τιμές για πιθανότητα-έκθεση-συνέπειες στους Πίνακες 10-12 εξάγουμε 

πίνακες για όλα τα πρωτεύοντα συμβάντα και τις κατηγορίες STRIDE που επηρεά-

ζουν. Τα πρωτεύοντα συμβάντα για το μη ασφαλές σύστημα φαίνονται στον Πίνακα 

13.  
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Πίνακας 13.  Πρωτεύοντα συμβάντα για το μη ασφαλές σύστημα. 

Πρωτεύον συμβάν Πιθανότητα εμ-
φάνισης 

Έκθεση Συνέπειες Κατηγορίες επιθέ-
σεων που επηρεά-

ζονται 

Συμβάν 1: Μια επίθε-
ση λεξικού στον 

Φρουρό του Προστα-
τευόμενου Συστήμα-

τος πετυχαίνει 

 

low 

 

high 

 

very high 

 

S, I, E 

Συμβάν 2: Παράμε-
τροι POST / GET υ-
ποκλέπτονται λόγω 
της έλλειψης χρήσης 
Ασφαλούς Σωλήνα 

 

high 

 

high 

 

very high 

 

S, I ,E 

Συμβάν 3: Εκμετάλ-
λευση των συνθηκών 
ανταγωνισμού σε με-
ταβλητές των servlets 

 

low 

 

low 

 

very high 

 

I 

Συμβάντα 4-14. Ο 
επιτιθέμενος διαβάζει 
ή / και αλλοιώνει δε-
δομένα ημερολογίου 
(logging) λόγω έλλει-
ψης Ασφαλούς Κατα-
γραφέα Ημερολογίου 

 

 

low 

 

 

low 

 

 

T, I: low 

R: very high 

 

 

T, R, I 

Συμβάντα 15-25. Έλ-
λειψη ελέγχου εγκυρό-
τητας λόγω μη χρήσης 
Παρεμβαλλόμενου 

Έλεγχου εγκυρότητας 

 

high 

 

high 

 

very high 

 

T, I 

Συμβάν 26. Εκμετάλ-
λευση μη κρυπτογρα-
φημένων παραμέτρων 
GET λόγω της έλλει-
ψης του προτύπου 

“Ασφαλείς Παράμε-
τροι GET” 

 

 

low 

 

 

very high 

 

 

very high 

 

 

I 
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Επισημαίνουμε ότι ορισμένα συμβάντα ανήκουν στην ίδια περίπτωση όπως συμβαί-

νει με τα συμβάντα 4-14 που αντιστοιχούν στην έλλειψη του Ασφαλούς Καταγραφέα 

Ημερολογίου σε 11 περιπτώσεις και τα συμβάντα 15-25 που αντιστοιχούν σε 11 πε-

ριπτώσεις έλλειψης Παρεμβαλλόμενου Έλεγχου Εγκυρότητας σε διάφορα σημεία του 

σχεδίου. 

Το δένδρο σφαλμάτων για επιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών φαίνεται στο 

Σχήμα 29. Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού αναπτύσσονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Σχήμα 29. Δένδρο σφαλμάτων για τις επιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών στο μη 
ασφαλές σύστημα. 

Κάναμε μια παρόμοια ανάλυση για το ασφαλές σύστημα. Τα πρωτεύοντα συμβάντα 

επίθεσης φαίνονται στον Πίνακα 14 (Στο ασφαλές σύστημα το Προστατευόμενο Σύ-

στημα που αποτελείται από ένα επίπεδο πιστοποίησης της αυθεντικότητας έχει αντι-

κατασταθεί από τον Πληρεξούσιο Ασφάλειας που αποτελείται από δύο επίπεδα πι-

στοποίησης της αυθεντικότητας. Αυτά τα δύο επίπεδα μπορούν και πάλι να ξεπερα-

στούν από μια επίθεση λεξικού. Επίσης δεν υπάρχει μηχανισμός κλειδώματος – 

locking σε επίπεδο σχεδίασης που να αντιμετωπίζει την εκμετάλευση συνθηκών α-

νταγωνισμού – race conditions). 
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Πίνακας 14.  Πρωτεύοντα συμβάντα για το ασφαλές σύστημα 

Πρωτεύον 
Συμβάν 

Πιθανότητα 

Εμφάνισης 

Έκθεση Συνέπειες Κατηγορίες 
επιθέσεων 

Συμβάν 1: Πε-
τυχαίνει μια 
επίθεση λεξι-
κού στον πρώ-
το Φρουρό του 
Πληρεξούσιου 
Ασφάλειας 

 

 

low 

 

 

high 

 

 

very low 

 

 

S, I, E 

Συμβάν 2: Πε-
τυχαίνει μια 
επίθεση λεξι-
κού στον δεύ-
τερο Φρουρό 
του Πληρε-
ξούσιου Α-
σφάλειας 

 

 

low 

 

 

high 

 

 

very high 

 

 

S, I, E 

Συμβάν 3: Γί-
νεται εκμετάλ-
λευση των 
συνθηκών α-
νταγωνισμού 
σε μεταβλητές 
των servlets 

 

 

low 

 

 

high 

 

 

very high 

 

 

I 

 

Οι έξοδοι των δένδρων σφαλμάτων για το ασφαλές και το μη ασφαλές σύστημα συ-

γκεντρώνονται στον Πίνακα 15. Τα αποτελέσματα δείχνουν τον υπολογισμένο κίνδυ-

νο των συνολικών συστημάτων βασισμένο στα πρότυπα ασφάλειας που υπάρχουν / 

λείπουν σε σημεία που χρειάζονται. Καταφέραμε με τη μεθοδολογία μας να ποσοτι-

κοποιήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στα δύο συστήματα σε επιθέσεις STRIDE που εί-

ναι εμφανής σε όλες τις κατηγορίες εκτός από αυτήν της Απάρνησης. 

Πίνακας 15. Υπολογισμένος κίνδυνος για τα δύο συστήματα υπό εξέταση. 

 S T R I E 
Μη ασφαλές σύ-

στημα 
fairly high fairly high very low fairly high fairly high 

Ασφαλές σύστημα very low absolutely low absolutely low very low very low 
Διαφορά σε λεκτι-

κά επίπεδα 
4 5 1 4 4 
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5.9 Εξέλιξη του Κινδύνου για Διαφορετικές Ακολουθίες Ει-
σαγωγής Προτύπων 

Το τρίτο πείραμα εξετάζει τη σταδιακή εισαγωγή προτύπων ασφάλειας στο μη ασφα-

λές σύστημα ώστε να εκτιμήσουμε αν η σειρά εισαγωγής των προτύπων ασφάλειας 

επηρεάζει την εξέλιξη του κινδύνου. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε τις μεταβολές στον 

υπολογιζόμενο κίνδυνο όταν τα πρότυπα ασφάλειας εισάγονται με δύο διαφορετικές 

ακολουθίες. Για λόγους συντομίας θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα για επιθέσεις 

αποκάλυψης πληροφοριών. 

 Στην πρώτη ακολουθία τα πρότυπα ασφάλειας εισάγονται με τη σειρά που 

φαίνεται στον Πίνακα 16. 

Πίνακας 16. Πρώτη ακολουθία χρησιμοποιούμενων προτύπων ασφάλειας. 

1 Πληρεξούσιος ασφάλειας 

2 Ασφαλής Σωλήνας 

3-13 Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου 

14-24 Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας 

Το διάγραμμα στο Σχήμα 30 δείχνει γραφικά την εξέλιξη του υπολογισμένου κινδύ-

νου για την πρώτη ακολουθία. 

 

Σχήμα 30. Εξέλιξη του υπολογισμένου κινδύνου για την πρώτη ακολουθία (Επιθέ-
σεις αποκάλυψης πληροφοριών) 
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Ο κίνδυνος παραμένει στο επίπεδο “fairly-high” (αρκετά υψηλός) στα βήματα 1-23 

και πέφτει σε “low” (χαμηλός) στο βήμα 24 όταν εισάγεται ο τελευταίος “Παρεμβαλ-

λόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας”. Η δραστική μείωση στον κίνδυνο μετά την εισαγω-

γή του τελευταίου προτύπου “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας” συμβαίνει 

επειδή αφαιρείται η τελευταία πηγή επιθέσεων που έχει υψηλές τιμές για πιθανότητα, 

έκθεση και συνέπειες (άλλες πηγές επιθέσεων παραμένουν, όπως για παράδειγμα, ε-

πιθέσεις που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες ανταγωνισμού στις μεταβλητές των 

servlets και επιθέσεις λεξικού στον “Πληρεξούσιο Ασφάλειας”, αλλά αυτές οι επιθέ-

σεις αντιστοιχούν σε χαμηλότερες τιμές για πιθανότητα, έκθεση και συνέπειες). Κα-

θώς η έξοδος της πύλης OR που οδηγεί στο κορυφαίο συμβάν εξαρτάται από την υ-

ψηλότερη είσοδο (επειδή αντιστοιχεί σε μια λειτουργία max), υπάρχει σχετικά υψη-

λός κίνδυνος για το εξεταζόμενο σύστημα μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου προτύ-

που “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας”. Οι ίδιες παρατηρήσεις θα γινόταν 

στη περίπτωση που οποιαδήποτε άλλη πηγή επιθέσεων με υψηλές τιμές για πιθανότη-

τα, έκθεση και συνέπειες θα παρέμενε μέχρι τα τελευταία βήματα. 

Η δεύτερη ακολουθία συνίσταται στην εισαγωγή των προτύπων ασφάλειας όπως 

στον Πίνακα 17. Σε αυτή την ακολουθία τα πρότυπα “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος 

Εγκυρότητας” εισάγονται νωρίτερα. 

Πίνακας 17. Δεύτερη ακολουθία χρησιμοποιούμενων προτύπων ασφάλειας. 

1 Πληρεξούσιος ασφάλειας 

2-12 Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας 

13 Ασφαλής Σωλήνας 

14-24 Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου 

Η εξέλιξη του υπολογισμένου κινδύνου φαίνεται στο Σχήμα 31. 
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Σχήμα 31. Εξέλιξη του υπολογιζόμενου κινδύνου για τη δεύτερη ακολουθία (Επιθέ-

σεις αποκάλυψης πληροφοριών). 

Το επίπεδο κινδύνου είναι “fairly-high” (αρκετά υψηλός) στα βήματα 1-12 και πέφτει 

σε “low” (χαμηλός) στο βήμα 13 που εισάγεται το πρότυπο “Ασφαλής Σωλήνας” (με-

τά την εισαγωγή των προτύπων “Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας”).  

Συγκρίνοντας τα σχήματα 30 και 31, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όταν εισά-

γουμε τον Παρεμβαλλόμενο Έλεγχο Εγκυρότητας και τον Ασφαλή Σωλήνα σε ένα 

πρώιμο στάδιο ο υπολογισμένος κίνδυνος πέφτει νωρίτερα σε σχέση με το αν τα ει-

σάγουμε προς το τέλος των πειραμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Παρεμβαλλόμενος 

Έλεγχος Εγκυρότητας και ο Ασφαλής Σωλήνας είναι σημαντικά πρότυπα όσον αφο-

ρά στην αποκάλυψη πληροφοριών). 

5.10 Περιγραφή και Αξιολόγηση του προτύπου “Ασφαλείς 
παράμετροι GET” 

Η ανάλυση των επιθέσεων στο πρώτο πείραμα δείχνει ότι ακόμη και όταν τα πρότυπα 

ασφάλειας χρησιμοποιούνται κατάλληλα, μπορούν να υπάρχουν μη κρυπτογραφημέ-

νες παράμετροι σε μια αίτηση GET. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν χρησιμοποιεί-

ται μια σύνδεση SSL στην εφαρμογή, μπορούν να υποκλαπούν παράμετροι που στέλ-
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νονται μη κρυπτογραφημένες μέσω μιας αίτησης GET, αν κάποιος αποκτήσει πρό-

σβαση στο ιστορικό των επισκεπτόμενων URL. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη προτεί-

νουμε ένα καινούριο πρότυπο ασφάλειας που ονομάζεται “Ασφαλείς Παράμετροι 

GET” που παρέχει αντίσταση σε αυτήν την επίθεση. Το διάγραμμα κλάσεων του προ-

τεινόμενου προτύπου ασφάλειας φαίνεται στο Σχήμα 32. 

 

Σχήμα 32. Διάγραμμα κλάσεων του προτύπου ασφάλειας “Ασφαλείς παράμετροι 
GET”. 

Σε μια πραγματική εφαρμογή, ο πελάτης (client) μπορεί να είναι οποιοδήποτε servlet 

που στέλνει παραμέτρους μέσω μιας αίτησης GET σε ένα οποιοδήποτε servlet το ο-

ποίο παίζει το ρόλο του στόχου (Target). Το σχετικό διάγραμμα ακολουθίας φαίνεται 

στο σχήμα 33. 
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:Encryptor
  

:Client
  

:Decryptor
  

:SecureBaseAction
  

:Target
  

4.1: decryptParameters

encryptedParameters

3.1: encryptParameters

decryptedParameters

2: setDecryptor

encryptedParameters

3: encryptParameters

1: setEncryptor

decryptedParameters

4: decryptParameters

 

Σχήμα 33. Διάγραμμα ακολουθίας για το πρότυπο ασφάλειας “Ασφαλείς Παράμετροι 
GET” 

Ο πελάτης που θέλει να στείλει κρυπτογραφημένες παραμέτρους μέσω μιας αίτησης 

GET στον στόχο (Target) θέτει ένα αντικείμενο Encryptor για ιδία χρήση και ένα α-

ντικείμενο Decryptor για χρήση από τον στόχο, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες με-

θόδους της κλάσης SecureBaseAction. Μετά, ο πελάτης καλεί τη μέθοδο 

encryptParameters() της SecureBaseAction, η κλήση της οποίας προωθείται στη μέ-

θοδο encryptParameters() του αντικειμένου Encryptor. Μια συλλογή από κρυπτογρα-

φημένες παραμέτρους επιστρέφεται στο αντικείμενο SecureBaseAction και στη συνέ-

χεια στον πελάτη. Ο πελάτης στέλνει στη συνέχεια τις κρυπτογραφημένες παραμέ-

τρους μέσω μιας αίτησης GET στον στόχο (Target). Συνεπώς, αυτές οι παράμετροι 

εμφανίζονται στο ιστορικό των επισκεφθέντων URL κωδικοποιημένες, αφαιρώντας 

μια πηγή πιθανής επίθεσης. Ο στόχος (Target) θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσει αυ-

τές τις παραμέτρους για να λάβει τις αρχικές τιμές τους. Για αυτόν το λόγο ο στόχος 

καλεί τη μέθοδο decryptParameters() της κλάσης SecureBaseAction η κλήση της ο-

ποίας προωθείται στην decryptParameters του αντικειμένου Decryptor. Το αντικείμε-

νο Decryptor επιστρέφει μια συλλογή των αποκρυπτογραφημένων παραμέτρων στο 

αντικείμενο SecureBaseAction, η οποία στη συνέχεια επιστρέφεται στο στόχο. 
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Στο παραπάνω πρότυπο, ο πελάτης μπορεί να διαλέξει οποιουσδήποτε αλγόριθ-

μους κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης, όπως φαίνεται στις συγκεκριμένες κλά-

σεις στο διάγραμμα κλάσεων στο Σχήμα 31. Οι αφηρημένες κλάσεις για τις κλάσεις 

Encryptor και Decryptor επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών υλοποιήσεων για αλγό-

ριθμους κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης, χωρίς να επηρεάζουν το στόχο και 

τον πελάτη. 

5.10.1 Πειραματική Αξιολόγηση 

Για να εκτιμήσουμε την επίδραση του προτεινόμενου προτύπου “Ασφαλείς Παράμε-

τροι GET” στη μείωση του κινδύνου, εισάγαμε αυτό το πρότυπο ασφάλειας ως τελευ-

ταίο βήμα στις δύο ακολουθίες που περιγράφηκαν στην ενότητα 5.8. 

 

Σχήμα 34. Εξέλιξη του υπολογισμένου κινδύνου μετα την εισαγωγή του προτύπου 
“Ασφαλείς Παράμετροι GET” (επιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών). 

Η εισαγωγή του προτεινόμενου προτύπου ασφάλειας και στις δύο περιπτώσεις (ακο-

λουθίες των πινάκων 16 και 17), μείωσαν τον κίνδυνο που σχετίζεται με επιθέσεις 

αποκάλυψης πληροφοριών από “low” (χαμηλό) σε “very low” (πολύ χαμηλό) που 

αντιστοιχεί σε ένα λεκτικό επίπεδο (Σχήμα 34). Αυτή η επιπλέον μείωση οφείλεται 
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στο ότι η εισαγωγή του προτύπου “Ασφαλείς Παράμετροι GET” εξαλείφει την πιθα-

νότητα υποκλοπής μέσω του ιστορικού των URL, που σύμφωνα με τους Πίνακες 10-

12 αντιστοιχεί στις τιμές “low” (χαμηλό), “very high” (πολύ υψηλό) και “very high” 

(πολύ υψηλό) για πιθανότητα, έκθεση και συνέπειες αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές είναι 

σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στις εναπομείνασες πηγές επιθέ-

σεων που δεν μπορούν να εξαλειφθούν σε επίπεδο σχεδίου (εκμετάλλευση συνθηκών 

ανταγωνισμού σε μεταβλητές των servlets και επιθέσεις λεξικού που πετυχαίνουν να 

ξεπεράσουν και τα δύο επίπεδα προστασίας του Πληρεξούσιου Ασφάλειας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Μετάβαση από Απαιτήσεις σε Σχέδιο 
Λαμβάνοντας Υπόψη Θέματα Ασφάλει-
ας 

Όπως έχει προαναφερθεί, η εισαγωγή ασφάλειας σε ένα σύστημα είναι επιθυμητή σε 

όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Το πιο πρώιμο στάδιο στο οποίο μπορούμε να 

ασχοληθούμε με θέματα ασφάλειας είναι αυτό του καθορισμού απαιτήσεων. Μια μέ-

θοδος για την εισαγωγή πληροφοριών σχετικών με τις επιθέσεις που μπορούν να γί-

νουν σε ένα σύστημα, είναι αυτή των κακών περιπτώσεων χρήσης (misuse cases) [3, 

76, 78, 82]. Οι κακές περιπτώσεις χρήσης είναι ένας τρόπος για την καταγραφή αρνη-

τικών σεναρίων για το υπό εξέταση σύστημα [3] και αναφέρουν τα βήματα που απαι-

τούνται για να συμβούν συγκεκριμένες επιθέσεις σε συστήματα. Ένα παράδειγμα κα-

κής περίπτωσης χρήσης είναι το παρακάτω: 

MUC1-1. The attacker obtains access to the System host computer. 

MUC1-2. The attacker eavesdrops sent messages to the System. 

MUC1-3. The attacker analyzes messages possibly containing sensitive 

data. 

MUC1-4. The attacker collects sensitive data. 

MUC1-5. The attacker uses sensitive data. 

MUC1-6. The attacker obtains illegal rights to the System. 

Σε αυτό το παράδειγμα περιγράφεται η κακή περίπτωση χρήσης για μια επίθεση υπο-

κλοπής που χρησιμοποιείται για να αποκτηθούν περισσότερα δικαιώματα από ένα 

χρήστη που δεν τα διαθέτει αρχικά. 

Μπορούμε να εξηγήσουμε τις κακές περιπτώσεις χρήσης και ως λειτουργίες που 

πρέπει να αποφεύγει το σύστημα [78]. Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζουμε κακές 

περιπτώσεις χρήσης που σχετίζονται με το υπό εξέταση σύστημα και όχι περιπτώσεις 
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χρήσης που επηρεάζονται από άλλους παράγοντες (π.χ. επιθέσεις που βασίζονται 

στην προσέγγιση των χρηστών από τους επιτιθέμενους – social engineering).  

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνουμε μια μεθοδολογία για την αυτόματη μετάβαση 

από απαιτήσεις σε αντικειμενοστρεφές σχέδιο (συγκεκριμένα σε διάγραμμα κλάσε-

ων) λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις χρήσης [45] και κακές περιπτώσεις χρήσης. 

Ένα παράδειγμα περίπτωσης χρήσης είναι το εξής: 

UC2-1. User views the product catalog. 

UC2-2. User selects the product from the product catalog. 

UC2-3. System shows product details to the User. 

Σε αυτή την περίπτωση χρήσης περιγράφεται το πως μπορεί ένας χρήστης να δει τις 

λεπτομέρειες ενός προϊόντος. 

Ο σχεδιασμός και η ανάλυση ασφαλών αρχιτεκτονικών λογισμικού με βάση κα-

κές περιπτώσεις χρήσης έχει απασχολήσει τους Pauli και Xu [70]. Ωστόσο ολόκληρη 

η μεθοδολογία τους βασίζεται στην ανάλυση από ανθρώπινες οντότητες (human 

analysis) των κακών περιπτώσεων χρήσης και οι υποψήφιες αρχιτεκτονικές που προ-

κύπτουν από τη μεθοδολογία τους είναι σαφώς λιγότερο λεπτομερείς από ένα κανονι-

κό διάγραμμα κλάσεων. Παρόμοια δουλειά με αυτήν που παρουσιάζεται σε αυτό το 

κεφάλαιο έχει γίνει από τους Mouratidis και Giorgini [63] οι οποίοι επίσης προτεί-

νουν την εισαγωγή προτύπων ασφάλειας, αλλά τα διαγράμματα στα οποία βασίζο-

νται, και συγκεκριμένα το διάγραμμα οντοτήτων (actors) και το διάγραμμα στόχων 

(goals), δεν ανήκουν στην καθιερωμένη μορφή της UML [26].  

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε επίσης τη μείωση του κινδύνου και αντίστοιχα 

την αύξηση της απαιτούμενης προγραμματιστικής προσπάθειας που προκύπτει, λαμ-

βάνοντας υπόψη κακές περιπτώσεις χρήσης και την αντιμετώπισή τους. Για τον υπο-

λογισμό του κινδύνου χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο προ-

ηγούμενο κεφάλαιο για ασαφή ανάλυση κινδύνου. Για τον υπολογισμό της απαιτού-

μενης προγραμματιστικής προσπάθειας χρησιμοποιούνται τα αντικειμενοστρεφή ση-

μεία συναρτήσεων (Object Oriented Function Points – OOFP) [7]. Τα αντικειμενο-

στρεφή σημεία συναρτήσεων εξαρτώνται από το πλήθος των οντοτήτων (μέθοδοι, 

συσχετίσεις) που εμφανίζονται στο αντικειμενοστρεφές σχέδιο σε κάθε κλάση. Όσες 

περισσότερες μέθοδοι εμφανίζονται σε μια κλάση και όσο περισσότερες συσχετίσεις 
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ξεκινούν από την κλάση, τόσο περισσότερα τα αντικειμενοστρεφή σημεία συναρτή-

σεων. 

Tέλος, εξετάζουμε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, που είναι η εύρεση του μι-

κρότερου συστήματος (όσον αφορά στην απαιτούμενη προγραμματιστική προσπά-

θεια) όταν ο κίνδυνος δεν πρέπει να ξεπερνάει ένα καθορισμένο όριο. 

Προκειμένου να γίνει η αυτόματη μετάβαση από απαιτήσεις σε διάγραμμα κλά-

σεων, επεκτείνουμε μια τεχνική φυσικής επεξεργασίας γλώσσας [22] για να παραχθεί 

ένα λεπτομερές διάγραμμα κλάσεων που περιλαμβάνει και πρότυπα ασφάλειας [11, 

84] για προστασία από επιθέσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις κακής χρήσης. 

6.1 Σχετική Έρευνα για τη Μετάβαση από Απαιτήσεις σε 
Αντικειμενοστρεφές Σχέδιο 

Έχει γίνει στο παρελθόν σημαντική ερευνητική δουλειά για την αυτόματη μετάβαση 

από φυσική γλώσσα σε διαγράμματα UML. Στο [50] προτείνεται μια μέθοδος για με-

τάβαση από καθορισμούς απαιτήσεων (use case specifications) σε ένα μοντέλο κλά-

σεων σύμφωνα με το Rational Unified Process [44]. Βασίζεται στη γνώση του πεδίου 

που αναφέρονται οι περιπτώσεις χρήσης καθώς χρησιμοποιεί ένα λεξικό για το πεδίο 

που ανήκουν οι απαιτήσεις. Πρώτα δημιουργούνται περιπτώσεις χρήσης από μια πε-

ριγραφή φυσικής γλώσσας αναγνωρίζοντας υποψήφιες οντότητες (actors) ως ουσια-

στικά που υπάρχουν στο λεξικό και περιπτώσεις χρήσης ως ενέργειες που γίνονται 

από τις οντότητες. Μετά τη δημιουργία των περιπτώσεων χρήσης, υποψήφια αντικεί-

μενα αναγνωρίζονται ως οντότητες που υπάρχουν στο λεξικό. Ένα διάγραμμα ευρω-

στίας (robustness diagram) δημιουργείται ως ενδιάμεσο βήμα. Όταν δύο αντικείμενα 

ή μια οντότητα και ένα αντικείμενο υπάρχουν σε μια φράση, αναγνωρίζεται μια συ-

σχέτιση (association) μεταξύ τους. Συνθέσεις (compositions) και γενικεύσεις 

(generalizations) εντοπίζονται από τις σχέσεις μεταξύ των περιπτώσεων χρήσης (πε-

ρίληψη μιας περίπτωσης χρήσης από μια άλλη, γενικεύσεις περιπτώσεων χρήσης). 

Σε αρκετές ερευνητικές εργασίες εξετάζεται η αυτόματη μετάβαση από λεκτικές 

περιγραφές σε εννοιολογικά μοντέλα (conceptual models) [68, 40, 38]. Το βασικό 

πρόβλημα με αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να α-

ντιμετωπιστεί η ασάφεια του ελεύθερου κειμένου και το μοντέλο που προκύπτει είναι 

υπερ-καθορισμένο (over-specified) (που σημαίνει ότι παράγονται περισσότερες κλά-
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σεις από αυτές που θα χρησιμοποιούσε ένας σχεδιαστής λογισμικού), σε μεγαλύτερο 

βαθμό από όταν χρησιμοποιούνται περιπτώσεις χρήσης ως είσοδος. Στο [68] ακολου-

θείται μια ημι-αυτόματη προσέγγιση στο πρόβλημα. Το ελεύθερο κείμενο που χρησι-

μοποιείται ως είσοδος υπόκειται σε μορφολογική ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί τι 

μέρος του λόγου είναι η κάθε λέξη σε αυτό. Από αυτή την ανάλυση αναγνωρίζονται 

λεκτικά αντικείμενα που αντιστοιχίζονται σε στοιχεία του διαγράμματος κλάσεων. Τα 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ουσιαστικά αντιστοιχίζονται σε κλάσεις, τα ρήματα α-

ντιστοιχίζονται σε μεθόδους και τα επίθετα αντιστοιχίζονται σε ιδιότητες. Μέσω της 

παρέμβασης ενός χρήστη, αυτά τα στοιχεία ενοποιούνται σε ένα διάγραμμα κλάσεων. 

Η εισαγωγή των συσχετίσεων ανάμεσα στις κλάσεις γίνεται από το χρήστη. Στο [40] 

οι λεκτικές περιγραφές υφίστανται φυσική επεξεργασία γλώσσας και παράγεται ένα 

σημασιολογικό δίκτυο (semantic network) ως ενδιάμεσο στάδιο. Από το σημασιολο-

γικό δίκτυο παράγεται ένα μοντέλο πεδίου (domain model)[45] χωρίς συσχετίσεις. Σε 

αυτή τη δουλειά αναγνωρίζονται επίσης φραστικά ρήματα (phrasal verbs). Στο [38] 

χρησιμοποιείται μια προσέγγιση τεχνητής νοημοσύνης. Μετά τη φυσική επεξεργασία 

γλώσσας ένα σύστημα prolog μετατρέπει τα δένδρα γραμματικής ανάλυσης (parse 

trees) σε μια δομή κατηγορούμενου-αντικειμένου. Μετά από αυτό αναγνωρίζεται ο 

γενικός τομέας στον οποίο αναφέρονται οι απαιτήσεις και σχηματίζεται μια οντολο-

γία λαμβάνοντας υπόψη σύνθετα ουσιαστικά. Οι ιδιότητες αναγνωρίζονται από αυτή 

την οντολογία χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων ως λεξικό. Στη συνέχεια κατα-

σκευάζεται το μοντέλο πεδίου. Η εξέταση των αποτελεσμάτων αυτής της μεθόδου 

δείχνει ότι υπάρχουν πιθανές μέθοδοι που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν. 

Στο [48] εξετάζεται μια ημι-αυτόματη μέθοδος για τη μετατροπή των περιπτώσε-

ων χρήσης σε διαγράμματα ακολουθίας, χρησιμοποιώντας τεχνικές φυσικής επεξερ-

γασίας γλώσσας. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σε ενεργητική φωνή και επιπλέον αν 

είναι σύνθετες, ακολουθούνται κάποιοι κανόνες για την απλοποίησή τους. Σε αυτήν 

τη μέθοδο, η παρέμβαση του χρήστη είναι απαραίτητη όταν ο γραμματικός αναλυτής 

παράγει λανθασμένα δένδρα. 

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε εμείς χρησιμοποιεί ορισμένα ενδιάμεσα αποτε-

λέσματα από τα άρθρα [58, 59, 23, 22]. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθοδολογίας 

που περιγράφεται σε αυτά τα άρθρα είναι ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει κανείς την 

πολυπλοκότητα της φυσικής γλώσσας, καθώς η είσοδος είναι περιπτώσεις χρήσης 

που υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες [45]. Σε αυτές τις μεθόδους παράγονται 
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εκτιμήσεις του καθορισμού συμπεριφοράς (behavior specifications) των οντοτήτων 

που μοντελοποιούνται από την περίπτωση χρήσης. Οι εκτιμήσεις του καθορισμού 

συμπεριφοράς περιγράφονται χρησιμοποιώντας προ-περιπτώσεις (pro cases) που εί-

ναι ένα ενδιάμεσο βήμα για την παραγωγή διαγραμμάτων ακολουθιών συστήματος 

(System Sequence Diagrams)[45]. Οι προ-περιπτώσεις δημιουργούνται με την ανά-

λυση των συντακτικών δένδρων που παράγονται από τη φυσική επεξεργασία γλώσ-

σας των λεκτικών περιπτώσεων χρήσης. 

Καμία από τις παραπάνω μεθοδολογίες δεν εξετάζει θέματα ασφάλειας στην πα-

ραγωγή του διαγράμματος κλάσεων. 

6.2 Η Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

Η κύρια μεθοδολογία της προσέγγισής μας εξάγει ένα λεπτομερές διάγραμμα κλάσε-

ων από τις περιπτώσεις χρήσης και τις κακές περιπτώσεις χρήσης στις απαιτήσεις. Με 

βάση τις κακές περιπτώσεις χρήσης προστίθενται πρότυπα ασφάλειας στο αντικειμε-

νοστρεφές σχέδιο [37]. Τα σχετικά συστήματα που δημιουργήθηκαν μπορούν να βρε-

θούν στο [65]. 

6.2.1 Περιγραφή των Δεδομένων Εισόδου της Μεθοδολογίας 

Η μεθοδολογία μας χρησιμοποιεί ως είσοδο κείμενο περιπτώσεων χρήσης για το εξε-

ταζόμενο σύστημα και κείμενο κακών περιπτώσεων χρήσης για να περιγραφούν οι 

επιθέσεις στο προαναφερθέν σύστημα. Για την περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης 

χρησιμοποιούμε το πρότυπο που προτείνεται από τον Larman [45], ενώ για την περι-

γραφή των κακών περιπτώσεων χρήσης χρησιμοποιούμε το πρότυπο που προτάθηκε 

από τους Sindre και Opdahl [77]. Η μεθοδολογία μας είναι νέα καθώς για πρώτη φο-

ρά προτείνεται μια μεθοδολογία μετάβασης από περιπτώσεις χρήσης/κακές περιπτώ-

σεις χρήσης σε διάγραμμα κλάσεων λαμβάνοντας υπόψη θέματα ασφάλειας. Για κάθε 

περίπτωση χρήσης/κακή περίπτωση χρήσης πρέπει να καθοριστούν η κύρια οντότητα 

και το υπό σχεδίαση σύστημα. Κάθε περίπτωση χρήσης αποτελείται από ένα ή περισ-

σότερα βήματα περίπτωσης χρήσης. Κάθε βήμα περίπτωσης χρήσης είναι μια φράση 

σε ενεργητική φωνή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περίπτωσης χρήσης είναι το 

εξής: 

UC4-1.  User enters product name, product details and product price to the System. 
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UC4-2.  The System adds new product to the product catalog. 

UC4-1a  Product price is not a number. 

UC4-1a1 System asks the User to reenter product name, product details and product price. 

Κάθε βήμα περίπτωσης χρήσης περιγράφεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό (id) 

που προκύπτει από τη συνένωση του αριθμού περίπτωσης χρήσης και του αύξοντα 

αριθμού του βήματος περίπτωσης χρήσης (π.χ. 4-1, 4-2). Οι περιπτώσεις χρήσης μπο-

ρούν επίσης να έχουν εναλλακτικές ροές που εκτελούνται όταν ισχύουν κάποιες συν-

θήκες. Για παράδειγμα, το βήμα 4-1a είναι μια συνθήκη που συνδέεται με το βήμα 4-

1. Αν ικανοποιείται όταν εκτελείται το βήμα 4-1, εκτελούνται τα εναλλακτικά βήματα 

που στην περίπτωσή μας είναι το βήμα 4-1a1. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κακής περίπτωσης χρήσης είναι το εξής: 

MUC4-1. The attacker identifies a database related input field. 

MUC4-2. The attacker forces the System to create a malicious SQLStatement. 

MUC4-3. The attacker modifies the database. 

Μια κακή περίπτωση χρήσης ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τις περιπτώσεις χρή-

σης όσον αφορά στα αναγνωριστικά και περιγράφει τα βήματα για να γίνει μια συ-

γκεκριμένη επίθεση. 

Η μεθοδολογία μας χρειάζεται κάποια επιπλέον πληροφορία σχετικά με ρήματα 

που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες: 

1. Ρήματα «εισόδου» (input verbs): Ρήματα που δείχνουν ότι εισάγεται πληροφορία 

στο σύστημα (π.χ. “input”, “enter”, “reenter”). 

2. Ρήματα «εισόδου στο σύστημα» (entry point verbs): Ρήματα που δείχνουν ένα 

σημείο εισόδου στο σύστημα (π.χ. “log in”, “log on”). 

3. Ρήματα «εξόδου από το σύστημα» (leave system verbs): Ρήματα που δείχνουν 

το τέλος της χρήσης του συστήματος (π.χ. “log out”, “log off”). 

6.2.2  Φυσική Επεξεργασία Γλώσσας των Περιπτώσεων Χρήσης 

Ένα βήμα περίπτωσης χρήσης αποτελείται από μία ή περισσότερες ρηματικές φρά-

σεις. Η περίπτωση στην οποία υπάρχουν περισσότερες από μια ρηματικές φράσεις 

συμβαίνει όταν το βήμα περίπτωσης χρήσης περιέχει ένα βοηθητικό ρήμα (π.χ. “ask”, 
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“choose”, “request”) [4]. Για παράδειγμα, η πρόταση “System asks the User to reenter 

personal information” αποτελείται από δύο ρηματικές φράσεις. Μια ρηματική φράση 

όπου “System” είναι το υποκείμενο, “ask” είναι το ρήμα και “User” είναι το αντικεί-

μενο και μια ρηματική φράση όπου “User” είναι το υποκείμενο, “reenter” είναι το 

ρήμα και “personal information” είναι το αντικείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση η 

πρώτη ρηματική φράση, που περιέχει και το βοηθητικό ρήμα αγνοείται στην επεξερ-

γασία που ακολουθεί καθώς περιγράφει μια βοηθητική ενέργεια. 

Για κάθε ρηματική φράση εξάγεται η παρακάτω πληροφορία: 

1. Το υποκείμενο 

2. Το ρήμα: Το ρήμα μπορεί να είναι είτε ένα απλό, είτε ένα περιφραστικό ρήμα 

(π.χ. “log in”, “log out”). 

3. Άμεσα αντικείμενα: Ένα σύνολο απλών ή σύνθετων άμεσων αντικειμένων 

(π.χ. product information) της φραστικής πρότασης. 

4. Ένα πιθανό έμμεσο αντικείμενο: Ένα απλό ή σύνθετο αντικείμενο που ακο-

λουθεί μια από τις προθέσεις “from”, “to”, “for”. 

Για παράδειγμα, στη ρηματική φράση “User selects the product from the product 

catalog”, το υποκείμενο είναι το “User”, το ρήμα είναι το “select”, υπάρχει ένα άμεσο 

αντικείμενο, συγκεκριμένα το “product” και το έμμεσο αντικείμενο είναι το “product 

catalog”. 

Για να εξαγάγουμε την παραπάνω πληροφορία, επεκτείναμε ένα εργαλείο που σε 

πρώτη φάση εξάγει το υποκείμενο, τα απλά ρήματα και τα απλά άμεσα αντικείμενα 

από τις ρηματικές φράσεις [22]. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί ως είσοδο τα δένδρα 

γραμματικής ανάλυσης που παράγονται από τρία εργαλεία φυσικής επεξεργασίας 

γλώσσας. Μετά επιλέγεται το καλύτερο δένδρο με βάση το κατά πόσο κάθε δένδρο 

ταιριάζει με προκαθορισμένους κανόνες για περιπτώσεις χρήσης. 

Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, τα σύνθετα άμεσα/έμμεσα αντικείμενα μιας ρη-

ματικής φράσης αναγνωρίζονται συνθέτοντας ακολουθίες από αντικείμενα που είναι 

γειτονικά «αδέρφια» στο συντακτικό δένδρο. Για παράδειγμα, στην πρόταση “System 

shows order information to the User” το σύνθετο άμεσο αντικείμενο είναι το “order 

information”. Τα επίθετα αγνοούνται στο σχηματισμό των σύνθετων άμεσων αντικει-

μένων. 
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Φραστικά ρήματα αναγνωρίζονται ως ρήματα που ακολουθούνται από ένα μόριο 

(particle) [4, 69]. Για παράδειγμα, στην πρόταση “User logs in to the system” το 

φραστικό ρήμα είναι το “log in”. 

Κάναμε την παρατήρηση ότι σε συγκεκριμένα δένδρα συντακτικής ανάλυσης ου-

σιαστικά αναγνωρίζονται κατά λάθος ως επίθετα. Για αυτόν το λόγο, προκειμένου να 

αναγνωριστούν σωστά τα άμεσα/έμμεσα αντικείμενα, επιλέγουμε το συντακτικό δέν-

δρο με το μεγαλύτερο αριθμό ουσιαστικών από τα δένδρα των προαναφερθέντων συ-

ντακτικών αναλυτών (parsers) .  

6.2.3 Σχεδίαση του Αρχικού Διαγράμματος Κλάσεων 

Η πληροφορία που υπάρχει στις περιπτώσεις χρήσης είναι αρκετή ώστε να σχεδιαστεί 

ένα αρχικό διάγραμμα UML που είναι βασικά ένα επεκταμένο μοντέλο πεδίου [45]. 

Το αρχικό διάγραμμα κλάσεων (επεκταμένο μοντέλο πεδίου) έχει την επιπλέον πλη-

ροφορία των κατευθυνόμενων συσχετίσεων και μεθόδων, σε σύγκριση με ένα μοντέ-

λο πεδίου. 

Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του αρχικού διαγράμματος 

κλάσεων εφαρμόζονται σε κάθε ρηματική φράση και είναι οι εξής: 

1. Αν δεν υπάρχει έμμεσο αντικείμενο ή είναι μια κύρια οντότητα/το υπό 

σχεδίαση σύστημα (SuD): 

Δημιουργείται μια κλάση για κάθε απλό / σύνθετο άμεσο αντικείμενο με μια 

μέθοδο που έχει το όνομα του ρήματος / φραστικού ρήματος και καθόλου πα-

ραμέτρους 

2. Αν υπάρχει έμμεσο αντικείμενο και δεν είναι κύρια οντότητα/το υπό  

σχεδίαση σύστημα (SuD): 

Δημιουργείται μια κλάση για κάθε απλό / σύνθετο άμεσο αντικείμενο. 

Δημιουργείται μια κλάση για το έμμεσο αντικείμενο. Για κάθε απλό / σύνθετο 

άμεσο αντικείμενο μια μέθοδος προστίθεται στην κλάση που αντιστοιχεί στο 

έμμεσο αντικείμενο έχοντας το όνομα του ρήματος / φραστικού ρήματος και 

το απλό/σύνθετο άμεσο αντικείμενο ως παράμετρο. 

Τέλος, προστίθενται συσχετίσεις από την κλάση που αντιστοιχεί στο έμμεσο 

αντικείμενο σε όλες τις κλάσεις που αντιστοιχούν στα άπλα/σύνθετα άμεσα 

αντικείμενα. 
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Οι κύριες οντότητες και το υπό σχεδίαση σύστημα δεν μοντελοποιούνται ως κλάσεις. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση 1 είναι το βήμα περίπτωσης 

χρήσης “User enters product name, product details and product price to the System”, 

καθώς το έμμεσο αντικείμενο “System” είναι το SuD. To υποκείμενο της πρότασης 

είναι το “User” και αντιστοιχεί στην κύρια οντότητα. Υπάρχουν τρία άμεσα αντικεί-

μενα, συγκεκριμένα, τα “product name”, “product detail” και “product price” που μο-

ντελοποιούνται ως κλάσεις. Το ρήμα είναι το “enter” και μοντελοποιείται ως μέθοδος 

για κάθε κλάση άμεσου αντικειμένου. Το σχετικό διάγραμμα κλάσεων φαίνεται στο 

Σχήμα 35. 

 

Σχήμα 35. Διάγραμμα κλάσεων για το βήμα περίπτωσης χρήσης “User enters product 
name, product details and product price to the System”. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση 2 είναι το βήμα περίπτωσης 

χρήσης “User selects the product from the product catalog”, καθώς το έμμεσο αντι-

κείμενο είναι το “product catalog” που δεν είναι κύρια οντότητα/SuD για την συγκε-

κριμένη περίπτωση χρήσης και συνεπώς μοντελοποιείται ως μια κλάση. Το υποκείμε-

νο της πρότασης είναι το “User” που είναι η κύρια οντότητα της περίπτωσης χρήσης. 

Υπάρχει ένα άμεσο αντικείμενο, συγκεκριμένα, το “product” που μοντελοποιείται ως 

κλάση. Το ρήμα είναι το “select” και μοντελοποιείται ως μέθοδος της κλάσης του έμ-

μεσου αντικειμένου με μια παράμετρο που αντιστοιχεί στην κλάση άμεσου αντικει-

μένου. Επιπλέον προστίθεται μια συσχέτιση από την κλάση έμμεσου αντικειμένου 

στην κλάση άμεσου αντικειμένου. Το σχετικό διάγραμμα κλάσεων φαίνεται στο Σχή-

μα 36. 

 

Σχήμα 36. Διάγραμμα κλάσεων για το βήμα περίπτωσης χρήσης “User selects the 
product from the product catalog”. 
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6.2.4 Συμπερίληψη κλάσεων διεπιφάνειας χρήσης 

Σε μια πραγματική εφαρμογή πολλαπλών διαζωμάτων (multi tier application) οι θε-

μελιώδεις (conceptual) κλάσεις που έχουν προστεθεί στο προηγούμενο βήμα της με-

θοδολογίας μας, χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με το διάζωμα βάσης δε-

δομένων (database tier). Οι περισσότερες επιθέσεις επιπέδου εφαρμογής (application 

level attacks) δεν συμβαίνουν άμεσα στο διάζωμα βάσης δεδομένων, αλλά ξεκινούν 

σε φόρμες διεπιφάνειας χρήσης (User Ιnterface forms), όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά 

με όλο το σύστημα. Συνεπώς είναι απαραίτητη η προστασία των κλάσεων διεπιφά-

νειας χρήσης για να υπάρχει ασφάλεια στο σύστημα. 

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται για τη δημιουργία φορμών διεπιφάνειας χρήσης 

εφαρμόζονται σε κάθε ρηματική φράση και είναι οι εξής: 

1. Αν το ρήμα είναι «ρήμα εισόδου στο σύστημα» (ενότητα 6.2.1), δημιουργεί-

ται μια κλάση φόρμας διεπιφάνειας χρήσης (UI form) με τα στερεότυπα 

“ApplicationEntryPoint” και “Input”. Το στερεότυπο “Input” συμπεριλαμβά-

νεται καθώς ο χρήστης πρέπει να δώσει τα διαπιστευτήρια του (όνομα χρή-

στη, συνθηματικό) σε σημεία εισόδου στο σύστημα. 

2. Αν το ρήμα είναι «ρήμα εξόδου από το σύστημα» (ενότητα 6.2.1), δημιουρ-

γείται μια κλάση διεπιφάνειας χρήσης. 

3. Αν δεν ισχύουν οι περιπτώσεις 1 και 2 και η κύρια οντότητα του βήματος πε-

ρίπτωσης χρήσης υπάρχει στη ρηματική φράση: 

(α) Αν η ρηματική φράση έχει ένα έμμεσο αντικείμενο που δεν είναι η κύ-

ρια οντότητα/SuD, δημιουργείται μια κλάση φόρμας διεπιφάνειας 

χρήσης (βασισμένη στο όνομα του έμμεσου αντικειμένου) με μια συ-

σχέτιση προς την κλάση έμμεσου αντικειμένου. 

(β) Αν δεν υπάρχει έμμεσο αντικείμενο ή το έμμεσο αντικείμενο είναι η 

κύρια οντότητα/SuD, δημιουργείται μια κλάση φόρμας διεπιφάνειας 

χρήσης για όλα τα άμεσα αντικείμενα της ρηματικής φράσης με συ-

σχετίσεις προς όλες τις κλάσεις άμεσων αντικειμένων 
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Και στις δύο περιπτώσεις, (3α) και (3β), αν το ρήμα της ρηματικής φράσης εί-

ναι «ρήμα εισόδου» (τμήμα 6.2.1) το στερεότυπο “Input” προστίθεται στις 

δημιουργημένες κλάσεις φόρμας διεπιφάνειας χρήσης. 

Αν έχει επιλεγεί να υπάρχει μηχανισμός καταγραφής ημερολογίου (logging) προστί-

θεται και το στερεότυπο “performsLogging” σε κάθε κλάση φόρμας διεπιφάνειας 

χρήσης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση 1 είναι το βήμα περίπτωσης 

χρήσης “User logs in to the System”, καθώς το ρήμα “log in” είναι «ρήμα εισόδου 

στο σύστημα». Το σχετικό διάγραμμα κλάσεων φαίνεται στο Σχήμα 37. Όπως μπορεί 

να παρατηρηθεί, η κλάση έχει περισσότερα από ένα στερεότυπα που διαχωρίζονται 

με το σύμβολο “:”. 

 

Σχήμα 37. Η κλάση φόρμας διεπιφάνειας χρήσης που δημιουργείται για το βήμα πε-
ρίπτωσης χρήσης “User logs in to the System”. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση 3α είναι το βήμα περίπτωσης 

χρήσης “User selects the product from the product catalog” καθώς η ρηματική φράση 

έχει ένα έμμεσο αντικείμενο, συγκεκριμένα το “product catalog” που δεν είναι κύρια 

οντότητα ή SuD. Το σχετικό διάγραμμα κλάσεων φαίνεται στο Σχήμα 38. 

«performsLogging»
ProductCatalogForm

+select()

ProductCatalog

 

Σχήμα 38. Η κλάση διεπιφάνειας χρήσης και η σχετική συσχέτιση που δημιουργήθη-
καν για το βήμα περίπτωσης χρήσης “User selects the product from the 
product catalog”. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση (3β) είναι το βήμα περίπτωσης 

χρήσης “User enters product name, product details and product price to the System”, 

καθώς το έμμεσο αντικείμενο είναι SuD. Σε αυτήν τη ρηματική φράση υπάρχουν τρία 

άμεσα αντικείμενα, συγκεκριμένα, τα “product name”, “product detail” και “product 

price”, που έχουν το κοινό πρόθεμα “product”. To σχετικό διάγραμμα κλάσεων φαί-

νεται στο Σχήμα 39. 
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«input:performsLogging»
ProductForm

+enter()

ProductPrice

+enter()

ProductDetail

+enter()

ProductName

 

Σχήμα 39. Η κλάση διεπιφάνειας χρήσης και οι αντίστοιχες συσχετίσεις που δημι-
ουργήθηκαν για το βήμα περίπτωσης χρήσης “User enters product name, 
product details and product price to the System”. 

6.2.5  Συμπ
Χρήσ

Το αντικειμενοστρεφές σχέδιο μέχρι τώρα είναι πλήρες όσον αφορά στις λειτουργικές 

ι 

επιθέσεις που μπορούν να συμβούν και τις οποίες έχει λάβει υπόψη του ο μηχανικός 

 

ήταν να απαιτείται από τον μηχανικό να βάλει μια ετικέτα με το όνομα της αντίστοι-

χης  

είναι  οι

 

ερίληψη των Προτύπων Ασφάλειας με Βάση τις Κακές Περιπτώσεις 
ης 

απαιτήσεις, αλλά έως τώρα δεν έχουν ληφθεί υπόψη καθόλου θέματα ασφάλειας. Ο

απαιτήσεων (requirements engineer), περιγράφονται στις κακές περιπτώσεις χρήσης. 

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι επιθέσεις που καταγράφονται στις κακές περι-

πτώσεις χρήσης, θεωρήσαμε τρεις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη λύση θα

επίθεσης. Αυτή η προσέγγιση θα ήταν πολύ απλοϊκή για να χρησιμοποιηθεί. Η

δεύτερη λύση θα ήταν να γίνει αυτόματα κατανοητό το θέμα των φράσεων (ερμηνεία 

θέματος – discourse interpretation) που υπάρχουν στις κακές περιπτώσεις χρήσης, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές κατανόησης φυσικής γλώσσας (natural language 

understanding) [4]. Δεν ακολουθήσαμε αυτή την προσέγγιση επειδή απαιτεί σημασι-

ολογική πληροφορία, κάτι που είναι πέρα από τους στόχους αυτής της εργασίας. Η 

τρίτη προσέγγιση  να αναγνωρίζονται  επιθέσεις με τεχνικές εύρεσης λέξεων 

κλειδιών. Ακολουθήσαμε μια προσέγγιση που βασίζεται σε εκφράσεις Boole, όπου οι

μεταβλητές Boole λαμβάνουν τιμές με βάση την ύπαρξη ή όχι συγκεκριμένων λημμά-

των στα βήματα κακών περιπτώσεων χρήσης. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ικανο-
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ποιητική για το σκοπό μας, καθώς θεωρούμε ότι οι κακές περιπτώσεις χρήσης είναι 

σωστά καταγεγραμμένες και ακολουθούν τους κανόνες καταγραφής περιπτώσεων 

χρήσης. 

Για να εξηγήσουμε την τεχνική που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να αναγνωρί-

σουμε τις επιθέσεις από τις κακές περιπτώσεις χρήσης, δείχνουμε την έκφραση Boole 

για την επίθεση CSS. H κακή περίπτωση χρήσης που αντιστοιχεί στην επίθεση CSS 

είνα

er enters malicious script code to the input field. 

MUC5-3. The System executes the malicious script code. 

 επίθεση CSS είναι η 

(phrase = ”malicious script” or phrase = ”harmful script” or phrase = ”cross-

rase = ”header”)). 

 phrase = ”word1 ... wordN” σημαίνει ότι τα λήμματα word1 ... 

ήμα κακής περίπτωσης χρήσης. Για να αναγνωρί-

σουμε την απαιτούμε να συνυπάρχουν στην ίδια φράση είτε τα λήμματα 

εκφράσεις Boole που χρησιμοποιούνται 

για 

84] που αντιμετωπίζουν αυτές τις επιθέσεις σε κατάλληλα ση-

μεία. Για κάθε επίθεση εξετάζονται συγκεκριμένα στερεότυπα και εισάγονται κατάλ-

ι η ακόλουθη: 

MUC5-1. The attacker identifies an input field shown in another form. 

MUC5-2.  The attack

Η έκφραση Boole που χρησιμοποιήσαμε για να αναγνωριστεί η

ακόλουθη: 

Site script”) 

and (not (ph

όπου ο όρος  ”

wordN” συνυπάρχουν στο ίδιο β

 επίθεση CSS 

“malicious” και “script” είτε τα λήμματα “harmful” και “script”, ή τα λήμματα 

“crossSite” και “script” στην ίδια φράση και να μην υπάρχει το λήμμα “header” σε 

καμία φράση της κακής περίπτωσης χρήσης. 

Το τμήμα “not” της συνθήκης είναι απαραίτητο ώστε να μην αναγνωριστεί κατά 

λάθος μια κακή περίπτωση χρήσης επίθεσης διαχωρισμού απόκρισης HTTP ως κακή 

περίπτωση χρήσης για μια επίθεση CSS. Οι 

να αναγνωριστούν οι επιθέσεις που σχετίζονται με τις κακές περιπτώσεις χρήσης 

ρυθμίζονται εύκολα. 

Με βάση τις επιθέσεις που έχουν αναγνωριστεί στις κακές περιπτώσεις χρήσης 

και τα στερεότυπα των κλάσεων στο τρέχον διάγραμμα κλάσεων, προστίθενται πρό-

τυπα ασφάλειας [11, 
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ληλ

Στερεότυπο Πρότυπο Ασφάλειας 

α πρότυπα ασφάλειας. Ο Πίνακας 18 δείχνει την αντιστοιχία ανάμεσα σε επιθέ-

σεις που λαμβάνονται υπόψη, στερεότυπα που υπάρχουν στο διάγραμμα κλάσεων και 

πρότυπα ασφάλειας. 

Πίνακας 18. Αντιστοιχία ανάμεσα σε καταγεγραμμένες επιθέσεις, στερεότυπα κλά-
σεων και πρότυπα ασφάλειας που εισάγονται. 

Επίθεση 

Υποκλοπή «ApplicationEntryPoint» Ασφαλής Σωλήνας 

Εκμετάλλευ
μηχανισμού πιστοποίησης 

αυθεντικότητας 

Πληρεξούσιος Ασφάλειας ση αδύνατου «ApplicationEntryPoint» 

Αλλοίωσ ών ημε- Ασφ Η-η καταγραφ
ρολογίου 

«performsLogging» αλής Καταγραφέας 
μερολογίου 

Ένριψη SQL «Input» Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος 
Εγκυρότητας 

Επίθεση CSS «Input» Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος 
Εγκυρότητας 

Διαχω ισης ρισμός Απόκρ
HTTP 

«Input» Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος 
Εγκυρότητας 

Τα πρό ιας συνδέονται μ άσεις που έ  

στερεότυπα μέσω μιας κατευθυνόμενης συσχέτισης, από τις υπό κίνδυνο κλάσεις στις 

κλάσεις  που έχουν  ρόλο που π  

19. 

Πρότυπο Ασφάλειας Ρόλος Προτύπου Ασφάλειας 

τυπα ασφάλε ε τις κλ χουν τα προαναφερθέντα

 του προτύπου ασφάλειας  τον εριγράφεται στον Πίνακα

Πίνακας 19. Ρόλοι των προτύπων ασφάλειας που συσχετίζονται με τις κλάσεις υπό 
κίνδυνο. 

Ασφαλής Σωλήνας SecurePipe 

Πληρεξούσιος Ασφάλειας Guard1 

Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας SecureBaseAction 

Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου SecureLogger 
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Έ προηγούμενα β αι στη συ-

νέχεια. 

Υποθέτουμε ότι έχουν καταγραφεί οι παρακάτω κακές περιπτώσεις χρήσης: 

MUC1-1. The attacker obtains access to the logs. 

 The attacker modifies the logs. 

MUC2-1. The attacker identifies a database related input field. 

MUC2-2. The attacker forces the system to create a malicious SQLStatement. 

Αναγνωρίζονται οι επιθέσεις αλλοίωσης καταγραφών ημερολογίου και ένριψης 

C2, αντίστοιχα. Συνεπώς, 

 επίθεσης αλ-

ε στο MUC1 και (β) του στερεότυπου 

“pe

να χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα ήματα περιγράφετ

MUC1-2.

MUC2-3. The attacker modifies the database. 

SQL για τις περιπτώσεις κακής χρήσης MUC1 και MU

προστέθηκε ένας Ασφαλής Καταγραφέας Ημερολογίου εξαιτίας, (α) της

λοίωσης καταγραφών που αναγνωρίστηκ

rformsLogging” στην κλάση “LoginNameForm”. Το πρότυπο “Παρεμβαλλόμενος 

Έλεγχος Εγκυρότητας” προστέθηκε εξαιτίας, (α) της επίθεσης ένριψης SQL που ανα-

γνωρίστηκε στο MUC2 και (β) του στερεότυπου «Input» στην κλάση 

“LoginNameForm”. To διάγραμμα κλάσεων που δημιουργείται, φαίνεται στο Σχήμα 

40. 

 

Σχήμα 40. Προσθήκη των κατάλληλων προτύπων ασφάλειας βασισμένη στις επιθέ-
σεις που αναγνωρίζονται από τις κακές περιπτώσεις χρήσης και τα στε-
ρεότυπα της κλάσης “LoginNameForm”. 
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6.3 Ανταγωνισμός (Trade-off) μεταξύ Κινδύνου και Προ-
σπάθειας Ανάπτυξης για το Σύστημα 

Όπως φαίνεται από την περιγραφή της μεθοδολογίας μας, όταν εισάγονται περισσό-

τερες κακές περιπτώσεις χρήσης στις απαιτήσεις, το σύστημα προστατεύεται από ένα 

μεγαλύτερο αριθμό τύπων επιθέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη των κα-

τάλληλων προτύπων ασφάλειας στα κατάλληλα σημεία, ώστε να καταπολεμηθούν οι 

επιθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτές τις κακές περιπτώσεις χρήσης. Η ποσοτικοποίη-

ση της καταπολέμησης του κινδύνου που επιτυγχάνεται είναι δυνατή μέσω μιας με-

θοδολογίας ασαφούς ανάλυσης κινδύνου [35, 36]. Στο σχετικό άρθρο παρουσιάζεται 

μια μεθοδολογία που υπολογίζει τον κίνδυνο που αντιστοιχεί στις κατηγορίες των ε-

πιθέσεων STRIDE [32]. 

Σε αυτήν τη δουλειά ο κίνδυνος υπολογίζεται με βάση έναν συνήθη τύπο που 

community  

των συνεπειών της επίθεσης (βλ. και ενότητα 5.5). Στην περίπτωση των επιθέσεων σε 

γιστε , αναγνωρίζονται όλα τα 

ωσή μας χρειαζόμαστε ένα μέτρο για τον συνδυασμένο κίν-

δυν

χρησιμοποιείται από την κοινότητα των μηχανικών κινδύνου (risk analysis 

) [15], που είναι το γινόμενο της πιθανότητας, της έκθεσης σε κίνδυνο και

συστήματα λογισμικού η έκθεση είναι η ευκολία να γίνει μια επίθεση. Για να υπολο-

ί ο κίνδυνος για κάθε κατηγορία επιθέσεων STRIDE

πρωτεύοντα γεγονότα που αντιστοιχούν σε επιθέσεις για μια συγκεκριμένη κατηγορία 

και καθορίζονται οι όροι πιθανότητας, έκθεσης σε επιθέσεις και συνεπειών. Ο συνο-

λικός κίνδυνος για κάθε κατηγορία υπολογίζεται με τη χρήση ασαφών δένδρων 

σφαλμάτων [14] που περιγράφουν το πως σχετίζονται πρωτεύοντα γεγονότα με το 

κορυφαίο γεγονός του δένδρου (που είναι το γεγονός ότι συμβαίνει μια επιτυχής επί-

θεση αυτής της κατηγορίας). Αυτά τα δένδρα σφαλμάτων περιέχουν πύλες AND και 

OR και οι τύποι που χρησιμοποιούνται είναι οι συνήθεις τύποι στη θεωρία ασαφών 

συνόλων [47] (Τελεστής min για την πύλη AND, τελεστής max για την πύλη OR). 

Ωστόσο, στην περίπτ

ο του συστήματος. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να συνδυαστούν οι ασαφείς α-

ριθμοί που αναπαριστούν τον κίνδυνο για διαφορετικές κατηγορίες επιθέσεων. Για 

απλότητα χρησιμοποιήσαμε έναν απλό υπολογισμό μέσου όρου (crisp weighting 

technique με ίδια βάρη) με ίδια βάρη για κάθε κατηγορία επίθεσης [8]. 

Καθώς προσθέτουμε πρότυπα ασφάλειας στο σύστημα, πέφτει ο συνδυασμένος 

κίνδυνος, αλλά αυξάνεται η προσπάθεια ανάπτυξης για το σύστημα. Υπάρχουν δύο 
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βασικές μετρικές στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση προσπάθειας σε επίπεδο δια-

γράμματος κλάσεων, συγκεκριμένα το Σημείο Κλάσης (Class Point) και τα αντικει-

μενοστρεφή σημεία συνάρτησης (Object Oriented Function Points – OOFP) [7]. H 

πρώτη μετρική είναι πιο ακριβής αλλά απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για να υπο-

λογιστεί ο Παράγοντας Τεχνικής Πολυπλοκότητας (Technical Complexity Factor) 

που είναι μέρος του βασικού υπολογισμού σε αντίθεση με το OOFP. Για αυτόν το 

λόγο επιλέξαμε τη μετρική OOFP, καθώς ο υπολογισμός της μπορεί να αυτοματοποι-

ηθεί πλήρως. 

Προκειμένου να μελετηθεί ο συμβιβασμός που προαναφέρθηκε εισάγαμε σταδια-

κά κακές περιπτώσεις χρήσης στις απαιτήσεις της περίπτωσης μελέτης μας και υπο-

λογίσαμε τον συνδυασμένο κίνδυνο και τα αντικειμενοστρεφή σημεία συνάρτησης 

για κάθε προκύπτον σύστημα. 

Το διάγραμμα που δείχνει το συμβιβασμό ανάμεσα στη μείωση του συνδυασμέ-

νου κινδύνου και την αύξηση στην προγραμματιστική προσπάθεια παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 41.  

 

Σχήμα 41. Ανταγωνισμός ανάμεσα στην αύξηση στον συνδυασμένο κίνδυνο και την 
αύξηση στην προγραμματιστική προσπάθεια για το περιγραφόμενο σύ-
στημα. 
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Από αυτό το διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν περιλαμβάνεται μια κακή περί-

πτωση που σχετίζεται με τον Παρεμβαλλόμενο Έλεγχο Εγκυρότητας, η συμπερίληψη 

επιπλέον περιπτώσεων κακής χρήσης σχετιζόμενων με αυτό το πρότυπο (CSS και δι-

αχωρισμός απόκρισης HTTP) δεν προκαλεί καμία μεταβολή στον συνδυασμένο κίν-

δυνο και τα αντικειμενοστρεφή σημεία συνάρτησης. 

6.4 Ένα Πρόβλημα Βελτιστοποίησης βασισμένο στον Κίνδυ-
νο και την Απαιτούμενη Προσπάθεια  

Υπάρχουν περιπτώσεις που μερικές κλάσεις του συστήματος προσπελαύνουν πόρους 

που δεν περιλαμβάνουν σημαντικά δεδομένα (π.χ. κλάσεις που προσπελαύνουν 

cookies που δεν περιλαμβάνουν κρίσιμα δεδομένα). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

μερικές φορές αποδεκτό να σχεδιαστεί ένα σύστημα που δεν είναι προστατευμένο 

από επιθέσεις σε πόρους χαμηλής αξίας για να μειωθεί η απαιτούμενη προσπάθεια. 

Γι’ αυτόν το λόγο η εύρεση του ελάχιστου συστήματος με ένα συγκεκριμένο μέγιστο 

αποδεκτό κίνδυνο είναι ένα ενδιαφέρον πρόβλημα βελτιστοποίησης. 

problem) π

φορετικές κατηγορίες αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων σακκιδίου. Η πρώ-

παρόμοιο με τον άπληστο αλγό-

ριθμο (greedy algorithm) που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ο αλγόριθμος περιγρά-

ροτύπου i 

Το πρόβλημα είναι παρόμοιο με ένα πρόβλημα σακκιδίου 0-1 (0-1 knapsack 

ου είναι γνωστό ότι είναι NP-δύσκολο (NP-hard) [55]. Υπάρχουν δύο δια-

τη κατηγορία περιλαμβάνει αλγόριθμους που έχουν μη εκθετική μέση περίπτωση και 

εκθετική χείριστη περίπτωση και βρίσκουν πάντα τη βέλτιστη λύση, ενώ η δεύτερη 

περιλαμβάνει αλγόριθμους που έχουν μη εκθετική χείριστη περίπτωση αλλά δε βρί-

σκουν τη βέλτιστη λύση αλλά λύσεις κοντά σε αυτήν. Για την επίλυση του υπό εξέ-

ταση προβλήματος χρησιμποιήσαμε έναν αλγόριθμο 

φεται αμέσως παρακάτω: 

S τρέχον σύστημα 

Si σύστημα μετά την προσθήκη του προτύπου i 
στο τρέχον σύστημα 

R(S) κίνδυνος για το σύστημα S 

Rmax μέγιστος αποδεκτός κίνδυνος 

OOFPi επιπλέον αντικειμενοστρεφή σημεία συνάρτη-
σης λόγω της συμπερίληψης του π
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D(R

όσο R(S)>Rmax και |NonAddedPatterns|>0 επανάλαβε 

υπολόγισε d(R(Si nAddedPatterns 

υπολόγισε OOFPi 

αξινόμησε τα No σειρά σύμφωνα  

με την ποσότητα 

 d(R(Si),R(S))

 S ← S με προστεθημένο το πρώτο στοιχείο (στιγμιότυπο του  

 προτύπου ασφάλει edPatterns.  

ρώτ

 το R(S) 

τέλος 

νδύνου μεταξύ των συστημάτων Si 

d(ri, rj) = 1 – s(ri, rj) 

υ περιγράφεται στο 

9] κ

 απ ς στη μελέτη περίπτωσής 

μας παρουσιάζονται στον Πίνακα 20. 

(Si),R(Sj)) απόσταση μεταξύ των κινδύνων των συστημά-
των Si και Sj 

NonAddedPatterns το σύνολο των προτύπων ασφάλειας που δεν 
έχουν προστεθεί στο σύστημα 

AllPatterns το σύνολο όλων των προτύπων ασφάλειας που 
μπορούν να προστεθούν στο σύστημα 

S ← σύστημα χωρίς πρότυπα ασφάλειας 

NonAddedPatterns = AllPatterns 

υπολόγισε R(S) 

 ),R(S)) ∀ i ∈ No

 ∀ i ∈ NonAddedPatterns 

 τ nAddedPatterns σε φθίνουσα 

  

   /OOFPi 

ας) του NonAdd

 Αφαίρεσε το π ο στοιχείο του NonAddedPatterns 

 Υπολόγισε

Η μετρική d(R(Si), R(Sj)) για την απόσταση του κι

και Sj δίνεται από τον τύπο 

όπου s(ri, rj) είναι η μετρική ομοιότητας για ασαφείς αριθμούς πο

[1 αι στην προηγούμενη ενότητα. 

Τα οτελέσματα εφαρμογής της τεχνικής βελτιστοποίηση
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Πίνακας 20. Αποτελέσματα της τεχνικής βελτιστοποιήσης για διαφορετικές τιμές 
μέγιστου αποδεκτού κινδύνου. 

Μέγιστος αποδε-
κτό

Επιτυγχανόμενος 

ησης 

Αριθμός αντικει- Πρότυπα ασφά-
λειας που συμπε-

μβάνονται 
ς κίνδυνος κίνδυνος για τη μενοστρεφών ση-

λύση του προβλή-
ματος βελτιστο-

μείων συνάρτησης ριλα

ποί

absolutely h

very

igh 

 high 

high 302 Επιτυγχάνεται α-
κόμη και χωρίς τη 
χρήση προτύπων 

high 

 
ασφάλειας 

fairly high medium 347 Πληρεξούσιος Α-
σφάλειας 

medium medium 347 Πληρεξούσιος Α-
σφάλειας 

fairly low very low 380 Πληρεξούσιος Α-

ρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρό-
τητας 

σφάλειας, Ασφα-
λής Σωλήνας, Πα-

low very low 380 Πληρεξούσιος Α-
σφάλειας, Ασφά-
λης Σωλήνας, Πα-
ρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρό-
τητας 

very low very low 380 Πληρεξούσιος Α-
σφάλειας, Ασφά-
λης Σωλήνας, Πα-
ρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρό-
τητας 

absolutely low very low 

(absolutely low δεν 
επιτυγχάνεται) 

421 Όλα τα πρότυπα 
(Πληρεξούσιος 
Ασφάλειας, Ασφα-
λής Σωλήνας, Πα-
ρεμβαλλόμενος 
Έλεγχος Εγκυρό-
τητας, Ασφαλής 
Καταγραφέας Η-
μερολογίου) 
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Το επίπεδο κινδύνου “high” (και συνεπώς και οι υψηλότερες τιμές για μέγιστο απο-

) επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση προτύπωνδεκτό κίνδυνο  ασφάλειας. 

ς α τί irly

ληψη του Πληρεξού ίχ κί  

“medium”. 

ος αποδεκ νδυνος τίθεται σ  “fai ος 

που  είναι “very low”, επειδή η εισαγωγή του Παρε

χου Εγκυρότητας και του Ασφαλή Σωλήνα ρίχνει αυτόματα τον  συστή-

ματος σε “very low”. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο μέγιστος αποδεκτός κίνδυνος τίθε-

ται σ w”. 

Η olutely low” γχάνεται ακόμ  όταν χρη  

τα πρότυπα ασφάλειας, επειδή μπορούν πάντα να επιτύχουν επιθέσεις  στο 

πρότυπο  Ασφάλειας

Όταν ο μέγιστο ποδεκτός κίνδυνος 

σιου Ασφάλειας ρ

θεται στην τιμή “fa

νει αυτόματα τον 

 high” η συμπερί-

νδυνο στην τιμή

Όταν ο μέγιστ τός κί την τιμή rly low” ο κίνδυν

μβαλλόμενου Ελέγ-

κίνδυνο του

επιτυγχάνεται

την τιμή “lo

 τιμή “abs  δεν επιτυ η και σιμοποιούνται όλα

 λεξικού

 Πληρεξούσιος .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Σ

 ποσοτική ανάλυση του κινδύνου συστημάτων που βασίζονται 

σε πρότυπα ασφάλειας. Για να πετύχουμε την ποσοτική ανάλυση κινδύνου μελετή-

σαμ

 

αυτόν το σκοπό. Με τη  χρήση ασαφών δένδρων 

σφαλμάτων (fuzzy fault trees) βρέθηκε ότι το σύστημα που χρησιμοποιεί τα πρότυπα 

ασφάλειας είναι σημαντικά πιο ασφαλές από το πρώτο σύστημα. Επίσης μελετήθηκε 

η σταδιακή εισαγωγή προτύπων ασφάλειας στο σύστημα. Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε 

ότι ορισμένα πρότυπα, όπως ο Παρεμβαλλόμενος Έλεγχος Εγκυρότητας, παίζουν με-

γαλύτερο ρόλο στη μείωση του κινδύνου του συστήματος.  

Στη μελέτη της αυτόματης μετάβασης από κακές περιπτώσεις χρήσης προς αντι-

κειμενοστρεφές σχέδιο φάνηκε ότι αυτή είναι εφικτή και έγινε φανερός ο ανταγωνι-

σμός (trade-off) ανάμεσα σε κίνδυνο και προγραμματιστική προσπάθεια. Για αυτόν 

το σκοπό επεκτάθηκε ένα εργαλείο που παρήγαγε προ-περιπτώσεις (pro-cases) ώστε 

να παράγει διάγραμμα κλάσεων της UML σε μορφή XML. Το διάγραμμα UML που 

προκύπτει από τη μεθοδολογία μας είναι πολύ πιο αναλυτικό από ένα μοντέλο πεδίου 

(domain model) το οποίο παράγεται και από άλλες μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα, πέρα 

από τις κλάσεις του μοντέλου πεδίου εισάγονται αυτόματα κλάσεις της διεπιφάνειας 

χρήσης και πρότυπα ασφάλειας. Τέλος, παρουσιάστηκε ένας αλγόριθμος βελτιστο-

ποίησης που διαβάζει το πλήρες διάγραμμα κλάσεων με όλα τα πρότυπα ασφάλειας 

και τον μέγιστο αποδεκτό κίνδυνο και επιστρέφει το ελάχιστο σύστημα σε αντικειμε-

νοστρεφή σημεία συναρτήσεων (απαιτούμενη προγραμματιστική προσπάθεια) για τη 

συγκεκριμένη τιμή του κινδύνου.  

υμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία έδειξε ότι είναι δυνατή τόσο η ποιοτική ανάλυση των προτύπων 

ασφάλειας όσο και η

ε αρχικά δύο συστήματα με πηγές επιθέσεων, ένα χωρίς πρότυπα ασφάλειας και 

ένα με αυτά. Στην ποσοτική ανάλυση κινδύνου φάνηκε η μεγάλη χρησιμότητα της

ασαφούς θεωρίας συνόλων [99] για 
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Ένα γενικό συμπέρασμα που 

λά προβλήματα που σχετίζονται μ

μπορεί να βγει από αυτή την εργασία είναι ότι πολ-

ε πρότυπα ασφάλειας ποσοτικοποιούνται ή βρίσκο-

νται αλγόριθμοι που μπορούν να τα επιλύσουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Μελλοντική Έρευνα 

Ως μελλοντική έρευνα μπορούμε να διακρίνουμε την εφαρμογή των παραπάνω μεθο-

δολογιών σε περισσότερα πρότυπα ασφάλειας ή ακόμη και σε γλώσσες προτύπων 

ασφάλειας (security pattern languages of programming). Θα μπορούσαν για παρά-

δειγμα να χρησιμοποιηθούν πρότυπα ασφάλειας που σχετίζονται με υπηρεσίες ιστού 

(web services) και πρότυπα για διαχείριση ταυτότητας (identity management) [84].  

Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε τον αυτόματο εντοπισμό προτύπων ασφάλειας 

σε ένα σύστημα με βάση τον κώδικα του συστήματος. Το βασικό πρόβλημα για να 

κάνει κανείς έρευνα σε αυτό το θέμα είναι ότι ένα πρότυπο ασφάλειας μπορεί να υ-

λοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα εργαλεία που χρησιμο-

ποιούνται. Για παράδειγμα, ο κώδικας ενός προτύπου ασφάλειας διαφέρει αν χρησι-

μοποιηθούν απλά servlets για τη διεπιφάνεια χρήστη από το αν χρησιμοποιηθεί η τε-

χνολογία struts για τον ίδιο σκοπό [84]. Μια πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα θα 

μπορούσε να είναι το να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πιθανές υλοποιήσεις. 

Τέλος, θα μπορούσε κανείς με την αυτόματη σάρωση του κώδικα να φτιάξει ένα 

σύστημα που να προτείνει αυτόματα τη χρήση κάποιων προτύπων ασφάλειας, των 

οποίων ο κώδικας να προστίθεται αυτόματα στο σύστημα. Για να επιτευχθεί αυτό θα 

χρειαζόταν μια μετεξέλιξη του λογισμικού στατικής ανάλυσης [51, 52, 88], ώστε να 

μην εντοπίζονται μόνο οι οπές ασφάλειας σε ένα σύστημα λογισμικού, αλλά ταυτό-

χρονα να προτείνονται και τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας. 
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μνημονικό Memento 
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μοντέλο πεδίου do el main mod
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μπάλωμα Patch 
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ο πιο ασθενής κρίκος weakest link 

ο ν Newsgroup μάδα συζητήσεω

οντότητα Actor 

οπή ασφάλειας security hole 

όρος Term 

παραγγελία Order 

παρ λο-
κότητας 

t  
factor 

άγοντας τεχνικής πολυπ echnical complexity

παράθυρο ευπάθειας window of vulnerability 

παρατηρητής Observer 

παρατηρητής προϊόντος product observer 

παρεμβ ς εγκυ- intercepting validator αλλόμενος έλεγχο
ρότητας 

πελάτης Client 

πελάτης Customer 

περιγ ξης dep tor ραφέας ανάπτυ loyment descrip

περιγ νου subject r ραφέας αντικειμέ descripto

περιέχων Container 

περιηγητής ιστού web browser 

περίπτωση χρήσης use case 

περίσσεια Re y dundanc

πιθανότητα Likelihood 

πιστοποί κότητας Au n ηση αυθεντι thenticatio

πισ ος Aτοποίηση δικαιώματ uthorization 

πιστωτική κάρτα credit card 

πλαίσι λειας security ext ο ασφά cont
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π  secure ληρεξούσιος ασφάλειας proxy 

πληρε φόρ-
του 

workload management 
proxy 

ξούσιος διαχείρισης 

πληρεξούσιος - error control proxy  ελέγχου σφαλμά
των 

πληρεξούσ αναφοράς recovery oxy ιος επ pr

πληρεξούσιος πρόστασίας επι- Communication 
κοινιών protection proxy 

πληροφορίε  product ς προϊόντος info 

πληροφορίε -ς υψηλής μυστικότη
τας 

top secret 

πολυπλοκότητα Complexity 

πολυπρογραμματισμός Multiprogramming 

προαγω μάτων elevation of privilege γή δικαιω

προϊόν Product 

προ-περίπτωση pro-case 

προσαρμοσμένη - adaptiv t  επίθεση επιλεγ
μένου απλού κειμένου 

e chosen-plaintex
attack 

προσπάθεια Effort 

πρότυπο  security  ασφάλειας pattern 

πρότυπο επιθέσεων attack pattern 

πρότυπο π φάλειας Policy ολιτικής ασ

πρότυπο προστατευόμενου συ- protec attern 
στήματος 

ted system p

ρήματα εισόδου input verbs 

ρήματ τημα ent bs α εισόδου στο σύσ ry point ver

ρήματ τημα le  α εξόδου από το σύσ ave system verbs

σημασιολογικό δίκτυο semantic network 
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σημεία ελέγχου Touchpoints 

σημείο κλάσης class point 

σκουλίκι Worm 

στόχος Target 

στόχος Goal 

συγκριτής Comparator 

συνδεσιμότητα Connectivity 

συνεδρία Session 

συνέπεια C  onsequence

σύνθεση Composition 

συν ού race  θήκη ανταγωνισμ condition

συνθηματικό Password 

συντακτικός αναλυτής Parser 

σύστημα  Standby  αναμονής

σύστημα ελεγχόμενο από συ- comparator checked fault 
γκριτή με ανεκτικότητα σε 

σφάλματα 
tolerant system 

σύστημ σταση replicated stem α με αντικατά sy

σύσ  checkpointed  τημα με σημεία ελέγχου system

σ  agent υστήματα πρακτόρων systems 

συσχέτιση ασφάλειας securi iation ty assoc

σφάλμα Bug 

τείχος ασφάλειας Firewall 

τεχνολογία ασφάλειας security engineering 

τμήμα Component 

τύπος ιδιότητας attribute type 
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υπάλληλος web clerk 

υ  over-specified περ-καθορισμένο

υπερχείλισ ου χώρου 
αποθήκευσης 

buffer overflow η ενδιάμεσ

υπηρεσίες  web ces  ιστού servi

υπό σχ τημα syst ign εδίαση σύσ em under des
(SuD) 

φόρμα Template 

φόρμα διεπιφάνειας χρήσης user interface form (UI 
form) 

φρα α phrasal στικό ρήμ verb 

φρουρός Guard 
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ΠΑΡΑΡΤΗ I 

Υπολογισμός του κινδύνου και της ομοιότητας με λεκτικούς 
όρους για ένα δ άτων 

Σε αυτό το παράρτημα δίνουμε τον υπολογισμό του κινδ ια ένα δεδομένο δέν-

δρο σφαλμάτων, συγκεκριμένα  δένδρο για τις επιθέσεις  πληροφοριών 

στο μη ασφαλές σύστημα. 

ΜΑ Ι

ένδρο σφαλμ

ύνου γ

 το  αποκάλυψης

 

Υπολογίζουμε πρώτα τον κίνδυνο για όλα τα πρωτεύοντα συμβάντα:  

Συμβάν 1: R = low ⊗ high ⊗ very-high  

= (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) ⊗ (0.72, 0.78, 0.92, 0.97) ⊗ (0.93, 0.98, 1.0, 1.0)  

= (0.02674, 0.07644, 0.1656, 0.2231) 

Συμβάν 2: R = high⊗high⊗very-high  
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= (0.72, 0.78, 0.92, 0.97) ⊗ (

= (0.48112, 0.596232, 0.846

0.72, 0.78, 0.92, 0.97) ⊗ (0.93, 0.98, 1.0, 1.0)  

4, 0.9409) 

Συμβάν 3: R = low⊗low⊗very-high 

) 

.001, 0.005832, 0.012167) 

Συμβάντα 15-25: R = high⊗high⊗very-high  

= (0.48112, 0.596232, 0.8464, 0.9409) 

Συμβάν 26: R = low⊗very-high⊗very-high 

= (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) ⊗ (0.93, 0.98, 1.0, 1.0) ⊗(0.93, 0.98, 1.0, 1.0) 

= (0.034596, 0.09604, 0.18, 0.23) 

Rtotal = Συμβάν1 OR Συμβάν2 OR Συμβάν3 OR Συμβάντα4-14 OR Συμβάντα15-25  

OR Συμβάν 26 = (0.48112, 0.596232, 0.8464, 0.9409) 

Τώρα μένει να αντικαταστήσουμε αυτή την τιμή με τον κατάλληλο λεκτικό όρο (α-

ποασαφικοποίηση). Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται οι τύποι των Chen και Chen 

[19]. 

Πρώτα υπολογίζουμε το κέντρο βάρους για το Rtotal 

= (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) ⊗ (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) ⊗ (0.93, 0.98, 1.0, 1.0) 

= (0.01488, 0.0098, 0.0324, 0.0529

Συμβάντα 4-14: R = low⊗low⊗low  

= (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) ⊗ (0.04, 0.1, 0.18, 0.23) ⊗(0.04, 0.1, 0.18, 0.23) 

= (0.000064, 0

42401.0
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25411.0
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0.6116 1.42202 0.57599 0.6116+ 0.8246 0.7181

A

+
= = =

 

Ενδεικτικά δ igh που μπορεί να υπολογιστεί ότι 

είναι ο πιο κοντινός λεκτικός όρος στο Rtotal. 

2 2

ίνουμε τις πράξεις για την τιμή fairly-h
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43452.0
66

==  
217.0263.0

++
−

28.058.086.0
80.0

* −=By

* 0.43452(0.80 0.63) (0.86 0+ + + .58)(1 0.43452)

0.6213 0.7178274

Ax −
=

= =

 Rtotal με τον λεκτικό όρο fairly-high 

2
636 0.565481.44+

 

2

Eπίσης υπολογίζουμε την ομοιότητα του

(0.58 0.48112) (0.63 0.596232) (0.80 0.8464) (0.86 0.9409)− + − + − + −
×( , ) (1

4

(1

809(1 ) 0.9997 0.96681

(1 0.005348) 0.9997 0.96681

S A B = −

− ×

= − × ×

= − × ×
11.

 

0.424010.0002726)
0.43452

0.0988 0.033768 0.0464 0.0+ − −
4

0.994652 0.9997 0.96681= × × 0.96=
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