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Πρόλογος 

Στην περίπτωση όπου υπάρχει το γνώθι σ’ αυτόν, ο τζόγος µπορεί να 

αποτελέσει µια ευχάριστη ενασχόληση ειδικά για όσους ασχολούνται µε τις 

θετικές επιστήµες.  

Η ασφάλεια των συστηµάτων e – lottery, δεν θα µπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση. Σε χώρους όπου διακινούνται µεγάλα χρηµατικά ποσά είναι αρκετά 

δύσκολο να επιτευχθεί 100% ασφάλεια και δικαιοσύνη. Για αυτό και αποτελεί 
πρόκληση η κατασκευή ενός δίκαιου και ασφαλούς συστήµατος e – lottery. 

Ενός συστήµατος όπου το αποτέλεσµα θα καθορίζεται από τον παράγοντα 

τύχη και µόνο. 

Η υλοποίηση της διπλωµατικής αυτής εργασίας θα ήταν δύσκολη χωρίς 

την βοήθεια του Κώστα Χαλκιά, ενώ δεν θα υπήρχε ούτε σαν σκέψη αν δεν 

υπήρχε η πολυετής και ακούραστη στήριξη από το οικογενειακό µου 

περιβάλλον. 

 

 

                                                                               Κεµεκενίδης Παναγιώτης 

                                                                                         Θεσσαλονίκη 2009 
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Περίληψη 

Από την στιγµή που διακινούνται ποσά της τάξης των εκατοµµυρίων ευρώ 

σε λοταρίες αυξάνονται και οι πιθανότητες κακόβουλων παρεµβολών. 

Μάλιστα οι παρεµβάσεις αυτές µπορεί να λάβουν χώρα και εκ των έσω, µε 
τον διοργανωτή της λοταρίας να αλλοιώνει προς όφελος του το τελικό 

αποτέλεσµα. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προταθεί ένα δίκαιο σύστηµα 

ηλεκτρονικής λοταρίας για τον παίκτη και ταυτόχρονα ασφαλές για τον 

διοργανωτή. Οι στόχοι είναι να αναλυθούν όλες οι παράµετροι των 

συστηµάτων αυτών. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Ευρεία διατύπωση του θέµατος που θα ερευνηθεί 
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για πάσης φύσεως συναλλαγών µέσω 

διαδικτύου είναι αρκετά µεγάλο, συνέπεια της ραγδαίας διάδοσής του. 

Προηγήθηκε βέβαια, η γρήγορη και δυναµική εξέλιξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  Έχει αναπτυχθεί πληθώρα πληροφοριακών συστηµάτων, τα 

οποία έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες. Όροι, όπως το 

e – voting και το e – lottery για παράδειγµα, έχουν µπει στην ζωή µας 
δυναµικά. Η ανωνυµία όµως που παρέχει το διαδίκτυο και το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει φυσική επαφή µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επικοινωνουσών 

οντοτήτων, δηµιουργεί νέες απαιτήσεις ασφαλείας από τα συστήµατα αυτά.  

Ένα πληροφοριακό σύστηµα πέρα από την λειτουργικότητα, θα πρέπει να 

έχει και την ικανότητα να κερδίζει την εµπιστοσύνη των χρηστών, καθώς θα 

παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και θα µπορεί να αντιµετωπίζει γρήγορα 

και αποτελεσµατικά κάθε µορφής πρόβληµα που θα προκύπτει.  
Η ταχύτατη ανάπτυξη του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

γενικότερα, δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον χώρο των 

τυχερών παιχνιδιών. Σήµερα υπάρχει πληθώρα παιχνιδιών τα οποία 

υλοποιούνται είτε πλήρως, είτε σε µεγάλο βαθµό ηλεκτρονικά. Τα 

περισσότερα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται ηλεκτρονικά, στηρίζονται 
κυρίως στην παραγωγή από τον διοργανωτή και στην πρόβλεψη από τον 

παίκτη τυχαίων αριθµών και είναι περισσότερο  γνωστά ως λοταρίες (ή 

αριθµολαχεία). 

Οι ηλεκτρονικές λοταρίες έχουν διαδοθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, 

καθώς, σε σχέση µε τις λοταρίες που χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα, έχουν 

κάποια πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα.  Μπορούν να προσαρµοστούν σε 
αρκετά διαφορετικά τυχερά παιχνίδια και να υποστηρίζουν διαδοχικές  
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κληρώσεις µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Τα πλεονεκτήµατα αυτά δίνουν 

την προοπτική µεγαλύτερου κέρδους για τον διοργανωτή.  Επίσης το κόστος  
ανάπτυξης και λειτουργίας τους είναι µικρότερο σε  σύγκριση µε τις µηχανικές 
λοταρίες, λόγω της ευκολίας προσαρµογής τους σε πολλά και διαφορετικά 

τυχερά παιχνίδια.  

Από τη στιγµή όµως που η διαδικασία των κληρώσεων γίνεται µε 
ηλεκτρονικό και όχι µε τον «παραδοσιακό» τρόπο (δηλαδή µε µηχανική 

κληρωτίδα, την κλήρωση να µεταδίδεται από την τηλεόραση και να είναι 
πιστοποιηµένη από µια έγκυρη αρχή, η οποία και είναι παρούσα σε κάθε 
κλήρωση) ενέχει ο κίνδυνος σφαλµάτων ή κακόβουλης επίθεσης µε συνέπεια 

να υπάρξουν ζηµίες εκατοµµυρίων ευρώ (Konstantinou κ.α., 2004). Αυτό το 

σενάριο είναι πιθανό να συµβεί από την πλευρά του διοργανωτή. Σήµερα 

υπάρχουν πολλές κρυπτογραφικές τεχνικές οι οποίες µπορούν να 

εξασφαλίσουν ότι προβλήµατα τέτοιου είδους λίγες πιθανότητες έχουν να 

παρουσιαστούν. Ακόµα όµως και αν παρουσιαστούν, έγκαιρα θα µπορεί να 

γίνει αυτό αντιληπτό και να ληφθούν µέτρα αντιµετώπισης και επίλυσής τους.  
Από την πλευρά του παίκτη το πρόβληµα που υπάρχει είναι το αν 

εµπιστεύεται έναν συγκεκριµένο διοργανωτή µιας ηλεκτρονικής λοταρίας. Η 

εµπιστοσύνη παίζει σηµαντικό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι 
αλληλεπιδρούν µε τέτοιου είδους συστήµατα, όπου υπάρχουν οικονοµικές 
εφαρµογές (Κonstantinou κ.α., 2005). Στην συγκεκριµένη περίπτωση ένας 
παίκτης µπορεί να ισχυριστεί ότι το παιχνίδι έχει προκαθορισµένα (µη τυχαία) 

αποτελέσµατα, τα οποία και τα καθορίζει ο διοργανωτής, αφού λάβει γνώση 

των δελτίων που κατατέθηκαν. Ανάλογοι ισχυρισµοί µπορεί να γίνουν βέβαια 

και για τις µηχανικές κληρωτίδες, των οποίων όµως η λειτουργία είναι πιο 

απλή και πιο κατανοητή από το ευρύ κοινό. Επιπλέον η κλήρωση είναι δυνατό 

να µεταδίδεται από την τηλεόραση ζωντανά, καθώς οι µηχανικές κληρωτίδες 
έχουν τον περιορισµό, λόγω της όλης κατασκευής τους, για µερικές 
κληρώσεις ανά εβδοµάδα. Άλλωστε δεν θα υπήρχε και νόηµα να  
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χρησιµοποιούνται αν δεν µεταδίδονταν η διαδικασία από την τηλεόραση. 

Λόγω της απλής φιλοσοφίας που έχει η διαδικασία αυτή, δύναται να υπάρχει  
τηλεοπτική κάλυψη, προκειµένου να υπάρχει εµπιστοσύνη από το κοινό. Στην 

ηλεκτρονική λοταρία από την άλλη πλευρά η διαδικασία της κλήρωσης δεν 

µεταδίδεται από την τηλεόραση, κάτι που είναι ανέφικτο τις περισσότερες 
φορές, κυρίως λόγω των συχνών κληρώσεων. 

Εξετάζοντας τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν στον 

διοργανωτή εστιάζουµε σε δύο περιπτώσεις: την κακόβουλη επίθεση και την 

κατάρρευση του συστήµατος. Οι πιθανές κακόβουλες επιθέσεις που µπορεί 
να γίνουν είναι οι εξής: 

i)  να βρεθεί ένας τρόπος να προβλέπονται ή να διαρρέουν οι αριθµοί 
που θα κληρωθούν στις επόµενες κληρώσεις, 

ii) να προστεθεί ένα δελτίο µε τους τυχερούς αριθµούς µετά από µια 

κλήρωση. 

Ο παίκτης από την πλευρά του συνήθως εµπιστεύεται διοργανωτές µε 
κριτήριο την φήµη που έχουν στην αγορά και όχι µε βάση το σύστηµα στο 

οποίο στηρίζεται η υπηρεσία που του προσφέρεται. Άλλωστε ελάχιστοι θα 

είναι εκείνοι που θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες 
ενός τέτοιου συστήµατος.  Είναι όµως απαραίτητο, ανεξάρτητα της φήµης που 

έχει ένας διοργανωτής, να υπάρχει ένα σύστηµα σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των παικτών. Αρκεί ένα µικρό 

πρόβληµα µε την διαδικασία των κληρώσεων για να χαθεί αυτή η 

εµπιστοσύνη και να υπάρξουν ζηµίες χιλιάδων ευρώ. Σε σύστηµα e – lottery 

δεν αρκεί µόνο να υπάρχει µόνο ασφάλεια ως προς τις κακόβουλες επιθέσεις 
τρίτων, αλλά και µηχανισµοί που θα εγγυώνται ότι οι παίκτες δεν θα έχουν την 

παραµικρή αµφιβολία για το αν ο ίδιος ο διοργανωτής έχει την δυνατότητα να 

επηρεάζει τα τελικά αποτελέσµατα. 

Οι µηχανισµοί αυτοί λοιπόν, θα προστατεύουν κυρίως, όσο και αν 

ακούγεται περίεργο αυτό, τον παίκτη από τον διοργανωτή. Θα εγγυώνται ότι ο  
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διοργανωτής δεν θα µπορεί να επεµβαίνει και έχοντας γνώση του αρχείου των 

στηλών που κατατέθηκαν να προκαθορίζει τα αποτελέσµατα των κληρώσεων.  

Επίσης να µην µπορεί να προσθέτει δελτία µε την νικήτρια στήλη µετά το 

τέλος της κλήρωσης προκειµένου να µειωθεί το κέρδος ανά δελτίο. 

Γενικά σε όλες τις λοταρίες είτε είναι «παραδοσιακές» είτε ηλεκτρονικές, 
λόγω των µεγάλων ποσών που αποδίδονται στους νικητές (από 300 χιλιάδες 
έως µερικά εκατοµµύρια ευρώ ανά κλήρωση) ο σχεδιασµός θα πρέπει να είναι  
ιδιαίτερα προσεκτικός. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρχουν αυξηµένες 
πιθανότητες για µεγάλες οικονοµικές ζηµίες.  

 

1.2 Ορισµοί 
Θα δώσουµε παρακάτω ορισµούς οι οποίοι περιγράφουν µια λοταρία. 

Έχουµε τον διοργανωτή (ή την διοργανώτρια εταιρεία) που έχει την ευθύνη 

λειτουργίας της λοταρίας και τον παίκτη ο οποίος είναι ο πελάτης. Ο παίκτης 
απευθύνεται στον διοργανωτή, είτε απευθείας αν η λοταρία υλοποιείται εξ’ 
ολοκλήρου µέσω του διαδικτύου, είτε µέσω κάποιου συνεργάτη του 

διοργανωτή, τον πράκτορα, προκειµένου να αγοράσει ένα δελτίο (στήλη) µε 
το οποίο και θα συµµετάσχει στην τρέχουσα κλήρωση.  

Ο πράκτορας, ο οποίος θα διατηρεί κατάστηµα σε κάποια περιοχή, 

αναλαµβάνει για λογαριασµό του παίκτη να επικοινωνήσει µε τον διοργανωτή 

και να καταθέσει το δελτίο του. Το δελτίο αυτό αποθηκεύεται στο αρχείο των 

στηλών, από το οποίο µετά το τέλος της κλήρωσης θα αναζητηθούν οι 
νικητές. Στην περίπτωση που ύπαρξης δικτύου πρακτόρων η επικοινωνία 

τους µε τον διοργανωτή γίνεται µέσω τηλεφωνικής γραµµής, σε πραγµατικό 

χρόνο. Το δελτίο που κατατίθεται περιλαµβάνει µια αρχικοποίηση και µια 

σειρά αριθµών σταθερού µεγέθους. Επιπλέον το δελτίο έχει έναν µοναδικό 

αριθµό ακολουθίας καθώς και µια «σφραγίδα» µε ηµεροµηνία και ώρα. Ο 

παίκτης παραλαµβάνει από τον πράκτορα ένα απόκοµµα µε τυπωµένα τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, έτσι ώστε σε περίπτωση που  
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κερδίσει να έχει στην κατοχή του ένα αποδεικτικό στοιχείο για να µπορεί να 

παραλάβει τα κέρδη του. 

Στην περίπτωση που η λοταρία υλοποιείται πλήρως στο διαδίκτυο δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί ένα ανάλογο απόκοµµα στον παίκτη από τον 

διοργανωτή. Στο κεφάλαιο 4.5 εξετάζουµε λεπτοµερώς το θέµα αυτό. 

Η λοταρία είναι ανοικτή για την κατάθεση δελτίων από τους παίκτες για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, πέρα από το οποίο δεν µπορούν να γίνουν 

δεκτές συµµετοχές για την τρέχουσα κλήρωση. Οι συµµετοχές αυτές δεν  

απορρίπτονται, αλλά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν για την επόµενη κλήρωση. 

Συνήθως µεσολαβεί ένα µικρό διάστηµα, ανάλογα βέβαια και µε το είδος της 
λοταρίας από την λήξη του επιτρεπόµενου χρόνου κατάθεσης µέχρι και την 

κλήρωση. Το µικρό αυτό χρονικό διάστηµα είναι της τάξης των λίγων λεπτών 

της ώρας έως και µισή ώρα περίπου.  

Τα έσοδα της λοταρίας είναι τα χρήµατα που πλήρωσαν οι παίκτες κατά 

την κατάθεση των δελτίων τους. Το ποσό που µοιράζεται στους νικητές 
συνήθως είναι ποσοστό επί των εσόδων, όπως έχει προκαθοριστεί στον 

κανονισµό της εκάστοτε λοταρίας. Υπάρχουν όµως και λοταρίες όπου το 

κέρδος είναι προκαθορισµένο. 

 

1.3 Σκοπός, στόχοι και σπουδαιότητα της έρευνας 
Ο σκοπός µας στην εργασία αυτή είναι να προταθεί ένα δίκαιο σύστηµα 

ηλεκτρονικής λοταρίας για τον παίκτη και ταυτόχρονα ασφαλές για τον 

διοργανωτή. Οι στόχοι είναι να αναλυθούν όλες οι παράµετροι των 

συστηµάτων αυτών. Αυτό θα γίνει προκειµένου να διαπιστώσουµε ποια είναι 
τα προβλήµατα που υπάρχουν ή µπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία 

τους, έτσι ώστε τελικά να προταθεί ένα δίκαιο και ασφαλές σύστηµα. Αν γίνει 
εφικτή η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος, πλέον θα έχουν λυθεί τα όποια 

προβλήµατα υπάρχουν και θα έχουµε ένα σύστηµα το οποίο θα ικανοποιεί 
όλες τις πλευρές. Αυτή είναι και η σπουδαιότητα της έρευνας αυτής. 
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1.4 Μεθοδολογία, περιορισµοί και υποθέσεις της παρούσης έρευνας 
Η εργασία αυτή είναι κυρίως µια βιβλιογραφική έρευνα. Έτσι θα 

χρησιµοποιηθούν κυρίως δεδοµένα από δευτερογενείς πηγές. Τα δεδοµένα 

αυτά θα γίνει µια προσπάθεια να συνδυαστούν µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, έτσι ώστε να προταθεί στο τέλος ένα αξιόπιστο και ασφαλές σύστηµα 

e – lottery.  

Τα δευτερογενή δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν στο κεφάλαιο 3, όπου 

αναλύονται οι κρυπτογραφικές τεχνικές δεν θα αναλυθούν σε βάθος και ούτε  
θα γίνει προσπάθεια να προταθεί κάτι καινούργιο επάνω σε αυτές τις τεχνικές. 
Αυτό αποτελεί έναν περιορισµό της έρευνας. Ένας ακόµα περιορισµός είναι 
ότι δεν θα αναλυθεί, καθώς δεν είναι µέσα στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας, το κατά πόσο ένας τρίτος φορέας µπορεί να θεωρηθεί έµπιστος, αν 

και είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν έµπιστοι τρίτοι φορείς σε ένα τέτοιο 

πληροφοριακό σύστηµα.  

Η υπόθεση που θα κάνουµε είναι ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές 
σύστηµα e – lottery και κατ’ επέκταση σε γενικές γραµµές, ένα πληροφοριακό 

σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες. Βέβαια στο τέλος 
της εργασίας το πιο πιθανό είναι να µην είναι δυνατό να απορρίψουµε τελείως 
την υπόθεση αυτή, όµως ελπίζουµε ότι θα έχει γίνει ένα σηµαντικό βήµα προς 
την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε λογικό είναι, ότι οποιοδήποτε σύστηµα 

φτιάχνεται από ανθρώπους όσο καλές προδιαγραφές και να έχει, µπορεί να 

παραβιαστεί από ανθρώπους. 
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2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν προταθεί αρκετά πρωτόκολλα για την 

υλοποίηση ενός συστήµατος e – lottery. Αρκετά ενώ προτείνουν αρκετές 
ενδιαφέρουσες λύσεις, ταυτόχρονα θέτουν και κάποιους περιορισµούς, οι 
οποίοι µπορεί να δυσαρεστήσουν το κοινό και κατά συνέπεια να µην έχουν 

ιδιαίτερη επιτυχία. Στόχος όλων των προτάσεων αυτών είναι να δηµιουργηθεί 
ένα δίκαιο και ασφαλές σύστηµα λοταρίας. 

Παράδειγµα η εργασία των Goldschlag και Stubblebine, 1998 που 

προτείνει έναν σχεδιασµό λοταρίας, όπου χρησιµοποιούνται συναρτήσεις 
καθυστέρησης (delaying functions). Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των 

συναρτήσεων είναι ότι χρειάζονται χρόνο τουλάχιστον ίσο µε ένα 

προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα για να υπολογιστούν. Το χαρακτηριστικό 

αυτό µπορεί να εγγυηθεί ότι το σύστηµα θα είναι δίκαιο και ότι ο καθένας θα 

µπορεί αργότερα να επιβεβαιώσει τα αποτελέσµατα του συστήµατος αυτού. Ο 

χρόνος επαλήθευσης είναι ίσος µε τον χρόνο υπολογισµού της συνάρτησης 
και σε περιπτώσεις λοταριών που έχουν κληρώσεις ανά µερικά λεπτά της 
ώρας,  είναι αρκετά µικρός µε αποτέλεσµα να υπάρχει πρόβληµα εφαρµογής. 
Σε αυτή την περίπτωση ο επιτιθέµενος αν έχει την συνάρτηση, τότε θα µπορεί 
ο ίδιος να κάνει επαλήθευση, χρησιµοποιώντας διάφορες τιµές, και  
βασιζόµενος στον µικρό χρόνο που απαιτείται για να γίνει αυτό µπορεί να 

είναι σε θέση να εντοπίσει τα αποτελέσµατα της λοταρίας. Οι συναρτήσεις 
αυτές, καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και οι γνώσεις µας, συνεχώς 
εξελίσσονται και µεταβάλλονται και είναι δυνατό να υπολογίζονται σε 
διαφορετικούς χρόνους από ότι αρχικά είχαν σχεδιαστεί. Η καθυστέρηση που 

εισάγουν µπορεί να µην είναι σταθερή. Στην περίπτωση όπου η καθυστέρηση 

είναι µικρότερη από ότι αρχικά είχε σχεδιαστεί, τότε υπάρχει πρόβληµα µε την 

αµεροληψία του συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει 
καθυστέρηση στην διαδικασία της κλήρωσης, µε συνέπεια να  δεχθεί ίσως 
πλήγµα η αξιοπιστία του διοργανωτή. Το πρωτόκολλο αυτό θέτει και ένα άνω  
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όριο στον αριθµό των δελτίων που µπορούν να καταθέσουν οι παίκτες σε µια 

κλήρωση. 

Ένα πρωτόκολλο το οποίο κυρίως βρίσκει εφαρµογή στα ηλεκτρονικά 

καζίνο προτείνουν οι Hall και Schneier, 1997. Το πρωτόκολλο αυτό έχει ως 
κύριο χαρακτηριστικό ότι η αρχικοποίηση της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων 

αριθµών επιλέγεται έπειτα από συνεργασία δύο ή και περισσότερων παικτών. 

Το τελικό αποτέλεσµα της συνεργασίας αυτής είναι µια αρχικοποίηση τυχαία 

ως προς όλους που συµµετείχαν. Η πιθανότητα να συνεργαστούν πολλά 

άτοµα τα οποία δεν έχουν φυσική επαφή µεταξύ τους προκειµένου να µην 

έχουµε τυχαία επιλογή είναι µικρή. Για λοταρίες όµως εθνικού επιπέδου η 

συνεργασία µεταξύ των παικτών φαντάζει ανέφικτη, αν και θα ήταν κάτι το 

ιδανικό για το δίκαιο της λοταρίας να µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η εθνική 

εµβέλεια της λοταρίας συνεπάγεται και έναν µεγάλο αριθµό παικτών. Σε 
συνδυασµό µε λοταρίες που έχουν συχνές κληρώσεις και απαιτούν 

γρήγορους χειρισµούς τελικά φαίνεται αδύνατο να έχουµε συνεργασία µεταξύ 

µεγάλου αριθµού παικτών. Ένας αυτοµατοποιηµένος τρόπος συνεργασίας θα 

έλυνε το πρόβληµα, χωρίς οι παίκτες να δυσανασχετούν. 

Άλλα πρωτόκολλα που έχουν προταθεί χρησιµοποιούν διάφορες 
κρυπτογραφικές τεχνικές, αλλά παρόλα αυτά δεν µπορούν στην πράξη να 

εφαρµοστούν σε λοταρίες εθνικού επιπέδου. Όπως το πρωτόκολλο που 

προτείνει ο Syverson, 1998 και το οποίο εκτελεί δέσµευση δυαδικού ψηφίου 

στη νικήτρια στήλη. Οι παίκτες µπορούν να διαβάσουν τους αριθµούς µετά 

από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Πάλι υπάρχει πρόβληµα µε λοταρίες 
που απαιτούν συχνές κληρώσεις, λόγω της ύπαρξης χρονικού περιορισµού.  

Ένα άλλο πρωτόκολλο περιγράφεται στην εργασία των Kobayashi κ.α, 2000. 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται κυρίως είναι η δέσµευση δυαδικού ψηφίου 

καθώς και οι συναρτήσεις κατακερµατισµού. Μπορεί να βρει εφαρµογή σε 
µεγάλη κλίµακα στο διαδίκτυο περισσότερο όµως στα στοιχήµατα, παρά στις 
λοταρίες.   
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Οι Sherman, Chow κ.α, 2005, θεωρούν ότι ένα σύστηµα e – lottery  δεν 

πρέπει να απαιτεί κανενός είδους εγγραφή από τον παίκτη. Όπως στην 

κλασική λοταρία, ο παίκτης ανώνυµα µπορεί να συµµετέχει, καθώς ο 

πράκτορας δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, έτσι θα πρέπει να συµβαίνει και στο 

διαδίκτυο. Κάτι το οποίο όµως είναι αδύνατο, καθώς ο µόνος τρόπος 
πληρωµής είναι ηλεκτρονικός – κυρίως χρήση πιστωτικών καρτών. Κατά 

συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο ένας παίκτης να συµµετάσχει µε µια κάρτα η 

οποία είναι κλεµµένη και να µην µπορεί να εντοπιστεί σε αυτήν την 

περίπτωση. 

Οι προτάσεις ανάλογων πρωτοκόλλων δεν τελειώνουν εδώ. Κάθε ένα έχει 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

µπορεί να βρει εφαρµογή σε µια λοταρία µεγάλης κλίµακας. Όπως το 

πρωτόκολλο που εξασφαλίζει την ανωνυµία των παικτών, αλλά ταυτόχρονα 

υπάρχει και η απαίτηση όλοι οι παίκτες να συµµετέχουν στην ταυτοποίηση 

των νικητών (Zhou & Τan, 2001). 
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3. Κρυπτογραφικές Τεχνικές 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κρυπτογραφικές τεχνικές που 

µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα σύστηµα e – lottery. Με τις τεχνικές αυτές 
εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα δεν θα κινδυνεύσει από κακόβουλες επιθέσεις, 
τουλάχιστον σε βαθµό που να υπάρξει κίνδυνος για ζηµίες εκατοµµυρίων 

ευρώ. Ταυτόχρονα µπορεί σε ένα µεγάλο βαθµό να εγγυηθεί ότι θα είναι 
δίκαιο. Όσο αφορά τις κακόβουλες επιθέσεις ο στόχος είναι τα ευαίσθητα 

δεδοµένα της λοταρίας να µην µπορούν ακόµα και αν υποκλαπούν να 

χρησιµεύσουν στους επιτιθέµενους. Επίσης οι τεχνικές αυτές µπορούν να 

εξασφαλίσουν ότι και ο διοργανωτής δεν θα µπορεί να επέµβει στην 

διαδικασία της κλήρωσης. Στις παραγράφους που θα ακολουθήσουν θα γίνει 
περισσότερο αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνικών αυτών.  

 

3.1 Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού 

Στη κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού (ή ασύµµετρη κρυπτογραφία όπως 
αλλιώς καλείται) µια οντότητα Α έχει στην κατοχή της ένα δηµόσιο κλειδί e και 
ένα ιδιωτικό – µυστικό κλειδί d. Σε συστήµατα τα οποία είναι ασφαλή, ο 

υπολογισµός του µυστικού κλειδιού d, αν είναι γνωστό το δηµόσιο κλειδί e 

είναι υπολογιστικά µη  πρακτικός. Το δηµόσιο κλειδί είναι διαθέσιµο σε όλους 
τους χρήστες, ενώ το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να είναι γνωστό µόνο στην 

οντότητα Α. Αν µια οντότητα Β επιθυµεί να επικοινωνήσει µε την οντότητα Α, 

χρησιµοποιώντας κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού, τότε θα πρέπει να έχει 
στην κατοχή της το δηµόσιο κλειδί e του Α. Με την χρήση του κλειδιού αυτού 

να παράγει το κρυπτοκείµενο το οποίο και θα αποστείλει στον Α. Ο Α αφού 

παραλάβει το κρυπτοκείµενο αυτό θα χρησιµοποιήσει το ιδιωτικό κλειδί d για 

να το αποκρυπτογραφήσει και να πάρει το µήνυµα. Στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζεται όλη η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω: 
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Σχήµα 3.1: Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση στην κρυπτογραφία 

δηµόσιου κλειδιού 

 

Οι επιθέσεις που ενδεχοµένως θα γίνουν σε ένα σύστηµα που 

χρησιµοποιεί κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού, εστιάζουν κυρίως στην 

ανάκτηση καθαρού κειµένου από το κρυπτοκείµενο. Αν ο επιτιθέµενος µπορεί 
να ανακτήσει όλο το καθαρό κείµενο τότε σε αυτή την περίπτωση έχει βρει και 
το ιδιωτικό κλειδί. Επίσης ένας επιτιθέµενος µπορεί να προσποιηθεί ότι είναι 
ένας συγκεκριµένος αποστολέας. Για να γίνει µάλιστα πειστικός µπορεί να 

στείλει στον παραλήπτη ένα µήνυµα κρυπτογραφηµένο και υπογεγραµµένο 

χρησιµοποιώντας το δικό του ιδιωτικό κλειδί. Ταυτόχρονα µπορεί να 

«οδηγήσει» τον παραλήπτη να χρησιµοποιήσει το δηµόσιο κλειδί του 

(επιτιθέµενου). Ο παραλήπτης θα κάνει αποκρυπτογράφηση θεωρώντας ότι 
δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα και θα συµπεράνει ότι το µήνυµα το έστειλε ο 

αποστολέας και όχι ο επιτιθέµενος. Το πρόβληµα που διαπιστώνουµε εδώ 

είναι ότι χρειάζεται πιστοποίηση των δηµόσιων κλειδιών, έτσι ώστε να 

γνωρίζουµε αν ένα κλειδί ανήκει πράγµατι στην οντότητα που θεωρούµε πως 
ανήκει. Ένας τρίτος ανεξάρτητος και έµπιστος φορέας µπορεί να πιστοποιήσει  
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και κατά συνέπεια να «συνδέσει» µε πιστοποιητικά ένα κλειδί µε µια ταυτότητα 

χρήστη.      

Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού είναι ο RSA, 

ο αλγόριθµος El Gamal,  ο αλγόριθµος Rabin και άλλοι. Όλοι οι αλγόριθµοι 
στηρίζονται στον υπολογισµό αριθµητικών υπολογιστικών προβληµάτων, κάτι 
που αποτελεί τη βάση για την ασφάλεια τους, έτσι ώστε να είναι µη πρακτικό 

για έναν επιτιθέµενο να επιχειρήσει να ανακτήσει καθαρό κείµενο από το 

κρυπτοκείµενο. 

Από τη στιγµή που το δηµόσιο κλειδί είναι γνωστό και διαθέσιµο σε όλους 
η κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού δεν µπορεί να πιστοποιήσει την 

προέλευση των δεδοµένων, αλλά ούτε και να εγγυηθεί την ακεραιότητα τους. 
Υπάρχουν άλλες τεχνικές, όπως οι ψηφιακές υπογραφές, που µπορούν να 

πιστοποιήσουν την πηγή προέλευσης και να εγγυηθούν  την ακεραιότητα 

τους. 
 

3.2 Κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού 

Στην κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού (ή συµµετρική κρυπτογραφία) 

αποστολέας και παραλήπτης χρησιµοποιούν το ίδιο κλειδί για την 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος (σχήµα 3.2). Η 

δυσκολία αυτής της µεθόδου είναι ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να 

συµφωνήσουν µε κάποιο τρόπο για το κοινό αυτό κλειδί, το οποίο και θα είναι 
γνωστό µόνο σε αυτές. Αυτό ίσως και να είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα της 
κρυπτογραφίας ιδιωτικού κλειδιού. Αν οι δύο πλευρές δεν µπορούν να 

συµφωνήσουν ή αν παρεµβληθεί και ένα τρίτο άτοµο τότε δεν θα υπάρχει 
καµία ασφάλεια στα όποια δεδοµένα θα ανταλλάξουν οι πλευρές αυτές. H 

κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού χρονολογείται από την αρχαία Αίγυπτο, ενώ 

η κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού από την δεκαετία του 1970. Ο λόγος είναι 
ότι µέχρι το 1970 δεν υπήρχε τόσο µεγάλη ανάγκη για ακόµα πιο ασφαλή 

συστήµατα, καθώς δεν υπήρχαν τότε, ίσως ούτε και ως θεωρητικές σκέψεις 
συστήµατα όπως το e – lottery και το e – voting.  
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Η φυσική συνάντηση θα έλυνε το πρόβληµα, καθώς κανένας επιτιθέµενος 
δεν θα µπορούσε, χωρίς να γίνει αντιληπτός, να παρεµβληθεί και να 

αποκτήσει πληροφορίες για το κλειδί. Όµως επειδή το πιο πιθανό είναι οι 
επικοινωνούσες οντότητες στο επίπεδο του δικτύου να είναι αδύνατο να 

συναντηθούν ποτέ σε επίπεδο φυσικής παρουσίας είναι απαραίτητο να βρεθεί 
ένας άλλος τρόπος ασφαλούς επικοινωνίας για τον καθορισµό του κλειδιού.   

 

 

Σχήµα 3.2: Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση στην κρυπτογραφία 

ιδιωτικού κλειδιού 

 

Ένα έµπιστο κέντρο διανοµής κλειδιού θα µπορούσε να λύσει το 

πρόβληµα. Το κέντρο αυτό όµως, θα µπορεί να διαβάσει τα µηνύµατα που θα 

αποστέλλει ο αποστολέας στον παραλήπτη,  καθώς αυτό θα καθορίζει το 

µυστικό κλειδί συνόδου µιας χρήσης και άρα θα µπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα. Περισσότερες πληροφορίες για την 

διαδικασία που ακολουθείται υπάρχουν στο βιβλίο των Kurose & Ross, 2004. 

Το γεγονός αυτό σίγουρα προβληµατίζει πολύ τους χρήστες και δίνει στην 

κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, όπου δεν 

υπάρχει τόσο µεγάλη και σηµαντική εξάρτηση από έναν τρίτο φορέα. Βέβαια 

και στην κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού εµπλέκεται ένας τρίτος φορέας,  
αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει ο κίνδυνος ο φορέας αυτός να µπορεί να 
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ανακτήσει πληροφορίες από κρυπτοκείµενα.  

Πέρα από τον ασφαλή τρόπο διανοµής του µυστικού κλειδιού υπάρχουν 

κάποια ακόµα προβλήµατα. Όµοια µε την κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού, οι 
επιτιθέµενοι µπορεί να προσπαθήσουν να ανακτήσουν καθαρό κείµενο από 

το κρυπτοκείµενο. Αν και εδώ οι επιτιθέµενοι ανακτήσουν όλο το καθαρό 

κείµενο, τότε έχουν βρει και το µυστικό κλειδί.  
 

3.3 Συναρτήσεις κατατεµαχισµού 

Οι συναρτήσεις κατατεµαχισµού (hash functions, ή αλλιώς συναρτήσεις 
κατακερµατισµού) είναι µηχανισµοί που µπορούν να εγγυηθούν την 

ακεραιότητα και την αυθεντικότητα των δεδοµένων. Βασικό χαρακτηριστικό 

τους είναι ότι δέχονται ως είσοδο ένα µήνυµα σχετικά µεγάλο (ως προς την 

έξοδο) και παράγουν µια σύνοψη αυτού µικρότερου και σταθερού µεγέθους 
(σχήµα 3.2) 

Μια συνάρτηση κατατεµαχισµού Η έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 
i) ∆οθέντος y να είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί x έτσι ώστε 

H(x) = y.  

ii) ∆οθέντων x και Η(x)  να είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί x΄ 
έτσι ώστε Η(x) = H(x΄). Αυτή η ιδιότητα σηµαίνει ότι για δύο 

διαφορετικά µηνύµατα x και x΄ δεν πρέπει να παράγεται η ίδια 

σύνοψη.  

 

Οι παραπάνω ιδιότητες σηµαίνουν ότι ένας εισβολέας δεν µπορεί από τη 

σύνοψη να ανακτήσει το µήνυµα. Επιπλέον αν προσπαθήσει να 

πλαστογραφήσει το µήνυµα και να αντικαταστήσει το x µε το x΄ να γίνεται 
άµεσα αντιληπτός. Επιπλέον ο αποστολέας αν κρυπτογραφήσει το Η(x) µε το 

ιδιωτικό του κλειδί δεν εξασφαλίζει µόνο την ακεραιότητα του µηνύµατος, αλλά 

ταυτόχρονα όπως θα δούµε και παρακάτω µε την ενέργεια αυτή υπογράφει 
και ψηφιακά το έγγραφο. 
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Σχήµα 3.3 Συνάρτηση κατατεµαχισµού 

 

3.4 Ψηφιακές υπογραφές 
Οι ψηφιακές υπογραφές είναι ένας τρόπος αυθεντικοποίησης, όπου µια 

οντότητα ταυτοποιείται µε έµµεσο τρόπο. Η οντότητα ταυτοποιείται δείχνοντας 
πληροφορίες µυστικές, που µόνο αυτή γνωρίζει. Οι πληροφορίες αυτές λόγω 

του χαρακτηριστικού της µυστικότητας που έχουν δεν µπορούν παρά να 

συνδεθούν µόνο µε την ταυτότητα της οντότητας αυτής.  
Η λογική των ψηφιακών υπογραφών είναι όµοια µε τις χειρόγραφες 

υπογραφές. Όταν υπογράφεται ένα έγγραφο είτε χειρόγραφα, είτε ψηφιακά, 

τότε αυτό γίνεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η υπογραφή να είναι 
επαληθεύσιµη, να µην είναι δυνατό να ξεχαστεί και να µην µπορεί να 

ανακληθεί (να µην έχουµε απάρνηση του µηνύµατος) . Επιπλέον να µην 

µπορεί να πλαστογραφηθεί. 
Ο πιο απλός τρόπος για να υπογραφεί ψηφιακά ένα έγγραφο είναι µε την 

χρήση κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού. Αρκεί να κρυπτογραφήσουµε το 

έγγραφο κάνοντας χρήση του ιδιωτικού µυστικού κλειδιού του αποστολέα. 

Μπορεί αυτό να φαίνεται αρχικά λίγο περίεργο καθώς µε το έγγραφο θα 

µπορεί ο καθένας στη συνέχεια να το αποκρυπτογραφήσει µε το δηµόσιο 

κλειδί του αποστολέα. Όµως ο στόχος των ψηφιακών υπογραφών είναι να 

µπορεί οποιοσδήποτε να πιστοποιεί τον αποστολέα. Πράγµατι σε αυτή την 

περίπτωση αυτό είναι εύκολο να γίνει, καθώς το ιδιωτικό κλειδί είναι γνωστό  
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µόνο στον αποστολέα και κατά συνέπεια µόνο αυτός θα µπορούσε να το 

χρησιµοποιήσει για να κρυπτογραφήσει το έγγραφο.  

Μάλιστα οι ψηφιακές υπογραφές για να είναι ακόµα πιο αποτελεσµατικές 
όσον αφορά το υπολογιστικό κόστος, χρησιµοποιούνται µαζί µε τις 
συναρτήσεις κατατεµαχισµού, όπου όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα  

ο αποστολέας δεν υπογράφει ψηφιακά όλο το έγγραφο, αλλά την σύνοψη που 

παράγεται από έναν σχετικό αλγόριθµο. Με αυτόν τον τρόπο απαιτείται και 
λιγότερος χρόνος για να παραχθεί η ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

Σχήµα 3.4: ∆ηµιουργία ψηφιακής υπογραφής µε τη χρήση κρυπτογραφίας 
δηµόσιου κλειδιού και συναρτήσεων κατατεµαχισµού 

 

3.5 Συναρτήσεις καθυστέρησης 
Ήδη έχει δοθεί στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ένας ορισµός για τις 

συναρτήσεις καθυστέρησης. Οι συναρτήσεις αυτές µπορεί, ανάλογα και µε τις 
απαιτήσεις µιας λοταρίας να χρειαστούν αρκετές ώρες προκειµένου να 

υπολογιστούν. Τα πρόβληµα που έχουν οι συναρτήσεις αυτές είναι ότι δεν 

µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος µε τον 

οποίο θα είµαστε σε θέση παρακάµψουµε την καθυστέρηση που εισάγεται. 
Επίσης είναι δύσκολο να µετρηθεί ο αριθµός των διαδοχικών πράξεων που 

απαιτούνται για να παρακαµφθεί η καθυστέρηση αυτή. Τέλος το υπολογιστικό 
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κόστος των πράξεων αυτών δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια. 

Μια συνάρτηση f είναι συνάρτηση καθυστέρησης αν ισχύουν τα 

παρακάτω: 

i) Η συνάρτηση f να είναι µετρίως δύσκολο να υπολογιστεί. Αν 

υποθέσουµε ότι έχουµε έναν ελάχιστο χρόνο πράξεων p και ένα 

επιπλέον χρονικό διάστηµα q που ακολουθεί το p ([p,q]), η 

πιθανότητα κατά µέσο όρο η συνάρτηση να είναι υπολογίσιµη είναι 
µικρότερη ή ίση της πιθανότητας ε να υπολογιστεί πριν από το 

διάστηµα q, και την πιθανότητα να  αυξάνεται µονότονα από [ε, 1] 

πέρα από εκείνο το διάστηµα όπου το ε  µπορεί να γίνει αυθαίρετα 

µικρό. 

ii) Η συνάρτηση f διατηρεί τις πληροφορίες εισόδου. Αν Y = f(X), όπου 

Y και X το πεδίο τιµών και πεδίο ορισµού αντίστοιχα της 
συνάρτησης f τότε H(X) ≈ H(Y), όπου το H συµβολίζει την εντροπία, 

ένα µαθηµατικό µέγεθος που µετρά την ποσότητα της πληροφορίας 
που έχει µια µεταβλητή X. 

 

3.6 Χρονοκρυπτογράφηση 

Η χρονοκρυπτογράφηση (Time Release Encryption, TRE) είναι µια 

κρυπτογραφική τεχνική µε την οποία είναι δυνατή η µετάδοση πληροφοριών 

στο µέλλον. Αυτό µε την έννοια ότι ο αποστολέας κρυπτογραφεί ένα µήνυµα, 

του οποίου η αποκρυπτογράφηση θα είναι δυνατή στο µέλλον, θεωρητικά 

ακόµα και για τον ίδιο.  

Υπάρχουν δύο τρόποι για να υλοποιηθεί ένα σύστηµα 

χρονοκρυπτογράφησης. Το βασικό χαρακτηριστικό και των δύο τρόπων είναι 
αν διαθέτουν ή όχι ένα τρίτο έµπιστο και έµµεσα εµπλεκόµενο στην διαδικασία 

της κρυπτογράφησης. 
Ο πρώτος τρόπος στηρίζεται στην επίλυση «παζλ» (time – lock puzzles), 

όπου ο παραλήπτης πρέπει να εκτελεί χωρίς διακοπή και χωρίς 
παραλληλοποίηση υπολογισµούς προκειµένου να ανακτήσει το µήνυµα. Μόνο 
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µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υπολογισµών θα µπορέσει να ανακτήσει 
το µήνυµα. Τα «παζλ» αυτά φαίνεται ότι έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις συναρτήσεις καθυστέρησης.  
Το πρόβληµα και εδώ είναι ότι ο υπολογισµός διαρκεί ανάλογα µε την 

επεξεργαστική ισχύ που διαθέτει ο παραλήπτης. Συνέπεια αυτού είναι να µην 

υπάρχει εγγύηση για το αν το µήνυµα θα παραλειφθεί ακριβώς την χρονική 

στιγµή που ορίζει ο αποστολέας. Οι επιτιθέµενοι σε αυτή την περίπτωση 

µπορεί να προσπαθήσουν µε πιο ισχυρούς επεξεργαστές να ανακτήσουν το 

µήνυµα πριν από την ορισµένη χρονική στιγµή. 

Ο δεύτερος τρόπος στηρίζεται σε έµπιστους διανοµείς οι οποίοι λύνουν το 

πρόβληµα των υπολογισµών και µπορούν να εγγυηθούν ότι η 

αποκρυπτογράφηση θα πραγµατοποιηθεί την καθορισµένη χρονική στιγµή. Η 

φιλοσοφία του τρόπου αυτού έχει αρκετές οµοιότητες µε την κρυπτογραφία 

δηµόσιου κλειδιού. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το µήνυµα µε ένα κλειδί Α 

(το κλειδί κρυπτογράφησης) και ο παραλήπτης πρέπει να επικοινωνήσει µε 
τον διανοµέα για να λάβει το κλειδί Β (το κλειδί αποκρυπτογράφησης) µε το 

οποίο είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση του. Είναι λογικό ότι το κλειδί Α δεν 

µπορεί να οδηγήσει στην αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος. Ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του αποστολέα το κλειδί µε το οποίο θα είναι δυνατή η 

αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος θα είναι διαθέσιµο µετά από µια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Μόνο τότε ο διανοµέας θα µπορεί να απαντήσει 
θετικά σε αίτηµα του παραλήπτη για την διάθεση του κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης.  
Οι διανοµείς αυτοί προκειµένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της 

διαδικασίας θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη αλληλεπίδραση µε 
τις επικοινωνούσες οντότητες και να µην έχουν καµία συµµετοχή στην 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των µηνυµάτων, παρά µόνο να 

διακινούν πληροφορίες, οι οποίες θα δηµοσιοποιούνται την κατάλληλη 

χρονική στιγµή και θα χρησιµεύουν στην αποκρυπτογράφηση. Το µόνο 

πρόβληµα που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία είναι κατά πόσο είναι δυνατό 
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να εµπιστευτούµε έναν συγκεκριµένο διανοµέα, ο οποίος και δεν θα 

χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που διαθέτει για να λάβει γνώση των 

πληροφοριών που κρυπτογραφούνται. 
 

3.7 ∆έσµευση δυαδικού ψηφίου 

Όταν ένας αποστολέας επιθυµεί µια πληροφορία να αποκαλυφθεί στο 

µέλλον στον παραλήπτη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αποστείλει στο παρόν 

ένα µήνυµα σε αυτόν, τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα πρωτόκολλο 

δέσµευσης δυαδικού ψηφίου (bit commitment) προκειµένου να το επιτύχει 
αυτό. Παράδειγµα αποτελεί η ρίψη κέρµατος µε έναν περιορισµό: να µην είναι 
δυνατό να είναι παρόντες στο χώρο πραγµατοποίησης της ρίψης όλοι οι 
συµµετέχοντες. Σε αυτή την περίπτωση ο αποστολέας πραγµατοποιεί την 

ρίψη και στη συνέχεια ο παραλήπτης µαντεύει το αποτέλεσµα. Ο αποστολέας 
δεσµεύεται από ένα πρωτόκολλο δέσµευσης δυαδικού ψηφίου, ώστε να µην 

µπορεί να αλλάξει την απάντησή του παραποιώντας το αποτέλεσµα. 

Τα πρωτόκολλα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου ακολουθούν την παρακάτω 

αρχή: 

Ο αποστολέας κατασκευάζει ένα ψηφιακό «χρηµατοκιβώτιο» στο οποίο 

εσωκλείει το µήνυµα δέσµευσης. Το χρηµατοκιβώτιο αποστέλλεται στον 

παραλήπτη, χωρίς όµως το µοναδικό κλειδί που το ανοίγει. Από τη στιγµή 

που το µήνυµα έχει αποσταλεί στον παραλήπτη και βρίσκεται «κλειδωµένο» 

µέσα στο «χρηµατοκιβώτιο» δεν είναι δυνατό να υπάρξει µεταβολή σε αυτό 

από τον αποστολέα. Όταν ο αποστολέας θεωρεί πως έφτασε η κατάλληλη 

στιγµή για να αποδεσµευτεί το µήνυµα τότε στέλνει το κλειδί στον παραλήπτη 

και έτσι γίνεται η επαλήθευση.  

Η υλοποίηση ενός τέτοιου πρωτοκόλλου µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας 
διάφορες τεχνικές όπως συµµετρική ή ασύµµετρη κρυπτογραφία, µονόδροµες 
συναρτήσεις κ.α. Η περιγραφή των τεχνικών αυτών δεν θα γίνει στην 

παρούσα εργασία. 
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3.8 Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών 
3.8.1 Γενικά για τις γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών 
Η εµπιστευτικότητα της ηλεκτρονικής λοταρίας συνδέεται άµεσα µε την 

παραγωγή τυχαίων αριθµών. 

Πραγµατικά τυχαίοι αριθµοί είναι σχεδόν αδύνατο να παραχθούν όποιος 
και να είναι ο τρόπος παραγωγής τους (µηχανικά ή ηλεκτρονικά). Πάντα θα 

υπάρχουν αµφιβολίες ακόµα και στις µηχανικές κληρωτίδες. Οπότε θα πρέπει 
να βρεθεί ένας τρόπος µε τον οποίο θα παράγονται φαινοµενικά τυχαίοι 
αριθµοί. Φαινοµενικά µε την έννοια ότι κανείς δεν είναι δυνατό να γνωρίζει για 

τους αριθµούς αυτούς την οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που θα οδηγήσει σε 
πρόωρη παραγωγή τους. 

Αρχικά θα καθορίσουµε κάποια επίπεδα τα οποία για να θεωρούµε ότι 
έχουµε παραγωγή τυχαίων αριθµών - που δεν θα είναι εύκολο να 

προβλεφθούν πέρα από τον παράγοντα «τύχη» - καλό θα είναι να 

ικανοποιούνται: 
i) Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή των 

αριθµών θα πρέπει να είναι επιστηµονικά επιβεβαιωµένες ότι είναι 
ασφαλείς 

ii) Οι µέθοδοι θα πρέπει να ελέγχονται αν µπορούν να υλοποιηθούν 

iii) Το σύστηµα θα πρέπει να είναι αξιόπιστο  ως προς τα σφάλµατα 

που τυχόν θα εµφανιστούν. Αν είναι δυνατό να τα καταγράφει και να 

τα επιδιορθώνει αυτόµατα χωρίς να χρειαστεί συστηµατική 

ανθρώπινη παρέµβαση 

iv) Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο είναι να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 

υπάρξουν παρεµβολές από τρίτους κατά την διαδικασία 

παραγωγής των αριθµών. Αν παρόλα αυτά γίνει κάποια παρεµβολή 

θα πρέπει να γίνει άµεσα αντιληπτή και να αντιµετωπίζεται αµέσως. 
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Για την παραγωγή τυχαίων αριθµών σε µια ηλεκτρονική λοταρία δεν 

υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή σήµερα από τις γεννήτριες ψευδοτυχαίων 

αριθµών. Οι γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών παράγουν αριθµούς οι οποίοι 
φαίνονται ότι είναι πραγµατικά τυχαίοι σε περιπτώσεις όπου κάποιος 
προσπαθήσει να επιτεθεί στο σύστηµα στη φάση της παραγωγής. 

 Χρησιµοποιώντας µια µικρή ακολουθία πραγµατικά τυχαίων αριθµών ως 
είσοδο οι γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών παράγουν µια µεγάλη ακολουθία 

ψευδοτυχαίων αριθµών στην έξοδο. Η µικρή ακολουθία των πραγµατικά 

τυχαίων αριθµών που χρησιµοποιείται στην είσοδο, αποτελεί την 

αρχικοποίηση της γεννήτριας. Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουµε είναι να 

µην είναι υπολογιστικά εφικτό ή τουλάχιστον να απαιτεί πάρα πολύ µεγάλο 

χρόνο να βρεθεί από την έξοδο της γεννήτριας η είσοδος της, δηλαδή η 

αρχικοποίηση της, κάνοντας εξαντλητική αναζήτηση.  

Για αυτόν τον λόγο µια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών θα χαρακτηριστεί 
ότι είναι ασφαλής αν καταφέρει να επιτύχει σε  στατιστικά τεστ πολυωνυµικού 

χρόνου. Τεστ στα οποία δεν θα πρέπει κάνοντας χρήση πολυωνυµικών 

αλγορίθµων να έχουµε διαχωρισµό της κατανοµής των ακολουθιών που 

παράγονται από πραγµατικά τυχαίες ακολουθίες. Οι γεννήτριες που είναι 
ασφαλείς ανάγουν την εύρεση των ψηφίων της ακολουθίας που παράγουν 

στην έξοδο σε προβλήµατα τα οποία δεν λύνονται σε πολυωνυµικό χρόνο. Η 

παραγοντοποίηση µεγάλων ακεραίων και το πρόβληµα του τετραγωνικού 

υπολοίπου είναι κάποια από αυτά τα προβλήµατα. 

Επιπλέον είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν και µηχανικά µέσα, για την 

παραγωγή τυχαίων αριθµών. Οι µηχανισµοί αυτοί όµως έχουν κάποια 

µειονεκτήµατα κυρίως στην πιστοποίηση τους, καθώς στις ηλεκτρονικές 
λοταρίες δεν έχουµε τηλεοπτική µετάδοση της διαδικασίας της κλήρωσης. 
Όµως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έναν συνδυασµό ψευδοτυχαίων και 
µηχανικών γεννητριών. Οι ακολουθίες που θα παραχθούν από τις 
διαφορετικές αυτές γεννήτριες, θα συνδυαστούν έτσι ώστε να είναι ακόµα πιο 

δύσκολο για να «σπάσει» το σύστηµα στην διαδικασία της παραγωγής των  
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αριθµών, µε την έννοια να υπάρχει έστω και µια πολύ µικρή πιθανότητα για 

πρόβλεψη των αριθµών αυτών πέρα από τον παράγοντα της τύχης. 
Το χαρακτηριστικό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι χρησιµοποιώντας 

την ίδια αρχικοποίηση στην ίδια γεννήτρια περισσότερες από µια φορές, θα 

πάρουµε το ίδιο τελικό αποτέλεσµα. Αυτό το χαρακτηριστικό βέβαια µπορεί να 

εγγυάται ότι θα είναι δυνατή η επαλήθευση του αποτελέσµατος, αλλά αν η 

αρχικοποίηση βρεθεί µε κάποιο τρόπο στην κατοχή ενός επιτιθέµενου, τότε θα 

είναι δυνατό να παραχθούν οι αριθµοί πριν την προβλεπόµενη χρονική στιγµή 

και να υπάρξει πρόβληµα µε την ασφάλεια της λοταρίας. Όπως θα δούµε και 
παρακάτω αυτό το πρόβληµα έχει ως µια πιθανή λύση µια αρχικοποίηση, η 

οποία είναι απρόβλεπτα, για όλους τους συµµετέχοντες στην λοταρία, 

ευµετάβλητη.  

 

3.8.2 Επαληθεύσιµες ψευδοτυχαίες συναρτήσεις 
Ιδιαίτερα χρήσιµες για ένα σύστηµα e – lottery µπορεί να αποδειχθούν οι 

επαληθεύσιµες ψευδοτυχαίες συναρτήσεις. Πρόκειται για ψευδοτυχαίες 
συναρτήσεις οι οποίες δίνουν την δυνατότητα για επαλήθευση της ορθότητας 
της εξόδου τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση της αρχικοποίησης τους. 
Όπως θα δούµε και παρακάτω είναι πολύ σηµαντικό για µια λοταρία να έχει 
αποτελέσµατα που µπορεί να επιβεβαιωθούν δηµόσια από όποιον επιθυµεί 
να εξετάσει την τυχαιότητα των αποτελεσµάτων αυτών, αλλά ταυτόχρονα να 

µην υπάρχει κίνδυνος να έχουµε πρόωρη παραγωγή των αποτελεσµάτων 

αυτών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία του διοργανωτή και η 

δικαιοσύνη του συστήµατος του. 

Οι επαληθεύσιµες ψευδοτυχαίες συναρτήσεις (Verifiable Random 

Functions, VRF) διαφέρουν από τις υπόλοιπες συναρτήσεις ως προς τον 

τρόπο επαλήθευσης. Οι υπόλοιπες ψευδοτυχαίες συναρτήσεις επαληθεύονται 
έχοντας την αρχικοποίηση τους και εκτελώντας για µια επιπλέον φορά τον 

υπολογισµό που οδήγησε στο αποτέλεσµα. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι 
µέσω του µηχανισµού επαλήθευσης που υπάρχει σε µια λοταρία να  
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διαρρεύσει πριν από µια καθορισµένη χρονική στιγµή η αρχικοποίηση της 
συνάρτησης. Έτσι θα µπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε έναν επιτιθέµενο να 

υπολογίσει τους τυχερούς αριθµούς. Με τις VRF ο κίνδυνος αυτός 
εξαλείφεται, καθώς είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αν ένας 
επιτιθέµενος έχει στην κατοχή του πληροφορίες που να µπορούν να 

οδηγήσουν στην επιβεβαίωση του τελικού αποτελέσµατος, να µην έχει την 

δυνατότητα να παράγει το αποτέλεσµα αυτό. 

Μια VRF είναι µια οικογένεια αλγορίθµων πολυωνυµικού χρόνου. Οι 
αλγόριθµοι αυτοί είναι: 

� Ένας αλγόριθµος G, ο οποίος παράγει ένα µυστικό κλειδί (SK) και 
το αντίστοιχο δηµόσιο κλειδί (PK). Η λογική της διαδικασίας αυτής 
είναι  όµοια µε αυτήν της κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού. 

� Ένας αλγόριθµος  Eval(SK, x), ο οποίος υπολογίζει την έξοδο της 
συνάρτησης (τους τυχερούς αριθµούς) την οποία συµβολίζουµε µε 
y (x η αρχικοποίηση). 

� Ένας αλγόριθµος Prove(SK, x), o οποίος υπολογίζει την 

πιστοποίηση π για το αποτέλεσµα της γεννήτριας. 
� Ένας αλγόριθµος Verify(PK, x, y, π), o οποίος επαληθεύει το 

αποτέλεσµα της γεννήτριας. 
 

Μια VRF πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις: 
� Μοναδικότητα: Αν Verify(PK, x, y1, π1) = Verify(PK, x, y2, π2) τότε y1 

= y2 και π1 = π2. ∆εν θα υπήρχε άλλωστε λόγος να αναπτυχθούν οι 
VRF αν δεν ήταν δυνατό να υπάρχει µοναδική απόδειξη για κάθε 
αποτέλεσµα. 

� Να είναι υπολογιστικά εφικτή: η έξοδος της συνάρτησης να είναι 
δυνατό να υπολογιστεί σε λογικά χρονικά πλαίσια. 

� Να είναι δυνατό να επαληθευτεί: Verify(PK, x, y, π) = 1. Εξ’ ορισµού 

αν το αποτέλεσµα της συνάρτησης επιβεβαιώνεται ο παραπάνω 

αλγόριθµος επιστρέφει την τιµή 1. 
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� (Ψευδο)τυχαιότητα: Η συνάρτηση πρέπει για δύο διαφορετικές 
αρχικοποιήσεις να παράγει και δύο διαφορετικά αποτελέσµατα. Αν 

x και x’ αρχικοποιήσεις µε x ≠ x’ τότε και Eval(SK, x) ≠ Eval(SK, x’). 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό µιας VRF είναι ότι οι τυχεροί αριθµοί για να 

υπολογιστούν απαιτείται η γνώση του µυστικού κλειδιού,  πέρα από την 

γνώση της αρχικοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο ακόµα και αν ένας 
επιτιθέµενος έχει στην κατοχή του την αρχικοποίηση της γεννήτριας, δεν θα 

µπορέσει να παράγει πρόωρα τους τυχερούς αριθµούς σε µια λοταρία.  

Βέβαια το πρόβληµα θα ήταν σε αυτή την περίπτωση για το πως θα γίνει η 

δηµόσια επαλήθευση, από την στιγµή που θα είναι αδύνατη η επανάληψη της 
διαδικασία παραγωγής των αριθµό από ένα τρίτο άτοµο. Αυτό γίνεται µε έναν 

τρόπο, ο οποίος είναι παρόµοιος µε τις συναρτήσεις κατακερµατισµού. Με την 

χρήση πάλι του µυστικού κλειδιού παράγεται η πιστοποίηση π, την οποία θα 

µπορούσαµε (αν και δεν είναι σωστό) να την θεωρήσουµε ότι είναι ένα 

αποτύπωµα των τυχερών αριθµών, από το οποίο όµως δεν είναι δυνατό να 

αντληθούν πληροφορίες για αυτούς. Η επαλήθευση του τελικού 

αποτελέσµατος, γίνεται µε την χρήση του δηµόσιου κλειδιού, της 
αρχικοποίησης και της πιστοποίησης και οδηγεί σε συµπέρασµα το οποίο και 
δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.  
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4. Απαιτήσεις των συστηµάτων e – lottery 

Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος e – lottery απαιτείται να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός, καθώς πρόκειται για ένα σύστηµα για το οποίο ο διαχειριστής 
του παίρνει µεγάλο οικονοµικό ρίσκο. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη είναι αρκετοί και κυρίως πρόκειται για παραµέτρους ασφαλείας, αλλά 

και για άλλους απρόβλεπτους παράγοντες (όπως διακοπή ρεύµατος, 
προβλήµατα δικτύου)  που µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην οµαλή 

διεξαγωγή της λοταρίας. Σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός 
συστήµατος λοταρίας είναι και η εµπιστοσύνη του κοινού. Το κοινό όµως για 

να µπορέσει να εµπιστευτεί ένα τέτοιο σύστηµα, πρέπει να δει πρώτα κάποιες 
απαιτήσεις του να ικανοποιούνται από τον διοργανωτή. 

 

4.1 Γενικές απαιτήσεις λοταρίας 
Οι βασικές απαιτήσεις που υπάρχουν για κάθε λοταρία, είτε είναι µηχανική 

είτε ηλεκτρονική είναι οι ακόλουθες: 
i) Οι παραγόµενοι τυχαίοι αριθµοί να κατανέµονται οµοιόµορφα µέσα 

στο επιτρεπόµενο εύρος που έχει η λοταρία. Με αυτόν τον τρόπο η 

πρόβλεψη τους, πράγµατι θα στηρίζεται µόνο στον παράγοντα 

τύχη. 

ii) Να είναι αδύνατο για οποιονδήποτε (είτε παίκτη, είτε τον 

διοργανωτή, είτε ακόµα και τους σχεδιαστές του συστήµατος) να 

µπορεί να προβλέψει µελλοντικές κληρώσεις της λοταρίας, έχοντας 
στη διάθεση του το αρχείο παλαιών κληρώσεων, κάνοντας 
στατιστική ανάλυση σε αυτό µε την χρήση ανάλογων 

προγραµµάτων ή ακόµα και data mining (εξόρυξη πληροφορίας). Η 

πιθανότητα να προβλεφθούν οι τυχεροί αριθµοί ακολουθώντας τις 
παραπάνω µεθόδους να είναι ίση ή ελάχιστα µεγαλύτερη στη 

χειρότερη περίπτωση, µε την πιθανότητα µιας πραγµατικά τυχαίας 
επιλογής. 
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iii) Το τελικό αποτέλεσµα να µπορεί να επιβεβαιωθεί από κάθε παίκτη. 

Επιπλέον να µπορεί να επαληθευτεί και ο συνολικός αριθµός των 

δελτίων που κατατέθηκαν, καθώς σε αρκετές λοταρίες τα κέρδη που 

µοιράζονται είναι ποσοστό επί των εισπράξεων.  

iv) Να είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να παρεµβαίνει στον µηχανισµό 

της κλήρωσης και να επηρεάζει τα τελικά αποτελέσµατα. Αν 

παρόλα αυτά γίνει κάποια παρέµβαση, να γίνεται άµεσα αντιληπτή. 

Στην τελική διαλογή των αποτελεσµάτων θα πρέπει να 

συµµετέχουν µόνο τα έγκυρα δελτία που κατατέθηκαν. 

v) Ο µηχανισµός της κλήρωσης πρέπει να σχεδιάζεται µε βάση κάποια 

πρότυπα και επιπλέον αν αυτό είναι δυνατό να µπορεί να 

πιστοποιείται από µια έγκυρη αρχή, ότι πράγµατι πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις. 

vi) Ο µηχανισµός της κλήρωσης πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό 

διαρκή επιτήρηση, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εντοπίζονται και να 

διορθώνονται τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις που 

προαναφέρθηκαν.  

vii) Ο διοργανωτής να εγγυάται την ανωνυµία όλων των παικτών και 
ιδιαίτερα των νικητών. Ο στόχος δεν είναι άλλος από το να 

προστατεύει του νικητές από πιθανές κακόβουλες ενέργειες που 

στόχο θα έχουν να τους αποσπάσουν µεγάλα χρηµατικά ποσά. 

viii) Ο διοργανωτής πρέπει να είναι συνεπής ως προς τις πληρωµές 
των νικηφόρων δελτίων. Αν γίνει προσπάθεια να καθυστερήσουν οι 
πληρωµές για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε είναι πολύ πιθανό η 

αξιοπιστία του να δεχθεί σηµαντικό πλήγµα. 

ix) Τα χρονικά όρια που επιβάλλονται από τους κανονισµούς του 

εκάστοτε παιχνιδιού πρέπει να τηρούνται µε µεγάλη αυστηρότητα. 

Η τήρηση των χρονικών ορίων θα αποτρέψει την κατάθεση δελτίων 

τα οποία θα εκµεταλλεύονται χρήσιµες πληροφορίες που µπορεί να 

έχουν δηµοσιοποιηθεί. Οι µηχανισµοί της λοταρίας θα πρέπει να  
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είναι σωστά συγχρονισµένοι έτσι ώστε να αποφευχθεί το γεγονός 
να υπάρξει κλήρωση µε ταυτόχρονη κατάθεση δελτίων. 

x) Τέλος όλες οι λεπτοµέρειες του µηχανισµού της κλήρωσης, αλλά 

και των διαδικασιών που ακολουθούνται θα πρέπει να είναι 
δηµοσίως γνωστές, για να υπάρχει εµπιστοσύνη αλλά και 
ενδιαφέρον από τον κόσµο.  Επιπλέον τα αποτελέσµατα κάθε 
κλήρωσης θα πρέπει να δηµοσιεύονται µε αναλυτικές λεπτοµέρειες.  

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις φαίνεται να ικανοποιούνται από λοταρίες που 

χρησιµοποιούν µηχανικές κληρωτίδες. Οι µηχανικές κληρωτίδες 
χρησιµοποιούν µπαλάκια στα οποία αναγράφονται όλοι οι αριθµοί, τα οποία 

ανακατεύονται σε ένα δοχείο µε κάποια φυσική διαδικασία. Οι αριθµοί που 

τελικά θα κληρωθούν «πέφτουν» σε ένα δεύτερο δοχείο. Η διαδικασία αυτή 

πραγµατοποιείται δηµόσια και είναι πιστοποιηµένη συνήθως από το κράτος 
καθώς υπάρχουν ελεγκτές σε κάθε κλήρωση. Και οι παίκτες όµως, 
εµφανίζονται σε γενικές γραµµές ικανοποιηµένοι από την διαδικασία, καθώς 
εύκολα µπορούν να την κατανοήσουν. 

 

4.2 Απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτρονικής λοταρίας 
Λοταρίες που έχουν µικρό αριθµό κληρώσεων ανά εβδοµάδα 

υλοποιούνται εύκολα µε την χρήση µηχανικών κληρωτίδων.  Πλέον όµως οι 
διοργανωτές προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία τυχερών παιχνιδιών, τα οποία 

έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τις συχνές κληρώσεις. Τα παιχνίδια αυτά 

δελεάζουν πολύ πιο εύκολα τους παίκτες, καθώς υπόσχονται στιγµιαία (και 
πολλά) κέρδη. Επιπλέον σε περίπτωση που ο παίκτης δεν κερδίσει θα µπορεί 
µετά από λίγα λεπτά να δοκιµάσει ξανά την τύχη του, έτσι ώστε να πάρει 
(θεωρητικά) τα χρήµατα που έχει µέχρι στιγµής δώσει. Υπάρχουν παιχνίδια 

που έχουν µια κλήρωση ανά ηµέρα, έως και παιχνίδια µε 100 και 
περισσότερες ηµερήσιες κληρώσεις. 
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Τόσο ο µεγάλος αριθµός των κληρώσεων, όσο και η µεγάλη ποικιλία των 

παιχνιδιών, καθιστούν την χρήση των µηχανικών κληρωτίδων ασύµφορη. 

Επειδή θα ήταν απαραίτητο για κάθε παιχνίδι να κατασκευαστεί και µια 

καινούρια κληρωτίδα, το κόστος και ο απαιτούµενος χρόνος θα ήταν αρκετά 

µεγάλα. Επιπλέον η δηµόσια µετάδοση της κλήρωσης που συνεπάγεται η 

χρήση της µηχανικής κληρωτίδας θα ήταν ανέφικτη, καθώς υπάρχουν 

παιχνίδια όπως το KINO, µε 133 κληρώσεις ανά ηµέρα.  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή οι ηλεκτρονικές λοταρίες µπορούν 

να προσαρµοστούν σε πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα και να υποστηρίζουν 

συχνές κληρώσεις. Για αυτούς τους λόγους µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
παιχνίδια µε αυτές τις απαιτήσεις. Όµως για να υλοποιηθούν µε ασφάλεια 

υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες προστίθενται σε αυτές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είτε κάποιες από αυτές τις τροποποιούν ελαφρώς 
i) Εµπιστευτικότητα. Οι πληροφορίες που αφορούν την λοταρία θα 

πρέπει να αποκαλύπτονται µόνο στους προοριζόµενους 
παραλήπτες. Καµία διαρροή πληροφοριών δεν πρέπει να υπάρχει 
πριν από τα προκαθορισµένα χρονικά σηµεία. Η εµπιστευτικότητα 

µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών, 

καθώς και µε την χρήση ασφαλών γεννητριών τυχαίων αριθµών 

έτσι ώστε να µην είναι δυνατό να εκτιµηθούν οι πληροφορίες του 

συστήµατος πριν από τα χρονικά σηµεία αυτά. 

ii) Ακεραιότητα. Καµία µη εξουσιοδοτηµένη αλλαγή δεν πρέπει να 

γίνεται τόσο στα αποθηκευµένα, όσο και στα µεταδιδόµενα 

δεδοµένα. Σε περίπτωση που γίνει µια τέτοια αλλαγή να είναι 
εύκολα αντιληπτή. Η ακεραιότητα των δεδοµένων µπορεί να 

επιτευχθεί µε την χρήση των συναρτήσεων κατατεµαχισµού. 

iii) Σφράγισµα κατάστασης συστήµατος. Το σύστηµα πρέπει να έχει 
την ικανότητα να σφραγίζει µε την χρήση κρυπτογραφικών µεθόδων 

τρέχουσες αλλά και κρίσιµες καταστάσεις της λειτουργίας του, 

προκειµένου να αποφευχθούν (ή να γίνονται αντιληπτές)  
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µελλοντικές παρεµβάσεις σε ευαίσθητα δεδοµένα του.  Κύριος 
στόχος είναι να αποφευχθεί η µεταστοιχηµάτιση, να προστεθούν 

δηλαδή δελτία µετά το τέλος της κλήρωσης. 
iv) ∆ιαθεσιµότητα. Το σύστηµα πρέπει πάντα και σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες να είναι διαθέσιµο και να µην απορρίπτει αιτήµατα των 

παικτών. Η διαθεσιµότητα εξασφαλίζεται µε όµοιες πολλαπλές 
λειτουργίες και µε πολλά µηχανήµατα να λειτουργούν ταυτόχρονα. 

Επιπλέον απαίτηση η ταχύτητα του δικτύου στο οποίο υλοποιείται η 

λοταρία να είναι αρκετά υψηλή για να µπορεί να εξυπηρετήσει 
ταυτόχρονα πολλά αιτήµατα. 

v) Υπευθυνότητα. Η δυνατότητα πιστοποίησης αλλαγών που θα 

γίνονται στο σύστηµα και ιδιαίτερα στην διαδικασία παραγωγής των 

αριθµών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ενισχύεται η άµυνα του 

συστήµατος ως προς τις µη πιστοποιηµένες ενέργειες. Η 

υπευθυνότητα µπορεί να επιτευχθεί µε  την χρήση ψηφιακών 

υπογραφών και πρωτοκόλλων δέσµευσης δυαδικού ψηφίου. 

 

4.3 Απαιτήσεις ηλεκτρονικής λοταρίας στο επίπεδο της εµπιστοσύνης   
      του κοινού 

Εξίσου – και ίσως περισσότερο – σηµαντικό είναι η ηλεκτρονική λοταρία 

να µπορεί να κερδίζει και να διατηρεί την εµπιστοσύνη του κοινού. Για αυτό 

και υπάρχουν κάποια σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: 

i) Επιστηµονική πληρότητα. Όλα τα στοιχεία του συστήµατος πρέπει 
να παρέχουν ασφάλεια και να είναι αποδεκτά από την επιστηµονική 

κοινότητα. Το πιο σηµαντικό σε µια λοταρία είναι η παραγωγή των 

τυχαίων αριθµών να γίνεται µε κρυπτογραφικά ασφαλείς µεθόδους. 
ii) Ορθότητα εφαρµογής. Μια µεθοδολογία πρέπει να υιοθετηθεί που 

θα οδηγήσει στην επαλήθευση της εφαρµογής, των χωριστών 

τµηµάτων του συστήµατος, όπως και το σύστηµα συνολικά.  
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Επιπλέον, µια τέτοια µεθοδολογία επαλήθευσης πρέπει να 

εφαρµόζεται περιοδικά στο σύστηµα.  

iii) Ορθότητα εσωτερικής λειτουργίας: Το σχέδιο και η εφαρµογή 

πρέπει να προσφέρουν η υψηλή διαθεσιµότητα και ανοχή 

ελαττωµάτων και πρέπει να υποστηρίζουν τον αυτοέλεγχο 

συστηµάτων και την αυτόµατη αποκατάσταση προβληµάτων. 

Πρέπει να είναι δύσκολο να παρέµβει κάποιος από το εσωτερικό, 

έχοντας στη διάθεση του στοιχεία του συστήµατος. Αν µια τέτοια 

παρέµβαση εµφανίζεται πάντα, πρέπει να είναι ανιχνεύσιµη. 

Επίσης, πρέπει να υπάρξει ένας εµπιστευόµενος τρίτος φορέας  
που µπορεί να ελέγξει ότι οι αριθµοί παρήχθησαν χωρίς εξωτερική 

παρέµβαση.  

iv) Ορθότητα εξωτερικής – ορατής λειτουργίας. Θα πρέπει να είναι 
αδύνατο για κάποιον να επηρεάσει την λειτουργία της λοταρίας από 

έξω. Αν κάτι τέτοιο συµβεί να είναι άµεσα αντιληπτό. 

v) Πείθοντας το κοινό. Είναι κρίσιµο για την επιτυχία της λοταρίας το 

κοινό να την εµπιστεύεται όταν είναι σε λειτουργία. Αυτή η 

εµπιστοσύνη µπορεί γενικά, να αυξηθεί εάν η διοργανώτρια εταιρία 

παρέχει λεπτοµέρειες του σχεδίου και της λειτουργίας των 

συστηµάτων που χρησιµοποιεί και των διαδικασιών που ακολουθεί 
στις δηµόσιες υπηρεσίες που οργανώνουν εκστρατείες υπέρ της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης των λαχειοφόρων αγορών. 

 

4.4 Πείθοντας το κοινό 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να εµπιστευτούν τα 

πληροφοριακά συστήµατα και συνήθως έχουν αρνητική γνώµη για αυτά, 

καθώς δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τον τρόπο λειτουργίας τους. 
Θεωρούνται σαν µαύρα «κουτιά» που βρίσκονται σε άγνωστα σηµεία, τα 

οποία δέχονται µια είσοδο, και άγνωστο πως, παράγουν µια έξοδο. Καθώς 
όµως ο ανταγωνισµός θα αυξάνει η εµπιστοσύνη του κοινού θα είναι ένας  
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σηµαντικός παράγοντας που θα καθορίζει την επιτυχία ενός πληροφοριακού 

συστήµατος.  
Για ένα σύστηµα ηλεκτρονικής λοταρίας σηµαντικό είναι το κοινό να µπορεί 

να εµπιστευτεί τον διοργανωτή και να µην θεωρεί ότι τα αποτελέσµατα δεν 

είναι καθόλου τυχαία, καθώς έχει γίνει κάποια παρέµβαση. ∆εν είναι αρκετή η 

δέσµευση του διοργανωτή ότι δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα. Με 
συγκεκριµένες τεχνικές µπορεί να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συµβεί κάτι τέτοιο, 

τεχνικές που θα εγγυώνται ότι δεν θα είναι δυνατή καµία παρέµβαση.  

Συγκεκριµένα για την ηλεκτρονική λοταρία θα υπάρξουν οι απαιτήσεις που 

περιγράφονται παρακάτω, κάποιες από τις οποίες είναι κοινές για όλα τα 

πληροφοριακά συστήµατα και κάποιες είναι ειδικά για συστήµατα e – lottery. 

i) Ενηµέρωση του κοινού για την όλη λειτουργία του συστήµατος. 
Προκειµένου ο διοργανωτής να κάνει ένα σηµαντικό βήµα προόδου, 

όσον αφορά την εµπιστοσύνη από το κοινό του συστήµατος που 

τρέχει θα πρέπει να το ενηµερώσει για όλες τις παραµέτρους 
ασφαλείας που χρησιµοποιούνται, χωρίς όµως να γίνει χρήση 

εξειδικευµένων όρων. Ο στόχος είναι να µην υπάρχει η εικόνα του 

µαύρου «κουτιού», όπως προαναφέρθηκε. 
ii) Συνεχής αξιολόγηση και επικύρωση του συστήµατος. Ο 

διοργανωτής θα πρέπει συνεχώς να αξιολογεί και να επικυρώνει το 

σύστηµα του, κατά προτίµηση µέσω ενός τρίτου (εκτός του 

οργανισµού) έµπιστου φορέα και να δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα 

των ενεργειών αυτών. Το αποτέλεσµα θα είναι το κοινό να µην έχει 
απολύτως καµία υποψία του τύπου συνεχής αξιολόγηση, αλλά µε 
διαδικασίες αδιαφανείς. 

iii) Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το κοινό να πειστεί ότι οι αριθµοί 
παράγονται πράγµατι από γεννήτριες τυχαίων αριθµών και ότι δεν 

υπάρχει καµία παρέµβαση. Για αυτό και πρέπει οι τυχεροί αριθµοί 
να µπορούν να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθεί ότι όντως είναι 
τυχαίοι. Μάλιστα αν δίνεται η δυνατότητα η διαδικασία της  
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επιβεβαίωσης να είναι δηµόσια τότε θα ενισχυθεί σηµαντικά η 

αξιοπιστία του διοργανωτή, καθώς δεν θα είναι δυνατό να θεωρηθεί 
ότι υπάρχει κάποιου είδους παρέµβαση στην διαδικασία της 
κλήρωσης. 

iv) Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης αν δηµοσιευτεί το αρχείο των 

στηλών που κατατέθηκαν αµέσως, θα µπορεί να γίνει δηµόσια 

επαλήθευση των νικητών. Επίσης µπορεί να αποτρέψει τον 

διοργανωτή να παρέµβει σε αυτό και να εισάγει επιπλέον δελτία 

(µεταστοιχηµάτιση)  

v) ∆ιαγωνισµοί «σπασίµατος» του συστήµατος. Ο διοργανωτής 
µπορεί να µέσω τέτοιων διαγωνισµών να καλεί επίδοξους χάκερς οι 
οποίοι θα προσπαθήσουν να «σπάσουν» την ασφάλεια του 

συστήµατος. Από τη στιγµή που ο διοργανωτής έχει 
δηµοσιοποιήσει (όπως αναφέρθηκε στο i) αρκετές πληροφορίες για 

το σύστηµα που τρέχει, οι χάκερς θα προσπαθήσουν να 

προβλέψουν τους τυχερούς αριθµούς µιας κλήρωσης. Φυσικά το 

επιθυµητό αποτέλεσµα θα είναι να µην επιτύχει η προσπάθεια 

αυτή.  Το κοινό µε αυτό τον τρόπο εµπιστεύεται ακόµα περισσότερο 

τον συγκεκριµένο διοργανωτή.  

vi) Συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων του 

συστήµατος. Με την ενέργεια αυτή το κοινό πείθεται ότι όντως το 

σύστηµα είναι αξιόπιστο και ότι λειτουργεί µε διαφανή τρόπο. Για 

την παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων του 

συστήµατος γίνεται αναφορά και στα κεφάλαια 5.2, 5.5. 

vii) Σχεδιασµός που µπορεί να αντεπεξέλθει στα απρόοπτα συµβάντα. 

Οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί σε ένα πληροφοριακό 

σύστηµα δηµιουργεί ταυτόχρονα και πρόβληµα στην εµπιστοσύνη 

του κοινού. Μπορεί το πρόβληµα που θα παρουσιαστεί να είναι 
πράγµατι απρόβλεπτο και όχι συνειδητό, αλλά το σύστηµα θα 

πρέπει να λειτουργεί κανονικά πάντοτε. Στα κεφάλαια 5.1, 5.2  
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γίνεται αναφορά στα πιθανά προβλήµατα αλλά και στους τρόπους 
αντιµετώπισης.  

viii) Συµµόρφωση µε την νοµοθεσία του κράτους που διοργανώνεται η 

λοταρία. Ο διοργανωτής επιπλέον πρέπει να µην παραβαίνει τους 
νόµους του κράτους στο οποίο τρέχει το σύστηµα του. Ανάλογα µε 
την χώρα µπορεί να υπάρχουν νόµοι που να είναι αυστηροί σχετικά 

µε την διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών. Ακόµα και αν έχουν ληφθεί 
όλα τα απαραίτητα µέτρα που θα εγγυηθούν την ασφάλεια και την 

δικαιοσύνη των παιχνιδιών το κοινό µπορεί να µην εµπιστευτεί το 

σύστηµα γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την 

σχετική νοµοθεσία.  

ix) Επιλογή έµπειρου προσωπικού. Η πρόσληψη ατόµων που έχουν 

ανάλογη εµπειρία σε επιτυχηµένα συστήµατα λοταριών καθώς και η 

χρήση κάποιων δοκιµασµένων υποσυστηµάτων και µηχανισµών 

προσθέτει επιπλέον πόντους στο κύρος και στην αξιοπιστία του 

διοργανωτή. 

 

4.5 Επιπλέον απαιτήσεις λοταριών που υλοποιούνται εξ’ ολοκλήρου    

      στο διαδίκτυο 

Στην περίπτωση που η λοταρία υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, 

τότε πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες επιπλέον απαιτήσεις. Η πιο σηµαντική 

από αυτές είναι να µπορεί ο παίκτης – στην περίπτωση που έχει κερδίσει – να 

παραλάβει τα κέρδη του. Σε λοταρίες που συµµετέχουν και  πράκτορες 
εύκολα µε την επίδειξη του δελτίου ο παίκτης µπορεί να παραλάβει τα κέρδη 

του. Όµως στο διαδίκτυο δεν υπάρχει η δυνατότητα για να γίνει κάτι τέτοιο. 

Έτσι πολύ εύκολα µπορεί ο διοργανωτής να αρνηθεί να πληρώσει τον παίκτη, 

µε τον ισχυρισµό ότι δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία. 

Εύκολα µπορεί να λυθεί το πρόβληµα αυτό. Όταν ο παίκτης καταθέσει το 

δελτίο του, τότε ταυτόχρονα παράγει και έναν ακόµα τυχαίο αριθµό R, ο 

οποίος δεν συσχετίζεται µε τους αριθµούς που κατέθεσε. Ο αριθµός αυτός θα  
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χρησιµοποιηθεί για επιβεβαίωση στην περίπτωση που ο παίκτης κερδίσει. Ο 

παίκτης όταν έχει επιλέξει τους τυχερούς αριθµούς που επιθυµεί και είναι 
έτοιµος να τους αποστείλει, τότε µε µια συνάρτηση κατατεµαχισµού 

υπολογίζει το H(R) και το αποστέλλει στον διοργανωτή µαζί µε τους τυχερούς 
του αριθµούς. Ο παίκτης για να µπορεί να παραλάβει τα κέρδη στην 

περίπτωση που έχει κερδίσει αρκεί να αποστείλει τον αριθµό R στον 

διοργανωτή. Ο διοργανωτής έχοντας στην κατοχή του πλέον τον αριθµό R 

µπορεί να ελέγξει το H(R), να πιστοποιήσει και να αποδώσει τα κέρδη στον 

νικητή.  

Από την στιγµή που θα έχει ο διοργανωτής στην κατοχή του τον αριθµό R, 

ο παίκτης δεν θα µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει πληρωθεί. Βέβαια µπορεί ο 

διοργανωτής να παραλάβει τον  αριθµό R και να µην προχωρήσει σε 
απόδοση των κερδών στον νικητή. Σε αυτή την περίπτωση όµως θα έχει 
δεχθεί ένα πολύ σοβαρό πλήγµα η αξιοπιστία του.  

Ένα άλλο θέµα που προκύπτει είναι ο τρόπος πληρωµής της αξίας του 

δελτίου από τον παίκτη. Στην περίπτωση που στην λοταρία εµπλέκονται 
πράκτορες, η φυσική παρουσία του παίκτη στον χώρο που διατηρεί 
κατάστηµα ο πράκτορας λύνει πολύ εύκολα το πρόβληµα αυτό. Βέβαια πολύ 

εύκολα λύνει και το πρόβληµα της πληρωµής των κερδών. Στο διαδίκτυο 

όµως η φυσική επαφή παίκτη – διοργανωτή είναι αδύνατη. Εποµένως πρέπει 
να βρεθεί ένας άλλος τρόπος πληρωµής. Η χρήση πιστωτικής κάρτας είναι 
µια λύση, αλλά η διάθεση τόσο ευαίσθητων δεδοµένων – ο κωδικός της 
κάρτας στην περίπτωση αυτή – στον διοργανωτή προβληµατίζει. Η λύση 

έρχεται από τρίτους έµπιστους φορείς. Παράδειγµα αποτελεί το γνωστό 

paypal, το οποίο όµως δεν επιτρέπει χρήση των υπηρεσιών του από λοταρίες 
Ένας τέτοιος φορέας  µπορεί να εγγυηθεί ότι τα ευαίσθητα αυτά δεδοµένα δεν 

θα κινδυνεύσουν. Βέβαια πρόβληµα ενδεχοµένως να υπάρξει από παίκτες, οι 
οποίοι ενώ έχουν καταθέσει κάποιο δελτίο, ενδεχοµένως και µεγάλης αξίας, το 

οποίο δεν έχει κερδίσει να ζητήσουν από τον τρίτο αυτό φορέα επιστροφή 

χρηµάτων (chargeback), ισχυριζόµενοι ότι δεν έλαβαν το δελτίο. Αυτό  
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αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα, καθώς ο τρίτος φορέας αν λάβει πολλές 
αιτήσεις για επιστροφές χρηµάτων µπορεί να προχωρήσει στην διακοπή της 
συνεργασίας µε τον διοργανωτή.   
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5. Πιθανά προβλήµατα και επιθέσεις που µπορεί να    

    αντιµετωπίσει ένα  σύστηµα e – lottery 

Είναι πιθανό σε οποιαδήποτε στιγµή της λειτουργίας της λοταρίας να 

παρουσιαστούν διάφορα προβλήµατα, τα οποία και να µπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά τις διαδικασίες των κληρώσεων. Τα προβλήµατα αυτά 

µπορεί να είναι τυχαία ή και σκόπιµα. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει 
γρήγορα να εντοπίζονται και να διορθώνονται για να µην υπάρξουν είτε 
οικονοµικές απώλειες, είτε η φήµη του  διοργανωτή να δεχθεί κάποιο 

σηµαντικό πλήγµα. 

 

5.1 Αποτυχία της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθµών 
Οι γεννήτριες τυχαίων αριθµών αποτελούν την βάση ενός συστήµατος e – 

lottery. Οι γεννήτριες τυχαίων αριθµών είναι προγράµµατα τα οποία τρέχουν 

σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι πολύ σηµαντικό για την αξιοπιστία του 

διοργανωτή οι παραγόµενοι αριθµοί όχι µόνο να είναι τυχαίοι, αλλά και να 

παράγονται την χρονική στιγµή που απαιτείται από ένα τυχερό παιχνίδι.  
Για αυτό και είναι χρήσιµο να υπάρχουν εφεδρικές γεννήτριες τυχαίων 

αριθµών σε περίπτωση που η πρώτη (κύρια) γεννήτρια δεν µπορεί να δώσει 
αποτελέσµατα για κάποιο λόγο. Όλες οι γεννήτριες θα ελέγχονται αυτόµατα 

από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος και σε πραγµατικό χρόνο θα 

µπορεί να διαπιστώνει αν υπάρχει πρόβληµα και ανάλογα να ενεργεί. Στην 

ακραία περίπτωση που οι εφεδρικές γεννήτριες δεν µπορούν να 

λειτουργήσουν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να µπορεί ο ίδιος να παίξει τον 

ρόλο της γεννήτριας. Τέλος επειδή όλα αυτά τα συστήµατα λειτουργούν µε 
ηλεκτρικό ρεύµα, σε περίπτωση διακοπής να αναλαµβάνει την τροφοδοσία 

ένα σύστηµα αδιάκοπης τροφοδοσίας ρεύµατος  (UPS). 

 

5.2 Προβλήµατα στις βάσεις δεδοµένων 
Όλα τα δελτία που καταθέτουν οι παίκτες συγκεντρώνονται σε µια βάση 
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δεδοµένων, από την οποία αντλούνται, µετά το πέρας της κλήρωσης, τα 

απαραίτητα στοιχεία για την ανάδειξη των νικητών. Η βάση αυτή σε καµιά 

περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδυάζεται µε τις γεννήτριες τυχαίων αριθµών, 

καθώς σε άλλη περίπτωση το αποτέλεσµα δεν θα είναι 100% τυχαίο. Για 

αυτόν τον λόγο και πρέπει να αποθηκεύεται σε διαφορετικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Επιπλέον καλό θα είναι να δηµιουργούνται ακριβή αντίγραφα 

ασφαλείας κατά προτίµηση σε µη επανεγράµψιµα µέσα (ένα µέτρο και για την 

διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων)  σε περίπτωση προβλήµατος 
της βάσης. Μια ακόµα καλή λύση θα ήταν να συµµετέχει ένας τρίτος φορέας ο 

οποίος θα µπορούσε και να εγγυηθεί την ασφάλεια της βάσης δεδοµένων ως 
προς λάθη του συστήµατος, αλλά και ότι τα δεδοµένα της βάσης δεν θα 

αλλοιωθούν καθόλου. Ο φορέας αυτός βέβαια θα πρέπει να είναι απολύτου 

εµπιστοσύνης. 
 

5.3 Πλαστογράφηση δελτίων 
Θα πρέπει να είναι αδύνατο από την πλευρά των παικτών να 

πλαστογραφήσουν και στη συνέχεια να εισάγουν τα δελτία αυτά στη βάση 

δεδοµένων. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να προκύψει µετά το τέλος της 
κλήρωσης, όπου πλέον οι τυχεροί αριθµοί είναι δηµόσια γνωστοί και να γίνει 
προσπάθεια να εισαχθεί ένα δελτίο µε τους αριθµούς αυτούς. Η βάση 

δεδοµένων που περιέχει το αρχείο των στηλών θα πρέπει να κλειδώνεται 
µετά το τέλος της κλήρωσης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση των 

συναρτήσεων κατατεµαχισµού. Το αποτύπωµα που θα παραχθεί µε την 

χρήση µιας τέτοιας συνάρτησης, δίνει την δυνατότητα να ελεγχθεί το αρχείο 

των στηλών για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή, ο 

διαχειριστής θα µπορεί να ανατρέξει στο εφεδρικό αντίγραφο του αρχείου και 
να αναζητήσει τους νόµιµους νικητές. 
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5.4 Πιθανές παρεµβάσεις από τον ίδιο τον διοργανωτή 

Εξίσου σηµαντικό θέµα είναι η λοταρία να εξασφαλιστεί και από 

παρεµβάσεις του ίδιου του διοργανωτή. Ο σχεδιασµός της λοταρίας οφείλει να 

αποτρέπει όλες τις πιθανές επεµβάσεις.  
Ο διοργανωτής µπορεί να παρέµβει µε τους εξής τρόπους: 
� να επηρεάσει τις γεννήτριες τυχαίων αριθµών και σε συνδυασµό µε 

τα δεδοµένα από το αρχείο των στηλών να «κληρώσει» τυχερούς 
αριθµούς που δεν θα έχει κανένα δελτίο. Στόχος είναι να οδηγήσει 
το παιχνίδι σε jackpot, µε αποτέλεσµα το πόσο που θα δοθεί στην 

επόµενη κλήρωση να είναι µεγαλύτερο και άρα µε αυτόν τον τρόπο 

να προσελκύσει περισσότερους παίκτες.  
� να κληρώσει τους αριθµούς πριν το τέλος της επιτρεπόµενης 

κατάθεσης των δελτίων από τους παίκτες και να φανεί ότι αυτό έχει 
γίνει µετά από την λήξη της κατάθεσης. Μάλιστα αυτό µπορεί να το 

κάνει χωρίς να επηρεάσει τις γεννήτριες παραγωγής των τυχαίων 

αριθµών. Για αυτό και θα πρέπει το αποτέλεσµα των γεννητριών 

παραγωγής τυχαίων αριθµών να µπορεί δηµόσια να πιστοποιηθεί, 
όχι µόνο για την ορθότητα του, αλλά και για το πότε ακριβώς 
παρήχθηκε.    

� να καταθέσει πολλαπλά δελτία µε την νικήτρια στήλη µετά το τέλος 
της κλήρωσης, έτσι ώστε να µειωθεί το ποσό που θα µοιραστούν οι 
νικητές. Αποτέλεσµα είναι οι νόµιµοι παίκτες να κερδίσουν λιγότερα 

από όσο κανονικά θα έπρεπε. Επίσης η λοταρία θα φαίνεται ότι 
πληρώνει τους παίκτες, έστω και αν κανείς δεν θα είναι σε θέση να 

γνωρίζει αν τα κέρδη που αποδίδονται στους νικητές είναι αυτά 

που πρέπει. 
� να συµµετάσχει µαζικά ως παίκτης µε πολλά δελτία στην 

περίπτωση που δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο των  
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στηλών έτσι ώστε να έχει αυξηµένες πιθανότητες να κερδίσει ο ίδιος 
το πόσο που κληρώνεται. Ο στόχος είναι όµοιος µε τον                              

προηγούµενο. 

� να δηµοσιεύσει µικρότερο αριθµό κατατιθέµενων δελτίων. Σε 
αρκετές λοταρίες το ποσό που µοιράζονται οι νικητές είναι ποσοστό 

των εσόδων από τις εισπράξεις. Μειώνοντας τον αριθµό των 

δελτίων που κατατέθηκαν ο διοργανωτής θα εµφανίσει µικρότερες 
εισπράξεις και άρα θα αποδώσει και µικρότερα ποσά. Η 

δηµοσίευση του αρχείου των στηλών µε αναλυτικές λεπτοµέρειες 
µπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή µιας τέτοιας ενέργειας. 

� να καθυστερεί να αποδώσει τα χρηµατικά ποσά στους νικητές, 
προκειµένου να βρει κάποιους τρόπους είτε να µειώσει το ποσό 

ανά νικητή είτε να  µην τα αποδώσει καθόλου, «κατηγορώντας» 

τους παίκτες που έχουν στην κατοχή τους νικηφόρα δελτία, για µη 

νόµιµη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Μια παρέµβαση όµως όχι και 
τόσο εύκολη να γίνει, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για να 

δεχθεί πλήγµα η αξιοπιστία του. Τελικά θα υπάρξουν µεγαλύτερες 
απώλειες από τους παίκτες που δεν θα συµµετάσχουν ξανά από 

ότι θα «υπήρχαν» αν πλήρωνε κανονικά τους νικητές.   
 

Η συµµετοχή του διοργανωτή στην λοταρία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
για να µην µπορεί να επηρεάσει τα τελικά αποτελέσµατα της διαλογής των 

νικητών. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, καθώς θα 

µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι ο διοργανωτής, µε τη βοήθεια 

συνεργατών του, θα µπορεί να συµµετέχει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Όµως 
αν ασφαλιστεί η τυχαιότητα της παραγωγής των τυχαίων αριθµών και 
προστατευθεί το αρχείο των στηλών, ο µόνος τρόπος για να επηρεαστεί η 

διαλογή των νικητών θα είναι η συµµετοχή µε µεγάλο αριθµό δελτίων των  
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 οποίων η κατάθεση θα γίνει στους πράκτορες. Καθώς µια λοταρία έχει 
εκατοµµύρια πιθανούς συνδυασµούς θα πρέπει να κατατεθούν δελτία  

µεγάλης αξίας, κάτι που µπορεί να εντοπιστεί εύκολα. Άλλωστε η πλειονότητα 

των παικτών καταθέτουν δελτία µικρής αξίας, συνήθως της τάξης των µερικών 

ευρώ, µε αποτέλεσµα να «ξεχωρίζει» πολύ εύκολα ένα δελτίο, το οποίο 

στοιχίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. 

 

5.5  Εσωτερική ασφάλεια συστήµατος 
Η καθηµερινή διαχείριση του συστήµατος καθώς επίσης και οι διαδικασίες 

βελτίωσης ή συντήρησης απαιτούν προσεκτική επιλογή και επίβλεψη 

προσωπικού. Αυτοί θα έχουν το δικαίωµα να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση 

στο σύστηµα και εποµένως, οι ενέργειες τους πρέπει να υποβληθούν σε 
συχνό έλεγχο και καταγραφή. Μέτρα που µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι ο οπτικός έλεγχος του συστήµατος καθώς επίσης και ο 

ακριβής έλεγχος πρόσβασης. Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει µια ακριβής 
διαδικασία συντήρησης. Τροποποιήσεις οποιουδήποτε µέρους του 

συστήµατος πρέπει να καταγράφονται λεπτοµερώς, έτσι ώστε να είναι 
γνωστά το ποιος τις έκανε αλλά και πότε ακριβώς έγιναν. Η διαδικασία της 
καταγραφής θα βοηθήσει στο να αποτρέψει ανώτερα στελέχη από την 

κατάχρηση της δύναµης που προσφέρει η θέση που κατέχουν καθώς επίσης 
και για να ανιχνεύσει πιθανή κακόβουλη παρέµβαση τους στο σύστηµα. 

 

5.6 Εξωτερικές παρεµβάσεις 
Όλο το σύστηµα της λοταρίας θα πρέπει να προστατεύεται από εξωτερικές 

(όσον αφορά το δίκτυο) παρεµβάσεις, καθώς οι λοταρίες σήµερα σε έναν 

µεγάλο βαθµό (και οι λοταρίες που υλοποιούνται στο διαδίκτυο, πλήρως) 
χρησιµοποιούν για την επικοινωνία των οντοτήτων που συµµετέχουν σε ένα 

παιχνίδι εφαρµογές του τηλεφωνικού δικτύου.  
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Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι σηµαντικοί µηχανισµοί της λοταρίας 
(οι γεννήτριες, ο ελεγκτής των γεννητριών και οι πράκτορες) να 

προστατεύονται από ισχυρό τείχος προστασίας (firewall). Επιπλέον οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές που τρέχουν αυτούς τους µηχανισµούς θα πρέπει 
να έχουν στατική διεύθυνση IP και η µεταξύ τους επικοινωνία να γίνεται αφού 

επαληθευτεί η διεύθυνση αυτή. Βέβαια η στατική IP δεν λύνει πλήρως το 

πρόβληµα, καθώς µπορεί να γίνει επίθεση που είναι γνωστή ως 
παραπλάνηση IP (IP spoofing) και ένας τρίτος να αποστείλει πληροφορίες 
χρησιµοποιώντας διεύθυνση άλλου υπολογιστή. Το πρόβληµα αυτό µπορεί 
να λυθεί µε την χρήση των ψηφιακών υπογραφών και έτσι µε ευκολία να 

διαπιστωθεί αν ο αποστολέας είναι αυτός που ισχυρίζεται πως είναι. Στο 

παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το πρόβληµα και η λύση του. Υπάρχουν και 
άλλες τεχνικές, όπως το φιλτράρισµα εισχώρησης, οι οποίες όµως δεν έχουν 

αναπτυχθεί ευρέως. 
 

 

Σχήµα 5.1:  IP Spoofing 
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Ο στόχος των εξωτερικών επιθέσεων είναι οι γεννήτριες παραγωγής των 

τυχαίων αριθµών, καθώς και το αρχείο των στηλών. Στην περίπτωση των 

γεννητριών τυχαίων αριθµών η επίθεση στοχεύει στην αρχικοποίηση τους 
καθώς έτσι θα επηρεαστεί η έξοδος τους, η οποία δεν είναι άλλη από τους  
παραγόµενους τυχερούς αριθµούς. Για να βεβαιωθούµε ότι κάτι τέτοιο θα 

είναι αντιληπτό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε ένα πρωτόκολλο 

δέσµευσης δυαδικού ψηφίου είτε κάποια συνάρτηση κατατεµαχισµού έτσι 
ώστε στο τέλος της κλήρωσης να είναι δυνατό να ελεγχθεί αν 

χρησιµοποιήθηκε η αρχικοποίηση που έπρεπε και δεν έχει γίνει κάποια 

παρέµβαση. Η συµµετοχή ενός τρίτου έµπιστου φορέα θα βοηθήσει στο να 

γίνει ο έλεγχος αυτός µε αξιοπιστία. Επιπλέον ο φορέας αυτός ακολουθώντας 
τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν οι γεννήτριες τυχαίων αριθµών θα 

προσπαθήσει να αναπαράγει τους τυχαίους αριθµούς χρησιµοποιώντας την 

σωστή αρχικοποίηση. Με µια συνάρτηση κατατεµαχισµού µπορούµε να 

προστατέψουµε και το αρχείο των στηλών και να γίνει αντιληπτή, η όποια 

παρέµβαση σε αυτό. 

 

5.7 Άλλες πιθανές επιθέσεις 
Πέρα από τις επεµβάσεις που µπορεί να γίνουν από τον διοργανωτή, αλλά 

και από τις παρεµβάσεις που µπορεί να γίνουν από τρίτους (και οι οποίες 
στοχεύουν κυρίως στις γεννήτριες των τυχαίων αριθµών και στο αρχείο των 

στηλών) είναι πιθανό να γίνουν και κάποιες ακόµα επιθέσεις. Η πιθανότητα να 

γίνουν είναι βέβαια µικρή και η αντιµετώπιση τους σχετικά εύκολη. 

 

5.7.1 Επιθέσεις από και προς τους πράκτορες 
Στην περίπτωση όπου η λοταρία δεν υλοποιείται (πλήρως) στο διαδίκτυο 

και στην διαδικασία της κατάθεσης των δελτίων εµπλέκονται και πράκτορες, 
τότε είναι πιθανό ο πράκτορας (είτε παίκτες σε συνεργασία µε τον πράκτορα) 

να καταθέσει έναν πολύ µεγάλο αριθµό δελτίων, για τα οποία φυσικά και δεν  
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θα υπάρχει καµία πρόθεση για την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίµου, όπως 
αυτό ορίζεται από τον διοργανωτή. Έτσι στον διοργανωτή θα φαίνεται ότι τα 

δελτία έχουν κατατεθεί κανονικά και κατά συνέπεια µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι έγκυρα και άρα µπορούν να συµµετάσχουν στην κλήρωση.  

Το ενδεχόµενο βέβαια να γίνει µια τέτοια επίθεση είναι µικρό καθώς για να 

υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει κάποιος σε ένα παιχνίδι 
συµµετέχοντας µε πολλά δελτία θα πρέπει να προβεί σε αγορές (έστω και 
εικονικές, στην περίπτωση της εξαπάτησης) χιλιάδων δελτίων, κάτι που 

µεταφράζεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ κόστος συµµετοχής. Σχετικά εύκολα 

µπορεί να βρεθεί λύση, παρακολουθώντας τον όγκο των συναλλαγών που 

έχει ένας πράκτορας και όταν υπάρξουν ηµέρες όπου εµφανίζονται αφύσικα 

υψηλές καταθέσεις δελτίων να ενεργοποιείται ένας συναγερµός έτσι ώστε να 

γίνεται άµεσος έλεγχος.  
Γενικά η παρακολούθηση των τερµατικών των πρακτόρων και αποστολή 

των δεδοµένων που συγκεντρώνουν σε πραγµατικό χρόνο θα βοηθήσει στο 

να αποφευχθούν απόπειρες εξαπάτησης του διοργανωτή. Με την 

παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο είναι αδύνατο για έναν παίκτη ο 

οποίος έχει στην κατοχή του ένα δελτίο που κερδίζει (σε αυτή την περίπτωση 

µικρό ποσό) να ζητήσει το κέρδος του περισσότερες από µια φορές σε 
πολλούς διαφορετικούς πράκτορες. 

Τα τερµατικά των πρακτόρων µε τα οποία υλοποιείται η επικοινωνία 

παίκτη – διοργανωτή πρέπει να περιέχουν όσο το δυνατόν λιγότερες 
πληροφορίες (σχετικά µε το σύστηµα της λοταρίας) γίνεται. Στην – όχι και 
τόσο πιθανή βέβαια – περίπτωση που γίνει διάρρηξη στο κατάστηµα τους και 
κλαπεί το τερµατικό, οι διαρρήκτες να µην µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
ευαίσθητα δεδοµένα (όπως κωδικοί, κλειδιά). Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε δίσκο που δεν θα είναι εµφανής και θα έχει κάποια 

προστασία (παράδειγµα να είναι σε κάποιο χρηµατοκιβώτιο) και εποµένως 
µόνο ο πράκτορας  θα γνωρίζει για την ύπαρξη του. Αλλά ακόµα και αν  
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κλαπεί και ο δίσκος αυτός, τότε η απουσία του θα είναι άµεσα εµφανής και θα 

ενεργοποιείται διαδικασία για την αντικατάσταση των ευαίσθητων δεδοµένων 

που περιείχε. 
 

5.7.2 Επιστροφές χρηµάτων 
Ένα άλλο πρόβληµα µπορεί να παρουσιαστεί µε ενδεχόµενες επιστροφές 

χρηµάτων. Αν το σύστηµα επιτρέπει τις επιστροφές χρηµάτων χωρίς 
ιδιαίτερους περιορισµούς, τότε ένας παίκτης µπορεί να καταθέσει ένα υψηλής 
αξίας δελτίο (το οποίο και θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει) 
και στη συνέχεια παρουσιάζοντας ένα πλαστό δελτίο να ζητήσει επιστροφή 

των χρηµάτων του. Αν το δελτίο που κατέθεσε, πριν ζητήσει επιστροφή των 

χρηµάτων του κερδίσει, τότε θα µπορεί εµφανίσει το αυθεντικό και να 

διεκδικήσει τα κέρδη που του αναλογούν.  

Για αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί περιορισµοί όσον αφορά 

τις επιστροφές χρηµάτων. Η καλύτερη λύση βέβαια είναι να µην γίνονται 
δεκτά τέτοια αιτήµατα. Όµως µπορεί να υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα της 
τάξεως των µερικών λεπτών µετά από την κατάθεση του δελτίου στο οποίο 

και να γίνεται δεκτή η επιστροφή χρηµάτων. Είναι σχεδόν απίθανο (εκτός και 
αν ο παίκτης έχει στήσει ολόκληρο µηχανισµό και έχει πολλούς συνεργάτες) 
να µπορέσει κάποιος µέσα σε µερικά λεπτά να πλαστογραφήσει και να 

τυπώσει ένα πλαστό δελτίο. Αν πάλι υποθέσουµε ότι κάτι τέτοιο να µπορεί να 

γίνει, τότε µε την επιστροφή να καταγράφεται στο σύστηµα η ενέργεια αυτή 

και να µην είναι δυνατό από κάποιον να διεκδικήσει αργότερα τα κέρδη του 

δελτίου αυτού, ακόµα και αν ακολουθήσει την δικαστική οδό.  

Επειδή βέβαια µπορεί να γίνει ισχυρισµός ότι ο διοργανωτής για να µην 

αποδώσει τα κέρδη έκανε µια εικονική επιστροφή χωρίς βέβαια την συναίνεση 

του παίκτη πρέπει όπως προαναφέρθηκε το αρχείο των στηλών να 

κλειδώνεται έτσι ώστε κανένας να µην έχει πρόσβαση σε αυτό πριν το τέλος 
µιας κλήρωσης και να δηµοσιεύεται άµεσα, έτσι ώστε να µην µπορεί να γίνει  
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απολύτως καµία παρέµβαση, µετά το τέλος της κλήρωσης. Τέλος επιστροφές 
επιβάλλεται να γίνονται µόνο όταν υπάρχουν προβλήµατα στο σύστηµα 

κυρίως για να ενισχύεται η αξιοπιστία του.  

 

5.7.3 Άρνηση παροχής υπηρεσίας    
Μια άλλη πιθανή παρέµβαση είναι η άρνηση παροχής υπηρεσίας (DoS). 

Όταν γίνει µια τέτοια επίθεση, τότε δηµιουργείται µεγάλος φόρτος εργασίας 
στους εξυπηρετητές του διοργανωτή, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

εξυπηρετήσουν έγκυρους χρήστες. Στόχος των επιτιθέµενων είναι να 

υπονοµεύσουν την αξιοπιστία της διοργανώτριας εταιρίας, καθώς µε αυτόν 

τον τρόπο θα είναι αδύνατη η κατάθεση δελτίων από τους παίκτες. Η 

αντιµετώπιση των επιθέσεων αυτών είναι αρκετά δύσκολη, όταν πρόκειται για 

ιστοσελίδες που απευθύνονται σε όλους τους χρήστες. Εδώ όµως έχουµε 
τους πράκτορες που είναι γνωστές και συγκεκριµένες οντότητες για τον 

διοργανωτή. Αν οι πράκτορες επικοινωνούν µε τον διοργανωτή κάνοντας 
χρήση στατικής IP και ταυτοποιούνται (όπως προαναφέρθηκε), τότε µε την 

χρήση ενός καλού firewall θα είναι δυνατό να φιλτραριστούν ανεπιθύµητα 

πακέτα και να λυθεί το πρόβληµα αυτό.  

 

5.7.4 Ηλεκτρονικές απάτες µε πιστωτικές κάρτες    
Υπάρχει σήµερα µια ιδιαίτερα αυξητική τάση στις ηλεκτρονικές απάτες µε 

πιστωτικές κάρτες. Το ενδεχόµενο κάποιος να συµµετάσχει µε δελτίο µεγάλης 
αξίας, το οποίο και θα το πληρώσει µε µια κλεµµένη πιστωτική κάρτα δεν 

µπορεί να αποκλειστεί. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ληφθούν µια σειρά 

από µέτρα που θα περιορίσουν σε µεγάλο βαθµό τουλάχιστον τέτοια 

περιστατικά.  

Το πρώτο είναι η απαραίτητη εγγραφή ενός παίκτη (registration) στην 

ιστοσελίδα που διατηρεί ο διοργανωτής. Σε συνδυασµό µε ένα σύστηµα 

προστασίας από proxy (ανώνυµες IP), ο διοργανωτής θα έχει πάντα στην  
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διάθεσή του πληροφορίες που µπορεί να του ζητηθούν από τις αστυνοµικές 
αρχές. Στην περίπτωση κατάθεσης δελτίων υψηλής αξίας, ο διοργανωτής 
µπορεί να έχει το δικαίωµα (αν και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να έχει 
πολύ καλή φήµη και πολύ µεγάλη αξιοπιστία) να ζητήσει και κάποια έγγραφα 

που θα αποδεικνύουν την ταυτότητα του µέλους. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήµιο  Μακεδονίας- ΠΜΣ  Εφαρµοσµένης  Πληροφορικής        47 

 
 

 

 

 

                                           Η  κρυπτογραφία  στα  e  -  lo t tery  

 

6. Περιγραφή πρωτοκόλλων για ηλεκτρονικές λοταρίες 

Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε αναφορά στις απαιτήσεις που υπάρχουν 

από τις ηλεκτρονικές λοταρίες, αλλά και στα προβλήµατα που µπορεί να 

δηµιουργηθούν κατά την λειτουργία τους. Στο κεφάλαιο αυτό λαµβάνοντας 
υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις λοταρίες και σε συνδυασµό µε 
τις υπάρχουσες κρυπτογραφικές τεχνικές θα γίνει προσπάθεια για να 

προταθούν πρωτόκολλα, τα οποία θα εγγυώνται την ασφάλεια και την 

δικαιοσύνη της λοταρίας. 
 

6.1 Πρωτόκολλο ασφαλούς ηλεκτρονικής λοταρίας 
Το πρωτόκολλο που περιγράφηκε παρακάτω προτάθηκε στην εργασία 

των Konstantinou κ.α., 2004 και στοχεύει στην κυρίως στην ασφάλεια της 
παραγωγής των τυχαίων αριθµών και στην ασφάλεια της επικοινωνίας των 

οντοτήτων που συµµετέχουν στην διαδικασία της κλήρωσης. Το συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο αποτελείται από δύο µηχανισµούς, οι οποίοι αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους: δύο γεννήτριες παραγωγής τυχαίων αριθµών (την κύρια και την 

εφεδρική) και έναν ελεγκτή. Οι λεπτοµέρειες των κρυπτογραφικών τεχνικών 

που θα χρησιµοποιηθούν σε αυτό το πρωτόκολλο έχουν αναλυθεί 
παραπάνω.  

 

i) Η γεννήτρια και ο ελεγκτής επικοινωνούν για να καθορίσουν ένα 

µυστικό κλειδί και ένα ζεύγος δηµόσιου  - ιδιωτικού κλειδιού. Το 

µυστικό κλειδί θα χρησιµοποιηθεί για την ασφαλή τους επικοινωνία, 

ενώ το ζεύγος δηµόσιου – ιδιωτικού κλειδιού για τις όποιες 
ψηφιακές υπογραφές απαιτηθούν από τα παρακάτω βήµατα του 

πρωτοκόλλου. 

ii) Η γεννήτρια περιµένει σήµα έναρξης των κληρώσεων από τον 

ελεγκτή, ο οποίος γνωρίζει πλήρως το πρόγραµµα διεξαγωγής 
τους. 
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iii) Μόλις το σήµα δοθεί η γεννήτρια µε µια ακολουθία τυχαίων 

δυαδικών ψηφίων αρχικοποιείται (σηµείο 1). Εκτελείται ένα 

πρωτόκολλο δέσµευσης δυαδικού ψηφίου πάνω σε αυτήν την 

ακολουθία. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής υπογράφεται και 
αποστέλλεται στον ελεγκτή (σηµεία 2,7). 

iv) Ο ελεγκτής αφού παραλάβει το παραπάνω πακέτο, δίνει στην 

γεννήτρια την τιµή της συνάρτησης κατακερµατισµού για το αρχείο 

των στηλών (σηµείο 3). 

 

 

Σχήµα 6.1: Αρχιτεκτονική ενός συστήµατος παραγωγής τυχαίων αριθµών 

 

v) Στην συνέχεια και αφού η γεννήτρια παραλάβει την τιµή της 
παραπάνω συνάρτησης, γίνεται (από την γεννήτρια) ανάµιξη των 

τυχαίων bits που παράγονται από φυσικές γεννήτριες µε την τιµή της 
συνάρτησης κατακερµατισµού προκειµένου να γίνει  
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συσχετισµός των τυχαίων αριθµών µε το αρχείο των στηλών 

(σηµείο 4). Με τον τρόπο αυτό το αρχείο των στηλών «κλειδώνει». 

vi) Αν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε 
υπογράφεται η τυχαιότητα της ακολουθίας και γίνεται καταχώριση 

στον ελεγκτή. 

vii) Ένα µικρό τµήµα της παραπάνω ακολουθίας δίδεται ως είσοδος 
στην ψευδοτυχαία συνάρτηση Naor – Reingold (NR), στοχεύοντας 
στην αποφυγή διαφοροποιήσεων των τυχαίων πηγών (σηµείο 5). Η 

έξοδος είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 

viii)Η ακολουθία αυτή εισάγεται στην πύλη XOR µε το υπόλοιπο τµήµα 

της αρχικής ακολουθίας και το αποτέλεσµα χρησιµοποιείται ως 
είσοδος σε µια ψευδοτυχαία γεννήτρια (σηµείο 6). Οι τυχαίοι αριθµοί 
κρυπτογραφούνται, υπογράφονται και αποστέλλονται στον ελεγκτή 

(σηµείο 7). 

ix) Ο ελεγκτής παραλαµβάνει το πακέτο, το επικυρώνει από τον έλεγχο 

της υπογραφής του, το αποκρυπτογραφεί (σηµείο 8) και ανακτά 

τους αριθµούς και την αρχικοποίηση τους.  
x) Στο σηµείο 9 ελέγχει για το αν η γεννήτρια έχει δεσµεύσει τους 

συγκεκριµένους αριθµούς. 
xi) Στο σηµείο 10 ο ελεγκτής χρησιµοποιώντας την αρχικοποίηση που 

έλαβε, επαναλαµβάνει την διαδικασία που ακολούθησε η γεννήτρια 

και διαπιστώνει για το αν η διαδικασία έγινε σωστά. 

xii) Αν οι αριθµοί που παράγονται παραπάνω είναι ίδιοι µε τους 
αριθµούς που παρήχθησαν από την γεννήτρια η διαδικασία 

θεωρείται επιτυχής (σηµείο 11) 
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xiii) Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν επιτύχει ενεργοποιείται η 

δεύτερη γεννήτρια και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. 

 

Στο σχήµα 6.1 παρουσιάζονται γραφικά τα βήµατα που ακολουθεί το 

πρωτόκολλο το οποίο περιγράφηκε. 
Το πρωτόκολλο αυτό αποτρέπει την µεταστοιχηµάτιση, καθώς 

χρησιµοποιεί µια συνάρτηση κατακερµατισµού η οποία εφαρµόζεται στο 

αρχείο των στηλών. Το αποτέλεσµα είναι όποια αλλαγή γίνει µετά την 

εφαρµογή της συνάρτησης αυτής στο αρχείο να γίνεται αντιληπτή. Όµως δεν 

εξασφαλίζεται ότι πριν την εφαρµογή της συνάρτησης κατακερµατισµού η 

ακεραιότητα του αρχείου των στηλών. Επίσης δεν εξασφαλίζεται ότι οι 
γεννήτριες θα χρησιµοποιήσουν την αρχικοποίηση που προβλέπεται από το 

πρωτόκολλο, καθώς ο έλεγχος που γίνεται είναι εσωτερικός, από τις 
οντότητες που συµµετέχουν στην διαδικασία της κλήρωσης. ∆εν υπάρχει 
δηλαδή, δυνατότητα δηµόσιας πιστοποίησης της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε. Αυτό περισσότερο βέβαια είναι θέµα που σχετίζεται µε το 

δίκαιο της λοταρίας και θα αναλυθεί παρακάτω.   

 

6.2 Πρωτόκολλο δίκαιης ηλεκτρονικής λοταρίας 
6.2.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο περιγράφηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο 

εξασφαλίζει την ασφάλεια του διοργανωτή από κακόβουλες παρεµβάσεις. 
Ένα πρωτόκολλο, το οποίο προτάθηκε πριν από τέσσερα χρόνια και φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Ο παίκτης όµως δεν εξασφαλίζεται και όπως 
αναφέρουµε και παραπάνω δεν κινδυνεύει µόνο από τρίτους που θα 

επιχειρήσουν να επιτεθούν στο σύστηµα της λοταρίας, αλλά και από τον ίδιο 

τον διοργανωτή, Στην προσπάθεια αναζήτησης µεγάλου κέρδους ο 

διοργανωτής µπορεί να επέµβει και να επηρεάσει προς όφελος του τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται από το σύστηµα.  
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Σε αυτό το πρωτόκολλο θα δοθεί έµφαση στο δίκαιο της λοταρίας και όχι 
στην ασφάλεια της. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο συνδυάζει τις ήδη 

υπάρχουσες προτάσεις για δίκαια συστήµατα ηλεκτρονικών λοταριών µε 
κάποιες νέες προτάσεις. Σίγουρα και ένα τέτοιο πρωτόκολλο δεν θα είναι 
δυνατό να λειτουργήσει αποδοτικά, καθώς εύκολα θα δέχεται επιθέσεις από 

τρίτους. Στο επόµενο κεφάλαιο όµως θα προταθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο 

θα συνδυάζει τα δύο προηγούµενα πρωτόκολλα. Έτσι θα µπορούµε να 

πετύχουµε και ασφάλεια και δικαιοσύνη για την λοταρία. 

Κύριοι στόχοι ενός τέτοιου πρωτοκόλλου είναι κυρίως να προστατέψει τον 

παίκτη από τον διοργανωτή. Ο διοργανωτής όπως προαναφέρθηκε είναι 
πιθανό να παρέµβει στην φάση της παραγωγής των αριθµών, επηρεάζοντας 
τις γεννήτριες παραγωγής, καθώς και στο αρχείο των στηλών. Για αυτούς 
τους λόγους θα πρέπει να εστιάσουµε σε δύο σηµεία: 

� οι γεννήτριες τυχαίων αριθµών θα πρέπει να µην µπορούν να 

επηρεαστούν από κανένα παράγοντα. Η αρχικοποίηση τους να 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να µεταβληθεί, χωρίς να γίνει αυτό 

αντιληπτό. 

� το αρχείο των στηλών να µην δίνει την δυνατότητα σε κανέναν να 

µπορεί να αντλήσει πληροφορίες από αυτό, πριν από το τέλος της 
κλήρωσης. Για αυτόν τον λόγο και κάθε δελτίο θα πρέπει να 

κρυπτογραφείται την στιγµή που κατατίθεται. 
 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου είναι ότι χρησιµοποιεί 
χρονοκρυπτογράφηση. Η χρονοκρυπτογράφηση εφαρµόζεται στα δελτία που 

κατατίθενται από τους παίκτες, µε αποτέλεσµα το ερώτηµα τι έχουν παίξει οι 
παίκτες, ακόµα και για τον ίδιο τον διοργανωτή να απαντάται µετά το τέλος 
της κλήρωσης. Το κλειδί της κρυπτογράφησης θα είναι δηµόσια γνωστό και 
αυτό σηµαίνει ότι µπορεί και ο διοργανωτής να συµµετάσχει και αυτός στην 

κλήρωση ως παίκτης µε µεγάλο αριθµό δελτίων, χωρίς να µπορεί να γίνει  
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αντιληπτός.  Βέβαια ο µεγάλος αριθµός δυνατών συνδυασµών που έχει ένα 

αριθµολαχείο δυσκολεύει πολύ τον διοργανωτή στην επιλογή αριθµών που να 

έχουν πιθανότητες να κερδίσουν, όταν η αρχικοποίηση της γεννήτριας είναι 
άγνωστη και ευµετάβλητη.  

Ένας τρίτος φορέας θα εγγυηθεί ότι ο διοργανωτής δεν πρόσθεσε δελτία 

µε τους νικηφόρους αριθµούς στο τέλος της κλήρωσης, καθώς και δεν 

παρενέβη µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως για παράδειγµα την διαγραφή 

δελτίων από το αρχείο.  

Μένει βέβαια ο φορέας αυτός να µην έρθει σε ύποπτη επαφή µε τον 

διοργανωτή και τελικά να παραποιηθεί το αρχείο των στηλών χωρίς να µπορεί 
να το αντιληφθεί αυτό κανείς. Βέβαια αν υπάρχει η πιθανότητα να γίνει µια 

τέτοια ενέργεια, τότε µε την ίδια λογική µπορεί να έρθει σε επαφή ο 

διοργανωτής µε τον φορέα που διαχειρίζεται τα κλειδιά της 
χρονοκρυπτογράφησης και να πάρει στην κατοχή του το κλειδί της 
αποκρυπτογράφησης πριν από την καθορισµένη χρονική στιγµή. Η 

εµπιστοσύνη ενός τρίτου φορέα σίγουρα αποτελεί αντικείµενο περαιτέρω 

έρευνας, κάτι που δεν θα γίνει στην παρούσα εργασία. Υποθέτουµε εδώ ότι 
ένας τρίτος φορέας µπορεί να θεωρηθεί έµπιστος. Στο σχήµα 6.2 

παρουσιάζονται γραφικά τα βήµατα που ακολουθεί το πρωτόκολλο αυτό. 

  

6.2.2 Περιγραφή του πρωτοκόλλου 

Τα βασικά βήµατα του πρωτοκόλλου περιγράφονται παρακάτω: 

i) Ο παίκτης µε το κλειδί της χρονοκρυπτογράφησης κρυπτογραφεί 
τους επιλεγµένους αριθµούς. Επιλέγει επιπλέον έναν αριθµό R για 

την µετέπειτα ταυτοποίηση του, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 

4.5 

ii) Το κρυπτογραφηµένο δελτίο, όπως είναι λογικό δεν µεταφέρει 
καµία πληροφορία για τους αριθµούς που έχει. Αυτό σηµαίνει ότι  
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µπορεί να χρησιµοποιήσουµε µε κάποιο τρόπο τις πληροφορίες 
που µεταφέρει ως αρχικοποίηση της γεννήτριας.  

iii) Σε κάθε κρυπτογραφηµένο δελτίο (το οποίο µπορούµε να το 

συνδυάσουµε και µε τον τυχαίο αριθµό R) µπορούµε να 

εφαρµόσουµε µια συνάρτηση κατατεµαχισµού και να παράγουµε µε 
αυτόν τον τρόπο bits τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την 

αρχικοποίηση της γεννήτριας. Επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο η 

συνεργασία των παικτών για την αρχικοποίηση της γεννήτριας και 
µάλιστα χωρίς να δυσαρεστηθεί κανένας παίκτης, καθώς πρόκειται 
για µια διαδικασία αυτοµατοποιηµένη.  

iv) Το κρυπτογραφηµένο δελτίο και το H(R) αποστέλλεται ταυτόχρονα 

και στον τρίτο φορέα και στον διοργανωτή και αποθηκεύεται στο 

αρχείο των στηλών. Το αρχείο αυτό περιλαµβάνει δεδοµένα στα 

οποία πιθανές παρεµβάσεις θα εντοπιστούν πολύ εύκολα.  

v) Με το τέλος του επιτρεπόµενου χρόνου κατάθεσης των δελτίων 

διοργανωτής και τρίτος φορέας συγκρίνουν τα αποτυπώµατα των 

αρχείων των στηλών που έχουν στην κατοχή τους. Μόνο η απόλυτη 

οµοιότητα τους θα δώσει το πράσινο φως της έναρξης της 
διαδικασίας της παραγωγής των τυχαίων αριθµών. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση θεωρείται πως έχει γίνει παρέµβαση και η κλήρωση 

ακυρώνεται µε ότι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον για να αποφευχθεί 
οποιουδήποτε είδους παρέµβαση διοργανωτής και φορέας 
χρησιµοποιούν την ίδια συνάρτηση κατατεµαχισµού για να 

παράγουν (το ίδιο) αποτύπωµα του αρχείου των στηλών και µε 
αυτό τον τρόπο να το «κλειδώσουν». 

vi) Οι γεννήτριες των τυχαίων αριθµών χρησιµοποιώντας ως 
αρχικοποίηση τα bits από τις συναρτήσεις κατατεµαχισµού που 

εφαρµόστηκαν στα κρυπτογραφηµένα δελτία, παράγουν τυχαίους 
αριθµούς, οι οποίοι δεν έχουν καµία συσχέτιση µε τα δελτία που  
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κατατέθηκαν. Επιπλέον οποιαδήποτε παρέµβαση στην 

αρχικοποίηση της γεννήτριας θα είναι εύκολο να εντοπιστεί µε µια 

απλή επανάληψη της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, 

αντλώντας στοιχεία από το αρχείο των στηλών. 

vii) Αφού τελειώσει η κλήρωση ο φορέας που έχει αναλάβει την 

διαχείριση των κλειδιών της χρονοκρυπτογράφησης, διαθέτει 
δηµόσια το κλειδί της αποκρυπτογράφησης, µε το οποίο θα είναι 
δυνατή η αποκρυπτογράφηση του αρχείου των στηλών. Η 

αποκρυπτογράφηση θα δείξει αν έχει γίνει και κάποια παρέµβαση. 

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχουν µέσα στο αρχείο πληροφορίες, 
οι οποίες δεν θα µπορούν σε καµία περίπτωση να συσχετιστούν µε 
την κλήρωση και η παρουσία τους θα αποτελεί στοιχείο 

παρέµβασης. Γίνεται και ένας τελευταίος έλεγχος στο αποτύπωµα 

που παρήχθηκε στο βήµα v).  

 

Σχήµα 6.2: Πρωτόκολλο δίκαιης λοταρίας 
 

viii) Το αρχείο των στηλών δηµοσιεύεται έτσι ώστε να µπορεί να γίνει 
δηµόσια διαλογή και επαλήθευση των νικητών. Επιπλέον µε την 

ενέργεια αυτή ο διοργανωτής δεν θα µπορέσει να εισάγει στήλες  
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στο αποκρυπτογραφηµένο πλέον αρχείο και να µειώσει τα κέρδη των 

νικητών, χωρίς να γίνει αντιληπτός.  
 

6.2.3 Σχολιασµός του πρωτοκόλλου 

Στο πρωτόκολλο αυτό δόθηκε έµφαση στη δικαιοσύνη της ηλεκτρονικής 
λοταρίας. Η υπόθεση που έγινε ήταν ότι η λοταρία ήταν ασφαλής από 

εξωτερικές επιθέσεις. Ο στόχος ήταν µόνο να αποτραπούν οι παρεµβάσεις 
από τον διοργανωτή, καθώς αυτό σηµαίνει και δίκαιη λοταρία: ότι δεν θα 

υπάρχει καµία παρέµβαση εκ των έσω.  

Η αρχικοποίηση της γεννήτριας υπολογίζεται κατά την κατάθεση, έτσι 
ώστε να µην υπάρξει καθυστέρηση στην διαδικασία της κλήρωσης. Ειδικά σε 
λοταρίες µε συχνές κληρώσεις ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών κληρώσεων 

είναι της τάξης των µερικών λεπτών της ώρας και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

µην υπάρξει καµία καθυστέρηση. Σε άλλες λοταρίες που δεν έχουν συχνές 
κληρώσεις συνήθως µετά το τέλος του επιτρεπόµενου χρόνου της κατάθεσης 
των δελτίων µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα της τάξης περίπου της µιας 
ώρας. Εδώ η αρχικοποίηση µπορεί να µην υπολογιστεί κατά την κατάθεση, 

αλλά στο διάστηµα αυτό που µεσολαβεί. 
Βέβαια είναι πολύ πιθανό να γίνει ο ισχυρισµός ότι από τη στιγµή που η 

αρχικοποίηση υπολογίζεται µε την κατάθεση των δελτίων και αποστέλλεται 
(και) στον διοργανωτή, τότε αυτός φαίνεται ότι αποκτά εµφανές πλεονέκτηµα, 

καθώς θα µπορεί να προβλέψει τους αριθµούς. Όµως σε λοταρίές εθνικού 

επιπέδου, όπου η συµµετοχή είναι µεγάλη είναι πιθανό δευτερόλεπτα πριν 

από την λήξη του επιτρεπόµενου χρόνου να κατατεθεί δελτίο από κάποιον 

παίκτη και κατά συνέπεια να αλλάξει η τελική αρχικοποίηση. Ένα bit να 

µεταβληθεί στην αρχικοποίηση της γεννήτριας και το τελικό αποτέλεσµα θα 

είναι διαφορετικό. Εποµένως είναι αρκετά δύσκολο να αποκτήσει 
πλεονέκτηµα ο διοργανωτής έχοντας στην κατοχή του µια αρχικοποίηση, η 

οποία είναι δυνατό να µεταβληθεί από στιγµή σε στιγµή. Όπως είναι λογικό θα  
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χρειαστεί µεγαλύτερο χρόνο από τα µερικά δευτερόλεπτα που θα έχει στη 

διάθεση του για να µπορέσει να παράγει και να καταθέσει ως παίκτης τους 
τυχαίους αριθµούς. Επιπλέον αν υποθέσουµε ότι ο διοργανωτής θα γνωρίζει 
τους τυχερούς αριθµούς λίγο πριν το τέλος του επιτρεπόµενου χρόνου 

κατάθεσης και συµµετάσχει µε πολλαπλά δελτία, τότε µε την δηµοσίευση του 

αρχείου των στηλών θα διαπιστωθεί ότι τα (περισσότερα) νικηφόρα δελτία 

κατατέθηκαν δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Και αυτό σίγουρα θα φανεί ύποπτο 

στους περισσότερους. 
Η συµµετοχή δύο εξωτερικών έµπιστων φορέων σε αυτό το πρωτόκολλο 

είναι απαραίτητη καθώς χρησιµοποιείται η τεχνική της χρονοκρυπτογράφησης 
(πρώτος φορέας), µε την διαχείριση του κλειδιού κρυπτογράφησης να µην 

δίδεται στον διοργανωτή (δεύτερος φορέας) για να µην είναι δυνατή η 

παρέµβαση του στην διαδικασία της κλήρωσης. Εναλλακτικά βέβαια θα 

µπορούσε αντί της χρονοκρυπτογράφησης να χρησιµοποιηθεί κάποιο 

πρωτόκολλο δέσµευσης δυαδικού ψηφίου. Όµως και εδώ θα ήταν απαραίτητη 

η ύπαρξη ενός (και όχι δύο) τρίτου έµπιστου φορέα για την διαχείριση του 

πρωτοκόλλου της δέσµευσης δυαδικού ψηφίου. Το πρωτόκολλο που θα 

χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι άγνωστο στον διοργανωτή, καθώς σε άλλη 

περίπτωση θα µπορεί να συµµετέχει µε πολλαπλά δελτία ως παίκτης και να 

µην είναι δυνατό να γίνει αυτό αντιληπτό.      

 

6.3 Πρωτόκολλο δίκαιης και ασφαλούς λοταρίας 
Μετά την ξεχωριστή ανάλυση στα προηγούµενα κεφάλαια των 

πρωτοκόλλων ασφαλούς και δίκαιης λοταρίας, σε αυτό το κεφάλαιο θα 

προταθεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο θα εξασφαλίζει την λοταρία από όλους 
τους πιθανούς κινδύνους που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Το 

πρωτόκολλο αυτό θα χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό των χαρακτηριστικών 

των πρωτοκόλλων που περιγράφηκαν στα κεφάλαια 6.1 και 6.2. Ο 

συνδυασµός αυτός θα οδηγήσει σε ένα πρωτόκολλο, το οποίο θα µπορεί να  
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εγγυηθεί σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό ότι η λοταρία είναι ασφαλής από 

επιθέσεις τρίτων, αλλά ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα της εξαρτώνται από τον 

παράγοντα τύχη και µόνο. Στην όλη διαδικασία συµµετέχουν: οι παίκτες, ο 

διοργανωτής, δυο ανεξάρτητοι φορείς (για την χρονοκρυπτογράφηση και τον 

έλεγχο της διαδικασίας) και το σύστηµα γεννητριών – ελεγκτή όπως 
περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6.1. Γραφικά το πρωτόκολλο παρουσιάζεται στο 

σχήµα 6.3, ένα σχήµα το οποίο αποτελεί πρακτικά σε γενικές γραµµές 
σύνθεση των σχηµάτων 6.1 και 6.2.   

Τα βήµατα του πρωτοκόλλου αυτού περιγράφονται παρακάτω: 

i) Ο παίκτης καταθέτει επιλέγει τους αριθµούς που επιθυµεί και τους 
κρυπτογραφεί  µε το κλειδί (χρονο)κρυπτογράφησης το οποίο και 
είναι διαθέσιµο και δηµόσια γνωστό. 

ii) Για την ταυτοποίηση του δελτίου αυτού, έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα διεκδίκησης των κερδών του, ο παίκτης επιλέγει έναν 

τυχαίο αριθµό R, και ακολουθείται διαδικασία η οποία έχει 
περιγραφεί στο κεφάλαιο 4.5 

iii) Για την αρχικοποίηση της γεννήτριας συνδυάζεται το 

κρυπτογραφηµένο δελτίο και ο τυχαίος αριθµός R και στο 

αποτέλεσµα εφαρµόζεται συνάρτηση κατατεµαχισµού. Το τελικό 

αποτέλεσµα είναι το H[X(∆) + R] 

iv) Αποστέλλονται σε διοργανωτή και τρίτο φορέα τα H(R), X(∆). Με το 

τέλος του επιτρεπόµενου χρόνου κατάθεσης δηµοσιεύονται τα 

αποτυπώµατα (τα οποία παράγονται µε την χρήση συνάρτησης 
κατατεµαχισµού) των αρχείων του διοργανωτή και του τρίτου φορέα 

και µόνο η απόλυτη οµοιότητά τους θα επιτρέψει την κλήρωση. Με 
αυτόν τον τρόπο «κλειδώνει» και το αρχείο αυτό. 

v) Ο ελεγκτής αφού ενηµερωθεί από τον διοργανωτή, αλλά και από 

τον τρίτο φορέα ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στα αρχεία των στηλών,  
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καθώς και ότι έχει λήξει ο επιτρεπόµενος χρόνος κατάθεσης των 

δελτίων δίνει σήµα για την έναρξη της κλήρωσης.  
vi) Η αρχικοποίηση που θα χρησιµοποιηθεί είναι αυτή που έχει 

παραχθεί στο βήµα iii). 

vii) Οι παραγόµενοι αριθµοί από την γεννήτρια µαζί µε την 

αρχικοποίηση της γεννήτριας, κρυπτογραφούνται και 
υπογράφονται. Στην συνέχεια αποστέλλονται στον ελεγκτή. Ο 

ελεγκτής έχοντας στην διάθεση του την αρχικοποίηση της 
γεννήτριας επαληθεύει το αποτέλεσµα. Αν δεν υπάρχει πρόβληµα 

σε αυτό το σηµείο, η διαδικασία θεωρείται επιτυχής και οι 
παραγόµενοι αριθµοί αποτελούν την νικήτρια στήλη. 

viii)Tο αποτέλεσµα της κλήρωσης δηµοσιεύεται άµεσα και επίσης 
γίνεται διαθέσιµο και το κλείδι της απο(χρονο)κρυπτογράφησης, 
προκειµένου να γίνει η διαλογή των νικητών. 

 

Σχήµα 6.3: Πρωτόκολλο δίκαιης και ασφαλούς λοταρίας 
  

Το πρωτόκολλο αυτό ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που έχει µια λοταρία. 

Είναι ασφαλές και αποτρέπει την εξωτερική παρέµβαση, ενώ ταυτόχρονα είναι  
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και δίκαιο και µπορεί να εγγυηθεί την τυχαιότητα του αποτελέσµατος. Το µόνο 

πρόβληµα ίσως να είναι η επιλογή έµπιστων φορέων, καθώς σηµαντικό µέρος 
του πρωτοκόλλου αυτού δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξή τους. 
Στους εξωτερικούς φορείς στηρίζεται η δικαιοσύνη της λοταρίας.  

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται πολύ δύσκολο να βρεθεί φορέας, ο 

οποίος δεν θα σκεφθεί να ενεργήσει εις βάρος της λοταρίας χρησιµοποιώντας 
τα ευαίσθητα δεδοµένα που θα έχει στη διάθεση του. Όµως λόγω του ισχυρού 

ανταγωνισµού που υπάρχει σήµερα σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι φορείς, οι οποίοι θα µπορούν 

και θα προσπαθήσουν να θεωρηθούν έµπιστοι, προκειµένου να εδραιωθούν 

και να κερδίσουν ένα µερίδιο στην συγκεκριµένη αγορά. Το συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο προβλέπει τον αµοιβαίο έλεγχο διοργανωτή και φορέα. Μένει 
µόνο να µην υπάρξει συνεργασία φορέα και διοργανωτή. Όπως όµως 
προαναφέρθηκε είναι η έρευνα για το πόσο αξιόπιστος µπορεί να θεωρηθεί 
ένας φορέας είναι ένα άλλο (και ίσως αρκετά µεγάλο) κεφάλαιο και χρειάζεται 
σίγουρα περισσότερη διερεύνηση, κάτι που είναι απαραίτητο, καθώς σήµερα 

τα πληροφοριακά συστήµατα που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδοµένα ολοένα 

και αυξάνονται.    
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7. Συµπεράσµατα  

Χωρίς αµφιβολία οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν πληροφοριακά συστήµατα 

που αναπτύσσονται πλήρως ή µερικώς στο διαδίκτυο σήµερα είναι πάρα 

πολλοί. Ένα σύστηµα το οποίο σήµερα θεωρείται ασφαλές – χωρίς και αυτό 

να είναι απόλυτα βέβαιο – αύριο µπορεί να θεωρείται ότι είναι ξεπερασµένο. 

Η υπόθεση που έγινε στην αρχή της παρούσας εργασίας ήταν ότι δεν 

µπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές σύστηµα e – lottery. Υπόθεση που δεν είναι 
δυνατόν να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί πλήρως. Το πρωτόκολλο που 

προτάθηκε κυρίως στηρίζεται στο κατά πόσο µπορεί να θεωρηθεί έµπιστος ή 

όχι ένας φορέας. Άλλωστε η εµπιστοσύνη παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

διαχείριση ευαίσθητων δεδοµένων στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα µια εταιρεία 

διακίνησης (online) χρηµάτων θα µπορούσε να εκµεταλλευθεί κωδικούς 
πιστωτικών καρτών των ατόµων που τους εµπιστεύθηκαν µε προφανείς 
συνέπειες.  
Άρα το βασικό συµπέρασµα είναι, αν µπορούµε να βρούµε πραγµατικά 

έµπιστους φορείς – λίγο δύσκολο ασφαλώς να είµαστε 100% σίγουροι – τότε 
είναι εύκολο να κατασκευάσουµε ένα οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα. 

Οι τεχνικές και τα µέσα υπάρχουν και εξελίσσονται καθηµερινά. 
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