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Πρόλογος 
 
 

 
τις µέρες µας, το e-Banking ή Internet Banking έχει φέρει επανάσταση στις συναλλαγές 

των πολιτών µε τις τράπεζες, καθώς έχει µεταφέρει το τραπεζικό σύστηµα στην οθόνη 

των υπολογιστών των πελατών, γεγονός το οποίο έχει θετικές επιπτώσεις, τόσο για τους 

πελάτες, όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες. Παρά την πληθώρα των πλεονεκτηµάτων που συνεπάγεται η 

νέα µορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης, µερίδα πελατών εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να την 

αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό, εξαιτίας κυρίως των φαινοµένων ηλεκτρονικής απάτης. Οι τράπεζες 

αφιερώνουν σηµαντικό µέρος από τα κεφάλαια που διαθέτουν για την ηλεκτρονική τραπεζική για τον 

τοµέα της ασφάλειας, αφού θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του 

εγχειρήµατος για τις τράπεζες και τους πελάτες. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζει στον τοµέα της ασφάλειας του Internet Banking και 

αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, παρουσιάζονται µε συντοµία οι κύριες µέθοδοι 

ασφαλείας που χρησιµοποιούνται στα σηµερινά συστήµατα, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν 

οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επίσης, δίνεται συνοπτικά η εικόνα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών στην χώρα µας. Στο δεύτερο µέρος, περιγράφεται αναλυτικά η εφαρµογή που 

δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας µε σκοπό να αποδώσει µια απλουστευµένη υλοποίηση 

µιας τραπεζικής εφαρµογής και η οποία εστιάζει στην ασφάλεια των συναλλαγών µέσω 

κρυπτογράφησης PGP. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Σ 
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Μέρος 1ο 

 
1. Εισαγωγή 

 
 αλµατώδης ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου (Internet) που παρατηρείται παγκοσµίως την 

τελευταία δεκαετία έχει επιπτώσεις και στον τραπεζικό χώρο. Στα πλαίσια της 

συνεχούς βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών και της πληρέστερης κάλυψης των 

αναγκών και απαιτήσεων των πελατών τους, οι τράπεζες προχώρησαν στην εισαγωγή νέων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκµεταλλευόµενες τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση του Internet. 

Όσο επεκτείνεται η χρήση του Internet, είναι λογικό να προτιµάται αυτό για τις συναλλαγές από το 

σπίτι ή το γραφείο. Για αυτό το λόγο, όσες τράπεζες παρέχουν τέτοιες δυνατότητες πλεονεκτούν έναντι 

των υπόλοιπων. Είναι πλέον φανερό στις µέρες µας ότι οι τράπεζες που χρησιµοποιούν σωστά το 

Internet µπορούν να προσεγγίζουν τους πελάτες τους πιο εύκολα, προσφέροντάς τους νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες κερδίζοντας επιπλέον πόντους στη µάχη της ανταγωνιστικότητας. Η έννοια του e-Banking, 

Internet Banking ή Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (όπως είναι η ελληνική απόδοση του όρου), δηλαδή της 

διεξαγωγής τραπεζικών συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα, αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον 

οποίο περιστρέφεται η παρούσα εργασία. 

Στο πρόσφατο παρελθόν, η έννοια του e-Banking αποτελούσε µια καινοτοµία που µόνον ελάχιστοι 

καινοτόµοι πελάτες αλλά και τράπεζες επιχείρησαν να υιοθετήσουν. Η καινοτοµία που άλλοτε 

αντιµετωπιζόταν καχύποπτα σήµερα κατακτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Τόσο στη 

χώρα µας, όσο και διεθνώς, η πλειοψηφία των τραπεζών προσφέρει σήµερα σύγχρονες υπηρεσίες e-

Banking µε πολλαπλά οφέλη τόσο για τους πελάτες όσο και για τις τράπεζες. Εντούτοις, παρά την 

επιτυχηµένη πορεία που διέγραψε τα τελευταία χρόνια η Ηλεκτρονική Τραπεζική, υπάρχουν ακόµα 

επικριτές της οι οποίοι εγείρουν κυρίως θέµατα ασφάλειας των συναλλαγών και διαδικτυακών απατών, 

πάνω στα οποία στηρίζουν την απόφασή τους να µην υιοθετήσουν τη νέα αυτή µορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης.  

 

1.1. H έννοια του e-Banking 
 

Με  τον  όρο  e-Βanking  ή  Ηλεκτρονική  Τραπεζική  εννοούµε  όλες  εκείνες  τις υπηρεσίες που 

παρέχουν οι τράπεζες µέσω του ∆ιαδικτύου, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία του πελάτη στο 

υποκατάστηµα µιας τράπεζας. Εναλλακτικά, θα µπορούσαµε να ορίσουµε την Ηλεκτρονική  Τραπεζική 

ως την αυτοµατοποιηµένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών  

χρηµατοοικονοµικής φύσης, απευθείας στους πελάτες µέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών 

H 
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καναλιών επικοινωνίας. Κάποιοι από τους ορισµούς της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής που συναντώνται 

στη βιβλιογραφία είναι παρεµφερείς, κάποιοι άλλοι διαφέρουν, ανάλογα µε τα στοιχεία τα οποία ο 

κάθε ορισµός θεωρεί πιο σηµαντικά. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ορίζει ως Ηλεκτρονική Τραπεζική 

το σύνολο των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ τραπεζών και των πελατών τους µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών  δικτύων,  οι  οποίες  βοηθούν  στην  προώθηση  τραπεζικών προϊόντων (ή υπηρεσιών).  

Η ελληνική, τουλάχιστον βιβλιογραφία µπορεί συχνά να δηµιουργήσει σύγχυση στην αποσαφήνιση 

των παραπάνω όρων, καθώς κάποιες υποκατηγορίες, όπως η Τραπεζική µέσω ∆ιαδικτύου και η 

Τραπεζική µέσω υπολογιστή, δεν έχουν σαφή όρια. Η συχνή χρήση του  υπολογιστή  για πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο και εποµένως στις ιστοσελίδες των τραπεζών τείνει να  ταυτοποιήσει τους δύο όρους. 

Ιδιαίτερα ο χαρακτήρας της ελληνικής αγοράς, µε χαµηλό βαθµό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, 

συµβάλλει σε κάτι τέτοιο, καθώς η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες µέσω κινητών ή υπολογιστών 

µε χρήση τεχνολογίας πρωτοκόλλων WAP είναι ουσιαστικά αδύνατη ή τουλάχιστον πολύ 

περιορισµένη.  

 

1.2. Οι µορφές e-Banking 
 

Το e-Βanking, κατά βάση χωρίζεται σε τρία είδη, ανάλογα µε τον εξοπλισµό και τα προγράµµατα 

λογισµικού που χρησιµοποιούνται. Τα είδη αυτά είναι: 

1.   Internet Banking (Τραπεζική µέσω διαδικτύου) 

Το Internet Banking, το οποίο µερικές φορές ονοµάζεται και online Βanking, χρησιµοποιεί το 

Internet ως µέσο διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων. Για να µπορέσει ένας χρήστης να 

χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες του e-Banking πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχει 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνται περισσότεροι µηχανισµοί 

ασφαλείας, όπως εγκατάσταση ειδικού λογισµικού ασφαλείας ή ψηφιακό πιστοποιητικό. 

Ο πελάτης µίας τράπεζας, µέσω του Internet banking, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί, σχεδόν όλες 

τις τραπεζικές συναλλαγές και να λαµβάνει την πληροφόρησης που επιθυµεί. Οι τράπεζες έχουν πλέον 

την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να προσωποποιούν τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες, ανάλογα 

µε την κατηγορία πελατών που αντιπροσωπεύει ο χρήστης και µε τον τρόπο  αυτό υπάρχουν, για 

παράδειγµα, επιπρόσθετες δυνατότητες για εταιρικούς χρήστες σε σχέση µε ιδιώτες. Μεγάλη επένδυση 

γίνεται και στο θέµα της ασφάλειας που είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συστηµάτων. 
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2.   Phone Banking (Τραπεζική µέσω τηλεφώνου) 

Μέσω του Phone Banking, η τράπεζα, γίνεται πλέον προσιτή από το σπίτι, το γραφείο, το   

αυτοκίνητο, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται, ως ένα βαθµό, και η παραδοσιακή τραπεζική σχέση µεταξύ 

υπαλλήλου και πελάτη. Σ 

 
3.   Mobile Banking (Τραπεζική µέσω κινητού) 

Ο  χρήστης, µέσω του Mobile Banking, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο του 

και τα υπόλοιπά των λογαριασµών του, να µεταφέρει χρήµατα, να πληρώνει λογαριασµούς και κάρτες, 

να αιτείται τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες µέσω του κινητού του τηλεφώνου. Συσκευές, όπως τα 

κινητά τηλέφωνα ή τα PDAs που είναι εφοδιασµένες µε την τεχνολογία WAP και µπορούν να 

συνδεθούν στο Internet, µπορούν να παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα διεξαγωγής 

τραπεζικών συναλλαγών. 

 

1.3. Υπηρεσίες e-Banking 
 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής αυξάνονται 

συνεχώς σε ποικιλία και ευελιξία. Στόχος όλων των τραπεζών που έχουν επενδύσει στο e-Banking 

είναι να αποκτήσουν ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, προσφέροντας µακροχρόνια το 

σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών τους µέσω ∆ιαδικτύου, παρέχοντας τη µέγιστη δυνατή ευκολία 

διαφάνεια και ασφάλεια στο πελάτη- χρήστη Παράλληλα ο παράγοντας που θα επηρεάσει ίσως στο 

µεγαλύτερο βαθµό την αφοσίωση των πελατών σε αυτές τις υπηρεσίες είναι η διαθεσιµότητα 

πληροφοριών και η ευκολία πρόσβασης σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες άλλων παρόχων 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, χωρίς τους περιορισµούς που θέτει η φυσική τοπογραφία Τα είδη των 

παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών µέσω του Internet µπορούν να διαχωριστούν στις τρεις επόµενες 

ευρείες κατηγορίες : 

1. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών µόνο 

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται συστήµατα που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες 

που διατίθενται δηµοσίως ή σχετίζονται µε το µάρκετινγκ µίας τράπεζας. Κατά συνέπεια, η τράπεζα 

διαθέτει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που οι πελάτες έβρισκαν παραδοσιακά σε έντυπα ή σε άλλα 

µέσα ενηµέρωσης. ωστόσο, ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, µε τη χρήση της σηµερινής 

τεχνολογίας, οι συλλεγόµενες πληροφορίες για τους επισκέπτες πελάτες µπορούν να δηµιουργήσουν 

στόχους για συγκεκριµένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχουν ήδη ζητηθεί.  
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2. Υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών 

Τα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά συστήµατα είναι αλληλεπιδραστικά (interactive), δίνοντας τη 

δυνατότητα µεταφοράς ευαίσθητων µηνυµάτων, εγγράφων ή αρχείων µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών και των πελατών τους. Βασικό ζητούµενο αυτών των υπηρεσιών είναι η ασφάλεια των 

δεδοµένων, που περικλείει την εµπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών, την ακεραιότητα των 

πληροφοριών, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών και άλλα παρόµοια χαρακτηριστικά. 

3. Υπηρεσίες ολοκληρωµένων συναλλαγών 

Τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα παρέχουν όλες τις προηγούµενες δυνατότητες, αλλά και τη 

δυνατότητα online συναλλαγών, διαχείρισης λογαριασµών, µεταφοράς χρηµάτων µεταξύ 

λογαριασµών, την πληρωµή υποχρεώσεων κλπ. Εδώ συµπεριλαµβάνονται, ουσιαστικά, τα 

ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών (Electronic Payment Systems).  Σε όλες τις περιπτώσεις, η 

εµπιστοσύνη προς τους συµµετέχοντες (π.χ. τράπεζες και οργανισµούς που εκδίδουν τις εντολές, 

διαχειρίζονται και διευθετούν τις πληρωµές) αλλά και τη διαδικασία αποτελούν κρίσιµους παράγοντες 

για την αποδοχή και την επιβίωση αυτού του συστήµατος πληρωµών.  Η εκµετάλλευση των παραπάνω 

δυνατοτήτων στηρίζεται και στην ύπαρξη της αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδοµής και εντός των 

τραπεζών, για την παροχή τόσο των κλασσικών υπηρεσιών, όσο και των υπηρεσιών που αναδύονται 

µέσα από τις νέες συνθήκες λειτουργίας της οικονοµίας. 

  

1.4. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα χρήσης e-Banking 
 

Η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχει 

αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών, οι οποίες πλέον δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία 

των συναλλασσόµενων. Τα πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονεκτήµατα που συνεπάγεται η νέα αυτή 

κατάσταση αγγίζουν τόσο τις τράπεζες όσο και τους πελάτες αυτών.  Για τον πελάτη: 

Πλεονεκτήµατα 

� Εξυπηρέτηση  24/7   

� Εξοικονόµηση χρόνου  

� Ευκολία-Ταχύτητα συναλλαγών 

� Μείωση χρήσης χαρτιού  

� Εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου 

 

Μειονεκτήµατα 

� Χρονοβόρα εγγραφή πελατών 

� ∆υσκολία στο χειρισµό 
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� ∆υσπιστία χρηστών 

 
Για την τράπεζα: 

Πλεονεκτήµατα 

� Εναλλακτικά δίκτυα  

� Καινοτοµικές υπηρεσίες 

� Μείωση λειτουργικού κόστους  

� Αύξηση ποιότητας εξυπηρέτησης  

� Αύξηση  πελατειακής βάσης  

� Ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών 

� Άµεση επέκταση της γεωγραφικής παρουσίας της τράπεζας 

� Καλή φήµη 

Μειονεκτήµατα 

� Υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης 

� Ασφάλεια συναλλαγών – Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

 

Στο πρώτο µέρος, παρουσιάζονται µε συντοµία οι κύριες µέθοδοι ασφαλείας που χρησιµοποιούνται 

στα σηµερινά συστήµατα, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Επίσης, δίνεται συνοπτικά η εικόνα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών στην 

χώρα µας. Στο δεύτερο µέρος, περιγράφεται αναλυτικά η εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για τις 

ανάγκες της εργασίας µε σκοπό να αποδώσει µια απλουστευµένη υλοποίηση µιας τραπεζικής 

εφαρµογής και η οποία εστιάζει στην ασφάλεια των συναλλαγών µέσω κρυπτογράφησης PGP. 
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2. Ασφάλεια συναλλαγών 
 ευκολία της χρήσης και τα πλεονεκτήµατα των εναλλακτικών δικτύων τα έχουν κάνει 

ευρέος αποδεκτά από τους πελάτες των τραπεζών. Ωστόσο, όπως συµβαίνει σε κάθε 

παρόµοια περίπτωση, η ευρεία αποδοχή των εναλλακτικών  δικτύων έχει τραβήξει την 

προσοχή επίδοξων απατεώνων, οι οποίοι χρησιµοποιούν µια σειρά µεθόδων, µε σκοπό 

να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών και να πραγµατοποιήσουν παράνοµα κέρδη εις 

βάρος των τραπεζών, αλλά και εις βάρος των ανυποψίαστων πελατών. Για να ελαχιστοποιηθούν τα 

κρούσµατα αυτά, οι τράπεζες, από την πλευρά τους, υιοθετούν όλα  τα  απαραίτητα µέτρα για τη 

διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών 

Τα µέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα για να αποτραπούν συγκεκριµένοι κίνδυνοι και σχετικό 

κόστος. Ωστόσο, τα ίδια τα µέτρα επιφέρουν ένα συγκεκριµένο κόστος. Οπότε, πρέπει να επιτευχθεί η 

κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των επενδύσεων σε µέτρα ασφαλείας και του ενδεχόµενου κόστους που 

µπορεί να έχει η τράπεζα αν δεν εγκαταστήσει τα µέτρα αυτά. Ειδικά, στα συστήµατα e-Banking, το 

επιπλέον κόστος στην πλευρά του πελάτη µειώνεται στο ελάχιστο. Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν 

να έχουν πρόσβαση χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα λογισµικά. Το γεγονός αυτό κάνει τις ηλεκτρονικές 

τραπεζικές υπηρεσίες πιο ελκυστικές, αλλά, δυστυχώς, µπορεί να έχει επίπτωση στο επίπεδο ασφαλείας 

που µπορεί να προσφέρουν οι υπηρεσίες αυτές. Στην πραγµατικότητα, οι τράπεζες προσπαθούν να 

παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας που να αντιµετωπίζει τους περισσότερους κινδύνους 

αποτελεσµατικά, µε το µέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας. 

 

2.1.Αντικειµενικοί στόχοι ασφαλείας συστηµάτων 
Το σύνολο των µηχανισµών ασφαλείας ενός συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής θεωρείται ότι 

πετυχαίνουν το σκοπό τους, όταν επιτυγχάνονται µία σειρά από αντικειµενικούς στόχους. Οι 

κυριότεροι είναι: 

Η ακεραιότητα των δεδοµένων. Το πιο σηµαντικό από αυτά είναι το ηλεκτρονικό χρήµα, το οποίο 

δεν πρέπει να αλλοιώνεται ούτε ως προς την ποσότητα, ούτε ως προς κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του, 

σε όποιο υποσύστηµα και αν αποθηκευτεί. 

Η  εµπιστευτικότητα  των  δεδοµένων.  Τα  δεδοµένα  όλων  των κατηγοριών που κυκλοφορούν 

µέσα στο σύστηµα πρέπει να γνωστοποιούνται µόνο στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι 

καταναλωτές δεν µπορούν να γνωρίζουν τους κωδικούς πρόσβασης του διαχειριστή και ο διαχειριστής 

δεν πρέπει να γνωρίζει τα υπόλοιπα των λογαριασµών των καταναλωτών, εκτός από τις περιπτώσεις 

που αυτό προβλέπεται. 

Η 
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Η πιστοποίηση του ηλεκτρονικού χρήµατος που µετακινείται µεταξύ των  υποσυστηµάτων  και η 

πιστοποίηση των υποσυστηµάτων που ανταλλάσσουν δεδοµένα µεταξύ τους. 

Ο έλεγχος πρόσβασης στο σύστηµα. Κάθε χρήστης, καταναλωτής ή διαχειριστής, πρέπει να 

διαθέτει ένα σύνολο µοναδικών κωδικών, µε σκοπό τον περιορισµό της πρόσβασης στα αντίστοιχα 

δεδοµένα που τον αφορούν. 

Η πραγµατοποίηση ολοκληρωµένων συναλλαγών. Εφόσον προκύψει κάποιο πρόβληµα πριν την 

τελική επιβεβαίωση, η συναλλαγή πρέπει να ακυρώνεται εξ ολοκλήρου. Απαγορεύεται η τµηµατική 

πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής. 

Η µη αποκήρυξη εµποδίζει µια οντότητα να αρνηθεί συναλλαγές οι πράξεις που συνέβησαν στο 

παρελθόν. Για παράδειγµα, µια τράπεζα πρέπει να µπορεί να αποδείξει σε κάποιον τρίτο ότι ένας 

χρήστης διεξήγαγε µια συγκεκριµένη συναλλαγή, σε περίπτωση που ο χρήστης το αρνείται.  

Ο εντοπισµός κάθε µη φυσιολογικής ενέργειας στο σύστηµα, όπως η παράνοµη πρόσβαση ή η 

προσπάθεια αλλοίωσης των δεδοµένων. 

Η  αντίδραση  του  συστήµατος  σε  κάθε  απρόοπτη  αλλαγή  της κατάστασής  του, όπως  η  

απότοµη πτώση τάσης ή η διακοπή οποιασδήποτε προσπάθειας για παράνοµη πρόσβαση. 

Τα ασφαλή µέσα µεταφοράς δεδοµένων και οι ασφαλείς χώροι εγκατάστασης των 

µηχανηµάτων, ώστε να µην είναι εύκολη η φυσική πρόσβαση σε σηµαντικά µέρη του συστήµατος. 

Η ενηµέρωση του λογισµικού ασφαλείας µε τις τελευταίες εκδόσεις για την καταπολέµηση κάθε 

νέας απειλής. 

 

2.2. Σχεδιασµός και υλοποίηση συστήµατος ασφαλείας 
Όταν τα παραπάνω γίνουν κοινός τόπος για όλους τους εµπλεκόµενους ενός συστήµατος 

ασφαλείας, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα για την ανάλυση, το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος. 

Φάση 1η: Ανάλυση επικινδυνότητας υπαρχόντων συστηµάτων (Risk Analysis). 

Στη φάση αυτή πρέπει να καταγραφεί η ανάλυση των τρωτών σηµείων, να γίνει ανάλυση των 

κινδύνων και αξιολόγηση των απειλών. Περιλαµβάνονται προσδιορισµός και αξιολόγηση των 

πλεονεκτηµάτων, ανάδειξη και ανάλυση των απειλών, αξιολόγηση των τρωτών σηµείων, εκτίµηση των 

υφιστάµενων αντιµέτρων, καθώς και ανάλυση του λόγου κόστους προς όφελος. Πρέπει να εξετάζονται 

διάφοροι παράγοντες, όπως ο τρόπος χρήσης και διαχείρισης των πληροφοριών, καθώς και το πόσο 

καλά και σχετικά είναι τα υφιστάµενα µέτρα ασφαλείας. Τα πλεονεκτήµατα (µαζί µε τις πληροφορίες) 

και οι απειλές ταξινοµούνται. Στόχος είναι να εξεταστούν αυτά που θεωρούνται επιχειρηµατικές 
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απαιτήσεις. Στη φάση αυτή θα πρέπει να συµµετέχουν άτοµα που ασχολούνται µε θέµατα 

πληροφορικής. 

Φάση 2η: Καθορισµός βασικής πολιτικής ασφάλειας (Security Policy) και σύνταξη 

εγχειριδίων ασφαλείας (Security Manual). 

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω προκαταρκτικής εργασίας, µπορεί πλέον να αναπτυχθεί η 

βασική πολιτική ασφάλειας. Πρόκειται για το στάδιο στο οποίο η αξιολόγηση των κινδύνων συναντά 

τις επιχειρηµατικές απαιτήσεις και εξοµαλύνονται οι αναντιστοιχίες. Με τη βασική πολιτική ασφάλειας 

αντιµετωπίζεται ο τρόπος µε τον οποίο ένας οργανισµός χειρίζεται τις πληροφορίες και καθορίζονται 

πώς και ποιοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Επίσης, προσδιορίζονται οι τρόποι ελέγχου 

που εφαρµόζονται. Το εγχειρίδιο ασφαλείας που συντάσσεται δεν είναι κατ’ ανάγκη πλήρες από την 

πρώτη στιγµή. Ακόµα και µετά την υλοποίηση του συστήµατος ασφαλείας, ενηµερώνεται και 

βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες και οι τεχνολογίες. Η βασική 

πολιτική ασφαλείας περιλαµβάνει συνήθως τα εξής: 

� Γενική παρουσίαση βασικής πολιτικής. 

� Κατευθυντήριες γραµµές αρχιτεκτονικής ασφάλειας. 

� ∆ιαδικασίες ανταπόκρισης σε συµβάντα – εισβολές. 

� Πολιτικές αποδεκτής χρήσης. 

� ∆ιαδικασίες διαχείρισης συστήµατος. 

� Άλλες διαδικασίες διαχείρισης. 

Αυτά βέβαια δεν αποτελούν κανόνα. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ή και λιγότερες ενότητες. 

Φάση 3η: Σχεδιασµός λύσεων ασφαλείας.  

Στη φάση αυτή λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι είναι πλέον γνωστό το ότι πρέπει να έχει το επιθυµητό 

σύστηµα ασφάλειας. Από εδώ και πέρα, αφού οι απαιτήσεις είναι πλέον καλά προδιαγεγραµµένες από 

το Security Manual, είναι εύκολο για τους υπεύθυνους συµβούλους ασφαλείας να παρουσιάσουν τις 

εναλλακτικές αρχιτεκτονικές συστηµάτων και να αξιολογήσουν ποιες από αυτές ικανοποιούν την 

πλειονότητα των απαιτήσεων και σε ποιο βαθµό, έτσι ώστε να γίνει η βέλτιστη επιλογή µε οικονοµικο - 

τεχνικά κριτήρια. 

Φάση 4η: Υλοποίηση λύσεων ασφαλείας.  

Στην υλοποίηση πλέον των λύσεων γίνεται η εφαρµογή όλου του Security Policy του οργανισµού. 

Ο έλεγχος του συστήµατος είναι το πιο σηµαντικό στάδιο αυτής της φάσης γιατί θα πρέπει να 

προσοµοιωθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί που µπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του 

συστήµατος, όπως επίσης πρέπει να ελεγχθούν η συµπεριφορά και η αντίδραση του συστήµατος µετά 

την αναγνώριση κακοήθους συµβάντος, ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητας του. Θα πρέπει, επίσης, να 



 - 14 -  

ελεγχθεί το πώς συµπεριφέρεται σε πραγµατικό χρόνο και να διαπιστωθεί ο βαθµός της πιθανής 

επιβάρυνσης στο συνολικό πληροφοριακό σύστηµα. 

Φάση 5η: Σχεδιασµός και υλοποίηση συνεχούς αξιολόγησης του συστήµατος ασφάλειας 

(Security Auditing). 

∆εδοµένης της δυναµικής του χώρου της πληροφορικής και των νέων αναγκών που καθηµερινά 

προκύπτουν, θα πρέπει να σχεδιαστούν διαδικασίες τακτικής αξιολόγησης της ασφάλειας του 

συνολικού συστήµατος, όπως και διαδικασίες βελτίωσης της συνολικής πολιτικής ασφαλείας της 

τράπεζας. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να εφαρµόζονται τόσο σε επίπεδο ελέγχου πρόσβασης όσο και 

σε επίπεδο εφαρµογών. 

Φάση 6η: ∆οκιµές εισβολής (Penetration Testing). 

∆εδοµένου ότι η εµπειρία των επίδοξων εισβολέων συνεχώς αυξάνεται, είναι θεµιτό να 

πραγµατοποιούνται δοκιµές εισβολής σε ένα σύστηµα ασφαλείας. Πολλές εταιρείες Πληροφορικής 

διατηρούν τα λεγόµενα τµήµατα των «ethical hackers», οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλουν στα 

συστήµατα των πελατών τους µε µοναδικό σκοπό να σπάσουν την ασφάλεια µε όποιο καινούργιο µέσο 

υπάρχει στην αγορά, χωρίς όµως να προκαλέσουν µεγαλύτερη βλάβη.  

 

2.2.1. Αρχιτεκτονική για το ∆ιαδίκτυο 

Το σχήµα 1 απεικονίζει την βασική αρχιτεκτονική ενός συστήµατος διαδικτυακού e-Banking. 

Συµµετέχουν 2 οντότητες: ο χρήστης και η τράπεζα. Όταν ο χρήστης διαθέτει έναν υπολογιστή µε 

σύνδεση στο διαδίκτυο, ο πιο κοινός τρόπος για να επικοινωνήσει µε την τράπεζα είναι µέσω ενός Web 

browser. Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται είναι το κλασικό http, που όµως συχνά αναφέρεται ως 

https, δηλαδή http µε ένα επίπεδο ασφάλειας (αναλύεται παρακάτω). Το http είναι η γλώσσα 

επικοινωνίας του διαδικτύου.  

 

 

Σχήµα 1. Αρχιτεκτονική διαδικτυακού συστήµατος e-Banking  
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Μια τράπεζα απαιτεί αναµφισβήτητα µεγαλύτερη λειτουργικότητα ως προς την ασφάλεια από αυτή 

που παρέχει ένας συνηθισµένος browser. Συνήθως, η επιπλέον ασφάλεια επιτυγχάνεται µέσω ισχυρής 

κρυπτογραφίας (αναλύεται παρακάτω). 

Μια εξειδικευµένη αυτόνοµη εφαρµογή client-server είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για την 

επίτευξη επικοινωνίας µεταξύ του χρήστη και της τράπεζας. Το ίδιο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται 

από το µοντέλο browser/server µπορεί να χρησιµοποιηθεί εδώ για να παρέχει ασφάλεια. Ωστόσο, η 

τράπεζα οφείλει να παρέχει στον χρήστη το απαραίτητο λογισµικό, αφού το σύστηµα της τράπεζας δεν 

επικοινωνεί µε τον browser που είναι εγκατεστηµένος στον υπολογιστή του χρήστη. 

Οι τράπεζες, προκειµένου να αποφύγουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπλέον λογισµικού στον 

υπολογιστή του χρήστη, συχνά αναπτύσσουν µια ενδιάµεση λύση. Ένας κοινός browser 

χρησιµοποιείται από την πλευρά του χρήστη, αλλά για να αυξηθεί η λειτουργικότητα, ένα Java applet 

επιτυγχάνει την επικοινωνία µε το website της τράπεζας. Το applet είναι ένα σχετικά µικρό κοµµάτι 

κώδικα που τρέχει στον browser του χρήστη και θα παρέχει επιπλέον ασφάλεια. Το µεγάλο 

πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η µέθοδος του applet επιτρέπει στην τράπεζα να διατηρεί 

και να αναβαθµίζει εύκολα το λογισµικό του πελάτη. Οι πελάτες θα κατεβάζουν αυτόµατα και θα 

χρησιµοποιούν νέες εκδόσεις του λογισµικού.  

 

2.3. Απειλές και κίνδυνοι 
Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις δεν αποτελούν νέο φαινόµενο, η συχνότητά τους τα 

τελευταία χρόνια αυξάνεται, αφού όλο και περισσότερες τράπεζες παρέχουν στους πελάτες τους on-

line υπηρεσίες. Η αύξηση αυτή δεν είναι τεράστια, εντούτοις αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόµενο, 

µια και πολλοί θεωρούν τις οικονοµικές πληροφορίες που τους αφορούν άκρως απόρρητες και 

διατηρούν µια επιφυλακτική στάση απέναντι σε διαδικασίες που τις καθιστούν ευάλωτες στο ευρύ 

κοινό, όπως το e-Banking. 

Στοιχεία για το ηλεκτρονικό έγκληµα δεν κοινοποιούνται δηµοσίως, αλλά υπολογίζεται ότι στις 

Η.Π.Α. χάνονται ετησίως περίπου 11 δισεκατοµµύρια δολάρια από εταιρείες και καταναλωτές λόγω 

αυτής της µορφής εγκλήµατος. Το µεγαλύτερο µέρος προέρχεται από οικονοµικά ιδρύµατα. Μάλιστα, 

το µεγαλύτερο µέρος των ζηµιών δεν προκύπτει από τις  κλοπές χρηµάτων, αλλά από έξοδα που 

κάνουν οι εταιρείες µετά από τέτοιου είδους επιθέσεις,   προκειµένου  να  διασφαλίσουν  τα  

συστήµατά  τους  ώστε  να  µην ξανασυµβούν. Ειδικοί σε θέµατα ασφάλειας έχουν υπολογίσει ότι µια 

τράπεζα µπορεί να ξοδέψει µέχρι και 1  εκατοµµύριο δολάρια σε εξοπλισµό και συµβούλους 

ασφάλειας προκειµένου να διορθώσει τις ατέλειες και να κλείσει τις «τρύπες» που υπάρχουν στο 

σύστηµά της  
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Το πρόβληµα, πάντως, δεν προβάλλεται στις πλήρεις του διαστάσεις, για ευνόητους λόγους. Οι 

µεγαλύτερες και εντυπωσιακότερες επιθέσεις είναι αυτές που θα δοθούν στη δηµοσιότητα, οι 

υπόλοιπες και περισσότερες κρατούνται κρυφές. Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους 

πάντως να επιτύχουν τους σκοπούς τους. 

Παρά τις οποιεσδήποτε τεχνικές αδυναµίες των συστηµάτων για online Banking, οι µεγαλύτεροι 

κίνδυνοι προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες που έχουν γίνει από ειδικούς σε 

θέµατα ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι εισβολείς είχαν 

την εκούσια ή ακούσια βοήθεια και κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα. Και χωρίς τη βοήθεια εκ 

των έσω, πάντως, οι εισβολείς µπορούν να εκµεταλλευτούν την πρόσβαση που έχουν οι πελάτες της 

τράπεζας από το σπίτι  τους,  οι  περισσότεροι  από  τους  οποίους  δεν  χρησιµοποιούν  λογισµικό  

για ασφάλεια. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν τους πιο προκλητικούς στόχους, µια και δεν έχουν 

συνείδηση του µεγέθους της ζηµιάς που µπορούν να κάνουν ανοίγοντας απλά µια επισύναψη στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο ή ακολουθώντας ένα link. Οι απλοί χρήστες πέφτουν πολύ εύκολα 

θύµατα προγραµµάτων που υποτίθεται ότι κάνουν κάτι χρήσιµο  για  αυτούς,  αλλά  στην  

πραγµατικότητα  ανοίγουν  «τρύπες»  ασφάλειας  στο σύστηµα, επιτρέποντας σε hackers να  έχουν 

πρόσβαση σε αυτό. 

 

2.3.1. Λόγοι ανασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο 

Το ∆ιαδίκτυο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί το µεγαλύτερο σύµπλεγµα διαφορετικών δικτύων, όχι 

κατά ανάγκη ίδιας τεχνολογίας, που χρησιµοποιούν ως πρωτόκολλο επικοινωνίας το TCP/IP και 

βρίσκονται εγκατεστηµένα σε όλη την Γη. Είναι λοιπόν αντιληπτό, ότι είναι πολύ δύσκολο να 

αντιµετωπιστεί ολικά, από άποψη ασφάλειας, εξαιτίας της ετερογένειάς που το χαρακτηρίζει. Βέβαια 

πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι µηχανισµοί που στηρίζουν την λειτουργικότητα του 

σχεδιάστηκαν µε σκοπό την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και 

εκµετάλλευσης πόρων-πληροφοριών και όχι για να παρέχουν ασφάλεια. 

Συµπερασµατικά, η ασφάλεια επιτυγχάνεται ως πρόσθετο χαρακτηριστικό του δικτυακού σχεδίου 

και όχι ως κοµµάτι του. Οι λόγοι που καθιστούν το ∆ιαδίκτυο ανασφαλές είναι: 

���� Η ετερογένεια των δικτύων που διασυνδέει, µε δεδοµένο το απέραντο µέγεθός του, έχει σαν 

συνέπεια: Οι διαδικασίες που διασφαλίζουν ένα σύστηµα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να απαιτούν 

έναν µεγάλο αριθµό περίπλοκων ρυθµίσεων και διαµορφώσεων. 



 - 17 -  

���� Η εύκολη και απεριόριστη πρόσβαση που παρέχει σε εκατοµµύρια χρήστες, το καθιστά πιο 

ευάλωτο από κάθε άλλο δίκτυο. Είναι στόχος  πολλών επιθέσεων από επίδοξους εισβολείς. Αυτοί 

ποικίλουν, από εφήβους, βανδάλους, ηλεκτρονικούς εγκληµατίες και άλλους µε σκοπό να 

διεισδύσουν στα συστήµατα. 

���� Η µη ύπαρξη συνολικής πολιτικής ελέγχου προσπέλασης. ∆εν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή 

στους υπάρχοντες κόµβους, εξαιτίας άγνοιας, κόστους και άλλων λόγων, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µεγάλος κίνδυνος από την ευρέως ανοικτή σύνδεσή τους στο ∆ιαδίκτυο.  

���� Η φύση των πρωτοκόλλων TCP/IP και των περισσότερων υπηρεσιών που υποστηρίζουν, 

δεν µπορούν να εκµηδενίσουν τους κινδύνους ασφάλειας. Το γεγονός ότι επιτρέπονται τα πακέτα 

των δεδοµένων να περνούν από µία σειρά απρόβλεπτων ενδιάµεσων υπολογιστών και επιµέρους 

δικτύων µέχρι να φθάσουν στον τελικό προορισµό τους, δίνει την δυνατότητα σε ένα τρίτο µέρος 

να παρέµβει µε διαφόρους τρόπους στην επικοινωνία των δύο νόµιµων µερών. Επιδέξιοι εισβολείς 

µπορούν σχετικά εύκολα να παραβιάσουν την ασφάλεια των TCP/IP υπηρεσιών, µε δεδοµένο και 

ότι η πλειοψηφία των δεδοµένων που διακινούνται είναι σε µη κρυπτογραφηµένη µορφή. 

���� Η αυξηµένη πολυπλοκότητα διαδικασιών, περιορίζει το αίσθηµα εµπιστοσύνης, µιας και 

όσο πιο δυσνόητο είναι κάτι τόσο µεγαλύτερη είναι η δυσπιστία που επικρατεί γι’ αυτό. 

���� Η αύξηση στον αριθµό διαύλων επικοινωνίας, σηµαίνει ταυτόχρονα αύξηση των πιθανών 

σηµείων επίθεσης, όποτε υπάρχει αναγκαιότητα για µεγαλύτερη και κατάλληλη οχύρωσή τους. 



 - 18 -  

���� Η ασάφεια όσον αφορά τα όρια του δικτύων που ενυπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και οι 

διακρίσεις των τµηµάτων ενός οργανισµού. Κάθε κόµβος πρέπει να είναι ικανός να αντιδράσει 

σωστά στην παρουσία ενός νέου και µη έµπιστου κόµβου Βεβαίως, είναι πολύ πιθανό ένας κόµβος 

να ανήκει σε περισσότερα από ένα δίκτυα, οπότε να µην έχουµε σαφή εικόνα των νόµιµων 

χρηστών του. 

���� Η δυνατότητα ανωνυµίας ενός χρήστη, απαιτεί πολύ ισχυρούς µηχανισµούς πιστοποίησης, 

διαφορετικούς από αυτούς που πιστοποιούν ανθρώπους στα υπολογιστικά συστήµατα. 

���� Η ύπαρξη αδυναµίας ελέγχου δροµολόγησης των δεδοµένων, που διακινούνται σε κάθε 

δίκτυο και κατ’ επέκταση στο ∆ιαδίκτυο. 

Είναι προφανές ότι είναι αρκετοί οι λόγοι που µας κάνουν να αισθανόµαστε ανασφάλεια στο 

∆ιαδίκτυο, οπότε είναι φυσικό να λειτουργούµε µε δυσπιστία µέσα σε αυτό, δηλαδή να µην 

απολαµβάνουµε στο έπακρο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση που µας παρέχεται. Το αίσθηµα της 

ανασφάλειας µεγιστοποιείται εξαιτίας και των κινδύνων που υπάρχουν και τους αντιµετωπίζουµε από 

την χρήση του. Προκειµένου, λοιπόν, να διασφαλιστούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δηλαδή τα δίκτυα 

τους να εξασφαλιστούν από την οποιαδήποτε σύνδεση τους µε το ∆ιαδίκτυο, θέτουν κάποιες γενικές 

απαιτήσεις ώστε να µην είναι ευάλωτες σε οποιονδήποτε έχει σκοπό να σφετεριστεί την παρουσία 

τους. 

 

2.3.2. Κίνδυνοι 

Προκειµένου να εστιάσουµε στους κινδύνους που απειλούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καλό 

είναι να ορίσουµε τι είναι κίνδυνος. 

Κίνδυνος, λοιπόν, είναι κάθε απειλή που σκοπό έχει να βλάψει την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και να εκµεταλλευτεί οποιαδήποτε πληροφορία, που µπορεί να αποκοµίσει 

παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά τους. 

Οι κίνδυνοι λοιπόν που ελλοχεύουν κατά την διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι:  
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Η υποκλοπή δεδοµένων, δηλαδή η αποκάλυψη πληροφοριών. Το γεγονός αυτό, συµβαίνει όταν ο 

εισβολέας καταφέρνει να υποκλέψει δεδοµένα που µεταδίδονται σε µία διαδικτυακή επικοινωνία. Η 

υποκλοπή γραµµής, είναι η συνηθέστερη µέθοδος απόκτησης πληροφοριών καθώς διακινούνται στο 

∆ιαδίκτυο, όπου η υποκλοπή µπορεί να µην γίνεται άµεσα, αλλά µέσω µιας ανάλυσης της κυκλοφορίας 

των δεδοµένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο απρόσκλητος διαδικτυακός επισκέπτης παρατηρεί τους 

τύπους των µηνυµάτων και καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τα προσωπικά στοιχεία και τις 

τοποθεσίες των επικοινωνούντων µερών, την έκταση και την συχνότητα των µηνυµάτων. 

Ενδεχόµενη ζηµιά: Η παράνοµη υποκλοπή µπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο ως παραβίαση της 

ιδιωτικής ζωής των ατόµων, όσο και µέσω της εκµετάλλευσης των δεδοµένων που έχουν υποκλαπεί, 

όπως συνθηµατικών ή στοιχείων από πιστωτικές κάρτες για εµπορικό κέρδος ή δολιοφθορά. 

Η καταστροφή / µαζική αλλοίωση δεδοµένων, δηλαδή όταν ο εισβολέας τροποποιεί ή 

πλαστογραφεί δεδοµένα, καθώς και όταν εισάγει παραποιηµένα και πλαστά δεδοµένα σε µεταδιδόµενα 

µηνύµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αναπαραγωγή περασµένων µηνυµάτων, µε σκοπό την 

παραπλάνηση των επικοινωνούντων µερών. Τέτοιες ρωγµές ακεραιότητας, µπορούν να δηµιουργηθούν 

και µε ενεργητικές υποκλοπές γραµµής. 

Οι απάτες (ψεύτικες συναλλαγές), η περίπτωση όπου κάποιος έχει µπει στο σύστηµα κάποιου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος και έχει γράψει στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές ή τροποποιεί την 

διεύθυνση παράδοσης κάποιας παραγγελίας, µε σκοπό το προϊόν να πάει αλλού. 

Η άρνηση εξυπηρέτησης, όταν ένας εισβολέας ενεργεί µε σκοπό να αποτρέψει την διάθεση πόρων 

και υπηρεσιών προς νόµιµους χρήστες. Στα δικτυακά περιβάλλοντα, είναι συνηθισµένη η παρεµπόδιση 

της µετάδοσης πληροφοριών, είτε µε τη µετατροπή τους, είτε µε την καθυστέρησή τους. Επιπλέον, η 

κατανάλωση, κλοπή και καταστροφή των πόρων είναι και αυτά παραδείγµατα κινδύνων αυτού του 

είδους, δηλαδή τις ρωγµές διαθεσιµότητας. 

Ενδεχόµενη ζηµιά: Είναι επιθέσεις που έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν προβλήµατα στην 

λειτουργία του συστήµατος ή του δικτύου που πλήττουν, ώστε να το εµποδίσουν να προσφέρει τις 

υπηρεσίες για τις οποίες είναι προορισµένο στους νόµιµους χρήστες του. Τέτοιου είδους προβλήµατα 

µπορεί να είναι η επανεκκίνηση, η παύση, η κατάρρευση ενός συστήµατος ή η δηµιουργία αυξηµένου 

traffic και η συµφόρηση ενός δικτύου. Οι διακοπές είναι επιζήµιες για ορισµένες ιστοσελίδες, καθώς οι 

επιχειρήσεις βασίζονται ολοένα περισσότερο στην ανεµπόδιστη διάθεση των δικτυακών τους τόπων 

για τις εµπορικές τους συναλλαγές. 

Η µεταµφίεση, όταν ένας εισβολέας υποκρίνεται ότι είναι κάποιος άλλος προκειµένου να έχει 

εξουσιοδοτήσεις τέτοιες ώστε να µπορεί να κλέψει πληροφορίες ή να εκµεταλλευτεί υπηρεσίες ή να 

εκκινήσει συναλλαγές που προκαλούν οικονοµικές απώλειες ή δυσχέρειες σε οργανισµό. 
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Ενδεχόµενη ζηµιά: Η παραπλάνηση ατόµων ή φορέων, είναι επιζήµια κατά διαφορετικούς τρόπους. 

Οι πελάτες ενδέχεται να τηλε-φορτώσουν κακόβουλο λογισµικό, από δικτυακό τόπο που αντιποιείται 

έµπιστη πηγή. Ενδέχεται να δοθούν εµπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτοµα. Η παραπλάνηση είναι 

δυνατόν να οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης ηλεκτρονικών συµβάσεων και άλλα. Η µεγαλύτερη ίσως 

ζηµιά είναι το γεγονός ότι η έλλειψη επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει δυνητική πελατεία. 

Η κατάχρηση, δηλαδή η χρήση πληροφοριακών αγαθών αλλά και των υπολοίπων πόρων για 

διαφορετικούς σκοπούς από τους προκαθορισµένους, γεγονός που προκαλεί άρνηση εξυπηρέτησης, 

αύξησης κόστους λειτουργίας και δυσφήµιση. 

Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών (hacking, cracking). Η 

µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών πραγµατοποιείται 

συνήθως κακόβουλα µε την πρόθεση αντιγραφής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδοµένων. Αυτό 

τεχνικά αποκαλείται παρείσφρηση και µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως: i) µε την 

αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται από το εσωτερικό, επιθέσεις "λεξικού", ii) µε βίαιες 

επιθέσεις (εκµεταλλευόµενες την τάση των χρηστών να επιλέγουν προβλέψιµα συνθηµατικά), iii) µε 

χειραγώγηση (που εκµεταλλεύεται την τάση των χρηστών να αποκαλύπτουν πληροφορίες σε 

φαινοµενικά αξιόπιστα άτοµα) και iv) µε την υποκλοπή συνθηµατικών. 

Ενδεχόµενη ζηµιά: Η µη εξουσιοδοτηµένη παρείσφρηση, έχει ενίοτε ως κίνητρο διανοητική 

πρόκληση και όχι κερδοσκοπία. Ωστόσο, αυτό που αρχίζει ως µια διαδικασία παρενόχλησης 

αναδεικνύει τα τρωτά σηµεία των δικτύων πληροφοριών και παρακινεί άτοµα µε εγκληµατική ή δόλια 

πρόθεση να εκµεταλλευθούν αυτές τις αδυναµίες. Η προστασία κατά της µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών, τραπεζικών 

λογαριασµών και δεδοµένων υγείας, αποτελεί δικαίωµα των ατόµων. Για το δηµόσιο τοµέα και τη 

βιοµηχανία, οι επιβουλές κυµαίνονται από την οικονοµική κατασκοπεία έως τη δυνητική τροποποίηση 

εσωτερικών ή δηµόσιων δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της αλλοίωσης του περιεχοµένου 

δικτυακών τόπων. 

Ένα είδος αυτών των προγραµµάτων χρησιµοποιεί τον Internet Explorer και να προβάλει 

διαφηµίσεις, ενώ ένα άλλο είδος σαρώνει τα αρχεία µας για κωδικούς, πιστωτικών καρτών και για 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τέλος, τα προγράµµατα spyware άρχισαν να αποκτούν συµπεριφορά ιού. 

Κρύβονται από τα εργαλεία συστήµατος, κρατάνε πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού τους για ασφάλεια, 

καταναλώνουν τους πόρους του υπολογιστή, που εδρεύουν κτλ. Είναι φανερό πια ότι πολλά 

προγράµµατα spyware έχουν περάσει στην παρανοµία.  

Ας δούµε αναλυτικά κάποιες χαρακτηριστικές κατηγορίες απειλών που δρουν σήµερα στο 

∆ιαδίκτυο. 
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1. Κοινωνική µηχανική 

Η κοινωνική µηχανική ορίζεται ως ένα µη τεχνικό είδος παράνοµης εισβολής που βασίζεται 

κυρίως στην ανθρώπινη επικοινωνία και συχνά περιλαµβάνει κόλπα τα οποία ωθούν τους 

ανθρώπους να καταργήσουν τις οριζόµενες διαδικασίες ασφάλειας. Σενάρια κοινωνικής µηχανικής 

µπορούν να περιλαµβάνουν: 

� Τηλεφωνική επικοινωνία του κοινωνικού µηχανικού µε το χρήστη, όπου ο κοινωνικός µηχανικός 

προσποιείται ότι είναι µέλος της οµάδας IT, που χρειάζεται τους κωδικούς πρόσβασης του 

χρήστη και άλλες πληροφορίες µε σκοπό να διορθώσει προβλήµατα που εµφανίστηκαν στο 

λογαριασµό του χρήστη στο δίκτυο. 

� Τηλεφωνική επικοινωνία µε το τµήµα IT µιας εταιρίας, προσποιούµενος υψηλό διευθυντικό 

στέλεχος της εταιρίας που έχει ξεχάσει το password του και απαιτεί άµεσα την πληροφορία για 

λόγους εξαιρετικής επαγγελµατικής ανάγκης. 

� ∆ηµιουργία µιας προσωπικής σχέσης µε ένα χρήστη ή ένα µέλος οµάδας IT µε σκοπό την 

κουβέντα και το κοινωνικό σχόλιο, ώστε αποκτώντας την εµπιστοσύνη του συνοµιλητή να 

εκµαιεύονται εµπιστευτικές πληροφορίες. 

Ένας καλός κοινωνικός µηχανικός δεν είναι µόνο καλός ηθοποιός, είναι επίσης καλός στο να 

«διαβάζει» τους ανθρώπους και να αποφασίζει ποιου είδους τέχνασµα θα λειτουργήσει καλύτερα µε 

το συγκεκριµένο άνθρωπο. Όταν ένας hacker συνδυάζει ικανότητες κοινωνικής µηχανικής µε µεγάλη 

τεχνική εµπειρία, µπορεί εύκολα να διεισδύσει σε οποιοδήποτε δίκτυο. 

 

2. Phising. 

Με τον όρο phising δεν χαρακτηρίζεται κάποιο πρόγραµµα, αλλά η προσπάθεια ορισµένων να 

εκµαιεύσουν κρίσιµα δεδοµένα (όπως είναι οι αριθµοί πιστωτικών καρτών, password 

κτλ.),προσποιούµενοι ότι είναι κάποιος φορέας, που το υποψήφιο θύµα τους εµπιστεύεται (Τράπεζες, 

Internet providers, Εταιρείες τηλεφωνίας κτλ.). Οι επιθέσεις phishing αυξάνονται ραγδαία και µε 

έξυπνο τρόπο. Σύµφωνα µε έρευνες, ο ρυθµός εξάπλωσής τους διπλασιάζεται µέσα σε ένα εξάµηνο. 

Οι  συνηθέστερες  µέθοδοι  που  χρησιµοποιούνται  για  επιθέσεις  Phishing  µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο περιλαµβάνουν: 

� Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που µοιάζει να έχει σταλεί από έµπιστη πηγή. 

� Χρήση αντιγράφων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα οποία έχουν γίνει αλλαγές σε περιεχόµενα 

URLs και hyperlinks. 

� Χρήση HTML ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην οποία έχουν γίνει αλλαγές σε περιεχόµενα 

URLs και hyperlinks. 

� Χρήση ιών (viruses) και σκουληκιών (worms) συνηµµένων σε ηλεκτρονική αλληλογραφία 
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� Χρήση αντί-spam εργαλείων 

� Χρήση εξατοµικευµένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

� Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τροποποιηµένη ένδειξη αποστολέα σε συνδυασµό  µε 

χρήση Open Mail Relays διακοµιστών για την απόκρυψη της προέλευσης της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

 

3. Pharming 

Καθώς οι χρήστες και οι οργανισµοί είναι πλέον περισσότερο προσεκτικοί στις επιθέσεις 

phishing, οι απατεώνες προχώρησαν ένα βήµα παραπάνω. Η νέα τάση στην ηλεκτρονική υποκλοπή 

κωδικών ονοµάζεται pharming. Το pharming είναι µια µορφή απάτης της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

(domain name) που έχει  ως αποτέλεσµα  να πιστεύουν οι χρήστες, ότι βρίσκονται σε µια γνήσια 

ιστοσελίδα µε το σωστό URL. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα  έχουν παραπεµφθεί σε µια ψεύτικη. 

Οι hackers, εκµεταλλευόµενοι κάποια κενά στην ασφάλεια µιας ιστοσελίδας στην οποία   οι   

χρήστες   µπαίνουν   για   να   πραγµατοποιήσουν   διάφορες   συναλλαγές, καταφέρνουν να 

εκτρέψουν την ροή των επισκεπτών σε άλλο ιστοχώρο, όπου τα στοιχεία των συναλλαγών που 

καταχωρούνται χρησιµοποιούνται για την οικονοµική εξαπάτηση των επισκεπτών. Τέτοιου είδους 

εκτροπή δεν µπορεί  να  γίνει  σε  ιστοσελίδες  που  χρησιµοποιούν  το  πρωτόκολλο  SSL.   

 

 

Σχήµα 2. Το Pharming 

 

Οι βασικές διαφορές του pharming από το phishing είναι δύο: 

� Η επίθεση µπορεί να γίνει µαζικά σε πολλούς  χρήστες και όχι µεµονωµένα σε κάθε χρήστη (µέσω 

e-mail). 
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� Η µετακίνηση σε pharming site γίνεται χωρίς την παρέµβαση του χρήστη (π.χ. επιλογή link από e-

mail) 

Οι τρόποι δράσης των απατεώνων είναι οι ακόλουθοι  : 

� Αποστολή ιών µέσω e-mail : Οι ιοί αυτοί (π.χ. Banker Trojan) αντικαθιστούν τα τοπικά host αρχεία 

του υπολογιστή του χρήστη µε άλλα. Τα host αρχεία µετατρέπουν τα URLs σε αριθµητικές 

συµβολοσειρές που είναι κατανοητές από τον υπολογιστή. Ένας υπολογιστής µε αλλαγµένα host 

αρχεία θα µεταβεί σε λαθεµένο site ακόµα και αν ο χρήστης πληκτρολογήσει το σωστό URLs. 

� Παραποίηση DNS : Η κυριότερη απειλή του pharming είναι η παραποίηση DNS (Domain Name 

System) ενός εταιρικού site. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µετάβαση µεγάλου αριθµού χρηστών σε 

ψεύτικα site χωρίς καν να το αντιλαµβάνονται. 

Ιδιαίτερα διαδεδοµένη είναι η χρήση ψευδών τραπεζικών sites (Fake Banks). Στην περίπτωση 

αυτή, οι εισβολείς δηµιουργούν sites πανοµοιότυπα µε αυτά των νόµιµων τραπεζών, µε µικρές 

διαφοροποιήσεις, ή ακόµα και sites που υποτίθεται ότι είναι νέες τράπεζες Σε αρκετές περιπτώσεις 

υπάρχουν και φωτογραφίες ανυποψίαστων θυµάτων, τα οποία εµφανίζονται ως η διοίκηση της on 

line τράπεζας. Αρκετοί είναι οι χρήστες που εξαπατώνται και διενεργούν εικονικές συναλλαγές χωρίς 

καµία υπόσταση σε τέτοια sites, δίνοντας έτσι κωδικούς, αριθµούς λογαριασµών και καρτών εν αγνοία 

τους.

 

4. Τα αυτόνοµα κακόβουλα προγράµµατα, όπως οι ιοί, τα σκουλήκια οι δούρειοι Ίπποι και 

άλλα..  

Τα συγκεκριµένα αποτελούν την µεγαλύτερη απειλή. 

Ας µελετήσουµε λοιπόν, διεξοδικά την κάθε κατηγορία των προγραµµάτων αυτών. 

 

Ιοί (viruses) 

Οι ιοί υπολογιστών είναι ίσως η πιο γνωστή, η πιο επίφοβη αλλά και πιο παρεξηγηµένη 

απειλή για την ασφάλεια τους. Όλοι οι ιοί αντιπροσωπεύουν κίνδυνο, αλλά οι επιπτώσεις τους, 

µε ορισµένες πολύ διακριτικές εξαιρέσεις, έχουν περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο. 

Όλοι οι ιοί προκαλούν στάση του συστήµατος (άρνηση λειτουργίας), γιατί κλέβουν χώρο από 

τον δίσκο, την µνήµη ή και χρόνο επεξεργαστή. Μερικοί προκαλούν τυχαία ζηµιά στα 

συστήµατα. Άλλοι πάλι προκαλούν σκόπιµη ζηµιά σε αρχεία, συστήµατα αρχείων και κάποιοι 

είναι πράγµατι σε θέση να καταστρέψουν το υλικό διαλύοντας το firmware. Αρκετοί, όµως, από 

τους µακροχρόνιους ιούς κατορθώνουν να επιβιώσουν χάριν στο γεγονός ότι δεν κάνουν τίποτε 

άλλο από το αναπαράγονται, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ωστόσο, κάποιοι ιοί προκαλούν 

ζηµιές διαβρώνοντας αργά και ύπουλα το σύστηµα και συνεχίζουν να υπάρχουν, παρά το 
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ζηµιογόνο προφίλ τους. Γενικά, σήµερα υποστηρίζεται ότι ένα πρόγραµµα χαρακτηρίζεται ιός αν 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

� Όταν προκαλεί τη µεταβολή άλλου λογισµικού, εισάγοντας το δικό του κώδικα µέσα σε αυτό. 

� Όταν έχει την δυνατότητα να προκαλεί τέτοιου είδους µεταβολές σε περισσότερα του ενός 

προγράµµατα. 

� Όταν αναγνωρίζει τις µεταβολές που προξένησε και σε άλλα προγράµµατα. 

� Όταν έχει την ιδιότητα να παρεµποδίζει την περαιτέρω µεταβολή (µόλυνση) αυτών των 

προγραµµάτων. 

� Όταν τα προγράµµατα που έχουν προσβληθεί από αυτούς, αποκτούν µε την σειρά τους όλα 

τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

 

 

Σκουλήκια (worms) 

Είναι τα προγράµµατα, που διαδίδουν αυτόµατα τον εαυτό τους στα άλλα συστήµατα ενός 

δικτύου. Προχωρούν µέσα στο δίκτυο, εγκαθίστανται σε συνδεδεµένες µηχανές και εν συνεχεία, 

προσπαθούν από εκεί να βρουν εποµένους στόχους για να τους προσβάλλουν. Το 

χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι ότι µπορούν να λειτουργούν αυτόνοµα και να έχουν την 

δυνατότητα να ξεχωρίζουν τους στόχους τους. Τα σκουλήκια και οι ιοί ταχυδροµείου είναι 

περισσότερο ταχείας εξάπλωσης. Έχουν την δυνατότητα, να εξαπλώνονται παντού πριν οι 

κατασκευαστές antivirus βρουν το χρόνο να αναλύσουν το πρόβληµα και να διανείµουν µέτρα 

ανίχνευσης και αντιµετώπισης. Σε µερικές περιπτώσεις, το κακόβουλο αυτό λογισµικό που 

αναφέρεται ως σκουλήκι, είναι στην πραγµατικότητα εξειδικευµένος ιός, που προσβάλλει ένα 

µόνο αρχείο. 

 

∆ούρειοι Ίπποι (Trojan horses) 

 ∆ούρειος Ίππος είναι ένα πρόγραµµα που ισχυρίζεται ότι εκτελεί κάποια αποδεκτή 

λειτουργία, άλλα επίσης εκτελεί λειτουργία ή λειτουργίες που δεν θα περίµενε κανείς και δεν θα 

το ήθελε, ιδίως αν διαχειριζόταν και το σύστηµα. Έτσι κρίνοντας από την πρόθεσή τους, τους 

κατατάσσουµε στις εξής τρεις κατηγορίες : 

� Σε αυτούς που έχουν την πρόθεση να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα χωρίς εξουσιοδότηση.  

� Σε εκείνους που έχουν την πρόθεση παρεµπόδισης της διαθεσιµότητας του συστήµατος και 

το οδηγούνε σε στάση.  

� Σε όσους έχουν πρόθεση να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα δεδοµένα, χωρίς να έχουν 

εξουσιοδότηση γι’ αυτό. 
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Οι ∆ούρειοι Ίπποι συνήθως κρύβονται µέσα σε άλλα προγράµµατα, από όπου προέρχεται και 

το όνοµα τους. Βέβαια, µπορούν να υπάρχουν και µεµονωµένα. Πρόκειται για προγράµµατα που 

στην σύγχρονη µορφή τους απαρτίζονται από δύο µέρη, τον πελάτη και τον διακοµιστή. Ο 

διακοµιστής κρύβεται µε κάποιον τρόπο στον υπολογιστή του θύµατος και ο πελάτης τρέχει στον 

υπολογιστή του θύτη. Από την στιγµή που ο υπολογιστής του θύµατος συνδεθεί µε το Internet, ο 

Trojan-διακοµιστής, που τρέχει κρυφά στο υπόβαθρο, στέλνει σήµα το όποιο λαµβάνει ο Trojan-

πελάτης. Εν συνεχεία εγκαθιδρύεται µεταξύ τους µία συνεδρία και ο θύτης αποκτά πρόσβαση 

στον υπολογιστή-στόχο. Ο τρόπος που λειτουργεί ο επιτιθέµενος ποικίλλει αναλόγως µε τον τύπο 

του Trojan. Αν αυτός ανήκει στην πρώτη κατηγορία, µπορεί απλώς να ήθελε να εκνευρίσει το 

θύµα, ανοιγοκλείνοντας το πορτάκι του οδηγού CD-ROM ή εµφανίζοντας περίεργα µηνύµατα 

στην οθόνη του. Ακόµη, έχει την δυνατότητα να του διαγράψει αρχεία ή να του προκαλέσει 

ζηµία στο υλικό του υπολογιστή, όπως να του διαγράψει το BIOS ή να χτυπήσει τις κεφαλές του 

σκληρού δίσκου. Μία άλλη λειτουργία των ∆ούρειων Ίππων είναι η παρακολούθηση και 

καταγραφή των πλήκτρων που πιέζει το θύµα. Πράγµα πολύ απειλητικό, αν σκεφτούµε ότι ο 

Trojan-διακοµιστής παρακολουθεί συνεχώς τις κινήσεις του χρήστη, ακόµα και όταν εκείνος 

πληκτρολογεί κωδικούς πρόσβασης ή αριθµούς πιστωτικών καρτών και αργότερα τα στέλνει στο 

θύτη. Γεγονός που σηµαίνει διαρροή απόρρητων, οπότε και κίνδυνος για κάθε είδους 

εκµετάλλευση των προσωπικών πληροφοριών µας. 

 

Sniffers 

Ένα sniffer είναι ένα πρόγραµµα ή µία συσκευή που παρακολουθεί κρυφά την κίνηση  

ενός  δικτύου  µε  σκοπό  να  αρπάξει  πληροφορία  που  ταξιδεύει  σε  αυτό. Ουσιαστικά  οι  

sniffers  είναι  τεχνολογία  υποκλοπής  δεδοµένων. 

Η  πλειοψηφία των δικτύων χρησιµοποιεί τεχνολογία εκποµπής, όπου τα µηνύµατα από ένα 

υπολογιστή µπορούν να διαβαστούν από άλλο υπολογιστή σε αυτό το δίκτυο. Πρακτικά, όλοι οι 

υπόλοιποι υπολογιστές του δικτύου αγνοούν το µήνυµα, πλην αυτού που είναι ο παραλήπτης  

του.  Ωστόσο, οι υπολογιστές µπορούν να διαµορφωθούν, ώστε να δέχονται µηνύµατα ακόµα 

και αν δεν είναι για αυτούς. Αυτό γίνεται µε τη χρήση ενός sniffer (βλ. φωτογραφία παρακάτω) 
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Σχήµα 3. Τρόπος λειτουργίας ενός sniffer.  
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3. Μηχανισµοί ασφαλείας 
 

ροκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω αλλά και άλλα αρκετά σηµαντικά επίπεδα 

ασφαλείας, είναι απαραίτητη µία σειρά από τεχνικές και εργαλεία που βρίσκουν εφαρµογή 

και σε άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα. Κάποιες τεχνικές αφορούν τη φυσική διάρθρωση 

και κατανοµή των συστηµάτων στα κτίρια που τα φιλοξενούν, ενώ άλλες δικλείδες 

ασφαλείας επιτυγχάνονται µε χρήση ειδικών συσκευών υλικού (hardware), όπως συσκευές τείχους 

προστασίας (firewall), ή µε  χρήση προγραµµάτων λογισµικού (software). Αυτή η τελευταία κατηγορία 

είναι η πιο σηµαντική, καθώς χρησιµοποιείται εκτενώς σε παρόµοια συστήµατα διαχείρισης χρήµατος ή  

ηλεκτρονικών  συναλλαγών και αποτελεί την πρώτη γραµµή άµυνας απέναντι σε οποιονδήποτε επίδοξο 

εισβολέα.  

Τα σηµαντικότερα εργαλεία λογισµικού είναι οι ειδικοί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης δεδοµένων, οι 

ηλεκτρονικές υπογραφές και µία σειρά από πρωτόκολλα επικοινωνίας υπολογιστών, παρόµοια µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται σε ευρύτερα συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών, όπως αναλύονται 

παρακάτω.  

 

3.1. Κρυπτογραφία 
Κρυπτογραφία είναι η επιστήµη της προστασίας δεδοµένων, η οποία παρέχει τρόπους και 

µεθόδους για µετατροπή των δεδοµένων σε µη αναγνώσιµη µορφή έτσι ώστε να καθίσταται 

αδύνατη η επεξεργασία και ανάγνωσή τους από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Την πληροφορία θα 

µπορεί να τη διαβάσει µόνο το άτοµο για το οποίο προορίζεται. 

Η κρυπτογραφία, λοιπόν, είναι το τεχνολογικό µέσο που παρέχει ασφάλεια στη µετάδοση 

των δεδοµένων σε πληροφοριακά ή επικοινωνιακά συστήµατα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε 

περιπτώσεις αποστολής οικονοµικών και προσωπικών δεδοµένων και αποτελεί ένα χρήσιµο 

εργαλείο για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των εµπλεκοµένων στη συναλλαγή, αλλά και 

για τον προσδιορισµό του ενόχου σε περίπτωση που η εµπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των 

δεδοµένων έχει παραβιαστεί. Εξαιτίας της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι 

κρυπτογραφικές τεχνικές είναι ιδιαίτερα κρίσιµες για την ανάπτυξη και τη χρήση καλά 

προστατευµένων πληροφοριακών και επικοινωνιακών δικτύων.  

 

Κρυπτογράφηση είναι µια διεργασία µε  την οποία ένα µήνυµα (που ονοµάζεται plaintext) 

µετατρέπεται σε ένα άλλο µήνυµα (που ονοµάζεται ciphertext) χρησιµοποιώντας µια µαθηµατική 

συνάρτηση (αλγόριθµος κρυπτογράφησης) και ένα ειδικό password κρυπτογράφησης, που 

Π
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ονοµάζεται κλειδί. Όσο αυξάνεται ο βαθµός πολυπλοκότητας του αλγορίθµου, τόσο µειώνεται η 

πιθανότητα να τον προσπελάσει κάποιος.

 

Αποκρυπτογράφηση είναι η  ανάποδη  διεργασία: το ciphertext µετατρέπεται στο αρχικό 

κείµενο (plaintext) χρησιµοποιώντας µια άλλη µαθηµατική συνάρτηση και ένα άλλο κλειδί. Σε 

µερικά κρυπτογραφικά συστήµατα το κλειδί κρυπτογράφησης και το κλειδί 

αποκρυπτογράφησης µπορεί να είναι το ίδιο. Η διεργασία της κρυπτογράφησης και της 

αποκρυπτογράφησης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4. Η διαδικασία κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό των κρυπτογραφικών συστηµάτων είναι ότι η ασφάλεια του 

συστήµατος βασίζεται ολοκληρωτικά στη µυστικότητα του κλειδιού αποκρυπτογράφησης, καθώς 

εάν κάποιος λάβει το κρυπτογραφηµένο κείµενο, δεν µπορεί να το µετατρέψει στην αρχική του 

µορφή, εφόσον δεν είναι ο κάτοχος του κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Ο βαθµός απόκρυψης του 

µηνύµατος προσδιορίζεται από το µήκος του κλειδιού. Ένα κλειδί µήκους 40 bits επιτυγχάνει 240 

δυνατούς κωδικούς, Το µήκος αυτό δεν είναι αρκετά ισχυρό, για να παρέχει υψηλή ασφάλεια 

µεταφοράς δεδοµένων. Το σύνηθες µήκος που χρησιµοποιείται κυρίως για κρυπτογράφηση 

δεδοµένων είναι αυτό των 128 bits  που σηµαίνει 2128 πιθανούς κώδικες, περισσότερους από τον 

αριθµό των µορίων του νερού σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη!

 

3.1.1. Συµµετρική κρυπτογραφία 

Η συµµετρική κρυπτογραφία βασίζεται στην ύπαρξη ενός µοναδικού κλειδιού, γνωστό ως 

µυστικό ή συµµετρικό κλειδί (secret key), µε το οποίο γίνεται η κρυπτογράφηση και η 

αποκρυπτογράφηση της πληροφορίας. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι οι µοναδικές 

οντότητες που γνωρίζουν και χρησιµοποιούν το µυστικό κλειδί. Τα µηνύµατα προς 
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κρυπτογράφηση κρυπτογραφούνται µε χρήση του συµµετρικού (ή µυστικού) κλειδιού. Η 

διαδικασία της κρυπτογράφησης έχει ως έξοδο ένα κείµενο σε ακατανόητη µορφή, γνωστό ως 

κρυπτογράφηµα (ciphertext). Η ασφάλεια της µεταδιδόµενης πληροφορίας επιτυγχάνεται 

ακριβώς επειδή το κρυπτογράφηµα µεταδίδεται σε ακατανόητη µορφή. Η διαδικασία της 

ανάκτησης της αρχικής πληροφορίας µε τη χρήση του ίδιου συµµετρικού κλειδιού ονοµάζεται 

αποκρυπτογράφηση. 

 

 

Σαφές

Κείµενο

Κρυπτογράφηση

 
Συµµετρικό Κλειδί

 

Κρυπτογράφηµα

 
Αποκρυπτογράφηση

 
Συµµετρικό Κλειδί

 

Σαφές

Κείµενο
Κρυπτογράφηµα

 

Σχήµα 5. Η διαδικασία συµµετρικής κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης 

 
Η συµµετρική κρυπτογραφία χρησιµοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ένας από τους 

παλιότερους γνωστούς κώδικες κρυπτογραφίας είναι ο αλγόριθµος του Καίσαρα, που αποτελεί 

έναν απλό κώδικα αντικατάστασης. Άλλοι γνωστοί και πιο σύγχρονοι αλγόριθµοι είναι οι 

αλγόριθµοι DES, IDEA, RC5, CAST-128  και AES. 

Στα πλεονεκτήµατα της συµµετρικής κρυπτογραφίας συγκαταλέγονται οι υψηλές ταχύτητες 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, που µπορούν να υπερβούν τα 100Mbps καθώς 

επίσης και οι µικρές απαιτήσεις της σε µνήµη και υπολογιστική ισχύ. Έτσι καθίσταται δυνατή η 

εφαρµογή της σε περιβάλλοντα όπως αυτά ενός κινητού τηλεφώνου ή µιας έξυπνης κάρτας. 

Επίσης, το µέγεθος του κρυπτογραφήµατος είναι αρκετά µικρότερο από αυτό του αρχικού 

κειµένου. 

Η ανάγκη της ανταλλαγής του συµµετρικού κλειδιού µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη είναι 

ένας από τους σηµαντικότερους περιορισµούς της συµµετρικής κρυπτογραφίας. Η ασφάλεια της 

συµµετρικής κρυπτογραφίας βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο αποστολέας και ο 
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παραλήπτης µοιράζονται το συµµετρικό κλειδί πριν από την αποστολή του µηνύµατος. Έτσι, 

κρίνεται απαραίτητη η επίτευξη µιας ασφαλούς ζεύξης για την µεταφορά του συµµετρικού 

κλειδιού.  Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι πάντα εφικτό, εξαιτίας πρακτικών αλλά και λειτουργικών 

δυσκολιών. Η διαδικασία της ασφαλούς ανταλλαγής του συµµετρικού κλειδιού γίνεται ακόµα 

δυσκολότερη όταν οι δύο οντότητες, ο παραλήπτης και ο αποστολέας , είναι άγνωστες µεταξύ 

τους. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει η ανάγκη πιστοποίησης της ταυτότητας κάθε οντότητας 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαβίβαση του κλειδιού σε κάποια τρίτη, µη εξουσιοδοτηµένη 

οντότητα. Συνήθως, στη συµµετρική κρυπτογραφία η µεταφορά του κλειδιού γίνεται είτε µέσω 

µιας φυσικής ζεύξης (ανταλλαγή κλειδιού πρόσωπο µε πρόσωπο), είτε µέσω µίας έµπιστης 

τρίτης οντότητας, την οποία οι χρήστες εµπιστεύονται για την ασφαλή µεταφορά του κλειδιού 

 

3.1.1.1. Ο αλγόριθµος DES 

Οι αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς  

που κρυπτογραφούν ένα κοµµάτι δεδοµένων µόνο µιας ή αλγόριθµους “µπλοκ”, (Block 

algorithms), και σε αυτούς που κάνουν την κρυπτογράφηση byte ανά byte σε δεδοµένα 

συνεχής ροής ή αλγόριθµους “συρµού”, (Stream algorithms). 

Ο αλγόριθµος DES (Data Encryption Standard) εφαρµόστηκε από την κυβέρνηση τον 

Ηνωµένων πολιτειών το 1977 και σαν ANSI πρότυπο το 1981. Είναι ένας “µπλοκ” 

αλγόριθµος που χρησιµοποιεί κλειδί 56-bit και έχει πολλούς τύπους λειτουργιών, ανάλογα µε 

τον σκοπό που χρησιµοποιείται. Είναι ένας δυνατός αλγόριθµος, αλλά πιθανολογείται ότι µια 

µηχανή που θα είναι ικανή να σπάσει ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα σε µερικές ώρες µπορεί 

να  κατασκευαστεί  για  περισσότερα από 1.000.000 δολάρια.  Τέτοιες µηχανές ίσως 

υπάρχουν, αν και καµία κυβέρνηση ή επίσηµη εταιρία δεν παραδέχεται ότι έχει.  

 
Παραδείγµατα του DES 

O αλγόριθµος DES είναι αλγόριθµος οµάδας, δηλαδή όταν κρυπτογραφείται ένα µήνυµα, ο 

αλγόριθµος δεν κρυπτογραφεί το κάθε ένα bit τον µηνύµατος ξεχωριστά, αλλά κρυπτογραφεί 

ολόκληρες οµάδες των 64 bits (16 δεκαεξαδικά ψηφία). Για την κρυπτογράφηση (και την 

αποκρυπτογράφηση) o DES χρησιµοποιεί κλειδιά που έχουν µήκος 64 bits. Ωστόσο, όλα τα bits 

του κλειδιού που βρίσκονται στις θέσεις 8,16,24,32,40,48,56 και 64 αγνοούνται από τον 

αλγόριθµο, µε συνέπεια τα ενεργό µήκος του κλειδιού του αλγορίθµου να είναι ίσο µε 56 bits. 

Για παράδειγµα, αν το µη κρυπτογραφηµένο µήνυµα είναι "8787878787878787" και το 

κλειδί της κρυπτογράφησης είναι "0E329232EA6D0D73", τότε το κρυπτογραφηµένο µήνυµα 

είναι "0000000000000000". Εάν το κρυπτογραφηµένο µήνυµα αποκρυπτογραφηθεί µε το ίδιο 
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κλειδί "0E329232EA6D0D73", το αποτέλεσµα θα είναι το αρχικό µήνυµα "877878787878787". 

Στο παράδειγµα αυτό, το µήκος του µηνύµατος ήταν 64 bits (16 δεκαεξαδικοί αριθµοί), όσο 

δηλαδή είναι και το µήκος µιας οµάδας που κρυπτογραφείται από τον αλγόριθµο DES. Στις 

περισσότερες όµως περιπτώσεις το µήκος του µηνύµατος δεν είναι ίσο ή ακέραιο πολλαπλάσιο 

των 64 bits. 

Έστω, για παράδειγµα, ότι τα καθαρό µήνυµα είναι "Your lips are smoother than vaseline". 

Αυτό το καθαρό µήνυµα έχει µήκος 38 bytes (76 δεκαεξαδικά ψηφία). Γι' αυτό, πριν από την 

κρυπτογράφηση, πρέπει στο τέλος του µηνύµατος να προστεθούν µερικά bytes. Τα επιπλέον 

bytes δεν παραποιούν το περιεχόµενο τον µηνύµατος, αφού, όταν θα αποκρυπτογραφηθεί το 

µήνυµα, αυτά θα αφαιρεθούν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστεθούν τα επιπλέον bytes 

στο µήνυµα. Ο πιο απλός τρόπος είναι να τοποθετηθούν στο τέλος αρκετά µηδενικά έτσι ώστε 

το συνολικό µήκος του µηνύµατος να είναι πολλαπλάσιο των 8 bytes (64 bits). 

Η δεκαεξαδική µορφή του µηνύµατος "Your lips are smoother than vaseline" είναι 

 

Στο τέλος του µηνύµατος προστίθενται µερικά µηδενικά µε αποτέλεσµα τα µήκος του 

µηνύµατος να γίνεται ίσο µε 80 δεκαεξαδικά ψηφία. H καινούργια µορφή του µηνύµατος είναι: 

 

Αν το κλειδί που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση όλων των οµάδων των 64 bits του 

µηνύµατος είναι το "0E329232EA6D0D73", το κρυπτογραφηµένο µήνυµα είναι 

 

Αυτό το κρυπτογραφηµένο µήνυµα µπορεί στη συνέχεια να µεταδοθεί ή να αποθηκευτεί µε 

ασφάλεια χωρίς να µπορεί να διαβαστεί το πραγµατικό µήνυµα από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Κρυπτογράφηση µε τον Αλγόριθµο DES 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η διάρθρωση του DES. Το απλό κείµενο κρυπτογραφείται σε 

τµήµατα των 64 bit, τα οποία δίνουν 64 bit κρυπτοκειµένου. Ο αλγόριθµος, ο οποίος 

παραµετροποιείται µε ένα κλειδί των 56 bit, έχει 19 διακριτά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι µια 

ανεξάρτητη από το κλειδί µετάθεση του 64µπιτου απλού κειµένου. Το τελευταίο στάδιο είναι το 

ακριβές αντίστροφο αυτής της µετάθεσης. Το προτελευταίο στάδιο ανταλλάσσει τα 32 bit στα 

αριστερά µε τα 32 bit στα δεξιά. Τα 16 υπόλοιπα στάδια είναι λειτουργικά πανοµοιότυπα, αλλά 

παραµετροποιούνται µε διαφορετικές συναρτήσεις του κλειδιού. Ο αλγόριθµος έχει σχεδιαστεί 
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για να επιτρέπει να εκτελείται η αποκρυπτογράφηση µε το ίδιο κλειδί όπως και η 

κρυπτογράφηση, µια ιδιότητα που απαιτείται σε όλους τους αλγορίθµους συµµετρικού κλειδιού. 

Τα βήµατα εκτελούνται απλώς µε την αντίστροφη σειρά. 

 
Σχήµα 6. Κρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο DES 

 

3.1.1.2. Ο αλγόριθµος IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

Ο αλγόριθµος IDEA αναπτύχθηκε από την ΕΤΗ στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Ο αλγόριθµος 

έχει κατοχυρωθεί στις Η.Π.Α και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες από την Σουηδική Ascorn-Tech. 

Ωστόσο, ο αλγόριθµος µπορεί ελεύθερα να χρησιµοποιείται για µη εµπορικές εφαρµογές, µε 

αποτέλεσµα ο IDEA να είναι σήµερα ευρύτερα γνωστός ως αλγόριθµος κρυπτογράφησης 

οµάδας και να χρησιµοποιείται από το δηµοφιλές πρόγραµµα κρυπτογράφησης PGP. 

Για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων µε τον αλγόριθµο οµάδας IDEA απαιτείται µια 

διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 8 στάδια. Ο IDEA χρησιµοποιεί 52 υποκλειδιά, Κ(1)-Κ(52), 

που το καθένα έχει µήκος 16 bits. ∆ύο υποκλειδιά χρησιµοποιούνται κατάλληλα σε κάθε στάδιο. 



- 33 - 

Τέσσερα υποκλειδιά χρησιµοποιούνται πριν από κάθε στάδιο και µετά από το τελευταίο στάδιο. 

Το τµήµα του µη κρυπτογραφηµένου µηνύµατος µήκους 64 bits υποδιαιρείται σε τέσσερα ίσα 

τµήµατα, A, B, C και D, µε µήκος 16 bits τα καθένα. Τρεις πράξεις χρησιµοποιούνται από τον 

αλγόριθµο IDEA για να συνδυαστούν δύο 16-bit τιµές και να σχηµατίσουν ένα 16-bit 

αποτέλεσµα. Οι πράξεις αυτές είναι η πρόσθεση, ο πολλαπλασιασµός και η πράξη XOR.  

Πριν από το πρώτο στάδιο εκτελούνται οι παρακάτω πράξεις: 

 

Στο πρώτο στάδιο γίνονται οι υπολογισµοί: 

 

Όµοια, στο δεύτερο στάδιο οι πράξεις που έγιναν στο πρώτο στάδιο επαναλαµβάνονται µε τη 

διαφορά πως αντί για τα υποκλειδιά Κ(1)-Κ(6) και τα τµήµατα του µηνύµατος A,B,C και D 

χρησιµοποιούνται τα υποκλειδιά Κ(7)-Κ(12) και τα τροποποιηµένα τµήµατα του αρχικού 

µηνύµατος Α", Β", C" και D" αντίστοιχα. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται άλλες έξι φορές 

µέχρι να ολοκληρωθεί το όγδοο και τελευταίο στάδιο. Είναι σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί 

πως µετά το τέλος τον όγδοου σταδίου τα τροποποιηµένα τµήµατα του µηνύµατος Β και C δεν 

ανταλλάσσονται µεταξύ τους όπως γίνεται σε όλα τα άλλα στάδια. Τέλος, τα κωδικοποιηµένα 

τµήµατα του αρχικού µηνύµατος προκύπτουν από τις πράξεις: 

 

όπου: Α8, B8, C8 και D8 είναι οι τροποποιηµένες υποδιαιρέσεις του αρχικού απλού 

µηνύµατος που σχηµατίζονται µετά την ολοκλήρωση κατ τον όγδοου σταδίου. 
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Στην αποκρυπτογράφηση του αλγορίθµου IDEA, όλες οι πράξεις που πραγµατοποιούνται 

και στα οχτώ στάδια της διαδικασίας της κρυπτογράφησης αναστρέφονται. Επιπλέον, τα 

υποκλειδιά αποκρυπτογράφησης τον συµµετρικού αλγόριθµου οµάδας IDEA, ΚD(1)-ΚD(52) δεν 

είναι ίδια µε τα υποκλειδιά κρυπτογράφησης του αλγορίθµου αλλά προκύπτουν σχετικά εύκολα 

από αυτά. Οι σχέσεις που δίνουν τα υποκλειδιά αποκρυπτογράφησης συναρτήσει των κλειδιών 

κρυπτογράφησης είναι οι ακόλουθες: 

 

όπου i=0,1,...,7 

Για να δηµιουργηθούν τα υποκλειδιά κρυπτογράφησης τον αλγορίθµου, αρχικά 

δηµιουργείται ένα κλειδί µε µήκος 128 bits. Το κλειδί αυτό διαιρείται σε οχτώ ίσα τµήµατα, 

σχηµατίζοντας τα υποκλειδιά κρυπτογράφησης Κ(1)-Κ(8) µε το καθένα να έχει µήκος 16 bits. 

Στη συνέχεια, τα bits τον 128-bit κλειδιού υφίστανται αριστερή κυκλική µετατόπιση κατά 25 

bits, το αποτέλεσµα της οποίας είναι ένα καινούργιο 128-bit κλειδί από όπου προκύπτουν τα 

υποκλειδιά Κ(9)-Κ(16). Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να σχηµατιστούν όλα τα 

υποκλειδιά κρυπτογράφησης. Η παραπάνω µέθοδος παραγωγής των υποκλειδιών 

κρυπτογράφησης τον αλγορίθµου ΙDΕA είναι αρκετά τετριµµένη και αυτό ενδεχοµένως µπορεί 

να θεωρηθεί ως αδυναµία Παρόλα αυτά, ο αλγόριθµος IDEA πιστεύεται ότι προσφέρει υψηλή 

ασφάλεια αφού µέχρι στιγµής έχει αντισταθεί σε όλες τις επιθέσεις που του έχουν γίνει. 

 
3.1.2. Ασύµµετρη κρυπτογραφία 

Στα µέσα της δεκαετίας του ΄70, οι Whitfield Diffie και Martin Hellman πρότειναν µια νέα 

τεχνική για τον περιορισµό των προβληµάτων της συµµετρικής κρυπτογραφίας. Η τεχνική αυτή, 

γνωστή ως κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού ή ασύµµετρη κρυπτογραφία, βασίζεται στην 

ύπαρξη ενός ζεύγους κλειδιών (key pair). Σε αυτό το ζεύγος, τα κλειδιά, αν και σχετίζονται 

µεταξύ τους µε κάποια µαθηµατική σχέση, είναι επαρκώς διαφορετικά έτσι ώστε η γνώση του 

ενός να µην επιτρέπει την παραγωγή ή τον υπολογισµό του άλλου. Αυτό σηµαίνει ότι το ένα από 
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τα κλειδιά µπορεί να είναι δηµόσια γνωστό και διαθέσιµο. Το κλειδί αυτό ονοµάζεται δηµόσιο 

κλειδί (public key) και χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Το δεύτερο 

κλειδί είναι απαραίτητο να µένει ιδιωτικό, γι’ αυτό και ονοµάζεται ιδιωτικό κλειδί (private key) 

και χρησιµοποιείται για την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δηµόσιου και του ιδιωτικού κλειδιού είναι: 

� Κάθε κλειδί είναι ένα δυαδικό αλφαριθµητικό. 

� Τα κλειδιά, δηµόσια και ιδιωτικά, παράγονται ταυτόχρονα από ειδικό πρόγραµµα 

λογισµικού. 

� Τα  κλειδιά δεν είναι ταυτόσηµα, αλλά σχετίζονται µοναδικά έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

χρήση τους για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδοµένων. Η διαδικασία µέσω της 

οποίας παράγεται το ζεύγος των κλειδιών εξασφαλίζει ότι κάθε κλειδί σχετίζεται µοναδικά 

µε το ταίρι του και κανένα κλειδί δεν µπορεί να παραχθεί από το άλλο. 

� Τα κλειδιά, δηµόσια και ιδιωτικά, που ανήκουν σε ένα ζεύγος είναι συµπληρωµατικά, 

δηλαδή οι πληροφορίες που κρυπτογραφούνται µε το ένα κλειδί µπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν µόνο µε το άλλο και αντίστροφα. Με άλλα λόγια, ένα µήνυµα που 

έχει κρυπτογραφηθεί χρησιµοποιώντας ένα δηµόσιο κλειδί µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί 

µόνο χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. 

� Κάθε οντότητα που συµµετέχει σε ένα σύστηµα επικοινωνίας δηµοσίου κλειδιού έχει το δικό 

της ζεύγος δηµόσιου και ιδιωτικού κλειδιού. 

� Το ιδιωτικό κλειδί: 

� Προστατεύεται από τον ιδιοκτήτη του. 

� Χρησιµοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή µηνυµάτων. 

� Το δηµόσιο κλειδί: 

� ∆ιανέµεται ελεύθερα και είναι προσβάσιµο σε οποιονδήποτε. 

� Χρησιµοποιείται για την πιστοποίηση ψηφιακών υπογραφών. 

� Χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων. 

� Αποθηκεύεται µέσα σε «ψηφιακά πιστοποιητικά» που παρέχουν την ακεραιότητα και την 

αυθεντικότητα του ιδιοκτήτη του κλειδιού. 

� Παρόλο που τα δηµόσια κλειδιά µπορούν να διανέµονται ελεύθερα, τα ιδιωτικά κλειδιά δε 

θα πρέπει ποτέ να γίνονται γνωστά σε µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες. 

Το παρακάτω σχήµα περιγράφει τη διαδικασία κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού. Ο 

αποστολέας κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη, το οποίο είναι ελεύθερα 

διαθέσιµο, το µήνυµα που θέλει να του στείλει. Το κρυπτογραφηµένο µήνυµα φτάνει στον 

παραλήπτη ο οποίος το αποκρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό κλειδί του. 
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Σαφές

Κείµενο

Κρυπτογράφηση

 
∆ηµόσιο Κλειδί Αποστολέα

 

Κρυπτογράφηµα

 
Αποκρυπτογράφηση

 
Ιδιωτικό Κλειδί Αποστολέα

 

Σαφές

Κείµενο
Κρυπτογράφηµα

 

Σχήµα 7. Η διαδικασία ασύµµετρης κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης 

 
Η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση δεδοµένων, καθώς και για την ψηφιακή υπογραφή τους. Η ασφάλεια της 

κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού βασίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι υπολογιστικά 

αδύνατη η παραγωγή του ιδιωτικού από το δηµόσιο κλειδί. Θεωρητικά, βέβαια, το ιδιωτικό 

κλειδί µπορεί πάντα να υπολογιστεί αλλά το κόστος σε χρόνο, µνήµη και υπολογιστική ισχύ για 

κάτι τέτοιο είναι τόσο µεγάλο που καθίσταται πρακτικά αδύνατο. 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι ότι δεν απαιτείται 

ανταλλαγή µυστικού κλειδιού. Το δηµόσιο κλειδί είναι ελεύθερα διαθέσιµο, πράγµα που κάνει 

τη διαχείριση των κλειδιών (key management) πολύ ευκολότερη, ενώ το ιδιωτικό κλειδί είναι 

γνωστό µόνο στον ιδιοκτήτη του, καθιστώντας έτσι δυσκολότερη την παραποίησή του. Επίσης 

µε την κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού καθίσταται δυνατή η υλοποίηση µιας πολύ σηµαντικής 

κρυπτογραφικής λειτουργίας, αυτή της ψηφιακής υπογραφής δεδοµένων. 

Η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού έχει µεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, σχεδόν 

100 φορές παραπάνω από αυτή που απαιτείται στην συµµετρική κρυπτογραφία. Επίσης, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, είναι αρκετά αργή ειδικά όταν πρόκειται για µεγάλα µηνύµατα. Γι’ αυτό το 

λόγο συνήθως δεν κρυπτογραφούνται δεδοµένα αλλά συµµετρικά κλειδιά. 
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3.1.2.1. Ο αλγόριθµος RSA 

 Λόγω των δυνητικών πλεονεκτηµάτων της κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού, πολλοί 

ερευνητές δουλεύουν σκληρά και έχουν ήδη δηµοσιευθεί ορισµένοι αλγόριθµοι. Μια καλή 

µέθοδος ανακαλύφθηκε από µια οµάδα στο Μ.Ι.Τ. (Rivest και συνεργάτες, 1978). Είναι γνωστή 

µε τα αρχικά των τριών εφευρετών της (Rivest, Shamir, Adleman): RSA. Η µέθοδος αυτή έχει 

επιβιώσει από όλες τις προσπάθειες σπασίµατος εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του 

αιώνα, και θεωρείται πολύ ισχυρή. Πολλά πραγµατικά συστήµατα ασφαλείας βασίζονται σε 

αυτή. Το κύριο µειονέκτηµα της είναι ότι απαιτεί κλειδιά µε µήκος τουλάχιστον 1024 bit για 

ασφάλεια (σε σχέση µε τα 128 bit για τους αλγόριθµους συµµετρικού κλειδιού), γεγονός που την 

κάνει αρκετά αργή. 

Η µέθοδος RSA βασίζεται σε ορισµένες αρχές από τη θεωρία αριθµών. Θα συνοψίσουµε τον 

τρόπο λειτουργίας της 

1. Επιλέγονται δύο µεγάλοι πρώτοι αριθµοί, p και q (συνήθως πολύ µεγαλύτεροι από 10100)  

2. Υπολογίζεται qpn ×=  και )1()1( −×−= qpz . Ο n ονοµάζεται υπόλοιπο RSA (RSA modulus) 

3. Επιλέγεται ένας πρώτος αριθµός ως προς τον z ο οποίος ονοµάζεται e . 

4. Υπολογίζεται ο d  έτσι ώστε zed mod1=× . 

5. Το δηµόσιο κλειδί αποτελείται από το ζευγάρι ),( ne  και το ιδιωτικό κλειδί από το ζευγάρι ).,( nd  

Έχοντας υπολογίσει εκ των προτέρων τις παραπάνω παραµέτρους ξεκινά η κρυπτογράφηση. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται για την κρυπτογράφηση ενός κειµένου m περιγράφονται 

παρακάτω: 

1. Το κείµενο το οποίο θα κρυπτογραφηθεί (που θεωρείται ως συρµός bit) διαιρείται σε µπλοκ, έτσι 

ώστε κάθε µήνυµα κειµένου, m , να πέφτει στο διάστηµα nm <≤0 . Αυτό µπορεί να γίνει µε 

οµαδοποίηση του κειµένου σε µπλοκ των k  bit, όπου το k είναι ο µεγαλύτερος ακέραιος για τον 

οποίο η σχέση nk
<2  είναι αληθής. 

2. Υπολογίζεται το )(modnmc e
=  όπου το c είναι το κρυπτογραφηµένο κείµενο. 

 Για την αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος c υπολογίζεται το )(modncm d
=  όπου το m είναι 

το αρχικό κείµενο. 

 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα τετριµµένο παιδαγωγικό παράδειγµα σχετικά µε τον 

τρόπο λειτουργίας του αλγόριθµου RSA. Για το παράδειγµα αυτό, έχουµε επιλέξει ρ  = 3 και q =  

11,  γεγονός που δίνει η = 33 και z = 20. Μια κατάλληλη τιµή για το d είναι d= 7 ,  αφού το 7 

και το 20 δεν έχουν κοινούς παράγοντες. Με τις επιλογές αυτές µπορούµε να υπολογίσουµε το e 

λύνοντας την εξίσωση 7e = 1 (mod 20), η οποία δίνει e=3. Το κρυπτοκείµενο C για ένα απλό 
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κείµενο P δίνεται από τον τύπο C= P3 (mod 33). Το κρυπτοκείµενο αποκρυπτογραφείται από τον 

παραλήπτη µε τον κανόνα P = C7(mod 33). Η εικόνα δείχνει ως παράδειγµα την κρυπτογράφηση 

του κειµένου “SUZANNE”. 

 

Η ασφάλεια της µεθόδου οφείλεται στην δυσκολία της παραγοντοποίησης µεγάλων αριθµών. 

Εάν ο κρυπτοαναλυτής µπορούσε να παραγοντοποιήσει το δηµόσια γνωστό n, θα µπορούσε στη 

συνέχεια να βρει τα p και q και από αυτά το z. Αν διαθέτει τα z και e µπορεί να βρει το d µε τη 

βοήθεια του αλγορίθµου του Ευκλείδη. Σύµφωνα τον Rivest και τους συναδέλφους του, η 

παραγοντοποίηση ενός αριθµού µε 200 ψηφία απαιτεί 4 δισεκατοµµύρια χρόνια υπολογιστικού 

χρόνου θεωρώντας ότι γίνεται χρήση ενός υπολογιστή µε χρόνο εντολής 1 µsec. Ακόµα και αν οι 

υπολογιστές συνεχίσουν να γίνονται ταχύτεροι κατά µία τάξη µεγέθους ανά δεκαετία θα 

χρειαστούν αιώνες για να γίνει δυνατή η παραγοντοποίηση αριθµών µε 500 ψηφία, αλλά και 

τότε θα µπορούµε απλά να επιλέγουµε µεγαλύτερα p και q . Το σηµερινό επίπεδο της έρευνας 

πάνω στην παραγοντοποίηση των αριθµών απαιτεί τα κλειδιά που παράγονται µε τον αλγόριθµο 

RSA να έχουν µήκος τουλάχιστον 1024 bits έτσι ώστε να παρέχεται ικανοποιητική ασφάλεια 

στις επικοινωνίες µέσα στα επόµενα χρόνια. 

Πλεονεκτήµατα του RSA 

Ο RSA παρέχει µερικά πλεονεκτήµατα τα οποία βοήθησαν στην υλοποίηση πιο ασφαλών 

και ευκολότερα διαχειρίσιµων συναλλαγών. Τα πλεονεκτήµατα αυτά περιλαµβάνουν: 

� Απλοποίηση του προβλήµατος της διαχείρισης κλειδιών: Στην συµµετρική κρυπτογραφία, 

ο αριθµός των κλειδιών που απαιτείται για την επικοινωνία n οντοτήτων σε ένα 

κρυπτοσύστηµα είναι ανάλογος του n!. Στην ασύµµετρη κρυπτογραφία, όµως, κάθε χρήστης 

χρειάζεται δύο κλειδιά, έτσι ο απαιτούµενος αριθµός κλειδιών είναι απλά 2. Γίνεται 

κατανοητό, λοιπόν, ότι σε ένα κρυπτοσύστηµα δηµοσίου κλειδιού, η σχέση που συνδέει τον 

αριθµό των χρηστών µε τον αριθµό των κλειδιών είναι γραµµική και για αυτό το λόγο 

εύκολα διαχειρίσιµη ακόµα και όταν ο αριθµός των χρηστών είναι πολύ µεγάλος. 
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� Ενισχυµένη ασφάλεια των συναλλαγών: Κάθε χρήστης παράγει µόνος του και για δική του 

χρήση ένα ζεύγος κλειδιών. Το ιδιωτικό κλειδί θα πρέπει να µένει µυστικό και κρυφό από 

οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη οντότητα, εξαλείφοντας έτσι όχι µόνο το πρόβληµα της 

µεταφοράς του, αλλά και την απαίτηση για την εγκατάσταση ενός ασφαλούς διαύλου 

επικοινωνίας. Το δηµόσιο κλειδί, από την άλλη, είναι ευρέως διαθέσιµο και άρα µπορεί να 

µεταφερθεί µε οποιαδήποτε βολική µέθοδο σε ένα δίκτυο χωρίς να τίθεται θέµα για την 

διατήρηση της µυστικότητάς του. 

Ο αλγόριθµος RSA είναι κάτι παραπάνω από δεδοµένο στην κρυπτογραφία δηµοσίου 

κλειδιού, σε σηµείο µάλιστα που οι δύο έννοιες να θεωρούνται ταυτόσηµες. Η ισχύς του RSA 

είναι τόσο µεγάλη που η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει περιορίσει σηµαντικά την εξαγωγή του 

αλγορίθµου σε ξένες χώρες. 

 

3.1.3 Συναρτήσεις Κατακερµατισµού (Hash Functions) 

Ο όρος συνάρτηση κατακερµατισµού (hash function) υποδηλώνει ένα µετασχηµατισµό Η, ο 

οποίος παίρνει ως είσοδο ένα µήνυµα m ανεξαρτήτου µήκους και δίνει ως έξοδο µία ακολουθία 

χαρακτήρων h, είναι δηλαδή )(mHh = . Η έξοδος h µιας συνάρτησης κατακερµατισµού 

ονοµάζεται τιµή κατακερµατισµού (hash value) ή σύνοψη µηνύµατος (message digest) και έχει 

συγκεκριµένο µήκος ανάλογα µε το είδος του αλγόριθµου κατακερµατισµού που 

χρησιµοποιείται, συνήθως πολύ µικρότερο από αυτό του αρχικού µηνύµατος. Μπορούµε να 

φανταστούµε την σύνοψη µηνύµατος ως το “ψηφιακό αποτύπωµα” (“digital fingerprint”) του 

εγγράφου. 

C8235A B 4DE

Μήνυµα
Συνάρτηση κατακερµατισµού

Σύνοψη Μηνύµατος
 

Σχήµα 8. Η συνάρτηση κατακερµατισµού 

 

Οι σηµαντικότερες ιδιότητες των συναρτήσεων κατακερµατισµού µε µορφή )(xHy =  είναι: 

� Η είσοδος x µπορεί να έχει οποιοδήποτε µήκος. 

� Η έξοδος y έχει περιορισµένο µήκος. 

� ∆εδοµένου του x και της συνάρτησης H, είναι εύκολος ο υπολογισµός του Η(x). 
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� Η Η(x) είναι µονόδροµη (one way function). 

� H Η(x) είναι αµφιµονοσήµαντη (συνάρτηση σχεδόν ένα προς ένα). 

Μια µονόδροµη συνάρτηση κατακερµατισµού είναι µία συνάρτηση κατακερµατισµού για 

την οποία είναι υπολογιστικά ανέφικτο να υπολογιστεί η αντίστροφή της, δηλαδή το αρχικό 

µήνυµα δεν µπορεί να ανακτηθεί από τη σύνοψή του. Όταν, επιπλέον, η συνάρτηση είναι 

αµφιµονοσήµαντη, τότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν δύο διαφορετικά µηνύµατα µε την ίδια 

σχεδόν σύνοψη. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συµβεί τότε υπάρχει σύγκρουση (collision) .  

 

3.1.3.1. Ο αλγόριθµος MD5 

Έχουν προταθεί πολλές συναρτήσεις κατακερµατισµού ή σύνοψης µηνυµάτων. Οι πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενες είναι οι MD5 (Rivest, 1992) και SHA-1 (NIST, 1993). Η MD5 είναι 

η πέµπτη συνάρτηση σε µια σειρά συνόψεων µηνυµάτων που σχεδιάστηκαν από τον Ronald 

Rivest. Λειτουργεί αναµιγνύοντας τα bit µε έναν επαρκώς περίπλοκο τρόπο έτσι ώστε κάθε bit 

εξόδου να επηρεάζεται από κάθε bit εισόδου. Πολύ συνοπτικά, ξεκινά συµπληρώνοντας το 

µήνυµα σε µήκος 448 bit (µε υπόλοιπο ως προς το 512). Στη συνέχεια, το αρχικό µήκος του 

µηνύµατος προσαρτάται στο τέλος του µηνύµατος ως ένας 64µπιτος ακέραιος, για να λάβουµε 

την τελική είσοδο µε µήκος πολλαπλάσιο των 512 bit. Το τελευταίο βήµα πριν από τους 

υπολογισµούς είναι η αποθήκευση µιας σταθερής αρχικής τιµής σε µια περιοχή προσωρινής 

αποθήκευσης των 128 bit. 

Στο σηµείο αυτό αρχίζει ο υπολογισµός. Κάθε γύρος λαµβάνει ως είσοδο ένα τµήµα των 512 

bit και το αναµιγνύει διεξοδικά µε την περιοχή προσωρινής αποθήκευσης των 128 bit. Για να 

γίνει καλύτερα η δουλειά, χρησιµοποιείται και ένας πίνακας κατασκευασµένος από τη 

συνάρτηση ηµίτονου. Ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιείται µια γνωστή συνάρτηση όπως το 

ηµίτονο δεν είναι το ότι είναι πιο τυχαία από µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών, αλλά γίνεται για 

να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποψία ότι ο σχεδιαστής έφτιαξε µια έξυπνη κερκόπορτα µέσω της 

οποίας θα µπορεί να σπάσει ο ίδιος το σύστηµα. Για κάθε οµάδα εισόδου εκτελούνται τέσσερις 

γύροι. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να εξαντληθούν όλα τα τµήµατα εισόδου. Τα 

περιεχόµενα της περιοχής προσωρινής αποθήκευσης των 128 bit αποτελούν τη σύνοψη του 

µηνύµατος. 
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Σχήµα 9. Ένα στάδιο του αλγορίθµου MD5. 

 
Η MD5 υπάρχει εδώ και περισσότερο από µια δεκαετία, και πολλοί της έχουν επιτεθεί. 

Έχουν βρεθεί µερικά τρωτά σηµεία, αλλά ορισµένα εσωτερικά βήµατα αποτρέπουν την 

δυνατότητα της εύρεσης ενός αρχείου µε το ίδιο hash προσδιορισµού. Ωστόσο, αν πέσουν και τα 

υπόλοιπα φράγµατα µέσα στην MD5, µπορεί τελικά να αποτύχει.  

 

3.1.3.2. Ο αλγόριθµος SHA-1 

Ο ασφαλής αλγόριθµος κατακερµατισµού SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1) αποτελεί µια 

βελτιωµένη έκδοση του αρχικού αλγορίθµου κατακερµατισµού SHA. Οι σχεδιαστικές αρχές του 

SHA-1 είναι παρεµφερείς µε αυτές των συναρτήσεων κατακερµατισµού MD2, MD4 και κυρίως 

της συνάρτησης MD5. 

Ο αλγόριθµος µπορεί να έχει ως είσοδο µηνύµατα µήκους µικρότερου από 264 bits. Η 

έξοδος του αλγορίθµου ονοµάζεται σύνοψη µηνύµατος (message digest ή hash value ή message 

fingerprint) και έχει µήκος 160 bit. Είναι πιο αργός από τον MD5 αλλά το µεγαλύτερο message 

digest που παράγει (ο MD5 παράγει message digest µήκους 128 bits) τον καθιστούν πιο ισχυρό 

σε προσπάθειες αντιστροφής του. 

 

3.1.4. Το πρότυπο PGP 

Tο PGP (Pretty Good Privacy, δηλαδή Αρκετά Καλή Προστασία Απορρήτου), είναι κατά 

βάση το πνευµατικό τέκνου ενός ατόµου, του Phil Zimmermann (Zimmermann, 1995a, 1995b). 

Ο Zimmermann είναι ένας υπέρµαχος της προστασίας απορρήτου που έχει την εξής αρχή: αν η 
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προστασία απορρήτου γίνει παράνοµη, µόνο οι παράνοµοι θα έχουν προστασία απορρήτου. To 

PGP, το οποίο παρουσιάστηκε το 1991, είναι ένα πλήρες πακέτο ασφάλειας ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου που παρέχει προστασία απορρήτου, πιστοποίηση ταυτότητας, ψηφιακές 

υπογραφές, και συµπίεση, όλα σε µια εύκολη στη χρήση µορφή. Επιπλέον, το πλήρες πακέτο, 

συµπεριλαµβανοµένου όλου του πηγαίου κώδικα, διανέµεται δωρεάν µέσω του Internet. Λόγω 

της ποιότητας του, της (µηδενικής) τιµής του, και της εύκολης διαθεσιµότητας του σε 

πλατφόρµες UNIX, Linux, Windows, και Mac OS, χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα. 

To PGP κρυπτογραφεί τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας µια κρυπτογραφία τµηµάτων IDEA 

(International Data Encryption Algorithm), που χρησιµοποιεί κλειδιά των 128 bit. Επινοήθηκε 

στην Ελβετία σε µια εποχή που το DES θεωρείτο εξασθενηµένο και το AES δεν είχε ακόµη 

επινοηθεί. Από λογική άποψη, ο αλγόριθµος IDEA είναι παρόµοιος µε το DES και το AES: 

αναµιγνύει τα bit σε µια σειρά γύρων, αλλά οι λεπτοµέρειες των συναρτήσεων ανάµιξης 

διαφέρουν από το DES και το AES. Η διαχείριση κλειδιών χρησιµοποιεί το RSA και η 

ακεραιότητα δεδοµένων χρησιµοποιεί τη µέθοδο MD5. 

To PGP έχει επίσης εµπλακεί σε αµφισβητήσεις από την πρώτη του µέρα. Επειδή ο 

Zimmermann δεν έκανε τίποτα για να σταµατήσει άλλα άτοµα από το να τοποθετούν το PGP 

στο Internet, απ' όπου µπορούσαν να το κατεβάσουν άτοµα σε όλο τον κόσµο, η κυβέρνηση των 

Η.Π.Α. ισχυρίστηκε ότι ο Zimmermann είχε παραβιάσει τους νόµους των Η.Π.Α. που 

απαγορεύουν την εξαγωγή πολεµοφοδίων. Η δικαστική έρευνα της κυβέρνησης των Η.Π.Α. για 

τον Zimmermann συνεχίστηκε επί 5 χρόνια, αλλά τελικά σταµάτησε, για δύο µάλλον λόγους. 

Πρώτον, ο Zimmermann δεν είχε τοποθετήσει ο ίδιος το PGP στο Internet, έτσι ο δικηγόρος του 

ισχυρίστηκε ότι αυτός ποτέ δεν εξήγαγε τίποτα (και υπήρχε και το µικρό ζήτηµα του κατά πόσον 

η κατασκευή µιας τοποθεσίας Ιστού συνιστά κάποιου είδους εξαγωγή). ∆εύτερον, η κυβέρνηση 

αντιλήφθηκε τελικά ότι για να κερδίσει τη δίκη θα έπρεπε να πείσει τους ενόρκους ότι µια 

τοποθεσία Ιστού που περιέχει ένα πρόγραµµα προστασίας απορρήτου για κατέβασµα 

καλύπτεται από το νόµο εµπορίας όπλων που απαγορεύει την εξαγωγή πολεµικού υλικού όπως 

τα τανκ, τα υποβρύχια, τα στρατιωτικά αεροσκάφη, και τα πυρηνικά όπλα. Επιπλέον, τα πέντε 

χρόνια αρνητικής δηµοσιότητας µάλλον δεν βοήθησαν πολύ. 

Παρεµπιπτόντως, οι κανόνες εξαγωγών είναι εκκεντρικοί, για να το θέσουµε ήπια. Η 

κυβέρνηση θεώρησε παράνοµη εξαγωγή την τοποθέτηση κώδικα σε µια τοποθεσία Ιστού και 

παρενοχλούσε τον Zimmermann επί 5 χρόνια για το θέµα αυτό. Από την άλλη πλευρά, όταν 

κάποιος δηµοσίευσε τον πλήρη πηγαίο κώδικα του PGP σε C σε ένα βιβλίο (µε µεγάλη 

γραµµατοσειρά και άθροισµα ελέγχου σε κάθε σελίδα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η σάρωση 

του) και µετά εξήγαγε το βιβλίο, αυτό ήταν αποδεκτό από την κυβέρνηση επειδή τα βιβλία δεν 
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θεωρούνται πολεµοφόδια.  

Ένα άλλο πρόβληµα που αντιµετώπισε το PGP ήταν η καταπάτηση ευρεσιτεχνιών. Η 

εταιρεία που έχει το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για το RSA, η RSA Security Inc., υποστήριξε ότι η 

χρήση του αλγόριθµου RSA από το PGP καταπάτησε την ευρεσιτεχνία της, αλλά το πρόβληµα 

αυτό τακτοποιήθηκε µε τις εκδόσεις µετά την 2.6. Επιπλέον, το PGP χρησιµοποιεί άλλον ένα 

αλγόριθµο που είναι προστατευµένος από ευρεσιτεχνία, τον IDEA, η χρήση του οποίου οδήγησε 

στην αρχή σε κάποια προβλήµατα. 

Αφού το PGP είναι πρόγραµµα ανοιχτού πηγαίου κώδικα, πολλοί άνθρωποι και οµάδες το 

έχουν τροποποιήσει και έχουν παραγάγει πλήθος εκδόσεων του. Μερικές από αυτές 

σχεδιάστηκαν για να παρακάµπτουν τους νόµους πολεµοφοδίων, άλλες εστιάστηκαν στην 

αποφυγή αλγορίθµων που προστατεύονται από ευρεσιτεχνίες, και άλλες πάλι ήθελαν να το 

µετατρέψουν σε ένα εµπορικό προϊόν κλειστού πηγαίου κώδικα. Αν και οι νόµοι πολεµοφοδίων 

έχουν γίνει πια κάπως πιο φιλελεύθεροι (διαφορετικά τα προϊόντα που χρησιµοποιούν το AES 

δεν θα µπορούσαν να εξάγονται από τις Η.Π.Α.) και η ευρεσιτεχνία του RSA έληξε το 

Σεπτέµβριο του 2000, η κληρονοµιά όλων αυτών των προβληµάτων είναι ότι κυκλοφορούν 

πολλές ασύµβατες εκδόσεις του PGP, µε διάφορα ονόµατα. Η ακόλουθη ανάλυση εστιάζει στο 

κλασικό PGP, που είναι η παλαιότερη και απλούστερη έκδοση.  

To PGP ηθεληµένα χρησιµοποιεί υπάρχοντες κρυπτογραφικούς αλγόριθµους, αντί να επινοεί 

νέους. Σε µεγάλο βαθµό βασίζεται σε αλγόριθµους που έχουν αντέξει σε εκτεταµένες µελέτες 

άλλων ερευνητών, και οι οποίοι δεν σχεδιάστηκαν ούτε επηρεάστηκαν από οποιαδήποτε 

κυβερνητική υπηρεσία που να προσπαθεί να τους εξασθενήσει. Για όσους τείνουν να µην 

εµπιστεύονται τις κυβερνήσεις, αυτή η ιδιότητα είναι µεγάλο πλεονέκτηµα. 

To PGP υποστηρίζει συµπίεση κειµένου, µυστικότητα, και ψηφιακές υπογραφές, ενώ 

παρέχει και εκτεταµένες βοηθητικές λειτουργίες διαχείρισης κλειδιών, αλλά περιέργως δεν 

παρέχει βοηθητικές λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Είναι περισσότερο ένας 

προεπεξεργαστής που λαµβάνει ως είσοδο το απλό κείµενο και παράγει ως έξοδο 

υπογεγραµµένο κρυπτοκείµενο σε κωδικοποίηση βάσης 64. Αυτή η έξοδος µπορεί να σταλεί, 

βέβαια, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μερικές υλοποιήσεις του PGP καλούν έναν πράκτορα 

χρήστη στο τελευταίο βήµα, ώστε να σταλεί πραγµατικά το µήνυµα. 

Για να δούµε πώς λειτουργεί το PGP, ας εξετάσουµε το παράδειγµα του παρακάτω 

σχήµατος. 

 



- 44 - 

 

Σχήµα 10. Η λειτουργία του PGP 

 

Στο παράδειγµα αυτό η Alice θέλει να στείλει µε ασφάλεια ένα υπογεγραµµένο µήνυµα 

απλού κειµένου Ρ στον Bob. Τόσο η Alice όσο και ο Bob έχουν ιδιωτικά (Dx) και δηµόσια (Εx) 

κλειδιά RSA. Ας υποθέσουµε ότι ο καθένας γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί του άλλου. 

Η Alice ξεκινά εκτελώντας το πρόγραµµα PGP στον υπολογιστή της. To PGP 

κατακερµατίζει αρχικά το µήνυµα της Ρ χρησιµοποιώντας το MD5, και µετά κρυπτογραφεί τον 

κατακερµατισµό που προκύπτει χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό της κλειδί RSA DA. Όταν ο Bob 

λάβει τελικά το µήνυµα µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τον κατακερµατισµό µε το δηµόσιο 

κλειδί της Alice και να επαληθεύσει ότι ο κατακερµατισµός είναι σωστός. Ακόµα και αν κάποιος 

άλλος (για παράδειγµα, η Trudy) µπορέσει να αποκτήσει τον κατακερµατισµό στο στάδιο αυτό 

και να τον αποκρυπτογραφήσει µε το γνωστό δηµόσιο κλειδί της Alice, η ισχύς του MD5 

εγγυάται ότι θα είναι υπολογιστικά ανέφικτη η παραγωγή ενός άλλου µηνύµατος µε τον ίδιο 

κατακερµατισµό MD5. 

Ο κρυπτογραφηµένος κατακερµατισµός και το αρχικό µήνυµα συνενώνονται τώρα σε ένα 

µοναδικό µήνυµα Ρ1 και συµπιέζονται µέσω του προγράµµατος ZIP, το οποίο χρησιµοποιεί τον 

αλγόριθµο Ziv-Lempel (Ziv και Lempel, 1977). Ας ονοµάσουµε την έξοδο αυτού του βήµατος 

Ρ1.Ζ. 

Στη συνέχεια το PGP προτρέπει την Alice για κάποια τυχαία είσοδο. Το περιεχόµενο και η 

ταχύτητα πληκτρολόγησης της εισόδου χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενός 128µπιτου 

κλειδιού ΚΜ για τον IDEA (το οποίο στη βιβλιογραφία του PGP ονοµάζεται κλειδί 

συνδιάλεξης, αλλά αυτό δεν είναι και πολύ καλό όνοµα αφού δεν υπάρχει καµία συνδιάλεξη). 

To KM χρησιµοποιείται τώρα για την κρυπτογράφηση του Ρ1.Ζ µε τον IDEA σε κατάσταση 

λειτουργίας κρυπτογραφίας ανάδρασης. Επιπλέον, το KM κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί 

ΕΒ του Bob. Τα δύο αυτά συστατικά συνενώνονται στη συνέχεια και µετατρέπονται σε 
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κωδικοποίηση βάσης 64. Το µήνυµα που προκύπτει περιέχει έτσι µόνο γράµµατα, ψηφία, και τα 

σύµβολα +, / και =, γεγονός που σηµαίνει ότι µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα σώµα µηνύµατος 

RFC 822 και να αναµένεται ότι θα φτάσει χωρίς τροποποιήσεις. 

Όταν ο Bob λάβει το µήνυµα, αντιστρέφει την κωδικοποίηση βάσης 64 και 

αποκρυπτογραφεί το κλειδί IDEA χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί RSA. 

Χρησιµοποιώντας αυτό το κλειδί, αποκρυπτογραφεί το µήνυµα για να πάρει το Ρ1.Ζ. Αφού το 

αποσυµπιέσει, ο Bob διαχωρίζει το απλό κείµενο από τον κρυπτογραφηµένο κατακερµατισµό 

και αποκρυπτογραφεί τον κατακερµατισµό χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί της Alice. Αν ο 

κατακερµατισµός του απλού κειµένου συµφωνεί µε τον δικό του υπολογισµό µέσω της µεθόδου 

MD5, γνωρίζει ότι το Ρ είναι το σωστό µήνυµα και ότι προέρχεται από την Alice. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο RSA χρησιµοποιείται σε δύο µόνο σηµεία: για την 

κρυπτογράφηση του 128µπιτου κατακερµατισµού κατά MD5 και για την αποκρυπτογράφηση 

του 128µπιτου κλειδιού του IDEA. Αν και ο RSA είναι αργός αλγόριθµος, πρέπει να 

κρυπτογραφήσει µόνο 256 bit, και όχι ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων. Επιπλέον, και τα 256 bit 

απλού κειµένου είναι εξαιρετικά τυχαία, έτσι θα απαιτηθεί σηµαντικός όγκος δουλειάς από την 

πλευρά της Trudy µόνο και µόνο για να καθορίσει αν ένα κλειδί που µάντεψε είναι σωστό. Ο 

µεγαλύτερος όγκος κρυπτογράφησης γίνεται από τον IDEA, ο οποίος είναι κατά τάξεις µεγέθους 

ταχύτερος από τον RSA. Έτσι το PGP παρέχει ασφάλεια, συµπίεση, και ψηφιακές υπογραφές.  

To PGP υποστηρίζει τέσσερα µήκη κλειδιών RSA. Είναι θέµα του χρήστη να επιλέξει το 

µήκος που είναι πιο κατάλληλο. Τα µήκη είναι τα εξής 

1. Καθηµερινό (384 bit): µπορεί να σπάσει εύκολα σήµερα. 

2. Εµπορικό (512 bit): σπάει από οργανισµούς µε τριγράµµατα ονόµατα. 

3. Στρατιωτικό (1024 bit): δεν σπάει από κανέναν στη Γη. 

4. Εξωγήινο (2048 bit): δεν σπάει και από κανέναν άλλον σε άλλους πλανήτες. 

Αφού ο RSA χρησιµοποιείται µόνο για δύο µικρούς υπολογισµούς, όλοι θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν πάντοτε κλειδιά εξωγήινης ισχύος. 

Η µορφή ενός µηνύµατος του κλασικού PGP φαίνεται στo παρακάτω σχήµα. 

Χρησιµοποιούνται επίσης και πολλές άλλες µορφές µηνυµάτων. Το µήνυµα έχει τρία µέρη, τα 

οποία περιέχουν το κλειδί IDEA, την υπογραφή, και το µήνυµα, αντίστοιχα. Το τµήµα του 

κλειδιού περιέχει όχι µόνο το κλειδί, αλλά περιλαµβάνει και ένα αναγνωριστικό κλειδιού επειδή 

οι χρήστες επιτρέπεται να έχουν περισσότερα από ένα δηµόσια κλειδιά. 

Το τµήµα υπογραφής περιέχει µια κεφαλίδα. Η κεφαλίδα ακολουθείται από µια 

χρονοσφραγίδα, το αναγνωριστικό για το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση του κατακερµατισµού της υπογραφής, µερικές 
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πληροφορίες τύπου που προσδιορίζουν τους αλγόριθµους που χρησιµοποιούνται (ώστε να 

επιτρέπεται η χρήση των MD6 και RSA2, όταν αυτοί εφευρεθούν), και τον ίδιο τον 

κρυπτογραφηµένο κατακερµατισµό. 

Το τµήµα µηνύµατος περιέχει και αυτό µια κεφαλίδα, το προεπιλεγµένο όνοµα αρχείου που 

θα χρησιµοποιηθεί αν ο παραλήπτης γράψει το αρχείο στο δίσκο, µια χρονοσφραγίδα 

δηµιουργίας του µηνύµατος, και τέλος το ίδιο το µήνυµα. 

 

Σχήµα 11. Η µορφή του µηνύµατος του κλασικού PGP 

 

Η διαχείριση των κλειδιών γίνεται µε ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή στο PGP, αφού είναι η 

Αχίλλειος πτέρνα όλων των συστηµάτων ασφαλείας. Η διαχείριση των κλειδιών λειτουργεί µε 

τον ακόλουθο τρόπο. Κάθε χρήστης διατηρεί τοπικά δύο δοµές δεδοµένων: έναν κρίκο 

ιδιωτικών κλειδιών και έναν κρίκο δηµόσιων κλειδιών. Ο κρίκος ιδιωτικών κλειδιών (private 

key ring) περιέχει ένα ή περισσότερα προσωπικά ζεύγη ιδιωτικού-δηµόσιου κλειδιού. Ο λόγος 

της υποστήριξης πολλών ζευγών ανά χρήστη είναι το να επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν 

τα δηµόσια κλειδιά τους περιοδικά ή όποτε πιστεύουν ότι κάποιο από αυτά έχει παραβιαστεί, 

χωρίς να ακυρώνονται τα µηνύµατα που βρίσκονται ήδη σε στάδιο προετοιµασίας ή στη 

διαδροµή. Κάθε ζεύγος σχετίζεται µε ένα αναγνωριστικό, έτσι ώστε ο αποστολέας ενός 

µηνύµατος να µπορεί να πει στον παραλήπτη ποιο δηµόσιο κλειδί χρησιµοποιήθηκε για την 

κρυπτογράφηση του µηνύµατος. Τα αναγνωριστικά που χρησιµοποιούνται στα µηνύµατα 

αποτελούνται από τα 64 λιγότερο σηµαντικά bit του δηµόσιου κλειδιού. Οι χρήστες είναι 

υπεύθυνοι για την αποφυγή των διενέξεων στα αναγνωριστικά των δηµόσιων κλειδιών τους. Τα 

δηµόσια κλειδιά κρυπτογραφούνται στο δίσκο µε ένα ειδικό (αυθαίρετα µεγάλο) συνθηµατικό, 

ώστε να προστατεύονται από ύπουλες επιθέσεις. 

Ο κρίκος δηµόσιων κλειδιών (public key ring) περιέχει δηµόσια κλειδιά για όσους 

αλληλογραφούν µε το χρήστη. Αυτά απαιτούνται για την κρυπτογράφηση των κλειδιών 

µηνυµάτων που σχετίζονται µε κάθε µήνυµα. Κάθε καταχώριση στον κρίκο δηµόσιων κλειδιών 
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δεν περιέχει µόνο το δηµόσιο κλειδί, αλλά περιλαµβάνει επίσης και το 64µπιτο αναγνωριστικό 

καθώς και µια ένδειξη σχετικά µε το πόσο εµπιστεύεται ο χρήστης το κλειδί. 

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζεται εδώ είναι το ακόλουθο. Υποθέστε ότι τα δηµόσια κλειδιά 

περιέχονται σε πίνακες ανακοινώσεων. Ένας τρόπος για να διαβάσει η Trudy το µυστικό 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του Bob είναι να επιτεθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να 

αντικαταστήσει το δηµόσιο κλειδί του Bob µε ένα κλειδί της επιλογής της. Όταν η Alice 

προσκοµίσει αργότερα το κλειδί που υποτίθεται ότι ανήκει στον Bob, η Trudy θα µπορεί να 

ξεκινήσει µια επίθεση συστοιχίας κάδων ενάντια στον Bob. 

Για να αποτραπούν τέτοιες επιθέσεις, ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους, 

η Alice θα πρέπει να γνωρίζει πόσο εµπιστεύεται το αντικείµενο που ονοµάζεται "κλειδί του 

Bob" στον κρίκο των δηµόσιων κλειδιών της. Αν γνωρίζει ότι ο Bob της έδωσε προσωπικά µια 

δισκέτα που περιείχε το κλειδί, µπορεί να θέσει το βαθµό εµπιστοσύνης στην υψηλότερη τιµή.  

3.2. Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI) 
Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure, PKI) είναι µία υποσχόµενη νέα 

τεχνολογία για τη παροχή ασφάλειας στις πληροφορίες που διακινούνται, όχι µόνο µέσω του 

∆ιαδικτύου, αλλά και µέσω των ιδιωτικών δικτύων επιχειρήσεων και οργανισµών. 

Ως Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI) ορίζεται ο συνδυασµός του υλικού, λογισµικού, 

µηχανισµών κρυπτογράφησης, πολιτικών ασφαλείας και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη 

δηµιουργία, αποθήκευση, διανοµή και διαχείριση κλειδιών και ψηφιακών πιστοποιητικών. Μία 

σωστά υλοποιηµένη Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει όλους τους απαραίτητους 

µηχανισµούς µέσω των οποίων ικανοποιούνται οι θεµελιώδεις απαιτήσεις για εµπιστευτικότητα, 

πιστοποίηση αυθεντικότητας, έλεγχο ακεραιότητας και µη αποκήρυξη. 

Όλοι οι χρήστες της PKI πρέπει να έχουν µία εγκεκριµένη ταυτότητα, η οποία είναι 

αποθηκευµένη σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδίδει η Αρχή Πιστοποίησης. Αυτό 

λειτουργεί ως ο σύνδεσµος της εµπιστοσύνης στο PKI. Αποµακρυσµένοι χρήστες και δικτυακοί 

τόποι που χρησιµοποιούν δηµόσια και ιδιωτικά κλειδιά και πιστοποιητικά δηµοσίων κλειδιών 

µπορούν να πιστοποιηθούν µε υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης. Η πιστοποίηση αυτή εξαρτάται από 

τρεις συνθήκες : 

� Πρέπει να κατοχυρώνεται ότι το δηµόσιο κλειδί που κατέχει το κάθε µέρος δεν έχει κλαπεί ή 

αντιγραφεί από τον ιδιοκτήτη του. 

� Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται  στον  ιδιοκτήτη  σε  αρµονία  µε  την καταγεγραµµένη 

πολιτική του εκδότη πιστοποιητικών. 

� Οι πολιτικές του εκδότη πιστοποιητικών πρέπει να ικανοποιούν τα εµπλεκόµενα µέρη, όσον 
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αφορά την πιστοποίηση της ταυτότητας. 

Από  τη  στιγµή  που  ικανοποιούνται  οι  τρεις  αυτές  συνθήκες,  τότε  υπάρχει  η σωστή 

βάση για την εξασφάλιση της ασφάλειας.   

Η PKI χρησιµοποιεί  ένα  σύστηµα  ζευγαριών κλειδιών, που είναι  ασύµµετρα, 

συνδέονται µαθηµατικά µεταξύ τους και εκτελούν αντίθετες ενέργειες, δηλαδή ότι κλειδώνει 

το ένα κλειδί, µόνο το άλλο µπορεί να ξεκλειδώσει. 

Τα δηµόσια και ιδιωτικά κλειδιά είναι µοναδικά για κάθε χρήστη σε ένα PKI σύστηµα. 

Το ιδιωτικό κλειδί δηµιουργείται πρώτα. Τα ιδιωτικά κλειδιά πρέπει να προστατεύονται 

από υποκλοπές και συνήθως αποθηκεύονται σε φυσικές συσκευές όπως είναι οι έξυπνες 

κάρτες ή τα tokens. Τα δηµόσια κλειδιά από την άλλη µεριά είναι διαθέσιµα σε όλους. 

Οποιοσδήποτε επιθυµεί να κάνει ασφαλείς συναλλαγές χρησιµοποιεί το δηµόσιο κλειδί του 

παραλήπτη ως µέρος της διαδικασίας κρυπτογράφησης. 

Κρυπτογραφώντας κάτι µε το δηµόσιο κλειδί κάποιου άλλου, εξασφαλίζεται ότι µόνο 

αυτός µπορεί να το αποκωδικοποιήσει. Αν για οποιοδήποτε λόγο το µήνυµα αποστολής µιας 

κρυπτογραφηµένης συναλλαγής παραβιαστεί, είναι απίθανο αυτό το µήνυµα να 

αποκωδικοποιηθεί και εκτελεστεί. 

 

3.2.1. Ψηφιακές υπογραφές 

Η ψηφιακή υπογραφή είναι για τον ηλεκτρονικό κόσµο ότι η χειρόγραφη υπογραφή για τον 

πραγµατικό. Επιβεβαιώνει την ταυτότητα του υπογράφοντος, αλλά και την ακεραιότητα των 

πληροφοριών που έχουν υπογραφεί. Σύµφωνα µε το Π.∆.150/2001, ως ηλεκτρονική  υπογραφή 

ορίζεται ένα σύνολο δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία µπορούν να συσχετιστούν  

λογικά µε άλλα δεδοµένα παρόµοιας µορφής και πιστοποιούν την ταυτότητα του δηµιουργού  

ή/και αποστολέα των δεδοµένων αυτών. Επίσης, η ψηφιακή υπογραφή µπορεί να θεωρηθεί πιο 

ασφαλής από την χειρόγραφή, αφού η πλαστογραφία στον ηλεκτρονικό κόσµο είναι 

υπολογιστικά αδύνατη. Η δηµιουργία µιας ψηφιακής υπογραφής είναι δύσκολα επιτεύξιµη µε 

την συµβατική συµµετρική κρυπτογραφία. Γι’ αυτό και η έννοια της ψηφιακής υπογραφής είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια της ασύµµετρης κρυπτογραφίας. Για να δηµιουργηθεί, 

λοιπόν, αλλά και για να επαληθευτεί µια ψηφιακή υπογραφή, χρειάζεται ένα ζεύγος κλειδιών, 

δηµόσιο και ιδιωτικό του υπογράφοντος, και µια συνάρτηση κατακερµατισµού. 

Το παρακάτω σχήµα περιγράφει τις διαδικασίες δηµιουργίας και επαλήθευσης µιας 

ψηφιακής υπογραφής.  
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Σχήµα 12. ∆ηµιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής 

 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, αρχικά ο αποστολέας, και άρα ο υπογράφων του µηνύµατος, 

δηµιουργεί µε χρήση µιας συνάρτησης κατακερµατισµού µια σύνοψη του µηνύµατος που θέλει 

να στείλει. Στη συνέχεια κρυπτογραφεί τη σύνοψη κάνοντας χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού, 

που µόνο αυτός κατέχει. Το αποτέλεσµα της κρυπτογράφησης αυτής είναι η ψηφιακή υπογραφή 

του αποστολέα. Το αρχικό µήνυµα στέλνεται στον παραλήπτη µαζί µε την ψηφιακή υπογραφή. 

Από την πλευρά του τώρα ο παραλήπτης παράγει επίσης µια σύνοψη του µηνύµατος που έλαβε, 

κάνοντας χρήση της ίδιας συνάρτησης κατακερµατισµού. Στη συνέχεια αποκρυπτογραφεί µε το 

δηµόσιο κλειδί του αποστολέα, που είναι ελευθέρα διαθέσιµο, την ψηφιακή υπογραφή και 

συγκρίνει τα αποτελέσµατα µε τη σύνοψη του µηνύµατος που παρήγαγε. Αν ταιριάζουν, τότε η 

ψηφιακή υπογραφή έχει επαληθευτεί. Αν όχι τότε ή το περιεχόµενο του µηνύµατος έχει 

αλλοιωθεί ή το δηµόσιο κλειδί δεν ταιριάζει µε το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη, δηλαδή η 

ψηφιακή υπογραφή είναι ψεύτικη.     

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα εργαλείο που εξασφαλίζει την πιστοποίηση αυθεντικότητας 

του αποστολέα, αλλά και την ακεραιότητα των δεδοµένων που στέλνονται. Η πιστοποίηση 

αυθεντικότητας εξασφαλίζεται όµως µε την προϋπόθεση ότι το ζεύγος δηµόσιου-ιδιωτικού 

κλειδιού που χρησιµοποιείται ανήκει πράγµατι σε εκείνον που υποστηρίζει ότι είναι ο 

αποστολέας του µηνύµατος. Το πρόβληµα που παρουσιάζεται µπορεί να ξεπεραστεί µε τη χρήση 

ψηφιακών εγγράφων που ονοµάζονται ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) και 

περιγράφονται στην επόµενη ενότητα.   

Εκτός από την πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εξασφάλιση της ακεραιότητας των 

δεδοµένων που στέλνονται, στα προτερήµατα της ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να προστεθεί 

και η δυνατότητα καθολικής επαλήθευσής της, αφού ο καθένας που έχει πρόσβαση στο δηµόσιο 
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κλειδί του αποστολέα µπορεί να την επαληθεύσει. Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η 

ευκολία στη δηµιουργία και την επαλήθευση της, αφού και τα δύο επιτυγχάνονται µε τη χρήση 

απλών και σχετικά εύκολων υπολογιστικών µηχανισµών. 

Οι πιο ευρέως διαδεδοµένοι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία και 

επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών είναι οι DSA και RSA. 

 

3.2.2. Ψηφιακά πιστοποιητικά 

Με  την  λήψη  ενός  µηνύµατος  µε  ηλεκτρονική  υπογραφή,  ο  παραλήπτης 

επαληθεύοντας την ηλεκτρονική υπογραφή βεβαιώνεται ότι το µήνυµα είναι ακέραιο. Ο 

παραλήπτης, για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής, χρησιµοποιεί το δηµόσιο κλειδί 

του αποστολέα. Αυτό όµως που δεν µπορεί να γνωρίζει ο παραλήπτης µε  βεβαιότητα,  είναι  

αν  ο  αποστολέας  του  µηνύµατος  είναι  όντως  αυτός  που ισχυρίζεται ότι είναι. Θεωρώντας 

ότι ο κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού είναι πράγµατι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι, και η 

µυστικότητα του ιδιωτικού κλειδιού δεν έχει παραβιαστεί, ο αποστολέας του µηνύµατος που 

υπέγραψε, δεν µπορεί να αρνηθεί το περιεχόµενο του µηνύµατος που έστειλε, άρα 

επιτυγχάνεται η µη αποκήρυξη.  

Κατά συνέπεια, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος του ιδιωτικού κλειδιού, και  

µόνον αυτός, δηµιούργησε την ηλεκτρονική υπογραφή και ότι το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα 

που χρησιµοποιεί ο παραλήπτης για την επαλήθευση της υπογραφής είναι όντως του  

αποστολέα. Απαιτείται δηλαδή, η  ύπαρξη ενός µηχανισµού τέτοιου, ώστε ο παραλήπτης να  

µπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του προσώπου µε το δηµόσιο κλειδί. Ο 

µηχανισµός αυτός θα πρέπει να υλοποιείται από µία οντότητα που εµπνέει εµπιστοσύνη και 

που εγγυάται ότι σε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο αντιστοιχεί το συγκεκριµένο δηµόσιο 

κλειδί. Σε ένα περιβάλλον Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού, οι παραπάνω προϋποθέσεις 

πληρούνται µε τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται 

από µία Τρίτη Έµπιστη Οντότητα (Trusted Third Party) που ονοµάζεται Αρχή Πιστοποίησης 

(Certification authority-CA). 

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate), ή αλλιώς ένα πιστοποιητικό δηµοσίου 

κλειδιού (public key certificate), είναι ένα ψηφιακά υπογεγραµµένο έγγραφο που συνδέει την 

τιµή ενός δηµοσίου κλειδιού µε την ταυτότητα µίας οντότητας (πρόσωπο, οργανισµός ή 

υπηρεσία) στην οποία ανήκει το συµπληρωµατικό ιδιωτικό κλειδί. Υπογράφοντας το 

πιστοποιητικό, η  Αρχής Πιστοποίησης (CA) βεβαιώνει ότι το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί 

στο δηµόσιο κλειδί του πιστοποιητικού, βρίσκεται στην κατοχή της οντότητας που αναφέρεται 
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στο πιστοποιητικό 

Τα πιστοποιητικά µπορούν  να περιέχουν µια ποικιλία πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων  

της επωνυµίας του κατόχου, του δηµοσίου κλειδιού, της ηµεροµηνίας λήξης του 

πιστοποιητικού, των λειτουργιών που πρέπει να εκτελέσει το δηµόσιο κλειδί  (κρυπτογράφηση,  

αποκρυπτογράφηση ή επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής), της ψηφιακής υπογραφής του 

εκδότη, του σειριακού του αριθµού και της µεθόδου κρυπτογράφησης. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψηφιακών πιστοποιητικών µεταξύ των οποίων είναι: 

� Χ.509 πιστοποιητικά δηµοσίου κλειδιού  

� SPKI (Simple Public Key Infrastructure) πιστοποιητικά  

� PGP (Pretty Good Privacy)  

Καθένας από τους τύπους πιστοποιητικών που αναφέρονται παραπάνω έχουν διαφορετική 

δοµή. Από τους παραπάνω τύπους πιστοποιητικών ο Χ.509 είναι εκείνος µε την µεγαλύτερη 

αποδοχή και για αυτό στη συνέχεια θα εξεταστεί αναλυτικά η δοµή του. 

Τη γνησιότητα των πιστοποιητικών εγγυώνται διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρείες-πάροχοι 

ψηφιακών πιστοποιητικών, όπως η Verisign. 

 

3.2.2.1. Πιστοποιητικά Χ. 509 

Το 1988, η ∆ιεθνής Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union-

ITU) πρότεινε το πρότυπο Χ.509 για ψηφιακά πιστοποιητικά. Από τότε, το Χ.509 έχει γίνει ένα 

de factο πρότυπο για την πιστοποίηση χρηστών σε ανοιχτά συστήµατα όπως το Internet. Το 

πρότυπο Χ.509 για ψηφιακά πιστοποιητικά έχει παρουσιαστεί σε τρεις εκδόσεις, µε την τρίτη 

και τελευταία έκδοση, Χ.509v3, να είναι η περισσότερο εφαρµόσιµη. Η ευρεία αποδοχή της 

Χ.509v3 οφείλεται στη δυνατότητά της να συµπεριλαµβάνονται στο πιστοποιητικό πρόσθετα 

χαρακτηριστικά ανάλογα µε την εφαρµογή που πρέπει να υλοποιηθεί.  

Το κάθε X.509 πιστοποιητικό περιλαµβάνει έναν αριθµό έκδοσης, έναν σειριακό 

αριθµό, πληροφορίες ταυτότητας, πληροφορίες σχετικές µε τον αλγόριθµο και την υπογραφή 

της αρχής που το εκδίδει. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η γενική δοµή ενός 

πιστοποιητικού Χ.509 τρίτης έκδοσης. 

Version
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Unique

ID

Subject
Unique

ID
Extensions

Digital
Signature
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Σχήµα 13. Η γενική δοµή ενός πιστοποιητικού X.509v3 
 

Τα X.509v3 πιστοποιητικά είναι ευρέως χρησιµοποιηµένα από πολλά  µοντέρνα  
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κρυπτογραφικά  πρωτόκολλα,  περιλαµβάνοντας  και  το  SSL.  Τα X.509 πιστοποιητικά  δεν 

χρησιµοποιήθηκαν  από το πρόγραµµα PGP κρυπτογράφησης email στις εκδόσεις 2.0 έως 4.5, 

αλλά πλέον υποστηρίζονται. 

 

3.2.3. Αρχές Πιστοποίησης (CA) 

Κύρια λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης (CA), ή αλλιώς Αρχής Έκδοσης, είναι να πιστοποιεί την 

αυθεντικότητα των οντοτήτων που λαµβάνουν µέρος σε µία ηλεκτρονική συναλλαγή. Για να το πετύχει 

αυτό, η Αρχή Πιστοποίησης εκδίδει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Στα πλαίσια του PKI, πιστοποίηση είναι η 

διαδικασία της συσχέτισης της ταυτότητας ενός χρήστη και ενδεχοµένως άλλων πληροφοριών µε ένα 

δηµόσιο κλειδί. Το αποτέλεσµα της πιστοποίησης είναι ένα πιστοποιητικό δηµοσίου κλειδιού το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά από το ιδιωτικό κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης. Η ψηφιακή υπογραφή των 

πιστοποιητικών µε το ιδιωτικό κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης εξασφαλίζει την ακεραιότητα τους. 

Επειδή τις περισσότερες φορές υπάρχει πληθώρα αιτήσεων πιστοποιητικών, είναι δύσκολο για την 

Αρχή Πιστοποίησης να δέχεται τα αιτήµατα, να εξακριβώνει την εγκυρότητά τους και τέλος να εκδίδει τα 

πιστοποιητικά. Η Αρχή Καταχώρησης (RA) είναι ο µεσολαβητής ανάµεσα στον πελάτη που αιτείται ένα 

ψηφιακό πιστοποιητικό και την Αρχή Πιστοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά ότι η Αρχή 

Πιστοποίησης εµπιστεύεται την Αρχή Καταχώρησης.  

Οι οντότητες οι οποίες κάνουν αίτηση σε  µια Αρχή Πιστοποίησης ή Αρχή Καταχώρησης RA για την 

έκδοση πιστοποιητικών ονοµάζονται πελάτες Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI clients). Για να 

αποκτήσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από µια Αρχή Πιστοποίησης ο πελάτης PKI θα πρέπει να 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα: 

1. Αποστολή µιας αίτησης για τη δηµιουργία ενός ζεύγους δηµόσιου-ιδιωτικού κλειδιού. Το ζεύγος των 

κλειδιών µπορεί να δηµιουργεί είτε από την Αρχή Πιστοποίησης από τον ίδιο το χρήστη. Τα κλειδιά 

που θα δηµιουργηθούν περιέχουν πληροφορίες για τον χρήστη. 

2. Αφού έχει δηµιουργηθεί το ζεύγος των κλειδιών, ο χρήστης θα πρέπει να στείλει στην Αρχή 

Πιστοποίησης µια αίτηση για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω µιας 

Αρχής Καταχώρησης. 

3. Αφού ο πελάτης λάβει το πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης είναι σε θέση να πιστοποιήσει 

την αυθεντικότητά του µέσα σε ένα επικοινωνιακό σύστηµα. 

Όλη η επικοινωνία µεταξύ του πελάτη και της Αρχής Πιστοποίησης κρατείται µυστική. Επίσης, ο 

πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του ιδιωτικού του κλειδιού. Σε περίπτωση που το ιδιωτικό 

κλειδί χαθεί τότε τα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα δεν θα µπορούν να αποκρυπτογραφηθούν. Ακόµη, σε 

περίπτωση που το ιδιωτικό κλειδί υποπέσει στην ιδιοκτησία κάποιας µη εξουσιοδοτηµένης οντότητας, τότε 
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εκείνη θα είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε µήνυµα. Γίνεται λοιπόν προφανές ότι η 

ασφάλεια του ιδιωτικού κλειδιού είναι πολύ σηµαντική. Ένας χρήστης µπορεί να διασφαλίσει τη 

µυστικότητα του ιδιωτικού του κλειδιού χρησιµοποιώντας διάφορες συσκευές υλικού, όπως είναι τα tokens 

και οι έξυπνες κάρτες. Ένα token είναι µια φορητή συσκευή που χρησιµοποιείται για να πιστοποιήσει την 

αυθεντικότητα ενός χρήστη που εισέρχεται σε ένα δίκτυο. Μια έξυπνη κάρτα µοιάζει πολύ µε µία 

πιστωτική κάρτα, µε τη διαφορά ότι έχει ενσωµατωµένο έναν µικροεπεξεργαστή κατάλληλο για 

αποθήκευση πληροφοριών. Πρόσβαση στη λειτουργία της κάρτας έχει µόνο εκείνος ο χρήστης που κατέχει 

το κατάλληλο κωδικό PIN (Personal Identification Number). 

 

 

3.3. Ασφαλής µετάδοση 
Μέχρι τώρα έγινε αναφορά  σε τεχνικές  και  µεθόδους  προστασίας των δεδοµένων που µεταφέρονται 

µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι οποίες βασίζονται στην κρυπτογράφηση των δεδοµένων 

αυτών. Η χρήση της κρυπτογράφησης αποσκοπεί στην απόκρυψη του πραγµατικού νοήµατος των 

δεδοµένων, εφόσον το σύστηµα που τα διακινεί υποστεί εισβολή και αυτά υποκλαπούν από τον εισβολέα. 

Αυτός µπορεί να έχει πλέον πρόσβαση σε αυτά, αλλά δεν µπορεί να τα αξιοποιήσει. 

Με  βάση  την  τεχνική  της  κρυπτογράφησης  έχουν  αναπτυχθεί  ποικίλες τεχνολογικές λύσεις, οι 

οποίες προστατεύουν τα ηλεκτρονικά συστήµατα από οποιαδήποτε  προσπάθεια  εξωτερικής  εισβολής.  Η  

εν  λόγω  τεχνολογία χρησιµοποιείται  ήδη  ευρέως  στα  δίκτυα  υπολογιστών  και  τα  ηλεκτρονικά 

συστήµατα που επικοινωνούν µέσω ∆ιαδικτύου, έναν χώρο κατεξοχήν ευάλωτο σε παρόµοιες επιθέσεις. 

Πρόκειται για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας κυρίως µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (W.W.W.), τα οποία 

αναλύονται παρακάτω.  

 

3.3.1. Το πρωτόκολλο SSL 

Το SSL (Secure Socket  Layer),  είναι  ένα  γενικού  σκοπού  πρωτόκολλο  για   την αποστολή 

κρυπτογραφηµένης πληροφορίας µέσω του Internet. Αναπτύχθηκε από την Netscape και έγινε προσιτό από 

το πλατύ κοινό από τον web browser και server της Netscape.  Από  τότε,  το  SSL  έχει  ενσωµατωθεί  

µέσα  σε  πολλούς  άλλους  web  servers  και browsers,  έτσι  ώστε  πλέον η  υποστήριξη  του  SSL  να  µην  

είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά µια αναγκαιότητα. Το SSL χρησιµοποιείται  και  για  non-web 

εφαρµογές,  όπως  είναι  το  secure  Telnet.  Το  SSL  είναι  τώρα  ένα  από  τα  πιο δηµοφιλή πρωτόκολλα 

κρυπτογράφησης στο Internet. 
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Τι είναι το SSL 

 
Το  SSL  είναι  ένα  επίπεδο  (layer)  που  υπάρχει  ανάµεσα  στο επίπεδο του  TCP/IP πρωτοκόλλου 

και στο επίπεδο εφαρµογής. Ενώ το κανονικό TCP/IP πρωτόκολλο απλά  στέλνει  ένα  ανώνυµο  free-error  

ρεύµα  πληροφοριών  ανάµεσα  στους  δύο υπολογιστές,  το  SSL  προσθέτει  πολυάριθµες  λειτουργίες  σε  

αυτό  το  ρεύµα, περιλαµβάνοντας : 

� Απόδειξης γνησιότητας και απαγόρευση απάρνησης του server, χρησιµοποιώντας ψηφιακές 

υπογραφές. 

� Απόδειξης γνησιότητας και απαγόρευση απάρνησης του client, χρησιµοποιώντας ψηφιακές 

υπογραφές. 

� Εµπιστοσύνη δεδοµένων µέσω της χρήσης της κρυπτογραφίας. 

� Ακεραιότητα  δεδοµένων  µέσω  της  χρήσης  κωδικών  απόδειξης  γνησιότητας µηνυµάτων. 

Η κρυπτογραφία είναι ένας γρήγορα αναπτυσσόµενος τοµέας, και τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα δεν 

δουλεύουν αν τα δυο µέρη της επικοινωνίας δεν χρησιµοποιούν τους ίδιους αλγόριθµους. Για το λόγο 

αυτό, το SSL είναι επεκτάσιµο και ένα πρωτόκολλο που µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα. Όταν ένα 

πρόγραµµα που χρησιµοποιεί SSL προσπαθεί να επικοινωνήσει µε ένα άλλο, τότε τα δύο προγράµµατα 

ηλεκτρονικά συγκρίνουν στοιχεία  και  καθορίζουν  ποιος  είναι  ο  δυνατότερος  κρυπτογραφικός 

αλγόριθµος που διαθέτουν από κοινού. Αυτή η συναλλαγή ονοµάζεται SSL Hello. 

 
Εκδόσεις  του SSL 

 
Το SSL πρωτόκολλο σχεδιάστηκε από την Netscape για χρήση µε τον Netscape Navigator. Η έκδοση 

1.0 του πρωτοκόλλου χρησιµοποιήθηκε µέσα στον Netscape. Η έκδοση 2.0 συµπεριλήφθηκε µε το 

Netscape Navigator 1 και 2. Αφού το SSL 2.0 δηµοσιεύτηκε,  η  Microsoft  δηµιούργησε  ένα  παρόµοιο  

secure  link  πρωτόκολλο, ονοµαζόµενο  PCT,  το  οποίο  ξεπέρασε  µερικές  αδυναµίες  του  SSL  2.0.  Τα 

πλεονεκτήµατα του PCT ενσωµατώθηκαν στο SSL 3.0.  

 
Πώς λειτουργεί 

 
Το SSL αποτελείται από δύο υποπρωτόκολλα, ένα για την εγκαθίδρυση µιας ασφαλούς σύνδεσης και 

ένα για τη χρήση της. Το υποπρωτόκολλο εγκαθίδρυσης συνδέσεων φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

Ξεκινά µε το µήνυµα 1, όταν η Alice στέλνει µια αίτηση στον Bob για την εγκαθίδρυση µιας σύνδεσης. Η 

αίτηση καθορίζει την έκδοση SSL που έχει η Alice και τις προτιµήσεις της σχετικά µε τους αλγόριθµους 

συµπίεσης και κρυπτογραφίας. Περιέχει επίσης έναν αριθµό µίας χρήσης RA, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί 

αργότερα. 



- 55 - 

 

Σχήµα 14. Υποπρωτόκολλο εγκαθίδρυσης συνδέσεων SSL. 

 
Στη συνέχεια είναι η σειρά του Bob. Στο µήνυµα 2 ο Bob κάνει µια επιλογή ανάµεσα στους διάφορους 

αλγόριθµους που µπορεί να υποστηρίξει η Alice και στέλνει το δικό του αριθµό µίας χρήσης RB. Στη 

συνέχεια, στο µήνυµα 3, στέλνει ένα πιστοποιητικό που περιέχει το δηµόσιο κλειδί του. Αν το 

πιστοποιητικό αυτό δεν υπογράφεται από κάποια ευρέως γνωστή αρχή, στέλνει επίσης και µια αλυσίδα 

πιστοποιητικών που µπορούν να ακολουθηθούν µέχρι µια τέτοια αρχή. Όλοι οι φυλλοµετρητές, 

συµπεριλαµβανοµένου αυτού της Alice, έχουν προκαταβολικά εγκατεστηµένα γύρω στα 100 δηµόσια 

κλειδιά - έτσι, αν ο Bob µπορέσει να εγκαθιδρύσει µια αλυσίδα που να αγκυρώνεται σε κάποιο από αυτά, η 

Alice θα είναι σε θέση να επαληθεύσει το δηµόσιο κλειδί του Bob. Στο σηµείο αυτό ο Bob µπορεί να 

στείλει κάποια άλλα µηνύµατα (όπως µια αίτηση για το πιστοποιητικό δηµόσιου κλειδιού της Alice). Όταν 

ο Bob τελειώσει, στέλνει το µήνυµα 4 για να πει στην Alice ότι είναι η σειρά της. 

Η Alice αποκρίνεται επιλέγοντας ένα τυχαίο προκαταρκτικό κλειδί (premaster key) των 384 bit και 

στέλνοντας το στον Bob κρυπτογραφηµένο µε το δηµόσιο κλειδί του (µήνυµα 5). Το πραγµατικό κλειδί 

συνδιάλεξης που θα χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων συνάγεται µε περίπλοκο 

τρόπο από το προκαταρκτικό κλειδί σε συνδυασµό µε τους δύο αριθµούς µίας χρήσης. Αφού ληφθεί το 

µήνυµα 5, τόσο η Alice όσο και ο Bob είναι σε θέση να υπολογίσουν το κλειδί συνδιάλεξης. Για το λόγο 

αυτόν, η Alice λέει στον Bob να µεταβεί στη νέα κρυπτογραφία (µήνυµα 6) και δηλώνει επίσης ότι έχει 

τελειώσει µε το υποπρωτόκολλο εγκαθίδρυσης (µήνυµα 7). Ο Bob επιβεβαιώνει τότε τη λήψη των 

µηνυµάτων της (µηνύµατα 8 και 9). 

Ωστόσο, αν και η Alice γνωρίζει ποιος είναι ο Bob, ο Bob δεν γνωρίζει ποια είναι η Alice (εκτός και αν 

η Alice έχει ένα δηµόσιο κλειδί και ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό για αυτό, περίπτωση µάλλον απίθανη για 
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έναν ιδιώτη). Έτσι, το πρώτο µήνυµα του Bob µπορεί να είναι µια αίτηση προς την Alice να συνδεθεί 

χρησιµοποιώντας ένα εκ των προτέρων ορισµένο όνοµα χρήστη και συνθηµατικό. Το πρωτόκολλο 

σύνδεσης είναι, όµως, έξω από την εµβέλεια του SSL. Αφού επιτευχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η 

σύνδεση µπορεί να αρχίσει η µετάδοση δεδοµένων. 

Για την πραγµατική µεταφορά χρησιµοποιείται ένα δεύτερο υποπρωτόκολλο, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα. Τα µηνύµατα του φυλλοµετρητή τεµαχίζονται αρχικά σε θραύσµατα µεγέθους µέχρι και 

16 KB. Αν είναι ενεργοποιηµένη η συµπίεση, κάθε θραύσµα συµπιέζεται χωριστά. Μετά από αυτό το 

βήµα, ένα µυστικό κλειδί που συνάγεται από τους δύο αριθµούς µίας χρήσης και το προκαταρκτικό κλειδί 

συνενώνεται µε το συµπιεσµένο κείµενο και το αποτέλεσµα κατακερµατίζεται µε το συµφωνηµένο 

αλγόριθµο κατακερµατισµού (συνήθως τον MD5). Ο κατακερµατισµός προσαρτάται σε κάθε θραύσµα ως 

κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας µηνύµατος (MAC). Το συµπιεσµένο θραύσµα µαζί µε τον κωδικό 

MAC κρυπτογραφείται στη συνέχεια µε το συµφωνηµένο συµµετρικό αλγόριθµο κρυπτογράφησης. Τέλος 

προστίθεται µια κεφαλίδα θραύσµατος, και το θραύσµα µεταδίδεται µέσω της σύνδεσης TCP. 

 

Σχήµα 15. Υποπρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων SSL. 

 
Χαρακτηριστικά 

 

Το  SSL  3.0  προσφέρει  πολλά  χαρακτηριστικά  θεωρητικού  αλλά  και  πρακτικού ενδιαφέροντος : 

 

 ∆ιαχωρισµός  των  καθηκόντων 

 

Το  SSL  χρησιµοποιεί  ξεχωριστούς  αλγόριθµους  για  την  κρυπτογράφηση,  την απόδειξη 

γνησιότητας και την ακεραιότητα των δεδοµένων µε διαφορετικά κλειδιά (που ονοµάζονται “µυστικά”, 

secrets) για κάθε λειτουργία. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτού του διαχωρισµού των καθηκόντων είναι ότι τα 
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µεγαλύτερα κλειδιά µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για  την  απόδειξη  γνησιότητας  και  για  την  

ακεραιότητα  των δεδοµένων, ενώ τα µικρότερα κλειδιά να χρησιµοποιούνται για την µυστικότητα.  

Το   SSLv3 παρέχεται για τις συνδέσεις που δεν κρυπτογραφούνται αλλά αποδεικνύεται η γνησιότητα  

τους  και  προστατεύονται  εναντίον  προµελετηµένων αλλοιώσεων  από  κάποιον  επιτηδευµένο  attacker. 

Η επιλογή των αλγόριθµων και του µήκους των κλειδιών καθορίζεται από τον SSL server, αλλά 

περιορίζεται και από τις δυο µεριές, τον server και τον client. 

 
Αποτελεσµατικότητα 

 

Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού είναι µια χρονοβόρα διαδικασία.  Πόσο  

µάλλον  όταν  επαναλαµβάνεται  αυτή  η επεξεργασία για κάθε επικοινωνία ανάµεσα στον client και σε 

έναν server. Οι SSL εφαρµογές µπορούν να αποθηκεύουν  κρυφά  (cache) ένα µυστικό “master secret”   

που διατηρείται αναλλοίωτο µεταξύ των SSL συνδέσεων. Αυτό επιτρέπει  στις  καινούργιες  SSL 

συνδέσεις να ξεκινήσουν αµέσως την ασφαλή επικοινωνία, χωρίς να χρειάζεται να εκτελεστούν 

περισσότερες λειτουργίες δηµόσιου κλειδιού . 

  
Πιστοποιητικό  βασισµένο στην απόδειξη γνησιότητας 

 

Το SSL παρέχεται για την απόδειξη γνησιότητας και των δύο, του client και του server,   µέσω   της   

χρήσης των ψηφιακών  πιστοποιητικών  και  των  ψηφιακά υπογεγραµµένων προκλήσεων αναγνώρισης. 

Το SSLv3 χρησιµοποιεί τα X.509 v3 πιστοποιητικά, µολονότι η IETF τυποποίηση του SSL ίσως   

χρησιµοποιεί διαφορετικά είδη πιστοποιητικών καθώς είναι τυποποιηµένα. Η  απόδειξη  γνησιότητας  είναι  

ένα προαιρετικό µέρος του πρωτοκόλλου, µολονότι τα πιστοποιητικά του server είναι αποτελεσµατικά 

εξουσιοδοτηµένα από τις σηµερινές SSL εφαρµογές. 

 
Αγνωστικό πρωτόκολλο  (Protocol Agnostic) 

 
Αν και το SSL σχεδιάστηκε για να τρέχει στην κορυφή του TCP/IP, αυτό στην πραγµατικότητα µπορεί 

να τρέξει στην κορυφή κάθε αξιόπιστου connection-oriented πρωτοκόλλου, όπως είναι το X.25 ή το OSI. 

Το SSL πρωτόκολλο δεν µπορεί να “τρέξει”  στην  κορυφή  ενός  µη  αξιόπιστου πρωτοκόλλου  όπως  

είναι  το  IP  User Datagram Protocol (UDP). 

Όλη η SSL επικοινωνία παίρνει µέρος πάνω σε ένα απλό διπλής κατεύθυνσης ρεύµα. Στην περίπτωση 

του TCP/IP, οι πόρτες που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι αυτές του παρακάτω πίνακα. 
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Keyword 
 

Decimal Port 
 

Purpose 
 

https 
 

443/tcp 
 

SSL-protected HTTP 
 

ssmtp 
 

465/tcp 
 

SSL-protected SMTP (mail sending) 
 

snews 
 

563/tcp 
 

SSL-protected Usenet News 
 

ssl-ldap 
 

636/tcp 
 

SSL-protected LDAP 
 

spop3 
 

995/tcp 
 

SSL-protected POP3 (mail retrieving) 

 

 
Προστασία ενάντια στις man-in-the-middle και replay επιθέσεις. 

 
 Το SSL πρωτόκολλο είναι ειδικά σχεδιασµένο για να προστατεύει ενάντια στις man- in-the-middle και 

replay επιθέσεις. Σε µια man-in-the-middle επίθεση, ο επιτιθέµενος παρεµβάλλεται  και  υποκλέπτει  όλες  

τις  επικοινωνίες  ανάµεσα  στα  δύο  µέρη, κάνοντας τον καθένα να νοµίζει ότι αυτός επικοινωνεί µε τον 

άλλον. Το SSL δίνει προστασία ενάντια στην man-in-the-middle επίθεση κάνοντας χρήση ψηφιακών   

πιστοποιητικών   για   να   επιτρέψει   στον   web   χρήστη   να   µάθει   το επικυρωµένο (validated) όνοµα 

του web site.  

 
Υποστήριξη  για συµπίεση 

 
Επειδή  τα  κρυπτογραφηµένα  δεδοµένα  δεν  µπορούν  να  συµπιεστούν,  το  SSL εξασφαλίζει για το 

µέλλον την ικανότητα να συµπιέζει τα δεδοµένα του χρήστη πριν αυτά  κρυπτογραφηθούν.  Το  SSL  

υποστηρίζει  πολλούς  αλγόριθµους  συµπίεσης. Ωστόσο  δεν  υπάρχει  σήµερα  κάποια  SSL  εφαρµογή  

που  να  ενσωµατώνει  την συµπίεση. 

 
Συµβατότητα  µε το SSL 2.0 

 
Οι SSLv3.0 servers  µπορούν  να  δέχονται συνδέσεις  από SSLv2.0  clients και  να χειρίζονται το 

µήνυµα αυτόµατα χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ξανασυνδεθεί ο client. 

 
 
Ψηφιακά  Πιστοποιητικά 

 
Το SSL κάνει εκτεταµένη χρήση των πιστοποιητικών δηµοσίου κλειδιού για την απόδειξη γνησιότητας 

τόσο του client, όσο και του server στις SSL συναλλαγές. Το SSL κάνει χρήση των X.509v3 

πιστοποιητικών για τον έλεγχο των RSA ζεύγος κλειδιών. 
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Επίδοση  εκτέλεσης 

 
Το  SSL  εµφανώς  µειώνει  την  ταχύτητα  µετάδοσης  της  πληροφορίας  µέσω  του Internet. Η 

επίδοση της επιβράδυνσης είναι κυρίως αποτέλεσµα της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης 

δηµόσιου κλειδιού που απαιτείται για να αρχικοποιηθεί η πρώτη  SSL  σύνδεση.  Σε  σύγκριση  µε  αυτό,  

οι  επιπλέον  κρυπτογραφήσεις  και αποκρυπτογραφήσεις  δεδοµένων  µε  τους  RC2,  RC4,  ή  τον  DES  

είναι  πρακτικά ασήµαντες. 

Εάν έχουµε έναν γρήγορο υπολογιστή και µια σχετικά αργή σύνδεση στο δίκτυο το επιπλέον του SSL 

µπορεί να είναι ασήµαντο, ειδικά εάν στέλνουµε µεγάλες  ποσότητες  πληροφοριών πάνω  από  µια  απλή  

SSL  σύνοδο  ή  πάνω  από πολλαπλές SSL συνόδους που χρησιµοποιούν ένα κοινό “master secret”. 

Από την άλλη πλευρά, εάν απαιτούµε να “σερβίρουµε” µεγάλο µέγεθος SSL HTTP αιτήσεων  µέσα  

σε  ένα  λεπτό,  πρέπει  να  αποφασίσουµε  είτε  στην  αγορά  ενός εξαιρετικά  γρήγορου  υπολογιστή  είτε  

στην  hardware  βοήθεια  για  τις  δηµόσιου κλειδιού λειτουργίες. Για να µειώσουν την επίδραση του SSL, 

πολλοί οργανισµοί µεταδίδουν των όγκο των πληροφοριών τους “καθαρά”, και χρησιµοποιούν το SSL 

µόνο για κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδοµένων. ∆υστυχώς αυτό αφήνει τον χρήστη ανοιχτό σε µια 

επίθεση, επειδή τα µη-κρυπτογραφηµένα HTML αρχεία µπορούν να τροποποιηθούν κατά  την  µετάδοση,  

καθώς αυτά  στέλνονται από  τον client  στον server, µε ένα εξεζητηµένο πρόγραµµα φιλτράρισµα πακέτων 

και εισαγωγής νέων στοιχείων (injection). 

 

3.3.2. Το πρωτόκολλο S-HTTP 

Το  HTTP  λειτουργεί  σε  ανώτερο επίπεδο  από  το  SSL,  καθώς  το  πρώτο  προσφέρει  ασφάλεια  σε  

επίπεδο κειµένου, το οποίο διαχειρίζεται ο τελικός χρήστης, ενώ το δεύτερο σε επίπεδο σύνδεσης µεταξύ 

υπολογιστών. Στην πραγµατικότητα το Ασφαλές Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου SHTTP (Secure 

HyperText Transfer Protocol) της εταιρείας CommerceNet αποτελεί  µία  επέκταση  του  δηµοφιλούς  

πρωτοκόλλου  HTTP  µε  επιπλέον χαρακτηριστικά ασφαλείας. Προσφέρει διάφορες τεχνικές για την 

προστασία των  δεδοµένων,  όπως  κρυπτογράφηση  µε  χρήση  αλγορίθµων  RSA.  Οι αλγόριθµοι αυτοί 

χρησιµοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. Τα κλειδιά αυτά παράγονται µε τη χρήση δύο πολύ µεγάλου µήκους 

πρώτων αριθµών, οι οποίοι είναι σχεδόν αδύνατον να υπολογιστούν. Οι αλγόριθµοι αυτοί προβλέπεται να 

αποτελέσουν τη βάση για πολλές µεθόδους πληρωµών µέσω δικτύων υπολογιστών. 

 

3.3.3. Το πρωτόκολλο SET 

 
Οι δυο µεγαλύτεροι οργανισµοί πιστωτικών καρτών, VISA και MasterCard, σε συνεργασία µε έναν 

αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων από τον χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας, έχουν αναπτύξει το 
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πρωτόκολλο SET, για την ασφαλή πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσα από ψηφιακά δίκτυα. Οι 

πληροφορίες που µεταδίδονται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο SET προστατεύονται µε κρυπτογράφηση µε 

δηµόσιο κλειδί. Το πρωτόκολλο SET απαιτεί την ύπαρξη ειδικού λογισµικού στον υπολογιστή του 

αγοραστή όπως και στον κόµβο του πωλητή. 

Βασικά, το πρωτόκολλο SET περιλαµβάνει τις ίδιες διαδικασίες που υπάρχουν ήδη για την πληρωµή 

µε πιστωτικές κάρτες: ο πωλητής επικοινωνεί (τηλεφωνικά ή µέσα από ειδική συσκευή) µε τον οργανισµό 

πιστωτικών καρτών, δίνει τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή και την αξία της πώλησης, και 

ζητά έγκριση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο πωλητής εισπράττει την πληρωµή του από την τράπεζα που 

έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα και ο αγοραστής πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας 

σύµφωνα µε τους όρους που έχει συµφωνήσει µε την τράπεζα. Το πρωτόκολλο SET ουσιαστικά επιτρέπει 

την επικοινωνία για την έγκριση της συναλλαγής µέσα από το ψηφιακό δίκτυο. 

Το πρωτόκολλο SET είναι ένα πολύπλοκο και συµπαγές σύστηµα, που χρησιµοποιεί την ισχυρότερη 

υπάρχουσα µέθοδο κρυπτογράφησης και ψηφιακά πιστοποιητικά για την προστασία κάθε συναλλαγής. Σε 

κάθε συναλλαγή συµµετέχουν τέσσερα µέρη: ο αγοραστής, ο πωλητής, η τράπεζα και ο οργανισµός 

πιστωτικών καρτών. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε συναλλαγή πρέπει να δηµιουργούνται και να µεταδίδονται 

πολλά ψηφιακά πιστοποιητικά, κάτι που δεν έχει ακόµη δοκιµαστεί στην πράξη σε µεγάλη κλίµακα. 

 

Σχήµα 16. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου SET 

 

Πλεονεκτήµατα του SET σε σχέση µε το SSL 

Το πρωτόκολλο SSL χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας ασφαλούς επικοινωνίας µεταξύ του 

πελάτη και του διακοµιστή, όπου ο αγοραστής θα µπορεί να µεταβιβάζει κρυπτογραφηµένο τον αριθµό 

της πιστωτικής του κάρτας. ∆εν βοηθάει όµως στα υπόλοιπα στοιχεία της συναλλαγής, δηλαδή στον 

έλεγχο της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, στην εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας 

και την απολαβή της έγκρισης της συναλλαγής από την τράπεζα του αγοραστή. 

Ένα ακόµη πρόβληµα του πρωτοκόλλου SSL , αποτελεί η ασφάλεια από τη πλευρά του διακοµιστή. 
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Κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή 

µεταβιβάζεται και αποθηκεύεται σε µία βάση δεδοµένων του ψηφιακού καταστήµατος. Στην περίπτωση 

που κάποιος εισβολέας µπορέσει να εισέλθει στο διακοµιστή του ψηφιακού καταστήµατος, τότε ολόκληρη 

η βάση δεδοµένων των αριθµών των πιστωτικών καρτών θα είναι έκθετη. 

Το SET διαθέτει δύο ζεύγη κλειδιά για συγκεκριµένα µέρη του πρωτοκόλλου, σε αντίθεση µε το SSL, 

που χρησιµοποιεί το ίδιο ζεύγος κλειδιών τόσο για την κρυπτογράφηση, όσο και για τις ψηφιακές 

υπογραφές. Συγκεκριµένα στο SET, το ψηφιακό κατάστηµα, η τράπεζα του καταστήµατος και η τράπεζα 

έκδοσης της πιστωτικής κάρτας κατέχουν δύο ζεύγη κλειδιών, το ένα χρησιµοποιείται για κρυπτογράφηση 

και το άλλο για τις ψηφιακές υπογραφές. 

 

3.3.4. Το πρωτόκολλο IPSec  

Η ασφάλεια του Internet πρωτοκόλλου ή IPSec είναι η βάση για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, γιατί ο χειρισµός τους γίνεται σε επίπεδο πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο αυτό διαβεβαιώνει 

ότι είναι ασφαλείς οι συναλλαγές από και προς τον Web διακοµιστή. Για παράδειγµα, αν κάποιος συνδεθεί 

σε µια Web τοποθεσία και προσπαθήσει να στείλει µία παραγγελία, το IPSec είναι η ασφάλεια που 

εφαρµόζεται σε αυτήν την συναλλαγή, βεβαιώνει λοιπόν ότι φθάνει αµετάβλητη, αδιάβαστη και 

προερχόµενη από το άτοµο που ισχυρίζεται ότι την στέλνει. 

Με άλλα λόγια, το IPSec λειτουργεί κλείνοντας το πακέτο των πληροφοριών το οποίο αποστέλλεται, 

σε ένα άλλο πακέτο, πριν σταλεί µέσω ∆ιαδικτύου. Στον παραλήπτη, το πακέτο αποκωδικοποιείται και 

διαβάζεται από µία συσκευή που έχει καθορίσει ο αποστολέας. 

Το IPSec, αποτελείται από τρεις διαφορετικούς µηχανισµούς ασφάλειας : την επικεφαλίδα ελέγχου 

ταυτότητας, το ωφέλιµο φορτίο συµπυκνωµένης ασφάλειας και το κλειδί διαχείρισης. Οι τρεις µηχανισµοί 

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µεταξύ τους, για καλύτερα αποτελέσµατα ασφάλειας.  

 

 

Σχήµα 17. Τρόπος λειτουργίας του πρωτοκόλλου IPSec 

 
Επικεφαλίδα ελέγχου ταυτότητας (authentication header): Το AH επικεντρώνεται στον έλεγχο 
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ταυτότητας των ατόµων που στέλνουν τις πληροφορίες και βεβαιώνεται ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στην 

διαδροµή. Το AH µµπαίνει µετά την IP επικεφαλίδα, αλλά πριν από τις άλλες πληροφορίες που πρόκειται 

να πιστοποιηθούν. 

Ωφέλιµο φορτίο συµπυκνωµένης ασφάλειας (encapsulating security payload- ESP): Το ESP 

πιστοποιεί επίσης την ταυτότητα του χρήστη, αλλά υποστηρίζει και την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. 

Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ESP που µπορούν να προσαρµοστούν για κάθε κατάσταση. Στη χρήση 

του AH και του ESP, ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα πρέπει να συµφωνήσουν σε ένα κλειδί 

κρυπτογράφησης, ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης, µία µέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Γενικά, το ESP 

εφαρµόζεται πρώτα στο επίπεδο µεταφοράς για να προετοιµαστεί η αποστολή ενός µηνύµατος. Μετά 

προστίθεται το AH στην κορυφή, ώστε το πρώτο πράγµα που θα διαβαστεί από τον παραλήπτη να είναι 

αυτό. 

Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης Κλειδιού Internet (Internet Key Management Protocol): Το πρωτόκολλο 

αυτό αποτελεί τον πυρήνα του IPSec. Ο µηχανισµός αυτός επιτρέπει να ανταλλάσσουν δύο µέρη τα 

δηµόσια κλειδιά τους και να διαµορφώνουν µία ασφαλή σύνοδο. Αφού γίνει η ανταλλαγή των δηµοσίων 

κλειδιών, ορίζεται ένα προσδιοριστικό συνόδου. Το προσδιοριστικό αυτό, αποτελεί τον ορισµό της 

∆ιαδικτυακής σχέσης που µοιράζονται δύο µέρη. Για παράδειγµα, ένα προσδιοριστικό συνόδου πιστοποιεί 

το άτοµο µε το οποίο συνδιαλεγόµαστε και µετά επιτρέπει την εκτέλεση ορισµένων εντολών που µπορεί 

να έχουµε διαµορφώσει γι’ αυτήν την σχέση. 

 
Γιατί είναι απαραίτητο το IPSec 

 

 Το IPSec επικεντρώνεται, όπως και το PKI, στο τρόπο που ορίζει την εµπιστοσύνη µεταξύ δύο 

διαφορετικών πλευρών. Σαν καθολική βάση, αυτό προσφέρει τις σηµαντικές λειτουργίες ασφάλειας για 

∆ιαδικτυακές συναλλαγές: 

Εµπιστοσύνη: Βεβαιώνει ότι όλες οι συναλλαγές είναι εµπιστευτικές, µε τον ίδιο τρόπο που κάνει και 

το PKI. Η λειτουργία ESP κρυπτογραφεί τα πακέτα πριν σταλούν µέσω ∆ιαδικτύου. Αφού 

κρυπτογραφηθεί η συναλλαγή, µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί από τον Web διακοµιστή. Έτσι, ακόµα και 

αν οι πληροφορίες υποκλαπούν, δεν θα µπορέσουν να αποκρυπτογραφηθούν. 

Ακεραιότητα: Ο παραλήπτης, σε αυτή την περίπτωση ο Web διακοµιστής, µπορεί επίσης να 

βεβαιωθεί ότι τα δεδοµένα δεν έχουν αλλαχθεί ή υποκλαπεί µε κάποιον τρόπο. Επειδή η συναλλαγή 

κρυπτογραφείται πριν σταλεί, θα αποκρυπτογραφηθεί αν το µήνυµα δεν αλλοιωθεί. Έτσι, αν υπάρχει 

κάποια αλλαγή στο µήνυµα, δεν θα µεταφραστεί σε αναγνωρίσιµο υλικό όταν φθάσει στον Web 

διακοµιστή. Το IPSec έχει επίσης µία λειτουργία που παρέχει επίσης αυτή την λειτουργία, προσκολλώντας 

τον εαυτό του στα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα. Αν υπάρχει πρόβληµα µε την επικεφαλίδα πιστοποίησης, 
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σηµαίνει ότι τα δεδοµένα θα µπορούσαν να έχουν αλλαχθεί. 

Έλεγχος ταυτότητας: Ο παραλήπτης µπορεί επίσης να πιστοποιήσει την πηγή από την οποία 

προέρχονται τα πακέτα, εξαιτίας των πληροφοριών που παρέχονται από την επικεφαλίδα. Ο έλεγχος αυτός 

αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς ελέγχους. Το γεγονός αυτό είναι προφανές, αν αναλογιστούµε ότι 

δεν έχει σηµασία πόσο αυστηροί είναι οι έλεγχοι που εµποδίζουν την υποκλοπή µηνυµάτων, όταν δεν 

γνωρίζουµε την ταυτότητα του αποστολέα. 

 
Πλεονεκτήµατα του IPSec-∆ιαφορές από το PKI 

 

Τα προφανή πλεονεκτήµατα τουIPSec, είναι ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζουν σε 

εµπιστοσύνη και ακεραιότητα και υπάρχει έλεγχος ταυτότητας χρηστών. Ωστόσο, η απλότητα είναι το 

µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που κερδίζει την κάθε εταιρία, επιλέγοντας το από άλλα µέτρα ασφάλειας. 

Επειδή αυτό είναι ολοκληρωµένο σε επίπεδο υποδοµής, δεν υπάρχουν αλλαγές στις εφαρµογές ή στους 

προσωπικούς υπολογιστές που λειτουργούν σε ιδιωτικό δίκτυο. Η διαµόρφωση αυτή εξοικονοµεί πολύ 

χρόνο και χρήµατα. Επειδή ακόµα δεν χρησιµοποιείται σε ατοµικό επίπεδο, δεν απαιτεί εκπαίδευση όλων 

των χρηστών, αφού δεν το αντιµετωπίζουν καθόλου. Ακόµη, παρέχει την δυνατότητα σε άτοµα που δεν 

βρίσκονται στα γραφεία τους, να χρησιµοποιούν σηµαντικές, αλλά εµπιστευτικές πληροφορίες. 

∆ηµιουργεί λοιπόν µία θαυµάσια λύση για αποµακρυσµένους χρήστες, που µπορούν να δηµιουργήσουν 

ένα τούνελ προς το ιδιωτικό δίκτυο χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο αυτό µέσω του ∆ιαδικτύου. Μειώνει 

το κόστος των ιδιωτικών γραµµών και την ανησυχία σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας για τους 

αποµακρυσµένους χρήστες 

Αν και το IPSec ακούγεται πολύ παρόµοιο µε το PKI, υπάρχει µία πολύ βασική διαφορά. Τα άλλα 

µέτρα ασφάλειας συναλλαγών που έχουµε δει λειτουργούν σε επίπεδο εφαρµογής, ενώ το IPSec λειτουργεί 

σε επίπεδο πρωτοκόλλου. Αυτό το κάνει ευκολότερο στη χρήση, µιας και οι εφαρµογές των δύο πλευρών 

που επικοινωνούν δεν χρειάζεται να είναι συµβατές. Επιπλέον, αυτό επιτρέπει στους χρήστες να 

πιστοποιούν και να επικοινωνούν µέσω µίας σύνδεσης, αντί να επικοινωνούν µε µηνύµατα. Το PKI είναι 

θαυµάσιο µέτρο ασφάλειας για µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ το IPSec είναι καταλληλότερο 

για χρήση στο ∆ιαδίκτυο. 
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3.4. Έξυπνες κάρτες 
 
Αρκετοί από εµάς χρησιµοποιούµε ήδη µία ή περισσότερες έξυπνες κάρτες στην 

καθηµερινή  µας  ζωή.  Για  παράδειγµα,  έξυπνη  κάρτα  είναι  η  κάρτα  SIM  που 

χρησιµοποιείται στο σύστηµα κινητής τηλεφωνίας GSM. Οι έξυπνες κάρτες είναι 

ουσιαστικά µικροσκοπικοί υπολογιστές, που έχουν το µέγεθος και τη φόρµα µίας 

πιστωτικής  κάρτας,  πάνω  στην  οποία  είναι  ενσωµατωµένο  ένα  ολοκληρωµένο κύκλωµα 

(chip). 

Το κύριο γνώρισµα των έξυπνων καρτών είναι η ικανότητα να αποθηκεύουν και να 

επεξεργάζονται πληροφορίες µε ένα ασφαλή τρόπο, ενώ τα πλεονεκτήµατα των έξυπνων 

καρτών είναι η προστασία των δεδοµένων που περιέχουν, η φορητότητα και η ευκολία χρήσης. 

Η τεχνολογία των έξυπνων καρτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει κάρτες 

που παρέχουν ισχυρή ταυτοποίηση και αυτό γίνεται µε την ενσωµάτωση ηλεκτρονικών 

κλειδιών στην κάρτα. Ένα µεγάλο ζήτηµα σχετικά µε τις έξυπνες κάρτες είναι η χρήση τους για 

πιστοποίηση.

Στην πραγµατικότητα, οι έξυπνες κάρτες µπορούν να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες  

του κατόχου, κλειδιά για ψηφιακή υπογραφή κ.α. Φυσικά, για να αποφευχθεί το γεγονός οι 

πληροφορίες που προσφέρει µία κάρτα να καταντήσουν περιορισµός  και  όχι  πλεονέκτηµα  

για  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες,  οι  τελευταίες πρέπει να σχεδιάζονται χωρίς να λαµβάνουν 

υπόψη τις έξυπνες κάρτες που υπάρχουν. Αυτό συµβαίνει γιατί αρκετοί πελάτες δεν θα έχουν 

στην κατοχή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα τέτοιου είδους κάρτες. 

 

 

3.5. Firewalls 
 

Το firewall, που µπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά µε τον όρο πύρινο τείχος προστασίας ή και 

ηλεκτρονική πύλη ασφαλείας, είναι ένα πρόγραµµα-τείχος που σε γενικές γραµµές έχει τη δυνατότητα να 

εµποδίσει τους ιούς (viruses) και τα προγράµµατα τύπου spyware να εγκατασταθούν στον υπολογιστή µας. 

Αποτελεί µια πολύ καλή λύση προστασίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από µεγάλες εταιρείες που 

διαθέτουν εκτεταµένο δίκτυο υπολογιστών, όσο και από απλούς χρήστες που έχουν σύνδεση στο Internet 

τύπου dialup ή ADSL. 

Ένα firewall µπορεί να ελέγξει την κίνηση (traffic) των πακέτων του Internet από και προς τον 

υπολογιστή µας. Μπορεί να εντοπίσει τις πιθανές επιθέσεις στον υπολογιστή µας, να αναλύσει την κίνηση 
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και τα αρχεία που ανταλλάσσονται, να διακρίνει τις ύποπτες δραστηριότητες και να εµποδίσει την 

ολοκλήρωσή τους. Ένα firewall προστατεύει ένα δίκτυο από κάποιο άλλο δίκτυο, υποβάλλοντας τα 

διερχόµενα πακέτα πληροφοριών (εισερχόµενα και εξερχόµενα) σε µια σειρά από ελέγχους και λαµβάνει 

την απόφαση να τα αφήσει να διέλθουν ή να τα εµποδίσει, ανάλογα µε το αν περνούν κάποια τεστ ή όχι. 

Στην ουσία πρόκειται για έναν ελεγκτή κυκλοφορίας δεδοµένων στο Internet. 

Μπορεί επίσης να ελέγξει τα προγράµµατα που είναι εγκατεστηµένα στον ίδιο τον υπολογιστή µας και 

συνδέονται στο Internet και τα οποία στέλνουν προς τα έξω ευαίσθητα προσωπικά µας δεδοµένα ή 

αφήνουν ανοικτή µια κερκόπορτα (backdoor) για να µπορούν οι πιθανοί hackers να ελέγξουν τον 

υπολογιστή µας. Ένα firewall µπορεί να κρατήσει κλειστές αυτές τις πόρτες και να µας ενηµερώνει για 

κάθε ύποπτη κίνηση. 

Οι δύο µεγάλες κατηγορίες των firewalls είναι τα Hardware Firewalls και τα Software Firewalls. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν είτε συσκευές που είναι αυτόνοµες (stand alone) και συνδέονται αµέσως µε το 

δίκτυο είτε υπολογιστές που η µόνη τους δουλειά είναι ο ρόλος του firewall σ’ ένα δίκτυο και που έχουν 

εγκατεστηµένα τα απαραίτητα προς τον σκοπό αυτό προγράµµατα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 

προγράµµατα υπολογιστών που µπορούµε να βρούµε στο εµπόριο ή στο Internet και που µπορούµε να 

εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή µας. Είναι γνωστά και µε τον όρο Personal Firewall. 

 

 

Σχήµα 18. Η λειτουργία των firewall 

 
Η κάθε σοβαρή εταιρεία και ο κάθε οργανισµός που έχει συναλλαγές µέσω Internet, οφείλει να 

εφαρµόσει µια πολιτική ασφαλείας (security policy) και την καρδιά αυτής της πολιτικής ασφαλείας 

αποτελεί το firewall. Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι για να µπορεί να θεωρηθεί µια εφαρµογή firewall 

ως πετυχηµένη, θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει και τις εσωτερικές αιτήσεις εφαρµογών και υπηρεσιών που 

γίνονται για πρόσβαση στο Internet και όχι µόνο αυτές που γίνονται από έξω προς τα µέσα. 
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Η πολιτική ασφαλείας του δικτύου µιας εταιρείας, η οποία χρησιµοποιεί firewall, θα πρέπει σε γενικές 

γραµµές να έχει υπόψη της τα εξής : 

� Θα πρέπει να περνάνε µέσα από το firewall όλες οι συνδέσεις που γίνονται από το δίκτυο της εταιρείας 

προς το Internet. 

� Θα πρέπει να ορισθεί ένας τεχνικός υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη ρύθµιση και τη διαχείριση του 

firewall, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί και τακτική εκπαίδευση και ενηµέρωση. 

� Το εγκατεστηµένο firewall θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

� Θα πρέπει να απενεργοποιηθούν όλες οι εφαρµογές που δεν είναι απαραίτητες. 

� Το firewall θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 24 ώρες το 24ωρο. 

 

 

3.6. Ο ανθρώπινος παράγοντας 
 

Το γεγονός ότι η πλατφόρµα του χρήστη δεν είναι ασφαλής οφείλεται συχνά στην έλλειψη 

γνώσεων ασφαλείας των ίδιων των χρηστών. Παρόλο που η τυπική πλατφόρµα ενός χρήστη 

είναι εγγενώς µη ασφαλής, τα περισσότερα προβλήµατα µπορούν να αποτραπούν από έναν 

εκπαιδευµένο, προσεκτικό και συνειδητοποιηµένο ως προς την ασφάλεια χρήστη.  

Οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν τους πελάτες ενός συστήµατος ηλεκτρονικής 

τραπεζικής είναι οι παρακάτω: 

1. Εγκατάσταση λογισµικού ασφαλείας και αναβαθµίσεις του. Περιλαµβάνει λογισµικό 

antivirus και firewall. Η πιθανότητα να παρακολουθείται ο υπολογιστής και να 

καταγράφονται ευαίσθητα δεδοµένα είναι τεράστια στην σηµερινή εποχή. 

2. Προστασία ευαίσθητων δεδοµένων κατά την αποστολή τους σε ανοιχτά δίκτυα. Η 

αποστολή τέτοιων δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται µόνο µετά από κρυπτογράφηση και αφού 

επιβεβαιωθεί από τον χρήστη ότι η άλλη πλευρά είναι έµπιστη. 

3. Επιλογή ενός ασφαλούς password. Ο χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει ονόµατα συγγενών 

του, ηµεροµηνίες γέννησης ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να ανιχνευθεί εύκολα.  

4. Χρήση έµπιστου λογισµικού. Ένας χρήστης θα πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την 

ανάγνωση των συνηµµένων αρχείων που λαµβάνει στα mail του ή και στην εγκατάσταση 

λογισµικού. Πολύ συχνά, ιοί, σκουλήκια και Trojans εγκαθίστανται µαζί µε προγράµµατα 

που κατεβάζουµε από το Ίντερνετ. 
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5. Έλεγχος ασφαλείας στο PC. Είναι πολύ σηµαντικό να διενεργείται ένας γενικός έλεγχος 

ασφαλείας στο PC µε το οποίο θα γίνουν οι τραπεζικές συναλλαγές, ειδικά πριν την πρώτη 

επικοινωνία µε την τράπεζα. 

6. Ενεργοποίηση της ασφάλειας στον browser. Οι Internet browsers προσφέρουν 

δυνατότητες ασφαλείας τις οποίες οι χρήστες οφείλουν να έχουν υπόψιν. Θέµατα όπως η 

διαχείριση των cookies και η εκτέλεση ActiveX controls και Java applets δεν µπορούν να 

αφήνονται στην τύχη.  

 
Οι διαχειριστές του συστήµατος της τράπεζας θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι 

σε θέµατα ασφαλείας. Γενικά, οι τράπεζες θα πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες τους σε 

θέµατα ασφαλείας, κυρίως για να µπορούν να µειώσουν την δική τους ευθύνη σε περιπτώσεις 

που προκύπτουν προβλήµατα και οφείλονται στον χρήστη.  
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4. Η ασφάλεια του e-Banking στην Ελλάδα 
 

ο Internet Banking στην Ελλάδα  έχει ήδη συµπληρώσει µια δεκαετία ζωής καθώς η 

πρώτη τραπεζική συναλλαγή στην Ελλάδα µέσω του διαδικτύου πραγµατοποιήθηκε 

στις αρχές του 1998. Το πρώτο βήµα όσον αφορά τις διαδικτυακές τραπεζικές 

εφαρµογές το έκανε η Εγνατία Τράπεζα που ιδρύθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη. Με 

την παρουσίαση του Webteller, η συγκεκριµένη τράπεζα δεν απέβλεπε σε τεράστια ανταπόκριση 

στη νέα υπηρεσία, καθώς ο αριθµός των χρηστών του Internet στη χώρα την εποχή εκείνη ήταν 

µικρός. Σε πρώτη φάση, στόχος της ήταν να ενισχυθεί η εικόνα της. Η εµπειρία που απέκτησε η 

Εγνατία Τράπεζα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχει συµβάλει στην ανάπτυξη µιας πιο 

ολοκληρωµένης προσέγγισης του Internet στον τραπεζικό χώρο. Στόχος, πλέον, των τραπεζών 

που εισήλθαν στο χώρο του Internet Banking ήταν και συνεχίζει να είναι η ευρύτερη ανάπτυξη 

του δικτυακού τους τόπου, µέσω της παροχής διαφόρων υπηρεσιών και της συχνής ανανέωσης 

των πληροφοριών. 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε λεπτοµερώς την ασφάλεια των εφαρµογών του e-banking 

που διαθέτουν σήµερα οι Ελληνικές τράπεζες και τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτές στους 

χρήστες-πελάτες τους από το διαδίκτυο. Γι’ αυτό, θα παραθέσουµε στοιχεία τις µεγαλύτερες 

Ελληνικές τράπεζες τα οποία θα µας δώσουν µια σαφή εικόνα για το επίπεδο της ασφάλειας του 

e-banking στην χώρα µας. 

 

1. Alpha Bank      

 
Η τράπεζα δίνει έµφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και διαβεβαιώνει ότι σε κάθε 

εκτελουµένη συναλλαγή γίνεται κρυπτογράφηση (128bit encryption) των µηνυµάτων που 

ανταλλάσσονται. Για την προστασία της µετάδοσης των δεδοµένων χρησιµοποιείται 

πρωτόκολλο SSL. Επιπλέον, σε περίπτωση που επιχειρηθεί σύνδεση µε την υπηρεσία και 

πληκτρολογηθεί πέντε συνεχόµενες φορές λάθος ο µυστικός κωδικός, η συνδροµή "κλειδώνεται" 

αυτόµατα, ενώ παράλληλα, αν κατά τη χρήση του συστήµατος δεν εκτελεστεί καµία συναλλαγή 

µέσα σε διάστηµα 20 λεπτών, τότε το σύστηµα αποσυνδέει αυτόµατα τον χρήστη ("Idle 

Timeout"). Κάποιες υπηρεσίες όπως π.χ. µεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων 

απαιτούν για λόγους ασφαλείας έναν εξαψήφιο πρόσθετο κωδικό ασφαλείας που παράγεται κάθε 

φορά από τη «Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας». Η χρήση της Συσκευής, σε 

συνδυασµό µε τον Κωδικό Συνδροµητή, και τον Μυστικό Κωδικό συµβάλλει στην ισχυρότερη 

Τ 
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ταυτοποίηση του συνδροµητή. Η Τράπεζα χρησιµοποιεί το Verisign για να ασφαλίσει τις 

συναλλαγές. Η ψηφιακή υπογραφή εµφανίζεται από την πρώτη φορά που εκτελείται µια 

συναλλαγή. 

2. Εθνική Τράπεζα  

 
Για να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες πρέπει ο ενδιαφερόµενος να τηρεί έναν 

τουλάχιστον λογαριασµό σε ευρώ σε οποιοδήποτε κατάστηµα της τράπεζας. Η αίτηση 

εισαγωγής στο σύστηµα e-banking της Εθνικής γίνεται στα υποκαταστήµατα της τράπεζας, όπου 

και υπογράφεται η σχετική σύµβαση. Για την εισαγωγή στο σύστηµα χρειάζεται εκτός από τον 

κωδικό (User ID) που δίδεται όταν γίνεται η αίτηση, ο µυστικός κωδικός (Password) που 

στέλνεται ταχυδροµικά µε συστηµένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 

πελάτης. Ο κωδικός αυτός είναι πενταψήφιος και αποτελείται από συνδυασµό αριθµητικών και 

γραµµατικών χαρακτήρων. Για τις εγχρήµατες συναλλαγές και τις συναλλαγές ασφαλείας 

απαιτείται επιπλέον και η χρήση των κωδικών: Ηλεκτρονικός Κλειδάριθµος (e-Code): 

αντικαθιστά την υπογραφή των πελατών και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση και ορθότητα των 

συναλλαγών. Αριθµός Επιβεβαίωσης e-Code (CHECK): επιβεβαιώνει, από την πλευρά της 

Τράπεζας, την πραγµατοποίηση των συναλλαγών. 

Η Εθνική Τράπεζα για την ασφαλή λειτουργία του Internet Banking, χρησιµοποιεί 

κρυπτογράφηση 128 bit των διακινούµενων στοιχείων, µέσω του πρωτοκόλλου SSL, το οποίο 

θεωρείται απαραβίαστο για τις εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο. Το σύστηµα αυτό, εκτός της 

κρυπτογράφησης που πραγµατοποιεί, ελέγχει συνεχώς την αυθεντικότητα της επικοινωνίας 

µεταξύ του PC και του κεντρικού συστήµατος. Σε οποιαδήποτε διαταραχή ή παρεµβολή στην 

επικοινωνία, η συναλλαγή διακόπτεται άµεσα και η επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα της 

Τράπεζας πρέπει να αποκατασταθεί από την αρχή (αναγνώριση χρήστη, κλπ.). Επιπλέον για 

λόγους ασφαλείας γίνεται αυτόµατο κλείδωµα στην πρόσβαση στο Internet Banking κατά την 

τέταρτη προσπάθεια εισαγωγής λανθασµένων µυστικών κωδικών, και θα πρέπει ο πελάτης να 

επικοινωνήσει µε το Help Desk της τράπεζάς. Η παραµονή στο Internet Banking για χρόνο 

µεγαλύτερο των 10 λεπτών χωρίς να διεκπεραιώνονται συναλλαγές (ανενεργό ποντίκι) 

διακόπτεται και το Σύστηµα επιστρέφει στην αρχική σελίδα, όπου θα πρέπει να ξαναδοθούν οι 

µυστικοί κωδικοί ώστε να ξαναγίνει είσοδος στο σύστηµα. 
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3. Marfin - Εγνατία Τράπεζα  

 
Η είσοδος σε όλες τις Ιnternet εφαρµογές της Εγνατίας Τράπεζας απαιτεί τη χρήση κωδικών 

ασφαλείας (κωδικό, όνοµα χρήστη και PIN).  Για να εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή στην 

υπηρεσία egnatiaPayment θα πρέπει επιπλέον να χρησιµοποιείται ένας από τους αριθµούς 

επικύρωσης συναλλαγής (ΤΑΝ) που αποστέλλεται στους πελάτες µε τη µορφή λίστας και από 

όπου χρησιµοποιείται κάθε φορά ο πρώτος µη χρησιµοποιούµενος. Μαζί µε την εγγραφή στην 

υπηρεσία egnatiaPayment, ο πελάτης εγγράφεται αυτόµατα και στο WebTeller. 

Οι υπηρεσίες web της Εγνατίας Τράπεζας χρησιµοποιούν Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας 

της VeriSign. Έτσι, εξασφαλίζεται στον πελάτη ότι κανείς άλλος δεν µπορεί να προσποιηθεί ότι 

είναι η τράπεζα και µε τον τρόπο αυτό να υποκλέψει πολύτιµες πληροφορίες του πελάτη. (π.χ. 

PIN). Ταυτόχρονα, στα συστήµατα της Εγνατίας Τράπεζας εφαρµόζονται επιπλέον µέτρα 

ασφαλείας όπως: 

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων που αφορούν 

τραπεζικές συναλλαγές όταν "ταξιδεύουν" στο Internet είναι ο IDEA 128 bits. 

Ο τερµατισµός της λειτουργίας της εφαρµογής, αν αυτή δεν χρησιµοποιηθεί για χρονικό 

διάστηκα 15 λεπτών. Έτσι, αφενός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλο πρόσωπο στην 

απουσία του εξουσιοδοτηµένου χρήστη, αφετέρου δίνει ελάχιστο χρόνο για την προσπάθεια 

αποκρυπτογράφησης του µηνύµατος, καθώς στην επόµενη ανταλλαγή µηνύµατος το κλειδί θα 

είναι διαφορετικό. 

 

4. Τράπεζα Κύπρου  

 
Για την πρόσβασή των πελατών στην υπηρεσία απαιτούνται 2 κωδικοί: ο Αριθµός της 

Κύπρου Debit Card ή της Κάρτας Μέλους και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (οι κωδικοί 

παραλαµβάνονται από τον πελάτη κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σε κάποιο κατάστηµα 

της τράπεζας). Σε περίπτωση 3 συνεχόµενων ανεπιτυχών προσπαθειών εισαγωγής του Κωδικού 

Ασφαλείας ή του Κωδικού Συναλλαγών, το σύστηµα απενεργοποιεί την πρόσβασή του πελάτη ο 

οποίος πρέπει να επισκεφτεί ένα κατάστηµα της τράπεζας ώστε να εκδώσει εκ νέου τους 

κωδικούς. 

Η µεταφορά των δεδοµένων µέσω του Internet Banking της Τράπεζας Κύπρου 

εξασφαλίζεται από το πλέον εξελιγµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layers) 

και κρυπτογράφηση 128bit, τα οποία θεωρούνται απαραβίαστα για τις εφαρµογές µέσω 
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∆ιαδικτύου. Η Υπηρεσία Internet Banking της Τράπεζας Κύπρου έχει πιστοποιηθεί από το 

διεθνούς κύρους οργανισµό Verisign, ο οποίος ειδικεύεται σε θέµατα ασφαλείας συναλλαγών. 

Το πιστοποιητικό εµφανίζεται στην οθόνη εισαγωγής του χρήστη και είναι διαθέσιµο µέσω 

σχετικού εικονιδίου (κλειδαριά στο κάτω τµήµα της οθόνης), καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της 

εφαρµογής. 

5. Citibank  

 
Η ασφάλεια που παρέχει η τράπεζα είναι σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι πληροφορίες που 

διακινούνται "ταξιδεύουν" σε κρυπτογραφηµένη µορφή και το CitiDirect (όπως ονοµάζεται η 

υπηρεσία του e-banking της Citibank) απαιτεί από την εφαρµογή πλοήγησης (browser) που είναι 

εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του πελάτη να υποστηρίζει ισχυρή κρυπτογράφηση 128 bit. 

Επίσης, οποιαδήποτε νέα εφαρµογή ηλεκτρονικής τραπεζικής ελέγχεται πριν λανσαριστεί στην 

παραγωγή για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του πελάτη. Την  εξάλειψη   των  

υποκλοπών εγγυάται  το  πρωτόκολλο SSL, το οποίο -στη  συγκεκριµένη εκδοχή του- παρέχει 

επίπεδο ασφάλειας 128bit. Παράλληλα, συµπληρώνοντας την παρεχόµενη  ασφάλεια, το   

σύστηµα  αποσυνδέει  το χρήστη  από  τον κεντρικό υπολογιστή εφόσον περάσουν πέντε λεπτά 

χωρίς αυτός να δώσει κάποια  εντολή. 

 

6. Eurobank  

 
Για την απόκτηση πρόσβασης στις υπηρεσίες Internet Banking, είναι απαραίτητο οι 

ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι µιας οποιασδήποτε κάρτας Eurobank (αναλήψεων, πιστωτικής, 

κτλ), καθώς ο 16ψήφιος αριθµός που αναγράφεται πάνω σε αυτήν αποτελεί το ένα από τα δύο 

στοιχεία ταυτοποίησης τους στην υπηρεσία. Το δεύτερο στοιχείο ταυτοποίησης είναι ο 

προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password), µοναδικός για κάθε χρήστη της υπηρεσίας. Για τη 

διενέργεια συναλλαγών στις οποίες ο παραλήπτης δεν είναι γνωστός και συνεπώς εµπεριέχουν 

ρίσκο (πχ. µεταφορές σε τρίτους, εµβάσµατα), η Τράπεζα δεν αρκείται σε αυτό το επίπεδο 

ταυτοποίησης του χρήστη αλλά απαιτεί µια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, την ψηφιακή 

πιστοποίηση. Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) αποτελεί το µέσο που παρέχει τη 

δυνατότητα στον κάτοχό του να υπογράφει ψηφιακά όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που 

εκτελεί. Για την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού, απαιτείται ο κωδικός έκδοσης 

πιστοποιητικού (Certificate). Για την έκδοση των κωδικών (password, certificate) απαιτείται η 

συµπλήρωση µιας αίτησης η οποία µπορεί να γίνει είτε σε κάποιο από τα καταστήµατα της 
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τράπεζας είτε ηλεκτρονικά οπότε οι κωδικοί στέλνονται στον πελάτη µέσω courier. Οι κωδικοί 

µπορούν να εκδοθούν και online µε το πάτηµα ενός κουµπιού στο site της τράπεζας. Οι κωδικοί 

που εκδίδονται µε αυτόν τον τρόπο θα είναι µοναδικοί αλλά όχι όµως και προσωπικοί. Για να 

γίνουν προσωπικοί οι κωδικοί θα πρέπει να γίνει κλήση στην υπηρεσία EuroPhone Banking και 

απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής είναι ο καλών να είναι 

πελάτης EuroPhone Banking. 

Στη Eurobank η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και γι’ αυτό οι 

επενδύσεις σε αυτό τον τοµέα υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η τράπεζα 

χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SSL-128 bits το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών 

µέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση στα συστήµατα της Eurobank (servers) προστατεύεται από 

τελευταία τεχνολογία Firewall, η οποία επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών 

απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήµατα και βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα 

στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας σε µη αναγνωρισµένους χρήστες. Μια επιπλέον 

δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η αυτόµατη αποσύνδεση χρήστη. Η ολοκλήρωση µιας συναλλαγής 

επιτρέπεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό όριο (δεκαπέντε λεπτά) µετά τη λήξη του οποίου 

το σύστηµα αποσυνδέει τον χρήστη αυτόµατα. 

 

7. Τράπεζα Πειραιώς – Winbank  

 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει αποδοθεί από τον Όµιλο Πειραιώς στην ασφάλεια των συναλλαγών 

των πελατών του µέσω των ηλεκτρονικών δικτύων εξυπηρέτησης. Για το σκοπό αυτό έχει 

συνεργαστεί µε εξειδικευµένες εταιρίες διεθνούς κύρους, όπως τη VERISIGN, τη VISA 

INTERNATIONAL, τη MICROSOFT, και την IBM Γερµανίας. Η τράπεζα για να εξασφαλίσει 

το απόρρητο της µεταφοράς των δεδοµένων χρησιµοποιεί ασφαλή σύνδεση και κρυπτογράφηση 

µε βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bits. Επιπρόσθετα για την εκτέλεση 

συγκεκριµένων συναλλαγών η χρήση του κωδικού extra PIN είναι απαραίτητη. Το extra PIN 

είναι ένας κωδικός PIN µε περιορισµένη διάρκεια ζωής καθώς ισχύει για 5 λεπτά. Αυτό σηµαίνει 

ότι ακόµα κι αν υποκλαπεί, δε θα είναι χρήσιµο για µελλοντική χρήση. Για λόγους ασφαλείας, 

αν δεν υπάρξει καµία δραστηριότητα για 7 λεπτά, γίνεται αυτόµατη αποσύνδεση από την 

πλατφόρµα Winbank Internet. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών η Winbank δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου και ανανέωσης του χρόνου παραµονής στην υπηρεσία ώστε να µην 

αποσυνδέεται ο πελάτης εφόσον δεν το επιθυµεί και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του.
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ΜΕΡΟΣ 2ο 

 

1. Γενική περιγραφή εφαρµογής 
 

 εφαρµογή είναι ουσιαστικά µια απλουστευµένη προσοµοίωση µιας πλατφόρµας 

e-Banking, µέσω της οποίας µπορεί ο κάθε πελάτης να επικοινωνήσει µε την 

τράπεζα µε ασφάλεια. Στην υλοποίηση της εφαρµογής, δόθηκε βαρύτητα µόνο 

στον τοµέα της ασφαλούς επικοινωνίας µεταξύ του server της τράπεζας και του 

υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να υπάρχει πραγµατική υλοποίηση τραπεζικών συναλλαγών.  

Η εφαρµογή αποτελείται από 2 µέρη:  

1. Την φόρµα του server µέσω της οποίας ενεργοποιείται ο server και καταγράφονται όλες οι 

συναλλαγές των πελατών µε αυτόν. 

2. Την φόρµα του πελάτη µέσω της οποίας ο πελάτης µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα µέσω 

username και password και κατόπιν, µέσω άλλης φόρµας, να επιλέξει το είδος της 

τραπεζικής συναλλαγής που θέλει να εκτελέσει. 

Τα 2 µέρη της  εφαρµογής (ο server της τράπεζας και ο client του πελάτη) επικοινωνούν 

ανταλλάσσοντας απλά µηνύµατα κειµένου, στα οποία όµως έχει διενεργηθεί ισχυρή 

κρυπτογράφηση PGP και υπογραφή από τον αποστολέα σε κάθε φάση. ∆εν υπάρχει υλοποίηση 

πραγµατικών τραπεζικών συναλλαγών καθώς το αντικείµενο της εφαρµογής είναι η ασφάλεια 

στην µετάδοση και όχι η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής e-Banking. Οι επιλογές 

κινήσεων των πελατών καταγράφονται από τον server σε µια απλή λίστα συµβάντων.  

Ο κώδικας της εφαρµογής είναι σε Java (jdk version 1.6). Η επιλογή της Java δεν ήταν 

τυχαία, καθώς τα πλεονεκτήµατα της για την δηµιουργία της εφαρµογής είναι αρκετά: 

1. Η ανεξαρτησία από τον τύπο της πλατφόρµας που τρέχει η εφαρµογή (Windows, Linux). 

2. Η Java είναι κατάλληλη για εφαρµογές σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα. 

3. Προσφέρει αρκετά πακέτα που να υλοποιούν την κρυπτογράφηση PGP που είναι ο 

κορµός της εφαρµογής. 

Η υλοποίηση έγινε µέσω του περιβάλλοντος NetBeans IDE 6.1 και προτείνεται η ανάγνωση 

του κώδικα µέσω αυτού. 

Tο πακέτο κρυπτογράφησης PGP που χρησιµοποιήθηκε είναι το Bouncy Castle Open PGP 

(http://www.bouncycastle.org/java.html). 

 

 

 

Η 
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2. Εγκατάσταση της εφαρµογής 
 
να από τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής είναι η ευκολία εγκατάστασης. 

Ουσιαστικά, δεν υπάρχει διαδικασία εγκατάστασης, καθώς οι εφαρµογές του 

server και του client δεν απαιτούν ειδικές ρυθµίσεις. Τα αρχεία που είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση της εφαρµογής δηµιουργούνται από την ίδια την εφαρµογή. Είναι 

απαραίτητη µόνο η εγκατάσταση του jre 1.6. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο που 

τρέχει το executable Jar file του server και του client ένας φάκελος lib που να περιέχει τα εξής 

απαραίτητα πακέτα (παρέχονται): 

� bcpg-jdk16-141 

� bcprov-ext-jdk16-141 

� swing-layout-1.0 

� swing-layout-1.0.3 

Τα 2 µέρη της εφαρµογής εκτελούνται απλά µε διπλό κλικ στο executable Jar file. Φυσικά, 

είναι απαραίτητο να εκτελείται πρώτα ο server και µετά ο client. 

 

3. Αναλυτική περιγραφή εφαρµογής 
 

πως αναφέρθηκε και πριν,  η εφαρµογή αποτελείται από 2 µέρη που επικοινωνούν, 

τον server της τράπεζας και τον client του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

δοκιµή της εφαρµογής είναι να εκτελείται πρώτα η εφαρµογή του server και κατόπιν 

του client, οπότε θα ξεκινήσουµε την αναλυτική περιγραφή από την λειτουργία του 

server. 

Η φόρµα του server έχει την παρακάτω απλή µορφή: 

 

Έ 

Ό 
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Οι πληροφορίες που φαίνονται µε µια πρώτη µατιά είναι η IP του server (192.168.1.64) και η 

τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Η φόρµα διαθέτει πεδίο κειµένου το οποίο χρησιµεύει για την 

καταγραφή των γεγονότων επικοινωνίας του server µε τους πελάτες.  

Για την εκκίνηση του server, απαιτείται η ενεργοποίηση του µέσω του αντίστοιχου 

κουµπιού. Με την ενεργοποίηση του server, εκτός από το µήνυµα ενεργοποίησης στο Ιστορικό, 

συµβαίνουν και τα εξής: 

� ∆ηµιουργείται ένα νέο νήµα (thread) το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία όσο ο server θα είναι 

ενεργοποιηµένος και θα εκτελεί την επικοινωνία µε τους πελάτες. 

� Ελέγχεται αν έχουν δηµιουργηθεί τα PGP κλειδιά (ιδιωτικό και δηµόσιο) της τράπεζας και αν 

δεν έχουν δηµιουργηθεί, δηµιουργούνται άµεσα µέσω του ασύµµετρου αλγορίθµου RSA και µε 

επίπεδο ασφαλείας 1024 bit και σε µορφή PGP. Τα κλειδιά έχουν τα ονόµατα webbanking-

public.pgp και webbanking-secret.pgp και αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο µε την εφαρµογή. 

� ∆εσµεύεται το socket µε αριθµό 5678 για την αναµονή συνδέσεων από τους πελάτες. 

� Ελέγχεται αν έχει δηµιουργηθεί ο κατάλογος µε τα κλειδιά των πελατών UserKeyDB.txt και 

δηµιουργείται αν δεν έχει γίνει ήδη στον τρέχοντα φάκελο που βρίσκεται η εφαρµογή. 

Στη συνέχεια, ο server αναµένει τις συνδέσεις των πελατών. 

 

 

 

 

Σε περίπτωση Απενεργοποίησης του server, διακόπτονται όλες οι συνδέσεις µε τους πελάτες 

και αποδεσµεύονται τα sockets που έχουν δεσµευθεί. 

 

 Η φόρµα του client έχει την εξής µορφή: 
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Στην φόρµα, ο χρήστης οφείλει να εισάγει το µοναδικό username και password που του έχει 

δοθεί από την τράπεζα για να µπορέσει να συνδεθεί µε το σύστηµα. H IP της τράπεζας έχει 

δηλωθεί by default 192.168.1.64, δηλαδή η IP που έχουµε δηλώσει για τον server. 

Με την εισαγωγή των στοιχείων ενός χρήστη, επιχειρείται σύνδεση µε τον server της 

τράπεζας. Έχει προβλεφθεί το ενδεχόµενο να υπάρχουν νέοι χρήστες και σε αυτή την περίπτωση 

εµφανίζεται µήνυµα στον χρήστη για να επιβεβαιώσει ότι είναι νέος χρήστης. 

Ο server λαµβάνει ένα µήνυµα µέσω του socket 5678, µέσω του οποίου αντιλαµβάνεται ότι 

κάποιος χρήστης επιχειρεί να συνδεθεί.  

 

 

 

Εάν ο χρήστης είναι νέος, ο server στέλνει στον πελάτη ένα µήνυµα ότι αναµένει το δηµόσιο 

κλειδί του. Κατόπιν, δηµιουργείται ένα νέο ζεύγος PGP κλειδιών για τον χρήστη, 

χρησιµοποιώντας τον ασύµµετρο αλγόριθµο RSA σε επίπεδο 1024 bit. Για την δηµιουργία των 

κλειδιών χρησιµοποιείται το password και µια συνάρτηση παραγωγής τυχαίων αριθµών. Τα 
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κλειδιά έχουν τα ονόµατα user-secret και user-public και αποθηκεύονται στον τρέχοντα φάκελο 

της εφαρµογής. 

Αφού δηµιουργηθούν τα κλειδιά του χρήστη, το δηµόσιο κλειδί του αποστέλλεται στον 

server της τράπεζας. Εκείνος, το δέχεται, το αποθηκεύει στον τρέχοντα φάκελο του, προσθέτει 

τα στοιχεία του χρήστη (username, password και όνοµα κλειδιού) στον κατάλογο 

UserKeyDB.txt και αποστέλλει το δικό του δηµόσιο κλειδί στον χρήστη. Ο χρήστης το δέχεται, 

το αποθηκεύει στον τρέχοντα φάκελο του και το προσθέτει τα στοιχεία του στο δικό του αρχείο 

UserKeyDB.txt που έχει ήδη δηµιουργηθεί. Πλέον, η σύνδεση είναι επιτυχηµένη και 

προστίθεται στο Ιστορικό του server µαζί µε τον αριθµό του socket που δηµιουργήθηκε η 

σύνδεση.  

 

 

 

Φυσικά, αν ο χρήστης υπάρχει ήδη στον κατάλογο του server και έχει γίνει η ανταλλαγή των 

κλειδιών, απλά δηµιουργείται η σύνδεση µέσω socket.  
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Έχουν προβλεφθεί µηνύµατα εµφάνισης σε περίπτωση λανθασµένου password ή γενικά 

λανθασµένης εισαγωγής στοιχείων, καθώς και στην περίπτωση που ο server δεν είναι ενεργός. 

 

. 

 

Αφού επιτύχει την σύνδεση µε τον server, ο πελάτης οδηγείται στην κύρια φόρµα 

συναλλαγών του, η οποία φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

Η φόρµα παρέχει ένα µενού µε τις πιο συνηθισµένες τραπεζικές συναλλαγές, µέσω του 

οποίου ο χρήστης καλείται να επιλέξει. Ανάλογα µε την επιλογή της συναλλαγής, 

διαµορφώνεται και η µορφή της φόρµας. Σηµειώνεται ότι η φόρµα δεν παρέχει πραγµατικές 

τραπεζικές συναλλαγές, αλλά απλά την δοµή που θα είχε µια τέτοια φόρµα. Σκοπός της είναι να 

δεχτεί την επιλογή του χρήστη προκειµένου να την στείλει κρυπτογραφηµένα σαν κείµενο στον 

server της τράπεζας. 
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Ας περάσουµε στον βασικό πυρήνα της εφαρµογής µε ένα παράδειγµα, το οποίο θα ισχύει 

αντίστοιχα και για τις υπόλοιπες επιλογές του χρήστη: 

Έστω ότι ο χρήστης επιλέγει να εκτελέσει την συναλλαγή «Κινήσεις Καρτών» από το µενού 

«Κάρτες-∆άνεια». Για την εκτέλεση της εντολής αυτής συµβαίνουν τα εξής: 

1. Η εφαρµογή παράγει ένα τυχαίο κλειδί συνόδου (session key) επιπέδου 128 bit το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση του κειµένου µε τον αλγόριθµο IDEA. 

2. Το κείµενο «Κινήσεις καρτών» και το session key εισάγονται στον αλγόριθµο IDEA ο 

οποίος παράγει το κρυπτογραφηµένο κείµενο. 

3. Το κρυπτογραφηµένο κείµενο εισάγεται σε ένα αρχείο µε την µορφή PGP που ονοµάζεται 

encrypted-message.asc.  

4. Υπογράφεται το session key µε το ιδιωτικό κλειδί του πελάτη µέσω του αλγορίθµου SHA1, 

συµπιέζεται και κατόπιν κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί της τράπεζας µέσω του 

αλγορίθµου RSA. 

5. Το κρυπτογραφηµένο session key εισάγεται σε αρχείο µορφής PGP που ονοµάζεται 

encrypted-key.asc. 

6. Αποστέλλεται µήνυµα στον server ότι πρόκειται να γίνει αποστολή κρυπτογραφηµένων 

πληροφοριών και αναµένεται θετική απάντηση. 

7. Κατόπιν, τα 2 αρχεία αποστέλλονται στον server µέσα από κάποια socket που επιλέγονται 

τυχαία εκείνη την στιγµή. 

8. Το thread του server, αφού έχει αποστείλει ένα µήνυµα επιβεβαίωσης (ACK) ότι περιµένει 

την αποστολή, δέχεται τα 2 αρχεία PGP και τα αποθηκεύει στον τρέχοντα φάκελο του. 

9. Έπειτα, το session key αποκρυπτογραφείται µε το ιδιωτικό κλειδί της τράπεζας, 

αποσυµπιέζεται και µε βάση το δηµόσιο κλειδί του πελάτη επαληθεύεται αν είναι 

υπογεγραµµένο σωστά. Εάν είναι, υπολογίζεται το session key. 

10. Με βάση το session key και το άλλο αρχείο που περιέχει το κρυπτογραφηµένο κείµενο, ο 

server αποκρυπτογραφεί το κείµενο. 

11. Προσθέτει στο Ιστορικό του το κείµενο της επιλογής του χρήστη µαζί µε το username του. 

12. Κατόπιν, ο server ακολουθεί την αντίστοιχη διαδικασία κρυπτογράφησης για να στείλει ένα 

µήνυµα επιβεβαίωσης ACK στον χρήστη. Παράγει ένα session key 128 bit το οποίο εισάγει 

στον αλγόριθµο IDEA για την κρυπτογράφηση του κειµένου και δηµιουργεί ένα αρχείο PGP 

µε αυτό. Υπογράφει το session key µε το ιδιωτικό του κλειδί µέσω SHA1, το συµπιέζει και 

το κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του πελάτη. Κατόπιν, το εισάγει σε ένα αρχείο PGP. 

Τέλος, αποστέλλει τα δύο αρχεία στον πελάτη, ο οποίος εκτελεί την ίδια ακριβώς 

διαδικασίας αποκρυπτογράφησης προκειµένου να εξακριβώσει ότι η συναλλαγή του 

ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 
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Αν ο χρήστης επιλέξει και άλλες συναλλαγές, αυτές εκτελούνται µε πανοµοιότυπο τρόπο και 

εµφανίζονται στο ιστορικό του server.  

 

 

 

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τις συναλλαγές του, µπορεί να επιλέξει «Αποσύνδεση» από το 

µενού. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλεται µήνυµα στον server ότι ο τρέχων χρήστης επιθυµεί 

να αποσυνδεθεί και εκείνος απελευθερώνει τα sockets που είχαν δεσµευτεί για τον πελάτη και 

προσθέτει µια γραµµή στο Ιστορικό του ότι ο χρήστης αποσυνδέθηκε. Η φόρµα εισαγωγής των 

στοιχείων του χρήστη επανεκκινείται και είναι έτοιµη να δεχτεί τα στοιχεία ενός άλλου πελάτη. 
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Υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη εισαγωγή χρηστών, οι οποίοι θα τρέχουν την ίδια 

εφαρµογή. Οι συναλλαγές τους θα εκτελούνται από τον server και θα καταγράφονται στο 

Ιστορικό του. 
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4. Προβλήµατα που προέκυψαν 
 
Μερικά από τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την δηµιουργία του κώδικα της εφαρµογής: 

� Αρχικά προτιµήθηκε το πακέτο cryptix (http://www.cryptix.org/) το οποίο κρίθηκε αρκετά 

δύσκολο στον χειρισµό σε διάφορα σηµεία της κρυπτογράφησης και εγκαταλείφθηκε. 

� ∆εν βρέθηκε τρόπος µε τον οποίο να ήταν δυνατή η συνένωση των 2 µηνυµάτων PGP που 

παράγει η εφαρµογή σε ένα. 

� Το πακέτο που επιλέχθηκε δεν υποστήριζε τον αλγόριθµο σύνοψης µηνυµάτων MD5. 

� Επίσης, δεν παρέχει κρυπτογράφηση IDEA πάνω από 128 bit.  

� ∆ιάφορα προβλήµατα δηµιουργίας αρχείων που περιέχουν τα κλειδιά, τα µηνύµατα και τους 

καταλόγους των χρηστών αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία. 

 

 

5. Απόδοση - Μελλοντικές βελτιώσεις 
 

ναµφισβήτητα, η εφαρµογή δεν υλοποιεί ουσιαστικά ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια της επικοινωνίας µεταξύ του πελάτη 

και της τράπεζας. Πλεονεκτήµατα της είναι η απλότητα, το φιλικό user interface 

και η απουσία πολύπλοκης εγκατάστασης. Το κοµµάτι της ασφάλειας το οποίο είναι αυτό που 

κυριαρχεί στην υλοποίηση της καλύφθηκε µε αρκετά ικανοποιητικό τρόπο µέσω ισχυρής 

κρυπτογράφησης.  

Η θεωρία PGP εφαρµόστηκε σχεδόν στο σύνολο της, µε κάποιες παραλλαγές. Συγκεκριµένα, 

δηµιουργήθηκε το κλειδί συνόδου που προτείνει η θεωρία PGP, το οποίο χρησιµεύει για την 

κρυπτογράφηση των µηνυµάτων µε τον σχετικά γρήγορο αλγόριθµο IDEA. Ορθώς επιλέχθηκε 

να κρυπτογραφείται µόνο το κλειδί συνόδου από τον αλγόριθµο RSA, καθώς αυτός θεωρείται 

αρκετά αργός αλγόριθµος. 

Σίγουρα, η εφαρµογή µπορεί να δεχτεί σηµαντικές βελτιώσεις για να αποκτήσει πλήρη 

λειτουργικότητα, ή να υλοποιήσει επακριβώς την θεωρία PGP. Προτεινόµενες βελτιώσεις 

αποτελούν οι παρακάτω: 

� Η πιο σηµαντική και προφανώς πιο επίπονη βελτίωση θα αφορά την δηµιουργία µιας 

εφαρµογής που θα υλοποιεί πραγµατικές τραπεζικές συναλλαγές, µέσω βάσεων δεδοµένων 

µε στοιχεία χρηστών, λογαριασµούς, ιστορικό κτλ. που θα βασίζεται στην ασφάλεια της 

υπάρχουσας εφαρµογής. 

Α 
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� Μια σηµαντική βελτίωση που θα ήταν θεµιτή είναι η ταυτόχρονη εισαγωγή χρηστών να 

εκτελείται µε την χρήση ξεχωριστών αρχείων µηνυµάτων για τον καθένα, αφού η παρούσα 

εφαρµογή γράφει στα ίδια αρχεία για όλους. 

� H είσοδος των χρηστών γίνεται µέσω επικοινωνίας µε τον server η οποία δεν είναι 

κρυπτογραφηµένη, λόγω του ότι δεν έχουν ανταλλαχθεί ακόµα κλειδιά. Θα µπορούσε να 

εφευρεθεί ένας µηχανισµός είτε µόνο ανταλλαγής κλειδιών, είτε γενικότερα προστασίας των 

δεδοµένων εισαγωγής των χρηστών. 

� Στην πράξη ο καλύτερος τρόπος είναι ο φυσικός τρόπος µε ανταλλαγή των δηµοσίων 

κλειδιών µέσω δισκετών, CD, κτλ. 

� Η ένωση των αρχείων που περιέχουν το κρυπτογραφηµένο κείµενο και το κρυπτογραφηµένο 

session key θα απλοποιήσει αρκετά κάποιες διαδικασίες. 

� Η χρήση του αλγορίθµου MD5 που συµφωνεί µε την αυθεντική υλοποίηση του PGP.  
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Επίλογος 

 
o Internet Banking θεωρείται διεθνώς ένα πολύτιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

για τις τράπεζες που το υιοθετούν, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να 

µειώσουν το λειτουργικό κόστος και να προσελκύσουν νέους πελάτες, αυξάνοντας 

έτσι την κερδοφορία τους. Παρά το πλήθος των πλεονεκτηµάτων που 

προσφέρονται µέσω του εναλλακτικού δικτύου διανοµής προς τα τραπεζικά ιδρύµατα και τους 

πελάτες αυτών, ελλοχεύουν ακόµα κίνδυνοι, µε σηµαντικότερο αυτόν της ηλεκτρονικής απάτης. 

Για τον λόγο αυτό, τόσο οι τράπεζες, όσο και οι πελάτες, οφείλουν να εφαρµόζουν όλους τους 

κανόνες που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών, ώστε µε αυτό τον τρόπο να 

ελαχιστοποιούνται οι κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις. 

Η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ενός ηλεκτρονικού τραπεζικού 

συστήµατος και αυτό αποτυπώνεται στον όγκο των κεφαλαίων που διαθέτουν οι τράπεζες προς 

την κατεύθυνση αυτή. Σε µια εποχή, όπου το Internet έχει πλέον γίνει σηµείο αναφοράς, ο χώρος 

του διαδικτύου αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την επέκταση των λειτουργιών των παραγόντων 

του οικονοµικού εγκλήµατος, µέσω κακόβουλου λογισµικού. 

Η βασικότερη µέθοδος για την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος αποτελεί η 

κρυπτογράφηση, σε όλες τις µορφές που µπορεί να λάβει, µέσω, κυρίως, της υποδοµής 

δηµοσίου κλειδιού, των µηχανισµών αρχών πιστοποίησης και του πρωτοκόλλου SSL. Ωστόσο, 

και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, αφού ο χρήστης ενός 

τέτοιου συστήµατος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στην διατήρηση της ασφαλείας και στην 

απόκρυψη κρίσιµων και σηµαντικών πληροφοριών. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα στο e-Banking και, φυσικά, στην 

ασφάλεια που χρειάζεται να παρέχει. Κυριαρχεί το πρωτόκολλο SSL και άλλες µορφές 

κρυπτογράφησης, ενώ υπάρχουν αυστηροί µηχανισµοί ταυτοποίησης χρήστη και ακεραιότητας 

των συναλλαγών. 

Η εφαρµογή που εκπονήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας µπορεί να θεωρηθεί αρκετά 

επιτυχηµένη, αφού σκοπός της ήταν να παρουσιάσει την προσοµοίωση της ασφάλειας ενός 

απλού τραπεζικού ηλεκτρονικού καταστήµατος µέσω κρυπτογράφησης PGP. O µηχανισµός 

πιστοποίησης χρήστη δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός σε θέµατα ασφαλείας, αλλά το επίπεδο 

κρυπτογράφησης των συναλλαγών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Η ηλεκτρονική υπογραφή των 

συναλλαγών εξασφάλισε την αρχή της ακεραιότητας και µη αποκήρυξης τους, ενώ η δηµιουργία 

session key για οποιαδήποτε συναλλαγή εξασφάλισε την αδυναµία αποκρυπτογράφησης τους. 

T 
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Τέλος, η εφαρµογή δηµιουργήθηκε σε Java και µπορεί να εκτελεστεί σε κατανεµηµένο 

περιβάλλον, ανεξάρτητα από πλατφόρµα, και σίγουρα µπορεί να δεχτεί βελτιώσεις ως προς την 

λειτουργικότητα και πολυπλοκότητα της, αφού έδωσε σηµασία µόνο στην ασφάλεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. Η αρχή πιστοποίησης VeriSign 
 

Η αµερικανική εταιρία Verisign αποτελεί σήµερα την πλέον δηµοφιλή εταιρία παροχής 

«υπηρεσιών εµπιστοσύνης» (trust  services) στο Internet. Με τον όρο trust services καθορίζεται  

µια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών επιβεβαίωσης και πιστοποίησης ταυτότητας, πιστοποίησης  

πιστοληπτικής ικανότητας, ηλεκτρονικών πληρωµών, ψηφιακών πιστοποιητικών κλπ, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη διενέργεια ασφαλών συναλλαγών µέσω του Internet. 

Η Verisign θεωρείται, λοιπόν, η  εγκυρότερη Certification Authority στο Internet σήµερα. Οι 

πελάτες της προέρχονται από όλο τον κόσµο και είναι επιχειρήσεις, εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται  στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, αλλά φυσικά και ένας µεγάλος 

αριθµός απλών χρηστών που επιθυµούν  να  έχουν  ασφάλεια στην παρουσία και τις συναλλαγές 

τους στο ∆ιαδίκτυο. Μέχρι σήµερα, η εταιρία έχει εκδώσει πιστοποιητικά για περισσότερα από  

300.000 Websites σε όλο τον κόσµο, ενώ παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες σε έναν αριθµό 

ιδιωτικών χρηστών, ο οποίος ξεπερνά τα 4 εκατοµµύρια άτοµα. Η εταιρία έχει σήµερα µερίδιο 

αγοράς  80%  σε  παγκόσµιο επίπεδο.  Οι υπηρεσίες που  προσφέρει  µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες 4 ενότητες. 

� Υπηρεσίες για εταιρίες: Απευθύνονται σε εταιρίες που θέλουν να πραγµατοποιούν µε απόλυτη 

ασφάλεια τις συναλλαγές τους µέσω των ιδιωτικών δικτύων τους. 

� Υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής: Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη για απόλυτη προστασία 

της ψηφιακής υπογραφής του και των e-mails που στέλνει µέσω Internet. 

� Υπηρεσίες ψηφιακής ταυτοποίησης servers: Πρόκειται για µια υπηρεσία που παρέχει την 

εγγύηση στους πελάτες και συνεργάτες µιας εταιρίας  ότι  οι  πληροφορίες και  οι  συναλλαγές 

που διακινούνται από ταυτοποιηµένους servers είναι αυθεντικές και απολύτως εξασφαλισµένες. 

� Υπηρεσίες αυθεντικότητας  προγραµµάτων: σε συνεργασία µε τη Microsoft, τη SAP, αλλά και 

µεγάλες εταιρίες υποστήριξης δικτύων - όπως είναι για παράδειγµα η Cisco- είναι δυνατόν να 

κωδικοποιηθούν  τα προγράµµατα που µια εταιρία επιτρέπει να αποκτηθούν µέσω του Internet, 

ώστε να εξασφαλίζεται  η γνησιότητα και η ασφαλής προέλευση τους από την                                              

πραγµατική πηγή.  

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που προσφέρει η Verisign µπορούν να βρουν πλήθος 

διαφορετικών εφαρµογών. Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο για ηλεκτρονικές 

αγορές, αλλά και για τον καθορισµό της πρόσβασης των χρηστών  σε εταιρικά δίκτυα   

(Intranets) - και  µάλιστα πολύ αποτελεσµατικά. Ένας οργανισµός µπορεί να  ορίσει τέτοια  
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πιστοποιητικά στους  χρήστες του δικτύου του, λειτουργώντας ουσιαστικά ο ίδιος ως µια αρχή 

πιστοποίησης,  καθορίζοντας την πρόσβαση που µπορεί  να έχει ο καθένας από αυτούς στις  

πληροφορίες  του οργανισµού µέσω πιστοποιητικών. 

Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα ασφάλειας που αντιµετωπίζουν οι  διάφοροι οργανισµοί  

και επιχειρήσεις είναι η προστασία των «ευαίσθητων» δεδοµένων που διατηρούν (οικονοµικά  

στοιχεία, ιατρικά δεδοµένα κλπ.) και ο έλεγχος της πρόσβασης σε αυτά. Με τη χρήση των 

ψηφιακών πιστοποιητικών µπορεί να καθοριστεί ποιοι θα έχουν πρόσβαση µε περισσότερο 

αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τρόπο σε σχέση µε  τις συνθηµατικές λέξεις (passwords).  Το  

ψηφιακό πιστοποιητικό µπορεί να λειτουργήσει όπως µια κάρτα πιστοποίησης της ταυτότητας 

για την είσοδο σε  κτίρια  µε  υψηλές  προδιαγραφές ασφάλειας.  Όπως µια  τέτοια  κάρτα 

καθορίζει σε ποιους χώρους έχει πρόσβαση ο χρήστης που την κατέχει, µε αντίστοιχο τρόπο ο 

κάτοχος του πιστοποιητικού µπορεί να  έχει πρόσβαση σε συγκεκριµένες πληροφορίες, ενώ 

απαγορεύονται ρητά εκείνοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ψηφιακό πιστοποιητικό. 

Εκτός από τα πιστοποιητικά των εταιριών, υπάρχουν και προσωπικά πιστοποιητικά. 

Χρησιµοποιούνται  για να  αποδεικνύει ο χρήστης σε κάθε Web server την ταυτότητα του. Με 

τις τελευταίες εκδόσεις των browsers, οι εταιρίες προωθούν αρκετά την απόκτηση τέτοιων  

πιστοποιητικών µέσα από αυτόµατες διαδικασίες. Για να αποκτηθούν τα προσωπικά 

πιστοποιητικά, σε αντιστοιχία µε τα «εµπορικά» πιστοποιητικά, χρειάζεται ο χρήστης να 

απευθυνθεί σε µια αρχή πιστοποίησης. Η Verisign αποτέλεσε την πρώτη CA που εξέδωσε 

τέτοιου είδους πιστοποιητικά. 

Η χρήση των προσωπικών πιστοποιητικών είναι πολύ αποδοτική: Συγκεκριµένα, οι   

browsers   χρησιµοποιούν το πιστοποιητικό για να αποκρυπτογραφήσουν πληροφορία που 

στέλνεται προς το χρήστη. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού, δηµιουργείται ένα ζεύγος 

κλειδιών  (δηµόσιο και ιδιωτικό). Όποιος θέλει να του στείλει εµπιστευτικές πληροφορίες, τις 

κρυπτογραφεί µε  το  δηµόσιο κλειδί του,  οπότε µόνο ο συγκεκριµένος χρήστης (µε το ιδιωτικό 

κλειδί του) µπορεί να τις αποκρυπτογραφήσει.  

Οι λύσεις της Verisign (ψηφιακά πιστοποιητικά και ψηφιακές υπογραφές) είναι σε θέση να 

προσδώσουν στα e-mails, τα Web sites και τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου υψηλά 

επίπεδα ασφαλείας  και  προστασίας από πολλά  «αδιάκριτα  µάτια».  ∆εν   είναι   λοιπόν   

τυχαίο  που η Verisign εξαπλώνει το δίκτυο συνεργατών της σε όλο τον κόσµο, 

συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, αφού το ζητούµενο στο χώρο του Ίντερνετ είναι η 

απόλυτη ασφάλεια δεδοµένων και πληροφοριών. 
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2. Πηγαίος κώδικας εφαρµογής 
Λόγω µεγάλου όγκου του κώδικα, προτιµήθηκε να εισαχθούν µόνο οι δυο βασικές κλάσεις των 

δύο εφαρµογών. Οι υπόλοιπες είναι διαθέσιµες στην εφαρµογή.  

Εφαρµογή eServer 
/* 

 * Encryptor.java 

 */ 

 

package eserver; 

 

 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.BufferedOutputStream; 

 

import java.security.NoSuchProviderException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.SignatureException; 

import java.security.SecureRandom; 

 

import java.util.Iterator; 

import java.util.Date; 

 

import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider; 

 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPCompressedData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPCompressedDataGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPEncryptedDataGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPEncryptedDataList; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPEncryptedData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPException; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPLiteralData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPObjectFactory; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPOnePassSignatureList; 
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import org.bouncycastle.openpgp.PGPPrivateKey; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKey; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKeyEncryptedData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKeyRing; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKeyRingCollection; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSecretKey; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSecretKeyRingCollection; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPUtil; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPOnePassSignature; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignatureList; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignature; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignatureGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignatureSubpacketGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPLiteralDataGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSecretKeyRing; 

 

import org.bouncycastle.bcpg.ArmoredOutputStream; 

import org.bouncycastle.bcpg.ArmoredInputStream; 

import org.bouncycastle.bcpg.BCPGOutputStream; 

 

import org.bouncycastle.crypto.BlockCipher; 

import org.bouncycastle.crypto.engines.IDEAEngine; 

import org.bouncycastle.crypto.paddings.PaddedBufferedBlockCipher; 

import org.bouncycastle.crypto.modes.CBCBlockCipher; 

import org.bouncycastle.crypto.params.KeyParameter; 

import org.bouncycastle.crypto.CryptoException; 

 

/* Κλάση για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση κειµένου */ 

public class Encryptor 

{ 

 

   private static String  secretMe    = new String("webbanking-secret.pgp"); //Filename Ιδιωτικού κλειδιου τράπεζας 

   private static String  fInKey      = new String("encrypted-key.asc");//Filename κωδικοποιηµένου session key πελάτη 

   private static String  fOutKey     = new String("encrypted-key.server.asc");//Filename κωδικοποιηµένου session key 

τράπεζας 

   private static String  fInMessage  = new String("encrypted-message.asc");//Filename κωδικοποιηµένου κειµένου 

πελάτη 

   private static String  fOutMessage = new String("encrypted-message.server.asc");//Filename κωδικοποιηµένου 

κειµένου τράπεζας 

 

   Encryptor() 

   { 
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       java.security.Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 

   } 

 

    /* encryptMessage 

     * Κρυπτογραφεί το κείµενο 

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * ∆ηµιουργείται κλειδί των 128 bits για τον αλγόριθµο IDEA  

     * Το κλειδί αυτό είναι το session key και αλλάζει κάθε φορά  

     * Το κείµενο κρυπτογραφείται µε το συµµετρικό αλγόριθµο IDEA µε µέθοδο Cipher Block Chaining 

     * Το session key υπογράφεται µε το ιδιωτικό κλειδί της τράπεζας και κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί του 

πελάτη 

     * Στο session key χρησιµοποιείται ο ασύµµετρος αλγόριθµος RSA 

     * Γράφεται το κρυπτογραφηµένο session key σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP 

     * Γράφεται το κρυπτογραφηµένο κείµενο σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP 

     */ 

     

    public static void encryptMessage(String password, String text, String remotePublic)  

    { 

 

        BlockCipher engine = new IDEAEngine(); 

        PaddedBufferedBlockCipher cipher = new PaddedBufferedBlockCipher(new CBCBlockCipher(engine)); 

        SecureRandom random = null; 

        try  

        { 

            random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae)  

        { 

            System.err.println("Cannot find Algorithm"); 

            nsae.printStackTrace(); 

            System.exit(-1); 

        } 

 

        byte key[] = new byte[16]; 

        random.nextBytes(key); // Το τυχαίο κλειδί του IDEA 

 

        byte[] input = text.getBytes(); //µετατρέπουµε το κείµενο σε πίνακα από bytes 

 

        cipher.init(true, new KeyParameter(key)); 

 

        byte[] cipherText = new byte[cipher.getOutputSize(input.length)]; 

 

        int outputLen = cipher.processBytes(input, 0, input.length, cipherText, 0); 
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        /* Κρυπτογράφηση του κειµένου */ 

        try  

        { 

            cipher.doFinal(cipherText, outputLen); 

        } catch (CryptoException ce)  

        { 

            ce.printStackTrace(); 

            System.exit(1); 

        } 

 

        /* Εγγραφή του κρυπτογραφηµένου κειµένου σε σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP */ 

        try  

        { 

            writeCipherTextToFile(new FileOutputStream(fOutMessage), cipherText, true); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        /* Υπογραφή,κρυπτογράφηση και εγγραφή σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP του session key */ 

        try  

        { 

            signAndEncrypt(new FileOutputStream(fOutKey), key, readPublicKey(new FileInputStream(remotePublic)), 

true, new FileInputStream(secretMe), password.toCharArray()); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

     

    /* readPublicKey 

     * ∆ιαβάζει το κωδικοποιηµένο δηµόσιο κλειδί από αρχείο και το επιστρέφει  

     */ 



 - 94 -  

    private static PGPPublicKey readPublicKey(InputStream in) throws IOException, PGPException  

    { 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 

 

        PGPPublicKeyRingCollection pgpPub = new PGPPublicKeyRingCollection(in); 

 

 

        PGPPublicKey key = null; 

 

        Iterator rIt = pgpPub.getKeyRings(); 

 

        while (key == null && rIt.hasNext())  

        { 

            PGPPublicKeyRing kRing = (PGPPublicKeyRing) rIt.next(); 

            Iterator kIt = kRing.getPublicKeys(); 

 

            while (key == null && kIt.hasNext()) 

            { 

                PGPPublicKey k = (PGPPublicKey) kIt.next(); 

 

                if (k.isEncryptionKey()) { 

                    key = k; 

                } 

            } 

        } 

 

        if (key == null)  

        { 

            throw new IllegalArgumentException("∆ε βρεθηκε δηµόσιο κλειδί στο αρχείο"); 

        } 

 

        return key; 

    } 

     

    /* signAndEncrypt 

     * Υπογράφει το session key µε το ιδιωτικό κλειδί της τράπεζας και το κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του 

πελάτη  

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * ∆ιαβάζεται το ιδιωτικό κλειδί της τράπεζας 

     * ∆ηµιουργείται µε βάση το ιδιωτικό κλειδί η υπογραφή 

     * Υπογράφεται το session key 

     * Το υπογεγραµµένο session key συµπιέζεται 



 - 95 -  

     * Το υπογεγραµµένο και συµπιεσµένο session key κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί του πελάτη 

     * Γράφεται το κρυπτογραφηµένο session key σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP 

     */ 

    private static void signAndEncrypt(OutputStream out, byte[] data, PGPPublicKey encKey, boolean 

withIntegrityCheck, InputStream keyIn, char[] pass)  

            throws IOException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, PGPException, 

SignatureException  

    { 

        out = new ArmoredOutputStream(out); 

 

        try  

        { 

            PGPEncryptedDataGenerator cPk = new PGPEncryptedDataGenerator(PGPEncryptedData.IDEA, 

withIntegrityCheck, new SecureRandom(), "BC"); 

            cPk.addMethod(encKey); 

 

            OutputStream cOut = cPk.open(out, new byte[1 << 16]); 

 

            PGPSecretKey pgpSec = readSecretKey(keyIn); 

            PGPPrivateKey pgpPrivKey = pgpSec.extractPrivateKey(pass, "BC"); 

            PGPSignatureGenerator sGen = new PGPSignatureGenerator(pgpSec.getPublicKey().getAlgorithm(), 

PGPUtil.SHA1, "BC"); 

 

            sGen.initSign(PGPSignature.BINARY_DOCUMENT, pgpPrivKey); 

 

            Iterator it = pgpSec.getPublicKey().getUserIDs(); 

            if (it.hasNext())  

            { 

                PGPSignatureSubpacketGenerator spGen = new PGPSignatureSubpacketGenerator(); 

 

                spGen.setSignerUserID(false, (String) it.next()); 

                sGen.setHashedSubpackets(spGen.generate()); 

            } 

 

            PGPCompressedDataGenerator cGen = new PGPCompressedDataGenerator(PGPCompressedData.ZIP); 

            BCPGOutputStream bOut = new BCPGOutputStream(cGen.open(cOut)); 

            sGen.generateOnePassVersion(false).encode(bOut); 

 

            File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 

            fos.write(data); 

            fos.close(); 
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            PGPLiteralDataGenerator lGen = new PGPLiteralDataGenerator(); 

            OutputStream lOut = lGen.open(bOut, PGPLiteralData.BINARY, tempfile.getName(), new Date(), new byte[1 

<< 16]); 

 

             

            byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

            FileInputStream fIn = new FileInputStream(tempfile); 

 

            int bytesRead = 0; 

            while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1)  

            { 

                lOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

                sGen.update(buffer, 0, bytesRead); 

                lOut.flush(); 

            } 

 

            lGen.close(); 

            sGen.generate().encode(bOut); 

            cGen.close(); 

 

 

            cOut.close(); 

            out.close(); 

            tempfile.delete(); 

        } catch (PGPException e)  

        { 

            System.err.println(e); 

            if (e.getUnderlyingException() != null)  

            { 

                e.getUnderlyingException().printStackTrace(); 

            } 

        } 

    } 

     

    /* readSecretKey 

     * ∆ιαβάζει από αρχείο και επιστρέφει µυστικό κλειδί PGP  

     */ 

    private static PGPSecretKey readSecretKey(InputStream in) throws IOException, PGPException  

    { 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 
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        PGPSecretKeyRingCollection pgpSec = new PGPSecretKeyRingCollection(in); 

 

        PGPSecretKey key = null; 

 

        Iterator rIt = pgpSec.getKeyRings(); 

 

        while (key == null && rIt.hasNext()) 

        { 

            PGPSecretKeyRing kRing = (PGPSecretKeyRing) rIt.next(); 

            Iterator kIt = kRing.getSecretKeys(); 

 

            while (key == null && kIt.hasNext()) 

            { 

                PGPSecretKey k = (PGPSecretKey) kIt.next(); 

 

                if (k.isSigningKey())  

                { 

                    key = k; 

                } 

            } 

        } 

 

        if (key == null)  

        { 

            throw new IllegalArgumentException("Can't find signing key in key ring."); 

        } 

 

        return key; 

    } 

 

    /* writeCipherTextToFile 

     * Γράφει το κρυπτογραφηµένο κείµενο σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP  

     */ 

    private static void writeCipherTextToFile(OutputStream out, byte[] data, boolean withIntegrityCheck) 

            throws IOException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, PGPException, 

SignatureException  

    { 

 

        out = new ArmoredOutputStream(out); 

 

        File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 
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        fos.write(data); 

        fos.close(); 

 

        PGPLiteralDataGenerator lGen = new PGPLiteralDataGenerator(); 

 

        OutputStream lOut = lGen.open(out, PGPLiteralData.BINARY, tempfile.getName(), new Date(), new byte[1 << 

16]); 

        

        byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

        FileInputStream fIn = new FileInputStream(tempfile); 

 

        int bytesRead = 0; 

        int realBytesRead = 0; 

        while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1) 

        { 

            lOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

            realBytesRead = bytesRead; 

            lOut.flush(); 

        } 

 

        lGen.close(); 

 

        out.close(); 

        tempfile.delete(); 

    } 

 

 

    /* decryptMessage 

     * Αποκρυπτογραφεί το κείµενο 

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * Λαµβάνεται το αποκρυπτογραφηµένο κλειδί των 128 bits για τον αλγόριθµο IDEA  

     * Λαµβάνεται το κρυπτογραφηµένο κείµενο από το αρχείο  

     * Με βάση το αποκρυπτογραφηµένο κλειδί, αποκρυπτογραφείται το κείµενο 

     * Επιστρέφεται το αποκρυπτογραφηµένο κείµενο 

     */ 

    public static String decryptMessage(String password, String remotePublic)  

    { 

        BlockCipher engine = new IDEAEngine(); 

        PaddedBufferedBlockCipher cipher = new PaddedBufferedBlockCipher(new CBCBlockCipher(engine)); 

 

        byte[] key = new byte[16]; 
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        byte[] cipherText = null; 

 

        /*Λήψη του αποκρυπτογραφηµένου κλειδιού του IDEA µε το οποίο έχει κρυπτογραφηθεί το κείµενο */ 

        try  

        { 

            key = decryptAndVerifySign(new FileInputStream(fInKey), new FileInputStream(secretMe), 

password.toCharArray(), new FileInputStream(remotePublic)); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        /* Λήψη του κρυπτογραφηµένου κειµένου από το αρχείο */ 

        try  

        { 

            cipherText = getCipherTextFromFile(new FileInputStream(fInMessage)); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        cipher.init(false, new KeyParameter(key)); 

 

        byte[] decipherText = new byte[cipher.getOutputSize(cipherText.length)]; 

 

        int outputLen = cipher.processBytes(cipherText, 0, cipherText.length, decipherText, 0); 

 

        /* Αποκρυπτογράφηση του κειµένου */ 

        try  

        { 

            cipher.doFinal(decipherText, outputLen); 

        } catch (CryptoException ce)  

        { 

            System.err.println(ce); 
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            ce.printStackTrace(); 

            System.exit(1); 

        } 

 

        /* Μετατροπή του κειµένου σε String και επιστροφη του */ 

        return new String(decipherText); 

 

    } 

     

    /* decryptAndVerifySign 

     * Αποκρυπτογραφεί το session key ,επιβεβαιώνει την υπογραφή του πελάτη και επιστρέφει το 

αποκρυπτογραφηµενό session key 

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * ∆ιαβάζεται το κρυπτογραφηµένο session key 

     * Αυτό έχει κρυπτογραφηθεί µε το δηµόσιο κλειδί της τράπεζας 

     * Με βάση το δηµόσιο κλειδί εντοπίζεται το ιδιωτικό κλειδί της τράπεζας 

     * Έπειτα το session key αποκρυπτογραφείται µε το ιδιωτικό κλειδί 

     * Το session key αποσυµπιέζεται 

     * Το session key είναι επίσης υπογεγραµµένο µε το ιδιωτικό κλειδί του πελάτη 

     * Οπότε χρησιµοποιείται το δηµόσιο κλειδί του πελάτη για να επαληθευθεί η υπογραφή 

     * Αν η επαλήθευση επιτύχει, επιστρέφεται το αποκρυπτογραφηµένο session key 

     */ 

    public static byte[] decryptAndVerifySign(InputStream in, InputStream keyIn, char[] passwd, InputStream 

pubKeyIn) throws Exception  

    { 

 

        byte[] returnArray = null;  

         

        /* Εύρεση ιδιωτικού κλειδιού από το κρυπτογραφηµένο κείµενο */ 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 

         

        PGPObjectFactory pgpF = new PGPObjectFactory(in); 

        PGPEncryptedDataList enc; 

        Object o = pgpF.nextObject(); 

         

        if (o instanceof PGPEncryptedDataList)  

        { 

            enc = (PGPEncryptedDataList) o; 

        }  

        else  

        { 

            enc = (PGPEncryptedDataList) pgpF.nextObject(); 
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        } 

 

        Iterator it = enc.getEncryptedDataObjects(); 

        PGPPrivateKey sKey = null; 

        PGPPublicKeyEncryptedData pbe = null; 

        PGPSecretKeyRingCollection pgpSec = new PGPSecretKeyRingCollection(PGPUtil.getDecoderStream(keyIn)); 

        while (sKey == null && it.hasNext()) 

        { 

            pbe = (PGPPublicKeyEncryptedData) it.next(); 

            sKey = findSecretKey(pgpSec, pbe.getKeyID(), passwd); 

        } 

 

        if (sKey == null)  

        { 

            throw new IllegalArgumentException("secret key for message not found."); 

        } 

 

        

        /* Αποκρυπτογράφηση session key */ 

        InputStream clear = pbe.getDataStream(sKey, "BC"); 

        PGPObjectFactory plainFact = new PGPObjectFactory(clear); 

        Object message = plainFact.nextObject(); 

 

        if (message instanceof PGPCompressedData)  

        { 

 

            /* Αποσυµπίεση */ 

            PGPCompressedData cData = (PGPCompressedData) message; 

            PGPObjectFactory pgpFact = new PGPObjectFactory(cData.getDataStream()); 

            message = pgpFact.nextObject(); 

 

 

            if (message instanceof PGPOnePassSignatureList)  

            { 

 

                PGPOnePassSignature ops = ((PGPOnePassSignatureList) message).get(0); 

                PGPPublicKeyRingCollection pgpRing = new 

PGPPublicKeyRingCollection(PGPUtil.getDecoderStream(pubKeyIn)); 

                PGPPublicKey key = pgpRing.getPublicKey(ops.getKeyID()); 

 

                ops.initVerify(key, "BC"); 
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                message = pgpFact.nextObject(); 

                if (message instanceof PGPLiteralData)  

                { 

 

                    PGPLiteralData ld = (PGPLiteralData) message; 

 

                    File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

                    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 

 

                    BufferedOutputStream bOut = new BufferedOutputStream(fos); 

 

                    byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

                    InputStream fIn = ld.getInputStream(); 

 

                    int bytesRead = 0; 

                    int realBytesRead = 0; 

                    while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1) 

                    { 

                        bOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

                        realBytesRead = bytesRead; 

                        ops.update(buffer, 0, bytesRead); 

                    } 

                    bOut.close(); 

 

                    FileInputStream inStr = new FileInputStream(tempfile); 

                    DataInputStream datStr = new DataInputStream(inStr); 

                    returnArray = new byte[realBytesRead]; 

                    datStr.read(returnArray); 

 

                    tempfile.delete(); 

 

 

                    /* Επαλήθευση υπογραφής πελάτη */ 

                    if (ops != null)  

                    { 

                        PGPSignatureList signatureList = (PGPSignatureList) pgpFact.nextObject(); 

 

                        PGPSignature messageSignature = (PGPSignature) signatureList.get(0); 

 

                        if (!ops.verify(messageSignature))  

                        { 

                            throw new RuntimeException("Η επαλήθευση της υπογραφής απέτυχε"); 
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                        } 

                    } 

 

                }// end of if PGPLiteralData 

 

            }// end of if PGPOnePassSignatureList 

 

            return returnArray; 

        } else 

        { 

            System.err.println("PGP Compressed Data not available!"); 

            return null; 

        } 

 

    } 

     

    /* findSecretKey 

     * Βρίσκει µυστικό κλειδί PGP µε βάση το keyID και το εξάγει to ιδιωτικό κλειδί µε βάση το passphrase 

     */ 

    private static PGPPrivateKey findSecretKey(PGPSecretKeyRingCollection pgpSec, long keyID, char[] pass) throws 

PGPException, NoSuchProviderException 

    { 

        PGPSecretKey pgpSecKey = pgpSec.getSecretKey(keyID); 

 

        if (pgpSecKey == null)  

        { 

            return null; 

        } 

        return pgpSecKey.extractPrivateKey(pass, "BC"); 

    } 

 

    /* getCipherTextFromFile 

     * ∆ιαβάζει και επιστρέφει το κρυπτογραφηµένο κείµενο από το αρχείο  

     */ 

    public static byte[] getCipherTextFromFile(InputStream in) throws Exception  

    { 

 

        byte[] returnArray = null; 

 

        in = new ArmoredInputStream(in); 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 
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        PGPObjectFactory pgpF = new PGPObjectFactory(in); 

        Object message = pgpF.nextObject(); 

 

        if (message instanceof PGPLiteralData)  

        { 

 

            PGPLiteralData ld = (PGPLiteralData) message; 

 

            File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 

 

            BufferedOutputStream bOut = new BufferedOutputStream(fos); 

 

            byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

            InputStream fIn = ld.getInputStream(); 

 

            int bytesRead = 0; 

            int realBytesRead = 0; 

            while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1) 

            { 

                bOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

                realBytesRead = bytesRead; 

            } 

            bOut.close(); 

 

            FileInputStream inStr = new FileInputStream(tempfile); 

            DataInputStream datStr = new DataInputStream(inStr); 

            returnArray = new byte[realBytesRead]; 

            datStr.read(returnArray); 

 

            tempfile.delete(); 

 

            return returnArray; 

        }// end of if PGPLiteralData 

        else  

        { 

            System.err.println("PGP Compressed Data not available!"); 

            return null; 

        } 

    } 

} 
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/* 

 * eServerFrm.java 

 */ 

 

package eserver; 

 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Rectangle; 

 

import common.Message; 

import common.UserKeys; 

import common.keyPairGenerator; 

 

import java.net.Socket; 

import java.net.ServerSocket; 

import java.net.InetAddress; 

 

import java.io.ObjectInputStream; 

import java.io.ObjectOutputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.PrintWriter; 

 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.text.*; 

 

import java.util.Date; 

 

import java.security.NoSuchProviderException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.InvalidKeyException; 

import java.security.SignatureException; 

import java.security.SecureRandom; 

 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPException; 
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public class eServerFrm extends JFrame implements Runnable 

{ 

    public static ServerSocket srvSocket; //socket επικοινωνίας µε το server 

    Thread thread = null; 

 

    String line; 

    int logLines = 0; 

    long x1, x2, y1, y2; // Μεταβλητές για την δηµιουργία ψευδο-τυχαίων αριθµών 

 

    Encryptor enc = null; // Μεταβλητή για τη διαχείριση των PGP λειτουργιών 

 

    /* Μεταβλητές για τα αρχεία pgp */ 

    public static String myPriv = null; // Ιδιωτικό κλειδί server 

    public static String myPubl = null; // ∆ηµόσιο κλειδί server 

    public static String remotePubl = null; //∆ηµόσιο κλειδί πελάτη 

 

    ClockUpdate clockUpdate; // Το ρολόι στην statusbar 

    static final int CLOCK_UPDATE = 1000; 

 

    public static UserKeys ukeys = null; // Λίστα µε τους χρήστες και τα κλειδιά τους. 

    public static serverFunc srvfunc = null; 

    public static boolean sendText = false; 

     

    public static int firstServerPort; 

    public static int secondServerPort; 

    public static boolean expectFirstPortNumber = false; 

    public static boolean expectSecondPortNumber = false; 

    public static boolean sendMessage = false; 

 

    public eServerFrm() 

    { 

        initComponents(); 

        initMyComponents(); 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        new eServerFrm().setVisible(true); 

        

    } 

     

    /* Αρχικοποίηση κάποιων συστατικών του συστήµατος */ 
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    private void initMyComponents() 

    { 

        clockUpdate = new ClockUpdate(CLOCK_UPDATE); 

        clockUpdate.start(); 

        // Αρχικοποίηση και εισαγωγή στη λίστα των χρηστών... 

        ukeys = new UserKeys(); 

         

        /* Αρχικοποίηση των filenames των κλειδιών της τράπεζας */ 

        myPriv = "webbanking-secret.pgp"; 

        myPubl = "webbanking-public.pgp"; 

 

        enc = new Encryptor(); // Μεταβλητή για τη διαχείριση των PGP λειτουργιών 

        try 

        { 

            InetAddress localaddr = InetAddress.getLocalHost(); // Λαµβάνουµε την IP διεύθυνση του server 

            ipTxt.setText(localaddr.getHostAddress() ); //Τη θέτουµε ως κείµενο στο αντίστοιχο TextBox 

        } 

 

        catch (Exception ee) 

        { 

            System.out.println(ee.toString()); 

        } 

    } 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jFileChooser1 = new javax.swing.JFileChooser(); 

        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        ipTxt = new javax.swing.JTextField(); 

        jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        logTxt = new javax.swing.JTextPane(); 

        jPanel3 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        dateLbl = new javax.swing.JLabel(); 

        activateBtn = new javax.swing.JButton(); 

        deactivateBtn = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        setTitle("Bank Server (PGP secured)"); 

        setResizable(false); 
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        addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) { 

                formMouseEntered(evt); 

            } 

        }); 

        addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { 

            public void windowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) { 

                formWindowOpened(evt); 

            } 

        }); 

 

        jPanel2.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Bank Server", 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14), new 

java.awt.Color(255, 255, 255))); // NOI18N 

 

        jLabel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel1.setText("IP"); 

 

        ipTxt.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        ipTxt.setEditable(false); 

        ipTxt.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        ipTxt.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        ipTxt.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER); 

        ipTxt.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(255, 255, 255))); 

        ipTxt.setSelectionColor(new java.awt.Color(0, 0, 0)); 

 

        logTxt.setEditable(false); 

        logTxt.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 12)); // NOI18N 

        jScrollPane2.setViewportView(logTxt); 

 

        jPanel3.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        jPanel3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(255, 255, 255))); 

        jPanel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

 

        jLabel3.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel3.setText("Ηµεροµηνία:"); 
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        dateLbl.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        dateLbl.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        dateLbl.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        dateLbl.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.LEFT); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout jPanel3Layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(jPanel3); 

        jPanel3.setLayout(jPanel3Layout); 

        jPanel3Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .add(jLabel3) 

                .add(18, 18, 18) 

                .add(dateLbl, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 208, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        jPanel3Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel3Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 

                .add(jLabel3, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 25, Short.MAX_VALUE) 

                .add(dateLbl, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

        ); 

 

        activateBtn.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        activateBtn.setText("Ενεργοποίηση"); 

        activateBtn.setBorder(null); 

        activateBtn.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(111, 23)); 

        activateBtn.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(111, 23)); 

        activateBtn.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(111, 23)); 

        activateBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                activateBtnActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        deactivateBtn.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        deactivateBtn.setText("Απενεργοποίηση"); 

        deactivateBtn.setEnabled(false); 

        deactivateBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                deactivateBtnActionPerformed(evt); 
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            } 

        }); 

 

        jLabel2.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel2.setText("Ιστορικό"); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout jPanel2Layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(jPanel2); 

        jPanel2.setLayout(jPanel2Layout); 

        jPanel2Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING, jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .add(jPanel2Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING) 

                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addContainerGap() 

                        .add(jLabel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 18, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED) 

                        .add(ipTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 88, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .add(18, 18, 18) 

                        .add(jPanel3, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .add(62, 62, 62) 

                        .add(activateBtn, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .add(63, 63, 63) 

                        .add(deactivateBtn, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addContainerGap() 

                        .add(jScrollPane2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 465, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addContainerGap() 

                        .add(jLabel2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 66, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                .addContainerGap(22, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        jPanel2Layout.setVerticalGroup( 
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            jPanel2Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .add(jPanel2Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

                    .add(jPanel2Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 

                        .add(jLabel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .add(ipTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .add(jPanel3, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .add(10, 10, 10) 

                .add(jLabel2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 24, Short.MAX_VALUE) 

                .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED) 

                .add(jScrollPane2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 187, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .add(18, 18, 18) 

                .add(jPanel2Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 

                    .add(activateBtn, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .add(deactivateBtn, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

 

        getAccessibleContext().setAccessibleName("Bank Server (PGP secured)"); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         
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    private void formMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) 

    {                                   

        x1 = evt.getX(); 

        y1 = evt.getY(); 

    }                                  

 

    private void formWindowOpened(java.awt.event.WindowEvent evt) 

    {                                   

 

        StyledDocument doc = logTxt.getStyledDocument(); 

        addStylesToDocument(doc); 

    }                                  

 

    /* Κουµπί Eνεργοποίηση */ 

    private void activateBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

    {                                             

 

        activateBtn.setEnabled(false); //Απενεργοποίηση του κουµπιού Ενεργοποίηση 

        deactivateBtn.setEnabled(true); //Ενεργοποίηση του κουµπιού Απνεεργοποίηση 

        Thread thread = new Thread (this);  //δηµιουργείται νέο thread 

        thread.start ();                    // και εκκινείται 

    }                                            

 

 

    /* Κουµπί Απενεργοποίηση */ 

    private void deactivateBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

    {                                               

        activateBtn.setEnabled(true); //ενεργοποίηση του κουµπιού Ενεργοποίηση 

        deactivateBtn.setEnabled(false); //Απενεργοποίηση του κουµπιού Ενεργοποίηση 

        try 

        { 

            if (srvfunc != null)    //αν εκτελούνται υπηρεσίες του server 

                srvfunc.stopFunc(); //γίνεται διακοπή τους 

            srvSocket.close();      //και κλείνει το socket 

        } 

        catch (IOException ee){} 

 

        addTextToLog("\n[!]Ο Server απενεργοποιήθηκε \n", "green"); 

        logLines++; 

 

    }                                              
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    public void run() 

    { 

        if(!(new File("webbanking-public.pgp").exists())) //Αν δεν υπάρχουν τα κλειδιά του server 

        { 

            /* ∆ηµιουργία ζεύγους κλειδιών */ 

            keyPairGenerator kpg = new keyPairGenerator(); 

            try 

            { 

                kpg.generateKeyPair("webbanking","webbanking", "webbank"); 

            }catch(IOException ioe) 

            { 

                System.out.println("I/O Exception!\n"); 

                ioe.printStackTrace(); 

            }catch (InvalidKeyException ike) 

            { 

                System.out.println("Invalidkey Exception!\n"); 

                ike.printStackTrace(); 

            }catch (NoSuchProviderException nspre) 

            { 

                System.out.println("No Such Provider Exception!\n"); 

                nspre.printStackTrace(); 

            }catch (SignatureException se) 

            { 

                System.out.println("Signature Exception!\n"); 

                se.printStackTrace(); 

            }catch(PGPException pgpe) 

            { 

                System.out.println("PGP Exception!\n"); 

                pgpe.printStackTrace(); 

            }catch(NoSuchAlgorithmException nsae) 

            { 

                System.out.println("No Such Algorithm Exception!\n"); 

                nsae.printStackTrace(); 

            } 

        } 

 

        /* κρατάµε τα filename τους σε µεταβλητές */ 

        myPubl = "webbanking-public.pgp"; 

        myPriv = "webbanking-secret.pgp"; 
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        try 

        { 

            /* ∆ηµιουργία socket για αναµονή συνδέσεων από πελάτες */ 

            srvSocket = new ServerSocket(5678); 

            addTextToLog("[!]Ο Server ενεργοποιήθηκε \n", "green"); 

            addTextToLog("[!]Ο Server ακούει στη θύρα : 5678"+"\n", "green"); 

            logLines++; 

 

        }catch (IOException ioe) 

        { 

                System.out.println("Cannot Open Socket : "+ioe.toString()); 

                addTextToLog("[!ΣΦΑΛΜΑ!] : Αδύνατη επικοινωνία από το Socket :\n", "red"); 

                logLines++; 

                addTextToLog(ioe.toString()+"\n", "red"); 

                logLines++; 

                deactivateBtn.setEnabled(false); 

                activateBtn.setEnabled(true); 

        } 

 

        while(!srvSocket.isClosed()) // Όσο είναι ενεργοποιηµένος ο server 

        { 

            logLines++; 

            try 

            { 

                if (srvSocket != null) 

                { 

                        srvfunc = new serverFunc(srvSocket.accept()); // ∆έχεται και δηµιουργεί σύνδεση από πελάτη 

                        Thread t = new Thread(srvfunc); 

                        t.start(); 

                } 

            }catch (IOException e) 

            { 

 

                      if(!srvSocket.isClosed()) 

                      { 

                        addTextToLog("[!ΣΦΑΛΜΑ!] : ∆εν έγινε δεκτό το accept :\n", "red"); 

                        logLines++; 

                        addTextToLog(e.toString()+"\n", "red"); 

                        logLines++; 

                      } 

            } 
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        } 

    } 

 

    public void showErrorMessage(String text) 

    { 

        JOptionPane.showMessageDialog(null, text, "Σφάλµα!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

    } 

 

    protected void addStylesToDocument(StyledDocument doc) 

    { 

        Style def = StyleContext.getDefaultStyleContext().getStyle(StyleContext.DEFAULT_STYLE); 

 

        Style regular = doc.addStyle("regular", def); 

        StyleConstants.setFontFamily(def, "SansSerif"); 

 

        Style s = doc.addStyle("red", regular); 

        StyleConstants.setForeground(s, Color.red.darker()); 

 

        s = doc.addStyle("green", regular); 

        StyleConstants.setForeground(s, Color.green.darker()); 

 

        s = doc.addStyle("orange", regular); 

        StyleConstants.setForeground(s, Color.orange.darker()); 

 

        s = doc.addStyle("msg", regular); 

        StyleConstants.setForeground(s, Color.black.DARK_GRAY); 

    } 

     

    private void addTextToLog(String text, String style) 

    { 

        StyledDocument doc = logTxt.getStyledDocument(); 

        try 

        { 

            doc.insertString(doc.getLength(), text+"", doc.getStyle(style)); //εισαγωγή του κειµένου στο πλαίσιο της 

φόρµας 

            logTxt.scrollRectToVisible( new Rectangle(0, logTxt.getHeight()-2, 1, 1)); 

        } 

        catch(Exception ee) 

        { 

            System.out.println("ee "+ee.toString()); 

        } 
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        jScrollPane2.setAutoscrolls(true); 

    } 

 

    /* Ορισµός των στυλ που χρησιµοποιούνται στο log του server */ 

     

 

    /* Ενηµερώνει το ρολόι στη φόρµα */ 

    private class ClockUpdate extends Thread 

    { 

 

        int update; 

 

        public ClockUpdate(int update) 

        { 

            this.update = update; 

        } 

 

        public void run() 

        { 

            while (true) 

            { 

                dateLbl.setText(new Date().toString()); 

                try 

                { 

                    sleep(update); 

                } catch (InterruptedException ie) 

                { 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    /* Κλάση για τις λειτουργίες του server */ 

    class serverFunc implements Runnable 

    { 

        private Socket client;                //Socket για την επικοινωνία µε τον πελάτη 

        private ObjectInputStream in = null; 

        private ObjectOutputStream out = null; 

        private String remotePGPKeyFile = null;  //Filename του δηµοσίου κλειδιού του πελάτη 

        private Encryptor enc = null;  // Μεταβλητή για τη διαχείριση των PGP λειτουργιών 

 



 - 117 -  

        public Message mymsg = null; //Μεταβλητή που κρατά το µήνυµα που αποστέλλεται στο server 

 

        serverFunc(Socket client) // Constructor µε όρισµα το socket για την επικοινωνία µε τον πελάτη 

        { 

            this.client = client; 

        } 

 

        public void stopFunc() //∆ιακόπτει τη λειτουργία του server 

        { 

            cleanUpSocks(); 

        } 

 

        /* Αποστέλλει µήνυµα στον client, δέχεται και  

         * επεξεργάζεται την απάντηση του client  

         */ 

        public void run() 

        { 

            // Αρχικοποίηση µηνύµατος... και των βασικών του στοιχείων 

            mymsg = new Message(); 

            enc = new Encryptor(); 

            SecureRandom ss = new SecureRandom(); //Γεννήτρια κρυπτογραφικά ισχυρών ψευδοτυχαίων αριθµών 

 

            boolean expectPGPFile = false; // Μεταβλητή που δείχνει αν ο serve rπεριµένει λήψη νέων στοιχείων και PGP 

key file 

 

            mymsg.id = ss.nextInt();            //∆ηµιουργία του τυχαίου id του µηνύµατος 

            mymsg.username = "webbanking"; 

 

 

            addTextToLog("[!] Σύνδεση από : "+client.getRemoteSocketAddress()+"... \n", "green"); 

            try 

            { 

                out = new ObjectOutputStream(client.getOutputStream()); 

                in = new ObjectInputStream(client.getInputStream()); 

 

            }catch (IOException e) 

            { 

                addTextToLog("[!ΣΦΑΛΜΑ!] : Αδυναµία σύνδεσης µε το αποµακρυσµένο socket :\n", "red"); 

                logLines++; 

                addTextToLog(e.toString()+"\n", "red"); 

                logLines++; 

            } 
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            while (true) 

            { 

                try 

                { 

                    //Παραλαβή απάντησης από τον client και επεξεργασία της 

                    Message mymsg1 = (Message)in.readObject(); 

                    line = mymsg1.message; 

 

                    if (line != null) 

                    { 

                        if (line.equals("exit")) //Ο πελάτης πρόκειται να τερµατίσει τη σύνδεση µε το server 

                        { 

                            addTextToLog("[!!] : Η σύνδεση µε τον πελάτη '"+mymsg1.username+"' τερµατίστηκε\n", "green"); 

                            logLines++; 

                            client.close(); 

                            break; 

                        } 

                        else 

                        { 

                             out.reset(); 

                            if (line.equals("sendFile")) // Ο πελάτης επιθυµεί να αποστείλει αρχείο 

                            { 

                                mymsg.message = "ACK"; 

                                receiveFile(mymsg1.filename); //παραλαβή του αρχείου 

                                 

                                 /* Αν δεν πρόκειται για αποστολή του δηµοσίου κλειδιού του πελάτη  

                                    αλλά κωδικοποιηµένου µηνύµατος αποθηκευµένου σε αρχείο */ 

                                if (mymsg1.filename.equals("encrypted-message.asc")) 

                                { 

 

                                    /* αποκρυπτογράφηση και προσθήκη του µηνύµατος στο log */  

                                    addTextToLog("\t'"+mymsg1.username+"'\t: "+enc.decryptMessage("webbank", 

remotePGPKeyFile).trim()+"\n", "msg"); 

                                    sendEncrypted(mymsg.message); 

                                } 

                                 

                                if (expectPGPFile) //Αν αναµένεται αποστολή του δηµοσίου κλειδιού του πελάτη 

                                { 

                                    addTextToLog("Προσθήκη νέου χρήστη... Λήψη στοιχείων...\n", "orange"); 

                                    ukeys.addUserToDB(mymsg1.username,mymsg1.passphrase, mymsg1.filename); 

                                    remotePGPKeyFile = mymsg1.filename; 
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                                    addTextToLog("Ο xρήστης '"+mymsg1.username+"΄ προστέθηκε!\n------------------------\n", 

"green"); 

                                    expectPGPFile = false; 

                                    String []tt = myPubl.split("\\\\"); 

                                    mymsg.filename = tt[tt.length-1];  

                                    sendFile(myPubl);  //Αποστολή του δηµοσίου κλειδιού της τράπεζας στον πελάτη 

                                    while(sendText == false); 

                                } 

                            } 

                            else if (line.equals("LOGIN")) // ο πελάτης επιχειρεί να κάνει login 

                            { 

                                String ret; 

                                ret = ukeys.getUserPGPKeyFile(mymsg1); //Ελέγχουµε αν ο χρήστης υπάρχει ήδη 

                                addTextToLog("[!] Χρήστης '"+mymsg1.username+"'... ", "green"); 

                                if (ret.equals("USER_NOT_FOUND")) // Ο χρήστης δεν υπάρχει  

                                { 

                                    sendTextToClient("USER_NOT_FOUND"); //Ενηµερώνουµε τον πελάτη 

                                    addTextToLog("Ο χρήστης δε βρέθηκε...\n", "orange"); //Ενηµερώνουµε το log 

                                    expectPGPFile = true;  //Αναµένουµε την αποστολή του δηµοσίου κλειδιού αυτού του νέου 

πελάτη 

                                } 

                                else if(ret.equals("WRONG_DATA")) // Ο χρήστης έχει εισάγει λάθος passphrase 

                                { 

                                    sendTextToClient("WRONG_DATA"); //Ενηµερώνουµε τον πελάτη 

                                    addTextToLog("Λανθασµένη εισαγωγή στοιχείων...\n", "orange");//Ενηµερώνουµε το log 

                                } 

                                else 

                                { 

                                    sendTextToClient("AUTH_CONFIRM");  //επιτυχηµένο login 

                                    remotePGPKeyFile = ret; 

                                    addTextToLog("Συνδέθηκε!\n------------------------\n", "green"); 

                                } 

                            } 

                            /* Αποστολή των αριθµών των θυρών στις οποίες θα αποστείλλει τα αρχεία ο client */ 

                            else if(line.equals("port_number1"))  

                            { 

                                expectFirstPortNumber = true; //Αναµένουµε την αποστολή του αριθµού της 1ης θύρας 

                            } 

                             else if(line.equals("port_number2")) //Αναµένουµε την αποστολή του αριθµού της 2ης θύρας 

                            { 

                                expectSecondPortNumber = true; 

                            } 
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                            else if(line.equals("ACK")) // Ο χρήστης έχει λάβει και τους 2 αριθµούς θυρών και είναι έτοιµος για 

την αποστολή  

                            { 

                                sendTextToClient("sendFile"); // τον ενηµερώνουµε ότι 8α γίνει αποστολή αρχείου/αρχείων 

                            } 

                            else 

                            { 

                                 if(expectFirstPortNumber == true) 

                                 { 

                                     firstServerPort = Integer.parseInt(line); 

                                     expectFirstPortNumber = false; 

                                 } 

                                 else if(expectSecondPortNumber == true) 

                                 { 

                                     secondServerPort = Integer.parseInt(line); 

                                     expectSecondPortNumber = false; 

                                 } 

                                 else 

                                    mymsg.message = line; 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

                catch (IOException e) 

                { 

                        addTextToLog("[!ΣΦΑΛΜΑ!] : Αδυναµία ανάγνωσης από το socket :\n", "red"); 

                        logLines++; 

                        addTextToLog(e.toString()+"\n", "red"); 

                        logLines++; 

                        thread.stop(); 

                } 

                catch (ClassNotFoundException cnfe) 

                { 

                    System.out.println("Class Not Found : "+cnfe.toString()); 

                } 

                catch(NullPointerException npe) 

                { 

                        System.out.println("Null Pointer Exception : "+npe.toString()); 

                } 

            } 

        } 
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        /* Αποστέλλει µήνυµα στον client */ 

        public void sendTextToClient(String text) 

        { 

            try 

            { 

                mymsg.message = text; 

               

                out.writeObject(mymsg); 

            

                out.flush(); 

                out.reset(); 

 

            }catch (IOException e) 

            { 

                System.out.println("Send Text to Server failed "+e.toString()); 

                System.exit(1); 

            } 

        } 

 

        /* Αποστέλλει το µήνυµα στον client, κρυπτογραφηµένο */ 

        public void sendEncrypted(String text ) 

        { 

            enc.encryptMessage("webbank", text, remotePGPKeyFile);// κρυπτογράφηση του µηνύµατος και εγγραφή του 

σε αρχείο 

            mymsg.filename = "encrypted-message.server.asc"; 

            sendFile("encrypted-message.server.asc"); // αποστολή του αρχείου στον client 

            while(sendText == false ); 

        } 

 

    /* Αποστολή αρχείου στον client 

     * Σηµείωση: Στην περίπτωση αποστολής κρυπτογραφηµένου κειµένου 

     * από το server στον πελάτη, ο αριθµός των αρχείων που αποστέλλονται είναι 2 

     * καθώς αποστέλλεται τόσο το κρυπτογραφηµένο κείµενο όσο και το κρυπτογραφηµένο 

     * session key, έτσι δηµιουργούνται 2 ServerSockets για συνδέσεις  

     */ 

        private void sendFile(String filename) 

        { 

 

            final String fname; 

            fname = filename; 

            sendText = false; 
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            Thread tt = new Thread() 

            { 

                public void run() 

                { 

                    String line; 

                    BufferedReader br = null; 

                    FileInputStream fin = null; 

                    ServerSocket ss = null; 

                    ServerSocket ss2 = null; 

                     

                    try 

                    {      

                        ss = new ServerSocket(0); // ServerSocket για το 1ο αρχείο 

                        sendTextToClient("portNumbers"); 

                        sendTextToClient(new String(String.valueOf(ss.getLocalPort()))); //Αποστολή του αριθµού της 1ης 

θύρας στον client 

                        ss2 = new ServerSocket(0);// ServerSocket για το 2ο αρχείο 

 

                        sendTextToClient(new String(String.valueOf(ss2.getLocalPort())));//Αποστολή του αριθµού της 2ης 

θύρας στον client 

  

                        ss.setReuseAddress(true); 

                        sendText = true; 

                       

                        Socket s = ss.accept(); 

  

                        s.setReuseAddress(true); 

                         

                        /* Αποστολή του 1ου αρχείου */ 

                        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream())); 

                        if ((line = br.readLine()) != null) 

                        { 

                            if (line.equals("1")) // ο client είναι έτοιµος να δεχτεί το αρχείο 

                            { 

                                OutputStream out = s.getOutputStream(); 

                                fin = new FileInputStream(fname); 

                                byte[] buf = new byte[1024]; 

                                int read; 

                                while ((read = fin.read(buf)) != -1) 

                                { 

                                    out.write(buf, 0, read); 
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                                    out.flush(); 

                                } 

                            } 

                        } 

                        br.close(); 

 

                        s.close(); 

 

                        fin.close(); 

                        ss.close(); 

                    } catch (Exception e) 

                    { 

                        e.printStackTrace(); 

                    } 

                     

                   /* Πρόκειται για αποστολή κρυπτογραφηµένου κειµένου  

                    * οπότε πρέπει να αποστείλλουµε και το 2ο αρχείο 

                    */  

                    if(fname.equals("encrypted-message.server.asc")) 

                    { 

 

                        final String fname2; 

                        fname2 = "encrypted-key.server.asc"; 

 

                        br = null; 

            

                        fin = null; 

              

                        ss = null; 

                        try 

                        { 

                            ss2.setReuseAddress(true); 

   

                            Socket s2 = ss2.accept(); 

 

                            s2.setReuseAddress(true); 

                             

                            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s2.getInputStream())); 

                            if ((line = br.readLine()) != null) 

                            { 

                                if (line.equals("1")) 

                                { 
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                                    OutputStream out = s2.getOutputStream(); 

                                    fin = new FileInputStream(fname2); 

                                    byte[] buf = new byte[1024]; 

                                    int read; 

                                    while ((read = fin.read(buf)) != -1) 

                                    { 

                                        out.write(buf, 0, read); 

 

                                        out.flush(); 

                                    } 

                                } 

                            } 

 

                            br.close(); 

 

                            s2.close(); 

 

                            fin.close(); 

                        } catch(Exception e) 

                        { 

                            e.printStackTrace(); 

                        } 

                    } 

                    try 

                    { 

                        if(ss2!=null) 

                            ss2.close(); 

                    }catch(IOException ioe){} 

                } 

            }; 

            tt.start(); 

        } 

 

    /* Λήψη αρχείου 

     * Σηµείωση: Αντίστοιχα µε την αποστολή, στην περίπτωση λήψης κρυπτογραφηµένου  

     * κειµένου από τον client, ο αριθµός των αρχείων που λαµβάνονται  

     * είναι 2 καθώς λαµβάνεται τόσο το κρυπτογραφηµένο κείµενο όσο και το  

     * κρυπτογραφηµένο session key, έτσι δηµιουργούνται 2 Sockets για συνδέσεις      

     */ 

        private void receiveFile(String fname) 

        { 

            Socket s = null; 
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            PrintWriter out; 

            InputStream in = null; 

            FileOutputStream fout = null; 

 

            try 

            { 

                s = new Socket(client.getInetAddress(), firstServerPort);//Σύνδεση για το 1ο αρχείο 

                out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true); 

                s.setReuseAddress(true); 

 

                in = s.getInputStream(); 

 

                fout = new FileOutputStream(fname); 

 

                byte[] buf = new byte[1024]; 

                int read; 

                out.println("1"); // Σήµα προς τον client πως µπορεί να αρχίσει την αποστολή του 1ου αρχείου 

 

                /* Λήψη του 1ου αρχείου */ 

                if((read = in.read(buf)) != -1) 

                { 

                    fout.write(buf, 0, read); 

                }  

 

                out.close(); 

 

                fout.close(); 

                in.close(); 

                s.close(); 

            }catch(Exception e) 

            { 

                System.out.println(e.toString());       

            } 

 

            /* Πρόκειται για λήψη κρυπτογραφηµένου κειµένου  

            * οπότε πρέπει να λάβουµε και το 2ο αρχείο 

            */  

            if(fname.equals("encrypted-message.asc")) 

            { 

                s = null; 

                in = null; 

                fout = null; 
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                try 

                { 

                    s = new Socket(client.getInetAddress(), secondServerPort); 

                    out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true); 

                    s.setReuseAddress(true); 

                    in = s.getInputStream(); 

 

                    fout = new FileOutputStream("encrypted-key.asc"); 

 

                    byte[] buf = new byte[1024]; 

                    int read; 

                    out.println("1");// Σήµα προς τον client πως µπορεί να αρχίσει την αποστολή του 2ου αρχείου 

 

                    /* Λήψη του 2ου αρχείου */ 

                    if((read = in.read(buf)) != -1) 

                    { 

                        fout.write(buf, 0, read); 

                    }  

 

                    out.close(); 

 

                    fout.close(); 

                    in.close(); 

                    s.close(); 

                }catch(Exception e) 

                { 

                    System.out.println(e.toString());       

                } 

            }           

        } 

 

        protected void finalize() 

        { 

            try 

            { 

                srvSocket.close(); 

            } catch (IOException e) 

            { 

                System.out.println("Could not close socket"); 

                System.exit(-1); 

            } 
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        } 

         

        private void cleanUpSocks() 

        { 

            try 

            { 

                if (client != null) 

                { 

                    client.close(); 

                    client = null; 

                } 

            }catch (IOException ee) 

            { 

                client = null; 

            } 

 

            try 

            { 

                if (in != null) 

                { 

                    in.close(); 

                    in = null; 

                } 

                if (out != null) 

                { 

                    out.close(); 

                    out = null; 

                } 

            }catch (IOException e) { in = null; } 

        } 

 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton activateBtn; 

    private javax.swing.JLabel dateLbl; 

    private javax.swing.JButton deactivateBtn; 

    private javax.swing.JTextField ipTxt; 

    private javax.swing.JFileChooser jFileChooser1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 
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    private javax.swing.JPanel jPanel2; 

    private javax.swing.JPanel jPanel3; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2; 

    private javax.swing.JTextPane logTxt; 

    // End of variables declaration                    

 

} 
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Εφαρµογή eClient 
/* 

 * Encryptor.java 

 */ 

 

package eclient; 

 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.BufferedOutputStream; 

 

import java.security.NoSuchProviderException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.SignatureException; 

import java.security.SecureRandom; 

 

import java.util.Iterator; 

import java.util.Date; 

 

import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider; 

 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPCompressedData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPCompressedDataGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPEncryptedDataGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPEncryptedDataList; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPEncryptedData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPException; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPLiteralData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPObjectFactory; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPOnePassSignatureList; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPrivateKey; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKey; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKeyEncryptedData; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKeyRing; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPPublicKeyRingCollection; 
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import org.bouncycastle.openpgp.PGPSecretKey; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSecretKeyRingCollection; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPUtil; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPOnePassSignature; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignatureList; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignature; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignatureGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSignatureSubpacketGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPLiteralDataGenerator; 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPSecretKeyRing; 

 

import org.bouncycastle.bcpg.ArmoredOutputStream; 

import org.bouncycastle.bcpg.ArmoredInputStream; 

import org.bouncycastle.bcpg.BCPGOutputStream; 

 

import org.bouncycastle.crypto.BlockCipher; 

import org.bouncycastle.crypto.engines.*; 

import org.bouncycastle.crypto.paddings.PaddedBufferedBlockCipher; 

import org.bouncycastle.crypto.modes.CBCBlockCipher; 

import org.bouncycastle.crypto.params.KeyParameter; 

import org.bouncycastle.crypto.CryptoException; 

 

 

public class Encryptor  

{ 

   private static String     secretMe; 

   private static String     fInKey =   new String("encrypted-key.server.asc"); 

   private static String     fOutKey =  new String("encrypted-key.asc"); 

   private static String     fInMessage = new String("encrypted-message.server.asc"); 

   private static String     fOutMessage = new String("encrypted-message.asc"); 

 

   Encryptor(String username) 

   { 

       secretMe = new String(username+"-secret.pgp"); 

       java.security.Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 

   } 

 

    /* encryptMessage 

     * Κρυπτογραφεί το κείµενο 

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * ∆ηµιουργείται κλειδί των 128 bits για τον αλγόριθµο IDEA  

     * Το κλειδί αυτό είναι το session key και αλλάζει κάθε φορά  



 - 131 -  

     * Το κείµενο κρυπτογραφείται µε το συµµετρικό αλγόριθµο IDEA µε µέθοδο Cipher Block Chaining 

     * Το session key υπογράφεται µε το ιδιωτικό κλειδί του πελάτη και κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί της 

τράπεζας 

     * Στο session key χρησιµοποιείται ο ασύµµετρος αλγόριθµος RSA 

     * Γράφεται το κρυπτογραφηµένο session key σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP 

     * Γράφεται το κρυπτογραφηµένο κείµενο σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP 

     */ 

     

    public static void encryptMessage(String password, String text, String remotePublic)  

    { 

 

        BlockCipher engine = new IDEAEngine(); 

        PaddedBufferedBlockCipher cipher = new PaddedBufferedBlockCipher(new CBCBlockCipher(engine)); 

        SecureRandom random = null; 

        try  

        { 

            random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae)  

        { 

            System.err.println("Cannot find Algorithm"); 

            nsae.printStackTrace(); 

            System.exit(-1); 

        } 

 

        byte key[] = new byte[16]; 

        random.nextBytes(key); // Το τυχαίο κλειδί του IDEA 

 

        byte[] input = text.getBytes(); //µετατρέπουµε το κείµενο σε πίνακα από bytes 

 

        cipher.init(true, new KeyParameter(key)); 

 

        byte[] cipherText = new byte[cipher.getOutputSize(input.length)]; 

 

        int outputLen = cipher.processBytes(input, 0, input.length, cipherText, 0); 

 

        /* Κρυπτογράφηση του κειµένου */ 

        try  

        { 

            cipher.doFinal(cipherText, outputLen); 

        } catch (CryptoException ce)  

        { 

            ce.printStackTrace(); 
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            System.exit(1); 

        } 

 

        /* Εγγραφή του κρυπτογραφηµένου κειµένου σε σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP */ 

        try  

        { 

            writeCipherTextToFile(new FileOutputStream(fOutMessage), cipherText, true); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        /* Υπογραφή,κρυπτογράφηση και εγγραφή σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP του session key */ 

        try  

        { 

            signAndEncrypt(new FileOutputStream(fOutKey), key, readPublicKey(new FileInputStream(remotePublic)), 

true, new FileInputStream(secretMe), password.toCharArray()); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

     

    /* readPublicKey 

     * ∆ιαβάζει το κωδικοποιηµένο δηµόσιο κλειδί από αρχείο και το επιστρέφει  

     */ 

    private static PGPPublicKey readPublicKey(InputStream in) throws IOException, PGPException  

    { 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 

 

        PGPPublicKeyRingCollection pgpPub = new PGPPublicKeyRingCollection(in); 

 

 

        PGPPublicKey key = null; 
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        Iterator rIt = pgpPub.getKeyRings(); 

 

        while (key == null && rIt.hasNext())  

        { 

            PGPPublicKeyRing kRing = (PGPPublicKeyRing) rIt.next(); 

            Iterator kIt = kRing.getPublicKeys(); 

 

            while (key == null && kIt.hasNext()) 

            { 

                PGPPublicKey k = (PGPPublicKey) kIt.next(); 

 

                if (k.isEncryptionKey()) { 

                    key = k; 

                } 

            } 

        } 

 

        if (key == null)  

        { 

            throw new IllegalArgumentException("∆ε βρεθηκε δηµόσιο κλειδί στο αρχείο"); 

        } 

 

        return key; 

    } 

     

    /* signAndEncrypt 

     * Υπογράφει το session key µε το ιδιωτικό κλειδί του πελάτη και το κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί της 

τράπεζας  

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * ∆ιαβάζεται το ιδιωτικό κλειδί του πελάτη 

     * ∆ηµιουργείται µε βάση το ιδιωτικό κλειδί η υπογραφή 

     * Υπογράφεται το session key 

     * Το υπογεγραµµένο session key συµπιέζεται 

     * Το υπογεγραµµένο και συµπιεσµένο session key κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί της τράπεζας 

     * Γράφεται το κρυπτογραφηµένο session key σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP 

     */ 

    private static void signAndEncrypt(OutputStream out, byte[] data, PGPPublicKey encKey, boolean 

withIntegrityCheck, InputStream keyIn, char[] pass)  

            throws IOException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, PGPException, 

SignatureException  

    { 
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        out = new ArmoredOutputStream(out); 

 

        try  

        { 

            PGPEncryptedDataGenerator cPk = new PGPEncryptedDataGenerator(PGPEncryptedData.IDEA, 

withIntegrityCheck, new SecureRandom(), "BC"); 

            cPk.addMethod(encKey); 

 

            OutputStream cOut = cPk.open(out, new byte[1 << 16]); 

 

            PGPSecretKey pgpSec = readSecretKey(keyIn); 

            PGPPrivateKey pgpPrivKey = pgpSec.extractPrivateKey(pass, "BC"); 

            PGPSignatureGenerator sGen = new PGPSignatureGenerator(pgpSec.getPublicKey().getAlgorithm(), 

PGPUtil.SHA1, "BC"); 

 

            sGen.initSign(PGPSignature.BINARY_DOCUMENT, pgpPrivKey); 

 

            Iterator it = pgpSec.getPublicKey().getUserIDs(); 

            if (it.hasNext())  

            { 

                PGPSignatureSubpacketGenerator spGen = new PGPSignatureSubpacketGenerator(); 

 

                spGen.setSignerUserID(false, (String) it.next()); 

                sGen.setHashedSubpackets(spGen.generate()); 

            } 

 

            PGPCompressedDataGenerator cGen = new PGPCompressedDataGenerator(PGPCompressedData.ZIP); 

            BCPGOutputStream bOut = new BCPGOutputStream(cGen.open(cOut)); 

            sGen.generateOnePassVersion(false).encode(bOut); 

 

            File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 

            fos.write(data); 

            fos.close(); 

 

            PGPLiteralDataGenerator lGen = new PGPLiteralDataGenerator(); 

            OutputStream lOut = lGen.open(bOut, PGPLiteralData.BINARY, tempfile.getName(), new Date(), new byte[1 

<< 16]); 

 

             

            byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

            FileInputStream fIn = new FileInputStream(tempfile); 
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            int bytesRead = 0; 

            while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1)  

            { 

                lOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

                sGen.update(buffer, 0, bytesRead); 

                lOut.flush(); 

            } 

 

            lGen.close(); 

            sGen.generate().encode(bOut); 

            cGen.close(); 

 

 

            cOut.close(); 

            out.close(); 

            tempfile.delete(); 

        } catch (PGPException e)  

        { 

            System.err.println(e); 

            if (e.getUnderlyingException() != null)  

            { 

                e.getUnderlyingException().printStackTrace(); 

            } 

        } 

    } 

     

    /* readSecretKey 

     * ∆ιαβάζει από αρχείο και επιστρέφει µυστικό κλειδί PGP  

     */ 

    private static PGPSecretKey readSecretKey(InputStream in) throws IOException, PGPException  

    { 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 

 

        PGPSecretKeyRingCollection pgpSec = new PGPSecretKeyRingCollection(in); 

 

        PGPSecretKey key = null; 

 

        Iterator rIt = pgpSec.getKeyRings(); 

 

        while (key == null && rIt.hasNext()) 

        { 
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            PGPSecretKeyRing kRing = (PGPSecretKeyRing) rIt.next(); 

            Iterator kIt = kRing.getSecretKeys(); 

 

            while (key == null && kIt.hasNext()) 

            { 

                PGPSecretKey k = (PGPSecretKey) kIt.next(); 

 

                if (k.isSigningKey())  

                { 

                    key = k; 

                } 

            } 

        } 

 

        if (key == null)  

        { 

            throw new IllegalArgumentException("Can't find signing key in key ring."); 

        } 

 

        return key; 

    } 

 

    /* writeCipherTextToFile 

     * Γράφει το κρυπτογραφηµένο κείµενο σε αρχείο µε τη µορφή µηνύµατος PGP  

     */ 

    private static void writeCipherTextToFile(OutputStream out, byte[] data, boolean withIntegrityCheck) 

            throws IOException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException, PGPException, 

SignatureException  

    { 

 

        out = new ArmoredOutputStream(out); 

 

        File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 

 

        fos.write(data); 

        fos.close(); 

 

        PGPLiteralDataGenerator lGen = new PGPLiteralDataGenerator(); 

 

        OutputStream lOut = lGen.open(out, PGPLiteralData.BINARY, tempfile.getName(), new Date(), new byte[1 << 

16]); 
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        byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

        FileInputStream fIn = new FileInputStream(tempfile); 

 

        int bytesRead = 0; 

        int realBytesRead = 0; 

        while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1) 

        { 

            lOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

            realBytesRead = bytesRead; 

            lOut.flush(); 

        } 

 

        lGen.close(); 

 

        out.close(); 

        tempfile.delete(); 

    } 

 

 

    /* decryptMessage 

     * Αποκρυπτογραφεί το κείµενο 

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * Λαµβάνεται το αποκρυπτογραφηµένο κλειδί των 128 bits για τον αλγόριθµο IDEA  

     * Λαµβάνεται το κρυπτογραφηµένο κείµενο από το αρχείο  

     * Με βάση το αποκρυπτογραφηµένο κλειδί, αποκρυπτογραφείται το κείµενο 

     * Επιστρέφεται το αποκρυπτογραφηµένο κείµενο 

     */ 

    public static String decryptMessage(String password, String remotePublic)  

    { 

        BlockCipher engine = new IDEAEngine(); 

        PaddedBufferedBlockCipher cipher = new PaddedBufferedBlockCipher(new CBCBlockCipher(engine)); 

 

        byte[] key = new byte[16]; 

        byte[] cipherText = null; 

 

        /*Λήψη του αποκρυπτογραφηµένου κλειδιού του IDEA µε το οποίο έχει κρυπτογραφηθεί το κείµενο */ 

        try  

        { 

            key = decryptAndVerifySign(new FileInputStream(fInKey), new FileInputStream(secretMe), 

password.toCharArray(), new FileInputStream(remotePublic)); 
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        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        /* Λήψη του κρυπτογραφηµένου κειµένου από το αρχείο */ 

        try  

        { 

            cipherText = getCipherTextFromFile(new FileInputStream(fInMessage)); 

 

        } catch (FileNotFoundException fnfe)  

        { 

            fnfe.printStackTrace(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        cipher.init(false, new KeyParameter(key)); 

 

        byte[] decipherText = new byte[cipher.getOutputSize(cipherText.length)]; 

 

        int outputLen = cipher.processBytes(cipherText, 0, cipherText.length, decipherText, 0); 

 

        /* Αποκρυπτογράφηση του κειµένου */ 

        try  

        { 

            cipher.doFinal(decipherText, outputLen); 

        } catch (CryptoException ce)  

        { 

            System.err.println(ce); 

            ce.printStackTrace(); 

            System.exit(1); 

        } 

 

        /* Μετατροπή του κειµένου σε String και επιστροφη του */ 

        return new String(decipherText); 

 

    } 
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    /* decryptAndVerifySign 

     * Αποκρυπτογραφεί το session key ,επιβεβαιώνει την υπογραφή της τράπεζας και επιστρέφει το 

αποκρυπτογραφηµενό session key 

     * Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

     * ∆ιαβάζεται το κρυπτογραφηµένο session key 

     * Αυτό έχει κρυπτογραφηθεί µε το δηµόσιο κλειδί του πελάτη 

     * Με βάση το δηµόσιο κλειδί εντοπίζεται το ιδιωτικό κλειδί του πελάτη 

     * Έπειτα το session key αποκρυπτογραφείται µε το ιδιωτικό κλειδί 

     * Το session key αποσυµπιέζεται 

     * Το session key είναι επίσης υπογεγραµµένο µε το ιδιωτικό κλειδί της τράπεζας 

     * Οπότε χρησιµοποιείται το δηµόσιο κλειδί της τράπεζας για να επαληθευθεί η υπογραφή 

     * Αν η επαλήθευση επιτύχει, επιστρέφεται το αποκρυπτογραφηµένο session key 

     */ 

    public static byte[] decryptAndVerifySign(InputStream in, InputStream keyIn, char[] passwd, InputStream 

pubKeyIn) throws Exception  

    { 

 

        byte[] returnArray = null;  

         

        /* Εύρεση ιδιωτικού κλειδιού από το κρυπτογραφηµένο κείµενο */ 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 

         

        PGPObjectFactory pgpF = new PGPObjectFactory(in); 

        PGPEncryptedDataList enc; 

        Object o = pgpF.nextObject(); 

         

        if (o instanceof PGPEncryptedDataList)  

        { 

            enc = (PGPEncryptedDataList) o; 

        }  

        else  

        { 

            enc = (PGPEncryptedDataList) pgpF.nextObject(); 

        } 

 

        Iterator it = enc.getEncryptedDataObjects(); 

        PGPPrivateKey sKey = null; 

        PGPPublicKeyEncryptedData pbe = null; 

        PGPSecretKeyRingCollection pgpSec = new PGPSecretKeyRingCollection(PGPUtil.getDecoderStream(keyIn)); 

        while (sKey == null && it.hasNext()) 

        { 
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            pbe = (PGPPublicKeyEncryptedData) it.next(); 

            sKey = findSecretKey(pgpSec, pbe.getKeyID(), passwd); 

        } 

 

        if (sKey == null)  

        { 

            throw new IllegalArgumentException("secret key for message not found."); 

        } 

 

        

        /* Αποκρυπτογράφηση session key */ 

        InputStream clear = pbe.getDataStream(sKey, "BC"); 

        PGPObjectFactory plainFact = new PGPObjectFactory(clear); 

        Object message = plainFact.nextObject(); 

 

        if (message instanceof PGPCompressedData)  

        { 

 

            /* Αποσυµπίεση */ 

            PGPCompressedData cData = (PGPCompressedData) message; 

            PGPObjectFactory pgpFact = new PGPObjectFactory(cData.getDataStream()); 

            message = pgpFact.nextObject(); 

 

 

            if (message instanceof PGPOnePassSignatureList)  

            { 

 

                PGPOnePassSignature ops = ((PGPOnePassSignatureList) message).get(0); 

                PGPPublicKeyRingCollection pgpRing = new 

PGPPublicKeyRingCollection(PGPUtil.getDecoderStream(pubKeyIn)); 

                PGPPublicKey key = pgpRing.getPublicKey(ops.getKeyID()); 

 

                ops.initVerify(key, "BC"); 

 

                message = pgpFact.nextObject(); 

                if (message instanceof PGPLiteralData)  

                { 

 

                    PGPLiteralData ld = (PGPLiteralData) message; 

 

                    File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

                    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 
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                    BufferedOutputStream bOut = new BufferedOutputStream(fos); 

 

                    byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

                    InputStream fIn = ld.getInputStream(); 

 

                    int bytesRead = 0; 

                    int realBytesRead = 0; 

                    while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1) 

                    { 

                        bOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

                        realBytesRead = bytesRead; 

                        ops.update(buffer, 0, bytesRead); 

                    } 

                    bOut.close(); 

 

                    FileInputStream inStr = new FileInputStream(tempfile); 

                    DataInputStream datStr = new DataInputStream(inStr); 

                    returnArray = new byte[realBytesRead]; 

                    datStr.read(returnArray); 

 

                    tempfile.delete(); 

 

 

                    /* Επαλήθευση υπογραφής τράπεζας */ 

                    if (ops != null)  

                    { 

                        PGPSignatureList signatureList = (PGPSignatureList) pgpFact.nextObject(); 

 

                        PGPSignature messageSignature = (PGPSignature) signatureList.get(0); 

 

                        if (!ops.verify(messageSignature))  

                        { 

                            throw new RuntimeException("Η επαλήθευση της υπογραφής απέτυχε"); 

                        } 

                    } 

 

                }// end of if PGPLiteralData 

 

            }// end of if PGPOnePassSignatureList 

 

            return returnArray; 
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        } else 

        { 

            System.err.println("PGP Compressed Data not available!"); 

            return null; 

        } 

 

    } 

     

    /* findSecretKey 

     * Βρίσκει µυστικό κλειδί PGP µε βάση το keyID και το εξάγει to ιδιωτικό κλειδί µε βάση το passphrase 

     */ 

    private static PGPPrivateKey findSecretKey(PGPSecretKeyRingCollection pgpSec, long keyID, char[] pass) throws 

PGPException, NoSuchProviderException 

    { 

        PGPSecretKey pgpSecKey = pgpSec.getSecretKey(keyID); 

 

        if (pgpSecKey == null)  

        { 

            return null; 

        } 

        return pgpSecKey.extractPrivateKey(pass, "BC"); 

    } 

 

    /* getCipherTextFromFile 

     * ∆ιαβάζει και επιστρέφει το κρυπτογραφηµένο κείµενο από το αρχείο  

     */ 

    public static byte[] getCipherTextFromFile(InputStream in) throws Exception  

    { 

 

        byte[] returnArray = null; 

 

        in = new ArmoredInputStream(in); 

        in = PGPUtil.getDecoderStream(in); 

 

        PGPObjectFactory pgpF = new PGPObjectFactory(in); 

        Object message = pgpF.nextObject(); 

 

        if (message instanceof PGPLiteralData)  

        { 

 

            PGPLiteralData ld = (PGPLiteralData) message; 
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            File tempfile = File.createTempFile("pgp", null); 

            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(tempfile); 

 

            BufferedOutputStream bOut = new BufferedOutputStream(fos); 

 

            byte[] buffer = new byte[1 << 16]; 

            InputStream fIn = ld.getInputStream(); 

 

            int bytesRead = 0; 

            int realBytesRead = 0; 

            while ((bytesRead = fIn.read(buffer)) != -1) 

            { 

                bOut.write(buffer, 0, bytesRead); 

                realBytesRead = bytesRead; 

            } 

            bOut.close(); 

 

            FileInputStream inStr = new FileInputStream(tempfile); 

            DataInputStream datStr = new DataInputStream(inStr); 

            returnArray = new byte[realBytesRead]; 

            datStr.read(returnArray); 

 

            tempfile.delete(); 

 

            return returnArray; 

        }// end of if PGPLiteralData 

        else  

        { 

            System.err.println("PGP Compressed Data not available!"); 

            return null; 

        } 

    } 

} 
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/* 

 * eClientFrm.java 

 */ 

 

package eclient; 

 

import common.Message; 

import common.UserKeys; 

import common.keyPairGenerator; 

 

import java.net.Socket; 

import java.net.ServerSocket; 

import java.net.InetAddress; 

 

import java.io.ObjectInputStream; 

import java.io.ObjectOutputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.PrintWriter; 

 

import java.util.regex.*; 

import java.util.Date; 

 

import java.text.ParseException; 

 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.text.*; 

 

import java.security.NoSuchProviderException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.InvalidKeyException; 

import java.security.SignatureException; 

 

import org.bouncycastle.openpgp.PGPException; 
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public class eClientFrm extends javax.swing.JFrame  

{ 

    public static Socket clnSocket; 

    private static ObjectInputStream in = null; 

    private static ObjectOutputStream out = null; 

    public static final String REGEX_IP = "(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}"; 

    public static eClientTransaxRFrm transaxFrm = null; 

    public static int firstServerPort; 

    public static int secondServerPort; 

    public static boolean sendText = false; 

     

    MaskFormatter formatter1 = null; 

    JFormattedTextField ipTxt1; 

    // Το ρολόι στην statusbar 

    static final int CLOCK_UPDATE = 1000; 

    ClockUpdate clockUpdate; 

    // Μεταβλητές για την δηµιουργία ψευδο-τυχαίων αριθµών 

    static long x1,  x2,  y1,  y2; 

    // Μεταβλητή για τη διαχείριση των PGP λειτουργιών 

    static Encryptor enc = null; 

    // Μεταβλητές για τα αρχεία pgp 

    public static String myPriv = null; 

    public static String myPubl = null; 

    public static String remotePubl = null; 

    public static String username = null; 

   

    public static String passphrase = null; 

    // Μήνυµα 

    public static Message mymsg = null; 

    // Λίστα µε τους χρήστες και τα κλειδιά τους. 

    public static UserKeys ukeys = null; 

 

    public eClientFrm() { 

        initComponents(); 

        initMyComponents(); 

    } 

 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jPanel3 = new javax.swing.JPanel(); 

        jFileChooser1 = new javax.swing.JFileChooser(); 
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        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        usernameTxt = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 

        passphraseTxt = new javax.swing.JPasswordField(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        startBtn = new javax.swing.JButton(); 

        statusBarPanel = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        dateLbl = new javax.swing.JLabel(); 

        ipTxt = new javax.swing.JFormattedTextField(); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout jPanel3Layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(jPanel3); 

        jPanel3.setLayout(jPanel3Layout); 

        jPanel3Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(0, 100, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        jPanel3Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(0, 100, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 

        setTitle("Client (PGP secured)"); 

        setResizable(false); 

        addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) { 

                formMouseEntered(evt); 

            } 

        }); 

        addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { 

            public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt) { 

                formWindowActivated(evt); 

            } 

            public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) { 

                formWindowClosing(evt); 

            } 

        }); 

 

        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 
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        jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Εισαγωγή στοιχείων", 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, 

javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14), new 

java.awt.Color(255, 255, 255))); // NOI18N 

        jPanel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jPanel1.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(0, 0)); 

 

        usernameTxt.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

 

        jLabel3.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel3.setText("Username:"); 

 

        jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        jLabel7.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel7.setText("Password:"); 

 

        passphraseTxt.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        passphraseTxt.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(11, 19)); 

        passphraseTxt.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(71, 19)); 

 

        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel2.setText("Bank IP:"); 

 

        startBtn.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        startBtn.setText("Είσοδος"); 

        startBtn.setAlignmentY(0.0F); 

        startBtn.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        startBtn.setVerifyInputWhenFocusTarget(false); 

        startBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                startBtnActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        startBtn.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) { 

                startBtnMouseEntered(evt); 

            } 

            public void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) { 

                startBtnMouseExited(evt); 
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            } 

        }); 

 

        statusBarPanel.setBackground(new java.awt.Color(0, 153, 255)); 

        statusBarPanel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(255, 255, 255))); 

 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        jLabel4.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel4.setText("Ηµεροµηνία:"); 

 

        dateLbl.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        dateLbl.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout statusBarPanelLayout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(statusBarPanel); 

        statusBarPanel.setLayout(statusBarPanelLayout); 

        statusBarPanelLayout.setHorizontalGroup( 

            statusBarPanelLayout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING, statusBarPanelLayout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .add(jLabel4, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 80, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED) 

                .add(dateLbl, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 250, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        statusBarPanelLayout.setVerticalGroup( 

            statusBarPanelLayout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(statusBarPanelLayout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 

                .add(dateLbl, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 25, Short.MAX_VALUE) 

                .add(jLabel4, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 25, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        ipTxt.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); 

        ipTxt.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 

            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                ipTxtKeyTyped(evt); 

            } 

        }); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout jPanel1Layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(jPanel1); 

        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); 
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        jPanel1Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, false) 

                            .add(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING, false) 

                                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, jLabel2, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

Short.MAX_VALUE) 

                                    .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING, jLabel7, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

Short.MAX_VALUE)) 

                                .add(18, 18, 18)) 

                            .add(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .add(jLabel3, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                                .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.UNRELATED))) 

                        .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

                            .add(passphraseTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 248, Short.MAX_VALUE) 

                            .add(ipTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 248, Short.MAX_VALUE) 

                            .add(org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING, usernameTxt, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 248, Short.MAX_VALUE) 

                            .add(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .add(10, 10, 10) 

                                .add(startBtn, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 151, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                    .add(statusBarPanel, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 327, Short.MAX_VALUE)) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel1Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 

                    .add(jLabel3) 

                    .add(usernameTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .add(18, 18, 18) 

                .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 
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                    .add(jLabel7) 

                    .add(passphraseTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .add(18, 18, 18) 

                .add(jPanel1Layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE) 

                    .add(ipTxt, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .add(jLabel2, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutStyle.UNRELATED) 

                .add(startBtn, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .add(13, 13, 13) 

                .add(statusBarPanel, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        org.jdesktop.layout.GroupLayout layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING) 

            .add(jPanel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, org.jdesktop.layout.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

 

    /* Αρχικοποίηση κάποιων συστατικών του συστήµατος */ 

    private void initMyComponents() 

    { 

        this.setLocation(150, 400); 

        try 

        { 

            InetAddress localaddr = InetAddress.getLocalHost(); // Λαµβάνουµε την IP διεύθυνση του server 

            ipTxt.setText(localaddr.getHostAddress() ); //Τη θέτουµε ως κείµενο στο αντίστοιχο TextBox 
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        }catch (Exception ee) 

        { 

            System.out.println(ee.toString()); 

        } 

 

        // start clock update 

        clockUpdate = new ClockUpdate(CLOCK_UPDATE); 

        clockUpdate.start(); 

 

        remotePubl = "webbanking-public.pgp"; 

 

        // Αρχικοποίηση µηνύµατος... και των βασικών του στοιχείων 

        mymsg = new Message(); 

 

        // Αρχικοποίηση και εισαγωγή στη λίστα των χρηστών... 

        ukeys = new UserKeys(); 

 

    } 

 

     public static void main(String args[]) 

    { 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() 

        { 

            public void run() 

            { 

                new eClientFrm().setVisible(true); 

            } 

        } 

    ); 

 

    } 

 

 

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

    {                                          

    }                                         

 

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

    {                                          

    }                                         

 

    private void formMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) 
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    {                                   

        x1 = evt.getX(); 

        y1 = evt.getY(); 

    }                                  

 

    private void startBtnMouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) 

    {                                      

    }                                     

 

    private void startBtnMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) 

    {                                       

    }                                      

 

    private void formWindowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) 

    {                                    

  exitClient(); 

    }                                   

 

    private void formWindowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt) 

    {                                      

        startBtn.setEnabled(true); 

    }                                     

 

    private void ipTxtKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                

 

     }                                 

 

   

    /* συνδεση στο server */ 

    private void startBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

    {                                          

        if ((usernameTxt.getText().equals(""))|| (passphraseTxt.getText().equals(""))) //υπάρχουν κενά πεδία 

        { 

            showErrorMessage("Παρακαλώ συµπληρώστε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία'", 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

        else 

        { 

            try 

            { 

               

                mymsg.username = usernameTxt.getText(); 



 - 153 -  

                mymsg.passphrase = passphraseTxt.getText(); 

                mymsg.message = "LOGIN";   

                if(!(new File(mymsg.username+"-public.pgp").exists())) // δεν υπάρχουν κλειδιά για το συγκεκριµένο 

χρήστη 

                { 

                    /* ∆ηµιουργία ζεύγους κλειδιών */ 

                    keyPairGenerator kpg = new keyPairGenerator(); 

                    try 

                    { 

                        kpg.generateKeyPair(usernameTxt.getText(),usernameTxt.getText(), passphraseTxt.getText()); 

                    }catch(IOException ioe) 

                    { 

                        System.out.println("I/O Exception!\n"); 

                        ioe.printStackTrace(); 

                    }catch (InvalidKeyException ike) 

                    { 

                        System.out.println("Invalid key Exception!\n"); 

                        ike.printStackTrace(); 

                    }catch (NoSuchProviderException nspre) 

                    { 

                        System.out.println("No Such Provider Exception!\n"); 

                        nspre.printStackTrace(); 

                    }catch (SignatureException se) 

                    { 

                        System.out.println("Signature Exception!\n"); 

                        se.printStackTrace(); 

                    }catch(PGPException pgpe) 

                    { 

                        System.out.println("PGP Exception!\n"); 

                        pgpe.printStackTrace(); 

                    }catch(NoSuchAlgorithmException nsae) 

                    { 

                        System.out.println("No Such Algorithm Exception!\n"); 

                        nsae.printStackTrace(); 

                    } 

                } 

 

                enc = new Encryptor(mymsg.username); 

 

                clnSocket = new Socket(ipTxt.getText(), 5678); // socket σύνδεσης µε το server 

                out = new ObjectOutputStream(clnSocket.getOutputStream());  

                in = new ObjectInputStream(clnSocket.getInputStream()); 
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                if (sendTextToServer("LOGIN",this) == true ) // έχει γίνει επιτυχές login 

                { 

                    transaxFrm = new eClientTransaxRFrm(this); //εµφάνιση φόρµας συναλλαγών 

                    transaxFrm.setLocation(50,300); 

                    startBtn.setEnabled(false); 

                    transaxFrm.setVisible(true); 

                    this.setVisible(false); 

                } 

            } 

            catch (IOException ioex) 

            { 

                System.out.println("Cannot connect to server : "+ioex.toString()); 

                showErrorMessage("Αδυναµία σύνδεσης µε τον server", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            } 

        } 

    }                                         

 

 

    public static void showErrorMessage(String text, int type) 

    { 

        if (type == JOptionPane.ERROR_MESSAGE) 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, text, "Σφάλµα!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        else if (type == JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE) 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, text, "Πληροφορία", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

    } 

 

         

   /* Αποστέλλει µήνυµα στο server */     

    public static void sendMessageToServer(String text) 

    { 

         try 

        {   

            mymsg.message = text; 

            out.writeObject(mymsg); 

            out.flush(); 

            out.reset(); 

         }catch(IOException ioe) 

         { 

              ioe.printStackTrace(); 

         } 

    } 
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    /* Αποστέλλει το µήνυµα στο server, κρυπτογραφηµένο */ 

    public static void sendEncypted(String text, JFrame Jfr ) 

    { 

        enc.encryptMessage(passphraseTxt.getText(), text,remotePubl); // κρυπτογράφηση του µηνύµατος και εγγραφή 

του σε αρχείο 

        mymsg.filename = "encrypted-message.asc"; 

        sendFile("encrypted-message.asc"); // αποστολή του αρχείου στο server 

        while(sendText == false); 

        sendTextToServer("sendFile",Jfr); 

    } 

 

    /* Αποστέλλει µήνυµα στο server, δέχεται και επεξεργάζεται την απάντηση του server */ 

    public static boolean sendTextToServer(String text, JFrame Jfr) 

    { 

        //Receive text from server 

        try 

        { 

            //Αποστολή κειµένου στο server 

            mymsg.message = text; 

            out.writeObject(mymsg); 

            out.flush(); 

            out.reset(); 

 

            //Παραλαβή απάντησης από το server και επεξεργασία της 

            Message mymsg1 = (Message)in.readObject(); 

             

             

            if (mymsg1.message.equals("ACK"))  

            { 

                System.out.println("ACK RECEIVED, CONTINUE"); 

            } 

            else if (mymsg1.message.equals("WRONG_DATA")) // έχει δοθεί λάθος passphrase κατά το login 

            { 

                showErrorMessage("Έχετε εισάγει λάθος passphrase", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

                sendExitToServer(); //διακοπή της σύνδεσης µε το server 

                return false; // login αποτυχηµένο 

            } 

            else if (mymsg1.message.equals("AUTH_CONFIRM")) // το login ήταν επιτυχηµένο 

            { 

                showErrorMessage("Είσοδος χρήστη επιτυχηµένη", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

                String path = (new File(".")).getCanonicalPath(); 
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                /* Αρχικοποίηση των filenames των κλειδιών του πελάτη */ 

                myPriv = path +"\\"+mymsg.username+"-secret.pgp";  

                myPubl = path +"\\"+mymsg.username+"-public.pgp"; 

                mymsg.filename = mymsg.username+"-public.pgp"; 

            } 

            else if (mymsg1.message.equals("USER_NOT_FOUND")) // ∆ε βρέθηκε χρήστης µε το username που εισήχθη 

            { 

                int value = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"∆εν βρέθηκε χρήστης. ∆ηµιουργία νέου 

χρήστη;","ΧΡΗΣΤΗΣ ∆Ε ΒΡΕΘΗΚΕ",JOptionPane.YES_NO_OPTION); 

                if (value == 0) //∆ηµιουργία νέου χρήστη 

                { 

                    /* Αρχικοποίηση των filenames των κλειδιών του πελάτη */ 

                    String path = (new File(".")).getCanonicalPath(); 

                    myPriv = path +"\\"+mymsg.username+"-secret.pgp"; 

                    myPubl = path +"\\"+mymsg.username+"-public.pgp"; 

                    mymsg.filename = mymsg.username+"-public.pgp"; 

                    sendFile(myPubl);  //Αποστολή του αρχείου µε το δηµόσιο κλειδί του πελάτη στο server 

                    while(sendText == false); 

                    sendTextToServer("sendFile",Jfr); 

                } 

                else 

                { 

                    sendExitToServer(); //διακοπή της σύνδεσης µε το server 

                     

                    /* ∆ιαγραφή των αρχείων µε τα κλειδιά του πελάτη */ 

                    File pubKey = new File(mymsg.username+"-public.pgp"); 

                    File privKey = new File(mymsg.username+"-secret.pgp"); 

                    pubKey.delete(); 

                    privKey.delete(); 

                    return false; // login αποτυχηµένο 

                } 

            } 

            else if (mymsg1.message.equals("sendFile")) // Ο server επιθυµεί να αποστείλει αρχείο 

            { 

                receiveFile(mymsg1.filename); //παραλαβή του αρχείου 

                   

                /* Αν δεν πρόκειτα για αποστολή του δηµοσίου κλειδιού της τράπεζας  

                   αλλά κωδικοποιηµένου µηνύµατος αποθηκευµένου σε αρχείο */ 

                if(!mymsg1.filename.equals(remotePubl))  

                { 

                    /* αποκρυπτογράφηση και εκτύπωση του µηνύµατος */  
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                    System.out.println(enc.decryptMessage(passphraseTxt.getText(),remotePubl).trim()); 

                } 

            } 

            else if(mymsg1.message.equals("portNumbers")) //Αποστολή των αριθµών των θυρών στις οποίες θα 

αποστείλλει τα αρχεία ο server 

            { 

                readPorts(Jfr); //Ανάγνωση των αριθµών των θυρών 

            } 

        }catch (IOException e) //Σφάλµα σε κάποιο σηµείο της διαδικασίας 

        { 

            sendExitToServer(); //διακοπή της σύνδεσης µε το server 

            Jfr.setVisible(true);  //Εµφάνιση της αρχικής φόρµας 

            transaxFrm.setVisible(false);  //Απόκρυψη της φόρµας συναλλαγών 

            showErrorMessage("Σφάλµα σύνδεσης µε τον server. Παρακαλώ, ξανασυνδεθείτε", 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        }catch (ClassNotFoundException cnfe) 

        { 

            System.out.println("Class Not Found : "+cnfe.toString()); 

        } 

        return true; 

    } 

     

    /*Ανάγνωση των αριθµών των θυρών  στις οποίες θα αποστείλλει τα αρχεία ο server 

     * ώστε να γίνει σύνδεση σε αυτές (να ανοιχτούν sockets ) 

     */ 

    private static void readPorts(JFrame Jfr) 

    { 

        try 

        { 

            Message mymsg1 = (Message)in.readObject();   

            firstServerPort = Integer.parseInt(mymsg1.message); 

            mymsg1 = (Message)in.readObject(); 

            secondServerPort = Integer.parseInt(mymsg1.message); 

            sendTextToServer("ACK",Jfr); 

        } 

        catch(IOException ioe) 

        { 

            System.out.println("I/O Exception!\n"); 

            ioe.printStackTrace(); 

        } 

        catch(ClassNotFoundException cnfe) 

        { 
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            System.out.println("Class Not Found Exception!\n"); 

            cnfe.printStackTrace(); 

        } 

    } 

         

    /* Αποστολή αρχείου στο server 

     * Σηµείωση: Στην περίπτωση αποστολής κρυπτογραφηµένου κειµένου 

     * από τον πελάτη στο server, ο αριθµός των αρχείων που αποστέλλονται είναι 2 

     * καθώς αποστέλλεται τόσο το κρυπτογραφηµένο κείµενο όσο και το κρυπτογραφηµένο 

     * session key, έτσι δηµιουργούνται 2 ServerSockets για συνδέσεις  

     */ 

     

    private static void sendFile(String filename) 

    { 

        final String fname; 

        fname = filename; 

        sendText = false; 

 

        Thread tt = new Thread() 

        { 

 

            public void run() 

            { 

                String line; 

                BufferedReader br = null; 

                FileInputStream fin = null; 

                ServerSocket ss = null; 

                ServerSocket ss2 = null; 

                try 

                { 

                    ss = new ServerSocket(0); // ServerSocket για το 1ο αρχείο 

                    sendMessageToServer("port_number1"); 

                    sendMessageToServer(new String(String.valueOf(ss.getLocalPort()))); //Αποστολή του αριθµού της 1ης 

θύρας στο server 

                    ss2 = new ServerSocket(0); // ServerSocket για το 2ο αρχείο 

                    sendMessageToServer("port_number2"); 

                    sendMessageToServer(new String(String.valueOf(ss2.getLocalPort()))); //Αποστολή του αριθµού της 2ης 

θύρας στο server 

 

                    ss.setReuseAddress(true); 

                    sendText = true; 

                    Socket s = ss.accept(); 
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                    s.setReuseAddress(true); 

                     

                    /* Αποστολή του 1ου αρχείου */ 

                    br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream())); 

 

                    if ((line = br.readLine()) != null) 

                    { 

                        if (line.equals("1"))// ο server είναι έτοιµος να δεχτεί το αρχείο 

                        { 

                            OutputStream out = s.getOutputStream(); 

                            fin = new FileInputStream(fname); 

                            byte[] buf = new byte[1024]; 

                            int read; 

                            while ((read = fin.read(buf)) != -1) 

                            { 

                                out.write(buf, 0, read); 

                                out.flush(); 

                            } 

                        } 

                    } 

 

                    br.close(); 

                    s.close(); 

                    fin.close(); 

                    ss.close(); 

                } catch (Exception ex) 

                { 

                    ex.printStackTrace(); 

                } 

                 

                /* Πρόκειται για αποστολή κρυπτογραφηµένου κειµένου  

                 * οπότε πρέπει να αποστείλλουµε και το 2ο αρχείο 

                 */  

                if(fname.equals("encrypted-message.asc")) 

                { 

                    final String fname2; 

                    fname2 = "encrypted-key.asc"; 

                   

                    br = null; 

                    fin = null; 

                    try 

                    { 
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                        ss2.setReuseAddress(true); 

                        Socket s2 = ss2.accept(); 

                        s2.setReuseAddress(true); 

                        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s2.getInputStream())); 

 

                        if ((line = br.readLine()) != null) 

                        { 

                            if (line.equals("1")) 

                            { 

                                OutputStream out = s2.getOutputStream(); 

                                fin = new FileInputStream(fname2); 

                                byte[] buf = new byte[1024]; 

                                int read; 

                                while ((read = fin.read(buf)) != -1)  

                                { 

                                    out.write(buf, 0, read); 

                                    out.flush(); 

                                } 

                            } 

                        } 

 

                        br.close(); 

                        s2.close(); 

                        fin.close();  

                        ss2.close(); 

 

                    } catch (Exception ex) 

                    { 

                        ex.printStackTrace(); 

                    } 

                } 

                try 

                { 

                    if(ss2!=null) 

                        ss2.close(); 

                }catch(IOException ioe){} 

            }  

        }; 

        tt.start(); 

    } 

     

    /* Λήψη αρχείου 
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     * Σηµείωση: Αντίστοιχα µε την αποστολή, στην περίπτωση λήψης κρυπτογραφηµένου  

     * κειµένου από το server, ο αριθµός των αρχείων που λαµβάνονται  

     * είναι 2 καθώς λαµβάνεται τόσο το κρυπτογραφηµένο κείµενο όσο και το  

     * κρυπτογραφηµένο session key, έτσι δηµιουργούνται 2 Sockets για συνδέσεις      

     */ 

    private static void receiveFile(String fname)  

    { 

        Socket s = null; 

        PrintWriter out; 

        InputStream in = null; 

        FileOutputStream fout = null; 

        try 

        { 

            s = new Socket(clnSocket.getInetAddress(), firstServerPort); //Σύνδεση για το 1ο αρχείο 

            out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true); 

            s.setReuseAddress(true); 

            in = s.getInputStream(); 

            fout = new FileOutputStream(fname); 

             

            byte[] buf = new byte[1024]; 

            int read; 

            out.println("1"); // Σήµα προς το server πως µπορεί να αρχίσει την αποστολή του 1ου αρχείου 

             

            /* Λήψη του 1ου αρχείου */ 

            if ((read = in.read(buf)) != -1)  

            { 

                fout.write(buf, 0, read); 

            } 

 

            out.close(); 

            fout.close(); 

            in.close(); 

            s.close(); 

        } catch (Exception e)  

        { 

            System.out.println(e.toString()); 

        } 

 

        /* Πρόκειται για λήψη κρυπτογραφηµένου κειµένου  

         * οπότε πρέπει να λάβουµε και το 2ο αρχείο 

         */  

        if (fname.equals("encrypted-message.server.asc"))  
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        { 

            s = null; 

 

            in = null; 

            fout = null; 

 

            try { 

 

                s = new Socket(clnSocket.getInetAddress(), secondServerPort); //Σύνδεση για το 2ο αρχείο 

                out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true); 

                s.setReuseAddress(true); 

 

                in = s.getInputStream(); 

 

                fout = new FileOutputStream("encrypted-key.server.asc"); 

 

                byte[] buf = new byte[1024]; 

                int read; 

                out.println("1");// Σήµα προς το server πως µπορεί να αρχίσει την αποστολή του 2ου αρχείου 

 

                /* Λήψη του 2ου αρχείου */ 

                if ((read = in.read(buf)) != -1)  

                { 

                    fout.write(buf, 0, read); 

                } 

 

                out.close(); 

 

                fout.close(); 

                in.close(); 

                s.close(); 

            } catch (Exception e)  

            { 

                System.out.println(e.toString()); 

            } 

        } 

 

    } 

 

    /* Έξοδος χρήστη */ 

    private static void exitClient() 

    { 
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        if (clnSocket != null && clnSocket.isConnected()) 

        { 

            try 

            { 

                sendExitToServer(); //ενηµέρωση server για την έξοδο  

            }catch (Exception ee) 

            { 

                System.out.println("Error : "+ee.toString()); 

            } 

        } 

        try 

        { 

            clnSocket.close(); //κλείσιµο της σύνδεσης 

        }catch (Exception ee1) {} 

         

        try 

        { 

            in.close(); 

            in = null; 

            out.close(); 

            out = null; 

        }catch (Exception ee2){} 

 

        System.exit(0); //έξοδος από το πρόγραµµα 

    } 

 

    /* καθαρισµός φόρµας και διακοπή σύνδεσης µε το server (καλείται σε περίπτωση log off) */ 

    public static void resetForm() 

    { 

        sendExitToServer(); 

        usernameTxt.setText(""); 

        passphraseTxt.setText(""); 

    } 

 

    /* Αποστέλλει µήνυµα εξόδου στο server */ 

    public static void sendExitToServer() 

    { 

        try 

        { 

            mymsg.message = "exit"; 

            out.writeObject(mymsg); 

            out.flush(); 



 - 164 -  

            out.reset(); 

 

        } catch (IOException e) 

        { 

            System.out.println("Send Exit Error : "+e.toString()); 

        } 

    } 

 

     

     /** 

     * Updates the statusbar clock 

     */ 

    private class ClockUpdate extends Thread 

    { 

 

        int update; 

 

        public ClockUpdate(int update) 

        { 

            this.update = update; 

        } 

 

        public void run() 

        { 

            while (true) 

            { 

                dateLbl.setText(new Date().toString()); 

                try 

                { 

                    sleep(update); 

                } catch (InterruptedException ie) 

                { 

                    // let thread terminate 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

    } 

     

  

    public static DefaultFormatterFactory setFormatoData() 

    { 
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        RegexFormatter comFoco = null; 

        try 

        { 

            comFoco = new RegexFormatter("(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}"); 

        } 

        catch (Exception pe) { } 

 

        DefaultFormatterFactory factory = new DefaultFormatterFactory(comFoco, comFoco); 

 

        return factory; 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JLabel dateLbl; 

    private javax.swing.JFormattedTextField ipTxt; 

    private javax.swing.JFileChooser jFileChooser1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel7; 

    private javax.swing.JPanel jPanel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel3; 

    public static javax.swing.JPasswordField passphraseTxt; 

    private javax.swing.JButton startBtn; 

    private javax.swing.JPanel statusBarPanel; 

    private static javax.swing.JTextField usernameTxt; 

    // End of variables declaration                    

    

} 

 

   class RegexFormatter extends DefaultFormatter 

{ 

 private Pattern pattern; 

 

 private Matcher matcher; 

 

 public RegexFormatter() 

 { 

  super(); 

 } 

 

  /** 
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   * Creates a regular expression based AbstractFormatter. 

   * pattern specifies the regular expression that will be used 

   * to determine if a value is legal. 

   */ 

 public RegexFormatter(String pattern) throws PatternSyntaxException 

 { 

  this(); 

  setPattern(Pattern.compile(pattern)); 

 } 

 

  /** 

   * Creates a regular expression based AbstractFormatter. 

   * pattern specifies the regular expression that will be used 

   * to determine if a value is legal. 

   */ 

 public RegexFormatter(Pattern pattern) 

 { 

  this(); 

  setPattern(pattern); 

 } 

 

  /** 

   * Sets the pattern that will be used to determine if a value is legal. 

   */ 

 public void setPattern(Pattern pattern) 

 { 

  this.pattern = pattern; 

 } 

 

  /** 

   * Returns the Pattern used to determine if a value is legal. 

   */ 

 public Pattern getPattern() 

 { 

  return pattern; 

 } 

 

  /** 

   * Sets the Matcher used in the most recent test if a value is 

   * legal. 

   */ 

 protected void setMatcher(Matcher matcher) 
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 { 

  this.matcher = matcher; 

 } 

 

  /** 

   * Returns the Matcher from the most test. 

   */ 

 protected Matcher getMatcher() 

 { 

  return matcher; 

 } 

 

  /** 

   * Parses text returning an arbitrary Object. Some formatters 

   * may return null. 

   * 

   * If a Pattern has been specified and the text completely 

   * matches the regular expression this will invoke setMatcher. 

   * 

   * @throws ParseException 

   *           if there is an error in the conversion 

   * @param text 

   *          String to convert 

   * @return Object representation of text 

   */ 

 public Object stringToValue(String text) throws ParseException 

 { 

  Pattern pattern = getPattern(); 

  if (pattern != null) 

  { 

   Matcher matcher = pattern.matcher(text); 

 

   if (matcher.matches()) 

   { 

    setMatcher(matcher); 

    return super.stringToValue(text); 

   } 

   throw new ParseException("Pattern did not match", 0); 

  } 

  return text; 

 } 

   } 


