
ΑΚΗΗ ΠΑΝΟΠΣΗ 2017 



κοπόσ Άςκηςησ 

• Εξάςκθςθ των ςυμμετεχόντων ςε τεχνικά κζματα 

• Συνεργαςία των ςυμμετεχόντων ςε τεχνικό και διαδικαςτικό επίπεδο 

• Διαμοιραςμόσ τεχνικϊν και διαδικαςιϊν αντιμετϊπιςθσ ςυμβάντων 
ςτον κυβερνοχϊρο 

• Κάλυψθ ευρζοσ φάςματοσ  τφπου επικζςεων και τεχνικϊν 
ςυμβάντων ςτον κυβερνοχϊρο 

• Δυνατότθτα εκπαίδευςθσ και εκτόσ χρονικισ διάρκειασ άςκθςθσ 
(αφορά offline επειςόδια) 



Διαδικαςία Διεξαγωγήσ πλην Επειςοδίου CTF 

• Θμερομθνίεσ Διεξαγωγισ: 29/05 – 2/06 
 1θ Θμζρα δοκιμι επικοινωνιϊν 

 3 θμζρεσ άςκθςθσ 

 Τελευταία θμζρα: Εςωτερικι απενθμζρωςθ 

 Ενδεχόμενθ επζκταςθ εφόςον χρειαςτεί και τθν τελευταία θμζρα 

 

• Εργάςιμεσ ϊρεσ (09:00-15:00)  πλθν επειςοδίου CTF– Κακζνασ 
επιλζγει πόςεσ ϊρεσ κζλει να αφιερϊςει 

 



Διαδικαςία Διεξαγωγήσ CTF 

• Θμερομθνίεσ Διεξαγωγισ: 29/05 – 2/06 

• Ωράριο 10:00 – 19:00 

• Τθλζφωνο επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια των επειςοδίων: 
2106576275 

• Στα δθλωκζντα email κα αποςταλοφν credentials vpn για ςφνδεςθ 
ςτο CTF 

• Θ επικοινωνία (email, chat κλπ) κα γίνεται μόνο με τον υπεφκυνο 
(αρχθγό) τθσ κάκε ομάδασ 

• Στοιχεία (email, ονοματεπϊνυμο, φορζασ) κα υποβλθκοφν για όλα 
τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 

 



Πλατφόρμεσ Επικοινωνίασ 

• Portal (Domain: portal.cd.mil.gr) 
 Ενθμζρωςθ για τθν άςκθςθ 

 Links για Download των επειςοδίων 

 Παρουςίαςθ hints 

 Επικοινωνία – Αναφορά Προβλθμάτων 

 

• Chat Server (Domain: chat.cd.mil.gr) 
 Chat Rooms ανά επειςόδιο για επικοινωνία των ςυμμετεχόντων 

 Οδθγίεσ ςτο Portal 



Πλατφόρμεσ Επικοινωνίασ 

• MISP – Malware Information Sharing Platform 
(Domain:misp.cd.mil.gr) 
 Δε κα χρθςιμοποιθκεί για το CTF 

 
 http://misp-project.org 

 
 Στοιχεία πρόςβαςθσ: Θα αποςταλοφν με email  

 
 Τι αναφζρουμε: 

• Επίπεδο απειλισ ςυμβάντοσ: Κακόλου ι Χαμθλι, Μεςαία, Υψθλι απειλι 
• Ανάλυςθ Κατάςταςθσ: Αρχικόσ εντοπιςμόσ, ςε εξζλιξθ, Ολοκλιρωςθ 
• Περιγραφι Συμβάντοσ: Σφντομθ, Αίτια, Επιπτϊςεισ, Ενζργειεσ 
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Επειςόδια 

• 01 – Web Challenge – Active Defence (Live) 

• 02 – Windows 10 Forensics (Offline) 

• 03 – Linux Forensics (Offline) 

• 04 – Mobile Forensics (Offline) 

• 05 – Capture the Flag (CTF) (Live) 



Web Challenge – Active Defence 

• Δεδομζνα: 

 Δφο Online Web ςυςτιματα (DMZ και εςωτερικά) που κα περιζχουν 
αδυναμίεσ που κα πρζπει να διερευνθκοφν 

• Ηθτοφμενα: 

 Εντοπιςμόσ και επιβεβαίωςθ (exploitation) των αδυναμιϊν των ςυςτθμάτων   

 Ζλεγχοσ (και υλοποίθςθ) δυνατότθτασ shutdown ςυςτθμάτων ενζργειασ που 
ελζγχονται από ανωτζρω ςυςτιματα 



Windows 10 Forensics 

• Δεδομζνα: 
 Virtual Image win 10 το οποίο κα προςομοιϊνει παραβιαςμζνο ςφςτθμα 

 

• Ηθτοφμενα: 
 Εντοπιςμόσ και ανάλυςθ ενεργειϊν κακόβουλου χριςτθ 



Linux Forensics Analysis 

• Δεδομζνα: 
 Virtual Image λειτουργικοφ linux το οποίο προςομοιϊνει παραβιαςμζνο 

ςφςτθμα 

 

• Ηθτοφμενα: 
 Εντοπιςμόσ και ανάλυςθ ενεργειϊν κακόβουλου χριςτθ 



Mobile Forensics Analysis 

• Δεδομζνα: 
 APK αρχεία που αφοροφν κινθτι ςυςκευι (OS Android)  

 

• Ηθτοφμενα 
 Ανάλυςθ λειτουργίασ και εντοπιςμόσ αδυναμιϊν 



Capture the Flag  (CTF) - Cyber Ops 
•    Ομάδα: Round Table Security 

 ΠΑΝΟΠΤΘΣ 2016: Find the Insider 

 ΠΑΝΟΠΤΘΣ 2015: Ehlo – Social Media 

• Κλιμακωτό Επίπεδο δυςκολίασ 

• Scoreboard βακμολόγθςθσ ομάδασ 

• Log Server για παρακολοφκθςθ δικτυακισ κίνθςθσ 

• Κάκε ομάδα κα παραδϊςει walkthrough με τεχνικι ανάλυςθ 
επειςοδίου και περίλθψθ πλοκισ 

  



Capture the Flag  (CTF) - Cyber Ops 

• Χϊρα ςε τεταμζνεσ ςχζςεισ με γειτονικό κράτοσ. 

 

• Ενδείξεισ για προςπάκεια εκδιλωςθσ επικζςεων ςε δίκτυο 
ςτρατιωτικισ υποδομισ. 

 

• Ομάδα RRT (παίκτεσ) καλείται για ζλεγχο Pen Test του δικτφου. 

 



Capture the Flag  (CTF) - Cyber Ops 

• ACT 1 
 Αναγνϊριςθ κακόβουλων ενεργειϊν ςε δίκτυο του Υπουργείου Αμφνθσ 

 
 Συλλογι flags κα κατευκφνει το διαγωνιηόμενο  για το επόμενο βιμα 

 
 Ανάλυςθ Forensics ςε windows 10 OS επειςόδιο εντόσ του ACT1 κα παρζχει 

επιπλζον βοικεια για τθν κακοδιγθςθ των παικτϊν προσ τθ λφςθ του 
επειςοδίου.  
• Τα ευριματα(flags) τθσ ανάλυςθσ δίνουν βακμοφσ και hints για το τι ζχει ςυμβεί. 
• Δεν είναι απαραίτθτθ θ επίλυςθ του forensics για τθν επίλυςθ του CTF.  Τα hints 

βρίςκονται και αλλοφ. 
• Μπορεί να γίνει ανάλυςθ και ανεξάρτθτα με το CTF (ωσ offline επειςόδιο) 

 



Capture the Flag  (CTF) - Cyber Ops 

• Act 2 
 Με βάςθ τα αποτελζςματα του Act 1 κα απαιτθκεί διερεφνθςθ τρωτοτιτων  

και εκμετάλλευςθ αυτϊν για πρόςβαςθ ςε δεφτερο δίκτυο 



Capture the Flag  (CTF) - Cyber Ops 

• Act 3  
 Αρχθγοί ομάδων κα κλθκοφν να λάβουν απόφαςθ που κα κακορίςει το 

πζρασ του επειςοδίου  

 Εξετάηει τθ ςωςτι επικοινωνία ςυντονιςμό και κατανόθςθ αρμοδιοτιτων 



Capture the Flag  (CTF) – Σεχνικά τοιχεία 

• Τρόποσ πρόςβαςθσ -> VPN 
 Credentials κα αποςταλοφν ςτον αρχθγό τθσ ομάδασ 

• Για όλεσ τισ ενζργειεσ και τισ αποφάςεισ τθσ ομάδασ υπεφκυνοσ και 
υπόλογοσ είναι ο αρχθγόσ τθσ 

• Θ επικοινωνία ςε chat, email κλπ κα γίνεται μόνο με τον αρχθγό τθσ 
ομάδασ 

• Απαγορεφονται ενζργειεσ που κα εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι του 
επειςοδίου 

• Ανάρτθςθ βοθκειϊν (hints) μζςω Portal και Chat 

• Θα τθρθκοφν οι ενζργειεσ των παικτϊν και θ κίνθςθ του δικτφου για 
παρουςίαςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων διεξαγωγισ τθσ άςκθςθσ 



Capture the Flag  (CTF)  

• Τομείσ Κυβερνοαςφάλειασ που άπτονται του επειςοδίου: 
 Forensics 

 Source Code Review 

 Web Pentest 

 Network Pentest 

 OS Pentest (Linux) 

 Steganography 

 White hat Philosophy 

 Decision Making Analysis  

 Organizing Rapid Reaction Teams 



ΕΡΩΣΗΕΙ - ΤΖΗΣΗΗ 

 


