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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει κεντρικό θέµα την εφαρµογή 

κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της υγείας µε απώτερο στόχο την προστασία 

ευαίσθητων ιατρικών δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.  

Η διπλωµατική εργασία απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε υπηρεσίες και µηχανισµούς ασφαλείας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στην κρυπτογραφία και στη συνέχεια 

πραγµατοποιείται µια ανασκόπηση των τεχνικών κρυπτογράφησης. Το τρίτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στην υποδοµή δηµοσίου κλειδιού και στην εφαρµογή της στο 

χώρο της υγείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι εφαρµογές της 

Πληροφορικής στην Υγεία όπως τηλεϊατρική, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.α. 

Η χρήση βιοµετρικών χαρακτηριστικών για την επαλήθευση της ταυτότητας του 

χρήστη εξετάζεται στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας. Στο έκτο κεφάλαιο αρχικά 

γίνεται µια εισαγωγή στις έξυπνες κάρτες και έπειτα εξετάζονται οι εφαρµογές τους 

και ειδικότερα στο χώρο της υγείας. Θέµατα ασφάλειας ιατρικών δεδοµένων καθώς 

και περιγραφή νοµικού πλαισίου θίγονται έβδοµο κεφάλαιο. Η διπλωµατική εργασία 

τελειώνει µε έκθεση συµπερασµάτων και προτάσεις για κάποια ζητήµατα τα οποία 

θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για µελλοντική έρευνα. 

Λέξεις Κλειδιά 

Κρυπτογραφία, υγεία, ασφάλεια, έξυπνες κάρτες, ηλεκτρονική υγεία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

DATA SECURITY 

1.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας  
Η ευρεία χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων για την αποθήκευση, 

επεξεργασία και µετάδοση ψηφιακής πληροφορίας αποτελεί µία αναγκαιότητα της 

σηµερινής κοινωνίας. Η πληροφορία που παράγει ή διαχειρίζεται ένας οργανισµός 

κατά την λειτουργία του, είναι ένα αντικείµενο ζωτικής σηµασίας. Αυτό ισχύει σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό για όλους τους οργανισµούς ανεξάρτητα από το 

είδος, το µέγεθος, και τον επιχειρησιακό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο κάθε 

οργανισµός. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα, η προστασία της 

πληροφορίας του οργανισµού. Η πληροφορία εδώ νοείται µε την πλέον γενική της 

έννοια και µπορεί να διατίθεται σε διάφορες µορφές όπως, έντυπη ή χειρόγραφη σε 

χαρτί, σε ηλεκτρονική µορφή, αποθηκευµένη σε συστήµατα υπολογιστών ή 

διακινούµενη σε δίκτυα κάθε είδους, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλων 

υπηρεσιών. Επίσης η πληροφορία µπορεί να επιδεικνύεται σε παρουσιάσεις µε 

διαφάνειες ή films, ή ακόµη να παράγεται σε προφορική µορφή κατά την διάρκεια 

συζητήσεων. 

Στον σηµερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων (αλλά και 

των οργανισµών κάθε τύπου), η πληροφορία είναι ένα επαπειλούµενο αντικείµενο 

και οι απειλές µπορούν να προέρχονται από πολλές πηγές. Οι απειλές αυτές µπορούν 

να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. Μπορούν να είναι συµπτωµατικές ή να 

προέρχονται από ηθεληµένη κακή πρόθεση πρόκλησης ζηµιών στον οργανισµό. 

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για κάθε να προστατέψει την ζωτική του 

πληροφορία, καθώς και την πληροφορία που αφορά τους πελάτες του, 
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αναπτύσσοντας την κατάλληλη Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και λαµβάνοντας 

όλα τα απαραίτητα µέτρα για την υλοποίησή της.  

Οι απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισµού προκύπτουν ύστερα από µεθοδική 

καταγραφή των κινδύνων που αντιµετωπίζει ο οργανισµός. Το κόστος των 

µηχανισµών ασφάλειας θα πρέπει να δικαιολογείται από την πιθανή ζηµιά στον 

οργανισµό σε περίπτωση που παραβιαστεί η ασφάλεια του.  

1.2 Κίνδυνοι Ασφάλειας  
Η αποτίµηση των κινδύνων ασφάλειας είναι µια συστηµατική εξέταση των 

ακόλουθων παραγόντων:  

Της πιθανής ζηµιάς που θα υποστεί ο οργανισµός σε περίπτωση που 

προκύψει κάποιος κίνδυνος ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών από 

την απώλεια της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας ή της διαθεσιµότητας των 

πληροφοριών.  

Της ρεαλιστικής εκτίµησης της πιθανότητας να εµφανιστεί ένας τέτοιος 

κίνδυνος ασφάλειας σε σχέση µε τους υπάρχοντες µηχανισµούς ελέγχου.  

Τα αποτελέσµατα αυτής της αποτίµησης καθορίζουν τις κατάλληλες 

ενέργειες και προτεραιότητες του οργανισµού, καθώς και τους τρόπους υλοποίησης 

των µηχανισµών ελέγχου της ασφάλειας απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους. Η 

διαδικασία αποτίµησης των κινδύνων και η επιλογή των κατάλληλων µηχανισµών 

ελέγχου µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές προκειµένου να καλύψει διαφορετικά 

τµήµατα του οργανισµού.  

Είναι σηµαντικό να γίνεται περιοδικός έλεγχος των κινδύνων ασφάλειας 

όπως και των µηχανισµών προστασίας προκειµένου να επιτυγχάνεται προσαρµογή 

στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του οργανισµού, επέκταση στην προστασία από 

νέους κινδύνους, καθώς και επιβεβαίωση της ορθής και αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των υπαρχόντων µηχανισµών προστασίας. 
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1.3 Υπηρεσίες Ασφαλείας (Security services) 
Το πρότυπο ISO 7498-2 καθορίζει µια σειρά υπηρεσιών που πρέπει να 

υποστηρίζονται από το δίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

[Α.Μπούρκα] 

• Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης  

• Υπηρεσίες προστασίας ακεραιότητας  

• Υπηρεσίες υποστήριξης µη αποποίηση ευθύνης 

• Υπηρεσίες προστασίας εµπιστευτικότητας  

• Υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης  

• Υπηρεσίες εξασφάλισης συνεχούς λειτουργίας 

Ο σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι να εξασφαλίσουν ότι το δίκτυο θα 

µπορεί να παρέχει συνεχώς τις υπηρεσίες του στο επίπεδο και µε την ποιότητα που 

απαιτούνται για να ανταποκριθεί στο σκοπό που εξυπηρετεί. Ο σκοπός των 

υπηρεσιών αυτών µπορεί περισσότερο να εξειδικευτεί λέγοντας ότι στοχεύουν στην 

αντιµετώπιση των κινδύνων της «άρνησης παροχής υπηρεσιών». 

Οι κύριες υπηρεσίες ασφαλείας είναι οι εξής: 

• Υπηρεσίες Αυθεντικοποίησης (authentication): Η υπηρεσία της 

αυθεντικοποίησης (Authentication service) παρέχει εγγύηση για την 

ταυτότητα µιας οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι όταν ισχυρίζεται κάποιος ότι 

έχει µια συγκεκριµένη ταυτότητα (ή ένα συγκεκριµένο user name), η 

υπηρεσία εξακρίβωσης ταυτότητας θα παρέχει τα µέσα για να επιβεβαιώσει 

την ορθότητα αυτού του ισχυρισµού. Υπάρχουν δύο είδη εξακρίβωσης 

ταυτότητας, ανάλογα µε το αν εξακριβώνουµε την ταυτότητα οντότητας ή 

την ταυτότητα προέλευσης δεδοµένων και είναι τα εξής: 

• Εξακρίβωση ταυτότητας χρήστη (user authentication) 
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• Εξακρίβωση ταυτότητας προέλευσης δεδοµένων (data origin 

authentication) 

∆ηλαδή, ο αποστολέας και ο νόµιµος παραλήπτης επιζητούν να επιβεβαιώνει 

ο ένας την ταυτότητα του άλλου, έτσι ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να είναι 

σίγουρος ότι ο αποστολέας είναι πράγµατι αυτός που ισχυρίζεται. Για 

παράδειγµα, εάν ο χρήστης B λάβει ένα µήνυµα από το χρήστη Α, θα πρέπει 

να είναι σε θέση να πιστοποιήσει την ταυτότητα του Α και να ξέρει ότι το 

µήνυµα που έλαβε είναι πράγµατι από αυτόν. 

• Υπηρεσίες Ακεραιότητας (integrity): Η υπηρεσία ακεραιότητας (Integrity 

service) πρέπει να εξασφαλίσει την ακεραιότητα (integrity) ενός µηνύµατος. 

∆ηλαδή, το µήνυµα δεν έχει παραποιηθεί και ότι προέρχεται από τον 

"νόµιµο" αποστολέα. Εποµένως, πρέπει να προστατευτούν τα δεδοµένα των 

υπολογιστικών και επικοινωνιακών πόρων από την τροποποίηση, διαγραφή ή 

αντικατάσταση τους από µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες, χωρίς αυτό να 

γίνει αντιληπτό. Οποιοσδήποτε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο δε θα πρέπει να 

είναι σε θέση να παραποιήσει την πληροφορία κατά τη µετάδοση της. 

∆ηλαδή, εάν ο χρήστης Α στείλει ένα µήνυµα στο χρήστη Β, το περιεχόµενο 

του µηνύµατος θα πρέπει να µην αλλαχθεί και να παραµείνει το ίδιο µε αυτό 

που έστειλε ο Α. 

Η ακεραιότητα δεδοµένων από µόνη της δεν έχει νόηµα, γιατί δεν αρκεί η 

πληροφορία να µην µεταβάλλεται κατά την µετάδοση της, αλλά πρέπει 

ταυτόχρονα και η πηγή προέλευσης της να είναι αυθεντική. Για αυτό το λόγο 

η υπηρεσία ακεραιότητας των δεδοµένων πρέπει να συνδυάζεται µε την 

εξακρίβωση ταυτότητας της πηγής προέλευσης των δεδοµένων. Τα δεδοµένα 

σε κάθε σύστηµα πρέπει να παραµένουν πλήρη και ορθά. 

• Υπηρεσίες µη αποποίηση ευθύνης (non-repudiation): Ο σκοπός των 

υπηρεσιών αυτών είναι να προστατεύει από την άρνηση συµµετοχής µιας 

οντότητας σε µια σύνοδο επικοινωνίας. Επίσης, σκοπός τους είναι να 
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εξασφαλίσουν ότι η οντότητα που έλαβε το µήνυµα να µην µπορεί να 

αρνηθεί ότι πράγµατι το έλαβε. ∆ηλαδή, ο αποστολέας της πληροφορίας δεν 

µπορεί, σε κάποια µεταγενέστερη χρονική στιγµή, να αρνηθεί την πρόθεση, 

τη δηµιουργία και την αποστολή της πληροφορίας. Αντίστοιχα, ο 

παραλήπτης της πληροφορίας δεν µπορεί σε κάποια µεταγενέστερη χρονική 

στιγµή να αρνηθεί την παραλαβή και την επεξεργασία της πληροφορίας. Η 

µη αποποίηση ευθύνης µαζί µε τον έλεγχο της προέλευσης των δεδοµένων 

προστατεύει από τις προσπάθειες του αποστολέα να αρνηθεί ότι έστειλε το 

µήνυµα, ενώ µαζί µε τον έλεγχο παράδοσης προστατεύει από προσπάθειες 

του παραλήπτη να αρνηθεί, ψευδώς, την παραλαβή του µηνύµατος. 

Μπορούµε να επιτυγχάνουµε µη αποποίηση ευθύνης µε τη χρήση των 

ψηφιακών υπογραφών. 

• Υπηρεσίες Εµπιστευτικότητας (confidentiality): Ο σκοπός των υπηρεσιών 

αυτών είναι να προστατεύσουν τα δεδοµένα που διακινούνται στο δίκτυο από 

αποκάλυψη σε µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες. Αν δεν υπάρχει 

εµπιστευτικότητα παραβιάζεται το δικαίωµα των ατόµων και των εταιριών 

για µυστικότητα. Η εµπιστευτικότητα παίζει ουσιαστικό και σηµαντικό ρόλο 

στο χώρο της υγείας. Η πληροφορία πρέπει να γίνεται κατανοητή µόνο από 

τον νόµιµο αποδέκτη της. Για κάθε άλλον η πληροφορία θα παραµένει σε 

ακατανόητη µορφή. Για παράδειγµα, αν ο χρήστης Α στείλει ένα µήνυµα στο 

χρήστη Β τότε θα πρέπει ο B (και µόνο ο B) να είναι σε θέση να διαβάσει και 

να κατανοήσει την πληροφορία. 

• Υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης: Ο σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι να 

προστατεύσουν τους πόρους, τα αρχεία, τα δεδοµένα και τις εφαρµογές του 

δικτύου από µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση. Πιθανότατα είναι οι 

υπηρεσίες εκείνες που έρχονται πρώτες στη σκέψη µας, όταν αναφερόµαστε 

σε ασφάλεια υπολογιστών ή δικτύων. Ο υπηρεσίες αυτές, που σχετίζονται 

πολύ στενά µε την αναγνώριση χρήστη και την αυθεντικοποίηση, 
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χρησιµοποιούνται σε δικτυακά περιβάλλοντα για να ελέγξουν τη πρόσβαση 

σε πόρους και υπηρεσίες του δικτύου, σε εφαρµογές και σε δεδοµένα.  

1.4 Μηχανισµοί ασφάλειας στο µοντέλο OSI 
Οι υπηρεσίες ασφάλειας που περιγράψαµε πιο πάνω υλοποιούνται µε ένα 

σύνολο µηχανισµών ασφάλειας. Οι µηχανισµοί, τους οποίους θα περιγράψουµε µε 

λεπτοµέρεια αµέσως µετά, είναι οι εξής:  

Κρυπτογράφηση: Ο µηχανισµός της κρυπτογράφησης χρησιµοποιείται για την 

υλοποίηση της υπηρεσίας εµπιστευτικότητας, είτε πρόκειται για δεδοµένα είτε για 

πληροφορίες δροµολόγησης. Ο µηχανισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από 

άλλους µηχανισµούς ασφάλειας. Οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης είναι 

αντιστρέψιµοι ή µη αντιστρέψιµοι. Οι αντιστρέψιµοι αλγόριθµοι διακρίνονται σε 

συµµετρικούς και ασύµµετρους. Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν ένα 

µυστικό κλειδί κρυπτογράφησης και η γνώση του κλειδιού αυτού συνεπάγεται και 

γνώση του επίσης µυστικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Αντίθετα, οι ασύµµετροι 

αλγόριθµοι κρυπτογράφησης χρησιµοποιούν ένα δηµόσιο κλειδί κρυπτογράφησης, 

του οποίου η γνώση δε συνεπάγεται τη γνώση του ιδιωτικού κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης. Οι µη αντιστρέψιµοι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης είναι 

δυνατόν να µη χρησιµοποιούν κλειδί. Αν χρησιµοποιείται κλειδί, αυτό µπορεί να 

είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό.  

Ψηφιακές υπογραφές: Ο µηχανισµός αυτός αποδεικνύει σε κάποιον τρίτο ότι ο 

υπογράφων, και µόνο αυτός ήταν δυνατόν να παραγάγει την υπογραφή αυτή. Ο 

µηχανισµός εµπεριέχει δύο διαδικασίες: τη διαδικασία υπογραφής µιας οµάδας 

δεδοµένων και τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής που συνοδεύει µια οµάδα 

δεδοµένων. Η διαδικασία υπογραφής χρησιµοποιεί το ιδιωτικό κλειδί του 

υπογράφοντα για να κρυπτογραφήσει ολόκληρη τη οµάδα δεδοµένων ή µια 

κρυπτογραφική τιµή που παράγεται από τη οµάδα δεδοµένων. Η διαδικασία 
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επαλήθευσης χρησιµοποιεί το δηµόσιο κλειδί του υπογράφοντα για να καθορίσει αν 

πράγµατι η υπογραφή παράχθηκε από το ιδιωτικό του κλειδί.  

Έλεγχος πρόσβασης: Οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης καθορίζουν και 

επιβάλλουν τα δικαιώµατα πρόσβασης µιας οντότητας, χρησιµοποιώντας την 

αυθεντικοποιηµένη ταυτότητα της οντότητας, πληροφορίες σχετικές µε την οντότητα 

ή τις δυνατότητες της οντότητας. Οι απόπειρες προσπέλασης ενός πόρου χωρίς να 

υπάρχει η ανάλογη εξουσιοδότηση, καθώς και οι απόπειρες προσπέλασης ενός 

πόρου µε µη εξουσιοδοτηµένο τύπο προσπέλασης, απορρίπτονται και το σχετικό 

γεγονός µπορεί να καταγραφεί στο ίχνος ελέγχου ασφάλειας. Οι µηχανισµοί αυτοί 

µπορεί να χρησιµοποιούν βάσεις πληροφοριών ελέγχου πρόσβασης, στις οποίες είναι 

αποθηκευµένα τα δικαιώµατα πρόσβασης των οντοτήτων, πληροφορίες 

αυθεντικοποίησης, δυνατότητες, ετικέτες ασφάλειας, χρόνο απόπειρας πρόσβασης, 

δρόµο απόπειρας πρόσβασης, διάρκεια πρόσβασης. Μηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης 

µπορεί να απαιτούνται είτε στο αρχικό σηµείο σύνδεσης της οντότητας είτε και σε 

ενδιάµεσα σηµεία του διαδρόµου επικοινωνίας µε το τελικό σύστηµα, έτσι ώστε να 

είναι δυνατός ο καθορισµός του δικαιώµατος πρόσβασης στην απαιτούµενη 

υπηρεσία επικοινωνίας και η παροχή της εξουσιοδότησης για επικοινωνία µε το 

άλλο µέρος.  

Ακεραιότητα δεδοµένων: Οι µηχανισµοί αυτοί χρησιµοποιούνται για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας µιας και µόνο µονάδας (ή ενός πεδίου) δεδοµένων ή 

µιας ακολουθίας µονάδων (ή πεδίων) δεδοµένων. Υπάρχουν δύο διαδικασίες που 

καθορίζουν την ακεραιότητα µιας µόνο µονάδας δεδοµένων. Η πρώτη διαδικασία 

εφαρµόζεται στην πηγή των δεδοµένων και παράγει µια τιµή που την επισυνάπτει 

στη µονάδα δεδοµένων. Η τιµή αυτή µπορεί να παράγεται από έναν απλό κώδικα 

ελέγχου δεδοµένων (π.χ. CRC) ή από έναν αλγόριθµο κρυπτογράφησης. Η δεύτερη 

διαδικασία εφαρµόζεται στο δέκτη των δεδοµένων και δηµιουργεί την αντίστοιχη 

τιµή χρησιµοποιώντας τη ληφθείσα µονάδα δεδοµένων. Συγκρίνοντας τις δύο τιµές, 
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µπορούµε να αποφασίσουµε αν υπήρξε τροποποίηση των δεδοµένων κατά τη 

µετάδοση.  

Η εξασφάλιση της ακεραιότητας µιας ακολουθίας µονάδων δεδοµένων 

απαιτεί συµπληρωµατική προστασία. Αν πρόκειται για µετάδοση δεδοµένων µέσω 

σύνδεσης, είναι δυνατή η χρήση τεχνικών αρίθµησης σειράς, χρονοσφράγισης ή 

κρυπτογραφικών δεσµών. Αν πρόκειται για µετάδοση δεδοµένων χωρίς σύνδεση, η 

χρήση χρονοσφράγισης παρέχει περιορισµένη προστασία εναντίον επιθέσεων 

αναµετάδοσης µεµονωµένων µονάδων δεδοµένων.  

Έλεγχος δροµολόγησης: Ο µηχανισµός αυτός καλύπτει θέµατα δροµολόγησης 

δεδοµένων σε δίκτυα. ∆ύο τελικά συστήµατα είναι δυνατόν να επιθυµούν να 

συνδεθούν µέσω διαφορετικών δροµολογίων, για να εµποδίσουν την εκδήλωση 

επιθέσεων εναντίον τους. Πολλές φορές είναι, επίσης, επιθυµητή η απαγόρευση 

διέλευσης δεδοµένων που φέρουν συγκεκριµένες ετικέτες ασφάλειας µέσω 

συγκεκριµένων υποδικτύων, µεταγωγέων ή ζεύξεων. Τέλος, µερικές φορές είναι 

επιθυµητή η χρήση προσυµφωνηµένων, φυσικά ασφαλών, δικτύων για µετάδοση 

πληροφοριών, αντί δυναµικά καθοριζόµενων δροµολογίων.  

Αρχές Πιστοποίησης (CAs/Certification Authorities) : Ο µηχανισµός αυτός 

παρέχει εξασφάλιση ότι τα δεδοµένα που µεταδίδονται µεταξύ δύο ή περισσότερων 

µερών χαίρουν κάποιων ιδιοτήτων, όπως για παράδειγµα, ακεραιότητα των 

δεδοµένων, αυθεντικότητα προέλευσης και προορισµού, ορθότητα χρόνου 

αποστολής. Η εξασφάλιση αυτή παρέχεται από ένα τρίτο συµβαλλόµενο µέρος. 

Κάθε επικοινωνιακό στιγµιότυπο µπορεί να προστατεύεται χρησιµοποιώντας τους 

µηχανισµούς των ψηφιακών υπογραφών, της κρυπτογράφησης, της ακεραιότητας, ή 

οποιουσδήποτε άλλους µηχανισµούς που είναι διαθέσιµοι από τις Αρχές 

Πιστοποίησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

CRYPTOGRAPHY 

2.1 Ιστορική αναδροµή 
∆εν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία δίχως µυστικά, χωρίς ραδιουργίες, 

συνωµοσίες, πόλεµο, οικονοµικές ατασθαλίες ή ερωτικές σχέσεις. 

Πριν από 4000 χρόνια, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γραφείς σκάλιζαν στους τοίχους 

σπουδαίων µνηµείων τα γεγονότα της καθηµερινής ζωής ή τις θρησκευτικές 

λειτουργίες τους. Για κάποιο λόγο, άλλαζαν ορισµένα στοιχεία, αλλοιώνοντας το 

νόηµα. Οι Αιγύπτιοι δεν ήταν οι µόνοι που ανέπτυξαν τρόπους κρυφής γραφής. Στη 

Μεσοποταµία εφαρµόστηκαν και σε άλλους τοµείς της ζωής, όπως φάνηκε από µια 

µικροσκοπική πλάκα που βρέθηκε στη Σελεύκεια, περίπου 30 χιλιόµετρα από τη 

σηµερινή Βαγδάτη. Η πλάκα χρονολογείται περίπου στα 1500 π.Χ. και περιγράφει 

µια µυστική συνταγή για βερνίκι κεραµικής. Ο γραφέας χρησιµοποίησε τα 

σφηνοειδή στοιχεία µε τέτοιο τρόπο - αφαίρεσε συλλαβές και διατήρησε 

ασυνήθιστες οµάδες συµφώνων και φωνηέντων - ώστε να διαφυλάξει το πολύτιµο 

επαγγελµατικό µυστικό του.  

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν επιδέξιοι κρυπτογράφοι και χρησιµοποιούσαν και 

µια άλλη µορφή κρυφής γραφής, τη στεγανογραφία. Ενώ η κρυπτογραφία στοχεύει 

στο να καλύψει το νόηµα ενός µηνύµατος, η στεγανογραφία αποσκοπεί στο να 

καλύψει εντελώς την ύπαρξη του µηνύµατος. Κάλυπταν µε κερί τα µηνύµατα στις 

πήλινες πλάκες προκειµένου να αποφύγουν τον εντοπισµό τους. Μια άλλη µέθοδος 

ήταν το τατουάζ µηνυµάτων στα ξυρισµένα κεφάλια των σκλάβων. Μόλις τα µαλλιά 

του αγγελιοφόρου µάκραιναν, τον έστελναν να παραδώσει το µήνυµα 

αυτοπροσώπως. Ο παραλήπτης ξύριζε το κεφάλι του αγγελιοφόρου και διάβαζε 

άνετα το µήνυµα. Οι Έλληνες επίσης χρησιµοποιούσαν την τεχνική του Πολύβιου 
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ακόµη και µε τη βοήθεια αναµµένων πυρσών. Για παράδειγµα δύο πυρσοί στο 

αριστερό χέρι και ένας στο δεξί θα σήµαινε το λατινικό γράµµα «b».  

 

Από τον έβδοµο π.Χ. αιώνα οι Σπαρτιάτες χρησιµοποιούσαν την πρώτη στην 

Ιστορία κρυπτογραφική στρατιωτική συσκευή, γνωστή ως σκυτάλη. Οι έφοροι 

επικοινωνούσαν µε τους στρατηγούς χρησιµοποιώντας µακριές και στενές κορδέλες, 

τις οποίες τύλιγαν γύρω από µία σκυτάλη (κύλινδρο) και µετά έγραφαν το µήνυµα 

κατά µήκος της σκυτάλης. Για να διαβάσει κάποιος το µήνυµα έπρεπε να έχει µια 

παρόµοια σκυτάλη µε αυτήν που είχε χρησιµοποιηθεί για την κωδικοποίηση και να 

τυλίξει την κορδέλα γύρω από την σκυτάλη µε παρόµοιο τρόπο. Αυτό το σύστηµα 

κρυπτογραφίας (διπλής κατεύθυνσης) είναι ένα κλασικό σύστηµα µε ένα κλειδί (τη 

σκυτάλη). [Ε.Ζάχος 2003] 

Ο Ιούλιος Καίσαρας χρησιµοποιούσε ένα εξαιρετικά απλό σύστηµα απλής 

αντικατάστασης, όπου κάθε χαρακτήρας του αρχικού κειµένου αντικαθίσταται από 

ένα αντίστοιχο γράµµα (συγκεκριµένα το 3ο γράµµα δεξιά, για παράδειγµα το “A” 

από το “D”, το “X” από το “A” κ.ο.κ). Σε πολλά συστήµατα Unix βρίσκει κανείς ένα 

παρόµοιο σύστηµα κωδικοποίησης που λέγεται ROT13 όπου το κάθε γράµµα 

µετατοπίζεται κατά 13 χαρακτήρες (το µισό των 26 του λατινικού αλφαβήτου, µε 

αποτέλεσµα, αν εφαρµόσουµε την ίδια ολίσθηση στο κωδικοποιηµένο κείµενο, να 

πάρουµε την αρχική µορφή). Φυσικά τέτοια απλά σχήµατα κωδικοποίησης δεν 

παρέχουν καµία ασφάλεια αφού δεν κρύβουν καθόλου τις συχνότητες εµφάνισης 
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των διαφόρων γραµµάτων, µε αποτέλεσµα να είναι σχετικά εύκολο για έναν 

κρυπταναλυτή να “σπάσει” έναν τέτοιο κώδικα. [J. Thompson 1997] 

Το 1917 αναπτύχθηκε ο πρώτος πραγµατικά άθραυστος κώδικας, ο κώδικας 

Vernam, πιο γνωστός µε το όνοµα “µπλοκάκι µιας χρήσης” (one-time pad). Σε αυτή 

την περίπτωση το κλειδί πρέπει να έχει το ίδιο µήκος µε το µήνυµα και να µην 

χρησιµοποιείται πάνω από µια φορά. Όταν το 1967 ο Βολιβιανός στρατός συνέλαβε 

και εκτέλεσε τον επαναστάτη Che Guevara, βρήκαν στην κατοχή του ένα χαρτί που 

έδειχνε ότι προετοίµαζε ένα µήνυµα, για την κωδικοποίηση του οποίου 

χρησιµοποιούσε τον άσπαστο κώδικα Verman. [Charles H. Bennett, Gilles Brassard 

και Artur K. Ekert 1992] 

Παραλλαγές αυτού του συστήµατος είναι η “οµοφωνική” αντικατάσταση 

(όπου κάθε γράµµα αντικαθίσταται από πολλούς κωδικούς, π.χ. το “A” µπορεί να 

είναι 3, 8, 14, ή 19), η “πολυγραµµική” αντικατάσταση, όπου αντικαθίστανται 

ακολουθίες χαρακτήρων (π.χ. “ABA” αντικαθίσταται από “QWE” κ.ο.κ), και η 

“πολυαλφαβητική” αντικατάσταση που αποτελείται από διαδοχικές απλές 

αντικαταστάσεις µε διαφορετικό όµως αντικαταστάτη κάθε φορά. Στην τελευταία 

κατηγορία ανήκει η γερµανική µηχανή Αίνιγµα που χρησιµοποιήθηκε στο 2ο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. 
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Η κρυπτογραφική µηχανή Αίνιγµα και ο ρόλος της στον Β’ Παγκόσµιο 

πόλεµο έχει γίνει θρύλος στην αποκωδικοποίηση. Ο ∆ρ Άρθουρ Σέρµπιους, ένας 

µηχανικός που ζούσε στο Βερολίνο, επινόησε την πρώτη µηχανή Αίνιγµα στα 1920 

ως µέσο κρυπτογράφησης εµπορικών µηνυµάτων. Το Αίνιγµα ήταν µια φορητή 

συσκευή κρυπτογράφησης που είχε περίπου το ίδιο µέγεθος µε έναν σηµερινό 

υπολογιστή. Η µηχανή λειτουργούσε µε αναδιατάκτες γραµµάτων, οι θέσεις των 

οποίων, καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή τους, περιγραφόταν σε ένα εγχειρίδιο 

χρήστη. Πάνω από το πληκτρολόγιο υπήρχε µια παρόµοια διάταξη, µια σειρά από 26 

γράµµατα που «άναβαν». Με το χτύπηµα ενός γράµµατος στο πληκτρολόγιο άναβε 

το γράµµα που έπρεπε να το αντικαταστήσει. Στη συνέχεια, τα κρυπτογραφηµένα 

γράµµατα γράφονταν από έναν δεύτερο χειριστή που τα µετέδιδε µε κώδικα Μορς. 

Τα µηνύµατα λαµβάνονταν από τον παραλήπτη, που τα δακτυλογραφούσε στη δική 

του µηχανή Αίνιγµα, ρυθµισµένη όπως αυτή του αποστολέα και µε την αντίστροφη 

διαδικασία αποκτούσε το κανονικό µήνυµα. 

 

Τρεις Πολωνοί κρυπτογράφοι – µαθηµατικοί, οι Μαριάν Ρεζέφσκι, Γιέρζι 

Ροζίτσκι και Χένρικ Ζιγκάλσκι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σπάσιµο των 

κωδικών που χρησιµοποιούσε η γερµανική µηχανή Αίνιγµα. Ανακάλυψαν πως θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν θεωρητικά µαθηµατικά προκειµένου να σπάσουν 

το κρυπτόγραµµα. Συνειδητοποίησαν ότι για κάθε δεδοµένη ρύθµιση της µηχανής 

Αίνιγµα, κάθε εισερχόµενο γράµµα θα κρυπτογραφείτο ως κάποιο διαφορετικό 
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γράµµα. Επειδή η µηχανή ήταν αντιστρέψιµη, εκείνο το κρυπτογραφηµένο γράµµα 

θα κρυπτογραφείτο µετά ως το αρχικά χρησιµοποιηµένο. [Stephen Pincock, 2008] 

Ένα σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα για πολλά χρόνια 

πρωτοεµφανίστηκε το 1974, όταν η IBM πρότεινε ένα κρυπτογραφικό σύστηµα που 

στηριζόταν στον αλγόριθµο Lucifer και που αργότερα (1977) τέθηκε σε ισχύ µε το 

όνοµα DES (Data Encryption Standard). Το 1993 προτάθηκε µια βελτίωση αυτού 

του αλγορίθµου Triple-DES [Kaliski 1994], ενώ το 1997 ξεκίνησε η προσπάθεια 

ανάπτυξης του AES (Advanced Encryption Standard) που θα αντικαθιστούσε το 

DES. Το AES τέθηκε σε ισχύ από το αµερικάνικο Υπουργείο Εµπορίου το Μάιο του 

2002. [Bruce Schneier 1996] 

Παράλληλα, το 1976 οι W.Diffie, M.Hellman και ανεξάρτητα ο R.Merkle, 

πρότειναν την ιδέα της κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού. Πιο δηµοφιλείς 

αλγόριθµοι είναι οι RSA (από τα ονόµατα των Rivest, Shamir και Adleman), ο 

ElGamal και ο DSA. Η ιδέα αυτή ήταν πραγµατικά πρωτοποριακή και πάνω σε 

αυτήν βασίζεται και η ιδέα της ψηφιακής υπογραφής. [W.Diffie and M.E.Hellman] 

Η µοντέρνα µη κβαντική κρυπτογραφία βασίζεται στη χρήση ψηφιακών 

κλειδιών που κωδικοποιούν τα δεδοµένα πριν τα στείλουν µέσω ενός δικτύου και τα 

αποκρυπτογραφούν όταν φθάσουν στον προορισµό τους. Ο λήπτης πρέπει να έχει 

µια εκδοχή του κλειδιού του αποστολέα για να αποκτήσει πρόσβαση στα 

µεταβιβαζόµενα δεδοµένα. 

Η κβαντική κρυπτογραφία διαφέρει ριζικά από τα συστήµατα ασφάλειας που 

χρησιµοποιούν τα σηµερινά δίκτυα και τα οποία, παρά τις πολύπλοκες διαδικασίες 

στις οποίες βασίζονται, µπορούν τελικά να παραβιαστούν από όποιον έχει στα χέρια 

του χρόνο, χρήµα και µεγάλη υπολογιστική δύναµη. 

Η κβαντική κρυπτογραφία χρησιµοποιεί τους νόµους της κβαντικής φυσικής, 

οι οποίοι θεωρούνται εγγενώς απαραβίαστοι. Η αρχική ιδέα της κβαντικής 

κρυπτογραφίας ξεκίνησε πριν 25 χρόνια από τον Τσαρλς Μπένετ της ΙΒΜ και τον 
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Ζιλ Μπρασάρ του Πανεπιστηµίου του Μόντρεαλ. Βασίζεται στη γνωστή κβαντική 

αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενµπεργκ, δηλαδή στο γεγονός ότι ένας 

παρατηρητής δεν µπορεί να µετρήσει την κβαντική πληροφορία χωρίς να την 

αλλοιώσει. Η νέα τεχνολογία λειτουργεί στέλνοντας δέσµες σωµατιδίων φωτονίων, 

οι οποίες διαταράσσονται αν κάποιος επιχειρήσει να υποκλέψει το µήνυµα. 

Το σύστηµα χρησιµοποιεί κλειδιά που δηµιουργούνται και διανέµονται µέσω 

τεχνολογιών κβαντικής κρυπτογράφησης. Κάθε µεταδιδόµενο φωτόνιο µεταφέρει 

ένα απόλυτα µυστικό κλειδί που κωδικοποιεί τα µεταφερόµενα δεδοµένα, όπως 

συµβαίνει στα συνηθισµένα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πλεονέκτηµα 

είναι ότι κανείς, πέραν από τους δύο χρήστες στο συγκεκριµένο επικοινωνιακό 

κανάλι, δεν µπορεί να κρυφακούσει για να µάθει το κλειδί, χωρίς να αποκαλύψει τον 

εαυτό του. 

Στη Βιέννη παρουσιάσθηκε το καινοτόµο σύστηµα από επιστήµονες του 

Ευρωπαϊκού προγράµµατος SECOQC. Η νέα µέθοδος, που αξιοποιεί τις 

µυστηριώδεις κβαντικές ιδιότητες των φωτονίων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µελλοντικά από κυβερνητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς και άλλες εταιρίες µε δίκτυο θυγατρικών, προκειµένου να πετύχουν τον 

ανώτερο δυνατό βαθµό ασφάλειας στα εµπιστευτικά µηνύµατά τους. Σύµφωνα µε 

τον Αυστριακό συντονιστή του προγράµµατος Κρίστιαν Μόνικ, η εµπορική 

αξιοποίηση της νέας µεθόδου αναµένεται τα επόµενα χρόνια. Η µετάδοση των 

δεδοµένων, ανάµεσα σε έξι διαφορετικά κτίρια στη Βιέννη, πραγµατοποιήθηκε µέσω 

κοινών καλωδίων οπτικών ινών. 

2.2 Κρυπτογραφία (Cryptography) 
Η επιθυµία προστασίας του περιεχοµένου µηνυµάτων οδήγησε στην 

επινόηση και χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών και συστηµάτων, τα οποία 

επιτρέπουν το µετασχηµατισµό µηνυµάτων ή δεδοµένων κατά τέτοιον τρόπο ώστε 

να είναι αδύνατη η υποκλοπή του περιεχοµένου τους κατά τη µετάδοσή ή 
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αποθήκευσή τους και βεβαίως, την αντιστροφή του µετασχηµατισµού. Η ανάγκη 

διατήρησης της µυστικότητας µιας πληροφορίας είναι βασική και στις σύγχρονες 

τηλεπικοινωνίες. [Bruce Schneier 1996] 

Η Κρυπτογραφία είναι η επιστήµη που αποσκοπεί, χρησιµοποιώντας 

µαθηµατικές τεχνικές, στο να εγγυηθεί την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, την 

αυθεντικότητα των πληροφοριών και τη µη αποποίηση ευθύνης (non-repudiation) 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αντίστροφα, η επιστήµη που προσπαθεί να 

διαβάσει κρυπτογραφηµένα µηνύµατα αναλύοντάς τα, λέγεται Κρυπτανάλυση. Μαζί 

µε τον κλάδο της Κρυπτανάλυσης, που ασχολείται µε τη µελέτη τρόπων παραβίασης 

αυτών, απαρτίζουν την Επιστήµη της Κρυπτολογίας. 

Η διαδικασία µετασχηµατισµού καλείται κρυπτογράφηση και η αντίστροφη 

της αποκρυπτογράφηση. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος που χρησιµοποιείται 

περισσότερο είναι encryption - κρυπτογράφηση, ενώ για την αντίστροφη διαδικασία, 

της αποκάλυψης του περιεχοµένου του µηνύµατος, χρησιµοποιείται η λέξη 

decryption - αποκρυπτογράφηση (Αν και σύµφωνα µε το ISO 7498-2 πρέπει να 

χρησιµοποιούνται οι όροι “encipher” και “decipher”, αφού σε ορισµένους 

πολιτισµούς οι όροι “encrypt” και “decrypt” θεωρούνται προσβλητικοί καθώς 

αναφέρονται σε νεκρούς).  

Η συνάρτηση ή το σύνολο των κανόνων, στοιχείων και βηµάτων που 

καθορίζουν την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση ονοµάζεται 

κρυπτογραφικός αλγόριθµος. Η υλοποίηση του κρυπτογραφικού αλγόριθµου 

καλείται κρυπτογραφικό σύστηµα (cryptosystem).  
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Σχήµα 2.1: Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση µηνύµατος. 

Κατά τη διαδικασία της κρυπτογράφησης, ένας κρυπτογραφικός αλγόριθµος 

σε συνδυασµό µε ένα µυστικό κλειδί, µετατρέπει το αρχικό κατανοητό κείµενο που 

περιέχει την µυστική πληροφορία, το λεγόµενο απλό κείµενο (plaintext), σε 

κρυπτοκείµενο (cipher-text), το οποίο για τον µη νόµιµο αποδέκτη είναι 

ακατανόητο. Μόνο ο νόµιµος αποδέκτης του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος, µπορεί 

να µετατρέψει το κρυπτοκείµενο σε απλό κείµενο και έτσι να ανακτήσει τη µυστική 

πληροφορία, µια διαδικασία που ονοµάζεται αποκρυπτογράφηση.  

Ο µετασχηµατισµός της κρυπτογράφησης παίρνει ως είσοδο εκτός από το 

απλό κείµενο και το κρυπτογραφικό κλειδί. Όµοια, και για την αποκρυπτογράφηση 

χρειάζεται το κατάλληλο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Τα κλειδιά αυτά είναι ένας 

αριθµός από τυχαία ψηφία (random bit vector). Στην σύγχρονη κρυπτογραφία, η 

δυνατότητα να διατηρείται κρυφή η κρυπτογραφηµένη πληροφορία δεν βασίζεται 

στον κρυπτογραφικό αλγόριθµο, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός, αλλά στο κλειδί 

που χρησιµοποιείται µε τον αλγόριθµο για την κρυπτογράφηση ή την 

αποκρυπτογράφηση. Η αποκρυπτογράφηση µε το σωστό κλειδί είναι πολύ απλή. 

Αλλά χωρίς το σωστό κλειδί είναι πολύ δύσκολη, και στις περισσότερες περιπτώσεις 

αδύνατη. Για αυτό είναι πολύ σηµαντικό να διαχειριζόµαστε σωστά τα κλειδιά και 

να τα κρατάµε µυστικά όταν είναι απαραίτητο. 

Το κρυπτογραφικό σύστηµα παρέχει διασφάλιση του απόρρητου των 

πληροφοριών (confidentiality) που στέλνονται µεταξύ των συναλλασσόµενων 

οντοτήτων. Έτσι, αν βρεθούν στα "χέρια" τρίτων, θα τους είναι άχρηστες, µιας και 
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δεν θα µπορούν να αντιληφθούν το περιεχόµενο τους, αφού δεν θα γνωρίζουν το 

κλειδί αποκρυπτογράφησης. 

Οι δύο πιο διαδεδοµένοι τύποι κρυπτογραφίας είναι η συµµετρική 

(symmetric cryptography) και η ασύµµετρη ή δηµόσιου κλειδιού (asymmetric ή 

public key cryptography) κρυπτογραφία.  

2.3 Συµµετρική κρυπτογραφία (Symmetric cryptography) 
Η συµµετρική κρυπτογραφία βασίζεται στην ιδέα ότι για την ανταλλαγή 

κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων, ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι οι µοναδικές 

οντότητες που γνωρίζουν µια συγκεκριµένη µυστική πληροφορία. Η µυστική αυτή 

πληροφορία αποτελεί το συµµετρικό κλειδί του συµµετρικού κρυπτογραφικού 

αλγόριθµου και χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση και την 

αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος. Οι αλγόριθµοι σε αυτή την περίπτωση λέγονται 

συµµετρικοί, ακριβώς επειδή χρησιµοποιούµε το ίδιο κλειδί για κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση. 

 
Σχήµα 2.2. Ένα συµµετρικό κρυπτογραφικό σύστηµα 

Για να διασφαλιστεί το απόρρητο των πληροφοριών (confidentiality) που 

στέλνονται µεταξύ των συναλλασσόµενων οντοτήτων, το συµµετρικό σύστηµα 

λειτουργεί ως εξής. Έστω ότι τα συστήµατα Α και Β θέλουν να έχουν µια ασφαλή 
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επικοινωνία. Τότε πρέπει µόνο αυτά τα δύο να γνωρίζουν το κλειδί 

κρυπτογράφησης. Το κλειδί πρέπει να διατηρείται κρυφό από όλα τα άλλα 

συστήµατα. Έτσι τα µηνύµατα που στέλνονται από το σύστηµα Α στο Β 

κρυπτογραφούνται µε αυτό το κλειδί, και κανένα άλλο σύστηµα δεν µπορεί να τα 

αποκρυπτογραφήσει. 

Ο πιο γνωστός αλγόριθµος για συµµετρική κρυπτογράφηση είναι ο DES 

[FIPS 46-2] (Data Encryption Standard), που υιοθετήθηκε το 1977 από το 

Αµερικανικό NBS (National Bureau of Standards) ως FIPS 46. O DES είναι 

αλγόριθµος κρυπτογράφησης µπλοκ, µε µέγεθος µπλοκ 64 bits και χρησιµοποιεί 

κλειδί 56, το οποίο δυστυχώς είναι µικρού µήκους. [FIPS 46-2] 

Γενικά ο DES µπορεί να σπάσει αν χρησιµοποιηθούν πολύ ισχυροί 

υπολογιστές ή ειδικό hardware. Είναι ακόµα ισχυρός για hackers που προσπαθούν 

να τον σπάσουν µε τυχαίες προσπάθειες, αλλά κυβερνήσεις που κατέχουν ειδικό 

hardware, µεγάλοι οργανισµοί ή εγκληµατικές οργανώσεις µπορούν να τον σπάσουν 

εύκολα. Για αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε καινούργιες 

εφαρµογές. 

Μεγαλύτερη ασφάλεια µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση του triple-DES. Με 

τον triple-DES χρησιµοποιούµε αποτελεσµατικά κλειδί 112 bits, το οποίο είναι 

επαρκώς µεγάλο. Ο triple-DES βασίζεται στη χρησιµοποίηση του DES τρεις φορές. 

[Kaliski 1994] 

Ο AES (Advanced Encryption Algorithm) είναι ένα πρότυπο που 

υιοθετήθηκε από τις Η.Π.Α. τον Νοέµβριο του 2001, σε αντικατάσταση του DES. Ως 

βάση του προτύπου χρησιµοποιήθηκε ο κρυπτογραφικός αλγόριθµος Rijndael, που 

αναπτύχθηκε από τους Βέλγους Joan Daemen και Vincent Rijmen. Αξίζει να 

αναφέρουµε ότι ο αλγόριθµος αυτός επιλέχθηκε από το NIST (National Institute of 

Standards and Technology) του Υπουργείου Εµπορίου των Η.Π.Α., ανάµεσα από 
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άλλους 5 υποψήφιους αλγόριθµους, ένας εκ των οποίων (γνωστός ως MARS) 

αναπτύχθηκε από µια πολυµελή οµάδα εργασίας της IBM. [FIPS 197] 

Σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της συµµετρικής κρυπτογραφίας είναι η 

ταχύτητα, τόσο κατά την κρυπτογράφηση, όσο και κατά την αποκρυπτογράφηση, 

που µπορεί να ξεπεράσει τα δεκάδες megabytes/sec. Επίσης, οι εφαρµογές 

συµµετρικής κρυπτογραφίας µπορεί να έχουν µικρές απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύς 

και µνήµης, ώστε να πραγµατοποιούνται και σε περιβάλλον όπου η µνήµη και η 

ισχύς επεξεργαστή είναι περιορισµένες (π.χ. σε έξυπνες κάρτες).  

Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της συµµετρικής κρυπτογραφίας είναι η 

ανάγκη ασφαλούς διανοµής του συµµετρικού κλειδιού. Ολόκληρη η ασφάλεια των 

µηχανισµών συµµετρικής κρυπτογραφίας βασίζεται στη διατήρηση της 

µυστικότητας του συµµετρικού κλειδιού, το οποίο πρέπει να είναι γνωστό µόνο στον 

αποστολέα και στον παραλήπτη, πριν από τη µετάδοση του µηνύµατος. Συνεπώς, 

απαιτείται ένας ξεχωριστός µηχανισµός ασφαλούς µεταφοράς του κλειδιού, στόχος 

που δεν είναι πάντοτε εφικτός, εξαιτίας γεωγραφικών, πολιτικών ή λειτουργικών 

δυσκολιών. Το πρόβληµα γίνεται δυσκολότερο, όταν αποστολέας και παραλήπτης 

είναι άγνωστες µεταξύ τους οντότητες. Σε αυτήν την περίπτωση, προκύπτει επιπλέον 

η ανάγκη πιστοποίησης της αυθεντικότητας της κάθε οντότητας, για να αποφευχθεί 

η γνωστοποίηση του συµµετρικού κλειδιού σε µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες.  

Τέλος, η συµµετρική κρυπτογραφία χαρακτηρίζεται από δυσκολία 

κλιµάκωσης της µεθόδου, έτσι ώστε να υποστηρίξει ασφαλή επικοινωνία µεταξύ 

µεγάλης οµάδας χρηστών. Όπως προαναφέρθηκε για την επικοινωνία µεταξύ δύο 

οντοτήτων απαιτείται ένα συµµετρικό κλειδί. Εάν οι οντότητες γίνουν τρεις, τότε τα 

συµµετρικά κλειδιά που απαιτούνται γίνονται τρία, για τέσσερις οντότητες 

απαιτούνται έξι κλειδιά κ.ο.κ. Γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι για n οντότητες 

απαιτείται n*(n-1)/2 πλήθος συµµετρικών κλειδιών. Το πλήθος των συµµετρικών 

κλειδιών γίνεται ακόµα µεγαλύτερο, συγκεκριµένα n*(n+1)/2, αν ο κάθε χρήστης 

θέλει και ένα κλειδί για προσωπική χρήση. Εποµένως, το πλήθος των απαιτούµενων 
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κλειδιών αυξάνεται περίπου µε το τετράγωνο του αριθµού των χρηστών και συνεπώς 

γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η υποστήριξη κρυπτογραφηµένης επικοινωνίας σε 

οµάδες µε πλήθος 1000 ή 10000 µελών.  

Η συµµετρική κρυπτογραφία αποτελεί την παλαιότερη µορφή 

κρυπτογραφίας και τη µοναδική, µέχρι τη δεκαετία του 1970 µε την ανακάλυψη της 

κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού. 

2.4 Ασύµµετρη κρυπτογραφία ή δηµοσίου κλειδιού (asymmetric or 
Public-key cryptography) 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 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), 

το οποίο αποτελούν το δηµόσιο κλειδί (public key) και το ιδιωτικό κλειδί (private 

key). 

Τα δύο κλειδιά, αν και διαφορετικά, σχετίζονται µε έναν ορισµένο 

µαθηµατικό τρόπο. Η γνώση του ενός κλειδιού δεν επιτρέπει την παραγωγή ή τον 

υπολογισµό του άλλου. Επίσης, το ζεύγος κλειδιών έχει την ιδιότητα, το ένα κλειδί 

να µπορεί να αποκρυπτογραφήσει, ότι κρυπτογράφησε το άλλο κλειδί, δηλαδή αν η 

κρυπτογράφηση γίνεται µε το δηµόσιο κλειδί, η αποκρυπτογράφηση γίνεται µε το 

ιδιωτικό και αντίστροφα. Ο κάτοχος του ζεύγους κλειδιών διανέµει το δηµόσιο 

κλειδί ελεύθερα, χωρίς αυτό να υπονοµεύει την ασφάλεια του συστήµατος, ενώ είναι 

υποχρεωµένος να προστατεύει µε αυστηρότητα το ιδιωτικό κλειδί, καθώς διαρροή 

του ιδιωτικού κλειδιού συνεπάγεται κατάρρευση των µηχανισµών ασφάλειας του 

ζεύγους κλειδιών. 

Η κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού βασίζεται στην έννοια των συναρτήσεων 

µονής κατεύθυνσης. Μια συνάρτηση ƒ(x) ονοµάζεται µονής κατεύθυνσης αν είναι 

εύκολο να υπολογίσουµε το ƒ(x) από το x, ενώ ο αντίστροφος υπολογισµός, δηλαδή 
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του x από το ƒ(x), αποτελεί ένα δύσλυτο µαθηµατικό πρόβληµα. Για παράδειγµα, το 

να υψώσουµε έναν αριθµό στο τετράγωνο είναι σχετικά εύκολο, όµως το 

αντίστροφο, δηλαδή ο υπολογισµός της ρίζας ενός αριθµού, είναι πιο δύσκολη 

διαδικασία. 

Αν ο χρήστης Α θέλει να στείλει ένα µήνυµα στο Β, το κρυπτογραφεί µε το 

δηµόσιο κλειδί του Β. Επειδή ο Β είναι ο µόνος που έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό του 

κλειδί, µόνο αυτός µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα και να το διαβάσει.  

 
Σχήµα 2.3. Ένα ασυµµετρικό κρυπτογραφικό σύστηµα 

Τα πλεονεκτήµατα της ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι, ότι δεν είναι 

απαραίτητη η ανταλλαγή και η γνώση ενός κοινού (κρυφού) κλειδιού από τον 

αποστολέα και τον παραλήπτη όπως στα συµµετρικά συστήµατα, εφόσον το 

δηµόσιο κλειδί διανέµεται ελεύθερα. Είναι απαραίτητος ένας µικρός µόνο αριθµός 

ζευγών κλειδιών (ίσος µε τον αριθµό των χρηστών), ενώ στη συµµετρική 

κρυπτογράφηση ο αριθµός των κλειδιών που απαιτούνται είναι περίπου το 

τετράγωνο του αριθµού των χρηστών. Άρα καλύπτει εύκολα τις επικοινωνιακές 

ανάγκες µεγάλων οµάδων χρηστών, αφού το απαιτούµενο πλήθος κλειδιών είναι ίσο 

µε το πλήθος της οµάδας. Οι ασυµµετρικές µέθοδοι προσφέρονται για τη δηµιουργία 

ψηφιακών υπογραφών, ενώ οι συµµετρικές µέθοδοι όχι. Στο συµµετρικό σύστηµα 

κρυπτογράφησης το κρυφό κλειδί πρέπει να είναι γνωστό σε κάθε χρήστη που θέλει 
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να επιβεβαιώσει µια υπογραφή. Συνεπώς στο συµµετρικό σύστηµα δεν 

διασφαλίζεται η αυθεντικότητα της υπογραφής γιατί µπορεί να υπογράψει 

οποιοσδήποτε από αυτούς που γνωρίζουν το κρυφό κλειδί. 

Όµως, τα µειονεκτήµατα είναι ότι υστερεί σε ταχύτητα, σε σύγκριση µε τη 

συµµετρική κρυπτογραφία και ότι το προκύπτον κρυπτοκείµενο είναι µεγαλύτερο σε 

µέγεθος από το αρχικό απλό κείµενο (plain text). Είναι απαραίτητη η διαχείριση των 

δηµόσιων κλειδιών στα ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα. Τα δηµόσια κλειδιά δεν είναι 

απαραίτητο να µεταδίδονται κρυφά, αλλά απαιτείται να είναι απαραιτήτως 

αυθεντικά. Για αυτό το σκοπό χρησιµοποιούνται τα πιστοποιητικά δηµόσιων 

κλειδιών (public key certificates) που είναι δηµόσια διαθέσιµα µέσω µιας Αρχής 

Πιστοποίησης, η οποία τα δηµοσιοποιεί σε ένα κατάλογο (directory). 

Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι ασύµµετρης κρυπτογραφίας βασίζονται σε 

γνωστά προβλήµατα της Θεωρίας Αριθµών: Οι RSA, Rabin βασίζονται στην 

δυσκολία παραγοντοποίησης του γινοµένου δύο µεγάλων πρώτων αριθµών, ενώ ο 

ElGamal στο πρόβληµα ∆ιακριτού Λογαρίθµου (DLP). 

Η κρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο RSA (Rivest-Shamir-Adelman) 

προσδιορίζεται στο [PKCS#1], το οποίο είναι µέρος της οµάδας των standards για 

την ασύµµετρη κρυπτογραφία. Είναι ο πιο σηµαντικός και ευρέως διαδεδοµένος 

αλγόριθµος για ασύµµετρη κρυπτογράφηση και χρησιµοποιείται εκτός από την 

κρυπτογράφηση και για ψηφιακή υπογραφή. Γενικά θεωρείται ασφαλής όταν 

χρησιµοποιούνται αρκετά µεγάλα κλειδιά. Προς το παρόν, τα κλειδιά των 512 

ψηφίων θεωρούνται ανίσχυρα, τα κλειδιά των 1024 ψηφίων είναι αρκετά ισχυρά για 

τις περισσότερες εφαρµογές, και τα κλειδιά 2048 ψηφίων πιθανότατα θα 

παραµείνουν ασφαλή για δεκαετίες. 

Επειδή οι γνωστές ασυµµετρικές µέθοδοι είναι πιο αργές από τις 

συµµετρικές µεθόδους συχνά χρησιµοποιείται ο συνδυασµός και των δύο µεθόδων: 

Το κρυφό κλειδί του συµµετρικού συστήµατος που χρησιµοποιείται µόνο για µια 
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φορά (session key), µεταδίδεται αφού κρυπτογραφηθεί ασυµµετρικά. Η 

κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση του συνολικού µηνύµατος γίνεται µε 

συµµετρικό σύστηµα µε χρήση του παραπάνω κλειδιού. 

2.5 Ψηφιακές υπογραφές (Digital signatures) 
Η χρήση ψηφιακών υπογραφών, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, εγγυάται 

την αυθεντικότητα της ταυτότητας του αποστολέα και την ακεραιότητα της 

πληροφορίας. Οι ψηφιακές υπογραφές βασίζονται στις συναρτήσεις 

κατακερµατισµού και σε τεχνικές κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού. Το ιδιωτικό 

κλειδί χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία των ψηφιακών υπογραφών, ενώ το 

δηµόσιο κλειδί χρησιµοποιείται για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους. 

 
Σχήµα 2.4: Ψηφιακή Υπογραφή και Επαλήθευση 

Στο παραπάνω σχήµα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία δηµιουργίας 

και επαλήθευσης ψηφιακής υπογραφής. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος µε 

το δηµόσιο κλειδί, παράγει το κρυπτογραφηµένο κείµενο, που µπορεί να διαβαστεί 

µονάχα µε την βοήθεια του ιδιωτικού κλειδιού. Ωστόσο µια ιδιότητα που έχουν 
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ορισµένοι αλγόριθµοι (π.χ. ο RSA) επιτρέπουν την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία: 

την κωδικοποίηση µηνυµάτων µε το ιδιωτικό κλειδί έτσι ώστε η αποκωδικοποίηση 

να µπορεί να γίνει µόνο µε το αντίστοιχο δηµόσιο.  

Η διαδικασία για την κατασκευή των ψηφιακών υπογραφών προσδιορίζεται 

στο [PKCS#1] που είναι µέρος των προτύπων των RSA Laboratories για την 

κρυπτογραφία. Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι ψηφιακών υπογραφών είναι οι RSA και 

DSA. [PKCS#1] 

Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί συνοπτικά πως δηµιουργείται και 

χρησιµοποιείται η ψηφιακή υπογραφή: 

1) Ο αποστολέας Bob χρησιµοποιεί ένα αλγόριθµο σύνοψης µηνύµατος για να 

δηµιουργήσει µια σύνοψη µηνύµατος (message digest), η οποία µπορεί να 

κρυπτογραφηθεί.  

2) Ο Bob χρησιµοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να κρυπτογραφήσει την 

σύνοψη του µηνύµατος. 

3) Ο Bob στέλνει µαζί µε το αρχικό µήνυµα και την κρυπτογραφηµένη 

σύνοψη του µηνύµατος στον παραλήπτη. 

4) Όταν λάβει το µήνυµα ο παραλήπτης Alice αποκρυπτογραφεί την σύνοψη 

του µηνύµατος µε το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα. 

5) Η Alice εφαρµόζει τη αλγόριθµο σύνοψης στο αρχικό µήνυµα για να 

υπολογίσει την σύνοψη του. 

6) Η Alice συγκρίνει την αποκρυπτογραφηµένη σύνοψη του µηνύµατος µε τη 

σύνοψη που έχει παράγει ο ίδιος. 

• Αν οι δύο συνόψεις είναι ίδιες, ο παραλήπτης ξέρει ότι το µήνυµα 

στάλθηκε πραγµατικά από το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ο 

αποστολέας και ότι το µήνυµα δεν αλλάχθηκε κατά την µετάδοση του. 
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• Αν οι συνόψεις είναι διαφορετικές, ο αποστολέας ξέρει ότι είτε το µήνυµα 

στάλθηκε από κάποιον άλλον που ισχυρίζεται ότι είναι ο αποστολέας ή ότι 

το µήνυµα µεταβλήθηκε ή καταστράφηκε κατά τη µετάδοση του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση του αποστολέα, είναι να 

γνωρίζει µε βεβαιότητα ο παραλήπτης, ότι το δηµόσιο κλειδί που χρησιµοποιεί για 

τον έλεγχο εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί 

ανήκουν πράγµατι σε εκείνον, που εµφανίζεται ως αποστολέας του µηνύµατος. 

∆ιαφορετικά, η ψηφιακή υπογραφή αποδεικνύει µόνο την ακεραιότητα του 

µηνύµατος. Γίνεται, λοιπόν, εµφανής η ανάγκη ύπαρξης ενός µηχανισµού, ο οποίος 

θα συσχετίζει µε µοναδικό και εγγυηµένο τρόπο το δηµόσιο και το αντίστοιχο 

ιδιωτικό κλειδί µε την οντότητα, στην οποία αυτά ανήκουν. Ο µηχανισµός αυτός 

είναι τα ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) και περιγράφονται στη 

συνέχεια.  

 
Σχήµα 2.5 Παράδειγµα κατασκευής και επικύρωσης ψηφιακής υπογραφής 

στην περίπτωση παροχής τηλεσυµβούλευσης στην καρδιολογία 
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2.5.1 Νοµικό πλαίσιο ψηφιακών υπογραφών 
Μια σηµαντική παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα ασφαλείας ψηφιακών υπογραφών, είναι το ισχύον 

νοµικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα σε ένα Ιατρικό πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να είναι 

σαφές τι συµβαίνει σε περίπτωση που κάποιος αρνείται ότι έλαβε ή έστειλε ένα 

συγκεκριµένο έγγραφο. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διαφορά µεταξύ 

του ιδιοκτήτη ενός κλειδιού και του διαχειριστή αυτού. Ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που 

έχει το δικαίωµα χρήσης του κλειδιού. Ο διαχειριστής είναι η οντότητα που 

πρακτικά διαχειρίζεται το κλειδί και µπορεί να είναι για παράδειγµα, ο server που 

δηµιουργεί τις υπογραφές. Σύµφωνα λοιπόν µε την οδηγία 1999/93/EK 

αναγνωρίζονται τριών ειδών ψηφιακές υπογραφές, η κάθε µία µε διαφορετική 

δικαστική αξία: 

1.  Ηλεκτρονική υπογραφή (καλείται και “ασθενής” ή “ελαφριά” υπογραφή): 

“Πρόκειται για δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή που βρίσκονται µαζί ή 

συνδέονται λογικά µε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα και για τα οποία 

λειτουργούν ως µέσο αυθεντικοποίησης” (άρθρο 2.1 της Οδηγίας 

1999/93/EC). Χρησιµοποιεί κρυπτογραφία ασύµµετρου κλειδιού και 

χρησιµεύει ως µέσο αυθεντικοποίησης, µε την έννοια ότι εξασφαλίζει ότι το 

άτοµο που έστειλε τα υπογεγραµµένα δεδοµένα είναι και ο διαχειριστής του 

κλειδιού. Ωστόσο δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι είναι και ο ιδιοκτήτης 

του.  

2.  Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή: Είναι η ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί 

τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Συνδέεται µε τον υπογράφοντα και µόνο αυτόν. 

2. Είναι ικανή να λειτουργήσει ως αναγνωριστικό του υπογράφοντος. 
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3. Η δηµιουργία της γίνεται µε µέσα που ο υπογράφων διατηρεί υπό τον 

έλεγχό του και µόνο. 

4. Συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται µε τέτοιο τρόπο ώστε 

κάθε αλλαγή στα δεδοµένα αυτά είναι ανιχνεύσιµη (άρθρο 2.2 της 

Οδηγίας 1999/93/EC). 

Η προηγµένη ψηφιακή υπογραφή έχει σηµαντικότερη αξία από την απλή 

ψηφιακή υπογραφή: Εγγυάται την ακεραιότητα του κειµένου, αλλά και την 

αυθεντικοποίηση.  

3.  Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε ένα κατάλληλο 

πιστοποιητικό και που δηµιουργείται από µια Αρχή δηµιουργίας ασφαλών 

υπογραφών (καλείται επίσης ασφαλής ή ισχυρή ψηφιακή υπογραφή). Η Αρχή 

δηµιουργίας ασφαλών υπογραφών είναι η Certification Authority ή CA και 

πρέπει να έχει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε, 

να εξασφαλιστεί το γεγονός, ότι το κλειδί δεν θα µπορεί να αναπαραχθεί, ούτε 

να πλαστογραφηθεί, µέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστηµα. Το χρονικό 

διάστηµα αυτό, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο σε διάρκεια από την περίοδο 

εγκυρότητας της υπογραφής. Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται ξεκάθαρα από 

την Επιτροπή Ψηφιακών Υπογραφών (Electronic Signature Committee), που 

βοηθά την ανάλυση τεχνικών θεµάτων. 

Οι απαιτήσεις µια τέτοιας ασφαλούς υπογραφής είναι σηµαντικά: τα 

κατάλληλα κλειδιά και λογισµικό, έξυπνες κάρτες και κάθε άλλο απαραίτητο µέσο 

πρέπει να είναι της τελευταίας τεχνολογίας (σύµφωνα µε την δικανική αρχή 

“meliores scientia et conoscientia” δηλαδή µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας).  

Οι απαιτήσεις για ένα κατάλληλο πιστοποιητικό είναι (σύµφωνα µε το 

παράρτηµα Ι της Οδηγίας 1999/93/EC): 

1. Η ένδειξη ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται ως κατάλληλο πιστοποιητικό 

(qualified certificate) 
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2. Ένα αναγνωριστικό της αρχής CA καθώς και του κράτους (Ευρωπαϊκού ή 

µη) στο οποίο εκδόθηκε 

3. Το όνοµα (ή ψευδώνυµο) του υπογράφοντα. 

4. ∆εδοµένα για την επαλήθευση της υπογραφής που αντιστοιχούν σε 

δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν κατά την δηµιουργία της υπογραφής και 

βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του υπογράφοντα. 

5. Ένδειξη που δηλώνει την περίοδο εγκυρότητας της υπογραφής. 

6. Αναγνωριστικό του πιστοποιητικού. 

7. Η προηγµένη υπογραφή της αρχής CA. 

Η ασφαλής υπογραφή µπορεί να περιέχει επίσης και άλλα στοιχεία, όπως 

ένας όρος για κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υπογράφοντος. Για παράδειγµα 

ένας ιατρός µιας κλινικής µπορεί να έχει µια ασφαλή υπογραφή. Μπορεί να 

υπάρχουν περιορισµοί που να προσδιορίζουν ότι µπορούν να υπογραφούν 

γνωµατεύσεις µόνο σε ορισµένους ασθενείς. 

Αυτός ο τύπος ψηφιακής υπογραφής έχει µεγάλη νοµική αξία: Εγγυάται 

αυθεντικοποίηση, ακεραιότητα, εµπιστευτικότητα καθώς και εµποδίζει την 

δυνατότητα άρνησης της αποστολής/λήψης ενός εγγράφου.  

Συµπερασµατικά, οι ψηφιακές υπογραφές στηρίζονται από έγκυρους 

Ευρωπαϊκούς νόµους και έτσι οι ασφαλείς ψηφιακές υπογραφές έχουν αποκτήσει 

σηµαντική νοµική αξία. Μπορούµε να πούµε ότι είναι πλέον απαραίτητο στοιχείο 

για εφαρµογές που απαιτούν την διακίνηση πληροφορίας µε ασφάλεια και 

υπευθυνότητα. [Mirella Mazzeo 2004] 
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2.6 Συναρτήσεις Κατακερµατισµού (Hash Functions) ή Message 
Digest 

Με βάση την περιγραφή της προηγούµενης παραγράφου, η ψηφιακή 

υπογραφή απαιτεί την κρυπτογράφηση ολόκληρου του µηνύµατος και την αποστολή 

του αποτελέσµατος, καθώς και του αρχικού µηνύµατος. Κάτι τέτοιο ωστόσο 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποστέλλουµε κάθε φορά την διπλάσια τουλάχιστον 

ποσότητα πληροφορίας, σε σχέση µε το αρχικό µήνυµα. Αυτό, εκτός του ότι θα ήταν 

εξαιρετικά χρονοβόρο, προσθέτει σηµαντικό φόρτο στο δίκτυο. Έτσι λοιπόν 

χρησιµοποιούµε κάποιες µονόδροµες µαθηµατικές συναρτήσεις που δηµιουργούν µε 

µοναδικό τρόπο µια “περίληψη” του αρχικού µηνύµατος, το λεγόµενο hash ή 

message digest, οπότε αρκεί να υπογράψουµε αυτό µονάχα. 

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, και περιγράφεται ως )(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. Επειδή η συνάρτηση 

κατακερµατισµού παράγει την σύνοψη ενός µηνύµατος, οι συναρτήσεις αυτές 

ονοµάζονται και αλγόριθµοι σύνοψης µηνύµατος (message digest algorithms). 

Μπορούµε να φανταστούµε την σύνοψη µηνύµατος ως το “ψηφιακό αποτύπωµα” 

(“digital fingerprint”) του εγγράφου. [Ε. Ζάχος 2003] 

Οι αλγόριθµοι σύνοψης µηνύµατος πρέπει να είναι µονόδροµες συναρτήσεις 

(one-way functions). Ο σκοπός ενός αλγόριθµου σύνοψης µηνύµατος είναι να 

παράγει µια αναπαράσταση του µηνύµατος, που να είναι µικρότερη από αυτό και να 

κρυπτογραφείται γρηγορότερα. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση πρέπει να µπορεί 

υπολογίσει εύκολα την σύνοψη του µηνύµατος όταν της δίνουµε το µήνυµα, αλλά 

πρέπει να είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογίσει το µήνυµα όταν της δίνουµε την 
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σύνοψη του µηνύµατος. Με αυτήν την προϋπόθεση εξασφαλίζουµε το γεγονός, ότι 

άτοµα που έχουν πρόσβαση στην σύνοψη του µηνύµατος είναι δύσκολο να 

ανακαλύψουν το µήνυµα από την σύνοψη του. 

Όταν λοιπόν θέλουµε να υπογράψουµε ένα µήνυµα, πρώτα δηµιουργούµε 

την σύνοψη του µηνύµατος και ύστερα το κρυπτογραφούµε µε το ιδιωτικό µας 

κλειδί όπως αναλυτικά περιγράψαµε. Ύστερα επισυνάπτουµε στο µήνυµα τη 

υπογεγραµµένη σύνοψη του µηνύµατος και το αποστέλλουµε. Ο αποδέκτης θα 

δηµιουργήσει και αυτός µια σύνοψη του µηνύµατος µε τον ίδιο αλγόριθµο που 

χρησιµοποιήσαµε και εµείς, µετά θα αποκρυπτογραφήσει µε το δηµόσιο µας κλειδί 

τη κρυπτογραφηµένη σύνοψη του µηνύµατος που στείλαµε και θα το συγκρίνει µε 

αυτό που υπολόγισε ο ίδιος. Οποιαδήποτε διαφορά θα σηµαίνει ότι υπήρξε 

παραποίηση του µηνύµατος. Η διαδικασία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 

Εποµένως, τα χαρακτηριστικά ενός αλγόριθµου σύνοψης µηνύµατος 

περιγράφονται ως: 

• ∆εν είναι δυνατή η αντιστροφή µιας συνάρτησης κατακερµατισµού, έτσι 

ώστε από τη σύνοψη να προκύψει το αρχικό κείµενο. 

• Η σύνοψη δεν δίνει καµιά πληροφορία για το αρχικό κείµενο. 

• Είναι υπολογιστικά ανέφικτο (computationally infeasible) να βρεθεί απλό 

κείµενο, που να έχει ως σύνοψη µια συγκεκριµένη τιµή. 

• ∆ιαφορετικό απλό κείµενο, έστω και κατά πολύ µικρό βαθµό, πρέπει να 

δίνει πάντοτε διαφορετική σύνοψη. Οι περιπτώσεις, όπου δύο διαφορετικά 

αρχικά κείµενα δίνουν την ίδια σύνοψη, λέγονται συγκρούσεις (conflicts) 

της συνάρτησης κατακερµατισµού και αποτελούν προβληµατικές 

περιπτώσεις. 
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Σχήµα 2.6: Ψηφιακή υπογραφή µε message digest 

Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι κατακερµατισµού είναι οι MD5 (Message Digest 

Algorithm 5) µε σύνοψη µηνύµατος 128 bit που αναπτύχθηκε από τα RSA 

Laboratories [MD5], ο RIPEMD-160 µε σύνοψη 160 bits, o SHA-1 (secure hash 

Algorithm) µε σύνοψη 160 bits που αναπτύχθηκε από το NIST (National Institute of 

Standards and Technology) σε συνεργασία µε την NSA (National Security Agency) 

και o SHA-2 [FIPS 180-1]. Οι νέες εκδόσεις του αλγορίθµου SHA, SHA-256, SHA-

384 και SHA-512 δίνουν σύνοψη µηνύµατος 256, 384 και 512 bits αντίστοιχα. 

[R.Rivest 1992] 
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2.7 Ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) 
Τα δηµόσια κλειδιά (public keys) µας δίνουν τη δυνατότητα να 

πιστοποιήσουµε την ταυτότητα ενός χρήστη (authenticate user). Πρέπει όµως να 

υπάρχει η εγγύηση ότι το δηµόσιο κλειδί που κατέχουµε είναι αυθεντικό και ανήκει 

στον χρήστη που θέλουµε. 

Έως τώρα έχουµε υποθέσει ότι, όταν ο Bob θέλει να στείλει ένα µήνυµα 

ψηφιακά υπογεγραµµένο στην Alice τότε, αρκεί να χρησιµοποιήσει το δηµόσιο 

κλειδί της Alice. Αν όµως η Trudy θέλει να υποκλέψει αυτή την ανταλλαγή 

µηνυµάτων µεταξύ Bob και Alice, θα µπορούσε να διαθέσει το δικό της δηµόσιο 

κλειδί, υποκρινόµενη ότι είναι η Alice. Έτσι ο Bob θα υπέγραφε ψηφιακά το µήνυµα 

του µε το δηµόσιο κλειδί της Trudy (νοµίζοντας ότι είναι το δηµόσιο κλειδί της 

Alice). Άρα η Trudy δεν θα είχε παρά να χρησιµοποιήσει το δικό της ιδιωτικό κλειδί, 

να διαβάσει το µήνυµα και µετά να το υπογράψει µε το δηµόσιο κλειδί της Alice 

(που φυσικά είναι διαθέσιµο), να της το στείλει υποκρινόµενη ότι είναι ο Bob κ.ο.κ. 

Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουµε έναν τρόπο να αναγνωρίζεται µε σαφήνεια ο 

ιδιοκτήτης ενός δηµοσίου κλειδιού. 

Για να είµαστε σίγουροι ότι το δηµόσιο κλειδί ανήκει σε ένα συγκεκριµένο 

άτοµο πρέπει να υπάρχει ένα πιστοποιητικό από µια έγκυρη αρχή που να το 

βεβαιώνει. Ένα πιστοποιητικό δηµοσίου κλειδιού είναι µια ψηφιακά υπογεγραµµένη 

δήλωση από µια οντότητα, που λέει ότι το δηµόσιο κλειδί (ή κάποια άλλη 

πληροφορία) κάποιας άλλης οντότητας, έχει µια συγκεκριµένη τιµή. Με τον όρο 

“οντότητα” εννοούµε κάποιο φυσικό πρόσωπο, οργανισµό, πρόγραµµα, εταιρία, 

υπολογιστή ή οποιονδήποτε άλλο που µπορούµε να εµπιστευτούµε ως ένα βαθµό. 

Με λίγα λόγια εισάγουµε µια τρίτη οντότητα που λειτουργεί ως εγγυητής. Αυτό το 

πιστοποιητικό µπορεί ταυτόχρονα να χρησιµεύσει σαν πιστοποίηση επιβεβαίωσης 

της ταυτότητας του χρήστη. 
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Τα ψηφιακά πιστοποιητικά [ISO 9594-8] είναι δοµές δεδοµένων, 

υπογεγραµµένες ψηφιακά, οι οποίες αντιστοιχίζουν κατά µοναδικό τρόπο, µια 

οντότητα µε το δηµόσιο κλειδί της. Αυτό το δηµόσιο κλειδί αντιστοιχεί στο ιδιωτικό 

κλειδί το οποίο ο κάτοχος του χρησιµοποιεί για να κρυπτογραφεί ή για να υπογράφει 

ηλεκτρονικά. Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει διάφορα πεδία, µεταξύ των 

οποίων την ονοµασία του ιδιοκτήτη του πιστοποιητικού, το δηµόσιο κλειδί του και 

πιθανότατα κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Η δοµή του πιστοποιητικού υπογράφεται 

ψηφιακά από µια έµπιστη οντότητα. Τον ρόλο της έµπιστης οντότητας αναλαµβάνει 

κατάλληλη οντότητα, ανάλογα µε τις ανάγκες της εφαρµογής και τις δυνατότητες 

της εκάστοτε υποδοµής. 

Η σύνδεση ενός δηµόσιου κλειδιού µε µια οντότητα πιστοποιείται από µια 

Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) η οποία υπογράφει το πιστοποιητικό 

µε το ιδιωτικό της κλειδί. 

2.7.1 Αρχή Πιστοποίησης (CA/Certification Authority) 
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από Αρχές Πιστοποίησης (CAs/Certification 

Authorities) [ISO 9594-8]. Πρόκειται συνήθως για εταιρίες που θεωρείται ότι µπορεί 

κανείς να τις εµπιστευτεί ώστε να υπογράφουν (δηλαδή να εκδίδουν) πιστοποιητικά 

για κάποια άλλη οντότητα. Υπάρχουν αρκετές CΑs που είναι διαθέσιµες, όπως η 

VeriSign, Thawte, Entrust, κ.α. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δηµιουργήσει 

κανείς την δική του Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών χρησιµοποιώντας προϊόντα όπως 

“Certificate Servers” της Netscape ή της Microsoft και το “Entrust CA”. Τις Αρχές 

Πιστοποίησης θα τις αποκαλούµε συντοµευµένα CAs.  

Είναι σαφές ότι εφόσον οι δύο πλευρές που θέλουν να επικοινωνήσουν έχουν 

πιστοποιητικά στην ίδια CA η διαδικασία είναι απλή: Αρκεί ο ένας να επαληθεύσει 

την υπογραφή της CA που βρίσκεται πάνω στο πιστοποιητικό του άλλου. Αν όµως 

χρησιµοποιούν διαφορετική CA τότε τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. Οι διάφορες 

CAs σχετίζονται µεταξύ τους µε ένα είδος δοµής δέντρου. 
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Η Αρχή Πιστοποίησης βεβαιώνει για την ακεραιότητα του δηµόσιου κλειδιού 

και την αυθεντικότητα της ταυτότητας του φερόµενου ως ιδιοκτήτη του, 

υπογράφοντας ψηφιακά τη δοµή του πιστοποιητικού µε το ιδιωτικό της κλειδί. Για 

τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός πιστοποιητικού, υπογεγραµµένου από την Αρχή 

Πιστοποίησης, απαιτείται, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα για τις ψηφιακές 

υπογραφές, το δηµόσιο κλειδί της Αρχής. Ο ενδιαφερόµενος ανακτά το 

πιστοποιητικό της Αρχής, το οποίο περιέχει το ζητούµενο δηµόσιο κλειδί και είναι 

ψηφιακά υπογεγραµµένο από το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Τα πιστοποιητικά CA 

είναι τα µοναδικά, που έχουν ως ιδιότητα να υπογράφονται από το ιδιωτικό κλειδί 

του ζεύγους κλειδιών, στο οποίο ανήκει το δηµόσιο κλειδί που περιέχουν. Όπως 

κάθε είδος ταυτοποίησης, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό είναι αξιόπιστο µόνο εάν η 

αρχή που το έχει εκδώσει είναι αξιόπιστη.  

Αρχή πιστοποιητικών CA µπορεί να είναι κάθε έµπιστη κεντρική διοίκηση 

που προτίθεται να εγγυηθεί για τις ταυτότητες των ατόµων στα όποια έχει εκδώσει 

πιστοποιητικό. Αυτό το κεντρικό διοικητικό σώµα µπορεί να είναι µια νοσηλευτική 

µονάδα που εκδίδει πιστοποιητικά στους επαγγελµατίες υγείας της, ένα 

πανεπιστήµιο που εκδίδει πιστοποιητικά στους φοιτητές του ή µία τρίτη εταιρία που 

εκδίδει πιστοποιητικά σε πελάτες. Κάθε χρήστης παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης 

το δηµόσιο κλειδί του και πληροφορίες για το άτοµο του. Οι πληροφορίες αυτές 

επιβεβαιώνονται µε τον τρόπο που ορίζει η συγκεκριµένη Αρχή Πιστοποίησης και 

κατόπιν το ψηφιακό πιστοποιητικό εκδίδεται µε την επίσηµη έγκριση της 

συγκεκριµένης αρχής.  

Οι Αρχές Πιστοποίησης (CΑs) ονοµάζονται επίσης και έµπιστες τρίτες 

οντότητες (Trusted third parties / TTPs) γιατί παίζουν τον ρόλο ενός έµπιστου τρίτου 

διαµεσολαβητή, τον οποίο οι δύο πλευρές που θέλουν να επιβεβαιώσουν µεταξύ 

τους τις ταυτότητες τους δεν έχουν ποτέ τους συναντήσει. 

Μεταξύ των διαφόρων ειδών ψηφιακών πιστοποιητικών 

συµπεριλαµβάνονται τα X.509 πιστοποιητικά δηµόσιου κλειδιού, τα SPKI (Simple 
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Public Key Infrastructure) πιστοποιητικά και τα PGP (Pretty Good Privacy) 

πιστοποιητικά. [RFC2459] 

2.7.2 Πρότυπα για την µορφή των πιστοποιητικών και των Λιστών 
Ακύρωσης Πιστοποιητικών 

Οι σηµαντικές µορφές (format) πιστοποιητικών είναι: 

• X.509 certificates [RFC2459] 

• SDSI [SDSI] 

• PGP certificate formats [RFC1991] 

• DNS Security Extension [RFC2065] 

Μέχρι σήµερα τα format πιστοποιητικών που έχουν αναπτυχθεί περισσότερο 

είναι το PGP και το Χ.509. Το πρώτο είναι πολύ απλό γιατί αναπαριστά ένα δηµόσιο 

κλειδί και µία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address). Παρόλο που τα 

πιστοποιητικά τύπου PGP είναι πολύ απλά, παρουσιάζονται πολλά προβλήµατα όταν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για ανοικτά κατανεµηµένα περιβάλλοντα, διότι δεν 

είναι επεκτάσιµα. 

∆εν µπορούν να συνδεθούν ενέργειες µε τα κλειδιά. Για αυτό το λόγο θα 

δώσουµε έµφαση στη χρήση των πιστοποιητικών Χ.509, και ιδιαίτερα στα 

πιστοποιητικά Χ.509 v.3 (version 3). 

Η ITU-T (International Telecommunications Union) έχει θεσπίσει ένα 

πρότυπο για τα ψηφιακά πιστοποιητικά, το Recommendation X.509 (ISO/IEC 9594-

8:1998). Το Χ.509 είναι ένα σχήµα πιστοποίησης σχεδιασµένο για να υποστηρίζει 

υπηρεσίες καταλόγου Χ.500 (Χ.500 directory services). Τα πρωτόκολλα Χ.509 και 

Χ.500 είναι µέρος της σειράς Χ standards που έχει προταθεί από το ISO και το ITU. 

Το πρότυπο X.500 σχεδιάστηκε µε στόχο να παρέχει παγκόσµιας εµβέλειας 

Υπηρεσίας Καταλόγου (directory services) ενώ το πρότυπο Χ.509 σχεδιάστηκε µε 

στόχο να παρέχει πιστοποίηση στα Χ.500 services. To X.509 (version 1) 

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1988. Για αυτό το λόγο είναι το παλαιότερο 
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πρότυπο για ένα καθολικό σύστηµα υποδοµής δηµοσίου κλειδιού PKI που έχει 

υιοθετηθεί από πολλές εταιρίες. Η Visa και η Master Card το υιοθέτησαν για το δικό 

τους Ασφαλές Πρότυπο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Secure Electronic 

Transactions/ SET), ενώ η Netscape και η Microsoft το χρησιµοποίησαν για την 

υλοποίηση του δικού τους Certificate Server. Ήδη το πρότυπο Χ.509 έχει διαδοθεί 

τόσο ευρέως που είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί από ένα άλλο πρότυπο. Αν 

και το Χ.509 παρουσιάζει ορισµένες ελλείψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέµα της 

διαλειτουργικότητας (interoperability), αναµένεται στο µέλλον να επικρατήσουν 

στις υλοποιήσεις των συστηµάτων ασφαλείας PKI µόνο καινούργιες εκδόσεις αυτού 

του προτύπου, ή επεκτάσεις αυτού. 

Η έκδοση 3 (v3) είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του πρότυπου Χ.509. Το κύριο 

πλεονέκτηµα των Χ.509 v3 πιστοποιητικών σε σχέση µε τις άλλες δυο παλαιότερες 

εκδόσεις (v1 και v2) των πιστοποιητικών είναι ότι παρέχει τα µέσα για την µη 

αναγκαστική χρησιµοποίηση µιας ιεραρχίας που να περιγράφει και να 

προσαρµόζεται µόνο σε συγκεκριµένο τοµέα (domain). Τα Χ.509 v1 και X.509 v2 

πιστοποιητικά είναι περισσότερο κατάλληλα για τη χρήση σε περιορισµένο τοµέα 

(domain) όπως για παράδειγµα ενός νοσοκοµείου. Αυτός είναι ένας περιορισµός που 

εµποδίζει την ευρεία ανάπτυξη αυτών των πιστοποιητικών. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ITU Χ.509, ένα πιστοποιητικό αποτελείται από δύο 

µέρη: τα δεδοµένα που περιέχει το πιστοποιητικό και την υπογραφή από την Αρχή 

Πιστοποίησης που εξέδωσε αυτό το πιστοποιητικό. Περιέχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

� Version: Η έκδοση του X.509. Ανάλογα µε αυτή, καθορίζεται τι 

είδους πληροφορίες θα µπορούν να υπάρχουν στο συγκεκριµένο 

πιστοποιητικό. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις του. 

� Serial Number: Η οντότητα που δηµιούργησε το πιστοποιητικό δίνει 

έναν µοναδικό αριθµό στο κάθε πιστοποιητικό που εκδίδει. 
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� Signature Algorithm Identifier: Ο αλγόριθµος που χρησιµοποίησε η 

Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού (CA) για να το υπογράψει. Για 

παράδειγµα PKCS #1 MD5 with RSA Encryption. Αυτό σηµαίνει ότι 

η κρυπτογράφηση γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο κρυπτογράφησης 

PKCS#1, χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος κατακερµατισµού MD5 και ο 

αλγόριθµος κρυπτογράφησης RSA). 

� Issuer Name: Το όνοµα (γραµµένο σύµφωνα µε το πρότυπο X.500) 

της οντότητας που υπέγραψε το πιστοποιητικό, δηλαδή της CA. ( Το 

πρότυπο X.500 εξασφαλίζει την µοναδικότητα του ονόµατος στο 

Internet), για παράδειγµα, (Αρχή Πιστοποιητικών HYGEIAnet, 

O=Γ.Ν. Παπαγεωργίου, OU=Νοσοκοµεία, ST= Θεσσαλονίκη, 

Ο=Τοµέας Υγείας, C=GR) 

� Validity Period: Η χρονική περίοδος µέσα στην οποία το 

πιστοποιητικό θεωρείται έγκυρο. Η διάρκειά της µπορεί να ποικίλει 

από µερικά δευτερόλεπτα µέχρι σχεδόν έναν αιώνα και εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, όπως το πόσο ασφαλές θεωρείται το ιδιωτικό 

κλειδί που χρησιµοποιείται για την υπογραφή του πιστοποιητικού, ή 

το χρηµατικό ποσό που κάποιος θα καταβάλει για το πιστοποιητικό. 

� Subject (User) Name: Το όνοµα (σύµφωνα πάντα µε το X.500) της 

οντότητας της οποίας το δηµόσιο κλειδί αναγνωρίζει το 

πιστοποιητικό, (για παράδειγµα, CN=Γεώργιος Γεωργίου, O= Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου, OU=Νοσοκοµεία, ST= Θεσσαλονίκη, Ο=Τοµέας 

Υγείας, C=GR) 

� Subject Public Key Information: Αναγνωριστικά για το δηµόσιο 

κλειδί, τον αλγόριθµο του κλειδιού και άλλες πληροφορίες που 

µπορεί να είναι απαραίτητες. 
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� Issuer unique identifier (στις εκδόσεις 2 και 3 µόνο): Αναγνωριστικό 

της Αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό. 

� Subject unique identifier (στις εκδόσεις 2 και 3 µόνο): Αναγνωριστικό 

της οντότητας της οποίας το δηµόσιο κλειδί αναγνωρίζει το 

πιστοποιητικό. 

� Extensions (στην έκδοση 3 µόνο): Ένα άλλο σηµαντικό 

χαρακτηριστικό των Χ.509 πιστοποιητικών είναι η επιπρόσθετη 

λειτουργικότητα (functionality) που προσφέρεται από τις «Κανονικές 

Προεκτάσεις» (Standard Extensions). Τα extensions είναι στην ουσία 

πεδία που παρέχουν διάφορους ελέγχους για τη διοίκηση και 

διαχείριση (management and administrative controls), οι οποίοι είναι 

χρήσιµοι για την πιστοποίηση που χρησιµοποιείται για διάφορους 

σκοπούς σε µεγάλης κλίµακας περιβάλλοντα. Οι κανονικές 

προεκτάσεις (standard extensions) περιέχουν πληροφορία που 

σχετίζεται µε τα κλειδιά, ενηµέρωση για την πολιτική (policy 

information), χαρακτηριστικά πεδία για τον εκδότη και τον κάτοχο 

του πιστοποιητικού, περιορισµούς για το µονοπάτι πιστοποίησης 

(certification path constraints) και αυξηµένη λειτουργικότητα όσον 

αφορά τις λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών CRL. Μερικά 

παραδείγµατα που συναντώνται συχνά είναι: KeyUsage (περιορίζει 

την χρήση του κλειδιού µόνο για συγκεκριµένες ενέργειες), 

Alternative Names (εναλλακτικά ονόµατα που µπορεί να σχετίζονται 

µε αυτό το δηµόσιο κλειδί, όπως email, διευθύνσεις ιστοσελίδων 

κ.λ.π.). Αυτά τα extensions µπορούν να χαρακτηριστούν ως κρίσιµα 

(critical) έτσι ώστε να ελέγχονται και να είναι υποχρεωτική η χρήση 

τους. Για παράδειγµα αν το KeyUsage χαρακτηριστεί ως κρίσιµο και 

έχει την τιµή “keyCertSign” τότε εάν επιχειρηθεί να χρησιµοποιηθεί 

αυτό το πιστοποιητικό σε µια επικοινωνία µε SSL, θα απορριφθεί, 
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αφού η τιµή του υποδηλώνει ότι το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να 

χρησιµοποιείται µόνο για την υπογραφή πιστοποιητικών και όχι για 

χρήση µε SSL. 

� Τέλος υπογραφή για όλα τα παραπάνω πεδία 

Το πρότυπο Χ.509 v3 προέβλεψε όχι µόνο για τα «standard» extensions αλλά 

και για «private» extensions που ορίζονται από τον χρήστη. Εποµένως, οι χρήστες 

µπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους extensions και µε αυτό τον τρόπο να 

προσθέσουν επιπλέον λειτουργικότητα στα πρότυπα. 

Έχει προταθεί αυτά τα extensions να παρέχονται από τα πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από τα ευρωπαϊκά PKI. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται στους χρήστες 

η δυνατότητα να προσαρµόζουν τα πιστοποιητικά τους στις δικές τους ιδιαίτερες 

ανάγκες. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα όσον αφορά τα extensions είναι το ζήτηµα της 

κρισιµότητας (criticality). Η κρισιµότητα είναι µια δυαδική τιµή (αληθές ή ψευδές) 

που έχει ανατεθεί σε κάθε extension από το ΤΤΡ. Όταν ένα συγκεκριµένο extension 

έχει αληθή τιµή κρισιµότητας σηµαίνει ότι κάθε οντότητα που επικυρώνει το 

πιστοποιητικό πρέπει να έχει γνώση για τους σκοπούς που χρησιµοποιείται αυτό το 

extension και πληροφορία για το πως πρέπει να το χειριστεί. Αν δεν συµβαίνει αυτό, 

τότε το πιστοποιητικό θεωρείται άκυρο. Αν η τιµή του extension είναι ψευδής τότε η 

παραπάνω προϋπόθεση είναι προαιρετική. Έχει προταθεί ότι κάθε ΤΤΡ θα πρέπει να 

αναθέτει τιµή κατά βούληση. 
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Το format ενός Χ.509 v3 certificate απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Σχήµα 2.8: Μορφή Χ.509 Πιστοποιητικού (X.509 Certificate format) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI)  

3.1 Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI) 
Ο όρος Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού (PKI) αναφέρεται σε ένα σύνολο 

ισχυρών υπηρεσιών ασφάλειας, οι οποίες στηρίζονται σε θεµελιώδεις µηχανισµούς 

κρυπτογραφίας. Οι θεµελιώδεις µηχανισµοί του PKI είναι ο έλεγχος αυθεντικότητας, 

ο έλεγχος ακεραιότητας και η διατήρηση της εµπιστευτικότητας, µέσω της χρήσης 

ψηφιακών υπογραφών, ψηφιακών πιστοποιητικών, συµµετρικής και ασύµµετρης 

κρυπτογράφησης. Χάρη σε αυτούς τους µηχανισµούς, µπορούν να επιτευχθούν οι 

βασικοί στόχοι ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων, που είναι η εγγύηση 

της αυθεντικότητας (authentication), η διαφύλαξη της ακεραιότητας (integrity) και η 

τήρηση της εµπιστευτικότητας (confidentiality). [Adams Lloyd 2002] 

Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού PKI είναι απαραίτητη για να δηµιουργήσει ένα 

αξιόπιστο περιβάλλον για ασφαλείς συναλλαγές και επικοινωνίες τόσο για άτοµα 

όσο και για οργανισµούς. Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισµοί παγκοσµίως 

αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες που τους παρέχει το Internet και αρχίζουν να 

επενδύουν σε αυτό, η ανάγκη για ταυτοποίηση και πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές έχει γίνει πολύ σηµαντική. Η φυσική ανωνυµία που παρέχει το Internet, 

όπου τα άτοµα ως ταυτότητα έχουν συνήθως µια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail 

address), είναι το κύριο εµπόδιο στη χρήση των ψηφιακών δικτύων για τους 

οργανισµούς. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήτα αξιοπιστίας χρησιµοποιείται η 

Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού. Οι Αρχές Πιστοποίησης ελέγχουν την Υποδοµή 

Ασφαλείας που χρησιµοποιεί η Ασύµµετρη Κρυπτογραφία.  
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Σε ένα δίκτυο µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού υπάρχουν σχέσεις 

εµπιστοσύνης. Οι εγγραφόµενοι δηµιουργούν σχέση εµπιστοσύνης (trust 

relationship) µε την Αρχή Πιστοποίησης CA. Οι Αρχές Πιστοποίησης CAs µε τη 

σειρά τους δηµιουργούν σχέση εµπιστοσύνης µε άλλες Αρχές Πιστοποίησης για να 

κάνουν δυνατή την ασφαλή επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών περιοχών (domains) 

στα πλαίσια του ΡΚΙ. Σε µια συναλλαγή µεταξύ δυο ατόµων που είναι άγνωστα 

µεταξύ τους οι Αρχές Πιστοποίησης λειτουργούν σαν έµπιστες τρίτες οντότητες 

(Trusted Third Parties). Όταν η συναλλαγή γίνεται µεταξύ δύο πλευρών που είναι 

άγνωστες µεταξύ τους, ένα πιστοποιητικό υπογεγραµµένο και επιβεβαιωµένο 

(verified) είναι αρκετό για να δηµιουργηθεί σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο 

αυτών πλευρών. 

Χρησιµοποιείται ακόµη για την αναγνώριση πιθανών απειλών για την 

ασφάλεια και επίσης παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής χρονοσφραγίδας (digital 

timestamping services). Μπορεί επίσης να χρησιµεύσει για την ασφαλή αποθήκευση 

της πληροφορίας. 

3.2 ∆οµικά Μέρη της Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού στην υγεία 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις υπηρεσίες πιστοποίησης 

(Certificate Services) που απαιτούνται για την πιστοποίηση ιατρικού προσωπικού σε 

ένα δίκτυο τηλεµατικών υπηρεσιών στην υγεία. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης αυτές 

βασίζονται στην Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού PKI. [Α. Μπούρκα] 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού για δίκτυο τηλεµατικών υπηρεσιών στην 

υγεία αποτελείται από: 

• Αρχές Πιστοποίησης (CΑs), οι οποίες ελέγχουν και διαχειρίζονται την 

Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΡΚΙ του τηλεµατικού δικτύου υγείας, 

εκδίδουν πιστοποιητικά ιατρικού προσωπικού, και επιβάλλουν πολιτικές 

στην περιοχή τους (domain). Το σύστηµα ασφαλείας τηλεµατικού δικτύου 

υγείας µπορεί ανάλογα την πολιτική πιστοποίησης να έχει µια ή 
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περισσότερες Αρχές Πιστοποίησης, όπως θα δούµε παρακάτω 

αναλυτικότερα. 

• Αρχές εγγραφής (RAs), που ενεργούν εκ µέρους των Αρχών 

Πιστοποίησης (CAs) για να δηλώνουν τους επαγγελµατίες υγείας στην 

περιοχή του τηλεµατικού δικτύου που διαχειρίζεται η Αρχή 

Πιστοποίησης. 

• Συστήµατα διαχείρισης πιστοποιητικών (Certificate management 

systems/CMS) για τη διαχείριση των πιστοποιητικών των επαγγελµατιών 

υγείας καθόλη τη διάρκεια ισχύς τους. Οι Αρχές Πιστοποίησης 

χρησιµοποιούν και ελέγχουν το συστήµατα διαχείρισης πιστοποιητικών 

(CMS). 

• Καταλόγους Χ.500 (directories), όπου αποθηκεύονται τα πιστοποιητικά 

των επαγγελµατιών υγείας όπως επίσης και δηµόσια πληροφορία για τους 

κατόχους των πιστοποιητικών και χρησιµοποιούνται κατά την επαλήθευση 

των ψηφιακών πιστοποιητικών. [Χ.500] 

3.3 Υπηρεσίες πιστοποίησης Ιατρικού προσωπικού 
Οι λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών 

πιστοποίησης (Certificate Services) των επαγγελµατιών υγείας για σύστηµα 

ασφαλείας τηλεµατικού δικτύου υγείας είναι οι παρακάτω: 

3.3.1 Ηλεκτρονική δήλωση (Electronic registration) 
Ως Αρχή Εγγραφής (Registration Authority) µπορεί να θεωρηθεί η υπηρεσία 

που προσφέρεται από ένα εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που έχει ως έργο του να 

συλλέγει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι 

επαγγελµατίες υγείας για να αποδείξουν την ταυτότητα και την ιδιότητα τους και να 

ελέγχει την αυθεντικότητα τους. Έπειτα προωθούνται τα απαραίτητα στοιχεία στις 

Αρχές Πιστοποίησης για να εκδοθούν τα Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά για τους 

επαγγελµατίες υγείας. 
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Σε πολλές περιπτώσεις ένας επαγγελµατίας υγείας είναι δηλωµένος 

(registered) σαν χρήστης σε ορισµένες ιατρικές εφαρµογές. Ο όρος εφαρµογή 

(application) χρησιµοποιείται εδώ µε την ευρεία του έννοια. Μπορεί για παράδειγµα 

να έχει πρόσβαση σε ένα τοπικό και σε ένα καθολικό πληροφοριακό σύστηµα. Για 

την δήλωση του ως χρήστης (user registration) ο επαγγελµατίας υγείας πρέπει να 

αποδείξει την ταυτότητα του και την ιδιότητα του ως επαγγελµατίας υγείας. 

Απαιτείται η απόδειξή και των δύο. 

Μια προσέγγιση είναι να εκδίδονται οι εξουσιοδοτήσεις (authorizations) µε 

τη µορφή υπογεγραµµένων ψηφιακών πιστοποιητικών χρησιµοποιώντας την ίδια 

προσέγγιση όπως και στα πιστοποιητικά των δηµοσίων κλειδιών. Κατά αρχήν 

µπορεί να γίνει προσθέτοντας κάποια πληροφορία για την επαγγελµατική 

κατάσταση στο πιστοποιητικό του δηµόσιου κλειδιού. Ένα πλεονέκτηµα που έχουµε 

επειδή χρησιµοποιούµε τη γενική δοµή του Χ.509 είναι ότι υπάρχουν διάφορα 

διαθέσιµα προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Παραδείγµατος χάρη 

υπάρχουν διάφορα προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για Υπηρεσίες 

Καταλόγου (Directory services) ακόµα και αν δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιηθεί 

το δηµόσιο κλειδί ξανά, αλλά µόνο η σύνδεση µεταξύ του διακεκριµένου ονόµατος 

(distinguished name) και της ιατρικής επαγγελµατικής κατάστασης (professional 

status). Πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αν το πιστοποιητικό της επαγγελµατικής 

κατάστασης χρησιµοποιηθεί µαζί µε το πιστοποιητικό δηµόσιου κλειδιού, το 

πιστοποιητικό της επαγγελµατικής κατάστασης πρέπει να χρησιµοποιεί το ίδιο 

διακεκριµένο όνοµα µε το πιστοποιητικό δηµόσιου κλειδιού. 

3.3.2 Ονοµασία (Naming) 
Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα σχήµα 

ονοµασίας που να είναι ανεξάρτητο από µια συγκεκριµένη περιοχή (domain) και να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί γενικά. Το σχήµα της ονοµασίας (naming scheme) πρέπει 

να υποστηρίζει µια ονοµασία που να παραµένει έγκυρη για πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Ο στόχος είναι να συνδεθεί η µακράς διάρκειας εγκυρότητα µε ένα 
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µοναδικό αναγνωριστικό (identifier), και ένα όνοµα, το οποίο να είναι κατανοητό 

από τους ανθρώπους. Η έξυπνη κάρτα των Επαγγελµατιών Υγείας (Health care 

Professional Card) χρησιµοποιείται σαν κάρτα µοναδικής ταυτοποίησης. 

Το σχήµα που προτείνουµε για ονοµασία είναι το ιεραρχικό σχήµα του 

ονοµατολογικού δένδρου του Χ.500 [RFC 1422] γιατί µας δίδει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουµε µοναδικά ονόµατα. 

Κάθε επαγγελµατίας θα έχει ένα µοναδικό όνοµα, και εάν είναι δυνατό 

παγκοσµίως µοναδικό. Το µοναδικό όνοµα για να προσδιορίζουµε τον ιατρικό 

κλάδο θα χρησιµοποιείται για το "διακεκριµένο όνοµα" (Distinguished Name/ DN) 

του Χ.509 v3 πιστοποιητικού. Τα διακεκριµένα ονόµατα περιέχουν αλφαριθµητικά 

strings που έχουν νόηµα και τα οποία προσδιορίζουν µοναδικά και µε ακρίβεια τους 

επαγγελµατίες υγείας που είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών. 

3.3.3 Εξατοµίκευση & Αποθήκευση κλειδιού (Key Personalization & 
Key repository) 

Αφού το κλειδί για πρόσβαση, έλεγχο και εξουσιοδότηση (access control and 

authorization token) είναι η έξυπνη κάρτα επαγγελµατία υγείας (health care 

professional smart card), παρουσιάζουµε την παρακάτω ακολουθία από φάσεις που 

περιγράφουν την εξατοµίκευση (personalization) της έξυπνης κάρτας. 
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Φάση Περιγραφή 

1. Εισαγωγή των δεδοµένων για 

τον χρήστη (user data) 

Τα δεδοµένα του χρήστη εισάγονται 

από ένα τερµατικό. Η πληροφορία 

µπορεί επίσης να ληφθεί σαν αρχείο 

από µια εξωτερική βάση δεδοµένων. 

2. Εξατοµίκευση 

(Personalisation) 

Οι κάρτες εξατοµικεύονται, γράφοντας 

πάνω τους πληροφορία που είναι 

µοναδική. 

3. ∆ιανοµή της κάρτας 

 

Η κάρτα διανέµεται στο χρήστη. 

Μπορεί να δοθεί απευθείας στο 

χρήστη από ένα χειριστή, ή να 

παραδοθεί ταχυδροµικώς. 

4. Αρχειοθέτηση 
Πληροφορία για όλες τις κάρτες που 

παράχθηκαν σώζεται σε ένα αρχείο. 

Πίνακας 3.1 Φάσεις της εξατοµίκευσης (Personalisation) της έξυπνης κάρτας 

3.3.4 ∆οµή Πιστοποιητικού Ταυτότητας Επαγγελµατία Υγείας 
Το πρότυπο X.509 συνίσταται για τη δοµή (format) των πιστοποιητικών των 

επαγγελµατιών υγείας. Συγκεκριµένα επιλέγουµε την δοµή του πιστοποιητικού 

Χ.509-v3 (version 3). [RFC2459] 

Τα πιστοποιητικά δηµοσίων κλειδιών εκδίδονται σε ένα επαγγελµατία 

υγείας, ο όποιος χρησιµοποιεί το πιστοποιητικό αυτό σαν ηλεκτρονική ιατρική 

ταυτότητα σε διάφορες ιατρικές εφαρµογές. 

Τα πιστοποιητικά δηµοσίων κλειδιών περιέχουν την εξής πληροφορία: 

� Τον αριθµό έκδοσης (version number) του πιστοποιητικού (προτείνουµε 

Χ.509 version3) 

� Το σειριακό αριθµό (serial number) του πιστοποιητικού 
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� Το όνοµα του αλγόριθµου που χρησιµοποιείται για την υπογραφή του 

πιστοποιητικού (προτείνουµε να χρησιµοποιηθεί σαν αλγόριθµος σύνοψης 

µηνύµατος ο SHA-1 και ο RSA σαν κρυπτογραφικός αλγόριθµος) 

� Το όνοµα της Αρχής Πιστοποίησης που έχει υπογράψει και εκδώσει το 

πιστοποιητικό (διακεκριµένο όνοµα X.500 ("distinguished name") 

� Το χρονικό διάστηµα ισχύος του πιστοποιητικού (προτείνουµε διάστηµα 

ενός έτους) 

� Το όνοµα του κατόχου του πιστοποιητικού (διακεκριµένο όνοµα X.500 

("distinguished name")) 

� Το δηµόσιο κλειδί του κατόχου του πιστοποιητικού και το τον αλγορίθµου 

µε τον οποίο χρησιµοποιείται το δηµόσιο κλειδί (προτείνουµε τον 

αλγόριθµο RSA) 

� Το αναγνωριστικό του κλειδιού της Αρχής Πιστοποίησης, το οποίο δίνει 

τη δυνατότητα να προσδιοριστεί το δηµόσιο κλειδί της Αρχής 

Πιστοποίησης µε το οποίο υπογράφηκε το πιστοποιητικό. Αυτό το πεδίο 

χρησιµοποιείται µόνο αν η Αρχή Πιστοποίησης έχει πολλαπλά κλειδιά για 

να υπογράφει διαφορετικές κατηγορίες πιστοποιητικών. 

� Πληροφορία για τη χρήση του κλειδιού που περιγράφει τους σκοπούς που 

το πιστοποιηµένο δηµόσιο κλειδί µπορεί να χρησιµοποιηθεί (προαιρετικό 

πεδίο). Χρησιµοποιείται αν το κλειδί χρησιµοποιείται για συγκεκριµένους 

σκοπούς µόνο και η Αρχή Πιστοποίησης θέλει να τους προσδιορίσει. (π.χ. 

υπογραφή ιατρικών πράξεων και αποκρυπτογράφηση µηνυµάτων) 

� Πληροφορία για την πολιτική πιστοποίησης που υποδεικνύει την πολιτική 

ασφαλείας που ίσχυε όταν εκδόθηκε το πιστοποιητικό και τους σκοπούς 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πιστοποιητικό (προαιρετικό πεδίο). 

� Τα σηµεία διανοµής Λιστών Ακύρωσης Πιστοποιητικών (CRL 

distribution points) τα οποία προσδιορίζουν πως και που µπορούµε να 

λάβουµε πληροφορία για τις Λίστες Ακύρωσης Πιστοποιητικών 
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3.3.5 ∆ιαχείριση Πιστοποιητικών Επαγγελµατιών Υγείας 
Η διαχείριση των πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας περιλαµβάνει τα 

εξής: 

� ∆ηµιουργία Πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας 

� ∆ιανοµή και αποθήκευση Πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας 

� Ακύρωση Πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας 

3.3.5.1 ∆ηµιουργία Πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας 
Ανάλογα µε την πολιτική της, η Αρχή Πιστοποίησης του τηλεµατικού 

δικτύου υγείας µπορεί να επιτρέπει τη χρησιµοποίηση του ίδιου κλειδιού σε 

εφαρµογές διαφορετικού τύπου, ή να χρησιµοποιούνται διαφορετικά κλειδιά σε 

διαφορετικές εφαρµογές. Συνίσταται η χρησιµοποίηση διαφορετικών κλειδιών για 

λόγους µεγαλύτερης ασφάλειας. Σε αυτήν την περίπτωση η Αρχή Πιστοποίησης 

πρέπει να εκδίδει ένα ξεχωριστό πιστοποιητικό, που να είναι ανάλογο µε τους 

σκοπούς χρήσης του κάθε δηµόσιου κλειδιού του επαγγελµατία υγείας. Ακριβώς το 

τι δεδοµένα χρειάζονται για να φτιαχτεί ένα πιστοποιητικό, εξαρτάται από τη χρήση 

του δηµόσιου κλειδιού που πιστοποιεί. Όµως τα βήµατα που απαιτούνται είναι 

σχεδόν τα ίδια. 

3.3.5.1.1 Επικύρωση δεδοµένων και συντακτικός έλεγχος (Data 
validation and syntax control) 

Όταν τα δεδοµένα που απαιτούνται για να κατασκευαστεί ένα πιστοποιητικό 

συλλέγονται, πρέπει να επικυρωθούν. Η επικύρωση και ο έλεγχος των στοιχείων 

γίνεται από την Αρχή Εγγραφής. 

3.3.5.1.2 Έλεγχος για µοναδικό κωδικό επαγγελµατία υγείας / 
λειτουργίες κανόνων (Control of unique user id/ rules functions) 

Όλα τα πιστοποιητικά των επαγγελµατιών υγείας που δηµιουργούνται πρέπει 

να είναι µοναδικά. Στη γενική περίπτωση, η µοναδικότητα εξασφαλίζεται από ένα 
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σειριακό αριθµό. Μπορεί να υπάρχουν ειδικοί κανόνες, που να δηλώνουν ότι πρέπει 

να υπάρχει το πολύ ένα έγκυρο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί µε το ίδιο όνοµα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να διατηρούµε ένα κατάλογο (record) των 

πιστοποιητικών που έχουν δηµιουργηθεί προηγουµένως, ή τουλάχιστον να κρατάµε 

τα ονόµατα των επαγγελµατιών υγείας στα οποία εκδόθηκαν πιστοποιητικά. 

3.3.5.1.3 Λειτουργία δηµιουργίας πιστοποιητικών (Certificate 
generation function) 

Τα πιστοποιητικά δηµοσίων κλειδιών είναι σχεδιασµένα να δηµιουργούν 

κλειδιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δηµιουργίας του πιστοποιητικού ή 

µπορούν και να χρησιµοποιούν κλειδιά που έχουν δηµιουργηθεί από πριν, ανάλογα 

µε την πολιτική που ακολουθεί το τηλεµατικό δίκτυο υγείας. 

Εφόσον η συλλογή των δεδοµένων που σχηµατίζουν ένα πιστοποιητικό 

προστατεύεται από κρυπτογραφικά µέσα, πρέπει να πακεταριστεί και να 

κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε τα µε το πρότυπο του Χ.509 v3 που έχουµε επιλέξει. Τα 

κωδικοποιηµένα δεδοµένα µετά θα υπογραφούν µε τον αλγόριθµο που έχουµε 

επιλέξει (SHA-1 αλγόριθµος σύνοψης, και RSA κρυπτογραφικός αλγόριθµος). Τα 

κωδικοποιηµένα δεδοµένα µαζί µε την υπογραφή της Αρχής Πιστοποίησης του 

τηλεµατικού δικτύου υγείας, κωδικοποιούνται κατόπιν περαιτέρω όπως ορίζει το 

πρότυπο Χ.509 v3. Το πιστοποιητικό ιατρικής ταυτότητας είναι το δυαδικό 

αλφαριθµητικό (binary string) που παίρνουµε σαν αποτέλεσµα. 

3.3.5.2 ∆ιανοµή και αποθήκευση και ανάκτηση πιστοποιητικών 
επαγγελµατιών υγείας 

Η αποθήκευση των πιστοποιητικών µόνο σε κάρτες µπορεί να µην είναι 

αρκετή. 

Μερικοί λόγοι για αυτό είναι: 

1) Ένα πιστοποιητικό δεν πρέπει να είναι κρυφό. ∆εν είναι δυνατό να 

διαχειριστείς ένα πιστοποιητικό, χωρίς αυτό να αποκαλυφθεί. 
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2) ∆εδοµένης της µικρής χωρητικότητας της µνήµης των έξυπνων καρτών, 

µόνο µικρός αριθµός πιστοποιητικών µπορεί να αποθηκευτεί σε κάρτες. 

3) Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ύπαρξη 

έξυπνων καρτών σε συγκεκριµένα µέρη για να γίνει η αποθήκευση. 

4) Μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό, πρέπει να διανεµηθεί σε βάση δεδοµένων 

δηµόσιας πρόσβασης. Η αποθήκευση των πιστοποιητικών σε κάρτες είναι 

µια επιπλέον απαίτηση. Αυτή η αποθήκευση διευκολύνει την 

διαθεσιµότητα σε διάφορα σενάρια εφαρµογών και δεν έχει καµιά 

επίπτωση σε θέµατα ασφαλείας. Αυτό συµβαίνει γιατί το πιστοποιητικό 

είναι πάντα υπογεγραµµένο άρα µπορεί να διαπιστωθεί εάν δέχθηκε 

επίθεση. Συνεπώς δεν απαιτείται επιπλέον ασφάλεια κατά την 

αποθήκευση του. 

5) Ο παραλήπτης δεν αρκεί να γνωρίζει το πιστοποιητικό του αποστολέα 

αλλά και όλα τα πιστοποιητικά του πλήρους µονοπατιού πιστοποίησης 

(certification path) από τον αποστολέα προς τα πάνω έως και την Αρχή 

Πιστοποίησης της οποίας το δηµόσιο κλειδί είναι αυθεντικά διαθέσιµο 

στον παραλήπτη. 

6) Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν σφραγίδα χρόνου (time stamp) και να 

µπορούν να ανακληθούν. Συνεπώς, ο παραλήπτης ενός πιστοποιητικού 

πρέπει να έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη λίστα ανάκλησης. Οι τελευταίες 

(up-to-date) λίστες ακύρωσης πρέπει να δίδονται όχι από τον ίδιο τον 

αποστολέα αλλά από κάποιον άλλον. Έτσι, πρέπει να χρησιµοποιεί τις 

υπηρεσίες κατάλογου (directory service) οπωσδήποτε. Μία παρεµφερής 

υπηρεσία (service) µπορεί να διανέµει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται 

εξίσου καλά. Η αποθήκευση των λιστών ακύρωσης σε κάρτες δεν είναι 

ρεαλιστική. 
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Άρα σε ένα τηλεµατικό δίκτυο υγείας η αποθήκευση των πιστοποιητικών δεν 

πρέπει να γίνεται µόνο σε έξυπνες κάρτες. Τα πιστοποιητικά των επαγγελµατιών 

υγείας θα πρέπει να είναι δηµόσια διαθέσιµα στους χρήστες του ιατρικού δικτύου 

µέσω ενός καταλόγου Χ.500. Τα πιστοποιητικά επίσης θα πρέπει να διαφυλάσσονται 

σε ένα ασφαλή χώρο αποθήκευση (repository) και σε εφεδρικό αντίγραφο, για την 

περίπτωση που πρέπει να ανακτηθούν λόγω βλάβης του καταλόγου. 

3.3.5.3 Ακύρωση πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας 
Τα πιστοποιητικά περιέχουν την ηµεροµηνία λήξης τους, µετά την οποία δεν 

εγγυώνται πλέον την αυθεντικότητα της πληροφορίας που πιστοποιούν. Υπάρχουν 

διάφορες περιστάσεις, που όταν συµβούν ένα πιστοποιητικό επαγγελµατία υγείας 

δεν πρέπει να δηλώνεται πλέον έγκυρο έστω και αν δεν έχει λήξει η κανονική 

περίοδος εγκυρότητας του. 

Περιπτώσεις που προκαλούν την ανάκληση του πιστοποιητικού ενός 

επαγγελµατία υγείας είναι αν το ιδιωτικό κλειδί χαθεί ή εκτεθεί σε κινδύνους, αν 

αλλάξει η κατάσταση του ιδιοκτήτη του πιστοποιητικού (για παράδειγµα όταν 

αλλάζουν οι ιατρικές αρµοδιότητες του κατόχου του), ή αν µεταβληθεί κάποια άλλη 

πληροφορία του πιστοποιητικού του επαγγελµατία υγείας. 

Τα πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί αποθηκεύονται σαν µία 

υπογεγραµµένη δοµή δεδοµένων, που ονοµάζουµε Λίστα Ανάκλησης 

Πιστοποιητικών (Certificate Revocation List/ CRL). Υπενθυµίζουµε ότι η CRL είναι 

µια λίστα που περιέχει τον σειριακό αριθµό των πιστοποιητικών που έχουν 

ανακληθεί. Η CRL δηµιουργείται και συντηρείται από την Αρχή Πιστοποίησης του 

δικτύου τηλεµατικών υπηρεσιών στην υγεία για τα πιστοποιητικά που εκδίδει η ίδια. 

Οι Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών πρέπει να έχουν σφραγίδα χρόνου 

(timestamp) και να έχουν υπογραφεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Τηλεµατικού 

δικτύου. 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 61

3.3.5.3.1 ∆οµή λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών επαγγελµατιών 
υγείας 

Προτείνουµε την µορφή CRL version 2 (format) για τις Λίστες Ανάκλησης 

των Πιστοποιητικών των επαγγελµατιών υγείας. Η µορφή αυτή αντιστοιχεί στο 

πιστοποιητικό X.509 version 3 που επιλέξαµε για τα πιστοποιητικά των 

επαγγελµατιών υγείας. 

Η λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών για επαγγελµατίες υγείας στο δίκτυο 

τηλεµατικών υπηρεσιών στην υγεία περιέχει την παρακάτω πληροφορία: 

� Τον αριθµό έκδοσης του CRL (version 2) 

� Το όνοµα του αλγόριθµου ο οποίος χρησιµοποιείται για να υπογραφεί το 

CRL (προτείνεται ο MD5 µε RSA-Encryption) 

� Το όνοµα της οντότητας που έχει υπογράψει και εκδώσει τη CRL (X.500 

"distinguished name") 

� Την ηµεροµηνία έκδοσης της CRL 

� Την ηµεροµηνία που η επόµενη CRL θα εκδοθεί 

� Τη λίστα των σειριακών αριθµών των πιστοποιητικών των ιατρικών 

επαγγελµατιών που ακυρώνονται. Προσδιορίζεται και η ηµεροµηνία που 

έγινε η κάθε ακύρωση. 

� Το αναγνωριστικό του κλειδιού της Αρχής Πιστοποίησης του ιατρικού 

δικτύου, µε το οποίο υπόγραψε τη CRL. Αυτό το αναγνωριστικό 

χρησιµοποιείται στην περίπτωση που η Αρχή Πιστοποίησης έχει πολλά 

κλειδιά για να υπογράφει 

� Το σηµείο διανοµής της CRL (issuing distribution point) 

3.3.5.3.2 Συντήρηση λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών 
επαγγελµατιών υγείας 

Οι CRLs και τα πιστοποιητικά δηµόσιου κλειδιού πρέπει να ενηµερώνονται 

τακτικά από την Αρχή Πιστοποίησης του Τηλεµατικού ∆ικτύου, για να 

εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες έχουν την πιο πρόσφατη πληροφορία. Το χρονικό 
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διάστηµα της ανανέωσης της CRL είναι µέρος της πολιτικής της Αρχής 

Πιστοποίησης του δικτύου υγείας. Προτείνουµε η CRL να ενηµερώνεται στο δίκτυο 

µας κάθε ώρα. 

3.3.5.3.3 ∆ιανοµή και αποθήκευση λίστας ανάκλησης 
πιστοποιητικών επαγγελµατιών υγείας 

Η CRL πρέπει να εκδίδεται έτσι ώστε να είναι διαθέσιµη στους χρήστες του 

τηλεµατικού δικτύου υγείας και αυτοί να µπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα των 

πιστοποιητικών. Επειδή η CRL περιέχει την ηµεροµηνία και την ώρα που εκδόθηκε 

καθώς και την ηµεροµηνία που θα εκδοθεί η επόµενη CRL, ο χρήστης του 

τηλεµατικού δικτύου µπορεί να αποφασίσει αν το αντίγραφο της CRL ισχύει ακόµη. 

Όµως, είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγξει την πρόσφατη λίστα ανάκλησης για να 

µπορεί να είναι σίγουρος για την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού. 

Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου ανάκλησης είναι ότι οι Λίστες 

Ανάκλησης Πιστοποιητικών µπορούν να διανέµονται µε ακριβώς τα ίδια µέσα όπως 

και τα πιστοποιητικά, δηλαδή µέσω µη έµπιστων µέσων επικοινωνίας και 

συστήµατα εξυπηρετητών. 

Ένα πιθανό πρόβληµα που υπάρχει µε τα CRLs είναι ο κίνδυνος το CRL να 

γίνει υπερβολικά µεγάλο. Στις εκδόσεις του 1988 και 1993 του Χ.509, η CRL για τα 

πιστοποιητικά των τελικών χρηστών έπρεπε να καλύψουν µία Αρχή Πιστοποίησης. 

Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι χρήστες του τηλεµατικού δικτύου υγείας να είναι 

χιλιάδες. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος η CRL των επαγγελµατιών υγείας να γίνει πάρα 

πολύ µεγάλη και να δηµιουργεί προβλήµατα µετάδοσης και αποθήκευσης. Με το 

version 2 CRL format, το οποίο επιλέξαµε, είναι δυνατό να διαιρεθεί ο συνολικός 

πληθυσµός των πιστοποιητικών αυθαίρετα σε ένα αριθµό από µέρη, και κάθε µέρος 

να έχει ένα δικό του σηµείο διανοµής από όπου θα διανέµονται οι αντίστοιχες CRLs. 

Άρα, το µέγιστο µέγεθος της CRL µπορεί να ελεγχθεί από την Αρχή Πιστοποίησης 
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του τηλεµατικού δικτύου υγείας. Ξεχωριστά σηµεία διανοµής CRL µπορούν επίσης 

να υπάρχουν για διάφορους άλλους λόγους. 

3.4.1 Υπηρεσία Προστασίας Εµπιστευτικών Ιατρικών ∆εδοµένων µε 
χρήση USB Token 

Η επεξεργασία ιατρικών δεδοµένων από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας απαιτεί την εφαρµογή σηµαντικών διαδικασιών που θα 

εξασφαλίσουν το απόρρητο των συγκεκριµένων πληροφοριών. Σκοπός των 

διαδικασιών αυτών είναι να διαφυλαχθούν δεδοµένα που καλύπτονται από το 

ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει ο νόµος ή κώδικας δεοντολογίας 

ώστε τα δεδοµένα αυτά να µην διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς 

προηγούµενη έγγραφη ανάθεση. 

Προκειµένου να διασφαλισθεί το απόρρητο της επεξεργασίας Ιατρικών 

∆εδοµένων έχουν πλέον υιοθετηθεί και εφαρµόζονται αυστηροί νόµοι τόσο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα η Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 95/46/EC ορίζει συγκεκριµένους κανόνες που θα πρέπει να εφαρµόζονται 

προκειµένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητα αυτών. Επίσης 

ο Νόµος 2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα ορίζει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 

σε όσα αναφέρονται σε αυτόν. [Directive 95/46/EC] 

Μια εφαρµογή Προστασίας Εµπιστευτικών Ιατρικών ∆εδοµένων βασίζεται 

σε διεθνή πρότυπα ασφάλειας και εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών κανονισµών σχετικά µε την διαφύλαξη της Εµπιστευτικότητας 

Ιατρικών ∆εδοµένων που καταχωρούνται σε Πληροφοριακά Συστήµατα. 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή βασίζεται σε τεχνολογική λύση του 

κατασκευαστικού οίκου Utimaco µε το προϊόν SafeGuard Easy. Η λύση SafeGuard 

Easy της Utimaco, προσφέρει απόλυτη κρυπτογράφηση των δεδοµένων και 

προστασία πρόσβασης στα συστήµατα από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Ο 
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µεγάλος αριθµός εγκαταστάσεων που έχει γίνει παγκοσµίως σε περισσότερα από 2.5 

εκατοµµύρια laptops και PCs καθώς και η πιστοποίηση του προϊόντος µε τα 

αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας Common Criteria EAL3 & FIPS 140-2 

επιβεβαιώνουν την επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης για την παροχή της 

υπηρεσίας. 

 

Με την συγκεκριµένη λύση παρέχεται πλήρης προστασία από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε συστήµατα ακόµα και αν αυτά κλαπούν µε απώτερο 

σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους, 

µέσα µεταφοράς δεδοµένων όπως USB sticks, floppy disks, συσκευές backup κλπ.  

 

Η απόλυτη κρυπτογράφηση των δεδοµένων και η προηγµένη ασφάλεια 

πρόσβασης κατά την εκκίνηση του συστήµατος πριν την πρόσβαση στο λειτουργικό 

σύστηµα µε χρήση USB Token και Personal Identification Number (PIN), 

διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

Επίσης, στο Ορλάντο στις 27 Μαρτίου 2008 παρουσιάστηκε µε επιτυχία από 

τους MEDNET και GE Healthcare εφαρµογή ταυτοποίησης χρήστη βασιζόµενη σε 
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PKI πιστοποιητικό που επιτρέπει την πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους ασθενών 

µόνο από εξουσιοδοτηµένους επαγγελµατίες υγείας. Η παρουσίαση  έδειξε ότι 

χρήστες µε διαφορετικούς ρόλους (Χειριστές, νοσηλεύτριες, γραµµατείς) θα 

µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ιατρικά έγγραφα στα GE Healthcare συστήµατα, 

χρησιµοποιώντας MEDNET ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδονται και 

αποθηκεύονται σε µια έξυπνη κάρτα ή ένα USB token.  

 

Ένα τέτοιο σύστηµα εξασφαλίζει ότι σε ευαίσθητα ιατρικά δεδοµένα έχει 

πρόσβαση µόνο ο αρµόδιος χρήστης τη σωστή στιγµή, στην κατάλληλη µορφή και 

στο σωστό πλαίσιο.  

3.4.2 Βασικά Χαρακτηριστικά eToken 
 

 Pre-boot authentication µε χρήση eToken 

  Μερική ή πλήρης κρυπτογράφηση του σκληρού δίσκου ανεξαρτήτου file 

system (NTFS, FAT κλπ) 

 Κρυπτογράφηση δεδοµένων που περιέχονται σε εξωτερικές συσκευές 

αποθήκευσης 

 Χρήση των πλέον ισχυρών αλγόριθµων κρυπτογράφησης AES (256 and 128 

bit), IDEA (128 bit) κ.α 

 Καταγραφή συµβάντων προσπαθειών παραβίασης του συστήµατος 

 ∆υνατότητα πιστοποίησης σε 2ο επίπεδο στο λειτουργικό σύστηµα µε χρήση 

eToken και όχι απλού username & password 
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 ∆ιάφανη λειτουργία χωρίς να απαιτείται τεχνογνωσία και παρέµβαση από 

τον χρήστη 

 Πιστοποιηµένη λύση κατά Common Criteria EAL3 & FIPS 140-2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

e-HEALTH 

4.1 Ηλεκτρονική υγεία (e-Health) 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλµατώδης ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστηµάτων και ευρεία χρήση του διαδικτύου σε πληθώρα 

εφαρµογών. H υιοθέτηση και προσαρµογή των νέων τεχνολογιών σε ιατρικές 

εφαρµογές προσφέρει νέες δυνατότητες στη διαχείριση και µετάδοση των ιατρικών 

δεδοµένων, βελτιώνοντας σηµαντικά την ποιότητα της παρεχόµενης ιατρικής 

περίθαλψης.  

Ο όρος "ηλεκτρονική υγεία" (e-Health) καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων 

βασισµένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην 

καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση της υγείας µε απώτερο 

σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Τα νοσοκοµειακά πληροφοριακά συστήµατα (Hospital Information Systems - 

HIS) και τα συστήµατα αρχειοθέτησης και µετάδοσης εικόνας (Picture Archiving 

and Communicatiοn Systems - PACS) αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά των 

σύγχρονων ολοκληρωµένων συστηµάτων παροχής ιατρικής περίθαλψης, παρέχοντας 

εύκολη πρόσβαση, διαχείριση και µετάδοση των ψηφιακών ιατρικών δεδοµένων. Το 

διαδίκτυο χρησιµοποιείται πλέον ευρέως για την πρόσβαση ηλεκτρονικών ιατρικών 

φακέλων κατανεµηµένων σε διάφορους διακοµιστές (servers). H ευκολία στην 

πρόσβαση, διαχείριση και µετάδοση πληροφορίας, αποτέλεσµα των ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστά κρίσιµης σηµασίας το ζήτηµα της ασφάλειας. 

Ειδικά στις ιατρικές εφαρµογές, η ευαίσθητη φύση των προσωπικών δεδοµένων των 

ασθενών επιβάλλει την προστασία τους από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και τη 
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διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου. Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται αναγκαία η 

λήψη πρόσθετων µέτρων προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αυξηµένοι κίνδυνοι 

για την ασφάλεια. Απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση της πηγής προέλευσης, δηλαδή 

πιστοποίηση της ταυτότητας του γιατρού που διενεργεί την εξέταση και ελέγχει τα 

αποτελέσµατα. Ζήτηµα µείζονος σηµασίας αποτελεί επίσης η προστασία της 

ακεραιότητας των ιατρικών δεδοµένων, καθώς η τυχαία ή αθέµιτη αλλοίωσή τους 

ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασµένη διάγνωση και θεραπευτική αγωγή. 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι ασφαλείας που εφαρµόζονται στα σύγχρονα 

ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα για την προστασία των δεδοµένων από µη 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι τεχνικές κρυπτογραφίας και η χρήση ψηφιακών 

υπογραφών, κωδικών πρόσβασης και έξυπνων καρτών αποτελούν κάποιες 

διαδεδοµένες πρακτικές για την πιστοποίηση των εξουσιοδοτηµένων χρηστών. 

Ωστόσο, για το κρίσιµο θέµα της ασφάλειας στα συστήµατα διαχείρισης 

ιατρικής πληροφορίας αναζητούνται συνεχώς νέες αποτελεσµατικές τεχνικές λύσεις, 

που θα συµπληρώσουν τις υπάρχουσες και θα προσφέρουν ένα πρόσθετο επίπεδο 

προστασίας, σύµφωνα και µε τα νοµικά µέτρα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δηµιουργία ενός "ευρωπαϊκού χώρου 

ηλεκτρονικής υγείας", συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια 

µεταξύ συναφών πολιτικών και ενδιαφεροµένων φορέων µε στόχο την εξεύρεση 

βέλτιστων λύσεων, την αποφυγή του κατακερµατισµού της αγοράς και τη διάδοση 

ορθών πρακτικών. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος 

ηλεκτρονικών µητρώων υγείας µε τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της 

τυποποίησης. 

� η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία µεταξύ 

φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισµός των δράσεων σε 

περίπτωση κινδύνου για τη δηµόσια υγεία 
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� η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως ζωτικών 

πληροφοριών και πρόληψη των ασθενειών 

� και, τέλος, η ανάπτυξη συστηµάτων τηλεσυµβουλευτικής 

(teleconsultation), ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescribing), 

ηλεκτρονικής παραποµπής (eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής 

των ιατρικών εξόδων.  

Για να στεφθεί από επιτυχία το εγχείρηµα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

οι ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και των απασχολουµένων στον τοµέα της 

υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συµµετοχή τους στην υλοποίηση των 

σχετικών σχεδίων και στρατηγικών. 

4.2 Τηλεϊατρική 
Ως τηλεϊατρική ορίζεται η παροχή ιατρικής περίθαλψης, χρησιµοποιώντας 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης 

πληροφορίας για τη εκτίµηση, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη ασθενειών σε 

περιπτώσεις όπου η απόσταση αποτελεί κρίσιµος παράγοντας από όλους τους 

επαγγελµατίες υγείας. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

που παρέχουν αποµακρυσµένη πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και ιατρικούς 

φακέλους συνιστούν το τεχνολογικό υπόβαθρο της τηλεϊατρικής, η οποία καθιστά 

εφικτή την παροχή φροντίδας υγείας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των 

επαγγελµατιών υγείας, των ασθενών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 

Η τηλεϊατρική καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν α) στις αποµακρυσµένες 

περιοχές µε χαµηλή ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, β) στη ναυσιπλοΐα, γ) 

στις περιπτώσεις της κατ’ οίκον νοσηλείας, ενώ δ) καλύπτει επείγοντα περιστατικά 

καθώς και σπάνιες ειδικότητες. 
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4.3 Τηλεχειρουργική 
Πριν είκοσι χρόνια ξεκινούσε ένα πείραµα. Η χειρουργική µε 

λαπαροσκόπηση, οπτικές ίνες και video. Στόχος του πειράµατος ήταν η εκτέλεση 

χειρουργικών επεµβάσεων χωρίς τραύµα. Η επιτυχία ήταν τόσο µεγάλη, που έµελλε 

να αλλάξει την ιστορία της ιατρικής ανοίγοντας το κεφάλαιο της ελάχιστα 

επεµβατικής χειρουργικής (Minimally invasive surgery). Η λαπαροσκοπική 

χειρουργική υπήρξε µια τεράστια καινοτοµία, αλλά όταν η χρήση της εξαπλώθηκε 

δεν άργησε να εντοπισθεί και το αδύνατο σηµείο της που δεν ήταν άλλο από τον ίδιο 

τον χειρουργό. 

 

Για να ξεπεραστούν οι ανθρώπινες αδυναµίες του χειρουργού, δύο ήταν οι 

λύσεις: να βοηθηθεί ο χειρουργός έτσι ώστε να βελτιώσει και να διευρύνει τις 

ικανότητές του στο χειρουργείο, ή να αντικατασταθεί από κάποια αυτόµατη µηχανή. 

Η έρευνα ακολούθησε από νωρίς και τις δύο κατευθύνσεις αναπτύσσοντας δύο 

παράλληλες τεχνολογίες: 

α. Υποβοηθούµενη µε computer χειρουργική (Computer - assisted surgery 

- CAS). Στην φιλοσοφία αυτής της τεχνολογίας ο χειρουργός κατέχει κεντρική 

θέση. Κύριος στόχος της CAS είναι η ποιοτική αναβάθµιση των αισθήσεών 

του χειρουργού ώστε να αυξηθεί η ικανότητα και η απόδοσή του στο 

χειρουργείο. Ο χειρουργός ενισχύεται µέσω computer µε τεχνητές αισθήσεις, 

όπως τρισδιάστατη (3D) όραση, αφή και 3D διαγνωστικά βοηθήµατα της 

απεικονιστικής τεχνολογίας. Εκτός από το χειρουργείο, η τεχνολογία CAS 
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µπορεί επίσης να βρει εφαρµογές στην εκπαίδευση και το σχεδιασµό 

(planning) χειρουργικών επεµβάσεων. 

β. Ροµποτική χειρουργική (Robotic surgery). Το ροµπότ είναι µια σύνθετη 

µηχανική κατασκευή που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί κινήσεις 

αλληλεπιδρώντας σε πραγµατικό χρόνο µε το περιβάλλον. Στη βασική του 

σύνθεση το ροµπότ περιλαµβάνει αισθητήρες που συλλέγουν πληροφορίες 

σχετικά µε την κατάσταση και τη θέση του στο χώρο, ώστε να µπορεί να 

υπολογιστεί από το computer η επόµενη κίνηση. Εφ’ όσον το ροµπότ 

εφοδιαστεί µε το κατάλληλο λογισµικό, έχει τη θεωρητική δυνατότητα να 

εκτελέσει αυτόµατα µια χειρουργική επέµβαση. Αν και η ροµποτική 

χειρουργική ενσωµατώνει πολλές εφαρµογές της CAS, η διαφορά της από 

αυτή είναι ότι στη ροµποτική χειρουργική ο ρόλος του χειρουργού 

υποβαθµίζεται. Η σύγχρονη ροµποτική τεχνολογία µπορεί να διαιρεθεί σε 

τρείς βασικές υποκατηγορίες, ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής του χειρουργού 

στο χειρουργείο: 

• Ροµποτικό σύστηµα χειρουργός (supervisory-controlled system): 

Το ροµπότ εκτελεί αυτόµατα την επέµβαση ακολουθώντας το 

πρόγραµµα µε το οποίο έχει τροφοδοτηθεί από πριν το computer. Στην 

περίπτωση αυτή ο ρόλος του χειρουργού περιορίζεται µόνο στον 

προγραµµατισµό και την επίβλεψη της επέµβασης. Ο τεράστιος όγκος 

των απαιτούµενων πληροφοριών και το οικονοµικό κόστος, κάνουν 

προς το παρόν αυτή την τεχνολογία ανεφάρµοστη. 

• Ροµποτικό σύστηµα τηλεχειρουργικής (telesurgical system): Ο 

χειρουργός χειρίζεται τους βραχίονες του ροµπότ, χωρίς όµως να 

απαιτείται η φυσική του παρουσία στο χειρουργείο. Οι επεµβάσεις 

µπορούν να γίνονται από οποιαδήποτε απόσταση, χάρις στους 

εξελιγµένους αισθητήρες του συστήµατος (3D όραση και ίσως 
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υποδοχείς αφής). Αυτή η υβριδική τεχνολογία έχει ήδη πρακτικές 

εφαρµογές, µε κυριότερο εκπρόσωπο το σύστηµα da Vinci®. 

• Ροµποτικό σύστηµα βοηθός (shared-control system): Απαιτεί τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή του χειρουργού. Στην ουσία πρόκειται για 

τεχνολογία που ακολουθεί τη φιλοσοφία της CAS. Ο χειρουργός 

εκτελεί ο ίδιος την επέµβαση ενώ ο ρόλος του ροµπότ περιορίζεται 

στην παροχή βοήθειας ώστε να γίνουν πιο σταθερές και ακριβείς οι 

κινήσεις του χεριού του χειρουργού. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε 

προχωρηµένο στάδιο εξέλιξης. 

Στην παρούσα φάση ορισµένες εφαρµογές της CAS έχουν ήδη περάσει στην 

κλινική πράξη. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι η λαπαροσκοπική τρισδιάστατη 

(3D) όραση και η τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο. Οι 

τεχνολογίες αυτές βρίσκουν ήδη εφαρµογές στη λαπαροσκοπική χειρουργική καθώς 

και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες. Όσον αφορά τη ροµποτική χειρουργική, η σχετική 

τεχνολογία είναι ακόµη στα σπάργανα.  

Τα σοβαρότερα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν είναι η έλλειψη κρίσης 

και η αδυναµία εκπαίδευσης της µηχανής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

χειρουργήσουν τα ροµπότ είναι η εξέλιξη του λογισµικού ώστε να ικανοποιούνται οι 

συνθήκες ασφάλειας αναφορικά µε τους κινδύνους µηχανικής βλάβης ή 

λανθασµένων ενεργειών του ροµπότ. Χωρίς τα παραπάνω το ροµπότ θα παραµείνει 

ένας «ανόητος» χειρουργός, οπότε και ο ρόλος του δεν µπορεί παρά να είναι 

περιορισµένος. Σήµερα σε πλήρη κλινική εφαρµογή βρίσκεται µόνο η τεχνολογία 

της ροµποτικής τηλεχειρουργικής, µε κυριότερο εκπρόσωπο το σύστηµα da Vinci 

της Intuitive Surgical. Όµως πόσο κοντά στην καθηµερινή πράξη µπορεί να είναι ένα 

σύστηµα αξίας 1,5 εκατοµµυρίων ΕURO που τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του δεν 

είναι ακόµη ξεκάθαρα; Το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του 

συστήµατος da Vinci ξεπερνά τα 100,000 ΕURO, ενώ µέχρι τώρα καµιά από τις 
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κλινικές µελέτες δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η ροµποτική τηλεχειρουργική 

πλεονεκτεί έναντι της κλασσικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής. 

 

Χωρίς αµφιβολία, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως κατά τη διάρκεια 

στρατιωτικών επιχειρήσεων, στα διαστηµικά ταξίδια και σε γεωγραφικά 

αποµονωµένες περιοχές, η ροµποτική τηλεχειρουργική µπορεί να αποτελέσει µια 

εφαρµόσιµη εναλλακτική λύση. Στην καθηµερινότητα όµως, οι πραγµατικές ανάγκες 

αυτής της τεχνολογίας είναι µάλλον περιορισµένες. 

4.4 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 
Η έννοια του ιατρικού φακέλου είναι τόσο παλιά όσο η ιατρική όπως την 

εννοούµε στο σύγχρονο πολιτισµό. Οι ιατροί εκπαιδεύονται από τα πρώτα χρόνια 

των σπουδών τους στη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τον ασθενή. Άλλωστε, 

η ίδια η φύση της ιατρικής πρακτικής στηρίζεται στη σωστή συγκέντρωση στοιχείων 

και στην αξιολόγηση αυτών. Ως ιατρικό φάκελο θα µπορούσαµε να ορίσουµε το 

σύνολο των πληροφοριών που αφορούν έναν ασθενή για την κατάσταση της υγείας 

του. Ο ιατρικός φάκελος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του 

ιατρού και συνεπώς κατέχει µια πολύ σηµαντική θέση κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας ενός ασθενή. Ο ιατρικός φάκελος περιέχει πληροφορίες για τη προέλευση, 

την πρόοδο και την κατάληξη µιας ασθένειας. Ο φάκελος λειτουργεί γενικά και ως 

ιστορικό της κατάστασης της υγείας ενός συγκεκριµένου ατόµου, δίνοντας έτσι στο 

θεράποντα ιατρό τη δυνατότητα να γνωρίζει στοιχεία από προηγούµενες ή 
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παράλληλες θεραπευτικές αγωγές και να πράττει ανάλογα. [American Hospital 

Association 1993]  

Ακόµα και σήµερα πολλοί ιατροί τηρούν τους ιατρικούς φακέλους σε έντυπη 

µορφή, γεγονός το οποίο έχει σοβαρά µειονεκτήµατα, όπως για παράδειγµα είναι η 

δυσκολία ανεύρεσης προγενέστερων εξετάσεων, ο φυσικός όγκος ενός εκτεταµένου 

έντυπου ιατρικού φακέλου, η διάσπαση των στοιχείων ενός ασθενή σε κάθε ιατρό 

χωριστά, η δυσκολία τήρησης επιδηµιολογικών στοιχείων, κλπ. Παράλληλα, είναι 

γεγονός ότι ο κλάδος της Ιατρικής πάντοτε καθυστερεί στην υιοθέτηση των 

τεχνολογιών που του προσφέρει η Πληροφορική. 

Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σηµερινή κοινωνία και η 

σταδιακή ανέλιξη σε στρατηγικές θέσεις νέων ανθρώπων µε εµπιστοσύνη στις νέες 

τεχνολογίες αλλάζει σταδιακά την κατάσταση. Τα τελευταία είκοσι χρόνια γίνεται 

εκτεταµένη έρευνα σχετικά µε τη δηµιουργία ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. Ο 

ορισµός της έννοιας αυτής όπως προκύπτει από το Ινστιτούτο Ιατρικής των Η.Π.Α. 

αναφέρει ότι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος «είναι ένα σύστηµα σχεδιασµένο µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιµότητα και την ακρίβεια 

Ιατρικών ή άλλων πληροφοριών µε σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης». 

Σε διεθνές επίπεδο είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ο ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος έρχεται να διευκολύνει ζητήµατα όπως: 

� Η συγκέντρωση, η διαχείριση και ο συµµερισµός δεδοµένων 

� Η ιατρική έρευνα 

� Η τήρηση επιδηµιολογικών µελετών σε ευρεία κλίµακα 

� Η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων 

� Η µείωση ιατρικών σφαλµάτων και φαινοµένων διαφθοράς 

� Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού 

� Η τήρηση των νόµων και των ιατρικών πρωτοκόλλων 
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Η δηµιουργία τέτοιων αρχείων έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα στην έγκαιρη 

και σωστή διάγνωση ασθενειών, στη σωστή παρακολούθηση ασθενών, στην 

εξάλειψη διπλών εγγράφων, στη µείωση του κόστους λειτουργίας (µείωση 

εξετάσεων και ακτινογραφιών), ενώ επιπλέον δηµιουργείται µια συνεχώς 

αναπτυσσόµενη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η οποία είναι εξαιρετικής σηµασίας στην 

ιατρική έρευνα. 

4.4.1 Στοιχεία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 
Τι πρέπει όµως να περιέχει ένας ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος; Η 

απάντηση σε αυτή την απλή κατά τα άλλα ερώτηση είναι δύσκολη δεδοµένης της 

πολυπλοκότητας του ιατρικού επαγγέλµατος, των διαφορετικών κωδικοποιήσεων 

και των πολιτισµικών διαφορών των ιατρών σε παγκόσµια κλίµακα. [Computer-

based Patient Record Institute 1996] 

Αν και δεν υπάρχει µέχρι σήµερα µια «lingua franca» ήτοι ένα και µοναδικό 

πρότυπο στην ιατρική, ένας τέτοιος φάκελος χρειάζεται να συνδυάζει µια πλειάδα 

από διαφορετικού τύπου πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι: 

� ∆ηµογραφικά στοιχεία 

� Ιατρικό ιστορικό – Παράγοντες κινδύνου (risk factors) 

� Κλινικά δεδοµένα φυσικής εξέτασης – διαγνώσεις και σηµεία 

� Νοσηλείες – Εγχειρήσεις 

� Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

� Εργαστηριακές εξετάσεις (ανάλυση αίµατος, ούρων, κλπ) 

� Καταγραφές βιοδυναµικών (ηλεκτροκαρδιογράφηµα, 

ηλεκτροµυογράφηµα, κλπ.)  

� Ιατρικές πράξεις 

� Παραπεµπτικά – Γνωµατεύσεις 

� ∆ιαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές εικόνες (Ακτινογραφίες, µαγνητικές 

τοµογραφίες, αξονικές τοµογραφίες, κλπ) 
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� ∆ιαχειριστικά – οικονοµικά στοιχεία ιατρικών πράξεων και νοσηλειών 

� Πιθανά αρχεία παλιών ιατρικών φακέλων 

Αν αναλύσουµε τα παραπάνω δεδοµένα είναι εµφανές ότι ένας πλήρης 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος αποτελεί µια πολυµεσική οντότητα (multimedia), η 

οποία αποτελείται από στοιχεία κειµένου, εικόνων, ήχων κλπ. Η κωδικοποίηση των 

στοιχείων αυτών αποτελεί ακόµα στοιχείο έρευνας καθώς προκύπτουν διαρκώς νέες 

τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών. Αξίζει ωστόσο να σηµειώσουµε τουλάχιστον 

τρεις προσπάθειες οι οποίες στοιχειοθετούν τον κορµό των σηµερινών εφαρµογών 

και τη βάση για τις επερχόµενες βελτιωµένες κωδικοποιήσεις (metadata coding). 

Αυτές είναι: 

� Το πρωτόκολλο HL7 – health level 7 

� Το πρωτόκολλο DICOM 3.0 (Digital imaging communication in 

Medicine) µε αντικείµενο τη διαχείριση ιατρικών εικόνων. 

� Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ENV 12265 το οποίο στηρίζεται στα ευρήµατα 

των Ευρωπαϊκών έργων GEHR και NUCLEUS, και προτείνεται από την 

CEN TC251 (European Standardisation Committee).  

4.5 Νοσοκοµειακά πληροφοριακά συστήµατα 
Τα πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείου (ΠΣΝ) είναι µεγάλα, περίπλοκα 

συστήµατα υπολογιστών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στην επικοινωνία και 

στη διαχείριση των αναγκών πληροφόρησης ενός νοσοκοµείου. Αποτελούν εργαλεία 

για ενδοτοµεακή και διατοµεακή χρήση. Ένα πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου 

έχει εφαρµογή σε θέµατα εισαγωγής ασθενών, σε ιατρικά αρχεία, σε λογιστικές 

πληροφορίες, επιχειρησιακές υπηρεσίες, νοσηλευτική, εργαστήρια, ακτινολογικό, 

φαρµακείο, κεντρικές προµήθειες, διαιτολογικές υπηρεσίες, προσωπικό και 

µισθοδοσία. Πολλές άλλες εφαρµογές µπορούν να υπάρξουν για κάθε τµήµα και 

ουσιαστικά για κάθε σκοπό. [Μαλλιαρού Μ. 2007] 
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Οι εφαρµογές που αφορούν την εισαγωγή ασθενών περιλαµβάνουν 

προγραµµατισµό ασθενών, προεισαγωγική φάση, φάση εισαγωγής, φάση εξόδου από 

το νοσοκοµείο, µεταφορές και διαδικασίες καταγραφής. Ορισµένες εφαρµογές που 

αφορούν ιατρικά αρχεία περιλαµβάνουν την τήρηση γενικού µητρώου ασθενών, 

έγγραφα, αλληλογραφία και διαδικασίες εντοπισµού ιατρικών αρχείων. Οι 

επιχειρησιακές και λογιστικές διαδικασίες περιλαµβάνουν επιβεβαίωση ασφάλειας 

ασθενούς, χρέωση παρεχοµένων υπηρεσιών, παρακολούθηση µετά τη χρέωση, 

επίλυση αποριών όσον αφορά τις χρεώσεις, λογαριασµούς πληρωτέους, 

λογαριασµούς εισπρακτέους, διαχείριση µετρητών και τήρηση αρχείου υπηρεσιών 

και τρίτων φορέων. 

Από τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος νοσοκοµείου µπορούν να 

εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκοµείου. 

Η εξαγωγή των συµπερασµάτων αυτών µπορεί να γίνει µε την ανάλυση των 

στατιστικών δεδοµένων του συστήµατος καθώς και µε τη χρήση εργαλείων, τα 

οποία παρέχουν τη δυνατότητα προσοµοίωσης της λειτουργίας του νοσοκοµείου 

µετά την υλοποίηση µιας ή και περισσοτέρων αλλαγών. Το κύριο πλεονέκτηµα των 

εργαλείων αυτών είναι η δυνατότητα παροχής της εικόνας της λειτουργίας του 

νοσοκοµείου καθώς και των συνεπειών (µε ένα πολύ µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας) 

πριν από την πραγµατική τους υλοποίηση. Επίσης, τα ΠΣΝ µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του νοσοκοµείου ή του 

οργανισµού (όταν αυτή επιβάλλεται) µε τον ανασχεδιασµό της ροής των εργασιών 

τους. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείου τείνουν να αναπτύσσονται µε 

κεντρικό υπολογιστή και τερµατικά, παρόλο που σήµερα παρατηρείται µια στροφή 

προς τον περιορισµό του µεγέθους και τη διασπορά των δικτύων δεδοµένων. Η 

επιλογή, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός νοσοκοµειακού πληροφοριακού 

συστήµατος µπορεί να διαρκέσει χρόνια. Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

κάθε στρατηγικής σταθµίζονται πριν υλοποιηθεί κάποιο πληροφοριακό σύστηµα. Το 
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χρονικό διάστηµα ποικίλλει ανάλογα µε το σύστηµα και την πολυπλοκότητα των 

εφαρµογών του. Στην ουσία µπορεί να είναι µια συνεχής διαδικασία. Το αρχικό 

κόστος για την εξασφάλιση των µηχανηµάτων και του λογισµικού, καθώς και η 

ετήσια διαρκής συντήρηση απαιτεί την καταβολή πολύ υψηλών χρηµατικών ποσών. 

4.5.1 Ιστορία πληροφοριακών συστηµάτων νοσοκοµείων (ΠΣΝ) 
Η εµφάνιση των πληροφοριακών συστηµάτων νοσοκοµείων (ΠΣΝ) έγινε στη 

δεκαετία του 1960. Από τη δεκαετία αυτή µέχρι σήµερα σηµειώθηκαν σηµαντικές 

εξελίξεις, κύρια ώθηση στις οποίες έδωσαν η πρόοδος της επιστήµης και της 

τεχνολογίας της πληροφορικής καθώς και οι βελτιώσεις που επήλθαν στη διοίκηση 

και τη λειτουργία των νοσοκοµείων.[Γρίβας Β., Κουκούµας Ν., Ξανθόπουλος Κ., 

Σφυρής Ν., Χρυσοχοίδης Ι., “Οικονοµική και Χρηµατοδοτική ∆ιαχείριση 

Υπηρεσιών Υγείας”, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.] 

Πρώτη γενιά:1960-1970 Κατά την περίοδο αυτή τα πληροφοριακά συστήµατα 

νοσοκοµείων που αναπτύχθηκαν αφορούσαν κυρίως εφαρµογές για την υποστήριξη 

περισσότερο των κλινικών και λιγότερο των διοικητικών διαδικασιών του 

νοσοκοµείου. Ο στόχος ήταν η βελτίωση της παρεχόµενης περίθαλψης. Τα 

συστήµατα αυτά ήταν ιδιαίτερα ακριβά και χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από 

τα µεγάλα νοσοκοµεία.  

∆εύτερη γενιά: 1970-1980 Κατά την περίοδο αυτή, στην οποία έγινε και η εµφάνιση 

των µικροϋπολογιστών, τα ΠΣΝ άρχισαν να περιλαµβάνουν εφαρµογές για την 

υποστήριξη των οικονοµικών και διοικητικών διαδικασιών του νοσοκοµείου. Τα 

συστήµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν και από τα νοσοκοµεία µικρότερης κλίµακας 

µεγέθους καθώς το κόστος τους αλλά και ο όγκος τους είχε µειωθεί σηµαντικά. 

Επίσης, κατά την περίοδο αυτή, εκτός από την εµφάνιση των µικροϋπολογιστών, 

άρχισε και η χρήση των βάσεων δεδοµένων, η οποία έδωσε την δυνατότητα άµεσης 

διαθεσιµότητας των δεδοµένων και παραγωγής αναφορών. Τα συστήµατα αυτά ήταν 

κατά κύριο λόγο εφαρµογές, η λειτουργία και η χρησιµότητα των οποίων 

περιορίζονταν στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου λειτουργικού τµήµατος (stand-
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alone). Συνήθως, βασίζονταν σε τοπικές βάσεις δεδοµένων ενώ η δυνατότητα 

σύνδεσης µεταξύ τους αντιµετωπιζόταν ως δευτερεύον θέµα. Ένα παράδειγµα ενός 

stand-alone συστήµατος είναι ο προσωπικός υπολογιστής στο φαρµακείο ενός 

νοσοκοµείου στον οποίο λειτουργεί µια εφαρµογή για την καταχώρηση των 

ιατρικών συνταγών, την έκδοση αποδείξεων και τη διαχείριση της αποθήκης του 

φαρµακείου. Το σύστηµα αυτό είναι stand-alone καθώς δεν υπάρχει επικοινωνία 

(σύνδεση) µε τα κλινικά τµήµατα του νοσοκοµείου ούτε µε το λογιστήριο στο οποίο 

γίνεται και η χρέωση των ασθενών. Εάν το σύστηµα αυτό δεν ήταν stand-alone, δεν 

θα απαιτούνταν η επαναπληκτρολόγηση των συνταγών καθώς αυτές θα ήταν άµεσα 

διαθέσιµες (µέσω της επικοινωνίας των συστηµάτων) από τη χρονική στιγµή 

έκδοσης τους στο κλινικό τµήµα. Επίσης, ο λογαριασµός του ασθενή θα 

ενηµερωνόταν για οποιαδήποτε χρέωση από τη χρονική στιγµή εκτέλεσης µιας 

συνταγής.  

Τρίτη γενιά: 1980-1991 Κατά την περίοδο αυτή έγινε η εµφάνιση των προσωπικών 

υπολογιστών και η χρήση των τοπικών δικτύων υπολογιστών (Local Area Networks 

– LAN). Έτσι, πολλοί προµηθευτές πληροφοριακών συστηµάτων αναγκάστηκαν να 

δώσουν στα συστήµατα τους τη δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα. 

Επίσης, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα άρχισε και η θεµελίωση των πρώτων 

προτύπων λειτουργικών συστηµάτων, πρωτοκόλλων δικτύων και συστηµάτων 

διαχείρισης αρχείων δεδοµένων. Ως αποτέλεσµα, οι προµηθευτές ΠΣΝ άρχισαν να 

χρησιµοποιούν συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων άλλων προµηθευτών, 

µερικά από τα οποία συµπεριλάµβαναν και γλώσσες διαχείρισης δεδοµένων µέσω 

των οποίων δινόταν η δυνατότητα ανάκτησης δεδοµένων που διαχειρίζονταν άλλες 

εφαρµογές 

Τέταρτη γενιά: 1991 έως σήµερα Από το 1991 έχει αρχίσει να εµφανίζεται µια νέα 

γενιά ΠΣΝ, αν και τα χαρακτηριστικά της προηγούµενης γενιάς δεν έχουν εκλείψει 

εντελώς. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη γενιά αυτή, όπως η 

αύξηση της δυνατότητας σύνδεσης δικτύων υπολογιστών, η δυνατότητα 
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εγκατάστασης και χρήσης ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων σε 

περισσότερα από ένα σηµεία και η αύξηση και η καθιέρωση προτύπων στη 

λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων. Με τον όρο πρότυπο, εννοούµε τον 

κοινό τρόπο θεώρησης και αντιµετώπισης ενός συγκεκριµένου θέµατος. Έτσι, στον 

χώρο της πληροφορικής στο διάστηµα αυτό εµφανίστηκαν πρότυπα επικοινωνίας 

υπολογιστών, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα επικοινωνίας διαφορετικών 

πληροφοριακών συστηµάτων (στο ίδιο γεωγραφικό σηµείο ή σε διαφορετικά). 

Από τη µελέτη των τεσσάρων γενιών πληροφοριακών συστηµάτων 

παρατηρούµε ότι οι αλλαγές στη λειτουργία και τη δοµή των νοσοκοµείων (οι οποίες 

υπαγορεύονται από την οικονοµική πολιτική, τις κοινωνικές πιέσεις, τη συγχώνευση 

των προµηθευτών, κλπ.) δηµιουργούν συχνά την ανάγκη για τεχνολογική αλλαγή.  

Ένα πληροφοριακό σύστηµα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε βάση κάποιο 

µοντέλο, το οποίο αναπαριστά τη δοµή του νοσοκοµείου σε συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. Η πρόκληση που αντιµετωπίζει ένα νοσοκοµείο είναι η επιλογή συστηµάτων 

των οποίων το µοντέλο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρµοσµένο στην 

πραγµατική κατάσταση. Κάθε γενιά πληροφοριακών συστηµάτων βασίζεται σε 

συγκεκριµένη τεχνολογία µε δυνατότητες και περιορισµούς. Ακόµη και τα 

νοσοκοµεία που αναγνωρίζουν έγκαιρα τις αλλαγές και την ανάγκη προσαρµογής 

των συστηµάτων τους ή την απόκτηση νέων δεν µπορούν εύκολα να ικανοποιήσουν 

την ανάγκη αυτή. 

4.5.2 Πληροφοριακό σύστηµα Μηχανογράφησης διαγνωστικών 
εργαστηρίων (LIS) 

Τα διαγνωστικά εργαστήρια είναι εφοδιασµένα µε το πληροφοριακό 

σύστηµα LIS, παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης εργαστηριακών εξετάσεων σε 

ηλεκτρονική µορφή. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η εισαγωγή στοιχείων των 

εξεταζόµενων και του ιστορικού, των αιτούµενων εξετάσεων, η έκδοση 
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αποτελεσµάτων, η αρχειοθέτηση, ο έλεγχος ποιότητας και η στατιστική 

επεξεργασία.  

Εφαρµόζονται επιπλέον προγράµµατα αναγνώρισης µε τη βοήθεια barcode, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των εξεταζόµενων και των δειγµάτων, µε 

τέτοιο τρόπο που να αποτρέπονται τα σφάλµατα. 

Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήµατος 

LIS µπορεί να αποσβεστεί εντός ολίγων ετών µέσω της εξοικονόµησης χρόνου, τη 

µείωση της χειρωνακτικής εργασίας, την αποφυγή σφαλµάτων, λόγω της αυτόµατης 

επικοινωνίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού µε µια βάση δεδοµένων και της 

ηλεκτρονικής διακίνησης των αποτελεσµάτων. 

4.5.3 Πληροφοριακό σύστηµα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας 
ιατρικών εικόνων (PACS) 

Η αρχειοθέτηση των films σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο εµφανίζει πολλά 

προβλήµατα. Τα πιο σηµαντικά είναι: η αργή πρόσβαση, η απώλεια των εικόνων 

λόγω κακής κατάστασης των films και κακής αρχειοθέτησης, η δυσκολία να βρεθεί 

η συγκεκριµένη εικόνα σε συγκεκριµένο χρόνο ενώ δεν υπάρχει καµία δυνατότητα 

να συνδυαστεί (η αρχειοθέτηση) µε τυχόν ηλεκτρονικά καταγεγραµµένες 

πληροφορίες. Αυτά είναι µερικά από τα αίτια που δηµιούργησαν την ανάγκη για ένα 

σύστηµα αρχειοθέτησης των εικόνων και επικοινωνίας (Picture Archiving and 

Communication System [PACS]) εδώ και µερικά χρόνια.  
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Οι εικόνες που παράγονται από τις εξετάσεις αποθηκεύονται σε ψηφιακή 

µορφή στον κεντρικό υπολογιστή, που αποτελεί και τη βάση δεδοµένων του 

συστήµατος. Από τον κεντρικό υπολογιστή οι εξετάσεις µπορούν να ανακληθούν 

από άλλους σταθµούς εργασίας, για διάγνωση, επεξεργασία και παραγωγή 

ψηφιακών αντιγράφων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα PACS είναι µια καινούργια 

κατάκτηση στον χώρο της Ιατρικής και έρχονται να ικανοποιήσουν ένα πλήθος 

αναγκών των ασθενών και των επαγγελµατιών υγείας. Η χρήση του συστήµατος 

PACS έλυσε πολλά προβλήµατα που είχαν ανακύψει µε τις µέχρι σήµερα µεθόδους 

αρχειοθέτησης εικόνων ασθενών. Ο χρόνος εύρεσης σηµαντικών εικόνων 

περιορίστηκε δραµατικά, δεν υπάρχει απώλεια εικόνων και η παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού έγινε ευκολότερη. 

4.5.4 Ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων νοσοκοµείων (ΠΣΝ) 
Τα πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων (ΠΣΝ) ανήκουν στην κατηγορία 

εκείνη των Πληροφοριακών Συστηµάτων που χαρακτηρίζονται ότι λειτουργούν σε 

περιβάλλοντα υψηλής ευπάθειας, λόγω τόσο των χαρακτηριστικών αλλά και της 

φύσης των πληροφοριών που διαχειρίζονται, όσο και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος λειτουργίας τους. [Βarber B.] 

Είναι σαφές ότι όλοι οι τύποι των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από τα 

υπάρχοντα σήµερα Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείων (ΠΣΝ), χειρόγραφα ή 

αυτοµατοποιηµένα, δεν παρουσιάζουν την ίδια ευπάθεια (vulnerability). 

Επιπροσθέτως, ορισµένοι τύποι δεδοµένων είναι δυνατόν άλλοτε να 

χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς και άλλοτε όχι. Είναι, επίσης σαφές, ότι η διαφορά της 

ευπάθειας διαφόρων τύπων δεδοµένων δεν οφείλεται µόνο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ΠΣ τα οποία χρησιµοποιούν τα δεδοµένα, αλλά οφείλεται, 

επίσης, και στην ίδια τη φύση ή την ιδιαιτερότητα των δεδοµένων αυτών. 

Η ευπάθεια των δεδοµένων µπορεί, πιο συγκεκριµένα, να χαρακτηρισθεί µε 

δύο τρόπους: 
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Α) Η ευπάθεια ορισµένων τύπων δεδοµένων, που είναι ανεξάρτητη από το ΠΣΝ στο 

οποίο χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα αυτά, ορίζεται ως εγγενής ευπάθεια στα 

πλαίσια ενός συγκεκριµένου κοινωνικού συστήµατος. Τα δεδοµένα που αφορούν τη 

σωµατική και ψυχική υγεία έχουν αξιοποιηθεί –µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο- από 

αυτοµατοποιηµένα ΠΣΝ. Υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η αξιοποίηση τους αυτή 

θα συνεχιστεί µε αυξανόµενο ρυθµό και στο άµεσο µέλλον, τόσο στις τεχνολογικά 

προηγµένες, όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Άρα, τα δεδοµένα που αφορούν 

στη σωµατική και ψυχική υγεία ενός πολίτη είναι τα µόνα που συγκεντρώνουν τις 

εξής ιδιότητες: 

• Αποτελούν συνολικά και εγγενώς ευπαθή δεδοµένα, άρα ακρότατο 

στιγµιότυπο δεδοµένων προς προστασία και εξασφάλιση. 

• Αποτελούν δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως από 

αυτοµατοποιηµένα ΠΣΝ και των οποίων η αξιοποίηση διευρύνεται 

διαρκώς. 

• Αποτελούν δεδοµένα των οποίων η αξιοποίηση συναντά τη γενική 

αποδοχή του κοινωνικού συνόλου, παρόλη τη δεδοµένη ευπάθειά τους. 

• Αποτελούν την πρώτη ύλη για την εφαρµογή της Ιατρικής επιστήµης, 

θεµελιώδες γνώρισµα της οποίας είναι επιτακτική ανάγκη λήψης 

αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 

Β) Η ευπάθεια ορισµένων τύπων δεδοµένων, που είναι ανεξάρτητη από το ΠΣΝ στο 

οποίο χρησιµοποιούνται και η οποία ισχύει για όλα τα µέλη του κοινωνικού 

συνόλου, ορίζεται ως συνολική και εγγενής ευπάθεια στα πλαίσια ενός 

συγκεκριµένου κοινωνικού συστήµατος. Η συνολική και εγγενής ευπάθεια είναι 

αυτή που προκαλεί θεσµικές και κοινωνικές παρεµβάσεις είτε υπό τη µορφή νόµων 

είτε υπό τη µορφή κανόνων δεοντολογίας. Επιπροσθέτως, είναι αυτή που καθορίζει 

ότι τα δεδοµένα χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.  

Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει υψηλός 

βαθµός εµπιστευτικότητας και προστασίας είναι οι εξής: 
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• Οι πληροφορίες του ιατρικού ιστορικού ενός ασθενή, οι διαγνώσεις, 

καθώς και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων. 

• Τα νοσοκοµεία στα οποία έχει νοσηλευθεί ένας ασθενής κατά το 

παρελθόν, τα στοιχεία του οικογενειακού γιατρού. 

• Τα στοιχεία των εργαζοµένων στο νοσοκοµείο, οι οικονοµικές απολαβές 

τους, τα στοιχεία των νοσηλευόµενων, οι λογαριασµοί νοσηλείας, καθώς 

και οι καταστάσεις µε το πρόγραµµα επισκέψεων στους γιατρούς. 

Το δικαίωµα προσπέλασης στις παραπάνω πληροφορίες εξαρτάται από τη 

φύση της πληροφορίας, την ειδικότητα αυτού που αιτείται την προσπέλαση, καθώς 

και τη φύση της επαγγελµατικής σχέσης του µε τον ασθενή. 

4.5.5 Αρχές για την προστασία των ΠΣΝ 
Με µια σειρά συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπαγορεύει ρητά ότι 

ιατρικά δεδοµένα πολιτών δεν πρέπει να επεξεργάζονται αυτόµατα (χωρίς τη 

συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων) από κυβερνητικές υπηρεσίες ή οργανισµούς και 

απαιτεί από τα κράτη-µέλη να εναρµονίσουν τις νοµοθεσίες τους. Το ιατρικό 

απόρρητο και η απόλυτη εµπιστευτικότητα αποβλέπουν στην προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, στην προστασία δικαιωµάτων των ασθενών, στη 

διασφάλιση της ποιότητας των ιατρικών πληροφοριών και στην υποστήριξη της 

ιατρικής έρευνας. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών χρησιµοποιείται ένας 

κώδικας δεοντολογίας, καθώς και ένα πλήθος άλλων γενικών αρχών. Η τήρηση 

αρχών για την προστασία των ΠΣΝ επαφίεται σε φορείς που έχουν αρµοδιότητα είτε 

σε τοπικό επίπεδο (π.χ. νοσοκοµείου), είτε σε εθνικό επίπεδο (π.χ. Εθνική επιτροπή 

προστασίας δεδοµένων), είτε σε διεθνές επίπεδο. Οι γενικές αρχές για την ανάπτυξη 

ενός ΠΣΝ είναι οι παρακάτω: [Ελληνική Εταιρία Επιστηµόνων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής 1995] 

ΑΡΧΗ 1: Κώδικας ∆εοντολογίας. Κάθε νοσοκοµείο πρέπει να συγκροτήσει και να 

υιοθετήσει έναν Κώδικα ∆εοντολογίας, ο οποίος θα καθορίζει τις εθιµικές αρχές που 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 85

πρέπει να διέπουν την ασφαλή λειτουργία των ΠΣΝ του χώρου αυτού, µε 

ταυτόχρονο σεβασµό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ασθενή. 

ΑΡΧΗ 2: Συµβατικές δεσµεύσεις. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των 

εργαζοµένων στα Νοσοκοµεία, που σχετίζονται µε θέµατα ασφάλειας ΠΣΝ, πρέπει 

να καθορίζονται µε συµφωνία ∆ιοίκησης Νοσοκοµείου και εργαζοµένου. 

ΑΡΧΗ 3: Συγκρότηση φορέα προστασίας των δεδοµένων. Η επίβλεψη της 

τήρησης των γενικών αρχών για την ασφάλεια των ΠΣΝ θα πρέπει να ανατίθεται σε 

φορέα λειτουργικά και οικονοµικά ανεξάρτητο, του οποίου η αρµοδιότητα 

εκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. 

ΑΡΧΗ 4: Εκπαίδευση-ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση. Το προσωπικό του 

Νοσοκοµείου θα πρέπει να ενηµερώνεται και να εκπαιδεύεται, τόσο σε θέµατα που 

αφορούν την ασφάλεια των ΠΣΝ, όσο και σε θέµατα που αφορούν την προστασία 

της προσωπικής ζωής των ασθενών. 

ΑΡΧΗ 5: Περιορισµός των κυκλοφορούντων δεδοµένων. Η κυκλοφορία των 

ιατρικών δεδοµένων, που πραγµατοποιείται για την πραγµάτωση κάποιου στόχου, θα 

πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

ΑΡΧΗ 6: ∆ιασφάλιση των δικαιωµάτων των ασθενών. Τα ΠΣΝ λειτουργούν µε 

στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, µε ταυτόχρονο σεβασµό των 

δικαιωµάτων των ασθενών και του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. 

ΑΡΧΗ 7: ∆ιασφάλιση της ποιότητας των δεδοµένων. Η ακεραιότητα και η 

ακρίβεια των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στα ΠΣΝ πρέπει να είναι υψηλή. 

ΑΡΧΗ 8: Υποστήριξη της ιατρικής έρευνας. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται 

για την πραγµατοποίηση ιατρικής ή επιδηµιολογικής έρευνας πρέπει να καθίστανται 

ανώνυµα και ο σκοπός της επεξεργασίας τους να µην αντίκειται προς τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα ή τα δικαιώµατα των ασθενών. 
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ΑΡΧΗ 9: Τεχνικές ρυθµίσεις. Η επεξεργασία των ιατρικών δεδοµένων πρέπει να 

γίνεται µε τη συνοδεία κατάλληλων τεχνικών ρυθµίσεων που στόχο έχουν να 

εγγυηθούν την ασφαλή λειτουργία των ΠΣΝ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

BIOMETRICS 

5.1 Βιοµετρικά χαρακτηριστικά  
Ένας όρος που προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες: “bios” που σηµαίνει 

«ζωή» και “metric” “να µετρώ". Ως βιοµετρικά χαρακτηριστικά ορίζονται τα φυσικά 

χαρακτηριστικά ή τα γνωρίσµατα εκείνα της συµπεριφοράς ενός ατόµου τα οποία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Τα φυσικά 

χαρακτηριστικά σχετίζονται άµεσα µε την συµπεριφορά ενός ατόµου µε αποτέλεσµα 

η αναγνώριση ενός ατόµου να αποτελεί συνδυασµό και τον δύο χαρακτηριστικών. 

[David Maltoni,Dario Maio, Anil k.Jain, Sahil Pradhakar 2003] 

 
Σχήµα 5.1 ∆ηµοφιλείς χαρακτηριστικά αναγνώρισης. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα δακτυλικά αποτυπώµατα τα 

οποία µπορεί να είναι φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο 

γίνεται η τοποθέτηση τους στην συσκευή αναγνώρισης. ∆ηλαδή µε ποιο σηµείο του 

δακτύλου ο χρήστης θα ασκήσει την µεγαλύτερη πίεση στην επιφάνεια του 

αισθητήρα και µε ποια γωνία, εξαρτάται από την συµπεριφορά του ατόµου. [James 

Wayman, Anil Jain, Davide Maltoni, Dario Maio 2005] 

Η φωνή µπορεί να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που διαµορφώνεται κυρίως 

από την συµπεριφορά του ατόµου, δηλαδή την διάθεσή του, εάν µιλάει δυνατά ή 

χαµηλά, αλλά η βιολογική δοµή του συστήµατος οµιλίας ενός ατόµου που αποτελεί 

φυσικό χαρακτηριστικό έχει σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση. Στο παραπάνω 

σχήµα παρουσιάζονται κάποια διαδεδοµένα βιοµετρικά χαρακτηριστικά 

αναγνώρισης. 

5.2 Ιστορική Αναδροµή  
Η µέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων όπως το ύψος, το 

χρώµα µατιών, οι ουλές, κ.λ.π., ως µέθοδο προσωπικής ταυτότητας είναι γνωστή 

µέχρι σήµερα από τους αρχαίους Αιγυπτίους. Τα αρχαιολογικά στοιχεία 

αποδεικνύουν την χρησιµοποίηση δακτυλικών αποτυπωµάτων για να συνδέσουν 

τουλάχιστον ένα πρόσωπο µε κάποιο γεγονός. [David Maltoni,Dario Maio, Anil 

k.Jain, Sahil Pradhakar 2003] 

Οι πρώτες πληροφορίες για τη δακτυλοσκοπία βρέθηκαν στην παλιά πόλη 

Niveria (σηµερινό Ιράκ), που θεµελιώθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., επί της 

βασιλείας του Asturbaniral (669-333 π.Χ.), είχε ιδρυθεί πλούσια βιβλιοθήκη στο 

παλάτι µε πάνω από 22.000 πήλινες πλάκες µε σφηνοειδή γραφή. Επάνω στην 

επιφάνεια αυτών των πλακών, οι οποίες βρίσκονται στο Μουσείο του Λονδίνου στην 

Αγγλία, όπου αντί υπογραφής ο συντάκτης (γραµµατέας του εγγράφου) έθετε το 

αποτύπωµα του δακτύλου του, το οποίο ήταν απαραίτητο χρησιµοποιώντας το σαν 

µέσο ταυτοποίησης και πιστοποίησης του εγγράφου. 
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 Κατά τις πρώτες δεκαετείς µ.Χ. σε πολλές Ασιατικές χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων της Κίνας και Ιαπωνίας άρχισε η γραφή µε βούρτσα από 

τρίχες ζώων. Επειδή δεν υπήρχαν αρκετές βούρτσες πολλοί άνθρωποι υπέγραφαν τα 

κείµενα µε το δάχτυλο βουτηγµένο σε κάποιο έγχρωµο υγρό. Με αυτή τη διαδικασία 

παρέµειναν λεκέδες (µουτζούρες) που περιείχαν ίχνη από τις επιθυλικές γραµµές του 

δακτύλου, ιδιάζουσες για τα δάκτυλα του υπογράφοντα. Κάποιοι ερευνητές εκείνης 

της εποχής αντιλήφθηκαν τη µεγάλη ετεροµορφία και ποικιλία των συνδυασµών των 

επιθυλικών (δακτυλικών) απεικονίσεων και άρχισαν να τις µελετούν σε βάθος. Ένας 

από αυτούς υπήρξε ο κινέζος συγγραφέας Kya Kung Yen, ο οποίος έζησε στα (650 

µ.Χ.) που έγραψε ό,τι τα δακτυλικά αποτυπώµατα «µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σαν µέσο για την ταυτοποίηση του δηµιουργού συγκεκριµένου εγγράφου». 

Τα δακτυλικό αποτύπωµα βρήκε εφαρµογή στην πολιτική δικονοµία, στο 

οικογενειακό δίκαιο, την εγκληµατολογία και τη νοµοθεσία των συµπεριφορών και 

σχέσεων των ανθρώπων. Στις περιπτώσεις διαζυγίων στις κινέζικες οικογένειες για 

παράδειγµα: ο άνδρας έπρεπε να δώσει έγγραφο στη γυναίκα του, επάνω στο οποίο 

έθετε δακτυλικό αποτύπωµα, πιστοποιώντας µε αυτό τους λόγους διάλυσης του 

γάµου της και αυτό είχε νοµική ισχύ. 

Πολυάριθµα έγγραφα µαρτυρούν, ότι το δακτυλικό αποτύπωµα είχε 

χρησιµοποιηθεί ευρέως και στην τουρκική αυτοκρατορία. Κατά τον 14ο αιώνα για 

παράδειγµα: ο τούρκος πασάς Han Chanibeck κάτοχος, µέρους της Ρωσικής γης, 

έστειλε στον Ρώσο Μητροπολίτη επιστολή µε την οποία επέτρεπε σχετικά προνόµια 

στους πνευµατικούς του. Στο τέλος της επιστολής του υποσηµείωνε, ότι έθεσε το 

αποτύπωµα του χεριού του, το οποίο αντικαθιστούσε την υπογραφή του. 

Τα δακτυλικά αποτυπώµατα, τα συστήµατα µέτρησης του σώµατος 

("ανθρωποµετρία") και άλλοι περιγραφικοί δείκτες αιχµαλώτισαν τη φαντασία της 

Ευρώπης και της Αµερικής, καθώς η εκβιοµηχάνιση και η αύξηση των πληθυσµών 

δηµιούργησαν νέες ανησυχίες για το έγκληµα. Η χρήση των δακτυλικών 

αποτυπωµάτων για βιοµετρική ταυτοποίηση, δηλαδή για αναγνώρισης ατόµων, 
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ξεκινάει σε ευρεία χρήση ήδη πριν από το 1900 και στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής 

(σύνδεση κάποιου ατόµου µε ένα έγκληµα) αλλά και για τη διατήρηση δεδοµένων. 

Το πρώτο σύγγραµµα γράφτηκε από τον Dr Marchelus κατά το (1686). Για 

πρώτη φορά όµως εφαρµόζεται η χρησιµοποίηση των δακτυλικών αποτυπωµάτων 

για εξιχνίαση υποθέσεων της αστυνοµίας από τον William Hersell, ο οποίος 

υπηρετούσε στην Αγγλική αποικιακή διοίκηση στην Ινδία από το 1853 έως το 1878. 

Εκεί, ο ίδιος κατάφερε να συγκεντρώσει πολλά δακτυλικά αποτυπώµατα, τα οποία 

ήταν αρκετά για να διαπιστώσει ότι οι επιθυλικές γραµµές των δακτύλων των χεριών 

«είναι διαφορετικές σε κάθε άνθρωπο» και παραµένουν αµετάβλητες σε ολόκληρη 

τη ζωή του, διότι αποτελούν σύνθετη και ανεπανάληπτη δοµή της δερµατικής υφής 

µας. 

Σε αυτή την περίοδο εκτός του ονόµατος του Hersell στην εγκληµατολογική 

βιβλιογραφία συναντάµε και το όνοµα του γιατρού Henry Fulds, ο οποίος για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα παρέδιδε διαλέξεις στην ψυχολογία στους φοιτητές του 

πανεπιστηµίου του Τόκιο. Πήρε από αυτούς δακτυλικά αποτυπώµατα και έκανε 

συγκριτικές έρευνες και παρατηρήσεις. 

Ο Alphonse Bertillon, ένας γάλλος αστυνοµικός και ανθρωπολόγος, 

καινοτόµησε µε µια µέθοδο καταγραφής πολλαπλών σωµατικών µετρήσεων για 

λόγους εξιχνίασης εγκληµάτων. Γνωστό ως «Bertillonage» υιοθετήθηκε από πολλές 

αστυνοµικές αρχές παγκοσµίως κατά τη διάρκεια του 1890s, αλλά σύντοµα 

ξεπεράστηκε µόλις κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι θα µπορούσαν 

πράγµατι να έχουν τις ίδιες φυσικές µετρήσεις. 

Στο τέλος του 19ου και στην αρχή του 20ου αιώνα έχουν πλέον διαµορφωθεί 

οι δύο βασικές αρχές της δακτυλοσκοπίας: α) η εµφανής ατοµικότητα και β) ο 

υψηλός βαθµός σταθερότητας των επιυλιακών γραµµών στα χέρια. Εδώ ανήκουν και 

τα ζητήµατα φυσιολογίας, όπως η τεράστια ποικιλία από σπείρες και γραµµές στα 

δακτυλικά άκρα που καθιστά τα δακτυλικά αποτυπώµατα ιδανικά σηµάδια 
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ταυτοποίησης, αλλά και οι πρακτικές δυσκολίες που αναδεικνύονται σε σχέση µε τη 

σηµείωση και κατάταξη της πληροφορίας, χωρίς την οποία καµία συλλογή 

δακτυλικών αποτυπωµάτων δεν θα ήταν αξιοποιήσιµη. Αυτές οι αρχές έχουν πλέον 

τεκµηριωθεί από τον Hersell το 1894 και επιβεβαιώθηκαν τρία χρόνια αργότερα από 

τον Francis Galton.  

O ανθρωπολόγος Francis Galton, ξάδελφος του Charles Darwin, 

πραγµατοποίησε συστηµατική µελέτη το 1880 στο θέµα της ταυτοποίησης ατόµων. 

Ταξινόµησε τα δακτυλικά αποτυπώµατα και κατηγοριοποίησε τα χαρακτηριστικά ή 

λεπτοµέρειες τους µε στόχο να µπορεί να καθορίζει πότε ταιριάζουν δυο δακτυλικά 

αποτυπώµατα. Ανέπτυξε αλφαβητικά κωδικοποιητικά συστήµατα, τα οποία 

µετέτρεπαν κάποια δοµή στις γραµµές των άκρων των δακτύλων και εποµένως και 

κάθε άνθρωπο σε "λέξη". Τα σχέδια του Galton παρείχαν τη βάση του πρώτου 

αρχείου δακτυλικών αποτυπωµάτων που καθιερώθηκε το 1891 από το Juan 

Vucetich, έναν αργεντινό αστυνοµικό. Έκανε την πρώτη χρήση ταυτοποίησης µε 

δακτυλικά αποτυπώµατα για την εξιχνίαση ενός εγκλήµατος. Συγκεκριµένα, η 

αναγνώριση έγινε από ένα δακτυλικό αποτύπωµα µε αίµα που άφησε ο δολοφόνος 

στον τόπο του εγκλήµατος. 

Ο Francis Galton υπολόγισε ότι οι πιθανότητες δύο διαφορετικών 

αποτυπωµάτων να είναι ίδια είναι µία στα 64 δισεκατοµµύρια και επίσης 

προσδιόρισε ιδιοχαρακτηριστικά, γνωστά ως «minutiae» που χρησιµοποιούνται 

ακόµα σήµερα για να καταδείξουν ότι τα δακτυλικά αποτυπώµατα ενός ατόµου είναι 

µοναδικά. Οι λεπτοµέρειες είναι σηµεία ενδιαφέροντος που διαµορφώνονται πάνω 

κάθε σε δάχτυλο και διακρίνονται σε διακλαδώσεις και τερµατισµούς. Ο Francis 

Galton παρατήρησε ότι οι λεπτοµέρειες αυτές παραµένουν αναλλοίωτες κατά την 

διάρκεια της ζωής ενός ατόµου. 

Ο αναφερόµενος όµως δεν κατάφερε να προτείνει ένα επιτυχές σύστηµα για 

την ταξινόµηση των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Αυτή η δυνατότητα δόθηκε στον 

Βρετανό αξιωµατικό Eduard Henry που υπηρετούσε ως Γενικός Επιθεωρητής στην 
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αστυνοµία της Βεγγάλης στην Ινδία, που ανέπτυξε επίσης ενδιαφέρον για τη χρήση 

των δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αναγνώριση εγκληµατιών, αν και η 

αστυνοµία της Βεγγάλης χρησιµοποιούσε εκείνη την εποχή την µέθοδο Bertillonage. 

Εποµένως, µε βάση τις παρατηρήσεις του Galton, στις 5-7-1900 στο Λονδίνο 

συναντήθηκε µε τους ειδικούς εγκληµατολόγους της Scotland Yard και πρότεινε 

λεπτοµερές σχέδιο των γνωρισµάτων των επιθυλικών γραµµών που υπόκεινται σε 

αυστηρά καθορισµένη συστηµατοποίηση. Καθιέρωσαν ένα τροποποιηµένο σύστηµα 

ταξινόµησης που επιτρέπει την ταξινόµηση, αρχειοθέτηση των δακτυλικών 

αποτυπωµάτων που τυπώθηκαν πάνω σε χαρτί ώστε να συγκριθούν µε χιλιάδες 

άλλα, το οποίο ονοµάστηκε «Σύστηµα Henry-Galton». 

Επισήµως η χρήση δακτυλικών αποτυπωµάτων για την εξιχνίαση 

εγκληµάτων έγινε από τον Edward Henry το 1901, που υιοθετήθηκε στην Αγγλία 

από την Scotland Yard και επεκτάθηκε η χρήση του κατόπιν στο µεγαλύτερο µέρος 

του κόσµου (εξαίρεση ήταν η Νότια Αµερική, όπου χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα 

Vucetich) µε αποτέλεσµα να γίνει µια τυποποιηµένη µέθοδος ανίχνευσης και 

επαλήθευσης ταυτότητας στις έρευνες για εγκλήµατα. 

Στα µέσα της δεκαετίας του '60, η βασιλική Καναδέζικη Αστυνοµία (RCMP) 

υιοθέτησε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αρχειοθέτησης βασισµένο σε 

βιντεοταινία που επιτρέπει στους αξιωµατικούς να κάνουν τις συγκρίσεις 

δακτυλικών αποτυπωµάτων επί της οθόνης. Ένα παρόµοιο σύστηµα «Videofile 

σύστηµα» εγκαταστάθηκε στη Scotland Yard το 1977.  

Με την εµφάνιση των υπολογιστών και της ψηφιακής τεχνολογίας στη 

δεκαετία του '70, η δακτυλοσκοπία πήρε µια νέα διάσταση. Η βρετανική υπηρεσία 

δακτυλικών αποτυπωµάτων άρχισε να καταγράφει 120.000 ζευγάρια δακτυλικών 

αποτυπωµάτων ετησίως, ένας όγκος εγγραφών και αρχείων που δεν µπορούσε να 

επεξεργαστεί πριν από τη µηχανοργάνωση. Μέσα σε έναν αιώνα, η βιοµετρική είχε 

εξελιχθεί από τις χειρωνακτικές τεχνικές που απαιτούσαν απέραντη αρχειοθέτηση, 

σε µια αυτοµατοποιηµένη ψηφιακή βιοµετρική διαδικασία ανίχνευσης που 
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χρησιµοποιεί αυτοµατοποιηµένη αποθήκευση, αυτοµατοποιηµένες τεχνικές 

αναζήτησης και αντιστοιχιών, συν τα εκτενή συστήµατα αρχειοθέτησης και 

πρόσβασης µε τις παγκόσµιες συνδέσεις. Τέτοιου είδους τεχνολογία παρέχεται για 

τη συλλογή και την επεξεργασία της βιοµετρικής πληροφορίας και έχει 

µετασχηµατίσει τις τεχνικές και τις διαδικασίες δακτυλοσκοπίας. 

Το ίδιο χρονικό διάστηµα, το FBI λειτουργούσε µε τον πρώτο 

αυτοµατοποιηµένο αναγνώστη καρτών δακτυλικών αποτυπωµάτων, το οποίο 

εφαρµόστηκε το 1974. Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, κατέληξε στο αυτόµατο 

σύστηµα προσδιορισµού δακτυλικών αποτυπωµάτων (AFIS), το οποίο επέτρεψε το 

αυτοµατοποιηµένο ταίριασµα ενός ή πολλών άγνωστων δακτυλικών αποτυπωµάτων 

σε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων γνωστών δακτυλικών αποτυπωµάτων. Τέτοια 

συστήµατα έχουν µειώσει από τότε τις διαδικασίες της χειροκίνητης συλλογής, 

αποθήκευσης, αναζήτησης και σύγκρισης για δακτυλικά αποτυπώµατα από 

εβδοµάδες και µήνες, σε ώρες και λεπτά. 

5.3 Χαρακτηριστικά δακτυλικών αποτυπωµάτων 
Τα χαρακτηριστικά των δακτυλικών αποτυπωµάτων καθορίζουν την 

µοναδικότητα και µε βάση την θέση τους, το σχήµα τους και το µέγεθός τους γίνεται 

η αναγνώριση του ατόµου. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι οι διαδοχικές 

κοιλάδες (valleys) και παρυφές (ridges) της επιδερµίδας που βρίσκεται στο 

δακτυλικό αποτύπωµα. Συνήθως σε µια εικόνα δακτυλικού αποτυπώµατος οι 

κοιλάδες (valleys) είναι άσπρες και οι παρυφές (ridges) µαύρες. Οι παρυφές έχουν 

πάχος συνήθως 100-300µm και οι κοιλάδες 200µm.  
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Σχήµα 5.2 Παρυφές (ridges) και αυλακώσεις (valleys) δακτυλικών αποτυπωµάτων. 

5.3.1 Σηµεία Πυρήνα και ∆έλτα (Core points and delta)  
Συνήθως οι παρυφές και οι κοιλάδες βρίσκονται παράλληλα η µια στην άλλη 

µέχρι µια παρυφή να διακλαδωθεί σε δύο παρυφές ή να τερµατίσει απότοµα. Όταν 

αναλύουµε το δακτυλικό αποτύπωµα σε γενικό επίπεδο µπορούµε να 

παρατηρήσουµε µία ή δύο περιοχές στις οποίες οι παρυφές και οι κοιλάδες έχουν 

συγκεκριµένα σχήµατα. Αυτές οι περιοχές ονοµάζονται ιδιαίτερες περιοχές (singular 

regions) και διαχωρίζονται στις κατηγορίες δέλτα σηµείο (delta point) και σηµείο 

πυρήνα (core points), σύµφωνα µε την µελέτη του Juan Vucetich και του Edward 

Henry και χαρακτηρίζονται από µεγάλη καµπυλότητα των παρυφών και των 

κοιλάδων και απότοµων τερµατισµών αυτών. Συγκεκριµένα ως σηµεία δέλτα 

χαρακτηρίζονται τα σηµεία στα οποία διασταυρώνονται παρυφές και κοιλάδες µε 

τρεις διαφορετικές διευθύνσεις όπου κάθε διεύθυνση απέχει 120ο από τις άλλες δύο.  
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Σχήµα 5.3 Κατηγορίες σηµείων πυρήνα (core points).  

Η συνήθης κατηγοριοποίηση των σηµείων πυρήνα παρουσιάζεται στο 

παραπάνω σχήµα, όπου τα σηµεία αυτά παριστάνονται µε τετράγωνο. Η 

διαφοροποίηση της καµπυλότητας των παρυφών και των κοιλάδων διαµορφώνει τις 

εξής πέντε κατηγορίες σηµείων πυρήνα.  

� Αριστερός Βρόγχος (Left Loop) 

� ∆εξιός Βρόγχος (Right Loop) 

� ∆ακτύλιος (Whorl) 

� Τόξο (Arch) 

� Τεντωµένο Τόξο (Tented Arch) 

Σε ορισµένα βιοµετρικά συστήµατα αναγνώρισης υπάρχει και η κατηγορία 

του διπλού βρόγχου, η οποία διακρίνεται πολύ δύσκολα από την κατηγορία του 

δακτυλίου. Οι κατηγορίες τεντωµένο τόξο, αριστερός και δεξιός βρόγχος έχουν µόνο 

ένα δέλτα σηµείο, ενώ η κατηγορία δακτύλιος έχει δύο δέλτα σηµεία. Η κατηγορία 

τόξο δεν έχει δέλτα σηµείο και το σηµείο πυρήνα είναι το ποιο δύσκολα 

αναγνωρίσιµο από τα υπόλοιπα.  
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Σχήµα 5.4: Κατηγορίες σηµείων πυρήνα (core points).  

Οι ιδιαίτερες περιοχές (singular regions) χρησιµοποιούνται για την 

ταξινόµηση των δακτυλικών αποτυπωµάτων σε κατηγορίες µε σκοπό την ταχύτερη, 

ευκολότερη και πιο αξιόπιστη αναζήτηση από ογκώδεις βάσεις δακτυλικών 

αποτυπωµάτων. 

5.3.2 Ιδιοχαρακτηριστικά (miniatures)  
Ο σχηµατισµός των ιδιαίτερων περιοχών προκαλείται από την έντονη 

καµπυλότητα των παρυφών και των κοιλάδων. Η συνηθισµένη όµως µορφή και 

διάταξη των παρυφών και των κοιλάδων είναι να βρίσκονται παράλληλα η µια στην 

άλλη µέχρι µια παρυφή ή κοιλάδα να διακλαδωθεί σε δύο παρυφές ή κοιλάδες ή να 

τερµατίσει απότοµα. Οι ιδιαίτερες περιοχές (singular regions) µπορεί να 

χρησιµοποιούνται κυρίως για την ταξινόµηση των δακτυλικών αποτυπωµάτων σε 

κατηγορίες, αλλά τα κύρια χαρακτηριστικά αναγνώρισης είναι η διακλάδωση των 

παρυφών και των κοιλάδων ή ο απότοµος τερµατισµός τους. Οι διακλαδώσεις 

(bifurcations) και οι τερµατισµοί (terminations) των παρυφών ή των κοιλάδων 

αποτελούν τις λεπτοµέρειες (miniatures) ενός δακτυλικού αποτυπώµατος και είναι 

τα κύρια χαρακτηριστικά αναγνώρισης του ατόµου από το σύστηµα.  
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Σχήµα 5.5 Τερµατισµός (Termination) και διακλάδωση (Bifurcation) παρυφής 
αντίστοιχα. 

Όλα τα είδη ιδιοχαρακτηριστικών που υπάρχουν παρουσιάζονται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 
Σχήµα 5.6 Κατηγορίες ιδιοχαρακτηριστικών (miniatures) 

Τα περισσότερα συστήµατα αναγνώρισης χρησιµοποιούν µόνο τις δύο 

βασικές λεπτοµέρειες γιατί όλες προκύπτουν από διακλαδώσεις και τερµατισµούς, 

όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα. 
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5.4 Αξιοπιστία δακτυλικών αποτυπωµάτων ως βιοµετρικά 
χαρακτηριστικά 

Ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό ή συµπεριφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σαν βιοµετρικό χαρακτηριστικό για την αναγνώριση ατόµου, εφόσον είναι 

χαρακτηριστικό που έχει κάθε άνθρωπος (καθολικότητα – universality), είναι 

εµφανές διαχωρίσιµο µεταξύ δύο ατόµων (διαχωρισιµότητα – distinctiveness), είναι 

µόνιµο και αµετάβλητο κατά την διάρκεια της ζωής του ατόµου (µονιµότητα – 

permanence) και ότι µπορεί να µετρηθεί ποσοτικά (ικανότητα συλλογής - 

collectability). Ακολούθως παρουσιάζεται ένας πίνακας αξιολόγησης των πιο 

διαδεδοµένων βιοµετρικών χαρακτηριστικών µε βάση τις τέσσερις παραπάνω 

ιδιότητες. Η αξιολόγηση έγινε µε τα γράµµατα H, M και L που είναι αντίστοιχα 

υψηλά (High) µεσαία (Medium) και χαµηλά (Low). [David Maltoni, Dario Maio, 

Anil k.Jain, Sahil Pradhakar 2003] 

Τα δακτυλικά αποτυπώµατα είναι πλήρη σχηµατισµένα στον έβδοµο µήνα 

ζωής του εµβρύου και δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια ζωής του ατόµου εκτός της 

περίπτωσης που συµβεί κάποιο σοβαρό ατύχηµα όπως βαθύ κόψιµο, έγκαυµα, 

ακρωτηριασµός. Εάν τα εγκαύµατα ή τα κοψίµατα είναι στην επιφάνεια του 

δέρµατος, δεν επηρεάζεται η δοµή των παρυφών και των κοιλάδων γιατί η δοµή 

αυτή θα αναπαραχθεί ξανά στο καινούργιο δέρµα που µεγαλώνει. Υπάρχουν τόσες 

πολλές µεταβολές κατά τον σχηµατισµό του δακτυλικού αποτυπώµατος, οι οποίες 

καθιστούν απίθανη την ταύτιση δύο δακτυλικών αποτυπωµάτων από δύο άτοµα. 

Ακόµα και τα δακτυλικά των οµόζυγων διδύµων διαφέρουν παρόλο που 

σχηµατίζονται από το ίδιο γονίδιο. Ύστερα από έρευνες παρατηρήθηκαν ότι παρόλο 

που η πληροφορία των ιδιοχαρακτηριστικών ενός δακτυλικού αποτυπώµατος είναι 

διαφορετικά σε οµόζυγων διδύµους υπάρχει πολύ µεγάλη συσχέτιση στην 

ταξινόµηση τους ως προς το σηµείο πυρήνα (core point). [David Maltoni, Dario 

Maio, Anil k.Jain, Sahil Pradhakar 2003] 
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Σχήµα 5.7 Αξιολόγηση βιοµετρικών χαρακτηριστικών. 

5.5 Βιοµετρικά συστήµατα αναγνώρισης 
Ένα βιοµετρικό σύστηµα είναι ουσιαστικά ένα σύστηµα αναγνώρισης 

προτύπων το οποίο αναγνωρίζει ένα άτοµο καθορίζοντας την αυθεντικότητα ενός 

συγκεκριµένου φυσικού χαρακτηριστικού ή συµπεριφοράς του ατόµου. Κατά τον 

σχεδιασµό του συστήµατος αυτού πρέπει να καθοριστεί πρώτα ο τρόπος µε τον 

οποίο ένα άτοµο αναγνωρίζεται. Σύµφωνα µε το είδος της αναγνώρισης το σύστηµα 

µπορεί να χωριστεί στις παρακάτω δυο κατηγορίες:  

� Σύστηµα ταυτοποίησης (Identification) βιοµετρικών δεδοµένων.  

� Σύστηµα εξακρίβωσης (Verification) βιοµετρικών δεδοµένων.  
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Ακολούθως το σύστηµα ταυτοποίησης αναγνωρίζει ένα άτοµο αναζητώντας 

σε µια µεγάλη βάση δεδοµένων, µε βιοµετρικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα του 

ατόµου προς αναγνώριση. Το σύστηµα αυτό συγκρίνει ένα προς ένα τα 

αποθηκευµένα βιοµετρικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδοµένων του συστήµατος µε 

τα βιοµετρικά χαρακτηριστικά του ατόµου προς αναζήτηση, προκειµένου να 

εντοπίσει την ταυτότητα του ατόµου. Εάν τα χαρακτηριστικά του ατόµου δεν 

υπάρχουν στην βάση δεδοµένων, τότε το σύστηµα αποτυγχάνει να τα εντοπίσει 

(fail). Σε ένα σύστηµα ταυτοποίησης δεν υπάρχει ο ισχυρισµός του ατόµου προς 

αναγνώριση, για την γνησιότητα των βιοµετρικών δεδοµένων του.  

Ένα σύστηµα εξακρίβωσης βιοµετρικών δεδοµένων, αναγνωρίζει την 

αυθεντικότητα της γνησιότητας της ταυτότητας ενός ατόµου συγκρίνοντας τα 

αποκτηθέντα από το σύστηµα βιοµετρικά χαρακτηριστικά µε τα πρότυπα βιοµετρικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου µε την γνήσια ταυτότητα, που έχουν αποθηκευτεί 

προηγουµένως στο σύστηµα. Ένα σύστηµα εξακρίβωσης απορρίπτει ή δέχεται ένα 

άτοµο που ισχυρίζεται ότι έχει την συγκεκριµένη ταυτότητα σύµφωνα µε τον βαθµό 

γνησιότητας των βιοµετρικών χαρακτηριστικών του.  

Η διαδικασία της εγγραφής (enrolment) των βιοµετρικών χαρακτηριστικών 

ενός ατόµου στην βάση δεδοµένων (System DB) στο σύστηµα αναγνώρισης γίνεται 

και στα δυο είδη αναγνώρισης. Κατά την εγγραφή καταχωρούνται στην βάση 

δεδοµένων του συστήµατος.  

Κατά την διαδικασία της εγγραφής, το βιοµετρικό χαρακτηριστικό του 

ατόµου αποτυπώνεται από κάποιον αισθητήρα βιοµετρικών χαρακτηριστικών και 

µετατρέπεται σε ψηφιακό σήµα. Ακολούθως πραγµατοποιείται ένας έλεγχος 

ποιότητας (Quality checker) µε σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι το συγκεκριµένο δείγµα 

του βιοµετρικού χαρακτηριστικού µπορεί να επεξεργαστεί επιτυχώς στα επόµενα 

στάδια επεξεργασίας. Στο επόµενο στάδιο ακολουθεί µια προεπεξεργασία 

(Preprocessing) µε σκοπό την βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών του δείγµατος, 

ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη εξαγωγή των χαρακτηριστικών αυτών (Feature 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 101

Extractor), τα οποία στο στάδιο της σύγκρισης (Matcher) θα χρησιµοποιηθούν για 

την αναζήτηση από την βάση δεδοµένων. Η εξαγωγή κάποιων συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών γίνεται τόσο για να µειώσει τον χρόνο αναζήτησης από την βάση 

όσο και να αυξήσει την αξιοπιστία της αναζήτησης. Τα χαρακτηριστικά (templates) 

που παράγονται από το στάδιο εξαγωγής (Feature Extractor) θα χρησιµοποιηθούν 

για την αναγνώριση, γι’ αυτό αποθηκεύονται σε µια βάση βιοµετρικών δεδοµένων 

(System DB) µαζί µε το όνοµα του ατόµου (Template name) που αντιστοιχούν αυτά 

τα χαρακτηριστικά.  

 
Σχήµα 5.8 Συστήµατα αναγνώρισης βιοµετρικών δεδοµένων α) Εγγραφή (enrolment)  
βιοµετρικών χαρακτηριστικών στο σύστηµα β) Σύστηµα εξακρίβωσης (Verification) 
βιοµετρικών χαρακτηριστικών. γ) Σύστηµα αναγνώρισης (identification) βιοµετρικών 
χαρακτηριστικών.  
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Ακολούθως παρουσιάζονται στο παραπάνω σχήµα ο τρόπος µε τον οποίο 

γίνεται η εγγραφή (enrollment), η εξακρίβωση (verification) και η ταυτοποίηση 

(dentification).  

5.6 Σύγχρονα BIS 
Αν και τα δακτυλικά αποτυπώµατα, οι φωτογραφίες προσώπων και η 

αναγνώριση ιρίδων προσφέρουν αποδεδειγµένη µεθοδολογία για τις επικρατούσες 

εφαρµογές, οι βιοµετρικές εναλλακτικές εφαρµογές βρίσκονται ακόµα σε 

πειραµατικό στάδιο. Άλλα φυσιολογικά ή συµπεριφοριστικά χαρακτηριστικά 

ερευνώνται ακόµα και ορισµένα δεν είναι ακόµα βιώσιµα, ενώ άλλα, αν και είναι 

εµπορικά διαθέσιµα, είναι ακατάλληλα σε εφαρµογή µαζικών αγορών, όπως: 

• Γεωµετρία χεριών - η συλλογή των µετρήσεων που καλύπτουν το πλάτος, 

ύψος και µήκος των δάχτυλων, των αποστάσεων µεταξύ των ενώσεων και 

των µορφών των αρθρώσεων. Εύλογα, η γεωµετρία των χεριών ενός ατόµου 

δεν είναι απαραιτήτως µοναδική. 

• Αναγνώριση φωνής - εστίαση στις διαφορές ως αποτέλεσµα της µορφής των 

φωνητικών κοµµατιών και των µαθηµένων συνηθειών οµιλίας. Λειτουργεί 

καλύτερα όταν δεν υπάρχει κανένας παρασιτικός θόρυβος. 

• Αναγνώριση υπογραφών - αναλύσεις µια σειρά µετακινήσεων που περιέχουν 

τα µοναδικά βιοµετρικά στοιχεία, όπως η προσωπική ροή ρυθµού, 

επιτάχυνσης και πίεσης. Οι µετακινήσεις µπορούν να ποικίλουν µε κάθε 

υπογραφή, η διαφοροποίηση µεταξύ των συνεπών και συµπεριφοριστικών 

µερών µιας υπογραφής είναι δύσκολη. 

• Αναγνώριση πληκτρολόγησης - αξιολογεί το ύφος δακτυλογράφησης του 

χρήστη, πόσο καιρό κάθε κλειδί είναι πιεσµένο, χρόνος µεταξύ των βασικών 

κτυπηµάτων και των χαρακτηριστικών λαθών δακτυλογράφησης. 

Προσαρµόζεται σε τεχνολογίες εσωτερικής ασφαλείας, όπως η παροχή της 

πρόσβασης υπολογιστών µέσα σε µια οργάνωση. 
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• Αναγνώριση βηµατισµού - συλλήψεις µιας ακολουθία εικόνων για την 

ανάλυση για το πώς ένα άτοµο περπατά. Ακόµα βρίσκεται στα πρώτα στάδια 

της έρευνας και της ανάπτυξης. 

5.7 Αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωµάτων 
Η σηµασία του αισθητήρα στο σύστηµα αναγνώρισης δακτυλικών 

αποτυπωµάτων είναι µεγαλύτερη από όλα τα άλλα µέρη του συστήµατος. Είναι 

σηµαντικό λοιπόν η ποιότητα της εικόνας του δακτυλικού αποτυπώµατος που θα 

αποκτηθεί από τον αισθητήρα να είναι µεγάλη. Εάν η ποιότητα δεν είναι 

ικανοποιητική, όσο τέλειος και αποτελεσµατικός είναι ο αλγόριθµος επεξεργασίας 

και αναγνώρισης ολόκληρο το σύστηµα θα είναι αναξιόπιστο.  

 

Ακολούθως αναφέρονται κάποιες δηµοφιλής τεχνολογίες αισθητήρων 

δακτυλικών αποτυπωµάτων.  

� Πιεζοηλεκτρικοί  

� Ηλεκτρικού πεδίου DC  

� Οπτικοί  

� Ηλεκτρο-οπτικοί 

� Θερµικοί  

� Υπερήχων 

Ένας αισθητήρας που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε βασίζεται σε 

τεχνολογία ηµιαγωγών στερεάς κατάστασης και ανήκει στην κατηγορία των 

αισθητήρων ηλεκτρικού πεδίου RF. Η ανάλυση του αισθητήρα είναι 250dpi και 
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παράγει εικόνα ασπρόµαυρη 96x96 εικονοστοιχεία µε βάθος εικόνας 8 bits. 

[AFS8600 Fingerprint Sensor 2004] 

Προτού όµως αναλυθεί η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα θα γίνει µια 

συνοπτική περιγραφή της ανατοµίας του δέρµατος στην περιοχή του δακτυλικού 

αποτυπώµατος. [Solid-State Fingerprint Detection 2000] 

 
Σχήµα 5.9 Εγκάρσια τοµή αισθητήρα λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων (τεχνολογίας 
ηλεκτρικού πεδίου RF) και του δακτύλου, την ώρα που το δάκτυλο είναι τοποθετηµένο 
στον αισθητήρα 

Στο παραπάνω σχήµα παρουσιάζεται η εγκάρσια τοµή του δέρµατος που 

αποτελείται από το στρώµα των ζωντανών κυττάρων του δέρµατος (Live skin cell 

layer), το οποίο επικαλύπτεται από το στρώµα των νεκρών κυττάρων (Outer dead 

skin layer) προτού το δέρµα έρθει σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. Μετά από 

µελέτες βρέθηκε ότι το στρώµα των ζωντανών κυττάρων του δέρµατος στην περιοχή 

αυτή έχει µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα σε αντίθεση µε το στρώµα των νεκρών 

κυττάρων το οποίο συµπεριφέρεται σαν ηµιµονωτής. Στις ηλεκτρικά αγώγιµες αυτές 

ιδιότητες του δέρµατος βασίζεται και η κατασκευή του αισθητήρα. Η ηλεκτρική 

συµπεριφορά του εξωτερικού στρώµατος νεκρών κυττάρων του δέρµατος 

ισοδυναµεί µε έναν πυκνωτή, ενώ το εσωτερικό στρώµα των ζωντανών κυττάρων 
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ισοδυναµεί µε ένα αγωγό.[Electric Field Fingerprint Sensor Apparatus and Related 

Methodes] 

Ο συγκεκριµένος αισθητήρας διαθέτει µια γεννήτρια διέγερσης 

εναλλασσόµενης τάσης (Exitation Generation) RF συχνότητας µε σκοπό το ρεύµα να 

διαπεράσει το στρώµα του δέρµατος µε τα νεκρά κύτταρα που ισοδυναµεί µε 

πυκνωτή µε αποτέλεσµα να κλείσει κύκλωµα µεταξύ του στρώµατος δέρµατος µε τα 

ζωντανά κύτταρα και ενός επιπέδου αναφοράς του RF σήµατος (Excitation signal 

reference plane) και βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα πίνακα από µικροσκοπικές 

επίπεδες κεραίες (solid state antenna array), ο οποίος βρίσκονται κάτω ακριβώς από 

την επιφάνεια του αισθητήρα που έρχεται σε επαφή µε το δάκτυλο. 

Η RF συχνότητα επιλέγεται αρκετά χαµηλή, ώστε το µήκος κύµατος να µην 

είναι αρκετά µεγαλύτερο από τις διαστάσεις του αισθητήρα µε αποτέλεσµα να µην 

δηµιουργείται σηµαντικά µεγάλη µαγνητική συνιστώσα που θα επηρέαζε το 

ηµιστατικό πεδίο που δηµιουργείται. Επίσης, επιλέγεται αρκετά υψηλή ώστε να 

διαπερνά το στρώµα του δέρµατος µε τα νεκρά κύτταρα, τα οποία έχουν µικρή 

αγωγιµότητα.  

Όταν ένα δάκτυλο τοποθετηθεί στην επιφάνεια του αισθητήρα κάνει 

ηλεκτρική επαφή µε τον αισθητήρα, µέσω του Drive-Ring και κλείνει κύκλωµα 

µεταξύ του στρώµατος δέρµατος µε τα ζωντανά κύτταρα (Live skin cell layer) και 

του επιπέδου αναφοράς (Excitation signal reference plane), µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί ένα ηµιστατικό επίπεδο ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ του στρώµατος του 

ζωντανού δέρµατος και του επιπέδου αναφοράς.  

Ουσιαστικά, το στρώµα δέρµατος µε τα ζωντανά κύτταρα (Live skin cell 

layer) και το επιπέδου αναφοράς αποτελούν τους οπλισµούς ενός πυκνωτή, ανάµεσα 

στους οποίους αναπτύσσεται το ηµιστατικό επίπεδο ηλεκτρικό πεδίο. Επειδή όµως ο 

ένας οπλισµός του πυκνωτή είναι το στρώµα του δέρµατος µε τα ζωντανά κύτταρα 

(Live skin cell layer) και το σχήµα του έχει το σχήµα των παρυφών και των 
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κοιλάδων του δακτυλικού αποτυπώµατος, αναπτύσσεται ένα ηµιστατικό ηλεκτρικό 

επίπεδο πεδίο, το οποίο ακολουθεί την µορφή των παρυφών και των κοιλάδων 

ακριβώς όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Οι µαύρες γραµµές, οι οποίες 

ακολουθούν την µορφή των παρυφών και των κοιλάδων, στο σχήµα δείχνουν την 

γεωµετρία του πεδίου (Electric field geometry), όπου σε κάθε µαύρη γραµµή η 

ένταση του πεδίου είναι ίδια.  

Ο πίνακας από τις µικροσκοπικές επίπεδες κεραίες (solid state antenna array) 

βρίσκεται µέσα στο πεδίο και καταγράφει την ένταση του πεδίου σε κάθε σηµείο του 

επιπέδου των κεραιών. Κάθε επίπεδη κεραία από τον πίνακα κεραιών καταγράφει 

την ένταση του πεδίου σε εκείνο το σηµείο, η οποία είναι ανάλογη µε την απόσταση 

της επίπεδης κεραίας από την επιφάνεια του δέρµατος. Η απόσταση αυτή 

αντιστοιχείται σε ένα τόνο του γκρι. ∆ηλαδή κάθε κεραία µπορεί να αντιστοιχήσει 

σε ένα εικονοστοιχείο και ανάλογα µε την απόστασή της από την επιφάνεια του 

δέρµατος να δώσει έναν τόνο του γκρι. Το σήµα από κάθε κεραία διαβάζεται µέσω 

ενός ενισχυτή, το οποίο στην συνέχεια συνθέτει την ψηφιακή εικόνα του δακτυλικού 

αποτυπώµατος. Για κάθε κεραία υπάρχει και ένας ενισχυτής. 

 Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της παραπάνω τεχνολογίας είναι η ικανότητα 

συλλογής των δακτυλικών αποτυπωµάτων ανεξαρτήτως τις µολύνσεις από σκόνη, 

λάδι ή άλλα υλικά τις οποίες µπορεί να έχει το δακτυλικό αποτύπωµα την ώρα της 

συλλογής του, διότι η µέτρηση γίνεται κατευθείαν στο εσωτερικό στρώµα του 

δέρµατος, των ζωντανών κυττάρων τα οποία δεν αλλοιώνονται. Το πλεονέκτηµα 

αυτό δεν υπάρχει σε καµία άλλη τεχνολογία συλλογής δακτυλικών αποτυπωµάτων.  

Μειονέκτηµα αποτελεί η κακή αγωγιµότητα µέσω του Drive-Ring στην 

περίπτωση που υπάρχει έντονη ξηροδερµία στη περιοχή του δακτυλικού 

αποτυπώµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτό να κλείσει κύκλωµα µέσο του 

στρώµατος δέρµατος µε τα ζωντανά κύτταρα (Live skin cell layer) και ακολούθως 

να γίνει η απεικόνισή του. 
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5.8 Βιοµετρικά συστήµατα αναγνώρισης στο χώρο της υγείας 
Στην περίπτωση του συστήµατος εξακρίβωσης (Verification) στο χώρο ενός 

νοσοκοµείου, o επαγγελµατίας υγείας εισάγει το όνοµά του ή ένα µυστικό κωδικό 

PIN (Personal Identification Number) και ακολούθως εισάγει το βιοµετρικό του 

χαρακτηριστικό. Ο αισθητήρας απόκτησης βιοµετρικών χαρακτηριστικών 

µετατρέπει το βιοµετρικό χαρακτηριστικό σε ψηφιακό σήµα και εφόσον προχωρήσει 

στο επίπεδο ταιριάσµατος (Matcher), γίνεται σύγκριση µόνο µε τα χαρακτηριστικά 

(templates) του γνήσιου χρήστη που είναι αποθηκευµένο στην βάση δεδοµένων του 

συστήµατος.  

Στην περίπτωση της ταυτοποίησης (identification) δεν εισάγεται κωδικός ή 

όνοµα και το σύστηµα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά (Templates) που εξήχθησαν από 

το βιοµετρικό χαρακτηριστικό του χρήστη µε όλα τα χαρακτηριστικά όλων των 

χρηστών (N) που είναι αποθηκευµένα στην βάση του συστήµατος. Η έξοδος ενός 

συστήµατος ταυτοποίησης είναι η ταυτότητα του χρήστη µε βάσει το βιοµετρικό 

χαρακτηριστικό που τοποθετήθηκε στην είσοδο του συστήµατος ή ένα µήνυµα που 

δηλώνει ότι ο χρήστης δεν βρέθηκε στην βάση δεδοµένων (user not identified). Όταν 

οι βάσεις βιοµετρικών δεδοµένων είναι πολύ µεγάλες χρησιµοποιούνται και τεχνικές 

ταξινόµησης των βιοµετρικών χαρακτηριστικών σε κατηγορίες προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναζήτησης και η ανάγκη για µεγάλη υπολογιστική ισχύ 

του συστήµατος αναγνώρισης. 

Από αυτό το σηµείο και πέρα, ο επαγγελµατίας υγείας βρισκόµενος µπροστά 

σε ένα τερµατικό και ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης που του επιτρέπεται, 

αποκτά πρόσβαση στην βάση δεδοµένων ιατρικών δεδοµένων ασθενών. Τώρα 

µπορεί να µελετήσει τις εξετάσεις και το ιστορικό του ασθενούς µε ασφάλεια ώστε 

να προχωρήσει  ταχύτερα στην διάγνωση. 

Με την βοήθεια του συστήµατος καταγραφής των ατόµων µε τη χρήση 

βιοµετρικών µεθόδων, η βιοµετρική ασφάλεια είναι πιο ασφαλής από τις µεθόδους 

όπως οι κωδικοί πρόσβασης, οι αριθµοί PIN, οι έξυπνες κάρτες (smart cards), τα 
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tokens ή PKI, επειδή η βιοµετρική προσδιορίζει άτοµα παρά τις συσκευές. Αυτές οι 

µέθοδοι ασφάλειας µπορούν να χαθούν ή υποκλαπούν και εποµένως να περιέλθουν 

στα χέρια αναρµόδιων χρηστών. Ένα βιοµετρικό χαρακτηριστικό, όπως ένα 

δακτυλικό αποτύπωµα, είναι ένα κλειδί που δεν µπορεί ποτέ να χαθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

SMART CARD 

6.1 Εισαγωγή στις πλαστικές κάρτες 
Η έξυπνη κάρτα στην πραγµατικότητα ορίζεται ως µία πλαστική κάρτα, 

συνήθως σε µέγεθος και σχήµα πιστωτικής κάρτας µε ενσωµατωµένο τσιπ 

µικροεπεξεργαστών και µνήµης που της δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και 

επεξεργασίας µεγάλου όγκου δεδοµένων για την εξυπηρέτηση ποικίλων εφαρµογών, 

η οποία συµµορφώνεται µε διεθνή πρότυπα. Ο µικροσκοπικός αυτός υπολογιστής 

µπορεί να διαθέτει και δυνατότητες ασύρµατης επικοινωνίας. [W. Rankl and W. 

Effing 2000] 

Η έξυπνη κάρτα µπορεί να διαθέτει Ηλεκτρικά ∆ιαγράψιµη 

Προγραµµατιζόµενη Μνήµη Μόνο Ανάγνωσης (EEPROM/Electrical Erasable 

Programmable Read Only Memory), η οποία διατηρεί τα περιεχόµενα ακόµα και 

όταν δεν παρέχεται ηλεκτρική τάση. ∆εν υπάρχουν µπαταρίες στην έξυπνη κάρτα. 

Ενέργεια παρέχεται εξωτερικά από την συσκευή ανάγνωσης, είτε αυτή είναι επαφής 

είτε όχι. Επίσης και ο χρονισµός της CPU παρέχεται από τη συσκευή ανάγνωσης. 

Οι έξυπνες κάρτες περιέχουν λειτουργικό σύστηµα, όπως και οι προσωπικοί 

υπολογιστές και µπορούν να αποθηκεύσουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες 

που είναι πλήρως διαδραστικές. Πολύπλοκες έξυπνες κάρτες περιέχουν επίσης µια 

δοµή µυστικών κλειδιών κρυπτογράφησης και αλγορίθµων.  

Λόγω του υψηλού επιπέδου ασφάλειας έξυπνων καρτών και της off-line 

φύσης τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσβληθούν από hacker. Επειδή είναι 

δύσκολο να ανακτηθούν δεδοµένα χωρίς έγκριση, µια έξυπνη κάρτα είναι µοναδικά 
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κατάλληλη για την ασφαλή και κατάλληλη αποθήκευση δεδοµένων. Χωρίς άδεια 

του κατόχου καρτών, τα στοιχεία δεν θα µπορούσαν να ληφθούν ή να 

τροποποιηθούν. Εποµένως, η έξυπνη κάρτα θα µπορούσε περαιτέρω να ενισχύσει 

την ιδιωτικότητα του χρήστη. 

Η ευκολία µεταφοράς και χρήσης τους, η δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου 

όγκου πληροφοριών, η υπολογιστική ισχύς, η ασφάλεια των δεδοµένων που 

προσφέρουν, το χαµηλό τους κόστος είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που 

κάνουν τις έξυπνες κάρτες να χρησιµοποιούνται σε όλο και περισσότερες 

εφαρµογές. Οι έξυπνες κάρτες είναι πολύ χρήσιµες σαν µέσο συναλλαγών, 

εξουσιοδότησης και αναγνώρισης ταυτότητας. Καθώς οι δυνατότητες τους 

µεγαλώνουν, µπορούν να αντικαταστήσουν ότι περιέχεται στα πορτοφόλια µας, 

συµπεριλαµβανοµένου των πιστωτικών καρτών, διπλωµάτων και µετρητών. 

Μπορούν να περιέχουν διάφορα πιστοποιητικά για αναγνώριση της ταυτότητας µας 

και να χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε είµαστε και σε οποιοδήποτε δίκτυο έχουµε 

συνδεθεί ως αποδεικτικό ταυτότητας.  

Επίσης, επιτρέπουν πλέον τη δηµιουργία RSA κλειδιών µήκους 1024 ή και 

2048 bit από τον επεξεργαστή της κάρτας σε εύλογο χρονικό διάστηµα (10 - 20 

δευτερόλεπτα). Σχεδόν όλες οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν έξυπνες κάρτες 

βασίζονται στο γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να πλαστογραφηθεί η κάρτα ή να 

υπάρξει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα προστατευόµενα δεδοµένα που 

περιέχονται στην κάρτα. 

Το κυριότερο µειονέκτηµα της τεχνολογίας είναι η απαίτηση για την ύπαρξη 

συσκευής ανάγνωσης (smart card reader) στον υπολογιστή που θα χρησιµοποιηθεί η 

κάρτα. Μέχρι σήµερα η πλειονότητα των κατασκευαστών υπολογιστών δεν 

περιλαµβάνει συσκευές ανάγνωσης στις βασικές συνθέσεις των προϊόντων τους, 

παρόλο που το κόστος των συσκευών έχει µειωθεί σηµαντικά.  
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Λύση σε αυτό το πρόβληµα φαίνεται να δίνει η τεχνολογία των USB tokens, 

δηλαδή έξυπνων καρτών σε µέγεθος κλειδοθήκης (µπρελόκ), που συνδέονται σε 

υπολογιστή µέσω της θύρας USB. Με την συγκεκριµένη λύση παρέχεται πλήρης 

προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε συστήµατα ακόµα και αν τα 

συστήµατα αυτά κλαπούν µε απώτερο σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες που 

αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους και µέσα µεταφοράς δεδοµένων όπως USB 

sticks, floppy disks, συσκευές backup κλπ. Η απόλυτη κρυπτογράφηση των 

δεδοµένων και η προηγµένη ασφάλεια πρόσβασης κατά την εκκίνηση του 

συστήµατος πριν την πρόσβαση στο λειτουργικό σύστηµα µε χρήση USB Token και 

Personal Identification Number (PIN), διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών 

σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

Οι έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται σε µια µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, 

όπως: 

• Αυτόνοµη συλλογή εισιτηρίων στα λεωφορεία, τρένα και αεροπλάνα 

• Οικονοµικές συναλλαγές 

• Ηλεκτρονικό χρηµατικό κεφάλαιο (electronic purse) [IBMSC] 

• Βιοµετρική αναγνώριση ταυτότητας (biometric identification) 

• Έλεγχος πρόσβασης 

• Τηλέφωνα 

Κυβερνητικές, οικονοµικές, µεταφορικές, τηλεπικοινωνιακές, εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες περίθαλψης πρόκειται να χρησιµοποιήσουν ή 

χρησιµοποιούν ήδη έξυπνες κάρτες ως µέσα παροχής καλύτερης ασφάλειας και 

βελτιωµένες υπηρεσίες στους πελάτες και στους χρήστες τους. [Mike Hendry 2001] 

6.2 Ιστορία της Ανάπτυξης των πλαστικών καρτών 
Η χρήση των πλαστικών καρτών ξεκίνησε στις Η.Π.Α στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950. Η χαµηλή τιµή του συνθετικού υλικού του PVC επέτρεψε την 

µαζική παραγωγή και µε µεγάλη διάρκεια ζωής καρτών. Αυτές οι κάρτες άρχισαν να 
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είναι περισσότερο βολικές έναντι του χαρτιού που χρησιµοποιούταν µέχρι τότε, το 

οποίο προφανώς δεν είναι το ίδιο ανθεκτικό, όσο οι πλαστικές κάρτες. Η πρώτη 

πλαστική κάρτα πληρωµής γενικού σκοπού εκδόθηκε από την Diners Club το 1950. 

Προοριζόταν για µια συγκεκριµένη υψηλή τάξη ανθρώπων και είχε τον χαρακτήρα 

επικύρωσης της ισχυρής οικονοµικής κατάστασης. Η εισαγωγή της Visa και της 

MasterCard στο πεδίο, οδήγησε στην εξάπλωση της χρησιµοποίησης του πλαστικού 

χρήµατος, αρχικά στις Η.Π.Α, µε την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο να ακολουθεί 

αυτή την τάση λίγα χρόνια αργότερα.  

Αρχικά η λειτουργία των καρτών ήταν σχετικά τετριµµένη, καθώς 

αποτελούσαν φορείς δεδοµένων, οι οποίοι παρείχαν ασφάλεια ενάντια της 

πλαστογραφίας. Γενικές πληροφορίες, όπως το όνοµα του κατόχου της κάρτας, ήταν 

τυπωµένες πάνω στην επιφάνεια της, ενώ τα προσωπικά δεδοµένα του κατόχου της 

και ο αριθµός της ήταν σε ανάγλυφη µορφή. Επιπλέον πολλές κάρτες είχαν ένα 

πεδίο προκειµένου ο κάτοχος της κάρτας να έχει την δυνατότητα να υπογράφει. Οι 

κάρτες που µόλις περιγράψαµε ήταν αυτές της πρώτης γενιάς και παρείχαν 

προστασία κατά της πλαστογραφίας µέσω µεθόδων που κυρίως ήταν εµφανείς, 

δηλαδή µέσω του πεδίου της υπογραφής και των εκτυπωµένων πεδίων που 

περιγράψαµε. Άρα η ασφάλεια του συστήµατος είχε να κάνει κυρίως µε την 

ποιότητα του και την ευσυνειδησία του υπαλλήλου που δεχόταν ή όχι, τις κάρτες 

αυτού του είδους. Αρχικά αυτό δεν ήταν τόσο µεγάλο πρόβληµα, αφού οι κάρτες 

ήταν λίγες σε αριθµό, ωστόσο καθώς η χρησιµοποίηση των καρτών αυξανόταν, 

µεγαλύτερος γινόταν και ο κίνδυνος για κακόβουλη χρήση της κάρτας κάνοντας 

επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης νέων µεθόδων ασφαλείας. 

Στην πραγµατικότητα, η ιστορική προέλευση των έξυπνων καρτών µας 

οδηγεί στη δεκαετία του 70. Το 1968, οι γερµανοί εφευρέτες Jurgen Dethloff και 

Helmut Grotrupp δηµιούργησαν την πρώτη κάρτα µε ολοκληρωµένο κύκλωµα (ICC/ 

integrated circuit card). ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1970 στην Ιαπωνία, ο εφευρέτης 

Kunitaka Arimura διατύπωσε µία παρόµοια πατέντα στην ιδέα της έξυπνης κάρτας. 
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Τα πραγµατικά θεµέλια όµως για την υλοποίηση της τεχνολογίας των έξυπνων 

καρτών µπήκαν το 1974 στη Γαλλία από τον ανεξάρτητο εφευρέτη και ερευνητή 

Roland Moreno. O Moreno υλοποίησε πιλοτικά την ένωση πλαστικής κάρτας και 

µικροτσίπ, το παρουσίασε σε κάποιες τράπεζες στη Γαλλία και τον επόµενο χρόνο 

το κατοχύρωσε και ως πατέντα.  

Η πρώτη έξυπνη κάρτα κατασκευάστηκε το 1979 από τη Motorola για 

εµπορική χρήση στο γαλλικό τραπεζικό σύστηµα. Στη Γαλλία το 1984 εφαρµόστηκε 

µε επιτυχία ένα µεγάλο πιλοτικό πρόγραµµα µε έξυπνες τηλεφωνικές κάρτες. Τα 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα που χρησιµοποιούνται σε µία τηλεκάρτα είναι σχετικά 

µικρά, απλά και φτηνά ολοκληρωµένα κυκλώµατα µνήµης, τα οποία είναι 

κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε το διαθέσιµο χρηµατικό υπόλοιπο της κάρτας να 

µειώνεται ανάλογα µε τη χρήση.  

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα µε µικροεπεξεργαστή, που είναι αρκετά 

µεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα, χρησιµοποιήθηκαν αρχικά σε µεγάλες ποσότητες, σε 

εφαρµογές τηλεπικοινωνιών και συγκεκριµένα κινητών τηλεπικοινωνιών. 

Πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό υπήρξε το Γερµανικό Ταχυδροµείο χρησιµοποιώντας 

το 1988 µία κάρτα µε µικροεπεξεργαστή που παρείχε εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 

στο αναλογικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας C-Netz. Η κίνηση αυτή άνοιξε το δρόµο 

για τη χρήση των έξυπνων καρτών στα µετέπειτα ψηφιακά GSM δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας. Μια άλλη εφαρµογή που έλαβε µέρος στη Γερµανία έκανε χρήση 70 

εκατοµµυρίων έξυπνων καρτών που περιείχαν πληροφορίες ιατρικής ασφάλισης.  

Στις ΗΠΑ η τεχνολογία των έξυπνων καρτών δεν είχε την ίδια ανταπόκριση 

που είχε στην Ευρώπη. Για να εξοικειωθεί ο κόσµος µε τη νέα αυτή τεχνολογία, η 

Visa εξέδωσε στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 πάνω από 1,5 

εκατοµµύριο κάρτες VISACash. Την ίδια χρονιά η Visa και η MasterCard 

επιχορηγούν έρευνες µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος της συµβατότητας των 

καρτών µε περιβάλλοντα προγραµµατισµού µε αποτέλεσµα την δηµιουργία της 

JavaCard. 
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Καθώς προχωράµε στον 21ο αιώνα, οι έξυπνες κάρτες θα έχουν σηµαίνοντα 

ρόλο στην ηλεκτρονική επιχειρησιακή δραστηριότητα, διότι είναι αποδεδειγµένα ένα 

ιδανικό µέσο για την ασφαλή αποθήκευση κρυπτογραφικών κλειδιών και 

αλγορίθµων. 

Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην σύγχρονη κρυπτογραφία, οι οποίες 

έδωσαν τη δυνατότητα σε έξυπνες κάρτες να έχουν υψηλό βαθµό ασφαλείας, 

οδήγησαν τις τράπεζες και επιχειρήσεις να πάρουν στα σοβαρά τις έξυπνες κάρτες. 

Σε άλλες εφαρµογές, όπως στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις τηλεπικοινωνίες και 

στις µεταφορές έχουν ήδη ξεκινήσει να χρησιµοποιούν έξυπνες κάρτες.  

Η βιοµηχανία των έξυπνων καρτών εξαπλώνεται µε πολύ µεγάλο ρυθµό και 

έχει φτάσει σε βαθµό παραγωγής καρτών σχεδόν ίσο µε 1.000.000.000 το χρόνο, 

ενώ πλέον οι έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται σε διάφορες εφαρµογές σε 

περισσότερες από 90 χώρες παγκοσµίως. Το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς των 

έξυπνων καρτών κατέχουν οι εφαρµογές τηλεφωνίας, οι τραπεζικές εφαρµογές και 

εφαρµογές που αφορούν το χώρο της Υγείας. 

6.3 Τεχνολογία καρτών 

6.3.1 Ανάγλυφες Κάρτες  
Η ανάγλυφη µορφή είναι η παλιότερη τεχνική για την αναγνώριση 

ταυτότητας. Οι ανάγλυφοι χαρακτήρες στην κάρτα µπορούν να µεταφερθούν σε 

χαρτί χρησιµοποιώντας απλές και οικονοµικές συσκευές. Η οπτική ανάγνωση της 

ανάγλυφης µορφής είναι πολύ απλή και η φύση και η τοπολογία της θέσης των 

ανάγλυφων χαρακτήρων καθορίζονται από το [ISO standard 7811, Identification 

Cards - Recording Technique]. 
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Σχήµα 6.1: Η µορφή του ID-1format 

Το [ISO 7811 Part 1] καθορίζει τις απαιτήσεις για τους ανάγλυφους 

χαρακτήρες, όπως για παράδειγµα την µορφή τους, το µέγεθος τους και διάφορα 

άλλα χαρακτηριστικά. Το τρίτο τµήµα [ISO 7811 Part 3] ορίζει την ακριβή θέση των 

χαρακτήρων στην κάρτα, και ορίζει επίσης δύο ξεχωριστές περιοχές.  

 
Σχήµα 6.2: Οι ανάγλυφες περιοχές σύµφωνα µε το ISO 7811-3 

Η πρώτη περιοχή διατηρείται για την τοποθέτηση του Αριθµού Αναγνώρισης 

της Κάρτας, Identification Card Number το οποίο θα ταυτοποιεί τόσο την κάρτα όσο 
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και τον χρήστη της. Η δεύτερη περιοχή διατηρείται για επιπλέον δεδοµένα που 

αφορούν τον ιδιοκτήτη της κάρτας, όπως για παράδειγµα το όνοµα και τη διεύθυνση. 

Από πρώτη µατιά, η µεταφορά δεδοµένων µε αποτύπωση ανάγλυφων χαρακτήρων 

µπορεί να φαίνεται πρωτόγονη, ωστόσο η απλότητα της την έκανε αποδεκτή ακόµα 

και σε τεχνολογικά εξελιγµένες χώρες. [Everett 2002] 

6.3.2 Εισαγωγή στις Έξυπνες κάρτες (smart cards) 
Ο όρος «έξυπνη κάρτα» χρησιµοποιείται κυρίως για τις κάρτες µε 

µικροεπεξεργαστή. Αυτές είναι οι πιο καινούργιες και πιο έξυπνες της οικογένειας 

ID-1, που ακολουθούν τις προδιαγραφές του ISO 7816. Το χαρακτηριστικό τους 

στοιχείο είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος πάνω στην κάρτα, το 

οποίο διαθέτει στοιχεία για µετάδοση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµένων. Οι 

λειτουργίες της µνήµης όπως η ανάγνωση, η εγγραφή και η διαγραφή µπορούν να 

γίνουν κάτω από ειδικές συνθήκες, που ελέγχονται τόσο από λογισµικό όσο και από 

το υλικό (hardware). Αυτοί οι τύποι κάρτας µας δίνουν τη δυνατότητα να έχουµε 

πολύ µεγαλύτερο χώρο για αποθήκευση δεδοµένων.  

Καθώς η πρόσβαση στα δεδοµένα λαµβάνει χώρα µόνο από µια σειριακή 

διεπαφή, η οποία ελέγχεται από ένα λειτουργικό σύστηµα ασφαλείας, είναι δυνατόν 

να εγγραφούν εµπιστευτικά δεδοµένα στην κάρτα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 

µπορούν να υποκλαπούν. Αυτά τα εµπιστευτικά δεδοµένα µπορεί κανείς να τα 

επεξεργαστεί µόνο εσωτερικά µέσω της υπολογιστικής µονάδας.  

Το πρότυπο για έξυπνες κάρτες, ISO 7816 [ISO 7816], βασίζεται στο format 

ID-1. Το µέγεθος της κάρτας καθώς και τα υπόλοιπα φυσικά χαρακτηριστικά της, η 

ανθεκτικότητα της κάρτας στην θερµοκρασία, η ελαστικότητά της, η θέση των 

ηλεκτρικών επαφών και η λειτουργία τους, ο τρόπος επικοινωνίας του 

ολοκληρωµένου κυκλώµατος µε τον έξω κόσµο καθορίζονται από τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό Τυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO). 
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Πάχος: 0.76 ±0.08,Μήκος: 85.6 ± 0.12,Πλάτος:53.97 ± 0.05  

Σχήµα 6.3 Εξωτερική όψη µιας smart card και οι επαφές της 

Η ταξινόµηση των έξυπνων καρτών µπορεί να γίνει βάσει πληθώρας 

κριτηρίων και συγκεκριµένα, ανάλογα µε το είδος της λογικής που περιέχουν, 

ανάλογα µε τον τύπο των επαφών τους και ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των 

εφαρµογών που υποστηρίζουν. 

Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να ταξινοµηθούν όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα:  

 
Σχήµα 6.4: Ταξινόµηση έξυπνων καρτών 
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Οι έξυπνες κάρτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το αν έχουν 

µικροεπεξεργαστή (CPU) ή όχι. Οι κάρτες χωρίς µικροεπεξεργαστή ονοµάζονται 

κάρτες µνήµης (memory cards). Οι κάρτες µε ολοκληρωµένο κύκλωµα (Integrated 

Circuit Cards) είναι γνωστές επίσης και ως κάρτες µε µικροεπεξεργαστή 

(microprocessor cards) ή ως κάρτες µε chip (chip cards). 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα, η έξυπνη κάρτα ανταλλάσσει δεδοµένα µε 

τον έξω κόσµο µε δύο τρόπους: 

1) Μέσω επιχρυσωµένων επαφών (gold plated contacts). Αυτές οι κάρτες 

ονοµάζονται κάρτες επαφής (contact smartcards). 

2) Με εκποµπή ραδιοσυχνότητας (radio frequency) χρησιµοποιώντας µια 

κεραία ενσωµατωµένη στην κάρτα. Αυτές οι κάρτες ονοµάζονται 

έξυπνες κάρτες άνευ επαφής (contactless smartcards). 

Για να έχουµε ανταλλαγή πληροφορίας εάν έχουµε κάρτα επαφής, η κάρτα 

πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή ανάγνωσης (reader). Όταν έχουµε κάρτα άνευ 

επαφής πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην ειδική συσκευή ανάγνωσης άνευ επαφής 

(contactless reader). 

Με στόχο να δώσουµε µια ευρύτερη εικόνα θα περιγράψουµε διάφορους 

τύπους καρτών του τύπου ID-1. Θα επικεντρωθούµε ιδιαίτερα στις κρυπτογραφικές 

κάρτες µε µικροεπεξεργαστή, διότι είναι πολύ σηµαντικές για τα συστήµατα 

ασφαλείας των υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων. 

Βασικός σκοπός των έξυπνων καρτών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 

ταυτότητας είναι να πραγµατοποιούν ευαίσθητες από άποψη ασφάλειας, 

κρυπτογραφικές λειτουργίες (δηµιουργία ζεύγους κλειδιών, αποθήκευση και 

ελεγχόµενη πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του ζεύγους) στο προστατευόµενο 

εσωτερικό τους περιβάλλον. Λόγω των κρυπτογραφηµένων αρχείων συστήµατος, το 

ιδιωτικό κλειδί δεν αποθηκεύεται στη µνήµη ή σε δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

δηλαδή σε περιοχή από όπου οι πιθανότητες διαρροής του είναι συγκριτικά 
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µεγαλύτερες. Τα δεδοµένα µπορούν πλέον να αποθηκεύονται σε αρχεία µε 

ασφάλεια.  

Επίσης, οι έξυπνες κάρτες µπορούν να κάνουν τον έλεγχο αυθεντικότητας 

κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφαλέστερο. Συνήθως, ο έλεγχος 

αυθεντικότητας µε έξυπνες κάρτες γίνεται µε χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, που 

βρίσκονται αποθηκευµένα στην κάρτα. Για παράδειγµα, αντί για όνοµα χρήστη και 

κωδικό ασφαλείας, ο κάτοχος της έξυπνης κάρτας και του ψηφιακού πιστοποιητικού 

µπορεί να ακολουθήσει µια διαδικασία πρόκλησης - απόκρισης (challenge - 

response). Κατά τη διαδικασία αυτή, ο χρήστης αρχικά παρουσιάζει το 

πιστοποιητικό του. Στη συνέχεια, στον χρήστη παρουσιάζεται µια τυχαία 

συµβολοσειρά κρυπτογραφηµένη µε το δηµόσιο κλειδί του (πρόκληση). Ο χρήστης 

αποκρυπτογραφεί την πρόκληση µε το ιδιωτικό του κλειδί και την επιστρέφει 

(απόκριση). Ο έλεγχος αυθεντικότητας επιτυγχάνεται, καθώς αφενός αποδεικνύεται 

η γνησιότητα και το αναλλοίωτο του πιστοποιητικού (µε την υπογραφή της Αρχής 

Πιστοποίησης) και αφετέρου αποδεικνύεται ότι ο χρήστης είναι πράγµατι ο 

ιδιοκτήτης του πιστοποιητικού, αφού µόνο ο ιδιοκτήτης έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό 

κλειδί για την αποκρυπτογράφηση της πρόκλησης, µε την προϋπόθεση βέβαια να 

µην έχει διαρρεύσει το ιδιωτικό κλειδί. Επίσης, στην περίπτωση της δηµιουργίας 

ψηφιακών υπογραφών, η αυξηµένη προστασία που παρέχουν οι έξυπνες κάρτες στο 

ιδιωτικό κλειδί, καθιστούν τις ψηφιακές υπογραφές περισσότερο αξιόπιστες. 

Οι έξυπνες κάρτες προσφέρουν ένα αριθµό πλεονεκτηµάτων σε σύγκριση µε 

τις κάρτες µαγνητικής ταινίας. Για παράδειγµα, η µέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 

µιας έξυπνης κάρτας είναι πολλές φορές µεγαλύτερη από αυτή µιας κάρτας µε 

µαγνητική ταινία. Μόνο οι οπτικές κάρτες που θα αναφέρουµε παρακάτω έχουν τη 

δυνατότητα µεγαλύτερης αποθηκευτικής ικανότητας. Επιπλέον, τα πλεονεκτήµατα 

των έξυπνων καρτών έχουν να κάνουν µε την υψηλό βαθµό αξιοπιστίας που 

προσφέρουν και την µεγάλη διάρκεια ζωής που διαθέτουν σε σύγκριση µε αυτή των 

µαγνητικών καρτών. [Mayes Markantonakis 2008] 
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6.3.2.1 Κάρτες µνήµης (memory cards) 
Οι πρώτες έξυπνες κάρτες που δηµιουργήθηκαν ήταν οι κάρτες µνήµης που 

αποτελούν ακόµα και σήµερα την πλειονότητα των καρτών που χρησιµοποιούνται. 

Μία κάρτα µνήµης δεν έχει ενσωµατωµένο µικροεπεξεργαστή και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µόνο για αποθήκευση δεδοµένων. Η µνήµη που χρησιµοποιείται 

ονοµάζεται EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). 

Μπορούν να αποθηκεύσουν από µερικές εκατοντάδες bit ως συνήθως 16Kbyte 

πληροφορίας. Η πρόσβαση στην µνήµη ελέγχεται από µια µονάδα έλεγχου λογικής 

(security logic), η οποία στην πιο απλή περίπτωση αποτελείται από προστασία 

γραφής ή διαγραφής για όλη ή για ορισµένες περιοχές µνήµης. Τα πιο περίπλοκα 

µοντέλα µπορούν να εκτελέσουν απλές κρυπτογραφικές λειτουργίες και περιορίζουν 

την πρόσβαση για ανάγνωση (restricted read access).  

Στην ουσία, το κανάλι επικοινωνίας ανάµεσα στο χρήστη και την κάρτα 

βρίσκεται πάντα υπό τον άµεσο έλεγχο της συσκευής ανάγνωσης. Τα δεδοµένα 

µεταφέρονται στην κάρτα και από την κάρτα µέσω της θύρας Εισόδου/Εξόδου. Στις 

κάρτες µνήµης δεν υπάρχει κάποιος µηχανισµός ασφαλείας µε αποτέλεσµα συχνά τα 

δεδοµένα να είναι εκτεθειµένα σε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. 

Οι κάρτες µνήµης είναι τυπικά πολύ φθηνότερες και πολύ λιγότερο 

λειτουργικές από τις κάρτες µε µικροεπεξεργαστή και µειονεκτούν στα θέµατα 

προστασίας και διαχείρισης δεδοµένων. Η απλή τεχνολογία τους, τους δίδει την 

δυνατότητα να κατασκευάζονται πολύ φθηνά και να κοστίζουν κάτω από US $1 η 

µία σε µεγάλες ποσότητες.  

Το τρίτο τµήµα [Part 3] του πρωτοκόλλου [ISO 7816] ορίζει έναν ειδικό 

σύγχρονο τρόπο µεταφοράς, ο οποίος επιτρέπει την ανάπτυξη απλών και 

οικονοµικών κυκλωµάτων. Ωστόσο κάποιες κάρτες χρησιµοποιούν το I2C bus, το 

οποίο χρησιµοποιείται κυρίως σε συνδυασµό µε σειριακής πρόσβασης µνήµες. Οι 

κάρτες µνήµης χρησιµοποιούνται κυρίως για προπληρωµένες τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις και κάρτες ασφάλειας υγείας. [Mayes Markantonakis 2008]  
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Το σχήµα που παρουσιάζουµε στη συνέχεια περιγράφει τη δοµή του 

αρχιτεκτονικού διαγράµµατος µιας κάρτας µνήµης. 

 
Σχήµα 6.5: Το block διάγραµµα µιας κάρτας µνήµης.  

6.3.2.2 Κάρτες µαγνητικής ταινίας  
Το ουσιαστικό πρόβληµα των ανάγλυφων καρτών είναι ότι δηµιουργούν ένα 

µεγάλο αριθµό από χάρτινες αποδείξεις, οι οποίες είναι δύσκολο να επεξεργαστούν. 

Μια λύση σε αυτό το θέµα είναι η ψηφιακή κωδικοποίηση των δεδοµένων της 

κάρτας σε µια µαγνητική ταινία η οποία βρίσκεται στο πίσω µέρος της κάρτας. Η 

µαγνητική ταινία διαβάζεται αφού τη διαπεράσουµε κατά µήκος µιας συσκευής 
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ανάγνωσης είτε µε µηχανικό, είτε µε αυτόµατο τρόπο. Η επεξεργασία αυτή δεν 

απαιτεί την χρήση χαρτιού. [Mayes Markantonakis 2008] 

     
Σχήµα 6.6: ∆ύο όψεις κάρτας µαγνητικής ταινίας 

Τα µέρη [ISO 7811 2, 3, 4] καθορίζουν τις ιδιότητες µιας µαγνητικής κάρτας, 

τις τεχνικές κωδικοποίησης και την θέση των µαγνητικών ταινιών. Η µαγνητική 

ταινία µπορεί να περιέχει µέχρι τρεις τοµείς. Οι τοµείς (1) και (2) είναι καθορισµένοι 

έτσι ώστε να έχουν µόνο δυνατότητα ανάγνωσης, ενώ ο τοµέας (3) έχει και 

δικαιώµατα γραφής. Ακόµα και αν η αποθηκευτική δυνατότητα µιας µαγνητικής 

ταινίας είναι περίπου 1000 bits, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ, είναι ωστόσο 

υπεραρκετό για την αποθήκευση των στοιχείων που υπάρχουν στις ανάγλυφες 

κάρτες. Επιπλέον τα δεδοµένα µπορούν να γραφούν ή να διαβαστούν στον τρίτο 

τοµέα, όπως για παράδειγµα η τελευταία δοσοληψία που έλαβε χώρα. 

Οι κάρτες µαγνητικής ταινίας είναι ευρέως διαδεδοµένες και 

χρησιµοποιούνται από το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, όπως στις πιστωτικές 

κάρτες, στις κάρτες αυτόµατης ανάληψης µετρητών, στις κάρτες ελέγχου πρόσβασης 

σε κτίρια. Οι κάρτες µαγνητικής ταινίας χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύουν 

πληροφορίες σε µορφή αναγνώσιµη από µηχανές και έτσι έχουν αυτοµατοποιήσει 

καθηµερινές συναλλαγές και διαδικασίες. Η εκτεταµένη τους χρήση έχει σαφώς 

διευκολύνει τον απλό χρήστη καθώς και διάφορους τραπεζικούς και εµπορικούς 

οργανισµούς, έχει όµως ταυτόχρονα επιδείξει σηµαντικά µειονεκτήµατα τα οποία 

δεν µπορούµε να παραβλέψουµε. 
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Σχήµα 6.7: Οι περιοχές των µαγνητικών ταινιών σε κάρτα του [ID-1 format] 

Εξετάζοντας τα µειονεκτήµατα αυτά έχουµε να παρατηρήσουµε ότι η κύρια 

πηγή προβληµάτων έγκειται στο γεγονός ότι τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη 

µαγνητική ταινία µιας κάρτας µπορούν εύκολα να διαβαστούν και να τροποποιηθούν 

από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο κατάλληλο εξοπλισµό. Έτσι είναι σαφές ότι 

εµπιστευτικές και κρίσιµες πληροφορίες, όπως ο κωδικός αναγνώρισης του κατόχου, 

δεν µπορούν να αποθηκεύονται στην ίδια τη κάρτα, αλλά αναγκαστικά 

καταχωρούνται σε κάποια κεντρική βάση δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι για να 

εκτελεστεί οποιαδήποτε συναλλαγή πρέπει το τερµατικό συναλλαγής (π.χ. ΑΤΜ) να 

είναι online συνδεδεµένο µε κάποιο κεντρικό υπολογιστή για να γίνει πιστοποίηση 

αυθεντικότητας, διαδικασία χρονοβόρα και µε υψηλό κόστος. 

Έτσι, η χρήση των καρτών µαγνητικής ταινίας συνδυάζεται µε την ύπαρξη 

και συντήρηση µεγάλων κεντρικών συστηµάτων για τη διαφύλαξη και επεξεργασία 

των ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και µε τη συντήρηση κυκλωµάτων για τις 

απαραίτητες online συνδέσεις µεταξύ κεντρικών βάσεων δεδοµένων και σηµείων 

πώλησης - συναλλαγής. 

Επιπλέον, οι κάρτες µαγνητικής ταινίας παρουσιάζουν ευαισθησία σε 

παράγοντες, όπως τα µαγνητικά πεδία, φθορά των επαφών από αιχµηρά αντικείµενα 

και η παρατεταµένη χρήση τους, οι οποίοι µπορούν να καταστρέψουν τη µαγνητική 
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ταινία της κάρτας. Επίσης, οι κάρτες αυτές σχεδιάζονται για µία και µόνο εφαρµογή 

και οποιαδήποτε αλλαγή στα χαρακτηριστικά της εφαρµογής ή στα στοιχεία του 

κατόχου σηµαίνει αντικατάσταση της ίδιας της κάρτας. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, µε κυριότερο θέµα την ασφάλεια δεδοµένων και της 

εγκυρότητας των συναλλαγών, καθιστούν τις κάρτες µαγνητικής ταινίας ένα προϊόν 

που δεν δύναται να καλύψει πλήρως τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες και 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Οι κατασκευαστές αυτού του είδους καρτών χρησιµοποιούν διάφορα µέσα 

προκειµένου να µπορούν να προστατεύσουν τα δεδοµένα που υπάρχουν στην 

µαγνητική ταινία από την πλαστογραφία. Για παράδειγµα, οι κάρτες German 

Eurocheck περιέχουν ένα αόρατο και χωρίς την δυνατότητα τροποποίησης του 

κώδικα στο σώµα της κάρτας, ο οποίος καθιστά αδύνατη την αλλοίωση ή την 

αναπαραγωγή της µαγνητικής ταινίας. Ωστόσο, αυτή όπως και άλλες τεχνικές 

απαιτούν ένα ειδικό αισθητήρα στο τερµατικό της κάρτας, το οποίο αυξάνει το 

κόστος. 

6.3.2.3 Κάρτες µε µικροεπεξεργαστή (Microprocessor cards) 
Σε εφαρµογές που η ασφάλεια έχει σηµαντικό ρόλο χρησιµοποιούνται κάρτες 

µε µικροεπεξεργαστή. Το κύριο γνώρισµα των καρτών µε µικροεπεξεργαστή, είναι 

ότι περιλαµβάνουν στο σώµα τους, επεξεργαστή περιορισµένων δυνατοτήτων (8 bit 

ή 16 bit επεξεργαστή). Αυτές οι κάρτες είναι οι µόνες που µπορούν να 

χαρακτηριστούν τεχνικά ως έξυπνες κάρτες. [Mayes Markantonakis 2008] 

Οι µικροεπεξεργαστές λειτουργούν όπως ένας υπολογιστής µε θύρα εισόδου 

/ εξόδου, λειτουργικό σύστηµα και σκληρό δίσκο. Μπορούν να αποθηκεύσουν και 

να επεξεργαστούν δεδοµένα, κυρίως όµως ξεχωρίζουν λόγω της δυνατότητάς τους 

για δυναµική κρυπτογράφηση και για ενηµερώσεις στις εφαρµογές τους. Αυτό 

σηµαίνει ότι µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει εφαρµογές ή ακόµα να βελτιώσει 
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µία υπάρχουσα εφαρµογή, γεγονός που καθιστά τις κάρτες µε µικροεπεξεργαστή 

πολύ ευέλικτες. 

 
Σχήµα 6.8: Έξυπνη κάρτα µε µικροεπεξεργαστή και ηλεκτρικές επαφές 

Ο επεξεργαστής µπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες εγγραφής, ανάγνωσης 

και ενηµέρωσης πληροφορίας καθώς και κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης 

δεδοµένων αποθηκευµένων στην EEPROM. Χειρίζεται την περιοχή της µνήµης και 

τη πρόσβαση σε αρχεία και οργανώνει την πληροφορία σε συγκεκριµένες δοµές 

αρχείων µέσω ενός λειτουργικού συστήµατος της κάρτας (Card Operating System – 

COS). 

Η καρδιά του κυκλώµατος σε µία κάρτα µε µικροεπεξεργαστή είναι ένας 

επεξεργαστής, ο οποίος περιβάλλεται από τις εξής λειτουργικές µονάδες:  

• ROM. Στη µνήµη ROM περιέχεται το λειτουργικό σύστηµα της κάρτας, το 

οποίο εκτελεί τις εντολές που δίδονται από το τερµατικό. Το περιεχόµενο της 

ROM είναι πανοµοιότυπο για κάθε κύκλωµα κάθε παραγωγικού κύκλου και δεν 

µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του κυκλώµατος.  

• EEPROM (Electrically Erasable PROMs). Αποτελεί έναν τύπο EPROM, στον 

οποίο τα περιεχόµενα µπορούν να σβηστούν µε την εφαρµογή ηλεκτρικών 

παλµών και έτσι δε χρειάζεται να τοποθετήσουµε το chip της µνήµης στον ειδικό 

θάλαµο µε τις υπεριώδης ακτίνες. Όλη η διαδικασία ελέγχεται από ειδικό 

λογισµικό. Στη συνέχεια, µπορούν να αναπρογραµµατιστούν όπως και οι απλές 

ΕPROMs. Οι ΕEPROMs διαφέρουν από τις µνήµες RAM στο ότι η εγγραφή, 

αλλά και η διαγραφή ενός byte απαιτεί περισσότερο χρόνο αν και οι χρόνοι 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 126

προσπέλασης για την ανάγνωση ROM, PROM, EPROM, και RAM είναι 

συγκρίσιµοι (λίγες εκατοντάδες nanoseconds). 

• RAM.  Η µνήµη RAM είναι η βοηθητική µνήµη του µικροεπεξεργαστή και τα 

δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε αυτή χάνονται κάθε φορά που η κάρτα 

τίθεται εκτός λειτουργίας.  

• I/O port.  Η σειριακή I/O διεπαφή συνήθως αποτελείται από ένα καταχωρητή, 

δια µέσω του οποίου τα δεδοµένα µεταφέρονται ανά bit από και προς την κάρτα.  

• NPU (Numeric Processor Unit). Σε περιπτώσεις που κάρτες 

µικροεπεξεργαστών χρησιµοποιούνται για µεγάλους αριθµητικούς 

υπολογισµούς, όπως για παράδειγµα για τη δηµιουργία ενός ζεύγους κλειδιών σε 

µία PKI εφαρµογή, χρησιµοποιείται και ένα βοηθητικός επεξεργαστής NPU για 

τον γρήγορο υπολογισµό των απαιτούµενων αλγορίθµων.  

Η γενική αρχιτεκτονική του µικροτσίπ φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 

 
Σχήµα 6.9: Το block διάγραµµα µιας κάρτας µε µικροεπεξεργαστή 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 127

Έχουν δυνατότητα ανάγνωσης/εγγραφής καθώς και υψηλή ασφάλεια που 

επιτυγχάνεται µε τον µικροεπεξεργαστή. Είναι πιο ακριβές από τις κάρτες µνήµης 

και κοστίζουν περίπου µεταξύ US $5.15. Το λειτουργικό σύστηµα είναι 

αποθηκευµένο στη ROM, η CPU χρησιµοποιεί την RAM σαν µνήµη εργασίας και τα 

περισσότερα δεδοµένα είναι αποθηκευµένα στην EEPROM. Τα τυπικά µεγέθη που 

είναι διαθέσιµα σε RAM, EEPROM, ROM φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

RAM  256 bytes έως 1 Kbyte 
EEPROM 1 Kbytes έως 64 Kbytes 
ROM 6 Kbytes έως 32 Kbytes 
Μικροεπεξεργαστής 8 bits στα περίπου 5 MHz 
Ταχύτητα διεπιφάνειας επικοινωνίας  9600 bits/sec 

Πίνακας 6.1 Τυπική αρχιτεκτονική Έξυπνων Καρτών 

Η CPU των έξυπνων καρτών είναι συνήθως ένας µικροεπεξεργαστής 8-bit 

και το µέγεθος της RAM που χρησιµοποιείται είναι 256 bytes. O λόγος που 

χρησιµοποιείται αυτό το µικρό µέγεθος RAM είναι ότι η µνήµη RAM απαιτεί 

περισσότερο χώρο για κάθε byte από την EEPROM ή την µνήµη ROM. Για αυτό το 

λόγο την διατηρούµε µικρή, έτσι ώστε να ικανοποιούµε τον προσδιορισµό 

(specification) για τα chips των έξυπνων καρτών, τα οποία πρέπει να έχουν µέγεθος 

25mm. Το µέγεθος της ROM ποικίλει από λίγα KB έως περίπου 32 ΚΒ, ανάλογα µε 

τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήµατος. Το λειτουργικό σύστηµα φορτώνεται 

κατά την παράγωγη του chip της κάρτας. Επειδή το λειτουργικό σύστηµα βρίσκεται 

στην ROM δεν µπορεί να αναβαθµιστεί σε νέα έκδοση έπειτα από την παραγωγή της 

κάρτας. Η EEPROM αντιστοιχεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και 

χρησιµοποιείται για να διατηρεί όλα τα δεδοµένα και τα προγράµµατα.  

Το λειτουργικό σύστηµα παρέχει προστασία των αρχείων της EEPROM 

περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτήν. Το µέγεθος της EEPROM ποικίλει ανάλογα 

µε τις ανάγκες της εφαρµογής. Το πιο δηµοφιλές µέγεθος σήµερα είναι τα 8 KB. 

Έως σήµερα το µεγαλύτερο µέγεθος EEPROM που είναι διαθέσιµο είναι 64 KB. Η 
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είσοδος / έξοδος (Ι/Ο) χρησιµοποιείται για να µεταφέρονται δεδοµένα σειριακά µε 

τυπική ταχύτητα 9600 bits/sec.  

Αν και το chip της κάρτας θεωρείται ένας µικρός υπολογιστής, η συσκευή 

που χρησιµοποιείται στην ανάγνωση και στην εγγραφή των έξυπνων καρτών, 

γνωστή ως αναγνώστης έξυπνων καρτών (smartcard reader) πρέπει να παρέχει την 

ηλεκτρική τάση, τη γείωση και το χρονισµό. 

Οι κάρτες µε µικροεπεξεργαστή είναι πολύ ευέλικτες στην χρήση. Στην πιο 

απλή περίπτωση περιέχουν ένα βελτιστοποιηµένο λογισµικό για µια εφαρµογή κι 

έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Ωστόσο, το 

λειτουργικό σύστηµα των σύγχρονων καρτών επιτρέπει την ενσωµάτωση πολλών 

διαφορετικών εφαρµογών σε µια κάρτα. Στην περίπτωση αυτή η ROM περιέχει µόνο 

βασικές εντολές του λειτουργικού συστήµατος, και το ειδικό τµήµα για την 

εφαρµογή του προγράµµατος φορτώνεται στην EEPROM. Ειδικά ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα µε υψηλές δυνατότητες επεξεργασίας και µεγάλη αποθηκευτική 

ικανότητα έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να εκτελούν υψηλής απόδοσης εφαρµογές 

µε ασφάλεια και υπολογισµό περίπλοκων κρυπτογραφικών αλγορίθµων.  
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Σχήµα 6.10: Αρχιτεκτονική έξυπνων καρτών 

6.3.2.4 Κρυπτογραφικές κάρτες µε συνεπεξεργαστή (Cryptographic 
Coprocessor Cards) 

Αν και τεχνικά αυτές οι κάρτες ανήκουν στην κατηγορία των καρτών µε 

µικροεπεξεργαστή, τις διαχωρίζουµε επειδή έχουν διαφορές στο κόστος, στην 

λειτουργικότητα και περιλαµβάνουν επιπλέον συνεπεξεργαστή ικανό να 

πραγµατοποιεί κρυπτογραφικές λειτουργίες. Στις λειτουργίες αυτές 

συγκαταλέγονται, η δηµιουργία ζεύγους RSA κλειδιών (συνήθως µήκους 512 - 1024 

bit), η δηµιουργία και η επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών, η κρυπτογράφηση και η 

αποκρυπτογράφηση καθώς και ο καθορισµός της πολιτικής χρήσης του ζεύγους 

κλειδιών. [Mayes Markantonakis 2008] 
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Επειδή οι κοινοί ασύµµετροι κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι (όπως ο RSA) 

απαιτούν πολύπλοκους µαθηµατικούς υπολογισµούς, ένας µικροεπεξεργαστής 8 bit 

µε πολλή λίγη RAM µπορεί να χρειαστεί χρόνο της τάξης µερικών λεπτών για να 

εκτελέσει µια λειτουργία µε ιδιωτικό κλειδί των 1024 bit. Αν όµως προστεθεί ένας 

κρυπτογραφικός συνεπεξεργαστής στην αρχιτεκτονική, ο χρόνος που απαιτείται για 

την ίδια λειτουργία µειώνεται στα 100 µικροδευτερόλεπτα. 

Οι συνεπεξεργαστές περιέχουν επιπρόσθετες αριθµητικές µονάδες που έχουν 

αναπτυχθεί ειδικά για πράξεις µεγάλων ακεραίων και τον γρήγορο υπολογισµό 

εκθετικών. Το µειονέκτηµα αυτών των καρτών είναι το υψηλό τους κόστος. Η 

προσθήκη ενός κρυπτογραφικού συνεπεξεργαστή µπορεί να αυξήσει το κόστος της 

κάρτας από 50% έως 100%. Η αύξηση του κόστους µπορεί να µειωθεί φυσικά µε τη 

εκτεταµένη χρήση τους. Παρά το υψηλό κόστος, τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η 

προσθήκη του µικροεπεξεργαστή στην ασφάλεια των συστηµάτων είναι τεράστια, 

διότι το ιδιωτικό κλειδί δεν χρειάζεται ποτέ να αποµακρυνθεί από την έξυπνη κάρτα. 

Όπως θα δούµε και παρακάτω, αυτό αποτελεί ένας κρίσιµος παράγοντας για 

εφαρµογές όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η εξακρίβωση ταυτότητας 

(authentication) και η µη άρνηση πράξης (non-repudiation). 

Στο µέλλον δεν θα χρειάζεται να χρησιµοποιείται κρυπτογραφικός 

συνεπεξεργαστής και το κόστος των καρτών θα µειωθεί αρκετά. Οι βασικοί 

επεξεργαστές θα γίνουν αρκετά ισχυροί για να εκτελούν πολύπλοκους µαθηµατικούς 

υπολογισµούς. Όπως, οι αλγόριθµοι που βασίζονται στις ελλειπτικές καµπύλες 

(Elliptic Curves) παρέχουν ισχυρή ασφάλεια χωρίς να απαιτείται µεγάλη 

υπολογιστική ισχύ, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόµα η εµπορική τους χρήση. 

6.3.2.5 Έξυπνες κάρτες άνευ επαφής (contactless smart cards) 
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των καρτών είναι ότι δεν διαθέτουν 

ηλεκτρικές επαφές για τη µετάδοση δεδοµένων, ηλεκτρικής ενέργειας και σηµάτων 

ελέγχου µεταξύ της κάρτας και της συσκευής ανάγνωσης. Η επικοινωνία της κάρτας 
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µε τη συσκευή ανάγνωσης και η τροφοδοσία της γίνεται µέσω ραδιοσυχνοτήτων που 

εκπέµπει και λαµβάνει µια κεραία που βρίσκεται ενσωµατωµένη στο πλαστικό της 

έξυπνης κάρτας. Ανάλογα µε τη συχνότητα εκποµπής και λήψης, η µέγιστη 

απόσταση µεταξύ κάρτας και συσκευής ανάγνωσης κυµαίνεται από µερικά εκατοστά 

για υψηλές συχνότητες µέχρι και ενάµιση µέτρο για χαµηλές συχνότητες. [Mayes 

Markantonakis 2008] 

Οι περισσότερες ασύρµατες κάρτες δέχονται τροφοδοσία για τη λειτουργία 

του τσιπ τους από το ηλεκτροµαγνητικό σήµα µεταξύ κάρτας και reader. 

Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται τα τρία στρώµατα που στοιχειοθετούν µία 

ασύρµατη κάρτα. Το πάνω και το κάτω στρώµα (εξωτερικά στρώµατα) κλείνουν 

εσωτερικά το επίπεδο µε την κεραία και το µικροτσίπ. Η κεραία είναι συνήθως 3 - 5 

στροφές από πολύ λεπτό σύρµα (ή αγώγιµο µελάνι) που συνδέεται µε το µικροτσίπ. 

 

Οι κάρτες χωρίς επαφές προτιµώνται σε εφαρµογές κατά τις οποίες 

απαιτείται µεγάλος αριθµός συναλλαγών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, όπως για 

παράδειγµα σε εφαρµογές χρέωσης δηµόσιων συγκοινωνιακών µέσων (ακυρωτικά 

µηχανήµατα, σταθµοί διοδίων κ.τ.λ.). Είναι πιο ακριβές από τις κάρτες επαφής, αλλά 

έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και είναι πιο αξιόπιστες. Οι έξυπνες κάρτες άνευ 

επαφής δεν χρειάζεται να εισαχθούν σε τερµατικό αναγνώστη, αφού είναι 

συστήµατα που λειτουργούν έως και ένα µέτρο µακριά. Αυτό είναι ένα πολύ 

σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σύστηµα ελέγχου πρόσβασης (access control). Έτσι για 
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παράδειγµα µία πόρτα που χρειάζεται να ανοίξει, πλέον µπορεί να ανοίξει χωρίς να 

χρειάζεται να βγάλει από την τσέπη του ή το πορτοφόλι του την κάρτα, αφού δεν 

απαιτείται η εισαγωγή της κάρτας σε κάποιο µηχάνηµα ανάγνωσης. Μια άλλη 

εµπορική εφαρµογή είναι της τοπικής δηµόσιας συγκοινωνίας, κατά την οποία ένας 

µεγάλος αριθµός ανθρώπων χρειάζεται να αναγνωρισθεί στο µικρότερο δυνατό 

χρόνο. Ωστόσο, η ασύρµατη τεχνολογία έχει πλεονέκτηµα ακόµα και στην 

περίπτωση συστηµάτων που απαιτούν την αναγκαστική εισαγωγή της κάρτας στον 

αναγνώστη, αφού ο τρόπος εισαγωγής δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε τις µαγνητικές κάρτες, ή τις κάρτες µε επαφή, οι οποίες πρέπει να 

εισάγονται µε συγκεκριµένο τρόπο στο µηχάνηµα του αναγνώστη.  

Εποµένως, η ελευθερία που προσφέρουν έναντι στους περιορισµούς που 

θέτουν οι άλλες µορφές καρτών αυξάνει τη λειτουργικότητα των καρτών άνευ 

επαφής και συνεπώς την αποδοχή τους από τους απλούς χρήστες. 

 
Σχήµα 6.11: Το block διάγραµµα µιας έξυπνης κάρτας άνευ επαφής. 

΄Οσον αφορά την εµπορική εκµετάλλευση των καρτών άνευ επαφής, υπάρχει 

το πλεονέκτηµα ότι κανένα τεχνικό στοιχείο δεν είναι εµφανές στην επιφάνεια της 

κάρτας και έτσι ο οπτικός σχεδιασµός τέτοιων καρτών δεν περιορίζεται από 
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µαγνητικές ταινίες ή επιφανειακές επαφές. Μέχρι τη δεδοµένη στιγµή οι κάρτες 

αυτές χρησιµοποιούνται κυρίως για την τοπική συγκοινωνία, όπου λειτουργούν ως 

εισιτήρια. Τα σηµερινά συστήµατα χρησιµοποιούν κάρτες µιας κύριας λειτουργίας, 

για την οποία έχουν αναπτυχθεί κυκλώµατα µε οικονοµική λογική. Ωστόσο υπάρχει 

η πεποίθηση ότι οι κάρτες µε πολυλειτουργικότητα θα γίνουν σύντοµα οι 

αντικαταστάτες των ήδη υπαρχόντων απλών καρτών.  

6.3.2.6 Οπτικές κάρτες µνήµης (optical memory cards) 
Η τεχνολογία των οπτικών έξυπνων καρτών χρησιµοποιεί τεχνολογία 

ανάλογη µε αυτή των οπτικών δίσκων (CD-ROM). Μία οπτική έξυπνη κάρτα 

περιέχει ένα οπτικό µέσο εγγραφής ανάµεσα σε δύο διαφανή προστατευτικά 

στρώµατα. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται ψηφιακά σε µορφή 0 και 1 και από τη 

στιγµή που γράφονται στη µνήµη της κάρτας δεν µπορούν να διαγραφούν. [Mayes 

Markantonakis 2008] 

Τα πρότυπα για τις οπτικές κάρτες µνήµης είναι τα ΙSO/IEC 11693 [ISO 

11693] και 11694 [ISO 11694-1] που καθορίζουν τις διαστάσεις και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των οπτικών καρτών, καθώς και την τεχνική εγγραφής δεδοµένων. 

Αυτές οι κάρτες µπορούν να αποθηκεύσουν από 1,6 έως 40 megabytes δεδοµένων 

(οι συνηθισµένες 4). Η µνήµη τους είναι του τύπου write-once/read-many (WORM). 

Έχουν συνήθως ένα µικροεπεξεργαστή και χρησιµοποιούν την ασφάλεια των 

έξυπνων καρτών για να προστατεύσουν τα δεδοµένα από µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση.  
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Σχήµα 6.12: Μορφή µιας οπτικής έξυπνης κάρτας. 

Ο συνδυασµός της υψηλής αποθηκευτικής ικανότητας των οπτικών καρτών 

µε την ευφυΐα των έξυπνων καρτών έχει ως αποτέλεσµα την προσθήκη νέων 

ενδιαφέροντων χαρακτηριστικών. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα µπορούν να 

γραφούν κρυπτογραφηµένα σε µία οπτική κάρτα, ενώ το ιδιωτικό κλειδί είναι 

ασφαλώς αποθηκευµένο στην µνήµη του κυκλώµατος της κάρτας. Έτσι τα δεδοµένα 

της οπτικής κάρτας είναι προστατευµένα από αναρµόδια πρόσβαση. Παραθέτουµε 

την µορφή µιας τέτοιας κάρτας, δηλαδή µιας οπτικής έξυπνης κάρτας στο παραπάνω 

σχήµα. 

Συγκριτικά µε τη µνήµη των έξυπνων καρτών, η χωρητικότητα των οπτικών 

καρτών φαντάζει εξαιρετικά µεγάλη και προσφέρεται για την αποθήκευση ιατρικών 

δεδοµένων (φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, ακτινογραφίες κ.α.). Μειονεκτήµατα 

της τεχνολογίας είναι το υψηλό κόστος και η έλλειψη δυνατότητας επανεγγραφής 

στην οπτική περιοχή.  

6.3.2.7 Υβριδικές κάρτες (hybrid cards) 
Αυτού του τύπου κάρτες συνδυάζουν δυο διαφορετικές τεχνολογίες έξυπνων 

καρτών στην ίδια κάρτα. Οι έξυπνες κάρτες επαφής έχουν το πιο υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας και readily-available υποδοµής, ενώ οι έξυπνες κάρτες άνευ επαφής 
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παρέχουν ένα αποδοτικότερο και εύχρηστο περιβάλλον συναλλαγής. Προκειµένου 

να παρασχεθούν στους πελάτες τα πλεονεκτήµατα αυτών των δύο καρτών, δύο 

µέθοδοι θα µπορούσαν να υιοθετηθούν.  

 

Η πρώτη µέθοδος είναι να φτιαχτεί ένας υβριδικός αναγνώστης καρτών, ο 

οποίος θα µπορούσε να καταλάβει τα πρωτόκολλα και των δύο τύπων καρτών. Η 

δεύτερη µέθοδος είναι να δηµιουργηθεί µια κάρτα που συνδυάζει τις λειτουργίες 

contact µε τις contactless λειτουργίες. Επειδή το κόστος παραγωγής του υβριδικού 

αναγνώστη είναι πολύ ακριβό, επιλέγεται συνήθως η τελευταία λύση. 

Αυτές οι υβριδικές κάρτες έχουν κατάλληλη διεπιφάνεια για να 

λειτουργήσουν και ως κάρτες που λειτουργούν µε επαφή (contact) και ως κάρτες 

άνευ επαφής (contactless). ∆ηλαδή, µπορεί να υπάρχει πρόσβαση στο ίδιο µικροτσίπ 

και µέσω ηλεκτρικών επαφών στην επιφάνεια της κάρτας και µέσω ασύρµατης 

επικοινωνίας µε τη χρήση της κεραίας. Στις κάρτες αυτές το επίπεδο ασφαλείας είναι 

αρκετά υψηλό. 

Όπως βλέπουµε και στην παρακάτω εικόνα, στην ίδια κάρτα το µικροτσίπ 

µπορεί να έχει επικοινωνία µε τον εξωτερικό κόσµο µέσω των ηλεκτρικών επαφών 

στην επιφάνεια της κάρτας και µέσω της κεραίας που περιβάλλεται στο εσωτερικό 

στρώµα της κάρτας. Το ασύρµατο τσιπ χρησιµοποιείται για εφαρµογές που 
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χρειάζονται γρήγορες συναλλαγές και το τσιπ µε τις ηλεκτρικές επαφές για 

εφαρµογές που απαιτούν µεγαλύτερη ασφάλεια. 

 

∆εδοµένου ότι οι υβριδικές κάρτες διαθέτουν τα πλεονεκτήµατα και των 

contact και των contactless καρτών, ο µόνος λόγος που εµποδίζει την ευρεία 

αποδοχή τους είναι το υψηλό κόστος. Όταν το κόστος και τα τεχνικά εµπόδια θα 

υπερνικηθούν, οι υβριδικές κάρτες θα αποτελούν µια δηµοφιλής λύση έξυπνων 

καρτών. Οι κάρτες αυτές αναµένεται να έχουν µεγάλη απορρόφηση στο χώρο των 

µέσων µαζικής µεταφοράς και στο τραπεζικό τοµέα. [Mayes Markantonakis 2008] 

6.3.3 Το σύστηµα αρχείων των έξυπνων καρτών (Smart cards file 
system) 

Για την οργάνωση των δεδοµένων στις έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται 

ιεραρχικά συστήµατα αρχείων, η δοµή των οποίων ορίζεται στο ISO/IEC 7816-4. 

Ορίζονται τα αρχεία καταλόγων που ονοµάζονται Dedicated Files (DFs), τα αρχεία 

δεδοµένων Elementary Files (EFs) και τα κύρια αρχεία Master Files (MFs).  

Στην κορυφή αυτού του δένδρου, είναι το Κύριο Αρχείο (ΜF/Master File) 

που αποτελεί τον κατάλογο ρίζας (root directory) του συστήµατος αρχείων. Η 

ύπαρξη αυτού του αρχείου είναι υποχρεωτική και περιέχει κάθε DF και EF.  
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Κάτω από το Κύριο Αρχείο µπορούν να υπάρχουν είτε Αφιερωµένα Αρχεία 

(DF/Dedicated Files), τα οποία θεωρούνται κατάλογοι εφαρµογών, είτε Στοιχειώδη 

Αρχεία (Elementary Files), τα οποία χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύσουν τα 

δεδοµένα του ιδιοκτήτη της κάρτας και άλλου είδους πληροφορία, όπως για 

παράδειγµα κωδικούς πρόσβασης και κλειδιά. Τα DFs χωρίζουν λογικά τα δεδοµένα 

και δίνουν επίσης την δυνατότητα να προσδιοριστούν διαφορετικά επίπεδα 

ασφαλείας στα Στοιχειώδη Αρχεία (EFs), που βρίσκονται παρακάτω στο δένδρο.  

Τα αρχεία που χρησιµοποιούνται από την κάρτα για σκοπούς διαχείρισης και 

έλεγχου ονοµάζονται Εσωτερικά Στοιχειώδη Αρχεία (Internal EFs) τα οποία 

περιέχουν δεδοµένα για αποκλειστική χρήση από το λειτουργικό σύστηµα. Τα 

αρχεία που προσπελάνονται από διάφορες εφαρµογές ονοµάζονται Εξωτερικά 

Στοιχειώδη Αρχεία (External EFs). 

 
Σχήµα 6.13: Μορφή του λογικού συστήµατος αρχείων µιας έξυπνης κάρτας 

Στην ορολογία έξυπνων καρτών, η ρίζα ή το κύριο αρχείο Master File (MF) 

εκτός από το µέρος επικεφαλίδων που περιέχει, περιλαµβάνει και τις επικεφαλίδες 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 138

όλων των αφιερωµένων αρχείων και στοιχειωδών αρχείων που περιέχουν το κύριο 

αρχείο στη γονική τους ιεραρχία. Το αφιερωµένο αρχείο DF είναι µια λειτουργική 

οµαδοποίηση των αρχείων που αποτελείται από τον εαυτό και όλα τα αρχεία που 

είναι άµεσα παιδιά του. Το στοιχειώδες αρχείο EF αποτελείται απλά από την 

επικεφαλίδα του και το σώµα που καταχωρεί τα στοιχεία. Οι τρόποι µε τους οποίους 

τα δεδοµένα ρυθµίζονται µέσα σε ένα αρχείο διαφέρουν και εξαρτώνται από τα 

διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται. Μερικοί από τους 

τρόπους µε τους οποίους τα δεδοµένα µπορούν να διαχειριστούν είναι απλά µέσω 

του offset και του µήκους, ενώ άλλα µπορούν να οργανώσουν τα δεδοµένα τους σε 

σταθερά ή µεταβλητά µήκη αρχείων, όπως το Global System Mobile 

Communication. Κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί το αρχείο να πρέπει να 

επιλεχθεί πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.  

Οι λογικοί µηχανισµοί πρόσβασης και επιλογής ενεργοποιούνται αφότου 

διοχετευτεί τάση στην κάρτα, ενώ το κύριο αρχείο επιλέγεται αυτόµατα. Η 

λειτουργία επιλογής επιτρέπει τη µετακίνηση γύρω από το δέντρο. Μπορεί να είναι 

κίνηση πτωτική µε την επιλογή ενός από το EF ή DF ή µπορεί να είναι κίνηση 

προοδευτική µε την επιλογή ενός MF ή DF. Η οριζόντια µετακίνηση µπορεί να γίνει 

µε την επιλογή ενός EF. Μετά από την επιτυχία της επιλογής, η επικεφαλίδα του 

αρχείου µπορεί να ανακτηθεί και η ανάκτηση της θα µπορέσει να µας πληροφορήσει 

σχετικά µε στοιχεία όπως ο αριθµός αναγνώρισης, περιγραφές, τύπους και το 

µέγεθος. Ειδικότερα, η επικεφαλίδα καταχωρεί τις ιδιότητες του αρχείου που 

δηλώνουν τους όρους πρόσβασης και την παρούσα κατάσταση. Η πρόσβαση των 

δεδοµένων στο αρχείο εξαρτάται από εάν οι όροι µπορούν να τηρηθούν ή όχι.  

Εν ολίγοις, η δοµή αρχείων του λειτουργικού συστήµατος έξυπνων καρτών 

είναι παρόµοια µε άλλα κοινά λειτουργικά συστήµατα, όπως το MS-DOS και το 

UNIX. Εντούτοις, προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερος έλεγχος ασφάλειας, η 

ιδιότητα κάθε αρχείου ενισχύεται µε την προσθήκη όρων πρόσβασης, πεδίων θέσης 

αρχείων και πεδίων κατάστασης στην επικεφαλίδα αρχείων. Επιπλέον, δίνεται η 
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δυνατότητα του κλειδώµατος αρχείων για να αποτραπεί η µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση στο αρχείο. 

6.3.4 Το Λειτουργικό σύστηµα των έξυπνων καρτών 
Ο πυρήνας της έξυπνης κάρτας είναι το λειτουργικό σύστηµα, που είναι ο 

κώδικας που διαχειρίζεται το σύστηµα αρχείων, εφαρµογές, την είσοδο / έξοδο (Ι/Ο) 

και την ασφάλεια.  

Τα λειτουργικά συστήµατα έξυπνων καρτών σε αντίθεση µε τα γνωστά 

λειτουργικά συστήµατα των υπολογιστών δεν περιλαµβάνουν κάποιο περιβάλλον 

επικοινωνίας µε το χρήστη ή τη δυνατότητα πρόσβασης από εξωτερικά µέσα. Η 

λειτουργία τους είναι τελείως διαφορετική. Η ασφάλεια κατά την εκτέλεση των 

προγραµµάτων και η πρόσβαση στα δεδοµένα της κάρτας έχουν την υψηλότερη 

προτεραιότητα. Εξαιτίας των περιορισµών από πλευράς µνήµης, τα λειτουργικά 

συστήµατα των έξυπνων καρτών διαθέτουν κώδικα από 3 ως 250 Kbyte. 

Ο κώδικας των λειτουργικών συστηµάτων γράφεται σε µνήµη τύπου ROM. 

Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί δεν είναι δυνατή καµία απολύτως αλλαγή από τη 

στιγµή που ο µικροεπεξεργαστής προγραµµατιστεί και κατασκευαστεί. Η διόρθωση 

ενός λάθους αποτελεί δαπανηρή διαδικασία.  

Αυτά τα λειτουργικά συστήµατα δεν πρέπει να περιέχουν σφάλµατα αλλά 

πρέπει να είναι σταθερά, αξιόπιστα και ασφαλή. Κρυµµένα σηµεία πρόσβασης (trap 

doors) συναντώνται συχνά σε «µεγάλα» λειτουργικά συστήµατα, όµως στα 

λειτουργικά συστήµατα των έξυπνων καρτών πρέπει να αποφεύγονται πάση θυσία. 

Η πιθανότητα κάποιος να ξεπεράσει το λειτουργικό σύστηµα και να αποκτήσει, για 

παράδειγµα, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε κάποιο αρχείο πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί στο µέτρο του δυνατού. Το λειτουργικό σύστηµα µιας έξυπνης 

κάρτας θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί σε µικρό χρόνο κρυπτογραφικές 

λειτουργίες, όπως η δηµιουργία ενός ζεύγους δηµοσίου-ιδιωτικού κλειδιού ή µιας 

ψηφιακής υπογραφής. 
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Συνοπτικά, ένα λειτουργικό σύστηµα έξυπνων καρτών θα πρέπει να µπορεί 

να: 

• Μεταφέρει δεδοµένα από και προς την έξυπνη κάρτα. 

• Ελέγχει την εκτέλεση των εντολών. 

• ∆ιαχειρίζεται αρχεία. 

• ∆ιαχειρίζεται και να εκτελεί κρυπτογραφικούς αλγόριθµους. 

• ∆ιαχειρίζεται και να εκτελεί κώδικα προγραµµάτων. 

Τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήµατα είναι τα εξής: 

• Bull : SmartTB, CC, Odyssey I (Javacard) (www.cp8.bull.gr) 

• DeLaRue : DS, DX, DXPLUS, CC, Mondex Card, JavaCard 

(www.delarue.com) 

• Gemplus : PCOS, MPCOS, GemVersion, GemXpresso(JavaCard) 

• Giesecke & Devrient : Starcos S, Starcos PK, Staarcos X (www.gdm.de) 

• IBM : MFC (www.ibm.chipcard.com) 

• ODS : ODS-COS (www.ods.com) 

• ORGA : ICC (www.orga.com) 

• Schlumberger : ME2000, PayFlex, Multiflex, Cryptoflex, Cyberflex 

(JavaCard) (www.slb.com) 

• Siemens : Card OS (www.sni.com) 

Υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών που αγοράζουν την άδεια (license) για 

λειτουργικά συστήµατα καρτών άλλων κατασκευαστών και τα επεκτείνουν ή 

µετατρέπουν εντολές και εφαρµογές. Για παράδειγµα, η Gemplus και η 

Schlumberger εκµισθώνουν το MFC της ΙΒΜ. 

6.3.5 Εφαρµογές των smart cards  
Λόγω της επεξεργαστικής δυνατότητας που έχουν µέσω του ενσωµατωµένου 

µικροτσίπ, χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για ένα µεγάλο εύρος καθηµερινών 
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εργασιών αλλά και προηγµένων εφαρµογών, την πλειονότητα των οποίων θα 

αναπτύξουµε παρακάτω. Οι κυριότερες από τις εφαρµογές που χρησιµοποιούνται 

σήµερα ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο εγγύς µέλλον περιγράφονται 

παρακάτω: [Finkenzeller 2003]  

�  Τηλεπικοινωνίες. Στην σταθερή τηλεφωνία (καρτοτηλέφωνα), 

χρησιµοποιούνται χαµηλού κόστους, αναλώσιµες (disposable), 

προοριζόµενες για µία χρήση κάρτες, µε ένα προκαθορισµένο αριθµό 

µονάδων, οι οποίες "καίγονται" µετά από κάθε χρήση. Επίσης στην 

κινητή τηλεφωνία η κάρτα που τοποθετείται µέσα στα κινητά τηλέφωνα 

περιέχει όλες τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, απαραίτητες για 

την χρέωση του λογαριασµού του. 

�  Ηλεκτρονικές πληρωµές. Οι έξυπνες κάρτες εξασφαλίζουν ασφαλείς 

χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές, µε µηχανισµούς που να 

προστατεύουν από κακόβουλες επιθέσεις. Συγχρόνως, αποτελούν για τις 

εταιρίες µία νέα καθαρή πηγή εσόδων, αφού τις απαλλάσσουν από το 

πάγιο κόστος συναλλαγής, το οποίο συνόδευε κάθε συναλλαγή µε τις 

γνωστές τραπεζικές κάρτες (credit/debit cards), όπως και από τις πιθανές 

απώλειες εσόδων λόγω χαµένων ή κλεµµένων καρτών. 

�  Identity Κάρτα. Ο προσδιορισµός µίας οντότητας είναι µια από τις πιο 

σύνθετες διαδικασίες στον τοµέα Information Technology. Απαιτεί και η 

ίδια η οντότητα να προσδιοριστεί από µόνη της και για το σύστηµα, για 

να αναγνωρίσει ότι η εισερχόµενη σύνδεση παράγεται από έναν νόµιµο 

χρήστη. Το σύστηµα δέχεται έπειτα την ευθύνη για όλες τις επόµενες 

ενέργειες, συνετά γνωρίζοντας ότι ο χρήστης έχει την έγκριση για να 

κάνει οτιδήποτε του ζητηθεί από το σύστηµα. Εάν µια έξυπνη κάρτα 

χρησιµοποιείται, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην κάρτα 

µπορούν να επαληθευθούν τοπικά ενάντια σε έναν 'κωδικό πρόσβασης' ή 

PIN προτού να γίνει η σύνδεση στον host. Αυτό αποτρέπει τον κωδικό 
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πρόσβασης από να "κρυφακουστεί" από τους δράστες στο διαδίκτυο. 

Μερικές από τις έξυπνες κάρτες θα αποθηκεύσουν τα προσωπικά 

στοιχεία στην κάρτα. Παραδείγµατος χάριν, το όνοµα του κατόχου 

κάρτας, αριθµός ταυτότητας, και ηµεροµηνία γέννησης. 

�  Μεταφορές. Εδώ οι έξυπνες κάρτες και ιδιαίτερα οι άνευ επαφής 

µπορούν να αντικαταστήσουν τα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς, 

στα parking, στα διόδια των εθνικών οδών διευκολύνοντας τις 

συναλλαγές και µειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης.  

�  Έλεγχος πρόσβασης. Οι πιο κοινές συσκευές που χρησιµοποιούνται για 

να ελέγξουν την πρόσβαση στις ιδιωτικές περιοχές όπου η ευαίσθητη 

εργασία εκτελείται ή που τα δεδοµένα φυλάσσονται, είναι κλειδιά, 

διακριτικά και µαγνητικές κάρτες. Όλα αυτά έχουν τα ίδια βασικά 

µειονεκτήµατα: µπορούν εύκολα να αναπαραχθούν και όταν κλαπούν, 

µπορούν να επιτρέψουν την είσοδο σε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η 

έξυπνη κάρτα υπερνικά αυτές τις αδυναµίες καθιστώντας πολύ δύσκολη 

την αναπαραγωγή και αποδοχή τους στη θέση των ψηφιοποιηµένων 

προσωπικών χαρακτηριστικών. Με τον κατάλληλο εξοπλισµό 

επαλήθευσης, αυτό το στοιχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο σηµείο 

της εισόδου που προσδιορίζει εάν ο χρήστης είναι ο εξουσιοδοτηµένος 

κάτοχος κάρτας. Η κάρτα µπορεί επίσης να προσωποποιηθεί χωριστά για 

να επιτρέψει την πρόσβαση σε περιορισµένες εγκαταστάσεις, ανάλογα 

µε το επίπεδο ασφαλείας του κατόχου. Μια καταγραφή των κινήσεων 

του κατόχου, µέσω ενός συστήµατος ασφάλειας, µπορεί να αποθηκευτεί 

στην κάρτα ως διαδροµή του ελέγχου ασφάλειας. 

�  Computer Login. Η πρόσβαση στο Computer room και τις υπηρεσίες του 

µπορεί να ελεγχθεί από την έξυπνη κάρτα. Από την άποψη της 

πρόσβασης στο δίκτυο, η έξυπνη κάρτα µπορεί να επικυρώσει το χρήστη 

στον host. Επιπλέον, ανάλογα µε το περιβάλλον που προστατεύεται η 
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κάρτα πρόσβασης στο δίκτυο µπορεί επίσης να εκτελέσει τις ακόλουθες 

λειτουργίες: 

� χειρισµός των διαφορετικών κωδίκων επικύρωσης για τα 

διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. 

� χρήση των βιοµετρικών τεχνικών ως προστιθέµενο µέτρο 

ασφάλειας. 

� διατήρηση µιας διαδροµής του ελέγχου των αποτυχιών και των 

αποπειραθεισών παραβιάσεων. 

Εν τω µεταξύ, από την άποψη της πρόσβασης στο δωµάτιο υπολογιστών, 

ο έλεγχος PIN µπορεί να γίνει στην κάρτα χωρίς την ανάγκη για σύνδεση 

των σηµείων πρόσβασης σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Ο προσδιορισµός 

ενός χρήστη γίνεται συνήθως µε τη βοήθεια ενός (Personal Identification 

Number) PIN. Το PIN ελέγχεται από το µικροϋπολογιστή της κάρτας µε 

το PIN να αποθηκεύεται σε RAM του. Εάν η σύγκριση είναι αρνητική, η 

CPU θα αρνηθεί να λειτουργήσει. Το τσιπ κρατά επίσης τον αριθµό των 

διαδοχικών λανθασµένων καταχωρήσεων PIN. Εάν αυτός ο αριθµός 

φθάνει σε ένα προκαθορισµένο κατώτατο όριο, η κάρτα µπλοκάρεται για 

περαιτέρω χρήση. 

�  Εκπαίδευση. Σε πολλά πανεπιστήµια οι έξυπνες κάρτες δίνονται στους 

φοιτητές και χρησιµοποιούνται σαν multi-purpose cards για ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων που αφορά την ζωή του πανεπιστηµίου, όπως 

προσδιορισµός της ταυτότητας του φοιτητή (identification), έλεγχος 

πρόσβασης στις εστίες και σε διάφορα εργαστήρια, αγορά αγαθών από 

σηµεία πώλησης (point of sales), χρήση φωτοτυπικών µηχανηµάτων, 

δανεισµό βιβλίων από την βιβλιοθήκη κτλ. Όλα αυτά γίνονται φυσικά µε 

µία µόνο κάρτα.  

�  Όργανα µέτρησης. Σε πολλά κράτη οι έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται 

για την χρέωση της κατανάλωσης των δηµοσίων οργανισµών κοινής 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 144

ωφέλειας όπως τους οργανισµούς ρεύµατος και ύδρευσης. Ο χρήστης 

αγοράζει κάρτες µε κάποιο αριθµό µονάδων προπληρώνοντας έτσι την 

κατανάλωση νερού ή ρεύµατος που θα κάνει. Με τον τρόπο αυτό 

µειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης αφού εξαλείφεται όλος 

ο µηχανισµός για την καταγραφή µε τα κλασικά ρολόγια, έκδοση, 

αποστολή και πληρωµή του λογαριασµού.  

�  Υγεία. Οι ιατρικές έξυπνες κάρτες προσφέρουν µία νέα οπτική στις 

εφαρµογές υγείας. Μέσα στην κάρτα µπορούν να αποθηκεύονται 

πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδοµένα του ασθενή, όπως από 

ποιο ασφαλιστικό ταµείο καλύπτεται, το ιατρικό του ιστορικό καθώς και 

χρήσιµες πληροφορίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως πιθανές 

ευαισθησίες και αντιδράσεις σε συγκεκριµένη φαρµακευτική αγωγή. Με 

τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες είναι έγκαιρα και έγκυρα διαθέσιµες 

στους ασθενείς και ιατρούς, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας 

σηµαντικά την ελεύθερη διακίνηση των ασθενών, οι οποίοι µπορούν να 

ταξιδεύουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό φέροντας µαζί τους τον 

ασφαλιστικό και ιατρικό τους φάκελο. Πολλά νοσοκοµεία στη Αυστρία 

και τη Γερµανία έχουν αρχίσει να υλοποιούν αυτήν την εφαρµογή 

έξυπνης κάρτας. Επιπλέον, οι έξυπνες κάρτες στο τοµέα της υγείας 

χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ταυτοποίησης του ασθενούς και 

επαγγελµατιών υγείας (ιατρών, νοσηλευτών κλπ.) σε εφαρµογές 

ηλεκτρονικών υπογραφών για την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα 

των ιατρικών δεδοµένων, σε εφαρµογές κρυπτογράφησης των 

δεδοµένων για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας (health 

professional cards) και σε εφαρµογές ασφαλούς πρόσβασης σε δίκτυα 

υγείας κλπ. 

Η τάση της αγοράς και της βιοµηχανίας είναι στην χρησιµοποίηση καρτών 

πολλαπλών εφαρµογών (multi-application cards). Οι κάρτες αυτές έχουν την 
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δυνατότητα να υποστηρίξουν διαφορετικά είδη εφαρµογών έτσι ώστε ο χρήστης να 

κατέχει µία κάρτα για όλες τις εφαρµογές που χρησιµοποιεί αντί της µιας κάρτας για 

κάθε ξεχωριστή εφαρµογή όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα. Η θέσπιση κοινών 

προτύπων και µια κοινή αρχιτεκτονική που θα επιτρέπει την προσθήκη εφαρµογών 

σε µια κάρτα χωρίς να επηρεάζει τις ήδη υπάρχουσες είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να γίνει η multi-application κάρτα πραγµατικότητα. 

6.3.6 Οι έξυπνες κάρτες στο χώρο της υγείας 
Η επεξεργασία ιατρικών δεδοµένων από ιατρούς ή άλλους επαγγελµατίες 

υγείας απαιτεί την εφαρµογή αναλόγων διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν το 

απόρρητο των συγκεκριµένων πληροφοριών. Σκοπός των διαδικασιών αυτών είναι 

να διαφυλαχθούν δεδοµένα που καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο 

απόρρητο που προβλέπει ο νόµος ή κώδικας δεοντολογίας ώστε τα δεδοµένα αυτά 

να µην µεταβληθούν ούτε να κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη συγκατάθεση. 

 

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης Ιατρικών και 

Ασφαλιστικών δεδοµένων παρακολουθώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε 

ασφαλιζοµένου. Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαµβάνει ένα εύρος από πληροφορίες 
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που επεκτείνονται στην ουσιαστική διαχείριση των στοιχείων που καταγράφονται 

από τους εµπλεκόµενους παροχείς υγείας. 

Η τάση των τελευταίων ετών είναι η µεταφορά από συστήµατα πληροφοριών 

ιατρικής φροντίδας που βασίζονται σε χαρτιά και έγγραφα σε ηλεκτρονικά 

συστήµατα βάσεων δεδοµένων, τα οποία παρέχουν προστασία στα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα. 

Η Κεντρική Βάση ∆εδοµένων περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον 

ασφαλιζόµενο που αφορούν: 

� Προσωπικά στοιχεία 

� Βασικά στοιχεία Υγείας για αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών 

� Πληροφορίες Ιατρικού Ιστορικού (για διαπίστωση χρόνιων νοσηµάτων, 

κ.λ.π) 

� Πλήρη Ιατρικό Φάκελο 

� ∆απάνες χρέωσης νοσηλείας, ιατρική περίθαλψη, φαρµακευτική αγωγή, 

κ.λ.π. 

� Συχνότητα επισκέψεων ασφαλιζόµενων, ειδικότητα ιατρού, νοσοκοµείο, 

κ.λ.π 
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Η έξυπνη κάρτα Ασθενούς (Patient Data Card) έχει τυπωµένη πάνω της την 

φωτογραφία και το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της µαζί µε τον αριθµό µητρώου 

ασφάλισης. Είναι εφοδιασµένη µε ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα, που περιέχει 

µικροεπεξεργαστή και µνήµη EEPROM, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση 

ευαίσθητων δεδοµένων που αφορούν τον ασθενή. Η πρόσβαση στις πληροφορίες της 

βάσης καθώς και η εξασφάλιση του απόρρητου της πληροφορίας πραγµατοποιείται 

µε την ύπαρξη P.I.N.s. Τα P.I.N.s διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της 

πληροφορίας στην οποία ζητάει πρόσβαση ο χρήστης. Έτσι σε κάθε περίπτωση 

εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του ασφαλιζοµένου µε αυτήν του αιτούντος. 

[http://www.gi-de.com] 

Οι Ασφαλιζόµενοι αποκτούν : 

�  Έναν ενηµερωµένο ασφαλή και φορητό Ιατρικό Φάκελο µε 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν από εξουσιοδοτηµένα άτοµα 24 

ώρες το 24ωρο και για όλες τις µέρες του χρόνου µε τη χρήση της 

έξυπνης κάρτας. Επιπλέον η φύλαξη του ιατρικού τους φακέλου στην 

Κεντρική Βάση αποτελεί πλεονέκτηµα προκειµένου να τύχουν 

καλύτερης ιατρικής φροντίδας από τους συµβεβληµένους φορείς 

παροχής υγείας. 

�  Μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές τους µε τους φορείς 

παροχής υγείας καθώς και µε το Ταµείο Ασφάλισης. 

�  Ετοιµότητα στην αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών (emergency 

data set).  

Συγκεκριµένα, το Ταµείο Ασφάλισης αποκτά : 

�  ∆υνατότητα on-line παρακολούθησης της παρουσίας των 

ασφαλιζοµένων στους διαφόρους παροχείς υγείας όπως εισαγωγές 

σε συγκεκριµένο νοσηλευτήριο. 
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�  ∆υνατότητα παρακολούθησης της τρέχουσας κατάστασης των 

ασφαλιζοµένων αναφορικά µε την παροχή ιατρικής υπηρεσίας. 

�  Πλήρη στατιστική κάλυψη και έλεγχο των διαδικασιών. 

∆υνατότητα παραµετροποίησης, στατιστικοποίησης αναφορών. 

�  Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο ασφαλιζοµένων για ενηµέρωση σε 

σχέση µε χρόνιες ασθένειες και µεταβολή ασφαλιστικής σχέσης. 

�  Μείωση κόστους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και κατ΄ 

επέκταση δυνατότητα ελέγχου του κόστους των ασφαλιστικών 

παροχών και των αποζηµιώσεων. 

�  ∆υνατότητα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων  

�  Ανάλυση Κέντρων Κόστους Συµβολαίων (Νοσήλια /Φάρµακα & 

Εξετάσεις / Αµοιβές Γιατρών) 

� Ανά είδος νόσου 

� Ανά νοσηλευτήριο 

� Ανά ιατρό 

�  Συσχέτιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών µε συµβεβληµένους φορείς 

και αντίστοιχα κόστη 

�  Μέσα κόστη Νοσηλείας ανά: 

� Είδος νόσου 

� Ιατρό 

� Νοσηλευτήριο 

� Ηλικία 

� Φύλο 

Οι συµβεβληµένοι Φορείς Παροχής Υγείας µε την επίδειξη της ιατρικής 

έξυπνης κάρτας και την ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου έχουν τη 

δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως ασφαλιστικές καλύψεις, ιατρικό ιστορικό 

και αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων του ασφαλιζοµένου. Έτσι, οι Φορείς 

Παροχής Υγείας αποκτούν: 
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� Άµεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ασφαλιστικές 

καλύψεις των ασφαλιζόµενων – ασθενών µε δυνατότητα 

πρόσβασης στον πλήρη ιατρικό φάκελο του ασφαλιζοµένου. 

� Απλοποίηση των διαδικασιών χρέωσης και αποστολής των 

καταστάσεων προς τους συνεργαζόµενους Ασφαλιστικούς Φορείς 

καθώς και µείωση των ανθρωποωρών εργασίας σε σηµεία, όπως το 

γραφείο κίνησης ασθενών. 

� Αύξηση της ποιότητας υπηρεσίας προς τον ασφαλιζόµενο – 

ασθενή. 

Για τους ασθενείς, αυτός ο τρόπος αυξάνει την ποιότητα της παρεχόµενης 

ιατρικής φροντίδας, ενώ για τους παροχείς της ιατρικής βοήθειας, µειώνονται τα 

λειτουργικά κόστη και αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα. Το κυριότερο είναι ότι µε 

αυτή τη µέθοδο σώζονται πραγµατικά ζωές, αφού το ηλεκτρονικό ιατρικό ιστορικό 

του ασθενή είναι εύκολα προσβάσιµο από τον εξουσιοδοτηµένο χρήστη.  

 

Εποµένως, παρέχεται στο Ταµείο Ασφάλισης η δυνατότητα σηµαντικής 

µείωσης του χρόνου επεξεργασίας των στοιχείων, πλήρους ενηµέρωσης του ιατρικού 

φακέλου του ασθενούς και µείωσης του κόστους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
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ενώ το σύστηµα επιτρέπει την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των 

στοιχείων. 

Πολλές χώρες µε εθνικά προγράµµατα ιατρικής φροντίδας χρησιµοποιούν 

συστήµατα έξυπνων καρτών, όπως η Γερµανία, Αυστρία και η Ταϊβάν. Το 2003, στη 

Γερµανική Βουλή ψηφίστηκε ο εκσυγχρονισµός της υγείας που απαιτούσε την 

χρησιµοποίηση έξυπνης κάρτας επαγγελµατιών υγείας (Health Professional Card) 

και ασθενών (Patient Data Card), όπου πάνω από 80.000.000 κάρτες ασθενών έχουν 

µοιραστεί στη Γερµανία. Τα οφέλη της Γερµανίας µε την εφαρµογή του παραπάνω 

µέτρου είναι τεράστια. Μειώθηκαν οι απάτες εις βάρος του εθνικού συστήµατος 

υγείας, βελτιώθηκε η επικοινωνία µεταξύ ασθενών και νοσηλευτικών µονάδων, 

µειώθηκε το ποσοστό των αδικαιολόγητων θανάτων και αναµένεται εξοικονόµηση 

500 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. 

Την κάρτα υγείας µπορούν να την εκδώσουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, 

έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου, ώστε να χρησιµοποιηθεί σε 

νοσηλευτικά ιδρύµατα άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Στο µέλλον, δεν αποκλείεται η 

κάρτα υγείας να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα βιβλιάρια υγείας. 

6.3.6.1 Χαρακτηριστικά της έξυπνης κάρτας των επαγγελµατιών 
υγείας 

Η έξυπνη κάρτα του επαγγελµατία υγείας (Health Professional Card) είναι 

µια προσωπική κάρτα µε τυπωµένη φωτογραφία πάνω της. Λειτουργεί ως κλειδί και 

επιτρέπει στον κάτοχο της να ξεκλειδώσει τα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα των 

ασθενών, τα οποία είναι αποθηκευµένα είτε στην κάρτα είτε σε ένα δίκτυο υγείας (e-

health network). Η κάρτα του επαγγελµατία υγείας είναι συµβατή µε τα πρότυπα 

ISO 7816 -1, -2, -3 και -4 [ISO 7816 -1, -2, -3, -4] και έχει τα παρακάτω επιπλέον 

χαρακτηριστικά: [http://www.lifemedid.com] 
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1) Υποστηρίζει τον ασυµµετρικό αλγόριθµο RSA 

2) Περιέχει ένα ιδιωτικό κλειδί το οποίο να χρησιµοποιείται για την 

εξακρίβωση της ταυτότητας. 

3) Το µήκος του κλειδιού του RSA είναι τουλάχιστον 1024 ψηφία. 

4) Η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού για εξακρίβωση ταυτότητας 

προστατεύεται µε ένα Προσωπικό Αριθµό Ταυτοποίησης (Personal 

Identification Number - PIN). 

5) Ο Προσωπικός Αριθµός Ταυτοποίησης (PIN), προστατεύεται και να 

διαχειρίζεται σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO/IEC 9564-1 (Banking PIN 

management and security PIN protection principles and techniques) [ISO 

9564-1] και το πρότυπο ISO/IEC 10202.6 (Financial Transaction Card, 

Security architecture of financial transaction systems using integrating 

circuit cards, Cardholder verification) [ISO 10202 .6]. 

6) Ο χρήστης επιτρέπεται να αλλάξει τον Προσωπικό Αριθµό Ταυτοποίησης 

του (PIN) όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 10202-6. 

7) Ούτε ο ιδιοκτήτης της κάρτας (cardholder) αλλά ούτε και ο εκδότης της 

(card issuer) δεν µπορούν να αλλάζουν το ιδιωτικό κλειδί που 

χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας. 

8) Η έξυπνη κάρτα του επαγγελµατία υγείας περιέχει το πιστοποιητικό 

δηµοσίου κλειδιού του επαγγελµατία υγείας για την εξακρίβωση της 
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ταυτότητας του, το οποίο θα µπορεί να διαβαστεί από µια εφαρµογή (host 

application) χωρίς να χρειάζεται προηγουµένως να έχει δοθεί ο 

Προσωπικός Αριθµός Ταυτοποίησης (PIN). 

6.3.6.2 Λειτουργίες του τοπικού συστήµατος διαχείρισης καρτών 

Απαιτείται ένα ισχυρό τοπικό σύστηµα, το οποίο θα αποτελείται από κάρτες, 

σταθµούς εργασίας των χρηστών, computer servers, αναγνώστες καρτών (card 

terminal) και ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης καρτών, το οποίο θα υποστηρίζει 

τις παρακάτω λειτουργίες: 

1) Υποστήριξη του πρωτοκόλλου του τερµατικού της κάρτας 

2) Έλεγχος του νόµιµου κατόχου της κάρτας, ζητώντας τον Προσωπικό 

Αριθµό Ταυτοποίησης (PIN) από τον χρήστη και παρουσιάζοντας τον 

στην έξυπνη κάρτα του επαγγελµατία υγείας. 

3) Χρησιµοποίηση του τοπικού πρωτοκόλλου εξακρίβωσης ταυτότητας για 

την εξακρίβωση της ταυτότητας τοπικά 

4) Ανάκτηση του πιστοποιητικού από την κάρτα του επαγγελµατία υγείας 

5) Ενηµέρωση του ιατρικού φακέλου των ασθενών 
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Όταν το τοπικό σύστηµα λειτουργεί και ως διαµεσολαβητής (proxy) για το 

τµήµα του αποµακρυσµένου λογισµικού εξακρίβωσης ταυτότητας (remote 

authenticating component), µεταβιβάζει την πρόκληση (challenge) που λαµβάνει 

στην κάρτα και µεταφέρει την απόκριση της κάρτας (cards response) πίσω στο 

τµήµα του αποµακρυσµένου λογισµικού εξακρίβωσης ταυτότητας. 

6.3.6.3 Λειτουργίες του τµήµατος λογισµικού εξακρίβωσης 
ταυτότητας 

Το αποµακρυσµένο και τοπικό τµήµα λογισµικού εξακρίβωσης ταυτότητας 

(local & remote authenticating component) εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

1) Παράγει µια τυχαία πρόκληση (random challenge) για το πρωτόκολλο 

εξακρίβωσης ταυτότητας. 

2) Επαληθεύει την απόκριση (verify response) από την κάρτα του 

επαγγελµατία υγείας. 

3) Ελέγχει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού το οποίο περιέχεται στην 

απόκριση (ελέγχει επίσης την εγκυρότητα όλων των πιστοποιητικών που 

βρίσκονται στην αλυσίδα του µονοπατιού πιστοποιητικών που ανεβαίνουµε 

µέχρι να φτάσουµε στο έµπιστο πιστοποιητικό µιας Έµπιστης Αρχής 

Πιστοποίησης (CA certificate)). 

4) Εξακριβώνει ότι το πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί επικοινωνώντας µε 

την Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (TTP). 

5) Εξάγει την εξακριβωµένη ταυτότητα του χρήστη (authenticated user 

identity). 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι η παροχή της εξακριβωµένης ταυτότητας του 

χρήστη στο περιβάλλον της εφαρµογής. 

6.3.6.4 Λειτουργίες πρωτοκόλλου Εξακρίβωσης Ταυτότητας τοπικά 
Το πρωτόκολλο εξακρίβωσης ταυτότητας τοπικά παρέχει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 
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1) Μεταφορά µιας τυχαίας πρόκλησης από το τοπικό σύστηµα λογισµικού 

εξακρίβωσης ταυτότητας στην κάρτα του επαγγελµατία υγείας. 

2) Παραλαβή της απόκρισης από την κάρτα του επαγγελµατία υγείας. 

6.3.6.5 Λειτουργίες πρωτοκόλλου Εξακρίβωσης Ταυτότητας εξ 
αποστάσεως 

Το πρωτόκολλο εξακρίβωσης ταυτότητας εξ. αποστάσεως παρέχει τις εξής 

λειτουργίες: 

1) Μεταφορά της τυχαίας πρόκλησης στο τοπικό σύστηµα. 

2) Λήψη της απόκρισης από το τοπικό σύστηµα. 

3) Λήψη του πιστοποιητικού του επαγγελµατία υγείας από το τοπικό 

σύστηµα. 
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KEΦAΛAIO 7 

ΘEMATA A ΣΦAΛEIAΣ 

IATPIK ΩN ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

7.1 Εισαγωγή 
Στις µέρες µας η ιατρική περίθαλψη βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη 

διαχείριση ψηφιακής πληροφορίας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχουν νέους τρόπους πρόσβασης, διαχείρισης 

και µετάδοσης ιατρικών εικόνων και φακέλων, αυξάνοντας όµως παράλληλα τον 

κίνδυνο σε ότι αφορά την ασφάλεια της διακινούµενης και κατανεµηµένης 

πληροφορίας.  

Η συµβολή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου στην παροχή ποιοτικής 

φροντίδας υγείας, στην µείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, στην αύξηση της 

αποδοτικότητας των επαγγελµατιών υγείας συντελεί στην αναγνώριση της αξίας του 

και στην πλήρη εφαρµογή του σε περιβάλλοντα υγειονοµικής περίθαλψης. Η 

αυτοµατοποίηση όλων των διαδικασιών που συµβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας, στη λήψη κρίσιµων αποφάσεων για την ζωή του ασθενούς, στην εκπαίδευση 

και στην έρευνα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας των συστηµάτων 

ηλεκτρονικών φακέλων προκειµένου να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, 

η διαθεσιµότητα των πληροφοριών φροντίδας υγείας αλλά και το δικαίωµα του 

ασθενούς στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών ευαίσθητων δεδοµένων.  

Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς είναι µια εξελισσόµενη ιδέα 

προσδιοριζόµενη ως µια µακροπρόθεσµη συλλογή πληροφοριών φροντίδας υγείας 

για τους ασθενείς. Είναι ξεκάθαρο ότι το δικαίωµα του ασθενούς για διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας των προσωπικών του δεδοµένων δεν µπορεί να υποβιβασθεί 
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εξαιτίας της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Ο καθορισµός ηθικών και 

νοµικών διαδικασιών και κριτηρίων όσο αφορά στην ηλεκτρονική συλλογή, 

επεξεργασία και διακίνηση των προσωπικών ευαίσθητων δεδοµένων ασθενών από 

τους επαγγελµατίες υγείας είναι απαραίτητος, αφού τυχόν αποκάλυψή τους θέτει σε 

κίνδυνο την σχέση τόσο του επαγγελµατία υγείας - ασθενή, όσο και των µελών 

ολόκληρης της κοινωνίας αφού είναι πιθανό από τον φόβο αποκάλυψης τους, ο 

ασθενής να µην εµπιστευθεί κρίσιµες πληροφορίες που αφορούν όχι µόνο την υγεία 

του αλλά και την δηµόσια υγεία. 

Αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική, η µετάδοση και αποθήκευση ιατρικών 

δεδοµένων όχι µόνο στα πλαίσια ενός τοπικού δικτύου νοσοκοµείου, αλλά και 

µεταξύ διαφορετικών µονάδων περίθαλψης µέσω ανοικτών µη ασφαλών συνδέσεων 

δικτύων. Είναι φανερή εποµένως η ανάγκη υιοθέτησης πρόσθετων µέτρων και 

πρωτοκόλλων ασφαλείας στα σύγχρονα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα. Οι 

βασικές απαιτήσεις που προκύπτουν ως προς την ασφάλεια των ιατρικών δεδοµένων 

αποτυπώνονται σε κανονισµούς που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Στις επόµενες ενότητες του κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα πρότυπα 

και οι οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση και αποθήκευση των ιατρικών δεδοµένων 

και περιγράφονται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας ως προς τη διαχείριση της 

παραγόµενης και διακινούµενης πληροφορίας σε συστήµατα υπηρεσιών υγείας.  

Τα δεδοµένα σχετικά µε την κατάσταση υγείας του ατόµου αποτελούν µέρος 

της προσωπικότητας του ατόµου και όχι ιδιοκτησία του φορέα που τα συλλέγει και 

τα επεξεργάζεται. Έτσι η επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να συνάδει µε τις 

σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών ευαίσθητων δεδοµένων και 

του ιατρικού απορρήτου. 

7.2 Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της ιατρικής πληροφορίας 
H ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει ρητά τα δικαιώµατα των πολιτών και 

διασφαλίζει την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων επιβάλλοντας 
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µια σειρά µέτρων ασφαλείας που αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης στην ιατρική 

πληροφορία, την προστασία της από τυχαία ή εσκεµµένη διαρροή σε µη 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα και την αποφυγή µη εγκεκριµένης τροποποίησης, 

καταστροφής ή απώλειας.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας στα ιατρικά 

πληροφοριακά συστήµατα: 

Εµπιστευτικότητα: Ως εµπιστευτικότητα ορίζεται «η αποφυγή διάθεσης ή 

αποκάλυψης πληροφορίας σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, οντότητες ή 

διεργασίες». Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένα 

άτοµα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και απαιτείται η εφαρµογή µέτρων που θα 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορία µόνο από αναγνωρισµένα και 

πιστοποιηµένα άτοµα. Το θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε ιατρικά 

πληροφοριακά συστήµατα, όπου περιλαµβάνονται δεδοµένα άµεσα συνδεόµενα µε 

αναγνωρίσιµα άτοµα, τις ασθένειες, τις θεραπείες τους και συχνά τις κοινωνικές τους 

συνήθειες. Τα δεδοµένα αυτά θεωρούνται αυστηρώς εµπιστευτικά και η αποκάλυψή 

τους µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη κοινωνική θέση, στην υγεία ή ακόµα 

και στη ζωή των σχετιζόµενων ατόµων. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει δικαίωµα 

πρόσβασης µόνο στην απολύτως απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται και να 

εκτελεί µόνο το σύνολο των λειτουργιών που απαιτούνται προκειµένου να 

επιτελέσει το έργο του, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η παροχή σωστής 

περίθαλψης. 

Ακεραιότητα: Ως ακεραιότητα ορίζεται «η αποφυγή µεταβολής ή καταστροφής 

δεδοµένων µε µη εξουσιοδοτηµένο τρόπο». Στα συστήµατα διαχείρισης ιατρικής 

πληροφορίας πρέπει να διασφαλιστεί η ακρίβεια και ακεραιότητα των δεδοµένων, 

καθώς σε αυτά βασίζεται η διάγνωση και η προτεινόµενη αγωγή. Προκειµένου να 

προστατευτεί η διαγνωστική αξία της ιατρικής πληροφορίας επιβάλλεται η χρήση 

κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου της ακεραιότητας των δεδοµένων, που να 

επιτρέπουν την παρακολούθηση ενδεχόµενων τροποποιήσεων. Για τον 
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αποτελεσµατικό έλεγχο και την προστασία των δεδοµένων από µη εγκεκριµένη 

τροποποίηση χρειάζεται ένας µηχανισµός που θα δίνει τη δυνατότητα έλεγχου κάθε 

πληροφορίας χωριστά και που θα είναι ανεξάρτητος από το σύστηµα. 

Αναγνώριση και αυθεντικοποίηση: Ως αναγνώριση εννοείται η διαδικασία που 

επιτρέπει την αποδοχή της ταυτότητας µιας οντότητας από ένα πληροφοριακό 

σύστηµα. Ως αυθεντικοποίηση ορίζεται «η διαδικασία της αξιόπιστης αναγνώρισης 

οντοτήτων µέσω της ασφαλούς συσχέτισης ενός πιστοποιηµένου αναγνωριστικού µε 

τις οντότητες αυτές». Στον τοµέα της Ιατρικής φροντίδας το θέµα της 

αυθεντικοποίησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις συστηµάτων όπου η 

πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό. (π.χ. η 

διαχείριση ιατρικού φακέλου ασθενούς). 

Μη αποποίηση ευθύνης αποστολής/λήψης πληροφορίας: Στα πλαίσια του 

αυστηρού ελέγχου για την αξιοπιστία των δεδοµένων απαιτείται επιπλέον η 

αναγνώριση και πιστοποίηση των επικοινωνούντων οντοτήτων, που αποτελεί ένα 

βασικό µέτρο προφύλαξης από ενδεχόµενη µη εξουσιοδοτηµένη διείσδυση στο 

σύστηµα και αθέµιτη τροποποίηση στοιχείων ή πιστοποίηση µη αυθεντικών 

δεδοµένων. Ένας ισχυρός µηχανισµός ελέγχου της αξιοπιστίας της διακινούµενης 

πληροφορίας είναι η λεγόµενη «µη αποποίηση ευθύνης» (non-repudiation), η 

αδυναµία δηλαδή των εµπλεκοµένων σε µία συναλλαγή µερών να αρνηθούν τη 

συµµετοχή τους σε αυτή, η οποία αυξάνει την προστασία της ακεραιότητας των 

δεδοµένων. 

Απόδειξη χρόνου αποστολής – λήψης πληροφορίας: Ο χρόνος αποστολής λήψης 

πληροφορίας στον τοµέα της Ιατρικής φροντίδας σε κάποιες περιπτώσεις όπως π.χ. 

κατά την έκδοση επιδηµιολογικών αποτελεσµάτων εργαστηρίων µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα κρίσιµος και έτσι θα πρέπει να µπορεί να αποδεικνύεται τόσο από την 

πλευρά του αποστολέα, όσο και από την πλευρά του παραλήπτη. Η απαίτηση αυτή 

ουσιαστικά εξασφαλίζει και τη µοναδικότητα της διακινούµενης πληροφορίας µέσω 

της σύνδεσής της µε µία µοναδική στιγµή στο χρόνο. 
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∆ιαθεσιµότητα: Ως διαθεσιµότητα ορίζεται «η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης και 

χρήσης ενός πληροφοριακού συστήµατος, όποτε αυτό απαιτείται». Σε ιατρικά 

πληροφοριακά συστήµατα, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η ανάκτηση και 

διαχείριση πληροφορίας θα πρέπει να είναι εύκολη και ταχεία. Επιπλέον είναι 

απαραίτητο να γίνει πρόβλεψη για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας της 

πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή ακόµη και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως για 

παράδειγµα στην περίπτωση βλάβης εξοπλισµού ή διακοπής ρεύµατος. Έστω και 

λίγα λεπτά διακοπής της λειτουργίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να 

θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο (π.χ. σε µονάδες εντατικής θεραπείας). 

Υπευθυνότητα: Ως υπευθυνότητα ορίζεται «η διασφάλιση ότι οι πράξεις µιας 

οντότητας µπορούν να αποδοθούν µοναδικά στην οντότητα αυτή». Στον τοµέα της 

Ιατρικής Φροντίδας, όπου κάθε δράση µπορεί να έχει αντίκτυπο σε κρίσιµα 

δεδοµένα, είναι απαραίτητη η καταγραφή όλων των δράσεων, έτσι ώστε να µπορούν 

ανά πάσα στιγµή να ανιχνευθούν τα εµπλεκόµενα µέρη κατά την απόδοση ευθυνών. 

Ο βαθµός σηµαντικότητας των παραπάνω απαιτήσεων στον τοµέα της 

Ιατρικής Φροντίδας µεταβάλλεται κάθε φορά, ανάλογα µε το σκοπό και την χρήση 

του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Έτσι για παράδειγµα, η διαθεσιµότητα 

είναι πρωταρχική απαίτηση ασφαλείας στη λειτουργία µονάδων εντατικής 

θεραπείας, σε αντίθεση µε ένα σύστηµα ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών, όπου η 

εµπιστευτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων είναι πιο σηµαντική. 

Έτσι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται οι ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας 

και να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα. 

7.3 Παραβίαση της ηλεκτρονικής ασφάλειας σε Νοσοκοµεία 
Είναι δεδοµένο πως η πληροφορία που σχετίζεται µε ένα σύστηµα Ιατρικής 

Φροντίδας είναι ζωτικής σηµασίας και ο χειρισµός της πρέπει να γίνεται µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Για να γίνει κάτι τέτοιο όµως πρέπει να 

κατανοήσουµε πρώτα ποιες ακριβώς µπορεί να είναι οι ενδεχόµενες απειλές. Είναι 
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σηµαντικό να πληροφορούµαστε και να κατανοούµε που και πως συνέβησαν 

περιστατικά παραβίασης της ηλεκτρονικής ασφάλειας, προκειµένου να θωρακίσουµε 

πιο αποτελεσµατικά το σχεδιαζόµενο σύστηµα.  

Το καλοκαίρι του 2000, ένας χάκερ µε το ψευδώνυµο Kane, κατέλαβε 

µεγάλο µέρος του εσωτερικού δικτύου του Ιατρικού κέντρου του Πανεπιστηµίου της 

Ουάσιγκτον και απέκτησε πρόσβαση σε περίπου 4.000 έγγραφα που αφορούσαν 

ισάριθµους ασθενείς µε καρδιολογικά προβλήµατα. Τα αρχεία αυτά περιείχαν 

ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµό κοινωνικής ασφάλισης, 

ύψος και βάρος για καθέναν από τους ασθενείς καθώς και την περιγραφή της 

ιατρικής αγωγής που έλαβαν. Άλλο αρχείο περιείχε παρόµοιες πληροφορίες για 

περίπου 700 άτοµα που υποβάλλονταν σε φυσιοθεραπεία. Ένα ακόµη αρχείο 

απαριθµεί τις εισαγωγές, τα εξιτήρια και τις µεταφορές του κάθε ασθενούς στο 

νοσοκοµείο για ένα διάστηµα πέντε µηνών. 

Τα κίνητρα του Kane, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, είναι η αποκάλυψη των 

ελλείψεων στην ασφάλεια ευαίσθητων δεδοµένων. Η δράση του αυτή ξεκίνησε 

ύστερα από µια συζήτηση που είχε µε έναν συµφοιτητή του, κατά τη διάρκεια της 

οποίας αναρωτήθηκαν κατά πόσον προστατεύονται πραγµατικά, τα ανά τον κόσµο 

απόρρητα δεδοµένα. “Η συζήτηση κατέληξε στα ιατρικά δεδοµένα, που είναι όντως 

απόρρητα και σκέφτηκα να ρίξω µια µατιά τριγύρω” αναφέρει ο Kane. Το 

συγκεκριµένο νοσοκοµείο είχε λάβει την δέκατη τρίτη θέση στην ετήσια λίστα που 

δηµοσιεύει η “U.S. News & World Report's” µε τα καλύτερα νοσοκοµεία σε όλη την 

επικράτεια των Ενωµένων Πολιτειών. 

Το συγκεκριµένο παράδειγµα δείχνει πόσο ευάλωτοι είναι κάποιοι στόχοι 

που θα έπρεπε να είναι ασφαλείς. Τα πράγµατα θα ήταν πολύ χειρότερα εάν ο 

εισβολέας τροποποιούσε τα δεδοµένα χωρίς να αφήσει ίχνη. Ένα παρόµοιο 

περιστατικό φαίνεται να έγινε το 1998 και µάλιστα σε ιατρική βάση δεδοµένων του 

Υπουργείου Άµυνας (DoD) των Ενωµένων Πολιτειών. Χάκερς διείσδυσαν στην 

βάση δεδοµένων και άλλαξαν τις οµάδες αίµατος ασθενών. Αργότερα, ο 
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εκπρόσωπος του Πενταγώνου ξεκαθάρισε ότι αυτή η ενέργεια ήταν µέρος άσκησης 

που σκοπό είχε να δοκιµάσει την ασφάλεια του συστήµατος, η οποία µάλιστα 

βρισκόταν ακόµα σε στάδιο ανάπτυξης και δεν είχε τελειοποιηθεί. Σύµφωνα µε τις 

ίδιες δηλώσεις, δεν µεταβλήθηκαν στην πραγµατικότητα οποιαδήποτε ηλεκτρονικά 

δεδοµένα. Η άσκηση αυτή ήταν µέρος µιας γενικότερης προσοµοίωσης 

“ηλεκτρονικού πολέµου”. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτή η βάση δεδοµένων δεν 

συνδέεται καν µε το Ίντερνετ για λόγους ασφαλείας. 

7.4 Περιγραφή νοµικού πλαισίου 

7.4.1 Κανονισµοί σε ∆ιεθνές Επίπεδο 
Οι πρώτες αντιδράσεις στο πεδίο της προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο από τότε που καταγράφθηκε η ανάγκη 

νοµοθετικής προστασίας της ιδιωτικότητας. Η ανάγκη της ιδιωτικότητας 

διατυπώθηκε στη Σύµβαση της Ρώµης της 4ης Νοεµβρίου 1950 για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (EΣ∆A) του 1950 προστατεύει στο 

άρθρο 8 την ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται και τα προσωπικά δεδοµένα. 

Ως προς τα ιατρικά δεδοµένα το ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων όρισε 

αυστηρές προϋποθέσεις για την ανακοίνωσή τους σε τρίτους. Οι πρώτες ανησυχίες 

για την ιδιωτικότητα τέθηκαν στον νόµο για την προστασία δεδοµένων του 1970 

(Hesse Data Protection Act 1970), τον Σουηδικό νόµο για την προστασία των 

δεδοµένων του 1973 (Swedish Privacy Act 1973) και τον νόµο περί ιδιωτικότητας 

των ΗΠΑ του 1974 (US Privacy Act 1974), οι οποίοι έθεσαν τις απαιτήσεις χωρίς 

όµως να έχουν καµία εξουσία γύρω από την προστασία των δεδοµένων.  

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ήταν ο 

δεύτερος διεθνής οργανισµός που το 1980 ασχολήθηκε µε την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων, εκδίδοντας «Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν την 

προστασία της ιδιωτικότητας και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών δεδοµένων». 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 162

Οι Αρχές αυτές περιλαµβάνουν την αρχή της περιορισµένης συγκέντρωσης και 

συλλογής δεδοµένων, την αρχή της ποιότητας των δεδοµένων, την αρχή του 

προσδιορισµένου σκοπού, την αρχή της περιορισµένης χρήσης των προσωπικών 

δεδοµένων, την αρχή µέτρων ασφαλείας των προσωπικών δεδοµένων, την αρχή της 

διαφάνειας, την αρχή της συµµετοχής του ατόµου και την αρχή της ευθύνης. Είναι 

ένα πλαίσιο γενικών αρχών χωρίς δεσµευτικό χαρακτήρα που συγκέντρωσε για 

µεγάλο διάστηµα τη συναίνεση πολλών χωρών και κυρίως εκείνων που στερούνταν 

ειδικής νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. 

Νεότερα δεοντολογικά κείµενα αποτρέπουν τους γιατρούς από το να 

αποθηκεύουν τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή 

αν αυτό συµβαίνει, να γίνεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Τέτοια κείµενα 

είναι η ∆ιακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γενικών Γιατρών για το Ιατρικό 

Απόρρητο (1979), η Απόφαση της Παγκόσµιας Ιατρικής Ένωσης για τη 

χρησιµοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιατρική (1983) και η ∆ιεθνής 

Συνδιάσκεψη Ιατρικών Συλλόγων, που επεξεργάστηκε τις Αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ιατρικής ∆εοντολογίας (1987). Τη διαφύλαξη των ιατρικών αρχείων µε ατοµική 

ευθύνη των γιατρών και την προστασία απορρήτου ακόµα και από τον εργοδότη 

τους και τη διοίκηση, προστατεύουν άλλα δύο κείµενα ∆ιεθνών Οργανώσεων, ο 

Χάρτης του Μισθωτού Γιατρού και ο Χάρτης του Νοσοκοµειακού Γιατρού, που 

υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ∆ιαρκούς Επιτροπής των Γιατρών της 

ΕΟΚ το 1984 και το 1985, αντίστοιχα. 

Στις H.Π.A., η νοµοθετική πράξη "Fair Health Information Practices Act" τον 

1994 απαιτούσε τον περιορισµό της χρήσης προσωπικών δεδοµένων υγείας µόνο 

στα σηµεία που είναι απαραίτητα. Την ίδια χρονιά, ο οργανισµός ACR (American 

College of Radiology) εξέδωσε το Πρότυπο ACR για την τηλεραδιολογία (ACR 

Technical Standard for Teleradiology, Res. 21), το οποίο υπέστη διαδοχικές 

αναθεωρήσεις, µε πιο πρόσφατη αυτήν το 2005 (Res. 39). Το πρότυπο αυτό 

περιλαµβάνει συστάσεις για τη χρήση και τους στόχους της τηλεραδιολογίας, τις 
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προδιαγραφές τον εξοπλισµού, τις ικανότητες, την πιστοποίηση και την 

υπευθυνότητα του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, τον έλεγχο ποιότητας και 

την επικοινωνία. Το 1995, το Ινστιτούτο CPRI (Computer-based Patient Record 

Institute) εξέδωσε οδηγία για τον καθορισµό πολιτικών ασφαλείας, όπου αναφέρεται 

ότι κάθε οργανισµός που δηµιουργεί, χρησιµοποιεί, αποθηκεύει ή µεταδίδει 

προσωποποιηµένα δεδοµένα υγείας, έχει ηθική και νοµική υποχρέωση να διατηρεί 

το απόρρητο και την ακεραιότητα των δεδοµένων αυτών. 

Το Αµερικανικό Κογκρέσο θέσπισε την «Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA)» το 1996 (Public Law 104-191). ∆ιασαφηνίζεται µια 

σειρά διαχειριστικών θεµάτων στον τοµέα της υγείας και ορίζεται ένα πλαίσιο 

προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται από τους φορείς υγείας κατά τη µετάδοση 

και αποθήκευση ιατρικής πληροφορίας µε στόχο την ασφάλεια των δεδοµένων και 

την προστασία των προσωπικών στοιχείων των ασθενών. Επιδιώκει να περιορίσει 

την δυνατότητα των εργοδοτών να αρνηθούν ασφαλιστική κάλυψη στους 

εργαζοµένους µε προϋπάρχοντα προβλήµατα υγείας. Αυτός ο νόµος είχε ως 

αποτέλεσµα την διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ασθενή αλλά και την αύξηση του 

κόστους παροχής φροντίδας υγείας. Ως HIPAA περιγράφηκε µια αρχή προστασίας 

του καταναλωτή που εκτός των άλλων δίνει στα άτοµα το δικαίωµα να λάβουν τον 

προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο, να ζητήσουν τροποποιήσεις στον φάκελο τους 

και να µάθουν σε ποιους αποκαλύφτηκαν πληροφορίες από τον φάκελο τους. 

Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, το Υπουργείο Υγείας (Department of Ηealth and 

Human Services — ΗΗS) όφειλε να θεσπίσει πρότυπα ασφάλειας βάσει του 

οριζόµενου πλαισίου. Ως απάντηση, το υπουργείο δηµοσίευσε το 1998 πρότυπα για 

την ασφάλεια των ιατρικών δεδοµένων και την ηλεκτρονική υπογραφή και έθεσε 

προθεσµία πέντε ετών στους αρµόδιους φορείς για πλήρη συµµόρφωση µε τα 

πρότυπα αυτά. 

Τα πρότυπα ασφάλειας της HIPAA ισχύουν για τις προστατευµένες ιατρικές 

πληροφορίες που είτε αποθηκεύονται είτε µεταφέρονται ηλεκτρονικά. 
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Προστατευµένες είναι αυτές οι πληροφορίες που οδηγούν στην αναγνώριση της 

ταυτότητας του ασθενούς δηλαδή τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Στην Αµερική 

το 2003 θεσµοθετήθηκε η νοµική υποχρέωση της προάσπισης της ιδιωτικότητας και 

της εµπιστευτικότητας των δεδοµένων του ασθενή υπό την αιγίδα του HIPAA. Οι 

κανονισµοί HIPAA θέτουν τις αρχές και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση ότι η 

αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων θα µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό. 

Σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις της HIPAA, οι ιατρικές πληροφορίες 

δεν πρέπει να αποκαλύπτονται χωρίς την συγκατάθεση του ασθενή, εκτός εάν 

απαιτείται η αποκάλυψη τους κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως για ερευνητικούς 

σκοπούς. Η συναίνεση που απαιτείται για την αποκάλυψη των προσωπικών 

πληροφοριών του ασθενή εξαρτώνται από την αιτία της αποκάλυψής τους. Έτσι για 

την αποκάλυψη πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθορισµό της 

θεραπείας, της χρέωσης και της κάλυψης των υπηρεσιών για την παροχή φροντίδας 

του ατόµου, απαιτείται µια απλή, γενική συναίνεση από τον ίδιο τον ασθενή. 

Η HIPAA απαιτεί από τα νοσοκοµεία να έχουν µηχανισµούς για να µπορεί 

να ελέγχεται ποιο άτοµο είχε πρόσβαση και σε ποια δεδοµένα, την ηµεροµηνία και 

την ώρα που έγινε αυτό, εάν η πρόσβαση ήταν επιτυχής και µε ποιο τρόπο έγινε 

αυτό, δηλαδή εάν απλά είδε τα δεδοµένα, εάν έγραψε νέα, εάν έκανε αλλαγές ή εάν 

έσβησε κάποια δεδοµένα. Οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες και σε δεδοµένα που δεν είναι 

σε µορφή κειµένου αλλά σε µορφή εικόνας (αξονική-µαγνητική-ακτινογραφία). Έτσι 

θέτει περιορισµούς στη χρήση των εικόνων και αποτρέπει την µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση σε αυτές. 

O οργανισµός ΝΕΜΑ (National Electrical Manufacturers Association) έχει 

ιδρύσει µια Επιτροπή (Privacy and Security Committee), η οποία επιλαµβάνεται 

θεµάτων προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων, αλλά και ειδικά 

της ιατρικής πληροφορίας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η Επιτροπή αυτή µελετά 

τους σχετικούς κανονισµούς που έχουν θεσπιστεί στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την 

Ιαπωνία και επιχειρεί να αναδείξει στοιχεία ασυµβατότητας µεταξύ τους, τα οποία 
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περιπλέκουν τη σχεδίαση και εφαρµογή λύσεων ασφάλειας που να είναι καθολικά 

αποδεκτές. Επιδιώκει να συµβάλει στην καθιέρωση διεθνών προτύπων 

εναρµονισµένων µε τις διαφορετικές µεταξύ χωρών νοµοθετικές ρυθµίσεις ως προς 

τη σχεδίαση και θεµιτή χρήση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και των ιατρικών 

πληροφοριακών συστηµάτων, προκειµένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και 

ανταλλαγή προϊόντων και να διασφαλιστεί η προστασία των ασθενών σε παγκόσµια 

κλίµακα. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 

Κατασκευαστών Ιατρικού Εξοπλισµού (European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and Healthcare ΙΤ Industry — COCIR) που αποτελεί 

τον αντίστοιχο φορέα στην Ευρώπη και επιδιώκει συνεργασία τόσο µε τον 

αντίστοιχο ιαπωνικό οργανισµό JIRA (Japan Industries Association of Radiological 

Systems), όσο και µε άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς και εταιρείες. Από τη 

συνεργασία των οργανισµών ΝΕΜΑ και ACR προέκυψε η σύσταση της Επιτροπής 

Ψηφιακής Απεικόνισης και Μετάδοσης στην Ιατρική DICOΜ (Digital Image and 

Communication in Μedicine), µε στόχο την προτυποποίηση της µετάδοσης ιατρικών 

εικόνων και µεταδεδοµένων. 

Η ενότητα 15 του Πρότυπου DICOΜ εκδόθηκε το 2001 προκειµένου να 

παράσχει µια προτυποποιηµένη µέθοδο για ασφαλή µετάδοση και ψηφιακή 

υπογραφή (PS 3.15-2001). Προδιαγράφει τα τεχνικά µέσα (επιλογή προτύπων 

ασφάλειας, αλγορίθµους και παραµέτρους) για οντότητες εφαρµογής που 

εµπλέκονται στην ανταλλαγή πληροφορίας για εφαρµογή πολιτικών ασφάλειας. Σε 

αυτήν την ενότητα του DICOΜ έχουν προστεθεί τέσσερα προφίλ ασφάλειας: 

ασφαλούς χρήσης, ασφαλούς σύνδεσης µετάδοσης (secure transport connection 

profile), ψηφιακής υπογραφής και ασφαλούς αποθήκευσης δεδοµένων (media 

storage secure profiles). Τα παραπάνω προφίλ θέτουν θέµατα όπως χρήση 

χαρακτηριστικών, ασφάλεια στις συνδέσεις, πιστοποίηση αντικειµένων και 

ασφάλεια των αρχείων. 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 166

Επιπλέον, ο Οργανισµός Εφαρµογών Πληροφορικής στην Ακτινολογία 

(Society of Computer Applications in Radiology - SCAR) εξέδωσε το 2000 την 

οδηγία «θέµατα ασφαλείας σε ψηφιακές ιατρικές επιχειρήσεις» («Security issues in 

the digital medical enterprise»), προκειµένου να δώσει έµφαση στην επιτακτική 

ανάγκη αντιµετώπισης του συγκεκριµένου κρίσιµου ζητήµατος. 

Με βάση τα παραπάνω, διεθνείς οργανισµοί έχουν καθορίσει µια σειρά από 

πρότυπα σχετικά µε την ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και δεδοµένων στο 

χώρο της υγείας. Οι οργανισµοί αυτοί συνεργάζονται στενά µεταξύ τους και 

περιλαµβάνουν: 

�  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Standards 

Committee - CΕΝ) που συνέστησε το 1990 την Τεχνική Επιτροπή 251 

(TC 251) µε στόχο την προτυποποίηση στον τοµέα της ιατρικής 

πληροφορικής 

�  το διεθνή οργανισµό τυποποίησης ISO (International Standards 

Organization) που συνέστησε το 1998 την Τεχνική Επιτροπή 215 (ΤC 

215) για τον ίδιο σκοπό 

�  τον οργανισµό HL7 (Health Leνel 7) που ιδρύθηκε το 1987 στις 

H.Π.A., εγκρίθηκε από τον ANSI (American National Standards 

Institute) το 1994 ως Οργανισµός Ανάπτυξης Προτύπων (Standards 

Developing Organization - SDO) και πλέον έχει παραρτήµατα σε όλον 

τον κόσµο  

�  την επιτροπή DICOΜ  

�  το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) που ίδρυσε την 

επιτροπή 1073, η οποία στοχεύει στη διαµόρφωση προτύπων σχετικών 

µε την επικοινωνία µεταξύ ιατρικών συσκευών. 
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Παρακάτω παρατίθεται µια ενδεικτική λίστα από πρότυπα που έχουν εκδοθεί 

µε στόχο την ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και δεδοµένων στο χώρο της 

υγείας: 

� Τα κείµενα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CΕN/ΤC251 

για τα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

− ENV 12924: 1996 Health informatics - security categorization and 

protection for healthcare information systems 

− ENV 12388: 1997 Health informatics - Algorithm for digital signature 

services in healthcare 

− ENV 13608: 2000 Health informatics - Security for health care 

communications 

ο Part 1 Concepts and terminology ENV 13608 -1 

ο Part 2 Secure data objects ENV 13608 - 2 

ο Part 3 Secure data channels ENV 13608 - 3 

ENV 13729: 2000 Health informatics - Secure user identification - 

strong authentication using microprocessor cards 

− ENV 12551: 2000 Health informatics - Secure user authentication for 

health care - Management and security of authentication by passwords 

− ΕN 14484: 2002 Health Informatics - International transfer of personal 

health data covered by the ΕU Data Protection Directive - High level 

security policy 

− CR 13694: 1999 Health Informatics - Safety and security related software 

quality standards for healthcare 

− CR 14301: 2002 Health Informatics - Framework for security protection 

of healthcare communication 
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− CR 14302: 2002 Health Informatics - Framework for security 

requirements for intermittently connected devices. 

� Από το διεθνή οργανισµό τυποποίησης (ISO): 

− ISO DΤS 17090 Health Informatics — Public Key Infrastructure 

− ISO/IΕC 17799: 2005 (=BS 7799) Information Technology – Security 

techniques  

− Code of practice for information security management. 

ο Part 1: Code of Practice for information security management 

ο Part 2: Specification for information security management 

systems 

− ISO/ CD ΤC 215: ΤR 21089, Health Informatics - Trusted end-to-end 

information flows 

− ISO/IΕC ΤR 13335 Guidelines for the Management of IΤ Security 

ο Part 1: Concepts and Models 

ο Part 2: Managing and Planning IΤ Security 

ο Part 3: Techniques for the management of IΤ Security 

�  Oι κατευθυντήριες γραµµές της ΑSΤM (American Society for Testing and 

Materials) σχετικά µε την ασφάλεια ιατρικών πληροφοριακών συστηµάτων: 

− Ε 2086-00 Standard Guide for Internet and Intranet Healthcare Security 

−  Ε 2085-00a Standard Guide on Security Framework for Healthcare 

Information 

�  Τα Κοινά Κριτήρια (Common Criteria for Information Technology Security) 

που αναφέρονται στην αξιολόγηση της ασφάλειας πληροφοριακών 

συστηµάτων: 
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−  ISO/IΕC 15408-1: 1999 Information technology - Security techniques-

Ενaluatiοn criteria for IΤ security. 

7.4.2 Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 

7.4.2.1 ∆ιατάξεις και γνωµοδοτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι διατάξεις, ρυθµίσεις και 

γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

στον ευρωπαϊκό χώρο: 

�  H Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων τον Ανθρώπου – ΕΣ∆Α 

(European Human Rights Convention - EHRC) του 1950. Το άρθρο 8 

προστατεύει την ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται και τα 

προσωπικά δεδοµένα. Ως προς τα ιατρικά δεδοµένα το ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων όρισε αυστηρές προϋποθέσεις για την 

ανακοίνωσή τους σε τρίτους. 

�  Οι κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε το 1980 ο ΟΟΣΑ (Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / Organisation for Economic 

Cooperation and Development – OECD) για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων γενικά. Επίσης, το 1998 ο ΟΟΣΑ εξέδωσε µια 

οδηγία σχετικά µε την υλοποίηση των παραπάνω γραµµών σε παγκόσµια 

δίκτυα, ενώ το 2002 υιοθέτησε κατευθυντήριες γραµµές για την Ασφάλεια 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ικτύων (OECD Guidelines for the 

Security of Information Systems and Networks), υποδεικνύοντας ότι η 

ασφάλεια εµπίπτει στην ευθύνη όλων των συµµετεχόντων, ανάλογα µε το 

ρόλο τους. 

�  H Σύσταση 108 τον Συµβουλίου της Ευρώπης (28/1/1981) για την 

προστασία ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η οποία ορίζει ότι τα ιατρικά δεδοµένα δεν µπορούν 

να γίνουν αντικείµενο αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, χωρίς εγγυήσεις για 
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την προστασία τους βάσει νόµου. Η Σύσταση 108 έθεσε κανόνες για την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων στην περίπτωση διασυνοριακής ροής 

πληροφοριών. Υπήρξε το πρώτο διεθνές δεσµευτικό κείµενο αλλά δεν ήταν 

αµέσου εφαρµογής. Η ισχύς της στο εσωτερικό δίκαιο των χωρών εξαρτιόταν 

από την κύρωσή της αλλά και την θέσπιση εσωτερικών ρυθµίσεων. Η 

Σύσταση 108 άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από την 01-01-1995, χωρίς 

ωστόσο να δηµιουργεί ένα επαρκές καθεστώς προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων. Μετά την έκδοση της οδηγίας 95/46/ΕΕ ωστόσο η Σύσταση αυτή 

έχει περιορισµένη σπουδαιότητα. 

�  O Χάρτης (∆ιακήρυξη) των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Charter of Fundamental Rights of the European Union), που 

αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τοµέα των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των πολιτών. H διακήρυξη αυτή ορίζει ότι η επεξεργασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται νοµίµως, για 

καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση τον ενδιαφεροµένου ή 

για άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόµο. Επίσης, κάθε 

πρόσωπο έχει δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα που το αφορούν και 

να τα διορθώνει. 

�  H Οδηγία 95/46/ΕΕ (Directive 95/46/EC οn the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data and οn the free movement 

of such data) της ΕΕ προς τα κράτη-µέλη, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Με την Οδηγία αυτή 

εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών-µελών ως 

προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και η ελεύθερη κυκλοφορία 

τους στα κράτη-µέλη. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 95/46/ΕΚ 

υιοθετήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1995. Η θέση της είναι αρκετά διαφορετική 

από το σύµφωνο και τις µέχρι τώρα προτάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 171

στο ότι η οδηγία είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, η θέση της περιορίζεται στην νόµιµη ισχύ και αρµοδιότητα 

του Ευρωπαϊκού Νόµου σε κάθε κράτος-µέλος. 

�  H Οδηγία 2002/58/ΕΕ (2002/58/EC) για την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αντικατέστησε 

την Οδηγία 97/66/ΕΕ (Directive 97/66/EC) για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 

� H Σύσταση No R (75)5 του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το έργο του 

Συµβουλίου της Ευρώπης στην περιοχή της ιατρικής γενετικής και της 

βιοηθικής οδήγησε στην άποψη ότι ίσως υπάρξουν κάποια προβλήµατα 

ανάµεσα στις απαιτήσεις για συµβουλευτική σε θέµατα γενετικής και στην 

προστασία των δεδοµένων που ανταλλάσσονται, µε αποτέλεσµα την 

αναθεώρηση της Πρότασης για τις Αυτοµατοποιηµένες Τράπεζες Ιατρικών 

δεδοµένων. Αυτό το έργο ήταν µια προσπάθεια να καταγραφεί η κατάσταση 

της παροχής υγείας στην Ευρώπη και να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελµατίες 

υγείας ακολουθούν τα πρότυπα κατά την διαχείριση των ιατρικών δεδοµένων 

έτσι ώστε οι ασθενείς να µπορούν να είναι σίγουροι ότι τα προσωπικά τους 

δεδοµένα προστατεύονται µε ένα οµοιόµορφο τρόπο. Αυτή η νέα Πρόταση 

υιοθετήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1997 ως Πρόταση R (75)5 και 

αντικατέστησε την µέχρι τότε ισχύουσα προσφέροντας µια νέα βάση για τον 

τρόπο διαχείρισης ιατρικών προσωπικών δεδοµένων συµπεριλαµβάνοντας 

και τα προσωπικά δεδοµένων γύρω από την γενετική.  

� H Σύσταση No R(81)1 έδινε ακριβείς οδηγίες για την χρήση των αυτόµατων 

ιατρικών βάσεων δεδοµένων, κάτι για το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί µέχρι 

τότε το αντίστοιχο διεθνές ενδιαφέρον. Η οδηγία R(81)1 απαίτησε από τις 

ιατρικές βάσεις δεδοµένων να αναπτύξουν ένα σύνολο από κανονισµούς που 

θα καθοδηγούν όλες τις λειτουργίες και καθόρισε ένα ελάχιστο µέγεθος 
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περιεχοµένου που πρέπει να αναφέρεται σε κάθε αναπτυσσόµενο κανονισµό 

για την νέα βάση ιατρικών δεδοµένων κάτι που πρόσφατα περιγράφεται ως 

πολιτική ασφαλείας. Έθεσε τα κατάλληλα µέτρα ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση του υποκειµένου µέσω της παρέµβασης του γιατρού. [Council of 

Europe Recommendation, R(81)1] 

� H Σύσταση No R(97) 5 (Recommendation Νο R(97) 5 οn the protection 

of medical data), η οποία έγινε δεκτή από το Συµβούλιο της Ευρώπης το 

1997 και αφορά την προστασία ιατρικών δεδοµένων. [Council of Europe 

Recommendation, R(97)5] 

� H Σύσταση Νο R(99) 5 (Recommendation Νο R(99) 5), η οποία έγινε 

δεκτή από το Συµβούλιο της Ευρώπης το 1999 και η οποία παρέχει 

κατευθυντήριες γραµµές (guidelines) για την προστασία των ατόµων σε 

σχέση µε τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σε 

«λεωφόρους πληροφοριών» (information highways). 

� H Γνωµοδότηση τον European Group οn Ethics in Science and New 

Technologies (Opinion Νο 13 — Ethical issues of healthcare in the 

information society) του 1999, η οποία κατοχυρώνει τον ορισµό των 

προσωπικών ιατρικών δεδοµένων. H γνωµοδότηση δίνει έµφαση σε βασικές 

αρχές που αφορούν την επεξεργασία των ιατρικών δεδοµένων, ορίζοντας 

µεταξύ άλλων ότι απαιτούνται τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας και 

η εφαρµογή τεχνολογιών κρυπτογραφίας. H γνωµοδότηση καταλήγει στο ότι 

τα θέµατα αυτά πρέπει να κατοχυρωθούν νοµικά, κατά προτίµηση µέσω 

κάποιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την προστασία των 

ιατρικών δεδοµένων. 
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7.4.3 Ελληνική Νοµοθεσία 
Κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος κρίθηκε επιβεβληµένη η 

κατοχύρωση ενός νέου ειδικού δικαιώµατος προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων. Το νέο άρθρο 9Α του ελληνικού Συντάγµατος 1975/86/01 που 

συµπεριλήφθηκε στο Σύνταγµα µε την τελευταία αναθεώρηση του 2001 ορίζει ότι ο 

«καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως 

µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών δεδοµένων, όπως ο νόµος ορίζει». Στη νέα 

διάταξη αναδεικνύεται ωστόσο η ένταση των κινδύνων που εµπεριέχει η 

επεξεργασία δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα. Η προστασία προσωπικών δεδοµένων 

ανήκει στην κατηγορία των νέων δικαιωµάτων που κατοχυρώνει το αναθεωρηµένο 

Σύνταγµα, κοινό στοιχείο των οποίων είναι η εξασφάλιση όχι µόνο έναντι της 

κρατικής εξουσίας αλλά και έναντι των ιδιωτών. Καθώς αυτό το δικαίωµα είναι 

ευάλωτο σε προσβολές από τους ιδιώτες, το κράτος δεν µπορεί να αρκείται στην 

αποχή και την αποτροπή των προσβολών αυτών από τα όργανα του, αλλά πρέπει να 

µην επιτρέπει την προσβολή του από ιδιώτες, λαµβάνοντας µέτρα για το σκοπό 

αυτό. Η µόνη απόφαση του αναθεωρητικού νοµοθέτη σχετικά µε τις εγγυήσεις 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων αφορά τη Συνταγµατική κατοχύρωση της 

ανεξάρτητης αρχής µε αποστολή τη διασφάλιση του δικαιώµατος. Η ίδρυση 

ανεξάρτητων αρχών αποτυπώνεται ως εγγενές χαρακτηριστικό του συστήµατος 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε διεθνή κείµενα, δεσµευτικά ή µη.  

Η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 

95/46/ΕΕ (Data Protection Directive) σχετικά µε την «προστασία του ατόµου όσον 

αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την ελεύθερη διακίνησή τους» 

και τη σύσταση R 97 (5) περί προστασίας ιατρικών δεδοµένων, έγινε µε τη θέσπιση 

του Νόµου 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». 
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Ο Νόµος 2472/1997 µεταφέρει την Οδηγία 95/46/ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο 

και συγχρόνως εκπληρώνει την υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από τη 

Σύµβαση 108 τον Συµβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον, η Οδηγία 97/66/ΕΕ, που 

εξειδικεύει την Οδηγία 95/46/ΕΕ ως προς ορισµένες πτυχές που συνδέονται µε τη 

συγκεκριµένη κατηγορία εφαρµογής, µεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο µε τον 

ελληνικό νόµο 2774/99. Ειδικά για τα ιατρικά δεδοµένα, η προστασία τους διέπεται, 

εκτός από τις διατάξεις των νόµων 2472/97 και 2774/99, από το άρθρο 371 τον 

Ποινικού Κώδικα στο οποίο κατοχυρώνεται το ιατρικό απόρρητο. H προστασία της 

ιδιωτικής ζωής του ασθενούς και ο απόρρητος χαρακτήρας του ιατρικού φακέλου 

κατοχυρώνονται επιπλέον στο Άρθρο 47 τον Ν. 2071/92 (Νόµος Ε.Σ.Υ.). 
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Επίλογος 

Ο καθορισµός των ηθικών αλλά και νοµικών διαδικασιών και κριτηρίων όσο 

αφορά στην ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση προσωπικών 

ευαίσθητων δεδοµένων σε πιθανούς δευτερεύοντες χρήστες δεδοµένων υγείας, όπως 

είναι οι ασφαλιστικές και φαρµακευτικές εταιρείες είναι απαραίτητος. Τυχόν 

αποκάλυψη των δεδοµένων αυτών θέτει σε κίνδυνο την σχέση επαγγελµατιών 

υγείας – ασθενούς, αλλά και των µελών της κοινωνίας αφού είναι πιθανό από τον 

φόβο αποκάλυψης ο ασθενής να µην εµπιστευθεί κρίσιµες πληροφορίες που 

αφορούν όχι µόνο στην υγεία του αλλά και στην διατήρηση της δηµόσιας υγείας.  

Μέσα στο νοσοκοµείο, όπου πολυάριθµες ειδικότητες και εξειδικεύσεις 

συνυπάρχουν, κανείς από τους συµµετέχοντες στη λειτουργία του δεν µπορεί να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε πληροφόρηση χωρίς την συµπληρωµατική 

πληροφόρηση του. Ο καθένας έχει την ανάγκη να πληροφορείται και να πληροφορεί. 

Κάθε δυσλειτουργία στην ροή της πληροφορίας δηµιουργεί έλλειµµα και περιορισµό 

δυνατοτήτων στην άσκηση του έργου του. Ο βαθµός και η ποιότητα της ενηµέρωσης 

και της επικοινωνίας επιδρούν στην διαµόρφωση των σχέσεων του προσωπικού 

υγείας µε τον ασθενή και καθορίζουν την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης. 

Οι επαγγελµατίες υγείας καθώς επίσης και οι επαγγελµατίες πληροφορικής 

υγείας είναι σηµαντικό να γνωρίζουν ότι πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα των 

ασθενών και ότι κάθε ρήγµα σε αυτή λόγω της χρήσης προσωπικών δεδοµένων των 

ασθενών χωρίς την συγκατάθεση τους αποτελεί απειλή. Είναι ξεκάθαρο ότι το 

δικαίωµα του ασθενούς στη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των προσωπικών του 

δεδοµένων δεν µπορεί να υποβιβασθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου. 

Επαγρύπνηση, συνεχής έλεγχος, ευαισθητοποίηση των χρηστών και λήψη 

κατάλληλων, αποδοτικών, λογικών και οικονοµικά ανεκτών µέτρων είναι µερικά 
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από τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση του ιατρονοσηλευτικού 

απορρήτου, να εξασφαλιστεί η εµπιστευτική χρήση των προσωπικών ευαίσθητων 

δεδοµένων χωρίς να θίγεται η αυτονοµία και η αυτοδιάθεση του ατόµου. 

Η εφαρµογή πολιτικής ασφαλείας για τα πληροφοριακά συστήµατα σε ένα 

οργανισµό όπως το νοσοκοµείο αποτελεί νοµική υποχρέωση για το ίδιο αφού πρέπει 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένα στο ιατρικό ηλεκτρονικό του φάκελο 

όπως αυτές διατυπώνονται στον Νόµο 2472 του 1997 για την «Προστασία του 

ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Η κατάσταση γίνεται ακόµη πιο περίπλοκη και κρίνεται η εφαρµογή της 

επιτακτικότερη µε την συµµετοχή ανεξάρτητων οργανισµών υγείας στην ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών φακέλων υγείας καθώς µέχρι τώρα η υλοποίηση παγκόσµιας 

πολιτικής ασφαλείας αποτελεί απλά ένα φιλόδοξο σχέδιο. 

Η δηµιουργία εµπιστοσύνης είναι προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη της 

κοινωνίας της πληροφορίας. Οι πολίτες προτιµούν υπηρεσίες και πληροφορίες 

προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, γνωρίζοντας ότι 

προστατεύεται το δικαίωµά τους στην ιδιωτική ζωή. 

Η τεχνολογία έξυπνων καρτών έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό στη 

σύγχρονη υγειονοµική περίθαλψη. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν έναν παθολόγο 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης που διατηρεί το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Όταν ο 

ασθενής εξετάζεται από ειδικούς ή σε ένα νοσοκοµείο θα ερωτηθεί για να 

συµπληρωθεί το ιατρικό ιστορικό, µε προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία, για 

λίστα φαρµάκων που του χορηγήθηκαν, αριθµούς έκτακτης ανάγκης και ούτω 

καθεξής. Οι γηραιότεροι ασθενείς µπορούν να µην γνωρίζουν ποιο φάρµακο 

λαµβάνουν, µπορεί να µην καταλαβαίνουν, ή µπορεί να µην θυµηθούν σηµαντικά 

προβλήµατα υγείας από το παρελθόν τους. ∆εν είναι ασυνήθιστο για έναν ασθενή να 

έχει το ιατρικό ιστορικό του σε πέντε ή έξι διαφορετικά σηµεία. Αυτό κάνει τη 
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έγκαιρη συλλογή των στοιχείων σχεδόν αδύνατη. Σε περιπτώσεις επείγουσας 

ανάγκης, δεν υπάρχει άµεσα διαθέσιµο ιατρικό ιστορικό και πολύ σπάνια γίνονται 

γνωστές κρίσιµες πληροφορίες που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι ο ασθενής 

λαµβάνει την υψηλότερη ποιότητα παροχής υγείας.  

Μέσω της χρήσης των έξυπνων καρτών, οι κρίσιµες πληροφορίες τίθενται 

στην διάθεση των ασθενών και των επαγγελµατιών υγείας αµέσως, προκειµένου να 

βελτιωθεί η γενική αποδοτικότητα στην υγειονοµική περίθαλψη. Οι έξυπνες κάρτες 

µειώνουν σηµαντικά την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους επιτρέποντας την 

αποθήκευση µε ασφαλή, άµεσο και έγκυρο τρόπο των πρόσφατων και 

προηγούµενων ιατρικών εξετάσεων και πληροφοριών.  

∆ίχως αµφιβολία, το ιδανικό σχέδιο υποδοµής είναι ένα εθνικό (ή 

περιφερειακό) κεντρικό δίκτυο δεδοµένων, όπου όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας 

και οι ασθενείς να µπορούν να ενηµερώνουν και να αναθεωρούν το ιατρικό τους 

ιστορικό. Αυτό το όραµα απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, συνεργασία από όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη και αυστηρούς κανονισµούς. Τα οφέλη όµως θα ήταν τεράστια 

από την άποψη ανθρώπινων ζωών και πόρων. Πράγµατι, οι έξυπνες κάρτες µπορούν 

να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηµιουργώντας αξία σε κάθε βήµα. 
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Ορολογία (Γλωσσάριο) της Κρυπτογραφίας 

(AES) Advanced Encryption Standard - Το Advanced Encryption Standard, 

δηλαδή το Προηγµένο Πρότυπο Κρυπτογράφησης, θα αποτελεί τον νέο στάνταρτ 

αλγόριθµο κρυπτογράφησης για χρήση από τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. 

Επιλέχθηκε ο αλγόριθµος Rijndael από µια οµάδα υποψηφίων αλγορίθµων. Στοχεύει 

να γίνει ο διάδοχος του DES και οι νεώτερες εκδόσεις των PGP και GPG 

περιλαµβάνουν υποστήριξη για το AES. 

Algorithm - Αναφέρεται στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης, που είναι µια 

µαθηµατική διαδικασία (µέθοδος) κρυπτογράφησης (κωδικοποίησης) και 

αποκρυπτογράφησης (αποκωδικοποίησης) µηνυµάτων και κειµένων, τα οποία 

µετατρέπονται σε µια µη αναγνώσιµη µορφή. 

Asymmetric Encryption - Αποδίδεται στα ελληνικά ως Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση 

και είναι ένα σύγχρονο σύστηµα κρυπτογράφησης, το οποίο µε τη χρήση δύο 

κλειδιών (δηµόσιο και ιδιωτικό) επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη προστασία των 

ευαίσθητων (απόρρητων) πληροφοριών (δεδοµένων). 

Authentication - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Ταυτοποίηση ή Πιστοποίηση 

και είναι η διαδικασία ή µέθοδος επιβεβαίωσης (εξακρίβωσης) µε τη χρήση 

ψηφιακών ταυτοτήτων ή πιστοποιητικών της ταυτότητας ενός ατόµου ώστε να έχει 

δικαίωµα για πρόσβαση σε διάφορα συστήµατα. Στην ουσία αυτό που ζητάµε να 

µάθουµε είναι αν το άτοµο ή η εταιρεία που ζητάει µια συναλλαγή είναι όντως αυτός 

ή αυτή που ισχυρίζεται ότι είναι. Ο ίδιος όρος αναφέρεται και στη διαδικασία 

επαλήθευσης ότι κάποιο αρχείο ή µήνυµα δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση 

κατά τη µεταφορά του από τον αποστολέα ως τον παραλήπτη και ότι έχει 

παραληφθεί ακέραιο. 

Authorization - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Εξουσιοδότηση και είναι η 

διαδικασία σύµφωνα µε την οποία γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από την τράπεζα 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 184

του πελάτη (πληρωτή) ως προς το υπόλοιπο του λογαριασµού του, έτσι ώστε να 

εγκριθεί η εισαγωγή του σ' ένα δίκτυο και να δοθεί η σχετική εντολή πληρωµής στην 

τράπεζα του αποδέκτη. Το authorization επιτρέπει σ' έναν χρήστη την πρόσβαση σε 

περιοχές ή στο σύνολο ενός δικτύου βάσει της ταυτότητάς του. 

Back Door - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Πίσω Πόρτα ή και Κερκόπορτα 

και αναφέρεται σε ορισµένες αδυναµίες των λειτουργικών συστηµάτων των 

υπολογιστών, τις οποίες µπορούν να εκµεταλλευτούν κάποιο επίδοξοι hackers ή 

crackers και να προκαλέσουν ζηµιά ή απλά να καταγράφουν (παρακολουθούν) τις 

κινήσεις και τις επιλογές µας στο Internet ή και να υποκλέπτουν µυστικούς κωδικούς 

εν αγνοία µας. 

Certification Authority (CA/TTP) - Αποδίδεται στα ελληνικά µ' έναν από τους 

όρους Οργανισµός Πιστοποίησης ή Έµπιστη Τρίτη Οντότητα ή και Πάροχος 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης και αναφέρεται στους Οργανισµούς ή Εταιρείες που έχουν 

το δικαίωµα (άδεια) να εκδίδουν ψηφιακές ταυτότητες και να εγγυώνται µ' αυτόν τον 

τρόπο τη διασφάλιση (απόρρητο) των επικοινωνιών. 

Chosen Plain Text Attack - Αποτελεί το επόµενο βήµα από την Known Plain Text 

Attack, όπου ο κρυπταναλυτής (cryptanalyst) µπορεί να επιλέξει ποιο µήνυµα plain 

text επιθυµεί να κρυπτογραφήσει και να δει το αποτέλεσµα, σ' αντίθεση από το πάρει 

απλά ένα παλιό plain text. Αν µπορέσει να ανακτήσει το κλειδί, µπορεί να το 

χρησιµοποιήσει για να αποκωδικοποιήσει όλα τα δεδοµένα που είναι 

κρυπτογραφηµένα κάτω απ' αυτό το κλειδί. Είναι µια πολύ πιο δυνατή µορφή 

επίθεσης σε σχέση µε την known plain text. Τα καλύτερα συστήµατα 

κρυπτογράφησης µπορούν να αντισταθούν σ' αυτή τη µορφή επίθεσης. 

Cipher - Όρος που αναφέρεται στην κρυπτογράφηση (κωδικοποίηση) µηνυµάτων. 

Είναι συνώνυµος µε τους όρους Encryption και Encode. 

CipherText - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτογράφηµα και είναι το 

κρυπτογραφηµένο (κωδικοποιηµένο) αρχείο, κείµενο ή µήνυµα που στέλνει ο 
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αποστολέας στον παραλήπτη. Το αρχικό (αυθεντικό), δηλ. το µη κρυπτογραφηµένο 

µήνυµα, αποκαλείται PlainText. 

Code - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κώδικας και αναφέρεται στη χρήση 

χαρακτήρων ή λέξεων για την αναπαράσταση άλλων λέξεων ή προτάσεων. Κλασικό 

παράδειγµα αποτελεί ο Κώδικας Morse, όπου µε τον κατάλληλο συνδυασµό από 

τελείες και παύλες µπορούµε να παραστήσουµε όλα τα γράµµατα και τα ψηφία αλλά 

και µερικές τυποποιηµένες προτάσεις. 

Cracker - Χρήστης ο οποίος εισβάλει σε σύστηµα στο οποίο δεν έχει νόµιµη 

πρόσβαση, µε σκοπό να παραποιήσει ή ακόµη και να καταστρέψει δεδοµένα και 

πληροφορίες ή και να δηµιουργήσει παράνοµα αντίγραφα νόµιµων προγραµµάτων. 

Cryptography - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτογραφία και είναι η 

προστασία των ευαίσθητων (απόρρητων) πληροφοριών (δεδοµένων) µε την 

µετατροπή τους από την απλή µορφή κειµένου, που αποκαλείται plain text, σε µια 

µη αναγνώσιµη µορφή, που αποκαλείται cipher text. Το κρυπτογραφηµένο µήνυµα 

µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί (decrypted) µόνο από τον κάτοχο ενός απόρρητου 

αλγορίθµου (encryption algorithm), που αποκαλείται κλειδί ή κλείδα (key). 

Cryptoanalysis - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτανάλυση και 

αναφέρεται στην τέχνη της παραβίασης, δηλ. της αποκρυπτογράφησης, των 

κρυπτοσυστηµάτων. Μπορεί να αναφέρεται επίσης και στην εύρεση λαθών ή και 

ελλείψεων κατά την εφαρµογή ενός αλγορίθµου κρυπτογράφησης. 

Cryptology - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτολογία και αναφέρεται στη 

µελέτη (έρευνα) της κρυπτογραφίας και της κρυπτανάλυσης. 

Cryptosystem - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Σύστηµα Κρύπτο και 

αναφέρεται στην όλη διαδικασία χρησιµοποίησης της κρυπτογραφίας, δηλ. στις 

µεθόδους κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης καθώς και στις µεθόδους 

διαπίστωσης της ταυτότητας του αποστολέα ενός µηνύµατος. 
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Data Encryption - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτογράφηση ∆εδοµένων 

και αναφέρεται στη χρήση µαθηµατικών εργαλείων για την καθιέρωση της 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη (αποδέκτη) ενός 

µηνύµατος. Η κύρια χρήση της κρυπτογραφίας είναι αυτή της κωδικοποίησης της 

πληροφορίας µε τέτοιο τρόπο ώστε η αποκωδικοποίηση της να είναι δυνατή µόνο 

από τον τελικό αποδέκτη του µηνύµατος. Για να γίνει αυτό ο τελικός αποδέκτης του 

µηνύµατος αναγνωρίζεται από ένα ειδικό identifier, ευρύτερα γνωστό ως κλειδί 

αποκωδικοποίησης. Οι δύο σηµαντικότερες µορφές (µέθοδοι) κρυπτογράφησης 

δεδοµένων είναι η Συµµετρική Κρυπτογράφηση και η Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου 

Κλειδιού, στην οποία ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα 

ζεύγος κλειδιών, δηλ. ένα γνωστό ή δηµόσιο κλειδί (public key) και ένα κρυφό 

κλειδί (secret key) ή ιδιωτικό κλειδί (private key). Το δηµόσιο κλειδί µπορεί να το 

δηµοσιοποιήσει (κοινοποιήσει) σ' όλον τον κόσµο. Στη συµµετρική κρυπτογραφία, 

υπάρχει µόνο ένα κλειδί το οποίο χρησιµοποιείται τόσο για την κωδικοποίηση όσο 

και για αποκωδικοποίηση του µηνύµατος, το οποίο κλειδί πρέπει να παραµένει 

κρυφό σ' όλους εκτός από τον αποστολέα και τον αποδέκτη του µηνύµατος, πράγµα 

βέβαια δύσκολο σήµερα µε τις εκπληκτικές δυνατότητες των hackers και των 

crackers. Η κρυπτογραφία µε χρήση δηµόσιου κλειδιού χρησιµοποιεί ένα πιο 

ευέλικτο και πιο ασφαλή σχήµα πιστοποίησης για την αποκωδικοποίηση των 

δεδοµένων και ως εκ τούτου έχει επικρατήσει (µε δηµοφιλέστερες µορφές 

δεδοµένων το PKI και το PGP). 

Decryption - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Αποκρυπτογράφηση και είναι η 

µέθοδος (διαδικασία) επαναφοράς ενός µηνύµατος, που έχει κρυπτογραφηθεί σε µη 

αναγνώσιµη µορφή (cipher text), στην κανονική ή αρχική του µορφή (plain text). Η 

αποκρυπτογράφηση µπορεί να γίνει µ' ένα απόρρητο ή µ' ένα δηµόσιο (public key) ή 

και µ' έναν κωδικό πρόσβασης (password). 

Data Encryption Standard (DES) - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Πρότυπο 

Κρυπτογράφησης Πληροφοριών και είναι ένας είδος κρυπτογράφησης που 
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δηµιουργήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 ως ο επίσηµος 

αλγόριθµος κρυπτογράφησης σε χρήση στις ΗΠΑ. Αναπτύχθηκε από την IBM υπό 

την αιγίδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αναπτύχθηκαν ανησυχίες ότι ίσως υπάρχουν 

κρυµµένες παγίδες στη λογική του αλγορίθµου που θα επέτρεπαν στην κυβέρνηση 

να σπάσει τον κωδικό µιας οποιασδήποτε επικοινωνίας. Το DES χρησιµοποιεί ένα 

κλειδί των 56 bit για να κάνει µια σειρά από µη γραµµικούς µετασχηµατισµούς σ' 

έναν µπλοκ δεδοµένων των 64 bit. Όµως, σήµερα µε την ολοένα αυξανόµενη 

ταχύτητα του hardware και το χαµηλό του κόστος, είναι εφικτό να κατασκευασθεί 

ένα µηχάνηµα που αν µπορεί να σπάσει ένα κλειδί των 56 bit σε µία µόνο ηµέρα. Γι' 

αυτόν τον λόγο, έχει αναπτυχθεί το τριπλό-DES ή 3DES, το οποίο χρησιµοποιεί το 

απλό-DES για να κρυπτογραφήσει τα δεδοµένα, µετά τα αποκρυπτογραφεί µ' ένα 

άλλο κλειδί και κρυπτογραφεί ξανά το αποτέλεσµα µ' ένα άλλο κλειδί. Η 

κρυπτογράφηση που επιτυγχάνεται µ' αυτόν τον τρόπο είναι ισοδύναµη µ' ένα 

υποθετικό 112-bit DES. 

Digital ID/Certificate - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Ψηφιακή Ταυτότητα ή 

Ψηφιακή Βεβαίωση ή και Ψηφιακό Πιστοποιητικό και πρόκειται για µια 

κρυπτογραφηµένη ταυτότητα που την εκδίδουν ειδικά εξουσιοδοτηµένοι Οργανισµοί 

Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης, µε την οποία επιβεβαιώνεται η γνησιότητα των 

στοιχείων του κατόχου, το ότι αυτός που στέλνει το µήνυµα είναι όντως αυτός που 

ισχυρίζεται ότι είναι και ότι δεν γίνεται ηλεκτρονική απάτη ή πλαστοπροσωπία. 

Μπορεί να την χρησιµοποιήσει ο κάτοχός της για να κάνει ασφαλείς ηλεκτρονικές 

συναλλαγές και επικοινωνία µέσω του Internet. Η ψηφιακή ταυτότητα περιλαµβάνει 

την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου της (digital signature) και το δηµόσιο κλειδί 

του (public key). Το πρότυπο που χρησιµοποιείται κυρίως στα ψηφιακά 

πιστοποιητικά είναι το X.509. 

Digital Signature - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Ψηφιακή Υπογραφή και 

πρόκειται για ειδικό αρχείο το οποίο δηµιουργείται από κείµενο που το υπογράφει 

και το κρυπτογραφεί (κωδικοποιεί) ο κάτοχός του. Ο παραλήπτης του µηνύµατος θα 
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πρέπει να κάνει αποκρυπτογράφηση του κειµένου, σύγκριση της ψηφιακής 

υπογραφής και πιστοποίηση (επιβεβαίωση) της ταυτότητας του αποστολέα του 

µηνύµατος. Με την ψηφιακή υπογραφή µπορεί να γίνει η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

(επιβεβαίωση) στοιχείων, όπως είναι η ταυτότητα ενός χρήστη, η ικανότητα 

πληρωµής ή και η γνησιότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου. 

Encryption - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτογράφηση και είναι η 

µέθοδος (διαδικασία) µετατροπής κάποιων πληροφοριών (δεδοµένων) σε απόρρητο 

(µη αναγνώσιµο) κώδικα, που είναι γνωστό και ως κρυπτογράφηµα (cipher text). 

Αποτελεί την αποτελεσµατικότερη µέθοδο για την επίτευξη της ασφάλειας στις 

επικοινωνίες. Για την ανάγνωση ενός κρυπτογραφηµένου αρχείου είναι απαραίτητη 

η κατοχή του απόρρητου (ιδιωτικού) κλειδιού ή του κωδικού πρόσβασης, µε τα 

οποία µπορεί να γίνει η αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων. Τα µη 

κρυπτογραφηµένα δεδοµένα ονοµάζονται plain text, ενώ τα κρυπτογραφηµένα 

δεδοµένα ονοµάζονται cipher text. Υπάρχουν δύο είδη κρυπτογράφησης : η 

Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση, που είναι γνωστή και ως Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου 

Κλειδιού και η Συµµετρική Κρυπτογράφηση. 

Encryption Algorithm - Είναι ένας αλγόριθµος (µαθηµατική µέθοδος) 

κρυπτογράφησης δεδοµένων, µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να µετατρέψουµε 

κανονικό κείµενο (πληροφορία) σε µη αναγνώσιµη µορφή (cipher text). Για την 

επαναφορά των δεδοµένων στην αρχική τους µορφή απαιτείται η ύπαρξη ειδικού 

κλειδιού. 

Firewall - Ειδικό Πρόγραµµα (λογισµικό) ή και υλικό (hardware) που έχει τη 

δυνατότητα να ελέγχει ή και να απαγορεύει την αποµακρυσµένη πρόσβαση σ' έναν 

υπολογιστή ή και να περιορίζει τις διαθέσιµες ιστοσελίδες σ' έναν προσωπικό 

υπολογιστή ή και σ' ένα δίκτυο υπολογιστών. Το firewall κάνει έλεγχο στα 

εισερχόµενα και εξερχόµενα δεδοµένα από και προς τον υπολογιστή ή το δίκτυο από 

τη µια µεριά και το Internet από την άλλη. 
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Hacker - Χρήστης ο οποίος εισβάλει σε σύστηµα στο οποίο δεν έχει νόµιµη 

πρόσβαση, αλλά µόνο για πειραµατισµό και ευχάριστη απασχόληση καθώς και για 

να εντοπίσει και να υποδείξει κενά στα συστήµατα ασφαλείας των υπολογιστικών 

συστηµάτων. ∆ιακρίνονται από τους λεγόµενους Crackers, οι οποίοι προκαλούν 

ζηµιές ή κάνουν µη νόµιµες ενέργειες. 

Hashing Algorithm - Ειδικός αλγόριθµος κρυπτογράφησης, µε τη βοήθεια του 

οποίου δηµιουργείται µια σύνοψη (περίληψη) ενός κειµένου (εγγράφου) σ' έναν 

αριθµό σταθερού µήκους, π.χ. 128 bits. Από δύο διαφορετικά έγγραφα είναι 

αστρονοµικά αδύνατο να προκύψουν δύο ίδιοι κωδικοί των 128 bits. Η µέθοδος 

αυτή χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα (integrity) ενός 

αποσταλέντος µηνύµατος και όχι τόσο για την κρυπτογράφηση απόρρητων 

µηνυµάτων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : ο αποστολέας του 

µηνύµατος στέλνει το κανονικό µήνυµα σε απλή (όχι κωδικοποιηµένη) µορφή µαζί 

µε τον αριθµό που έχει προκύψει από την κρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 

hashing. Ο παραλήπτης εφαρµόζει στο ίδιο µήνυµα τον ίδιο αλγόριθµο hashing και 

συγκρίνει τους δύο αριθµούς των 128 bits που έχουν προκύψει, δηλ. αυτόν που έχει 

λάβει και αυτόν που έχει δηµιουργήσει ο ίδιος και αν προκύψει διαφορά αυτό 

σηµαίνει ότι το µήνυµα έχει αλλοιωθεί στην πορεία και θα πρέπει να ξανασταλθεί. 

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) - Ασφαλές πρωτόκολλο για την 

ανταλλαγή κρυπτογραφηµένων ιστοσελίδων ανάµεσα στον Web server και τον 

φυλλοµετρητή (browser). Οι δικτυακοί τόποι που υποστηρίζουν το συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο, στο πεδίο διευθύνσεων του φυλλοµετρητή εµφανίζεται το https:// αντί 

του γνωστού http:// και στη γραµµή κατάστασης το σύµβολο µιας κλειδαριάς. Το 

πρωτόκολλο αυτό παρέχει ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων των 

χρηστών και χρησιµοποιείται συνήθως σε online συναλλαγές ή σε αποστολή 

στοιχείων πιστωτικής κάρτας κ.ά. Πρόκειται στην ουσία για µια ασφαλή µορφή του 

γνωστού πρωτοκόλλου µεταφοράς υπερκειµένου HTTP, ώστε να είναι 
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εξασφαλισµένη η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στον φυλλοµετρητή και τον 

Web server. 

(IDEA) International Data Encryption Algorithm - Αναπτύχθηκε στην Ελβετία 

και χρησιµοποιείται στο PGP 2.x ως ο συµµετρικός αλγόριθµος κρυπτογράφησης. 

Χρησιµοποιεί ένα κλειδί των 128 bit για να κάνει µια σειρά από µη γραµµικούς 

µαθηµατικούς µετασχηµατισµούς σ' ένα µπλοκ δεδοµένων (data block) των 64 bit. 

Key - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κλειδί ή και Κλείδα και είναι µια 

συλλογή από δυαδικά ψηφία που είναι αποθηκευµένα σ' ένα αρχείο που 

χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση ενός µηνύµατος. 

Key Escrow - Σε γενικές γραµµές, η διαδικασία key escrow σηµαίνει ότι ένα 

αντίγραφο του µυστικού κλειδιού που είναι απαραίτητο στην αποκρυπτογράφηση 

αποθηκεύεται (φυλάσσεται) από κάποιον τρίτο, που µπορεί να είναι ένας 

συµβολαιογράφος ή µια τράπεζα, και οι οποίοι το κρατούν σε ασφάλεια σε 

περίπτωση απώλειας του κλειδιού ή θανάτου του κατόχου του. Η χρήση του είναι 

κοινή και στις επιχειρήσεις, όπως όταν ένας υπάλληλος κατέχει κρυπτογραφηµένο 

υλικό στον υπολογιστή της εταιρείας του και σε περίπτωση που συµβεί κάτι µε τον 

υπάλληλο ή µε τον υπολογιστή, η εταιρεία δεν θα µπορέσει να αποκρυπτογραφήσει 

τα µηνύµατα. Γι' αυτόν τον λόγο, ένα αντίγραφο του µυστικού κλειδιού φυλάσσεται 

από έναν ή περισσότερους προϊσταµένους. Για να υπάρχει η εξασφάλιση ότι ένας 

προϊστάµενος δεν θα κάνει κατάχρηση της θέσης του, το κλειδί µπορεί να 

διαχωρισθεί και να µοιρασθεί σε πολλά άτοµα, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργασθούν 

για την ανάκτηση του κλειδιού. 

Known Plain Text Attack - Είναι µια µέθοδος επίθεσης σ' ένα σύστηµα 

κρυπτογράφησης όπου ο κρυπταναλυτής κατέχει αντίγραφα του plain text και του 

αντίστοιχου κρυπτογραφηµένου κειµένου. Με τα ασθενέστερα συστήµατα 

κρυπτογράφησης, η µέθοδος αυτή µπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες σπασίµατος 
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του κωδικού και απόκτησης του plain text των άλλων µηνυµάτων όπου το plain text 

δεν είναι γνωστό. 

Message Digest Algorithm #5 (MD5) - Ο MD5 Message Digest Algorithm είναι ο 

αλγόριθµος σύνοψης µηνύµατος που χρησιµοποιείται στο PGP. Υπολογίζεται ότι η 

πιθανότητα να έχουν δύο µηνύµατα την ίδια σύνοψη είναι µετά από 264 περιπτώσεις 

και ότι η πιθανότητα να έχει ένα οποιοδήποτε µήνυµα µια δεδοµένη σύνοψη 

µηνύµατος είναι µετά από 2128 περιπτώσεις. Ο αλγόριθµος MD5 είναι ένας 

καινούργιος αλγόριθµος αλλά το επίπεδο ασφαλείας που παρέχει είναι αρκετό για 

την υλοποίηση ψηφιακών υπογραφών υψηλών απαιτήσεων που βασίζονται στο 

MD5 και το RSA. [MD5] 

One Time Pad (OTP) - Το one time pad είναι το µόνο σχήµα κρυπτογράφησης 

(encryption scheme) που µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι απολύτως απαραβίαστο. 

Χρησιµοποιείται πολύ από τους κατασκόπους καθώς δεν απαιτεί κάποιον µηχανισµό 

(hardware) για να υλοποιηθεί και λόγω της απόλυτης ασφάλειας που παρέχει. Αυτός 

ο αλγόριθµος απαιτεί τη δηµιουργία πολλών συνόλων από keys pads, όπου το κάθε 

pad αποτελείται από έναν αριθµό από τυχαίους χαρακτήρες κλειδιών. Ο κάθε 

χαρακτήρας κλειδιού στο pad χρησιµοποιείται για να κρυπτογραφήσει έναν µόνο 

χαρακτήρα plain text και µετά δεν χρησιµοποιείται ποτέ ξανά. Ο λόγος που δεν 

χρησιµοποιείται ευρέως αυτό το σχήµα κρυπτογράφησης είναι ότι λόγω της 

πολυπλοκότητάς του δεν είναι κατάλληλο για τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνιών 

που έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητα. Ένα από τα διασηµότερα links 

επικοινωνίας που χρησιµοποιούν αυτό το σχήµα είναι η κόκκινη γραµµή 

Ουάσινγκτον - Μόσχας. 

Passphrase - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Συνθηµατική Λέξη ή και Κωδική 

Φράση και είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγµα µε το Password µε τη διαφορά ότι είναι 

πιο περίπλοκο και συνεπώς πιο δύσκολο να εντοπισθεί. 
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Password - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Συνθηµατικό ή και Κωδικός 

Πρόσβασης και είναι µια µοναδική και απόρρητη λέξη κλειδί µε την οποία σε 

συνδυασµό µε το όνοµα χρήστη (username) µπορούµε να αποδείξουµε την 

ταυτότητά µας όταν εισερχόµαστε σε περιορισµένης πρόσβασης σελίδες ή 

εφαρµογές ή σε πύλες (portals) ή και αλλού. Αποτελεί καλή τακτική να αλλάζουµε 

συχνά το password µας και να µην χρησιµοποιούµε κωδικούς που να µπορεί εύκολα 

να τους µαντέψει κάποιος αλλά περίεργους συνδυασµούς από γράµµατα, ψηφία και 

σύµβολα. 

PGP (Pretty Good Privacy) - Αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα που 

χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων και την αποστολή τους µέσω 

του Internet. Χρησιµοποιεί την κρυπτογράφηση µε συνδυασµό δηµόσιου και 

ιδιωτικού κλειδιού (public key - private key). Θεωρείται απόλυτα ασφαλές. Το 

δηµόσιο κλειδί είναι γνωστό σ' όλους και µπορούµε να το κατεβάσουµε (download) 

από κάποια ιστοσελίδα, ενώ το ιδιωτικό κλειδί είναι αυστηρά προσωπικό για τον 

κάθε χρήστη. Ότι κωδικοποιείται µε το ένα κλειδί µπορεί να αποκωδικοποιηθεί µε το 

άλλο και αντίστροφα. Όµως, είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η εύρεση 

του ιδιωτικού κλειδιού όταν γνωρίζουµε το δηµόσιο κλειδί ενός χρήστη. Όταν ένα 

µήνυµα κωδικοποιείται µε το ιδιωτικό κλειδί ενός χρήστη, µπορεί να 

αποκωδικοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο µε το γνωστό δηµόσιο κλειδί του ίδιου 

χρήστη, αλλά αυτό αποτελεί µια επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. Επίσης, η 

κωδικοποίηση ενός µηνύµατος µε το δηµόσιο κλειδί ενός χρήστη εξασφαλίζει το ότι 

µόνο ο συγκεκριµένος χρήστης θα µπορέσει να το αποκωδικοποιήσει. 

PlainText - Είναι το αυθεντικό (αρχικό) αρχείο, κείµενο ή µήνυµα, το οποίο πρέπει 

να λάβει κανονικά ο παραλήπτης. Το κρυπτογραφηµένο µήνυµα που αποστέλλεται 

αποκαλείται CipherText (Κρυπτογράφηµα). 

Private Key - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Ιδιωτικό Κλειδί και είναι το 

µυστικό (κρυφό) κλειδί ενός κρυπτογραφικού συστήµατος. Μπορεί να το 
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χρησιµοποιεί ο κάτοχός του για να υπογράφει ηλεκτρονικά τα εξερχόµενα µηνύµατά 

του καθώς και για να αποκρυπτογραφεί τα εισερχόµενα µηνύµατά του. 

Public Key - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο ∆ηµόσιο Κλειδί και είναι το κοινό 

κλειδί ενός κρυπτογραφικού συστήµατος. Μπορεί να το χρησιµοποιεί ένας 

οποιοσδήποτε τρίτος για να κρυπτογραφεί τα εξερχόµενα µηνύµατά του προς τον 

κάτοχο του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού καθώς και για να αποκρυπτογραφεί τα 

εισερχόµενα µηνύµατα που έχουν κωδικοποιηθεί µε το ιδιωτικό κλειδί του 

αποστολέα. 

Public Key Encryption - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτογράφηση µε 

∆ηµόσιο Κλειδί και πρόκειται για ένα σύστηµα (τεχνική) κρυπτογράφησης που 

χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό από ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδί για την 

κρυπτογράφηση των µηνυµάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε την αποστολή 

του κλειδιού από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο 

για υποκλοπή. Η τεχνική αυτή κρυπτογράφησης λειτουργεί µ' έναν εµπιστευτικό 

κωδικό του νόµιµου χρήστη, που είναι το γνωστό ιδιωτικό κλειδί (private key), και 

µ' έναν δηµόσιο κωδικό, που είναι το γνωστό δηµόσιο κλειδί (public key), και το 

οποίο διανέµεται (δίνεται) ελεύθερα µέσω του Internet ή και ως συνηµµένο σ' ένα e-

mail. Οι δύο αυτοί κωδικοί αποτελούν από κοινού ένα µοναδικό ζεύγος κλειδιού µε 

το οποίο επιτυγχάνεται η αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων. 

Registered User - Όρος που αναφέρεται σ' έναν εγγεγραµµένο χρήστη µιας online 

υπηρεσίας, ο οποίος προσδιορίζεται από το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό 

(απόρρητο) κωδικό πρόσβασης και ενδεχοµένως από κάποια επιπλέον στοιχεία. 

RSA - Μια µέθοδος κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων και για τη δηµιουργία 

ψηφιακών υπογραφών, δηλ. για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του αποστολέα 

ενός µηνύµατος. Το RSA είναι η µέθοδος κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού που 

χρησιµοποιείται στο PGP. Τα αρχικά του RSA αναφέρονται στους δηµιουργούς του 



 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 «Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας» 
Παταρίδης Θεόδωρος 

 194

αλγορίθµου (Rivest-Shamir-Adleman). Η βασική ασφάλεια στο RSA προέρχεται από 

το γεγονός ότι, ενώ είναι σχετικά εύκολο να πολλαπλασιάσουµε δύο µεγάλους 

πρώτους αριθµούς και να πάρουµε το γινόµενό τους, είναι υπολογιστικά δύσκολο να 

κάνουµε το αντίστροφο, δηλ. το να βρούµε τους δύο πρώτους παράγοντες ενός 

δεδοµένου σύνθετου αριθµού. Είναι αυτή η φύση του RSA που επιτρέπει τη 

δηµιουργία και την αποκάλυψη στον κόσµο ενός κλειδιού κρυπτογράφησης, ενώ 

από την άλλη µεριά δεν επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση ενός µηνύµατος. 

Secret Key Encryption - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Κρυπτογράφηση µε 

Κρυφό Κλειδί και πρόκειται για ένα σύστηµα κρυπτογράφησης µε το οποίο 

αποστέλλεται στον παραλήπτη το κλειδί που χρησιµοποιήθηκε για την 

κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος. 

Secure Web Server - Ένας Web server που εργάζεται µε πιστοποιητικά 

(πρωτόκολλα) ασφαλείας. Οι συνδέσεις που γίνονται µ' έναν τέτοιο Web server είναι 

ασφαλείς και όλα τα µηνύµατα (δεδοµένα) που ανταλλάσσονται µε τους πελάτες 

(clients) του είναι κρυπτογραφηµένα. 

SET (Secure Electronic Transaction) - Πρόκειται για ένα σύστηµα ασφαλών 

τραπεζικών πληρωµών που έχει δηµιουργηθεί από γνωστές εταιρείες πιστωτικών 

καρτών. Χρησιµοποιεί τη λεγόµενη Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (Third Trusted Party) 

στις συναλλαγές εµπόρου-πελάτη, δηλ. µια ιδιωτική εταιρεία εµπιστοσύνης που 

παρεµβάλλεται ως τρίτος στις συνδιαλλαγές και εκδίδει τα ψηφιακά πιστοποιητικά 

ταυτότητας των συναλλασσοµένων. Τα κρυπτογραφικά αυτά πρωτόκολλα 

σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από κοινού από τις εταιρείες Visa, MasterCard, 

Netscape & Microsoft προκειµένου να παρέχουν ασφαλείς συναλλαγές µε 

πιστωτικές κάρτες στο ∆ιαδίκτυο για τους καταναλωτές (πελάτες) και τους πωλητές. 

Spam e-mail - Έτσι αποκαλούνται τα e-mails που έχουν ενοχλητικό και συνήθως 

διαφηµιστικό περιεχόµενο και που έχουν κατακλείσει το Internet τελευταία. 

Αποτελούν µια πολύ φθηνή µέθοδο διαφήµισης και προώθησης προϊόντων αλλά και 
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marketing. Στα spam e-mails συγκαταλέγονται ανεπιθύµητες διαφηµίσεις για 

προϊόντα, υπηρεσίες και sites καθώς επίσης και διάφοροι άλλοι τύποι e-mail 

(newsletters, chain mails κ.ά.). 

SSL (Secure Sockets Layer)- Πρόκειται για ένα σύστηµα (πρωτόκολλο) 

κρυπτογράφησης που έχει δηµιουργήσει η γνωστή εταιρεία Netscape, µε σκοπό την 

ασφαλή σύνδεση (επικοινωνία) ενός φυλλοµετρητή µε τον Web server. Τα δεδοµένα 

που στέλνονται ανάµεσα στους δύο είναι κρυπτογραφηµένα αλλά το σύστηµα δεν 

εξασφαλίζει την ταυτότητα ούτε του αποστολέα ούτε του παραλήπτη. Είναι ειδικό 

πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάµεσα σε browsers και servers και το οποίο 

κρυπτογραφεί κάθε online επικοινωνία. Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει 

συναλλαγές µε διαφάνεια στους τελικούς χρήστες. 

Steganography - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Στεγανογραφία και είναι η 

διαδικασία απόκρυψης πληροφοριών µέσα σ' ένα άλλο πακέτο πληροφοριών και 

δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να αποκρύψουµε ένα αρχείο κειµένου 

µέσα σε κάποιο αρχείο εικόνας ή και ήχου, ώστε να µην γίνεται κατανοητό από τον 

παραλήπτη του αρχείου εικόνας ή ήχου. 

Symmetric Encryption - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Συµµετρική 

Κρυπτογράφηση και είναι µια από τις πρώτες µορφές κρυπτογραφίας που 

χρησιµοποιεί το ίδιο κλειδί τόσο για την κωδικοποίηση όσο και για την 

αποκωδικοποίηση του µηνύµατος. Υπάρχει και η Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση 

(Asymmetric Encryption), η οποία χρησιµοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά (δηµόσιο 

και ιδιωτικό). 

Symmetric Key - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Συµµετρικό Κλειδί και είναι 

η παλιά µέθοδος κρυπτογράφησης που χρησιµοποιεί το ίδιο κλειδί τόσο για την 

κωδικοποίηση όσο και για την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος. ∆εν 

χρησιµοποιείται σήµερα καθώς δεν είναι ασφαλής µέθοδος επικοινωνίας. 
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TripleDES - Είναι µια µέθοδος βελτίωσης των δυνατοτήτων του αλγορίθµου DES, η 

οποία χρησιµοποιεί τον ίδιο αλγόριθµο τρεις φορές σε αλληλουχία µε διαφορετικά 

κλειδιά, για µεγαλύτερη ασφάλεια. 

User Identification - Αναφέρεται στην πιστοποίηση, δηλ. στον έλεγχο της 

ταυτότητας ή του δικαιώµατος πρόσβασης σ' έναν δικτυακό τόπο, που γίνεται µε το 

όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. 

Username - Αποδίδεται στα ελληνικά µε τον όρο Όνοµα Χρήστη ή και 

Αναγνωριστικό και χρησιµοποιείται συνήθως σε συνδυασµό µ' έναν Κωδικό 

Πρόσβασης (Password) για την εισαγωγή σ' ένα σύστηµα ή δίκτυο πολλαπλών 

χρηστών. Συνήθως ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ο ίδιος το δικό του username (που 

πρέπει να είναι µοναδικό, στο πλαίσιο ενός δικτύου ή συστήµατος) και το password, 

το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι µοναδικό αλλά θα πρέπει να είναι απόρρητο 

και δύσκολο στο να µπορέσει να το εντοπίσει κάποιος. 

Verisign - Μια από τις πιο γνωστές διεθνώς εταιρείες που λειτουργεί ως Πάροχος 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) και εκδίδει ψηφιακές ταυτότητες (digital ID's) σε 

τρίτους (ιδιώτες ή και εταιρείες). Οι εταιρείες αυτές αποκαλούνται και Έµπιστες 

Τρίτες Οντότητες (ΕΤΟ), δηλ. Trusted Third Parties (TTP), ή και Αρχές 

Πιστοποίησης (CA, Certification Authorities). Μια εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλες εταιρείες σ' άλλες χώρες ή και σ' 

άλλες πόλεις για να κάνουν πιστοποίηση και να σχηµατιστεί έτσι ένα δένδρο από 

τους Οργανισµούς Πιστοποίησης. 

X.509 - Ένα από τα πιο διαδεδοµένα πρότυπα για τη δηµιουργία ψηφιακών 

πιστοποιητικών. 


