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 Περίληψη. 

 Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανάλυση, σχεδίαση, και ανάπτυξη εφαρμογής 

υπηρεσιών m-government με διερεύνηση τεχνικών διασφάλισης της ιδιωτικότητας των 

προσωπικών δεδομένων, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα ανάπτυξης 

κινητών εφαρμογών Android. 

Αρχικά, το κύριο ζήτημα που θα αναλύσουμε στην μελέτη αυτή είναι η ασφάλεια που παρέχεται 

μέσω των εφαρμογών σε Android περιβάλλον στις m-government υπηρεσίες. Στη συνέχεια 

γίνεται ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με το θέμα του m-government, στα οποία φαίνεται 

σε τι ποσοστό χρησιμοποιούνται κινητές υπηρεσίες από τους καθημερινούς χρήστες smart phone  

όπως επίσης και τις προβλέψεις για το σύντομο ΄΄ Ψηφιακό Μέλλον ΄΄. Επίσης γίνεται μία 

ανάλυση της εφαρμογής η οποία υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, σχετικά με το 

προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν, τις μεθοδολογίες, όπως επίσης και τις πιθανές εξελίξεις 

που θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή. Ένα ακόμα βασικό κομμάτι της εφαρμογής είναι το 

περιβάλλον της ιστοσελίδας. Μέσα από τον ιστότοπο η εφαργογή λαμβάνει αυτόματα 

ενημερώσεις και ανταλλάσει δεδομένα τα οποία έχουν διασφαλιστεί με τον αλγόριθμο AES για 

τον οποίο γίνεται πλήρης ανάλυση στα παρακάτω κεφάλαια. Για τον ιστότοπο επίσης γίνεται 

λόγος με ποιό τρόπο δημιουργήθηκε και το πως λειτουργεί. Ακόμα γίνεται αναφορά στα 

λογισμικά με τα οποία ολοκληρώθηκε η εφαρμογή και ο ιστότοπος. Τελος, στα παραρτήματα 

της μελέτης δίνεται ολοκληρωμένα ο κώδικας της εφαρμογής των κύριων κλάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract. 

 The aim of this study is to analyze, design, and application development services m- m-

government investigate technical safeguard the privacy of personal data, based on the 

possibilities offered by mobile application development platform Android. 

Initially, the main issue that we will analyze in this study is the security provided by the 

applications in Android environment on m-government services. Then an analysis of information 

on the topic of m-government, which looks at what rate mobile services used by everyday users 

smart phone as well as projections for the near Digital Future . Also is made an analysis of the 

application which was implemented for the purpose of research on the programs used, 

methodologies, as well as any developments which could have application. Another key piece of 

the application is the environment of the site. Through the website the application automatically 

receive and exchange data which are guaranteed by the AES algorithm for which are fully 

analyzed in the following sections. For the  site it is also mentioned to how it's created and how it 

works. Also  it's mentioned to the  softwares with whom the  application and site were 

completed. Finally, in the index of the study is given the complete code of the main application 

class. 
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1. Εισαγωγή. 
 Η πρόοδος των Τεχνολογιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών, έχει δώσει ώθηση 

στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών στους χρήστες. Ωστόσο, η παροχή των υπηρεσιών αυτών 

απαιτεί τη μετάδοση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα αυτού είναι πως 

εγκυμονεί κινδύνους για την προσωπική ζωή του κάθε χρήστη. Η παρούσα έρευνα έχει σαν 

αντικείμενο την ανάλυση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή 

υπηρεσιών, μέσω της σχεδίασης και ανάπτυξης μίας εφαρμογής m-government, σε περιβάλλον 

Android, το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ χρηστών και παρόχων υπηρεσιών και μεριμνά για την 

ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. 

 

Αρχικά, γίνεται λόγως για τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, την ιδιωτικότητα και 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν τα ευαίσθητα αυτά δεδομένα στις m-

government υπηρεσίες. Είναι ίσως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να μπορεί να κρίνει κάποιος το 

πόσο μεγάλο ζήτημα είναι η ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως, για 

κάποιους χρήστες, στο διαδικτύου το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο που τους παρέχεται, είναι η 

υποκλόπη των προσωπικών στοιχείων άλλων ανυποψίαστων χρηστών. Αν μπορούσε να γίνει μία 

μικρή καταμέτρηση αυτών των χρηστών,θα έβγαινε ένα τρομακτικό αποτέλεσμα, που αυτόματα 

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Στόχος λοιπόν αυτής της μέλετης, αρχικά, είναι η ανάλυση των κατηγοριών των προσωπικών 

δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους παρέχεται η ασφάλεια. Στην συνέχεια γίνεται μία 

εις βάθος ανάλυση και υλοποίηση του αλγορίθμου AES για μία πιο εξειδικευμένη ασφάλεια των 

δεδομένων που ανταλλάσονται μεταξύ της κινητής εφαρμογής και του ιστότοπου. Όπως θα γίνει 

λόγως και παρακάτω για την Web-Based εφαρμογή, είναι μια εφαρμογή τύπου m-government 

που, πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια αυτής οι χρήστες θα μπορούν μέσω των κινητών 

συσκευών να κάνουν κράτηση και τελικά μία ενοικίαση ενός ή περισσότερων βιβλίων από μία 

Δημοτική βιβλιοθήκη, όπως για παράδειγμα την Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. 

 

Τέλος, θα γίνει μία κριτική πάνω στην αποτελεσματικότητα που έχει ο αλγόριθμος AES στην 

συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά και γενικότερα. Επίσης, αναφέρονται κάποιοι μελλοντικοί στόχοι 

εξέλιξης της εφαρμογής , τόσο σε επίπεδο λειτουργικό επίπεδο όσο και σε θέματα περαιτέρω 

ασφάλειας. 

1.1 Τι είναι το M-Government. 

1.1.1. Ορισμός. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται γενικά σαν ένα σύνολο νέων τεχνολογικών 

εργαλείων που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του τρόπου λειτουργιας μιας κυβέρνησης. Η 

On-line ψηφοφορία , οι σε απευθείας σύνδεση διαβουλεύσεις και έρευνες επιχείρησεων είναι 

παραδείγματα των υπηρεσιών που παρέχονται από ένα τέτοιο σύστημα. Δεν είναι μόνο η 

μεταφορά των υφιστάμενων υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση , αλλά και η υιοθέτηση νέων 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Τεχνολογιών, διαδικασίες  όπου είναι απαραίτητές για τη 
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βελτίωση των υπηρεσιών ή την προσθήκη νέων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Συνιστώσες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας 

σύνδεση και σε απευθείας σύνδεση αλληλεπίδραση με τον διαχειριστή , από μια ποικιλία, όπως 

υπολογιστές γραφείου , φορητούς υπολογιστές , Οθόνες αφής ή τις κινητές συσκευές όπως 

PDAs ( Personal Digital Assistant ) .  

Οι m-government υπηρεσίες παρέχουν μια ισχυρή και μεταμορφωτική ικανότητα που 

επεκτείνουν την πρόσβαση σε υπάρχουσες υπηρεσίες , επεκτείνει την παροχή νέων υπηρεσιών 

και συμβάλει στην αύξηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε πράξεις της κυβέρνησης, 

που διακινούνται πέρα από την αρχική συγκέντρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το 

εμπόριο και τον ηλεκτρονικό τρόπο φορολογίας  και τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών . 

Αυτό ενισχύει τη συμμετοχή στα κοινά και διαφανή θέματα , καθώς και την εκπαιδευτική 

πρόοδο και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας . Η συγχώνευση των κινητών συσκευών και των νέων 

μέσων εφαρμογών υποστηρίζουν γρήγορη πρόσβαση σε ολοκληρωμένα δεδομένα , σε location-

based υπηρεσίες , καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες στους πολίτες από κάθε 

χώρα ανά πάσα στιγμή.  

1.2 Διαφορές μεταξύ Μ - Government και Ε - Government και παραδείγματα 
εφαρμογής. 

Οι m-government υπηρεσίες είναι ένα υποσύνολο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.     Η 

e-government υπηρεσία χρησημοποιείται στις πληροφοριακές και επικοινωνιακές τεχνολογίες 

για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των οργανισμών του δημόσιου τομέα . Στην περίπτωση 

του m -government , αυτές οι υπηρεσίες περιορίζονται στα κινητά τηλέφωνα ή  και γενικότερα 

στην ασύρματη τεχνολογία όπως τους φορητούς υπολογιστές και PDA που συνδέονται με 

κάποιο τοπικό ασύρματο δίκτυο ( LAN). Οι m-government υπηρεσίες μπορούν επίσης να 

βοηθήσουν να γίνουν διαθέσιμες οι δημόσιες υπηρεσίες πληροφοριών και διάφορες υπηρεσίες 

διακυβέρνησης οποτεδήποτε και οπουδήποτε, για τους πολίτες αλλά και τους υπαλλήλους. Η 

υπηρεσία  m -government δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι καινούργιο : για παράδειγμα , η 

ασύρματη τεχνολογία έχει πάντα ένα σημαντικό μέρος στην επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα 

, σήμερα  οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν ένα φορητό υπολογιστή συνδεμένο ασύρματα με το 

Διαδίκτυο. Όταν οι αξιωματικοί εντοπίσουν ένα ύποπτο όχημα μπορούν να αναζητήσουν άμεσα 

τις βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι ιδιοκτήτης του 
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οχήματος , εάν έχει αναφερθεί κλοπή ή αν έχει αναφερθεί για κάποιο έγκλημα και αν ο 

ιδιοκτήτης καταζητείται από την αστυνομία. 

Από την άλλη πλευρά , οι πολίτες είναι σε θέση να εξοικονομήσουν χρόνο και ενέργεια από την 

πρόσβαση στο Internet και τα δίκτυα διακυβέρνησης μέσω των κινητών τηλεφώνων και άλλων 

ασύρματων συσκευών. Στη Μαλαισία , για παράδειγμα , οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν μέσω 

κινητού τηλεφώνου, στις κοινοβουλευτικές και στις κρατικές εκλογικές περιφέρειες όπου 

πρόκειται να ψηφίσουν, απλά με τη χρήση SMS. Εναλλακτικά , οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν 

να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες στο κινητό τους τηλέφωνο , σε PDA ή 

τηλεειδοποίηση όπως e -mail ή SMS.  

Ένα άλλο παράδειγμα, στη Καλιφόρνια η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα όπου οι 

πολίτες μπορούν να εγγραφούν για να λαμβάνουν ασύρματα σε PDA και κινητά τηλέφωνα, 

υπηρεσίες ανακοινώσεων για ειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια , τα αποτελέσματα 

λαχειοφόρων αγορών , ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους αλλά και Κυβερνητικά άρθρα 

ή ανακοινώσεις.  

Το m -government δεν είναι η αντικατάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , αλλά την 

συμπληρώνει. Ενώ οι φορητές συσκευές είναι συσκευές με άριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 

περισσότερες από αυτές, ιδιαίτερα τα κινητά τηλέφωνα , δεν είναι κατάλληλες για τη μετάδοση 

πολύπλοκων και μεγάλων σε όγκο πληροφορίες . Παρά την εμφάνιση των πιο εξελιγμένων 

συσκευών , τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και δυνατότητες για 

υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται σε έναν υπολογιστή .Οι ηλεκτρονιοί υπολογιστές που 

είναι συνεχώς συνδεμένοι με το διαδίκτυο εξακολουθούν να είναι η προτιμώμενη συσκευή που 

πέρνει μέρος συχνά σε διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις για την αναζήτηση λεπτομερών 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα , και να εκτελούν περισσότερα είδη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Οι κινητές εφαρμογές βασίζονται επίσης σε καλές υποδομές πληροφοριακών , 

επικοινωνιακών τεχνολογιών και σε μεθόδους εργασίας : κυβερνητικά δίκτυα και βάσεις 

δεδομένων , διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων , διαδικασίες καταγραφής των 

συναλλαγών. 

Η υπηρεσία m -government είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον αναπτυσσόμενο κόσμο , όπου τα 

ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι χαμηλά, αλλά η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας 
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στην καθημερινότητα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων έχει ξεπεράσει τον αριθμό των 

σταθερών  ενσύρματων τηλεφώνων . Αυτό ισχύει επίσης σε πολλά επιμέρους έθνη , 

συμπεριλαμβανομένων 49 μεσαίου εισοδήματος και 36 χώρες χαμηλού εισοδήματος . Ανάμεσα 

σε αυτές τις χώρες είναι η Μπουρκίνα Φάσο , το Τσαντ , Ονδούρα , Ινδονησία , Ιορδανία , 

Μεξικό , Μογγολία , Νιγηρία , Φιλιππίνες , Σαουδική Αραβία και η Νότια Αφρική . 

1.3 Κατευθυντήριες Αρχές του Μ – Government. 

Μπορούμε να ορίσουμε μερικές κατευθυντήριες αρχές για τα εν λόγω σχεδιαστικά m –

government συστήματα , όπως αναλύεται παρακάτω . Αρχικά , πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο όρος 

m -government δεν αποτελεί υποκατάστατο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση . Δεν μπορούν 

όλες οι εφαρμογές να λειτουργούν σε κινητές συσκευές και ούτε θα έπρεπε . Δεν μπορούν 

επίσης οι συνδέσεις των ασύρματων δικτύων να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με το  κόστος σε 

σύγκριση με τα ενσύρματα δίκτυα . Το m –government θα πρέπει να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί 

ως τμήμα του συνολικού προγράμματος και στρατηγικής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης . Η 

ακριβής σύνθεση του m –government και των παραδοσιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες της κάθε χώρας . Ένας σημαντικός αλλά 

και καθοριστικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’όψην, είναι η κατάσταση της υποδομής 

για την παροχή πληροφοριών σε μία χώρα . Είναι εύκολο να έχουμε προσδοκίες , αλλά είναι 

επίσης δύσκολο να ανακτηθεί και η εμπιστοσύνη . Οι πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τις 

m - Government υπηρεσίες , από την δική τους “κακή” εμπειρία,  δεν είναι δύσκολο να 

παρασύρουν και να αποπροσανατολίσουν , αλλά επίσης να το μεταφέρουν αλλού , από στόμα σε 

στόμα, με κακό σκοπό. Έτσι , είναι σημαντικό : 

 • Να επιλέγονται οι m –government εφαρμογές συνετά . Να βεβαιώνεται ότι είναι μία 

μη-τετριμμένη υπηρεσία αλλά επίσης να προσέχουμε ώστε να μην είναι και κάτι πολύ δύσκολο . 

 • Να βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή είναι φιλική προς το χρήστη . Ισορροπήστε τις ανάγκες 

σας για την πληροφορία , με το επίπεδο άνεσης του χρήστη και με την τεχνολογία . 

 • Στην ανάπτυξη των m -government εφαρμογών πρέπει να εξασφαλίζεται ότι , οι 

χρήστες ή οι πολίτες , καταλαβαίνουν ακριβώς ποίες είναι οι δυνατότητες της εφαρμογής , έτσι 

ώστε να μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν το συντομότερο δυνατό , στον μέγιστο βαθμό.  
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 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κατάλληλα συστήματα back-office σε θέση ώστε να 

ανταποκριθούν στις υποσχέσεις των m -government υπηρεσιών . 

2. Πλεονεκτηματα των M-Government υπηρεσιων. 
 Η Κινητή τεχνολογία έχει επεκτείνει σημαντικά την ικανότητα των κυβερνήσεων να 

παράγουν οφέλη και να παραδώσουν αποτελέσματα για τις κυβερνήσεις, τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, και να επηρεάσει θετικά την εθνική οικονομική ανάπτυξη, σε ολες τις χώρες. Η πιο 

αξιοσημείωτη πρόοδος παρατηρείται σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είχαν ιστορικά μια 

κακή ή ανύπαρκτη υποδομή επικοινωνιών που με τη σειρά τους περιορίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη και κοινωνικές βελτιώσεις. Ωστόσο, η ανάπτυξη στις m-government υπηρεσίες θα 

προοθήσει τις χώρες με πιο ανεπτυγμένη την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ευκαιρία να 

αντιμετωπίσουν ορισμένα θέματα, όπως αυτά που σχετίζονται με τη μείωση του ψηφιακού 

χάσματος, τα οποία παραμένουν σαν ένας κρίσιμος παράγοντας στα επίπεδα των υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιτρέποντας  λοιπόν την ανάπτυξη ενός εντελώς νέου συνόλου, 

των G2C, G2G, G2B και G2E εφαρμογών και υπηρεσιών, οι m-government υπηρεσίες παρέχουν 

μια ισχυρή ικανότητα να επεκτείνουν την πρόσβαση σε υφιστάμενες υπηρεσίες, να παρατείνουν  

την παράδοση νέων υπηρεσιών και να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε πράξεις 

της κυβέρνησης που σαν αποτέλεσμα θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας στο πλαίσιο του δημόσιου 

τομέα. 

2.1 Εφαρμογές και υπηρεσίες G2C. 

Οι G2C υπηρεσίες επιτρέπουν στους πολίτες να επικοινωνούν με τις κυβερνήσεις κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και τις προτιμήσεις της επικοινωνίας. 

Οι G2C υπηρεσίες επιτρέπουν επίσης στους πολίτες να έχουν ανα πάσα στιγμή πρόσβαση σε 

κυβερνητικές πληροφορίες, να διατυπώνουν δίαφορες ερωτήσεις, σε υπηρεσίες αιτημάτων, να 

ολοκληρώνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, να υποβάλουν δίαφορες παρατηρήσεις, να εκθέτουν 

προβλήματα, να ζητάνε μία άμεση αναγκαία βοήθεια και την πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα. 

Μόλις «προκύψει»  ένας οργανισμός και βρίσκεται στο «ενισχυμένο» επίπεδο της 

διακυβέρνησης, περισσότερα κανάλια  όπως τα , SMS (Short Message Service), IVR (Interactive 

Voice Response), IVVR (Interactive Voice Response και τα τηλέφωνα που υποστιρίζουν την 

υπηρεσία βίντεο) και τα τηλέφωνα που υποστιρίζουν την υπηρεσία WAP ,  χρησιμοποιούνται 

για να στείλουν και να λάβουν πληροφορίες από τους πολίτες για θέματα σημαντικά προς 
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αυτούς, οι οποίες κυμαίνονται από την καθυστέρηση επιστροφής βιβλίων μιας βιβλιοθήκης , να 

εξετάσουν αποτελέσματα για τις κενές θέσεις εργασίας μέχρι και την ενημέρωση για ένα συμβάν 

έκτακτης ανάγκης. Σε αυτά τα νέα εργαλεία των G2C υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται και η 

ενεργητική χρήση των δημοφιλών social media, όπως Facebook, Twitter και το YouTube. 

Οι G2C m-government υπηρεσίες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:   

 ενημερωτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 διαδραστικές υπηρεσίες  

 υπηρεσίες συναλλαγών  

 διακυβέρνηση και δέσμευση πολιτών 

2.1.1. Οι Ενημερωτικές και Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Pushing 
Services). 

Αυτό το είδος της  G2C υπηρεσίας περιλαμβάνει τη διανομή πληροφοριών στους 

πολίτες, όπως για παράδειγμα ότι έχει σε σχέση με τις υπηρεσίες, διάφορα προγράμματα, την 

εκπαίδευση, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, νέους κανονισμούς. Η κυβερνητική υπηρεσία 

παρέχει τις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές  πληροφορίες κυρίως  μέσω αποστολής SMS ή τις 

διαθέτουν σε μια κεντρική ιστοσελίδα. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών είναι στατικό και 

υπάρχει μικρή αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Οι περισσότερες ερωτήσεις απο μεριάς πολιτών 

προς τις κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν να κάνουν με βασικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς 

και την προώθηση παροχής υπηρεσιών που τους δίνει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να 

επικοινωνούν με τους πολίτες και να δημιουργεί εξοικονόμηση κόστους για την κυβέρνηση και 

το ίδιου το κράτους. 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες : 

 Γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες, όπως για παράδειγμα τις κατά τόπους καιρικές 

συνθήκες, τον τουρισμό, την αναψυχή, την υγεία, την δημόσια ασφάλεια, νέες υπηρεσίες 

και δίαφορους κανονισμούς.   

 Συγκεκριμένων πληροφοριών , όπως για παράδειγμα οι τιμές συναλλάγματος, τα 

επιτόκια της αγοράς, αποτελέσματα εξετάσεων, εκδηλώσεις και προγράμματα, ειδήσεις, 

κλείσιμο δρόμων στα μεγάλα αστικά κέντρα, προγράμματα διακοπών και 

χρονοδιαγράμματα δημόσιων ομιλιών. 
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 Ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης , όπως για παράδειγμα κακές ή σοβαρές  καιρικές 

συνθήκες, τρομοκρατικές ενέργειες , πυρκαγιές, ατυχήματα ή και ακόμα κινδύνους για 

την υγεία από διάφορες ιώσεις. 

 Την υγεία και την εκπαίδευση ασφαλούς διαβίωσης, που έχει σαν σημαντικά στοιχεία 

την  πρόληψη και την ετοιμότητα. 

 Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Ειδοποιήσεων , όπως προθεσμίες για τα διαθέσιμα βιβλία σε βιβλιοθήκες , ειδοποιήσεις 

ασφάλειας , ειδοποιήσεις σε κοινωνικά δίκτυα , RSS feeds για ειδήσεις και ενημερώσεις. 

2.1.2. Διαδραστικές υπηρεσίες. 

 Μέσα από τις Διαδραστικές G2C υπηρεσίες , οι πολίτες μπορούν να δημιουργήσουν έναν 

διάλογο με τις κυβερνητικές υπηρεσίες και να στείλουν διάφορα ερωτήμα, να διατυπώσουν 

προβλήματα , σχόλια ή αιτήματα σε συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι πολίτες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση επίσης σε φόρμες, εφαρμογές και βάσεις δεδομένων. Σε αυτό το επίπεδο , η 

διαδραστικότητα γίνεται πιο προσωπική, λεπτομερής και στοχευμένη σε συγκεκριμένα 

ενδιαφέροντα πολιτών και σε ανάγκες υπηρεσιών. Επίσης ισχύει το ίδιο σε ειδικά τμηματικά 

γραφεία και σε υπηρεσίες διάφορων περιοχών. Η επικοινωνία γίνεται περισσότερο σαν πρόσωπο 

με πρόσωπο παρά σαν ένας προς όλους. Εστιάζονται περισσότερο στην διευκόλυνση των 

πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχής τους. Η χαρτογράφηση , οι location-based υπηρεσίες 

και οι ικανότητες εγγραφής βίντεο και λήψη φωτογραφιών ενισχύουν την λειτουργικότητα των 

SMS και των κινητών εφαρμογών. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν δίκτυα 

έκτακτων ειδήσεων , εκδηλώσεων και αναγκών, με την υποστήριξη των πολιτών σε πραγματικό 

χρόνο παρέχοντας απαραίτητες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χωριστούν σε 

κατηγορίες όπως: 

 Υπηρεσίες υγείας που αφορούν τον έλεγχο και την ιατρική παρακολούθηση . 

 Υπηρεσίες εκπαίσευσης για τον έλεγχο βαθμολογιών , αποτελέσματα εισακτέων ή και 

αποτελέσματα εξετάσεων. 

 Υπηρεσίες ασφαλείας για την διατύπωση εγκλημάτων , επιβολής του νόμου , αιτήματα 

έκτακτης ανάγκης και αιτήσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών ασφαλείας.  

 Υπηρεσίες ερωτήσεων πληροφόρησης , όπως τα στοιχεία ενός λογαριασμού , την κίνηση 

και την διαθεσιμότητα μεταφοράς και την κατάσταση αίτησης υπηρεσιών. 
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 Χρονοδιαγραμμάτα σε αεροπορικές γραμμές , σιδηρόδρομο , πλοία και άλλα μέσα 

μεταφοράς.  

2.1.3. Υπηρεσίες συνναλαγών. 

 Με τις υπηρεσίες G2C οι κυβερνητικές υπηρεσίες ξεκινούν να αλλάζουν , με την 

επέκταση των αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης σε ένα νέο 

επίπεδο. Σε αυτό το στάδιο, οι πολίτες μπορούν να ολοκληρώνουν τις συνναλαγές τους, που 

έχουν σχέση με κρατικές υπηρεσίες , με ηλεκτρονικό τρόπο και όλο αυτό σύμφωνα με την 

ευκολία τους. Αυτο περιλαμβάνει επιλογές τύπου self-service για την πληρωμή φόρων , απλές 

πληρωμές , υποβολή επιστροφής φόρου , υποβολής αίτησης  για υπηρεσίες και επιχορηγήσεις 

καθώς και άλλες παρόμοιες αλληλεπιδράσεις G2C , επιτρέποντας στους πολίτες να έχουν 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες όλες τις ημέρες του χρόνο αλλά και την οποιαδήποτε στιγμή . 

Συνοπτικά αυτές οι υπηρεσίες σχετίζονται με κατηγορίες :  

 Απασχόλησης , νέων θέσεων εργασίας , αιτήσεων , συνεντεύξεων κ.α. 

 Προγράμματα οικονομικής διευκόλυνσης , που περιλαμβάνονται τα βοηθήματα αρωγής , 

το βασικό επίδομα εισοδήματος , δίαφορες κοινωνικές παροχές μέχρι και εκπτωτικά 

κουπόνια σε τρόφιμα. 

 Καταθέσεις φόρων για την ακίνητη περιουσία ή το εισόδημα  

 Υπηρεσίες μεταφορών όπως την αγορά εισιτηρίων του τρένου και λεωφορίων , πληρωμή 

χώρου parking . 

 Ολοκλήρωση και επιβεβαίωση μίας συνναλαγής με την βοήθεια της κινητής υπογραφής. 

2.1.4. Διακυβέρνηση και δέσμευση πολιτών. 

 Ένας τομέας ΄΄κλειδί΄΄ στο κομμάτι της διαδικτυακής και ψηφιακής διακυβέρνησης είναι 

η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή τών πολιτών μέσα σε αυτό. Οι κινητές τεχνολογίες διευκολύνουν 

στην επίτευξη αυτού του στόχου αυξάνοντας την ευκολία πρόσβασης και συμμετοχής των 

πολιτών μέσα σε αυτό το σύστημα. Ένα κινητό εργαλείο όπως είναι τα SMS ή η εγγραφή ενός 

κειμένου , έχουν μετατραπεί σε δυναμικά και διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας για την 

κυβέρνηση και τους ίδιους τους πολίτες , και μία τέτοια θεμελιώδες υποδομή που αποτελείται 

από πολύ αποτελεσματικές στρατηγικές στις m-government υπηρεσίες μπορούν να επιρρεάσουν 

θετικά ακόμα και δημοκρατικές διαδικασίες. 
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Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται κυρίως με : 

 Την συνεισφορά των πολιτών , για να ενισχύσουν έναν πολίτη κεντρισμένο προς την 

κυβέρνηση και να εμπλέξουν τους πολίτες στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και 

πρωτοποριακών αποφάσεων . 

 Τις εκλογές και την ψηφοφορία 

2.2 Εφαρμογές και υπηρεσίες G2G. 

 Με τις υπηρεσίες G2G, οι κυβερνήσεις έχουν μετατραπεί σε μια συνδεδεμένη  

οντότητα που ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στις ανάγκες των πολιτών της  

αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη υποδομή back-office. Οι συνδέσεις μπορούν να  

θεωρηθούν ως εξής:  

 Οριζόντιες συνδέσεις , μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών  

 Κάθετες συνδέσεις , μεταξύ κεντρικών και τοπικών υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να σχετίζονται με : 

 Συντονισμό των κυβερνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις επιθεωρήσεις , τους 

ελέγχους και διάφορες άλλες επιβλέψεις. 

 Υπηρεσίες για την δημόσια ασφάλεια , την εφαρμογή και επιβολή του νόμου όπως και 

την ασφάλεια των πολιτών 

 Την καλύτερη διαχείρηση έκτακτων αναγκών 

 Την πρόσβαση σε βάσεις και αρχεία διαφόρων πληροφοριών που αφορα την δημόσια 

ασφάλεια , υγεία και εκπαίδευση. 

2.3 Εφαρμογές και υπηρεσίες G2B. 

Οι G2B υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών  

όσον αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζονται , τους κανονισμούς , διάφορα επίσημα έγραφα και 

εφαρμογές που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις,  

τη χορήγηση αδειών, την αδειοδότηση και την πληρωμή των φόρων, καθώς και τη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και την γενικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με 

σημαντική αξία για τιςαγροτικές επιχειρήσεις, οι κρατικές υπηρεσίες παρέχουν υποστήριξη 

περιλαμβάνοντας την πρόσβαση σε περίπτερα ή μικρά μαγαζιά με συσκευές χαμηλού κόστους, 
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υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής, σε ενημερώσεις για τον καιρό και την υπόλοιπη αγορά μέσω 

SMS, σε κινητά πορτοφόλια και χάρτες για τις μεταφορές και τα τουριστικά αξιοθέατα. 

2.4 Εφαρμογές και υπηρεσίες G2E. 

 Με τις G2E υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις παρέχουν εργαλεία , εκπαίδευση και πρόσβαση 

σε δεδομένα για τους υπαλλήλους τους , που δεν τους βοηθά μόνο στην καθημερινηνότητά τους 

και στην εργασία τους, αλλά και στη βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας , 

μεγιστοποιεί την εκμετάλευση των περιορισμένων πόρων και βελτιώνει την ποιότητα των 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι κινητές τεχνολογίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση 

των G2E υπηρεσιών, ειδικά σε τομείς με προσωπικό που εργάζεται σε δευτεροβάθμια ή  

απομακρυσμένα μέρη και περιοχές, που τους δίνουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο για 

να εισέλθουν, να ανακτήσουν και να μοιραστούν δεδομένα. 

2.5 Τα πλεονεκτήματα των M-Government υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

 Οι κινητές τεχνολογίες , ενισχύουν τους πολίτες σε όλες τις πτυχές της καθημερινής τους  

ζωής, ακόμα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πολλούς. Περισσότεροι άνθρωποι 

μπορούν να αντέξουν οικονομικά στην αγορά ενώς ΄΄έξυπνου΄΄ κινητού τηλεφώνου από έναν 

προσωπικό υπολογιστή και είναι εύκολο πλέον να μάθουν να χρησιμοποιούν και να εντάξουν τις 

κινητές συσκευές στην καθημερινή τους ζωή. Οι  M-Government υπηρεσίες  μπορούν να 

επιρρεάσουν με θετικό πάντα τρόπο , τις δραστηριότητες κάθε οργανισμού και δημόσιου φορέα, 

που κυμαίνονται από την φορολογική και την τελωνειακή διαχείρηση μέχρι και τομείς της 

υγείας  , μέχρι και την δημόσια ασφάλεια και την ταυτοποίηση προσωπικών δεδομένων . Η 

σημερινή χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους πολίτες σε όλο τον κόσμο παρέχει ένα 

κανάλι επικοινωνίας που βελτιώνει κατά πολύ την επικαιρότητα και την ευκολία με  

την οποία οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση. 

Αξιολογώντας τη συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ή των δημόσιων 

φορέων μέσω των m-government εφαρμογών , διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι και τα θεσμικά 

όργανα αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους,  εμπνέοντας εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση και στους πολίτες , για τους οποίους είναι ο κύριως λόγος που εργάζονται και 

παράγουν έργο. 
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2.6 Τα πλεονεκτήματα των M-Government υπηρεσιών προς το κράτος. 

 Οι κινητές τεχνολογίες προοθούν τις κυβέρνησης με σημαντικές ευκαιρίες  

για την επίτευξη βελτιστοποίησης του κόστους, τη βελτίωση των επικοινωνιών και τον 

συντονισμό αποστολής ή παραλαβής δεδομένων, όπως και την επέκταση της παροχής 

υπηρεσιών και την μεγάλη πρόοδο προς την ψηφιακή ισότητα. 

2.6.1 Ευρύτερη πρόσβαση.  

H διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας επεκτείνει την προβολή της και τη πρόσβαση σε 

ομάδες ανθρώπων που δύσκολα προσεγγίζονται σήμερα, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με 

αναπηρία ή και γενικότερα οι άνθρωποι που ζουν σε επαρχικές ή αγροτικές περιοχές. Η 

Κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να αποστέλνει μηνύματα σε κοινότητες και να επωφεληθεί 

μέσα από τα δίκτυα αυτά , μέσω των οποίων οι άνθρωποι ανταλλάσουν πληροφορίες με τους 

φίλους, οικογένειες και τους συναδέλφους. Η επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων προσφέρει 

πολλές επιλογές επικοινωνίας, όπως οι επικοινωνίες με την χρήση φωνητικών εντολών για 

άτομα με προβλήματα όρασης και SMS για όσους προβλήματα ακοής. Για παράδειγμα , στο 

Άμστερνταμ και στο Λονδίνο, ήταν δυνατό να παρέχουν υπηρεσίες ειδοποίησης έκτακτης 

ανάγκης στους ανθρώπους με προβλήματα ακοής, μέσω μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης , τα 

οποία αποστέλονταν αυτόματα με την βοήθεια δόνησης που προκαλούσε ο χρήστης. Αυτού του 

είδους τα μηνύματα ονομάζονται Vibro-SMS Alerts και στο διαδίκτυο υπάρχουν ήδη πολλές 

τέτοιου είδους εφαρμογές διαθέσημες χωρίς ή και με πληρωμή. 

2.6.2 Δυνατότητα μετακίνησης και παρουσίας σε οποιαδήποτε 
τοποθεσία. 

  Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε γενικές και ειδικές πληροφορίες  

και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε με τη χρήση ασύρματων δικτύων ,με την 

βοήθεια των κινητών και ασύρματων συσκευών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες συσκευές , ανεξάρτητα από την απόσταση, το χρόνο, τον τόπο και τις 

διάφορες φυσικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και τη διαχείριση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

2.6.3 Περισσότερη εξατομίκευση των υπηρεσιών.  
 Σε αυτή τη κατηγορία έχουμε την παροχή των location-based υπηρεσιών : Δεδομένου ότι 

τα κινητά τηλέφωνα είναι συνήθως προσωπικά, η δυνατότητα εντοπισμού μίας ακριβής φυσικής 
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θέσης ενός χρήστη εξασφαλίζει ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες άμεσα σε 

κάθε άτομο και οπουδήποτε. Αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τυχών μεταρρυθμίσεις στην 

κυβέρνηση , κυρίως σε οργανωτικές δομές για να γίνει πιο ήπια και πιο απλοποιημένη. 

2.6.4 Σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας.  
 Αποτελέσματα μείωσης του κόστους έχουμε από τις βελτιωμένες m-government 

υπηρεσίες , όπως οι κοινές και συντονισμένες βάσεις δεδομένων, η ενσωματωμένη 

χαρτογράφηση στις location-based υπηρεσίες και όχι μόνο , στις ηλεκτρονικές διεργασίες, σε 

επικοινωνίες και συναλλαγές. Η ενδυνάμωση των εργαζομένων σε διάφορους τομείς και οι 

αλληλεπιδράσεις σε οργανισμούς , μπορεί να μειώσει τις απαιτήσεις και το κόστος για το χρόνο, 

τα ταξίδια και τη στελέχωση, καθώς και την εξάλειψη εισαγωγής περιττών δεδομένων. Κινητά 

συνεργεία με την βοήθεια κινητών συσκευών μπορούν να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα της  

μονάδας. 

2.7  Ταχύτερη ροή πληροφοριών. 

 Οι location-based υπηρεσίες και οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο σε πραγματικό 

χρόνο, παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα στην , γρήγορη και εύκολη πρόσβαση των δεδομένων 

και επικοινωνιών, στη συνοχή των πληροφοριών, στην διαχείρηση υποθέσεων και  στην άσκοπη 

ανταλλαγή πληροφοριών. Πολλές πληροφορίες και δράσεις μπορούν να συντονιστούν σε 

οποιαδήποτε θέση και με άλλες υπηρεσίες και να βελτιώσουν την συνεργασία μεταξύ των 

κυβερνητικών αρχών. Οι κινητές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα ατνικείμενα 

στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες, 

και στην ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα χαρτογράφησης. 

2.8 Ενεργοποίηση της Πράσινης Κυβέρνησης. 

 Αυτό είναι αποτέλεσμα της φιλικότητας προς το περιβάλλον και της μείωση της χρήσης 

χαρτιού, που επιτυγχάνεται χάρη στην αυξημένη χρήση των m-government υπηρεσιών. Οι 

μπαταρίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στα κινητά τηλέφωνα δεν θεωρούνται ως πράσινη 

τεχνολογία και σαν αποτέλεσμα , ίσως ,  η αύξηση χρήσης κινητών τηλεφώνων και μπαταριών  

θα έχουν ένα περιβαλλοντικό κόστος. Επομένως, θα ήταν καλό να αρχίσουν να εφαρμόζουν μια 

πιο πράσινη λύση σε αυτό, τουλάχιστον για να διασφαλιστεί η ορθή διάθεση. 
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2.9 Πλεονηκτήματα των M-Government υπηρεσιών σε επιχειρίσεις και την 
οικονομική ανάπτυξη. 

Είναι πάρα πολύ οι  παράγοντες που συμβάλλουν στην επέκταση της εμπορικής χρήσης 

των κινητών τεχνολογιών. Οι διευθυντές διαφόρων επιχειρήσεων εστιάζονται στη μείωση του 

κόστους και των δαπανών , όπως επίσης και στις υποδομές , και αναγνωρίσουν τις δυνατότητες 

που δημιουργούνται από βασικές εξελίξεις στον τομέα των ασύρματων τεχνολογιών. Κάποιους 

από αυτούς τους τομείς είναι τα ταχύτερα και ευρύτερα ασύρματα δίκτυα , οι μεγαλύτερες 

οθόνες αφής των συσκευών , που τα κάνουν εύχρηστα , και οι καλύτερες τεχνικές πλατφόρμες 

που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση των εφαρμογών. 

Οι κινητές εφαρμογές χρησιμοπιούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό , στην βοήθεια εύρεσης 

εργασίας , στην υποστήριξη αποδοτικών διεργασιών σε εταιρίες μέσω επικοινωνιών που 

λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο , στην άμεση πρόσβαση σε δεδομένα , ποικίλες ειδοποιήσεις 

και τις παραγγελείες προϊόντων μέσω  διαδικτύου. Οι πολίτες πλέον συνδέονται στο διαδίκτυο 

για την ολοκλήρωση των απαραίτητων  , αλλά και μή , εργασιών και δεν χρειάζεται να διανύουν 

αποστάσεις  και να χάνουν χρόνο. Αγρότες αλλειοίς και άλλα επαγγέλματα του πρωτογενή 

τομέα , έχουν αθξήσει την παραγωγικότητα  και τα κέρδη τους μέσα από την χρήση εφαρμογών 

ενημέρωσης καιρικών συνθηκών ή από ειδοποιήσεις από την ευρήτερη  αγορά σε διάφορα 

προϊόντα που έχουν ολιγοήμερες προσφορές . Επίσης , σε παραγγελίες μέσω διαδικτύου ή και 

από τηλεφωνικές συναλλαγές πετυχαίνουν καλύτερες τιμές , το οποίο υποστιρίζει την 

σταθεροποίηση των τιμών , τον συνεχή ανταγωγνισμό , και το συμαντικότερο , έχουμε μείωση 

της σπατάλης των προϊόντων. Μέσα από την υπηρεσία SMS  , οι αγρότες στέλνουν κείμενα με 

ερωτήσεις και έχουν άμεσα απάντηση από τις αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων ή με την 

επικοινωνία με ειδικούς . Οι βάσεις δεδομένων συνεχώς ενημερώνονται , καθώς αποστέλονται 

νέα ερωτήματα ή απαιτούνται εξειδικευμένες απαντήσεις. Στοχεύοντας στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις , οι κρατικές υπηρεσίες και οι διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών βοηθούν στην 

απόκτηση έξυπνων  κινητών συσκευών  παρέχοντας συσκευές με χαμηλό κόστος κατασκευής , 

ανακυκλωμένες κινητές συσκυές ή δύνοντας πρόσβαση στους νέους «έξυπνους» τηλεφωνικούς 

θαλάμους . 
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3 Μελλοντικές τάσεις και προβλήματα των M-Government 
υπηρεσιών. 

3.1 Κινητή πιστοποίηση. 

 Καθώς τα κράτη έρχονται σε επαφή με  τους πολίτες και τις επιχειρίσεις με δίαφορους 

τρόπους και τεχνολογίες ( Η/Υ , Laptop , κινητα τηλέφωνα , PDA κ.α ) θα είναι όλο και πιο 

σημαντικό να τεθεί μία ενιαία πολιτική στο πώς θα διεξάγεται μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Η 

πολιτική αυτή θα πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από το ποια τεχνολογία ο χρήστης έχει επιλέξει 

να χρησιμοποιήσει για να διεκπεραιώσει τη συναλλαγή. Ο έλεγχος ταυτότητας ενός ατόμου δεν 

πρέπει να περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη συσκευή, ή με τον τρόπο που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία. Η βιομηχανία προτείνει διάφορες επιλογές στα συστήματα ελέγχου ταυτότηας και on-

line πληρωμών. Η πρωτοβουλία της Microsoft πάνω σε αυτό το ζήτημα μας δίνει ένα σύστημα 

που ονομάζεται Passport, η American On Line (AOL) αντίστοιχα δίνει κάτι που το ονομάζει 

Magic Carpet . Επίσης μια ομάδα πρότεινε ένα ανοιχτό, κατανεμημένο σύστημα εφαρμογών  

που θα διατίθενται από πολλαπλούς παρόχους τεχνολογικών εφαρμογών τα οποία θα εκδίδονται 

από δίαφορα μέρη που θα λειτουργούν σε έναν κοινό ιστό εμπιστοσύνης που ονομάζεται 

«Liberty Alliance».  Αρκετοί σύλλογοι πιστωτικών καρτών σχεδιάζουν παρόμοιες πρωτοβουλίες 

για τη χρήση έξυπνων καρτών. 

3.2  Κινητές πληρωμές. 

 Στην Ευρώπη και σε δίαφορα μέρη της Ασίας, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα 

κινητά τους τηλέφωνα για να καλέσουν έναν ειδικό αριθμό σε ένα μηχάνημα αυτόματης 

πώλησης και να αποκτήσουν ένα ποτό. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια τράπεζα 

ή χρηματιστηριακή εταιρεία ή ακόμα και στο εμπόριο αποθεμάτων. Στις ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση ρυθμίζει τις πρακτικές τιμολόγησης για τις κινητές υπηρεσίες pay-per-call ( 

πληρωμή ανά κλήση ), και βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων που μπορεί να 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα των σχετικών μη- τηλεπικοινωνιακών επιβαρύνσεων.  Αυτό θα 

επιτρέψει τα κινητά τηλέφωνα να χρησιμοποιηθούν ως συσκευές πληρωμής. Τα θέματα που θα 

εξεταστούν περιλαμβάνουν ένα μηχανισμό που αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της άδειας 

(π.χ., ένα εξερχόμενων κλήσεων) και η επαλήθευση. Καθώς οι πολιτείες αναφέρουν,  θεωρούν 

πως οι m- government υπηρεσίες, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν νέες ρυθμίσεις για τις 

κινητές πληρωμές και τις σχετικές  απαιτήσεις αδειοδότησης και ελέγχου ταυτότητας. 
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4 Ιδιωτικότητα , Ασφάλεια και Απόρρητο προσωπικών 
δεδομένων. 

4.1 Ορισμός της Ιδιωτικότητας.  

Ο όρος Ιδιωτικότητα (privacy) μπορεί να οριστεί ως ένας τρόπος μέτρησης του βαθμού 

ελέγχου των προσωπικών μας δεδομένων. Είναι η απαίτηση των ατόμων να μπορούν να 

προσδιορίσουν οι ίδιοι πως και που κοινοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες. Η εξέλιξη 

της έννοιας ιδιωτικότητα στην σημερινή της μορφή όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές επιρροές δεν σχετίζεται καθόλου με την έννοια 

περασμένων χρόνων, που αφορούσε την φυσική ιδιοκτησία. Έτσι πλέον η προστασία της 

ιδιωτικότητας δεν εννοεί την προστασία μιας ιδιοκτησίας ή ενός φυσικού προσώπου όπως 

ορίζεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και ο κύριος λόγος που 

συμβαίνει αυτό είναι η ανάμιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης της πληροφορίας.  

Σήμερα, στην ψηφιακή εποχή με την έκταση της δικτύωσης, η αναθεώρηση της έννοιας 

ιδιωτικότητα και της προστασίας της είναι θέμα συνεχούς μελέτης καθώς οι διαχειριστές όλων 

αυτών των πληροφοριακών συστημάτων, στα οποία αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, έχουν 

άμεσο έλεγχο και η πληροφορία αυτή μπορεί με ευκολία να αντιγράφεται και να μεταφέρεται, 

με αποτέλεσμα ο έλεγχος του χρήστη στα δικά του δεδομένα να μειώνεται.  

Βασική προϋπόθεση που απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων 

είναι ο χρήστης να έχει τον έλεγχο των δεδομένων του, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής 

αρχών όπως, η χρήση ελαχίστων απαραίτητων δεδομένων και επίγνωση (συναίνεση του χρήστη) 

και ο περιορισμός του τρόπου χρήσης τους. Αυτό συνεπάγει ότι η ανάλυση των δεδομένων 

εμπεριέχει το ελάχιστο ρίσκο. 

4.2 Απόρρητο και ασφάλεια.  

  Καθώς όλο το σύνολο της κίνησης στο Διαδίκτυο υπόκειται σε υποκλοπή, ορισμένοι 

hackers κατασκοπεύουν σε εταιρικά ασύρματα δίκτυα, όπου μπορούν να σαρώσουν δίαφορα    

e-mail και έγγραφα. Τα ασύρματα δίκτυα μεταδίδουν σήματα μέσω των δημόσιων συχνοτήτων , 

έτσι είναι ευάλωτα. Το θέμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας πρέπει να 

αντιμετωπιστεί σε ένα αρχικό στάδιο όπως αυτό του σχεδιασμού, όπου μπορούν να επηρεάσουν 

στην επιλογή ενός συγκεκριμένου τύπου ασύρματης υπηρεσίας. Ειδικά προγράμματα έχουν 

αναπτυχθεί και έχουν κυκλοφορήσει στο Διαδίκτυο για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε 

δίκτυα 802.11b που χρησιμοποιούν το σύστημα κρυπτογράφησης Wired-Equivalent Privacy 
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(WEP). Τα Airsnort και WEPCrack είναι κάποια από τα προγράμματα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.  

4.3 Προσβασιμότητα.  

  Καθώς οι υπεύθυνοι των νέων αυτών υπηρεσιών συνεχίζουν τα σχέδια για την παροχή 

πρόσβασης σε πληροφορίες τύπου m-government και σε άλλες υπηρεσίες μέσω κειμένου σε 

ασύρματες συσκευές, θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να γίνει η πληροφορία πιο 

προσβάσιμη για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και διαφορετικών 

τεχνολογιών επικοινωνίας. Το νέο πρωτόκολλο Voice Extensible Markup Language έχει 

αναπτυχθεί για να κάνουν τις πληροφορίες των ιστοσελίδων προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία 

και σε άλλους χρήστες μέσω τηλεφώνου. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να μας δώσει πληροφορίες 

σε ιστοσελίδες με την χρήση φωνητικών εντολών. 

Περίπου το 10 % του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας και πολλοί 

περισσότεροι έχουν λειτουργικές διαταραχές, που περιορίζουν την ικανότητά τους να 

χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή PDA’s. Αυτά τα προβλήματα τα συναντάμε  ιδιαίτερα  στους  

ηλικιωμένους. Προκειμένου να αποφευχθεί λοιπόν η δημιουργία μίας νέας μορφής «ψηφιακού 

αποκλεισμού» στην κοινωνία, είναι  απαραίτητο να υιοθετηθούν κάποιες λύσεις που θα 

εξασφαλίζουν ότι όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση στις m - government υπηρεσίες.  

Βάσει νόμου, η πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφορίας και επικοινωνίας είναι υποχρεωτική, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ( CRPD ) η οποία 

υπεγράφη τον Ιούλιο του 2011 από 149 χώρες. Ως αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις πρέπει να 

προσπαθήσουν, οι m –government υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. 

Σημαντικές κατηγορίες ανθρώπων με αναπηρία αντιμετωπίζονται με ειδικές λύσεις που θα 

εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβασής τους στις υπηρεσίες αυτές και  οι κατηγορίες αυτές 

αφορούν άτομα με προβλήματα όρασης , ομιλίας , ακοής και γνωστικών διαταραχών. Ο 

Ψηφιακός αναλφαβητισμός , παρ’όλ’αυτά, δεν είναι είδος  αναπηρίας , το οποίο αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα σε πολλές χώρες όπου εμποδίζει την πρόσβαση στις m –government 

υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με λύσεις όπως εγγραφή κειμένου με ομιλία , 

προγράμματα ανάγνωσης οθόνης , φωνητική αναγνώριση διεπαφών και εικόνες, οι οποίες 

μπορούν να εφαρμοστούν με τη βοήθεια της όρασης.  
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4.4 Γιατί μας ενδιαφέρει η προστασία της Ιδιωτικότητας.  

Η προστασία της ιδιωτικότητας στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες είναι 

απαραίτητη για να μην περιορίζονται οι ελευθερίες (ελευθερία στο λόγο, ελευθερία στις 

επιλογές - ο χρήστης έχει τον έλεγχο) και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κοινωνία αρχίζει να 

ανησυχεί για την ιδιωτικότητα, συνήθως, όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης(trust). 

Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική σταθερότητα άρα 

χρειαζόμαστε αξιόπιστα συστήματα που στο σχεδιασμό τους ενσωματώνουν τις αρχές και τους 

μηχανισμούς προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Εκτός από την 

ηθική πλευρά ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα του ατόμου/χρήστη/πελάτη επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στους εμπλεκόμενους. Κάποια από τα οφέλη είναι η ικανοποίηση και ένδειξη 

εμπιστοσύνης των πελατών , η αύξηση της φήμης, οι αποτελεσματικότερες λειτουργίες ,ο 

περιορισμός των νομικών προβλημάτων, η αύξηση των κερδών και της ανταγωνιστικότητας και 

γενικά οι επιχειρήσεις έχουν πολλά να κερδίσουν. 

4.5 Απαιτήσεις Ιδιωτικότητας.  

Για να μπορεί ένα σύστημα να χαρακτηριστεί ως “privacy friendly”, δηλαδή να διατηρεί 

την ιδιωτικότητα του χρήστη όταν αυτός το χρησιμοποιεί, πρέπει να παρέχει τα πιο κάτω κύρια 

χαρακτηριστικά ή αλλιώς να ικανοποιεί τις πιο κάτω απαιτήσεις: 

 Ανωνυμία (anonymity ή pseudonymity)  

 Μη συνδεσιμότητα (unlinkability)  

 Μη παρατηρησιμότητα (unobservability)  

 Χρήση των ελαχίστων απαραιτήτων δεδομένων (minimal data disclosure)  

4.5.1 Ανωνυμία.  

Στο θέμα της ανωνυμίας η κοινωνία έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία 15-20 χρόνια. Στο 

παρελθόν η ζωή των ανθρώπων και οι καθημερινές τους ενέργειες γίνονταν πιο ανώνυμα σε 

σχέση με τα σημερινά δεδομένα . Σημερινά , καθημερινά παραδείγματα , η χρήση πιστωτικών 

καρτών αντί χρημάτων, ο εύκολος εντοπισμός θέσης από κινητά τηλέφωνα και η αυξανόμενη 

χρήση του internet ως μέσο επικοινωνίας και συναλλαγών. Είναι προφανώς πολύ δύσκολο με τα 

σημερινά δεδομένα οι κινήσεις μας να περνούν απαρατήρητες για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Η έννοια της ανωνυμίας ορίζεται ως κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί (identify) ένα άτομο , διότι είναι κρυμμένο σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Επίσης. 
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δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποιος επικοινωνεί και με ποιους. Επομένως η πιθανότητα 

αναγνώρισης ενός ατόμου εντός ενός συνόλου ατόμων εξαρτάται από το πλήθος των ατόμων. 

Επίσης όλα τα άτομα πρέπει να έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Η επίτευξη όμως απόλυτης 

ανωνυμίας είναι αδύνατη και ουσιαστικά αυτό που μας παρουσιάζει είναι το βαθμό που μπορεί 

να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός ατόμου που βρίσκεται εντός μιας ομάδας ατόμων που 

παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά. Ακόμα βαθμός ανωνυμίας μεταξύ ατόμων μιας ομάδας 

μπορεί να μεταβάλλεται λόγω της εξάρτησης από την συμπεριφορά των μελών .  

Αφού η ανωνυμία διασφαλίζει ότι ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία ή να 

επικοινωνήσει με μια άλλη οντότητα χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του, η επίτευξη 

ανωνυμίας αποτελεί την βασική προϋπόθεση για επίτευξη και άλλων στόχων που ενισχύουν 

περαιτέρω την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια όπως είναι η μη συνδεσιμότητα(unlinkability) και 

η μη παρατηρησιμότητα(unobservability). 

4.5.2 Μη συνδεσιμότητα (unlinkability) .  

Όταν αναφέρεται ο όρος unlinkability σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή επικοινωνία, 

υποδηλώνει ότι ακόμα και αν κάποιος παρατηρεί τις κινήσεις και το σύνολο μιας επικοινωνίας 

δεν είναι σε θέση να συνδέσει διαφορετικές συναλλαγές/συνόδους και να τις συσχετίσει με 

κάποιο άτομο. Η απαίτηση της μη-συνδεσιμότητας προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών 

από πιθανούς επιτιθέμενους απαγορεύοντας στους δεύτερους να συνδέσουν τμήματα σχετικών 

πληροφοριών μεταξύ τους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας 

των πρώτων. 

4.5.3 Μη παρατηρησιμότητα (unobservability) . 

Η unobservability σε ένα σύστημα παρέχει ακόμα ποιο ισχυρούς μηχανισμούς 

ασφαλείας. Η απαίτηση της μη-παρατηρησιμότητας προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών 

από πιθανούς επιτιθέμενους απαγορεύοντας τους να παρατηρήσουν ή να εντοπίσουν τα ίχνη των 

χρηστών τη στιγμή που περιηγούνται στο διαδίκτυο ή χρησιμοποιούν μια υπηρεσία. 

4.5.4 Χρήση ελάχιστων απαραίτητων δεδομένων.  

Η αρχή της αποκάλυψης των ελαχίστων δεδομένων υπαγορεύει στο χρήστη να 

αποκαλύπτει τα ελάχιστα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών 

του. Πολλές φορές αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της πολιτικής χρήσης των 

συστημάτων/οργανισμών/υπηρεσιών. Σε ένα σύστημα που εφαρμόζεται αυτή η αρχή ο χρήστης 
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απαιτείται να παρουσιάζει μόνο αναγκαία στοιχεία και γνωρίζει πως αυτά πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν.  

4.6 Η έννοια της ιδιωτικότητας.  

Αναμφίβολα, υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. 

Ωστόσο δεν υπάρχει γενική συναίνεση για το ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δυο, 

ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεωρίες σχετικά με τους ορισμούς των δυο σφαιρών. 

Υπάρχει όμως γενική αποδοχή του γεγονότος ότι υπάρχουν αν και οι δυο αυτές σφαίρες 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά από διάφορες πολιτικές ιδεολογίες ως προς την αξία και τη 

σπουδαιότητά τους.  

Υπάρχουν πλήθος ορισμών για την ιδιωτικότητα . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ιδιωτικότητα 

είναι η ελευθερία από την παρέμβαση σε τομείς της ζωής ενός ατόμου οι οποίοι δεν είναι 

ανοιχτοί ρητά ή μη σε τρίτους. Παράλληλα, ορίζουμε την ιδιωτικότητα ως την επιθυμία καθενός 

από εμάς για φυσικό χώρο ο οποίος θα είναι ελεύθερος από παρεμβάσεις, παρεμβολές, 

ντροπιαστικές πράξεις, ή απόδοση ελέγχου και την προσπάθεια ελέγχου του χρόνου και του 

τρόπου των αποκαλύψεων προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εμάς.  

Πιο εύστοχο βρίσκουμε τον ορισμό του Lee Bygrave, καθηγητή στη Νομική Σχολή του Όσλο, 

κατά τον οποίο ιδιωτικότητα είναι μια κατάσταση ή υπόθεση στην οποία το άτομο είναι 

περισσότερο ή λιγότερο προσβάσιμο σε άλλους, σε χωρικό, ψυχολογικό ή πληροφοριακό 

επίπεδο..  

Δυο σχολές σκέψεις έχουν επικρατήσει στην ερμηνεία της ιδιωτικής ζωής: η περιοριστική 

προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι η ιδιωτικότητα δεν είναι κάτι μοναδικό και θα πρέπει να 

περιοριστεί λόγω άλλων συμφερόντων και η θεωρία ότι η ιδιωτικότητα είναι μοναδική και 

αποτελεί αυθύπαρκτο δικαίωμα. Προς υποστήριξη της πρώτης θεωρίας, ο Thomson διατύπωσε 

την άποψη ότι «το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι παράγωγο με αυτή την έννοια: είναι δυνατό 

να εξηγηθεί σε κάθε περίπτωση δικαιώματος πώς μπορούμε να το έχουμε χωρίς να αναφέρουμε 

ούτε μια φορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Πράγματι, η κάθε παραβίαση του δικαιώματος της 

ιδιωτικής ζωής μπορεί να εξηγηθεί χωρίς ποτέ να αναφερθούμε στο δικαίωμα αυτό» .  

Στην πραγματικότητα, η ιδιωτική ζωή βρίσκεται μεταξύ της προσωπικής και κοινωνικής 

ιδιωτικής ζωής και στην αξιοπρέπεια. Η κύρια αρχή του δικαιώματος αυτού είναι η προσωπική 

ελευθερία που κατέχει μια σημαντική θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες, «η ελευθερία του να 

είσαι ο εαυτός σου» . 
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4.6.1 Το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.  

Τα σπίτια είναι μεν προσωπικός χώρος αλλά όχι ο πιο σημαντικός όταν πρόκειται για 

θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα σε συνδυασμό με την πνευματική ιδιοκτησία. 

Αντίθετα, οι προσωπικοί υπολογιστές είναι κατεξοχήν ο χώρος όπου εμπλέκονται αυτού του 

τύπου οι δραστηριότητες.  

Στην Αμερική, αναδεικνύει το θέμα της «πνευματικής ιδιωτικότητας», καθώς η προστασία που 

παρέχει επεκτείνεται κατά της έρευνας χωρίς ένταλμα όχι μόνο στο χώρο του σπιτιού αλλά και 

σε «χαρτιά και προσωπικά είδη» του ατόμου. Αν τα άτομα δεν έχουν μέσο προσφυγής για την 

παράνομη εξαγωγή πληροφοριών από ψηφιακά ανάλογα των παραπάνω, αυτή η προστασία 

χάνει το νόημα της. Με τον τρόπο αυτό νέες τεχνολογίες όπως τα τεχνολογικά μέτρα 

προσωπικών δεδομένων μπορούν να παραγκωνίσουν τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή. Όπως 

και άλλα νομοθετήματα σχετικά με την προστασία της προσωπικής ζωής, αρχίζουν να 

ασχολούνται με τα νέα προβλήματα που ανακύπτουν στην ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται, 

συνεπώς, από τα δικαστήρια, μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τις αναλογίες μεταξύ χωρικής 

ιδιωτικότητας και πνευματικής ιδιωτικότητας στις υποθέσεις παραβίασης της ιδιωτικής ζωής .  

Επίσης, η αμερικανική έννοια της «λογικής προσδοκίας ιδιωτικότητας» (reasonable expectation 

of privacy) παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Το εξισορροπητικό τεστ για το αν η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής υπήρξε απαραίτητη για τη δημοκρατική κοινωνία εξαρτάται από 

τη σοβαρότητα της παραβίασης και αυτό κατ' επέκταση εξαρτάται και από τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι σήμερα την ιδιωτικότητα στο εκάστοτε πλαίσιο. Άλλωστε η 

έννοια της «λογικής προσδοκίας ιδιωτικότητας» αλλάζει με το χρόνο και οδηγεί σε περίπλοκη 

νομολογία ιδίως για θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο.  

Ένα στοιχείο που περιπλέκει την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο είναι το γεγονός 

ότι ο κάθε χρήστης προσδοκά ότι θα έχει και εκεί την ίδια προστασία της ιδιωτικότητάς του 

όπως και στην πραγματική ζωή. Στις νέες τεχνολογίες οι χρήστες χωρίς να είναι ανάλογα 

ενημερωμένοι, έχουν προσδοκίες προστασίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

χρήση του ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ακούει τον ίδιο 

σταθμό όχι από ραδιοφωνικά κύματα αλλά ψηφιακώς. Αν και ως προς το αποτέλεσμα της λήψης 

δεν υπάρχει διαφορά, ωστόσο, από άποψη προστασίας προσωπικών δεδομένων υπάρχει μεγάλη 

διαφορά. Όταν κάποιος χρήστης συνδέεται μέσω διαδικτύου με κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό η 

διεύθυνση του υπολογιστή του (IP address) μπορεί να γίνει γνωστή. Το αποτέλεσμα της 
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συλλογής τέτοιων διευθύνσεων είναι η παρακολούθηση των προτιμήσεων του κάθε χρήστη και 

στη συνέχεια η δημιουργία προφίλ των ακροατών. Τα προφίλ αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διάφορους λόγους όπως για παράδειγμα τη διαφήμιση νέων δίσκων και 

καλλιτεχνών . 

4.6.2 Ο προβληματισμός για τη προστασίας της ιδιωτικότητας στο 
διαδίκτυο.  

Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, ο σεβασμός της αξίας και η προστασία του ατόμου, η 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το απόρρητο και το απαραβίαστο της επικοινωνίας 

αποτελούν βασικές αρχές του διαδικτύου. Η εφαρμογή του όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη από 

νομική και τεχνική άποψη. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μη αποκάλυψη των 

προσωπικών δεδομένων του σε τρίτα πρόσωπα και να κινούνται τα στοιχεία του με ασφάλεια, 

δηλαδή προστασία του συστήματος υπολογιστών και των δεδομένων του από απώλεια ή ζημιά. 

Αυτή επιτυγχάνεται με την πρόληψη της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο 

σύστημα, κλασικό παράδειγμα της οποίας είναι η συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας στο 

διαδίκτυο.  

Τα διαδικτυακά μέτρα προστασίας μπορούν να επιδράσουν στο άτομο με ποικίλους τρόπους. 

Συγκεκριμένα επηρεάζουν τη σχέση του με προσωπικά ή μη δεδομένα. Μπορούν να θέσουν σε 

κίνδυνο το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κυρίως επειδή καταγράφουν τη δραστηριότητα 

εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας που γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ως προς 

αυτό τα διαδυκτιακά μέτρα προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχουν τις 

πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και έργων που 

βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα .  

Σε παγκόσμιο επίπεδο το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί τμήμα του γενικότερου ζητήματος 

της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Έθνη πρότειναν μια Παγκόσμια 

Σύνοδο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, World Summit on the Information Society (WSIS), 

με τη συμμετοχή 175 χωρών σε δυο φάσεις, στη Γενεύη το 2003 και στην Τύνιδα το 2005, για 

να αναπτύξουν ένα πλαίσιο σχετικά με τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Μη μπορώντας να 

συμφωνήσουν σχετικά, αποφασίστηκε να αφήσουν τον έλεγχο ως έχει μέχρι σήμερα, δηλαδή 

στην αμερικανική εταιρία Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). 

Τέλος, αποφασίστηκε να οργανωθεί ένα συμβουλευτικό Internet Governance Forum, το οποίο 

συναντήθηκε για πρώτη φορά το Νοέμβρη του 2006 στην Αθήνα. 
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4.7 Προστασία της Ιδιωτικότητας. 

Η εποχή της πληροφορίας θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα 

του ατόμου λόγω της μεγάλης και εύκολης διακίνησης πληροφοριών. 

4.7.1 Προστασία της Ιδιωτικότητας στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Το θέμα της ιδιωτικότητας δεν είναι η πρώτη φορά, που τίθεται υπό αμφισβήτηση με την 

εμφάνιση της «Κοινωνίας της πληροφορίας». Στο πέρασμα της ιστορίας, το θέμα αυτό 

απασχόλησε ιδιαίτερα την ανθρώπινη φύση. Χαρακτηριστικά, στην κλασική ελληνική σκέψη 

υπήρχε διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου και βίου. Η έννοια της ιδιωτικότητας 

δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να περιγραφεί και βλέποντας μέσα από την ιστορία - δεν είχε πάντοτε 

την ίδια βαρύτητα και το ίδιο περιεχόμενο. Στην αρχαιότητα για παράδειγμα η έννοια του 

«οίκου» είχε διαφορετική έννοια από την σημερινή. Στην εποχή μας ως «ιδιωτικός χώρος» 

μπορεί να νοηθεί και ένας δημόσια προσιτός χώρος, στον οποίο κανείς μπορεί να αναζητήσει 

την απόσυρση. Τα όρια του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού 

χώρου εξαρτώνται κάθε φορά από την ποιότητα της σχέσης, που έχει αναπτύξει το άτομο με την 

κοινωνία. Οι έννοιες της κοινωνίας και της ιδιωτικότητας είναι αλληλένδετες γιατί χωρίς την 

ύπαρξη της κοινωνίας δεν θα υπήρχε η ανάγκη για αίτημα της ιδιωτικότητας . Η ιδιωτικότητα 

δεν αποτελεί μια ανθρωπολογική σταθερά. Προσδιορίζεται σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο, 

δηλαδή τα ήθη και τις αντιλήψεις μιας εποχής, μιας κοινωνίας, τα οποία κάθε φορά υπόκεινται 

σε αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές προέρχονται από το μέγεθος, τη δομή της οικογένειας, την 

ανάδειξη νέων κοινωνικών χώρων και δραστηριοτήτων, τις αλλαγές στο οικιστικό περιβάλλον, 

τις εργασιακές σχέσεις, το χώρο κατοικίας, τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

4.7.2 Πληροφορική Ιδιωτικότητα. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέφερε την τεχνολογική διείσδυση στην ζωή και στην 

κοινωνία, στην προσωπικότητα και στις συνήθειες του χρήστη. Αναδεικνύεται μια νέα κοινωνία, 

η κοινωνία της πληροφορίας, μια «διαφανή κοινωνία» με «διαφανείς πολίτες». Η εικόνα αυτή, 

το πορτρέτο μιας διαφανής προσωπικότητας του πολίτη, τον καθιστά χειραγωγήσιμο. Η 

πληροφοριακή ιδιωτικότητα αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων του 

χρήστη στο περιβάλλον του Web 2.0, δηλαδή στο γνωστό ως «συμμετοχικό ή κοινωνικό 

διαδίκτυο». Τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι η ευρεία και διαρκής διαθεσιμότητα των 

πληροφοριών διαμέσου της επικοινωνίας, η έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων των 

χρηστών, οι συνέπειες της διαδικτυακής (αυτό-)έκθεσης και η αρνητική τους συνέπεια στις 
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εργασιακές σχέσεις. 

Τα κράτη έχουν πάρει μέτρα για την προστασία του χρήστη, όμως δεν ισχύουν παντού τα ίδια 

μέτρα. Εντοπίζεται μια βασική διαφορά στην ευρωπαϊκή συνταγματική προσέγγιση σε σχέση με 

αυτή των ΗΠΑ.  

4.7.3 Προβλήματα και κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα. 

Συχνά δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανταλλαγή δεδομένων με αποτέλεσμα να μην δίνεται 

η απαραίτητη σημασία στη προστασία των δεδομένων.  

 

 Διαρροή πληροφοριών (Information leakage)  

  Big Data  

 Η πλήρης ανωνυμία και μη ανιχνευσιμότητα(untraceability) δεν μπορούν να επιτευχθούν 

λόγω θεσμικών και commercial περιορισμών που επιβάλλουν ότι η ιδιωτικότητα πρέπει 

να συνυπάρχει με τις απαιτήσεις για έλεγχο και εποπτεία.  

 

5 Προσωπικά Δεδομένα. 

5.1 Εισαγωγή. 

Τα προσωπικά δεδομένα είτε είναι απλά είτε ευαίσθητα προστατεύονται από την 

νομοθεσία και χρειάζεται το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων να δίνει την συγκατάθεσή 

του τόσο για την γνωστοποίησή τους όσο και για την επεξεργασία τους. 

5.1.1 Ορισμός. 

Στις καθημερινές μας συναλλαγές ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να δίνει τα στοιχεία 

του, για να επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του. Στην εποχή μας, όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν 

αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχουν γίνει μέρος της ζωής μας, ο πολίτης δίνει τα προσωπικά του 

στοιχεία μέσω διαδικτύου. Προσωπικά δεδομένα είναι, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 και 

την Οδηγία 95/46 ΕΚ, κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.Μια 

πιο αναλυτική προσέγγιση της ερμηνείας των προσωπικών δεδομένων είναι η ακόλουθη : 

 

  Η έννοια, που αφορά τα προσωπικά δεδομένα είναι ευρύτατη. Ως προσωπικό 

δεδομένο εννοείται οποιαδήποτε πληροφορία για κάποιο πρόσωπο, από την πιο 
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«ανώδυνη» όπως είναι το όνομα, το επίθετο, το επάγγελμα, η οικογενειακή του 

κατάσταση, η ηλικία του, μέχρι την πιο «ευαίσθητη», όπως πληροφορίες για τη 

θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την υγεία, τυχόν ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 

  Βασικό στοιχείο του προσωπικού δεδομένου είναι η σύνδεσή του με 

συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι ώστε να προκύπτει η ταυτότητα του τελευταίου είτε άμεσα 

(με αναφορά στο όνομά του) είτε έμμεσα (με τη φωτογράφησή του). Αυτό σημαίνει ότι 

μέχρι τη στιγμή που μια πληροφορία συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε η 

πληροφορία αυτή δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Επίσης, εάν ένα προσωπικό 

δεδομένο αποσυνδεθεί από το πρόσωπο, το οποίο αφορά, τότε αυτό το στοιχείο δεν 

αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Εξαιρούνται τα στοιχεία που υπόκεινται για στατιστική 

χρήση.  

  Τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων αφορούν πληροφορίες για τα φυσικά 

πρόσωπα και όχι για τα νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρίες, σωματεία κ.λ.π.). 

5.2 Η κλοπή των προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια απάτης.  

Η «απάτη ταυτότητας» (identity fraud), δηλαδή η χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτων 

προσώπων με σκοπό την διενέργεια απάτης αποτελεί συχνό φαινόμενο στον κόσμο του 

διαδικτύου. Στατιστικές του 2001 έδειξαν ότι κάθε χρόνο 500.000 άνθρωποι πέφτουν θύματα 

αυτής της ψυχολογικά καταστροφικής και πολυδάπανης εγκληματικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, αυτό το είδος απάτης περιλαμβάνει την παράνομη χρήση στοιχείων ταυτότητας 

ενός προσώπου με σκοπό την παράνομη χρήση τους για πλαστοπροσωπεία σε εμπορικές κυρίως 

συναλλαγές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση στοιχείων πιστωτικών καρτών, 

παράνομη χρήση κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, τραπεζική απάτη και πλαστά δάνεια.  

Αν και η μεγαλύτερη οικονομική ζημία πέφτει στους εκδότες των πιστωτικών καρτών και στις 

επιχειρήσεις, οι καταναλωτές ζημιώνονται καθόσον στους λογαριασμούς τους περιλαμβάνονται 

ψευδείς ή μη ακριβείς πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόρριψη 

αιτήσεων τους για δανειοδότηση και έκδοση πιστωτικών καρτών. Η επίλυση τέτοιων 

προβλημάτων μπορεί να εμπεριέχει και απώλεια σημαντικού χρόνου. Για τους παραπάνω λόγους 

μερικοί έχουν ονομάσει το αδίκημα αυτό ως «το αδίκημα της νέας χιλιετίας». 



25 
 

5.3 Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) 

Η τεχνολογία και οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται ανάμεσα στη Διοίκηση και τους 

διοικούμενους οδήγησαν στη δημιουργία των ανεξάρτητων αρχών. Η είσοδος τους στην 

ευρωπαϊκή και αμερικάνικη δημόσια λειτουργία, αποτελεί φαινόμενο που απηχεί την οριστική 

κατάρρευση της φιλελεύθερης αντίληψης περί ουδέτερου κράτους του περασμένου αιώνα και τη 

σπουδαιότητα της εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας . Πρωτοθεσπίστηκαν για λόγους που 

σχετίζονται με την ιδιομορφία της διοικητικής οργάνωσης των σκανδιναβικών κρατών . Η 

δράση των ανεξάρτητων αρχών δεν στερεί τους διοικούμενους από τη δικαστική προστασία. 

Όπως το έθεσε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , «οι ανεξάρτητες 

εθνικές αρχές θα πρέπει να κρατούν την τάξη στο σπίτι τους και όταν σχεδιάζουν νέα νομοθεσία 

και όταν την εφαρμόζουν... όλα έχουν να κάνουν με την εξισορρόπηση και την αναλογικότητα» .  

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ιδρύθηκε κατά το πρότυπο της γαλλικής 

Commission Nationale del' Informatique et des Libertés . Είναι η πρώτη Αρχή που 

συγκροτήθηκε στη χώρα και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό τη στιγμή που η προστασία 

προσωπικών δεδομένων εκτείνεται σε τόσα σημαντικά ζητήματα όπως το τραπεζικό απόρρητο 

και η προστασία των τηλεπικοινωνιών. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ιδρύθηκε 

με σκοπό την τήρηση των νόμων 2472/97 και 2774/99 και «για την προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και την «προστασία δεδομένων του 

επικοινωνιακού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» .  

Το άρθρο 26 της Οδηγίας προσδιορίζει τρεις βασικές αρμοδιότητες στις ανεξάρτητες αρχές 

ελέγχου, τη διεξαγωγή έρευνας, αποτελεσματικές εξουσίες παρέμβασης, εξουσία παράστασης 

ενώπιον δικαστηρίων και καταγγελίας των παραβάσεων. Ωστόσο το Ελληνικό Σύνταγμα δεν 

αναφέρει επακριβώς τις αρμοδιότητες της Αρχής. Αντίθετα με τη διατύπωση του της αφήνει τη 

διακριτική ευχέρεια για να δράσει με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. 

5.4 Ελληνική Νομοθεσία προστασίας των Προσωπικών Δενομένων. 

Από τις πρώτες χώρες, που μετέφεραν την κοινοτική Οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, ήταν 

και η Ελλάδα. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, 

συγκροτείται από το συνταγματικό δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 Α του Συντάγματος, στο νόμο 2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50/10.04.1997) για 

τη προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην 



26 
 

συνέχεια έγιναν τροποποιήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Το νέο άρθρο, 9Α του Συντάγματος το 2001, ορίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από 

τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση – ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα – των προσωπικών του 

δεδομένων – όπως ορίζει ο νόμος. Στην συνέχεια ο νομοθέτης ανέθεσε την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σε ανεξάρτητη Αρχή, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με 

όσα ορίζει ο νόμος. Οι διατάξεις και οι επιταγές του νόμου καταλαμβάνουν χωρίς 

διαφοροποιήσεις, αφενός το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αφετέρου την αυτοματοποιημένη, 

αλλά και την κλασσική – δηλαδή με συμβατικές μεθόδους, διεξαγόμενη επεξεργασία. 

5.5 Κίνδυνοι από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

Η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελούν 

κίνδυνο για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ατομικής ζωής ενός ανθρώπου. Η 

αυτόματη επεξεργασία θίγει τα δικαιώματα και των συμφέροντα των προσώπων, στα οποία 

αναφέρονται οι πληροφορίες. Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου96 ενέχει 

κινδύνους για την ησυχία αυτού του ανθρώπου, το δικαίωμά του στην μόνωση, τη μη 

παρενόχλησή του και τη μη αποκάλυψη στοιχείων της προσωπικής του σφαίρας. Μια ευρέως 

γνωστή πρακτική είναι για παράδειγμα η αποστολή μη ζητηθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

(spamming). 

Ένας άλλος κίνδυνος που εγκυμονεί, είναι η εκμετάλλευση αρνητικών πληροφοριών ενός 

ατόμου, οι οποίες αν και ανήκουν στο παρελθόν, όταν δημοσιοποιηθούν μπορεί να έχουν 

δυσμενείς συνέπειες για το άτομο αυτό, καθώς επίσης και να εμποδίσουν την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το διατραπεζικό σύστημα “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”. 

Η μετατροπή των προσωπικών δεδομένων σε εμπορεύσιμο προϊόν, οδηγεί στην εξουδετέρωση 

της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Η οικονομική αξιοποίηση του ατόμου παραβιάζει την αυτονομία 

του πολίτη και το δικαίωμα αυτοδιάθεσής της. Γενικότερα, σε κίνδυνο βρίσκονται τα 

συμφέροντα του πολίτη από την διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους. Για 

παράδειγμα η μεταφορά των στοιχείων αυτών από ένα μαιευτήριο σε κάποιες εταιρίες 

διαφήμισης και προώθησης αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η συλλογή προσωπικών στοιχείων έχει αρνητική επίπτωση για τους εργαζόμενους τόσο στο 

θέμα της πρόσληψής τους σε μια εταιρία όσο και για το χρονικό διάστημα, που εργάζονται. Στην 

πρώτη περίπτωση οι εταιρίες καταφεύγουν στην συλλογή προσωπικών δεδομένων για να 
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ελέγξουν την προσωπικότητα των ενδιαφερόμενων για πρόσληψη. Στην δεύτερη περίπτωση οι 

εταιρίες ελέγχουν τουςεργαζόμενους ανάλογα με τις κινήσεις, που κάνουν, παραβιάζοντας και 

στις δύο περιπτώσεις την ιδιωτική σφαίρα των εργαζομένων. 

Η διαφανής εικόνα των πολιτών, η δημιουργία του βιοπορτρέτου τους, τους κάνει αδύναμους 

και περιορίζει την ελευθερία της ιδιωτικής τους ζωής. Είναι εύκολο να χειραγωγηθούν και να 

ελέγχονται από εταιρίες ή από το κράτος, καθώς κάποιοι γνωρίζουν ποιοι είναι, τι κάνουν, τι 

φοβούνται, τι επιθυμούν. Ο περιορισμός της ιδιωτικότητας ενός ατόμου επιφέρει κινδύνους σε 

μια φιλελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Σε μια δημοσκόπηση, που έλαβε χώρα στην Γερμανία, 

έδειξε ότι το 45% των χρηστών Η/Υ αποφεύγουν το διαδίκτυο γιατί φοβούνται για την ασφάλεια 

των προσωπικών τους πληροφοριών. Επίσης, σε μια δημοσκόπηση στις ΗΠΑ είχε τα ίδια 

αποτελέσματα με τους χρήστες του Η/Υ, σε ποσοστό 81%. 

 

6 Τεχνολογίες για την Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων. 

Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τις πιο σημαντικές τεχνολογίες που έχουν 

προταθεί ή εφαρμοστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μία μελέτη που 

διεξήχθη το 2005 για λογαριασμό του Υπουργείου Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

της Δανίας από την εταιρεία META Group, διαχωρίζει τις τεχνολογίες αυτές σε δύο βασικές 

κατηγορίες:  

 Τεχνολογίες για την Προστασία της Ιδιωτικότητας (Privacy Protection). 

 Τεχνολογίες για τη Διαχείριση της Ιδιωτικότητας (Privacy Management). 

 

Χωρίς ο διαχωρισμός αυτός να ακολουθείται στο παρόν κείμενο πλήρως ως προς το περιεχόμενο 

των κατηγοριών αυτών, θα χρησιμοποιηθούν οι όροι “Προστασία της Ιδιωτικότητας” και 

“Διαχείριση της Ιδιωτικότητας” καθώς ως έννοιες εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τις κυρίαρχες 

τάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η πρώτη τάση (“Προστασία της 

Ιδιωτικότητας”) αφορά μεθόδους που εφαρμόζονται κυρίως από το χρήστη προκειμένου να 

προστατεύσει ενεργά (π.χ. με χρήση κρυπτογραφίας) ή να αποκρύψει (π.χ. με χρήση υπηρεσιών 

ψευδωνυμίας ή ανωνυμίας) προσωπικά δεδομένα, κυρίως κατά το στάδιο της μετάδοσής τους. Η 

δεύτερη τάση (“Διαχείριση της Ιδιωτικότητας”) αφορά την εφαρμογή μηχανισμών για τον 

έλεγχο της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και τη χρήση τεχνικών μέσων και ιδιαιτέρως 
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συστημάτων που βασίζονται σε πολιτικές και κανόνες για την εφαρμογή των απαιτήσεων της 

σχετικής Νομοθεσίας και των ίδιων των χρηστών, κυρίως σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 

Αποφασίσει εάν η πολιτική ιδιωτικότητας είναι συμβατή με τις προτιμήσεις που έχουν 

προκαθοριστεί από το χρήστη. Η πλέον δημοφιλής προσέγγιση προς την κατεύθυνση αυτή είναι 

η πλατφόρμα P3P. Το βασικό πρόβλημα με τις τεχνολογίες αυτές είναι η έλλειψη μηχανισμών 

για την πραγματοποίηση των δεδηλωμένων από την πολιτική ιδιωτικότητας πρακτικών. Όπως 

έχει εύστοχα γραφτεί, οι τεχνολογίες αυτές προδιαγράφουν ουσιαστικά «υποσχέσεις 

ιδιωτικότητας»· από εκεί και πέρα όμως, απουσιάζουν τα μέσα που θα παράσχουν τις εγγυήσεις 

για την τήρηση των υποσχέσεων αυτών. Στο πνεύμα αυτό, συνοψίζονται τέσσερις βασικές 

απαιτήσεις για τις δομημένες γλώσσες έκφρασης και εφαρμογής πολιτικών ιδιωτικότητας. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές, μία τέτοια γλώσσα θα πρέπει: 

 Να υποστηρίζει όχι μόνο περιορισμούς αναφορικά με το ποιος είναι επιτρεπτό να 

πραγματοποιεί κάποιες ενέργειες σε κάποιους πόρους, αλλά και να υποστηρίζει την 

αντιστοίχηση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η συλλογή των 

δεδομένων με τους σκοπούς για τους οποίους επιχειρείται η προσπέλαση των δεδομένων. 

 Να υποστηρίζει την προδιαγραφή ευθέως εφαρμόσιμων πολιτικών, δηλαδή πολιτικών 

που περιγράφουν υποκείμενα, πόρους, ενέργειες και συνθήκες πρόσβασης με χρήση 

αναγνωριστικών τα οποία μπορούν να αντιστοιχηθούν αυτομάτως και απ’ ευθείας σε 

πραγματικά αντικείμενα και λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές 

πληροφορικής. 

 Να είναι δυνατό να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε υπολογιστική πλατφόρμα, προκειμένου 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο.  

 Να ταυτίζεται ή να είναι ολοκληρωμένη με τη γλώσσα προδιαγραφής πολιτικών ελέγχου 

πρόσβασης, καθώς και οι δύο τύποι πολιτικών αφορούν συνήθως τον έλεγχο της 

πρόσβασης στους ίδιους πόρους.  

 

Οι απαιτήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν ως ένα βαθμό τη λογική των τεχνολογιών ελέγχου 

πρόσβασης οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην προστασία της ιδιωτικότητας και οι οποίες 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι υποκείμενοι μηχανισμοί ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα 

μοντέλα ελέγχου πρόσβασης όπως είναι το μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Ρόλων (Role-
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Based Access Control – RBAC) στοχεύοντας oυσιαστικά στην ολοκλήρωση των πολιτικών 

ιδιωτικότητας και των μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης. 

6.1 Η Πλατφόρμα για τις Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας (P3P). 

Η Πλατφόρμα για τις Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας (Platform for Privacy Preferences– 

P3P)  πρωτοπαρουσιάστηκε το 1997 από την Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide 

Web Consortium – W3C). Η πλατφόρμα P3P δίνει τη δυνατότητα σε Διαδικτυακές ιστοσελίδες 

να κωδικοποιούν και γνωστοποιούν τις πρακτικές τους αναφορικά με τη συλλογή και χρήση 

προσωπικών δεδομένων, με χρήση μίας πρότυπης γλώσσας, βασισμένης στο πρότυπο της 

γλώσσας XML (eXtensible Markup Language) . Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα στους 

πράκτορες των χρηστών (user agents) να αποκτήσουν και ερμηνεύσουν με αυτόματο τρόπο την 

πολιτική ιδιωτικότητας (privacy policy) της Διαδικτυακής ιστοσελίδας και να αποφασίσουν 

κατά πόσο αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τις αντίστοιχες προτιμήσεις και απαιτήσεις του 

χρήστη. Τεχνικά, η πλατφόρμα P3P αποτελείται από ένα λεξιλόγιο διατυπωμένο σε XML, ένα 

σύνολο από βασικούς τύπους δεδομένων και από μία γλώσσα προδιαγραφής κανόνων 

αναφορικά με τις πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Οι 

Διαδικτυακοί ιστότοποι συντάσσουν μία στατική πολιτική ιδιωτικότητας,την οποία κοινοποιούν 

στον πράκτορα χρήστη που επισκέπτεται το Διαδικτυακό ιστότοπο, ο οποίος στη συνέχεια 

πραγματοποιεί τη διερεύνηση της συμβατότητας της δεδηλωμένης πολιτικής ιδιωτικότητας με 

τις προτιμήσεις του χρήστη. Σε αυτή τη βάση, η πολιτική ιδιωτικότητας μπορεί να γίνει 

αποδεκτή ή να απορριφθεί, από τον πράκτορα χρήστη ή από τον ίδιο το χρήστη. Η πλατφόρμα 

P3P παρέχει επιπλέον το μηχανισμό των συμπαγών πολιτικών (compact policies), δηλαδή 

συνοπτικών πολιτικών που αφορούν τη χρήση των “cookies” και μόνο. Οι συμπαγείς πολιτικές 

είναι προαιρετικές και σκοπό έχουν την παροχή δυνατότητας βελτίωσης της επίδοσης τόσο για 

τον εξυπηρετητή όσο και για τον πράκτορα του χρήστη. Εφόσον οι πράκτορες χρήστη δεν είναι 

δυνατό να αντλήσουν το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζονται αναφορικά με τις πρακτικές 

του Διαδικτυακού ιστότοπου, χρησιμοποιούν την πλήρη πολιτική ιδιωτικότητας. 

Μία πολιτική ιδιωτικότητας η οποία εκφράζεται στο πλαίσιο της πλατφόρμας P3P αποτελείται 

από μία ακολουθία XML στοιχείων τύπου STATEMENT, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα υποστοιχεία: 

 PURPOSE: Περιγράφει τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή της 

πληροφορίας.  
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 RECIPIENT: Δηλώνει τους εν δυνάμει αποδέκτες της πληροφορίας η οποία συλλέγεται. 

 RETENTION: Ορίζει τη διάρκεια που θα έχει η διατήρηση της πληροφορίας από το 

συλλέκτη της. 

 DATA-GROUP: Παρέχει τον κατάλογο των τύπων δεδομένων που συλλέγονται για τους 

σκοπούς που δηλώνονται. 

 CONSEQUENCE: Το περιεχόμενο του εν λόγω στοιχείου είναι αναγνώσιμο από 

ανθρώπους (human-readable) και σκοπό έχει την προβολή κατανοητών εξηγήσεων στους 

χρήστες αναφορικά με τις πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

και τις επιπτώσεις τους.  

 

Η πλατφόρμα Ρ3Ρ ορίζει διάφορους προκαθορισμένους τύπους τιμών για τα παραπάνω στοιχεία. 

Ενδεικτικά, κάποιες πιθανές προκαθορισμένες τιμές που μπορεί να λάβει το στοιχείο PURPOSE 

είναι:  

 

 current: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

την εκπλήρωση της δραστηριότητας για την οποία παρέχονται από το χρήστη. Η 

δραστηριότητα αυτή μπορεί να αφορά είτε ένα μεμονωμένο γεγονός είτε μία 

επαναληπτική διαδικασία. 

 admin: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν 

ενδεχομένως για την τεχνική διαχείριση του Διαδικτυακού ιστότοπου.  

 tailoring: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη ενός 

χρήστη στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την 

“υποκειμενική” διαμόρφωση (customization) για το χρήστη του περιεχομένου του 

Διαδικτυακού ιστότοπου, αλλά μόνο για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. 

 pseudo-analysis: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη 

ενός χρήστη στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις συνήθειες,ενδιαφέροντα ή άλλα 

χαρακτηριστικά του χρήστη, αλλά χωρίς τα συμπεράσματα αυτά να αντιστοιχίζονται με 

την ταυτότητα του συγκεκριμένου χρήστη.  

 pseudo-decision: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη 

ενός χρήστη στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την 
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“υποκειμενική” διαμόρφωση (customization) για το χρήστη του περιεχομένου του 

Διαδικτυακού ιστότοπου, αλλά με χρήση ψευδωνύμων, ούτως ώστε η διαμόρφωση αυτή 

να μην αντιστοιχίζεται με στοιχεία που εκφράζουν την πραγματική ταυτότητα του 

χρήστη (π.χ. το όνομά του). 

 individual-analysis: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη 

ενός χρήστη στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις συνήθειες, ενδιαφέροντα ή άλλα 

χαρακτηριστικά του χρήστη, σε συνδυασμό με δεδομένα τα οποία ταυτοποιούν το 

συγκεκριμένο χρήστη. 

 

 individual-decision: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη 

ενός χρήστη στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την 

“υποκειμενική” διαμόρφωση (customization) για το χρήστη του περιεχομένου του 

Διαδικτυακού ιστότοπου, σε συνδυασμό με δεδομένα τα οποία ταυτοποιούν το 

συγκεκριμένο χρήστη. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο αυτό ένα Διαδικτυακό κατάστημα 

μπορεί να προτείνει στο χρήστη την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων με βάση τι 

προηγούμενες αγορές που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει. 

 

 contact: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη ενός χρήστη 

στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την προώθηση 

προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της επικοινωνίας με το χρήστη με οποιοδήποτε μέσο εκτός 

από την τηλεφωνική επικοινωνία.  

 

 telemarketing: Δηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη ενός 

χρήστη στο Διαδικτυακό ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για την 

πραγματοποίηση τηλεφωνικής επικοινωνίας με το χρήστη, με σκοπό την προώθηση 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

Το στοιχείο DATA-GROUP παρέχει τον κατάλογο των διακριτών τύπων δεδομένων που 

συλλέγονται για τους σκοπούς που δηλώνονται. Ο κάθε τύπος προσδιορίζεται με XML 

υποστοιχεία DATA. Δηλαδή, κάθε DATA-GROUP περιέχει ένα ή περισσότερα υποστοιχεία 
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DATA. Το κάθε στοιχείο DATA περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό XML γνώρισμα (attribute), το 

ref, το οποίο δηλώνει το συγκεκριμένο τύπο δεδομένων που συλλέγεται. Το ref λαμβάνει ως 

τιμή ένα αναγνωριστικό τύπου Μοναδικού Αναγνωριστικού Πόρου (Unique Resource Identifier 

– URI) . Το πρώτο μέρος του URI εκφράζει κάποιο σχήμα δεδομένων, ενώ το δεύτερο εκφράζει 

τον τύπο του δεδομένου με βάση το σχήμα εν χρήσει. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα Ρ3Ρ ορίζει 

κάποιο βασικό σχήμα δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς τύπους δεδομένων, 

ταξινομημένους με ιεραρχικό τρόπο. Το προαιρετικό γνώρισμα optional ενός στοιχείου DATA 

δηλώνει εάν ο Διαδικτυακός ιστότοπος ορίζει την υποβολή των συγκεκριμένων δεδομένων από 

το χρήστη σαν υποχρεωτική (τιμή ”no”) ή προαιρετική (τιμή ”yes”). Επιπλέον, κάθε δεδομένο 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με χρήση του XML στοιχείου CATEGORIES το οποίο περιγράφει 

τον τύπο της πληροφορίας που το εν λόγω δεδομένο εκφράζει. Η πλατφόρμα Ρ3Ρ ορίζει κάποιες 

προκαθορισμένες κατηγορίες οι οποίες αφορούν δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, 

ηλεκτρονικής και φυσικής επικοινωνίας, γεωγραφικής θέσης, συναλλαγών, κ.α. 

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα P3P χρησιμοποιείται σήμερα από τα περισσότερα και πλέον 

διαδεδομένα συστήματα λογισμικού για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browsers), όπως είναι ο 

Microsoft Internet Explorer και ο Mozilla Firefox. Στην ιστοσελίδα της Κοινοπραξίας για τον 

Παγκόσμιο Ιστό (W3C) διατηρείται ένας κατάλογος με τις διάφορες υλοποιήσεις της 

πλατφόρμας Ρ3Ρ . Επιπλέον, ενδεικτικό στοιχείο αναφορικά με τη διάδοση της πλατφόρμας Ρ3Ρ 

είναι ότι ο οργανισμός Privacy Finder, είχε τον Οκτώβριο του 2006 καταγεγραμμένους περίπου 

15.000 Διαδικτυακούς ιστότοπους που έκαναν χρήση αυτής . 

Η πλατφόρμα P3P συμπληρώνεται από μία γλώσσα προδιαγραφής προτιμήσεων των χρηστών. 

Η Γλώσσα Διαπραγμάτευσης P3P Προτιμήσεων (A P3P Preference Exchange Language – 

APPEL)  δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους αναφορικά με 

τα προσωπικά τους δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων προτιμήσεων. 

6.2 Βάση δεδομένων WHO IS.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βάση δεδομένων who is. Τεχνολόγοι προς 

διευκόλυνση τους υποχρέωσαν κάθε ιδιοκτήτη ιστοσελίδας να βάζει σε βάσεις δεδομένων τα 

προσωπικά του δεδομένα. Η άγνοια των τεχνολόγων για το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων δημιούργησε και δημιουργεί πλήθος διαφωνιών από τους χρήστες 

και τους νομικούς.  
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Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων φορέων ονομάτων χώρου δε 

δημοσιοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση προηγούμενης ρητής άρνησης του δικαιούχου αλλά 

η Επιτροπή γνωστοποιεί τα στοιχεία φορέα εφόσον υπάρχει σχετική εισαγγελική παραγγελία. Ο 

καταχωρητής συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα του αιτούνται μόνο στο βαθμό που είναι 

απαραίτητα για την επεξεργασία . 

6.3 Privacy Enhancing Technologies, PETs . 

Σε σχέση με την ιδιωτικότητα θα θεωρούσε κανείς ότι η επιτήρηση στο διαδίκτυο είναι 

ευκολότερη από την επιτήρηση στον πραγματικό κόσμο. Από την άλλη μεριά η χρήση 

τεχνολογιών που βελτιώνουν την ιδιωτικότητα όπως το λογισμικό της ανωνυμίας και η 

αποκρυπτογράφηση είναι δυνατό να μην γίνεται γνωστή η ταυτότητα του χρήστη και το 

περιεχόμενο της επικοινωνίας του. Είναι αρκετά δυσκολότερο στον πραγματικό κόσμο να 

αποφύγει κανείς να γίνει αναγνωρίσιμος ακόμα κι αν τεχνικά είναι ανώνυμος.  

Η επιτήρηση με ιδιωτικές κάμερες σε δημόσιους χώρους υπόκεινται σε συγκεκριμένους νόμους 

προστασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίοι θέτουν τα όρια για το χρόνο στον οποίο μπορούν 

τα δεδομένα να αποθηκευτούν και τη χρήση τους. Η νόμιμη χρήση των καμερών σε δημόσιους 

και ιδιωτικούς χώρους απαιτεί την προειδοποίηση του κοινού ότι εισέρχεται σε χώρο που 

παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV. Ωστόσο, η επιτήρηση στο 

διαδίκτυο δεν προϋποθέτει τέτοια προειδοποίηση  

Συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία της πλατφόρμας για προτιμήσεις ιδιωτικότητας Platform for 

Privacy Preferences (P3P), η οποία κατασκευάστηκε από το Wide Web Consortium (W3C) οι 

καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν browsers ή άλλο λογισμικό για να διαβάσουν την 

πολιτική ενός διαδικτυακού τόπου σχετικά με την ιδιωτικότητα και τα παραπάνω εργαλεία 

συγκρίνουν αυτόματα αν οι προτιμήσεις του χρήστη συμπίπτουν με την πολιτική της 

συγκεκριμένης σελίδας ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητα του όπως ο ίδιος έχει επιλέξει. Η 

τεχνολογία Ρ3Ρ έχει υιοθετηθεί και από το Microsoft Internet Browser στο οποία οι χρήστες 

μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε βαθμούς προστασίας. Με τον τρόπο αυτό πριν ο 

χρήστης μπει σε κάποια σελίδα ο browser επικοινωνεί με την πολιτική περί ιδιωτικότητας της 

σελίδας και ειδοποιεί το χρήστη αν ικανοποιούνται οι προσδοκίες του περί ιδιωτικότητας. Μια 

σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ασχολούνται με τα ζητήματα της ιδιωτικότητας στο 

διαδίκτυο .  
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Privacy Incorporated Software Agent (PISA) , μια 

ολλανδική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από το Πέμπτο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την έρευνα στις νέες τεχνολογίες. Στο PISA κυβερνήσεις, χρήστες, παροχείς 

υπηρεσιών, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια συνεργάζονται για να διευκρινίσουν, να 

αξιολογήσουν και να προωθήσουν μια ανοιχτή και ασφαλή λύση για την προστασία της 

ιδιωτικότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα φίλτρο που 

ονομάζεται «προστασία της ταυτότητας», το οποίο εμποδίζει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων 

χωρίς τη γνώση του χρήστη ή τη συγκατάθεση του καθώς και εμποδίζει την αποκάλυψη των 

δεδομένων εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Η ταυτότητα του 

χρήστη μπορεί να μετατραπεί σε ψευδοταυτότητα, καθώς η αληθινή ταυτότητα δεν είναι 

απαραίτητη σε πολλά είδη συναλλαγών. 

Συνεπώς, στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο για άλλη μια φορά 

αποδείχτηκε εφαρμόσιμη η ρήση «η απάντηση στη μηχανή είναι η μηχανή». Αυτοί οι 

τεχνολογικοί μηχανισμοί (privacy enhancing technologies) αντιστοιχούν στη σύλληψη του 

Reidenberg (1998) για τη 'Lex Informatica' και στα επιχειρήματα του Lessig (1999) για τις 

κανονιστικές επιδράσεις του κώδικα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα, ο Lessig 

κάνει μια ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ διαφορετικών επιλογών ως προς το ζήτημα της 

ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Συγκρίνει δυο από τα πιο φημισμένα αμερικανικά πανεπιστήμια το 

Πανεπιστήμιο του Σικάγο και το Χάρβαρντ ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο πανεπιστήμιο ο κάθε φοιτητής ή 

εργαζόμενος στο πανεπιστήμιο μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιονδήποτε 

υπολογιστή ανώνυμα. Αντίθετα, στο Χάρβαρντ οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι μπορούν να 

εισέρχονται στο διαδίκτυο μόνο μετά εγγραφή έτσι ώστε όλες οι ενέργειες που γίνονται στο 

διαδίκτυο μπορούν να ελεγχθούν. Αυτές οι δυο πρακτικές έχουν σαφή αντίκτυπο στην ελεύθερη 

έκφραση, την ιδιωτικότητα και άλλες αξίες. Αυτή η διαφορά κατά τον Lessig δεν είναι διαφορά 

κώδικα αλλά διαφορά λογισμικού. Η κανονιστικότητα δεν καθορίζεται από τη φύση αυτών των 

δικτύων αλλά από την αρχιτεκτονική τους.  

Στη συνέχεια ο Lessig κάνει λόγο για τη διεύθυνση του Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου Internet 

Protecol Address (IP Address) η οποία δημιουργήθηκε απλώς για να εντοπίζονται οι μηχανές 

στις οποίες και από τις οποίες θα στέλνονται τα δεδομένα μεταξύ υπολογιστών στο διαδίκτυο. Η 

διεύθυνση αυτή από μόνη της δεν αποκαλύπτει κάτι για το χρήστη, αποκαλύπτει πολύ λίγα για 
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τα δεδομένα που μεταφέρονται και τίποτα για το γεωγραφικό χώρο του αποστολέα ή του λήτπη. 

Ο Lessig υποστηρίζει ότι αυτός ο μινιμαλισμός στο σχεδιασμό ήταν ηθελημένος διότι οι 

σχεδιαστές ενδιαφέρονταν περισσότερο για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του 

διαδικτύου από ότι για την προώθηση του κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου. Επομένως, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι η βασική IP Address λειτούργησε ως τεχνολογία που επιδιώκει τη 

βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικότητας (PET, privacy enhancing technology)  

Είναι αναμφισβήτητο ότι πολλά από τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας της πνευματικής 

ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο είναι σχεδιασμένα να αναφέρουν στον προμηθευτή τους τις 

δραστηριότητες των χρηστών. Αυτή η αναφορά μπορεί να φτάσει τόσο μακριά ώστε να ελέγχει 

αν ο χρήστης που χρησιμοποιεί νόμιμα μια συγκεκριμένη υπηρεσία στο διαδίκτυο έχει στο 

σκληρό του δίσκο mp3 αρχεία που δεν προστατεύονται με τεχνολογικά μέτρα ή άλλα 

προγράμματα που τρέχει ο χρήστης παράλληλα με ένα αδειοδοτημένο προϊόν 

Συγχρόνως, τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας ελέγχουν τη συμπεριφορά των χρηστών 

δημιουργώντας αρχεία διανοητικής έρευνας. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια από τις πιο 

προσωπικές δραστηριότητες. Επίσης, δημιουργούν αρχεία συμπεριφοράς σε ιδιωτικούς χώρους 

στους οποίους λογικά μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι αντικείμενο 

παρατήρησης. Ως εκ τούτου αυτού του είδους τα μέτρα παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή. Η 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με την διανοητική κατανάλωση κάνει τις ιδιωτικές προτιμήσεις 

προσβάσιμες και στον provider αλλά και σε τρίτα μέρη που μπορεί να αγοράσουν τα 

συγκεκριμένα αρχεία. Η δραστηριότητα αυτή είναι συνήθως αυτοποιημένη χωρίς άμεση σχέση 

ανθρώπου παρατηρητή ή ελεγκτή. Ωστόσο, το γεγονός αυτό είναι αδιάφορο ως προς το 

αποτέλεσμα που είναι η παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών. Το βασικό στοιχείο 

είναι κατά πόσον οι συλλεγμένες πληροφορίες είναι προσβάσιμες από τρίτους.  

Κατά δεύτερο λόγο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ των χρηστών που φανέρωσαν τις επιλογές τους 

σερφάροντας σε συγκεκριμένες σελίδες στο διαδίκτυο. Ο provider μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

προφίλ που προκύπτουν ώστε να προωθήσει άλλα αγαθά στους χρήστες ή να τα πουλήσει σε 

τρίτους που μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για πλήθος άλλων σκοπών . Παρόμοια πρακτική 

υφίσταται και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, μέσω δορυφόρου είναι δυνατό να 

εξακριβωθεί ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα παρακολουθείται σε ποιο σπίτι. Μια διαρροή των 

πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή προσβολή της ιδιωτικής ζωής εφόσον 
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αποκάλυπτε μια καθαρή εικόνα των κινήσεων του καταναλωτή, τις προτιμήσεις και συνήθειες 

του .  

Είναι τέλος, σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

καταλήγει ότι αυτές οι τεχνολογίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κυβερνήσεις και καταναλωτές σαν 

δευτερεύον εργαλείο για την προστασία της ιδωτικότητας. Η συνεισφορά των καταναλωτών με το να 

επιλέγουν την προστασία της ιδιωτικότητας τους στο διαδίκτυο είναι σημαντικό στοιχείο χωρίς το οποίο 

οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί μένουν ανεπαρκείς. Επιπρόσθετα με το εθνικό δίκαιο και τους 

συνειδητοποιημένους καταναλωτές τα PETs θα μπορούσαν να είναι ευεργετικά (OECD 2002). 

6.4 Κωδικοί Πρόσβασης. 

Οι κωδικοί, είναι μια έννοια συνυφασμένη με τη διαδικτυακή κοινότητα σήμερα, όπου 

πολλές ιστοσελίδες απαιτούν εγγραφή. Απώλεια κωδικών ή διαρροή τους σε μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πολύ δυσμενείς συνέπειες. Μερικές καλές πρακτικές 

όσον αφορά τους κωδικούς είναι:  

 

 Χρήση «ισχυρών» κωδικών, που να περιλαμβάνουν αριθμούς και άλλα σύμβολα, οι 

οποίοι να μην είναι προβλέψιμοι. Να αποφεύγονται πχ. ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικός 

αριθμός, ονόματα οικείων προσώπων, και άλλα παρόμοια ως κωδικοί. Επίσης, να αποφεύγεται η 

χρήση λέξεων που ανήκουν στο λεξιλόγιο, αφού υπάρχουν αυτόματες μηχανές που 

χρησιμοποιούν τεχνικές ανίχνευσης κωδικών με τη χρήση λεξικών. 

 Αποφυγή αποστολής κωδικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Αλλαγή σε περιοδικά διαστήματα των κωδικών, ειδικά όταν διαφανεί πιθανότητα 

διαρροής τους ή πρόβλεψή τους από κάποιο τρίτο πρόσωπο. 

 Αποφυγή εισόδου (log in) σε ιστοσελίδες, που απαιτούν κωδικό από υπολογιστές 

δημόσιας πρόσβασης 

 Αποφυγή χρήσης ίδιου κωδικού για σημαντικές υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) με άλλες αμφίβολου κύρους σελίδες (πχ. πρόσβαση στο κατέβασμα ενός 

αρχείου). 

 Σε πολλές περιπτώσεις φόρμες εγγραφής ή επικοινωνίας ζητούν απαραίτητα διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εισαγωγή κωδικού. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει 

οπωσδήποτε να είναι διαφορετικός από αυτόν της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, που έχει δοθεί. 
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 Αποφυγή γνωστοποίησης προσωπικών κωδικών , ακόμα και σε οικεία άτομα. 

 Αποφυγή κοινοποίησης κωδικών σε οποιαδήποτε σελίδα ζητηθούν. Υπάρχει σαφής 

πολιτική στο διαδίκτυο, να μη ζητούνται κωδικοί άλλων υπηρεσιών. 

6.5 Κρυπτογραφικά Συστήματα. 

Όταν πραγματοποιείται μετάδοση προσωπικών δεδομένων σε κάποιο πάροχο υπηρεσίας, 

οι παραπάνω μέθοδοι Διαχείρισης της Ιδιωτικότητας καθίστανται άχρηστες εάν τα προσωπικά 

δεδομένα δε χαρακτηρίζονται από επαρκή βαθμό προστασίας από τις εξωτερικές οντότητες οι 

οποίες ενδέχεται να επιθυμούν να υποκλέψουν τη σχετική πληροφορία και να την 

επιβουλευτούν. Η αποτροπή τρίτων οντοτήτων από το να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα 

κατά τη φάση της μετάδοσής τους καθίσταται δυνατή μέσα από τη χρήση κρυπτογραφικών 

μεθόδων . Επιπλέον, εφόσον προσωπικά δεδομένα έχουν διατεθεί σε κάποιο πάροχο υπηρεσιών, 

η αποθήκευσή τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ασφάλειας, ούτως ώστε να είναι 

δυνατό μόνο σε εξουσιοδοτημένες οντότητες να τα προσπελάσουν. Στην πράξη, αυτό 

μεταφράζεται σε δύο απαιτήσεις. Από τη μία, τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται 

κρυπτογραφημένα ούτως ώστε ακόμα και αν κάποιος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

στα σχετικά αρχεία να μην είναι σε θέση να διαβάσει το περιεχόμενο. Από την άλλη, 

απαιτούνται ισχυροί μηχανισμοί ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται ότι εξουσιοδοτημένες οντότητες και μόνο είναι δυνατό να αποκτήσουν πρόσβαση 

στα αποθηκευμένα δεδομένα. Συνεπώς, η χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων βρίσκει και εδώ 

εφαρμογή. Τα συμβατικά, συμμετρικά κρυπτογραφικά συστήματα βασίζονται στο γεγονός ότι 

και τα δύο άκρα μίας κρυπτογραφημένης δικτυακής σύνδεσης μοιράζονται το ίδιο 

κρυπτογραφικό κλειδί. Αυτό σημαίνει ότι το κλειδί αυτό πρέπει να κρατηθεί μυστικό από κάθε 

τρίτη οντότητα και ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης του κρυπτογραφημένου μηνύματος 

πρέπει με κάποιο τρόπο να συμφωνήσουν αναφορικά με το συγκεκριμένο κρυπτογραφικό κλειδί 

πριν από την έναρξη της επικοινωνιακής συνόδου. Μερικοί ευρέως διαδεδομένοι αλγόριθμοι 

συμμετρικής κρυπτογραφίας είναι οι Data Encryption Standard (DES) , Triple Data Encryption 

Standard (Triple DES) , Advance Encryption Standard (AES) , International Data Encryption 

Algorithm (IDEA) , Blowfish , Rivest Cipher 2 (RC2) , Rivest Cipher 4 (RC4) , Rivest Cipher 5 

(RC5) . 

Το ζήτημα της διανομής των κρυπτογραφικών κλειδιών λύνεται με χρήση Κρυπτογραφίας 

Δημοσίου Κλειδιού . Η χρήση κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού ή ασύμμετρης κρυπτογραφίας 
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επιτρέπει στις εμπλεκόμενες οντότητες να συμφωνήσουν με ασφάλεια και μυστικότητα σε 

κάποιο κρυπτογραφικό κλειδί χρησιμοποιώντας ένα μη ασφαλές επικοινωνιακό κανάλι. Η 

βασική ιδέα είναι η χρήση ενός ζεύγους κρυπτογραφικών κλειδιών, ενός ιδιωτικού κλειδιού 

(private key) και ενός δημοσίου κλειδιού (public key). Ενώ το πρώτο από αυτά διατηρείται 

μυστικό από τον κάτοχό του, το δεύτερο μπορεί να είναι (και σε μερικές περιπτώσεις χρήσης 

πρέπει να είναι) ευρέως διαδεδομένο. 

 Η μαθηματική ιδέα πίσω από την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού είναι ότι η γνώση του ενός 

κλειδιού δεν μπορεί να οδηγήσει σε υπολογισμό του άλλου, ενώ το κάθε κλειδί χρησιμοποιείται 

για την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί με χρήση του άλλου 

κλειδιού. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένα τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί με χρήση του ιδιωτικού 

κλειδιού μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο με χρήση του αντίστοιχου δημοσίου κλειδιού, 

ενώ δεδομένα τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί με χρήση του δημοσίου κλειδιού μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν μόνο με χρήση του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού.  

Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση του γενικού μηχανισμού όχι μόνο για την κρυπτογράφηση 

και αποκρυπτογράφηση δεδομένων αλλά και για τη δημιουργία ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων 

μηνυμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του αποστολέα τους και 

για την εξακρίβωση της μη παραποίησης των μηνυμάτων αυτών από κάποια τρίτη οντότητα. 

Ιδιαίτερα διαδεδομένοι αλγόριθμοι οι οποίοι υλοποιούν την ιδέα αυτή είναι οι Diffie–Hellman, 

Rivest–Shamir–Adleman (RSA) , καθώς και τα τελευταία χρόνια οι αλγόριθμοι που βασίζονται 

σε ελλειπτικές καμπύλες .  

Σημειώνεται ότι ο βαθμός της προσφερόμενης ασφάλειας από κάποιο κρυπτογραφικό σύστημα 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος και το 

μέγεθος των χρησιμοποιούμενων κλειδιών. Επιπλέον, πέρα από την ανάγκη να παραμένει 

εντελώς μυστικό το ιδιωτικό κλειδί, η σωστή απόδοση ενός δημοσίου κλειδιού στο φερόμενο ως 

ιδιοκτήτη του απαιτεί τη χρήση μέσων διασφάλισης. Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Public 

Key Infrastructure – PKI) αποτελεί τη βάση για μία τέτοια διασφάλιση. Σε μία υποδομή PKI, μία 

έμπιστη οντότητα γνωστή ως Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Authority) μπορεί να 

επιβεβαιώσει με τεχνικά μέσα τον κάτοχο ενός ζεύγους κλειδιών. 

 

Συγκρινόμενα με τα συμβατικά κρυπτογραφικά συστήματα, τα συστήματα κρυπτογραφίας 

δημοσίου κλειδιού χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας και, κατά 
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συνέπεια, από χαμηλότερες επιδόσεις αναφορικά με την ταχύτητά τους. Για το λόγο αυτό, στην 

πράξη χρησιμοποιούνται περισσότερο για την ασφαλή ανταλλαγή κρυπτογραφικών κλειδιών 

συμμετρικών αλγορίθμων καθώς και για τη δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών.  

Η χρήση του δημοσίου κλειδιού κάποιου χρήστη για την κρυπτογράφηση κάποιας πληροφορίας 

διασφαλίζει ότι μόνο ο χρήστης αυτός, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του, μπορεί να την 

αποκρυπτογραφήσει. Βάσει της συμμετρίας των ιδιοτήτων των δύο κλειδιών, ιδιωτικού και 

δημοσίου, η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού από το χρήστη – κάτοχό του για την κρυπτογράφηση 

κάποιας πληροφορίας καθιστά οποιονδήποτε άλλο χρήστη – γνώστη του αντίστοιχου δημοσίου 

κλειδιού ικανό να την αποκρυπτογραφήσει. Αν και αυτό είναι φαινομενικά άχρηστο σε ό,τι 

αφορά τη μυστικότητα της πληροφορίας, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο αναφορικά με τη διασφάλιση 

της αυθεντικότητας της πληροφορίας. Καθώς μόνο ο χρήστης – ιδιοκτήτης του ζεύγους κλειδιών 

έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό κλειδί, η αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος από το δημόσιο 

κλειδί αποδεικνύει ότι το μήνυμα είναι αυθεντικό υπό την έννοια ότι ο δημιουργός του 

ταυτοποιείται ως ο ιδιοκτήτης του ζεύγους κλειδιών. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη θεωρητική 

βάση των ψηφιακών υπογραφών. 

  Ο συνδυασμός των δύο ιδεών διασφαλίζει τόσο τη μυστικότητα όσο και την αυθεντικότητα και 

ακεραιότητα τη πληροφορίας. Ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του κλειδί 

και να κρυπτογραφήσει την πληροφορία κατ’ αρχήν. Σε δεύτερη φάση, χρησιμοποιεί το δημόσιο 

κλειδί του τελικού αποδέκτη της πληροφορίας και κρυπτογραφεί και πάλι την πληροφορία. Ο 

τελικός αποδέκτης είναι τελικά ο μόνος που μπορεί να την αποκρυπτογραφήσει 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί, ενώ η τελική αποκρυπτογράφηση χρησιμοποιώντας το 

ευρέως γνωστό δημόσιο κλειδί του αποστολέα της πληροφορίας αποδεικνύει τόσο την 

ταυτότητα του αποστολέα όσο και το γεγονός ότι η πληροφορία δεν παραποιήθηκε στην πορεία 

από κάποια τρίτη οντότητα. Επιπλέον, ο δημιουργός του μηνύματος δεν μπορεί να αρνηθεί τη 

δημιουργία και αποστολή του μηνύματος, εφόσον είναι ο μοναδικός γνώστης του ιδιωτικού του 

κλειδιού. Σημειώνεται ότι στην πράξη οι ψηφιακές υπογραφές δε χρησιμοποιούν ολόκληρη την 

πληροφορία για τη δημιουργία τους. Για λόγους αύξησης της ταχύτητας δημιουργίας και 

επαλήθευσή τους, οι σχετικοί αλγόριθμοι λειτουργούν σε μία συνοπτική εκδοχή της 

πληροφορίας, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή κάποιας συνάρτησης κατακερματισμού 

(hash function), όπως είναι οι πολύ δημοφιλείς Message Digest 2 (MD2) και 5 (MD5) και η 
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οικογένεια των αλγορίθμων Secure Hash Algorithm (SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, 

SHA-512, SHA-1).  

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές. 

Για το σκοπό αυτό, έχει εκδώσει την Κοινοτική Οδηγία 1999/93/ΕΚ με στόχο τη διευκόλυνση 

της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών και τη νομική αναγνώρισή τους. Η χώρα μας 

προσάρμοσε την Κοινοτική Οδηγία 1999/93/ΕΚ στο Ελληνικό Εθνικό Δίκαιο με το Προεδρικό 

Διάταγμα 150/2001. Τα κρυπτογραφικά συστήματα δημοσίου κλειδιού βρίσκουν εφαρμογή σε 

διάφορα πρωτόκολλα ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Ιδιαίτερα σημαντικά μεταξύ αυτών είναι το 

πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL) καθώς και ο διάδοχός του, το πρωτόκολλο Transport 

Layer Security (TLS). Τα πρωτόκολλα SSL και TLS χρησιμοποιούνται συνήθως για τη 

διασφάλιση επικοινωνιακών καναλιών που ακολουθούν το πρωτόκολλο Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP), αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό και με άλλα πρωτόκολλα, 

όπως το Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) για τη διασφάλιση των μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πρωτόκολλα SSL και TLS περιλαμβάνουν τρία βασικά βήματα 

προκειμένου να διασφαλίσουν μία επικοινωνιακή σύνδεση: 

 

 Διαπραγμάτευση των παραμέτρων του πρωτοκόλλου μεταξύ του πελάτη και του 

εξυπηρετητή. 

 Ανταλλαγή κρυπτογραφικών κλειδιών και ταυτοποίηση του εξυπηρετητή με χρήση 

κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού και ψηφιακών πιστοποιητικών.  

 

 Συμφωνία σε κάποιο συμμετρικό κρυπτογραφικό κλειδί για την κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση της επικοινωνιακής κίνησης. Τα πρωτόκολλα SSL και TLS μπορούν 

να υποστηρίξουν έναν αριθμό από διαφορετικούς αλγορίθμους προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν την ανταλλαγή των κρυπτογραφικών κλειδιών και την 

κρυπτογράφηση των δεδομένων. Συνεπώς, οι σχετικές δυνατότητες του πελάτη και του 

εξυπηρετητή πρέπει να αντιστοιχηθούν προτού λάβει χώρα οποιαδήποτε κρυπτογράφηση 

δεδομένων. 
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Έπειτα από το πρώτο αυτό βήμα, ο εξυπηρετητής αποστέλλει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το 

οποίο περιέχει το δημόσιο κλειδί του εξυπηρετητή και το οποίο είναι υπογεγραμμένο από 

κάποια αρχή πιστοποίησης. Έτσι, ο πελάτης είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του 

εξυπηρετητή. Στη συνέχεια, ο πελάτης δημιουργεί ένα τυχαίο κρυπτογραφικό κλειδί, το  οποίο 

αποστέλλει στον εξυπηρετητή, κρυπτογραφημένο με το δημόσιο κλειδί του εξυπηρετητή. Μέσω 

του κλειδιού αυτού και μετά από κάποια βήματα, δημιουργείται τελικά το κρυπτογραφικό κλειδί 

της επικοινωνιακής συνόδου. Κατά συνέπεια, τα πρωτόκολλα SSL και TLS προσφέρουν στα 

πρωτόκολλα των ανώτερων στρωμάτων τις εξής υπηρεσίες ασφάλειας: 

 

 Εμπιστευτικότητα, μέσω της κρυπτογράφησης όλων των μεταδιδόμενων δεδομένων. 

 Ταυτοποίηση του εξυπηρετητή (και προαιρετικά του πελάτη), μέσω της χρήσης των 

ψηφιακών πιστοποιητικών. 

6.6 Συστήματα Ανωνυμίας και Ψευδωνυμίας. 

Συχνά, η χρήση ανωνυμίας (anonymity) ή ψευδωνυμίας (pseudonymity) αποτελεί 

απαίτηση της νομοθεσίας. Η ανωνυμία μπορεί να οριστεί σαν ”η κατάσταση κατά την οποία 

κάποιο υποκείμενο δεν είναι αναγνωρίσιμο μεταξύ των μελών ενός συνόλου υποκειμένων, του 

συνόλου ανωνυμίας”. Ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο και τις προσφερόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, η 

προστασία της ανωνυμίας κάποιου αποτελεί ως επί το πλείστον ζήτημα της απόκρυψης της IP 

διεύθυνσής του, καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του χρήστη. Η απόκρυψη της 

IP διεύθυνσης κάποιου χρήστη στο επίπεδο δικτύου εφαρμόζεται σχετικά εύκολα και μπορεί να 

ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε τεχνική λύση προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς 

υλοποιείται χωριστά σε σχέση από την εκάστοτε υποδομή ιδιωτικότητας. Ωστόσο, η ανωνυμία 

στο επίπεδο του δικτύου δεν μπορεί να αποτρέψει την αναγνώριση κάποιου χρήστη μέσω των 

προσωπικών του πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες ή μεταδίδονται στο πλαίσιο της 

παροχής κάποιας υπηρεσίας.  

Μία εναλλακτική ή και συμπληρωματική λύση είναι η χρήση ψευδωνύμων, τα οποία επιτρέπουν 

την προσωποποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς να κάνουν χρήση της πραγματικής 

ταυτότητας κάποιου χρήστη. Ο Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης (International 

Organization for Standardization – ISO) , στο πρότυπό του για την αξιολόγηση των κριτηρίων 

ασφάλειας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας , ορίζει ότι ”η ψευδωνυμία εξασφαλίζει ότι 



42 
 

κάποιος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο πόρο ή υπηρεσία, χωρίς να αποκαλύψει την 

πραγματική του ταυτότητα, παραμένοντας ωστόσο υπόλογος για τη χρήση”. 

Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους απόκρυψης της Διαδικτυακής διεύθυνσης κάποιου 

χρήστη είναι οι πληρεξούσιοι κόμβοι ανωνυμίας (anonymizing proxies), όπως είναι ο 

Anonymouse. Η βασική ιδέα είναι η εξής: όταν κάποιος χρήστης θέλει να επικοινωνήσει με 

κάποιο εξυπηρετητή παροχής υπηρεσίας, η δρομολόγηση όλων των εξερχομένων από τον 

τερματικό εξοπλισμού του χρήστη πακέτων πραγματοποιείται μέσω ενός πληρεξούσιου κόμβου 

ανωνυμίας, ο οποίος αφαιρεί τη Διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη από τα πακέτα, 

διεκπεραιώνοντας ο ίδιος την επικοινωνία με τον αντίστοιχο εξυπηρετητή, για λογαριασμό του 

χρήστη. Στη συνέχεια, τα πακέτα – απαντήσεις του εξυπηρετητή λαμβάνονται από τον 

πληρεξούσιο κόμβο ανωνυμίας και αποστέλλονται από αυτόν στο χρήστη. Η απλή αυτή τεχνική 

παρουσιάζει το μειονέκτημα της ύπαρξης ενός μοναδικού σημείου αντιστοίχησης του χρήστη 

(δηλαδή της Διαδικτυακής διεύθυνσής του) με τη διεύθυνση ανωνυμίας του, γεγονός το οποίο 

αποτελεί πρόβλημα σε περίπτωση αποτυχίας του πληρεξούσιου κόμβου ανωνυμίας ή δικτυακής 

επίθεσης σε αυτόν. 

Μία καλύτερη προσέγγιση αποτελεί η λύση των δικτύων τύπου Mix (Mix  Networks), η ιδέα 

των οποίων προτάθηκε από τον David Chaum το 1981. Στο πλαίσιο των Mix Networks, η 

δρομολόγηση πραγματοποιείται μέσω πολλών διαδοχικών κόμβων ανωνυμίας, με τον τελευταίο 

από αυτούς να επικοινωνεί τελικά με τον αντίστοιχο εξυπηρετητή παροχής της υπηρεσίας. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, καθίσταται εξαιρετικά πιο δύσκολη η εξακρίβωση της Διαδικτυακής 

διεύθυνσης του χρήστη που αποστέλλει κάποιο μήνυμα. Τα Mix Networks κάνουν επιπλέον 

χρήση Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography): ο χρήστης κρυπτογραφεί 

το μήνυμά του χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του πρώτου κόμβου του Mix Network. Ο 

κόμβος αυτός αποκρυπτογραφεί το μήνυμα και το προωθεί στον επόμενο κόμβο, αφού πρώτα το 

κρυπτογραφήσει με το δημόσιο κλειδί του τελευταίου. Η διαδικασία συνεχίζεται κατά αυτόν τον 

τρόπο, με την αλυσιδωτή κρυπτογράφηση και προώθηση του μηνύματος από 

τους κόμβους του Mix Network, μέχρι την τελική αποστολή του στον αντίστοιχο εξυπηρετητή 

παροχής της υπηρεσίας.  

Διάφορες ερευνητικές προσπάθειες έχουν εξελίξει την αρχική ιδέα των Mix Networks. 

Εξέχουσα θέση κατέχει το σύστημα Crowds το οποίο αναπτύχθηκε στα εργαστήρια της AT&T. 
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Το σύστημα αυτό αίρει την ανάγκη της εκ των προτέρων δημιουργίας της αλυσίδας των κόμβων 

του Mix Network, καθώς δρομολογεί τα μηνύματα με τυχαίο τρόπο μεταξύ των κόμβων.  

 

7 Γενικά θέματα Ασφάλειας. 

7.1 Εισαγωγή. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι κατά το δεύτερο μισό του 20
ου

 αιώνα το κλειδί της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας ήταν η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η κατανομή της 

πληροφορίας. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από πολλές τεχνολογικές καινοτομίες και 

εφευρέσεις, όπως είναι η εγκατάσταση διεθνών τηλεφωνικών δικτύων, η εφεύρεση του 

ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, η εκτόξευση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και κυρίως η 

γέννηση και αλματώδης ανάπτυξη της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η βιομηχανία αυτή, αν και είναι μια σχετικά καινούρια βιομηχανία, έχει σημειώσει θεαματική 

πρόοδο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ειδικά τα τελευταία 25 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι 

ο κόσμος των υπολογιστών έχει αλλάξει δραματικά. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση 

με παλιότερα σχετίζεται με τον τρόπο κατανομής της πληροφορίας στους υπολογιστές και τον 

τρόπο που αυτοί επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι, παλιότερα τα συστήματα υπολογιστών ήταν 

σε υψηλό βαθμό συγκεντρωμένα, συνήθως σε ένα μεγάλο δωμάτιο. Οι υπολογιστές ήταν 

απομονωμένοι και δεν είχαν οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλα υπολογιστικά συστήματα. 

Αντιθέτως, σήμερα έχει επικρατήσει το μοντέλο των δικτύων υπολογιστών. Με τον όρο δίκτυο 

υπολογιστών εννοούμε έναν μεγάλο αριθμό από ξεχωριστούς, αλλά διασυνδεδεμένους μεταξύ 

τους υπολογιστές που μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η μεγάλη ανάπτυξη των 

δικτύων υπολογιστών έχει επηρεάσει πλέον την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα 

από τη ραγδαία εξάπλωση του Internet. Σήμερα το Internet έχει δημιουργήσει παγκόσμια 

συνδεσιμότητα, φέροντας σε επαφή εκατομμύρια δικτύων, μεγάλων και μικρών, με εκατοντάδες 

εκατομμύρια μεμονωμένους προσωπικούς υπολογιστές και, σε αυξανόμενο βαθμό, άλλες 

διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων). 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Internet,  το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) φαίνεται να 

κερδίζει συνεχώς έδαφος στο χώρο των οικονομικών συναλλαγών. Στατιστικά στοιχεία 

δηλώνουν τις ανοδικές τάσεις χρήσης του διαδικτύου ως μέσου αγοράς υπηρεσιών και 

καταναλωτικών αγαθών. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη που εκπόνησε ο διεθνής οίκος Price 
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WaterhouseCoopers και τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την Άνοιξη του 2000 στο 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο λόγω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Internet θα 

πολλαπλασιαστεί μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, ενώ οι επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο 

χώρο αυτό δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά τη διάρκεια 

της επόμενης τριετίας. 

Έχει γίνει, λοιπόν, κατανοητό ότι σήμερα όλα σχεδόν τα υπολογιστικά συστήματα είναι 

δικτυωμένα μέσω του Internet ή μέσω άλλων μικρότερων δικτύων. Αυτή η εξέλιξη εκτός από τα 

τεράστια πλεονεκτήματα  που προφανώς προσφέρει έχει δημιουργήσει και σημαντικούς 

κινδύνους οι οποίοι εγείρουν το ζήτημα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών που 

αυτά ανταλλάσσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η πληροφορία είναι ένας πόρος, ένα 

περιουσιακό στοιχείο, που όπως και όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει αξία για έναν 

οργανισμό και κατά συνέπεια χρειάζεται επαρκή προστασία. Η ασφάλεια των πληροφοριών τις 

προστατεύει από ένα σύνολο απειλών, ώστε να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια 

(business continuity), να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά σε μια επιχείρηση και να μεγιστοποιήσει τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και την απόδοση (return on investment – ROI). Το θέμα της 

ασφάλειας, λοιπόν, βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, συνιστώντας προαπαιτούμενο για την 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και για τη λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας. 

Συμπερασματικά, η ασφάλεια καθίσταται βασική προτεραιότητα επειδή οι επικοινωνίες και οι 

πληροφορίες έχουν αποβεί βασικός παράγοντας στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη. Τα 

δίκτυα και τα συστήματα πληροφοριών υποστηρίζουν σήμερα υπηρεσίες και μεταφέρουν 

δεδομένα σε βαθμό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρείτο αδιανόητος. Η ύπαρξη και η 

διάθεσή τους είναι καθοριστικής σημασίας για άλλες υποδομές, όπως η ύδρευση και η παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι οι πάντες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, δημόσιες διοικήσεις, 

επιθυμούν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα δίκτυα επικοινωνιών, η 

ασφάλεια των εν λόγω συστημάτων καθίσταται προαπαιτούμενο της περαιτέρω προόδου. 

7.2 Απαιτήσεις Ασφάλειας.  

7.2.1 Βασικές ιδιότητες ασφάλειας. 

Τα δίκτυα είναι συστήματα από τα οποία τα δεδομένα κυκλοφορούν, αποθηκεύονται και 

υφίστανται επεξεργασία. Αποτελούνται από συστατικά στοιχεία μεταφοράς (καλώδια, 
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δρομολογητές, πύλες, μεταγωγείς κλπ.), και υπηρεσίες υποστήριξης (σύστημα ονομάτων τομέα 

περιλαμβανομένων των βασικών εξυπηρετητών, υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος, υπηρεσίες 

ελέγχου ταυτότητας κλπ.). Συνδεδεμένο με τα δίκτυα είναι ένα αυξανόμενο ευρύ φάσμα 

εφαρμογών (συστήματα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυλλομετρητές, κλπ.) και 

τερματικού εξοπλισμού (τηλεφωνική συσκευή, υπολογιστές υπηρεσίας, προσωπικοί 

υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ατζέντες. οικιακές συσκευές, βιομηχανικές 

μηχανές, κλπ.). Η κατανομή αυτή καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση, τόσο της  ασφάλειας 

δικτύων, όσο και τις ασφάλειας κατά τη χρήση δικτύων. 

Ασφαλής επικοινωνία μεταξύ δύο μερών νοείται κάθε μορφή επικοινωνίας που γίνεται με 

χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και εξασφαλίζει την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διακινούνται μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

Αυτές οι ιδιότητες – απαιτήσεις έχουν το εξής περιεχόμενο: 

● Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Διασφάλιση της προσπελασιμότητας της πληροφορίας 

μόνον από όσους έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα. Εξασφαλίζεται έτσι ότι οι πολύτιμες 

πληροφορίες και δεδομένα παραμένουν στην δικαιοδοσία μόνον αυτών που έχουν την 

εξουσιοδότηση να τα προσπελάσουν. 

● Ακεραιότητα (integrity): Διαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας της πληροφορίας 

και των μεθόδων επεξεργασίας αυτής. Η πληροφορία έχει αξία μόνον εάν γνωρίζουμε ότι είναι 

σωστή και ακριβής. Βασική, λοιπόν, επιδίωξη της πολιτικής προστασίας είναι ότι δεν πρόκειται 

με κανέναν τρόπο η πληροφορία να τροποποιηθεί ή να καταστραφεί.  

● Διαθεσιμότητα (availability): Διασφάλιση της προσπελασιμότητας της πληροφορίας σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες όποτε απαιτείται. Μία εξίσου βασική επιδίωξη της πολιτικής 

προστασίας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι η πληροφορία είναι πάντα διαθέσιμη για την 

υποστήριξη της ομαλής εξέλιξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

7.3 Παραβίαση λογαριασμού (Account Compromise). 

Ως παραβίαση λογαριασμού χαρακτηρίζεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός 

λογαριασμού από κάποιον που δεν είναι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού. Το θύμα μπορεί να 

υποστεί σοβαρή απώλεια δεδομένων, υποκλοπή δεδομένων ή υπηρεσιών. 



46 
 

7.4 Αντιμετώπιση του ζητήματος της Ασφάλειας. 

Αναμφίβολα, η ολοένα αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και άλλων μικρότερων 

δικτύων σε τοπικό ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο εγείρουν το ζήτημα της ασφάλειας των 

δικτύων και των πληροφοριών. Το ζήτημα αυτό απασχολεί όλο και περισσότερο τους κρατικούς 

φορείς και τις εταιρίες των αναπτυγμένων χωρών. Βεβαία, ο βαθμός συνειδητοποίησης και 

δραστηριοποίησης στο ζήτημα της ασφάλειας έχει άμεση σχέση με τις διαστάσεις που έχει λάβει 

η εξάπλωση της χρήσης των δικτύων και των περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας που 

έχουν παρατηρηθεί.   

7.4.1 Αντιμετώπιση του ζητήματος της Ασφάλειας στις Η.Π.Α. 

Ειδικότερα στις Η.Π.Α., το ζήτημα της ασφάλειας έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις τα 

τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή μάλιστα που σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί 

δραστηριοποιούνται εμπορικά στο Internet είναι αναπόφευκτο το ζήτημα της ασφάλειας να 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές τους. Για το λόγο αυτό, όλες οι μεγάλες 

εταιρίες διαθέτουν ειδικό τμήμα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων στο οποίο επενδύουν 

ένα σεβαστό μέρος του προϋπολογισμού τους.    

  Εξάλλου, η βαρύτητα που δίνεται στο ζήτημα της ασφάλειας γίνεται φανερή και από το 

γεγονός ότι το FBI έχει συστήσει ένα ειδικό τμήμα αντιμετώπισης παραβιάσεων της 

ηλεκτρονικής ασφάλειας, το National Infrastructure Protection Center (NIPC) που εδρεύει στα 

κεντρικά γραφεία του FBI, καθώς και τις Regional Computer Intrusion Squads στα κατά τόπους 

γραφεία του FBI. Το NIPC είναι επιφορτισμένο με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών 

ηλεκτρονικών επιθέσεων. Οι Regional Computer Intrusion Squads ερευνούν τυχόν παραβιάσεις 

του νόμου Computer Fraud and Abuse Act που αντιμετωπίζει παραβιάσεις σε τηλεφωνικά 

δίκτυα και δίκτυα υπολογιστών, παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, βιομηχανική κατασκοπία, 

πειρατικό λογισμικό υπολογιστών και άλλα παρεμφερή εγκλήματα. Το NIPC υπάγεται πλέον σε 

μια νέα κυβερνητική υπηρεσία ασφαλείας με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο (Department of 

Homeland Security). Η διαρκώς αυξανόμενη βαρύτητα που δίνεται στην καταπολέμηση του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος αντικατοπτρίζεται και στη σημαντικότατη αύξηση του 

προϋπολογισμού του NIPC από 70 εκατομμύρια δολάρια το 2002 σε 125 εκατομμύρια το 2003  

  Παράλληλα με τις κρατικές υπηρεσίες δραστηριοποιούνται και ανεξάρτητοι οργανισμοί 

όπως το Computer Security Institute (CSI). Το ινστιτούτο αυτό, μάλιστα, διεξάγει από το 1995 
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μία ετήσια, εκτεταμένη έρευνα για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος (Computer Crime and Security Survey) στην οποία παίρνουν μέρος πολλές από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς των Η.Π.Α.. Η έρευνα αυτή δείχνει την ολοένα 

αυξανόμενη χρήση του Internet για διαφημιστικούς σκοπούς και εμπορικές συναλλαγές, αλλά 

και την παράλληλη αύξηση των κρουσμάτων ηλεκτρονικών επιθέσεων που εκδηλώνονται με 

διάφορους τρόπους, από την παραποίηση ή καταστροφή του Web site της εταιρίας μέχρι την 

υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και την οικονομική απάτη. 

  Όπως μάλιστα αναφέρει ένας άλλος μεγάλος οργανισμός που ασχολείται με θέματα 

ασφάλειας, το CERT Coordination Center, ο αριθμός των περιστατικών παραβίασης ασφαλείας 

που αναφέρθηκαν αυξήθηκε δραματικά από λιγότερα από 100 το 1988 σε περίπου 2500 το 1995. 

Η αύξηση αυτή, που αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη αλματώδη αύξηση του αριθμού των sites 

στο Internet, απεικονίζεται παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Πίνακας 1.  

  Το διάγραμμα περιγράφει την κατάσταση μέχρι και το 1995. Η κατάσταση δεν άλλαξε και 

πολύ τα επόμενα χρόνια, με τον αριθμό των περιστατικών παραβίασης ασφαλείας να αυξάνεται 

περίπου ανάλογα προς την αύξηση του μεγέθους των δικτύων υπολογιστών και κυρίως του 

Internet. Μάλιστα, η αύξηση των κρουσμάτων ήταν ιδιαίτερα σημαντική κατά το 2001 παρά τα 

γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου και τα πολύ αυστηρά μέτρα που τα ακολούθησαν (π.χ. Patriot 

Act). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερης συνειδητοποίησης σχετικά με τους 
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κινδύνους που ελλοχεύουν στην ηλεκτρονική δραστηριότητα των εταιριών και της λήψης 

ουσιαστικότερων και αποτελεσματικότερων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

7.4.2 Αντιμετώπιση του ζητήματος της Ασφάλειας στην Ελλάδα και την 
Ε.Ε. 

7.4.2.1 Οικονομικά Στοιχεία. 

Όπως έχει αναφερθεί, το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί πλέον μια από τις βασικότερες 

προτεραιότητες των μεγάλων εταιριών στις Η.Π.Α.. Αντιθέτως, το ζήτημα αυτό δεν έχει προς το 

παρόν λάβει τις διαστάσεις που θα έπρεπε στον ευρωπαϊκό και ειδικότερα στον ελληνικό χώρο. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της υστέρησης απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα 

όπου γίνεται εμφανές ότι ο αριθμός των ασφαλών εξυπηρετητών ιστού (secure Web servers) 

στην Ευρώπη υπολείπεται κατά πολύ του αντίστοιχου στις Η.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. 

Αυτό σχετίζεται βέβαια και με το γεγονός ότι η χρήση του Internet στον ευρωπαϊκό χώρο 

παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις Η.Π.Α.. Τα τελευταία χρόνια, όμως, 

παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη κινητικότητα στον τομέα αυτό σε όλη την Ε.Ε., αλλά και ειδικότερα 

στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Research 

International που διεξήχθη στη χώρα μας για λογαριασμό της εταιρίας Intel στο τέλος του 2000, 

σε δείγμα 100 μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από το χώρο της πληροφορικής, των 

επικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τη μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο, το 

70% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
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και μάλιστα το 43% σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν και κατά την εποχή της εκπόνησης της 

μελέτης μόνον 6% από αυτές πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές μέσω Internet. Η 

αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ήδη αρχίσει να αντικατοπτρίζεται στις 

πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Η αγορά προϊόντων ασφαλείας 

παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά τα τελευταία έτη. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η αγορά 

λογισμικού ασφάλειας Internet ανήλθε σε περίπου 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, στα 

τέλη του 1999 και θα αυξάνεται ετησίως κατά 23%, φθάνοντας τα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2004. Όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο, η αγορά ασφαλείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

προβλέπεται να αυξηθεί από 465 εκατομμύρια δολάρια το 2000 σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2006, όπου η αγορά ασφάλειας τεχνολογιών πληροφοριών θα αυξηθεί από 490 εκατομμύρια 

δολάρια το 1999 σε 2,74 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006.                                           

7.5 Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων μελέτης του ζητήματος ασφάλειας 
ανά Κλάδο. 

Στα παρακάτω διαγράμματα γίνεται μία προσπάθεια ταξινόμησης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας ως προς τον κλάδο που ανήκουν οι εταιρείες, ώστε να  γίνει δυνατή η εξαγωγή κάποιων 

συμπερασμάτων για τις διαφορετικές προσεγγίσεις του ζητήματος της ασφάλειας ανά 

εξεταζόμενο κλάδο. 

 

Πίνακας 3. 
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Πίνακας 4. 

 

 

Πίνακας 5. 

 

Πίνακας 6. 
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Πίνακας 7. 

 

 

Πίνακας 8. 

 

Πίνακας 9. 
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7.6 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. 

Το απόρρητο στην επικοινωνία και την ιδιωτικότητα των χρηστών μπορεί να 

παραβιάζεται είτε λόγω έλλειψης μέτρων προστασίας είτε ακόμα λόγω άγνοιας των χρηστών. 

Παρακάτω αναφέρονται διάφορες απειλές προς την ιδιωτικότητα του χρήστη και αναλύονται οι 

τρόποι που οδηγούν στη παρακολούθηση των δεδομένων των χρηστών και την παράνομη χρήση 

των δεδομένων τους. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση Pbd 

συστημάτων. 

7.7 Ιδιωτικότητα και Απόρρητο. 

Μια από τις πιο συνηθισμένες ερμηνείες της έννοιας της ιδιωτικότητας είναι η 

ταύτιση με το χαρακτηριστικό του απόρρητου, γνωστού ως “απόρρητη πληροφορία”. Το 

απόρρητο αποκλείει τους τρίτους από τη γνώση, τη χρήση και την αξιοποίηση των 

πληροφοριών, εφόσον δεν υπόκειται στην περίπτωση, όπου ο νόμος προβλέπει την άρση του 

απορρήτου . Η δε κλασσική προσέγγιση της ιδιωτικότητας είναι η ταύτιση ή η σύγχυση με την 

έννοια της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητας. Οι δυο αυτοί όροι γίνονται αντιληπτοί ως 

ταυτόσημοι, όμως δεν είναι.  

 Η έννοια της μυστικότητας αναφέρεται είτε στη μη προσπελασιμότητα ορισμένων 

πληροφοριών, που εμπίπτουν στην σφαίρα της επιρροής ενός ατόμου είτε στο καθήκον ή 

στην υποχρέωση των ανθρώπων ή οργανισμών να διαφυλάσσουν πληροφορίες είτε ένα 

άτομο έχει εμπιστευτεί σ’ αυτά -μέσα σε ένα πλαίσιο γενικής εμπιστοσύνης- (πχ ιατρικό 

απόρρητο, τραπεζικό απόρρητο). 

 Η έννοια της εμπιστευτικότητας σχετίζεται με το απόρρητο, από την πλευρά ασφάλειας 

των πληροφοριών, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτό. Η ασφάλεια της πληροφορίας δεν 

εξυπηρετείται μόνο από την εγγύηση της εμπιστευτικότητας, αυτή αποτελεί μια μόνο 

παράμετρο. Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν και η εγκυρότητα, η αυθεντικότητα, η 

ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα75. Η ασφάλεια προϋποθέτει ένα οργανωμένο πλαίσιο 

από έννοιες, αντιλήψεις, αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και μέτρα, τα οποία 

απαιτούνται, για να προστατέψουν τα στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος και 

σίγουρα η ασφάλεια του δεν στηρίζεται μόνο σε νόμους. 
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8 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Ταυτοποίησης και την ανάγκη 
για σεβασμό της ιδιωτικότητας.  

Οι online τεχνολογίες ταυτοποίησης ή αλλιώς τεχνολογίες διαχείρισης στοιχείων 

ταυτότητας (identity management information) αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην 

κοινωνία μας. Αυτό είναι συνεπακόλουθο της ευρείας και απαραίτητης χρήσης τους αλλά και 

λόγω των ευαίσθητων δεδομένων που χειρίζονται.  

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, η ταυτοποίηση ορίζεται ως το σύνολο των διαδικασιών και 

τεχνικών για χειρισμό πληροφοριών ταυτότητας (identity information) με σκοπό την 

εξακρίβωση της ταυτότητας και άλλων προσωπικών στοιχείων(authentication) και ακολούθως 

την εξουσιοδότηση (authorization).  

Όπως προαναφέρθηκε, η αυθεντικοποίηση αφορά τον έλεγχο-επαλήθευση της ψηφιακής 

ταυτότητας (digital identity) και η εξουσιοδότηση (authorization) είναι ο έλεγχος αν κάποιος 

δικαιούται να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Το πως χρησιμοποιούνται οι 

τεχνολογίες ταυτοποίησης εξαρτάται από το ποιος τις χρησιμοποιεί. Οι κατηγορίες 

εμπλεκόμενων συνήθως είναι: χρήστες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, κυβερνητικοί οργανισμοί.  

Οι χρήστες απαιτούν να αποκτούν πρόσβαση με τρόπο εύχρηστο, ασφαλή και ταυτόχρονα 

“privacy friendly”. Οι πιο πολλοί χρήστες στις μέρες μας, αναπόφευκτα κατέχουν πλήθος 

ζευγών username-password που χρησιμοποιούν για πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών. Για να 

διαχειριστούν και να απομνημονεύσουν το πλήθος αυτό από username-password για τα διάφορα 

site, συχνά οι χρήστες χρησιμοποιούν τα ίδια username και password και συνήθως αδύναμους 

(weak) και μικρούς σε μήκος συνδυασμούς.  

Τα ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα είναι διάφορα. Τα websites απαιτούν πληθώρα 

προσωπικών πληροφοριών από τους χρήστες. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα της καλύτερης 

εξυπηρέτησης, μέσω της ανάλυσης του χρήστη και παροχής εξατομικευμένων χαρακτηριστικών. 

Όμως ο χρήστης δεν έχει καθόλου έλεγχο στα δεδομένα του. Δεν γνωρίζει επακριβώς που 

βρίσκονται τα δεδομένα του, ποιος τα χρησιμοποιεί και για ποιο σκοπό. Στην Ελλάδα ιδίως για 

θέματα προστασίας δεδομένων υπάρχει μια αναντιστοιχία κανονιστικής ρύθμισης και 

τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και σε Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει σχετική 

νομοθεσία και συγχρονισμός με τις τεχνολογικές εξελίξεις ,στη πραγματικότητα δεν υπάρχει 

ενεργός έλεγχος σε πάροχους και οργανισμούς. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει όριο στην 
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πληροφορία που μπορεί να καταχωρηθεί, στην ανάλυση που μπορεί να γίνει ούτε στο χρονικό 

διάστημα για το οποίο μπορεί να τηρηθεί.  

Η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και ασφάλειας των χρηστών αποτελεί πάντα ένα από τα πιο 

πολυσυζητημένα θέματα και στο χώρο των mobile και ubiquitous computing systems. Τα 

προβλήματα αυξήθηκαν με την έλευση του Web 2.0 που επικυριαρχείται από το περιεχόμενο 

που παράγουν οι χρήστες (user generated content), από πληροφορίες που αυτοί διαμοιράζονται, 

αναζητούν και λαμβάνουν. Αν λάβουμε υπόψη τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα της 

επεξεργασίας, τις προηγμένες εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων, την εξάπλωση των τεχνολογιών 

Internet of things και cloud computing (που βρίσκονται τα δεδομένα?) είναι προφανές ότι η 

κυκλοφορία, η προσπελασιμότητα και η θέση της πληροφορίας είναι πολύ δύσκολο να 

ελεγθούν. Ακόμα και με τη χρήση κάποιων μηχανισμών ανωνυμίας και ελαχιστοποίησης χρήσης 

ευαίσθητων δεδομένων (πχ ονόματα, διευθύνσεις), οι χρήστες μπορούν εύκολα εκ νέου να 

προσδιορίζονται μέσω άλλων λογαριασμών που κατέχουν όπως για παράδειγμα στα δημοφιλή 

κοινωνικά δίκτυα.  

Έτσι δημιουργείται η ανάγκη πρόληψης και όχι της αντιμετώπισης των ζητημάτων που 

σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας και η χρήση αρχικών ρυθμίσεων φιλικών προς 

την ιδιωτικότητα (privacy-friendly default settings).  

Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα συστήματα ταυτοποίησης για λόγους που σχετίζονται με 

ασφάλεια και αποδοτικότητα των συναλλαγών. Δεν περιορίζονται μόνο στη παροχή προϊόντων 

και υπηρεσιών αλλά επιδιώκουν να αναπτύσσουν σχέσεις με τους πελάτες τους (άτομα ή άλλοι 

οργανισμοί) για να ενισχύουν έτσι και την εμπιστοσύνη τους. Για αυτό χρειάζεται να τους 

αναγνωρίζουν μονοσήμαντα (identify) και να διατηρούν ιστορικό των κινήσεων τους. Η 

επικοινωνία πελάτη επιχείρησης συχνά πραγματοποιείται με ψηφιακό τρόπο μέσω εισαγωγής 

username και password στο website της εταιρείας ή μέσω άλλου κατάλληλου ηλεκτρονικού 

συστήματος. Βέβαια ακόμα ισχύουν και οι κλασσικοί τρόποι ταυτοποίησης όπως η ένδειξη id 

card (πχ αστυνομική ταυτότητας) ή χρήση υπογραφής (πχ παραλαβή δέματος). 

Στο θέμα της απόδοσης η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών με κατάλληλο τρόπο 

αυξάνει την αποδοτικότητα δηλαδή την ταχύτητα και την ακρίβεια διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών. Συνδυάζοντας τα δεδομένα από διάφορες πηγές η υπηρεσία μπορεί να 

δημιουργήσει ένα προφίλ για τον χρήστη και να του προσφέρει ή να του προτείνει πιο 
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εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα όμως όπως αναφέρθηκε εγείρονται ζητήματα που 

αφορούν την ιδιωτικότητα του χρήστη-πελάτη.  

Για τους κυβερνητικούς οργανισμούς το ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες ταυτοποίησης είναι 

έντονο για διάφορους λόγους. Η κυβέρνηση είναι ένας πάροχος πολλών εγγράφων ταυτότητας 

όπως αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης κτλ. Επίσης παρέχει υπηρεσίες 

(αδειοδοτήσεις, συλλογή φόρων) στους πολίτες, σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς όπου 

και πάλι είναι απαραίτητη η χρήση ταυτοποίησης μέσω συλλογής πληροφοριών. Γι’ αυτό το 

λόγο συντάσσονται νόμοι που αφορούν τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και ρυθμιστικά 

πλαίσια.  

Ένα απλό μοντέλο περιγραφής μιας διαδικασίας ταυτοποίησης περιλαμβάνει: τους 

χρήστες(users), τον πάροχο της ταυτότητας (identity provider) και τον πάροχο της υπηρεσίας 

(service provider). Ο χρήστης (άνθρωπος ή επιχείρηση) είναι αυτός που θέλει να αποκτήσει 

πρόσβαση σε μια υπηρεσία. Αρχικά ο identity provider εκτελεί τις λειτουργίες της 

αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης (με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο χρήστης. Όταν ο 

χρήστης λάβει την εξουσιοδότηση ο πάροχος της υπηρεσίας του δίνει το δικαίωμα πρόσβασης. 

Σε αυτό το μοντέλο η διαχείριση των ταυτοτήτων και η υπηρεσία βρίσκονται στο ίδιο domain. 

8.1 Κλασσικές Απαιτήσεις Ταυτοποίησης.  

8.1.1 Αυθεντικοποίηση (Authentication) .  

Αυθεντικοποίηση είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας μιας οντότητας. Σε 

ιδιωτικά και δημόσια δίκτυα, η αυθεντικοποίηση υλοποιείται συνήθως με τη χρήση κωδικών 

πρόσβασης (passwords). Η αυθεντικοποίηση αποτελεί κυρίως απαίτηση ασφάλειας, παρά 

ιδιωτικότητας ενός συστήματος. Ωστόσο, έχει σημαντική συνεισφορά και στην ικανοποίηση 

απαιτήσεων ιδιωτικότητας. 

8.1.2 Εξουσιοδότηση (Authorization) . 

Εξουσιοδότηση είναι η παραχώρηση δικαιωμάτων όπως πρόσβαση και χρήση σε μια 

μεμονωμένη υπηρεσία ή πόρους πληροφορικού συστήματος.Σε ένα σύστημα που υπάρχουν 

πολλοί χρήστες ο διαχειριστής του συστήματος φροντίζει να εξουσιοδοτεί τον καθένα από 

αυτούς με τα αντίστοιχα δικαιώματα, ανάλογα με το ρόλο τους και τις υποχρεώσεις τους στο 

σύστημα. 
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8.2 Ο όρος Credentials. 

Με τον όρο credential εννοούμε κάποιο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αποδείξει την εγκυρότητα των στοιχείων του κατόχου τους σε μια άλλη οντότητα, είτε πρόκειται 

για ταυτότητα, είτε ιδιότητα ή χαρακτηριστικό, στα πλαίσια πχ. ενός αιτήματος πρόσβασης σε 

μια υπηρεσία. Εκδίδονται από αρμόδια (trusted) οντότητα και ένα κλασσικό παράδειγμα τέτοιου 

πιστοποιητικού είναι η άδεια οδήγησης της οποίας ο κάτοχος τη δείχνει σε κάποιο πρόσωπο για 

να αποδείξει ότι δικαιούται να οδηγεί κάποιο όχημα. Με το ίδιο έγγραφο επίσης μπορούν να 

πιστοποιηθούν και άλλα χαρακτηριστικά όπως όνομα και ημερομηνία γέννησης. 

8.2.1 Ψηφιακά Credentials (Digital Credentials) . 

Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών (digital certificates ή credentials) αυξάνεται 

διαρκώς. Ένα παράδειγμα είναι η υιοθέτηση από κάποιες χώρες της χρήσης ψηφιακών 

προσωπικών ταυτοτήτων για χρήση σε συναλλαγές. Η εργασία αυτή εστιάζει στα ψηφιακά 

credentials τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το online (ψηφιακό) ισοδύναμο των κλασσικών 

πιστοποιητικών. Το ενδιαφέρον όπως θα δούμε είναι κάποια πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα 

ψηφιακά credentials. Το πως ο χρήστης αποκτά credential περιγράφεται αναλυτικά στις 

επόμενες ενότητες. Γενικά ο χρήστης πρέπει να πείσει τον πάροχο (issuer) ότι κατέχει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών (attributes) και ο πάροχος με τη σειρά του 

να επιβεβαιώσει ότι αυτό είναι αληθές. Αυτό το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 

ονομάζουμε credential και είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης για να αποδεικνύει 

στις άλλες οντότητες ότι οι τιμές που περιγράφουν είναι αληθές. 

8.2.2 Ανώνυμα Credentials (Anonymous Credentials) . 

Στα κλασσικά credential systems ο χρήστης παρουσιάζει ολόκληρο το πιστοποιητικό σε 

κάποιο τρίτο, τον verifier (πχ στη περίπτωση της άδειας οδήγησης αυτό σημαίνει να 

παρουσιάσεις την άδεια οδήγησης ή αντίγραφο σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων). Αυτό έχει 

δύο βασικά μειονεκτήματα για το χρήστη. Το πρώτο, ο χρήστης απευθείας διαθέτει όλα τα 

στοιχεία του χωρίς να είναι απαραίτητο και δεύτερο ο verifier μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα 

στοιχεία για να εξαπατήσει το χρήστη. 

Με χρήση ανώνυμων credentials τα δύο αυτά βασικά προβλήματα αντιμετωπίζονται. Σε 

anonymous credential system (πχ Idemix), δεν υπάρχει άμεση μεταβίβαση του credential. Ο 

χρήστης στέλλει μόνο την κρυπτογραφημένη απόδειξη (proof) ότι κατέχει το απαραίτητο 
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credential και επιλέγει τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποστείλει ώστε να πληρούν το 

δεδομένο αίτημα. Τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν κρυφά. 

 

9 Privacy by Design (Pbd) . 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται το πλαίσιο του σχεδιασμού συστημάτων λαμβάνοντας 

υπόψη την ιδιωτικότητα από τη φάση σχεδιασμού.  

9.1 Ορισμός και περιγραφή. 

Το 74% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Επίσης τα 43% των Ευρωπαίων χρηστών του 

διαδικτύου αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια των online συναλλαγών τους έχει ζητηθεί να 

δώσουν αχρείαστες προσωπικές πληροφορίες για να αποκτήσουν πρόσβαση ή να 

χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.  

Ο σχεδιασμός και ενσωμάτωση των απαιτήσεων ιδιωτικότητας σε συστήματα είναι ένα 

δύσκολο πρόβλημα και απαιτεί ουσιαστικά την μετατροπή κοινωνικών, νομικών και ηθικών 

ζητημάτων σε κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα. Αυτό κυρίως απαιτεί : 

  

 Κατανόηση και ανάλυση των ζητημάτων ιδιωτικότητας και των λειτουργικών 

απαιτήσεων. 

 Σχεδιασμό που να πληρεί αυτές τις απαιτήσεις.  

 Υλοποίηση του σχεδιασμού.  

  Έλεγχος αν στην υλοποίηση οι αρχικές απαιτήσεις που τέθηκαν στο α) ικανοποιούνται.  

 

Η πλειοψηφία των απαιτήσεων ιδιωτικότητας σχετίζεται με τη χρήση βασικών μηχανισμών 

ασφαλείας, ωστόσο, υπάρχει ελάχιστη εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων που λαμβάνουν 

υπόψη την ιδιωτικότητα. Το κενό αυτό παρουσιάζεται διότι απαιτείται συνεργασία των “policy 

makers” με τους μηχανικούς και επιστήμονες προκειμένου να γίνει εφικτή η ανάπτυξη 

μοντέλων, όπου το κέρδος από την εκμετάλλευση των πληροφοριών δεν θα επηρεάζει αρνητικά 

το δικαιώματα της ιδιωτικότητας του ατόμου  
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9.2 Αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας στα συστήματα Privacy by Desing. 

Ο όρος Privacy by Design αναφέρεται στη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης των αρχών 

προστασίας της ιδιωτικότητας στις προδιαγραφές των διαφόρων συστημάτων από τη φάση 

σχεδιασμού τους, με σκοπό των περιορισμό των ζητημάτων ιδιωτικότητας και την προστασία 

των δεδομένων.  Αυτές οι αρχές είναι οι εξής:  

 Proactive not reactive, Preventative, not Remedial  

Αναγνώριση ότι τα ζητήματα που αφορούν την προστασία ιδιωτικότητας πρέπει να 

αντιμετωπίζονται προληπτικά.  

 

 Privacy as the default  

Η εφαρμογή των αρχών πρέπει να γίνεται σε ένα καθολικό πλαίσιο και συστηματικά ,για να 

μπορεί να είναι αποτελεσματική.  

 

 Privacy Embedded into Design  

Η φιλοσοφία του pbd και η υλοποίηση της με κατάλληλες τεχνολογίες (privacy-enhancing 

technologies -PETs) για επίτευξη της προστασίας των δεδομένων, πρέπει να ενσωματώνεται σε 

όλο το κύκλο ζωής των τεχνολογιών και διαδικασιών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την 

ανάπτυξη και χρήση τους.  

 Full functionality - Positive Sum not Zero Sum  

Η ενσωμάτωση των αρχών και μηχανισμών με σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας είναι 

απαραίτητο να μην επηρεάζουν αρνητικά ή να μειώνουν την ασφάλεια, την ευχρηστία 

(usability), την αποδοτικότητα, τον έλεγχο ή άλλες επιθυμητές λειτουργίες και χαρακτηριστικά 

του συστήματος.  

 

 End-to-end security - Lifecyle Protection  

Τα ζητήματα γύρω από την ιδιωτικότητα πρέπει να μετριάζονται όταν ακόμα οι τεχνολογίες και 

τα συστήματα βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη όμως ολόκληρο το κύκλο 

ζωής τους.  
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 Visibility and Transparency  

Οπουδήποτε και αν εφαρμόζεται Pbd ,οι επιμέρους λειτουργίες πρέπει να είναι εμφανής και 

ξεκάθαρές προς τους χρήστες και πάροχους.  

 

 Respect for User Privacy ─Keep it User-Centric  

Ο σεβασμός προς το χρήστη είναι το α και το ω. Ο χρήστης είναι το κέντρο ,για αυτό τα 

συστήματα πρέπει να είναι ελκυστικά και ενδιαφέροντα προσφέροντας κατάλληλες επιλογές και 

λειτουργίες. 

 

10 Εμπορευματοποίηση της Πληροφορίας. 
Η ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας οδήγησε από την έντονη κοινωνικοποίηση του 

ανθρώπου και την ελευθερία του λόγου σε άλλους δρόμους, αυτών των οικονομικών απολαβών 

και της οικονομικής εκμετάλλευσης. Η τεχνολογική ανάπτυξη συνέβαλε στην δημιουργία μιας 

υποδομής δικτύων κατάλληλη για εύκολη συλλογή και χρήση πληροφοριών και παράλληλα 

οικονομικά προσιτή. Από την πλευρά των καταναλωτών / χρηστών, δίνουν καθημερινά τα 

στοιχεία τους είτε εν γνώσει τους είτε και ασυνείδητα. 

Στην πρώτη περίπτωση συγκαταλέγονται οι χρήστες, οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν μέσω 

διαδικτύου. Οι “online αγορές” όμως δεν διασφαλίζουν πάντα σε επαρκή βαθμό τα προσωπικά 

δεδομένα των καταναλωτών. Πολλές φορές οι χρήστες θέλουν να στείλουν δωρεάν ευχετήριες 

κάρτες, κ.α. Με τον τρόπο όμως αυτό δίνουν τα στοιχεία τους. 

Από την πλευρά των εταιρειών υπάρχει το άμεσο οικονομικό όφελος. Οι ενδιαφερόμενοι για τις 

πληροφορίες όπως ιστοσελίδες, δικτυακές επιχειρήσεις, πάροχοι, έχουν την δυνατότητα να 

συλλέγουν ένα μεγάλο όγκο προσωπικών πληροφοριών με τρόπο αδιαφανή, δηλαδή χωρίς την 

συναίνεση ή την γνώση των χρηστών. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί σε περίπτωση που κάποιος 

χρήστης είναι γνώστης των καταστάσεων και της τεχνολογίας περιορίζοντας τα cookies και 

καταχωρώντας μόνο όσα δεδομένα απαιτούνται. 

10.1 Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων. 

Οι αρμόδιοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ανήκουν σε μια από τις 

ακόλουθες τρεις κατηγορίες : 
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 Πάροχοι Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Σύμφωνα με την Οδηγία για την προστασία των δεδομένων, υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 

θεωρούνται οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Προσφέρουν τα μέσα για την 

επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών και επιπλέον όλες τις βασικές πληροφορίες, που 

αφορούν την διαχείριση του χρήστη (π.χ. δημιουργία και διαγραφή λογαριασμών). Επιπλέον, 

καθορίζουν τη χρήση των δεδομένων του χρήστη για σκοπούς διαφήμισης και εμπορικής 

προώθησης- συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης-, η οποία παρέχεται από τρίτους. 

 Πάροχοι Εφαρμογών 

Οι πάροχοι εφαρμογών μπορούν να είναι και υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, εάν είναι σε 

θέση να αναπτύξουν εφαρμογές, οι οποίες λειτουργούν επιπλέον εκείνων του παρόχου των 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και τις οποίες ο χρήστης αποφασίζει να χρησιμοποιήσει. 

 Χρήστες  

Συνήθως, θεωρείται ότι οι χρήστες είναι υποκείμενα των δεδομένων. Η Οδηγία δεν επιβάλλει τις 

υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σε ένα άτομο, το οποίο επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα “στο πλαίσιο καθαρά προσωπικής ή οικιακής χρήσης”, η 

οποία αποκαλείται ως “εξαίρεση από τις υποχρεώσεις λόγω οικιακής χρήσης”. Υπάρχουν 

περιπτώσεις, στις οποίες οι δραστηριότητες του χρήστη μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης 

να μην διέπονται από την εξαίρεση, η οποία αφορά την οικιακή χρήση. Αυτό σημαίνει ότι ο 

χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις ευθύνες, τις οποίες επωμίζεται ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας. 

11 Εισαγωγή στο Android Security. 
 Η επόμενη γενιά συστημάτων ανοιχτού κώδικα δεν είναι πλέον οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές ή τα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα αλλά οι μικρότερες κινητές συσκευές που 

μπορούν να είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή μας. Η ελευθερία σε αυτά τα νέα περιβάλλοντα 

θα οδηγήσει στις νέες εφαρμογές και αγορές και θα επωφελήσει τις ήδη online υπάρχουσες 

αγορές και υπηρεσίες. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η υποστίρηξη των νέων υπηρεσιών και 

πληροφοριών τόσο ποιο ευπαθείς γίνονται. Είναι ουσιώδες πως αυτή η νέα γενιά πλατφόρμας 

που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να παρέχει μια αξιόπιστη και ευκολόχρηστη ασφαλή 

σχεδίαση.  
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Στην συνέχεια θα γίνει λόγος για το θέμα ασφάλειας των δεδομένων που παρέχονται μέσω των 

εφαρμογών ή των υπηρεσιών και με τους τρόπους τους οποίους αντιμετωπίζουμε το ζήτημα 

αυτό υλοποιόντας κάποιον συγκεκριμένο κώδικα , χρησιμοποιόντας συγκεκριμένους 

αλγόριθμους. 

12 Η Web – Based Εφαρμογή ( Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θεσσαλονίκης ). 

12.1 Περίληψη 

 Η Web – Based εφαρμογή που δημιουργήθηκε για την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας 

είναι μια εφαρμογή που παρουσιάζει έναν τρόπο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία 

κράτηση και ενοικίαση βιβλίων μέσα από μία κινητή συσκευή.  Είναι μία εφαρμογή που 

εντάσεται στην κατηγορία  m-government και με την παραπάνω μελέτη μπορούμε να κρίνουμε 

ποιά υπάρχουν σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή και πρέπει να τονίσουμε . Φαίνεται πως 

γίνεται η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, με ποιον τρόπο αποθηκεύονται , ασφαλίζονται 

και με ποιον τρόπο ολοκληρώνεται μία κράτηση ενώς βιβλίου επιτυχώς .   

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε εξ’ολοκλήρου όπως και ο ιστότοπος, μέσω του οποίου 

ολοκληρώνονται οι συναλλαγές. Τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση , της εφαρμογής είναι το Eclipce, από το οποίο κομμάτι του κώδικα που 

παρουσιάζεται παρακάτω. Είναι μια εφαργμογή Android σε γλώσσα προγραμματισμού  Java και 

μέσα σε αυτό έχουμε εντολές της MySQL για την δημιουργία της βάσης δεδομένων , στην οποία 

αποθηκεύουμε τα στοιχεία των χρηστών, όπως username , password , e-mail , αριθμό 

ταυτότητας όπως επίσης αποθηκεύονται τα βιβλία που καταχωρούμε και τις κατηγορίες στις 

οποίες εντάσονται. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Joomla και είναι μία βασική 

κατασκευή ιστοσελίδας. Με την χρήση περισσότερων βιβλιοθηκών της Joomla ή Patterns για 

πιο εξειδικευμένες λειτουργίες , μπορούν να δημιουργηθούν πιο λεπτομερής , εύχρηστοι αλλά 

και πολλαπλών χρήσεων ιστότοποι. Πρέπει να διατυπωθεί ότι τα παραπάνω λογισμικά είναι 

ανοιχτού κώδικα και μπορούμε να τα βρούμε και να εγκαταστήσουμε στους προσωπικούς μας 

υπολογιστές χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Ο ιστότοπος που δημιουγήθηκε στηρίζεται πάνω σε έναν εικονικό Server μέσα από το 

πρόγραμμα WAMP Server. Είναι επίσης ένα προγραμμα ανοιχτού κώδικα . Μέσα στον ιστότοπο 
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οι διαχειριστές μπορούν να καταχωρούν ή να διαγράφουν προϊόντα , να τα εντάσουν στις 

κατηγορίες που ήδη υπάρχουν , να δημιουργήσουν νέες κατηγορίες ή επίσης να επεξεργαστούν, 

αν είναι αυτό απαραίτητο, τα στοιχεία των χρηστών που εγγράφονται στο σύστημα και που 

μπορούν να ολοκληρώσουν μία συναλλαγή. Στον κώδικα που υλοποιήθηκε , υπάρχουν σημεία 

που χρησιμοποιείται η μέθοδος JSON του οποίου η σημασία είναι, σε περίπτωση που έχουμε 

εισαγωγή νέων στοιχείων στην βάση που επικοινωνεί με την ιστοσελίδα, να μην χρειάζεται ο 

ιστότοπος να κάνει ανανεώσεις και απλά να συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστιρίζει την 

υπηρεσία. Ο ιστότοπος μπορεί να υποστηριχθεί κανονικά σε Domain Servers με μικρές 

μετατροπές στα σημεία που ορίζουμε το path της βάσης δεδομένων , έτσι ώστε να μπορέσει να 

συγχρονίσει και να ενημερώσει τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή.  

Ένα από τα σημαντικότερα όμως στοιχεία αυτής της εφαρμογής είναι ο αλγόριθμος AES, για 

την ασφάλεια των δεδομένων που είναι το κύριο ζήτημα αυτής της μελέτης. Με την βοήθεια του 

αλγόριθμου αυτού μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων που ανταλλάσονται 

μεταξύ της κινητής εφαρμογής και του ιστότοπου, όπως αρχικά, τα προσωπικά στοιχεία του 

κάθε χρήστη που είναι το όνομα , το username , το password , το e-mail και αριθμός ταυτότητας. 

Στην συνέχεια, κάθε χρήστης μπαίνει αυτόματα σε μία απλή κατηγορία χρηστών όπου μπορεί να 

κάνει μία απλή κράτηση ενός βιβλίου και να αποχωρήσει. Υπάρχει όμως η δυνατότητα ένας 

χρήστης να πάρει έναν πιο συγκεκριμένο ρόλο στην κινητή εφαρμογή που θα του παρέχει 

περισσότερες πληροφορίες ή και δυνατότητες όπως αναφέρεται και στις μελλοντικές επεκτάσεις 

της εφαρμογής. Σε παρούσα περίπτωση, οι χρήστες χωρίζονται σε Registered , Administrator και 

Super Administrator. Στην κατηγορία χρηστών Administrator και Super Administrator 

εμφανίζεται μία ακόμα επιλογή μέσα στο κυρίως μενού της εφαρμογής, που τους δίνει μία 

συγκεκριμένη πληροφορία. Αυτή η πληροφορία είναι ένα στατιστικό δεδομένο που εμφανίζει 

τον αριθμό των κρατήσεων που έχουν γίνει μέσα στην διάρκεια της ημέρας από όλους τους 

χρήστες. Αυτή η πληροφορία επίσης επεξεργάζεται από τον αλγόριθμο AES και αποστέλεται 

κρυπτογραφιμένα. 
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13 Το πρότυπο AES (Advanced Encryption Standard) . 
 Όπως έγινε αναφορά και στα παραπάνω κεφάλαια, πρόγονος του κρυπτογραφικού 

αλογρίθμου AES ( Advanced Encryption Standard )  θεωρείται ο DES ( Data Encryption 

Standard ) που αναπτύχθηκε απο την ΙΒΜ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και υιοθετήθηκε 

τον Ιανουάριο του 1977 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως πρότυπο κρυπτογράφισης των μη 

διαβαθμισμένων πληροφοριών . Ο DES ήταν ένα τυπικό δίκτυο Feistel με κλειδί μήκους 56 Bits. 

Την εποχή της υιουέτησής του ,  ο αλγόριθμος αυτός παρείχε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ασφάλειας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ραγδαία ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος σε 

συνδυασμό με την μείωση του κόστους των υπολογιστικών συστημάτων έκανε τον αλγόριθμο 

ευάλωτο σε κρυπταναλυτικές επιθέσεις . 

Σαν προσωρινό μέτρο δημιούργησαν μια ασφαλέστερη παραλλαγή του DES , τον  Triple- DES , 

ο οποίος εξακολουθούσε να είναι ευάλωτος , αλλα λιγότερο σε σχέση με τον απλό DES. Υπό 

αυτές τις συνθήκες κρίθηκε απαραίτητη η θιοθέτηση ενός νέου κρυπτογραφικού προτύπου. Τον 

Ιανουάριου του 1997 λοιπόν , το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας των ΗΠΑ 

(NIST ) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την θιοθέτηση του νέου κρυπτογραφικού προτύπου 

εμπορικής χρήσης , τον AES. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κρυπτογραφίας οι διαδικασίες 

αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων προτάσεων θα ήταν ανοιχτές. 

Τον Σεπτέμβριο του 1997 δημοσιοποίησαν την τελική προκύρηξη , και τις προδιαγραφές που 

έπρεπε να έχει ο νέος αλγόριθμος. Οι βασικότερες προδιαγραφές είναι οι εξής : 

 Ο αλγόριθμος θα έπρεπε να έιναι συμμετρικός , τμήματος ( Block Cipher ). 

 Η πλήρης σχεδίασή του θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί. 

 Ο αλγόριθμος έπρεπε να υποστιρίζει μήκη κλειδιών 128, 192, 256 bits. 

 Θα έπρεπε να είναι εφικτή και απλή η υλοποίησή του τόσο σε λογισμικό όσο και σε 

υλικό. 

 Η χρήση του αλογρίθμου θα ήταν ελεύθερη χωρίς να απαιτείται κάποια άδεια χρήσεως. 

 

Κατατέθηκαν συνολικά 15 προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν σε δύο γύρους αξιολόγησης. Ο 

πρώτος γύρος ξεκίνησε με το πρώτο συνέδριο για το πρότυπο AES τον Αύγουστο του 1998 και 
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κατέληξε να απορρίψει 5 απο τις 15 προτάσεις. Τον Μάρτιο του 1999 ήταν ο δεύτερος γύρος 

με το δεύτερο συνέδριο αξιολόγησης του AES στον οποίο ακόμα 5 πρότασεις απορρίφθηκαν 

τον Αύγουστο του 1999. Τελικά απο τις τελευταίες 5 προτάσεις που είχαν μείνει ως πρότυπο 

AES επέλεξαν τον αλγόριθμο Rijndael που αναπτύχθηκε απο Βέλγους ερευνητές , τον John 

Daemen και Vincent Rijmen. Η επίσημη ανακοίνωση της επιλογής του αλγορίθμου έγινε στις 2 

Οκτωμβρίου του 2000. Όλες οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν φαίνονται στον παρακάτω 

πίκανα. 

 

Πίνακας 10. 

 

13.1 Гενική περιγραφή του αλγορίθμου AES. 

 Ο AES είναι ένας επαναληπτικός κρυπταλγόριθμος τμήματος. Το απλό κείμενο 

χωρίζεται σε τμήματα (blocks) των 128 bits (16 bytes), ενώ το κλειδί μπορεί να έχει μήκος 128, 

192 ‘η 256 bits (16, 24 ‘h 32 bytes), αναλόγως με το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας. Να 

σημειωθεί ότι εδώ παρατηρείται και η μοναδική διαφοροποίηση του AES σε σχέση προς το 

αρχικό πρότυπο Rijndael, το οποίο υπεστήριζε μεταβλητά μήκη τόσο για το κλειδί, όσο και για 

τα τμήματα του απλού κειμένου. Τα μήκη αυτά μπορούσαν να λάβουν οποιαδήποτε τιμή, 

πολλαπλάσια του 32, μεταξύ 128 και 256 (σε bits). 



65 
 

Τα βασικά σχεδιαστικά κριτήρια, τα οποία έλαβαν υπόψη οι δημιουργοί του Rijndeal, είναι η 

ανθεκτικότητα σε όλες τις γνωστές κρυταναλυτικές μεθόδους, υψηλή ταχύτητα και συμπαγείς 

κώδικες σε ένα ευρύ πεδίο αρχιτεκτονικών υπολογιστών, καθώς και σχεδιαστική απλότητα. Ο 

αλγόριθμος Rijndeal δεν εμφανίζει τη δομή Feistel, σύμφωνα με την οποία, σε κάθε κύκλο, 

μέρος των bits μιας ενδιάμεσης κατάστασης απλά μετατίθενται χωρίς κάποια επεξεργασία σε 

άλλη θέση. 

Στον αλγόριθμο AES, κάθε κύκλος αποτελείται από τρεις ομοιόμορφους μετασχηματισμούς, οι 

οποίοι ονομάζονται επίπεδα (layers). Ο χαρακτηρισμός «ομοιόμορφο» αναφέρεται στο ότι κάθε 

bits αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Το επίπεδο γραμμικής ανάμιξης (linear mixing layer) 

διασφαλίζει υψηλή διάχυση σε πολλαπλούς κύκλους. Το μη γραμμικό επίπεδο (non linear layer) 

αναφέρεται στην παράλληλη εφαρμογή κουτιών αντικατάστασης (S-Boxes), τα οποία 

εμφανίζουν άριστες μη γραμμικές ιδιότητες (optimum worst case nonlinearity properties). Το 

τρίτο επίπεδο, αυτό της πρόσθεσης του κελιδιού (key addition layer), αναφέρεται στη συσχέτιση 

του ενδιάμεσου αποτελέσματος με το αντίστοιχο υποκλειδί του κύκλου μέσω της πράξης της 

αποκλειστικής διάζευξης (XOR). 

Το επίπεδο της πρόσθεσης (XOR) του υποκλειδιού εφαρμόζεται ήδη πριν από τον πρώτο κύκλο 

μετασχηματισμού, επειδή, σε άλλη περίπτωση, όλες οι άλλες πράξεις μετασχηματισμού, που 

προηγούνται της πρώτης εκτέλεσης αυτού του επιπέδου ή που ακολουθούν την τελευταία του 

εκτέλεση, δε συμβάλουν στην ασφάλεια του κρυπτογραφικού συστήματος αφού μπορούν να 

αφαιρεθούν από τον κρυπταναλυτή χωρίς γνώση του κλειδιού (όπως η αρχική και τελική 

μετάθεση στον DES). Σε πολλούς κρυπτογραφικούς αλγορίθμους προβλέπονται αντίστοιχες 

αρχικές ή τελικές πράξεις μετασχηματισμού βασισμένες στο κλειδί, όπως στον IDEA ή τον 

Blowfish. Το επίπεδο γραμμικής ανάμιξης στον τελευταίο κύκλο είναι διαφορετικό σε σύγκριση 

με τους άλλους κύκλους. Αυτή η διαφορά σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προκύπτουν περισσότερες 

ομοιότητες στη δομή της κρυπτογράφησης και της αποκρυπτογράφησης. Μια ανάλογη διαφορά 

για παρόμοιο σκοπό είναι η έλλειψη της ανταλλαγής των υποτμημάτων στον τελευταίο κύκλο 

του DES. 

13.2 Κρυπτογράφιση. 

 Οι διαφορές πράξεις του αλγόριθμοι εφαρμόζονται στο ενδίαμεσο αποτέλεσμα του 

αλγορίθμου , το οποίο ονομάζεται και Κατάσταση ( state ). Η κατάσταση περιγράφεται με έναν 

πίνακα του οποίο τα στοιχεία ειναι bytes. Ο πίνακας αυτός έχει τέσσερις γραμμλες και στήλες 

τόσες όσες αντιστοιχούν στο μήκος του block του αρχικού κειμένου. Επειδή στον AES τον 

μήκος του τμήματος εισόσου της κατάστασης και της εξόδου ειναι 128 bits, είναι και το πλήθος 

των στηλών ίσο με 4. Κατά την έναρξη της εκτέλεσης της κρυπτογράφισης ή της 

αποκρυπτογράφισης τα 128 bits  της εισόδου αντιγράφονται στον πίνακα κατάστασης. Η τελικά 

τιμή του πίνακα κατάστασης αποτελεί την έξοδο της κρυπτογράγισης ή της 

αποκρυπτογράφησης. 
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Με πίνακα τεσσάρων γραμμών παριστάνεται και το κλειδί κάθε κύκλου. Όσο για το πλήθος των 

στηλών , εξαρτάται από το μήκος του κλειδιού. Αν το μήκος του είναι 128 bits τότε ο αριθμός 

των στηλών του πίνακα είναι 4 , ενώ όταν το μήκος του κλειδιού ειναι 192 ή 256 bits ο αριθμός 

των στηλών του πίνακα είναι 6 και 8 αντίστοιχα. 

Τον αριθμό των στηλών του πίνακα κατάστασης τον συμβολίζουμε με Nb και του κλειδιού με 

Nk. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα πίνακα κατάστασης για Nb = 4 και του 

κλειδιού για Nk = 6.  Το πλήθος των κύκλων (Nr) που εκτελούνται κάθε φορά εξαρτόνται απο 

το μήκος του κλειδιού, το οποίο κυμαίνεται από 10 έως 14. Στον αλγόριθμο AES ισχύουν οι 

ακόλουθοι συνδυασμοί μήκους κλειδιού, τμήματων και πλήθους κύκλων. 

 

 

Πίνακας 11. Πίνακας κατάστασης ( Nb = 4 ) Και πίνακας κλειδιού ( Nk = 6 ). 

 

 

Πίνακας 12. Πλήθος των κύκλων ( Nr ) ως συνάρτηση του Nk. 

Τα τρία επίπεδα μετασχηματισμού που αποτελούν κάθε κύκλο του αλγορίθμου χωρίζονται σε 

τέσσερις επιμέρους μετασχηματισμούς: 
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 SubBytes() , το οποίο χαρακτηρίζει την μη γραμμική αντικατάσταση. 

 ShiftRows() , το οποίο αναφέρεται στην ολίσθηση γραμμών του πίνακα αντικατάστασης 

, σε επίπεδο γραμμικής ανάμιξης , σε δίαχυση ,μεταξύ στηλών. 

 MixColumns () , όπου εφαρμόζεται σε κάθε στήλη του πίνακα κατάστασης ξεχωριστά , 

σε επίπεδο γραμμικής ανάμιξης , σε διάχυση μεταξύ bytes μιας στήλης. 

 AddRoundKey() , είναι το επίπεδο της πρόσθεσης του κλειδιού του κύκλου. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος κρυπτογράφισης του αλγορίθμου AES. Η 

είσοδος της λειτουργίας κρυπτογράφισης του αλγορίθμου είναι το block αρχικού κειμένου και 

το κρυπτογραφικό κλειδί. 

 

Πίνακας 13. 

 

13.3 Τα τέσσερα επίπεδα Μετασχηματισμού. 

13.3.1 Μετασχηματισμός SubBytes() 

 Η συνάρτηση SubBytes είναι ένα κουτί αντικατάστασης και συμβολίζεται ως SRD. Η SRD 

επιδρά σε μεμονωμένα bytes. Το αξιοσημείωτο είναι πως είναι ίδια για κάθε byte που δέχεται 

στην είσοδό της, ενώ πολλοί κρυπταλγόριθμοι κάνουν χρήση διαφορετικών S-boxes, αναλόγως της 

εισόδους τους.  

Η SRD ορίζεται από τη σύνθεση δύο συναρτησεων g και f, που αμφότερες ενεργούν επί του GF(28). Η 

συνάρτηση g είναι υπεύθυνη για την μη γραμμικότητα του SRD και ορίζεται ως εξής: 
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Σχέση 1. g : b → b’ = b
-1 

ή b + g(b) = 1  

Όπου ο πολλαπλασιασμός εκτελείται με αναγωγή modulo m(x). 

Επειδή, εξ ορισμού, η αλγεβρική έκφραση της g είναι αρκετά απλή, ώστε να διευκολύνει 

κρυπταναλυτικές επιθέσεις που στοχεύουν στα S-Boxes του AES, το αποτέλεσμα της g 

αποτελείται όρισμα για τη συνάρτηση f, η οποία είναι ένας αντιστρεπτός γραμμικός 

μετασχηματισμός στο GF(2
8
). Για την επιλογή της f ελήφθησαν υπ’όψην τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 Η f  έπρεπε να έχει απλή αλγεβρική έκφραση. 

 Από τον συνδυασμό της f με την g να προκύπτει πολύπλοκη αλγεβρική έκφραση. 

 Η γραμμικότητα της f δεν έπρεπε να επηρεάζει τη μη γραμμικότητα της g. 

 Η σύνθετη ανάλυση fog=SRD δεν έπρεπε να έχει σταθερά σημεία (fixed points). 

 

Δηλαδή: 

Σχέση 2. SRD(b) + b ≠ “00” και SRD(b) + b ≠ “FF” για κάθε b. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα βήματα που πραγματοποιουνται για τον υπολογισμό του 

SubBytes μετασχηματισμό είναι τα εξής: 

 Πρώτα υπολογίζεται ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του byte που πρόκειται να 

αντικατασταθεί στο πεπερασμένο πεδίο GF(2
8
). 

 Το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος υποβάλλεται στον ακόλουθο (affine) 

μετασχηματισμό GF(2). (Ένας μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται affine αν συνίσταται 

στον πολλαπλασιασμό με έναν πίνακα ακολουθούμενο από την πρόσθεση με ένα 

διάνυσμα). 

 

Πίνακας 14. 
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Με τη βοήθεια του ανώτερου μετασχηματισμού ένα byte a, αφού υπολογιστεί ο αντίστροφος του 

s στο πεπερασμένο πεδίο GF(2
8
), αντικαθιστάται από το bytes. Για τον υπολογισμό του s από το 

s’, δηλαδή για την αντίστροφή του ανωτέρου μετασχηματισμού που είναι απαραίτητη στην 

αποκρυπτογράφηση, χρησιμοποιείται ο αντίστροφος πίνακας. Ο υπολογισμός του αντιστρόφου 

ενός byte στο πεπερασμένο πεδίο GF(2
8
) και κατ’επέκταση και του ανωτέρου πίνακα, 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του γενικευμένου αλγορίθμου του Ευκλείδη, θεωρώντας τα bits ως 

συντελεστές πολυωνύμων. 

 

Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε το δεκαεξαδικό αριθμό {95}. Ο πολλαπλασιαστικός 

αντίστροφος στο GF(2
8
) είναι 95

-1
=8Α, δηλαδή 10001010 στο δυαδικό. Συνεπώς: 

 

Πίνακας 15. 

Δηλαδή, 2Α. 

 

Το παρακάτω κουτί αντικατάστασης που χρησιμοποιείται στο μετασχηματισμό SubBytes() 

μπορεί να παρουσιαστεί με τη βοήθεια του ακόλουθου πίνακα πολύ πιο απλά σε δεκαεξαδική 

μορφή. 

 

 

Πίνακας 16. Εφαρμογή SubBytes() σε κάθε byte της κατάστασης. 

 

Στη συνέχεια έχουμε τον πίνακα με τις τιμές αντικατάστασης για byte xy σε δεκαεξαδική μορφή: 
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Πίνακας 17. 

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε την έξοδο του κουτιού 

αντικατάστασης για μια δεδομένη είσοδο. Έτσι, αν το byte της εισόδου είναι xy, σε δεκαδική 

μορφή, αυτό αντικαθίσταται από το byte που βρίσκεται στη σειρά x και τη στήλη y του 

παραπάνω πίνακα. Για παράδειγμα, το byte 95 αντικαθίσταται από το byte που βρίσκεται στη 

γραμμή {9} και τη στήλη {5}, δηλαδή από το byte 2A. 

 

 

Ένας πίνακας κατάστασης, λοιπόν, μετά τον σχηματισμό SubBytes θα είναι ως εξής : 

 

 

 
Πίνακας 18. 
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Πίνακας 19. Κατασκευή ενός SBox. 

 

13.3.2 Μετασχηματισμός ShiftRows () 

 Όπως αναφέρθηκε , τα bytes κάθε τμήματος απλού κειμένου και κρυπτοκειμένου, όπως 

επίσης και οι καταστάσεις διατάσσονται , στον αλγόριθμο AES , σε ένα πίνακα 4x4. Η 

συνάρτηση ShiftRows() είναι ένα P-κουτί που αντιδρά στη δίαταξη των bytes στον πίνακα αυτό. 

Σε κάθε γραμμή του πίνακα δηλαδή , πραγματοποιείται μία κυκλική ολίσθηση ( LS ) των bytes 

κατά τόσες θέσεις σύμφωνα με την παρακάτων σχέση :  

 Σχέση 3. S’r,c = Sr, (c + shift(r,Nb))modNb για 0 < r < 4 και 0 ≤ c ≤ Nb 

Όπου r είναι ο αριθμός της γραμμής και c ο αριθμός της στήλης και η τιμή shift (r , Nb) να 

εξαρτάται από την γραμμή , δεδομένου ότι η τιμή του Nb = 4. 

Σχέση 4. shift(1,4) = 1 , shift(2,4) = 2 , shift(3,4) = 3. 

Οι θέσεις ολίσθησης  παρουσιάζονται στον παρακάτων πίνακα. 

 

Πίνακας 20. Αριθμός ολισθήσεων ανά γραμμή. 

 

Στην συνέχεια, στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο πίνακας καταστάσεως πως μετασχηματίζεται , 

και αμέσως μετά η τελική μορφή του μετά τον μετασχηματισμό. 
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Πίνακας 21. Εφαρμογή της συνάρτησης ShiftRows() στον πίνακα κατάστασης. 

 

 

Πίνακας 22. Πίνακας κατάστασης μετά από τον μετασχηματισμό ShiftRows. 

13.3.3 Ο μετασχηματισμός MixColumns() . 

 Ο μετασχηματισμός MixColumns() εφαρμόζεται σε κάθε στήλη του πίνακα κατάστασης. 

Σύμφωνα με τον μετασχηματισμό, οι στήλες αντιμετωπίζονται ως πολυώνυμα με συντελεστές 

στο πεπερασμένο πεδίο GF(2
8
) και πολλαπλασιάζονται με ένα δεδομένο πολυώνυμο. Το 

πολυώμυνο αυτό είναι :  

Σχέση 4. C(x) = “03”x
3 
+ “01”x

2
 + “01”x + “02”, 

modulo (x
4 

+1) . 

Όπως αναφέρθηκε, παρόλο που το πολυώνυμο (x
4 
+ 1) είναι μη αναγόμενο το c(x) επιλέχτηκε 

έτσι ώστε ο πολλαπλασιασμός του με το άλλο πολυώνυμο να είναι αντιστρέψιμος. Ο 

συντελεστής του πολυωνύμου που αντιστοιχεί στη στήλη με το c(x) modulo(x
4
 + 1) αποτελούν 

τη νέα στήλη. Στην επόμενη σχέση το αντιστοιχεί το πολλαπλασιασμό modulo (x
4 

+1). 
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Πίνακας 23. 

Ως αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού τα τέσσερα  byte κάθε στήλης αντικαθιστώνται από 

τα ακόλουθα : 

 

Πίνακας 24. Πίνακας σχέσεων αποτελέσματα του μετασχηματισμού 

 

Πίνακας 25. Εφαρμογή της συνάρτησης MixColumns() στον πίνακα κατάστασης. 

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα σε πίνακα κατάστασης με την εφαρμογή 

του μετασχηματισμού MixColumns.  

 

Πίνακας 26. Πίνακας κατάστασης μετά από τον μετασχηματισμό MixColumns. 
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Αναλυτικά, η πρόθεση στο GF(2
8
) είναι η πράξη της αποκλειστικής διάζευξης και ο 

πολλαπλασιασμός ανάγεται σε ολίσθηση ενός bit και πραγματοποιώντας XOR με «00011011» 

αν και το πιο σημαντικό bit είναι «1». Συνεπώς για τη πρώτη του παραδείγματος ο 

μετασχηματισμός μας δίνει το εξής αποτέλεσμα : 

 

Πίνακας 27. Σχέσεις αποτελεσμάτων μετασχηματισμού 

Για την πρώτη εξίσωση έχουμε : 

  ΄02΄ x ‘87’ = ( 00001110 ) + ( 00011011 ) = ( 00010101 ) , και  

  ‘03’ x ‘ 6Ε ‘ = ‘ 6Ε ‘ + ( ‘02’ x ‘ 6E ‘ ) = ( 01101110 ) + ( 11011100 ) = ( 10110010 ). 

Σαν τελικό αποτέλεσμα προκύπτει :  

‘02’ x ‘87’ = 00010101 

‘03’ x ‘6E‘ = 10110010 

 ‘46’           = 01000110 

‘A6’           = 10100110 

                               01000111 = ‘47’ 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται και τα υπόλοιπα. 

13.3.4 Μετασχηματισμός AddRoundKey(). 

 Η συνάρτηση αυτή είναι η πράξη XOR που πραγματοποιείται σε κάθε γύρο μεταξύ των 

bits της κατάστασης και του κλειδιού. Η AddRoundKey () δεν απαιτεί ορισμό αντίστροφης 

διαδικασίας καθώς η πράξη XOR είναι αντιστρεπτή από μόνη της. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα πάραδειγμα με την εφαρμογή του μετασχηματισμού 

AddRoundKey στον πίνακα κατάστασης. 

 

Πίνακας 28. Πίνακας κατάστασης μετά από μετασχηματισμό AddRoundKey.  
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13.4 Επέκταση κλειδιού. 

 

 Τα κλειδιά των γύρων (ή υποκλειδιά), τα οποία χρησιμοποιούνται στο μετασχηματισμό 

AddRoundKey(), εξάγονται από το αρχικό κλειδί k. Το πλήθος των υποκλειδιών, τα οποία 

απαιτούνται για κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση, εξαρτάται από την επιλογή του 

αλγορίθμου (AES-128 απαιτεί 10 υποκλειδιά, AES-192 12 και аес-256 14). 

 

Το αρχικό κλειδί  k επεκτείνεται σε ένα μήκος ικανό να καλύψει όλες τις εκτελέσεις του 

μετασχηματισμού AddRoundKey() (παρακάτω ο ψευδοκώδικας για την επέκταση του κλειδιού). 

Αν συμβολίσουμε με Expanded_key το αποτέλεσμα της επέκτασης του αρχικού κλειδιού, τότε οι 

πρώτες Nk λέξεις του (των 4 bytes) είναι το αρχικό κλειδί k. Οι υπόλοιπες λέξεις του 

Expanded_key υπολογίζονται από τις πρώτες αυτές λέξεις σύμφωνα με μία συνάρτηση, η οποία 

εξαρτάται από την τιμή του Nk. Από τα Bytes ki, 0<=i<=4xNk  του αρχικού κλειδιού, 

προκύπτουν τα bytes wi  0<=i<Nw του επεκταταμένου κλειδιού, όπου Nw = 4x(Nr+1). Τα ki  και 

wi  διατάσσονται σε πίνακες διαστάσεων 4xNκ και 4xNw αντίστοιχα. Έτσι, τα κλειδιά γύρου 

προκύπτουν από το επεκταταμένου κλειδί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Επειδή οι 

υπολογισμοί βασίζονται στους δείκτες των bytes κλειδιού k και των λέξεων του Expanded_Key, 

θα ορίσουμε δύο πίνακες-διανύσματα, τον key[i], με στοιχεία τα bytes του αρχικού κλειδιού k 

και τον W[j] με στοιχεία τις λέξεις του Expanded-Key. 

 

 
Εικόνα 1. Ψευδοκώδικας επέκτασης κλειδιού. 
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Πίνακας 29. 

 Βασικός παράγοντας στην επέκταση κλειδιού είναι η ενσωμάτωση της μη γραμμικότητας, η 

οποία επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση της συναρτήσεως SubWord(). Η συνάρτηση 

SubWord() μετατρέπει την είσοδο της, η οποία είναι λέξη των 4 bytes, σε έξοδο, η οποία είναι 

επίσης λέξη των 4 bytes και της οποίας τα bytes προκύπτουν με τον γνωστό μετασχηματισμό 

SybWord() των αντίστοιχων bytes της εισόδου. Η συνάρτηση RotWord() μεταθέτει κυκλικά τα 

bytes εισόδου (a, b, c, d) έτσι ώστε να προκύπτει στην έξοδό της η λέξη (b, c, d, a). 

Στην επέκταση κλειδιού συμμετέχουν, επίσης, για την απαλοιφή πιθανών συμμετριών κάποιες 

σταθερές οι οποίες ονομάζονται σταθερές γύρου (round constants ή RCon) και ορίζονται ως 

εξής: 

 

Πίνακας 30. 
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Παρατηρούμε στην παραπανω περιγραφή της KeyExpansion ότι μετά τις πρώτες Nk λέξεις του 

Expanded_Key, οι οποίες είναι ακριβώς το δεδομένο κλειδί k, κάθε λέξη W[i] του Expanded_Key 

που ακολουθεί είναι ίση με το αποτέλεσμα της συσχέτισης μέσω της αποκλειστικής διάζευξης 

(XOR) της προηγούμενης λέξης W[i-1] με τη λέξη W[i-Nk]. Για λέξεις των οποίων οι θέσεις 

είναι πολλαπλάσια του Nk, στη λέξη W[i-1] εφαρμόζεται ένας σύνθετος μετασχηματισμός πριν 

την πράξη της αποκλειστικής διάζευξης ακολουθούμενος από την εκτέλεση της πράξης 

αποκλειστικής διάζευξης με τη σταθερά κύκλου RCon[i]. Ο σύνθετος αυτός μετασχηματισμός 

αποτελείται από μια κυκλική ολίσθηση των bytes μιας λέξης (RotWord()), ακολουθούμενος από 

την αντικατάσταση όλων των bytes της λέξης (SubWord()). 

Σημειώνεται ακόμα, ότι η ανωτέρα ρουτίνα επέκτασης κλειδιού διαφοροποιείται κάπως στην 

περίπτωση κλειδιού μήκους 256 bits. Συγκεκριμένα, για Nk>6 αν το (i-4) είναι πολλαπλάσιο του 

Nk, πριν την πράξη της αποκλειστικής διάζευξης εφαρμόζεται η SubWord() στη λέξη W[i-1]. 

13.5 Αποκρυπτογράφιση. 

 Ο αλγόριθμος για την κρυπτογράφιση ή όπως ονομάζεται Ευθεία Αποκρυπτογράφηση  

( straightforward decryption ) προκύπτει από την αναστροφή του αλγορίθμου 

κρυπτογραφήσεως και την αντικατάσταση των συναρτήσεών  του από τις αντίστροφές τους , 

δηλαδή InvShiftRows(), InvSubBytes(), InvMixColumns() και AddRoundKey().  

Η αρίθμηση των γύρων στην αποκρυπτογράφηση γίνεται αντιστρόφως έτσι ώστε να ισχύει η 

αντιστοιχία με τα κλειδιά γύρου. Στη συνέχεια περιγράφεται η λειτουργία της 

αποκρυπτογράφησης σε μορφή ψευδοκώδικα και στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η 

λειτουργία αποκρυπτογράφησης του AES . 

.  

Εικόνα 2. Ψευδοκώδικας Αποκρυπτογράφησης. 
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Πίνακας 31. Η λειτουργία ευθείας αποκρυπτογράφησης του AES. 

13.6 Ασφάλεια του AES. 

 Σαν κρυπτογραφικό πρότυπο ο AES, θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε όλες τις γνωστές 

κρυπταναλυτικές επιθέσεις. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε να είναι ανθεκτικός σε αυτές και 

ιδιαίτερα στη διαφορική και γραμμική κρυπτανάλυση. Οι αλγόριθμοι τμήματος γενικά, για να 

διασφαλίσουν αυτό το επίπεδο ασφαλείας θα πρέπει να έχουν διάχυση και μη-γραμμικότητα. 

Η διάχυση καθορίζεται από την εξάπλωση των bits στο κρυπτογράφημα. Πλήρης διάχυση 

σημαίνει ότι κάθε bit της κατάστασης εξαρτάται από όλα τα bits της προηγούμενης κατάστασης. 

Στον AES, σε δύο διαδοχικούς γύρους παρέχεται πλήρη διάχυση μέσω των μετασχηματισμών 

ShiftRows και MixColumns. Οι δύο αυτοί μετασχηματισμοί σε συνδυασμό με την επέκταση 

κλειδιού παρέχουν την απαραίτητη διάχυση στο κρυπτογράφημα ώστε να είναι ανθεκτικό στις 

γνωστές επιθέσεις. 

Η μη-γραμμικότητα προσδίδει στον αλγόριθμο με τα κουτιά αντικατάστασης SBox, που 

χρησιμοποιούνται στον μετασχηματισμό SubBytes και στην επέκταση του κλειδιού. 

Συγκεκριμένα, η μη-γραμμικότητα προέρχεται από την αντιστροφή σε ένα πεπερασμένο πεδίο. 

Η μη-γραμμικότητα αυξάνει την αντίσταση του κρυπτπγραφήματος σε κρυπταναλυτικές 

επιθέσεις. Στην επέκταση κλειδιού η μη-γραμμικότητα το καθιστά ανθεκτικό έτσι ώστε ακόμα 

και αν είναι γνωστό ένα τμήμα του κλειδιού κρυπτογράφησης ή ένα κλειδί γύρου δεν είναι 

εύκολο να υπολογιστούν τα υπόλοιπα κλειδιά γύρου. 

Η αξιοπιστία μιας κρυπτογράφησης μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της απλότητας με τον 

ακόλουθο τρόπο. Η χρήση απλών βημάτων κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι πιο 

εύκολο να σπάσουν ένα κρυπτογράφημα και έτσι θα επιχειρήσουν να το πράξουν. Όταν όμως 
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πολλές προσπάθειες αποτυγχάνουν, το αποτέλεσμα είναι ο αλγόριθμος να γίνεται ολοένα και 

περισσότερο έμπιστος. 

Παρ’όλο που η επανάληψη έχει πολλά οφελη, μπορεί να κάνει έναν αλγόριθμο πιο ευάλωτο σε 

συγκεκριμένες επιθέσεις. Ο σχεδιασμός του AES εξασφαλίζει ότι η επανάληψη δε θα οδηγήσει 

σε κενά ασφαλείας. Για παράδειγμα, οι σταθερές γύρου διαχωρίζουν τα μοτίβα μεταξύ των 

κλειδιών γύρου. 

13.7 Συνοπτική σύγκριση του AES με τον DES. 

 Εφ’ όσον ο AES και ο DES είναι οι σημαντικότεροι και πιο διαδεδομένοι συμμετρικοί 

κρυπταλγόριθμοι και μάλιστα ο πρώτος διεδέχθη τον δεύτερο, κρίνεται σκόπιμο, με την 

ολοκλήρωση της αναλυτικής παρουσιάσεως του AES, να γίνει μία σύντομη συγκριτική 

αντιπαράθεση μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 32.  

 

13.8 Εφαρμογή του Αλγόριθμου AES στον κώδικα της εφαρμογής. 

 Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην υλοποίηση της εφαρμογής που πρέπει να 

αναλυθεί είναι η κλάση που δημιουργήθηκε για τον αλγόριθμο AES. Παρακάτω φαίνεται ο 

κώδικας που καλεί τις μεθόδους, κρυπτογράφισης και αποκρυπτογράφισης, του αλγόριθμου. 

package com.login.library; 
 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; 
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 
 
public class MCrypt { 
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        private String iv = "fedcba9876543210"; 
        private IvParameterSpec ivspec; 
        private SecretKeySpec keyspec; 
        private Cipher cipher; 
         
        private String SecretKey = "0123456789abcdef"; 
         
        public MCrypt() 
        { 
                ivspec = new IvParameterSpec(iv.getBytes()); 
 
                keyspec = new SecretKeySpec(SecretKey.getBytes(), "AES"); 
                 
                try { 
                        cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding"); 
                } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
                        // TODO Auto-generated catch block 
                        e.printStackTrace(); 
                } catch (NoSuchPaddingException e) { 
                        // TODO Auto-generated catch block 
                        e.printStackTrace(); 
                } 
        } 
         
        public byte[] encrypt(String text) throws Exception 
        { 
                if(text == null || text.length() == 0) 
                        throw new Exception("Empty string"); 
                 
                byte[] encrypted = null; 
 
                try { 
                        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keyspec, ivspec); 
 
                        encrypted = cipher.doFinal(padString(text).getBytes()); 
                } catch (Exception e) 
                {                        
                        throw new Exception("[encrypt] " + e.getMessage()); 
                } 
                 
                return encrypted; 
        } 
         
        public byte[] decrypt(String code) throws Exception 
        { 
                if(code == null || code.length() == 0) 
                        throw new Exception("Empty string"); 
                 
                byte[] decrypted = null; 
 
                try { 
                        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keyspec, ivspec); 
                         
                        decrypted = cipher.doFinal(hexToBytes(code)); 
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                } catch (Exception e) 
                { 
                        throw new Exception("[decrypt] " + e.getMessage()); 
                } 
                return decrypted; 
        } 
         
 
         
        public static String bytesToHex(byte[] data) 
        { 
                if (data==null) 
                { 
                        return null; 
                } 
                 
                int len = data.length; 
                String str = ""; 
                for (int i=0; i<len; i++) { 
                        if ((data[i]&0xFF)<16) 
                                str = str + "0" + 
java.lang.Integer.toHexString(data[i]&0xFF); 
                        else 
                                str = str + 
java.lang.Integer.toHexString(data[i]&0xFF); 
                } 
                return str; 
        } 
         
                 
        public static byte[] hexToBytes(String str) { 
                if (str==null) { 
                        return null; 
                } else if (str.length() < 2) { 
                        return null; 
                } else { 
                        int len = str.length() / 2; 
                        byte[] buffer = new byte[len]; 
                        for (int i=0; i<len; i++) { 
                                buffer[i] = (byte) 
Integer.parseInt(str.substring(i*2,i*2+2),16); 
                        } 
                        return buffer; 
                } 
        } 
         
         
 
        private static String padString(String source) 
        { 
          char paddingChar = ' '; 
          int size = 16; 
          int x = source.length() % size; 
          int padLength = size - x; 
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          for (int i = 0; i < padLength; i++) 
          { 
                  source += paddingChar; 
          } 
 
          return source; 
        } 
} 

Μέσα στην κλάση Mcrypt, πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που καλούνται και αναφέρονται στον 

αλγόριθμο AES είναι οι εξής: 

 import java.security.NoSuchAlgorithmException. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 

όταν ζητείται ένας κρυπτογραφικός αλγόριθμος και δεν είναι διαθέσιμος στο σύστημα. 
 

 import javax.crypto.Cipher. Η μέθοδος Cipher αναπαριστά ένα αντικείμενο για 

κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση. Συγκεκριμένα με την μέθοδο αυτή καλούμε 

αυτόματα τις μαθηματικές συναρτήσεις του αλγόριθμου AES, οι οποίες είναι οι 

AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows και MixColumns, όπου αναλύονται παραπάνω. 
 

 import javax.crypto.NoSuchPaddingException. Χρησιμοποιείται όταν ζητείται ένας 

μηχανισμός padding και δεν είναι διαθέσιμος στο σύστημα. 
 

 import javax.crypto.spec.IvParameterSpec. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός 

Initialization Vector(Διάνυσμα Αρχικοποίησης) πριν την εφαρμογή κάποιου αλγορίθμου 

κρυπτογράφησης. 
 

 import javax.crypto.spec.SecretKeySpec. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

ιδιωτικού κλειδιού 

 

14 Επεξήγηση των επιφανειών της εφαρμογής και του 
ιστότοπου. 

 Παρακάτω φαίνονται σε εικόνες , οι επιφάνειες της εφαρμογής και ο ιστότοπος. Αρχικά 

η πρώτη επιφάνεια αφορά την εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Σε περίπτωση 

που δεν έχει κάνει εγγραφή ο χρήστης επιλέγει το πεδίο « Εγγραφή» το οποίου μας οδηγεί σε 

μία άλλη επιφάνεια που είναι η καρτέλα εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων, που είναι το 

Όνομα,  το Ε-mail, ο Κωδικός Πρόσβασης και ο Αριθμός Ταυτότητας. Ο αριθμός ταυτότητας 

ζητήται έτσι ώστε, ο κύριος διαχειριστής του συστήματος να μπορέσει να ξεχωρίσει έναν 

χρήστη από έναν άλλον σε περίπτωση που έχουν εισάγει ίδια στοιχεία στο πεδίο «Όνομα» και 

στην συνέχεια να τους καταχωρήσει σε ίδιες ή διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. 
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 Εικόνα 3. Επιφάνεια εγγραφής και καταχώρισης          Εικόνα 4.  Επιφάνεια συμπλήρωσης στοιχείων και                                      

                      νέου χρήστη                                                              σύνδεσης  με την κύρια επιφάνεια.  

   

                               

Εικόνα 5. Επιλογή κατηγορίας συγγραμάτων             Εικόνα 6.  Επιφάνεια επιλογής επιθυμητού συγγράματος 
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Αφού γίνει επιτυχώς η εγγραφή, γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων στην Αρχική σελίδα και στην 

συνέχεια, αφού γίνει σύνδεση, εμφανίζεται η επόμενη επιφάνεια που γίνεται η Επιλογή 

Κατηγορίας. Σε αυτή τη περίπτωση ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μία ή και 

περισσότερες κατηγορίες βιβλίων, όπως για παράδειγμα Τεχνολογία , Τέχνη , Αθλητισμός κλπ , 

όπως γίνεται και η διαφοροποίηση κατηγοριών σε μία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σε αυτή την 

επιφάνεια όπως φαίνεται παραπάνω, τονίζεται η επιλογή «Αναφορά». Αυτή η επιλογή 

εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει την ιδιότητα του Administrator η οποία 

καθορίζεται μόνο από έναν μοναδικό διαχειριστή όπου του συστήματος. 

Στην συνέχεια, αφού ο χρήστης έχει επιλέξει την κατηγορία βιβλίων που τον ενδαφέρει, 

εμφανίζεται μία νέα επιφάνεια με μία λίστα βιβλίων η οποία δείχνει ποιά βιβλία είναι διαθέσιμα 

προς ενοικίαση. Σε αυτή τη περίπτωση ο χρήστης επιλέγει τα βιβλία που θέλει να νοικίασει και 

εμφανίζεται ένα μήνυμα στον χρήστη πως το βιβλίο που επιθυμεί να νοικίασει έχει γίνει 

επιτυχώς η Κράτηση και μπορεί να το παραλάβει μέχρι την επόμενη ημέρα. Δηλαδή, μέσω της 

εφαρμογής ο χρήστης τελικά κάνει μία κράτηση η οποία, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί 

μέχρι την ημερομηνία που του εμφανίζεται, ακυρώνεται αυτόματα. 

Σε κάθε βήμα που πραγματοποιείται εμφανίζονται και κατάλληλα μηνύματα για την καλύτερη 

ενημέρωση την πορείας του χρήστη , όπως Επιτυχής Καταχώρηση  , Λανθασμένη εισαγωγή 

στοιχείων , Ενοικίαση , όπως επίσης και στα σφάλματα του δικτύου , ότι δεν υπάρχει σύνδεση 

με τον Server ή ο Έλεγχος δικτύου όταν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται. 

Στην συνέχεια φαίνεται ο ιστότοπος που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα της Joomla. Η 

ιστοσελίδα έχει το όνομα « Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης » και είναι ο χώρος που 

χρησιμοποιείται κυρίως από τους διαχειριστές για την καταχώρηση ή την διαγραφή βιβλίων ανά 

κατηγορία , μίας νέας κατηγορίας , διάφορα σχόλια κ.α. 
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Εικόνα 7. Κύρια σελίδα ιστότοπου. 

 

15 Συμπεράσματα. 
 Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, καταλήγουμε στο σημείο πως σήμερα, το 

σημαντικότερο σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή στις m-government υπηρεσίες, είναι 

στην ασφάλεια δεδομένων και στην ιδιωτικότητα, όπου υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Ζούμε σε μία εποχή όπου ο κόσμος κινείται σύμφωνα με 

την τεχνολογία, οι υπηρεσίες στηρίζονται πάνω σε αυτή και συνεπώς οδηγούμαστε σε μία 

ψηφιακή εποχή γεμάτη κινδύνους. Γι’αυτό λοιπόν, στην σχεδίαση των εφαρμογών που 

μελλοντικά θα υλοποιούνται, ο σηματνικότερος παράγοντας που θα λαμβάνεται πάντα υπ’όψην 

είναι η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ιδιωτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 
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Το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της ασφάλειας, μπορεί να το καταλάβει κανείς μόνο όταν 

έχει μία κακή προσωπική εμπειρία. Οι περισσότεροι απλοί χρήστες κινητών συσκευών, και 

συνεπώς κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών, δεν μπορούν να προβλέψουν τον κίνδυνο 

υποκλοπής των προσωπικών τους στοχείων και των συνεπειών αργότερα. Για την ίδια ομάδα 

χρηστών αλλά και όχι μόνο, θα πρέπει επίσης να σχεδιάζονται εύχρηστες εφαρμογές για την 

βέλτιστη  αξιοποίηση τους. 

 

16 Μελλοντικές Επεκτάσεις. 
 Αρχικά, η σχεδίαση και η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής ορίστηκαν από τις 

ανάγκες της έρευνας πάνω στα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων. Από μία όμως ευρύτερη οπτική 

γωνία, σε σχέση με τις ανάγκες του σήμερα, είναι μία εφαρμογή που θα πρέπει και μπορεί να 

δεχτεί διάφορες εξελίξεις, σε θέματα λειτουργικότητας αλλά και ασφάλειας.  

Στο ζήτημα «Ασφάλεια» υπάρχουν πολλές επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. 

Για παράδειγμα, στις πιο εξελιγμένες κινητές συσκυές πλέον έχει εγκαταστηθεί σύστημα 

αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος, ή αλλιώς Finger Print. Είναι μία μέθοδος που είναι από 

τις πλέον ασφαλέστερες σήμερα διότι ένα δακτυλικό αποτύπωμα ενός χρήστη είναι μοναδικό 

και δύσκολα θα μπορούσε να παραβιαστεί. Οι συναλλαγές που χαρακτηρίζονται από την 

ακεραιότητα και την ασφάλεια και που πραγματοποιούνται μέσω των κινητών συσκευών, οι 

οποίες εντάσονται και στις m-government υπηρεσίες, ίσως θα είναι από τις πρώτες που θα 

πρέπει να υιοθετήσουν μία τέτοια μέθοδο για περαιτέρω ασφάλεια. Θα μπορεί ένας χρήστης 

δηλαδή να επιβεβαιώσει μία ολοκλήρωση σε μία συναλλαγή με το δακτυλικό του αποτύπωμα, 

το οποίο είναι μοναδικό και δύσκολα θα μπορεί να παραβιαστεί.  

Επίσης, ένας ακόμα ασφαλής τρόπος επιβεβαίωσης μίας συναλλαγής θα μπορούσε να είναι η 

χρήση φωνητικών εντολών. Είναι ένα στοιχείο ξεχωριστό για κάθε χρήστη, όπου σε αυτές τις 

περιπτώσεις έχουν πιο εύκολη πρόσβαση και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως έγινε λόγος στα 

παραπάνω κεφάλαια. Μπορεί μία εφαρμογή για μία συγκεκριμένη υπηρεσία, σαν την παρούσα, 

να μετατραπεί πλήρως και η εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη να γίνεται φωνητικά.  

Στο ζήτημα επέκτασης της εφαρμογής που υλοποιήθηκε, στο θέμα λειτουργικότητας ή 

ευχρηστίας, θα μπορούσαν να διατυπωθούν διάφορες επιλογές. Αρχικά πρέπει να τονιστεί πως 
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εύκολα, με μικρές αλλαγές στον κώδικα και στα Layouts,  μπορεί να υποστηρίξει διάφορες 

ανάγκες ανάλογα με τις απαιτήσεις. Παράδειγμα, θα μπορούσαν όλες οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

στον Νομό Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, να ενταχθούν στην υπηρεσία αυτή και οι πολίτες να 

έχουν πρόσβαση άμεσα σε συγγράματα που τους ενδιαφέρουν, να λαμβάνουν ενημερώσεις για 

τα νέα συγγράματα που πιθανών να έχει μία βιβλιοθήκη, όπως επίσης και την δυνατότητα 

αποστολής των συγγραμάτων στον ίδιο τον χρήστη, κάτι το οποίο διευκολύνει πολλούς για 

λόγους απόσταστης στα μεγάλα αστικά κέντρα και περισσότερο σημαντικό τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες.  

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι που πρέπει κανείς να 

προσέξει. Με τις δυνατότητες που μας έχει προσφέρει η τεχνολογία μέχρι σήμερα και που 

συνεχώς εξελίσεται καθημερινά, θα μπορούσαμε με λίγη περισσότερη προσπάθεια να κάνουμε 

την ζωή τους ευκολότερη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η σχεδίαση και η ανάπτυξη 

εφαρμογών για m-government υπηρηρεσίες, είναι ένα κομμάτι που μπορεί να δεχτεί πολλές 

εξελίξεις στο μέλλον, αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά. 
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http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/article.doc
http://www.w3.org/P3P/
http://link.springer.com/book/10.1007/3-540-36467-6
http://www.e-businessforum.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.lawnet.gr/case_study.asp?PageLabel=3&MeletID=80
http://www.enisa.europa.eu/
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL
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29  (http://www.mysql.com) MySQL Reference Manual. 

 

30  (http://www.php.net) PHP Reference Manual. 

 

31  (http://www.phpworld.com) PHP World – Free PHP Help, Resources and Scripts Consulting. 

 

32 https://gist.github.com/bricef/2436364, A simple example of using AES encryption in Java. 

 

33 http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc164055.aspx, Keep Your Data Secure with the 

New Advanced Encryption Standard, James McCaffrey. 

 

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard, Advanced Encryprion Standard. 

 

35 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%8

1%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1, Κρυπτογραφία. 

 

36 http://testprotect.com/appendix/AEScalc, AES Calculator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mysql.com/
http://www.php.net/
http://www.phpworld.com/
https://gist.github.com/bricef/2436364
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc164055.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://testprotect.com/appendix/AEScalc
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18 Παραρτήματα. 
 Στα παραρτήματα παρακάτω φαίνεται αναλυτικά ο κώδικας που υλοποιήθηκε, ξεχωριστά 

για κάθε κλάση. 

 

Η κλάση Login : 

package com.login; 
 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.net.ConnectivityManager; 
import android.net.NetworkInfo; 
import android.os.AsyncTask; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.login.R; 
import com.login.library.DatabaseHandler; 
import com.login.library.MCrypt; 
import com.login.library.UserFunctions; 
 
import java.io.IOException; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.MalformedURLException; 
import java.net.URL; 
 
public class Login extends Activity { 
 
    Button btnLogin; 
    Button Btnregister; 
    EditText inputEmail; 
    EditText inputPassword; 
    private TextView loginErrorMsg; 
    MCrypt mcrypt = new MCrypt(); 
    public static int admin; 
     
     
    /** 
     * Called when the activity is first created. 
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     */ 
    private static String KEY_SUCCESS = "success"; 
    private static String KEY_UID = "uid"; 
    private static String KEY_USERNAME = "uname"; 
    private static String KEY_FIRSTNAME = "name"; 
    private static String KEY_EMAIL = "email"; 
    private static String KEY_USERTYPE = "usertype"; 
 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
 
        setContentView(R.layout.activity_login); 
 
        inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email); 
        inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.pword); 
        Btnregister = (Button) findViewById(R.id.registerbtn); 
        btnLogin = (Button) findViewById(R.id.login); 
        loginErrorMsg = (TextView) findViewById(R.id.loginErrorMsg); 
 
 
        Btnregister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Register.class); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
             }}); 
 
        btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
            public void onClick(View view) { 
 
                if (  ( !inputEmail.getText().toString().equals("")) && ( 
!inputPassword.getText().toString().equals("")) ) 
                { 
                    NetAsync(view); 
                } 
                else if ( ( !inputEmail.getText().toString().equals("")) ) 
                { 
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                            "O kwdikos prosvasis einai kenos", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
                else if ( ( !inputPassword.getText().toString().equals("")) ) 
                { 
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                            "To email einai keno", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
                else 
                { 
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                            "Ta pedia email kai kwdikos einai kena ", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
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            } 
        }); 
    } 
 
 
    /** 
     * Async Task to check whether internet connection is working. 
     **/ 
    private class NetCheck extends AsyncTask<String,String,Boolean> 
    { 
        private ProgressDialog nDialog; 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            nDialog = new ProgressDialog(Login.this); 
            nDialog.setTitle("Elegxos Diktuou"); 
            nDialog.setMessage("Fortonei.."); 
            nDialog.setIndeterminate(false); 
            nDialog.setCancelable(true); 
            nDialog.show(); 
        } 
         
        /** 
         * Gets current device state and checks for working internet connection by 
trying Google. 
        **/ 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(String... args){ 
            ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) 
getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
            NetworkInfo netInfo = cm.getActiveNetworkInfo(); 
            if (netInfo != null && netInfo.isConnected()) { 
                try { 
                    URL url = new URL("http://10.0.2.2/pcstore/android/"); 
                    HttpURLConnection urlc = (HttpURLConnection) 
url.openConnection(); 
                    urlc.setConnectTimeout(3000); 
                    urlc.connect(); 
                    if (urlc.getResponseCode() == 200) { 
                        return true; 
                    } 
                } catch (MalformedURLException e1) { 
                    // TODO Auto-generated catch block 
                    e1.printStackTrace(); 
                } catch (IOException e) { 
                    // TODO Auto-generated catch block 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return false; 
 
        } 
        @Override 
        protected void onPostExecute(Boolean th){ 
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            if(th == true){ 
                nDialog.dismiss(); 
                new ProcessLogin().execute(); 
            } 
            else{ 
                nDialog.dismiss(); 
                loginErrorMsg.setText("Lathos Syndesi me to Diktyo"); 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Async Task to get and send data to MySql database through JSON response. 
     **/ 
    private class ProcessLogin extends AsyncTask<String, String, JSONObject> { 
 
 
        private ProgressDialog pDialog; 
 
        String email,password; 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute() { 
            super.onPreExecute(); 
 
            inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email); 
            inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.pword); 
            email = inputEmail.getText().toString(); 
            password = inputPassword.getText().toString(); 
            pDialog = new ProgressDialog(Login.this); 
            pDialog.setTitle("Login.java1"); 
            pDialog.setMessage("Loginjava2 ..."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 
            pDialog.setCancelable(true); 
            pDialog.show(); 
        } 
 
        @Override 
        protected JSONObject doInBackground(String... args) { 
            UserFunctions userFunction = new UserFunctions(); 
            String enc_email = null, enc_password = null; 
            try { 
    enc_email = MCrypt.bytesToHex(mcrypt.encrypt(email)); 
    enc_password = 
MCrypt.bytesToHex(mcrypt.encrypt(password)); 
   } catch (Exception e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
            JSONObject json = userFunction.loginUser(enc_email, enc_password); 
            return json; 
        } 
 
        @Override 
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        protected void onPostExecute(JSONObject json) { 
            try { 
               if (json.getString(KEY_SUCCESS) != null) { 
 
                    String res = json.getString(KEY_SUCCESS); 
 
                    if(Integer.parseInt(res) == 1){ 
                        pDialog.setMessage("Fortosi stoixeivn Xristi"); 
                        pDialog.setTitle("Lipsi Dedomenwn"); 
                        // DatabaseHandler db = new 
DatabaseHandler(getApplicationContext()); 
                        JSONObject json_user = json.getJSONObject("user"); 
                         
                        UserFunctions logout = new UserFunctions(); 
                        logout.logoutUser(getApplicationContext()); 
                        String afirstname = null, aemail = null, ausername = null, 
auid = null, ausertype = null; 
      try { 
       afirstname = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_FIRSTNAME))); 
       aemail = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_EMAIL))); 
       ausername = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_USERNAME))); 
       auid = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_UID))); 
       ausertype = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_USERTYPE))); 
       if(ausertype.startsWith("Registered")){ 
        admin = 0; 
        } 
        else{ 
        admin = 1; 
        } 
 
 
      } catch (Exception e) { 
       // TODO Auto-generated catch block 
       e.printStackTrace(); 
      } 
                        // 
db.addUser(afirstname.trim(),aemail.trim(),ausername.trim(),auid.trim(), 
ausertype.trim()); 
                        
                        Intent upanel = new Intent(getApplicationContext(), 
Main.class); 
                        upanel.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
                        pDialog.dismiss(); 
                        startActivity(upanel); 
                         
                        finish(); 
                    }else{ 
 
                        pDialog.dismiss(); 
                        loginErrorMsg.setText("Lathos email/password"); 



96 
 

                    } 
                } 
            } catch (JSONException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
       } 
    } 
    public void NetAsync(View view){ 
        new NetCheck().execute(); 
    } 
} 

 

Η κλάση Main : 

package com.login; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.login.R; 
import com.login.library.DatabaseHandler; 
import com.login.library.UserFunctions; 
 
import java.util.HashMap; 
 
public class Main extends Activity { 
    Button btnLogout; 
    Button diktia; 
    Button vaseis; 
    Button program; 
    Button web; 
    Button texni; 
    Button ypol; 
    Button stat; 
     
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
 
        btnLogout = (Button) findViewById(R.id.logout); 
        diktia = (Button) findViewById(R.id.Diktia); 
        vaseis = (Button) findViewById(R.id.Vaseis); 
        program = (Button) findViewById(R.id.Program); 
        web = (Button) findViewById(R.id.Web);  
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        texni = (Button) findViewById(R.id.Texni); 
        ypol = (Button) findViewById(R.id.Ypol); 
        stat = (Button) findViewById(R.id.Stat); 
        if(Login.admin == 0){ 
            stat.setVisibility(View.GONE); 
            } 
 
         
        DatabaseHandler db = new DatabaseHandler(getApplicationContext()); 
 
         HashMap<String,String> user = new HashMap<String, String>(); 
         user = db.getUserDetails(); 
 
        btnLogout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
            public void onClick(View arg0) { 
 
                UserFunctions logout = new UserFunctions(); 
                logout.logoutUser(getApplicationContext()); 
                Intent login = new Intent(getApplicationContext(), Login.class); 
                login.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
                startActivity(login); 
                finish(); 
            } 
        }); 
         
        diktia.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Products.class); 
                myIntent.putExtra("cid", 2); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
             }}); 
         
        vaseis.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Products.class); 
                myIntent.putExtra("cid", 5); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
             }}); 
         
        program.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Products.class); 
                myIntent.putExtra("cid", 6); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
             }}); 
         
        web.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Products.class); 
                myIntent.putExtra("cid", 8); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
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                finish(); 
             }}); 
         
       texni.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
               Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Products.class); 
               myIntent.putExtra("cid",9); 
              startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
             }}); 
        
      ypol.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
           public void onClick(View view) { 
              Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Products.class); 
              myIntent.putExtra("cid",10); 
             startActivityForResult(myIntent, 0); 
               finish(); 
            }}); 
         
        stat.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
             int count = DatabaseHandler.counter; 
             CharSequence text = "Enoikiaseis Vivliwn: " + count; 
                int duration = Toast.LENGTH_SHORT; 
                Context context = getApplicationContext(); 
                Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration); 
                toast.show(); 
             }}); 
         
        final TextView login = (TextView) findViewById(R.string.text_welcome); 
 
    }} 

 

 

Η κλάση Products:. 

package com.login; 
 
import java.text.DateFormat; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Date; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
  
 
 
import org.apache.http.NameValuePair; 
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import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.login.R; 
import com.login.library.DatabaseHandler; 
import com.login.library.JSONParser; 
 
import android.app.ListActivity; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ListAdapter; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.SimpleAdapter; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
  
public class Products extends ListActivity { 
  
 int cid; 
  
    // Progress Dialog 
    private ProgressDialog pDialog; 
  
    // Creating JSON Parser object 
    JSONParser jParser = new JSONParser(); 
  
    ArrayList<HashMap<String, String>> productsList; 
     
    // url to get all products list 
    private static String url_all_products = 
"http://10.0.2.2/pcstore/android/categories.php"; 
  
    // JSON Node names 
    private static final String TAG_SUCCESS = "success"; 
    private static final String TAG_PRODUCTS = "products"; 
    private static final String TAG_PID = "product_id"; 
    private static final String TAG_NAME = "product_name"; 
    private static final String TAG_CAT = "category_id"; 
  
    // products JSONArray 
    JSONArray products = null; 
  
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        setContentView(R.layout.products); 
  
        // getting product details from intent 
        Intent i = getIntent(); 
  
        // getting category id (cid) from intent 
        cid = i.getIntExtra("cid", 0); 
         
        if(cid == 0){ 
         TextView text1 = (TextView) findViewById(R.id.textView); 
         int count = DatabaseHandler.counter; 
         text1.setText("Products.java " + count); 
        } 
        else{ 
         // Hashmap for ListView 
         productsList = new ArrayList<HashMap<String, String>>(); 
  
         // Loading products in Background Thread 
         new LoadAllProducts().execute(); 
  
         // Get listview 
         ListView lv = getListView(); 
 
         lv.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 
  
            @Override 
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
                // getting values from selected ListItem 
                String pid = ((TextView) 
view.findViewById(R.id.product_id)).getText() 
                        .toString(); 
                String pname = ((TextView) 
view.findViewById(R.id.product_name)).getText() 
                        .toString(); 
                 
                Context context = getApplicationContext(); 
                Calendar today = Calendar.getInstance(); 
                DateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");; 
                today.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, 1); 
                String nextDate = format.format(today.getTime()); 
                DatabaseHandler.counter++; 
                CharSequence text = "H kratisi toy vivliou " + pname + " egine me 
epituxia. H paralavi tou vivliou mporei na pragmatopoiithei stis " + nextDate + ")!"; 
                int duration = Toast.LENGTH_SHORT; 
                Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration); 
                toast.show(); 
                 
            } 
        }); 
         
        Button login = (Button) findViewById(R.id.bktologin); 
        login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Main.class); 
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                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
            } 
 
        }); 
        } 
  
    } 
  
    @Override 
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
        // if result code 100 
        if (resultCode == 100) { 
            Intent intent = getIntent(); 
            finish(); 
            startActivity(intent); 
        } 
  
    } 
  
    /** 
     * Background Async Task to Load all product by making HTTP Request 
     * */ 
    class LoadAllProducts extends AsyncTask<String, String, String> { 
  
        /** 
         * Before starting background thread Show Progress Dialog 
         * */ 
        @Override 
        protected void onPreExecute() { 
            super.onPreExecute(); 
            pDialog = new ProgressDialog(Products.this); 
            pDialog.setMessage("Fortosi proiontwn . Parakalw perimenete.."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 
            pDialog.setCancelable(false); 
            pDialog.show(); 
        } 
  
        /** 
         * getting All products from url 
         * */ 
        protected String doInBackground(String... args) { 
            // Building Parameters 
            List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
            // getting JSON string from URL 
            JSONObject json = jParser.getJSONFromUrl(url_all_products, params); 
  
            // Check your log cat for JSON reponse 
            Log.d("All Products: ", json.toString()); 
  
            try { 
                // Checking for SUCCESS TAG 
                int success = json.getInt(TAG_SUCCESS); 
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                if (success == 1) { 
                    // products found 
                    // Getting Array of Products 
                    products = json.getJSONArray(TAG_PRODUCTS); 
  
                    // looping through All Products 
                    for (int i = 0; i < products.length(); i++) { 
                        JSONObject c = products.getJSONObject(i); 
  
                        // Storing each json item in variable 
                        String id = c.getString(TAG_PID); 
                        String name = c.getString(TAG_NAME); 
                        int category = c.getInt(TAG_CAT); 
                         
                        if(category == cid){ 
                         // creating new HashMap 
                         HashMap<String, String> map = new HashMap<String, 
String>(); 
                          
  
                         // adding each child node to HashMap key => value 
                         map.put(TAG_PID, id); 
                         map.put(TAG_NAME, name); 
  
                         // adding HashList to ArrayList 
                         productsList.add(map); 
                        } 
                    } 
                } else { 
                    Context context = getApplicationContext(); 
                    CharSequence text = "Den uparxoun vivlia"; 
                    int duration = Toast.LENGTH_SHORT; 
 
                    Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration); 
                    toast.show(); 
                } 
            } catch (JSONException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
  
            return null; 
        } 
  
        /** 
         * After completing background task Dismiss the progress dialog 
         * **/ 
        protected void onPostExecute(String file_url) { 
            // dismiss the dialog after getting all products 
            pDialog.dismiss(); 
            // updating UI from Background Thread 
            runOnUiThread(new Runnable() { 
                public void run() { 
                    /** 
                     * Updating parsed JSON data into ListView 
                     * */ 
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                    ListAdapter adapter = new SimpleAdapter( 
                            Products.this, productsList, 
                            R.layout.list_item, new String[] { TAG_PID, 
                                    TAG_NAME}, 
                            new int[] { R.id.product_id, R.id.product_name }); 
                    // updating listview 
                    setListAdapter(adapter); 
                } 
            }); 
  
        } 
  
    } 
} 

Η κλάση Register : 

package com.login; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.net.ConnectivityManager; 
import android.net.NetworkInfo; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.login.R; 
import com.login.library.DatabaseHandler; 
import com.login.library.MCrypt; 
import com.login.library.UserFunctions; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import java.io.IOException; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.MalformedURLException; 
import java.net.URL; 
 
public class Register extends Activity { 
 
    /** 
     *  JSON Response node names. 
     **/ 
    private static String KEY_SUCCESS = "success"; 
    private static String KEY_UID = "uid"; 
    private static String KEY_FIRSTNAME = "name"; 
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    private static String KEY_USERNAME = "uname"; 
    private static String KEY_EMAIL = "email"; 
    private static String KEY_USERTYPE = "usertype"; 
    private static String KEY_AT = "at"; 
    private static String KEY_ERROR = "error"; 
 
    /** 
     * Defining layout items. 
     **/ 
 
    EditText inputFirstName; 
    EditText inputLastName; 
    EditText inputUsername; 
    EditText inputEmail; 
    EditText inputPassword; 
    EditText inputAT; 
    Button btnRegister; 
    TextView registerErrorMsg; 
    MCrypt mcrypt = new MCrypt(); 
 
    /** 
     * Called when the activity is first created. 
     */ 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
       setContentView(R.layout.register); 
 
    /** 
     * Defining all layout items 
     **/ 
        inputFirstName = (EditText) findViewById(R.id.name); 
        inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email); 
        inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.pword); 
        inputAT = (EditText) findViewById(R.id.at); 
        btnRegister = (Button) findViewById(R.id.register); 
        registerErrorMsg = (TextView) findViewById(R.id.register_error); 
 
 
 
/** 
 * Button which Switches back to the login screen on clicked 
 **/ 
 
        Button login = (Button) findViewById(R.id.bktologin); 
        login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Login.class); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
            } 
 
        }); 
 
        /** 
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         * Register Button click event. 
         * A Toast is set to alert when the fields are empty. 
         * Another toast is set to alert Username must be 5 characters. 
         **/ 
 
        btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
 
                if (  ( !inputPassword.getText().toString().equals("")) && ( 
!inputFirstName.getText().toString().equals("")) && ( 
!inputEmail.getText().toString().equals("")) && ( 
!inputAT.getText().toString().equals("")) ) 
                { 
                    if ( inputEmail.getText().toString().length() > 4 ){ 
                    NetAsync(view); 
 
                    } 
                    else 
                    { 
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                                "To onoma prepei na exei toulaxiston 5 xaraktires ", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                            "Ena i perissotera pedia einai kena ", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
            } 
        }); 
       } 
    /** 
     * Async Task to check whether internet connection is working 
     **/ 
 
    private class NetCheck extends AsyncTask<String,String,Boolean> 
    { 
        private ProgressDialog nDialog; 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            nDialog = new ProgressDialog(Register.this); 
            nDialog.setMessage("Fortosi.."); 
            nDialog.setTitle("Elegxos Diktyou"); 
            nDialog.setIndeterminate(false); 
            nDialog.setCancelable(true); 
            nDialog.show(); 
        } 
 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(String... args){ 
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/** 
 * Gets current device state and checks for working internet connection by trying 
Google. 
 **/ 
            ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) 
getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
            NetworkInfo netInfo = cm.getActiveNetworkInfo(); 
            if (netInfo != null && netInfo.isConnected()) { 
                try { 
                    URL url = new URL("http://10.0.2.2/pcstore/android/"); 
                    HttpURLConnection urlc = (HttpURLConnection) 
url.openConnection(); 
                    urlc.setConnectTimeout(3000); 
                    urlc.connect(); 
                    if (urlc.getResponseCode() == 200) { 
                        return true; 
                    } 
                } catch (MalformedURLException e1) { 
                    // TODO Auto-generated catch block 
                    e1.printStackTrace(); 
                } catch (IOException e) { 
                    // TODO Auto-generated catch block 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return false; 
 
        } 
        @Override 
        protected void onPostExecute(Boolean th){ 
 
            if(th == true){ 
                nDialog.dismiss(); 
                new ProcessRegister().execute(); 
            } 
            else{ 
                nDialog.dismiss(); 
                registerErrorMsg.setText("Provlima stin syndesi"); 
            } 
        } 
    } 
 
 
 
 
 
    private class ProcessRegister extends AsyncTask<String, String, JSONObject> { 
 
/** 
 * Defining Process dialog 
 **/ 
        private ProgressDialog pDialog; 
 



107 
 

        String email,password,name,uname, at; 
        @Override 
        protected void onPreExecute() { 
            super.onPreExecute(); 
            inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.pword); 
            name = inputFirstName.getText().toString(); 
            email = inputEmail.getText().toString(); 
            password = inputPassword.getText().toString(); 
            at = inputAT.getText().toString(); 
            pDialog = new ProgressDialog(Register.this); 
            pDialog.setTitle("Syndesi Diktuou"); 
            pDialog.setMessage("Eggrafi ..."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 
            pDialog.setCancelable(true); 
            pDialog.show(); 
        } 
 
        @Override 
        protected JSONObject doInBackground(String... args) { 
 
 
        UserFunctions userFunction = new UserFunctions(); 
        String enc_name = null, enc_email = null, enc_password = null, enc_at = null; 
        try { 
         enc_name = MCrypt.bytesToHex(mcrypt.encrypt(name)); 
   enc_email = MCrypt.bytesToHex(mcrypt.encrypt(email)); 
   enc_password = MCrypt.bytesToHex(mcrypt.encrypt(password)); 
   enc_at = MCrypt.bytesToHex(mcrypt.encrypt(at)); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
        JSONObject json = userFunction.registerUser(enc_name, enc_email, 
enc_password, enc_at); 
 
            return json; 
 
 
        } 
       @Override 
        protected void onPostExecute(JSONObject json) { 
       /** 
        * Checks for success message. 
        **/ 
                try { 
                    if (json.getString(KEY_SUCCESS) != null) { 
                        registerErrorMsg.setText(""); 
                        String res = json.getString(KEY_SUCCESS); 
 
                        String red = json.getString(KEY_ERROR); 
 
                        if(Integer.parseInt(res) == 1){ 
                            pDialog.setTitle("Lipsi Dedomenon"); 
                            pDialog.setMessage("Fortosi Plhroforion"); 
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                            registerErrorMsg.setText("Epituxis Eggrafi"); 
 
 
                            // DatabaseHandler db = new 
DatabaseHandler(getApplicationContext()); 
                            JSONObject json_user = json.getJSONObject("user"); 
 
                            /** 
                             * Removes all the previous data in the SQlite database 
                             **/ 
 
                            UserFunctions logout = new UserFunctions(); 
                            logout.logoutUser(getApplicationContext()); 
                            String afirstname = null, aemail = null, ausername = 
null, auid = null, ausertype = null, aat = null; 
          try { 
           afirstname = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_FIRSTNAME))); 
           aemail = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_EMAIL))); 
           ausername = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_USERNAME))); 
           auid = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_UID))); 
           ausertype = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_USERTYPE))); 
           aat = new String( 
mcrypt.decrypt(json_user.getString(KEY_AT))); 
          } catch (Exception e) { 
           // TODO Auto-generated catch block 
           e.printStackTrace(); 
          } 
                            // 
db.addUser(afirstname.trim(),aemail.trim(),ausername.trim(),auid.trim(), 
ausertype.trim()); 
                            
                            /** 
                             * Stores registered data in SQlite Database 
                             * Launch Registered screen 
                             **/ 
 
                            Intent registered = new Intent(getApplicationContext(), 
Registered.class); 
 
                            /** 
                             * Close all views before launching Registered screen 
                            **/ 
                            registered.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
                            pDialog.dismiss(); 
                            startActivity(registered); 
 
 
                              finish(); 
                        } 
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                        else if (Integer.parseInt(red) ==2){ 
                            pDialog.dismiss(); 
                            registerErrorMsg.setText("O xristis idi uparxei"); 
                        } 
                        else if (Integer.parseInt(red) ==3){ 
                            pDialog.dismiss(); 
                            registerErrorMsg.setText("Lathos dieuthinsi Email"); 
                        } 
 
                    } 
 
 
                        else{ 
                        pDialog.dismiss(); 
 
                            registerErrorMsg.setText("Parousiastike provlima stin 
Eggrafi"); 
                        } 
 
                } catch (JSONException e) { 
                    e.printStackTrace(); 
 
 
                } 
            }} 
        public void NetAsync(View view){ 
            new NetCheck().execute(); 
        }} 
 
 

 

Η κλάση Registered : 

package com.login; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
 
import com.login.R; 
import com.login.library.DatabaseHandler; 
 
import java.util.HashMap; 
 
public class Registered extends Activity { 
 
 
 
 
    /** 
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     * Called when the activity is first created. 
     */ 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.registered); 
 
        DatabaseHandler db = new DatabaseHandler(getApplicationContext()); 
 
        HashMap<String,String> user = new HashMap<String, String>(); 
        user = db.getUserDetails(); 
         
        Button login = (Button) findViewById(R.id.login); 
        login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View view) { 
                Intent myIntent = new Intent(view.getContext(), Login.class); 
                startActivityForResult(myIntent, 0); 
                finish(); 
            } 
        }); 
    }} 

 

 

Η κλάση DatabaseHandler : 

package com.login.library; 
 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
 
import java.text.DateFormat; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.HashMap; 
 
public class DatabaseHandler extends SQLiteOpenHelper { 
 
 public static int counter = 0; 
  
    // All Static variables 
    // Database Version 
    private static final int DATABASE_VERSION = 1; 
 
    // Database Name 
    private static final String DATABASE_NAME = "cloud_contacts"; 
 
    // Login table name 
    private static final String TABLE_LOGIN = "login"; 
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    private static final String TABLE_STAT = "stat"; 
 
    // Login Table Columns names 
    private static final String KEY_ID = "id"; 
    private static final String KEY_FIRSTNAME = "name"; 
    private static final String KEY_EMAIL = "email"; 
    private static final String KEY_USERNAME = "uname"; 
    private static final String KEY_UID = "uid"; 
    private static final String KEY_USERTYPE = "usertype"; 
    private static final String KEY_RENT = "rent"; 
 
    public DatabaseHandler(Context context) { 
        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
    } 
 
    // Creating Tables 
    @Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
        String CREATE_LOGIN_TABLE = "CREATE TABLE " + TABLE_LOGIN + "(" 
                + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," 
                + KEY_FIRSTNAME + " TEXT," 
                + KEY_EMAIL + " TEXT UNIQUE," 
                + KEY_USERNAME + " TEXT," 
                + KEY_UID + " TEXT," 
                + KEY_USERTYPE + " TEXT" + ")"; 
        db.execSQL(CREATE_LOGIN_TABLE); 
         
        String CREATE_STAT_TABLE = "CREATE TABLE STAT (" 
                + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," 
                + KEY_RENT + " TEXT" + ")"; 
        db.execSQL(CREATE_STAT_TABLE); 
         
    } 
 
    // Upgrading database 
    @Override 
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
        // Drop older table if existed 
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_LOGIN); 
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS STAT"); 
        // Create tables again 
        onCreate(db); 
    } 
 
    /** 
     * Storing user details in database 
     * */ 
    public void addUser(String name, String email, String uname, String uid, String 
usertype) { 
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put(KEY_FIRSTNAME, name); // FirstName 
        values.put(KEY_EMAIL, email); // Email 
        values.put(KEY_USERNAME, uname); // UserName 
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        values.put(KEY_UID, uid); // Email 
        values.put(KEY_USERTYPE, usertype); // Email 
 
        // Inserting Row 
        db.insert(TABLE_LOGIN, null, values); 
        db.close(); // Closing database connection 
    } 
     
    /** 
     * Storing user details in database 
     * */ 
    public void addRent() { 
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put(KEY_RENT, " "); 
        // Inserting Row 
        db.insert("STAT", null, values); 
        db.close(); // Closing database connection 
    } 
     
    /** 
     * Getting user data from database 
     * */ 
    public HashMap<String, String> getUserDetails(){ 
        HashMap<String,String> user = new HashMap<String,String>(); 
        String selectQuery = "SELECT  * FROM " + TABLE_LOGIN; 
 
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 
        Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); 
        // Move to first row 
        cursor.moveToFirst(); 
        if(cursor.getCount() > 0){ 
            user.put("name", cursor.getString(1)); 
            user.put("email", cursor.getString(2)); 
            user.put("uname", cursor.getString(3)); 
            user.put("uid", cursor.getString(4)); 
            user.put("usertype", cursor.getString(5)); 
        } 
        cursor.close(); 
        db.close(); 
        // return user 
        return user; 
    } 
 
    /** 
     * Getting user login status 
     * return true if rows are there in table 
     * */ 
    public int getRowCount() { 
        String countQuery = "SELECT  * FROM " + TABLE_LOGIN; 
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 
        Cursor cursor = db.rawQuery(countQuery, null); 
        int rowCount = cursor.getCount(); 
        db.close(); 
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        cursor.close(); 
 
        // return row count 
        return rowCount; 
    } 
     
    /** 
     * Getting user login status 
     * return true if rows are there in table 
     * */ 
    public int getStatCount() { 
        String countQuery = "SELECT * FROM STAT"; 
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); 
        Cursor cursor = db.rawQuery(countQuery, null); 
        int rowCount = cursor.getCount(); 
        db.close(); 
        cursor.close(); 
 
        // return row count 
        return rowCount; 
    } 
     
    /** 
     * Re create database 
     * Delete all tables and create them again 
     * */ 
    public void resetTables(){ 
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
        // Delete All Rows 
        db.delete(TABLE_LOGIN, null, null); 
        db.close(); 
    } 
 
} 

 

 

Η κλάση JSONParser : 

package com.login.library; 
 
 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.util.List; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
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import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import android.util.Log; 
 
public class JSONParser { 
 
    static InputStream is = null; 
    static JSONObject jObj = null; 
    static String json = ""; 
 
    // constructor 
    public JSONParser() { 
 
    } 
 
    public JSONObject getJSONFromUrl(String url, List<NameValuePair> params) { 
 
        // Making HTTP request 
        try { 
            // defaultHttpClient 
            DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 
            HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 
            httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params)); 
 
            HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost); 
            HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 
            is = httpEntity.getContent(); 
 
        } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (ClientProtocolException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
        try { 
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( 
                    is, "iso-8859-1"), 8); 
            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
            String line = null; 
            while ((line = reader.readLine()) != null) { 
                sb.append(line + "\n"); 
            } 
            is.close(); 
            json = sb.toString(); 
            Log.e("JSON", json); 
        } catch (Exception e) { 
            Log.e("Buffer Error", "Error converting result " + e.toString()); 
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        } 
 
        // try parse the string to a JSON object 
        try { 
            jObj = new JSONObject(json); 
        } catch (JSONException e) { 
            Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 
        } 
 
        // return JSON String 
        return jObj; 
 
    } 
} 

 

 

Η κλάση Mcrypt : 

package com.login.library; 
 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; 
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 
 
public class MCrypt { 
 
        private String iv = "fedcba9876543210"; 
        private IvParameterSpec ivspec; 
        private SecretKeySpec keyspec; 
        private Cipher cipher; 
         
        private String SecretKey = "0123456789abcdef"; 
         
        public MCrypt() 
        { 
                ivspec = new IvParameterSpec(iv.getBytes()); 
 
                keyspec = new SecretKeySpec(SecretKey.getBytes(), "AES"); 
                 
                try { 
                        cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding"); 
                } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
                        // TODO Auto-generated catch block 
                        e.printStackTrace(); 
                } catch (NoSuchPaddingException e) { 
                        // TODO Auto-generated catch block 
                        e.printStackTrace(); 
                } 
        } 
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        public byte[] encrypt(String text) throws Exception 
        { 
                if(text == null || text.length() == 0) 
                        throw new Exception("Empty string"); 
                 
                byte[] encrypted = null; 
 
                try { 
                        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keyspec, ivspec); 
 
                        encrypted = cipher.doFinal(padString(text).getBytes()); 
                } catch (Exception e) 
                {                        
                        throw new Exception("[encrypt] " + e.getMessage()); 
                } 
                 
                return encrypted; 
        } 
         
        public byte[] decrypt(String code) throws Exception 
        { 
                if(code == null || code.length() == 0) 
                        throw new Exception("Empty string"); 
                 
                byte[] decrypted = null; 
 
                try { 
                        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keyspec, ivspec); 
                         
                        decrypted = cipher.doFinal(hexToBytes(code)); 
                } catch (Exception e) 
                { 
                        throw new Exception("[decrypt] " + e.getMessage()); 
                } 
                return decrypted; 
        } 
         
 
         
        public static String bytesToHex(byte[] data) 
        { 
                if (data==null) 
                { 
                        return null; 
                } 
                 
                int len = data.length; 
                String str = ""; 
                for (int i=0; i<len; i++) { 
                        if ((data[i]&0xFF)<16) 
                                str = str + "0" + 
java.lang.Integer.toHexString(data[i]&0xFF); 
                        else 
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                                str = str + 
java.lang.Integer.toHexString(data[i]&0xFF); 
                } 
                return str; 
        } 
         
                 
        public static byte[] hexToBytes(String str) { 
                if (str==null) { 
                        return null; 
                } else if (str.length() < 2) { 
                        return null; 
                } else { 
                        int len = str.length() / 2; 
                        byte[] buffer = new byte[len]; 
                        for (int i=0; i<len; i++) { 
                                buffer[i] = (byte) 
Integer.parseInt(str.substring(i*2,i*2+2),16); 
                        } 
                        return buffer; 
                } 
        } 
         
         
 
        private static String padString(String source) 
        { 
          char paddingChar = ' '; 
          int size = 16; 
          int x = source.length() % size; 
          int padLength = size - x; 
 
          for (int i = 0; i < padLength; i++) 
          { 
                  source += paddingChar; 
          } 
 
          return source; 
        } 
} 

 

Η κλάση UserFunctions : 

package com.login.library; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONObject; 
import android.content.Context; 
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public class UserFunctions { 
 
    private JSONParser jsonParser; 
 
    //URL of the PHP API 
    private static String loginURL = "http://10.0.2.2/pcstore/android/"; 
    private static String registerURL = "http://10.0.2.2/pcstore/android/"; 
 
    private static String login_tag = "login"; 
    private static String register_tag = "register"; 
 
 
    // constructor 
    public UserFunctions(){ 
        jsonParser = new JSONParser(); 
    } 
 
    /** 
     * Function to Login 
     **/ 
 
    public JSONObject loginUser(String email, String password){ 
        // Building Parameters 
        List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
        params.add(new BasicNameValuePair("tag", login_tag)); 
        params.add(new BasicNameValuePair("email", email)); 
        params.add(new BasicNameValuePair("password", password)); 
        JSONObject json = jsonParser.getJSONFromUrl(loginURL, params); 
        return json; 
    } 
 
     /** 
      * Function to  Register 
      **/ 
    public JSONObject registerUser(String name, String email, String password, String 
at){ 
        // Building Parameters 
        List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
        params.add(new BasicNameValuePair("tag", register_tag)); 
        params.add(new BasicNameValuePair("name", name)); 
        params.add(new BasicNameValuePair("email", email)); 
        params.add(new BasicNameValuePair("password", password)); 
        params.add(new BasicNameValuePair("at", at)); 
        JSONObject json = jsonParser.getJSONFromUrl(registerURL,params); 
        return json; 
    } 
 
 
    /** 
     * Function to logout user 
     * Resets the temporary data stored in SQLite Database 
     * */ 
    public boolean logoutUser(Context context){ 
        DatabaseHandler db = new DatabaseHandler(context); 
        db.resetTables(); 
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        return true; 
    } 
 
} 
 

 


