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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! 

Δε σας προτείνω να ψάξετε και να ασχοληθείτε με τον πηγαίο κώδικα 
καθώς τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν εξ'ολοκλήρου στη 
Microsoft. Δεν ευθύνομαι για ό,τι κάνετε! 



Τί έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου ακριβώς; 

• Στην ιστοσελίδα 4chan δημοσιεύθηκε ένα torrent link που περιείχε ένα .7z 
zip  που περιείχε το XP service pack one (XPSP1) και το 2003 server (SVR2003)  

• Ο δημοσιευτής πρόσθεσε και αυτό το σχόλιο στο post: "It's been going around 
privately for many years now." 

• Στην αρχή επικρατόυσε μία δυσπιστία ως προς την εγκυρότητα του leak 

• Ωστόσο αφότου άρχισαν άνθρωποι να το κάνουν επιτυχημένα 
compile σταμάτησε η ταραχή και άρχισε ο ενθουσιασμός! 

 

 



Τί έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου ακριβώς; 

• Το αρχικό leak ήταν μόνο 6 gb, αλλά μετά άνθρωποι το έβαλαν σε ένα torrent 
που είχε όλα τα microsoft leaks μέχρι τώρα 

• Μαζί με leaks των windows 2000, xbox live και διάφορων nt, υπήρχαν και τα 
κλασσικά bill gates conspiracies 

• Όπως θα περίμενε κάποιος βρέθηκαν κυρίως .c, .cpp, και .h αρχεία 

• Από τότε οι προγραμματιστές εργάζονται για να το κάνουν καλύτερο (και 
προσπαθούν να βρουν μασκοτ!) 

 

 



Ήταν δυνατός ο ενθουσιασμός 







Η Microsoft διαλέγει open source; 
(grep –RHIni "...") 



Έχει καλλιτέχνες η Microsoft; 
(shell/osshell/control/bitmaps/) 



Πού να χρησίμευε αυτό; 
(admin\wmi\wbem\xmltransport\samples\hairdryer) 



Λίγα καρτουν ποτέ δεν έβλαψαν κανέναν 
(inetcore\outlookexpress\statnery.ext\deleted\cartoon 
char) 



Ενδιαφέρον υπάλληλοι...; 
(multimedia\opengl\test\misc\uidemo) 



Bill τί έκανες αυτή τη φορά; 
(NT\inetsrv\iis\img\help\iisnts\htm\tutorial) 



Δε θα ήταν πρόγραμμα χωρίς comments 





Ώστε εδώ βρισκόντουσαν 
(shell\osshell\accesory) 



Τζακποτ για τους χακερς 
(windows/winstate/doc/email/rup bug triage.xls) 





Γιατί είναι σημαντικό; 

• Η πιό πρόσφατη ολοκληρωμένη ματιά μας στο πλήρη κώδικα της 
microsoft 

• Μπορούν open-source projects όπως το Wine και το ReactOS να 
εμπνευστούν από των κώδικα 

• Οι χακερς θα μελετήσουν το κώδικα και θα βρουν κενά ασφάλειας 

• Να ξαναδωθεί μία νέα ζωή στα Windows XP 

 

 



Γιατί δεν είναι σημαντικό; 

• Αν και είναι μιά ματιά στη microsoft, όχι μόνο είναι παλία αλλά ούτε 
η τελευταία εκδοχή των XP 

• Αν υπάρχει έστω και η υποψία ότι τα λογισμικά αυτά έχουν κώδικα 
από τα XP τότε κινδυνεύουν 

• Καθώς είναι η πιό παλιά εκδοχή τους μπορεί να υπάρχουν λιγότερα 
bugs  

• Όλα αυτά τα forks θα είναι κρυφά και για πολύ λίγο κόσμο 

 

 

 



Η ρεαλιστική άποψη 

• Αν και παλιά έχει ακόμη αξία 

• Οι devs open-source windows προγραμμάτων θα τα αποφύγουν  

• Όταν επιτίθεσαι αρκεί να βρεις ένα μόνο κενό ασφαλείας 

• Είναι κωμικά γνωστό ότι πολλοί σημαντικοί τομείς σε διάφορες 
χώρες (κυβερνήσεις, νοσοκομεία, …) τρέχουν ακόμη XP 

• Το Windows XP έχει 0.71% market share παγκοσμίως και 3.04% στην 
Ελλάδα (σύμφωνα με gs.statcounter) 

 

 

 

 



Μήπως το έκανε η Microsoft? 

• Αυτή η θεωρία προτάθηκε από το youtube κανάλι Mental Outlaw 
που ειδικεύεται σε θέματα Linux. Υποστηρίζει ότι: 

• Το windows XP δεν υποστηρίζεται από τη microsoft από το 2014 

• Όπως είπαμε, πολλοί υπολογιστές τρέχουν windows λόγω παλιών 
προγραμμάτων 

• Οι χακερς θα μάθουν τα προβλήματα του windows XP 



Μήπως το έκανε η Microsoft; 

• Δεδομένου των προηγουμένων: 
• Οι επιχειρήσεις, φοβούμενες από νέες επιθέσεις, θα προσπαθήσουν 

να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

• Κατά συνέπεια θα καταφύγουν στα Windows 10 

• Έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα και το μερίδιο της αγοράς της microsoft 
και ο έλεγχος του Bill πάνω μας 



Μήπως το έκανε η Microsoft 

• Επίσης, θα μπορούν να πάνε ενάντιας μικρών 
open source προγραμμάτων (ReactOS, Wine) που επιτρέπουν non-
native windows support 

• Αυτά τα προγράμματα μπορούν και υπάρχουν γιατί δεν 
αντέγραψαν κώδικα της microsoft 

• Τώρα η Microsoft χρειάζεται μόνο μία αβάσιμη υποψία για να πάει 
τους developers στα δικαστήρια 

• Και με τη δημιουργία του Windows Subsystem for Linux, θέλουν 
έτσι να κλέψουν ένα market share των Linux 



Γιατί αυτό δεν ισχύει 

• Οι υποστηριζόμενες εκδοχές των Windows έχουν πάνω από 90% του 
marketshare 

• Η πιθανότητα ύπαρξης ενός σοβαρού exploit που μεταφέρεται και σε 
επόμενα windows είναι πιό σημαντική 

• Αν πιστέψουμε τον original poster τότε όλο αυτό είναι ανεξάρτητο 
της microsoft 

• Μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από τη microsoft, μόνο 
ότι κατεβάζουν torrents και repos που βρίσκουν 



Συμπερασματικά 

• Το leak αν και σημαντικό δε μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο γιατί 
είναι copyrighted material 

• Θα υπάρξουν ανανεωμένα free open-source forks του xp, αλλά θα 
είναι κρυφά 

• Το Reactos και το wine θα πρέπει να είναι πιό προσεκτικά ως προς 
τους developers και τους contributors τους και δε θα το αγγίξουν 

• Γενικά δεν θα επηρρεάσει πολύ την open-source κοινότητα 

• Υπάρχουν καλές πιθανότητες να βγει κάποιο exploit για το xp, με 
εξαιρετικά μικρότερες πιθανότητες να επηρρεάζει νεότερα windows 
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