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Περίληψη

Η αφορμή για αυτή τη διπλωματική δόθηκε με την ανακάλυψη, ίσως του

μεγαλύτερου κενού ασφαλείας, του Heartbleed. Αυτό επηρέασε μια ανοικτού κώδικα 

βιβλιοθήκη του SSL/TLS, την OpenSSL. Από τότε τέθηκαν αρκετά ζητήματα 

ασφαλείας, όπως το κατά ποσό παραμένουν αξιόπιστοι οι μηχανισμοί ασφαλείας των 

λογισμικών ανοικτού κώδικα. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι αφού μελετήσουμε το OpenSSL και το 

Heartbleed, να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα. Αν διατηρείται δηλαδή σε υψηλά 

επίπεδα η ασφάλεια των υλοποιήσεων SSL/TLS ανοικτού κώδικα, ενώ παράλληλα πόσο 

οικονομικά συμφέρουσα είναι η επιλογή μιας τέτοιας λύσης για την ασφάλεια μιας 

εταιρείας. Για να το πετύχουμε αυτό αρχικά αναζητήσαμε στην Εθνική Βάση Δεδομένων 

Ευπαθειών (NVD) της Αμερικανικής κυβέρνησης τις ευπάθειες των πιο διαδεδομένων 

υλοποιήσεων SSL/TLS. Τις καταγράψαμε και αφού προσδιορίσαμε τη σοβαρότητα των 

ευπαθειών με τον τρόπο υπολογισμού CVSS, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι οι 

υλοποιήσεις κλειστού κώδικα παρουσιάζουν τις σοβαρότερες ευπάθειες, οπότε 

βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Στη συνέχεια μετά από μια βιβλιογραφική έρευνα 

που κάναμε προτείναμε σαν πιο συμφέρουσα λύση, για μια ανερχόμενη εταιρεία, τις 

υλοποιήσεις ανοικτού κώδικα.

Τέλος κατασκευάσαμε ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο, στο οποίο κάθε χρήστης 

μπορεί να αγοράσει προϊόντα, χρησιμοποιώντας κάποια προσωπικά δεδομένα (ονόματα, 

διευθύνσεις, αριθμός πιστωτικής κάρτας, κ.α.). Για να προστατέψουμε αυτά τα 

δεδομένα, χρησιμοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη OpenSSL. Παράλληλα με τη βοήθεια ενός 

προγράμματος ανάλυσης δικτύου (Wireshark), αποδείξαμε ότι τα δεδομένα δεν είναι 

εκτεθειμένα κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο.
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Abstract

The cause of this diploma was given by the discovery, perhaps of the biggest 

security gap, the Heartbleed. This gap influenced an open source library of SSL / TLS, 

the OpenSSL. Since then several security issues were raised, such as how reliable the

security mechanisms of open source software remain.

The purpose of this paper is to answer the above question, after the OpenSSL and 

Heartbleed are studied. In other words, we aim to study whether the security of the

implementations SSL / TLS open source is maintained at a high level, while at the same 

time how cost-effective is the choice of an open source solution for the security of a 

company. To achieve this, at first we searched into the National Vulnerability Database 

(NVD) of the American government, for the vulnerabilities of the most widely used 

implementations SSL / TLS. We recorded them and after having determined the severity 

of the vulnerabilities by using the calculation CVSS, we concluded that the closed source 

implementations present the most serious vulnerabilities and consequently they become 

untrustworthy. Furthermore, after a literature research, we proposed the open source 

implementations, as a more effective solution for an emerging company.

Finally we built an online pharmacy, in which every user can buy products, using 

certain personal data (names, addresses, credit card number, etc.). To protect this data, 

we used the OpenSSL library. Along with the help of a network analysis program 

(Wireshark), we proved that the data are not exposed during their transportation over the 

Internet.

Keywords: SSL, TLS, OpenSSL, Heartbleed, secure web server, self-sign 

certificates, cryptography, certificate authority, digital signature, HTTPS, MAC, Hush 

function, RSA, DH, MD5, X.509



vi

Πρόλογος – Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή κ. 

Μαυρίδη Ιωάννη και τον βοηθό του Σταύρο Σαλονικιά για την ανάθεση της παρούσας 

διπλωματικής, την καθοδήγηση και τις εύστοχες υποδείξεις τους, καθώς και την υπομονή 

που επέδειξαν σε όλα τα στάδια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, για τη συμπαράσταση και την 

υποστήριξη που μου παρέχουν.



vii

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή 13

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 13

1.2 Σκοπός – Στόχοι 2

1.3 Συνεισφορά 2

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 2

2 Μέθοδοι και Τεχνικές Προστασίας 4

2.1 Κρυπτογράφηση 5

2.1.1 Τι μπορούμε να πετύχουμε με την κρυπτογράφηση 6

2.1.2 Είδη Κρυπτογραφίας 7

2.2 Συναρτήσεις Κατακερματισμού (Hash Functions) 10

2.3 Κώδικας Αυθεντικοποίησης Μηνύματος (MAC) 11

2.4 Ψηφιακές Υπογραφές 12

2.5 Ψηφιακά Πιστοποιητικά 14

2.6 Αρχή Πιστοποίησης (Certificate authority, CA) 14

2.7 Λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών (Certificate Revocation List) 16

2.8 Κρυπτογραφικά συστήματα σήμερα 16

2.8.1 PGP (Pretty Good Privacy) 17

2.8.2 S/MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) 17

2.8.3 SET 18

2.8.4 SSH (Secure Shell) 18

2.8.5 SSL/TLS 19

2.9 OPENSSL 23

2.9.1 Λειτουργίες OpenSSL 24

2.9.2 Παραδείγματα Εντολών 29

2.10 Heartbleed 37

2.10.1 Εμφάνιση 37

2.10.2 Ανακάλυψη 38

2.10.3 Επίλυση 38

2.10.4 Εκμετάλλευση 39

2.10.5 Πιθανή γνώση και εκμετάλλευση πριν την αποκάλυψη 39

2.10.6 Συμπεριφορά 40



viii

2.10.7 Ποιους επηρεάζει και πόσο 45

2.10.8 Πόσο διαδεδομένη είναι η ευπάθεια; 46

2.10.9 Ιστοσελίδες και άλλες Online υπηρεσίες 47

2.10.10 Ποιες εκδόσεις της βιβλιοθήκης OpenSSL περιλαμβάνουν την ευπάθεια; 49

2.10.11 Ποια η κατάσταση αναφορικά με τα λειτουργικά συστήματα; 49

2.10.12 Η επίδραση στα Smartphones 50

2.10.13 Αίτια και πιθανά διδάγματα 53

2.10.14 Το μέλλον της ψηφιακής ασφάλειας 54

3 Σύγκριση Βιβλιοθηκών SSL 56

3.1 Βιβλιοθήκες SSL κλειστού και ανοικτού κώδικα 56

3.1.1 Θεμελιώδη και διακριτά χαρακτηριστικά κορυφαίων βιβλιοθηκών κλειστού 

κώδικα(Schannel, RSA BSAFE) 56

3.1.2 Θεμελιώδη και διακριτά χαρακτηριστικά κορυφαίων βιβλιοθηκών ανοικτού 

κώδικα (Botan, Oracle JSSE, OpenSSL) 60

3.2 Συγκριτική αξιολόγηση επιλεγμένων βιβλιοθηκών SSL ανοιχτού και κλειστού 

κώδικα 64

3.2.1 Σύγκριση ασφαλείας 64

3.2.2 Σύγκριση οικονομική (κόστος- όφελος) 70

3.3 Τελικά συμπεράσματα σύγκρισης 73

4 Περιγραφή και παρουσίαση Ηλεκτρονικού Φαρμακείου 75

4.1 Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 75

4.1.1 Επιλογή λειτουργικού συστήματος 76

4.1.2 Web Server Apache 77

4.1.3 MySQL 78

4.1.4 phpMyAdmin 78

4.1.5 HTML 79

4.1.6 CSS 79

4.1.7 JavaScript 80

4.1.8 PHP 80

4.2 Παρουσίαση ηλεκτρονικού φαρμακείου 81

4.2.1 Αρχική σελίδα 81

4.2.2 Η Βάση Δεδομένων του ηλεκτρονικού φαρμακείου 84

4.2.3 Λειτουργία του ηλεκτρονικού φαρμακείου 85



ix

4.2.4 Καλάθι αγορών 87

4.2.5 Αγορά προϊόντος 90

4.2.6 Επικοινωνία 93

4.3 Ενεργοποίηση μηχανισμών ασφάλειας του Apache 95

4.3.1 Ενεργοποίηση mod_ssl 95

4.3.2 Δημιουργία πιστοποιητικού 96

4.3.3 Παραμετροποίηση Apache 97

4.4 Έλεγχος αποτελεσμάτων χρήσης του OpenSSL 101

4.4.1 Μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία 102

4.4.2 Κρυπτογραφημένη επικοινωνία 107

5 Επίλογος 109

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 109

5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 110

Βιβλιογραφία 111



x

Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 2-1: Σύστημα Κρυπτογράφησης Αποκρυπτογράφησης ....................................... 6

Εικόνα 2-2: Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού........................................................... 7

Εικόνα 2-3: Κρυπτογράφηση Συμμετρικού Κλειδιού ...................................................... 8

Εικόνα 2-4: Δημιουργία σύνοψης με συνάρτηση Κατακερματισμού ............................. 11

Εικόνα 2-5: Παράδειγμα Αλγορίθμου MAC ................................................................. 12

Εικόνα 2-6: Διάγραμμα χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής ................................................. 13

Εικόνα 2-7: Ιεραρχία CA .............................................................................................. 15

Εικόνα 2-8: Διαδικασία χειραψίας SSL......................................................................... 22

Εικόνα 0-1: Εξήγηση λειτουργίας Heartbleed ............................................................... 42

Εικόνα 0-2: Heartbeat OpenSSL................................................................................... 43

Εικόνα 0-4: Μερίδιο αγοράς Web servers σε ενεργά site............................................... 46

Εικόνα 0-5: Οι περισσότερο ευάλωτοι servers χρησιμοποιούν Apache ......................... 47

Εικόνα 0-6: Μη ασφαλές κανάλι επικοινωνίας.............................................................. 52

Εικόνα 0-7: Reverse Heartbleed.................................................................................... 52

Εικόνα 3-1: Στιγμιότυπο από την χρήση του Διαχειριστή "Πορτοφολιού Oracle" ......... 63

Εικόνα 4-1: Logo Φαρμακείου...................................................................................... 75

Εικόνα 4-2: Αρχική σελίδα ........................................................................................... 81

Εικόνα 4-3: Menu ......................................................................................................... 81

Εικόνα 4-4: Login/Register........................................................................................... 83

Εικόνα 4-5: Εφημερίες.................................................................................................. 83

Εικόνα 4-6: Social buttons ............................................................................................ 83

Εικόνα 4-7: Προσφορές Φαρμακείου ............................................................................ 84

Εικόνα 4-8: Σελίδα Register.......................................................................................... 86

Εικόνα 4-9: Σελίδα Login ............................................................................................. 87

Εικόνα 4-10: Εισαγωγικό μήνυμα ................................................................................. 87

Εικόνα 4-11: Άδειο καλάθι αγορών .............................................................................. 88

Εικόνα 4-12: Καλάθι αγορών........................................................................................ 88

Εικόνα 4-13: Τροποποίηση ποσότητας προϊόντων ........................................................ 89

Εικόνα 4-14: Εμφάνιση τροποποίησης ποσότητας ........................................................ 89

Εικόνα 4-15: Καλάθι με δύο προϊόντα .......................................................................... 90

Εικόνα 4-16: Προϊόντα για κρυολόγημα ....................................................................... 91



xi

Εικόνα 4-17: Μήνυμα προσθήκης στο καλάθι............................................................... 91

Εικόνα 4-18: Καλάθι έτοιμο για παραγγελία ................................................................. 92

Εικόνα 4-19: Συμπλήρωση στοιχείων αγοράς ............................................................... 92

Εικόνα 4-20: Μήνυμα ολοκλήρωσης αγοράς ................................................................ 93

Εικόνα 4-21: Εμφάνιση στοιχείων στη βάση Pharmacy ................................................ 93

Εικόνα 4-22: Menu Επικοινωνία................................................................................... 93

Εικόνα 4-23: Συμπληρωμένη φόρμας επικοινωνίας ...................................................... 94

Εικόνα 4-24: Προσθήκη μηνύματος και στοιχείων χρήστη στη βάση............................ 94

Εικόνα 4-25: Μήνυμα έγκρισης πιστοποιητικού ........................................................... 99

Εικόνα 4-26: Προσθήκη εξαίρεσης πιστοποιητικού ...................................................... 99

Εικόνα 4-27: Πληροφορίες σύνδεσης.......................................................................... 100

Εικόνα 4-28: Επιπλέον πληροφορίες σύνδεσης ........................................................... 100

Εικόνα 4-29: Πληροφορίες πιστοποιητικού................................................................. 101

Εικόνα 4-30: Επιλογή interface για έλεγχο κίνησης .................................................... 103

Εικόνα 4-31: Έναρξη καταγραφής πακέτων................................................................ 103

Εικόνα 4-32: Φίλτρο HTTP ........................................................................................ 104

Εικόνα 4-33: Εμφάνιση ονόματος χρήστη και κωδικού............................................... 104

Εικόνα 4-34: Εκτεθειμένες εικόνες ............................................................................. 105

Εικόνα 4-35: Δημιουργία TCP Stream ........................................................................ 105

Εικόνα 4-36: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός μας στο stream .................................... 105

Εικόνα 4-37: Εμφάνιση στοιχείων αγοράς .................................................................. 106

Εικόνα 4-38: Όλα τα στοιχεία της αγοράς σε συνεχόμενη ροή .................................... 106

Εικόνα 4-39: URL με HTTPS ..................................................................................... 107

Εικόνα 4-40: Φίλτρο θύρας 443 .................................................................................. 107

Εικόνα 4-41: Κρυπτογραφημένη κίνηση ..................................................................... 108

Εικόνα 4-42: Κρυπτογραφημένη ροή κίνησης............................................................. 108

Εικόνα 0-1: Αρχική σελίδα Apache ............................................................................ 119

Εικόνα 0-2: Επιτυχής εγκατάσταση MySQL............................................................... 121

Εικόνα 0-3: Πληροφορίες έκδοσης PHP ..................................................................... 122

Εικόνα 0-4: Σελίδα εισόδου phpMyAdmin ................................................................. 123

Εικόνα 0-5: Αρχική σελίδα Wireshark ........................................................................ 125



xii

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Σημαντικότητα ευπαθειών .......................................................................... 68

Πίνακας 2: Η βάση Pharmacy του φαρμακείου μας ...................................................... 85



xiii

1
1 Εισαγωγή

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος

Το Διαδίκτυο είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία στη ζωή του σύγχρονου 

ανθρώπου. Χρησιμοποιείται καθημερινά για αναζήτηση πληροφοριών και γνώσης, για 

επικοινωνία, για αγορές μέσω διαδικτύου, αλλά και για διάφορους τρόπους ψυχαγωγίας. 

Οπότε είναι αντιληπτό ότι οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες 

και αυτός είναι ο λόγος που το κάνει τόσο ελκυστικό.

Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο σύμπλεγμα 

διαφορετικών δικτύων, τα οποία για να επικοινωνήσουν χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο 

TCP/IP. Παράλληλα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για 

την επικοινωνία τους και για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών. Όλες αυτές 

οι εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη ασφάλειας, της προστασίας δηλαδή των ευαίσθητων 

δεδομένων που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.

Όμως, έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα προβλήματα ασφαλείας τα οποία 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό γνωστές εφαρμογές του Διαδικτύου και εξέθεσαν σε 

κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες εκατομμυρίων χρηστών. Τα προβλήματα αυτά 

ονομάζονται ευπάθειες (vulnerabilities) και οφείλονται συνήθως σε ένα ευάλωτο σημείο 

της σχεδίασης ή κάποιο σφάλμα στην υλοποίηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε έναν 

κακόβουλο χρήστη να προκαλέσει ζημιά στους ιδιοκτήτες και τους υπόλοιπους χρήστες 

της εφαρμογής ή ακόμα και σε άλλες εφαρμογές ή χρήστες οι οποίοι βασίζονται στην 

ευάλωτη εφαρμογή.

Η μεγαλύτερη ευπάθεια του Διαδικτύου ανακαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2014 και 

εξαιτίας της σημαντικότητάς της ονομάστηκε Heartbleed (αιμορραγία της καρδιάς). Τo
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σφάλμα αυτό προκλήθηκε στο OpenSSL το οποίο είναι μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα 

του πρωτοκόλλου ασφαλείας SSL/TLS. Η ανοικτού κώδικα φύση του OpenSSL

δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στο κατά πόσο είναι ασφαλές οι υλοποιήσεις ανοικτού 

κώδικα.

1.2 Σκοπός – Στόχοι

Αυτή η ανακάλυψη μας ενέπνευσε στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά 

θα μελετήσουμε διάφορα ζητήματα ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών, στη συνέχεια 

θα επιχειρήσουμε μια σύγκριση των υλοποιήσεων ανοικτού και κλειστού κώδικα με 

κριτήριο την ασφάλεια, ενώ τέλος θα υλοποιήσουμε μια πειραματική εφαρμογή στην 

οποία θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη OpenSSL.

1.3 Συνεισφορά

Εξετάζοντας διάφορες υλοποιήσεις ανοικτού και κλειστού κώδικα του 

πρωτοκόλλου ασφαλείας SSL/TLS απαντήσαμε στο ερώτημα που τέθηκε μετά την 

ανακάλυψη του Heartbleed για το ποιές υλοποιήσεις είναι ασφαλέστερες και πιο 

συμφέρουσες.

Χρησιμοποιώντας μια από τις υλοποιήσεις που παρουσιάσαμε (OpenSSL), 

κατασκευάσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή και πιο συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό 

φαρμακείο.

Τέλος με τη βοήθεια ενός προγράμματος ανάλυσης δικτύων αποδείξαμε τη 

λειτουργία του OpenSSL στην εφαρμογή μας.

1.4 Διάρθρωση της μελέτης

Περιληπτικά θα αναφέρουμε τη δομή της εργασίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουμε χρήσιμα εργαλεία της ασφάλειας 

πληροφοριών όπως είναι η κρυπτογραφία, περιγράφουμε τη βιβλιοθήκη OpenSSL και 

παρουσιάζουμε το Heartbleed. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη συγκριτική αξιολόγηση των υλοποιήσεων 

ανοικτού και κλειστού κώδικα του SSL.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό φαρμακείο που 

κατασκευάσαμε στο οποίο εφαρμόσαμε το OpenSSL. Επίσης μέσω ενός προγράμματος 

καταγραφής δικτύου (wireshark) αποδείξαμε την ασφάλιση των δεδομένων που 

διακινούνται στην εφαρμογή μας.

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτουμε τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας, 

αλλά και μελλοντικές επεκτάσεις στον κλάδο της ασφάλειας.
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2
2 Μέθοδοι και Τεχνικές Προστασίας

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η ευρεία διάδοση του Διαδικτύου 

ως ένα παγκόσμιο μέσο μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών έχει σαν αποτέλεσμα 

να γίνονται καθημερινά πάρα πολλές ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του αυτού. Λογικό 

επακόλουθο είναι να ανταλλάσσονται άπειρα bits προσωπικών και ευαίσθητων 

δεδομένων. Με τον όρο ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν εννοούμε μόνο τις οικονομικές 

συναλλαγές αλλά κάθε ανταλλαγή δεδομένων που γίνεται στο διαδίκτυο. Τα  δεδομένα 

αυτά δεν πρέπει να αλλοιωθούν κατά την μετάδοσή τους και ο παραλήπτης πρέπει να τα 

λάβει χωρίς την παραμικρή αλλαγή. Ο παραλήπτης θα πρέπει επίσης να είναι σίγουρος 

για την ταυτότητα του αποστολέα. Σε μια συναλλαγή οποιοσδήποτε συμμετέχει 

απαγορεύεται να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην συναλλαγή εκ 

των υστέρων. 

Τα τελευταία που περιγράψαμε αποτελούν τις επιθυμητές ιδιότητες μιας 

ασφαλούς επικοινωνίας και είναι ο στόχος κάθε υλοποίησης ασφάλειας. Αυτές είναι:

 Εμπιστευτικότητα: Μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να είναι σε 

θέση να κατανοούν τα περιεχόμενα του μηνύματος που μεταδίδεται. Εξαιτίας της 

δυνατότητας επιτιθέμενων να υποκλέψουν το μήνυμα, χρησιμοποιείται 

κρυπτογράφηση ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Με 

αυτόν τον τρόπο αν ένα μήνυμα υποκλαπεί δεν είναι κατανοητό από τον 

υποκλοπέα.

 Ακεραιότητα: Εξασφαλίζει ότι η πληροφορία που μεταδίδεται δεν έχει 

τροποποιηθεί εκούσια ή ακούσια κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Για 

εξασφάλισης της ακεραιότητας χρησιμοποιούμε συναρτήσεις κατακερματισμού 

οι οποίες αποτρέπουν έναν εισβολέα να αντικαταστήσει ένα μήνυμα με κάποιο 

άλλο.
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 Αυθεντικοποίηση: Είναι η διαδικασία που επιβεβαιώνει την ταυτότητα του 

αποστολέα και του παραλήπτη πάνω σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Η πιο 

συνηθισμένη μορφή αυθεντικοποίησης είναι η χρήση κωδικού, όμως επειδή δεν 

είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει επιθέσεις χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

άλλες τεχνικές που αυξάνουν την ασφάλεια, όπως η κρυπτογραφία.

 Μη αποποίηση: Αποτρέπει είτε τον αποστολές είτε τον παραλήπτη να αρνηθούν 

την ύπαρξη ενός μηνύματος που έχει ήδη μεταδοθεί. Έτσι, όταν στέλνεται ένα 

μήνυμα, ο παραλήπτης μπορεί να αποδείξει ότι ο αποστολέας έστειλε πράγματι 

το μήνυμα. Με τον ίδιο τρόπο, όταν παραλαμβάνεται ένα μήνυμα ο αποστολέας 

μπορεί να αποδείξει ότι ο υποτιθέμενος παραλήπτης όντως παρέλαβε το μήνυμα.

2.1 Κρυπτογράφηση

Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, τίθεται σε κίνδυνο μόλις μεταδοθούν πάνω 

σε μη ασφαλείς γραμμές επικοινωνιών ή δικτύου. Στο Διαδίκτυο στο οποίο δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε με ποιον επικοινωνούμε, αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι, 

ή αν είναι κάποιος κακόβουλος χρήστης, απαραίτητο για τη διασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών μεταξύ δύο χρηστών είναι η χρήση της 

κρυπτογράφησης.

Κρυπτογράφηση είναι η ριζική αλλαγή δεδομένων σε μορφή που να είναι 

αδύνατον να διαβαστεί χωρίς την γνώση του κλειδιού, το οποίο είναι μια ακολουθία από 

bits και χρησιμοποιείται μαζί με κατάλληλο αλγόριθμο. Ο σκοπός της είναι να 

εξασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων κρατώντας τα μυστικά από όλους όσους 

μπορούν να τα προσπελάσουν. Η αντίθετη διαδικασία λέγεται αποκρυπτογράφηση και 

μας βοηθάει να μετατρέψουμε τα δεδομένα που παραποιήσαμε με την κρυπτογράφηση 

στην αρχική τους μορφή. 

Η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση χρειάζονται ένα κοινό μυστικό, 

όπως προείπαμε το οποίο είναι το κλειδί. Για μερικούς μηχανισμούς χρησιμοποιείται το 

ίδιο κλειδί και για την κρυπτογράφηση και για την αποκρυπτογράφηση, για άλλους όμως 

τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται διαφέρουν.
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Εκτός από την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας η κρυπτογραφία παρέχει 

μηχανισμούς και για αυθεντικοποίηση. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι η ψηφιακή 

υπογραφή, η οποία αντιστοιχίζει ένα έγγραφο με τον ιδιοκτήτη ενός κλειδιού ούτος ώστε 

όσοι διαβάσουν αυτό το έγγραφο να είναι γνωρίζουν και το δημιουργό του.

Εικόνα 2-1: Σύστημα Κρυπτογράφησης Αποκρυπτογράφησης

2.1.1 Τι μπορούμε να πετύχουμε με την κρυπτογράφηση

Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι η κρυπτογράφηση προστατεύει δεδομένα κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς τους μέσα στο διαδίκτυο ή ακόμα όταν είναι αποθηκευμένες σε 

έναν υπολογιστή. Παράλληλα εμποδίζει και εντοπίζει ακούσιες ή εκούσιες μετατροπές 

των δεδομένων μας κατά τη μεταφορά τους. Τέλος μας βοηθάει να αυθεντικοποιήσουμε 

τερματικά σημεία, αλλά και τον ιδιοκτήτη ή το δημιουργό ενός εγγράφου.

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα γιατί 

η κρυπτογράφηση από μόνη της δε μας εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ότι τα δεδομένα μας δε προφυλάσσονται από εισβολείς που σκοπό 

έχουν να σβήσουν τα δεδομένα μας. Επίσης μπορεί κάποιος κακόβουλος χρήστης να 

τροποποιήσει ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης για μπορεί να αποκρυπτογραφήσει όλα 

τα μηνύματα με το δικό του κλειδί. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ο ίδιος 

κακόβουλος χρήστης αν έχει πρόσβαση στα δεδομένα μας πριν την κρυπτογράφηση 

αλλά και μετά την αποκρυπτογράφηση.

Για όλους αυτούς του λόγους, δε πρέπει η κρυπτογράφηση να θεωρείται σαν 

υποκατάστατο άλλων μέτρων ασφαλείας, αλλά σαν τμήμα της συνολικής στρατηγικής 

ασφαλείας που έχουμε.
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2.1.2 Είδη Κρυπτογραφίας 

2.1.2.1 Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Δημοσίου κλειδιού (Public-Key Cryptography)

Η ασύμμετρη κρυπτογραφία ή αλλιώς κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού 

χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. 

Κάθε χρήστης έχει ένα ζευγάρι κλειδιών, το ένα είναι το δημόσια κλειδί και το άλλο το 

ιδιωτικό. Το δημόσιο δημοσιοποιείται, ενώ το ιδιωτικό είναι μυστικό. Όλες οι 

επικοινωνίες βασίζονται στο δημόσιο κλειδί καθώς το ιδιωτικό δε μεταδίδεται στο 

διαδίκτυο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να 

επιβεβαιωθεί η αντιστοίχηση των δημοσίων κλειδιών με τους ιδιοκτήτες τους για 

αποφυγή πλαστοπροσωπίας. Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού χρησιμοποιείται και 

για παραγωγή ψηφιακών υπογραφών.

Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού γίνεται ως εξής: ο χρήστης Α για να 

στείλει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στον χρήστη Β, χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί 

του Β για να το κρυπτογραφήσει και στη συνέχεια το στέλνει στον Β. Ο Β, αφού 

παραλάβει το μήνυμα, χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να το 

αποκρυπτογραφήσει. 

Εικόνα 2-2: Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού
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Με αυτό τον τρόπο που περιγράψαμε πετύχαμε την εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων αλλά όχι την πιστοποίηση του αποστολέα. Για να εξασφαλίσουμε και τις δύο 

αρχές ασφάλειας ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα αρχικά με το δικό του ιδιωτικό 

κλειδί και στη συνέχεια με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Μόλις το παραλάβει ο 

παραλήπτης θα χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει 

(εμπιστευτικότητα) και στη συνέχεια θα αποκρυπτογραφήσει το αποτέλεσμα 

χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του αποστολέα (πιστοποίηση).

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού είναι Diffie-

Hellman, RSA, DSS.

2.1.2.2 Συμμετρική Κρυπτογραφία (Symmetric Cryptography ή Secret-Key

Cryptography)

Στη συμμετρική κρυπτογραφία ο αποστολέας και ο παραλήπτης μοιράζονται το 

ίδιο μυστικό κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση αλλά και για την 

αποκρυπτογράφηση.

Εικόνα 2-3: Κρυπτογράφηση Συμμετρικού Κλειδιού

Η συμμετρική κρυπτογραφία χρησιμοποιείται όχι μόνο για κρυπτογράφηση, άλλα 

και για πιστοποίηση ταυτότητας. Μία τέτοια τεχνική είναι η Message Authentication

Code (MAC) η οποία χρησιμοποιεί μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού 

και ένα μυστικό κλειδί.
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Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης συμμετρικού κλειδιού είναι οι DES, Triple

DES, IDEA, RC2, RC4, AES.

2.1.2.3 Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα της Συμμετρικής και Ασύμμετρης 

Κρυπτογραφίας

Εφόσον περιγράψαμε τα δύο είδη κρυπτογραφίας θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στο ερώτημα ποιό από τα δύο είναι προτιμότερο. 

Οι Needham και Schroeder συμπέραναν ότι ο αλγόριθμος συμμετρικής 

κρυπτογράφησης είναι αποδοτικότερος του δημοσίου κλειδιού. Βέβαια παρέβλεψαν την 

έλλειψη ασφάλειας της κρυπτογράφησης συμμετρικού κλειδιού. Οπότε για να 

επιλέξουμε σωστά πρέπει να ελέγξουμε εκτός από την απόδοση και την ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της συμμετρικής κρυπτογραφίας, είναι η συνεννόηση 

και ανταλλαγή του κλειδιού, χωρίς αυτό να διαρρεύσει. Η μετάδοσή του μέσω 

διαδικτύου δεν ενδείκνυται καθώς μπορεί να υποκλαπεί από κάποιον κακόβουλο χρήστη 

ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να τροποποιήσει και να πλαστογραφήσει την 

επικοινωνία του αποστολέα με τον παραλήπτη. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η 

κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού κατά την οποία τα ιδιωτικά κλειδιά των χρηστών δε 

μεταδίδονται πουθενά.

Επιπλέον στην  κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού είναι απαραίτητο να 

επαληθεύονται οι ιδιοκτήτες των δημόσιων κλειδιών από κάποια έμπιστη Αρχή 

Πιστοποίησης (CA). Οπότε κάποιος κακόβουλος χρήστης μπορεί να εξαπατήσει τον 

οργανισμό και να αντιστοιχίσει το δικό του όνομα με το δημόσιο κλειδί κάποιου νόμιμου 

χρήστη.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δύο είδη κρυπτογραφίας χρησιμοποιούνται 

για διαφορετικούς σκοπούς. Για κρυπτογράφηση δεδομένων επιλέγουμε συμμετρική 

κρυπτογράφηση καθώς είναι πιο γρήγορη από τη ασύμμετρη, ενώ για διαχείριση 

κλειδιού προτιμούμε συμμετρική κρυπτογράφηση.

Παράλληλα πρέπει να έχουμε υπόψη και κάτι ακόμα. Εάν θέλουν να 

ανταλλάξουν δεδομένα μεταξύ τους N χρήστες με συμμετρική κρυπτογράφηση κάθε 
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χρήστης χρειάζεται n-1 κλειδιά, δηλαδή για Ν χρήστες n(n-1), ενώ με κρυπτογράφηση 

δημοσίου κλειδιού αρκούν συνολικά n κλειδιά. 

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι τα δύο είδη κρυπτογράφησης μπορούν να 

συνεργαστούν με σκοπό να εξαλείψουμε όσο γίνεται τα μειονεκτήματα του καθενός. 

Ένα παράδειγμα είναι στο οποίο χρησιμοποιούμε ασύμμετρη κρυπτογραφία για την 

ασφαλή ανταλλαγή μυστικού κλειδιού, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για 

κρυπτογράφηση δεδομένων περιγράφεται παρακάτω.

Ο αποστολέας Α δημιουργεί ένα μυστικό κλειδί συνόδου, το οποίο κρυπτογραφεί 

με το δημόσιο κλειδί του Β και το αποστέλλει. Ο Β χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί 

για να αποκτήσει το κλειδί της συνόδου το οποίο θα χρησιμοποιήσουνε με τον Α για την 

ανταλλαγή μηνυμάτων. Αυτό που περιγράψαμε ονομάζεται υβριδική κρυπτογραφία και 

εφαρμόζεται στο πρωτόκολλο SSL/TLS. 

2.2 Συναρτήσεις Κατακερματισμού (Hash Functions)

Η συνάρτηση κατακερματισμού είναι μια μαθηματική συνάρτηση που μπορεί να 

έχει σαν είσοδο ένα μη συγκεκριμένο μέγεθος δεδομένων και να εξάγει μια σταθερού 

μήκους συμβολοσειρά. Η έξοδος αποκαλείται συνήθως "σύνοψη" (digest).

Μια συνάρτηση κατακερματισμού έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

 Εύκολος υπολογισμός της σύνοψης.

 Είναι ανέφικτο να βρούμε την είσοδο από την σύνοψη.

 Εάν αλλοιωθεί η είσοδος θα αλλοιωθεί και η έξοδος.

 Είναι ανέφικτο δύο διαφορετικές είσοδοι που δημιουργούν την ίδια σύνοψη.

Οι συναρτήσεις κατακερματισμού χρησιμοποιούνται σε τεχνικές ασφάλειας 

πληροφοριών όπως στις ψηφιακές υπογραφές, τον κώδικα αυθεντικοποίησης μηνύματος 

(MAC) και άλλες μορφές πιστοποίησης αυθεντικότητας των δεδομένων. Διάσημες 

συναρτήσεις κατακερματισμού είναι οι MD5, SHA-1 και η SHA-2. 
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Εικόνα 2-4: Δημιουργία σύνοψης με συνάρτηση Κατακερματισμού

2.3 Κώδικας Αυθεντικοποίησης Μηνύματος (MAC)

Μια πολύ συνηθισμένη τεχνική αυθεντικοποίησης μηνύματος είναι ο Κώδικας 

Αυθεντικοποίησης Μηνυμάτων (Message Authentication Code – MAC). Για να 

λειτουργήσει αυτή η τεχνική χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ένα μυστικό κλειδί το 

οποίο προσαρτάται στο μήνυμα.  Έστω ότι δύο οντότητες ο Α και ο Β που επιθυμούν να 

επικοινωνήσουν και γνωρίζουν ένα μυστικό κλειδί το ΚΑΒ.  Για να στείλει ο Α ένα 

μήνυμα στο Β δημιουργεί το μήνυμα M, συνενώνει το ΚΑΒ με το M και υπολογίζει τον 

κατακερματισμό τους H(M+ΚΑΒ). Αυτό είναι το MAC το οποίο στη συνέχεια το 

προσθέτει στο αρχικό μήνυμα δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μήνυμα (Μ, H(M+ΚΑΒ)) 

το οποίο στέλνεται στο Β.  Ο Β με τη σειρά του κάνει τον ίδιο υπολογισμό στο μήνυμα 

που έλαβε, χρησιμοποιώντας το ίδιο μυστικό κλειδί και παράγει ένα νέο MAC.  Στη 

συνέχεια ο Β συγκρίνει το MAC  που παρέλαβε με αυτό υπολόγισε ο ίδιος.  Εφόσον 

μόνο ο Α και ο Β γνωρίζουν το μυστικό κλειδί και τα MAC  είναι ίσα,  τότε 

συμπεραίνουμε τα εξής: 
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 Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει ότι το μήνυμα δεν έχει αλλοιωθεί κατά τη διάρκεια 
της μετάδοσης. Εάν όμως αυτό αλλοιωθεί με κάποιο τρόπο, τότε το MAC που θα 
υπολογίσει ο παραλήπτης θα είναι διαφορετικό με το MAC του αποστολέα.  

 Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει τον αποστολέα του μηνύματος. Αυτή η επιβεβαίωση 
προκύπτει από το γεγονός ότι κανείς, εκτός του αποστολέα και παραλήπτη, δε 
γνωρίζει ο μυστικό κλειδί οπότε κανένας άλλος δεν μπορεί να δημιουργήσει 
μήνυμα με το ίδιο MAC.

Ο πιο συνηθισμένος αλγόριθμος MAC είναι ο HMAC.

Εικόνα 2-5: Παράδειγμα Αλγορίθμου MAC

2.4 Ψηφιακές Υπογραφές

Όπως αναφέραμε παραπάνω με την κρυπτογράφηση εξασφαλίζουμε 

εμπιστευτικότητα  στην επικοινωνία μεταξύ δύο οντοτήτων. Με τις ψηφιακές υπογραφές 

μπορούμε να πετύχουμε την ακεραιότητα μηνύματος, δηλαδή ότι δεν αλλοιώθηκε κατά 

την μεταφορά. Την πιστοποίηση ότι το μήνυμα ανήκει στον αποστολέα ο οποίος το 

υπέγραψε και της αποτροπής άρνησης παραδοχής συμμετοχής (non-repudiation) δηλαδή 
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η αδυναμία άρνησης των ενεργειών για την τροποποίηση, την αποστολή ή τη λήψη μίας 

πληροφορίας.

Για να υπογράψει ένα μήνυμα ο αποστολέας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει μια 

σύνοψη του μηνύματος με μια συνάρτηση hash. Οποιαδήποτε αλλοίωση του αρχικού 

μηνύματος θα επιφέρει αλλαγή και στη σύνοψη του μηνύματος.

Στη συνέχεια, θα κρυπτογραφήσει τη σύνοψη με το Ιδιωτικό του Κλειδί ούτος 

ώστε να μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με το δικό του Δημόσιο Κλειδί, η 

κρυπτογραφημένη σύνοψη είναι η ψηφιακή υπογραφή. Στη σημείο αυτό θα 

κρυπτογραφήσει την υπογραφή μαζί με το μήνυμα χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί 

του παραλήπτη και θα τα αποστείλει. 

Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει αλλοιωθεί το μήνυμα και ότι ο 

αποστολέα του είναι αυτός που έπρεπε να είναι. Για να το πετύχει αυτό αρχικά 

αποκρυπτογραφεί ολόκληρο το μήνυμα. Στη συνέχεια αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή 

υπογραφή με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα και τέλος δημιουργεί ο ίδιος τη σύνοψη 

του μηνύματος για να τη συγκρίνει με τη σύνοψη που παρέλαβε από τον αποστολέα και 

να επαληθεύσει ότι δεν έχει αλλοιωθεί.

Εικόνα 2-6: Διάγραμμα χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής
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2.5 Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι έγγραφα που χρησιμοποιούμε για να αναγνωρίσουμε 

ένα χρήστη και να μάθουμε το δημόσιο κλειδί του. Είναι δηλαδή μια ψηφιακά 

υπογεγραμμένη δήλωση η οποία εκδίδεται από μια έμπιστη αρχή πιστοποίησης (Trusted

third party – Certificate Authority) και πιστοποιεί την αυθεντικότητα ενός δημοσίου 

κλειδιού το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να αποκρυπτογραφήσουμε τη ψηφιακή 

υπογραφή του ιδιοκτήτη αυτού του κλειδιού. 

Η αρχή πιστοποίησης, χρησιμοποιεί το δικό της ιδιωτικό κλειδί για να 

κρυπτογραφήσει το δημόσιο κλειδί της ψηφιακής υπογραφής και με αυτό τον τρόπο 

δηλώνει ότι έχει ελέγξει το δημόσιο κλειδί και όντος ανήκει στον υπογράφοντα.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:

 Το ονοματεπώνυμο και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο του 
πιστοποιητικού.

 Το δημόσιο κλειδί του κατόχου του πιστοποιητικού.
 Την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.
 Το όνομα και την ψηφιακή υπογραφή της Αρχής Πιστοποίησης που το εξέδωσε.
 Τον σειριακό αριθμό του πιστοποιητικού

Κλείνοντας τα ψηφιακά πιστοποιητικά:

 Πιστοποιούν ότι οι κάτοχοί τους, άνθρωποι, ιστοσελίδες, συσκευές δικτύου, είναι 
όντως αυτοί που ισχυρίζονται

 Βοηθούν στην προστασία των δεδομένων που μεταφέρονται από υποκλοπή και 
τροποποίηση

2.6 Αρχή Πιστοποίησης (Certificate authority, CA)

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το δημόσιο κλειδί ενός χρήστη μπορεί να 

υπογραφεί από κάποιο τρίτο πρόσωπο ή οργανισμό που τυγχάνει δημόσιας 

εμπιστοσύνης. Οι Αρχές Πιστοποίησης είναι εμπορικοί οργανισμοί που παρέχουν επί 
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αμοιβής ψηφιακά πιστοποιητικά στους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό γνωστοποιείται ότι 

το δημόσιο κλειδί του χρήστη είναι αυθεντικό και του ανήκει. Επίσης είναι απαραίτητο 

μέρος της χειραψίας SSL.

Η CA δημιουργεί πιστοποιητικά που περιέχουν ένα δημόσιο κλειδί και μια 

ταυτότητα χρήστη. Κάθε πιστοποιητικό επιβεβαιώνει, ότι το δημόσιο κλειδί που 

περιέχεται σε αυτό ανήκει στο χρήστη που αναφέρεται.

Το καθήκον λοιπόν μιας CA είναι να ελέγχει και να επαληθεύει τις αιτήσεις 

υποψήφιων πιστοποιητικών χρηστών, ούτος ώστε οι υπόλοιποι χρήστες να εμπιστευθούν 

τις πληροφορίες που υπάρχουν σε κάθε πιστοποιητικό.  Εφόσον ένας χρήστης 

εμπιστεύεται μια αρχή πιστοποίησης μπορεί να ελέγξει εάν όντος ένα συγκεκριμένο 

δημόσιο κλειδί ανήκει στον ιδιοκτήτη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Στις αρχές πιστοποίησης υπάρχει μια ιεραρχία. Οι οργανισμοί κάθε επιπέδου 

πιστοποιούν το δημόσιο κλειδί και την ταυτότητα των οργανισμών του χαμηλότερου 

επιπέδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές το πιστοποιητικό του χρήστη να 

συνοδεύεται από μία αλυσίδα πιστοποιητικών (certificates chain) που φθάνουν ως την 

κορυφή της ιεραρχίας και κάθε ένα από αυτά τα πιστοποιητικά περιέχουν την υπογραφή 

της CA του ανωτέρου επιπέδου. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η root CA η οποία 

εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό της και τα κλειδιά της.

Εικόνα 2-7: Ιεραρχία CA

Για να αποκτήσουμε ένα πιστοποιητικό πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε ένα 

ζεύγος κλειδιών από το οποίο θα στείλουμε σε μια CA το δημόσιο κλειδί μαζί με κάποιες 

πληροφορίες για την ταυτότητά μας. Η CA από την μεριά της θα ελέγξει την ταυτότητά 

μας, θα βεβαιωθεί ότι εμείς στείλαμε την αίτηση θα υπογράψει το πιστοποιητικό μας και 

θα του προσθέσει την αλυσίδα πιστοποιητικών που επικυρώνουν τη γνησιότητα της CA.
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2.7 Λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών (Certificate Revocation List)

Μία λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL) περιέχει πιστοποιητικά που για 

κάποιο λόγο έχουν ακυρωθεί και δεν ισχύουν πριν την ημερομηνία λήξης τους. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για μια ανάκληση πιστοποιητικού. Για παράδειγμα εάν 

υποκλαπεί το ιδιωτικό κλειδί, ή έχει αλλάξει η ιδιοκτησία του.

Κάθε χρήστης πριν επαληθεύσει μια υπογραφή πρέπει να συμβουλεύεται μία 

CRL για την ισχύ του πιστοποιητικού. Οι λίστες αυτές συντηρούνται και ανανεώνονται 

από τις αρχές πιστοποίησης, οι οποίες διαχειρίζονται τις λίστες που περιέχουν τα 

ανακληθέντα πιστοποιητικά που εκδώσαν οι ίδιες. Το Online Certificate Status Protocol 

(OCSP) βοηθάει στη λήψη της CRL. Χρησιμοποιείται ένας διακομιστής που αναλύει το 

CRL και στέλνει την απάντηση κατευθείαν στο χρήστη.

2.8 Κρυπτογραφικά συστήματα σήμερα

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί αρκετά 

κρυπτογραφικά συστήματα για το Internet. Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη είναι προγράμματα και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την 

κρυπτογράφηση μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα πιο δημοφιλή 

είναι τα παρακάτω

 PGP

 S/MIME

Η δεύτερη κατηγορία είναι πρωτόκολλα δικτύου που χρησιμοποιούνται για να 

παρέχουν εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αναγνώριση ταυτότητας σε περιβάλλον 

δικτύου. Τέτοια συστήματα χρειάζονται αλληλεπίδραση πραγματικού χρόνου ανάμεσα 

στο client και ενός server για να δουλέψουν σωστά. Τα πιο δημοφιλή είναι τα παρακάτω:

 SET

 SSH

 SSL/TLS 
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2.8.1 PGP (Pretty Good Privacy)

Το PGP είναι ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού, το οποίο 

σχεδιάστηκε από τον καθηγητή του MIT Phil Zimmerman και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 

του 1991. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προστατεύει τα e-mails και τα αρχεία 

γενικότερα χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία. Επίσης είναι ένα σύνολο προτύπων των 

κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, κλειδιών και ψηφιακών υπογραφών. Πρόκειται για 

εμπορικό πρόγραμμα το οποίο όμως χρησιμοποιείται και χωρίς χρέωση για μη 

επαγγελματική χρήση, ενώ υπάρχουν και εκδόσεις ανοικτού κώδικα.

Με τη χρήση της κρυπτογραφίας εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Επίσης 

προσφέρει ακεραιότητα μηνύματος, επειδή χρησιμοποιεί για επαλήθευση τον MD5. 

Τέλος λόγο της χρήσης πιστοποιητικών δημοσίου κλειδιού προσφέρει αυθεντικοποίηση, 

ενώ λόγο των υπογεγραμμένων μηνυμάτων εξασφαλίζει ότι δε θα έχουμε άρνηση 

αποδοχής, καθώς μόνο ο αποστολέας του μηνύματος θα μπορούσε να κατέχει τη 

συγκεκριμένη υπογραφή. 

Χρησιμοποιεί συνδυασμό ασύμμετρης και συμμετρικής κρυπτογραφίας. Ο 

αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα χρησιμοποιώντας συμμετρικούς αλγορίθμους και 

ένα κλειδί συνόδου. Το κλειδί συνόδου κρυπτογραφείται με το δημόσιο κλειδί του 

παραλήπτη και αποστέλλεται μαζί με το μήνυμα. Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το 

κλειδί συνόδου χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί. Με το κλειδί συνόδου 

αποκρυπτογραφεί το μήνυμα. Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι είναι οι DES, 3DES, AES, 

RSA, El Gamal, κλπ.

Το PGP είναι αρκετά αξιόπιστο για εφαρμογές που χρησιμοποιούν απλή 

ταυτοποίηση, όμως δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές ισχυρής ταυτοποίησης όπως 

είναι αυτές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό οφείλετε στην έλλειψη επεκτασιμότητας 

των πιστοποιητικών του PGP, τα οποία περιέχουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ένα δημόσιο κλειδί και μια πληροφορία για την εμπιστευτικότητα  του 

κλειδιού. 

2.8.2 S/MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Το S/ΜΙΜΕ είναι μια εξειδίκευση του πρωτοκόλλου MIME και αναπτύχθηκε για 

την ασφαλή ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά και την αντιμετώπιση της 
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πλαστογραφίας και της υποκλοπής των μηνυμάτων αυτών. Εν αντιθέσει με το PGP το 

S/ΜΙΜΕ σχεδιάστηκε σαν πρόσθετο σε προϊόντα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

επεκτείνοντας το πρωτόκολλο MIME και ενσωματώνοντας τα PKCS πρότυπα, τα οποία 

είναι ένα σύνολο κρυπτογραφικών τυποποιήσεων (Public Key Cryptography Standards). 

Αναπτύχθηκε αρχικά από την RSA Data Security Inc και είναι ενσωματωμένο 

στην πλειοψηφία των σύγχρονων λογισμικών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσφέρει 

εμπιστευτικότητα λόγο της χρήσης κρυπτογραφίας, ακεραιότητα λόγο συναρτήσεων 

κατακερματισμού, αυθεντικοποίηση καθώς χρησιμοποιεί πιστοποιητικά δημοσίου 

κλειδιού και απαγόρευση απάρνησης λόγο ψηφιακών υπογραφών.

2.8.3 SET

Το SET (Secure Electronic Transaction) είναι ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή 

πραγματοποίηση συναλλαγών μέσα από ψηφιακά δίκτυα το οποίο αναπτύχθηκε από τη 

την Visa και τη MasterCard, δυο από τις μεγαλύτερους οργανισμούς πιστωτικών 

καρτών.

Το SET εξασφαλίζει εμπιστευτικότητα για τους αριθμούς των πιστωτικών 

καρτών καθώς χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού RSA και παράλληλα 

εξασφαλίζει αυθεντικοποίηση, ακεραιότητα και μη απάρνηση.

2.8.4 SSH (Secure Shell)

Το Secure Shell ή SSH, είναι ένα δικτυακό πρωτόκολλο που επιτρέπει στην 

απομακρυσμένη σύνδεση και σε άλλες υπηρεσίες δικτύου να λειτουργούν με ασφάλεια

σε ένα μη ασφαλές δίκτυο.

Το SSH παρέχει ένα ασφαλές κανάλι σε ένα μη ασφαλές δίκτυο μιας 

αρχιτεκτονικής πελάτη - εξυπηρετητή (client-server), συνδέοντας μια εφαρμογή SSH

client με ένα SSH server. Οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν την απομακρυσμένη 
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σύνδεση και εκτέλεση εντολών, αλλά και οι πιο απαιτητικές υπηρεσίες δικτύου μπορούν 

να εξασφαλιστούν με το SSH. Σημαντικότερες εκδόσεις, είναι η SSH-1 και η SSH-2.

Το SSH χρησιμοποιεί κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού για να επιβεβαιώσει την

ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή, αλλά αν είναι απαραίτητο και του χρήστη. 

Εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων της επικοινωνίας και ιδιωτικότητα μέσω 

προστασίας των δεδομένων της επικοινωνίας. 

Να τονίσουμε ότι το SSH είναι ένα λογισμικό που δημιουργήθηκε για να 

παρεμποδίζει κάποιες απειλές ασφαλείας. Κυρίως αυτές από τρίτους που 

παρακολουθούν και έχουν πρόσβαση σε ενδιάμεσους κόμβους επικοινωνίας και όχι από 

λάθη χρηστών, ή κακόβουλου λογισμικού κ.α.

2.8.5 SSL/TLS

Το SSL (Secure Sockets Layer) καθώς και το TLS (Transport Layer Security) 

είναι κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για να παρέχουν ασφαλή επικοινωνία στο διαδίκτυο. 

Το  TLS έχει διαδεχτεί το SSL και παρόλο που έχουν κάποιες μικρές διαφορές είναι 

ουσιαστικά τα ίδια και θα τα αναφέρουμε σαν SSL/TLS. 

Το SSL/TLS χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση σε δεδομένα που αποστέλλονται 

μεταξύ δύο οντοτήτων (client-server) και εγκαθιδρύει μια ασφαλή σύνδεση. Για τη 

μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP και είναι ανεξάρτητο 

από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, κάτι που το επιτρέπει να παρέχει τις 

υπηρεσίες του σε πρωτόκολλα ανωτέρου επιπέδου όπως το HTTP.

Παρέχει, επιπλέον, υποχρεωτική πιστοποίηση του διακομιστή και προαιρετική 

πιστοποίηση του πελάτη, μέσω έγκυρων πιστοποιητικών από έμπιστες Αρχές Έκδοσης 

Πιστοποιητικών (Certificates Authorities). Υποστηρίζει πολλούς μηχανισμούς 

κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών. Τέλος, εξασφαλίζει την ακεραιότητα των 

δεδομένων με την τεχνική Message Authentication Codes (MACs). 

Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι, που υποστηρίζει είναι οι: DES, DSA, KEA, 

MD5, RC2/RC4 ,RSA, SHA-1, Triple-DES. 

Επίσης βρίσκεται ακριβώς επάνω από το επίπεδο Μεταφοράς και κάτω από το 

επίπεδο Εφαρμογής στην ιεραρχία πρωτοκόλλων. To SSL/TLS χωρίζεται σε δύο μέρη το 
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TLS Handshake Protocol και το TLS Record Protocol. Το Handshake εγκαθιδρύει την 

επικοινωνία με την οποία ο server και ο client θα αυθεντικοποιηθούν και θα 

διαπραγματευτούν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης αλλά και τα κλειδιά της 

κρυπτογράφησης. Το Record Protocol ενθυλακώνει τα δεδομένα σε πακέτα, τα 

κρυπτογραφεί και στη συνέχεια τα μεταδίδει, ενώ αποκρυπτογραφεί αυτά που 

παραλαμβάνει.

2.8.5.1 Λειτουργία του SSL

Για να κατανοήσουμε τη λειτουργία του SSL/TLS θα αναλύσουμε τη 

συμπεριφορά των οντοτήτων που συμμετέχουν, δηλαδή τον πελάτη και τον 

εξυπηρετητή. Εφόσον και οι δύο έχουν συμφωνήσει ότι θα χρησιμοποιήσουν το 

SSL/TLS θα ακολουθήσουν μια διαδικασία χειραψίας για να εγκαθιδρύσουν την ασφαλή 

σύνδεση. Παρακάτω θα περιγράψουμε τη διαδικασία χειραψίας με αυθεντικοποίηση 

μόνο του εξυπηρετητή. Αυτή η διαδικασία ακολουθείτε και για την αυθεντικοποίηση του 

εξυπηρετητή του ηλεκτρονικού φαρμακείου μας που περιγράφουμε στο κεφάλαιο 4.

2.8.1.5.1 Διαδικασία χειραψίας SSL/TLS με αυθεντικοποίηση μόνο του εξυπηρετητή

α) Διαπραγμάτευση (negotiation phase)

 Ο πελάτης στέλνει ένα μήνυμα ClientHello. Σε αυτό το μήνυμα σημειώνει τη πιο 

πρόσφατη έκδοση SSL/TLS που υποστηρίζει, έναν τυχαίο αριθμό, μια λίστα με 

διαθέσιμους αλγορίθμους κρυπτογράφησης και προτεινόμενες μεθόδους 

συμπίεσης. Εάν το μήνυμα αυτό το στέλνει για να επανεκκινήσει μια μη 

ολοκληρωμένη χειραψία προσθέτει και το session ID της συνεδρίας.

 Ο εξυπηρετητής αποκρίνεται με ένα μήνυμα ServerHello το οποίο περιέχει, την 

έκδοση του SSL/TLS που επέλεξε ο πελάτης, έναν τυχαίο αριθμό και έναν 

αλγόριθμο κρυπτογράφησης με μια μέθοδο συμπίεσης από τη λίστα του πελάτη.
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 Ο εξυπηρετητής στέλνει το πιστοποιητικό του και ο πελάτης ελέγχει την 

ταυτότητά του.

 Ο εξυπηρετητής στέλνει ένα μήνυμα ServerHelloDone που σημαίνει ότι η 

διαδικασία χειραψίας τελείωσε.

 Ο εξυπηρετητής στέλνει ένα μήνυμα ClientKeyExchange, το οποίο μπορεί να 

περιέχει ανάλογα με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που επιλέχτηκε ένα 

PreMasterSecret, ένα δημόσιο κλειδί ή τίποτα.

 Ο πελάτης και ο εξυπηρετητής υπολογίζουν ένα master secret. Αυτό το 

δημιουργούν χρησιμοποιώντας τους τυχαίους αριθμούς που πρόσθεταν στα 

προηγούμενα μηνύματα και το PreMasterSecret.

β) Ο πελάτης στέλνει ένα μήνυμα ChangeCipherSpec ενημερώνοντας τον εξυπηρετητή 

ότι από εδώ και πέρα οποιοδήποτε μήνυμα του στέλνει είναι αυθεντικοποιημένο και 

κρυπτογραφημένο.

 Ο πελάτης κρυπτογραφεί και στέλνει ένα μήνυμα Finished το οποίο περιέχει την 

τιμή μιας συνάρτησης κατακερματισμού (hash) και ένα κώδικα 

αυθεντικοποίησης μηνύματος (MAC) από τα προηγούμενα μηνύματα της 

χειραψίας.

 Ο εξυπηρετητής θα επιχειρήσει να αποκρυπτογραφήσει το Finished και να 

επαληθεύσει τη τιμή της συνάρτησης κερματισμού και το MAC. Εάν κάτι από 

όλα αυτά αποτύχει διακόπτετε η σύνδεση. 

γ) Ο εξυπηρετητής στέλνει ένα μήνυμα ChangeCipherSpec ενημερώνοντας τον πελάτη

ότι από εδώ και πέρα οποιοδήποτε μήνυμα του στέλνει είναι αυθεντικοποιημένο και 

κρυπτογραφημένο με το ιδιωτικό του κλειδί.

 Ο εξυπηρετητής στέλνει στον πελάτη το μήνυμα Finished το οποίο έχει 

αυθεντικοποιήσει και κρυπτογραφήσει
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 Ο πελάτης θα επιχειρήσει να αποκρυπτογραφήσει το Finished και να 

επαληθεύσει τη τιμή της συνάρτησης κερματισμού και το MAC. Εάν κάτι από 

όλα αυτά αποτύχει διακόπτετε η σύνδεση.

δ) Η χειραψία έχει ολοκληρωθεί και το ενεργοποιείται το πρωτόκολλο της εφαρμογής.

Τα παραπάνω βήματα καθορίζουν τη κανονική λειτουργία του ασφαλούς 

καναλιού. Υπάρχει δυνατότητα κάθε χρονική στιγμή, λόγω κάποιου εσωτερικού ή 

εξωτερικού προβλήματος να διακοπεί η χειραψία και να επαναληφθεί η διαδικασία από 

την αρχή. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι στο τρίτο βήμα της διαπραγμάτευσης, ο 

πελάτης πρέπει να ελέγξει την αλυσίδα πιστοποιητικών του εξυπηρετητή από μία 

έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης. Ο πελάτης πρέπει επίσης, να ελέγξει ότι κανένα 

πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί.

Εικόνα 2-8: Διαδικασία χειραψίας SSL
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2.8.5.2 Χρήσεις του SSL/TLS

Η πιο κοινή του εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούμε και στο φαρμακείο μας 

είναι για τη ασφαλή σύνδεση HTTP επικοινωνιών μεταξύ του browser και του web

server κάτι που πετυχαίνεται με το HTTPS. Το HTTPS δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό 

πρωτόκολλο, αλλά είναι ο συνδυασμός του απλού HTTP πρωτοκόλλου και των 

δυνατοτήτων κρυπτογράφησης, που παρέχει το πρωτόκολλο SSL/TLS. Το HTTPS

χρησιμοποιεί URLs που ξεκινούν με "https" αντί του κανονικού "http" και διαφορετική 

πόρτα (port) που είναι η προκαθορισμένη στην 443. Η ταυτοποίηση του Web server από 

τους χρήστες/clients γίνεται μέσω του γνωστού δημοσίου κλειδιού του server ενώ η 

μετάδοση των πακέτων με συμμετρική κρυπτογραφία.

Υπάρχει η δυνατότητα μέσω των RFCs κάποιος να γράψει μόνος του μια 

εφαρμογή του SSL, είναι προτιμότερο όμως να χρησιμοποιήσει μία από τις υπάρχουσες 

βιβλιοθήκες του SSL (SSL toolkit Libraries). Τέτοιες βιβλιοθήκες περιέχουν ρουτίνες 

κρυπτογράφηση, σύνοψης, ψηφιακών υπογραφών και διαχείρισης πιστοποιητικών. Μια 

τέτοια βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα είναι το OpenSSL.

2.9 OPENSSL

Το Openssl project είναι μια συλλογική προσπάθεια να αναπτυχθεί μια ισχυρή 

και πλήρως εξοπλισμένη υλοποίηση ανοιχτού κώδικα των πρωτοκόλλων Secure Sockets

Layer (SSL v2/v3) και Transport Layer Security (TLS v1), όπως επίσης και μία 

κρυπτογραφική βιβλιοθήκη γενικής χρήσης. Το διαχειρίζεται μια παγκόσμια κοινότητα 

εθελοντών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να επικοινωνούν, να σχεδιάζουν και να 

αναπτύσσουν την εργαλειοθήκη και το documentation του. Η βιβλιοθήκη που βασίστηκε 

και την οποία διαδέχτηκε το Openssl ονομάζεται SSLeay και δημιουργήθηκε από τους 

Eric A. Young και Tim J. Hudson σαν μια υλοποίηση του SSL 3.0 χρησιμοποιώντας 

κρυπτογράφηση RC2 και RC4. Έχει μια διεπαφή γραμμής εντολών και μια διεπαφή

προγραμματισμού εφαρμογών. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις 

βιβλιοθήκες OpenSSL για την ασφάλεια των δεδομένων ή την δημιουργία ασφαλών 

συνδέσεων.
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Το OpenSSL είναι ουσιαστικά δύο εργαλεία σε ένα. Μια κρυπτογραφική

βιβλιοθήκη και μια εργαλειοθήκη SSL. Η βιβλιοθήκη SSL παρέχει μια υλοποίηση όλων 

των εκδόσεων του πρωτοκόλλου SSL, συμπεριλαμβανομένης της TLSv1. Η βιβλιοθήκη

κρυπτογραφίας παρέχει τους πιο δημοφιλείς αλγόριθμους για κρυπτογράφηση 

συμμετρικού και δημοσίου κλειδιού, αλγορίθμους κατακερματισμού, και μηνύματα 

σύνοψης.

Επιγραμματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουμε παραμέτρους 

κλειδιών για RSA, DH και DSA. Να δημιουργήσουμε πιστοποιητικά με βάση το 

πρότυπο X.509, αλλά και λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών CRL. Ακόμα μπορούμε να 

υπολογίσουμε τα αποτελέσματα των συναρτήσεων κατακερματισμού, να 

κρυπτογραφήσουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε αρχεία, να ελέγξουμε την σωστή 

εφαρμογή των SSL/TLS, αλλά και να διαχειριστούμε υπογεγραμμένα αλλά και 

κρυπτογραφημένα αρχεία και μηνύματα κάποιου email το οποίο βασίζεται στο S/MIME. 

Το OpenSSL είναι η μόνη ελεύθερη και πλήρως εξοπλισμένη υλοποίηση SSL

που διατίθενται αυτή τη στιγμή για χρήση με τις γλώσσες προγραμματισμού C και C ++. 

Λειτουργεί σε κάθε μεγάλη πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργικών 

συστημάτων Unix και όλες τις βασικές εκδόσεις των Microsoft Windows.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ορισμένες από τις λειτουργίες που μας 

προσφέρει το OpenSSL.

2.9.1 Λειτουργίες OpenSSL

2.9.1.1 Δημιουργία ασφαλούς server

Η συνηθέστερη διαδικασία για να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή server με 

κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, είναι να στείλουμε μια αίτηση για πιστοποιητικό 

μαζί με το δημόσιο κλειδί μας, μια απόδειξη της ταυτότητάς μας ή της εταιρίας που 

αντιπροσωπεύουμε, όπως επίσης να πληρώσουμε μια CA(Certificate Authority), δηλαδή 

μια αρχή πιστοποίησης. Αυτή ελέγχει την ακρίβεια του αιτήματος και της ταυτότητάς 

μας, και μετά μας στέλνει ένα πιστοποιητικό για τον server. Εδώ πρέπει να 

συμπληρώσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε δικό μας πιστοποιητικό το οποίο να 

το υπογράψουμε εμείς οι ίδιοι, πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η χρησιμοποίηση 

τέτοιου είδους πιστοποιητικών δε συνίσταται στα περισσότερα περιβάλλοντα, καθώς 
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έχουν δύο βασικές αδυναμίες σε σχέση με τα πιστοποιητικά που υπογράφηκαν από CA. 

Πρώτον οι browsers και υπολογιστές που υποστηρίζουν το SSL μπορούν να 

αναγνωρίσουν αμέσως το πιστοποιητικό χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και δεύτερον 

στα υπογεγραμμένα από CA πιστοποιητικά εγγυάται η ίδια η CA την ταυτότητα της 

υπηρεσίας η οποία παρέχει τη σελίδα στο browser.

Για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό από μια CA πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια 

απλά βήματα. Πρώτον να δημιουργήσουμε δύο κλειδιά (δημόσιο και ιδιωτικό). Δεύτερον 

να δημιουργήσουμε με βάση το δημόσιο κλειδί μας ένα αίτημα πιστοποιητικού το οποίο 

θα περιέχει πληροφορίες του server μας και της εταιρίας που τον φιλοξενεί. Τρίτον 

πρέπει να στείλουμε το αίτημα και μια απόδειξη της ταυτότητάς μας σε μια CA της 

επιλογής μας. Τέταρτον όταν η CA επιβεβαιώσει ότι είμαστε αυτοί που ισχυριζόμαστε 

θα μας στείλει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο θα το εγκαταστήσουμε στον server 

μας και θα ρυθμίσουμε τις απαραίτητες εφαρμογές για να το χρησιμοποιήσουμε.

2.9.1.2 Παραγωγή ενός Αιτήματος Υπογραφής Πιστοποιητικού (ΑΥΠ)

Για να δούμε πως θα δημιουργήσουμε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού.  

Το πρώτο και βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ό,τι είδος πιστοποιητικού και 

αν πάρουμε, είναι η παραγωγή κλειδιού.

Εάν χρησιμοποιήσουμε το πιστοποιητικό σε υπηρεσίες, όπως Apache, Postfix, 

Dovecot, κλπ, είναι προτιμότερο το κλειδί μας να μην έχει κωδική φράση. Αυτό θα 

επιτρέψει στις υπηρεσίες να εκκινούν αυτόματα. Εμείς θα δούμε πως παράγονται τα 

κλειδιά και με τους δυο τρόπους ενώ θα χρησιμοποιήσουμε το κλειδί χωρίς κωδική 

φράση για να παράγουμε ένα πιστοποιητικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

ποικίλους δαίμονες υπηρεσιών. Το να μη χρησιμοποιούμε κωδική φράση είναι βολικό 

αλλά δεν είναι ασφαλές γιατί το κλειδί μας εκτίθεται όπως και ο server μας.

Για να παράγουμε ένα κλειδί εκτελούμε την παρακάτω απλή εντολή του openssl

από ένα τερματικό εντολών:

openssl genrsa -des3 -out server.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
..........................++++++
.......++++++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for server.key:

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να εισάγουμε την κωδική φράση. Πρέπει να 

αποτελείται από τέσσερις μέχρι οχτώ χαρακτήρες καθώς χρησιμοποιούμε -des3. Ακόμα 
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καλό θα είναι να περιέχει και αριθμούς ή και σημεία στίξης ενώ δε πρέπει να ξεχάσουμε 

ότι είναι ευαίσθητη στα κεφαλαία και στα μικρά γράμματα.

Έπειτα θα μας ζητηθεί να επαληθεύσουμε τη φράση. Αν αυτό γίνει σωστά, το 

κλειδί του server δημιουργείτε και σώζεται στο αρχείο server.key.Θα δημιουργήσουμε 

τώρα το κλειδί χωρίς την κωδική φράση εκτελώντας το παρακάτω:

openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure

Στη συνέχεια θα ανακατέψουμε τα κλειδιά

mv server.key server.key.secure
mv server.key.insecure server.key

Το μη ασφαλές κλειδί τώρα είναι το server.key, και θα το χρησιμοποιήσουμε για 
να παράγουμε το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού. Οπότε εκτελούμε τα ακόλουθα:

openssl req -new -key server.key -out server.csr

Στη συνέχεια θα ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε τη κωδική φράση. Αν είναι 

σωστή, θα πρέπει να εισάγουμε κάποιες πληροφορίες όπως το όνομα της εταιρείας, του 

δικτυακού τόπου, το email κ.λπ. Μόλις τα συμπληρώσουμε όλα αυτά, η αίτησή μας θα 

δημιουργηθεί και θα αποθηκευτεί στο αρχείο server.csr.

Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την αίτηση σε μια CA η οποία 

θα τη χρησιμοποιήσει για να εκδώσει ένα πιστοποιητικό. Επίσης, με αυτή την αίτηση 

μπορούμε να υπογράψουμε το πιστοποιητικό εμείς οι ίδιοι.

2.9.1.3 Δημιουργία ενός Πιστοποιητικού Υπογεγραμμένου από εμάς

Για να υπογράψουμε ένα πιστοποιητικό εκτελούμε τα ακόλουθα:

openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Μετά γράφουμε τη φράση και αν είναι σωστή, το πιστοποιητικό μας σώζεται στο 
αρχείο server.crt. Βέβαια εδώ πρέπει αν τονίσουμε ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 
τον server μας σε περιβάλλον παραγωγής, είναι προτιμότερο το πιστοποιητικό μας να το 
υπογράψει μια CA. 

2.9.1.4 Εγκατάσταση του Πιστοποιητικού

Τώρα για να εγκαταστήσουμε το κλειδί και το πιστοποιητικό, εκτελούμε τα εξής

cp server.crt /etc/ssl/certs
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cp server.key /etc/ssl/private

Τοποθετήσαμε δηλαδή το server.crt στο φάκελο certs  και το server.key στο φάκελο 

private που βρίσκεται στο μονοπάτι /etc/ssl. 

Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να διαμορφώσουμε τις εφαρμογές που έχουν 

τη δυνατότητα για κρυπτογράφηση για να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω αρχεία. 

2.9.1.5 Αρχή Πιστοποίησης

Παράλληλα μας παρέχεται η δυνατότητα εκτός από το να υπογράφουμε τα δικά 

μας πιστοποιητικά, να στήσουμε και μια δικιά μας CA. Χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά 

υπογεγραμμένα από τη δική μας CA, οι υπηρεσίες που τα χειρίζονται εμπιστεύονται 

ευκολότερα άλλες υπηρεσίες με πιστοποιητικά της ίδιας CA.

Για να κατασκευάσουμε τη δικιά μας αρχή πιστοποίησης πρέπει αρχικά να 

δημιουργήσουμε τους φακέλους που θα αποθηκεύονται τα πιστοποιητικά της CA και τα 

σχετικά αρχεία. Εκτελούμε τα εξής:

mkdir /etc/ssl/CA
mkdir /etc/ssl/newcerts

Η CA χρειάζεται κάποια επιπλέον αρχεία για να λειτουργήσει. Ένα στο οποίο θα 

ελέγχει τους σειριακούς αριθμούς που χρησιμοποιήθηκαν από την CA, οι οποίοι είναι 

μοναδικοί για κάθε πιστοποιητικό, και ένα άλλο στο οποίο γράφει ποια πιστοποιητικά 

έχουν εκδοθεί:

echo 1000  > /etc/ssl/CA/serial
touch  /etc/ssl/CA/index.txt

Επίσης όταν εκδίδουμε πολλά πιστοποιητικά συνίσταται να επεξεργαστούμε το 

αρχείο openssl.cnf  το οποίο αφορά τη διαμόρφωση της CA. Συνήθως βρίσκεται στο 

/etc/ssl/, αλλιώς βρίσκουμε την τοποθεσία του εκτελώντας την εντολή στο FreeBSD

find / -name openssl.cnf  -print

Μέσα στο openssl.cnf   μπορούμε να αλλάξουμε τα εξής:

dir             = /etc/ssl/             # Όπου όλα διατηρούνται
database        = $dir/CA/index.txt     # βάση δεδομένων αρχείου ευρετηρίου.
certificate     = $dir/certs/cacert.pem # Το πιστοποιητικό ΑΠ
serial          = $dir/CA/serial        # Ο τρέχων σειριακός αριθμός
private_key     = $dir/private/cakey.pem# Το ιδιωτικό κλειδί
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Μετά δημιουργούμε το πιστοποιητικό ρίζας το οποίο είναι υπογεγραμμένο από εμάς:

openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650

Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσουμε λεπτομέρειες σχετικές με το πιστοποιητικό.
Μετά εγκαθιστούμε το πιστοποιητικό και το κλειδί βάσης:

mv cakey.pem /etc/ssl/private/
mv cacert.pem /etc/ssl/certs/

Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να υπογράφουμε πιστοποιητικά. Για να 

ξεκινήσουμε χρειαζόμαστε μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού την οποία θα τη 

δημιουργήσουμε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράψαμε παραπάνω. Εκτελούμε τα 

παρακάτω όπου server.csr είναι η αίτηση που δημιουργήσαμε παραπάνω.

openssl ca -in server.csr -config /etc/ssl/openssl.cnf

Πληκτρολογούμε τον κωδικό του κλειδιού της  CA, και στη συνέχεια θα μας 

ζητηθεί να υπογράψουμε το πιστοποιητικό και να το παραδώσουμε. Ύστερα θα πρέπει 

να δείτε ένα σχετικά μεγάλο όγκο εξόδου σχετικό με τη δημιουργία του πιστοποιητικού.

Τώρα θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο αρχείο  /etc/ssl/newcerts/01.pem που περιέχει το 

ίδιο output με το πιστοποιητικό μας. Σε αυτό αντιγράφουμε ότι βρίσκεται ανάμεσα στο --

---BEGIN CERTIFICATE----- και στο: ----END CERTIFICATE----- σε ένα νέο αρχείο το οποίο 

θα έχει το όνομα του server που θα εγκατασταθεί το πιστοποιητικό. Παραδείγματος 

χάριν mail.example.com.crt. Τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν από εδώ και πέρα θα έχουν 

όνομα 02.pem, 03.pem, κλπ.

Κλείνοντας, τοποθετούμε ένα αντίγραφο του νέου πιστοποιητικού στον κεντρικό 

υπολογιστή που θα το χρησιμοποιήσει, και  επεξεργαζόμαστε τις κατάλληλες εφαρμογές 

που θα το χρησιμοποιήσουν. Τα πιστοποιητικά εγκαθίστανται συνήθως στο μονοπάτι 

/etc/ssl/certs. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε πολλές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν κοινά 

πιστοποιητικά χωρίς περίπλοκες άδειες.
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2.9.2 Παραδείγματα Εντολών

Το OpenSSL είναι πρωτίστως μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται από τους 

προγραμματιστές για να υποστηρίξουν με ισχυρή κρυπτογράφηση τα προγράμματά τους. 

Παράλληλα όμως για να έχουμε πρόσβαση σε ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικότητάς 

του χρησιμοποιούμε τη γραμμή εντολών. Το εργαλείο γραμμής εντολών καθιστά εύκολη 

την εκτέλεση κοινών εργασιών, αλλά και σε λειτουργίες υψηλότερου επιπέδου. Ας 

δούμε μερικές εντολές του OpenSSL.

Αναζήτηση έκδοσης του Openssl που τρέχει στο μηχάνημά μας

openssl version -a

Εμφάνιση λίστας με όλες τις διαθέσιμες εντολές

openssl help

Εμφάνιση λίστας με όλους τους διαθέσιμους αλγορίθμους κρυπτογράφισης

openssl ciphers -v

Ποιος είναι ο εκδότης του πιστοποιητικού : 

openssl x509 –noout –in cert.pem –issuer 

Ποια η περίοδος εγκυρότητας: 

οpenssl x509 –noot –in cert.pem –dates

Για ποιόν εκδόθηκε:

openssl x509 -noout -in cert.pem -subject

Όλα τα παραπάνω μαζί:

openssl x509 -noout -in cert.pem -issuer -subject –dates

Ποια είναι η τιμή κατακερματισμού του πιστοποιητικού:
openssl x509 -noout -in cert.pem -hash
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2.9.2.1 Δημιουργία κλειδιών RSA και DSA

Για να δημιουργήσουμε ένα κλειδί RSA χρησιμοποιούμε την επιλογή genrsa

Προεπιλεγμένο κλειδί 512-bit, που αποστέλλετε στην κανονική έξοδο 

openssl genrsa

Κλειδί με 1024-bit, αποθηκεύετε στο αρχείο με mykey.pem

openssl genrsa -out mykey.pem 1024

Ίδιο με το παραπάνω, αλλά κρυπτογραφημένο με μια συνθηματική φράση 

openssl genrsa -des3 -out mykey.pem 1024

Για να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο κλειδί RSA χρησιμοποιούμε την επιλογή

rsa για να παράγουμε μια δημόσια έκδοση του ιδιωτικού RSA κλειδιού μας

openssl rsa -in mykey.pem -pubout

Για να δημιουργήσουμε ένα κλειδί DSA, απαιτείτε ένα αρχείο παραμέτρων, και 

επίσης τα DSA κλειδιά δημιουργούνται πιο αργά από ότι τα RSA, και για αυτόν το λόγο 

δεν είναι τόσο διαδεδομένα όσο τα RSA. Αν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα μόνο 

κλειδί DSA μπορούμε να το κάνουμε σε ένα μόνο βήμα, χρησιμοποιώντας την 

υποεντολή dsaparam, όπως παρακάτω όπου το κλειδί είναι το dsakey.pem

openssl dsaparam -noout -out dsakey.pem -genkey 1024

Αν, από την άλλη πλευρά, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ή περισσότερα 

κλειδιά DSA, θα είναι προτιμότερο να δημιουργήσουμε ένα κοινόχρηστο αρχείο

παραμέτρων πριν από τη δημιουργία των κλειδιών. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο για να

κατασκευάσουμε τις παραμέτρους, αλλά μετά, η παραγωγή των κλειδιών γίνεται

γρήγορα.

Δημιουργούμε τις παραμέτρους στο dsaparam.pem

openssl dsaparam -out dsaparam.pem 1024
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Κατασκευή πρώτου κλειδιού

openssl gendsa -out key1.pem dsaparam.pem

Κατασκευή δεύτερου κλειδιού και ούτω καθεξής

openssl gendsa -out key2.pem dsaparam.pem

Επειδή είναι κουραστικό να πληκτρολογούμε τη φράση πρόσβασης κάθε φορά,

μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε το κλειδί μας, αφαιρώντας τη συνθηματική φράση, 

ανάλογα με τον αλγόριθμο υπογραφής που επιλέξαμε κατά τη δημιουργία του ιδιωτικού

κλειδιού.

Εάν δημιουργήσαμε ένα κλειδί RSA το οποίο αποθηκεύτηκε στο αρχείο key.pem, 

θα εξάγουμε το αποκρυπτογραφημένο κείμενο του ίδιου κλειδιού  στο newkey.pem με 

την παρακάτω εντολή στην οποία θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουμε για τελευταία 

φορά τη συνθηματική φράση.

openssl rsa -in key.pem -out newkey.pem

Συχνά, θα έχουμε αποθηκευμένα το ιδιωτικό κλειδί  και το δημόσιο 

πιστοποιητικό στο ίδιο αρχείο. Αν αυτά είναι αποθηκευμένα σε ένα αρχείο που 

ονομάζεται mycert.pem, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αποκρυπτογραφημένο με 

όνομα newcert.pem σε δύο βήματα.

openssl rsa -in mycert.pem -out newcert.pem
openssl x509 -in mycert.pem >>newcert.pem

2.9.2.2 Δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής RSA

Για να χρησιμοποιήσουμε μια ψηφιακή υπογραφή πρώτα δημιουργούμε μια 

"σύνοψη" (digest) του μηνύματος με μια συνάρτηση κατακερματισμού όπως sha1 ή 

md5. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό να 

υπογράψουμε ένα μεγάλο αρχείο απευθείας με έναν αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, γι’ 

αυτό υπολογίζουμε πρώτα τον κατακερματισμό του αρχείου.
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Δημιουργία αποτελέσματος της συνάρτησης κατακερματισμού sha1 

openssl sha1 –out digest.txt plain.txt 

Στη συνέχεια για να εξασφαλίσουμε ότι η σύνοψη δε θα τροποποιηθεί χωρίς την 

άδεια μας, θα την κρυπτογραφήσουμε με το ιδιωτικό μας κλειδί έτσι ώστε να μπορεί να 

αποκρυπτογραφηθεί μόνο με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί για να κατασκευαστεί έτσι η 

ψηφιακή υπογραφή του μηνύματος

Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής με sha1 και RSA

openssl dgst –sha1 –sign privatekey.pem –out signature.sign plain.txt 

Για να επαληθεύσουμε μια υπογεγραμμένη σύνοψη θα χρειαστεί το αρχείο από 

το οποίο προήλθε η σύνοψη, η ίδια η υπογεγραμμένη σύνοψη, και το δημόσιο κλειδί

αυτού που υπέγραψε τη σύνοψη.

Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής με sha1 και RSA

openssl dgst –sha1 –verify publickey.pem –signature signature.sign plain.txt 

2.9.2.3 Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού

Αφού επιλέξουμε τον κρυπτογραφικό αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσουμε 

πρέπει επίσης να αποφασίσουμε τη μορφή που θα έχει το κρυπτογραφημένο αρχείο, αν 

θα έχει μορφή κειμένου ή θα είναι ένα δυαδικό αρχείο. 

Κρυπτογράφηση του αρχείου text.txt στο text.enc χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο κρυπτογράφησης 256-bit AES με κωδικοποίηση CBC mode, η επιλογή –salt

χρησιμοποιείται για να κάνει πιο ισχυρή την κρυπτογράφηση. Μόλις πληκτρολογήσουμε 

τα παρακάτω θα μας ζητηθεί να εισάγουμε έναν κωδικό δυο φορές. Αυτόν τον κωδικό 

πρέπει να το φυλάξουμε κάπου εκτός υπολογιστή.

openssl enc -aes-256-cbc -salt -in text.txt -out text.enc
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Εδώ κάνουμε τα ίδια με πάνω με μοναδική αλλαγή της εξόδου σε μορφή 
κειμένου το οποίο επιτυγχάνεται με την επιλογή -a.

openssl enc -aes-256-cbc -a -salt -in text.txt -out text.enc

Για να αποκρυπτογραφήσουμε το text.enc θα πρέπει να θυμόμαστε τον 
κρυπτογραφικό αλγόριθμο που χρησιμοποιήσαμε για την κρυπτογράφηση και τον 
κωδικό που εισάγαμε.

openssl enc aes-256-cbc -d -a -in text.enc -out decryptedtext.txt 

Υπάρχει η δυνατότητα να αποφύγουμε την πληκτρολόγηση του κωδικού κάθε

φορά που θα κρυπτογραφούμε ή θα αποκρυπτογραφούμε ένα αρχείο προσθέτοντας την 

επιλογή –pass στις προηγούμενες εντολές. 

Παροχή κωδικού πρόσβασης από τη γραμμή εντολών

openssl enc -aes-256-cbc -salt -in file.txt -out file.enc -pass pass:myPassword

Παροχή κωδικού πρόσβασης από ένα αρχείο

openssl enc -aes-256-cbc -salt -in file.txt –out file.enc –pass file:/path/myPassword.txt

2.9.2.4 Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ασύμμετρου κλειδιού με RSA

Επειδή χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού θα επιλέξουμε την 

εντολή  rsautl. Για την κρυπτογράφηση θα χρειαστούμε την επιλογή -pubin γιατί το 

αρχείο εισόδου είναι δημόσιο κλειδί RSA, το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και το 

αρχείο που θα κρυπτογραφήσουμε. Στο παράδειγμα παρακάτω το πρωτότυπο αρχείο 

είναι το text.txt και το κρυπτογραφημένο το cipher.txt.

openssl rsautl –encrypt –pubin –inkey publickey.pem –in text.txt –out cipher.txt 

Για την αποκρυπτογράφηση θα χρειαστούμε το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη.

openssl rsault –decrypt –inkey privatekey.pem –in cipher.txt –out decryptedtext.txt 
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2.9.2.5 Λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών 

Οι λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών περιέχουν πιστοποιητικά που έχουν 
ακυρωθεί για διάφορους λόγους (πχ. μη ασφαλής κλείδα), πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Κάθε χρήστης όταν επαληθεύει μια υπογραφή 
είναι απαραίτητο να ελέγχει μία CRL για να επιβεβαιώσει την ισχύ του πιστοποιητικού. 
Κάθε λίστα ανανεώνετε και διατηρείται από τη CA που την εξέδωσε. 

Δημιουργία κενής λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών 

openssl ca –gencrl –config openssl.cnf  out crl.pem

Εμφάνιση της λίστας 

openssl crl –in crl.pem –text

Ανάκληση πιστοποιητικού 

openssl ca –config openssl.cnf  –gencrl –revoke signedcert.pem 

Ανανέωση λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών 

openssl ca -updatedb
openssl ca –gencrl –config openssl.cnf  –out cr1.pem 

Μετατροπή της λίστας σε DER

openssl crl –in crl.pem –outform der –out crl.der 

Έλεγχος κατάστασης πιστοποιητικών 

openssl ca –status 01 –config openssl.cnf
openssl ca –status 02 –config openssl.cnf

2.9.2.6 Ocsp

Το Status Protocol on-line Certificate (OCSP) είναι ένα πρωτόκολλο Internet που 

χρησιμοποιούμε για να ενημερωθούμε για την κατάσταση ανάκλησης ενός ψηφιακού 

πιστοποιητικού. Δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση για τις λίστες ανάκλησης 

πιστοποιητικών (CRL), και πιο συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση ορισμένων 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση CRL σε μια υποδομή δημόσιου 

κλειδιού (PKI). Η λειτουργία του βασίζεται σε μηνύματα "αίτησης / απάντησης" και 
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χρησιμοποιείται ένα κεντρικός υπολογιστής (server) για ανάλυση του CRL καταλόγου 

και επιστροφή της απάντησης στον πελάτη (χρήστη) χωρίς να χρειαστεί ο ίδιος να 

προβεί σε ανάκτηση και ερμηνεία του καταλόγου.

Δημιουργία αιτήματος OCSP και εγγραφή του σε ένα αρχείο:
openssl ocsp -issuer issuer.pem -cert c1.pem -cert c2.pem -reqout req.der

Αποστολή ερωτήματος σε έναν server OCSP με διεύθυνση URL
http://ocsp.myhost.com/, αποθήκευση της απόκρισης σε ένα αρχείο και εκτύπωσή της σε 
μορφή κειμένου

openssl ocsp -issuer issuer.pem -cert c1.pem -cert c2.pem -URL http://ocsp.myhost.com/ -resp_text -
respout resp.der

Ανάγνωση μιας απόκρισης OCSP  και εκτύπωσή της σε μορφή κειμένου
openssl ocsp -respin resp.der -text

Εκκίνηση server OCSP στη θύρα 8888 χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο διαμόρφωσης CA, 
και ένα ξεχωριστό πιστοποιητικό απόκρισης. Όλα τα αιτήματα και οι απαντήσεις είναι 
τυπωμένα σε ένα αρχείο.

openssl ocsp -index demoCA/index.txt -port 8888 -rsigner rcert.pem -CA demoCA/cacert.pem -text -out 
log.txt

Αποστολή αίτησης OCSP συνοδευόμενης από συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

openssl ocsp –issuer issuer.pem –cert c1.pem –host localhost:8888 –no_cert_verify 

Αποστολή αίτησης OCSP για ερώτηση βάση σειριακού αριθμού πιστοποιητικού 

openssl ocsp –issuer issuer.pem –serial 1 –host localhost:8888 –no_cert_verify 
openssl ocsp –issuer issuer.pem –serial 2 –host localhost:8888 –no_cert_verify 

Πληροφορίες για την κατάσταση ερωτήματος με χρήση εσωτερικού παραγόμενου 

αιτήματος

openssl ocsp -index demoCA/index.txt -rsigner rcert.pem -CA demoCA/cacert.pem
     -issuer demoCA/cacert.pem -serial 1

Πληροφορίες κατάστασης ερωτήματος διαβάζοντας ένα αίτημα από ένα αρχείο και η 

απάντηση γράφετε σε ένα δεύτερο αρχείο.

openssl ocsp -index demoCA/index.txt -rsigner rcert.pem -CA demoCA/cacert.pem
     -reqin req.der -respout resp.der
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2.9.2.7 Χρήση pkcs#7 και s/mime

Το S/MIME είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από προγράμματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ασφαλή ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Είναι 

μια εξειδίκευση του πρωτοκόλλου MIME και ακολουθεί ένα σύνολο κρυπτογραφικών 

προτύπων, το Public Key Cryptography Standards (PKCS).

Δημιουργία φακέλου pkcs#7 με πιστοποιητικά χρήστη 

openssl crl2pkcs7 -in crl.pem -certfile CAcert.pem -out p7.pem

Μετατροπή αρχείου pkcs#7 από PEM σε DER  

openssl pkcs7 -in p7.pem -outform DER -out p7.der

Δημιουργία μηνύματος S/MIME με υπογραφή 

openssl smime –sign –in mail.txt –text –out signedmail.txt – signer signedcert.pem –inkey privatekey.pem 
–certfile CAcert.pem 

Επαλήθευση μηνύματος S/MIME 

openssl smime –verify –in signedmail.txt –Cafile CAcert.pem 

∆ημιουργία μηνύματος S/MIME με κρυπτογράφηση 

openssl smime –encrypt –in mail.txt –text –out encryptedmail.txt signedcert.pem 

Αποκρυποτγραφιση μηνύματος S/MIME 

οpenssl smime –decrypt –out mail.txt –in encryptedmail.txt –inkey privatekey.pem –recip 

Αποστολή αποκρυπτογραφημένου μηνύματος με χρήση DES3

openssl smime user.pem \
  -encrypt \
  -des3 \
  -in mail.txt \
  -from 'My Fullname <me@myaddress.com>' \
  -to 'Someone’s Fullname <someone@somewhere.com>' \
  -subject "Encrypted message"|\
sendmail someone@somewhere.com

Εξαγωγή αρχείου pkcs#7 από μήνυμα S/MIME

openssl smime –in signedmail.txt –pk7out –out pk7.pem 
openssl pkcs7 –in pk7.pem –outform DER –out pk7.der
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2.10 Heartbleed

Το Heartbleed είναι ένα προγραμματιστικό σφάλμα το οποίο προκάλεσε ένα 

σοβαρό κενό ασφάλειας (security bug) στη βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα OpenSSL, η 

οποία όπως προαναφέραμε χρησιμοποιείται στο SSL/TLS και αυτό το κενό επιτρέπει την 

υποκλοπή δεδομένων που μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων. Είναι ένα 

σφάλμα κατά τον προγραμματισμό μιας επέκτασης του SSL/TLS που ονομάζεται 

heartbeat. Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν στις 7 Απριλίου 2014 (μετά από 2 χρόνια ζωής) 

την ύπαρξη αυτού του σφάλματος και μαζί διέθεσαν και την πρώτη διορθωμένη έκδοση 

του OpenSSL. Από εκείνη τη στιγμή περίπου μισό εκατομμύριο πιστοποιημένοι servers

θεωρήθηκαν ευάλωτοι σε επιθέσεις κατά τις οποίες τα ιδιωτικά κλειδιά, οι κωδικοί αλλά 

και cookies με ιδιωτικά στοιχεία χρηστών μπορούν να κλαπούν. Το Heartbleed

θεωρήθηκε καταστροφικό από όλους τους ειδικούς ασφάλειας. Χαρακτηριστικά ο 

Brusce Schneier σπεσιαλίστας της ασφάλειας αναφέρει πως, "Σε κλίμακα από το 1 έως 

το 10, αυτό παίρνει 11", ενώ ο Joseph Steinberg αρθογράφος του περιοδικού Forbes

επισημαίνει ότι το Heartbleed θεωρείται, σύμφωνα με τις επιπτώσεις που προκάλεσε, το 

σοβαρότερο κενό ασφαλείας που ξέρουμε από την εκκίνηση της εμπορικής χρήσης του 

Internet.

To Heartbleed είναι κατοχυρωμένο στο Common Vulnerabilities and Exposures

ως CVE-2014-0160.

2.10.1 Εμφάνιση

Το Φεβρουάριο του 2012 η IETF (Internet Engineering Task Force) 

δημοσιοποίησε μια επέκταση για τα TLS (Transport Layer Security) και DTLS

(Datagram Transport Layer Security) το γνωστό heartbeat. Αυτή η επέκταση δίνει τη 

δυνατότητα στους κόμβους να ελέγχουν και να διατηρούν ασφαλείς συνδέσεις μεταξύ 

τους χωρίς επαναδιαπραγμάτευση της σύνδεσης.

To 2011, o Γερμανός ακαδημαϊκός και εθελοντής του OpenSSL Robin

Seggelmann, ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Heartbeat την οποία κλήθηκε να 

επιθεωρήσει ο Stephen N. Henson, ένας από τους τέσσερις βασικούς προγραμματιστές 

του OpenSSL. Εκ’ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο έλεγχος του ήταν ανεπαρκής και 

έτσι ο κώδικας με το μοιραίο λάθος τοποθετήθηκε στο αποθετήριο του πηγαίου κώδικα 
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του OpenSSL μία ώρα πριν την Πρωτοχρονιά του 2012 και διανεμήθηκε με την έκδοση 

1.0.1 του OpenSSL στις 14 Μαρτίου 2012. Επιπρόσθετα η επέκταση Heartbeat ήταν 

προεπιλεγμένα ενεργοποιημένη,  οπότε οι εκδόσεις που επηρεάστηκαν ήταν ευάλωτες εξ' 

ορισμού. Δεν είναι περίεργο που ο Henson δεν αντιλήφθηκε το λάθος, καθώς ήταν μία 

γραμμή ανάμεσα στις πολλές, ενώ παράλληλα ο κώδικας δούλευε κανονικά(Grubb, 

2014α).

2.10.2 Ανακάλυψη

Ο Neel Mehta της ομάδας ασφαλείας της Google στις 1 Απριλίου 2014 ανέφερε 

ένα σημαντικό σφάλμα στη διαχείριση της μνήμης  στην υλοποίηση του Heartbeat. 

Σύμφωνα με αυτό το σφάλμα είναι εκτεθειμένα 64 kilobytes της μνήμης της εφαρμογής  

σε κάθε χρήση του Heartbeat(Grubb, 2014β).

Το Heartbleed είναι το μοναδικό σφάλμα λογισμικού που έχει εμπορικό όνομα 

και λογότυπο. Το όνομα είναι μια επινόηση της Φιλανδικής εταιρείας Codenomicon που 

δημιούργησε και το λογότυπο αλλά και το site heartbleed.com στο οποίο εξηγείται η 

λειτουργία του σφάλματος και απαντώνται πολλές ερωτήσεις σχετικές με αυτό. Ο λόγος 

που το έκαναν ήταν για να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό εξαιτίας της 

κρισιμότητας της κατάστασης (Dewey, 2014). Σύμφωνα με την εν λόγο εταιρεία ο Mehta

ήταν αυτός που ανέφερε πρώτος το σφάλμα, όμως η Google αλλά και οι ίδιοι το 

ανακάλυψαν χωρίς να επηρεαστούν από την αναφορά του Mehta και επίσης σημειώνουν 

την 3η του Απρίλη την ημέρα ανακάλυψης του σφάλματος. Τέλος η εφημερίδα Sydney

Morning Herald παρουσιάζει την ανακάλυψη στις 15 Απριλίου 2014 αλλά και 

ορισμένους οργανισμούς να έχουν προβεί σε διορθώσεις ασφαλείας προτού δημοσιευθεί 

το σφάλμα.

2.10.3 Επίλυση

Την 21η Μαρτίου του 2014 οι Bodo Moeller και  Adam Langley της Google

υλοποίησαν μια λύση του σφάλματος. Στις 7 Απριλίου ο Henson τοποθέτησε τη λύση 

στο σύστημα ελέγχου των εκδόσεων του OpenSSL και την ίδια μέρα δημοσιεύτηκε η 

πρώτη διορθωμένη έκδοση, 1.0.1g.
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2.10.4 Εκμετάλλευση

Τα πρώτα κρούσματα εκμετάλλευσης του Heartbleed για την υποκλοπή 

δεδομένων αναφέρθηκαν από την εφορία του Καναδά. Σύμφωνα με την οποία κλάπηκαν 

οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης 900 ατόμων στις 8 Απριλίου. Στους παθόντες 

προσφέρθηκαν δωρεάν υπηρεσίες προστασίας, ενώ στις 16 του ίδιου μήνα η Καναδική 

Αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε έναν φοιτητή σχετικά με το εν λόγο συμβάν(Evans, 

2014).

Ακόμα από το Βρετανικό site Mumsnet υποκλάπηκαν αρκετοί λογαριασμοί 

χρηστών κάτι που έγινε αντιληπτό από τον ίδιο το διευθυντή του ο οποίος αντιλήφθηκε 

χρήση των κωδικών του από αγνώστους ("Mumsnet and Heartbleed as it happened").

Παράλληλα ερευνητές κατά των κακόβουλων λογισμικών εκμεταλλεύτηκαν το 

Hearbleed, για πρόσβαση σε μυστικά forum συζήτησης εγκληματιών του 

κυβερνοχώρου(Ward, 2014).

Στις 12 Απριλίου ανεξάρτητοι ερευνητές έκλεψαν ιδιωτικά κλειδιά από έναν 

πειραματικό εξυπηρετητή, ο οποίος είχε εγκατασταθεί για αυτό το σκοπό από την Cloud

Flare(Lawler, 2014).

Στις 8 Απριλίου, αναφέρθηκε επίθεση εναντίον ενός εξυπηρετητή του 

πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο οποίος ήταν επίτηδες ευάλωτος, προκειμένου να 

συγκεντρώνει επιθέσεις, που έπειτα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας

(Robertson, 2014α).

2.10.5 Πιθανή γνώση και εκμετάλλευση πριν την αποκάλυψη

Παρόλο που πολλές ιστοσελίδες ανταπεξήλθαν σύντομα στις απαραίτητες 

διορθώσεις που έπρεπε να προβούν για την αντιμετώπιση του σφάλματος, παρέμεινε 

αναπάντητο το ερώτημα, αν οι χάκερς γνώριζαν για την ύπαρξη του κενού ασφαλείας, 

προτού αυτό ανακοινωθεί και κατά πόσο το εκμεταλλεύτηκαν (Cipriani, 2014).

Κάποιοι ερευνητές υπέθεταν, ότι ορισμένοι χάκερ το εκμεταλλεύτηκαν το 

λιγότερο πέντε μήνες πριν αυτό αποκαλυφθεί (Gallagher, 2014).

Τέλος υπήρχαν κατηγορίες από το έγκυρο ειδησεογραφικό δίκτυο Bloomberg, το 

οποίο επικαλέστηκε δύο ανώνυμες πηγές, οι οποίες κατήγγειλαν την Υπηρεσία Εθνικής 
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Ασφάλειας των ΗΠA, τη γνωστή σε όλους μας NSA, ότι γνώριζε για την ύπαρξη του 

Heartbleed και το χρησιμοποιούσε για να διευκολύνει τις υποκλοπές της. Επίσης, 

στηρίζει το δημοσίευμα της στο γεγονός ότι, η NSA έχει στο δυναμικό της 

περισσότερους από 1000 προγραμματιστές και μεγάλη βάση δεδομένων με ανάλογα 

κενά ασφαλείας, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η NSA έχει προϋπολογισμό ο οποίος 

χρησιμοποιείται για αντικατασκοπία της τάξης του 1,6 δις δολάρια. Προφανώς ο Λευκός 

Οίκος και η NSA θεώρησαν εσφαλμένα τα δημοσιεύματα και αρνήθηκαν ότι γνώριζαν 

για την ύπαρξη του κενού πριν τη δημοσιοποίησή του. Συγκεκριμένα ο Caitlin Hayden

εκπρόσωπος της NSA δήλωσε πως εάν είχαν ανακαλύψει την ευπάθεια θα το είχαν 

αναφέρει στην κοινότητα του OpenSSL (Riley,2014).

2.10.6 Συμπεριφορά

Σε αυτό το σημείο θα δούμε πως ακριβώς λειτουργεί η ευπάθεια του Heartbleed. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το κενό υπάρχει στην επέκταση των TLS και DTLS που 

ονομάζεται Heartbeat. Αυτή η επέκταση λοιπόν προσφέρει μία τεχνική στους κόμβους 

για να εντοπίζουν αν μια ασφαλής σύνδεση είναι ενεργή ή έχει διακοπεί. Αυτό 

επιτυγχάνεται ως εξής, αν υπάρχει μια ασφαλής σύνδεση ανάμεσα σε δύο κόμβους τότε 

σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο καθένας από τους δύο κόμβους έχει τη δυνατότητα να 

στείλει ένα μήνυμα Heartbeat. Τότε ο άλλος κόμβος πρέπει να απαντήσει με το ίδιο 

ακριβώς μήνυμα για να δείξει ότι παραμένει ενεργός και ότι η σύνδεση υφίσταται ακόμα. 

Το μήνυμα αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα αλφαριθμητικό (string) 

συνοδευόμενο από το μήκος του.

Ο κόμβος που έστειλε το μήνυμα δεσμεύει προσωρινά χώρο στη μνήμη του για 

το μήνυμα που θα επιστραφεί. Στις εκδόσεις του OpenSSL που έχουν επηρεαστεί, κατά 

τη δημιουργία του μηνύματος της απάντησης, δεν υπήρχε έλεγχος αν όντος το μήκος του 

αλφαριθμητικού που αναφερόταν στο μήνυμα αντιστοιχούσε με το αλφαριθμητικό. Αυτό 

έδινε τη δυνατότητα σε επιτήδειους να βάζουν μεγαλύτερη τιμή από την πραγματική στο 

πεδίο του μήκους (64Κ το μέγιστο), κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να λαμβάνουν σαν 

απάντηση εκτός από το αλφαριθμητικό που στέλνανε, οτιδήποτε ακολουθούσε στη 

μνήμη, το οποία μπορεί να ήταν χρήσιμες πληροφορίες μιας ασφαλής σύνδεσης. Η 

διαδικασία αυτή που περιγράψαμε δεν αφορά μόνο τους εξυπηρετητές, αλλά και την 

πλευρά του χρήστη-πελάτη καθώς και αυτός είναι τρωτός στο Heartbleed. Με λίγα λόγια 
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οι ρόλοι μπορούν να αντιστραφούν και ο server να επιτεθεί στον πελάτη-χρήστη με 

σκοπό να υποκλέψει δεδομένα. Αυτό που μόλις περιγράψαμε ονομάζεται αντίστροφο 

Heartbleed (Reverse Heartbleed)(Hunt, 2014).

Παραδείγματος χάριν αν στείλουμε ένα αίτημα Heartbeat με τη λέξη "potato" με 

μήκος 6 χαρακτήρες, θα περιμένουμε σαν απάντηση ένα μήνυμα με αυτή τη λέξη και τον 

αριθμό 6 στο πεδίο μήκους. Αν τώρα δοκιμάσουμε να στείλουμε ένα άλλο αίτημα με τη 

λέξη "hat" αλλά στο μήκος χαρακτήρων αντί για 3 βάλουμε 500, θα λάβουμε σαν 

απάντηση τη λέξη "hat" μαζί με άλλους 495 χαρακτήρες που υπάρχουν στη μνήμη του 

υπολογιστή “θύμα”. Με αυτό τον τρόπο κλέβονται χρήσιμες πληροφορίες. Βέβαια ο 

επιτιθέμενος δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις πληροφορίες που θα συλλέξει καθώς 

το θύμα θα του στείλει τις πιο πρόσφατες που πέρασαν από τη μνήμη. Το παράδειγμα 

που περιγράψαμε παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 0-1: Εξήγηση λειτουργίας Heartbleed

Να δούμε και λίγο πιο τεχνικά το θέμα, παρακάτω φαίνεται η δομή ενός αιτήματος 

Heartbeat:

Θα επικεντρωθούμε στο payload_length όπου αποθηκεύεται το μήκος του 

αλφαριθμητικού, το οποίο βρίσκεται στη μεταβλητή payload. Αυτό το HeartbeatMessage

φτάνει μέσω μιας εγγραφής ssl SSL3_RECORD η δομή της οποίας φαίνεται παρακάτω:
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struct ssl3_record_st
{
  unsigned int length;    /* How many bytes available */
  [...]
  unsigned char *data;    /* pointer to the record data */
  [...]
} SSL3_RECORD;

Το length δείχνει πόσα bytes υπάρχουν στο HeartbeatMessage που λάβαμε και το 

*data είναι ένας δείκτης στο μήνυμα (Williams, 2014).

Παρακάτω βλέπουμε το κομμάτι κώδικα του OpenSSL που διαχειρίζεται αυτά τα 

μηνύματα:

Εικόνα 0-2: Heartbeat OpenSSL

Το p είναι ένας δείκτης (pointer) που δείχνει στην αρχή του μηνύματος. Ο τύπος 

του μηνύματος αποθηκεύεται στη μεταβλητή hbtype και ο δείκτης αυξάνεται κατά ένα 
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byte. Στη γραμμή 2414 καταχωρούμε στη μεταβλητή payload το μέγεθος του 

αλφαριθμητικού (16 bit) του heartbeat και ο δείκτης αυξάνεται κατά 2 bytes. Το pl είναι 

δείκτης στο περιεχόμενο του payload. Στις γραμμές 2435-2439 κατασκευάζεται η 

απάντηση. Το bp είναι δείκτης στην αρχή του μηνύματος της απάντησης. Ο τύπος της 

απάντησης γράφεται στην αρχή του buffer και ο pointer αυξάνεται κατά ένα byte. Στη 

συνέχεια γράφεται το μήκος του αλφαριθμητικού (16 bit) στη μνήμη, ενώ ο pointer

αυξάνεται κατά 2 bytes. Προηγουμένως στη γραμμή 2431 έχουμε δεσμεύσει στη μνήμη 

χώρο ίσο με το payload μαζί με 1 byte για τον τύπο (σε αυτή την περίπτωση 

HB_RESPONSE), 2 bytes για το μέγεθος του payload και 16 bytes για το padding. Στη 

γραμμή 2437 αντιγράφουμε στη μνήμη που δεσμεύσαμε το μήνυμα heartbeat. Τέλος 

στην 2439 κατασκευάζουμε την απάντηση(Φωτίου, 2014).

Όπως μπορούμε να δούμε τα εισερχόμενα δεδομένα (data) περιλαμβάνουν ένα 

μέγεθος αλφαριθμητικού (“payload”) το οποίο το δεχόμαστε χωρίς κάποιο έλεγχο, οπότε 

αν αυτό το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από το κανονικό η memcpy θα διαβάσει 

περισσότερες θέσεις μνήμης από αυτές που αντιστοιχούν στο μήνυμα. Σε αυτό το σημείο 

παρουσιάζεται το κενό ασφαλείας.

Για να το διορθώσουμε πρέπει να υλοποιήσουμε έναν έλεγχο ορίων στη δομή 

SSL3_RECORD (s3->rrec) η οποία ορίζει το εισερχόμενο HeartbeatMessage. Το σημαντικότερο 

μέρος της επιδιόρθωσης φαίνεται παρακάτω:

/* Read type and payload length first */
    if (1 + 2 + 16 > s->s3->rrec.length)
        return 0; /* silently discard */
    hbtype = *p++;
    n2s(p, payload);
    if (1 + 2 + payload + 16 > s->s3->rrec.length)
        return 0; /* silently discard per RFC 6520 sec. 4 */
    pl = p;

Εδώ γίνονται δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα ελέγχονται τα μηδενικά 

αιτήματα τα οποία απορρίπτονται και στη συνέχεια τσεκάρεται αν το πραγματικό μήκος 

της εγγραφής είναι μεγαλύτερο από αυτό που δηλώθηκε στην αρχή. Αν αυτό ισχύει τότε 

απορρίπτεται το αίτημα(Williams, 2014).
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2.10.7 Ποιους επηρεάζει και πόσο

Τα άτομα που επηρεάζονται από το Hearbleed, είναι οι χρήστες και οι 

διαχειριστές των servers(Schneier, 2014β). 

Μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν οι διαχειριστές. Ο λόγος είναι ότι κάθε 

πιστοποιητικό SSL (SSL Certificate) που βρίσκεται σε ευάλωτο server πρέπει να 

ανανεωθεί (re-issue). Με λίγα λόγια είναι απαραίτητο να γίνει το update στην OpenSSL. 

Πρέπει να δημιουργηθούν νέα κλειδιά SSL/TLS, να ανακληθούν (revoke) τα ήδη 

υπάρχοντα πιστοποιητικά και να εκδοθούν νέα. Παράλληλα να ανανεωθούν όλοι οι 

κωδικοί, API keys και να τερματιστούν  τα κλειδιά συνόδου (session keys) αλλά και τα 

cookies για να αποφύγουμε τυχόν εκμετάλλευση παλαιών ασφαλών συνδέσεων (session

hijacking). Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και κόπο. Οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες γι’ 

αυτό δεν έχουν εμπειρία να το πετύχουν για εκατομμύρια πιστοποιητικά σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα. Η Netcraft χαρακτηριστικά επισημαίνει ότι ως τις 11 

Απριλίου από τα περίπου 500.000 ευάλωτα πιστοποιητικά X.509 επανεκδόθηκαν 30.000, 

παρόλο που ανακλήθηκαν λιγότερα (Mutton, 2014β). Ακόμα μέχρι τις 9 Μαΐου είχαν 

επανεκδοθεί πιστοποιητικά για το 43% των ευάλωτων ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα σε 

ένα ποσοστό της τάξης του 7% τα πιστοποιητικά που είχαν επανεκδοθεί 

χρησιμοποιούσαν εν δυνάμει κλεμμένα κλειδιά, κάτι που κάνει τις ιστοσελίδες αυτές 

ευάλωτες (Kerner, 2014). Σε μια πολύ πιο πρόσφατη έρευνα που έγινε από την εταιρεία 

Venafi, τον Απρίλιο του 2015, ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση του Heartbleed

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την 

εξαφάνισή του (Hill, 2015). Το 74% των σπουδαιότερων εταιρειών που ελέγχθηκαν

συνεχίζουν να είναι ευάλωτες στην απειλή.

Οι χρήστες από τη μεριά τους μπορεί να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα. Λόγο της 

μεγάλης διάδοσης της βιβλιοθήκης του OpenSSL, είναι πολύ πιθανόν πολλές 

ιστοσελίδες που χρησιμοποιούμε, για κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, 

εγκατάσταση λογισμικού, online υπηρεσίες τραπεζών ή ακόμα και σελίδες της 

κυβέρνησης να  λειτουργούν με ευπαθείς εκδόσεις OpenSSL. Οπότε είναι πιθανό να 

έχουν διαρρεύσει κωδικοί και διάφορα αναγνωριστικά. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι 

απλοί χρήστες είναι η αλλαγή κωδικών. Βέβαια αυτό δεν είναι σίγουρο πως τους 

εξασφαλίζει απόλυτα, γιατί δεν είναι γνωστό αν και τι έχει διαρρεύσει, καθώς οι 

επιθέσεις δεν αφήνουν ίχνη, ενώ παράλληλα οι αλλαγές των κωδικών θα έχουν 
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αποτέλεσμα μόνο σε εκείνες τις πλατφόρμες που έχουν αποκτήσει κάποια ασφαλή 

έκδοση του OpenSSL.  

2.10.8 Πόσο διαδεδομένη είναι η ευπάθεια;

Παρόλο που το λογισμικό του OpenSSL είναι προεπιλεγμένα εγκατεστημένο σε 

Windows ή Mac OS X, επηρεαζόμαστε σχεδόν όλοι καθώς αλληλεπιδρούμε το λιγότερο 

με έναν server που τρέχει το λογισμικό αυτό. Οι συνηθέστερες πλατφόρμες λογισμικού 

που λειτουργούν με το OpenSSL είναι σύμφωνα με μελέτη της Netcraft(2014) οι servers

Apache και nginx με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 66% στην αγορά. Παράλληλα 

το OpenSSL εφαρμόζεται σε mail servers, δίκτυα VPN, δικτυακές συσκευές κ.α. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως πολλοί μεγάλοι οργανισμοί δε χρησιμοποιούν 

ανοικτού κώδικα υλοποιήσεις του SSL/TLS οπότε δεν επηρεάστηκαν από το κενό 

ασφαλείας του OpenSSL.

Εικόνα 0-3: Μερίδιο αγοράς Web servers σε ενεργά site
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Μια πιο πρόσφατη έρευνα της Netcraft διαπίστωσε ότι η επέκταση Heartbeat ήταν 

ενεργοποιημένη μόνο στο 17,5% των ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν SSL κάτι που 

φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα. (Mutton, 2014).

Εικόνα 0-4: Οι περισσότερο ευάλωτοι servers χρησιμοποιούν Apache

Οι περισσότερο ευάλωτοι servers χρησιμοποιούν Apache.

2.10.9 Ιστοσελίδες και άλλες Online υπηρεσίες

Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε δημοφιλής ιστοσελίδες και online υπηρεσίες 

οι οποίες επηρεάστηκαν από Heartbleed (Murphy et al., 2014).
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Ξεκινώντας από τα κοινωνικά δίκτυα αυτά που επηρεάστηκαν είναι το Instagram,

το Pinterest και το Tumblr, ενώ ασαφές παραμένει αν και κατά πόσο επηρεάστηκε το 

Facebook. Χαρακτηριστικά το Tumblr το οποίο ανήκει στη Yahoo προέτρεψε τους 

χρήστες της να αλλάξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης. Το Instagram ενημέρωσε 

πως η ομάδα ασφάλειας έγκαιρα πήρε τα απαραίτητα μέτρα και δεν υπάρχουν ενδείξεις 

για τυχόν βλάβες σε λογαριασμούς χρηστών, αλλά επειδή αυτό το γεγονός επηρέασε 

πολλές υπηρεσίες σε όλο τον ιστό καλό θα είναι να αλλάξουν και οι χρήστες του 

Instagram τους κωδικούς τους. Με τη σειρά τους οι υπεύθυνοι του Pinterest

ανακοίνωσαν ότι διόρθωσαν τις εκδόσεις του OpenSSL στην ιστοσελίδα τους και 

επιπρόσθετα ενημέρωσαν μέσο αλληλογραφίας τους χρήστες που πιθανών να έπεσαν 

θύματα, να προβούν σε αλλαγή κωδικών. Από τη μεριά τους οι εκπρόσωποι του 

Facebook ήταν καθησυχαστικοί τονίζοντας ότι πριν καν δημοσιοποιηθεί η ευπάθεια, 

πρόσθεσαν νέες δικλείδες ασφαλείας στην έκδοση του OpenSSL στο δίκτυό τους. 

Παράλληλα επεσήμαναν ότι δεν υπάρχουν σημάδια ύποπτων ενεργειών στα προφίλ των 

χρηστών.

Από την άλλη μεριά οι εκπρόσωποι του LinkedIn δήλωσαν ότι δε χρησιμοποιούν 

τη βιβλιοθήκη του OpenSSL, οπότε δεν είναι ευάλωτοι στο Heartbleed, ενώ το Twitter

έγραψε ότι παρόλο που χρησιμοποιούν το OpenSSL οι διακομιστές τους δεν 

επηρεάζονται από αυτό το θέμα ευπάθειας.

Σε άλλες γνωστές εταιρείες ανεπηρέαστες έμειναν η Apple, η Amazon και η 

Microsoft, καθώς σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους δεν είναι ευάλωτες στο bug, ενώ 

εκδόσεις με το κενό του OpenSSL χρησιμοποιούσαν η Google και η Yahoo. Η Google

σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι έχει αντικαταστήσει την ευάλωτη έκδοση ασφαλείας 

ούτως ώστε να προφυλάξει τη μηχανή αναζήτησής της, το Gmail, το Youtube, το Wallet, 

αλλά και το Play store.

Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεπηρέαστες έμειναν η AOL καθώς 

και το Hotmail / Outlook το οποίο είναι προϊόν της Microsoft. Τα προϊόντα όμως της 

Google (Gmail) και της Yahoo (Yahoo Mail) όπως είναι λογικό σύμφωνα με αυτά που 

είπαμε παραπάνω ήταν ευάλωτα στο Heartbleed.

Στα καταστήματα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα η Amazon, το eBay, το 

Groupon, η PayPal, η Target και η Walmart καθησυχάζουν τους πελάτες τους για την 

ασφάλειά τους καθώς δε χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη του OpenSSL. Στην αντίθετη 

μεριά οι εκπρόσωποι της Etsy και της GoDaddy δήλωσαν ότι ένα μέρος της υποδομής 



49

τους ήταν ευάλωτο όμως με τις κατάλληλες ενέργειες το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. 

Παρόλα αυτά προέτρεψαν τους πελάτες τους να αλλάξουν τους κωδικούς τους.

Κλείνοντας θα αναφερθούμε σε άλλες διάσημες υπηρεσίες και εφαρμογές. Η 

γνωστή ιστοσελίδα φιλοξενίας φωτογραφιών και βίντεο Flickr ήταν ευάλωτη στην 

ευπάθεια, όπως η online streaming υπηρεσία Netflix, η SoundCloud και το YouTube. 

Στον τραπεζικό τομέα ανεπηρέαστες βρέθηκαν η American Express, η Bank of America, 

η Barclays, η Citigroup, η TD Bank και η U.S. Bank ενώ η American Funds και το 

ψηφιακό πορτοφόλι Venmo ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιούσαν ευάλωτες εκδόσεις του 

OpenSSL τις οποίες τις επιδιόρθωσαν. Επιπρόσθετα η εφαρμογή αποθηκευτικού νέφους 

Dropbox, οι λογαριασμοί των χρηστών του Wikipedia αλλά και η πλατφόρμα ανοικτού 

λογισμικού Wordpress ήταν τρωτές στο Heartbleed.

2.10.10 Ποιες εκδόσεις της βιβλιοθήκης OpenSSL περιλαμβάνουν την 

ευπάθεια;

Κατάσταση εκδόσεων:

 OpenSSL 1.0.1 έως και 1.0.1f είναι ευάλωτες
 OpenSSL 1.0.1g δεν είναι ευάλωτη
 OpenSSL 1.0.0 δεν είναι ευάλωτη
 OpenSSL 0.9.8 δεν είναι ευάλωτη

Όπως έχουμε προαναφέρει η ευπάθεια εισήλθε στη βιβλιοθήκη OpenSSL στις 31 

Δεκεμβρίου του 2011, ενώ οι εκδόσεις με το κενό ασφαλείας ξεκινούν από την 1.0.1 του 

Μαρτίου του 2012. Η διορθωμένη έκδοση είναι η 1.0.1g η οποία βγήκε στην 

κυκλοφορία τον Απρίλιο 2014.

2.10.11 Ποια η κατάσταση αναφορικά με τα λειτουργικά συστήματα;

Ορισμένα από τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα με την ευπαθή έκδοση 

OpenSSL:

 Debian Wheezy (stable), OpenSSL 1.0.1e-2+deb7u4
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 Ubuntu 12.04.4 LTS, OpenSSL 1.0.1-4ubuntu5.11
 CentOS 6.5, OpenSSL 1.0.1e-15
 Fedora 18, OpenSSL 1.0.1e-4
 OpenBSD 5.3 (OpenSSL 1.0.1c 10 May 2012) and 5.4 (OpenSSL 1.0.1c 10 May 

2012)
 FreeBSD 10.0 - OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
 NetBSD 5.0.2 (OpenSSL 1.0.1e)
 OpenSUSE 12.2 (OpenSSL 1.0.1c)

Ενώ τα παρακάτω δεν έχουν επηρεαστεί από το κενό ασφαλείας του OpenSSL:

 Debian Squeeze (oldstable), OpenSSL 0.9.8o-4squeeze14
 SUSE Linux Enterprise Server
 FreeBSD 8.4 - OpenSSL 0.9.8y 5 Feb 2013
 FreeBSD 9.2 - OpenSSL 0.9.8y 5 Feb 2013
 FreeBSD 10.0p1 - OpenSSL 1.0.1g (At 8 Apr 18:27:46 2014 UTC)
 FreeBSD Ports - OpenSSL 1.0.1g (At 7 Apr 21:46:40 2014 UTC) 

2.10.12 Η επίδραση στα Smartphones

Το Heartbleed εκτός από το Διαδίκτυο εκτείνετε και σε καταναλωτικές συσκευές 

όπως είναι τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (smartphones), τα οποία πλέον βασίζονται σε 

λειτουργικά συστήματα τα οποία τους παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες από τα απλά 

κινητά τηλέφωνα. Επίσης υπάρχουν εφαρμογές για κινητά που έχουν ενσωματωμένη

κρυπτογράφηση, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για ασφαλή σύνδεση. Ένα από 

αυτά τα λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών είναι το Android της Google. Μια 

έκδοσή του, η 4.1.1 η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2012, βρέθηκε πως είναι 

ευάλωτη στο σφάλμα του Heartbleed. Η Apple δε χρησιμοποιεί την ευπαθή έκδοση του 

OpenSSL για το iPhone ή το iPad, ενώ η Microsoft δήλωσε ότι δεν επηρεάζονται ούτε τα 

Windows, ούτε το Windows Phone.

Για να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος αρκεί να σημειώσουμε ότι 

περισσότερες από 900 εκατομμύρια συσκευές Android έχουν ενεργοποιηθεί σε όλο τον 

κόσμο, από τις οποίες ένα ποσοστό της τάξης του 34% χρησιμοποιεί παραλλαγές της 

τρωτής έκδοσης, χωρίς να είναι όμως όλες ευάλωτες. Η εταιρεία δήλωσε ότι λιγότερο 

από 10% των ενεργών συσκευών είναι ευάλωτες. Σύμφωνα με την Guardian, η οποία 
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χρησιμοποιεί στοιχεία που παρέχονται από την εταιρεία αναλύσεων Chitika, Inc,,

τουλάχιστον 4 εκατομμύρια συσκευές στις ΗΠΑ και 50 εκατομμύρια συσκευές 

παγκοσμίως τρέχουν παραλλαγές της ευάλωτης έκδοσης και επηρεάζονται.

Σημαντικότερο πρόβλημα όμως για τους χρήστες των smartphones δεν είναι τόσο 

η εξάπλωση του bug, αλλά η δυσκολία στην επιδιόρθωσή του. Ενώ στους ιδιοκτήτες του 

Διαδικτύου διατέθηκε ταυτόχρονα και γρήγορα μια επιδιόρθωση για να την εφαρμόσουν 

δεν υπάρχει αντίστοιχα μια εύκολη λύση για τις Android συσκευές που έχουν το 

ελάττωμα. Παρόλο που η Google παρείχε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα, η εταιρεία 

ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και οι φορείς 

του ασύρματου internet (wireless) να ενημερώσουν τις συσκευές. Αυτό είναι αρκετά 

χρονοβόρο καθώς ο κύκλος ενημέρωσης του Android είναι αρκετά μεγάλος σύμφωνα με 

τον Michael Shaulov, διευθύνων σύμβουλο και συνιδρυτή της εταιρεία ασφάλειας 

Lacoon Security Ltd. (Robertson, 2014β).

Σε αυτό το σημείο θα εξηγήσουμε πως λειτουργεί το Heartbleed στις κινητές 

συσκευές και θα παρουσιάσουμε δυο περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους 

για την ασφάλεια. ("Understand Heartbleed flaw on Mobile devices", 2014)

2.10.12.1 Περίπτωση 1: Σύνδεση κινητής συσκευής με διακομιστή ευάλωτο στο

Heartbleed

Εάν μια online υπηρεσία εκτελείται σε έναν ευάλωτο από το Heartbleed server, ο 

επιτιθέμενος μπορεί να κλέψει τις πληροφορίες του server, οι οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν ένα ιδιωτικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλούς 

καναλιού. Όταν ένας χρήστης συνδέεται με τον ευάλωτο server είτε μέσω μιας 

εφαρμογής ή ενός προγράμματος περιήγησης, η σύνδεση μεταξύ των δύο άκρων δεν 

είναι πια ασφαλής.
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Εικόνα 0-5: Μη ασφαλές κανάλι επικοινωνίας

2.10.12.2 Περίπτωση 2: Φορητή συσκευή που περιέχει ευάλωτες βιβλιοθήκες 

OpenSSL

Εάν χρησιμοποιείται μια ευάλωτη βιβλιοθήκη OpenSSL σε ένα κινητό σύστημα 

ή μια εφαρμογή, όταν ο χρήστης συνδεθεί με ένα κακόβουλο server είτε μέσω του 

προγράμματος περιήγησης του συστήματος ή μιας εφαρμογής, ο κακόβουλος  server

μπορεί να διεξάγει μια αντίστροφη επίθεση Heartbleed (Reverse Heartbleed) για να 

κλέψει πληροφορίες από την ευάλωτη κινητή συσκευή.

Εικόνα 0-6: Reverse Heartbleed
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2.10.13 Αίτια και πιθανά διδάγματα

Σε ένα paper του ο David A. Wheeler(2014) αναλύει τους λόγους που δεν 

ανακαλύφθηκε νωρίτερα το Heartbleed και προτείνει διάφορες τεχνικές για ταχύτερη 

αναγνώριση και μείωση των επιπτώσεων παρόμοιων ευπαθειών. Σύμφωνα με τον ίδιο η 

αποτελεσματικότερη τεχνική για την αποτροπή του Heartbleed είναι ο "αρνητικός 

έλεγχος". Ο έλεγχος δηλαδή, αν προκαλούν βλάβες οι μη έγκυροι είσοδοι.

Ο Robert Merkel(2014) σε ένα άρθρο του στο The Conversation υποστηρίζει ότι 

εξαιτίας του Heartbleed ανακαλύψαμε μια τεράστια αποτυχία στην ανάλυση κινδύνου. 

Πιστεύει ότι οι προγραμματιστές του OpenSSL δίνουν λιγότερη σημασία στην ασφάλεια 

από ότι στην απόδοση, η οποία κατά τη γνώμη του δεν έχει πλέον νόημα. Ωστόσο θεωρεί 

ότι το ίδιο το OpenSSL δεν πρέπει να κατηγορηθεί τόσο όσο οι χρήστες του, οι οποίοι 

διάλεξαν μία βιβλιοθήκη ασφαλείας η οποία δε χρηματοδοτείται από κανέναν για 

καλύτερο έλεγχο και δοκιμή. Ακόμα εξηγεί ότι 2 πτυχές καθορίζουν τον κίνδυνο ότι 

παρόμοια σφάλματα θα προκαλέσουν ευπάθειες. Ο πηγαίος κώδικας της βιβλιοθήκης 

(γλώσσα προγραμματισμού C) και οι διεργασίες του OpenSSL.

Ο ιδρυτής των OpenBSD και OpenSSH, Theo de Raadt κριτίκαρε τους 

προγραμματιστές του OpenSSL και δήλωσε ότι "Το OpenSSL δεν αναπτύχθηκε από μια 

υπεύθυνη ομάδα". Μετά την κοινοποίηση του Heartbleed οι προγραμματιστές του 

OpenBSD ανέπτυξαν το LibreSSL το οποίο είναι μια ανοικτού λογισμικού υλοποίηση 

των SSL και TLS, που έγινε fork από το OpenSSL 1.0.1g. (McCallion, 2014)

Ο Robin Seggelmann, ο άνθρωπος που εισήγαγε το Heartbleed αρνήθηκε 

οποιαδήποτε πρόθεση να υποβάλει ευάλωτο κώδικα και κατέκρινε το γεγονός ότι το 

OpenSSL δεν εξετάζεται από αρκετούς ανθρώπους(Grubb, 2014α).

Ένας από τους κύριους προγραμματιστές του OpenSSL ο Ben Laurie(Smith, 

2014) ισχυρίστηκε ότι ένας έλεγχος ασφαλείας θα είχε αλιεύσει το σφάλμα, ενώ ο 

μηχανικός λογισμικού John Walsh(2014) θεωρεί βασικότερο πρόβλημα τη μικρή ομάδα 

προγραμματιστών του  OpenSSL. Ακόμα ο πρόεδρος του ιδρύματος OpenSSL  Steve

Marquess απορεί πως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί πιο συχνά. 

Από τη μεριά του ο David A. Wheeler σημειώνει ότι υπάρχει πολυπλοκότητα 

στον κώδικα του OpenSSL χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, κάτι που κάνει δυσκολότερο 

τον εντοπισμό κενών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ερευνητή ασφαλείας Dan Kaminsky το Heartbleed είναι 

αποτέλεσμα ενός οικονομικού προβλήματος το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Οι ετήσιες
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δωρεές στο project του OpenSSL ήταν περίπου 2.000 δολάρια. Παράλληλα βλέποντας 

την κατάσταση που επικρατεί και το χρόνο που απαιτήθηκε για να ανακαλυφθεί το 

Heartbleed, είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για μελλοντικές ευπάθειες(Perlroth, 2014).

2.10.14 Το μέλλον της ψηφιακής ασφάλειας

Η απάντηση σε αυτήν την κρίση ήρθε από κολοσσούς της τεχνολογίας οι οποίοι 

ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα που απαιτεί η ασφάλεια για 

το κοινό καλό ολόκληρου του πλανήτη αλλά φυσικά και για τα δικά τους συμφέροντα. 

Παρακάτω καταγράφουμε τις εταιρείες αυτές (Bautista, 2014):

 Amazon Web Services

 Cisco

 Dell

 Facebook

 Fujitsu

 Google

 IBM
 Intel

 Microsoft

Έως τώρα, σε πλήρη αντίθεση με άλλα έργα ανοιχτού κώδικα (με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το Linux), το OpenSSL δεν ήταν αντικείμενο 

χρηματοδότησης αλλά μόνο χρήσης για τα πλεονεκτήματά του από τις επιχειρήσεις με 

τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Πλέον όμως αυτό αλλάζει ριζικά. Στις παραπάνω 

εταιρείες προστέθηκαν και οι Adobe, Bloomberg, HP, Huawei και salesforce.com

(Linux_Foundation, 2014) οι οποίες όλες μαζί δεσμεύτηκαν σε χρηματοδότηση 

τουλάχιστον 100 χιλιάδων δολαρίων η κάθε μία για μια συνολική πρωτοβουλία 

χορήγησης χρημάτων σε έργα ανοιχτού κώδικα η οποία ονομάστηκε «Πρωτοβουλία 

Υποδομής Πυρήνα» (Core Infrastructure Initiative) και που θα συγκέντρωνε συνολικά 

3,9 δις δολάρια (Brodkin, 2014), από τα οποία το πρώτο μερίδιο θα δινόταν στο 

OpenSSL. 
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Φαίνεται λοιπόν πως δημιουργείται και στην περίπτωση του OpenSSL κάτι 

αντίστοιχο του Ιδρύματος Linux, το οποίο επέτρεψε στον ιδρυτή του, L. Torvalds, την 

πλήρως απερίσπαστη ενασχόληση με το Λειτουργικό Σύστημα αυτό, με τα γνωστά 

αποτελέσματα στην υψηλότατη ποιότητά του και ευρύτατη υιοθέτησή του από 

αντίστοιχες εταιρείες (Brodkin, 2014). Σύμφωνα με την Chr. Warren (2014), το 

OpenSSL είχε αρχικά μόνο έναν προγραμματιστή πλήρης απασχόλησης και λίγους 

ακόμα με μειωμένο ωράριο. Με την χρηματοδότηση αυτή, θα τους αυξήσει άμεσα σε 2, 

ενώ θα διαθέτει και όσους ακόμη χρειάζεται, προκειμένου να γίνεται θεώρηση 

κώδικα(security audit), με μια επαρκή λύση να φαίνεται να είναι περίπου στον αριθμό 

έξι. 

Εάν θυμηθούμε πως το πρόβλημα με το Heartbleed προέκυψε όταν ο συντάκτης 

του κώδικα Robin Seggelmann δεν διέθεσε τον χρόνο να επανεξετάσει τον κώδικα 

εξαρχής, καταλαβαίνουμε πως το OpenSSL αποκτάει ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές, 

για το άμεσο μέλλον, με δύο ακόμη σημαντικές συνέπειες. Η πρώτη είναι πως επιλύεται 

το πρόβλημα που αναφέρει η Warren στο προαναφερόμενο άρθρο με το OpenSSL που 

έχει να κάνει με την παντελή, στην πριν το Heartbleed εποχή, έλλειψη χρηματοδότησης, 

ότι δηλαδή ήταν "χρησιμοποιούμενο από πολλούς, υποστηριζόμενο από λίγους". Η 

δεύτερη είναι πως με αυτήν ακριβώς την κίνησή τους οι ηγέτες των αγορών των 

υπολογιστών, των κοινωνικών δικτύων δείχνουν με τον πιο κατανοητό τρόπο την 

πρόθεσή τους να μην περάσουν σε κάποια άλλη υλοποίηση, ένα άλλο «fork» (όπως το 

LibreSSL), δηλαδή μια παραλλαγμένη, νέα έκδοση του OpenSSL, αλλά τουλάχιστον για 

τα επόμενα χρόνια δείχνουν πως θα παραμείνουν σε αυτήν την λύση, βελτιώνοντας τα 

μειονεκτήματα της ίδιας.
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3
3 Σύγκριση Βιβλιοθηκών SSL

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μια σύγκριση των βιβλιοθηκών του 

SSL/TLS και θα απαντήσουμε στο ερώτημα εάν είναι καλύτερη και πιο συμφέρουσα 

λύση η επιλογή και χρήση ενός κλειστού κώδικα/εμπορική υλοποίηση SSL ή ενός 

ανοιχτού κώδικα SSL για μια επιχείρηση. Αρχικά θα μελετήσουμε ποιές είναι πιο 

αξιόπιστες με βάση την ασφάλεια και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια 

οικονομική σύγκριση.

3.1 Βιβλιοθήκες SSL κλειστού και ανοικτού κώδικα

3.1.1 Θεμελιώδη και διακριτά χαρακτηριστικά κορυφαίων βιβλιοθηκών 

κλειστού κώδικα(Schannel, RSA BSAFE)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υλοποιήσεων του κλειστού κώδικα σε πιο 

αφηρημένο επίπεδο; Ποια είναι δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά που παρέχονται στις 

υλοποιήσεις κλειστού κώδικα και ποιά είναι κοινά σε όλες αυτές; Επίσης, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά των κορυφαίων υλοποιήσεων κλειστού κώδικα; Αυτά είναι τα δύο 

ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την παράγραφο.

Μια υλοποίηση κλειστού κώδικα (closed source) δεν είναι ανοιχτή στο κοινό. 

Αντιθέτως κατά κανόνα προσφέρεται προς πώληση (proprietary) με συγκεκριμένο 

αντίτιμο (Marshall, 2014). Δεν αναπτύσσεται από το κοινό ή, ειδικότερα, μια κοινότητα 

εθελοντών προγραμματιστών. Αντίθετα, αναπτύσσεται από ένα πυρήνα επαγγελματιών 

και μισθωτών προγραμματιστών, που έχουν εξειδικευτεί και ασχολούνται με αυτό 

έχοντας επιπλέον το οικονομικό κίνητρο αποδοτικής ενασχόλησης με αυτό το ζήτημα.
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό, λοιπόν, των κλειστών βιβλιοθηκών SSL είναι η 

ασφάλεια του κώδικά τους. Η απουσία έκθεσης, λόγω του ιδιόκτητου χαρακτήρα του 

συνόλου του ή τουλάχιστον του βασικού πυρήνα του (π.χ. SharkSSL) καθιστά, σύμφωνα 

με τους υποστηρικτές τους, τις υλοποιήσεις κλειστού κώδικα ασφαλέστερες (Tejada, 

2015).

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των υλοποιήσεων κλειστού κώδικα αποτελεί η 

δυνατότητα για πρόβλεψη που διακρίνει την υποστήριξη του κώδικα σε περίπτωση 

ανακάλυψης κάποιων δυσδιάκριτων προγραμματιστικών σφαλμάτων. Ο κώδικας 

αναπτύσσεται από άτομα με συγκεκριμένες θέσεις μέσα σε εταιρείες λογισμικού και 

ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης κάποιου από αυτούς, οπωσδήποτε 

κάποιος νέος προγραμματιστής θα καταλάβει την κενή θέση του. Έτσι, η συντήρηση του 

κώδικα και η διόρθωση των "σφαλμάτων" που ανακαλύφθηκαν, εκτελείτε από 

ανθρώπους που είναι καταρτισμένοι πάνω στη δομή του και στα ειδικά ζητήματα που το 

κάθε τμήμα του γράφτηκε, προκειμένου να λύσουν τα σφάλματα.   

Η πρώτη βιβλιοθήκη κλειστού κώδικα που θα αναλύσουμε σε αυτό το κεφάλαιο 

θα είναι το Schannel ή, διαφορετικά, Secure Channel. Το Schannel είναι μια υλοποίηση 

των πρωτοκόλλων SSL η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Τα είδη 

των πρωτοκόλλων που περιλαμβάνει το Schannel φαίνονται παρακάτω:

 SSL v2.0, v3.0 

 TLS v1.0, v1.1, v1.2

 DTLS(Datagram Transport Layer Security) v1.0 και DLTS v1.2

 PCT v1.0(Private Communications Transport)

Όπως έχουμε αναφέρει, τα SSL και TLS είναι το ένα συνέχεια του άλλου, 

ειδικότερα δε το TLS v1.0 προέκυψε από μια επεξεργασία του SSL v3.0. Το PCT είναι

μια ειδική τροποποίηση του SSL 2.0 η οποία πραγματοποιήθηκε από τους 

προγραμματιστές της Microsoft στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ο λόγος που υπάρχει 

ακόμη στο Schannel είναι για λόγους συμβατότητας προς τα πίσω(backwards

compatibility). 

Το DTLS από την άλλη είναι μια ειδική μορφή των TLS v1.1 και v1.2 που 

προορίζεται για ασφάλεια σε ορισμένα είδη επιθέσεων, για μεταφορά πακέτων 

δεδομένων (datagrams). Αυτές είναι η επίθεση υποκλοπής (eavesdropping), 

πλαστοπροσωπίας(forgery), μερικής αλλοίωσης(data tampering) καθώς και η γνωστή 
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επίθεση Man in the Middle-ΜΙΤΜ. Είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον μας εστιάζεται 

περισσότερο στις εκδόσεις του πρωτοκόλλου SSL (και TLS)1.

Ο τρόπος που λειτουργεί το Schannel είναι μέσω μιας ειδικής διεπαφής χρήστη 

που έχει δημιουργηθεί από την Microsoft(SSPI) για σκοπούς ασφάλειας. Μια από τις 

κυριότερες χρήσεις του Schannel είναι για τον σκοπό της αυθεντικοποίησης. Η 

αυθεντικοποίηση που παρέχει το Schannel μέσω των πρωτοκόλλων του είναι δύο 

γενικότερων ειδών2:

 Αυθεντικοποίηση εξυπηρετητή(server authentication): Αυτή πραγματοποιείται 

μέσω μιας συνάρτησης η οποία ελέγχει το πιστοποιητικό του εξυπηρετητή(από 

ποια Αρχή Πιστοποίησης έχει εκδοθεί) και την ακεραιότητα του αντίστοιχου 

μηνύματος.

 Αυθεντικοποίηση πελάτη(client authentication): αυτή ελέγχει εάν το όνομα 

χρήστη και ο κωδικός αντιστοιχίζονται με αυτά μιας Βάσης Δεδομένων που 

υπάρχει για αυτόν τον σκοπό.

Αν και το Secure Channel δεν διατίθεται δωρεάν και δεν είναι ανοικτού κώδικα, 

εντούτοις υποβλήθηκε σε μια σειρά από σοβαρές παραβιάσεις ασφάλειας 

δεδομένων(data security breach), όπως ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 

του 2014 στην επιχείρηση πώλησης οικιακών ειδών Home Depot, όπου εκλάπησαν 

προσωπικά στοιχεία 56 εκατομμυρίων ανθρώπων(Ms Smith, 2014). Επίσης, όπως θα 

δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, το Schannel, όπως και το OpenSSL, είναι από τις 

υλοποιήσεις SSL που έχουν πρόβλημα ευπάθειας ως προς την επίθεση τύπου FREAK, 

πιθανόν η σημαντικότερη ευπάθεια του τελευταίου έτους(Mimoso, 2015).

Το RSA BSAFE είναι η δεύτερη υλοποίηση κλειστού κώδικα που θα 

αναφερθούμε σε αυτήν την παράγραφο. Πρόκειται για μια υλοποίηση η οποία παρέχει 

ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν και σε άλλες βιβλιοθήκες SSL. Τα 

βασικότερα από αυτά είναι τα παρακάτω3:

                                               
1 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms678421(v=vs.85).aspx
2 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa378819(v=vs.85).aspx
3 https://www.emc.com/security/rsa-bsafe.htm
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 Έχει εγκριθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση λόγο της συμμόρφωσής της προς 

το πρότυπο FIPS 140-2, κάτι που θεωρείται ως μια σημαντική διάκριση και 

εγγύηση για τον τομέα αυτόν

 Υποστηρίζει το πρωτόκολλο TLS v1.2, δηλαδή μια από τις τελευταίες εκδόσεις 

του ευρύτερου SSL

 Περιέχει κρυπτογραφικούς αλγόριθμους που συμμορφώνονται με το πρότυπο 

FIPS 140 οι οποίοι βρίσκονται στην σειρά “NSA Suite-B Cryptography”

(Rohatgi και Marson, 2013). Οι εν λόγω κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι παρέχονται 

σε όλο το εύρος τους. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν μια μεθοδολογία "αλυσιδωτής 

επικύρωσης πιστοποιητικών", κάτι που αναμένεται να βοηθήσει στην αποτροπή 

επιθέσεων που τροποποιούν την πηγή ενός μηνύματος που αποστέλλεται 

(πλαστοπροσωπία/"message forgery" κ.ά.). Ακόμη, παρέχουν προηγμένους 

αλγόριθμους "σύνοψης μηνύματος" (message digest algorithms), όπως είναι οι 

SHA-256 και SHA-384, αλγόριθμους "ανταλλαγής κλειδιών" (key Exchange) 

όπως ο ECDH, ψηφιακών υπογραφών όπως ο ECDSA, κρυπτογράφησης μπλοκ 

δεδομένων όπως ο ιδιαίτερα ασφαλής AES-256.

Πέρα από αυτά τα προχωρημένα χαρακτηριστικά που έχει ως προϊόν ο RSA

BSAFE, μεγαλύτερο μειονέκτημά του είναι η υιοθέτηση μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίων 

δυαδικών ψηφίων, της Dual EC DRBG4, η οποία με βάση μια σειρά αποδείξεων καθώς 

και εγγράφων της NSA που διέρρευσαν, μπορούσε να παραβιαστεί από τις υπηρεσίες 

Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στα προγράμματα 

γενικευμένης παρακολούθησης (ubiquitous surveillance) για τα οποία κατά διαστήματα 

κατηγορείται η NSA από ειδικούς της Ασφάλειας Υπολογιστών (Checkoway et al., 

2014). Αυτά όμως τα ζητήματα θα ληφθούν κυρίως υπόψη στο επόμενο κεφάλαιο.

Παρατηρούμε συμπερασματικά ότι κάθε μία από τις υλοποιήσεις που έχουμε 

αναφερθεί σε αυτήν την παράγραφο έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

της δίνουν ξεχωριστά πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Αυτά θα μελετηθούν ως 

σύνολο στο επόμενο κεφάλαιο, όπου θα γίνει μια ολοκληρωτική σύγκριση ασφαλείας.

                                               
4 http://crypto.stackexchange.com/questions/10387/who-uses-the-rsa-bsafe-library
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3.1.2   Θεμελιώδη και διακριτά χαρακτηριστικά κορυφαίων βιβλιοθηκών 

ανοικτού κώδικα (Botan, Oracle JSSE, OpenSSL)

Σε αυτήν την παράγραφο θα γίνει λόγος για τα ιδιαίτερα στοιχεία των 

υλοποιήσεων SSL ανοιχτού κώδικα. Ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι, 

ιδιαίτερα, τα χαρακτηριστικά ορισμένων κορυφαίων υλοποιήσεων ανοιχτού κώδικα.  

Εφόσον ενδιαφερόμαστε για τις κορυφαίες τέτοιες βιβλιοθήκες SSL, έπεται πως  η 

πρώτη που θα εξετάσουμε είναι το OpenSSL, που είναι πράγματι με πολύ μεγάλη 

διαφορά η κορυφαία βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πρωτόκολλα SSL, είτε ανοιχτού είτε 

κλειστού κώδικα, εφόσον χρησιμοποιείται σε τερματικά που προσεγγίζουν με βάση 

διάφορες εκτιμήσεις έως και το 80% των συνολικών. 

Τα βασικά γνωρίσματα όλων των υλοποιήσεων αυτών είναι τα ακόλουθα

(Marshall, 2014):

 ο κώδικάς τους δεν γράφεται από μια κλειστή ομάδα προγραμματιστών, αλλά 

από μια κοινότητα στην οποία μπορεί καθένας μέσω Διαδικτύου να συμμετάσχει

 η διάθεση του λογισμικού είναι δωρεάν και βρίσκεται online, δηλαδή καθένας 

μέσω Internet μπορεί να τον κατεβάσει στον υπολογιστή του

 ο εντοπισμός των σφαλμάτων, καθώς και η διόρθωσή τους γίνεται συλλογικά και 

αλληλεπιδραστικά, σε κατάλληλες ομάδες στο Διαδίκτυο(forums, googlegroups

κ.λπ.)

 η ανάπτυξη ενός νέου χαρακτηριστικού γίνεται από διακριτούς προγραμματιστές 

και θεωρείται ταχύτερη σε γενικές γραμμές διαδικασία από ό,τι στις υλοποιήσεις 

κλειστού κώδικα

 η διαδικασία διαμόρφωσης κομματιών κώδικα που αντιμετωπίζουν τα bugs του 

κώδικα(αποσφαλμάτωση) είναι επίσης ταχύτερη λόγω της πληθώρας ανθρώπων 

που ασχολούνται με τον κώδικα αυτόν

 η συμμετοχή ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων ευνοεί την καινοτομία, 

καθώς και την εκτεταμένη και γενικευμένη χρήση τεχνικών αιχμής (Tejada, 

2015)

 ο κώδικας θεωρείται πιο ευάλωτος σε γενικές γραμμές από τις υλοποιήσεις 

κλειστού κώδικα, εφόσον είναι ανοιχτός σε όλους, επομένως και σε κακόβουλα 

τρίτα μέρη(adversaries)
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Η πρώτη βιβλιοθήκη στην οποία θα αναφερθούμε ιδιαίτερα είναι η BOTAN. 

Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη, η οποία είναι δημιουργημένη με μια από τις νεότερες 

εκδόσεις της C++, την C++115. Διαθέτει μια σειρά ξεχωριστών χαρακτηριστικών που 

την διακρίνουν από όσες έχουμε αναφέρει ως τώρα6:

 Χρησιμοποιεί την μέθοδο κρυπτογράφησης κωδικών bcrypt, μία συνάρτηση 

κατακερματισμού που είναι από τις θεωρούμενες ως πιο προηγμένες μεθόδους 

κρυπτογράφησης, με τις οποίες κανείς μπορεί να αποτρέψει πολύ ισχυρότερα 

επιθέσεις τύπου "ωμής δύναμης" ("brute force") (Hale, 2010) από ό,τι με τις 

κλασικότερες μεθόδους τύπου md5, SHA κ.τ.λ.

 Υποστηρίζει όλες τις πλέον προχωρημένες εκδόσεις του SSL, δηλαδή το TLS

v1.0 έως v1.2

 Λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών, όπως αναλύθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο

 Πιστοποιητικά τύπου X-509.

 Δημιουργία ψηφιακών υπογραφών με τον αλγόριθμο ECDSA (Sullivan, 2014)

 Χρήση του προχωρημένου πακέτου chacha20poly1305, το οποίο συνδυάζει έναν 

ισχυρό κρυπτογραφικό αλγόριθμο ροής(chacha20) με έναν κατάλληλο κωδικό 

MAC(poly1305) που διασφαλίζει την ακεραιότητα του μηνύματος και υλοποιεί 

την αυθεντικοποίησή του.

Είναι άξιο παρατήρησης ότι, αν και πρόκειται για έναν αλγόριθμο ανοιχτού 

κώδικα, διαθέτει μια εκτενέστατη σειρά σύγχρονων στοιχείων που παρέχονται. Εντός 

αυτών βρίσκονται και οι πιο σύγχρονες εκδόσεις των πρωτοκόλλων SSL.

Το δεύτερο είδος βιβλιοθήκης SSL ανοικτού κώδικα που θα παρουσιάσουμε 

είναι η υλοποίηση SSL της Oracle (JSSE). Πρόκειται για μια δωρεάν υλοποίηση του 

SSL η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία Oracle, η οποία υφίσταται μάλιστα και στα 

πλαίσια του JDK της Java7. Η υλοποίηση αυτή βρίσκεται σε ελεύθερη και δωρεάν 

διάθεση αλλά και τροποποίηση από τους χρήστες και προσφέρεται με μία από τις 

                                               
5 http://www.cprogramming.com/c++11/what-is-c++0x.html
6 https://github.com/randombit/botan
7 http://openjdk.java.net/groups/security/
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γνωστότερες άδειες διάθεσης(GNU GPLv2) ελεύθερου λογισμικού(free software)8. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τοποθετήθηκε στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, αν και 

δε συγκεντρώνει απόλυτα το σύνολο των χαρακτηριστικών τους. Τα πρωτόκολλα SSL

που υποστηρίζει η υλοποίηση αυτή είναι: 

 SSL v1.0, 2.0, 3.0

 TLS v1.0, 1.1, 1.29

Επιπλέον, εάν ερευνήσει κανείς τα επίσημα έγγραφα 

τεκμηρίωσης(documentation) της Oracle, θα ανακαλύψει ότι αναφέρονται ποιες είναι οι 

προσθήκες που έχει κάνει η εταιρεία στην βιβλιοθήκη αυτή πάνω στα πρωτόκολλα 

τύπου SSL. Πρόκειται για 4 επιπλέον στοιχεία10:

 "Πορτοφόλια Oracle": πρόκειται για ψηφιακά "πορτοφόλια", όπου κανείς μπορεί 

να αποθηκεύσει τα ψηφιακά διαπιστευτήρια ασφαλείας του με υψηλό βαθμό 

αξιοπιστίας

 Διαχειριστής "πορτοφολιού Oracle"11:  πρόκειται για μια εφαρμογή, όπου μέσω 

μιας διεπαφής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί το ψηφιακό 

πορτοφόλι του. Μπορεί να αποθηκεύσει ιδιωτικά κλειδιά, πιστοποιητικά, 

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από αξιόπιστες Αρχές Πιστοποίησης, στοιχεία 

ψηφιακών υπογραφών και αυθεντικοποίησης (Burleson, 2009)

 Χρήση "λιστών ανάκλησης πιστοποιητικών"(Certificate Revocation Lists-

CLRs): πρόκειται για λίστες οι οποίες χρησιμοποιούνται την στιγμή της 

απόπειρας πρόσβασης σε ένα εξυπηρετητή. Στις λίστες αυτές υπάρχουν οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες, η κατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών τους και, 

στην περίπτωση που αυτά έχουν ανακληθεί, ο λόγος για την ανάκληση αυτή.

 Υποστήριξη "module ασφαλείας υλικού" (Hardware security module support): 

Το module ασφαλείας υλικού είναι μια συσκευή που απευθύνεται σε 

οργανισμούς με μεγάλο ενδιαφέρον πάνω στην ασφάλεια. Αυτές οι συσκευές 

έχουν διεπαφή χρήστη, είναι αλληλένδετες με κατάλληλο λογισμικό και μπορούν 

να προγραμματιστούν(Attridge, 2002).

                                               
8 http://dev.coova.org/svn/cjradius/trunk/ssl/src/main/java/net/jradius/ssl/SunJSSE.java
9 http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28530/asossl.htm
10 http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28530/asointro.htm#g1011524
11 http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28530/asowalet.htm
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Εικόνα 3-1: Στιγμιότυπο από την χρήση του Διαχειριστή "Πορτοφολιού Oracle"

Η τελευταία υλοποίηση που θα αναλυθεί σε αυτήν την παράγραφο είναι η 

δημοφιλέστερη όλων και ηγέτης της αγοράς (market leader), η OpenSSL. Αυτή η 

υλοποίηση διαθέτει μια σειρά αξιοπρόσεκτων προσθηκών σε σχέση με τα βασικά 

στοιχεία του SSL(Stieber, 2006):

 Υποστήριξη όλων των εκδόσεών του, έως και την τελική έκδοση TLS v1.2

 Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από τον ίδιο τον εξυπηρετητή ως Αρχή 

Πιστοποίησης(X-509)

 Χρήση του S/MIME για ηλεκτρονική αλληλογραφία. Πρόκειται για ένα 

πρωτόκολλο διάδοχο του SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Παρέχει 

κρυπτογράφηση του ηλεκτρονικού μηνύματος και υπογράφεται ψηφιακά. Αυτό 

έχει το αποτέλεσμα, όπως είναι λογικό, της διασφάλισης της 

αυθεντικοποίησης(Authentication  ), της μη-άρνησης προέλευσης (non-
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repudiation), καθώς και της ακεραιότητας(integrity) του μηνύματος 

αλληλογραφίας12

 Ισχυροί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και σύνοψης μηνύματος, όπως οι AES-256, 

καθώς και όλες οι εκδόσεις των MD5(Message Digest) και SHA (Secure Hash

Algorithm)

Αυτές είναι οι βασικότερες προσθήκες του OpenSSL σε σχέση με τις 

δυνατότητες των απλών πρωτοκόλλων SSL. 

Πριν περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τα 

χαρακτηριστικά και τα αντικείμενα που παρέχουν οι υλοποιήσεις ανοιχτού κώδικα είναι 

εφάμιλλα αυτών του κλειστού κώδικα, αν και τα πρώτα προορίζονται για μια τελείως 

αφιλοκερδή διάθεση στο κοινό.  

3.2 Συγκριτική αξιολόγηση επιλεγμένων βιβλιοθηκών SSL ανοιχτού 

και κλειστού κώδικα

3.2.1 Σύγκριση ασφαλείας

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε μια συνολική συγκριτική αξιολόγηση 

ασφαλείας μεταξύ των υλοποιήσεων κλειστού και ανοικτού κώδικα. Για αυτόν τον 

σκοπό, θα χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη ύλη τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο τα οποία θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγηση. Επιπλέον, θα 

γίνει αναλυτική αναφορά και στις ιδιαίτερες ευπάθειες που εμφανίζουν οι υλοποιήσεις 

κλειστού και ανοικτού κώδικα που ήδη έχουμε συναντήσει.

Υπάρχει ένα απόφθεγμα που είχε εκφράσει κάποτε ο επικεφαλής της δημιουργίας 

του Linux, Linus Torvalds, που αναφέρεται σε ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα των λογισμικών ανοικτού κώδικα, που αποκαλείται συνήθως "Νόμος του 

Linus". 

                                               
12 https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995740(v=exchg.65).aspx
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Αυτός ο νόμος έχει ως εξής: 

"δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά μάτια, όλα τα σφάλματα κώδικα είναι ρηχά" (Given

enough eyeballs, all bugs are shallow)(Merrill, 2012). Πίστευε λοιπόν πως όσο πιο 

πολλοί άνθρωποι εργάζονται σε ένα project, τόσο πιο καλά και πιο σύντομα θα εξελιχθεί, 

ενώ συγχρόνως κάθε πρόβλημα που θα γίνεται αντιληπτό θα αντιμετωπίζεται 

εγκυρότερα από περισσότερους ανθρώπους.

Αυτός ο "νόμος" μας δίνει το πρώτο σημείο σύγκρισης και υπεροχής του 

ανοιχτού κώδικα ως προς τον κλειστό κώδικα. Η λογική του είναι απλή και σωστή: στις 

κλειστού κώδικα υλοποιήσεις, υπάρχει μια κλειστή ομάδα προγραμματιστών που 

αναπτύσσουν, ελέγχουν, συντηρούν, επεκτείνουν τον κώδικα. Ο κώδικας αυτός είναι 

κλειστός για το ευρύ κοινό, εφόσον είναι αντικείμενο πώλησης(proprietary). Το άμεσο 

αποτέλεσμα είναι ότι τα σφάλματα κλειστού κώδικα είναι δυσκολότερα ανιχνεύσιμα. 

Ο Νόμος του Linus προκύπτει από ένα απλό συλλογισμό με βάση τις συνθήκες 

λειτουργίας των δύο ειδών υλοποιήσεων, αλλά επιβεβαιώνεται όντως και από τα 

γεγονότα. Θα αναφερθούμε εδώ πάλι στην ευπάθεια Heartbleed, εφόσον είναι ένα 

ζήτημα που εμφανίζεται συχνά στα σχετικά άρθρα. Ένα σημαντικό λοιπόν 

αντιπαράδειγμα είναι το σφάλμα Heartbleed το οποίο όπως έχουμε αναφέρει στο 

προηγούμενο κεφάλαιο ήταν ένα σφάλμα που υπήρχε για ένα διάστημα δύο ετών 

κυριολεκτικά κάτω από τις μύτες της μεγάλης προγραμματιστικής κοινότητας της 

σημαντικότερης υλοποίησης του SSL, του OpenSSL, η οποία σύμφωνα με μια 

καταμέτρηση χρησιμοποιείται από το 66% του συνόλου των εξυπηρετητών(servers) 

παγκοσμίως(Warren, 2014) και δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι το OpenSSL

περιλαμβάνεται στο Λ.Σ. Linux, που είναι μια επιλογή πολύ ευρέως χρησιμοποιούμενη 

από εταιρείες που διατηρούν εξυπηρετητές για λόγους μείωσης του μη-λειτουργικού 

τους κόστους. 

Περιληπτικά να επαναλάβουμε πως το “Heartbleed”, όπως περιγράφεται από τον

Bruce Schneier, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς Ασφάλειας Η/Υ, είχε την εξής 

λειτουργικότητα: "Κατά βάση, ένας επιτιθέμενος μπορεί να αρπάξει 64 Kilobytes

μνήμης από έναν εξυπηρετητή. Αυτή η επίθεση δεν αφήνει κανένα ίχνος και μπορεί να 

γίνει πολλές φορές για αρπαγή ενός διαφορετικού τυχαίου μεγέθους 64K από την μνήμη. 

Αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε στην μνήμη (ιδιωτικά κλειδιά SSL, κλειδιά χρήστη) είναι 

τρωτό" (Schneier, 2014α).
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Σύμφωνα με την ειδική σε τεχνολογικά θέματα Christina Warren (2014), το 

Heartbleed ως σφάλμα "υπερχείλισης καταχωρητών" (buffer over-read), όπως έχουμε 

προαναφέρει, θα μπορούσε να προκύψει και εάν υπήρχαν όλα τα χαρακτηριστικά των 

βιβλιοθηκών κλειστού κώδικα στην εντέλεια, δηλαδή καλά αμειβόμενοι έμμισθοι 

προγραμματιστές και αναλυτές/θεωρητές κώδικα (code auditors). Σύμφωνα με τον 

Zulfikar Ramzan, επικεφαλής αξιωματούχο του τομέα τεχνολογίας της εταιρείας 

Elastica, το σφάλμα αυτό είναι εύλογο αναφορικά με το πώς προέκυψε, εφόσον 

επρόκειτο για ένα ακόμη επιπρόσθετο και μικρής σημασίας χαρακτηριστικό το οποίο δεν 

είναι το κύριο μέρος του SSL(Heartbeat)(Nieva, 2014)13. Κατά την γνώμη της Chr. 

Warren(2014) επιπλέον, το σφάλμα αυτό ήταν τέτοιας φύσης που όχι μόνο δεν 

σχετίζεται ισχυρά με την ανοικτού κώδικα φύση του OpenSSL, αλλά μια έρευνα για κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να παρομοιωθεί με την έρευνα, όπως ισχυρίζεται χαρακτηριστικά, 

για ένα "τυπογραφικό λάθος στην Οδύσσεια". 

Συμπερασματικά όσον αφορά τo θέμα του κεφαλαίου αυτού, το σφάλμα 

Heartbleed δείχνει πως η διαφάνεια (transparency) του κώδικα και η πολλαπλή συμβολή 

εθελοντών προγραμματιστών λειτουργεί αμφίδρομα. Όπως είχε πει ο Επικεφαλής σε 

θέματα Τεχνολογίας(CTO) της εταιρείας Ασφάλειας Lancope τις μέρες που 

γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη του "Heartbleed", "Το πλεονέκτημα του ανοικτού κώδικα 

είναι πως μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να διορθώσουμε γρήγορα"(Bradley, 2014). 

Αυτό φάνηκε πράγματι και στην περίπτωση της διόρθωσης του Heartbleed, που ήρθε 

στα μέσα του ίδιου μήνα, Απρίλιος του 2014, με την έκδοση που, από την ίδια την ομάδα 

προγραμματιστών του, έλαβε την ανεπίσημη ονομασία "FixedSSL" (Krawzyk, 2014), 

προτρέποντας τους χρήστες του να υιοθετήσουν άμεσα την νέα έκδοση.

Όσον αφορά ειδικότερα τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα 

Ασφαλείας David Holmes, τρεις από τις γνωστότερες σοβαρές ευπάθειες (enterprise

vulnerabilities) και παραβιάσεις που παρουσιάστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια σε 

εμπορικές όπως και ανοιχτού κώδικα εφαρμογές, θεωρήθηκαν τα (Holmes, 2015):

1)“Heartbleed”(OpenSSL),

2)“Early CCS(Early ChangeCipherSpec)”(OpenSSL)

3)“OprahSSL”(OpenSSL): τόσο το Early CCS όσο και το Oprah SSL είναι σοβαρές 

ευπάθειες που καθιστούν το σύστημα ευάλωτο σε επιθέσεις MITM (Man In The Middle) 

πραγματικού χρόνου, από το οποίο προκύπτει και η μεγάλη σοβαρότητά τους. 
                                               
13 http://heartbleed.com/
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Ειδικότερα το OprahSSL επέτρεπε σε ένα τρίτο κακόβουλο μέρος να ενεργεί ως 

Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοποίησης (CA)14 παρακάμπτοντας θεωρητικά τον αντίστοιχο 

κώδικα.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν με βάση τις προαναφερόμενες πηγές και οι εξής δύο:

4) "goto fail"15(Apple SSL/TLS bug)(Ducklin, 2014): μια από τις σημαντικότερες και 

σοβαρότερες ευπάθειες των τελευταίων χρόνων που επιτρέπει εύκολα σε ένα κακόβουλο 

μέρος να αποκτήσει πρόσβαση και να αποκρυπτογραφήσει (interception/decryption) 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ακόμα και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας του χρήστη) που αποστέλλονται με το SSL/TLS (Seltzer, 2014).

5)“Microsoft (Home Depot) vulnerability exploit”(Secure Channel): είναι η περίπτωση 

που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Παρατηρείται ότι η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει τον Andrew Storms, ανώτερο 

διευθυντή της Εταιρείας CloudPassage, ο οποίος είχε δηλώσει πως "το λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα παράλληλα με το εμπορικό λογισμικό θα έχει πάντοτε 

σφάλματα"(Bradley, 2014).

Ένας πιο σαφής τρόπος για να επαληθεύσουμε τη θέση που παίρνουν οι 

εμπειρογνώμονες, όπως αυτοί που προαναφέραμε καθώς και άλλοι, του τομέα της 

Ασφάλειας είναι να στραφούμε στην συστηματική καταγραφή των ευπαθειών, όπως 

αυτές καταγράφονται επίσημα. Έτσι θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των στοιχείων που 

δίνονται από την τοποθεσία Ιστού της αμερικανικής κυβέρνησης με το όνομα Εθνική 

Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (National Vulnerability Database)16. 

Με αναλυτική αναζήτηση και χρησιμοποιώντας κατάλληλες λέξεις-κλειδιά στην 

NVD θα υπολογίσουμε το πλήθος και τη σοβαρότητα(severity) των ευπαθειών για κάθε 

υλοποίηση SSL/TLS από αυτές που έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο 

προσδιορισμός της σοβαρότητας κάθε ευπάθειας γίνεται με βάση τον τρόπο 

εκτίμησης/υπολογισμού CVSS (Common Vulnerability Scoring System)17. Αυτή η 

                                               
14 https://www.oneconsult.com/en/oprahssl-vulnerability-oneconsult-security-advisory/
15 http://www.webopedia.com/TERM/G/goto-fail.html
16 https://nvd.nist.gov/
17 https://nvd.nist.gov/cvss.cfm
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καταγραφή είναι πολύ σημαντική, αν και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη πως οι 

εμπορικές υλοποιήσεις μπορεί να έχουν κατορθώσει να αποκρύψουν, για λόγους φήμης 

της επιχείρησης αλλά και του προϊόντος τους, ορισμένες ευπάθειες, εφόσον άλλωστε δεν 

είναι ανιχνεύσιμες από το ευρύ κοινό.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταρτίζουμε τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Σημαντικότητα ευπαθειών

High Severity Medium 

Severity

Low severity Open-

source

OpenSSL 34(17,3%) 154(78,2%) 9(4,5%) Ναι

Botan N/A18 N/A N/A Ναι

Schannel 8(40%) 9(45%) 3(15%) Όχι

RSA BSAFE 2(11,8%) 14(82,4%) 1(5,8%) Όχι

Oracle JSSE 3(18,8%) 12(75%) 1(6,2%) Ναι

WolfSSL(CyaSSL) 0 7(100%) 0 Ναι

Από τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να εξαγάγουμε ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα:

Ο αριθμός των ευπαθειών εξαρτάται οπωσδήποτε από την κλίμακα του έργου της 

συγκεκριμένης υλοποίησης. Έτσι, το OpenSSL, που χρησιμοποιείται από τα 2/3 των 

εξυπηρετητών είναι λογικό πως ο κώδικάς του θα έχει έκταση που θα καλύπτει τεράστιο 

εύρος, καθώς επίσης και θα αποτελεί τον "στόχο" των κακόβουλων μερών, αλλά και των 

προγραμματιστών που τον χρησιμοποιούν, οι οποίοι θα προσπαθούν να ανακαλύπτουν 

                                               
18 Η Botan είναι μια χαμηλής εμβέλειας κρυπτογραφική βιβλιοθήκη για την οποία στοιχεία, τόσο στην 

NVD, όσο και αλλού, σε ειδική βιβλιογραφία και στο Διαδίκτυο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν
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εκμεταλλεύσιμες ευπάθειες σε αυτόν. Εξαιτίας όλων αυτών το OpenSSL έχει 

καταγεγραμμένες τις περισσότερες (197) ευπάθειες. Αντίθετα, μια υλοποίηση φορητή 

και μικρής κλίμακας, που συμπεριλήφθηκε για αυτόν τον σκοπό στην εργασία, όπως η 

wolfSSL έχει μόνο επτά καταγεγραμμένες ευπάθειες. Για αυτό το λόγο υπολογίστηκαν 

και τα ποσοστά της σοβαρότητας των ευπαθειών κάθε υλοποίησης ως προς το σύνολό 

τους.

Πάνω σε αυτό το σημείο, δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι αρκετές υλοποιήσεις 

μικρής εμβέλειας δεν έχουν πάνω από μερικές χιλιάδες γραμμές κώδικα. Αντιθέτως, 

όσον αφορά το OpenSSL, μόνο οι προγραμματιστές που ανέπτυξαν από την έκδοση 

1.0.1g την διακλάδωση με όνομα LibreSSL αφαίρεσαν δεκάδες χιλιάδες γραμμές 

κώδικα, θεωρώντας τον επισφαλή: ακριβέστερα, επρόκειτο για 90 χιλιάδες γραμμές 

κώδικα που "κλαδεύτηκαν". Είναι άξιο παρατήρησης ότι οι γραμμές αυτές αφορούσαν 

υποστήριξη παλαιότερων λειτουργικών συστημάτων όπως το Mac OS 9 της Apple, 

καθώς και εξαιρετικά εξειδικευμένες περιπτώσεις χρήσης (Loschwitz και Feilner, 2014).

Η υλοποίηση OpenSSL διαθέτει 438.064 συνολικά γραμμές κώδικα (LOC/SLOC)19. 

Από την άλλη μεριά, ως παράδειγμα μικρής έκτασης υλοποίησης ανοιχτού 

κώδικα, είναι το s2n, που αναπτύχθηκε ως συμπληρωματική βιβλιοθήκη SSL/TLS από 

την Amazon και κυκλοφόρησε μέσα στο 2015. Η s2n περιλαμβάνει μόνο 6000 γραμμές 

κώδικα, ενώ η εταιρεία διευκρίνισε ότι υλοποιείται μόνο ένα μικρό υποσύνολο των 

χαρακτηριστικών που υλοποιεί η OpenSSL, δηλαδή μόνο τις βασικές εκδόσεις των SSL

και TLS, και χωρίς να υπάρχει το σύνολο των κρυπτογραφικών συναρτήσεων που 

διαθέτει η OpenSSL στην βιβλιοθήκη libcrypto(Schmidt, 2015). Άλλα παραδείγματα, 

από αυτά που εξετάστηκαν παραπάνω, μας δίνει η ιστοσελίδα openhub.net. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της, η Botan διαθέτει 75.385 γραμμές κώδικα20, ενώ βάσει της ίδιας πηγής, η 

ειδικών χρήσεων υλοποίηση wolfSSL μπορεί να είναι μέχρι και 20 φορές μικρότερη από 

την υλοποίηση OpenSSL.21  Επιπλέον, η wolfSSL προορίζεται για ειδικές χρήσεις (IoT, 

smartphones, smartgrid κ.λπ). Πράγματι, λοιπόν, εάν συγκρίνουμε τα νούμερα που 

καταγράφτηκαν στον παραπάνω πίνακα, οι ευπάθειες μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό 

ανάλογες του μεγέθους της κάθε υλοποίησης, κάτι που θα έπρεπε να θεωρήσει κανείς 

άλλωστε εκ των προτέρων εύλογο.

                                               
19 https://www.openhub.net/p/openssl
20 https://www.openhub.net/p/botan
21 https://www.openhub.net/p/wolfssl
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Μια άλλη παρατήρηση αφορά το είδος των ευπαθειών που καταγράφονται. Το 

Secure Channel, μία υλοποίηση κλειστού κώδικα αναπτυγμένη από την Microsoft, 

παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό υψηλής (και μάλιστα κατά κανόνα υψηλότατης) 

σοβαρότητας (high severity). Αμέσως μετά από το Schannel, ακολουθεί το Oracle JSSE. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω καταγραφή και ανάλυση είναι 

ότι δεν υπάρχει μια καθαρή εικόνα υπεροχής του ενός ή του άλλου είδους ως προς τον 

βαθμό επικινδυνότητας. Φαίνεται ότι ο βαθμός αυτός είναι ανάλογος και στα δύο είδη 

υλοποιήσεων σε ό,τι αφορά τον κώδικα και την εμβέλειά τους. Αναλογικά, όμως, όπως 

προκύπτει από την μία-προς-μία επίσημη καταγραφή των ευπαθειών, μια υλοποίηση 

κλειστού κώδικα είναι σε δυσμενέστερη θέση.

     

3.2.2 Σύγκριση οικονομική (κόστος- όφελος)

Το ερώτημα στο οποίο θέλαμε να απαντήσουμε εξαρχής ήταν πρακτικό κατά 

κύριο λόγο: εάν δηλαδή είναι καλύτερη και πιο συμφέρουσα λύση η επιλογή και χρήση 

ενός κλειστού κώδικα/εμπορική υλοποίηση SSL ή ενός ανοιχτού κώδικα SSL.

Μας ενδιαφέρει το οικονομικό στοιχείο και η αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος 

(cost effectiveness), επειδή μιλάμε για μια επιχειρηματική επιλογή. Μένει λοιπόν να 

προσεγγίσουμε το ζήτημα του κόστους. Κάτι τέτοιο δεν θα το συναντήσουμε συχνά σε 

ειδική βιβλιογραφία, υπάρχουν όμως ειδικοί και εμπειρογνώμονες που γράφουν για αυτά 

τα θέματα στις σελίδες τους ή σε ειδικά έντυπα, οικονομικού ή επιστημονικού 

ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με έναν από αυτούς, όταν πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με 

ένα τέτοιο ζήτημα, συνεκτιμώνται μια σειρά από παράγοντες (Saltis, 2009) οι οποίοι 

προστίθενται με έναν τρόπο μέτρησης που ονομάζεται "Ολικό Κόστος 

Ιδιοκτησίας"(Total Cost of Ownership-TCO).  Το TCO είναι το άθροισμα από τα άμεσα 

όσο και τα έμμεσα κόστη, βραχυπρόθεσμα και μέσο-μακροπρόθεσμα, και διακρίνεται σε 

πέντε τμήματα ( Hidden Costs Of Open Source Software, 2013):

 Επιλογή

 Απόκτηση

 Ενσωμάτωση

 Χρήση
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 Απόσυρση

Είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι το κόστος απόκτησης μιας ανοικτού κώδικα, 

μη εμπορικής βιβλιοθήκης είναι απόλυτα μηδενικό, σε αντίθεση με τις εμπορικές 

εφαρμογές. Αυτός ο παράγοντας φυσικά, που είναι και ο πιο εύκολος να εκτιμηθεί, είναι 

και ο σημαντικότερος. Πρέπει όμως να εκτιμηθούν και ορισμένοι ακόμη παράγοντες, 

όπως(IBM, 2012)22:

 Ποιο είναι το κόστος της εκπαίδευσης προσωπικού για αυτό το λογισμικό;

 Ποιο είναι το κόστος για τεχνική υποστήριξη που μπορεί να απαιτηθεί;

 Ποιο είναι το κόστος των υλικών(hardware) που χρειάζονται για χρήση με το 

λογισμικό που επιλέξαμε;

 Απροσδόκητα έξοδα που μπορεί να προκύψουν όταν ζητούμενη λειτουργικότητα 

δεν μπορεί να εκπληρωθεί από το διαθέσιμο λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Συναφή με αυτά τα ερωτήματα είναι:

 Είναι επαρκής ή καλύτερη ή περισσότερο/λιγότερο εξειδικευμένη η υποστήριξη 

της κοινότητας των προγραμματιστών ή των επαγγελματιών της εταιρείας που 

υποστηρίζει το λογισμικό;

 Μήπως χρειάζεται περισσότερη επένδυση σε γνώση όταν πρόκειται να 

ενσωματωθεί το λογισμικό στην εταιρεία; 

 Μήπως χρειάζεται πληρωμή ειδικού εκπαιδευτή που θα επιτελεί ο ίδιος την 

υποστήριξη;

Αυτά τα ερωτήματα ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι μπορεί να τα 

απαντήσει με απόλυτη βεβαιότητα με ένα τρόπο αφαιρετικό, εφόσον εξαρτώνται από 

ορισμένες παραμέτρους που διαφέρουν κάθε φορά. Τέτοιες παράμετροι είναι:

 Το επιστημονικό επίπεδο των στελεχών, η ευστροφία και πείρα τους.

 Οι αδυναμίες που μπορεί να έχουν και τα κενά γνώσης που θα πρέπει να 

αναπληρωθούν.
                                               
22http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-

bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&htmlfid=DCW03023USEN
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 Η δυνατότητα της κοινότητας ανοιχτού λογισμικού την ορισμένη στιγμή να 

αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα υποστήριξης, κ.ά.

Σύμφωνα με τον David Raths (2013), τα παραπάνω κόστη, δηλαδή κόστη 

εκπαίδευσης προσωπικού και συντήρησης, σε εμπορικά όσο και ανοιχτού κώδικα 

λογισμικά αποδεικνύονται σε γενικές γραμμές σχεδόν ίδια. Ένα επιπλέον στοιχείο που 

θα πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι ότι στην περίπτωση των βιβλιοθηκών SSL κλειστού 

κώδικα, δεν έχουμε γενικά το προνόμιο των αυτοϋπογραφόμενων πιστοποιητικών με 

βάση τα όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω, ενώ ορισμένες από τις πιο οικονομικές λύσεις 

εταιρειών που λειτουργούν ως ανεξάρτητες Αρχές Πιστοποίησης, χωρίς ιδιαίτερες 

εγγυήσεις υψηλής ποιότητας τεχνικών κρυπτογράφησης, απαιτούν σημαντικά ποσά για 

την προσφορά των υπηρεσιών τους, που ξεκινάνε από 10.000 δολάρια, ένα κόστος που 

μπορεί να αποβεί απαγορευτικό για μια εταιρεία μικρομεσαίου μεγέθους (Kyrnin, 2014). 

Αντιθέτως, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία μας θα χρειαστεί ένα 

υλικό(hardware) παραγωγής και αποθήκευσης ιδιωτικών κλειδιών SSL και 

πιστοποιητικών(SSL Hardware Security Module), παρατηρούμε πως ένα τέτοιο 

hardware το οποίο θεωρείται άριστο, πριν ορισμένα έτη κόστιζε περίπου 6.000 

δολάρια(Parsons, 2004). 

Υπάρχουν αναμφίβολα και απόψεις που υποστηρίζουν την υιοθέτηση λύσης μιας 

εταιρείας πιστοποίησης, όπως η μελέτη που έχει εκπονηθεί από την ηγέτηδα της 

αγοράς(Duncan, 2015) Symantec/Verisign23, και προλογίζει η Teresa Wingfield(2012), 

για τα κρυμμένα κόστη των αυτοϋπογραφόμενων πιστοποιητικών, όπως επίσης και η 

έρευνα της Thawte (2013)24. Θεωρούμε όμως πως οι τοποθετήσεις τους δείχνουν 

περισσότερο μεροληπτικές, εφόσον έχουν την τάση να υπερβάλλουν πάνω σε ορισμένα 

υπαρκτά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως αυτά που αναφέρθηκαν 

παραπάνω σε αυτήν την παράγραφο (Self-sign Certificates, Hardware Security Module). 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι το εξής: στον 

εργοδότη μας που θα ρωτούσε για την υιοθέτηση μιας υλοποίησης SSL ανοικτού ή 

κλειστού κώδικα, θα επιλέγαμε μάλλον να προτείνουμε μια υψηλής ποιότητας λύση 

ανοιχτού κώδικα. Μια καλή λοιπόν λύση μοιάζει σε εμάς το ίδιο το OpenSSL, εφόσον η 

υποστήριξη της κοινότητας των προγραμματιστών του είναι παροιμιώδης και 

                                               
23 http://www.informationweek.com/whitepaper/company/detail/21652
24 https://www.thawte.com/assets/documents/whitepaper/hidden-costs-self-signed-ssl-certificates.pdf
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αποδεικνύεται από στοιχεία όπως τις εξαιρετικά γρήγορες  και επιτυχείς λύσεις 

(patching) που βρίσκονται από την κοινότητά των προγραμματιστών του. 

Υπενθυμίζουμε το παράδειγμα της εύρεσης λύσης για την ευπάθεια "Heartbleed" μετά 

την ανακάλυψή της μέσα στον Απρίλιο του 2014. 

Υπάρχει όμως ένας ακόμη βασικός λόγος που μπορεί να αναλυθεί εδώ. 

Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση που επέφερε η ανακάλυψη της ευπάθειας την οποία 

παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2.10.13. Αναφερόμαστε φυσικά στην πρωτοβουλία των 

μεγαλύτερων εταιρειών της τεχνολογίας να χρηματοδοτήσουν έναν οργανισμό με όνομα 

Core Infrastructure Initiative ο οποίος θα χρηματοδοτεί τα σημαντικότερα projects του 

διαδικτύου αρχής γενομένης από το OpenSSL το οποίο πλέον αποκτάει νέες προοπτικές.

Σημαντικό ρόλο βέβαια στην πρότασή μας στον εργοδότη παίζει και η 

κατάσταση της εταιρείας μας σε χρηματικά διαθέσιμα και σε μερίδιο αγοράς, κάτι που 

τονίζει και η εταιρεία bwired στην ειδική μελέτη της (Saltis, 2009). Όσο μικρότερη και 

ανερχόμενη είναι η εταιρεία μας τόσο θα ήταν ζωτικό να μειώσουμε τα αρχικά μη-

λειτουργικά κόστη με την χρήση κάποιας λύσης ανοιχτού κώδικα. Και βέβαια, σε αυτήν 

την περίπτωση δεν αποκλείεται εάν η εταιρεία μας αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά 

(market leader) να "αγοράσει" κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό (feature) ή υποστήριξη που 

δεν υπάρχουν πουθενά και έχει να κάνει με τις ειδικότερες ανάγκες ασφαλείας για αυτό 

που θα ζητήσει η ίδια από την ομάδα του OpenSSL project. Παραδείγματος χάριν μια 

εταιρεία μηχανής διαδικτυακής αναζήτησης ή παροχής υπηρεσιών e-mail όπως η 

Google. Εκεί θα μπορεί να χρηματοδοτήσει η ίδια κάποια τέτοια υπηρεσία ή μπορεί να 

χρηματοδοτήσει κάποια υποστήριξη/μετεκπαίδευση των τεχνικών της πάνω στο 

OpenSSL. Κάτι τέτοιο γίνεται όντως σε ένα βαθμό(Duckett, 2014).

3.3 Τελικά συμπεράσματα σύγκρισης

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρήθηκε μια σχετικά εκτεταμένη σύγκριση μεταξύ 

υλοποιήσεων κλειστού κώδικα και ανοιχτού κώδικα του πρωτοκόλλου SSL. Η σύγκριση 

αυτή ανέδειξε τα γενικότερα και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των υλοποιήσεων 

κλειστού και ανοιχτού κώδικα και κατόπιν επικεντρώθηκε στα ειδικότερα από αυτά.

Παρουσιάστηκαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα που καθιστούν τις βιβλιοθήκες 

ανοιχτού κώδικα τουλάχιστον εφάμιλλες των εμπορικών τους "ομολόγων", ενώ επίσης 
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έγινε προσπάθεια να αναδυθεί το συμπέρασμα ότι τα κόστη στην περίπτωση των 

μεσαίων επιχειρήσεων μοιάζουν πολύ περισσότερο αποθαρρυντικά για την περίπτωση 

των εμπορικών βιβλιοθηκών. Μελετήθηκε επίσης η κατανομή των ευπαθειών στις 

βιβλιοθήκες αυτές και καταδείχθηκε ότι αναλογικά περισσότερες σοβαρές ευπάθειες 

μπορούν να εμφανιστούν στις εμπορικές βιβλιοθήκες, με έμφαση σε αυτήν που 

χρησιμοποιεί η κορυφαία παγκοσμίως ηγέτιδα της αγοράς Microsoft Corporation για το 

Schannel, που έχει ενσωματώσει άλλωστε και σε κάποια μορφή και στα Microsoft

Windows.

Όλη η παραπάνω ανάλυση οδήγησε στην πρόταση μιας υλοποίησης ανοιχτού 

κώδικα, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό εάν πρόκειται για μια εταιρεία ανερχόμενη και άρα 

με φανερή ανάγκη εύρεσης τεχνικών χαμηλού κόστους για τα πρώτα έτη τουλάχιστον. 

Αυτή η λύση που προτείνουμε έχει ήδη υιοθετηθεί στην πράξη από την μεγάλη 

πλειοψηφία μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, καθώς και από μερικές από τις γνωστότερες 

και πιο επιτυχημένες επιχειρηματικά εταιρείες της αγοράς.
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4
4 Περιγραφή και παρουσίαση Ηλεκτρονικού Φαρμακείου

Εικόνα 4-1: Logo Φαρμακείου

4.1 Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Η εφαρμογή του φαρμακείου τρέχει σε ένα εικονικό μηχάνημα (Virtual Machine) 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο VirtualBox25 με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux

14.0426, χρησιμοποιούμε σαν εξυπηρετητή τον Apache Server27, μια βάση δεδομένων 

MySQL28 και γλώσσες προγραμματισμού την HTML, τη CSS, τη JavaScript και PHP.

Ο συνδυασμός του Apache http server της php και της mysql είναι αρκετά 

δημοφιλής για τη δημιουργία webserver, και είναι γνωστός σαν LAMP stack.

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το LAMP stack, είναι διότι εξασφαλίζει 

μια ελεύθερη από σφάλματα κωδικοποίηση, η οποία δεν απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο 

επιδιόρθωσης των όποιων σφαλμάτων προκύψουν κατά τη διαδικασία της 

κωδικοποίησης.

                                               
25 https://www.virtualbox.org
26 http://www.ubuntu.com/download/desktop
27 http://httpd.apache.org
28 https://www.mysql.com
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Πολλές φορές η γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο 

διακομιστή και τη βάση δεδομένων, κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα τους 

προγραμματιστές, ένα πρόβλημα που λύνεται με το LAMP καθώς η PHP είναι πρότυπη 

υπομονάδα του Apache. Αυτό καθιστά ευκολότερη την ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρμογών.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του LAMP είναι η δυνατότητα που 

έχει ένας προγραμματιστής να δημιουργήσει μια εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο στον 

υπολογιστή του και στη συνέχεια να την εμφανίσει στον Ιστό. Βέβαια δεν έχουν όλοι οι 

προγραμματιστές τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες του 

LAMP, καθώς χρειάζεται εμπειρία και εξειδίκευση.

Ακόμα μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα ανθρώπων της κοινότητας ανοικτού 

λογισμικού είναι πρόθυμη να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη κατά την ανάπτυξη 

εφαρμογών βασισμένων στο LAMP.

Τέλος είναι σημαντική η συνεισφορά του στην ασφάλεια επειδή λόγο του ότι 

είναι ανοικτού κώδικα πολλά έμπειρα "μάτια" αλλά και πολλοί χρήστες της κοινότητα, 

το παρακολουθούν οπότε το LAMP είναι ασφαλές και σταθερό. Τα προβλήματα

συνήθως διορθώνονται πολύ γρήγορα, και χωρίς την κάποιο συμβόλαιο 

υποστήριξης(Brown, 2007). 29

4.1.1 Επιλογή λειτουργικού συστήματος

Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος γίνεται πάντα για να καλύψει τις 

ανάγκες κάθε υλοποίησης. Στη δική μας υλοποίηση κρίθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιήσουμε λειτουργικό σύστημα Linux και πιο συγκεκριμένα το Ubuntu Linux

14.04.

Οι διανομές Linux είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στο χώρο των 

λειτουργικών συστημάτων. Χρησιμοποιείται κατά κόρον για επαγγελματική χρήση, για 

ερευνητική ενώ παράλληλα υπάρχει αυξητική τάση στην προτίμησή του από απλούς 

χρήστες. Επίσης λαμβάνει μεγάλο μερίδιο στην αγορά των εξυπηρετητών του διαδικτύου 

όπου κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος (Αθανασιάδης, 2007).

                                               
29 http://www.plaveb.com/an-introduction-to-lamp-technology-and-its-benefits
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Επιλέξαμε τη λύση του Ubuntu γιατί είναι η πλέον διαδεδομένη διανομή Linux

(Linux για αρχάριους/Επιλογή διανομής), διατίθεται δωρεάν, καθώς είναι ανοικτού 

κώδικα, χωρίς επιβάρυνση για τον χρήστη, ενώ είναι πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο 

από εκδόσεις των Windows. Επίσης γενικά μαζί με μια απλή διανομή Linux, παρέχονται 

προγράμματα που καλύπτουν πολλές από τις λειτουργίες που χρειαζόμαστε, όπως για 

web browser και email, γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές δικτύου, mysql, apache, 

sendmail, openssh, openssl, κτλ. Ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητο να χρονοτριβούμε 

κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας επιπλέον προγράμματα. 

Παράλληλα οι διανομές Linux είναι πιο ασφαλείς σχετικά με τα προϊόντα της 

Microsoft και δεν υπάρχει κίνδυνος από ιούς και σκουλήκια διαδικτύου (worms), ούτε 

και από μολυσμένα emails. Ακόμα, δεν υπάρχει λογισμικό spyware ή προγράμματα που 

στέλνουν αναφορές στις εταιρείες με σκοπό τη βελτίωσή τα οποία μας 

παρακολουθούν(Noyes).

4.1.2 Web Server Apache

Ο Apache είναι ο πιο διαδεδομένος διακομιστής (web server). Σύμφωνα με την 

Netcraft.com ο Apache έχει τη μερίδα του λέοντος των server παγκοσμίως στο 

διαδίκτυο(Netcraft, 2015). 

Είναι ανοιχτού κώδικα (open source), οπότε διατίθεται δωρεάν και μπορούμε να 

προβούμε σε τροποποιήσεις του κώδικα σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Μπορεί να 

εγκατασταθεί σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Linux, Microsoft Windows, 

GNU, Solaris κλπ

Σε σχέση με άλλους servers του διαδικτύου επιλέξαμε τον Apache καθώς όπως 

προείπαμε είναι ο πιο διαδεδομένους διακομιστής, διανέμεται δωρεάν, είναι αρκετά 

σταθερός και ευέλικτος και εγκαθίσταται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Παράλληλα 

έχει αρκετά διαφωτιστικό documentation και παρέχει πολλά χαρακτηριστικά για 

υποστήριξη πολλών εφαρμογών. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι δέχεται πολλά 

modules τα οποία προσφέρουν πολλές λειτουργίες, όπως mod_access, mod_auth για 

ταυτοποίηση, mod_ssl για πρωτόκολλα SSL/TLS και άλλα. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε 
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ότι υποστηρίζει τις γνωστότερες εφαρμογές και γλώσσες προγραμματισμού MySQL, 

PHP, Python κα.

4.1.3 MySQL

Η MySQL είναι το πιο διαδεδομένο ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) και διανεμήθηκε από την εταιρία ORACLE

και είναι βασισμένο στη γλώσσα ερωτημάτων SQL. Το πρόγραμμα τρέχει έναν 

εξυπηρετητή (server) δίνοντας πρόσβαση σε πολλούς χρήστες σε ένα σύνολο βάσεων 

δεδομένων.30

Είναι ένα πακέτο λογισμικού (software package) το οποίο διαχειρίζεται και 

οργανώνει μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Με τη χρήση της MySQL είναι εύκολη η 

πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων 

στην πλευρά του διακομιστή (server-side scripting languages), όπως είναι η PHP την 

οποία χρησιμοποιούμε και θα αναφερθούμε παρακάτω. Τέλος αξίζει να 

γνωστοποιήσουμε ότι η MySQL χρησιμοποιείται σε πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες 

όπως το YouTube, η Wikipedia, το Google, το Facebook, το Twitter.

4.1.4 phpMyAdmin

Για να έχουμε διευκολύνουμε τη διαχείριση της MySQL, χρησιμοποιήσαμε το 

πακέτο phpMyAdmin που είναι ελεύθερου λογισμικού και αποτελείται από ένα σύνολο 

από PHP scripts και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τη βάση του από το 

πρόγραμμα περιήγησής του (browser), μέσω Web, χωρίς να χρησιμοποιούμε τη γραμμή 

εντολών. Το phpMyAdmin κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία νέων βάσεων και πινάκων, 

την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής 

                                               
30 http://db-engines.com/en/ranking
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και εξαγωγής (Import/ Export) μιας ολόκληρης βάσης ή μεμονωμένων τμημάτων της, 

κάτι πολύ χρήσιμο όταν πειραματιζόμαστε.31

4.1.5 HTML

Η HTML δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού αλλά γλώσσα σήμανσης 

(markup language) η οποία περιγράφει το πώς θα εμφανιστεί μια ιστοσελίδα και 

αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνολογία διαδικτύου. Εμείς στην εργασία χρησιμοποιούμε 

την HTML5 η οποία έχει ενσωματωμένη την HTML4, την XHTML 1 και το 2ο επίπεδο 

του μοντέλου αντικειμένων εγγράφου (DOM). Τα αρχεία της είναι απλά αρχεία κειμένου 

με κάποιες "ετικέτες" (tags), οι οποίες μεταφράζονται από το φυλλομετρητής (web

browser) και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη(Goodman, 2002). Οι ετικέτες 

αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε προγραμματιστή να μετατρέπει το 

περιεχόμενό της σελίδας του όπως επιθυμεί ο ίδιος (Khaldy, 2011). Είναι πολύ σπουδαίο 

εργαλείο και αρκετά εύκολο στην κατανόηση (Schafer, 2005). 

4.1.6 CSS

Η CSS είναι μια γλώσσα επεξεργασίας στυλ η οποία μας βοηθάει να ελέγξουμε 

την εμφάνιση ενός εγγράφου το οποίο γράφτηκε με γλώσσα σήμανσης(πχ HTML)

(Khaldy, 2011). Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα 

στο περιεχόμενο ενός site από την εμφάνισή του, κάτι που δίνει τεράστια ευελιξία στον 

προγραμματιστή καθώς οποιαδήποτε αλλαγή της εμφάνισης γίνεται με επεξεργασία των 

αρχείων CSS. Οπότε χρησιμοποιώντας CSS μπορούμε να μετατρέψουμε τη σελίδα μας 

όπως ακριβώς θέλουμε προσθέτοντας περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, να 

αλλάξουμε μέγεθος γραμματοσειράς και πολλά άλλα, κάτι που δεν ήταν εφικτό με χρήση 

μόνο της HTML. Όλα αυτά καθιστούν τη CSS αναγκαία στην δημιουργία 

ιστοσελίδων(Schafer, 2005). 

                                               
31 http://docs.phpmyadmin.net/en/latest/
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4.1.7 JavaScript

Η JavaScript είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού που 

ενσωματώνεται στην HTML και σκοπός της είναι να παράγει δυναμικό περιεχόμενο σε 

ιστοσελίδες. Δεν έχει δυνατότητες εισόδου/εξόδου (Khaldy, 2011) και είναι σχεδιασμένη 

ως γλώσσα scripting. Μπορεί να ενσωματωθεί και αυτή στην HTML ενώ εκτελείται 

κατευθείαν στην πλευρά του χρήστη (client side) μόλις φορτωθεί η σελίδα και δεν είναι 

απαραίτητο να έρθει σε επαφή με το διακομιστή (server) ούτε να υπάρχει σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Η JavaScript συνήθως φιλοξενείται στους φυλλομετρητές (browsers), η 

σύνταξή της βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού C και έχει δανειστεί αρκετά 

στοιχεία από τη Java. Τέλος είναι πολύ χρήσιμη γιατί συνδυάζει τη διαχείριση του 

μοντέλου αντικειμένων εγγράφου (DOM) με τη διαχείριση γεγονότων (event handling) 

σχετικών με αυτά τα αντικείμενα(Schafer, 2005).

4.1.8 PHP

Η PHP είναι μία ανοιχτού κώδικα γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη δυναμικών σελίδων Ιστού και μπορεί 

να ενσωματωθεί εύκολα στην HTML. Η σύνταξή της βασίζεται στις γλώσσες 

προγραμματισμού C, Java και Pearl. Το κύριο χαρακτηριστικό της PHP είναι ότι ο 

κώδικάς της εκτελείται στο διακομιστή (server side), σε αντίθεση με τη JavaScript που 

αναφέραμε προ ολίγου, ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, 

που θα σταλεί στον browser των επισκεπτών σε μορφή HTML.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής στης υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης πολλών 

σεναρίων και αυτός είναι ο λόγος που είναι δυναμική. Έτσι έχουν τη δυνατότητα οι 

προγραμματιστές να πραγματοποιήσουν ελέγχους, να έρθουν σε επικοινωνία με τη βάση 

δεδομένων και να αλληλεπιδράσουν με το χρήστη. Επίσης αλληλεπιδρά πολύ καλά με 

τον Apache server και τη Mysql τα οποία χρησιμοποιούμε (Schafer, 2005).
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4.2 Παρουσίαση ηλεκτρονικού φαρμακείου

4.2.1 Αρχική σελίδα

Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, είναι η 

αρχική ιστοσελίδα. Εκεί υπάρχει η επικεφαλίδα στην οποία περιέχεται το λογότυπο του 

ηλεκτρονικού φαρμακείου μας, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και υπερσύνδεσμο για την 

αρχική σελίδα και η αναζήτηση.

Εικόνα 4-2: Αρχική σελίδα

Στη συνέχεια βλέπουμε κάποια στοιχεία πλοήγησης (menu), άλλα βρίσκονται στο 

κεντρικό μενού και άλλα δεξιά και αριστερά, που οδηγούν τον χρήστη στις διάφορες 

πληροφορίες και δραστηριότητες που θέλει. 

Το κεντρικό menu έχει τις εξής επιλογές:

Εικόνα 4-3: Menu

 Αρχική : Μας οδηγεί στο πρωτοσέλιδο του φαρμακείου όπως περιγράψαμε 

παραπάνω. 
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 Πληροφορίες : Σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες του 

καταστήματός μας. Επίσης το μενού αυτό περιέχει τα εξής υπομενού : 

o Ποιοι είμαστε : Λίγα ιστορικά για τους ιδιοκτήτες

o Που βρισκόμαστε : Τρόποι προσέγγισης του φαρμακείου και χάρτης

o Φωτογραφίες

Ακολουθούν κατηγορίες προϊόντων του φαρμακείου όπως:

 Φαρμακείο : Υπάρχουν υποκατηγορίες φαρμάκων για διάφορες χρήσεις

o Αντιμετώπιση

 Κρυολόγημα

 Εγκαύματα

 Βήχας-Πονόλαιμος

 Ροχαλητό

 Αλλεργίες

o Πρώτες βοήθειες

o Στοματική υγιεινή

 Καλλυντικά

o Ανδρική Φροντίδα

 Φροντίδα για Σώμα

 Φροντίδα για Μαλλιά

o Αντιηλιακά

 Aftersun

 Για παιδιά

 Αδυνάτισμα

o Καταπολέμηση Κυτταρίτιδας

o Καύση Λίπους

o Υποκατάστατα Γεύματος

o Υποκατάστατα Καφέ

 Παιδικά

o Φροντίδα Παιδική

 Κρέμες Βρεφών
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 Θεραπεία για Ψείρες

o Παιδικές Τροφές

 Κρέμες

 Γάλατα

 Ανατομικά 

Τέλος υπάρχει επιλογή επικοινωνίας.

 Επικοινωνία

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να συνδεθεί με το λογαριασμό του, ενώ αν δεν 

υπάρχει λογαριασμός να δημιουργήσει.

Εικόνα 4-4: Login/Register

Παράλληλα υπάρχουν σύνδεσμοι με εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία της 

πόλης μας. 

Εικόνα 4-5: Εφημερίες

Στο αριστερό μέρος της σελίδας υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με Facebook, Twitter, 

Google+ και Hotmail.

Εικόνα 4-6: Social buttons
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Στον κύριο χώρο των περιεχομένων ο χρήστης μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο 

που περιέχει γενικές πληροφορίες, που αφορούν όλο τον ιστότοπο. Στη συνέχεια 

εμφανίζεται ένας πίνακας με προσφορές προϊόντων όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα.

Εικόνα 4-7: Προσφορές Φαρμακείου

4.2.2 Η Βάση Δεδομένων του ηλεκτρονικού φαρμακείου

Εφόσον είναι δυναμική η ιστοσελίδα μας απαιτείτε μια Βάση Δεδομένων για να 

αποθηκεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την λειτουργία του 

φαρμακείου μας. Έχουμε κατασκευάσει μία βάση δεδομένων με όνομα “pharmacy” 

όπου αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες του καταστήματος, χωρισμένες σε πίνακες 

(tables) ανάλογα με το είδος και τη χρήση τους. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 

ονόματα των πινάκων (tables) της βάσης δεδομένων και η χρήση τους.
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Πίνακας 2: Η βάση Pharmacy του φαρμακείου μας

Πίνακας (table) Περιγραφή

contact Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται το όνομα και το email

του πελάτη που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, όπως και 

το κείμενό του.

Orders Εδώ αποθηκεύονται τα στοιχεία που έδωσε ο πελάτης κατά 

την ολοκλήρωση της παραγγελίας

ordersproduct Αποθηκεύονται τα προϊόντα κάθε παραγγελίας

product Τα προϊόντα του φαρμακείου μας

User Οι πελάτες που έχουν γραφτεί, οι κωδικοί πρόσβασης τους 

και τα στοιχεία τους

4.2.3 Λειτουργία του ηλεκτρονικού φαρμακείου

Η ιστοσελίδα μας παρέχει 2 είδη λειτουργιών που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες 

ομάδες χρηστών. Τον επώνυμο χρήστη-μέλος και τον ανώνυμο επισκέπτη. 

Επώνυμος χρήστης ή μέλος είναι κάθε άτομο που κάποια στιγμή δημιούργησε 

λογαριασμό και αποθηκεύτηκαν τα στοιχεία του στη βάση δεδομένων του 

καταστήματος. Το προνόμιό του είναι η εκτέλεση αγορών και απαιτείται σύνδεση στο 

σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Ανώνυμος επισκέπτης είναι οποιοσδήποτε επισκέπτεται τη σελίδα και 

περιηγείται σε αυτή. Κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγείται στο κατάστημα 

βλέποντας τις πληροφορίες και τα προϊόντα μας, χωρίς να μπορεί να διαχειριστεί το 

καλάθι αγορών, ούτε να εκτελεί αγορές.

4.2.3.1 Εγγραφή νέου χρήστη

Η εγγραφή στο σύστημα όπως προείπαμε είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

αγορών. Πατώντας το κουμπί "register" που βρίσκεται δεξιά σε κάθε σελίδα απλού 

επισκέπτη ο χρήστης θα οδηγηθεί στην παρακάτω φόρμα στην οποία θα συμπληρώσει τα 
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στοιχεία που ζητούνται. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά θα αποθηκευτούν στη βάση 

δεδομένων του φαρμακείου μας.

Εικόνα 4-8: Σελίδα Register

4.2.3.2 Είσοδος χρήστη

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του στο σύστημα έχει τη 

δυνατότητα να συνδέεται σε αυτό. Για τη σύνδεση απαιτείται η εισαγωγή του σωστού 

username και password στην φόρμα της σελίδας που φαίνεται παρακάτω. Η φόρμα αυτή 

εμφανίζεται αν επιλέξουμε το κουμπί login που βρίσκεται δεξιά στη σελίδα.
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Εικόνα 4-9: Σελίδα Login

Στη συνέχεια εφόσον ο χρήστης συνδεθεί σωστά παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

κάποιες αλλαγές δεξιά στη σελίδα του φαρμακείου μας. Εμφανίζεται ένα μήνυμα 

"Καλώς ήρθατε" μαζί με το όνομα του χρήστη, το καλάθι αγορών μαζί με έναν αριθμό 

που αντιστοιχεί στα προϊόντα που προσθέσαμε στο καλάθι και κουμπί logout για 

αποσύνδεση.

Εικόνα 4-10: Εισαγωγικό μήνυμα

4.2.4 Καλάθι αγορών

Για να μεταβεί στο καλάθι αγορών ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο κουμπί το 

οποίο θα το μεταφέρει στη παρακάτω εικόνα στην οποία φαίνεται ότι δεν έχουμε 

επιλέξει κανένα προϊόν.
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Εικόνα 4-11: Άδειο καλάθι αγορών

Για να προσθέσουμε προϊόντα πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα 

πατώντας το link "Συνεχίστε τις αγορές σας" ή να πλοηγηθούμε στο menu και να 

διαλέξουμε κάποιο προϊόν από τις διάφορες κατηγορίες.

Εικόνα 4-12: Καλάθι αγορών

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το καλάθι με το προϊόν που επιλέξαμε, μια 

φωτογραφία του, η τιμή του, η ποσότητα που θα αγοράσουμε, η συνολική τιμή και το 

κουμπί ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Επιπρόσθετα υπάρχουν επιλογές επεξεργασίας 
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με τις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε την ποσότητα που θα αγοράσουμε, αλλά και να 

αφαιρέσουμε το προϊόν από το καλάθι. Σε κάθε αλλαγή της ποσότητας μεταβάλλεται και 

η τιμή.

Εικόνα 4-13: Τροποποίηση ποσότητας προϊόντων

Εικόνα 4-14: Εμφάνιση τροποποίησης ποσότητας

Βλέπουμε ότι αλλάζει και το συνολικό ποσό στο οποίο αθροίζονται οι τιμές των 

προϊόντων και της συνολικής ποσότητάς τους.
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Εικόνα 4-15: Καλάθι με δύο προϊόντα

4.2.5 Αγορά προϊόντος 

Η αγορά προϊόντος είναι η σημαντικότερη λειτουργία που μπορεί να εκτελέσει 

κάποιος χρήστης του ηλεκτρονικού φαρμακείου μας. Όπως έχουμε αναφέρει στην 

περιγραφή των δυνατοτήτων, οι απλοί επισκέπτες μπορούν να κάνουν μόνο μια 

περιήγηση στη σελίδα μας. Για να εκτελέσουν τη λειτουργία της αγοράς πρέπει είτε να 

συνδεθούν στο σύστημα αν έχουν λογαριασμό ή να δημιουργήσουν εκείνη τη στιγμή. 

Από εδώ και στο εξής θεωρούμε ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.

Προϊόντα υπάρχουν στην αρχική σελίδα σε πακέτα προσφορών, αλλά και στο 

menu σε διάφορες υποκατηγορίες. Στην παρακάτω εικόνα ακολουθήσαμε το menu

Φαρμακείο--> Αντιμετώπιση--> Κρυολόγημα όπου εμφανίζονται τα παρακάτω.
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Εικόνα 4-16: Προϊόντα για κρυολόγημα

Για να προσθέσουμε προϊόν στο καλάθι αρκεί να πατήσουμε το μπλε κουμπί με το 

αντίστοιχο μήνυμα (στο καλάθι) και επιστρέφεται το παρακάτω.

Εικόνα 4-17: Μήνυμα προσθήκης στο καλάθι

Στη συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί του καλαθιού εισερχόμαστε στο καλάθι 

όπου έχει προστεθεί το προϊόν που επιλέξαμε όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως μπορούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία μας 

προσθέτοντας προϊόντα, μεταβάλλοντας την ποσότητά τους ή ακόμα να τα διαγράψουμε.
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Εικόνα 4-18: Καλάθι έτοιμο για παραγγελία

Για να ολοκληρωθεί η αγορά, επιλέγουμε το πράσινο κουμπί "Ολοκλήρωση 

παραγγελίας" το οποίο μας οδηγεί στην παρακάτω φόρμα όπου συμπληρώνουμε τα 

στοιχεία αποστολής, αλλά και τα στοιχεία της κάρτας μας. Όταν συμπληρωθούν όλα 

αυτά ο χρήστης πατάει το κουμπί αγορά και του επιστρέφεται μήνυμα ότι η παραγγελία 

του ολοκληρώθηκε. Ταυτόχρονα τα στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων ώστε 

να τα παραλάβει το κατάστημα και να εκτελέσει τη παραγγελία.

Εικόνα 4-19: Συμπλήρωση στοιχείων αγοράς
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Εικόνα 4-20: Μήνυμα ολοκλήρωσης αγοράς

Εικόνα 4-21: Εμφάνιση στοιχείων στη βάση Pharmacy

4.2.6 Επικοινωνία

Εικόνα 4-22: Menu Επικοινωνία

Στην επιλογή “Επικοινωνία”, ο επισκέπτης μπορεί να γράψει τα ερωτήματα του ή 

τις παρατηρήσεις του για το κατάστημα ή για κάποια από τα προϊόντα του. Σε αυτή τη 

φόρμα είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία και να πατηθεί το κουμπί 

“αποστολή”.
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Εικόνα 4-23: Συμπληρωμένη φόρμας επικοινωνίας

Στη συνέχεια το μήνυμα αλλά και τα στοιχεία του επισκέπτη αποθηκεύονται στη βάση 

δεδομένων.

Εικόνα 4-24: Προσθήκη μηνύματος και στοιχείων χρήστη στη βάση
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4.3 Ενεργοποίηση μηχανισμών ασφάλειας του Apache

Στην εργασία μας φτιάξαμε ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο το οποίο θέλουμε να το 

ασφαλίσουμε. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε το διακομιστή (Apache), ο 

οποίος  θα εξυπηρετεί την εφαρμογή μας, να υποστηρίζει το πρωτόκολλο SSL/TLS το 

οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχεται ασφάλεια κατά τη μετάδοση ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα το πρόγραμμα πλοήγησης 

(browser) επικοινωνεί με έναν server μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει 

τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να "δώσουμε" τη δυνατότητα στο server μας να χρησιμοποιήσει το HTTP με τις 

δυνατότητες κρυπτογράφησης που παρέχει το SSL, δηλαδή το HTTPS.

4.3.1 Ενεργοποίηση mod_ssl

Ο apache έχει κάποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία είναι διαθέσιμα 

μέσω υπομονάδων.

Το module mod_ssl προσθέτει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στον Apache2, την 

ικανότητα να κρυπτογραφεί επικοινωνίες. Έτσι, όταν το πρόγραμμα πλοήγησής μας 

επικοινωνεί χρησιμοποιώντας SSL, στην αρχή του URL στην μπάρα πλοήγησης

χρησιμοποιείται το πρόθεμα https:// το οποίο όπως προείπαμε είναι το πρωτόκολλο 

HTTP με κρυπτογράφηση SSL.

Για να το ενεργοποιήσουμε εκτελούμε

sudo a2enmod ssl

και μετά κάνουμε επανεκκίνηση τον Apache

sudo service apache2 restart

τώρα ο server μας είναι σε θέση να χειριστεί το SSL αρκεί να κάνουμε τις ρυθμίσεις.
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4.3.2 Δημιουργία πιστοποιητικού

Για να χρησιμοποιήσει το SSL ο server μας πρέπει να εκδώσουμε ένα 

πιστοποιητικό το οποίο στη συνέχεια θα υπογραφεί από μια αρχή πιστοποίησης (CA) η 

οποία πιστοποιεί ότι ο εκδότης είναι νόμιμος και το πιστοποιητικό έγκυρο. Έτσι οι 

χρήστες μπορούν να δουν την υπογραφή της CA και να βεβαιωθούν για την ταυτότητα 

του server.

Στην εργασίας μας το ρόλο της CA θα τον αναλάβουμε εμείς και θα 

αυτουπογράψουμε (self-signed certificate) το πιστοποιητικό. Πριν δημιουργήσουμε το 

πιστοποιητικό θα κατασκευάσουμε έναν φάκελο όπου θα το αποθηκεύσουμε 

sudo mkdir /etc/apache2/ssl

Για να δημιουργήσουμε ένα self-signed certificate και το server key που το 

προστατεύει θα τρέξουμε την παρακάτω εντολή

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/server.key -out 

/etc/apache2/ssl/server.crt

Για να δούμε κάθε κομμάτι της εντολής ξεχωριστά.

 openssl: Αυτό είναι το βασικότερο εργαλείο της γραμμής εντολών που παρέχεται 

από το OpenSSL για τη δημιουργία και διαχείριση πιστοποιητικών, κλειδιών

 req: Αυτή η υποεντολή κυρίως δημιουργεί και επεξεργάζεται αιτήσεις 

πιστοποιητικών. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει και αυτοϋπογραφόμενα 

πιστοποιητικά

 -x509: Αυτή η επιλογή δείχνει ότι θα δημιουργήσουμε αυτοϋπογραφόμενο 

πιστοποιητικό, αντί για κάποια αίτηση πιστοποιητικού 

 -nodes: Αυτή η επιλογή ενημερώνει το OpenSSL ότι δεν επιθυμούμε να 

ασφαλίσουμε το κλειδί μας με μια κωδική φράση, καθώς θα πρέπει να τη 

συμπληρώνουμε κάθε φορά που θα εκκινεί ο Apache.

 -days 365: Αυτό ορίζει ότι το πιστοποιητικό που δημιουργούμε θα ισχύει για ένα 

χρόνο.
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 -newkey rsa:2048: Αυτή η επιλογή θα δημιουργήσει ταυτόχρονα την αίτηση 

πιστοποιητικού και ένα νέο ιδιωτικό κλειδί. Αυτό είναι απαραίτητο διότι δεν 

είχαμε δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κλειδί των προτέρων. Επίσης το rsa: 2048 λέει 

στο OpenSSL για να δημιουργήσει ένα RSA κλειδί με μέγεθος 2048 bits. 

 -keyout: Αυτή η παράμετρος καθοδηγεί το OpenSSL για το που θα αποθηκευτεί 

το κλειδί.

 -out: Αυτή η επιλογή καθοδηγεί το OpenSSL για το που θα αποθηκευτεί το 

πιστοποιητικό

Μόλις εκτελεστεί η εντολή θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα παρακάτω στοιχεία 

τα οποία ορίζουν τον ιδιοκτήτη του πιστοποιητικού:

Country Name (2 letter code) [AU]:GR

State or Province Name (full name) [Some-State]:Macedonia

Locality Name (eg, city) []:Thessaloniki

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Nikopoul Inc

Organizational Unit Name (eg, section) []:pharmacy.com

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:10.0.2.15

Email Address []:nikopoul@gmail.com

Το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι η γραμμή Common Name στην οποία 

πρέπει να συμπληρώσουμε το domain name που θα ανήκει το πιστοποιητικό ή την public

IP του server εάν δεν έχουμε domain name.

Με την παραπάνω εντολή OpenSSL δημιουργήσαμε τα server.crt και server.key

που θα χρησιμοποιήσουμε για να ασφαλίσουμε την εφαρμογή. Το server.key

περιλαμβάνει το ζευγάρι κλειδιών του server, δηλαδή το δημόσιο και το ιδιωτικό. 

Μπορούμε να κάνουμε εξάγουμε το δημόσιο από το ιδιωτικό με την εντολή:

openssl rsa -pubout -in server.key -out server_pub.key

4.3.3 Παραμετροποίηση Apache

Τώρα εφόσον δημιουργήσαμε τα απαραίτητα στοιχεία για το certificate.  Το 
επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε τους virtualhosts που θα δείχνουν το 
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νέο certificate. Ανοίγουμε το SSL configuration file:

nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

Μέσα στο τμήμα που περιέχει το <VirtualHost _default_:443>, κάνουμε τις εξής 
αλλαγές:

Προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή με το όνομα του server ή την ip, ακριβώς κάτω από

το ServerAdminemail:

ServerName example.com:443

Μετά βρίσκουμε τις παρακάτω 3 γραμμές και εξακριβώνουμε ότι ταιριάζουν με τα 
παρακάτω: 

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key

Προτού ενεργοποιηθεί το website στο 443 port, πρέπει να κάνουμε enable τον
VirtualHost πληκτρολογώντας :

sudo a2ensite default-ssl

Κάνουμε επανεκκίνηση τον Apache server ώστε να κάνει δεκτές τις αλλαγές.

sudo service apache2 reload

Στη συνέχεια μεταφέρουμε το φάκελο με τα αρχεία του πηγαίου κώδικα του φαρμακείου 
στο φάκελο /var/www/html

Τώρα για να ελέγξουμε την ορθότητα της δουλειάς που κάναμε, αν γράψουμε 
στον browser https://10.0.2.15/pharmacy/index.php, όπου 10.0.2.15 είναι η IP του VM
που λειτουργεί ο server, μας επιστρέφεται το παρακάτω μήνυμα.
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Εικόνα 4-25: Μήνυμα έγκρισης πιστοποιητικού

Ο browser μας ζητάει να αποδεχτούμε χειροκίνητα το πιστοποιητικό και όχι 

αυτόματα όπως συνήθως γίνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γνωστοί browsers έχουν 

ενσωματωμένη λίστα με αρχές πιστοποίησης από τις οποίες αποδέχονται αυτόματα τα 

υπογεγραμμένα πιστοποιητικά τους. Το δικό μας πιστοποιητικό υπογράφτηκε από εμάς 

τους ίδιους οπότε λογικό είναι να μην υπάρχει σε αυτή τη λίστα και ο χρήστης πρέπει να 

το αποδεχτεί χειροκίνητα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω σελίδα.

Εικόνα 4-26: Προσθήκη εξαίρεσης πιστοποιητικού
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Εφόσον το αποδεχτήκαμε πατώντας πάνω στην κλειδαριά μπορούμε να βρούμε 
επιπλέον πληροφορίες της σύνδεσης.

Εικόνα 4-27: Πληροφορίες σύνδεσης

Επιλέγοντας "More Information" εμφανίζονται λεπτομέρεις της σελίδας και του 
πιστοποιητικού όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 4-28: Επιπλέον πληροφορίες σύνδεσης
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Εικόνα 4-29: Πληροφορίες πιστοποιητικού

Οπότε από εδώ και στο εξής όλη η κυκλοφορία ανάμεσα στο server και τον 

χρήστη γίνεται κρυπτογραφημένα.

4.4 Έλεγχος αποτελεσμάτων χρήσης του OpenSSL

Σε αυτό το σημείο με τη βοήθεια του Wireshark, θα δείξουμε τα αποτελέσματα 

που έχει η αξιοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας του Apache στο ηλεκτρονικό 

φαρμακείο μας. Να θυμίσουμε ότι το Wireshark αποτελεί ένα από τα διασημότερα 
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προγράμματα ανάλυσης δικτύων και μας παρέχει πληροφορίες για το δίκτυο μας και των 

πρωτοκόλλων ανώτερου επιπέδου σχετικά με τα δεδομένα που διακινούνται σ’ αυτό.

Επίσης πριν ξεκινήσουμε με το Wireshark καλό είναι να συνοψίσουμε τι είδαμε 

μέχρι τώρα. Δημιουργήσαμε μια εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου την οποία 

στήσαμε σε έναν apache server. Η εφαρμογή μας, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη 

να δημιουργήσει ένα λογαριασμό και στη συνέχεια να αγοράσει τα προϊόντα που 

προσφέρουμε. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του χρήστη 

και του server της εφαρμογής, κατά την οποία επικοινωνία ο χρήστης θα στείλει τα 

απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η αγορά. Αυτά τα στοιχεία 

που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του 

ηλεκτρονικού φαρμακείου μας. Οπότε για να προστατέψουμε αυτά τα δεδομένα από 

επιτήδειους οι οποίοι μπορούν να τα υποκλέψουν, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο 

SSL/TLS. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του 

χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και 

της διεύθυνσής του, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να 

αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Πρακτικά τώρα αυτό που περιγράψαμε παραπάνω γίνεται ως εξής. Ο τρόπος 

επικοινωνίας μεταξύ χρήστη (client) και server καθορίζεται από το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας HTTP το οποίο είναι το κύριο πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν οι web

browsers για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στον client και τον server. Αυτή η 

σύνδεση γίνεται χωρίς κάποια ασφάλεια και τα δεδομένα είναι ευάλωτα. Για να 

ασφαλίσουμε αυτά τα δεδομένα θα προσθέσουμε στο πρωτόκολλο HTTP την 

κρυπτογράφηση που παρέχει το SSL/TLS. Αυτό το πετύχαμε δημιουργώντας ένα 

πιστοποιητικό δημοσίου κλειδιού για τον apache server μας, το οποίο υπογράψαμε εμείς 

οι ίδιοι και πιστοποιήσαμε την εγκυρότητά του. Οπότε ο server μας έχει τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS το οποίο παρέχει κρυπτογραφημένη 

επικοινωνία και ασφαλή αυθεντικοποίηση. 

4.4.1 Μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία

Εφόσον εξηγήσαμε πως γίνεται η επικοινωνία χρήστη server θα αποδείξουμε με 

το Wireshark την ασφαλής επικοινωνία. Ανοίγουμε λοιπόν το Wireshark και πηγαίνουμε 
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στο menu capture-> interfaces για να επιλέξουμε τη διεπαφή της κάρτας δικτύου που θα 

ελέγξουμε.

Εικόνα 4-30: Επιλογή interface για έλεγχο κίνησης

Εικόνα 4-31: Έναρξη καταγραφής πακέτων

Τώρα είμαστε έτοιμοι για την καταγραφή των πακέτων. Στην πρώτη περίπτωση 

θα δείξουμε την κίνηση χωρίς κρυπτογράφηση. Ανοίγουμε τον browser και 

πληκτρολογούμε το URL http://localhost/pharmacy.index.php και εμφανίζεται η αρχική 

σελίδα του φαρμακείου μας. Κάνουμε login πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον 
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κωδικό μας για να μπούμε στη λογαριασμό μας. Ταυτόχρονα το wireshark καταγράφει 

όλη τη κυκλοφορία στο δίκτυο. Σε αυτή την κίνηση θα υπάρχουν και τα πακέτα που 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία που μόλις πληκτρολογήσαμε. Για να εντοπίσουμε αυτές τις 

πληροφορίες θα επιλέξουμε τα κατάλληλα φίλτρα για να εμφανιστούν όλες οι αιτήσεις  

HTTP.

Εικόνα 4-32: Φίλτρο HTTP

Στη στήλη "info" της κυκλοφορίας HTTP, αναζητούμε για "POST", δεδομένου 

ότι οι φόρμες HTML μεταβιβάζονται στο διακομιστή μέσω ενός αιτήματος HTTP-

POST. Αν επιλέξουμε τη γραμμή αυτή, στο κάτω μισό του παραθύρου του Wireshark

εμφανίζεται το φορτίο (τα πραγματικά δεδομένα) του πακέτου δικτύου που μόλις 

επιλέξαμε.

Στη συνέχεια αναζητούμε για "HTML Form URL Encoded" όπου και εκεί θα 

εμφανίζονται, τα στοιχεία μας: το όνομα χρήστη και ο κωδικός. 

Εικόνα 4-33: Εμφάνιση ονόματος χρήστη και κωδικού

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται όλα αυτά που είπαμε, όπως επίσης και οι 

εικόνες που εμφανίζονται στο φαρμακείο μας. 
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Εικόνα 4-34: Εκτεθειμένες εικόνες

Επίσης με δεξί κλικ στη γραμμή του πακέτου μπορούμε να δούμε όλη τη ροή της 

πληροφορίας.

Εικόνα 4-35: Δημιουργία TCP Stream

Εικόνα 4-36: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός μας στο stream

Τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε αν ολοκληρώσουμε μια αγορά από το 

κατάστημά μας κατά την οποία είναι απαραίτητο να μεταβιβαστούν προσωπικές 



106

πληροφορίες του χρήστη στο server μας. Ψάχνουμε λοιπόν πάλι την επόμενη μέθοδο 

POST και βλέπουμε τα παρακάτω.

Εικόνα 4-37: Εμφάνιση στοιχείων αγοράς

Και με δεξί κλικ βλέπουμε πάλι όλη τη ροή.

Εικόνα 4-38: Όλα τα στοιχεία της αγοράς σε συνεχόμενη ροή
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Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν την έλλειψη ασφάλειας του έχει το πρωτόκολλο HTTP

και το πόσο ευάλωτα είναι τα δεδομένα μας.

4.4.2 Κρυπτογραφημένη επικοινωνία

Στην αντίπερα όχθη τώρα, αν πληκτρολογήσουμε στον φυλλομετρητή μας το URL

https://localhost/pharmacy/index.php (ή την ip  που στην προκειμένη περίπτωση είναι 

10.0.2.15) και εφόσον αποδεχτούμε το πιστοποιητικό που υπογράψαμε εμείς οι ίδιοι, θα 

εμφανιστεί η αρχική σελίδα του φαρμακείου μας αλλά αυτή τη φορά με ασφαλή 

σύνδεση. Κάτι που μπορούμε να παρατηρήσουμε και από την κλειδαριά που προστέθηκε 

στην αρχή του URL.

Εικόνα 4-39: URL με HTTPS

Με τη βοήθεια του wireshark θα δείξουμε την ασφαλή σύνδεση και πρακτικά. 

Εφόσον τώρα έχουμε μια σύνδεση HTTPS και η σύνδεση γίνεται σε διαφορετική θύρα 

(443 αντί 80) θα προσθέσουμε το παρακάτω φίλτρο για να μας εμφανίσει μόνο την 

κίνηση του γίνεται στην εν λόγο θύρα.

Εικόνα 4-40: Φίλτρο θύρας 443

Όπως είναι εμφανές από τις παρακάτω εικόνες τα πακέτα που στέλνονται 

ανάμεσα στον server μας και το χρήστη είναι κρυπτογραφημένα και κανένας ενδιάμεσος 

δε μπορεί να βγάλει νόημα από τα δεδομένα. 
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Εικόνα 4-41: Κρυπτογραφημένη κίνηση

Εικόνα 4-42: Κρυπτογραφημένη ροή κίνησης
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5
5 Επίλογος

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα

Αφορμή για αυτή την εργασία υπήρξε η ανακάλυψη της ευπάθειας Heartbleed η 

οποία επηρέασε το OpenSSL το οποίο είναι μια υλοποίηση ανοικτού κώδικα του 

πρωτοκόλλου ασφαλείας SSL. Αυτή η ανακάλυψη έδωσε τροφή για σκέψεις σε όλο τον 

κόσμο που συχνά έθετε το ερώτημα που αφορούσε την αξιοπιστία και την ασφάλεια του 

ανοικτού κώδικα σε σχέση με τον κλειστό.

Στην εργασία μας λοιπόν μελετήσαμε αυτή την ευπάθεια και καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι η αιτία του προβλήματος, δεν ήταν η ανοικτού κώδικα φύση του 

OpenSSL, καθώς επρόκειτο για ένα λάθος ενός μικρού χαρακτηριστικού, το οποίο θα 

μπορούσε να προκύψει και εάν υπήρχαν όλα τα χαρακτηριστικά των βιβλιοθηκών 

κλειστού κώδικα. Βασισμένοι στις απόψεις εμπειρογνωμόνων, αποφανθήκαμε ότι το bug

προήλθε από ανθρώπινη απροσεξία και θα μπορούσε πιθανώς να αποφευχθεί εφόσον ο 

κώδικας ελεγχόταν από περισσότερα άτομα, κάτι που δεν κατέστη δυνατό εξαιτίας της

μικρής ομάδας βασικών προγραμματιστών μηδαμινής χρηματοδότησης.

Στην πραγματικότητα, αυτό το ελάττωμα αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα που 

αποδεικνύει το λόγο που το ελεύθερο λογισμικό είναι σημαντικό. Το πλεονέκτημα του 

ανοικτού κώδικα είναι πως μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να διορθώσουμε γρήγορα 

κάθε λάθος. Αυτό φάνηκε πράγματι και στην περίπτωση της διόρθωσης του Heartbleed, 

που ήρθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που βρήκε το φως της 

δημοσιότητας.

Παράλληλα στη συγκριτική αξιολόγηση, μελετήθηκε η κατανομή των ευπαθειών 

στις υλοποιήσεις κλειστού και ανοικτού κώδικα και αποδείξαμε ότι αναλογικά 

περισσότερες σοβαρές ευπάθειες μπορούν να εμφανιστούν στις εμπορικές υλοποιήσεις.
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Τέλος κατασκευάσαμε ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο στο οποίο χρησιμοποιήσαμε 

τις υπηρεσίες του OpenSSL και αποδείξαμε την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει σε 

μια διαδικτυακή εφαρμογή.

5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 2.10 όπου περιγράψαμε το Heartbleed, ο

οργανισμός OpenSSL Software Foundation, που συντηρεί και αναπτύσσει τη βιβλιοθήκη

OpenSSL, παρουσίαζε σοβαρά κενά χρηματοδότησης και λογικό επακόλουθο ήταν οι 

περισσότεροι που ασχολούνταν με την ανάπτυξη και συντήρηση του κώδικα να το 

κάνουν εθελοντικά και για λίγες μόνο ώρες. Αυτό αποτέλεσε και τη βασικότερη αιτία 

που το bug εισήλθε στον κώδικα του OpenSSL. Η έλλειψη δηλαδή διαθέσιμου χρόνου 

από τους λιγοστούς προγραμματιστές της ομάδας του OpenSSL. 

Ο πανικός που έφερε το Heartbleed σε ολόκληρο το Διαδίκτυο ευαισθητοποίησε 

μεγάλες εταιρείες κολοσσούς της τεχνολογίας, οι οποίες δεσμευτήκαν να 

χρηματοδοτήσουν το OpenSSL αλλά και άλλα σημαντικά project του Διαδικτύου μέσω 

του οργανισμού Core Infrastructure Initiative. Δημιουργείτε δηλαδή κάτι αντίστοιχο του 

Ιδρύματος Linux. Η εξέλιξη αυτή φυσικά και ευνοεί το OpenSSL το οποίο αποκτάει 

ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές, για το άμεσο μέλλον, με δύο συνακόλουθα. Αρχικά 

επιλύεται το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης, και κατά δεύτερον με αυτήν τους 

την κίνηση οι εταιρείες, οι οποίες χειρίζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, δίνουν 

ψήφο εμπιστοσύνης στην υλοποίηση του OpenSSL επενδύοντας στη βελτίωσή της.
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Παράρτημα A - Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Λογισμικού

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε την εγκατάσταση των προγραμμάτων που 

χρησιμοποιήσαμε. Αυτά είναι Apache server2, MySQL, PHP, phpMyAdmin και 

Wireshark. Πριν την εγκατάστασή τους καλό είναι να τρέξουμε τις παρακάτω εντολές:

apt-get update 
apt-get upgrade

Η εντολή apt-get update διαβάζει τη λίστα πακέτων που βρίσκεται στα repositories και 

ενημερώνει την τοπική λίστα για το ποια πακέτα είναι διαθέσιμα προς εγκατάσταση.

Η εντολή apt-get upgrade αναβαθμίζει τα εγκατεστημένα στο σύστημα πακέτα. 

Συνδυαστικά αυτές οι δύο εντολές βρίσκουν για ποια από τα εγκατεστημένα πακέτα 

υπάρχουν αναβαθμίσεις και εφαρμόζει τις αναβαθμίσεις αυτές. Το σημαντικότερο είναι 

ότι γίνεται έλεγχος και εγκατάσταση και των όποιων ενημερώσεων ασφαλείας. Επίσης 

με τις εντολές αυτές ελέγχουμε για τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις του πυρήνα.

A.1.1 Apache server2

Σε αυτό το σημείο καλό είναι να θυμίσουμε ότι ο Apache server συχνά χρησιμοποιείται 

σε συνδυασμό με τη μηχανή βάσης δεδομένων MySQL, τη γλώσσα σεναρίου 

Προεπεξεργαστή Υπερκειμένου (PHP), και άλλες δημοφιλείς γλώσσες σεναρίου όπως οι 

Python και Perl. Αυτή η σύνθεση ονομάζεται LAMP (Linux, Apache, MySQL and

Perl/Python/PHP) και σχηματίζει μια ισχυρή και αυτοδύναμη πλατφόρμα για την 

ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένες στον Ιστό.

Ο Apache2 είναι διαθέσιμος για Ubuntu Linux και για να τον εγκαταστήσουμε αρκεί να 

πληκτρολογήσουμε στο τερματικό την εντολή:
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sudo apt-get install apache2

Για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή λειτουργία του Apache αρκεί με τον web browser μας, 

να πάμε στο URI http://localhost και αν εμφανιστεί το μήνυμα "It works!" όπως φαίνεται 

στην επόμενη εικόνα, το οποίο είναι το περιεχόμενο του αρχείου /var/www/index.html, 

έχουμε κάνει σωστά την εγκατάσταση.

Εικόνα 0-1: Αρχική σελίδα Apache

Ο Apache2 ρυθμίζετε τοποθετώντας οδηγίες σε απλά αρχεία κειμένου διαμόρφωσης. 

Από το /etc/apache2/apache2.conf το οποίο είναι το κύριο αρχείο ρυθμίσεων προσέχουμε 

το εξής:

Στο σημείο 
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<Directory "/var/www/">
......
.........
</Directory>

Αν δεν υπάρχει προσθέτουμε το

Allow from all: για να επιτρέψουμε τη πρόσβαση από όλες τις διευθύνσεις και όλους 

τους χρήστες.

A.1.2 MYSQL

Για την εγκατάσταση της MySQL θα πληκτρολογήσουμε την εντολή:

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να τρέξουμε κάποια scripts. Αρχικά, θα 

χρησιμοποιήσουμε το "mysql_install_db" το οποίο θα προετοιμάσει τη δομή, δηλαδή τον 

κατάλογο δεδομένων και θα δημιουργήσει αν δεν υπάρχουν τους πίνακες του 

συστήματος για τις βάσεις δεδομένων μας. Οπότε πληκτρολογούμε:

sudo mysql_install_db

Στη συνέχεια τρέχουμε το script "mysql_secure_installation" 

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

και θα απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις ασφάλειας όπως:

Enter current password for root (enter for none): <-- πατάμε enter
Set root password? [Y/n] <-- y
New password: <-- κωδικός MySQL 
Re-enter new password: <-- επιβεβαίωση κωδικού
Remove anonymous users? [Y/n] <-- y
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- y
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- y

Για να ελέγξουμε την εγκατάσταση πληκτρολογούμε mysql -u root -p δίνουμε τον κωδικό 

που βάλαμε κατά την εγκατάσταση και θα εμφανιστεί το παρακάτω
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Εικόνα 0-2: Επιτυχής εγκατάσταση MySQL

A.1.3 PHP

Για την εγκατάσταση της PHP θα πληκτρολογήσουμε την εντολή:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

και εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή η εγκατάσταση θα κάνουμε επανεκκίνηση τον 

Apache

sudo service apache2 restart

Για να ελέγξουμε ότι εγκαταστήσαμε σωστά την PHP αρκεί να δημιουργήσουμε το 

αρχείο 

sudo nano /var/www/html/info.php

στο οποίο θα προσθέσουμε το παρακάτω 

και αν βάλουμε στον browser τη διεύθυνση http://localhost/info.php πρέπει να 
εμφανιστούν οι πληροφορίες της php
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Εικόνα 0-3: Πληροφορίες έκδοσης PHP

Στο αυτό το σημείο το LAMP έχει εγκατασταθεί.

A.1.4 PHPΜYΑDMIN

Για να διαχειριστούμε εύκολα τη βάση δεδομένων μας θα εγκαταστήσουμε το 

phpΜyΑdmin με την εντολή

apt-get -y install phpmyadmin
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και στη συνέχεια θα χρειαστεί να απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις   

Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- Yes
Password of the database's administrative user: <-- πληκτρολογούμε τον κωδικό MySQL
MySQL application password for phpmyadmin: <-- βάζουμε πάλι κωδικό

Εφόσον απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις πηγαίνουμε στο αρχείο διαμόρφωσης του 

Apache που βρίσκεται εδώ: etc/apache2/apache2.conf και προσθέτουμε την παρακάτω 

εντολή:

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Τέλος κάνουμε επανεκκίνηση τον Apache και για να έχουμε πρόσβαση  στο 

phpMyAdmin θα πληκτρολογήσουμε τη διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin/ στον 

browser και θα έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα

Εικόνα 0-4: Σελίδα εισόδου phpMyAdmin
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A.1.5 Wireshark

Το Wireshark είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό ανάλυσης πρωτοκόλλων δικτύου 

υπολογιστών και θα το χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε την κρυπτογράφηση της 

κίνησης δεδομένων ανάμεσα στον server μας και το χρήστη. Για την εγκατάστασή του 

θα ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά θα το εγκαταστήσουμε πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή στο τερματικό

$ sudo apt-get install -y wireshark

Αν τρέξουμε το Wireshark χωρίς να έχουμε δικαιώματα  root θα λάβουμε μήνυμα ότι δεν 

υπάρχει διαθέσιμη διεπαφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή σε 

αυτό το σύστημα με την τρέχουσα διαμόρφωση. Για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα 

θα κάνουμε τα εξής:

Θα δημιουργήσουμε ένα group για το wireshark

$ sudo addgroup -quiet -system wireshark

Θα αλλάξουμε την ιδιοκτησία του group από το αρχείο dumpcap στο wireshark

$ sudo chown root:wireshark /usr/bin/dumpcap

Παρέχουμε επιπλέον δυνατότητες μέσω της εντολής setcap

$ sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap

Θα προσθέσουμε το username μας στο group του wireshark που δημιουργήσαμε

$ sudo usermod -a -G wireshark nikopoul

Πλέον είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το πρόγραμμα του wireshark και να ξεκινήσουμε να 

ελέγχουμε τα πακέτα του δικτύου μας
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Εικόνα 0-5: Αρχική σελίδα Wireshark


