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Περίληυη 
 

Καζεκεξηλά θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζην δηαδίθηπν πιεζώξα λέσλ απεηιώλ αζθαιείαο, θάλνληαο ην έξγν 

ησλ ινγηζκηθώλ πξνζηαζίαο (antivirus) νινέλα θαη δπζθνιόηεξν. Τα ζύγρξνλα αληηηθά πξνγξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο ηερληθέο αλίρλεπζεο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ (malware). Η πην βαζηθή θαη γλσζηή 

εμ‟ απηώλ είλαη ε αλίρλεπζε βάζεη «ππνγξαθήο ηνύ» (“virus signature”), όπνπ ην αληηηθό ινγηζκηθό 

αληηζηνηρίδεη ζε θάζε γλσζηό ηό κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία bytes θώδηθα, βάζεη ηεο νπνίαο εληνπίδεη ηνλ 

αληίζηνηρν ηό.  

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο επηπξόζζεηεο κέζνδνη αλίρλεπζεο 

απεηιώλ, ε βαζηθή κέζνδνο παξακέλεη ίδηα. Δίλαη θνηλώο απνδεθηό όηη πξέπεη πιένλ ηα ινγηζκηθά 

πξνζηαζίαο λα βαζίδνληαη ζε άιιεο ηερληθέο θαη όρη ζηελ ύπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ θώδηθα πνπ θαζηζηά έλα 

αξρείν «κνιπζκέλν». Η εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεηξακάησλ ζηε παξνύζα εξγαζία αλαδεηθλύεη ηελ 

αλάγθε ξηδηθήο αιιαγήο ηνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ αληηηθώλ, πξνβάιινληαο δύν ζνβαξά 

κεηνλεθηήκαηα: ην απμεκέλν ζπρλά πνζνζηό ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ ηώλ (false positives) θαη ηνλ βαζκό 

δπζθνιίαο αλίρλεπζεο ησλ λέσλ πνιύπινθσλ, θξππηνγξαθεκέλσλ θαη κεηαιιαγκέλσλ ηώλ πνπ ζπρλά 

θαηαθέξλνπλ λα πεξλνύλ απαξαηήξεηνη (false negatives) από ηηο κεραλέο αλίρλεπζεο ησλ antivirus.  
  

Σπλεπώο, ε πξόηαζε καο είλαη ε αλάπηπμε ελόο λένπ πβξηδηθνύ κνληέινπ αζθαιείαο πνπ δε ζα βαζίδεηαη ζε 

«ππνγξαθέο ηώλ», αιιά ζε «ππνγξαθέο αιιαγώλ» (“System-Changes-based signatures”) πνπ ζα ζρεηίδνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην εθάζηνηε θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζην ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε. 

Δπηπξόζζεηα, ζα ζπλδπάδεη άιιεο δύν κεζόδνπο· ηνπ cloud computing θαη ηνπ sandboxing. Τελ πξώηε γηα 

ηελ ηαρύηεξε αλίρλεπζε ησλ λέσλ άγλσζησλ κνξθώλ malware θαη ηελ κεησκέλε θαηαλάισζε πόξσλ ζην 

ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε, θαη ηελ δεύηεξε γηα ηελ απηόκαηε εθηέιεζε ηεο θάζε ύπνπηεο δηεξγαζίαο ζε 

απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ κέρξη λα εμαθξηβσζεί  ε ιεηηνπξγία ηεο, δηαηεξώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ην 

ζύζηεκα αλέπαθν από ελδερόκελεο αλεπηζύκεηεο αιιαγέο.  

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 

Cloud Computing, Sandboxing, System-Changes-based Signatures 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Τα ινγηζκηθά antivirus ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα ηνλ εληνπηζκό ηώλ θαη 

άιισλ θαθόβνπισλ ινγηζκηθώλ (malware), θαζώο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο 

πξνζηαζίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο αζθαιείαο. Η πην θιαζηθή 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ από ηε δεκηνπξγία ηνπο αθόκα, είλαη ε ηερληθή αλίρλεπζεο 

βάζεη «ππνγξαθώλ ηώλ» (“virus signature scanning”) [1]. Σπγθεθξηκέλα, ην θάζε 



ινγηζκηθό antivirus ηαπηνπνηεί θάζε ηό κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία bytes θαη απνζεθεύεη 

ηελ πιεξνθνξία απηή ζηε βάζε ππνγξαθώλ ηνπ (virus database). Έηζη θαηά ηελ ζάξσζε 

(scan) ελόο αξρείνπ, αλαιύεη ηνλ θώδηθα ηνπ αξρείνπ ζε δπαδηθή κνξθή θαη ειέγρεη εάλ 

θάπνην θνκκάηη θώδηθα ππάξρεη ζηελ βάζε ηνπ όπνπ δηαηεξεί όιεο ηηο ππνγξαθέο ηώλ [2].  

Σην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, κειεηνύκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηό 

ηύπνπ «δνύξεηνπ ίππνπ» (“trojan horse”) πξαγκαηνπνηώληαο θαηάιιεια πεηξάκαηα κε 

αληηηθό ινγηζκηθό θαη αλαδεηθλύνπκε δύν ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο ηερληθήο “virus 

signature scanning”: α) Τα απμεκέλα πνζνζηά ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ (false positives) 

ηώλ [3]. β) Τελ επθνιία κεηάιιαμεο ελόο ηνύ, ώζηε λα γίλεηαη κε αληρλεύζηκνο από ηα 

ινγηζκηθά antivirus (false negative), [3] παξόηη ρξεζηκνπνηνύλ θαη θάπνηεο επηπξόζζεηεο 

πξνεγκέλεο ηερληθέο αλίρλεπζεο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνύλ 

παξαθάησ.  

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ αδπλακηώλ πξνηείλνπκε έλα λέν πβξηδηθό κνληέιν 

πξνζηαζίαο [4], ην νπνίν κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηα πξνγξάκκαηα antivirus θαη ζα 

ζπλδπάδεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο ηνπ Cloud Computing [5] θαη ηνπ 

Sandboxing [6], κε κηα λέα ηερληθή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζα έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

εληνπηζκό ησλ ηώλ όρη βάζεη ππνγξαθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίεο 

bytes θώδηθα, αιιά βάζεη ππνγξαθώλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζηηο αιιαγέο (System-Changes-

based signatures) πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θάζε θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζην ζύζηεκα ή ην 

κεηξών ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ρξήζηε (registry). Με άιια ιόγηα ηα ινγηζκηθά antivirus κε 

ην λέν απηό κνληέιν πξνζηαζίαο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο θηλήζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί έλα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή θαη εάλ ζπκπίπηνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ελεξγεηώλ θαηαρσξεκέλεο ππνγξαθήο θάπνηνπ γλσζηνύ θαθόβνπινπ 

ινγηζκηθνύ ή ύπνπηνπ άγλσζηνπ ινγηζκηθνύ ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

ρξεζηώλ θαη ηηο αλαιύζεηο ησλ εηδηθώλ εξεπλεηώλ ηνπ δηθηύνπ ηεο Σπιινγηθήο 

Ννεκνζύλεο [7] ησλ εηαηξεηώλ antivirus, νη αιιαγέο πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ ράξε ζηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε ηνπ sandbox, δελ ζα 

θαζίζηαληαη κόληκεο, απνηξέπνληαο έηζη ηελ κόιπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο [8].  

2. ΚΤΡΙΩ ΩΜΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

2.1 Θεφρητικό μέρος 
Η ιεηηνπξγία όισλ ησλ πξνγξακκάησλ antivirus ζηεξίδεηαη ζε ππνγξαθέο ηώλ (virus 

signatures) πνπ δηαλέκνληαη από ηελ θάζε εηαηξεία antivirus πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ [9]. Οη ππνγξαθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ην αληίδνην γηα λένπο ηνύο πνπ εληνπίδνληαη θαζεκεξηλά. Η ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

(update) γίλεηαη ζπλήζσο απηόκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε αθαλή ζπλήζσο ζύλδεζε κε 

ηνλ server ηεο εηαηξείαο antivirus [2]. Σπγθεθξηκέλα, ην πξόγξακκα ειέγρεη αλά 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (πρ. θάζε 4 ώξεο) – κέζσ ζύλδεζεο κε θάπνηνλ server 

ηεο εηαηξείαο – γηα ην αλ ππάξρνπλ ελεκεξώζεηο ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ, ώζηε λα ηηο 

θαηεβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε.  

Με ηνλ ηξόπν απηό, αλ έλαο ηόο πξνζπαζήζεη λα δηεηζδύζεη ζην ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε, 

αλαγλσξίδεηαη από ην πξόγξακκα antivirus πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, 

κέζσ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνύ πνπ ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (virus database), κε απνηέιεζκα λα κπινθάξεηαη ή/θαη λα εμνπδεηεξώλεηαη 



απηόκαηα από ην antivirus. Ωζηόζν ζπρλά ηα ινγηζκηθά antivirus πέθηνπλ ζε ιάζε θαη 

άιινηε αληρλεύνπλ σο κνιπζκέλν θάπνην «θαζαξό αξρείν» (false-positive), ελώ άιινηε 

δελ θαηαθέξλνπλ λα αληρλεύζνπλ θάπνην κνιπζκέλν αξρείν (false-negative) [3]. Καη ηα 

δύν ιάζε είλαη πνιύ ζνβαξά θαη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ππνινγηζηή θαη ζα αλαιπζνύλ εθηελώο παξαθάησ.  

 

2.1.1 Γενικές τετνικές προστασίας  
Υπάξρνπλ πνηθίινη ηξόπνη ηνπο νπνίνπο έλα πξόγξακκα antivirus κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ώζηε λα αλαγλσξίζεη ελδερόκελν θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Πέξα δειαδή από ηελ πξνζηαζία κε βάζε ηηο ππνγξαθέο ηώλ, ηα 

πεξηζζόηεξα antivirus πιένλ πξνζθέξνπλ θαη επηπξόζζεηεο πξνεγκέλεο ηερληθέο 

πξνζηαζίαο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ πνπ εληζρύνπλ ηα πνζνζηά εύξεζεο ηώλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε. Απηνί είλαη νη εμήο [9], [10], [11], [12]: 

Proactive real-time detection method: Η «πξνιεπηηθή πξνζηαζία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ» 

πνπ ζεσξείηαη ε πην ζεκαληηθή από ηηο ππόινηπεο, θαζώο δελ ρξεηάδεηαη έλα πξόγξακκα 

λα έρεη ζηε βάζε ηνπ θάπνηνλ ηό γηα λα ηνλ αληηκεησπίζεη. Σε αληίζεζε κε ηνλ ζπκβαηηθό 

δειαδή ηξόπν ιεηηνπξγίαο – ηε ρξήζε virus signatures θαηά ην κνληέιν δξάζεο-

αληίδξαζεο (reactive protection) – ε κέζνδνο απηή εζηηάδεη ζηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο 

θάζε εθαξκνγήο, θιείλνληαο έηζη ηηο θεξθόπνξηεο (backdoors) θαη ηα θελά αζθαιείαο 

(exploits), πξνιαβαίλνληαο δπζάξεζηεο εμειίμεηο.  

Dictionary method: Ολνκάδεηαη ε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία έλα antivirus βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ («ιεμηθό») κε ηηο ππνγξαθέο ηώλ γηα ηνλ εληνπηζκό 

ελόο ηνύ. Η επηηπρία απηήο ηεο κεζόδνπ βαζίδεηαη ζηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ηνπ 

ινγηζκηθνύ βγάδεη αληίδνηα (ςεθηαθέο ππνγξαθέο) γηα ηνπο λένπο ηνύο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην δηαδίθηπν, δειαδή κε άιια ιόγηα ζηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν αλαλεώλεηαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνζήθεο ησλ ηώλ ηνπ ινγηζκηθνύ antivirus.  

Suspicious behavior: Με ηε κέζνδν απηή ην antivirus κπνξεί θαη αλαθαιύπηεη πηζαλέο 

απεηιέο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, βαζηδόκελν απνθιεηζηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθηεινύληαη. Σπγθεθξηκέλα, αλαιύεη θαη ειέγρεη όια ηα πξνγξάκκαηα 

θαη δηεξγαζίεο πνπ ηξέρνπλ ζην ζύζηεκα θαη εληνπίδεη ελδερόκελεο ύπνπηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, όπσο ηξνπνπνίεζε εθηειέζηκσλ αξρείσλ, ηξνπνπνίεζε θιεηδηώλ ηνπ 

κεηξώνπ ηνπ ππνινγηζηή (registry) θιπ. Η κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε ζηνλ εληνπηζκό 

λέσλ απεηιώλ αζθαιείαο, όκσο έρεη ην κεηνλέθηεκα ησλ πνιιώλ ιαλζαζκέλσλ ελδείμεσλ 

ύπαξμεο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ (false positives).  

Whitelisting: Πξόθεηηαη γηα κηα κέζνδν δηαρσξηζκνύ ησλ αμηόπηζησλ (trusted) 

πξνγξακκάησλ από ηα κε αμηόπηζηα (untrusted), ηα νπνία θαη ηνπνζεηνύληαη ζε καύξε 

ιίζηα (blacklist) κε απνηέιεζκα ηελ απνηξνπή εθηέιεζήο ηνπο. Δπηηξέπεηαη δειαδή ε 

εθηέιεζε κόλν όζσλ πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ ζεσξνύληαη αμηόπηζηα 

(trusted/trustworthy). Η επηηπρία απηήο ηεο ηερληθήο εμαξηάηαη θαηά βάζε από ηνλ ρξήζηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ή δηαρεηξηζηή ησλ ζπζηεκάησλ εάλ πξόθεηηαη γηα δίθηπν ππνινγηζηώλ, 

λα αλαγλσξίδεη πνηα είλαη ηα αμηόπηζηα πξνγξάκκαηα πνπ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε 

εθηέιεζή ηνπο θαη πνηα όρη. 

Heuristic Analysis: Μνηάδεη κε ηελ αλάιπζε ύπνπηεο ζπκπεξηθνξάο (Suspicious 

Behavior). Οπζηαζηηθά ε Heuristic Analysis πξνζπαζεί λα «κηκεζεί» ηελ εθηέιεζε ελόο 

εθηειέζηκνπ αξρείνπ πξηλ δώζεη ηελ απνδνρή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζην ζύζηεκα ηνπ 



ρξήζηε [13]. Αλ δηαπηζηώζεη ύπνπηε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ζπκβεί από ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ, εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε θαηάιιεια. Σπλήζσο δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε ε 

δπλαηόηεηα λα νξίζεη ηνλ δείθηε επαηζζεζίαο (sensitivity) ζε low, medium θαη high level. 

Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, αλ θαη θεξδίδεη ζε πνζνζηό αλίρλεπζεο, ράλεη ζε αμηνπηζηία, 

θαζώο παξνπζηάδεη ζπρλά πςειό πνζνζηό ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκώλ (false alarms), 

εληνπίδνληαο σο ηνύο κε κνιπζκέλα αξρεία.   

Sandbox method: Πξόθεηηαη γηα κηα λέα κέζνδν πνπ ελζσκαηώλεηαη ηειεπηαία ζε πνιιά 

antivirus κε ζθνπό ηελ απνηξνπή κόιπλζεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, αθόκα θαη αλ 

εθηειεζηεί έλα θαθόβνπιν αξρείν. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο ηηθνύ αξρείνπ 

κέζα ζην sandbox, ν ηόο δελ θαηαθέξλεη λα δξάζεη έμσ από απηό ώζηε λα θαηαθέξεη λα 

κνιύλεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, κηαο θαη ηξέρεη ζε απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ (isolated 

environment) [6]. Η κέζνδνο απηή είλαη ρξήζηκε ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη 

ακθηβνιίεο γηα ην εάλ έλα αξρείν είλαη αθίλδπλν ή όρη θαη έηζη κπνξεί λα ην εθηειέζεη ζε 

sandbox ρσξίο λα ξηζθάξεη ελδερόκελε κόιπλζε ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπ. Σπρλά ην ίδην ην 

πξόγξακκα antivirus απνθαζίδεη εάλ θάπνην άγλσζην εθηειέζηκν αξρείν ζα πξέπεη λα 

εθηειεζηεί απηόκαηα ζε sandbox κέρξη λα εμαθξηβσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

2.1.2 Προβλήματα τφν τετνικών προστασίας 
Όιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο πνπ αλαιύζακε, αλ θαη απνηεινύλ βαζηθέο γηα ηνλ εληνπηζκό 

θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ζνβαξά ππόςε. Τα πξνβιήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

Λανθαζμένερ ενδείξειρ: δηαθξίλνληαη ζε false positives θαη false-negatives [3]. Η πξώηε 

πεξίπησζε πεξηγξάθεη ηελ ιαλζαζκέλε ζήκαλζε θάπνηνπ αξρείνπ σο ηηθνύ, ελώ ε δεύηεξε 

πεξηγξάθεη ηελ αδπλακία αλίρλεπζεο θάπνηνπ ηηθνύ αξρείνπ. Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ κεηέπεηηα κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά νδπλεξά γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ή ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε.   

Καηανάλωζη πόπων: όπσο είδακε παξαπάλσ ηα ινγηζκηθά αζθαιείαο ρξεζηκνπνηνύλ 

πνιιαπιέο ηερληθέο εληνπηζκνύ απεηιώλ αζθαιείαο θαη ζπλερώο ελζσκαηώλνπλ θαη άιιεο 

γηα κέγηζηε πξνζηαζία. Τν γεγνλόο απηό αλ θαη βειηηώλεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή, 

απνηειεί επηβαξπληηθό ζηνηρείν γηα ηε κλήκε RΑΜ, κηαο θαη ε θάζε ηερληθή θαηαλαιώλεη 

έλα πνζνζηό κλήκεο, νπόηε ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αλαπόθεπθηα 

νδεγεί ζε ζρεηηθά κεγάιε θαηαλάισζε κλήκεο [14], [15]. 

Επιβπάδςνζη ηος ςπολογιζηή: ε θαηαλάισζε κλήκεο νδεγεί αληίζηνηρα θαη ζηελ 

επηβξάδπλζε ηνπ ππνινγηζηή, εηδηθά ζε παιαηά ζπζηήκαηα κε ρακειή κλήκε RAM, νπόηε 

ζπρλά ε εγθαηάζηαζε κηαο ελεκεξσκέλεο έθδνζεο πξνγξάκκαηνο antivirus θαζίζηαηαη 

έσο θαη αδύλαηε [14], [15]. 

Ανάγκη για ηασύηεπη εύπεζη ηων νέων ιών: όηαλ θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν έλαο λένο ηόο, 

ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ επίζεκε θπθινθνξία ελεκέξσζεο (update) κε ην 

«αληίδνην» ηνπ ηνύ, ή αιιηώο ηελ ιεγόκελε ππνγξαθή (signature) [14]. Απηό ην ρξνληθό 

δηάζηεκα κπνξεί λα είλαη από κεξηθέο ώξεο, έσο θαη κέξεο νιόθιεξεο, ελώ ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί όηη πνιινί ηνί είλαη αδύλαην αθόκα θαη λα εληνπηζηνύλ από ηηο εηαηξείεο antivirus, 

κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ κε εληνπίζηκνη από θάπνηα πξνγξάκκαηα antivirus [16]. 

Εςπάθειερ λογιζμικού: ν ζπλερήο απμαλόκελνο αξηζκόο απεηιώλ θαηέζηεζε απαξαίηεηε 

ηελ ρξήζε πνιππινθόηεξσλ κεζόδσλ πξνζηαζίαο. Σπρλά όκσο ε πξνζπάζεηα ηαπηόρξνλεο 

ιεηηνπξγίαο πνιιαπιώλ κεζόδσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αλεπηζύκεησλ 



θελώλ αζθαιείαο (εππάζεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ), ηα νπνία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί έλα 

θαθόβνπιν πξόγξακκα παξαθάκπηνληαο ηελ αζπίδα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

antivirus, πξνθαιώληαο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζην ζύζηεκα [14]. 

 

2.1.3 Δκμετάλλεσση τφν νέφν τετνολογιών Cloud Computing και Sandboxing  
 

Cloud Computing 

Η αξρηηεθηνληθή ηεο «ππνινγηζηηθήο λέθνπο» (“cloud computing”) βαζίδεηαη ζηε 

ιεγόκελε «Σπιινγηθή Ννεκνζύλε». Η Σπιινγηθή Ννεκνζύλε ιεηηνπξγεί σο online βάζε 

δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, απνζεθεύνληαο ηελ πιεξνθνξία ησλ αξρείσλ 

ππνγξαθώλ, δηαηεξώληαο ηηο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε, θαηαιακβάλνληαο 

ειάρηζην ρώξν [7], [17]. Κάζε ρξήζηεο cloud antivirus απνηειεί έλαλ «αηζζεηήξα» γηα λέν 

θαθόβνπιν ινγηζκηθό, απνζηέιινληαο ζην cloud ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί γηα ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό πίζσ ζην ζύλλεθν [14], [15].  

Η ηερλνινγία Cloud θαηαπνιεκάεη ηηο δηάθνξεο θαθόβνπιεο απεηιέο θαηά ηε γέλλεζε 

ηνπο. Τα cloud-based antivirus αμηνπνηνύλ ηε ζπιινγηθή λνεκνζύλε κηαο απμαλόκελεο 

θνηλόηεηαο [17]. Κάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη κηα λέα απεηιή ζε θάπνηνλ ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνύ νπνπδήπνηε ζηνλ πιαλήηε, απηόκαηα ζα ηελ αλαγλσξίδεη θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην cloud (δειαδή ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 

εθαξκνγή πξνζηαζίαο θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν), νρπξώλνληαο έηζη ην 

ζύζηεκα από κειινληηθή επίζεζε [15], [18]. Δπηπξόζζεηα, ε λέα απηή πξνζέγγηζε κεηώλεη 

ζεκαληηθά ηελ θαηαλάισζε εύξνπο δώλεο ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ησλ 

ρξεζηώλ, παξέρνληαο έηζη, ηαρύηεξε θαη πεξηεθηηθόηεξε ελεκεξσκέλε πξνζηαζία. Δπίζεο, 

είλαη έσο θαη 35 θνξέο ειαθξύηεξν από κηα κέζε ζπκβαηηθή αληηηθή εθαξκνγή [15].  

Η πξώηε εηαηξεία ΙΤ πνπ ελζσκάησζε ηελ cloud ηερληθή είλαη ε δεκνθηιήο ηζπαληθή 

Panda Security SL [19], [20]. Σύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο, ε Σπιινγηθή Ννεκνζύλε πνπ ρξεζηκνπνηεί, ιακβάλεη θαη αλαιύεη θαζεκεξηλά 

πεξίπνπ 73.000 λέα δείγκαηα απεηιώλ [21].  

Η ηερληθή ηνπ cloud computing βαζίδεηαη ζηηο εμήο ζπλζήθεο [14], [22]: 

1. Τα αξρεία ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη δηαξθώο από ηνπο ππνινγηζηέο ησλ 

ρξεζηώλ (client) ζηνλ cloud server γηα αλάιπζε. 

2. Η ζπλνιηθή ηαρύηεηα θαη απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαιύηεξε 

από ηα παξαδνζηαθά ζπκβαηηθά antivirus. 

3. Τν ζύζηεκα αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν cloud server ζα πξέπεη λα απνηειείηαη 

από αξθεηέο δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλίρλεπζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιύεη 

αξρεία καδηθά από πνιιά ζπζηήκαηα ρξεζηώλ ηαπηόρξνλα [18]. 

Τα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη ηα 

αθόινπζα: 

Μείωζη ηηρ καηανάλωζηρ πόπων (σπήζηρ μνήμηρ): κε ηε ρξήζε ηεο cloud ηερληθήο ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ δηεξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, δηελεξγείηαη 

ζην «ζύλλεθν», δειαδή ζε νξηζκέλα κεγάια θαη πνιύπινθα ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζην δηαδίθηπν θαη αλήθνπλ ζηελ εθάζηνηε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ινγηζκηθνύ 

antivirus [15], [23]. 



Αύξηζη ηηρ ηασύηηηαρ ηος ςπολογιζηή: ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο κλήκεο, 

απμάλεηαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ππνινγηζηή πνπ έρεη εγθαηεζηεκέλν ην antivirus πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή cloud.  

Ιδανική για πλαηθόπμερ σαμηλήρ καηανάλωζηρ μνήμηρ (κινηηά ηηλέθωνα, smartphones 

κλπ): ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο κλήκεο πνπ δηαζέηνπλ ηα πεξηζζόηεξα θηλεηά ηειέθσλα, 

smartphones θιπ, ε ηερληθή cloud θαληάδεη όιν θαη πην πξνζηηή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε ηνπ θηλεηνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζηαζίαο από ην 

spamming θαη από θαθόβνπιεο ηζηνζειίδεο [14]. 

Μείωζη ηος σπόνος ενημέπωζηρ: ζηελ πεξίπησζε ηεο cloud ηερληθήο εληνπηζκνύ απεηιώλ, 

αμηνπνηείηαη ε ιεγόκελε «ζπιινγηθή λνεκνζύλε» ηεο θνηλόηεηαο, δειαδή ησλ ρξεζηώλ 

πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην ίδην cloud-based antivirus ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Έηζη θάζε 

θνξά πνπ εκθαλίδεηαη κηα λέα απεηιή ζε θάπνηνλ από ηνπο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνύ 

νπνπδήπνηε ζηνλ πιαλήηε, απηόκαηα ζα ηελ ιακβάλεη σο απεηιή όια ηα ινγηζκηθά 

αζθαιείαο ηεο θνηλόηεηαο ησλ ρξεζηώλ, παξέρνληαο έηζη πξνζηαζία από κειινληηθέο 

επηζέζεηο άκεζα, ρσξίο λα πξέπεη λα θαηεβάζεη ν ρξήζηεο θάπνην update ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ππνγξαθώλ (όπσο ζηα παξαδνζηαθά antivirus). Απηό απνηειεί έλα πνιύ ζεηηθό 

ζηνηρείν γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο εμάπισζεο ησλ λέσλ ηώλ παγθνζκίσο [15], [23].  

Μείωζη ηος σπόνος απόκπιζηρ ζηιρ νέερ απειλέρ αζθαλείαρ: Λόγσ ηνπ παξαπάλσ 

γεγνλόηνο εμαζθαιίδεηαη θαη ε ηαρύηεξε απόθξηζε ζηηο λέεο απεηιέο, δειαδή ε άκεζε 

πξνζηαζία από ηνπο λένπο ηνύο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πιαλήηε [23].  

Βεληιωμένη απόδοζη ηος ςπολογιζηή (ένανηι ηηρ ηεσνολογίαρ ηων ςπογπαθών ιών): Λόγσ 

ηεο αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ππνινγηζηή, κηαο θαη δελ δεζκεύνληαη πνιινί πόξνη 

κλήκεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο cloud ηερληθήο (ηεο ζπλερήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

απνκαθξπζκέλν server ηεο εηαηξείαο παξνρήο πξνζηαζίαο), βειηηώλεηαη θαη ε ζπλνιηθή 

απόδνζε ηνπ ππνινγηζηή, θαζώο ππάξρεη πεξηζζόηεξε ειεύζεξε κλήκε γηα ηελ εθηέιεζε 

θαη άιισλ εθαξκνγώλ ρσξίο πξνβιήκαηα [15].  

Μείωζη ηος σπόνος ζάπωζηρ ηος ςπολογιζηή: είλαη δεδνκέλν όηη κε ηε ρξήζε ηεο cloud 

ηερλνινγίαο, κηα πιήξεο ζάξσζε ηνπ δηθηπσκέλνπ ππνινγηζηή γηα θαθόβνπιν ινγηζκηθό, 

απαηηεί πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζε ζύγθξηζε κε ηα ζπκβαηά 

ινγηζκηθά antivirus. Καη απηό δηόηη ε ζάξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην «λέθνο» είλαη πην 

εμειηγκέλε, θαζώο ν cloud server ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, παξαθάκπηνληαο ηελ ζάξσζε αξρείσλ πνπ είλαη θαιόβνπια.  

 

Sandboxing  

Η νινέλα απμαλόκελε εμάπισζε ησλ δηθηπαθώλ απεηιώλ έρεη αλαγθάζεη νξηζκέλεο 

εηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κεζόδνπ, ηνπ sandboxing. Τελ 

κέζνδν απηή έρνπλ αξρίζεη ήδε λα ηελ ελζσκαηώλνπλ θαη θνξπθαίεο εηαηξείεο antivirus 

ζηα ινγηζκηθά ηνπο, θαζώο παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη θπξίσο ησλ λέσλ 

ηώλ πνπ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά.  

To sandbox νπζηαζηηθά απνηειεί κηα εηθνληθή κεραλή (virtual machine) ή έλα 

απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ (isolated environment), ζην νπνίν δύλαηαη λα εθηεινύληαη 

πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο πνπ ελδερνκέλσο λα απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα 

ππνινγηζηή θαη ρξήζηε, δειαδή λα πεξηέρνπλ θαθόβνπιν θώδηθα (malicious code), ν 

νπνίνο όκσο αθόκε θαη αλ εθηειεζηεί, ζα παξακείλεη εληόο ηνπ sandbox, ρσξίο λα 

θαηαθέξεη λα κνιύλεη ην ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε [6], [8].  



Υπάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ sandbox εθαξκνγέο: α) πξνγξάκκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη «παγώλνπλ» ηνλ ζθιεξό δίζθν ή κέξε ηνπ (“freezers”), β) πξνγξάκκαηα 

πνπ εγθαζίζηαληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαη‟ επηινγήλ άκεζεο θαη πξνζσξηλήο 

απνκόλσζεο όζσλ πξνγξακκάησλ επηζπκεί ν ρξήζηεο (“sandbox programs”), θαη γ) 

εηθνληθέο κεραλέο πνπ εγθαζίζηαληαη θαη ηξέρνπλ θαη‟ επηινγή πξηλ ηελ θόξησζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (“virtual machines”).  

Σηελ πεξίπησζε ησλ ινγηζκηθώλ antivirus, έλα sandbox κνξθήο software 

ελζσκαηώλεηαη ζην ελ ιόγσ αληηηθό πξόγξακκα θαη ιεηηνπξγεί σο εμήο: ε πξνεπηινγή 

ζπλήζσο είλαη λα απνθαζίδεη ην ίδην ην antivirus γηα ην πνηα πξνγξάκκαηα ζα ηξέμνπλ 

απηόκαηα sandboxed θαη απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηνπο εθδόηεο ησλ πξνγξακκάησλ, 

δειαδή ην εάλ είλαη αμηόπηζηνη ή όρη. Άγλσζηα αξρεία θαη πξνγξάκκαηα ηξέρνπλ 

απηόκαηα sandboxed γηα ιόγνπο αζθαιείαο κέρξη λα δηαπηζησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, εθηόο 

θαη αλ ν ρξήζηεο δώζεη άδεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο εθηόο sandbox γηα κηα θνξά ή κόληκα 

γηα πάληα.  

 

2.2 Πρακτικό μέρος 

 

2.2.1 Δύρεση σπογραυής ιού (Finding Virus Signature) 
Όπσο είδακε παξαπάλσ, ηα πεξηζζόηεξα αληηηθά ινγηζκηθά βαζίδνληαη θαηά θύξην ιόγν 

ζηελ αλίρλεπζε ηώλ θαη άιισλ θαθόβνπισλ ινγηζκηθώλ βάζεη ηεο κεζόδνπ ησλ 

ππνγξαθώλ ηώλ. Γειαδή αλαιύνπλ θαη εξεπλνύλ ζηνλ θώδηθα ησλ αξρείσλ πνπ ειέγρνπλ 

γηα ύπαξμε ελδερόκελσλ θνκκαηηώλ θώδηθα πνπ ηαπηνπνηνύληαη κε αληίζηνηρα 

θαηαρσξεκέλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο ππνγξαθέο πνπ δηαηεξνύλ (virus signature 

database).  

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα βξνύκε ηελ ςεθηαθή απηή ππνγξαθή ελόο ηνύ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη από θάπνην ινγηζκηθό antivirus. Σηελ ελόηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε απηήλ 

αθξηβώο ηελ κέζνδν: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα βξνύκε πνην αθξηβώο θνκκάηη 

θώδηθα αλαγλσξίδεηαη σο ηηθό από έλα antivirus, δειαδή κε άιια ιόγηα πνηα είλαη ε 

ππνγξαθή πνπ δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλν antivirus ζηε βάζε ηνπ γηα θάπνηνλ ηό [4].  

Τνλίδνπκε ηε ιέμε «ζπγθεθξηκέλν» δηόηη ζπλήζσο θάζε ινγηζκηθό antivirus αλαγλσξίδεη 

δηαθνξεηηθή αιιεινπρία δεθαεμαδηθώλ ςεθίσλ θώδηθα σο ππνγξαθή ζπγθεθξηκέλνπ ηνύ 

θαη σο εθ ηνύηνπ ηνλ νλνκάδεη επίζεο κε δηαθνξεηηθό ζπλήζσο όλνκα.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ηό ηύπνπ trojan 

horse, νλόκαηη “s” (ζ.ζ. από ην sample = δείγκα), κεγέζνπο 238ΚΒ. Τν αξρείν απηό έρεη 

κηθξνγξαθία εηθόλαο παξαπιαλώληαο ηνλ ρξήζηε λα ην αλνίμεη. Ωζηόζν πξόθεηηαη γηα 

εθηειέζηκν αξρείν ηεο κνξθήο “s.exe”. Όκσο γηα λα εκθαληζηεί ε πξαγκαηηθή θαηάιεμε 

“.exe” ηνπ αξρείνπ ζα πξέπεη λα μεηηθάξνπκε ηελ επηινγή «απόθξπςε επεθηάζεσλ γηα 

γλσζηνύο ηύπνπο αξρείσλ» από ηηο ηδηόηεηεο θαθέισλ ησλ Windows. Τα πεηξάκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ εθηεινύληαη κε ην αληηηθό ινγηζκηθό Avira Antivir. Οπζηαζηηθά ζα δνύκε πσο 

ην ζπγθεθξηκέλν antivirus αλαγλσξίδεη ην αξρείν s.exe σο ηό. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύκε ηα 

εξγαιεία DSplit (εηδηθόο splitter πνπ «θόβεη» έλα αξρείν αλάινγα ηα bytes πνπ νξίδνπκε), 

HxD (δεθαεμαδηθό επεμεξγαζηή αξρείσλ), ηε γξακκή εληνιώλ ησλ Windows θαη έλα 

θαζαξό-κε κνιπζκέλν αξρείν, ην taskmgr.exe ηνπ θαθέινπ system32 πνπ απνηειεί 

νπζηαζηηθά ηνλ Task Manager (Γηαρείξηζε Δξγαζηώλ) ησλ Windows.  



Γεκηνπξγνύκε ηνλ θάθειν test όπνπ θαη ηνπνζεηνύκε ηα αξρεία s.exe θαη dsplit.exe, 

δίλνπκε ζην cmd ηελ εληνιή cd desktop/test γηα λα απνθηήζνπκε πξόζβαζε ζην θάθειν 

απηό θαη έπεηηα ηελ εληνιή:  dsplit.exe  0  max  10000  s.exe  

Η εληνιή απηή ζα θόςεη ην αξρείν s.exe ζε κηθξόηεξα αλά 10000 bytes. 

Γεκηνπξγνύληαη 25 αξρεία, όπνπ ην θαζέλα είλαη θαηά 10000Bytes (10ΚΒ) κεγαιύηεξν 

από ην πξνεγνύκελό ηνπ θαη κηθξόηεξν από ην ακέζσο επόκελό ηνπ. Σθαλάξνληαο ηα 25 

αξρεία πνπ πξνέθπςαλ κε ην Avira Antivir παξαηεξνύκε πσο ην Avira αληρλεύεη σο 

TR/Offend.kdv.49932 (νλνκαζία ηνύ trojan) ηα 16 ηειεπηαία αξρεία από ηα 25 ζπλνιηθά. 

Καη ζπγθεθξηκέλα από ην 100000Β-αξρείν (s_0000000100000.exe) θαη έπεηηα. Πνπ 

ζεκαίλεη όηη ην ακέζσο πξνεγνύκελν ηνπ, δειαδή ην 90000Β δελ είλαη ηηθό, ή πην ζσζηά 

ην 10000Β αξρείν πεξηέρεη θάηη πνπ δελ πεξηέρεη ην 90000Β αξρείν. Οπόηε κέλεη λα 

ςάμνπκε θαηάιιεια αλάκεζα ζηα δύν απηά αξρεία. Γηα ην ιόγν απηό ζβήλνπκε ηα ινηπά 

23 πεξηηηά αξρεία θαη θξαηάκε κόλν ηα δύν απηά πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Έηζη ινηπόλ, 

εθηειώληαο κε όκνην ηξόπν θάζε θνξά βήκα-βήκα ηηο αθόινπζεο εληνιέο:  

 dsplit.exe  90000  100000  1000  s.exe 

 dsplit.exe  91000  92000  100  s.exe 

 dsplit.exe   91000   91100   10   s.exe 

 dsplit.exe   91040   91050   1   s.exe 

παξαηεξνύκε όηη ην 1Β ηνπ 91050Β-νύ αξρείνπ πνπ πξνζηίζεηαη ζην ακέζσο 

πξνεγνύκελν αξρείν, ην 91049Β-ό, θάλεη ην Avira λα εκθαλίδεη από εθεί θαη έπεηηα ηα 

αξρεία σο ηηθά κε ην όλνκα TR/Offend.kdv.49932. Σβήλνπκε ινηπόλ ηα πεξηηηά αξρεία θαη 

θξαηάκε κόλν ην 91049Β-ό θαη 91050Β-ό πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ηα νπνία θαη αλνίγνπκε 

κε ηνλ hex editor, ηνλ HxD θαη ζπγθξίλνπκε ηνπο θώδηθεο ησλ δύν αξρείσλ γηα λα βξνύκε 

ην ζπγθεθξηκέλν πξνζηηζέκελν byte. Παξαηεξνύκε ινηπόλ πσο ε δηαθνξά κεηαμύ απηώλ 

είλαη ε πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ String “A” ή αιιηώο ηνπ δεθαεμαδηθνύ αξηζκνύ 41. 

Δπνκέλσο, ν θώδηθαο, ή πην ζσζηά ε αιιεινπρία ησλ δεθαεμαδηθώλ ςεθίσλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ην antivirus σο ππνγξαθή ηνύ,  ηειεηώλεη ζε 41. Από πνύ αξρίδεη όκσο;  

Έρνπκε βξεη ην έλα άθξν ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ ηνύ. Γηα λα βξνύκε ην άιιν, 

δειαδή ηελ αξρή ζα ρξεηαζηνύκε ηε βνήζεηα ελόο θαζαξνύ-κε κνιπζκέλνπ αξρείνπ πνπ 

δηαζέηνπκε, ζηελ πξνθεηκέλε ην taskmgr.exe. Αλνίγνπκε ινηπόλ κε ηνλ HxD θαη ην αξρείν 

taskmgr.exe. Σηνλ θώδηθα ηνπ taskmgr.exe ζα ελζσκαηώζνπκε ηελ αθνινπζία από bytes 

κε ηέινο ην δεθαεμαδηθό 41 ηνπ αξρείνπ „s_0000000091050.exe‟ θαη αξρή πνπ ζα πξέπεη 

λα καληέςνπκε, θάλνληαο δηαδνρηθά πεηξάκαηα. Σπλήζσο κηα ππνγξαθή είλαη αξθεηά 

κεγάιε ζε κέγεζνο, ώζηε λα απνθεύγνληαη όζν είλαη δπλαηό όιν θαη πεξηζζόηεξνη 

ελδερόκελνη ιαλζαζκέλνη ζπλαγεξκνί (false positives) [24]. Σπλήζσο ηα θνξπθαία 

antivirus ρξεζηκνπνηνύλ νινέλα θαη κεγαιύηεξεο αθνινπζίεο από bytes σο ππνγξαθέο ηώλ 

(πρ 100Β), πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζρεδόλ κνλαδηθά, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ false positives.  

Πξαγκαηνπνηώληαο θαηάιιειεο δνθηκέο αληηγξάθνληαο θαη επηθνιιώληαο 

(ελζσκαηώλνληαο) 100Β, 101Β, 102Β θ.ν.θ. κεηξώληαο αληίζηξνθα από ην δεθαεμαδηθό 

41 ηνπ αξρείνπ s_0000000091050.exe ζε έλα ζεκείν ηνπ θώδηθα ηνπ θαζαξνύ αξρείνπ 

taskmgr.exe (έζησ ην ηέινο ηνπ, γηα ιόγνπο επθνιίαο) θαη ζθαλάξνληαο εθ λένπ ηα 

κεηαιιαγκέλα αξρεία taskmgr.exe πνπ δεκηνπξγνύληαη, βξίζθνπκε πσο ελζσκαηώλνληαο 

123 αθόκα bytes ηνπ αξρείνπ  s_0000000091050.exe  ζηνλ αξρηθό θώδηθα ηνπ 

taskmgr.exe, ην ινγηζκηθό antivirus ην αληρλεύεη πιένλ σο ηό, ελώ ακέζσο πξηλ ηελ 



πξνζζήθε ηνπ δεθαεμαδηθνύ 55 ηεο αξρήο δειαδή ησλ 123Β πνπ πξνζζέζακε, δελ ην 

αληρλεύεη.   

Ωο εθ ηνύηνπ, έρνπκε βξεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ηνύ πνπ αλαγλσξίδεηαη από ην 

Avira. Η ππνγξαθή ινηπόλ είλαη κήθνπο 123 bytes θαη απνηειείηαη από ηελ αθνινπζία: 

55 8B EC 6A FF 68 90 70 41 00 68 B0 64 41 00 64 A1 00 00 00 00 50 64 89 25 00 00 00 

00 83 EC 68 53 56 57 89 65 E8 33 DB 89 5D FC 6A 02 FF 15 30 70 41 00 59 83 0D C4 

89 41 00 FF 83 0D C8 89 41 00 FF FF 15 34 70 41 00 8B 0D C0 89 41 00 89 08 FF 15 38 

70 41 00 8B 0D BC 89 41 00 89 08 A1 5C 70 41 00 8B 00 A3 CC 89 41 00 E8 11 01 00 00 

39 1D 90 89 41 00 75 0C 68 AC 64 41 

Τν όλνκα ηεο ηηθήο ππνγξαθήο απηήο πνπ δόζεθε από ηελ εηαηξεία antivirus Avira είλαη 

TR/Offend.kdv.49932. 

 

2.2.2 Προβλήματα τετνικών λογισμικών antivirus 
 

Πρόβλημα 1
ο
  

Όπσο είδακε παξαπάλσ, ε ελζσκάησζε ηεο ππνγξαθήο TR/Offend.kdv.49932 ζε έλα 

θαζαξό (κε κνιπζκέλν αξρείν), όπσο ην taskmgr.exe, απηνκάησο ζήκαλε θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ από θαζαξό ζε κνιπζκέλν ζύκθσλα πάληα κε ην Avira. Δίλαη όκσο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κνιπζκέλν ην αξρείν απηό, ή επξόθεηην γηα ιαλζαζκέλε έλδεημε (false 

positive);  

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ινηπόλ ε παξαπάλσ αθνινπζία bytes δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά 

άρξεζηνο θώδηθαο θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην ηέινο ηνπ θώδηθα ηνπ αξρείνπ 

taskmgr.exe. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, νύηε θαη 

κνιύλεη ηνλ ππνινγηζηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ. Υπνβάιινληαο ην αξρείν ζην VirusΤotal 

[25], κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε πσο θαλέλα άιιν πξόγξακκα antivirus δελ εληνπίδεη σο 

ηό ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν. Ωο ζπκπέξαζκα ινηπόλ εξώηεκά καο, ε ζηνρνπνίεζε ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ θαζαξνύ αξρείνπ σο ηόο ηύπνπ trojan horse, αιιά θαη γεληθόηεξα ε 

ζηνρνπνίεζε νπνηνλδήπνηε θαζαξώλ αξρείσλ σο κνιπζκέλα, έπεηηα από ηελ εηζαγσγή 

κόλν ηεο ππνγξαθήο ελόο antivirus απνηειεί πάληνηε ιαλζαζκέλν ζπλαγεξκό (false 

positive).  

Τν πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη από απηόλ ηνλ ιαλζαζκέλν ζπλαγεξκό είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξν απ‟ όηη αληηιακβαλόκαζηε αξρηθά. Καη απηό δηόηη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ην 

ινγηζκηθό antivirus ελδέρεηαη λα καο παξνηξύλεη ηελ κεηάβαζε ηνπ «ηνύ» ζε θαξαληίλα 

(“move to quarantine”), πνπ ζεκαίλεη όηη εάλ εθηειέζνπκε ηελ πξνηεηλόκελε απηή 

ελέξγεηα (κε θιηθ ζε αλάινγν θνπκπί “apply now”), ν task manager ζα είλαη εθηόο 

ιεηηνπξγίαο, κηαο θαη ην αληίζηνηρν εθηειέζηκν αξρείν taskmgr.exe ζα είλαη πιένλ 

απνκνλσκέλν από ην Avira θαη ζε αδξάλεηα. Τν πξόβιεκα κπνξεί λα γίλεη αθόκα 

κεγαιύηεξν, εάλ αληί γηα ηνλ task manager, επξόθεηην γηα θάπνην άιιν αξρείν ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (επέθηαζεο “.sys”), πνπ  ελδερόκελε κεηαθίλεζε θαη 

απνκόλσζή ηνπ ζην «θηβώηην ηώλ» ηνπ ινγηζκηθνύ antivirus, ζα ζεκάλεη θαη ηελ 

ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ησλ windows ή αθόκα θαη ηελ κε εθθίλεζή ηνπ!  

 

Πρόβλημα 2
ο
 

Άιιν έλα πξόβιεκα ηεο αλίρλεπζεο βάζεη virus-signature ηερληθώλ, ζεκαληηθόηεξνπ 

βαζκνύ από ην πξνεγνύκελν, απνηειεί ε θαηάιιειε αιιαγή 1-2 bytes ζηελ ππνγξαθή ηνπ 



ηνύ, πνπ λαη κελ δελ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθηειέζηκνπ ηηθνύ αξρείνπ, αιιά ζα 

απνθξύςνπλ δε ηνλ ηό από ηελ αλίρλεπζή ηνπ. Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, επηζηξέθνπκε 

πάιη ζην ηηθό πξνο κειέηε αξρείν πνπ είδακε παξαπάλσ, ην s.exe, ην νπνίν θαη αλνίγνπκε 

πάιη κε ηνλ HxD editor θαη εληνπίδνπκε ηελ δπαδηθή αθνινπζία πνπ βξήθακε όηη 

ρξεζηκνπνηεί ην Avira σο ππνγξαθή. Παξαηεξνύκε ζηε δεμηά δηπιαλή ζηήιε κηα ζεηξά 

από αιθαξηζκεηηθά. Η παξνπζία απηώλ ησλ αιθαξηζκεηηθώλ καο επηηξέπεη ππό νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηεο κε νπζηώδεηο αιιαγέο όζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ. Η απινύζηεξε κέζνδνο είλαη ε αιιαγή ελόο κόλν γξάκκαηνο από 

θεθαιαίν ζε κηθξό, ή αληηζηξόθσο. Μηα ηέηνηα αιιαγή δελ ζα επεξεάζεη θαζόινπ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ν ηόο ζηελ πεξίπησζή καο ζα παξακείλεη σο 

έρεη. Ο εληνπηζκόο ηνπ; Γηα λα δνύκε… 

Σηελ παξαπάλσ αθνινπζία ινηπόλ, ζα αληηθαηαζηήζνπκε ην αξρηθό θεθαιαίν γξάκκα 

“U” κε ην αληίζηνηρν ηνπ κηθξό “u”. Παξαηεξνύκε πσο ε αιιαγή ηνπ U ζε u, επέθεξε 

απηνκάησο θαη ηελ αιιαγή ζηε δεθαεμαδηθή κνξθή ηνπ θώδηθα, από 55 ζε 75. 

Απνζεθεύνπκε ηελ αιιαγή απηή θαη ζθαλάξνπκε εθ λένπ ην αξρείν κε ην Avira Antivir. 

Τν ηηθό αξρείν δελ εληνπίδεηαη πιένλ από ην ζπγθεθξηκέλν antivirus! Με άιια ιόγηα 

απνθξύςακε ηνλ ηό κέζσ κηαο απιήο αιιαγήο string ηηκήο ηεο ππνγξαθήο ηνύ κε ηελ νπνία 

εληνπηδόηαλ. Τνλίδνπκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό antivirus ρξεζηκνπνηεί θαη άιιεο 

πξνεγκέλεο κεζόδνπο αλίρλεπζεο πέξα από ηελ θιαζηθή ηερληθή virus signature scanning. 

Παξόια απηά δελ θαηάθεξε λα αληρλεύζεη ηνλ ηξνπνπνηεκέλν ηό, αλ θαη ε αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ήηαλ απινύζηαηε θαη αζήκαληε.  

Τν παξαπάλσ πείξακα είλαη έλα απιόο ηξόπνο απόθξπςεο ελόο νξηζκέλνπ ηνύ από 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό antivirus. Με αληίζηνηρν ηξόπν κπνξεί λα γίλεη αλάινγε 

απόθξπςε ηνπ ηνύ θαη από άιια πξνγξάκκαηα antivirus. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, νη 

επηηήδεηνη hackers ρξεζηκνπνηνύλ πνιύπινθεο κεζόδνπο κεηάιιαμεο ή θαη 

θξππηνγξάθεζεο ηνπ θώδηθα ηνπ ηνύ, όπσο εηδηθά εξγαιεία crypters, πξνθεηκέλνπ λα 

μεγειάζνπλ ηα ινγηζκηθά antivirus, ώζηε λα δηεηζδύζνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηώλ  

[26]. Αλ ινηπόλ κηα απιή αιιαγή κηαο ηηκήο string ηνπ θώδηθα ελόο κνιπζκέλνπ αξρείνπ 

θαηάθεξε λα θάλεη ηνλ ηό κε αληρλεύζηκν, θαληαδόκαζηε πόζν κεγάιν είλαη ην πξόβιεκα 

όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαζηζηνύλ ζε ειάρηζην ρξόλν έλα αξρείν 

θαηάιιεια ηξνπνπνηήζηκν ώζηε λα γίλεηαη απηνκάησο κε αληρλεύζηκν από πνιιαπιά 

ινγηζκηθά antivirus θαη ηηο επξεηηθέο κεζόδνπο πνπ απηά ρξεζηκνπνηνύλ.   

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ωο ζπκπέξαζκα ινηπόλ ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ηα ινγηζκηθά antivirus πνπ 

ζηεξίδνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηε κέζνδν ηεο αλίρλεπζεο βάζεη «ππνγξαθώλ ηώλ», αλ  θαη 

έρνπλ ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ηαρύηεηαο ζάξσζεο ησλ αξρείσλ, παξνπζηάδνπλ δύν 

ζεκαληηθέο εππάζεηεο (vulnerabilities): α) αξθεηά πςειό ζπρλά πνζνζηό false 

positives/negatives, θαη β) αδπλακία πξνζηαζίαο από έκπεηξνπο θαη επαγγεικαηίεο hackers 

πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηελ παξαγσγή θαη απόθξπςε ησλ ηώλ από ηηο γλσζηέο επξεηηθέο 

κεζόδνπο ησλ πξνγξακκάησλ antivirus, θάλνληαο ρξήζε εηδηθώλ θξππηνγξαθηθώλ θαη 

άιισλ εξγαιείσλ (hack tools).   

Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ελόο πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο 

αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζηα ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα antivirus θαη ζα 



ζπλδπάδεη ηηο ηερλνινγίεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ “Cloud Computing” θαη ηνπ “Sandboxing” 

κε κηα λέα κέζνδν παξαγσγήο «ππνγξαθώλ ηώλ» πνπ δελ ζα βαζίδεηαη ζε δπαδηθέο 

αθνινπζίεο θώδηθα, αιιά ζε αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα θαθόβνπια ινγηζκηθά ζην 

ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε (“System-Changes-based signatures). Με άιια ιόγηα, πξόθεηηαη γηα 

ηερληθή παξόκνηα κε ηελ “Heuristic-based Analysis”, κε ηε βαζηθή δηαθνξά όκσο, όηη 

θάζε θαθόβνπιε ζπκπεξηθνξά ζα έρεη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πνπ ζα πξνθύπηεη από ηε 

ζεηξά αιιαγώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζην ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε .  

Έηζη, ην πξόγξακκα antivirus ζα παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηε δξαζηεξηόηεηα 

ηνπ θάζε αξρείνπ, δειαδή ελδερόκελεο αιιαγέο ζε ζθιεξό δίζθν, κεηξών θιπ, θαη εάλ 

ηαπηίδνληαη κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί θάπνην θαθόβνπιν ινγηζκηθό, νη αιιαγέο δελ ζα 

γίλνληαη κόληκεο, ιόγσ ηνπ sandbox. Γειαδή ζα παξακέλνπλ εληόο ηνπ sandbox ρσξίο λα 

πξνθαινύλ ελ ηέιεη θακηά αιιαγή ζηνλ ππνινγηζηή θαη έπεηηα ζα δηαγξάθνληαη νξηζηηθά. 

Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηεο Υπνινγηζηηθήο Νέθνπο, όιεο νη δηεξγαζίεο αλίρλεπζεο ζα 

ηξέρνπλ ζην «λέθνο», δειαδή ζε απνκαθξπζκέλνπο servers θαη όρη ηνπηθά ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ελώ θαη όιεο νη ππνγξαθέο ηώλ ζα δηαηεξνύληαη ζε απηνύο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη από ηνλ ρξήζηε λα ηηο θαηεβάζεη ζηνλ ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ, 

εμνηθνλνκώληαο έηζη πόξνπο κλήκεο (RAM) θαη εύξνο δώλεο (bandwidth). 

Μειινληηθά ζα πξέπεη λα κειεηεζεί εηο βάζνο ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο ηερληθήο Heuristic Analysis, ώζηε λα θαζνξηζηεί επθνιόηεξα θαη λα 

αλαπηπρζεί θαιύηεξα ε λέα ηερληθή εύξεζεο ηώλ βάζεη «ππνγξαθώλ αιιαγώλ» 

ζπζηήκαηνο θαη κεηξώνπ. Δπίζεο κηα επαλεμέηαζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Cloud Computing 

θξίλεηαη αλαγθαία ώζηε λα επαλαζρεδηαζηεί ε πηνζέηεζή ηνπ από ηα ινγηζκηθά 

αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα εθιείςνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηα όπνηα 

κεηνλεθηήκαηά ηεο, όπσο ηα απμεκέλα ζπρλά false positives.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

1.  Ankush R Kakad, Siddharth G Kamble, Shrinivas S Bhuvad, Vinayak N Malavade, 

"Study and Comparison of Virus Detection Techniques", International Journal of 

Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 4, 
Issue 3, March 2014.  

2. Chris Hoffman, "HTG Explains: How Antivirus Software Works", January 2012, 

Retrieved from: http://www.howtogeek.com/125650/htg-explains-how-antivirus-
software-works/, October 2015. 

3. The PC Guide, "False Positives and False Negatives", Retrieved from: 
http://www.pcguide.com/care/data/virus/scanFalse-c.html, October 2015. 

4.  Vasileios A. Memos and Kostas E. Psannis, "A New Methodology based on Cloud 

Computing for Efficient Virus Detection," New Trends in Networking, Computing, 

E-learning, Systems Sciences, and Engineering, Lecture Notes in Electrical 
Engineering Volume 312, 2015, pp 37-47. 

5.   Ionut Ilascu, “The Insides of Panda Cloud Antivirus”, May 2009. 

6. Deb Shinder, "Better Security through Sandboxing", June 2010, Retrieved from: 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/windows_os_security/Better-
Security-through-Sandboxing.html, October 2015. 

http://www.pcguide.com/care/data/virus/scanFalse-c.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/windows_os_security/Better-Security-through-Sandboxing.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/windows_os_security/Better-Security-through-Sandboxing.html


7. Panda Security Products, “Collective Intelligence”, Retrieved from: 

http://www.pandasecurity.com/greece/homeusers/solutions/collective-intelligence/, 

October 2015. 

8. Eric Geier, "How to Keep Your PC Safe With Sandboxing", PC World, Retrieved 

from: 

http://www.pcworld.com/article/247416/how_to_keep_your_pc_safe_with_sandbo
xing.html, October 2015. 

9.  Alisa Shevchenko, “Malicious Code Detection Technologies”, Kaspersky Lab, 

2008. 

10. “Antivirus software Identification methods”, Retrieved from: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software#Identification_methods, October 
2015. 

11.  Gatt, Digital Purview Blog, “Antivirus protection methods – Pros and Cons”, July 

2008, Retrieved from: http://www.digitalpurview.com/antivirus-protection-

methods-pros-and-cons/, October 2015. 

12.  Essam Al Daoud, Iqbal H. Jebril and Belal Zaqaibeh, “Computer  Virus Strategies 

and Detection Methods”, Int. J. Open Problems Compt. Math., Vol. 1, No. 2, 
September 2008. 

13.  Randy Abrams, “Understanding Heuristics”, AVAR Conference, Seoul, 2007. 

14.  Saurin K. Shah, New Jersey Institute of Technology Newark, NJ Independent 
Research, “Exploring Reliability of Cloud Antivirus Solutions”. 

15.  Actlogic Advertisment Communication Technology, “Cloud Antivirus”, Retrieved 

from: http://www.actlogic.net/cloud/cloud-antivirus.html, October 2015. 

16.  “Η ηερλνινγία ηεο ESET”, 

Retrieved from: http://www.eset.com/gr/about/technology/, October 2015. 

17.  Stephanie Crawford, “How a Cloud Antivirus Works”, Computer 

HowStuffWorks, 2013. 

18.  Jon Oberheide, Evan Cooke, Farnam Jahanian, Electrical Engineering and 

Computer Science Department, University of Michigan, “CloudAV: N-Version 

Antivirus in the Network Cloud”. 

19. Panda Security Cloud Antivirus, Retrieved from: 
http://www.cloudantivirus.com/en/forHome/, October 2015. 

20.  “Panda antivirus”, Retrieved from: http://en.wikipedia.org/wiki/Panda_antivirus, 
October 2015. 

21.  Panda Security Press Office News, “One-Third of All Malware was Created in the 

First 10 Months of 2010”, November 2010, Retrieved from: 

http://press.pandasecurity.com/usa/news/one-third-of-all-malware-was-created-in-
the-first-10-months-of-2010/, October 2015. 

22. Martin. Cloud Antivirus, April 2009, Retrieved from: 
http://www.ghacks.net/2009/04/30/cloud-antivirus/, October 2015. 

23. MIT, “Clarifying An Antivirus Cloud”, Technology Review, India 2009, Retrieved 
from: http://www.technologyreview.in/blog/unsafebits/24073/, October 2015. 

http://www.pcworld.com/article/247416/how_to_keep_your_pc_safe_with_sandboxing.html
http://www.pcworld.com/article/247416/how_to_keep_your_pc_safe_with_sandboxing.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software#Identification_methods
http://www.cloudantivirus.com/en/forHome/
http://en.wikipedia.org/wiki/Panda_antivirus


24.  Sam Rash, Dan Gusfield, “String Barcoding – Uncovering Optimal Virus 
Signatures”, University of California, Davis, 2002. 

25.  Virus Total, https://www.virustotal.com/. 

26.  Babak Bashari Rad, Maslin Masrom and Suhaimi Ibrahim, "Evolution of Computer 

Virus Concealment and Anti-Virus Techniques: A Short Survey", IJCSI 

International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 1, January 2011. 

 

 

 

 

 

 

View publication statsView publication stats

https://www.virustotal.com/
https://www.researchgate.net/publication/285720886

