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Tor: The Second-Generation Onion Router 

 

Στο paper οι ερευνητές παρουσιάζουν το Tor δεύτερης γενιάς που είναι μια υπηρεσία που 

προσφέρει ανωνυμία και είναι υπηρεσία χαμηλής καθυστέρησης. Το Tor λειτουργεί στο διαδίκτυο 

και δεν απαιτεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις για να λειτουργήσει, απαιτεί ελάχιστο συγχρονισμό ή 

συντονισμό μεταξύ των κόμβων και παρέχει μια λογική αντιστάθμιση μεταξύ ανωνυμίας, 

χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας κατά την ανωνυμία. Η κύρια ανάλυση γίνεται μετά από την 

εμπειρία των συγγραφέων σε ένα δίκτυο με περισσότερους από 30 κόμβους. Το Onion Routing είναι 

ένα δίκτυο που έχει σχεδιαστεί για να ανωνυμοποιεί εφαρμογές που βασίζονται σε TCP, όπως web 

browsing, ανταλλαγή μηνυμάτων κτλπ. Η διαδικασία είναι ότι ο πελάτης δημιουργεί ένα κύκλωμα 

όπου ο κάθε κόμβος (onion router) γνωρίζει μόνο τον προηγούμενο και τον επόμενο και έτσι 

δημιουργείτε ένα κύκλωμα. 

Κάποια από τα βασικά θέματα που επιλύθηκαν σε σχέση με την πρώτη γενιά είναι η 

ασφάλεια στους κόμβους όπως για παράδειγμα το ‘Perfect forward secrecy’ δηλαδή παλιά 

μπορούσαν μέσω ενός εχθρικού κόμβου να καταγράψουν την κίνηση και στην συνέχεια να 

αποκρυπτογραφήσουν τα πάντα, ενώ τώρα υπάρχει η ανταλλαγή κλειδιών μέσω του δημιουργού του 

κυκλώματος και μόλις διαγραφούν τα κλειδιά κανένας δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τίποτα. 

Ακόμη το ‘Separation of “protocol cleaning” from anonymity’ δηλαδή ότι παλιά απαιτείτο 

ξεχωριστός “application proxy” για κάθε εφαρμογή και έτσι πολλές εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνταν 

και δεν γράφτηκαν ποτέ, ενώ τώρα με την βοήθεια του SOCKS , επιτρέπει την υποστήριξη των 

περισσοτέρων προγραμμάτων που βασίζονται σε TCP χωρίς άλλη τροποποίηση.  

Ένα άλλο θέμα το ‘Many TCP streams can share one circuit ‘ είναι ότι παλιά κάθε αίτηση για 

να συνδεθεί έπρεπε να δημιουργηθεί νέο ξεχωριστό κύκλωμα ενώ τώρα μπορούν να εξυπηρετηθούν 

πολλές αιτήσεις από ένα κύκλωμα. Επίσης, υπάρχει και το’ Leaky-pipe circuit topology’ δηλαδή ότι 

τώρα ο χρήστης μπορεί να εξέλθει από την μέση του κυκλώματος σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάποια ανωμαλία στην σύνδεση ή επίθεση. 

Κάτι πολύ σημαντικό είναι το ‘Congestion control’ που είναι ο έλεγχος συμφόρησης.  Με τα 

προηγούμενα μοντέλα δεν υπήρχε η δυνατότητα να εντοπιστούν τα σημεία που είχαν θέμα με την 

συμφόρηση ενώ τώρα χρησιμοποιείτε η end to end αναγνώριση και ανταλλάσσονται δεδομένα που 

αφορούν τον έλεγχο της συμφόρησης.  Οι ‘Directory servers’ βοήθησαν στο να σταματήσει η τεχνική 

της πλημμύρας για να μάθει κάποιος κάτι, τώρα υπάρχουν αξιόπιστοι κόμβοι που εμπιστεύονται 

πολλοί και έχουν υπογεγραμμένους καταλόγους και περιγράφουν γνωστούς δρομολογητές και την 

παρούσα κατάστασή τους. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι το ‘Rendezvous points and hidden 

services’ που παρέχει ανωνυμία και από τις 2 πλευρές και μπορεί κάποιος να δημιουργήσει σημεία 

που θα προστατεύουν την τοποθεσία. 

Κάποια related work που έγιναν είναι ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα όπως το Babel, το 

Mixmaster και το Mixminion που προσπάθησαν να μεγιστοποιήσουν την ανωνυμία αλλά με κόστος 

την εισαγωγή μεγάλων και μεταβλητών καθυστερήσεων. Με βάση αυτών των καθυστερήσεων αυτά 

τα δίκτυα κατατάσσονται σε υψηλής ευαισθησίας και μπορούν και αντιστέκονται σε ισχυρούς 

παγκόσμιους αντιπάλους. Παράλληλα όμως με την εισαγωγή υπερβολικά υψηλών καθυστερήσεων 

δεν μπορούν να κάνουν εργασίες που απαιτείται χαμηλή καθυστέρηση όπως  web browsing, μνήματα, 

κτλπ. Το Tor από την άλλη ανήκει στην άλλη κατηγορία που είναι υπηρεσία χαμηλής καθυστέρησης 

και προσπαθούν να ανωνυμοποιήσουν την κίνηση στο δίκτυο. Ένα άλλο είδος είναι το Anonymizer 

που είναι single-hop, δηλαδή περνάει από ένα μόνο αλλά οι χρήστες πρέπει να εμπιστεύονται αυτό 

τον ένα γιατί είναι εύκολη η ανάλυση του. 



Προχωρώντας, αναλύουν τον στόχο τους που δεν είναι να μην καταφέρει κανένας να 

ανακαλύψει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη αλλά να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό και να δυσκολέψει 

την ανάλυση της κίνησης. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι αρχικά η ανάπτυξη, δηλαδή 

να είναι εύκολο στην ανάπτυξη του για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μην είναι δαπανηρό στην 

εκτέλεση του, ούτε να απαιτεί από τους χρήστες να χρησιμοποιούν άλλα προγράμματα και υπηρεσίες 

για να το έχουν. Επίσης πρέπει να είναι εύχρηστο, δηλαδή να είναι εύκολο για να το χρησιμοποιεί πιο 

πολλής κόσμος έτσι ώστε να υπάρχει ανωνυμία μέσω των πολλών. Τέλος, πρέπει να είναι ευέλικτο 

και απλό στον σχεδιασμό έτσι ώστε να το χρησιμοποιούν ακόμη πιο πολλοί και να είναι εύκολο στην 

ανάπτυξη του μελλοντικά και να χρησιμοποιείται για μελέτες και έρευνες. 

Στην συνέχεια οι ερευνητές αναλύουν τι σημαίνει η απειλή. Γενικά εννοούν έναν αντίπαλο 

αλλά όχι ένα πανίσχυρο αντίπαλο που παρακολουθεί τα πάντα αλλά ένα αντίπαλο που μπορεί και 

παρακολουθεί ένα μέρος του δικτύου που βεβαίως μπορεί να παρακολουθήσει και να τροποποιήσει, 

να διαγράψει κτλπ. Σε αυτό το επίπεδο μπορούν να επιβεβαιώσουν υποψίες όπως αν μιλά ο Μπομπ 

με τη Αλίκη με διάφορους τρόπους. 

Μετά, αναλύθηκε η διαμόρφωση τον onion router που λειτουργούν ως κανονικοί χωρίς 

οποιοδήποτε προνόμιο έναντι των άλλων. Κάθε δρομολογητής έχει σύνδεση TLS με κάθε άλλο 

δρομολογητή και οι χρήστες τρέχουν ένα τοπικό proxy για την ανάκτηση των καταλόγων για να 

δημιουργούν κυκλώματα. Επίσης, κάθε δρομολογητής διατηρεί ένα μακροπρόθεσμο κλειδί και ένα 

βραχυπρόθεσμο κλειδί. 

 Στην επόμενη ενότητα, αναλύθηκε το κεφάλαιο των κελιών. Όλες οι επικοινωνίες γίνονται με 

την κίνηση μέσων των συνδέσεων με κελιά σταθερού μεγέθους 512 byte. Κάθε κελί έχει μια 

κεφαλίδα και το ωφέλιμο κομμάτι του. Η κεφαλίδα εχει το circID που καθορίζει σε ποιο κύκλωμα 

αναφέρεται το κελί και μια εντολή για να περιγράψει τι να κάνει με το ωφέλιμο μέρος. 

Στην συνέχεια περιγράψανε την κατασκευή ενός κυκλώματος. Συνοπτικά στην αρχή, ο 

δημιουργός του κυκλώματος στέλνει ένα κλειδί στο πρώτο κόμβο που επιλέγει και μέσα στο ωφέλιμο 

μέρος έχουμε το μισό handshake που θα πάει στο Μπομπ, όταν απάντηση η Αλίκη στέλνει ένα 

επόμενο κλειδί για να καθορίσει τον επόμενο κόμβο και ο Μπομπ το στέλνει στον επόμενο κόμβο 

που είναι η Κάρολ. Η Αλίκη δεν χρειάζεται να ξέρει την Κάρολ, αλλά ο Μπομπ παίρνει και δίνει το 

handshake από την Κάρολ στην Αλίκη και έτσι υπάρχει και ο επόμενος κόμβος. Για να επεκταθεί το 

κύκλωμα σε έναν τρίτο κόμβο ή παραπάνω, η Αλίκη προχωρά όπως παραπάνω, λέγοντας πάντα στον 

τελευταίο κόμβο του κυκλώματος να επεκτείνει ένα ακόμη περισσότερο. Η Αλίκη γνωρίζει την 

χειραψία που έγινε με τον OR, αλλά ο OR δεν νοιάζεται ποιος ανοίγει το κύκλωμα. Επίσης η Αλίκη 

δεν χρησιμοποιεί δημόσιο κλειδί και παραμένει ανώνυμη.  

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το Integrity checking on streams. Ο λόγος είναι ότι παλιά 

δεν χρησιμοποιούσαν έλεγχο, άρα ήταν ευάλωτο σε επιθέσεις. Ο επιτιθέμενος δεν μπορούσε να 

αποκρυπτογραφήσει τα κελιά αλλά μπορούσε να τα αλλάξει και να τα κλέψει, να αλλάξει διεύθυνση 

κτλπ. Ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιείται το TLS. 

 Ακόμη, τα σημεία ραντεβού αποτελούν σημαντικό στοιχείο στο δίκτυο Tor. Οι κρυφές 

υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν στον Μπομπ να προσφέρει μια υπηρεσία TCP χωρίς να 

αποκαλύπτει τη διεύθυνση του. Αυτός ο τύπος ανωνυμίας προστατεύεται από επιθέσεις DoS αφου οι 

επιτιθέμενοι δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του Μπομπ. Κάποια πλεονεκτήματα αυτής της 

υπηρεσίας είναι ο έλεγχος πρόσβασης, η στιβαρότητα και η αντοχή σε περίπτωση που κάποιος 

δρομολογητής έχει πρόβλημα, αμέσως αλλάζει και συνεχίζει από άλλον. 

 

 



Ακόμη αναλυθήκαν επιθέσεις που σχετίζονται με το Tor. Αρχίζοντας με τα Passive attacks 

και πρώτα το ‘Observing user traffic patterns’ που προσπαθούν να βρούν μοτίβα επισκεψιμότητας. Το 

‘Observing user content’ που ενώ το περιεχόμενο στο τέλος του χρήστη είναι κρυπτογραφημένο, οι 

συνδέσεις με τους παραλύπτες ίσως να μην είναι και να καταφέρουν αν κλέψουν δεδομένα. Το 

‘Option distinguishability’ δηλαδή, επικεντρόντονται στο ότι το Tor επιτρέπει στους χρήστες να 

επιλέγουν κάποιες διαμορφώσεις. Η ‘End-to-end timing correlation’ όπου ενας εισβολέας που 

παρακολουθεί μοτίβα κίνησης στον εκκινητή και στον παραλήπτη θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει 

την σύνδεσει τους με μεγάλη πιθανότητα. Η ‘End-to-end size correlation’ που απλά με την 

καταμέτρηση των πακέτων μπορεί και πάλι αποτελεσματικά να επιβεβαίωση τα τελικά σημεία μιας 

σύνδεσης.  Μία πολύ ισχυρή επίθεση είναι η ‘Website fingerprinting’ που αντί ο εσιβολέας να 

αναζητά συσχετισμούς χρονισμού, μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με «δακτυλικά 

αποτυπώματα» που περιέχει μεγέθη αρχείων και μοτίβα πρόσβασης για στοχευμένους ιστότοπους και 

στο τέλος να δημιουργεί προφίλ.  

 Στην συνέχεια αναλυθήκαν Active attacks όπως το ‘Compromise keys’ που ένας επιτιθέμενος 

μαθαίνει το κλειδί TLS και μπορεί να δει κελιά ελέγχου σε κάθε κύκλωμα σε αυτήν τη σύνδεση. Η 

‘Run a recipient’  όταν ενας αντίπαλος διαχειρίζεται έναν διακομιστή και μαθαίνει τα μοτίβα 

χρονισμού των χρηστών που συνδέονται με αυτόν και μπορεί να εισαγάγει αυθαίρετα μοτίβα στις 

απαντήσεις του. Το ‘DoS non-observed nodes’ είναι όταν ένας παρατηρητής που μπορεί να 

παρακολουθεί μόνο ένα μέρος του δικτύου Tor μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα όταν 

εσκεμμένα επιτίθεται σε κόμβους που ξέρει ότι εξυπηρετούν εκείνη την στιγμή με σκοπό να τους 

κλείσει. Αυτές και πολλές άλλες ανήκουν στην κατηγορία Active attacks.  

 Τέλος υπάρχουν τα Directory attacks και τα Attacks against rendezvous points. Για το πρώτο 

μέρος υπάρχουν οι επιθέσεις Destroy directory servers , Subvert a directory server, Subvert a majority 

of directory servers και άλλες. Επίσης, για τα rendezvous points υπάρχουν οι Make many introduction 

requests Attack an introduction point και Compromise an introduction point  και Compromise a 

rendezvous point. Κάποιες ανοικτές ερωτήσεις που έθεσαν οι ερευνητές μετά την χρήση που έκαναν 

ήταν πόσο συχνά πρέπει οι χρήστες να περιστρέφονται σε νέα κυκλώματα(;), πώς πρέπει να επιλέγετε 

το μήκος της διαδρομής(;)και τελευταία αν μπορεί να γίνει κάτι για να αντισταθούν τα συστήματα 

χαμηλής καθυστέρησης σε αυτές τις επιθέσειςόπως τα συστήματα της ψηλής καθυστέρησης. 

  



 

Low-Cost Traffic Analysis of Tor 

 

 Στο δεύτερο paper με τίτλο Low-Cost Traffic Analysis of Tor οι ερευνητές επισημαίνουν 

ξανά ότι το Tor δεύτερης γενιάς υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανωνυμία και ότι λόγο της 

χαμηλής καθυστέρησης του είναι κατάλληλο για τις κοινές εργασίες όπως περιήγηση κτλπ. Σε αυτό 

το paper παρουσιάζονται νέες τεχνικές ανάλυσης της επισκεψιμότητας από κάποιους που 

προσπαθούν να επιτεθούν στο δίκτυο και επίσης θα αναλυθεί η επίθεση που έκαναν στο δίκτυο, αν 

και πειραματικό θα μας δείξουν και κάποιες τεχνικές που ισχύουν σε όλα τα ανώνυμα δίκτυα 

χαμηλής καθυστέρησης. Το κύριο μέρος της έρευνας είναι ότι αν και δεν είναι εφικτή η άμεση 

παρατήρηση των συνδέσμων ενός δικτύου αυτό δεν εμποδίζει τον επιτιθέμενο να κάνει ανάλυση. 

Μαζί με το Tor παρουσιάστηκαν πολλές άλλες αρχιτεκτονικές όπως το Babel , το Mixmaster και το 

Mixminion. Ένα μεγάλο όμως μειονέκτημα τους είναι η καθυστέρηση. Αν και κατάλληλη για το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιήγηση στο διαδίκτυο. Σε αντίθεση 

όμως με το Tor που ενώ έχει ανεπτυγμένη ασφάλεια και υποστηρίζει την ανωνυμία σε διακομιστές η 

ευκολία της χρήσης του και η χαμηλή καθυστέρηση το καθιστούν κατάλληλο για δημόσια χρήση που 

μέχρι το 2004 είχε ήδη 50 κόμβους. Ένα από τα χαρακτηριστικά όμως του Tor είναι ότι στοχεύει 

στην προστασία των χρηστών από μη παγκόσμιους αντιπάλους. Με αυτό μας επισημαίνουν ότι ένας 

αντίπαλος μπορεί να παρατηρεί ένα μέρος του δικτύου και όχι όλο(συνήθως). Με βάση αυτής της 

υπόθεσης που την αναλύουν από την αρχή μπορούμε να πούμε ότι το Tor είναι ένα ασφαλές. 

 Στην συνέχεια μας περιγράφουν την αρχιτεκτονική του Tor και μας εξηγούν ότι το δίκτυο 

προσφέρει ανωνυμία σε ροές TCP. Εν συντομία μας εξηγούν ότι ο ευκίνητής δημιουργεί ένα 

κύκλωμα συνδέοντας πρώτα ένα τυχαίο κόμβο και μοιράζεται μαζί του κάποια μυστικά κλειδιά έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές κανάλι με τον κόμβο. Στην συνέχεια με την βοήθεια του TLS 

συνεχίζει η περεταίρω επέκταση του κυκλώματος με περισσότερους κόμβους, συνήθως τρείς. Στο 

τέλος, ζητάει από τον τελευταίο κόμβο να συνδεθεί σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση  IP. Ακόμη 

κάνουν αναφορά στα κελιά σταθερού μήκους 512 bytes και στις 2 τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 

την αποφυγή της συμφόρησης. Τέλος, αναφέρουν ότι ένα κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές 

φορές από τον ίδιο ευκίνητή μεταφέροντας πολλές ροές TCP, αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για το 

πρωτόκολλο HTTP που μπορεί να χρειάζεται πολλές συνδέσεις. 

 Προχωρώντας, αναλύσαν τον κύριο στόχο ενός επιτιθέμενου, δηλαδή να καταφέρει να 

συνδέσει τους εκκινητές των συνδέσεων με τους αντίστοιχους παραλήπτες της σύνδεσης τους.  Ενώ 

εξηγούν την διαφορά του παγκόσμιου αντιπάλου με το ότι υποθέτουμε ότι ένας αντίπαλος έχει 

περιορισμένες δυνατότητες, οι ερευνητές θέλουν να δείξουν ότι αν και σχετικά αδύναμοι αντίπαλοι 

που κάνουν ανάλυση μπορούν να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για το δίκτυο. 

 Στην ενότητα 3, παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 

αντίπαλο για να αναλύσει και να ανακτήσει πληροφορίες επικοινωνίας στο δίκτυο. Αρχικά αναλύουν 

την τεχνική όπου με τα meta data του δικτύου και με την βοήθεια του όγκου των δεδομένων και του 

χρονισμού των πακέτων ο αντίπαλος συνδέει τον ευκίνητή με τον παραλήπτη. Ακόμη αναλύουν 

κάποιες επιθέσεις όπου ο αντίπαλος πρέπει να παρακολουθεί ένα μεγάλο μέρος του δικτύου και 

πολλούς κόμβους. Τέλος με βάση τα πιο πάνω καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι παραδοσιακές 

τεχνικές ανάλυσης προϋποθέτουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι ερευνητές θέλουν δείξουν ότι δεν 

χρειάζεται ένας τόσο ισχυρός αντίπαλος και μια ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και ότι μπορεί 

και ένας πιο αδύναμος αντίπαλος να κάνει την ανάλυση και με την βοήθεια του δικτύου να 

ανιχνεύσουν τη διαδρομή που χρησιμοποιούν οι συνδέσεις. Στην συνέχεια αναλύουν το ότι τα 



ρεύματα πρέπει να γίνονται περίπλοκα έτσι ώστε να είναι δυσδιάκριτα για τον αντίπαλο. Κάποιες 

στρατηγικές προσπαθούν να αναμείξουν τα ρεύματα αλλά υπάρχουν και οι στρατηγικές κατωφλίου 

που αυτές περιμένουν να φθάσει ένας συγκεκριμένος αριθμός μνημάτων και μετά να τα στείλει έτσι 

ώστε να δυσκολεύετε ο αντίπαλος να τα συνδέσει. Στο Tor όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τέτοια στρατηγική αφού θα αυξήσει κατά πολύ την καθυστέρηση. Με βάση τα πιο πάνω και κάποιες 

άλλες τεχνικές που αναλύουν καταλήγουν σε μια πιο ισχυρή παραλλαγή της επίθεσης. Οι ερευνητές 

υποθέτουν ότι ο αντίπαλος ελέγχει ένα διακομιστή δικτύου. Αυτός ο μολυσμένος διακομιστής θα 

στέλνει στον χρήστη την σύνδεση του αλλά και δεδομένα που θα είναι διαμορφωμένα με μοτίβα που 

θα ξέρει ο εισβολέας άρα θα μπορεί να τα ανιχνεύσει όταν τα βρει.  

 

 

 Στην ενότητα 4, αναφέρουν την πειραματική διάταξη αλλά και τους χρόνους της 

δειγματοληψίας και στο κεφάλαιο 4.1 αναφέρουν τα αποτελέσματα. Αρχικά, αναφέρουν ότι στο 

σχήμα 2 δείχνει μια καλή συσχέτιση ανάμεσα στα δεδομένα που ανιχνευτήκαν με βάση την κίνηση 

των θυμάτων και ότι οι κουκίδες μας δείχνουν τις καθυστερήσεις της ανίχνευσης. Στην συνέχεια μας 

δείχνουν την γραφική 3α όπου υποδεικνύει τον ίδιο κόμβο όταν η ροή δρομολογείται από αλλού. 

Τέλος το σχήμα 4 δείχνει μια σύνοψη όλων των κόμβων.  

 



 

Τέλος, στην ενότητα 5 όπου εξηγούν πως είναι δυνατή η ανίχνευση των διακομιστών από ένα 

εισβολέα και ότι το θέμα που δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των ροών και χρησιμοποιούνται για 

αναγνώριση δεν αποτέλεσαν έκπληξη στους ερευνητές.  

 


