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Η ασφάλεια της πληροφορίας έχει καταστεί δοµικό στοιχείο της λειτουργίας των 
οικονοµικών οργανισµών. Οι πάσης φύσης ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. αγορά 
ή πώληση) θεωρούνται έµπιστες και αξιόπιστες βάσει της τεχνολογικής ανάπτυξης 
της κρυπτογραφίας. Η µελέτη της Κρυπτογραφίας αφορά την σπουδή των 
µαθηµατικών τεχνικών, οι οποίες εξασφαλίζουν τις ιδιότητες της ασφαλούς 
µεταδόσεως της πληροφορίας µέσω ανασφαλών διαύλων επικοινωνίας. Μελετάµε 
λοιπόν την φύση και την έννοια της κρυπτογραφίας, πώς αυτή µετασχηµατίζεται 
και λειτουργεί στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον. 



Κεφάλαιο 5. Η σύγχρονη κρυπτογραφία 

5.1 Μία ιστορική µατιά - αναδροµή 

Οι προσπάθειες για τη διατήρηση της µυστικότητας άπτονται της απαρχής της 

γέννησης της ανθρωπότητας. Η κρυπτογραφία προέκυψε ως ιδεολογική 

προσέγγιση και έννοια σχεδόν µε την επινόηση της γραφής. Η τέχνη για τη 

διατήρηση της µυστικότητας οδήγησε στην κρυπτογραφία. Η ετυµολογική 

ανάλυση της λέξης (κρυπτό + γραφή) αποδίδει άλλωστε την έννοια της λέξης. 

Η ιστορία της κρυπτογραφίας µπορεί κατά προσέγγιση να διαιρεθεί σε τρία 

στάδια [Bellare, 2005]. Στο πρώτο στάδιο οι διαδικασίες κρυπτογράφησης 

αφορούσαν τον τρόπο της έντυπης απεικόνισης (µελάνι και χαρτί). Έλαβαν τη 

µορφή αντικατάστασης και αναδιάταξης των γραµµάτων της αλφαβήτου 

(ενδεικτικά ο κρυπτογραφικός αλγόριθµος του Καίσαρα). Σαν δεύτερο στάδιο 

αναφέρεται αυτό των κρυπτογραφικών µηχανών, ιδίως στην περίοδο του Β’ 

παγκοσµίου πολέµου (η γερµανική µηχανή Enigma). Τελευταίο στάδιο θεωρείται 

το σύγχρονο κρυπτογραφικό σύστηµα, απόρροια της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης 

των µαθηµατικών και των υπολογιστών (οι υπολογιστές επέτρεψαν τη χρήση 

περιπλοκότερων αλγορίθµων κρυπτογράφησης και τα µαθηµατικά προσέφεραν 

τον σχεδιασµό). 

Η κρυπτογραφία όµως από τέχνη (ίσως και ένα παιχνίδι) µετεξελίχθηκε σε 

επιστήµη (σύγχρονη κρυπτογραφία) µε στόχο την ασφάλεια των υπολογιστικών, 

πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. Η µελέτη της άπτεται των 

µαθηµατικών (θεωρία αριθµών και αλγεβρικές δοµές) και  της υπολογιστικής 

θεωρίας – πολυπλοκότητας [Bell et al., 2003], [Blake-Wilson, 2000]. 

Παρόλο τη µετεξέλιξη της κρυπτογραφίας, ο στόχος παραµένει 

πανοµοιότυπος: η ασφάλεια της επικοινωνίας δια µέσου ενός επισφαλούς µέσου 

επικοινωνίας (σχήµα 5.1) [Pieprzyk et al., 2003]. 
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?

 

Σχ. 5.1 αποµίµηση ορισµένων πτυχών ενός ιδεατού καναλιού επικοινωνίας που συνδέει τον 

αποστολέα S (sender) σε ένα αποδέκτη R (receiver). Συνήθως αυτές οι φιγούρες προσφωνούνται 

και τους αποδίδονται ανθρώπινα ονόµατα όπως Αλίκη και Βύρων. 

∆υστυχώς, στη πραγµατική ζωή, δεν υπάρχουν ιδεατά1 κανάλια επικοινωνίας 

για τα ζεύγη των ατόµων που επικοινωνούν. Συνήθως αυτά τα άτοµα επικοινωνούν 

µέσω ανοικτών δικτύων (Internet). 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι ασφάλειας, όπως η µυστικότητα ή η 

αυθεντικότητα, το κρυπτοσύστηµα παρέχει στον αποστολέα και στο αποδέκτη ένα 

πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο είναι ακριβώς µια συλλογή προγραµµάτων 

(ισοδύναµα αλγόριθµοι, λογισµικό), ένα για κάθε ενδιαφερόµενο µέρος. Τα καλά 

πρωτόκολλα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τα ασφαλή υπολογιστικά 

συστήµατα. Η ασφάλεια έχει πολλές όψεις. Προκειµένου για ένα σύστηµα να είναι 

ασφαλές, πολλοί παράγοντες πρέπει να συνδυασθούν. Το κρυπτογραφικό 

πρωτόκολλο αποτελεί ακριβώς ένα κοµµάτι του puzzle. Εάν είναι κακώς 

σχεδιασµένο ο επιτιθέµενος θα το εκµεταλλευτεί. 

Η κρυπτογραφία αφορά την κατασκευή και την ανάλυση των πρωτοκόλλων 

ασφάλειας [Schneier, 1996], [Goldreich, 2001]. Ένα πρωτόκολλο αποδίδει τους 

κανόνες λειτουργίας και συµπεριφοράς σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος. Το 

πρωτόκολλο είναι ουσιαστικά ένα κατανεµηµένο πρόγραµµα. Μια άλλη ονοµασία 

για ένα πρωτόκολλο είναι σχέδιο (scheme). 

                                                 
1 Κανείς πέρα από τους µετέχοντες στην επικοινωνία δεν δύναται να αντιληφθεί το περιεχόµενο 
της επικοινωνίας. Αυτό αποτελεί το ιδεατό κανάλι – δίαυλο επικοινωνίας. 
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Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς αναλύονται τα πρωτόκολλα. Το πρώτο βήµα 

είναι να αντιληφθούµε τις απειλές και τους στόχους για το ιδιαίτερο πρόβληµα 

ασφάλειας, ώστε να προσπαθήσουµε να βρούµε µια λύση πρωτοκόλλου. 

Η κρυπτογραφία έχει κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι µπορούµε µόνο να 

προσπαθήσουµε να υπερνικήσουµε τον αντίπαλο µε τη βοήθεια των 

πρωτοκόλλων. ∆εν έχουµε την άδεια για να υπερνικήσουµε τον αντίπαλο µε 

αθέµιτα µέσα, όπως εκφοβισµός ή σύλληψη. Αυτές οι µέθοδοι µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικές αλλά δεν είναι συνιστούν κρυπτογραφικούς µηχανισµούς. Ο 

δεύτερος κανόνας είναι ότι τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι δηµοσίως γνωστά. 

Αυτός που πρέπει να παραµένει µυστικός πρέπει να ενσωµατώνεται στα κλειδιά2. 

Μιλώντας για το πώς κρυπτογραφείται και κρυπτοαναλύεται ή 

αποκρυπτογραφείται ένα µήνυµα οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι αυτό 

περικλείεται στον όρο Κρυπτολογία [Garret, 2001] & [Barr, 2002]. Κρυπτολογία 

δηλαδή είναι ο γενικότερος επιστηµονικός κλάδος που περιλαµβάνει τους 

κλάδους της Κρυπτογραφίας και της Κρυπτανάλυσης (διάγραµµα 5.1). 

Κρυπτολογία 

∆ιάγραµµα. 5.1  Ο επιστηµονικός κλάδος της κρυπτολογίας 

Κρυπτογραφία Κρυπτανάλυση 

Συµµετρική Κρυπτογραφία  Κρυπτογραφία ∆ηµόσιου Κλειδιού Πρωτόκολλα 

Κρυπταλγόριθµοι Ροής Κρυπταλγόριθµοι Τµήµατος 

5.2 Κρυπτογραφία και κωδικοποίηση  

Υπάρχουν τρεις βασικές µορφές κωδικοποίησης στα σύγχρονα συστήµατα 

επικοινωνιών: κωδικοποιητής της πηγής (source coding), κωδικοποιητής 

λάθους (error coding - επίσης αποκαλούµενος κωδικοποιητής καναλιών (channel 

coding)) και κρυπτογράφηση (encryption). Από θεωρητική και πρακτική 

                                                 
2 Επισηµαίνουµε ότι τα κλειδιά αποτελούν δεδοµένα, όχι αλγόριθµους. 
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πληροφοριακή πτυχή, οι τρεις µορφές κωδικοποίησης πρέπει να εφαρµοστούν ως 

εξής (σχήµα 5.3.) [Stallings, 2003]: 

 

Πηγή 
∆εδοµένων 

Κωδικοποιητής
Πηγής 

Κωδικοποιητής 
Καναλιών Κρυπτογράφηση

Κανάλι 

Αποκωδικοποιητής 
Καναλιών 

ΑποκρυπτογράφησηΑποκωδικοποιητής
Πηγής 

Εξάλειψη 
πλεονασµού 

Αύξηση 
πλεονασµού 

Εισαγωγή 
λαθών & 
υποκλοπών 

Κατακάθιση 
∆εδοµένων 

Σχ. 5.3 Η κωδικοποίηση στα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνίας 

Κωδικοποιητής πηγής (συµπίεση στοιχείων): Τα περισσότερα δεδοµένα, όπως 

το κείµενο, εµπεριέχουν την έννοια του πλεονασµού. Αυτό σηµαίνει 

τυποποιηµένη απεικόνιση του µηνύµατος, π.χ., το αγγλικό κείµενο, χρησιµοποιεί 

περισσότερα bits από τα απαραίτητα για να αντιπροσωπεύσει το περιεχόµενο των 

µηνυµάτων. Οι τεχνικές κωδικοποίησης πηγής εξάγουν τον πλεονασµό και 

εποµένως µειώνουν την έκταση των µηνυµάτων. 

Κρυπτογράφηση: Ο στόχος της κρυπτογράφησης είναι να µετασχηµατίσει το 

περιεχόµενο ενός µηνύµατος σε ακατάληπτη µορφή. Μόνο ο ιδιοκτήτης των 

κρυπτογραφικών κλειδιών πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει το αρχικό 

περιεχόµενο. Η κρυπτογράφηση µπορεί να αντιµετωπισθεί ως µορφή 

κωδικοποίησης. 

Κωδικοποίηση καναλιών (κωδικοποίηση λάθους): Ο σκοπός των κωδίκων 

καναλιών είναι να καταστούν τα δεδοµένα εύρωστα ενάντια στα λάθη που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της µετάδοσης µέσα στο κανάλι. 

Είναι πολύ σηµαντικό για να κατανοηθεί η κρυπτογραφία, να υπάρξει διάκριση 

µεταξύ αυτών των τριών µορφών κωδικοποίησης. Ειδικότερα, οι κώδικες λάθους 

και η κρυπτογράφηση δεν πρέπει να συγχέονται. Χοντρικά, οι κώδικες λάθους 

προστατεύουν από την µη-σκόπιµη δυσλειτουργία (δηλ., λάθη µετάδοσης λόγω 

του θορύβου) και η κρυπτογράφηση προστατεύει από τη δυσλειτουργία λόγω των 
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ανθρώπινων επιθέσεων, π.χ. κάποιος που προσπαθεί να διαβάσει ή να αλλάξει ένα 

µήνυµα. Προφανώς, οι φυσικές επιθέσεις (θόρυβος) είναι διαφορετικές από τις 

επιθέσεις από έναν έξυπνο και καλά χρηµατοδοτηµένο ωτακουστή.  

5.3 Ψηφιακές πληροφορίες και κρυπτογραφία 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον 

θεωρούµε σχήµατα bits ή δυαδικών ακολουθιών που µεταφέρουν ένα µήνυµα 

κειµένου ή µια οποιαδήποτε πολυµεσική πληροφορία όπως µια εικόνα ή ένας 

ήχος. Μια δυαδική ακολουθία που διαβιβάζεται ή διατηρείται εµπιστευτική σε 

ένα αποθηκευτικό µέσο - χώρο καλείται απλό κείµενο (plaintext). Συµβολίζουµε 

το απλό κείµενο ως: 

p = {p1, p2….pi , …., pn | pi ∈ P}, 

όπου P είναι ένα πεπερασµένο αλφάβητο συµβόλων απλού κειµένου. Στα 

ψηφιακά κρυπτοσυστήµατα, το αλφάβητο είναι δυαδικό, δηλαδή P = Z2 = {0, 1}. 

Μπορούµε επίσης να θεωρήσουµε το αλφάβητο των bytes (P = Z256 = {0, 1}8) ή 

µεγαλύτερα σχήµατα δεδοµένων. 

Έστω c = {c1, c2, …., ci, …., cn | ci ∈ C} αποδίδεται το κρυπτογραφηµένο 

µήνυµα ή κρυπτοκείµενο (ciphertext). Το αλφάβητο C µπορεί να διαφέρει από P, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, P = C = {0, 1}m. 

Γενικά, σε µία ευρεία κλίµακα, ένα κρυπτογραφικό σύστηµα είναι η 

ολοκληρωµένη υπολογιστική υποδοµή που παρέχει την ασφάλεια πληροφοριών, 

δηλ. µια ισορροπηµένη λύση λογισµικού και υλικού και εφαρµόζει τους 

κρυπτογραφικούς αλγορίθµους (κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση, 

επικύρωση, διαχείριση κλειδιών κ.λ.π.). Στον πραγµατικό κόσµο ένα 

κρυπτογραφικό σύστηµα εξαρτάται αποφασιστικά από τους ανθρώπους. 

Υπό µια στενή έννοια, ένα κρυπτογραφικό σύστηµα είναι µια µαθηµατική 

κατασκευή που µετασχηµατίζει τις πληροφορίες για να τις καταστήσει απρόσιτες 

για έναν αντίπαλο. Ένα κρυπτογραφικό σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ως δυναµικό 

σύστηµα 
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S = 〈X, f : X × K → X〉 , 

x1, x2 ….

x0

 
x = f (x, k) 

x

k

 

όπου το σύνολο Χ είναι το διάστηµα  και η συνάρτηση f είναι ένας 

κρυπτογραφικός µετασχηµατισµός που εξαρτάται από το κλειδί Κ. Η κατάσταση 

του συστήµατος x ∈ X κωδικοποιεί καθορισµένες πληροφορίες, παραδείγµατος 

χάριν, ένα απλό κείµενο ή µια υπογραφή (στους περισσότερα κρυπταλγόριθµους, 

X = P = C). Το σύστηµα παράγει ακολουθία του χώρου x0, x1,…., xn, …. όπου 

xn = f(xn-1, k) = fn (x0, k), x0 ∈ X, k ∈ K. Η αρχική συνθήκη x0 αποτελεί το 

κείµενο εισαγωγής και η τελική κατάσταση xn αποτελεί το εξαγόµενο κείµενο. 

Έτσι ορίζονται: 

Το χ καλείται ως απλό κείµενο 

P = {x1, x2, ….., xp} είναι το πεπερασµένο διάστηµα του απλού κειµένου 

y καλείται το κρυπτοκείµενο 

C = {y1, y2, …., yc} είναι το πεπερασµένο διάστηµα του κρυπτοκειµένου 

k καλείται το κλειδί 

K = {k1, k2, …., kl} είναι το πεπερασµένο διάστηµα των κλειδιών 

υπάρχουν l κρυπτογραφικές συναρτήσεις   ή kie CP → y)( =xe
ik  

υπάρχουν l συναρτήσεις αποκρυπτογράφησης   ή  
ikd PC → xd

ik =(y)
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1ke  και  είναι αντίστροφες συναρτήσεις εάν  
2kd

xxedydkk
ikikik === ))(()(:21  για κάθε Kk ∈1  

 

Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση Κρυπτοκείµενο 

Κλειδί κρυπτογράφησης

Εύα 

Κλειδί αποκρυπτογράφησης 

Βύρων Αλίκη 

Σχ. 5.4 Ένα κλασσικό κρυπτοσύστηµα  

Το ανωτέρω σύστηµα (σχήµα 5.4) αποδίδεται  µαθηµατικά ως: 

Α⎯→⎯Β⎯→⎯
−1

Α ff  

Όπου f καλείται ο κρυπτογραφικός µετασχηµατισµός και f−1 ο 

µετασχηµατισµός αποκρυπτογράφησης. Μια τέτοια παράσταση καλείται 

κρυπτογραφικό σύστηµα ή απλά κρυπτοσύστηµα. 

5.4 Ορισµοί του κρυπτογραφικού συστήµατος 

Η κρυπτογραφία λοιπόν µελετά τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να 

µετασχηµατίσουµε ένα µήνυµα σε φαινοµενικά ακατάληπτη µορφή [Κάτος και 

Στεφανίδης, 2003]. Η κρυπτογραφία ασχολείται µε την επικοινωνία παρουσία 

αντιπάλων. Όντως, η ύπαρξη αντιπάλου σε κάποια επικοινωνία αποτελεί τη βασική 

αιτία ύπαρξης και εφαρµογής της κρυπτογραφίας [Delfs και Knebl, 2002], 

[Kaufman et al., 2002], [Mao, 2004], [Bishop, 2003]. 

Η κρυπτογράφηση (encryption) είναι η µέθοδος που µετασχηµατίζει τα 

αρχικά δεδοµένα, αποκαλούµενα ως απλό κείµενο (plaintext ή cleartext), σε µια 

µορφή που εµφανίζεται να είναι τυχαία και δυσανάγνωστη, αποκαλούµενη ως 

κρυπτοκείµενο (ciphertext). Ενώ ο µετασχηµατισµός του κρυπτοκειµένου σε 

απλό κείµενο ονοµάζεται αποκρυπτογράφηση (decryption). Το απλό κείµενο 

είναι σε µια µορφή που µπορεί να γίνει κατανοητή είτε από ένα άτοµο (π.χ. ένα 

έγγραφο) είτε από έναν υπολογιστή (π.χ. εκτελέσιµος κώδικας). Μόλις 

µετασχηµατιστεί σε κρυπτοκείµενο, ούτε ο άνθρωπος ούτε η µηχανή δεν µπορεί 

να το επεξεργαστεί κατάλληλα έως ότου αποκρυπτογραφηθεί. Αυτό επιτρέπει τη 
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µετάδοση εµπιστευτικών πληροφοριών πέρα από τα επισφαλή κανάλια χωρίς 

αναρµόδια κοινοποίηση. Όταν τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, 

προστατεύονται συνήθως από τους λογικούς και φυσικούς ελέγχους πρόσβασης. 

Όταν αυτές οι ίδιες ευαίσθητες πληροφορίες αποστέλλονται πέρα από ένα δίκτυο, 

δεν µπορούν πλέον να ληφθούν τα ίδια επίπεδα ελέγχων και οι πληροφορίες 

τίθενται σε µία ευάλωτη και τρωτή κατάσταση [Stallings, 2003], [Goldreich, 

2001], [Delfs και Knebl, 2002], [Trappe και Washington, 2002]. 

Οι διαδικασίες της κρυπτογράφησης και της αποκρυπτογράφησης 

υλοποιούνται µε αλγόριθµο κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης 

αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί αλγόριθµοι συνιστούν τον κρυπταλγόριθµο (cipher). 

Ένα σύστηµα που παρέχει την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση 

αναφέρεται ως κρυπτογραφικό σύστηµα ή κρυπτοσύστηµα (cryptosystem). Το 

κρυπτογραφικό σύστηµα χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο κρυπτογράφησης, ο 

οποίος καθορίζει πόσο απλή ή σύνθετη η διαδικασία θα είναι. Οι περισσότεροι 

αλγόριθµοι είναι σύνθετοι µαθηµατικοί τύποι που εφαρµόζονται σε µια 

συγκεκριµένη ακολουθία στο απλό κείµενο. Οι περισσότερες µέθοδοι 

κρυπτογράφησης χρησιµοποιούν µια µυστική αξία (secret value) αποκαλούµενη 

κλειδί, που λειτουργεί µε τον αλγόριθµο για να κρυπτογραφήσει και να 

αποκρυπτογραφήσει το κείµενο, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 5.5. Η ύπαρξη 

του κλειδιού προσδίδει την ειδοποιό διαφορά της κρυπτογράφησης µε την 

κωδικοποίηση (encoding) 

 
Αλγόριθµος

Κείµενο / Μήνυµα 

Το αποτέλεσµα 
εφαρµόζεται στο 
απλό κείµενο 

Κρυπτοκείµενο 

Κλειδί 

 

Σχ. 5.5 Η λειτουργία του κλειδιού 
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Ο αλγόριθµος, το σύνολο µαθηµατικών κανόνων, υπαγορεύει πώς θα 

πραγµατοποιηθεί η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση. Πολλοί 

αλγόριθµοι είναι δηµόσια γνωστοί και δεν αποτελούν το µυστικό µέρος της 

διαδικασίας κρυπτογράφησης. Ο τρόπος µε τον οποίο οι αλγόριθµοι 

κρυπτογράφησης λειτουργούν µπορεί να κρατηθεί µυστικός από το ευρύ κοινό, 

αλλά πολλοί από τους είναι δηµόσια γνωστοί και καλά κατανοητοί. Εάν οι 

εσωτερικοί µηχανισµοί του αλγορίθµου δεν είναι ένα µυστικοί, τότε  κάτι πρέπει 

να είναι. Το µυστικό κοµµάτι της χρησιµοποίησης ενός γνωστού αλγορίθµου 

κρυπτογράφησης είναι το κλειδί (key). Το κλειδί µπορεί να είναι οποιαδήποτε 

αξία που αποτελείται από µια µεγάλη ακολουθία τυχαίων bits. Ένας αλγόριθµος 

περιέχει ένα εύρος κλειδιών (keyspace), το οποίο είναι µια σειρά τιµών που 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να κατασκευάσει ένα κλειδί. Το κλειδί 

αποτελείται από τις τυχαίες τιµές µέσα στα όρια διακύµανσης του keyspace. Όσο 

µεγαλύτερο είναι το keyspace, τόσο πιο διαθέσιµες τιµές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να αντιπροσωπεύσουν τα διαφορετικά κλειδιά και τόσο 

περισσότερο τυχαία είναι τα κλειδιά και άρα δυσκολότερα πρόκειται για τον 

ενδεχόµενο επιβουλέα να τα υπολογίσει. 

Ένα µεγάλο keyspace επιτρέπει περισσότερα πιθανά κλειδιά, ενώ ένα µικρό το 

αντίθετο. Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης πρέπει να χρησιµοποιήσει ολόκληρο 

το keyspace και να επιλέξει τιµές για να καταστούν τα κλειδιά όσο το δυνατόν πιο 

τυχαία. 

5.5 Η δύναµη του κρυπτογραφικού συστήµατος 

Ένα θεµελιώδες κριτήριο στην αντικειµενική µέτρηση της δύναµης ενός 

κρυπτοσυστήµατος είναι η αρχή του Kerchoff: 

«Η ασφάλεια ενός κρυπτοσυστήµατος δεν εξαρτάται από τη µυστικότητα του 

αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Η ασφάλεια του κρυπτοσυστήµατος εξαρτάται 

µόνον από το να διατηρείται µυστικό το κλειδί» 

Ο Shannon, ο θεµελιωτής της θεωρίας της πληροφορίας διατύπωσε το 1949 

ένα σύνολο από µέτρα τα οποία χαρακτηρίζουν έναν ορθά σχεδιασµένο 

αλγόριθµο κρυπτογράφησης: 
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1. Βαθµός απαιτούµενης κρυπτογραφικής ασφάλειας. Το µέτρο αυτό αφορά το 

κέρδος του αντιπάλου σε πληροφορία, όταν παρατηρεί το κρυπτοκείµενο.  

2. Μήκος του κλειδιού. Η ευκολία χειρισµού του κλειδιού εξαρτάται από το 

µήκος του. 

3. Πρακτική εκτέλεση της κρυπτογράφησης και της αποκρυπτογράφησης. Η 

προσπάθεια που απαιτείται για την κρυπτογράφηση και την 

αποκρυπτογράφηση, σε χρόνο ή λειτουργίες. 

4. ∆ιόγκωση του κρυπτοκειµένου. Είναι επιθυµητό το κρυπτοκείµενο να έχει το 

ίδιο µήκος (ή συγκρίσιµου µεγέθους) µε το απλό κείµενο. 

5. ∆ιάδοση των σφαλµάτων κρυπτογράφησης. Είναι επιθυµητό ένα σφάλµα κατά 

την κρυπτογράφηση να επηρεάζει σε όσον το δυνατόν λιγότερο βαθµό την 

αποκρυπτογράφηση. 

Η ύπαρξη των µέτρων σε ένα κρυπτοσύστηµα είναι υποχρεωτική, αλλά 

συγχρόνως και αντιφατική, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει στην πραγµατικότητα 

κρυπτοσύστηµα το οποίο να ικανοποιεί όλα τα µέτρα στο µέγιστό τους. 

∆ύο ιδιότητες που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση της κρυπτογραφικής 

δύναµης είναι η σύγχυση (confusion)  και η διάχυση (diffusion). 

Σύγχυση είναι η ικανότητα του αλγόριθµου κρυπτογράφησης όπου ο αντίπαλος 

δεν είναι σε θέση να προβλέψει ποιες µεταβολές θα συµβούν στο κρυπτοκείµενο, 

δεδοµένης µιας µεταβολής στο απλό κείµενο. 

∆ιάχυση είναι η ικανότητα του αλγόριθµου κρυπτογράφησης όπου ένα τµήµα 

του απλού κειµένου να έχει την ευκαιρία να επηρεάζει όσο το δυνατόν 

περισσότερα τµήµατα του κρυπτοκειµένου. 

Η δύναµη – ισχύς της µεθόδου κρυπτογράφησης προέρχεται από τον 

αλγόριθµο, τη µυστικότητα του κλειδιού, το µήκος του κλειδιού και τον τρόπο µε 

τον οποίο όλα λειτουργούν από κοινού µαζί. Όταν συζητείται η ισχύς στην 

κρυπτογράφηση, αναφέρεται στο βαθµό δυσκολίας για τον υπολογισµό του 

αλγορίθµου ή του κλειδιού, οποιουδήποτε από τα δυο δεν δηµοσιοποιείται. Το 

σπάσιµο ενός κλειδιού έχει να κάνει µε την επεξεργασία ενός καταπληκτικά 
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µεγάλου αριθµού πιθανών τιµών µε τις ελπίδες της εύρεσης της µιας τιµής που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποκρυπτογραφηθεί ένα συγκεκριµένο µήνυµα. 

Η δύναµη συσχετίζεται στο αναγκαίο και απαραίτητο ποσό δύναµης και χρόνου 

επεξεργασίας που επιζητείται για να σπάσει το κλειδί ή να υπολογιστεί η τιµή του 

κλειδιού. Ανάλογα µε τον αλγόριθµο και το µήκος του κλειδιού, το σπάσιµο του 

κλειδιού µπορεί να αποτελεί ένα πολύ εύκολο στόχο ή ένα αδύνατο – ανέφικτο 

όνειρο 

Ο στόχος του σχεδιασµού µιας µεθόδου κρυπτογράφησης είναι να 

απεµπολισθεί ο κίνδυνος έκθεσης των ευαίσθητων πληροφοριών καθιστώντας την 

ενδοτικότητα  και τον συµβιβασµό της ασφάλειας απαγορευτικό σε οικονοµικούς 

όρους ή απαιτητικό σε χρονικά µεγέθη. Ένα άλλο όνοµα που χρησιµοποιείται για 

να αποδοθεί το εύρος της δύναµη του κρυπτογραφικού συστήµατος είναι ο 

παράγοντας εργασίας (work factor), ο οποίος είναι µια εκτίµηση της προσπάθειας 

που απαιτείται από έναν επιτιθέµενο για να διαπεράσει τη µέθοδο 

κρυπτογράφησης. Η δύναµη του µηχανισµού προστασίας πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί σε συνάρτηση µε την ευαισθησία των δεδοµένων που 

κρυπτογραφούνται. 

Η δύναµη ενός κρυπτοσυστήµατος να αντιστέκεται στις επιθέσεις του 

αντιπάλου είναι ένα αντικείµενο το οποίο µπορεί να εξεταστεί από πολλές 

πλευρές. Η ανάγκη καθορισµού αντικειµενικών µέτρων για τη µέτρηση της 

κρυπτογραφικής δύναµης είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία διαφόρων 

µαθηµατικών µοντέλων. 

• Ασφάλεια άνευ όρων (unconditionally secure). Ένα κρυπτοσύστηµα είναι 

άνευ όρων ασφαλές όταν το κρυπτοκείµενο δεν δίνει καµία πληροφορία 

στον αντίπαλο σχετικά µε το απλό κείµενο. Η υπόθεση απαιτεί ότι ο 

αντίπαλος έχει άπειρη υπολογιστική ισχύ στη διάθεσή του. 

• Υπολογιστική ασφάλεια (computationally secure). Ένα κρυπτοσύστηµα 

είναι υπολογιστικά ασφαλές, όταν προκειµένου να το σπάσει ο αντίπαλος 

απαιτείται υπολογιστική ισχύς πέραν των δυνατοτήτων του. 
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• Ασφάλεια θεωρητικής πολυπλοκότητας (complexity theoretic). 

Θεωρείται ότι ο αντίπαλος µπορεί να πραγµατοποιήσει επίθεση στο 

κρυπτοσύστηµα η οποία απαιτεί πολυωνυµική υπολογιστική ισχύ. ∆ηλαδή, 

οι παράµετροι ασφάλειας του κρυπτοσυστήµατος µπορούν να εκφραστούν 

πολυωνυµικά ως προς το χώρο και το χρόνο. 

• Αποδείξιµη ασφάλεια (provable security). Ένα κρυπτοσύστηµα είναι 

αποδείξιµα ασφαλές όταν µπορούµε να αποδείξουµε ότι η ασφάλειά του 

είναι ισοδύναµη κάποιου γνωστού και καλά µελετηµένου προβλήµατος που 

θεωρείται «δύσκολο». 

5.6 Κρυπτανάλυση 

Η κρυπτανάλυση αποτελεί την επιστήµη της ανάκτησης του απλού κειµένου Χ 

από το κρυπτοκείµενο Υ. Συχνά η κρυπτανάλυση γίνεται κατανοητή ως επιστήµη 

της ανάκτησης του απλού κειµένου µέσω της µαθηµατικής ανάλυσης. Εντούτοις, 

υπάρχουν άλλες µέθοδοι επίσης όπως η κρυπτανάλυση πλάγιου καναλιού (Side-

channel analysis) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εύρεση ενός µυστικού 

κλειδιού, παραδείγµατος χάριν  µε τη µέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ισχύος µιας έξυπνης κάρτας. 

Τα κρυπτογραφικά συστήµατα πρέπει να εµµείνουν στην αρχή Kerckhoff, που 

τέθηκε ως αξίωµα από τον Auguste Kerckhoffs το 1883, οτι δηλαδή ένα 

κρυπτογραφικό σύστηµα να πρέπει να είναι ασφαλές ακόµα κι αν ο επιτιθέµενος 

γνωρίζει όλες τις λεπτοµέρειες για το σύστηµα, µε εξαίρεση το µυστικό κλειδί. 

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι η αρχή του Kerckhoffs είναι «αντί-

διαισθητική» (counterintuitive). Είναι εξαιρετικά δελεαστικό να σχεδιαστεί ένα 

σύστηµα που εµφανίζεται να είναι ασφαλέστερο επειδή διατηρεί τις λεπτοµέρειες 

καλά κρυµµένες. Αυτό καλείται "ασφάλεια λόγω αφάνειας" (security by 

obscurity). Εντούτοις, η εµπειρία έχει αποδείξει επανειληµµένως ότι τέτοια 

συστήµατα είναι σχεδόν πάντα αδύνατα και µπορούν πολύ εύκολα να σπάσουν 

µόλις αντιστραφεί το "µυστικό" σχέδιο κατασκευής ή υπάρξει διαρροή προς τα 

έξω διάµεσο άλλων µέσων. Ένα παράδειγµα αποτελεί ο κώδικας προστασίας 

αντιγράφων (Content Scrambling System - CSS) για την προστασία του 
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περιεχοµένου των DVD που έσπασε εύκολα µόλις αντιστράφηκε ο τρόπος 

κατασκευή του. 

5.6.1 Επιθέσεις ενάντια στους αλγορίθµους κρυπτογράφησης 

Εάν εξετάζουµε τη µαθηµατική κρυπτανάλυση µπορούµε να διακρίνουµε 

τέσσερις περιπτώσεις, ανάλογα µε τη γνώση που ο επιτιθέµενος έχει για το απλό 

κείµενο και το κρυπτοκείµενο. 

Επίθεση στο κρυπτοκείµενο (Ciphertext-only attack) 

Η γνώση του επίβουλου : ορισµένα y1=ek(x1), y2=ek(x2), . . . 

Ο στόχος του επίβουλου : η κτήση των x1, x2, . . . ή του κλειδιού k 

Επίθεση µε γνωστό απλό κείµενο (Known plaintext attack) 

Η γνώση του επίβουλου : ορισµένα ζεύγη (x1,y1=ek(x1)), (x2,y2=ek(x2)) 

Ο στόχος του επίβουλου : η κτήση του κλειδιού k 

Επίθεση µε επιλεγµένο απλό κείµενο (Chosen plaintext attack) 

Η γνώση του επίβουλου : ορισµένα ζεύγη (x1,y1=ek(x1)), (x2,y2=ek(x2)) . . .από 

τα οποία µπορεί να επιλέξει x1, x2

Ο στόχος του επίβουλου : η κτήση του κλειδιού k 

Επίθεση µε επιλεγµένο κρυπτοκείµενο (Chosen ciphertext attack) 

Η γνώση του επίβουλου : ορισµένα ζεύγη (x1,y1=ek(x1)), (x2,y2=ek(x2)) . . .από 

τα οποία µπορεί να επιλέξει y1, y2

Ο στόχος του επίβουλου : η κτήση του κλειδιού k 

5.7 Κατηγοριοποίηση κρυπτογραφικών συστηµάτων 

Τα κρυπτογραφικά συστήµατα χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα 

συµµετρικά και τα ασύµµετρα. Αναλυτικότερα: 

5.7.1 Συµµετρικά κρυπτογραφικά συστήµατα 

Επίσης αποκαλείται συµµετρικού κλειδιού (symmetric-key), µονού κλειδιού 

(single-key) και µυστικού κλειδιού (secret-key) επειδή ακριβώς το κλειδί της 
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κρυπτογράφησης είναι το ίδιο µε αυτό της αποκρυπτογράφησης. Το απλό κείµενο 

εισάγεται µαζί µε το κλειδί στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης, προκύπτει το 

αποτέλεσµα του αλγόριθµου κρυπτογράφησης, το κρυπτοκείµενο, ο αλγόριθµος 

αποκρυπτογράφησης δέχεται ως είσοδο το κρυπτοκείµενο και το κλειδί το οποίο 

είναι το ίδιο µε αυτό του αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Ο αλγόριθµος 

αποκρυπτογράφησης εφαρµόζει τους αντίστροφους µετασχηµατισµούς από 

αυτούς του αλγόριθµου κρυπτογράφησης και επαναφέρει το κείµενο στην αρχική 

του µορφή, αυτήν του απλού κειµένου. Η αδυναµία του συµµετρικού συστήµατος 

φαίνεται στο µοντέλο επικοινωνίας, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.6. 

Αλγόριθµος
κρυπτογράφησης

Αλγόριθµος
αποκρυπτογράφησης

Αντίπαλος

Πηγή
µηνύµατος Προορισµός

Πηγή
κλειδιού

Ασφαλές κανάλι

K K

P PC

C
Αποστολέας Παραλήπτης

C = κρυπτοκείµενο
P = απλό κείµενο
K = κλειδί  

Σχ. 5.6 Μοντέλο επικοινωνίας συµµετρικού κρυπτοσυστήµατος 

Η απαίτηση του κρυπτοσυστήµατος να χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί στην 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση, προϋποθέτει ότι ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης έχουν κάποιον ασφαλή τρόπο να µοιραστούν αυτήν την πληροφορία. 

Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι γιατί να µπούµε στη διαδικασία κρυπτογραφίας 

εφόσον µπορούµε να έχουµε ασφαλές κανάλι; Θα µπορούσαµε να στέλναµε απ’ 

ευθείας το κείµενο και δεν θα ήταν αναγκαία η κρυπτογράφησή του. 

Η συµµετρική κρυπτογραφία έχει µια άλλη πολύ σηµαντική αδυναµία, που 

καθιστά τη χρήση της σε ανοικτά δίκτυα επικοινωνιών µε µεγάλο αριθµό µελών 

πρακτικά αδύνατη. Η αδυναµία αναφέρεται ως το «πρόβληµα του τετραγώνου» 

(σχήµα 5.7). 
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µέλος 3

µέλος 2

µέλος 1

µέλος 5

µέλος 4

µέλος 1 µέλος 2 µέλος 3 µέλος 4 µέλος 5
µέλος 1 K12 K13 K14 K15
µέλος 2 K12 K23 K24 K25
µέλος 3 K13 K23 K34 K35
µέλος 4 K14 K24 K34 K45
µέλος 5 K15 K25 K35 K45

 

Σχ. 5.7 Πλήθος κλειδιών για n=5 µέλη 

Έστω ότι n µέλη επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας συµµετρική 

κρυπτογραφία. Τότε, ανά δύο θα πρέπει να µοιράζονται κλειδιά για την 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Το κάθε µέλος θα πρέπει να 

αποθηκεύσει n-1 διαφορετικά κλειδιά, προκειµένου να µπορεί να επικοινωνήσει 

µε οποιοδήποτε από τα άλλα µέλη. Συνολικά θα πρέπει να µοιραστούν  

22
)1( 2 nnnn −

=
−  

κλειδιά. Το τετράγωνο στον αριθµητή υποδηλώνει το ρυθµό αύξησης των 

κλειδιών µε την αύξηση των µελών. 

Η συµµετρική κρυπτογραφία κατηγοριοποιείται στους κρυπταλγόριθµους 

τµήµατος και ροής [διάγραµµα 5.2]. 

Συστήµατα ιδιωτικού κλειδιού 

Κρυπταλγόριθµοι τµήµατος Κρυπταλγόριθµοι Ροής 

 

∆ιάγραµµα 5.2 κατηγοριοποίηση συµµετρικής κρυπτογραφία 

5.7.1.1 Κρυπταλγόριθµοι τµήµατος (block ciphers) 

Η ιδέα είναι ότι η σειρά των µηνυµάτων διαιρείται σε τµήµατα ίσου µήκους 

που κρυπτογραφούνται και έπειτα αποκρυπτογραφούνται. Το µήνυµα χωρίζεται 

σε τµήµατα (blocks), όπου το καθένα κρυπτογραφείται ξεχωριστά. Η 

κρυπτογράφηση λαµβάνει χώρα σε τµήµατα του µηνύµατος και όχι bit προς bit. 
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Οι τρόποι λειτουργίας (modes of operation) είναι τεχνικές κρυπτογράφησης, 

ουσιαστικά αποτελούν τρόπους διασύνδεσης κρυπταλγόριθµων τµήµατος που 

στοχεύουν στην περαιτέρω αύξηση της κρυπτογραφικής δύναµης και την 

αποτελεσµατικότερη απόκρυψη πιθανών υπολειµµάτων πληροφορίας του απλού 

κειµένου που µπορεί να υπάρχει στο κρυπτοκείµενο. Υπάρχουν τέσσερις 

τυποποιηµένοι τρόποι λειτουργίας: 

Ηλεκτρονικό κωδικοβιβλίο Electronic Codebook Mode (ECB) - 

Αποτελεί τον απλούστερο τρόπο λειτουργίας block cipher, κατά τον οποίο κάθε 

block απλού κειµένου παράγει πάντοτε το ίδιο block κρυπτοκειµένου. Η 

ονοµασία του τρόπου αυτού προέρχεται από την αναπαράσταση του 

κρυπτοσυστήµατος ως ένα µεγάλο βιβλίο το οποίο περιέχει όλα τα ζεύγη απλού 

κειµένου και κρυπτοκειµένου για κάθε κλειδί. 

Κρυπταλγόριθµος αλυσιδωτού τµήµατος Cipher Block Chaining Mode 

(CBC) - Η κρυπτογράφηση ενός τµήµατος του απλού κειµένου εξαρτάται και 

από το προηγούµενο τµήµα. Το αρχικό µήνυµα υποβάλλεται XOR µε το 

προηγούµενο κρυπτοκείµενο, πριν την κρυπτογράφηση. Ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι ότι χρησιµοποιεί ένα αλυσιδωτό µηχανισµό που 

προκαλεί την αποκρυπτογράφηση ενός block του κρυπτοκειµένου να εξαρτάται 

από όλα τα προηγούµενα block κρυπτοκειµένου. 

Ανάδραση κρυπταλγόριθµου Cipher Feedback Mode (CFB) - Αποτελεί 

όµοια διαδικασία µε το CBC. Το κρυπτοκείµενο προκύπτει από την 

επανακρυπτογράφηση του προηγούµενου κρυπτοκειµένου, συνδυασµένο µε 

αποκλειστική διάζευξη µε το απλό κείµενο. Ωστόσο η διαφορά µεταξύ CBC και 

CFB είναι ότι στο CFB τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται ανά byte κάθε στιγµή και 

κάθε byte κρυπτογραφείται κατά µήκος των προηγούµενων 7 bytes  του 

κρυπτοκειµένου. 

Ανάδραση εξόδου Output Feedback Mode (OFB) - Είναι απλά ο τρόπος 

µετασχηµατισµού ενός κρυπταλγόριθµου τµήµατος σε κρυπταλγόριθµο ροής. 

Είναι σχεδόν ίδιος τρόπος λειτουργίας µε το CFB, αλλά µε έναν µηχανισµό για 

την µείωση των λαθών. 
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5.7.1.2 Κρυπταλγόριθµοι ροής (Stream ciphers) 

Το µήνυµα εδώ πλέον κρυπτογραφείται bit προς bit (ή byte προς byte). Σε ένα 

ψηφιακό κρυπτοσύστηµα τα αλφάβητα του απλού κειµένου, του κρυπτοκειµένου 

καθώς και της κλειδοροής αποτελούνται από bits. Βασικό συστατικό ενός 

κρυπταλγόριθµου ροής είναι η γεννήτρια της κλειδοροής. Η κλειδοροή είναι µια 

περιοδική ακολουθία κλειδιών. Η αρχή της περιόδου καθορίζεται από το κλειδί 

εκκίνησης Κ το οποίο είναι και το µυστικό κλειδί του κρυπτοσυστήµατος. 

∆ηλαδή µία γεννήτρια ψευδοτυχαίας ακολουθίας bits, που θα αποτελεί το κλειδί 

και τα bits του κλειδιού γίνονται XOR3 µε τα bits του µηνύµατος προκειµένου να 

προκύψει το κρυπτοκείµενο και αντίστροφα. Η πράξη αποκλειστικής διάζευξης 

συµβολίζεται µε το σύµβολο ⊕ και ο πίνακας αληθείας στο σύνολο {0, 1} 

φαίνεται στον Πίνακα 5.1. Η αποκλειστική διάζευξη είναι ισοδύναµη πράξη µε 

την πρόσθεση modulo 2. 

Πίνακας 5.1 Πίνακας αληθείας για 

Αρκετοί συµµετρικοί κρυπτο

χρήση τη παρούσα χρονική στιγ

Αλγόριθµοι 
Μήκος 

Κλειδιού 

DES 64 

                                                 
3 πράξη της αποκλειστικής διάζευξη
a b a⊕b 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
 

την αποκλειστική διάζευξη 

γραφικοί αλγόριθµοι βρίσκονται σε εµπορική 

µή. Οι κυριότεροι είναι (Πίνακα 5.2): 

Ισχύς Παρατηρήσεις 

αδύναµος 

Αποτέλεσε το 

Αµερικάνικο πρότυπο 

για ασύµµετρη 

κρυπτογράφηση 

δεδοµένων (1981). 

Πρόκειται για τον 

ς (exclusive OR, XOR) 

161 



∆ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση 

DES 64 αδύναµος 

Αποτέλεσε το 

Αµερικάνικο πρότυπο 

για ασύµµετρη 

κρυπτογράφηση 

δεδοµένων (1981). 

Πρόκειται για τον 

ευρύτερα 

διαδεδοµένο block 

αλγόριθµο (και 

χρησιµοποιούµενο 

από το 1976) ο 

οποίος κρυπτογραφεί 

ανά τµήµατα 64 bit 

χρησιµοποιώντας 

κλειδί 56 bit (ή 64 µε 

τα 8 ως bit ισοτιµίας). 

3DES 161, 112, 168 ισχυρός 

Κρυπτογραφεί το 

κείµενο τρεις φορές, 

χρησιµοποιώντας 

διαφορετικό κλειδί 

κάθε φορά 

AES 28, 192, 256 ισχυρός 

Πρόκειται για 

επέκταση του 

αλγορίθµου DES. 

Έχει κλειδί 128, 192 

ή 256 bit. 

IDEA 64, 128 ισχυρός 

Θεωρείται από 

τους ασφαλέστερους. 

Αναπτύχθηκε το 1990 

από τους Lai και 

Massey, είναι 

δοµηµένος όπως ο 

DES, κρυπτογραφεί 

τµήµατα των 64 bit 

αλλά χρησιµοποιεί 
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κλειδί 128 bit. 

BLOWFISH 32, 448 αδύναµος 

Κατασκευάστηκε 

από τον Schneier. 

Κρυπτογραφεί 

τµήµατα 64 bit και 

έχει  µεταβλητό 

µήκος κλειδιού, µε 

µέγιστο µήκος 448 

bits. Επίσης είναι 

ταχύτερος του DES 

RC5 32, 64, 128 αδύναµος 

Παραλλαγή του 

RC4, RC6. 

∆ηµιουργήθηκε από 

τον Ron Rivest για 

την εταιρεία RSA. 

Έχει µεταβλητό 

µήκος κλειδιού, 

λειτουργεί σε επίπεδο 

byte, θεωρείται 

εξαιρετικά ασφαλής 

και ταχύς και είναι 

ευρύτερα 

χρησιµοποιούµενος 

Πίνακας 5.2 συµµετρικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι 

5.7.2 Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού ή ασύµµετρη κρυπτογραφία. 

Σε αντίθεση µε τη συµµετρική κρυπτογραφία, σε ένα ασύµµετρο 

κρυπτοσύστηµα ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι ίδιος µε τον αλγόριθµο 

αποκρυπτογράφησης, µε τη µόνη διαφορά ότι κατά την αποκρυπτογράφηση 

χρησιµοποιείται το αντίστοιχο κλειδί (σχήµα 5.8). Η ασύµµετρη κρυπτογραφία 

βασίζεται αποκλειστικά σε µαθηµατικές υποθέσεις για τον λόγο ότι υπάρχει 
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µαθηµατική εξάρτηση µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού κλειδιού4 [Moller, 

2003], [Pointcheval, 2001], [Pointcheval, 2002]. 

Κλειδί
κρυπτογράφησης

Αλγόριθµος
κρυπτογράφησης

Αλγόριθµος
αποκρυπτογράφησης

Απλό
κείµενο Κρυπτοκείµενο Απλό

κείµενο

Κλειδί απο-
κρυπτογράφησης

 

Σχ. 5.8 Ένα ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα  

Σύµφωνα µε την ασύµµετρη κρυπτογραφία, το κλειδί κρυπτογράφησης δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση, ή ακόµη καλύτερα, εάν 

χρησιµοποιηθεί το κλειδί κρυπτογράφησης για αποκρυπτογράφηση, το 

αποτέλεσµα δεν θα είναι το αρχικό απλό κείµενο. Το κλειδί αποκρυπτογράφησης 

είναι γνωστό µόνον στον παραλήπτη του µηνύµατος. Έτσι σε αντίθεση µε τα 

συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα, τα κλειδιά δηµιουργούνται στον παραλήπτη, ο 

οποίος είναι ο µόνος που µπορεί να παράγει και να συσχετίσει ένα ζευγάρι 

ασύµµετρων κλειδιών. Το κλειδί για την κρυπτογράφηση ονοµάζεται δηµόσιο 

κλειδί γιατί µπορεί να διατεθεί ελεύθερα χωρίς να απαιτείται ασφαλές κανάλι για 

τη µετάδοσή του. Το κλειδί που χρησιµοποιείται για την αποκρυπτογράφηση 

είναι το ιδιωτικό κλειδί και παραµένει υπό την κατοχή του παραλήπτη. Έτσι το 

µοντέλο επικοινωνίας ενός ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος δεν περιλαµβάνει 

ασφαλές κανάλι, αλλά η µετάδοση του µηνύµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στάδια: 

1. Ο αποστολέας ζητάει από τον παραλήπτη το δηµόσιο κλειδί Ke. 

2. Ο παραλήπτης στέλνει το δηµόσιο κλειδί µέσω του µη ασφαλούς 

καναλιού επικοινωνίας. 

3. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το µήνυµα P µε το δηµόσιο κλειδί του 

παραλήπτη και στέλνει το κρυπτοκείµενο στον παραλήπτη C. 

                                                 
4 Η εισαγωγή ενός τέτοιου κρυπτοσυστήµατος προτάθηκε, για πρώτη φορά, από τους Whitfield 
Diffie και Martin Hellman το 1976y [W. Diffie and M. E. Hellman. “New Directions in 
Cryptography,” IEEE Transactions on Information Theory 22, 6, (1976): 644–654] 
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4. Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το κρυπτοκείµενο χρησιµοποιώντας το 

ιδιωτικό κλειδί Kd. 

Το µοντέλο επικοινωνίας του ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος φαίνεται στο 

Σχήµα 5.9. 

Αλγόριθµος
κρυπτογράφησης

Αλγόριθµος
αποκρυπτογράφησης

Αντίπαλος

Πηγή
µηνύµατος Προορισµός

Ιδιωτικό
κλειδί

Kd

P PC

C
Αποστολέας Παραλήπτης

C   = κρυπτοκείµενο
P   = απλό κείµενο
Kd  = ιδιωτικό κλειδί
Ke   = δηµόσιο κλειδί

∆ηµόσιο
κλειδί

Ke

Ke

 

Σχ. 5.9 Μοντέλο επικοινωνίας ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος  

Η προϋπόθεση που βρίσκεται πίσω από την ασύµµετρη κρυπτογραφία είναι ότι 

θα πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να προκύψει ή να ληφθεί το ιδιωτικό 

κλειδί. Πρόκειται δηλαδή για τη µονόδροµη συνάρτηση ή µίας κατεύθυνσης 

(one-way function) για την οποία είναι εύκολο να υπολογιστεί η τιµή της, αλλά 

δύσκολο να αντιστραφεί (δηλαδή, για δοθέν yi, δεν µπορεί να βρεθεί xi τέτοιο 

ώστε: f (xi ) = yi. H πρόσθετη πληροφορία που χρειάζεται οποιοσδήποτε για να 

αντιστρέψει µία τέτοια συνάρτηση ονοµάζεται καταπακτή (trapdoor). Οι αυτές 

συναρτήσεις αποτελούν τη βάση των συστηµάτων ∆ηµοσίου Κλειδιού. 

Μια ενδιαφέρουσα και χρήσιµη ιδιότητα του ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος 

είναι ότι ένα ζευγάρι ιδιωτικού / δηµόσιου κλειδιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

αντίστροφα, δηλαδή το ιδιωτικό κλειδί µπορεί να κρυπτογραφήσει ένα απλό 

κείµενο, και το δηµόσιο κλειδί να αποκρυπτογραφήσει το αντίστοιχο 

κρυπτοκείµενο. Αυτή η ιδιότητα είναι η αρχή λειτουργίας της ψηφιακής 

υπογραφής. Ο κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού είναι ο µόνος που µπορεί να 

κρυπτογραφήσει ένα κείµενο µε το ιδιωτικό του κλειδί, ενώ οποιοσδήποτε µπορεί 

να το αποκρυπτογραφήσει. Εάν το κρυπτογραφηµένο κείµενο συνοδεύεται από το 

απλό κείµενο, τότε ο παραλήπτης µπορεί να συγκρίνει το απλό κείµενο µε το 
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αποτέλεσµα της αποκρυπτογράφησης και να επαληθεύσει ότι το κείµενο 

προέρχεται από τον κάτοχο του ιδιωτικού κλειδιού. 

Ένα απλό σύστηµα ψηφιακής υπογραφής βασισµένο σε ασύµµετρη 

κρυπτογραφία παρουσιάζεται στο σχήµα 5.10. Το µήνυµα απλά κρυπτογραφείται 

µε το ιδιωτικό κλειδί της Αλίκης και το κρυπτοκείµενο που προκύπτει αποτελεί 

την ψηφιακή υπογραφή της Αλίκης στο m. Η Αλίκη στέλνει το µήνυµα 

συνοδευόµενο µε την ψηφιακή υπογραφή στον Βύρωνα. Ο Βύρων, ο οποίος 

κατέχει το δηµόσιο κλειδί της Αλίκης, έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει την 

ψηφιακή υπογραφή, εκτελώντας την αποκρυπτογράφηση του κρυπτοκειµένου µε 

το δηµόσιο κλειδί της Αλίκης και να ελέγξει αν τα δύο µηνύµατα συµπίπτουν. 

δηµόσιο κλειδί k eA

ιδιωτικό κλειδί k dA

VA( )

m SA( )

m

ekdA ( ) m/

=? {0,1}

Αλίκη Βύρων  

Σχ. 5.10 Ένα απλό σύστηµα ψηφιακής υπογραφής 

5.8 Ψηφιακές ή Ηλεκτρονικές υπογραφές (Digital Signatures) 

Η αναφορά στον όρο υπογραφή προσδίδει συνειρµικά και λογικά την 

παραδοσιακή ιδιόχειρη (υπο)γραφή στα χάρτινα – έντυπα έγγραφα µε την οποία 

υποδηλώνεται η ταυτότητα, η βούληση, η συµφωνία και η εγγύηση του 

υπογράφοντα να δεσµευτεί νοµικά ως προς το περιεχόµενο του υπογεγραµµένου 

εγγράφου, προκείµενου να µην µπορεί να υπάρξει αποκήρυξη της υπογραφής σε 

µελλοντική περίπτωση. Όταν αναφερόµαστε σε ηλεκτρονικές υπογραφές 

εννοούµε τις ψηφιακές υπογραφές που προκύπτουν από κρυπτογραφικούς 

µηχανισµούς και όχι την ιδιόχειρη υπογραφή που προκύπτει µέσω µεταφοράς 

από ηλεκτρονικά µέσα (π.χ. σαρωτής). 

Ο όρος ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή λοιπόν εννοείται το σύνολο από bits 

που προσθέτει ο αποστολέας ενός εγγράφου σ’ αυτό ή είναι συνηµµένα ή 
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συσχετίζονται λογικά µε αυτό. Πρωταρχικός λόγος χρησιµοποίησης τους είναι να 

επιβεβαιωθεί ότι τα δεδοµένα που στάλθηκαν δεν έχουν τροποποιηθεί, να 

διασφαλιστεί η µη αποποίηση της αποστολής ενός µηνύµατος και να επαληθευτεί 

ο αποστολέας των δεδοµένων.  

Κατόπιν σχετικής οδηγίας (1999/93/ΕΚ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συµβουλίου, στον ελλαδικό χώρο, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγµα 150/2001 

που καθιστά ισότιµες και εξοµοιώνει πλήρως τη ψηφιακή µε την ιδιόχειρη 

υπογραφή. 

Αναφέραµε προηγουµένως ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι παράγωγο της 

ασύµµετρης κρυπτογραφίας. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι κατά την δηµιουργία 

µιας ψηφιακής υπογραφής δεν κρυπτογραφούνται τα προς υπογραφή δεδοµένα, 

αλλά µία µικρή µαθηµατική σύνοψή (digest). Αναλυτικότερα έχουµε βλέπουµε 

ότι: 

Έστω ένα σύνολο µηνυµάτων M, ένα σύνολο τιµών S, και µια συνάρτηση 

µετασχηµατισµού SA: M → S, µιας οντότητας µε ταυτότητα A. Το σύνολο S 

αποτελεί σύνολο υπογραφών, όταν µόνον η οντότητα A για οποιοδήποτε m∈M 

µπορεί να υπολογίσει «µε ευκολία» την SA(m) = s∈S. Η SA ονοµάζεται πράξη 

υπογραφής. 

Έστω ένα σύνολο µηνυµάτων M και έστω η µπουλιανή συνάρτηση VA: S×M 

→ {0, 1}, όπου το 0 αντιστοιχεί στο «ψευδές» και το 1 αντιστοιχεί στο «αληθές». 

Η συνάρτηση VA ορίζει την πράξη επαλήθευσης αν µπορεί να υπολογισθεί «µε 

ευκολία» από οποιονδήποτε έτσι ώστε για δεδοµένο (s, m)∈ S×M, είναι: 

1,     αν ( )
( , )

0,     αν ( )
A

A
A

S m s
V s m

S m s
=⎧

= ⎨ ≠⎩
 

Ο όρος «ευκολία» που περιέχεται στους παραπάνω ορισµούς αναφέρεται στην 

πολυπλοκότητα που αντιµετωπίζει η οντότητα η οποία επιχειρεί να υπολογίσει 

την αντίστοιχη συνάρτηση. Έτσι από το σύνολο των µηνυµάτων στο σύνολο των 

υπογραφών, µόνο η οντότητα A είναι σε θέση να υπολογίσει s τέτοιο ώστε για 

δεδοµένο m∈M, να είναι SA(m), ενώ για κάποιον αντίπαλο είναι υπολογιστικά 
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αδύνατο να εκτελέσει αυτόν τον υπολογισµό. Εφόσον η οντότητα A αποκαλύψει 

ένα ζεύγος  (s, m) όπου SA(m) = s, θα πρέπει να είναι υπολογιστικά δυνατή η 

επαλήθευση ότι όντως είναι SA(m) = s, προκειµένου να θεωρηθεί έγκυρη η 

υπογραφή. Η πράξη επαλήθευσης γίνεται µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

επαλήθευσης VA. 

Η πράξη ψηφιακής υπογραφής SA, µαζί µε την πράξη επαλήθευσης VA, 

αποτελούν ένα σύστηµα ψηφιακής υπογραφής για την οντότητα A. Έστω το 

σύνολο των µηνυµάτων M={m1, m2, m3, m4, m5} και το σύνολο υπογραφών S={s1, 

s2, s3}. Οι πράξεις υπογραφής και επαλήθευσης αποδίδονται στο Σχήµα 5.11. 

m1

m2

m3

s1

s2

s3

m4

AS

4 1

(m4,s2)
(m4,s3)

(m1,s1)
(m1,s2)
(m1,s3)
(m2,s1)
(m2,s2)
(m2,s3)
(m3,s1)
(m3,s2)
(m3,s3)
(m ,s )

0

1

AV  

Σχ. 5.11 Σύστηµα ψηφιακής υπογραφής. 

Στην πράξη όµως, το σύνολο των µηνυµάτων είναι µεγαλύτερο από το σύνολο 

των υπογραφών. Μάλιστα, ο αριθµός των µηνυµάτων είναι κατά πολύ 

µεγαλύτερος από τον αριθµών των δυνατών υπογραφών. Έτσι προκύπτουν 

προβλήµατα σε δίκτυα όπου ανταλλάσσονται πολλά και µεγάλα µηνύµατα, µε 

ενδεχόµενο να αυξηθεί απαγορευτικά η κίνηση και να µειωθεί η παραγωγή. Αν 

και το σύστηµα της ψηφιακής υπογραφής ορίζει συνάρτηση υπογραφής η οποία 

είναι 1 – 1, δεν υπάρχει προστασία από επίθεση πλαστογραφίας, που είναι το 

δεύτερο µειονέκτηµα του συστήµατος. 

5.9 Συναρτήσεις κατακερµατισµού ή κατατεµαχισµού ή 

κατάτµησης (hash functions) 
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Οι συναρτήσεις κατακερµατισµού είναι υπολογιστικά εφικτές συναρτήσεις που 

αντιστοιχίζουν σειρές  bits µεταβλητού µεγέθους σε σειρές bits σταθερού µήκους. 

Οι κυριότερες χρήσεις των συναρτήσεων κατακερµατισµού στην κρυπτογραφία 

είναι στις ψηφιακές υπογραφές και στα πρωτόκολλα αναγνώρισης. 

Οι hash συναρτήσεις αποτελούν δοµικές κρυπτογραφικές πράξεις σε πολλά 

κρυπτοσυστήµατα αλλά κατεξοχήν αποτελούν βασικούς µηχανισµούς για την 

υλοποίηση της ακεραιότητας και αυθεντικοποίησης των δεδοµένων. Ορίζουµε µια 

συνάρτηση hash (Σχήµα 5.12) h:F* → Gn αντιστοιχίζει ένα στοιχείο x∈F* 

αυθαίρετου µήκους, στο στοιχείο y∈ Gn  µε συγκεκριµένο µήκος n: 

. )(xhy =

Η συµβολή των hash
συναρτήσεων  ε ίνα ι
µεγάλη στη σύγχρονη
κρυπτ ογραφία ,  όχ ι
µόνον  γ ια τη χρήση
τ ο υ ς  ω ς  δ ο µ ι κ έ ς
κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ι κ έ ς
π ρ ά ξε ι ς  σε  π ο λ λ ά
κρυπτ οσυστ ήµα τ α ,
αλλά επειδή είναι οι
βασικοί µηχανισµοί
για την υλοποίηση της
α κ ερ α ι ό τ η τ α ς  κ α ι
αυθεντικότητας των
....

h( )

12
45
22
32
17
01

µήνυµα συνάρτηση hash
σύνοψη

µηνύµατος  

Σχ. 5.12 Η συνάρτηση δέχεται ένα συγκριτικά µεγάλο µήνυµα και παράγει µια σύνοψη 

(fingerprint ή message digest) του µηνύµατος, µικρότερου και συγχρόνως σταθερού µεγέθους. 

Μια κρυπτογραφική συνάρτηση hash είναι µια συνάρτηση hash µε τις 

ακόλουθες ιδιότητες: 

1. δοθέντος y, είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί x τέτοιο ώστε h(x) = y 

2. δοθέντων x, h(x), είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί x΄ τέτοιο ώστε h(x΄) 

= h(x)  

3. είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθούν x1, x2 ∈ F*, τέτοια ώστε, h(x1) =  

h(x2). 

Στην πράξη υπάρχει περίπτωση, ανάλογα µε την εφαρµογή, να απατούνται 

µόνον ορισµένες από τις ιδιότητες των κρυπτογραφικών hash συναρτήσεων. Έτσι, 

ορίζονται οικογένειες κρυπτογραφικών hash συναρτήσεων µε παρόµοιες 
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ιδιότητες. Πιο συγκεκριµένα, οι συναρτήσεις οι οποίες διατηρούν τις ιδιότητες (1) 

και (2), ονοµάζονται µονόδροµες hash συναρτήσεις (one-way hash functions), 

ενώ οι συναρτήσεις που διατηρούν τις ιδιότητες (2) και (3) ονοµάζονται 

ανθεκτικές σε συγκρούσεις hash συναρτήσεις (collision resistance hash 

functions). 

Οι οικογένειες των κρυπτογραφικών hash συναρτήσεων που χρησιµοποιούνται 

στην αυθεντικοποίηση και στην ακεραιότητα κατατάσσονται στις κατηγορίες των 

κωδικών αυθεντικοποίησης µηνυµάτων και των κωδικών ανίχνευσης 

τροποποίησης. 

Ο κώδικας αυθεντικοποίησης µηνύµατος (Message Authentication Code, 

MAC) είναι µια µονόδροµη κρυπτογραφική hash συνάρτηση µε κλειδί, η οποία 

προσφέρει ασθενή αντίσταση σε συγκρούσεις: δοθέντων x, hk(x), είναι 

υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί x΄ τέτοιο ώστε hk(x΄) = hk(x). 

Ο κώδικας ανίχνευσης τροποποίησης (Modification Detection Code, MDC) είναι 

µια µονόδροµη κρυπτογραφική hash συνάρτηση άνευ κλειδιού, η οποία προσφέρει 

ασθενή αντίσταση σε συγκρούσεις: δοθέντων x, h(x), είναι υπολογιστικά αδύνατο να 

βρεθεί x΄ τέτοιο ώστε h(x΄) = h(x). 

Η επιλογή µεταξύ του MAC και του MDC εξαρτάται από τις συγκεκριµένες 

συνθήκες της εφαρµογής καθώς και την υπόθεση της επίθεσης του αντιπάλου. 

Υπάρχουν πολυσχιδής καθιερωµένες συναρτήσεις κατακερµατισµού µε 

µέγεθος σύνοψης 128 (RSA, MD2, MD45) και 160 bit (SHA-1, MD5). Οι RSA, 

MD2, MD4, MD5 δηµιουργήθηκαν από τον Ron Rivest ενώ ο SHA-16 από το 

NIST (National Institute of Standards and Technology). 

Ένα παράδειγµα χρήσης των συναρτήσεων κατάτµησης για την αντιµετώπιση 

των προβληµάτων της ψηφιακής υπογραφή και απεικονίζεται στο σχήµα 5.13 

                                                 
5Οι αλγόριθµοι αυτοί δέχονται ένα µήνυµα αυθαίρετου µήκους και εξάγουν µία σύνοψη 128 bits 
6 Λαµβάνει ως είσοδο µήνυµα µήκους µικρότερο από 264 bits και παράγει σύνοψη 160 bits 
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∆ιαδικασία  αποστολέα
για κρυπτογράφηση και 
υπογραφή του µηνύµατος

Αρχικό 
Μήνυµα 

Τιµή 
Κατάτµησης 
Μηνύµατος 

∆ηµόσιο Κλει  δί
Παραλήπτη 

Κρυπτογραφηµένη Τιµή
Κατάτµησης Μηνύ ατοςµ

(Υπογραφή) 

Μυστικό Κλειδί
Αποστολέα 

Κρυπτογράφηση

ΚρυπτογράφησηΣυνάρτηση 
Κατάτµησης 

2

3

4

∆ιαδικασία παραλήπτη 
για αποκρυπτογράφηση και  

έλεγχο υπογραφής του µηνύµατος

Αποκρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση 

Αποκρυπτογραφηµένο Μήνυµα
(χωρίς υπογραφή) 

Συνάρτηση 
Κατάτµησης 

Τιµή Κατάτµησης 
Λαµβανόµενο   υ
Μηνύµατος  Σύγκριση τιµώ  ν

Κατάτµησης 

Απεσταλµένη τιµή Κατάτµησης 

Κρυπτογραφηµένη
Τιµή Κατάτµησης 

Μηνύµατος 
(Υπογραφή) 

∆ηµόσιο Κλειδί
Αποστολέα Μυστικό Κλειδί

Παραλήπτη 

87

65

Σχ. 5.13 παράδειγµα χρήσης των συναρτήσεων κατάτµησης 

1. Ο αποστολέας υπολογίζει την τιµή κατάτµησης του µηνύµατος 

2. Στην συνέχεια κρυπτογραφεί την τιµή κατάτµησης µε το µυστικό του κλειδί (η τιµή 

αυτή αποτελεί την ψηφιακή υπογραφή του µηνύµατος) 

3. Ο αποστολέας επισυνάπτει την κρυπτογραφηµένη τιµή κατάτµησης στο κείµενο 
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4. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το υπογραφόµενο κείµενο (κείµενο και υπογραφή) µε το 

δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη. 

5. Ο παραλήπτης παραλαµβάνει το υπογραφόµενο κείµενο, και χρησιµοποιεί το 

προσωπικό  του µυστικό κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει. 

6. Έπειτα χρησιµοποιεί το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα για να εξάγει την τιµή 

κατάτµησης από την υπογραφή. 

7. Ο παραλήπτης ακόµη χρησιµοποιεί την ίδια τη συνάρτηση κατάτµησης για να 

υπολογίσει την τιµή κατάτµησης του παραλειφθέντος κειµένου. 

8. Τέλος ο παραλήπτης συγκρίνει τις δύο τιµές κατάτµησης. Αν προκύψει ασυµφωνία 

τότε ή το περιεχόµενο του κείµενου έχει αλλοιωθεί κατά τη διάρκεια της µεταφοράς  

είτε ο αποστολέας δεν είναι πράγµατι αυτός ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι. 

5.10 ∆ιαχείριση κλειδιών: παραγωγή και διανοµή 

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι θα πολλοί θα πίστευαν ότι η σύγχρονη τεχνολογία 

θα επίλυε το χρόνιο πρόβληµα της ανταλλαγής των µυστικών κλειδιών µεταξύ των 

οντοτήτων που επικοινωνούν. Λησµονείται το γεγονός ότι η τεχνολογία 

δηµιουργείται από τους ανθρώπους, ότι οι ίδιοι αποτελούν τµήµα αυτής της 

αλυσίδας τεχνολογίας και µάλιστα το πιο αδύνατο σύνδεσµο. Είναι απρόβλεπτοι 

στο τι πιθανώς θα πράξουν και πώς θα το πράξουν. Αυτό που αντιµετωπίζουµε 

είναι το πρόβληµα της ανταλλαγής κλειδιών 

Η διαχείριση κλειδιών αποτελείται από τη δηµιουργία, διανοµή, εγκατάσταση, 

χρήση, ανανέωση, ανάκληση, φύλαξη και καταστροφή κλειδιών. Εκτός από την 

καταστροφή των κλειδιών, όλες οι άλλες ενέργειες διαχείρισης µπορούν να 

περιλαµβάνουν κρυπτογραφικές τεχνικές. Η κρυπτοπερίοδος ενός κλειδιού είναι 

ο χρόνος ο οποίος περιλαµβάνει τη δηµιουργία, διανοµή και χρήση ενός 

κλειδιού. Η κρυπτοπερίοδος ενός κλειδιού εξαρτάται από τις ακόλουθες 

παραµέτρους: α) µήκος του κλειδιού, β) την ευαισθησία του απλού κειµένου ως 

προς την εµπιστευτικότητα, γ) τον τύπος του κλειδιού και δ) κρυπτοσύστηµα. Τα 

κλειδιά επίσης ταξινοµούνται ανάλογα µε τον τύπο του κρυπταλγόριθµου (τρεις 

κατηγορίες, µυστικό κλειδί το οποίο ορίζεται σε συµµετρικό κρυπτοσύστηµα, 

δηµόσιο κλειδί και ιδιωτικό κλειδί τα οποία ορίζονται για ασύµµετρο 

κρυπτοσύστηµα.) και ανάλογα µε τη χρήση (κλειδί συνόδου (session key), κλειδί 
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τερµατικού (terminal key) και κύριο κλειδί (master key)) για την οποία 

προορίζονται. Ο αντίπαλος και το κλειδί ίσως είναι οι δύο έννοιες αλληλένδετες. 

Στόχοι του αποτελούν η ανακάλυψη του κυρίως κλειδιού, η ανακάλυψη του 

κλειδιού συνόδου ή έστω η ανακάλυψη των παλαιών κλειδιών. 

5.10.1 Εδραίωση κλειδιών 

Με τον όρο «εδραίωση κλειδιών» (key establishment) εννοούµε το σύνολο των 

µηχανισµών που εκτελούνται προκειµένου να αποκτήσουν τα επικοινωνούντα 

µέλη τα απαιτούµενα κλειδιά για κρυπτογραφική επικοινωνία. Οι µηχανισµοί 

εδραίωσης κλειδιών περιλαµβάνουν τη δηµιουργία, µεταφορά και εγκατάσταση 

κλειδιών, και αναφέρονται περισσότερο στα κλειδιά συνόδου. Οι µηχανισµοί 

εδραίωσης κλειδιών οι οποίοι είναι κρυπτογραφικής φύσης, αποτελούν τα 

πρωτόκολλα εδραίωσης κλειδιών (key establishment protocols). 

Η συµµετρική κρυπτογραφία7 «πάσχει» από το σοβαρό πρόβληµα της 

ασφαλούς και µυστικής αποστολής του κλειδιού από τον αποστολέα στον 

παραλήπτη. Αυτό το πρόβληµα συνιστά, αποτελεί τη βάση του προβλήµατος 

ανταλλαγής κλειδιών. Αυτό εµπεριέχει:  

• διασφάλιση ότι τα κλειδιά ανταλλάσσονται, ώστε ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης µπορούν να πραγµατοποιήσουν την κρυπτογράφηση και 

την αποκρυπτογράφηση. 

• διασφάλιση ότι ο οποιοσδήποτε επίβουλος δεν µπορεί να σπάσει τον 

κώδικα και 

• διασφάλιση του παραλήπτη ότι το µήνυµα κρυπτογραφήθηκε από τον 

αποστολέα 

Η δύναµη ενός κρυπτογραφικού αλγορίθµου όπως αναφερθήκαµε 

προηγουµένως, βασίζεται στις τεχνικές διαµοιρασµού και διανοµής των κλειδιών. 

Αδύναµες τεχνικές διανοµής κλειδιών δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες και 

προϋποθέσεις για κρυπταναλυτικές επιθέσεις. Παρόλο που το πρόβληµα της 

διανοµής των κλειδιών άπτεται κυρίως της συµµετρικής κρυπτογραφίας και 

                                                 
7 χρησιµοποιείται ευρέως λόγω κυρίως της ταχύτητας και της ιστορικής θέσης που κατέχει 
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επιλύεται διάµεσο των µεθόδων της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού, ορισµένα 

ζητήµατα – προβλήµατα διανοµής κλειδιών παραµένουν και στις µεθόδους – 

τεχνικές της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού. Αµφότερες πλευρές µπορούν να 

επιλύσουν τα προβλήµατα µε τη χρήση Έµπιστων Τρίτων Οντοτήτων – ΕΤΟ 

(Trusted Third Parties - TTP) ή µεσολαβητών – µεσαζόντων. Για τη συµµετρική 

κρυπτογραφία, ο έµπιστος µεσάζων καλείται Κέντρο ∆ιανοµής Κλειδιών (Key 

Distribution Center - KDC) ενώ ο έµπιστος κλιµακωτός µεσάζων για την 

ασύµµετρη κρυπτογραφία καλείται Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority 

- CA). 

5.10.2 Κέντρο ∆ιανοµής Κλειδιών (Key Distribution Center - KDC) 

Ένα κέντρο ∆ιανοµής Κλειδιών είναι ένα µοναδικό, έµπιστο, δίκτυο 

οντοτήτων, στο οποίο όλα τα επικοινωνούντα στοιχεία του δικτύου πρέπει να 

εδραιώσουν ένα κοινό µυστικό κλειδί (να το µοιράζονται). Απαιτείται από όλα τα 

επικοινωνούντα στοιχεία του δικτύου να µοιράζονται ένα µυστικό κλειδί µε το 

οποίο θα επικοινωνούν µε το KDC εµπιστευτικά. Εντούτοις, αυτή η απαίτηση 

αποτελεί πρόβληµα στη διανοµή του κοινού κλειδιού [Graff , 2001]. 

Στην περίπτωση του KDC, η δηµιουργία του κλειδιού συνόδου 

πραγµατοποιείται από το KDC. Οι δύο εναλλακτικές λύσεις όπου εµπλέκεται το 

KDC φαίνονται στο σχήµα 5.14 

KDC

Αλίκη Βύρων
e kA

(K
s),e

kB
(K

s)
(1)

ekB(Ks)
(3)

(2)

KDC

Αλίκη Βύρων

e kA
(K

s)(1) e
kB (Ks)

(3)(2)

(α) (β)  

Σχήµα 5.14 – KDC µε (α) ενδιάµεση και (β) άµεση επικοινωνία. 

Σύµφωνα µε την πρώτη εναλλακτική (Σχήµα 5.14.α), η Αλίκη επικοινωνεί µε 

το KDC (1) και αιτείται κλειδί συνόδου για να επικοινωνήσει µε τον Βύρωνα. Το 

KDC δηµιουργεί το κλειδί συνόδου ks και το κρυπτογραφεί µε το κλειδί kA το 
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οποίο το µοιράζεται µε την Αλίκη, και µε το κλειδί kB το οποίο το µοιράζεται µε 

τον Βύρωνα, παράγοντας δύο κρυπτοκείµενα, ekA(ks) και ekB(ks). Στη συνέχεια το 

KDC στέλνει τα δύο κρυπτοκείµενα στην Αλίκη (2). Η Αλίκη µε τη σειρά της 

στέλνει το κρυπτοκείµενο ekB(ks) στον Βύρωνα. Τέλος, η Αλίκη και ο Βύρων 

αποκρυπτογραφούν ο καθένας το αντίστοιχο κρυπτοκείµενο και αποκτούν το 

κλειδί συνόδου ks. 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη εναλλακτική (σχήµα 5.14.β), η Αλίκη ξεκινά και πάλι 

την επικοινωνία (1), στέλνοντας την αίτηση κλειδιού συνόδου στο KDC για να 

επικοινωνήσει µε τον Βύρωνα. Το KDC δηµιουργεί ένα κλειδί συνόδου και το 

κρυπτογραφεί χωριστά µε το κλειδί της Αλίκης και του Βύρωνα, όπως και στην 

προηγούµενη περίπτωση. Στη συνέχεια στέλνει τα κρυπτογραφηµένα κλειδιά 

χωριστά στην Αλίκη (2) και στον Βύρωνα (3). Τέλος, η Αλίκη και ο Βύρων 

αποκρυπτογραφούν το κρυπτοκείµενο που έλαβαν και ανακτούν το κλειδί 

συνόδου. 

Σε µεγάλα δίκτυα µε διαφοροποιήσιµες και µεταβαλλόµενες τοπολογίες 

επικοινωνίας, όπου τα επικοινωνούντα στοιχεία του δικτύου δεν µπορούν να 

ανήκουν στο ίδιο KDC, η διανοµή κλειδιών καθίσταται προβληµατική. Τέτοια 

προβλήµατα λύνονται µε τους µηχανισµούς διαχείρισης δηµοσίων κλειδιών και 

συγκεκριµένα µε την Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – 

PKI). 

5.10.3 ∆ιαχείριση δηµοσίων κλειδιών 

Επειδή υφίσταται πρόβληµα τόσο στην αυθεντικότητα όσο και στην 

ακεραιότητα στην διανοµή των δηµοσίων κλειδιών, υπάρχει η αναγκαιότητα να 

βρεθεί µία λύση. Σύµφωνα µε το Stallings [2002] τα προβλήµατα είναι δύο: η 

διανοµή των δηµοσίων κλειδιών και η χρήση της κρυπτογραφίας δηµοσίου 

κλειδιού για τη διανοµή των µυστικών κλειδιών. Για τη διανοµή των δηµοσίων 

κλειδιών υπάρχουν αρκετές προτεινόµενες λύσεις. Ενδεικτικά: 

• ∆ηµόσιες καταχωρήσεις όπου ο κάθε χρήστης µπορεί να γνωστοποιεί 

ευρέως τα δηµόσια κλειδιά του ή να τα αποστέλλει σε επιλεγµένους 

χρήστες. 
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• ∆ηµόσιος κατάλογος, ο οποίος υποστηρίζεται από µία Έµπιστη Τρίτη 

Οντότητα. Ο κατάλογος είναι συνήθως δυναµικός καθώς πρέπει να 

διευθετεί τις προσθήκες ή τις διαγραφές. 

• Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority - CA) για τη διανοµή 

πιστοποιητικών σε κάθε επικοινωνούντα στοιχείο. 

Όλες αυτές εµπεριέχονται στην Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως η Υ∆Κ χρησιµοποιείται έναντι του Κ∆Κ για την 

παροχή έµπιστης και αποτελεσµατικής διαχείρισης κλειδιών και πιστοποιητικών. 

Οπότε µεταβαίνουµε στο ερώτηµα τι είναι όντως η Υ∆Κ. Το PKI είναι ένα 

σύνολο υλικού, λογισµικού, ανθρώπων, πολιτικών και διαδικασιών που 

απαιτούνται για τη δηµιουργία, διαχείριση, αποθήκευση, διανοµή και ανάκληση 

των πιστοποιητικών που βασίζονται στην κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Υπό 

αυτές τις συνθήκες το PKI αυτοµατοποιεί όλες αυτές τις διεργασίες, λειτουργεί 

καλύτερα όταν υπάρχει µία µεγάλη µάζα χρηστών και δηµιουργεί όπως και 

διανέµει ψηφιακά πιστοποιητικά ευρέως στους χρήστες κατά ένα έµπιστο τρόπο. 

Ουσιαστικά συνίσταται από τέσσερα κύρια µέρη: 

Το πιστοποιητικό αναπαριστά τον µηχανισµό αυθεντικοποίησης. Είναι η 

κρυπτογραφική απόδειξη ότι το δηµόσιου κλειδί που αναφέρεται είναι όντως 

αυτού του χρήστη που το ισχυρίζεται. 

Την Αρχή Πιστοποίησης στην οποία επαφίεται η απόλυτη κρίση σχετικά µε 

την πιστοποίηση του αντικειµένου πιστοποίησης. 

Την Αρχή Εγγραφής (AΕ) - Registration Authority (RA) που αποδέχεται και 

διεκπεραιώνει τις αιτήσεις πιστοποίησης εκ µέρους των τελικών χρηστών  

Το πρωτόκολλο LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) είναι 

αποθήκες που διατηρούν και καθιστούν διαθέσιµα τα πιστοποιητικά και τους 

καταλόγους ανάκλησης πιστοποιητικών. Το LDAP είναι ουσιαστικά ένα client-

server πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες 

(σε µία βάση δεδοµένων ή ένα directory µε δίαφορες υπηρεσίες). 
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5.11 Η Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού – Public Key Infrastructure 

Στο συµβατικό κόσµο των επιχειρήσεων και των επικοινωνιών, βασικές 

υποθέσεις µπορούν να γίνουν όταν διεξάγεται µια συναλλαγή χρησιµοποιώντας το 

αρχέτυπο υπογεγραµµένο έγγραφο, που παραδίδεται σε σφραγισµένη 

συσκευασία, άµεσα, φυσικά και προσωπικά στα συµµετέχοντα συµβαλλόµενα 

µέρη. Γενικά, οι οργανισµοί που χρησιµοποιούν τα ανοιχτά δίκτυα για να τις 

επιχειρησιακές τους επικοινωνίες πρέπει να αντιληφθούν µε ποιους 

συναλλάσσονται, ότι κανένας µηχανισµός δεν έχει αλλάξει το περιεχόµενο της 

επικοινωνίας αφότου υπογράφηκε, ότι κανένας αναρµόδιος δεν έχει δει τις 

πληροφορίες και ότι ο υπογράφων του εγγράφου δεν µπορεί να αρνηθεί την 

αποστολή του εγγράφου. Αυτές είναι οι θεµελιώδεις διαβεβαιώσεις που καθιστούν 

τις αποµακρυσµένες συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών πιθανές. Ό 

θεµελιώδης σκοπός µιας Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού είναι να παρασχεθούν οι 

ίδιοι αυτοί τύποι διαβεβαιώσεων που ισχύουν για το περιεχόµενο και τα 

συµβαλλόµενα µέρη στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στα ανοικτά δίκτυα, 

αρκετές φορές µεταξύ συµβαλλόµενων µερών που είναι άγνωστα µεταξύ τους. Με 

τη διευκόλυνση της χρήσης των ψηφιακών υπογραφών και της κρυπτογράφησης, η 

Υ∆Κ µπορεί να παρέχει τις ίδιες βασικές υπηρεσίες ασφάλειας µε τις υφιστάµενες 

συµβατικές µεταβιβάσεις δεδοµένων και πληροφοριών [Adams και Lloyd, 2002]. 

Στη σφαίρα της λογικής της Υ∆Κ, ένα απαραίτητο βήµα προς την καθιέρωση 

µιας σχέσης εµπιστοσύνης αποτελεί η ενέργεια της πρώτης οντότητας να εισάγει 

ένα δηµόσιο κλειδί από τη δεύτερη και να προστατεύσει την ακεραιότητά του για 

την αποθήκευση ή την επικοινωνία µε άλλες οντότητες. Η οντότητα που εισάγει 

το δηµόσιο κλειδί είναι γνωστή ως το εµπιστευόµενο µέλος (relying party), επειδή 

σκοπεύει να στηριχθεί επάνω στο δηµόσιο κλειδί για την προστασία των 

επόµενων ανταλλαγών µε το κάτοχο κλειδιού (key-holder - η οντότητα από την 

οποία το κλειδί εισάγεται). Αυτή η σχέση οντοτήτων παρουσιάζεται στο 

σχήµα.5.15. 

177 



∆ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση 

Εµπιστευόµενο 
Μέλος 

Κάτοχος 
Κλειδιού

Εισαγωγή 
∆ηµόσιου κλειδιού

Εµπιστοσύνη

 

Σχ. 5.15 Σχέση οντοτήτων 

Οποιαδήποτε οντότητα µπορεί να ενεργήσει, ταυτόχρονα, και ως 

εµπιστευόµενο µέλος και ως κάτοχος κλειδιού (key-holder). Αλλά, χάριν της 

απλότητας χωρίζονται σε δύο ρόλους. Προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση 

µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών, η βασική λειτουργία εισαγωγής κλειδιών 

(δηµόσια) πρέπει να εκτελεσθεί µε έναν τρόπο που προφυλάσσει την 

αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του κλειδιού (δηλ. πρέπει να παραληφθεί, 

χωρίς τροποποιήσεις, από τον σωστό κάτοχο) [Fernandes, 2001]. 

Ο γενικά αποδεκτός τρόπος σήµερα για να επικυρωθεί ένας νέος 

επικοινωνιακός συνεργάτης ή µια νέα οντότητα είναι να επικυρωθεί από µια τρίτη 

αρχή ή ένα τρίτο έµπιστο µέρος. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει δύο άτοµα να 

εµπιστεύονται σιωπηρά το ένα το άλλο, έστω και αν δεν έχουν καθιερώσει 

προηγουµένως µια προσωπική σχέση. Σε αυτό το σενάριο, η εγγύηση για τη 

σωστή ταυτότητα παρέχεται από έναν τρίτο που βεβαιώνει σε κάθε ένας από τους 

συνεργάτες επικοινωνίας ότι ο άλλος συνεργάτης είναι αυθεντικός ή µε µορφή 

τύπου [Jøsang et al., 1999]: 

At (T) ∧ Tt (B) ⇒ At (B) 

Ένα τέτοιο συµβαλλόµενο µέλος, που πρέπει να είναι έµπιστο από όλες τις 

άλλες οντότητες που συµµετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών καλείται 

Έµπιστη Τρίτη Οντότητα - ΕΤΟ (Trusted Third Party - TTP). Επειδή η ΕΤΟ 

εκδίδει πιστοποιητικά συχνά αναφέρεται ως Αρχή Πιστοποίησης (Certification 

Authority – CA) [Fratto, 2001]. 
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Το πιστοποιητικό αποτελείται από δύο µέρη, από τα δεδοµένα και από την 

ψηφιακή υπογραφή. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν στοιχεία του εντολέα, στοιχεία 

του πιστοποιητικού, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις κρυπτογραφικές 

συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στη δηµιουργία της ψηφιακής υπογραφής. 

Η διαδικασία δηµιουργίας ενός ψηφιακού πιστοποιητικού παριστάνεται στο  

σχήµα 5.16. Η Αρχή Πιστοποίησης δηµιουργεί µε τη βοήθεια µιας µονόδροµης 

hash µια σύνοψη των στοιχείων του πρώτου µέρους το πιστοποιητικού, και στη 

συνέχεια το κρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό της κλειδί .  dCAk

στοιχεία µέλους
και

πιστοποιητικού

υπογραφή

h( ) ) (kCAe

 

Σχ. 5.16 ∆ιαδικασία δηµιουργίας ψηφιακού πιστοποιητικού 

Το πιστοποιητικό Χ.509 είναι η τυποποίηση που κυριαρχεί στα PKI που 

χρησιµοποιούν τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου. Το X.509 [Mitchell, 2000] αποτελεί 

πρότυπο της ITU για αυθεντικοποίηση βασισµένη στην ασύµµετρη 

κρυπτογραφία.. Το πιστοποιητικό X.509 είναι βασικά η εγγύηση της δέσµευσης 

µεταξύ της ταυτότητας και του δηµόσιου κλειδιού µιας οντότητας. Ένα X.509 

πιστοποιητικό βασικά περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Έκδοση του πιστοποιητικού 

• Σειριακός αριθµός πιστοποιητικού 

• Εκδότης πιστοποιητικού 

• Περίοδος ισχύος πιστοποιητικού 

• Το όνοµα της επικυρωµένης οντότητας 

• Το επικυρωµένο δηµόσιο κλειδί  

• Προαιρετικές επεκτάσεις 

• Προσδιοριστικά αλγορίθµου που χρησιµοποιούνται για την υπογραφή 
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• Υπογραφή 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) είναι το έγγραφο που δεσµεύει 

την ταυτότητα ενός προσώπου (ή µίας οντότητας) µε το ζεύγος κλειδιών που 

χρησιµοποιούνται για να υπογράψουν ψηφιακά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά περιέχουν το όνοµα του συνδροµητή, το δηµόσιο κλειδί 

του συνδροµητή, το δηµόσιο κλειδί της αρχής πιστοποίησης, και ενδεχοµένως 

άλλες σχετικές πληροφορίες για το συνδροµητή. Το ψηφιακό πιστοποιητικό 

υπογράφεται από την αρχή πιστοποίησης, έτσι ώστε οι πληροφορίες στο 

πιστοποιητικό να µην µπορούν να αλλαχθούν. Μπορούν να ανακληθούν εάν το 

ιδιωτικό κλειδί εκτεθεί δηµόσια ή εάν έχει υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στην 

ακρίβεια των πληροφοριών της ταυτότητας, όπως η αποχώρηση από µια 

οργάνωση. 

Η Υ∆Κ αποτελεί το ακρωνύµιο της Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public 

Key Infrastructure – PKI αντίστοιχα στα αγγλικά) και αποτελεί µια γενική 

υποδοµή ασφάλειας που παρέχει τις υπηρεσίες ασφάλειας για µια σειρά 

ανεξάρτητων εφαρµογών και υπηρεσιών. Ο όρος PKI αναφέρεται σε µια 

αλληλένδετη σύνθεση υλικού, λογισµικού και ιδιαίτερων κρυπτογραφικών 

συστατικών, που συνδυάζονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των πολιτικών και των 

διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρησιακές εφαρµογές να λειτουργήσουν σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον. Τα ιδιαίτερα κρυπτογραφικά συστατικά που 

χρησιµοποιούνται είναι εκείνα του δηµόσιου κλειδιού ή της ασύµµετρης 

κρυπτογραφίας, η οποία επιτρέπει σε δύο συµβαλλόµενα µέρη να εµπλακούν σε 

µια έµπιστη ανταλλαγή πληροφοριών, έστω και εάν δεν προϋπήρχε κανενός 

είδους επικοινωνία [Bosworth και Tedeschi, 2001], [Bruschi et al., 2003]. 

Το όφελος µιας εφαρµογής PKI είναι ότι ο χρήστης µπορεί συνδέεται µε 

ασφάλεια. Ο χρήστης θα πιστοποιείται ενάντια στην υποδοµή στο σηµείο της 

σύνδεσης και θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τις εφαρµογές µέσα στην 

υποδοµή [Ellison, 1999]. Είναι ένας συνδυασµός τεχνολογίας, πολιτικής και 

διαδικασιών διαχείρισης που οδηγούν σε µια ασφαλή και "έµπιστη" υποδοµή 

επικοινωνιών [Carayannis καιTurner,2005]. Αυτή η έµπιστη υποδοµή καθιστά 
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ικανή την εξασφάλιση των απαιτήσεων ασφάλειας που επιζητείται στο 

διαδικτυακό περιβάλλον.  

Ο όρος "υποδοµή " αναφέρεται σε µια κοινή αρχιτεκτονική στην οποία οι 

γενικές εφαρµογές, όπως οι κατάλογοι, και οι επιχειρησιακές εφαρµογές, όπως 

ένας ιστοχώρος, µπορούν να εφαρµοστούν και να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια. 

Τα δοµικά συστατικά είναι: 

• Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) - Certification Authority: Είναι το κεντρικό 

συστατικό ενός PKI. Αποτελεί την έµπιστη τρίτη οντότητα η  οποία είναι 

υπεύθυνη για την πιστοποίηση των δηµόσιων κλειδιών των µελών. Η 

ακεραιότητα όλης της υποδοµής συγκεντρώνεται στην Αρχή 

Πιστοποίησης. 

• Αρχή Εγγραφής (AΕ) - Registration Authority (RA): Η έµπιστη 

οντότητα που εκδίδει και ανακαλεί τα πιστοποιητικά δηµοσίου κλειδιού 

και τους καταλόγους ανάκλησης πιστοποιητικών. 

• Κατάλογος ανάκλησης πιστοποιητικών (ΚΑΠ)- Certificate Revocation 

List (CRL): ο κατάλογος των πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί. Ο 

κατάλογος υπογράφεται συνήθως από την ίδια οντότητα που εξέδωσε τα 

πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά µπορούν να ανακληθούν για διάφορους 

λόγους. Παραδείγµατος χάριν, ένα πιστοποιητικό µπορεί να ανακληθεί 

εάν το ιδιωτικό κλειδί του ιδιοκτήτη έχει χαθεί ή εάν το όνοµα του 

ιδιοκτήτη αλλάζει. 

• Αποθήκη – Repository: µια ηλεκτρονική περιοχή που αποθηκεύει τα 

πιστοποιητικά και τον κατάλογο ανάκλησης πιστοποιητικών. Η ΑΠ θέτει 

τα πιστοποιητικά και τους καταλόγους ανάκλησης πιστοποιητικών στις 

αποθήκες. Αυτή αποθηκεύει ασφαλώς τις πληροφορίες για όλα τα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠ και υποστηρίζει κανόνες 

που αποτρέπουν την διπλοτυπία των ταυτοτήτων που δηµιουργήθηκαν. 

• Τελικός χρήστης - End User: µια οντότητα που χρησιµοποιεί τα 

πιστοποιητικά για να γνωρίζει, µετά βεβαιότητας, το δηµόσιο κλειδί µιας 

άλλης οντότητας.   
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Στο ακόλουθο σχήµα 5.17, παρουσιάζεται η διαδικασία ροής του PKI. 

Σχ. 5.17 Γραφική αναπαράσταση της ροής του PKI 

• Βήµα 1: Ο συνδροµητής / χρήστης απευθύνεται στην αρχή εγγραφής για 

να αποκτήσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό  

• Βήµα 2: Η ΑΕ και ΑΠ ελέγχουν και επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 

συνδροµητή και εκδίδουν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. 

• Βήµα 3: Η ΑΠ δηµοσιεύει το πιστοποιητικό στην αποθήκη. 

• Βήµα 4: Ο συνδροµητής υπογράφει ψηφιακά το ηλεκτρονικό µήνυµα µε 

το ιδιωτικό κλειδί για να εξασφαλίσει την αυθεντικότητα αποστολής, την 

ακεραιότητα του µηνύµατος και τη µη άρνηση συµµετοχής και το 

αποστέλλει στο συµβαλλόµενο µέρος 

• Βήµα 5: Το συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει το µήνυµα, ελέγχει µέσο της 

επαλήθευσης την ψηφιακή υπογραφή µε το δηµόσιο κλειδί του 

συνδροµητή, και πηγαίνει στην αποθήκη να ελέγξει την ιδιότητα, την 

κατάσταση και την ισχύ του πιστοποιητικού του συνδροµητή. 

• Βήµα 6: Η αποθήκη επιστρέφει τα αποτελέσµατα του προκύπτοντα 

ελέγχου κατάστασης του πιστοποιητικού του συνδροµητή στο 

συµβαλλόµενο µέρος. 

• Βήµα 7: Το συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να πάρει µια σαφή απόφαση για 

το εάν θα εµπιστευτεί ή όχι το µήνυµα του χρήστη 

Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε τις λειτουργίες της Υ∆Κ στον ακόλουθο πίνακα 

5.3 [Hunt, 2001α, 2001β]: 

7

Αρχή 
Πιστοποίησης 

Αποθήκη 

Συνδροµητής / 
Χρήστης 

Συµβαλλόµενο 
µέρος 

4

5
2

3

6
1
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Υπηρεσίες Περιγραφή 
Υλοποίηση -

Εφαρµογή 

Εγγραφή χρηστών 
Συλλογή πληροφοριών 
χρήστη, επιβεβαίωση 
ταυτότητας 

Υπηρεσίες CA ή 
αυτόνοµες RA 

Έκδοση πιστοποιητικών  

∆ηµιουργία 
πιστοποιητικών σε 
απόκριση αιτήµατος 
χρήστη ή διαχειριστή 

Λειτουργίες CA 

Ανάκληση 
πιστοποιητικών 

∆ηµιουργία και 
δηµοσίευση Λίστας 
Ανάκλησης 
Πιστοποιητικών 
(Certificate Revocation 
Lists - CRLs) 

∆ιαχειριστικό λογισµικό 
που συνδέεται µε τη CA 

Αποθήκευση και 
ανάκτηση 
πιστοποιητικών & CRLs 

Τα πιστοποιητικά και οι 
CRLs καθίστανται 
διαθέσιµα σους 
εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες 

Αποθήκες για τα CRLs 
και πιστοποιητικά σε 
ασφαλή πιστά αντίγραφα 
τα οποία είναι 
προσβάσιµα µέσω του 
πρωτοκόλλου LDAP 

Επικύρωση του 
βασισµένου στην 
πολιτική πιστοποιητικού 

Επιβολή περιορισµών 
βασισµένων στην 
πολιτική για την αλυσίδα 
πιστοποίησης και 
επιβεβαίωση ότι οι 
περιορισµοί ισχύουν 

Λειτουργίες CA 

Χρονοσφραγίδα 
(timestamp) 

Χρονοσφραγίδα για κάθε 
κλειδί Λειτουργίες CA 

∆ιαχείριση κύκλου ζωής 
κλειδιού 

Ενηµέρωση, 
αρχειοθέτηση και 
ανανέωση κλειδιών 

Αυτοµατοποιηµένο 
λογισµικό ή χειροκίνητες 
ενέργειες 

Πίνακας 5.3 Λειτουργίες Υ∆Κ 

5.11.1 Μοντέλα 

Το ενοποιητικό στοιχείο µιας Υ∆Κ είναι η πολιτική πιστοποιητικών, η οποία 

περιγράφει την κοινότητα που χρησιµοποιεί το PKI, τις επιθυµητές εφαρµογές 
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που υποστηρίζονται από την Υ∆Κ, και τους κανόνες της δέσµευσης που όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να ακολουθήσουν. Στα πλαίσια της ανωτέρω 

δήλωσης, διακρίνουµε τρία κύρια µοντέλα των Υ∆Κ που αξίζουν να αναφερθούν. 

∆ιαφέρουν όσον αφορά το χαρακτήρα της γενικής κοινότητας ή τις κοινότητες 

που εξυπηρετήθηκαν, και συνεπώς διαφέρουν όσον αφορά τη φύση της αρχής 

πολιτικής που πρέπει να δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν (την πολιτική 

πιστοποιητικών). Αυτά τα µοντέλα είναι: το Κλειστό ή επιχειρησιακό µοντέλο, το 

µοντέλο δικτύου ή Κοινότητας ενδιαφέροντος και το ανοικτό µοντέλο. 

Κλειστό µοντέλο (επιχειρησιακό) - Μερικές κοινότητες είναι από τη φύση 

τους ανεξάρτητες, µε τις δικές τους σαφώς καθορισµένες πολιτικές τους. Στο 

"κλειστό" µοντέλο, οι πολιτικές PKI, οι πρακτικές και οι διαδικασίες ενδιαφέρουν 

µόνο στην τοπική κοινότητα που εξυπηρετεί. Στο κλειστό µοντέλο, η µονάδα της 

οργάνωσης της διοίκησης της επιχείρησης διαδραµατίζει το ρόλο της πολιτικής 

αρχής. Προσδιορίζει δηλαδή τις πολιτικές σχετικά µε τον προσδιορισµό και την 

επικύρωση των υπαλλήλων, την αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών, διαχείριση 

της ΑΠ κ.α. 

Μοντέλο δικτύων (Κοινότητα ενδιαφέροντος) - Υπάρχουν επίσης κοινότητες 

που µπορούν καλύτερα να περιγραφούν ως ένωση ή συσσώρευση των πολλαπλών 

διακριτών κοινοτήτων (π.χ. οι βιοµηχανικές ενώσεις ή το δίκτυο των 

πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών. Στο µοντέλο δικτύων, µια οµάδα οργανώσεων ή 

οργανισµών ενώνεται για να προσδιορίσει συλλογικά τις πολιτικές, τις διαδικασίες, 

τις υπηρεσίες ασφάλειας και τις εφαρµογές που θα υποστηριχθούν από την Υ∆Κ 

τους. Μια Υ∆Κ που επεκτείνεται για να υποστηρίξει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των µελών τέτοιων εκτεταµένων κοινοτήτων ορίζεται ως ένα µοντέλο "δικτύων". 

Ανοικτό µοντέλο - Μερικές κοινότητες είναι ευρείας φύσης και µπορούν να 

συνδεθούν µε πολιτικές που είναι είτε άτυπες - ανεπίσηµες, είτε κατά ένα µεγάλο 

µέρος καθορισµένες από τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα αποτελεί η κοινότητα των λιανικών καταναλωτών. Ένα πρότυπο PKI 

που εξυπηρετεί τέτοιες ευρείες κοινότητες αναφέρεται ως "ανοικτό." Τα ανοικτά 

PKI είναι ακόµα κατά ένα µεγάλο µέρος στο στάδιο της εννοιολογικής 
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προσέγγισης. Η διαφορά του ανοικτού ΡΚΙ από ένα δίκτυο PKI µπορεί να 

αντιµετωπισθεί ως θέµα βαθµού. 

5.11.2 Μοντέλα εµπιστοσύνης 

Η δόµηση των σχέσεων µεταξύ των CAs καθίσταται ένα σηµαντικό ζήτηµα για 

την κατασκευή ενός PKI. Βασικά, η δόµηση της CA ανακλά τον τρόπο µε τον 

οποίο η CA εκδίδει τα πιστοποιητικά. ∆ιάφορα γενικά πρότυπα - µοντέλα 

δόµησης έχουν προταθεί ( αναφέρονται ως πρότυπα - µοντέλα PKI). Ο όρος 

µοντέλα εµπιστοσύνης χρησιµοποιείται επίσης δεδοµένου ότι το πρότυπο PKI 

περιγράφει πώς η εµπιστοσύνη συσχετίζεται µέσα στο PKI [Henderson et al., 

2002], [Gómez et al., 2003].  

Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διαµορφώσουν την 

εµπιστοσύνη ενός δικτύου για τα δηµόσια κλειδιά του από µια κατευθυνόµενη 

γραφική (παράσταση) εµπιστοσύνης της οποίας γίνεται αντιστοίχιση των κόµβων 

των οντοτήτων του δικτύου (χρήστες ή και αρχές πιστοποίησης) και των άκρων µε 

τα πιστοποιητικά [Adams et al., 2000]. 

Το γράφηµα εµπιστοσύνης πρέπει να διακριθεί από το δίκτυο επικοινωνίας 

επειδή οι άκρες της αντιστοιχούν στις σχέσεις εµπιστοσύνης και δεν είναι 

απαραιτήτως τρόποι επικοινωνίας. Επιπλέον, οι κόµβοι της γραφικής παράστασης 

εµπιστοσύνης µπορεί να µην είναι κόµβοι επικοινωνίας. 

Τα µοντέλα εµπιστοσύνης καθορίζουν τους τρόπους µε τους οποίους 

αλληλεπιδρούν οι οντότητες προκειµένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα ενός 

πιστοποιητικού. Η Αρχή Πιστοποίησης είναι η Έµπιστη Τρίτη Οντότητα, αλλά 

αυτό δεν εµποδίζει ορισµένα µέλη να αναλάβουν το ρόλο Αρχής Πιστοποίησης 

για πιστοποίηση άλλων µελών. Έτσι µια Αρχή Πιστοποίησης µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα πιστοποιητικό για κάποιο µέλος, αλλά και το µέλος µε τη σειρά 

του µπορεί να εγγυηθεί για κάποιο άλλο µέλος, δηµιουργώντας πιστοποιητικό. 

Στο δέντρο του σχήµατος 5.18 φαίνεται ένα παράδειγµα όπου η Αλίκη 

αναλαµβάνει να πιστοποιήσει τα Μέλη Α1 και Α2. Η Αρχή Πιστοποίησης είναι η 

Έµπιστη Τρίτη Οντότητα, που σηµαίνει ότι όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν 

εκδοθεί από αυτήν είναι αποδεκτά από όλα τα µέλη που συµµετέχουν στο PKI. 
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Ο Βύρων από την άλλη, για να επικοινωνήσει µε την Αλίκη, αρκεί να εµπιστευτεί 

µόνον την Αρχή Πιστοποίησης, το οποίο είναι αληθές αφού και το δικό του 

πιστοποιητικό δηµιουργήθηκε από την ίδια Αρχή Πιστοποίησης. 

Αρχή
Πιστοποίησης

Αλίκη Βύρων

Μέλος Α1 Μέλος Α2 Μέλος Β1

 

Σχ. 5.18 ∆έντρο πιστοποίησης – Μοντέλο εµπιστοσύνης 

Στην περίπτωση που το Μέλος Β1 θελήσει να επικοινωνήσει µε ένα από τα 

µέλη Α1 ή Α2, θα πρέπει να εµπιστευτεί τον Βύρωνα, την Αρχή Πιστοποίησης 

και την Αλίκη. Με άλλα λόγια, η εµπιστοσύνη υπάρχει αν υπάρχει δρόµος στο 

δέντρο από το Μέλος Β1 στο Μέλος Α1 ή Α2. Στο Σχήµα 5.18 προστίθεται και 

το Μέλος Γ το οποίο επιθυµεί να επικοινωνήσει µε τον Βύρωνα, αλλά έχει 

πιστοποιητικό από µια άλλη Αρχή Πιστοποίησης, την ΑΠ2. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα πρέπει να ελέγξει ο Βύρων αν η δική του Αρχή Πιστοποίησης 

εµπιστεύεται την ΑΠ2 και αντίστροφα, ώστε να υπάρχει σύνδεση µεταξύ των δύο 

δέντρων πιστοποίησης. Η σύνδεση παριστάνεται στο σχήµα µε τη διακεκοµµένη 

γραµµή και ονοµάζεται διαπιστοποίηση (cross-certification). 
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Αρχή
Πιστοποίησης

Αλίκη Βύρων

Μέλος Α1 Μέλος Α2 Μέλος Β1

ΑΠ 2

Μέλος Γ

 

Σχ. 5.19  ∆ιαπιστοποίηση 

Η δυνατότητα της Αλίκης και του Βύρωνα και γενικότερα των µελών να 

µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά δηµιουργεί ένα σηµαντικότατο πρόβληµα. 

Το δέντρο αυξάνεται σε βάθος, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και το πλήθος των 

παρεµβαλλόµενων οντοτήτων µεταξύ ενός µέλους και της Αρχής Πιστοποίησης. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο δρόµος πιστοποίησης µεταξύ δύο µελών µπορεί να γίνει 

ανεξέλεγκτα µεγάλος. Όπως είναι αναµενόµενο, η ασφάλεια ενός PKI θα φθίνει 

µε την αύξηση του βάθους του δέντρου. Όσο αποµακρυσµένα είναι δύο µέλη, 

τόσο µικρότερη είναι και η εµπιστοσύνη στην αυθεντικότητα του πιστοποιητικού, 

αφού αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρχει µέσα στο δρόµο αντίπαλος. Ισοδύναµα, 

η  ύπαρξη πολλών µελών στο ενδιάµεσο δίνει περισσότερες ευκαιρίες επίθεσης 

στον αντίπαλο. Ο αντίπαλος θα επιχειρήσει επίθεση στο µέλος µε την 

ασθενέστερη ασφάλεια. Συνεπώς η υποδοµή θα είναι τόσο ασφαλής όσο ο πιο 

αδύναµος κρίκος. Για το λόγο αυτό ορίζονται και µοντέλα όπου δεν επιτρέπεται 

τα µέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά και να λειτουργούν ως Αρχές Πιστοποίησης. 

Έτσι τα µοντέλα εµπιστοσύνης διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα επίπεδα και 

στα ιεραρχικά.  

Το επίπεδο µοντέλο εµπιστοσύνης παρουσιάζεται στο σχήµα 5.19. Είναι 

παρόµοιο µε το µοντέλο που παρουσιάσαµε παραπάνω, µε τη διαφορά ότι δεν 

υπάρχει οντότητα η οποία λειτουργεί αποκλειστικά ως Αρχή Πιστοποίησης. 

Έτσι, οποιαδήποτε οντότητα έχει το δικαίωµα να εκδώσει πιστοποιητικό για 

κάποια άλλη. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα «δίκτυο εµπιστοσύνης» (web 
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of trust), όπου ένα νέο µέλος µπορεί να γίνει µέρος του δικτύου εάν συστηθεί από 

κάποιο υπάρχον µέλος.  

  

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος
Μέλος

 

Σχ.5.20 Επίπεδο µοντέλο εµπιστοσύνης  

Το ιεραρχικό µοντέλο εµπιστοσύνης απαιτεί µια Έµπιστη Τρίτη Οντότητα η 

οποία λειτουργεί ως Αρχή Πιστοποίησης και προαιρετικά µία ή περισσότερες 

Αρχές Εγγραφής, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.20. 

Αρχή
Πιστοποίησης

Αρχή
Εγγραφής

Αρχή
Εγγραφής

Μέλος Μέλος Μέλος

 

Σχ.5.21 Ιεραρχικό µοντέλο εµπιστοσύνης 

Η Αρχή Εγγραφής είναι υπεύθυνη για την αρχική εξακρίβωση των στοιχείων 

του Μέλους. Η αρχική αυθεντικοποίηση γίνεται εκτός του PKI και ονοµάζεται 

αναγνώριση εκτός ζώνης (out of band identification), όπου το Μέλος 

παρουσιάζει κάποιο έγγραφο πιστοποίησης, όπως αστυνοµική ταυτότητα, 

διαβατήριο, κτλ. 
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Η αποτελεσµατικότητα του PKI εξαρτάται αυστηρά από το θεµελιώδες αξίωµα 

ότι «µια λειτουργία µε το ιδιωτικό κλειδί ενός ατόµου συντελείται µόνο όταν 

εγκρίνεται από εκείνο το άτοµο». 

Η εφαρµογή µιας Υ∆Κ απαιτεί προσεκτικό προγραµµατισµό για να 

αντιµετωπιστούν διάφορα ζητήµατα όπως [Mansfield, 1999]: 

Πολυπλοκότητα. Σε µια πλήρη κλίµακα Υ∆Κ έχει έναν συντριπτικό αριθµό 

συστατικών. Μερικά από αυτά είναι το εργατικό δυναµικό, τα συστήµατα 

λογισµικού και υλικού. Αυτά τα συστατικά δεν µπορούν να ενσωµατωθούν κατά 

τρόπο αποσπασµατικό. 

Κόστος. Οι προϋπολογισµοί δαπανών για την επέκταση ενός PKI εξαρτώνται 

από το πώς η επιχείρηση ή ο οργανισµός σκοπεύει να χρησιµοποιήσει την Υ∆Κ. 

Αποδοχή χρηστών. Μια ωφελιµότητα του PKI είναι ότι ο ίδιος τύπος 

πιστοποιητικών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επικυρώσει και τους ανθρώπους 

και τις συσκευές. Η αποδοχή του PKI από τους χρήστες είναι καθοριστική. 

Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η τεχνολογία ασφάλειας, εάν οι χρήστες δεν 

ακολουθούν τις πολιτικές ή οι πρακτικές ασφάλειας που ακολουθούν είναι 

ατηµέλητες, τα συστήµατα υπόκεινται σε σηµαντικές πιθανότητες επίθεσης, τόσο  

από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Κλιµάκωση. το PKI πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει από έναν 

µικρό αριθµό χρηστών µέχρι ένα µεγάλο. 

Εφαρµογές.  Ένα αρχικό ζήτηµα, είναι η δηµιουργία εφαρµογών αρκούντως 

ελκυστικών ώστε να παρακινηθούν οι άνθρωποι να χρησιµοποιήσουν το PKI και 

να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για την εφαρµογή και τη διατήρηση του. 

Αυτό το ζήτηµα αποτελεί ένα κοινό φραγµό. ∆ηλαδή οι εφαρµογές χρειάζονται 

το PKI αλλά και το PKI χρειάζεται εφαρµογές. 

Ετερογένεια. Μια αποτελεσµατική PKI εφαρµογή, πρέπει να εξυπηρετεί µια 

ευρεία κλίµακα λειτουργικών συστηµάτων, διαφόρων µηχανηµάτων και 

λογισµικού πελατών. 
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Εµπιστοσύνη. Ο στόχος του PKI είναι να καταστήσει εφικτές, υλοποιήσιµες 

και αποτελεσµατικές τις κρίσεις εµπιστοσύνης 

5.11.3 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα Υ∆Κ 

Όπως µε οποιαδήποτε νέα τεχνολογία, υπάρχουν οφέλη, προβλήµατα και 

δαπάνες που συνδέονται µε το PKI. Το PKI είναι µια άριστη λύση για πολλά 

προβλήµατα ασφάλειας αλλά πρώτα είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί ποιες 

πληροφορίες πρέπει να εξασφαλιστούν. Υπάρχουν πολλοί προµηθευτές PKI, που 

πωλούν διαφορετικές εκδόσεις τεχνολογίας PKI. Αυτές οι λύσεις ποικίλλουν στην 

ποιότητα και στην τιµή, και οι προµηθευτές οι ίδιοι πρέπει να αξιολογηθούν για 

την βιωσιµότητά τους να υποστηρίξουν τις παρούσες πωλήσεις µε τη µελλοντική 

εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό είναι ένα ζωτικής σηµασίας βήµα για τη λήψη 

απόφασης [Evans και Yen, 2005]. Εάν ο προµηθευτής χρεοκοπήσει, καθίσταται 

δύσκολο να ληφθεί η µελλοντική υπηρεσία. Συνοψίζοντας διαβλέπουµε ότι τα 

υπέρ µιας Υ∆Κ είναι ότι ο χρήστης απλά θα κάνει “κλικ” στην κατάλληλη εικόνα 

και το λογισµικό κάνει το υπόλοιπο. Αυτή η ευκολία της χρήσης θα βοηθήσει να 

αποκτηθεί η καταναλωτική αποδοχή. Μακροπρόθεσµα, το PKI θα µειώσει το 

κόστος µε τη µείωση της εξάρτησης στις εξαρτηµένες στην εµπιστοσύνη 

συναλλαγές. Συναλλαγές µε υψηλές ταχύτητες και συχνότητα θα οδηγήσουν σε 

κατώτερα επίπεδα το κόστος ανά µονάδα των συναλλαγών PKI. Αυτό θα αυξήσει 

την έννοια προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες και µπορεί να οδηγήσει σε 

υψηλότερο µερίδιο αγοράς. Τέλος το PKI αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο για 

να εξασφαλιστούν τα προβλήµατα συναλλαγής στο ∆ιαδίκτυο (από τους χάκερ, 

την κλοπή πληροφοριών, την µη εξουσιοδοτηµένη επέµβαση, τη σκόπιµη 

εισαγωγή ιών, την κλοπή ταυτότητας, και πολλές άλλες αξιόποινες πράξεις). 

Εν αντιθέσει στα κατά του PKI εντάσσεται ο καταναλωτικός φόβος ότι η 

κυβέρνηση θα χρησιµοποιήσει την τεχνολογία για να εισβάλει στις ιδιωτικές 

συναλλαγές τους. Μερικές νοµικές υπηρεσίες επιθυµούν «από την πίσω πόρτα» 

(backdoor) τεχνολογία που ενσωµατώνεται στις λύσεις PKI έτσι ώστε να µπορούν 

να ελέγξουν τις συναλλαγές για ενδεχόµενες εγκληµατικές δραστηριότητες. Μια 

άλλη ανησυχία για την προσαρµογή της τεχνολογίας PKI είναι ότι οι ίδιες οι 

οργανώσεις που εκδίδουν τα πιστοποιητικά, τις αρχές πιστοποίησης (CA), θα 
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µπορούσαν οι ίδιοι να καταστούν διεφθαρµένες ή απρόσεκτες. Επειδή οι δαπάνες 

για να εφαρµοστεί η νέα τεχνολογία µπορεί να είναι ουσιαστικές, οι µεγάλες 

επιχειρήσεις που µπορούν να εκµεταλλευθούν τις οικονοµίες κλίµακας και να 

αποκτήσουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα έναντι των µικρών επιχειρήσεων που δεν θα 

είναι σε θέση να κάνουν αυτό το είδος επένδυσης και έτσι δεν θα είναι σε θέση να 

ανταγωνιστούν. Το PKI πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει σύµφωνα µε τα 

εθνικά και διεθνή πρότυπα. Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να αναπτυχθούν για να 

εξασφαλίσουν ότι οι τεχνικές απαιτήσεις δεν χρησιµοποιούνται ως δασµολόγιο ή 

τεχνητό εµπόδιο για την είσοδο στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Προκειµένου να γίνει κατανοητή η Υ∆Κ, είναι σηµαντικό να εξετάσει τους 

εσωτερικούς παράγοντες που λαµβάνουν χώρα [Lancaster et al., 2003]. Αυτοί οι 

παράγοντες περιλαµβάνουν το υλικό και το λογισµικό (προκειµένου να 

εφαρµοστεί επιτυχώς ένα σύστηµα PKI ορισµένο υλικό απαιτείται), το σύστηµα 

(παρόλο που το PKI αποτελεί µια µεγάλη πρόοδο αναφορικά µε την ψηφιακή 

ασφάλεια, πρέπει να προγραµµατιστεί και να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια της 

συνολικής πολιτικής ασφάλειας της οργάνωσης) που απαιτείται για να εφαρµοστεί 

κατάλληλα ένα ψηφιακό σύστηµα ασφάλειας, τα συµβαλλόµενα µέρη στo PKI 

(τα εµπλεκόµενα µέρη που συµµετέχουν σε ένα περιβάλλον PKI περιλαµβάνει 

την επιχείρηση που εγκρίνουν τα µέτρα ασφάλειας, την αρχή πιστοποιητικών και 

τους κατόχους των ψηφιακών ταυτοτήτων), και οι σχετικές τεχνολογίες (µια 

επιχείρηση πρέπει να εξετάσει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία που υιοθετήθηκε 

κατά εφαρµογή του PKI). 

Σηµαντικό επίσης για την κατανόηση µιας Υ∆Κ είναι η εξέταση των 

εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι επηρέαν το σύστηµα και διαδραµάτισαν επίσης 

έναν ρόλο στην υιοθέτηση του συστήµατος. 

5.11.4 10 τυπικά ερωτήµατα 

10 τυπικά ερωτήµατα ανακύπτουν σχετικά µε την χρησιµοποίηση των Υ∆Κ 

[Corell, 2000], [Ellision και Schneier, 2000α], [Ellision και Schneier, 2000β]. 

1. Κίνδυνος 1:"Ποιον εµπιστευόµαστε και γιατί;" 

2. Κίνδυνος 2:"Ποιος χρησιµοποιεί το κλειδί µου;" 
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3. Κίνδυνος 3: "Πόσο ασφαλής είναι η επικύρωση ενός υπολογιστή;" 

4. Κίνδυνος 4:"Ποιος κύριος Παπαδόπουλος είναι αυτός; 

5. Κίνδυνος 5: "Είναι η CA αρχή;" 

6. Κίνδυνος 6: "Αποτελεί ο χρήστης µέρος του σχεδίου ασφάλειας;" 

7. Κίνδυνος 7:"Τι είναι µία CA ή µια CA συν µια αρχή εγγραφής;" 

8. Κίνδυνος 8: "Πώς µια CA προσδιορίζει τον κάτοχο πιστοποιητικού;" 

9. Κίνδυνος 9: "Πόσο ασφαλής είναι οι πρακτικές του πιστοποιητικού;" 

10. Κίνδυνος 10:"Γιατί χρησιµοποιούµε τη διαδικασία της CA, εν πάση 

περιπτώσει;" 
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