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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Όταν η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού πρωτοεισήχθηκε στην ερευνητική 
κοινότητα από τους Diffie και Hellmann το 1976, αυτό σήμαινε έναν εντυπωσιακό 
νεωτερισμό στην κρυπτογραφία και μια εκπληκτική εφαρμογή της θεωρίας αριθμών. 
Σήμερα, πάνω από 20 χρόνια, τα κρυπτογραφικά σχήματα δημοσίου κλειδιού είναι 
σε καθημερινή χρήση. Αυτή η πλατιά εφαρμογή οφείλεται κατά μέρος στους 
νεωτερισμούς, τόσο στην τεχνολογία των υπολογιστών όσο και στη σχεδίαση 
αλγορίθμων που κάνουν την χρήση τους ικανή, και κατά μέρος στην υπεροχή των 
μεγάλης κλίμακας ψηφιακών ανοιχτών δικτύων. Αυτή η επανάσταση σημαίνει ότι το 
κίνητρο της έρευνας στην περιοχή δεν είναι πια πρωταρχικά θεωρητικό. Από την 
άλλη μεριά δημιουργείται ένα βασικό ερώτημα : πώς μπορεί η κρυπτογραφία 
δημοσίου κλειδιού να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση 
προβλημάτων ασφαλείας πληροφοριών στον «πραγματικό κόσμο»; Είναι τεχνητό το 
να διακρίνουμε την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού από τις εφαρμογές της. Το 
πρώτο βήμα για την εξήγηση των τωρινών αναπτύξεων είναι λοιπόν η εξήγηση του 
πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια πληροφοριών. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ; 

 

Η πληροφορία αναγνωρίζεται από πολλούς οργανισμούς ως ένα σημαντικό 

προσόν. Λίγες εργασίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά χωρίς τη 

δυνατότητα να βασιζόμαστε σε ένα βαθμό στην πληροφορία ως πηγή : για 

παράδειγμα οι τράπεζες χρειάζεται να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του κάθε 

λογαριασμού, και τα νοσοκομεία χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς 

φακέλους των ασθενών. 

Η ασφάλεια πληροφοριών σχετίζεται με την παροχή εγγυήσεων για την 

ποιότητα των δεδομένων. Μιλώντας γενικά, η ασφάλεια πληροφοριών συχνά 

ταξινομείται για την πρόνοια των παρακάτω υπηρεσιών : 

Εμπιστευτικότητα : η βεβαιότητα ότι τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε μη 

πιστοποιημένες ομάδες. 

Ακεραιότητα : η βεβαιότητα ότι τα δεδομένα είναι αληθή 

Διαθεσιμότητα : η βεβαιότητα ότι τα δεδομένα είναι άμεσα προσβάσιμα. 

 Μέχρι πρόσφατα, οι φυσικές τεχνικές ήταν συνήθως αρκετές για να 

εξασφαλίσουν ασφάλεια πληροφοριών. Όταν καταχωρηθούν στο χαρτί, μπορούν να 

αποθηκευτούν σε μια ασφαλή τοποθεσία και να επικοινωνούνται σε ένα 

σφραγισμένο φάκελλο χρησιμοποιώντας έναν έμπιστο μεταφορέα για να 

εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα. Προσθέτωντας μια χειρόγραφη υπογραφή σ’ένα 

αρχείο παρέχουμε ακεραιότητα δεδομένων, και ένα ικανό σύστημα καταχώρησης 

είναι αρκετό για να αντέξει τη διαθεσιμότητα. 

 Ωστόσο σήμερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι καταχωρημένες σε 

ηλεκτρονική μορφή. Αυτό το μέσο προσφέρει πολλά πιθανά πλεονεκτήματα : τα 

δεδομένα μπορεί να καταχωρηθούν και να επικοινωνούνται πολύ φτηνά και 

τεράστιες ποσότητες δεδομένων μπορεί να είναι προσβάσιμες ταυτόχρονα 

χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων. Από την άλλη μεριά, τα δεδομένα που 

αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν νέες και υψηλές απειλές. 

 Η επικοινωνία μέσω δικτύων είναι πολύ φτηνή, αλλά αντιπροσωπεύει εύκολα 

απομεινάρια για έναν αντίπαλο που θέλει να διασταυρώσει, να διαμορφώσει ή να 
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εισάγει δεδομένα. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε δικτυακούς υπολογιστές 

αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές. 

 Εάν η κοινωνία θελήσει να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρονται από την αποθήκευση των ηλεκτρονικών δεδομένων και ανοικτών 

δικτύων, η ασφάλεια πληροφοριών θα πρέπει τότε να παρέχει ικανές τεχνικές 

διοχετεύοντας εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα σ’αυτό το νέο 

περιβάλλον. Από τις λύσεις που προτάθηκαν μέχρι εδώ, η κρυπτογραφία είναι η πιο 

εύστροφη. 

 

1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ; 

 

 Η κρυπτογραφία είναι αυτός ο κλάδος της ασφάλειας πληροφοριών στον 

οποίο παρέχονται εγγυήσεις με την μετάλλαξη των ίδιων των δεδομένων. Σχετίζεται 

με τη σχεδίαση, ανάλυση και εφαρμογή ικανών σχημάτων για να προσφέρουν 

ασφάλεια σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα.  

Η κρυπτογραφία είναι σημαντική γιατί επιτρέπει στους ανθρώπους να 

μεταφέρουν την εμπιστευτικότητα που βρίσκεται στον φυσικό κόσμο, στον 

ηλεκτρονικό κόσμο, επιτρέποντας έτσι στους ανθρώπους να εκτελούν εργασίες 

ηλεκτρονικά χωρίς να ανησυχούν για τυχόν δολιότητες. Κάθε μέρα χιλιάδες 

άνθρωποι επικοινωνούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω e-mail, ή μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου (εργασία που εκτελείται μέσω internet), ή μέσω μηχανημάτων ΑΤΜ, είτε 

μέσω κινητών τηλεφώνων. Η συνεχόμενη αύξηση της πληροφορίας που μεταδίδεται 

ηλεκτρονικά έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη αναγκαιότητα της κρυπτογραφίας. 

 

 1.2.1. Μυστικότητα 

 

Η μυστικότητα είναι πιθανώς η πιο προφανής εφαρμογή της κρυπτογραφίας. 

Η κρυπτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμοστεί η μυστικότητα απλά 

κρυπτογραφώντας την πληροφορία που προτίθεται να παραμείνει ιδιωτική. Για να 

διαβάσει κάποιος αυτά τα ιδιωτικά δεδομένα, ένας πρέπει πρώτα να τα 

αποκρυπτογραφήσει. Προσέξτε ότι κάποιες φορές η πληροφορία δεν υποτίθεται να 

είναι προσβάσιμη από κανένα, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η πληροφορία μπορεί 
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να αποθηκευθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εναλλαγή της διαδικασίας να είναι εικονικά 

αδύνατη. Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό σύστημα πολλαπλών χρηστών, κανένας δεν 

υποτίθεται να γνωρίζει τη λίστα των κωδικών καθενός στο σύστημα. Συχνά οι hash 

τιμές των κωδικών αποθηκεύονται στη θέση των ίδιων των κωδικών. Αυτό επιτρέπει 

τους χρήστες του συστήματος να είναι σίγουροι ότι η ιδιωτική τους πληροφορία 

πραγματικά κρατείται ιδιωτική καθόσο καθίσταται ακόμη ικανό ένα εισαγόμενο 

password να διορθωθεί (υπολογίζοντας την τιμή του hash και συγκρίνοντας αυτό το 

αποτέλεσμα έναντι μιας αποθηκευμένης τιμής hash). 

 

1.2.2. Εμπιστευτικότητα 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις η κρυπτογραφία επιτρέπει στο χρήστη  να έχει 

περισσότερη εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές του συναλλαγές απ’ότι στις  

συναλλαγές της ζωής του. Για παράδειγμα, τα έγγραφα υπογραφής στην πραγματική 

ζωή ακόμη αφήνουν ένα τρωτό σημείο στο ακόλουθο σενάριο. Μετά την υπογραφή 

της διαθήκης σου, συμφωνώντας σε ό,τι τεθεί στο αρχείο, κάποιος μπορεί να 

αλλάξει αυτό το αρχείο και την υπογραφή σου ακόμη. Στον ηλεκτρονικό κόσμο αυτό 

το είδος της παραποίησης είναι πολύ περισσότερο δύσκολο γιατί οι ψηφιακές 

υπογραφές χτίζονται χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα του αρχείου που έχει 

υπογραφτεί. 

 

1.2.3. Αναγνώριση 

 

 Η αναγνώριση είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία ένας σιγουρεύει την 

ταυτότητα ενός άλλου ατόμου ή οντότητας. Στη καθημερινή μας ζωή, 

αναγνωρίζουμε τα μέλη των οικογενειών μας, τους φίλους μας και τους συνεργάτες 

μας από τις φυσικές τους ιδιότητες, όπως τη φωνή , το πρόσωπο ή άλλα 

χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που λέγονται βιομετρικά μπορούν μόνο 

να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα υπολογιστών με ειδικό hardware. Οι οντότητες σε 

ένα δίκτυο μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν η μία την άλλη χρησιμοποιώντας 

κρυπτογραφικές μεθόδους. 
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 Ένα σχήμα αναγνώρισης επιτρέπει την Alice να αναγνωρίσει τον εαυτό της 

στον Bob με τέτοιο τρόπο που κάποιος που ακούει να μη μπορεί να θέσει τον εαυτό 

του ως Alice αργότερα. Ένα παράδειγμα ενός σχήματος αναγνώρισης είναι μια 

απόδειξη μηδενικής γνώσης. Οι αποδείξεις μηδενικής γνώσης επιτρέπουν ένα άτομο 

( ή ένα server, ή web site, κ.α.) να επιδείξει ότι έχουν ένα ορισμένο κομμάτι 

πληροφορίας χωρίς να το παραδώσουν στο άτομο (ή οντότητα) που πείθουνε. Ας 

υποθέσουμε ότι η Alice γνωρίζει πώς να επιλύσει τον κύβο του Rubik και επιθυμεί 

να πείσει τον Bob ότι μπορεί, χωρίς να παραδώσει τη λύση. Θα μπορούσαν να 

προχωρήσουν ως ακολούθως. Η Alice δίνει στον Bob έναν κύβο του Rubik το οποίο 

ολικά το κάνει άνω κάτω και έπειτα το δίνει πίσω στην Alice. H Alice φεύγει μακριά 

από τον Bob, επιλύει το πάζλ και δίνει να το χειριστεί πίσω στην Alice. Αυτό 

δουλεύει επειδή ο Bob είδε ότι η Alice επέλυσε το πάζλ, αλλά δεν είδε τη λύση. 

 Η ιδέα είναι να συσχετίσει με κάθε άτομο κάτι μοναδικό, κάτι που μόνο ένα 

άτομο μπορεί να ξαναπαράγει. Αυτό σαν αποτέλεσμα παίρνει το τόπο ενός 

προσώπου ή μιας φωνής, τα οποία είναι μοναδικοί παράγοντες που επιτρέπουν τους 

ανθρώπους να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλο στο φυσικό κόσμο. 

 Η πιστοποίηση και η αναγνώριση είναι διαφορετικά πράγματα. Η 

αναγνώριση προϋποθέτει ότι ο επαληθευτής ελέγχει την πληροφορία που 

παρουσιάζεται έναντι όλων των οντοτήτων για τις οποίες γνωρίζει, τη στιγμή που η 

πιστοποίηση προϋποθέτει ότι η πληροφορία μπορεί να ελεγχθεί για μια απλή, 

προηγουμένως αναγνωρισμένη, οντότητα. Επιπρόσθετα, όταν η αναγνώριση πρέπει, 

εξ’ορισμού, να αναγνωρίζει μοναδικά μια δοθείσα οντότητα, η πιστοποίηση δεν 

απαιτεί απαραιτήτως τη μοναδικότητα. Για παράδειγμα, κάποιος που εισάγεται σε 

ένα διαμοιραζόμενο λογαριασμό, δεν αναγνωρίζεται μοναδικά, αλλά γνωρίζοντας το 

διαμοιραζόμενο password, πιστοποιούνται ως ένας από τους χρήστες του 

λογαριασμού. Επιπλέον, η αναγνώριση δεν πιστοποιεί απαραίτητα τον χρήστη για 

ένα ιδιαίτερο στόχο. 

 

1.2.4. Έλεγχος πρόσβασης 

 

Η κρυπτογραφία χρησιμοποιείται επίσης για να ρυθμίσει την πρόσβαση στη 

δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση. Η καλωδιακή τηλεόραση τίθεται έτσι ώστε 
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οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν μόνο τα κανάλια για τα οποία πληρώνουν. 

Καθώς υπάρχει μια απευθείας γραμμή από την καλωδιακή εταιρεία σε κάθε σπίτι 

συνδρομητή, η καλωδιακή εταιρεία θα στείλει μόνο αυτά τα κανάλια για τα οποία 

έχει πληρωθεί. Πολλές εταιρείες προσφέρουν κανάλια, που πληρώνεις για να τα 

βλέπεις, στους συνδρομητές τους. Αν ένα άτομο θέλει να παρακολουθήσει μια 

(πληρώνεις για να δεις) ταινία, τότε καλεί την καλωδιακή εταιρεία και την απαιτεί 

από αυτή. Σε ανταπόδοση, η καλωδιακή εταιρεία στέλνει ένα σήμα στο καλωδιακό 

κουτί του συνδρομητή, το οποίο αποκρυπτογραφεί την ζητηθείσα ταινία. 

Η δορυφορική τηλεόραση δουλεύει λίγο διαφορετικά καθώς οι εταιρείες 

δορυφορικής τηλεόρασης δεν έχουν μια απευθείας σύνδεση σε κάθε σπίτι 

συνδρομητή. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε με ένα δορυφορικό πιάτο μπορεί να 

διαλέξει τα σήματα. Για να λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων που έχουν ελεύθερη 

τηλεόραση, χρησιμοποιείται η κρυπτογραφία. Το κόλπο είναι να επιτρέπεται μόνο 

σ’αυτούς που έχουν πληρώσει για την υπηρεσία τους να ξεμπλέξουν την εκπομπή. 

Αυτό γίνεται με τους δέκτες. Σε κάθε συνδρομητή δίδεται ένας δέκτης. Ο δορυφόρος 

εκπέμπει σήματα που μπορούν μόνο να ξεμπλεχτούν από έναν τέτοιο δέκτη. 

Όπως είδαμε, η κρυπτογραφία χρησιμοποιείται ευρέως. Δεν χρησιμοποιείται 

μόνο στο internet, αλλά επίσης χρησιμοποιείται σε τηλέφωνα, τηλεοράσεις, και σε 

μια ποικιλία άλλων γνωστών οικιακών συσκευών. Χωρίς την κρυπτογραφία, οι 

hackers θα μπορούσαν να μπουν στο e-mail μας, να ακούσουν τις τηλεφωνικές μας 

συνδιαλέξεις, να τρυπήσουν στις καλωδιακές τηλεοράσεις και να αποκτήσουν 

ελεύθερη καλωδιακή υπηρεσία, ή να σπάσουν τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. 

Εξετάζοντας τις υπηρεσίες της ασφάλειας πληροφοριών που παρέχονται με την 

κρυπτογραφία, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα διαχωρίζονται σε πέντε 

βασικές κατηγορίες : 

 

Εμπιστευτικότητα των δεδομένων : η βεβαιότητα ότι τα δεδομένα είναι ακατάληπτα 

σε μη πιστοποιημένες ομάδες 

 

Επικύρωση της προέλευσης των δεδομένων : η βεβαιότητα ότι τα δεδομένα 

προέρχονται από μια συγκεκριμένη οντότητα 
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Ακεραιότητα των δεδομένων : η βεβαιότητα ότι τα δεδομένα δεν έχουν διαμορφωθεί 

από μια μη πιστοποιημένη οντότητα 

 

Επικύρωση οντότητας : η βεβαιότητα ότι μια οντότητα βρίσκεται σε μια επικοινωνία 

πραγματικού χρόνου με μια συγκεκριμένη οντότητα 

 

Μη – απάρνηση : η βεβαιότητα ότι μια οντότητα δε μπορεί αργότερα να αρνείται την 

προέλευση των δεδομένων 

 

 Ένα κρυπτογραφικό σχήμα σχεδιάζεται για να διευκολύνει την πρόνοια 

κάποιων υποσυνόλων αυτών των πέντε υπηρεσιών, είτε παρέχοντας τις υπηρεσίες 

απ’ευθείας είτε έμμεσα βοηθώντας την πρόνοιά τους. 

 Τα κρυπτογραφικά σχήματα μπορούν να διαχωριστούν είτε σε συμμετρικά 

σχήματα είτε σε ασύμμετρα ή σχήματα δημοσίου κλειδιού. Η τεχνική διαμόρφωση 

οποιουδήποτε σχήματος συμπεριλαμβάνει την περιγραφή των μεταλλάξεων που 

εφαρμόζονται στα δεδομένα. Αυτές οι μεταλλάξεις ελέγχονται από κλειδιά. Η σχέση 

μεταξύ των κλειδιών που ελέγχουν τις μεταλλάξεις ταξινομεί το σχήμα : αν τα 

κλειδιά είναι τα ίδια, το σχήμα είναι συμμετρικό ενώ εάν αναγκαία υπάρχουν δύο 

διαφορετικά κλειδιά κ1 και κ2 με την ιδιότητα το να είναι δύσκολο να εξάγεις το κ1 

από το κ2, το σχήμα είναι ασύμμετρο. Αυτή η σχέση μεταξύ κ1 και κ2 εξηγεί την 

ονοματολογία. Εννοείται ότι το κ2 μπορεί να δημοσιευτεί στο κοινό χωρίς την 

έκθεση του κ1 ή τις μεταλλάξεις που ελέγχονται από το κ1. Το κ2 είναι λοιπόν 

γνωστό ως το δημόσιο κλειδί ΡΚ και το κ1 ως το ιδιωτικό κλειδί SK. Μαζί το SK 

και το PK σχηματίζουν ένα ζευγάρι κλειδιών. Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού 

είναι η μελέτη των ασύμμετρων κρυπτογραφικών σχημάτων. 

 Τα σχήματα δημοσίου κλειδιού έχουν τραβήξει μεγάλη προσοχή γιατί είναι 

κλιμακωτά. Αυτό απεικονίζεται με το πρόβλημα διαχείρισης κλειδιών. Ας 

υποθέσουμε ότι σ’ένα δίκτυο n χρηστών κάθε ζευγάρι χρηστών επιθυμεί να είναι 

ικανό να επικοινωνεί μυστικά. Εάν ένα συμμετρικό σχήμα κρυπτογράφησης 

χρησιμοποιείται με αφέλεια τότε κάθε ζευγάρι πρέπει να θέσει ένα διαμοιραζόμενο 

κλειδί, που απαιτεί n(n-1)/2 διαφορετικά κλειδιά. Μια λιγότερο δυσκίνητη 

προσέγγιση σ’ένα μεγάλο δίκτυο θα ήταν να τεθεί ένα αξιόπιστο κέντρο που 
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διαμοιράζει ένα κλειδί με κάθε χρήστη και μεταφράζει όλες τις εμπιστευτικές 

επικοινωνίες. Ωστόσο, ενώ αυτό μειώνει τον αριθμό των κλειδιών που εμπλέκονται 

στο n, έχει τα μειονεκτήματα της τοποθέτησης μεγάλης εμπιστοσύνης στο κέντρο 

και δημιουργίας ενός σωλήνα με κάθε μήνυμα που περνάει από το κέντρο. Μια πιο 

κομψή λύση είναι για κάθε χρήστη να τίθεται ένα ασύμμετρο σχήμα 

κρυπτογράφησης. Η Αλίκη εκδίδει το κλειδί PKALICE που ελέγχει τη μετατροπή της 

κρυπτογράφησής της, ενώ το SKALICE  κρατείται μυστικό και χρησιμοποιείται για την 

αποκρυπτογράφηση. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί μόνο n ζευγάρια κλειδιών. 

 Η ελκυστικότητα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού γίνεται τώρα 

φανερή. Τα σχήματα δημοσίου κλειδιού είναι εύστροφα. Η λειτουργία τους είναι 

τυπικά ανεξάρτητη από το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα δεδομένα 

καταχωρούνται ή επικοινωνούνται. Καθώς η πληροφορία γίνεται αυξανόμενη 

κινητή, η γρήγορη κίνηση από εφαρμογή σε εφαρμογή και από σύστημα σε σύστημα 

γίνεται όλο και πιο επιθυμητή. Τα σχήματα δημοσίου κλειδιού είναι κλιμακωτά. Η 

λειτουργία τους ταιριάζει καλά σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες. Η έλευση των 

μεγάλης κλίμακας ανοικτών δικτύων όπως το Internet έχει ανάγκη από αυτή την 

ιδιότητα. Τί είδους σχήματα δημοσίου κλειδιού έχουν προταθεί; Ένα παράδειγμα 

είναι τα σχήματα των ασύμμετρων ψηφιακών υπογραφών. 

 Παράδειγμα : Τα σχήματα ψηφιακών υπογραφών είναι ικανά να παρέχουν 

πιστοποίηση της προέλευσης των δεδομένων, ακεραιότητα των δεδομένων και μή-

απάρνηση, και συγκροτούν το ψηφιακό ανάλογο της διαδικασίας, δημιουργίας και 

ελέγχου χειρόγραφων υπογραφών. Η τεχνική διαμόρφωση ενός τέτοιου σχήματος 

συμπεριλαμβάνει την περιγραφή τριών λειτουργιών : μια διαδικασία παραγωγής 

ζεύγους κλειδιών, μια μετάλλαξη υπογραφής και μια διορθωτική μετάλλαξη. 

 Για να χρησιμοποιήσουμε το σχήμα, ο Bob πρώτα εφαρμόζει την διαδικασία 

παραγωγής κλειδιού για να επιλέξει ένα ζεύγος κλειδιών (SKBOB , PKBOB ). 

Χρησιμοποιεί το SKBOB    για να ελέγξει την μετάλλαξη υπογραφής, και εκδίδει το 

PKBOB έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ελέγξει την 

διορθωτική μετάλλαξη και να ελέγξει τις υπογραφές του. Για να υπογράψει ένα 

μήνυμα Μ, ο Bob απλά εφαρμόζει την μετάλλαξη υπογραφής με το κλειδί  SKBOB  . 

Η μετάλλαξη υπογραφής εξάγει μια υπογραφή Σ στο Μ. Αυτό συμβολίζεται με 

Σ Sign SKBOB (M). Το υπογεγραμμένο μήνυμα αποτελείται από το ζεύγος (Μ,Σ). 
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 Όταν η Alice λαμβάνει ένα υπογεγραμμένο μήνυμα (Μ,Σ’) ανακτώντας το 

εκδοθέν αντίγραφο του ΡKBOB , και μεταλάσσοντας το ζευγάρι χρησιμοποιώντας την 

διορθωτική μετάλλαξη με το κλειδί ΡKBOB : Verify PKBOB  (Μ,Σ’) ∈ {Accept, 

Reject}. Η Alice συμπεραίνει ότι το (Μ,Σ’) είναι πραγματικά ένα υπογεγραμμένο 

μήνυμα από τον Bob αν και μόνο αν η εξελεγκτική μετάλλαξη εξάγει Accept. 

 Για να καθοριστεί καλά το σχήμα της υπογραφής, απαιτούμε ότι η 

εξελεγκτική μετάλλαξη δέχεται πραγματικά κάθε υπογεγραμμένο μήνυμα (μ,Σ) που 

παράγεται από τον Bob. 

 Για τις χειρόγραφες υπογραφές, η πιο προφανής απαίτηση ασφαλείας για ένα 

σχήμα ψηφιακής υπογραφής είναι ότι η πλαστογραφία είναι δύσκολη. Ωστόσο η 

πλαστογραφία στη ψηφιακή περίπτωση διαφέρει από την πλαστογραφία στη 

χειρόγραφη περίπτωση. Καθώς τα ψηφιακά δεδομένα αναπαρίστανται με δυαδικά 

αλφαριθμητικά και εύκολα διπλασιάζονται, δεν είναι αρκετό για τον Bob για να 

προσθέσει απλά ένα σταθερό αλφαριθμητικό Σ σε κάθε μήνυμα. Σε αυτήν την 

περίπτωση ένας αντίπαλος θα μπορούσε να πλαστογραφήσει την υπογραφή του Bob 

απλά αντιγράφοντας το Σ και προσθέτοντάς το σε οποιοδήποτε μήνυμα. Έτσι οι 

υπογραφές θα έπρεπε να είναι εξαρτημένα μηνύματα και μόνο ο Bob θα έπρεπε να 

ήταν ικανός να παράγει έγκυρα ζευγάρια (Μ,Σ). Αυτό υπονοεί μια απαίτηση που 

πρέπει να μην είναι ικανή να εξάγει το  SKBOB από το ΡKBOB  και έτσι, όπως 

ειπώθηκε, τα σχήματα υπογραφών να είναι ασύμμετρα. 

 Για να δείξουμε το γιατί τα ασφαλή σχήματα υπογραφών είναι ικανά να 

παρέχουν τις υπηρεσίες της πιστοποίησης προέλευσης δεδομένων, ακεραιότητας 

δεδομένων, μή απάρνησης, ας παρατηρήσουμε το ακόλουθο. Αν η Alice πειστεί ότι 

το PKBOB είναι το δημόσιο κλειδί του Bob, είναι σίγουρη ότι το Μ προήλθε 

πραγματικά από τον Bob και δεν άλλαξε, καθώς είναι δύσκολο να πλαστογραφηθεί 

υπογεγραμμένο μήνυμα. Έτσι λοιπόν παρέχονται πιστοποίηση προέλευσης 

δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων. Αν αργότερα ο Βοb αρνείται να υπογράψει 

το Μ, η Alice μπορεί να παρουσιάσει το (Μ,Σ) σ’έναν κριτή. Ο κριτής ελέγχει το 

(Μ,Σ) χρησιμοποιώντας το PKBOB  και καταλήγει ότι ο Bob θα πρέπει να είχε 

υπογράψει το Μ γιατί τα υπογεγραμμένα μηνύματα είναι δύσκολο να 

πλαστογραφηθούν. Έτσι θεωρητικά παρέχεται και η μή-απάρνηση. 
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 Οι ψηφιακές υπογραφές είναι ένα παράδειγμα από ένα γενικό σχήμα 

δημοσίου κλειδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εφαρμογή για να παρέχει 

υπηρεσίες ασφαλείας. Ο σκοπός της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι να 

σχεδιάζει, αναλύει και εφαρμόζει σχήματα δημοσίου κλειδιού. Με την πάροδο των 

χρόνων, διάφορα κρίσιμα συστατικά αυτής της διαδικασίας έχουν αναγνωριστεί. 

Μιλώντας γενικότερα, τα συστατικά αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις 

φάσεις, οι οποίες είναι : 

Μαθηματικά : η σχεδίαση και ανάλυση κατάλληλων μαθηματικών συναρτήσεων 

από τις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν σχήματα δημοσίου κλειδιού. 

Επιστήμη των υπολογιστών : η αναγνώριση γενικών σχημάτων όπως σχήματα 

υπογραφών και η κατασκευή τους από κατάλληλες μαθηματικές συναρτήσεις. 

Μηχανική : η εφαρμογή σχημάτων μ’ένα ασφαλή και ικανό τρόπο μέσα σ’ένα 

σύστημα. 

Management : η ανάλυση των απαιτήσεων ασφαλείας μιας εφαρμογής και η επιλογή 

και το management ενός συστήματος για να συναντήσει αυτές τις απαιτήσεις. 

 

1.3. Η ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ INTERNET 

 

 Το Internet, που αποτελείται από εκατομμύρια συνδεδεμένους υπολογιστές, 

επιτρέπει σχεδόν στιγμιαία επικοινωνία και μεταφορά πληροφορίας ανά τον κόσμο. 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το e-mail για να εκπροσωπούνται μεταξύ τους. Το 

World Wide Web χρησιμοποιείται για online εργασία, διαμοιρασμό δεδομένων, 

marketing, έρευνα, μαθησιακούς σκοπούς και μυριάδες άλλες δραστηριότητες. 

 Η κρυπτογραφία κάνει ασφαλή web sites και καθιστά δυνατές και ασφαλείς 

τις ηλεκτρονικές εκπομπές. Για να είναι ασφαλές ένα web site όλα τα δεδομένα που 

εκπέμπονται μεταξύ των υπολογιστών όπου κρατούνται τα δεδομένα και όπου 

λαμβάνονται θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα. Αυτό επιτρέπει τους ανθρώπους 

να εκτελούν online τραπεζικές εργασίες, online εμπορικές εργασίες και να κάνουν 

online αγορές με τις πιστωτικές τους κάρτες, χωρίς να ανησυχούν ότι οποιαδήποτε 

από τις πληροφορίες λογαριασμού τους εκτίθεται. Η κρυπτογραφία είναι πολύ 

σημαντική στη συνεχόμενη ανάπτυξη του Internet και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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 Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Με το 

κλείσιμο του προηγούμενου αιώνα, οι εμπορικές συναλλαγές στο internet 

αναμένεται να ξεπεράσουν τον τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Αυτό το 

επίπεδο της δραστηριότητας δε θα μπορούσε να υποστηριχτεί χωρίς τη 

κρυπτογραφική ασφάλεια. Έχει ειπωθεί ότι είναι ασφαλέστερο για κάποιον να 

χρησιμοποιεί την πιστωτική του κάρτα στο internet παρά σε ένα μαγαζί ή 

εστιατόριο. Απαιτείται  πολύ περισσότερη δουλειά για να κατασχεθούν νούμερα 

πιστωτικών καρτών μέσω δικτύων υπολογιστών απ’ότι χρειάζεται με το απλό 

περπάτημα  στα τραπέζια ενός εστιατορίου κρατώντας τις αποδείξεις των 

πιστωτικών καρτών. Αυτά τα επίπεδα ασφαλείας, αν και δε χρησιμοποιούνται ακόμη 

διαδεδομένα, δίνουν την έννοια για την ενδυνάμωση των θεμελίων με τα οποία το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αναπτυχθεί. 

 Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το e-mail για να συνάπτουν προσωπικές και 

εργασιακές σχέσεις σε καθημερινή βάση. Το e-mail δεν έχει φυσική φόρμα και 

μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονικά σε περισσότερα από ένα μέρη την ίδια χρονική 

στιγμή. Αυτό θέτει ένα πιθανό πρόβλημα καθώς αυξάνεται η πιθανότητα για έναν 

εισβολέα να κάνει μια κράτηση της εκπομπής. Η κρυπτογράφηση προστατεύει το e-

mail καθιστώντας το πολύ δύσκολο να διαβαστεί από οποιοδήποτε απρόθυμο 

άνθρωπο. Οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να 

πιστοποιήσουν την καταγωγή και το περιεχόμενο ενός μηνύματος e-mail. 
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 

2.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 

Ο ρόλος των μαθηματικών είναι να σχεδιάζει και αναλύει μαθηματικές 

συναρτήσεις κατάλληλες για χρήση στα δημοσίου κλειδιού κρυπτογραφικά 

σχήματα. Με την πάροδο των χρόνων, κάποιοι γενικοί τύποι κατάλληλων 

συναρτήσεων προτάθηκαν. Οι πιο γνωστές είναι οι one-way συναρτήσεις και οι 

trapdoor one-way συναρτήσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από τους Diffie και 

Hellmann. Για να απεικονίσουμε το σκοπό των μαθηματικών, θα εξετάσουμε αυτούς 

τους γενικούς τύπους συναρτήσεων και θα συζητήσουμε την πρόοδο που έγινε στην 

κατεύθυνση του καθορισμού και ανάλυσης συγκεκριμένων πραγματώσεών τους. 

 Και πρώτα για τις one-way συναρτήσεις. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται 

είναι η ιδέα μιας οικογένειας one-way συναρτήσεων. Μια οικογένεια συναρτήσεων 

F={Fk} k ∈ N είναι ένα σύνολο συναρτήσεων που διαμοιράζεται σε υποσύνολα Fk. 

Στην περίπτωση μας, ας σκεφτούμε το k ως μια παράμετρο ασφαλείας. 

 

Ορισμός 1 : Μια οικογένεια συναρτήσεων F= {Fk} k ∈ N είναι μια one-way 

οικογένεια συναρτήσεων εάν για το k∈ N  : 

i) ∀ f ∈ Fk , f :x⇒y και ∀ x ∈ X ,η f(x) είναι εύκολη να υπολογιστεί 

ii) για f ∈ R Fk , f :x⇒y και για y∈ R Y, είναι δύσκολο να βρεθεί ένα x τέτοιο ώστε 

f(x)=y. 

 

Για παράδειγμα εδώ y ∈ RY σημαίνει ότι το y επιλέγεται ομοιόμορφα τυχαία 

από το Υ. Συχνά λέμε ότι η f  ∈ F είναι μια one-way συνάρτηση. 

 Τώρα είναι απαραίτητο να περιγράψουμε την έννοια του «εύκολος» και 

«δύσκολος». Ο καθορισμός μιας οικογένειας one-way συναρτήσεων είναι 

υπολογιστικός στη φύση του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια λύση στα προβλήματα 

που τίθονται σε κάθε μία από τις συνθήκες και η δυσκολία βρίσκεται στην εύρεση 
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αυτών των λύσεων. Οι φυσικοί ορισμοί του «εύκολος» και «δύσκολος» δανείζονται 

λοιπόν από τη θεωρία των υπολογισμών. Το «εύκολος» χρησιμοποιήται για να 

εννοήσουμε ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που βρίσκει τη λύση σε πολυωνυμικό 

χρόνο στο k, και παρόμοια το «δύσκολος» χρησιμοποιήται για να δείξουμε ότι δεν 

υπάρχει αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου. Αλγόριθμοι πιθανότητας επιτρέπονται. 

Βεβαίως, απαιτούμε επίσης ότι ο «εύκολος» αλγόριθμος είναι πραγματικά ικανός και 

ότι το «δύσκολο» πρόβλημα είναι υπολογιστικά δυσχείριστο για μεγέθη k που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρακτικά.  

 Κάποια εξήγηση για τη δεύτερη συνθήκη απαιτείται. Πιθανώς να βοηθάει 

στην προαίσθηση να σκεφτούμε το ακόλουθο «παιχνίδι» που συμπεριλαμβάνει έναν 

αλγόριθμο ή «παίκτη» Α. Ας πάρουμε μια οικογένεια συναρτήσεων F. Πρώτα 

αρχικοποιούμε το παιχνίδι επιλέγοντας τα k ∈ N και f ∈ R f k και y ∈ RY. Έπειτα 

αρχίζουμε το παιχνίδι δίνοντας στο Α μια περιγραφή του f και την τιμή y. O Α 

κερδίζει αν μαντεύεται σωστά μια προ-εικόνα x του y. Ενδιαφερόμαστε για την 

πιθανότητα που ο Α κερδίζει το παιχνίδι. Αυτή η πιθανότητα διατιμάται με την 

τυχαία επιλογή των x και y και καθώς επιτρέπουμε αλγόριθμους πιθανότητας, τις 

τυχαίες αποφάσεις του Α. Η οικογένεια συναρτήσεων F είναι one-way εάν η 

πιθανότητα που κάθε πιθανός αλγόριθμος κερδίζει το παιχνίδι είναι αμελητέα. 

 Οι Diffie και Hellmann απεκάλυψαν το κλασικό παράδειγμα μιας one-way 

συνάρτησης που βασίζεται στους διακριτούς εκθέτες. Διαλέξτε έναν πρώτο p και 

έναν γεννήτορα g του Zp *. Τότε η συνάρτηση f :  Zp * ⇒  Zp *   που δίδεται από το 

f(x)= gx mod p πιστεύεται ότι είναι μια one-way συνάρτηση. Το σχετιζόμενο 

δύσκολο πρόβλημα, γνωστό ως το πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου είναι το εξής : 

Για y  ∈ R Zp
*  , βρείτε το x τέτοιο ώστε gx  = y mod p . Εδώ το f υπονοείται ως εξής 

: κάθε fk αποτελείται από τις συναρτήσεις f που σχετίζονται με κάθε k-bit πρώτο. 

Αυτό πιστεύεται ότι είναι ένα παράδειγμα μιας οικογένειας one-way συναρτήσεων 

πρώτα γιατί υπάρχει ένας ικανός αλγόριθμος για εκθετοποίηση modulo p και κατά 

δεύτερο λόγο γιατί δεν υπάρχει ικανός αλγόριθμος για να επιλύει το πρόβλημα του 

διακριτού λογαρίθμου. 

Το πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου σχηματίζει τη βάση για την 

ασφάλεια ενός αριθμού σχημάτων δημοσίου κλειδιού. Το πρόβλημα λοιπόν έχει 
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λάβει λεπτομερή εξέταση με την πάροδο του χρόνου και ο καλύτερος αλγόριθμος 

που έχει βρεθεί για το πρόβλημα τρέχει σε υποεκθετικό χρόνο.  

Το δεύτερο γενικό είδος συναρτήσεων είναι η συνάρτηση trapdoor one-way . 

Ορισμός 2 : Η οικογένεια συναρτήσεων F = {fk } k ∈  N είναι οικογένεια 

συναρτήσεων trapdoor one-way εάν : 

1) η F είναι οικογένεια one-way συναρτήσεων και για k ∈ N  : 

2) για κάθε f ∈ Fk,  f : X ⇒ Y, υπάρχει κάποια επιπρόσθετη 

πληροφορία ”trapdoor”, η γνώση της οποίας κάνει «εύκολο» να 

βρεθεί το y ∈ Y, για ένα x τέτοιο ώστε f(x)=y. 

Ξανά, καλούμε την f ∈ F  μια συνάρτηση trapdoor one-way. Στην 

πραγματικότητα οι συναρτήσεις trapdoor one-way απεικονίζουν γιατί οι ορισμοί μας 

πρέπει να είναι στα πλαίσια των οικογενειών συναρτήσεων αντί για ανεξάρτητες 

συναρτήσεις. Για κάθε trapdoor one-way συνάρτηση, υπάρχει προφανώς ένας ικανός 

αλγόριθμος που αντιστρέφει την συνάρτηση : ονομαστικά ο αλγόριθμος που 

εκμεταλλεύεται την trapdoor πληροφορία για αυτή τη συνάρτηση. Έτσι το καλύτερο 

που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι δεν υπάρχει ικανός αλγόριθμος που μπορεί να 

αντιστρέψει όλες τις συναρτήσεις σε μια οικογένεια συναρτήσεων.  

Το κλασικό παράδειγμα μιας trapdoor one-way συνάρτησης ανακαλύφτηκε 

από τους Rivest, Shamir και Adleman. Διαλέξτε τους πρώτους p και q, σχηματίστε 

το n=pq  και επιλέξτε τον e σχετικά πρώτο στο φ(n)=(p-1)(q-1). Τότε η συνάρτηση  

f : Zn⇒  Zn   που δίδεται από το f(x)= x  mod n είναι μια συνάρτηση trapdoor        

one-way. Το σχετιζόμενο δύσκολο πρόβλημα, γνωστό και ως πρόβλημα RSA 

σύμφωνα με τους εφευρέτες του είναι το εξής : για  y  ∈  Z , βρείτε x τέτοιο ώστε    

y = x   mod n , και η σχετιζόμενη trapdoor πληροφορία είναι η γνώση της 

παραγοντοποίησης του n. Σ’αυτή την περίπτωση η καθοριζόμενη οικογένεια 

συναρτήσεων F συμπεριλαμβάνει τα σύνολα F  που περιέχουν τις συναρτήσεις f που 

αντιστοιχούν σε κάθε k-bit modulus n, το οποίο είναι το προϊόν δύο πρώτων ίδιου 

μεγέθους. Αυτή η οικογένεια συναρτήσεων σχηματίζει τη βάση για την ασφάλεια 

του κρυπτοσυστήματος RSA και των παραμέτρων του. Όπως με το πρόβλημα του 

διακριτού λογαρίθμου, οι πιο γνωστοί γενικοί αλγόριθμοι για την επίλυση του 

προβλήματος RSA παίρνουν υποεκθετικό χρόνο και βασίζονται στην 

παραγοντοποίηση του n. 

e

R n

e

k
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Οι παραπάνω συναρτήσεις που βασίζονται στην εκθετοποίηση modulo p και 

εκθετοποίηση modulo n μελετήθηκαν εκτεταμένα και έτσι είναι γενικά παραδεκτό 

ότι είναι παραδείγματα μιας συνάρτησης one-way και μιας συνάρτησης trapdoor 

one-way αντίστοιχα. Ωστόσο το κύριο μειονέκτημα της χρήσης τους είναι ότι δεν 

υπάρχει απόδειξη της σκληρότητάς τους. Πραγματικά δεν υπάρχουν υποψήφιες 

συναρτήσεις για τις οποίες το σχετιζόμενο δύσκολο πρόβλημα μπορεί να αποδειχτεί 

δύσκολο. 

Πολύς χρόνος και προσπάθεια καταβλήθηκαν για να ξεπεραστεί αυτό το 

μειονέκτημα. Μια λύση στο άμεσο μέλλον φαίνεται δύσκολη. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα σ’αυτή την κατεύθυνση μέχρι στιγμής αποδεικνύουν ασφάλεια σε 

κάποιο περιορισμένο υπολογιστικό μοντέλο. Για παράδειγμα ο Shoup αποδεικνύει 

ότι το πρόβλημα του διακριτού λογάριθμου είναι δύσκολο στο πρόσωπο ενός 

αντιπάλου με περιορισμένη πρόσβαση στη λειτουργία της ομάδας που προσπαθεί να 

επιλύσει το γενικό πρόβλημα στα όποια στοιχεία της ομάδας κωδικοποιούνται 

τυχαία. 

Στο μεταξύ περισσότερες υποψήφιες συναρτήσεις προτείνονται και η σχετική 

δυσκολία διαφόρων προβλημάτων ερευνάται. Ο βασικός στόχος αυτής της έρευνας 

είναι να κάνει την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού λιγότερο βασιζόμενη πάνω στη 

δυσκολία ενός οποιουδήποτε προβλήματος. Πεπερασμένα πεδία και ο δακτύλιος των 

ακεραίων modulo n ήταν οι πιο δημοφιλείς δομές για έρευνα επειδή η αριθμητική 

μπορεί να εκτελεστεί ικανοποιητικά σε αυτές τις ρυθμίσεις. 

Συνδυαστικά προβλήματα προσφέρουν ακόμη μια ελκυστική λεωφόρο, 

κυρίως επειδή η θεωρία της πολυπλοκότητας και η θεωρία της ΝΡ-

συμπληρωματικότητας παρέχουν κάποια εκτίμηση για υποψήφιες συναρτήσεις. Δύο 

δυσκολίες εμπόδισαν αυτή την προσέγγιση : πρώτα τα NP-complete προβλήματα 

έχουν καταλάβει καλά τη πολυπλοκότητα της χειρότερης περίπτωσης, αλλά η 

κρυπτογραφία σχετίζεται με την ευκρινή ιδέα της πολυπλοκότητας μέσης 

περίπτωσης, και κατά δεύτερο λόγο αποδείχτηκε δύσκολο να ενθέσεις trapdoors σε 

συναρτήσεις που καθορίζονται μέσω συνδυαστικών προβλημάτων. Παρόλα αυτά, 

αυτή η πιθανότητα συνεχίζει να ανακαλύπτεται, και κάποιες πρόσφατες θεωρητικές 

αναπτύξεις οδήγησαν σε ανανεωμένο ενδιαφέρον. 
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Άλλες αλγεβρικές δομές, όπως το σύνολο των σημείων σε μια ελλειπτική 

καμπύλη πάνω σ’ένα πεπερασμένο πεδίο, η Jacobian ενός μικρού γένους 

υπερελλειπτικής καμπύλης πάνω σ’ένα πεπερασμένο πεδίο και το σύνολο τάξης ενός 

φανταστικού τετραγωνικού αριθμητικού πεδίου, επίσης έχουν ανακαλυφτεί. Ένας 

δεύτερος στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να βρεθούν υποψήφιες συναρτήσεις με 

την ιδιότητα ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος υποεκθετικού χρόνου για το σχετιζόμενο 

δύσκολο πρόβλημα. Τέτοιες συναρτήσεις θα προσέφεραν την ελπίδα μεγαλύτερης 

ικανότητας και υψηλότερης ασφάλειας. 

Η ανάλυση της σχέσης μεταξύ διαφόρων υποψηφίων πρόσφατα οδήγησε σε 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Δύο σχέσεις έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτα, επειδή 

τα περισσότερα κρυπτογραφικά συστήματα που βασίζονται στο πρόβλημα του 

διακριτού λογαρίθμου στην πραγματικότητα βασίζονται στη δυσκολία του 

σχετιζόμενου προβλήματος Diffie-Hellmann, η σχέση μεταξύ του διακριτού 

λογάριθμου και των προβλημάτων Diffie-Hellmann μελετήθηκε. Κατά δεύτερο 

λόγο, επειδή η μόνη γνωστική γενική μέθοδος για την επίλυση των προβλημάτων 

RSA είναι η παραγοντοποίηση του modulus n, η προφανής ερώτηση είναι : είναι το 

πρόβλημα RSA και το πρόβλημα παραγοντοποίησης ισοδύναμα ; 

Οι συναρτήσεις one-way και οι συναρτήσεις trapdoor one-way είναι μόνο 

δύο παραδείγματα γενικών χρήσιμων συναρτήσεων στην κατασκευή των 

κρυπτογραφικών σχημάτων δημοσίου κλειδιού. Άλλες χρήσιμες γενικές συναρτήσεις 

επίσης αναλύθηκαν από μαθηματικούς. Ωστόσο, εξαιτίας της στενής σύνδεσης 

μεταξύ της ύπαρξης ασφαλών σχημάτων και της ύπαρξης συναρτήσεων one-way και 

trapdoor one-way, η σχεδίαση και ανάλυση αυτών των συναρτήσεων παραμένει η 

κύρια περιοχή έρευνας για τους μαθηματικούς σ’αυτό το πεδίο. 

 

 2.2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Ο ρόλος της επιστήμης των υπολογιστών είναι η κατασκευή σχημάτων 

δημοσίου κλειδιού από μαθηματικές συναρτήσεις. Αναγνωρίζουμε 3 συστατικά 

αυτού του σκοπού : αναγνώριση γενικών σχημάτων, αναγνώριση κατάλληλων 

απειλητικών μοντέλων και instantiating σχημάτων. (ένα instantiation ενός γενικού 
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σχήματος είναι μια συγκεκριμένη πρόταση σχεδιασμένη να είναι παράδειγμα του 

γενικού σχήματος.) 

 

2.2.1. Αναγνωρίζοντας Σχήματα 

 

Οι επιστήμονες των υπολογιστών έχουν αναγνωρίσει έναν αριθμό από γενικά 

κρυπτογραφικά σχήματα δημοσίου κλειδιού. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν 

σχήματα κρυπτογράφησης, σχήματα υπογραφών, σχήματα συμφωνίας κλειδιού, 

σχήματα μεταφοράς κλειδιού και σχήματα αναγνώρισης. Καθένα από αυτά είναι 

ικανό στη βοήθεια για την πρόνοια κάποιων υποσυνόλων των πέντε υπηρεσιών 

κατασκευής τοιχωμάτων. Προηγουμένως για παράδειγμα είδαμε πως ένα σχήμα 

υπογραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει πιστοποίηση της προέλευσης 

δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων και μη-απάρνηση. Βεβαίως, κυρίως η 

αναγνώριση ενός γενικού σχήματος δεν είναι τόσο μεγάλης χρήσης εκτός και αν το 

σχήμα μπορεί με κάποιο τρόπο να αρχικοποηθεί. 

Ωστόσο βοηθάει σίγουρα να έχουμε μια επίσημα διατυπωμένη ιδέα του τι 

συνεπάγεται κάθε γενικό σχήμα. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

παράγουμε ορίσματα του γενικού σχήματος και τους στόχους ασφαλείας του γενικού 

σχήματος που είναι ανεξάρτητα από κάθε instantiation. Αυτοί οι ορισμοί καθορίζουν 

την ανάλυση συγκεκριμένων instantiations των γενικών σχημάτων. Περαιτέρω 

επιτρέπουν στους σχεδιαστές συστημάτων να αποφασίσουν πάνω σ’ένα γενικό 

σχήμα χωρίς την προστιθέμενη σύγχυση μιας ιδιαίτερης instantiation. Για 

παράδειγμα, οι σχεδιαστές μπορούν να αποφασίσουν για το πότε ένα ασύμμετρο 

σχήμα κρυπτογράφησης πληρεί πραγματικά τις απαιτήσεις ασφαλείας χωρίς να έχει 

να διαλέξει μεταξύ ενός σχήματος RSA και ενός σχήματος ElGamal ταυτόχρονα. 

Ας δούμε το είδος των αφηρημένων ορισμών που διατυπώθηκαν για τα 

σχήματα υπογραφών. 

Παράδειγμα :  Είδαμε προηγουμένως, τι είναι ένα σχήμα υπογραφής και πως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ καθορίζουμε τις απαντήσεις μας. Ο Ορισμός 3 

περιγράφει την ακριβή δομή ενός σχήματος υπογραφής και ο ορισμός 4 καθορίζει τις 

απαιτήσεις ασφαλείας του. Έστω ότι Μ παριστάνει το σύνολο όλων των μηνυμάτων 

που μπορεί να υπογραφούν και S το σύνολο όλων των πιθανών υπογραφών. 
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Ένα σχήμα υπογραφής αποτελείται από μια τριπλέτα (KeyGen, Sign, Verify) 

ικανών αλγορίθμων. Το KeyGen παράγει ζευγάρια κλειδιών (SK, PK). Το Sign 

παίρνει σαν δεδομένο ένα ιδιωτικό κλειδί SK που παράγεται χρησιμοποιώντας το 

KeyGen και ένα μήνυμα ΜΕΜ και παράγει μια υπογραφή Σ στο Μ. Το Verify 

παίρνει ως δεδομένο ένα δημόσιο κλειδί που παράγεται χρησιμοποιώντας KeyGen 

και ένα σημαινόμενο υπογεγραμμένο μήνυμα            (Μ.Σ’) ∈  Μ Χ S και προσφέρει 

το υπογεγραμμένο μήνυμα είτε ως έγκυρο είτε ως άκυρο. Επιμένουμε ότι : 

Verify (M,Σ) = Accept ∀ Σ ∈ {Sign (M)} PK SK

έτσι ώστε το Verify πραγματικά επιβεβαιώνει ότι όλα τα υπογεγραμμένα 

μηνύματα που παράγονται χρησιμοποιώντας το SK είναι έγκυρα. 

Για να καθορίσουμε την ασφάλεια ενός σχήματος υπογραφής, σκεφτόμαστε 

το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας αντίπαλος Ε. Ο στόχος του αντιπάλου είναι να 

πλαστογραφήσει ένα υπογεγραμμένο μήνυμα. 

Ορισμός 3 : Ένα σχήμα υπογραφής (KeyGen, Sign, Verify) είναι ένα ασφαλές 

σχήμα υπογραφής aν για όλους τους αντιπάλους Ε η πιθανότητα που καθορίζεται από : 

Pr[(SK,PK) ⇐ KeyGen;(M,Σ’) ⇐  Ε: Verify  (M,Σ’)=Accept] είναι 

αμελητέα. Εδώ για παράδειγμα (PK,SK) ⇐  KeyGen  δηλώνει το γεγονός ότι KeyGen 

επιλέγει το ζευγάρι κλειδιού (SK,PK). 

PK

Κάποια εξήγηση του παραπάνω ορισμού είναι σε λειτουργία. Όπως και 

προηγουμένως, πιθανώς κάποια προαίσθηση μπορεί να συλλεχθεί από τη σκέψη στα 

πλαίσια ενός «παιχνιδιού» που σχετίζεται με τον ορισμό με τον οποίο είναι σχετικός 

ένας ιδιαίτερος αντίπαλος Ε. Θέστε ένα σχήμα υπογραφής (KeyGen, Sign, Verify). 

Ιδρύστε το παιχνίδι διαλέγοντας ένα ζευγάρι κλειδιού χρησιμοποιώντας το KeyGen. 

 Τώρα αρχίστε το Ε. Το Ε εξάγει μια προσπάθεια πλαστογραφίας (Μ,Σ’). Ο Ε 

κερδίζει το παιχνίδι εάν (Μ,Σ’) είναι ένα έγκυρο υπογεγραμμένο μήνυμα που 

αντιστοιχεί στο ζευγάρι κλειδιού που παρήχθηκε. Ενδιαφερόμαστε για την 

πιθανότητα ότι ο Ε κερδίζει το παιχνίδι. Αυτή η πιθανότητα διατιμάται πάνω από τις 

τυχαίες επιλογές που γίνονται από το KeyGen και οποιεσδήποτε τυχαίες αποφάσεις 

που παίρνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Ε. Αυτό το σχήμα υπογραφής 

είναι ασφαλές εάν κανένας αντίπαλος δεν κερδίζει το παιχνίδι με καλύτερη από 

αμελητέα πιθανότητα. Οι παραπάνω δειγματικοί ορισμοί είναι χαρακτηριστικοί 

αυτών που παρήχθηκαν για άλλα γενικά σχήματα. Προσέξτε ιδιαίτερα, πόσο δυνατός 
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είναι ο ορισμός της ασφαλείας. Ο ορισμός συμφωνεί ότι κανένας αντίπαλος δε θα 

ήταν ικανός να πλαστογραφήσει μια έγκυρη υπογραφή ή οποιοδήποτε μήνυμα. Στις 

περισσότερες εφαρμογές η τεράστια πλειοψηφία των μηνυμάτων θα είναι non-

sensical και αυτό που πραγματικά θα χρειαζόμαστε είναι ότι είναι δύσκολο να 

πλαστογραφήσουμε υπογραφές σε επικίνδυνα μηνύματα όπως «ο Bob χρωστάει 

στον Fred 1000$». Ωστόσο το σύνολο των μηνυμάτων που έχουν νόημα θα 

διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή εξαρτώντας στο πως τα δεδομένα 

κωδικοποιούνται. Από τη στιγμή που δε θέλουμε να έχουμε να ξαναδιατιμήσουμε 

την έννοια της ασφάλειας για κάθε εφαρμογή, έχει νόημα να έχουμε έναν ορισμό της 

ασφάλειας που είναι αρκετά δυνατός για να ενσωματώσει την ασφάλεια σε κάθε 

καταληπτή εφαρμογή. 

Το ίδιο είναι αληθινό για τον γενικό ορισμό της ασφαλείας των σχημάτων 

κρυπτογράφησης. Στις περισσότερες εφαρμογές δεν ενδιαφερόμαστε εάν το 

κρυπτοκείμενο διαρρέει λίγα bits πληροφορίας για το αρχικό κείμενο. Ωστόσο εάν η 

Alice χρησιμοποιεί το σχήμα για να μεταφέρει μόνο τα μηνύματα 

”buy” ή “sell” στον μεσίτη του χρηματιστηρίου, τότε η απώλεια ενός απλού bit δεν 

είναι αποδεκτή. Έτσι ο γενικός ορισμός της ασφάλειας για ένα σχήμα 

κρυπτογράφησης θα ήταν αρκετά δυνατός να αποκλείσει ακόμη και ένα απλό bit 

απλού κειμένου που διαρρέει από το κρυπτοκείμενο. 

Γενικά, είναι πάντοτε επιθυμητό να χρησιμοποιούμε ορισμούς ασφαλείας 

που είναι αρκετά δυνατοί να στεγάσουν οποιαδήποτε καταληπτή εφαρμογή. Αυτή η 

προσέγγιση έχει ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα για αυτές τις προτεινόμενες 

instantiations : σημαίνει ότι δε χρειάζεται να προσπαθήσουμε και να μαντέψουμε 

που θα εφαρμοστεί η πρότασή τους. 

Η διαδικασία αναγνώρισης και καθορισμού γενικών σχημάτων που έχουμε 

περιγράψει είναι επί πορείας. Νέα γενικά σχήματα συνεχίζουν να προτείνονται. 

Περισσότερο πρόσφατες αφίξεις συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικά σχήματα 

μετρητών : αυτά τα σχήματα στοχεύουν να παρέχουν μια ασφαλή ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση για χρήση του φυσικού νομίσματος όπως σημειώσεις και 

νομίσματα. 

Σχήματα Threshold : αυτά τα σχήματα μοιράζουν την ικανότητα να εκτελούν 

κάποια μετάλλαξη εντός ορισμένων οντοτήτων. Για παράδειγμα, σ’ένα threshold 
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σχήμα υπογραφής η δυνατότητα να υπογράφεις μηνύματα διαμοιράζεται. 

Παρομοίως οι ακριβείς ορισμοί γενικών σχημάτων, και ιδιαίτερα οι ορισμοί της 

ασφάλειας, συνεχίζουν να υπάρχουν. 

 

2.2.2. Αναγνωρίζοντας Μοντέλα Απειλής 

 

Ο οξύνοος αναγνώστης θα έχει προσέξει κάτι να λείπει από τον παραπάνω 

Ορισμό 3. Όταν καθορίσαμε την ασφάλεια ενός σχήματος υπογραφής είμαστε πολύ 

αβέβαιοι για τη λειτουργία του αντιπάλου Ε και αποτρέψαμε να τοποθετήσουμε 

οποιοδήποτε περιορισμό στις ικανότητες του Ε. Με την πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται 

τέλεια αποδεκτό καθώς δε  μπορούμε να περιμένουμε “real life” επιθέσεις για να 

παίξουν με τους κανόνες και να προσκολληθούν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο 

περιορισμό που θα θέλαμε να τοποθετήσουμε πάνω σε αυτές. Ωστόσο, από την άλλη 

μεριά, είναι πιθανό να είναι σκληρό να αποτρέψεις επιθέσεις από δυνατούς 

αντιπάλους και είναι συνήθως δίκαιο στην “real life” να προβλέψεις ότι οι εισβολείς 

θα είναι περιορισμένοι λόγω κόστους, χρόνου, υπολογιστικής δύναμης, πρόσβασης 

σε ασφαλείς τοποθεσίες και παρόμοια. 

Αυτή η αντιπαράθεση κάνει ενδιαφέρουσα την έρευνα διαφόρων μοντέλων 

απειλής. Θα θέλαμε να μάθουμε τι είδους επιθέσεις ένας αντίπαλος μπορεί να 

προσπαθήσει να λανσάρει σ’ένα σχήμα δημοσίου κλειδιού και πότε το σχήμα που 

χρησιμοποιούμε είναι ασφαλές έναντι αυτών των απειλών. 

Η αναγνώριση των μοντέλων απειλής δεν είναι μια ευθυτενής διαδικασία. 

Όταν ένα σχήμα εφαρμόζεται στον «πραγματικό κόσμο», μια ποικιλία τάξεων 

πιθανών εισβολέων υπάρχει. Για παράδειγμα, εάν ένα σύστημα δημοσίου κλειδιού 

εφαρμόζεται μέσα σε μια εμπορική επιχείρηση, απειλές έρχονται από εξωτερικούς 

hackers, δυσαρεστημένους εργοδότες, ή ισως ο manager του computer system από 

μόνος του. Κάθε ανάλυση της ασφάλειας του συστήματος πρέπει να έχει υπ’όψη του 

την ζημιά που κάθε ένας από αυτούς τους πιθανούς εισβολείς μπορεί να προκαλέσει. 

Παρομοίως θα θέλαμε να έχουμε μια ταξονομία θεωρητικών τάξεων των 

εισβολέων έτσι ώστε όταν ένα σχήμα σχεδιάζεται είναι πιθανό να αναλύσουμε 

ακριβώς πόσο δυνατό είναι το σχήμα στα μέτρα των τάξεων των επιθέσεων που 

αντέχει. Δύο κύριες υποθέσεις γίνονται : 
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Πρόσβαση σε κοινή πληροφορία : υποθέτουμε ότι ένας αντίπαλος έχει 

πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία όπως οι ρυθμίσεις του σχήματος και οι οντότητες 

των δημοσίων κλειδιών που έχουν επιλεχθεί. 

Περιορισμένη υπολογιστική δύναμη : ένας υπολογιστικά απεριόριστος 

αντίπαλος με πρόσβαση σε οντότητες δημοσίων κλειδιών μπορεί να σπάσει ένα 

σχήμα απλά ψάχνοντας εξοντωτικά για τα αντιπροσωπευτικά μυστικά κλειδιά. Το 

καλύτερο που μπορούμε τώρα να ελπίζουμε είναι η ασφάλεια στο πρόσωπο 

υπολογιστικά δεμένων αντιπάλων. 

Για πρακτικούς σκοπούς έχουμε ένα συγκεκριμένο όριο δουλειάς για τους 

εισβολείς – για παράδειγμα ένα σχήμα μπορεί να ελπίζει να είναι ασφαλές έναντι 

επιθέσεων που προϋποθέτουν 2  βήματα ή λιγότερο. Σε αναλυτικά μέτρα συχνά θα 

χρησιμοποιούμε ασυμπτωτικές γραμμές για να απλοποιήσουμε επιχειρήματα και να 

μιλήσουμε για την ασφάλεια στο πρόσωπο των πολυωνυμικού χρόνου εισβολέων. 

80

Ανάμεσα σ’αυτές τις δύο κυρίαρχες υποθέσεις, κάθε τύπος του σχήματος 

θεωρείται ένα κάθε ώρα και διάφορες τάξεις επιθέσεων προτείνονται. Απεικονίζουμε 

επιστρέφοντας στο παράδειγμα των σχημάτων υπογραφής. 

Παράδειγμα : Τάξεις των επιθέσεων που θεωρήθηκαν πάνω σε σχήματα 

υπογραφών συμπεριλαμβάνουν : 

Παθητικές επιθέσεις : ο αντίπαλος απλά παρατηρεί κάθε υπογραφή που 

παράγει ο Bob πριν να προσπαθήσει να παράγει μια πλαστογραφία 

Επιθέσεις επιλεγμένου μηνύματος : ο αντίπαλος με κάποιο τρόπο 

επιπρόσθετα αποκτά τις υπογραφές του Bob σε κάποιο σύνολο μηνυμάτων που έχει 

επιλέξει πριν να προσπαθήσει να πλαστογραφήσει την υπογραφή του Bob σε κάποιο 

άλλο μήνυμα. 

Προσαρμοσμένες επιθέσεις επιλεγμένου μηνύματος : μια προέκταση των 

επιθέσεων επιλεγμένου μηνύματος στις οποίες ο αντίπαλος είναι ικανός να επιλέξει 

προσαρμοστικά τα μηνύματα που κάνει τον Bob να υπογράψει βασιζόμενος στις 

υπογραφές που λαμβάνει. 

Επιθέσεις του στυλ «δώσε μου το κλειδί» : ο αντίπαλος κάπου-κάπου 

λαμβάνει ένα αντίγραφο του ιδιωτικού κλειδιού του Bob με δόλιο τρόπο. 

Τώρα είναι δυνατό να θεωρήσουμε εάν ή όχι ένα σχήμα υπογραφής είναι 

ασφαλές έναντι, για παράδειγμα, προσαρμοσμένα επιλεγμένων επιθέσεων 

 25



μηνυμάτων. Επίσημα καθορίζουμε την ασφάλεια με τον τρόπο αυτό περιορίζοντας 

την τάξη των αντιπάλων που θεωρήθηκαν στον ορισμό 3. Για να μοντελοποιήσουμε 

την απειλή, στο σχετιζόμενο «παιχνίδι», σε κάθε αντίπαλο Ε δίδεται ένας 

υπογεγραμμένος χρησμός στον οποίο μπορεί να ερωτηθεί για να αποκτήσει 

υπογραφές σε μηνύματα της επιλογής του. 

Οι επιθέσεις του στυλ «δώσε μου το κλειδί» συχνά παραλείπονται από τα 

θεωρητικά μοντέλα ασφαλείας. Τη στιγμή που ένας αντίπαλος που ξέρει τα ιδιωτικά 

κλειδιά που χρησιμοποιούνται σ’ένα σύστημα μπορούν πάντα να «σπάσουν» το 

σύστημα, κανένα σχήμα δημοσίου κλειδιού δε μπορεί να εμποδίζει τις επιθέσεις του 

στύλ «δώσε μου το κλειδί». Προτιμούμε να τις συμπεριλάβουμε στη θεωρητική μας 

ταξονομία απειλής. Πρώτα αυτό δίνει έμφαση ότι κανένα σχήμα είναι «ασφαλές 

άνευ υποθέσεως». Κατά δεύτερο λόγο δένεται με πρακτική εμπειρία. Οι 

περισσότερες επιθέσεις «αληθινής ζωής» περιλαμβάνουν απλά την κλοπή του 

μυστικού κλειδιού. 

Το παραπάνω παράδειγμα μας παρέχει μια ιεραρχία επιθέσεων στα σχήματα 

υπογραφής την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ταξινομήσουμε τις 

προτάσεις. Ένα ασφαλές σχήμα υπογραφής έναντι των προσαρμοστικά επιθέσεων 

επιλεγμένων μηνυμάτων είναι δυνατότερο από ένα ασφαλές σχήμα που είναι έναντι 

μόνο παθητικών επιθέσεων. 

Τώρα όταν επιλέγουμε ένα σχήμα υπογραφής για μια συγκεκριμένη 

εφαρμογή, θεωρούμε την πιθανότητα ότι ένας αντίπαλος είναι ικανός να λανσάρει, 

ας πούμε, μια επίθεση επιλεγμένου μηνύματος. Κάποιες φορές η αντίσταση σε 

επιθέσεις επιλεγμένου μηνύματος θα είναι σημαντικές, και κάποιες φορές η 

αντίσταση μόνο σε παθητικές επιθέσεις θα είναι αρκετή. Προσέξτε, ωστόσο, ότι 

επιλέγοντας ένα σχήμα υπογραφής που είναι θεωρητικά δυνατότερο απ΄ότι είναι 

απαραίτητο δε μπορεί να πειράξει. 

Επιθέσεις σε άλλα γενικά σχήματα έχουν επίσης αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο. 

Η ανάλυση βοηθάει αυτά τα σχήματα σχεδίασης να αναγνωρίσουν απειλές και αυτά 

τα σχήματα επιλογής, για να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή.  

Η διαδικασία αναγνώρισης μοντέλων απειλής είναι δυναμική. Δεν είναι ένα 

ερώτημα που λέμε «εδώ βρίσκεται μια λίστα πιθανών επιθέσεων και αυτό είναι». Οι 
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ερευνητές συνεχίζουν να σκέφτονται νέους τύπους επίθεσης που ένας αντίπαλος 

μπορεί να είναι ικανός να προωθεί. 

Μια πρόσφατη τάση είναι να θεωρήσουμε «συγκεκριμένη εφαρμογή» τάξεων 

επιθέσεων. Αντί για τις επιθέσεις που συζητήθηκαν στο παραπάνω παράδειγμα, αντί 

για να χειριζόμαστε την εφαρμογή του σχήματος όπως ένα μαύρο κουτί, αυτές οι 

επιθέσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ιδιότητες της ίδιας της εφαρμογής. Τα 

παραδείγματα είναι : 

Επιθέσεις χρονισμού : ο αντίπαλος προσπαθεί να κερδίσει πλεονέκτημα 

χρονομετρώντας πόσο μακριά παίρνουν οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στη 

λειτουργία του σχήματος. 

Επιθέσεις λάθους : ο αντίπαλος προσπαθεί να αποκτήσει πλεονέκτημα από 

κάθε λάθος που κάνει η εφαρμογή.  

Σε αυτή την επικρατούσα μάχη μεταξύ των σχεδιαστών συστημάτων και των 

αντιπάλων, οι αντίπαλοι θα συνεχίζουν να ανακαλύπτουν νέες επιθέσεις. Οι 

επιστήμονες των υπολογιστών θα συνεχίσουν λοιπόν να αναγνωρίζουν νέα μοντέλα 

απειλής και να φρουρούνται έναντι αυτών. 

 

2.2.3. Instantiating Σχήματα 

 

Ο βασικός σκοπός της επιστήμης των υπολογιστών είναι να προτείνει 

συγκεκριμένα σχήματα δημοσίου κλειδιού. Αρχικές προσπάθειες σχεδίασης 

σχημάτων προσπάθησαν να γείρουν one-way συναρτήσεις και trapdoor one-way 

συναρτήσεις, κατευθείαν σε κρυπτογραφικά σχήματα. Για παράδειγμα, το παρακάτω 

βασικό RSA σχήμα υπογραφής κατασκευάζεται απευθείας από την οικογένεια 

συναρτήσεων trapdoor one-way που περιγράφτηκε προηγουμένως. 

Παράδειγμα : Το σχήμα αποτελείται από τους αλγόριθμους KeyGen, Sign 

και Verify που καθορίζονται ως ακολούθως. Για να παράγουμε ένα ζεύγος κλειδιού, 

ο KeyGen διαλέγει k/2 bit πρώτους p και q τυχαία, σχηματίζει το modulus n=pq, και 

επιλέγει ένα δημόσιο εκθέτη e ∈ Z*
φ(n)   και το αντίστοιχο ιδιωτικό εκθέτη d ∈ Z*

φ(n)     

τέτοιο ώστε ed ≡ 1 mod φ(n). Το δημόσιο κλειδί είναι το PK=(n,e) και το μυστικό 

κλειδί είναι το SK=(n,d). 
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 Το σχήμα τώρα υπογράφει μηνύματα Μ από το set M={0,1,…,n-1}. Το Sign 

παίρνει ως δεδομένο το μυστικό κλειδί (n,d) και ένα μήνυμα Μ και υπολογίζει την 

υπογραφή : Σ = Μd mod n. Προσέξτε ότι το διάστημα της υπογραφής είναι 

S={0,1,…,n-1}. Για να ελέγξουμε ένα σημαινόμενο υπογεγραμμένο μήνυμα (Μ,Σ’) 

∈ Μ x S, το Verify χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί (n,e) για να ελέγξουμε ότι : 

Μ=(Σ’)e mod n. Το Verify δέχεται την υπογραφή και εξάγει το Accept εάν αυτός ο 

έλεγχος εξακολουθεί : Verify (n,e) (Μ, Σ’) = Accept ⇔ M=(Σ’)e mod n. 

 Η σχέση μεταξύ e και d σιγουρεύει ότι το σχήμα υπογραφής είναι καλά 

καθορισμένο στο πνεύμα του Ορισμού 3. Προσέξτε ότι το Μ μπορεί να ανακτηθεί 

από την υπογραφή Σ χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί (n,e). Βασικό RSA λέγεται 

λοιπόν ένα «σχήμα υπογραφής με ανάκτηση μηνύματος». Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει 

στον Bob να αποθηκεύσει το bandwidth στέλνοντας στην Alice μόνο το Σ αντί για το 

ζευγάρι (Μ,Σ). 

 Με την πρώτη ματιά η ασφάλεια του βασικού RSA φαίνεται να βασίζεται 

μόνο πάνω στη δυσκολία του προβλήματος RSA. Πλαστογραφώντας μια υπογραφή 

φαίνεται ότι εφαρμόζεται ο υπολογισμός της συνάρτησης που καθορίζεται από 

f(M)=Md mod n. Ωστόσο το βασικό RSA δε συναντά τις αυστηρές απαιτήσεις 

ασφαλείας του Ορισμού 3. 

 Για να προάγουμε μια παθητική επίθεση, ένας αντίπαλος Ε μπορεί να 

διαλέξει οποιαδήποτε υπογραφή Σ ∈ {0,1,...,n-1} και να υπολογίσει το αντίστοιχο 

μήνυμα Μ= Σe mod n  χρησιμοποιώντας μόνο το δημόσιο κλειδί (n,e). Το ζευγάρι 

(Μ,Σ) είναι μια έγκυρη πλαστογραφία. Φυσικά, το Ε έχει λίγο ή καθόλου έλεγχο 

πάνω στο Μ και έτσι στις περισσότερες εφαρμογές αυτό δε θα αντιπροσωπεύει ένα 

μοιραίο ελάττωμα καθώς το Μ είναι απίθανο να κάνει αίσθηση. 

 Πιο σοβαρά, εάν το Ε επιτρέπεται να λανσάρει μια επιλεγμένη επίθεση 

μηνύματος, μπορεί να πλαστογραφήσει μια υπογραφή σ’ένα μήνυμα Μ της επιλογής 

της. Διαλέξτε Μ1 και Μ2 τέτοια ώστε Μ= Μ1Μ2 mod n. Κάντε τον Bob να 

υπογράψει τα Μ1 και Μ2 , ας πούμε (Μ1 , Σ1) και (Μ2 , Σ2). Τότε η υπογραφή του Bob 

στο Μ μπορεί να πλαστογραφηθεί υπολογίζοντας Σ= Μd = (Μ1
d )(Μ2

d) =              

Σ1Σ2 mod n. 

 Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι το κτίσιμο σχημάτων δημοσίου 

κλειδιού είναι δύσκολο. Σίγουρα δεν είναι μια περίπτωση μιας κυρίως χρήσης 

 28



«ωμών» συναρτήσεων one-way και trapdoor one-way. Έτσι πώς μπορούν να 

κατασκευαστούν ασφαλή σχήματα δημοσίου κλειδιού. Ένα από τα πιο σύντομα 

παραδείγματα είναι το ακόλουθο σχήμα υπογραφής το οποίο βασίζεται επίσης στο 

πρόβλημα RSA. 

 Παράδειγμα : Οι συστατικοί μετασχηματισμοί KeyGen, Sign και Verify 

αυτού του σχήματος καθορίζονται ως ακολούθως : 

 Το KeyGen παράγει τα ζεύγη κλειδιών PK=(n,e) και SK=(n,d) 

χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία με το βασικό RSA. Σ’αυτό το σχήμα το 

σύνολο μηνυμάτων είναι το Μ= Ζ+ και το σύνολο υπογραφών είναι το S=Zn. Και οι 

δύο διαδικασίες υπογραφής και ελέγχου χρησιμοποιούν μια δημοσίως διαθέσιμη 

συνάρτηση κατακερματισμού. Αυτή είναι η συνάρτηση Η : Ζ+   ⇒  Zn  που παράγει 

ένα «ψηφιακό αποτύπωμα» σε κάθε μήνυμα Μ ∈ Ζ+   . Για να υπογραφτεί το Μ ∈ Ζ+    

  , ο μετασχηματισμός Sign αποτελείται από τον υπολογισμό του Σ = (Η(Μ))d mod n. 

To Verify επιβεβαιώνει ότι το σκόπιμα υπογεγραμμένο μήνυμα (Μ,Σ’) ∈ Μ x S 

είναι έγκυρο αν και μόνο αν : (Σ’)e = H (M) mod n. Αυτό το σχήμα είναι ικανό να 

υπογράφει μεγάλα μηνύματα πιο αποδοτικά από το βασικό RSA. Στο βασικό RSA 

μόνο τα μηνύματα που είναι κωδικοποιημένα ως ακέραιοι μικρότεροι του n μπορούν 

να υπογραφούν χρησιμοποιώντας μια απλή εκθετοποίηση αλλά στα hash-RSA 

μηνύματα που είναι κωδικοποιημένα σαν οποιοδήποτε θετικό ακέραιο μπορεί να 

υπογραφούν. 

 Σαν το βασικό RSA, η ασφάλεια του hash-RSA βασίζεται σίγουρα πάνω στη 

δυσκολία του προβλήματος RSA. 

 Διαφορετικά από το βασικό RSA, δεν είναι γνωστές μή αποτελεσματικές 

επιθέσεις στο hash-RSA. Εφόσον η συνάρτηση κατακερματισμού επιλέγεται λογικά, 

το σχήμα πιστεύεται ότι είναι ασφαλές έναντι επιλεγμένων επιθέσεων μηνυμάτων. 

 Αν και το hash-RSA έχει αντισταθεί σε επιθέσεις του σήμερα, γενικά η 

σχεδίαση σχημάτων δημοσίου κλειδιού έχει μια καλή ιστορία. Πολλά νέα σχήματα 

προτείνονται κάθε χρόνο και τα περισσότερα από αυτά «σπάνε» πολύ γρήγορα. 

Ακόμη και σχήματα που αντιστάθηκαν σε επιθέσεις για πολλά χρόνια πέφτουν 

κανονικά. Συχνά οι επιθέσεις είναι εκπληκτικά απλές : για παράδειγμα η τάξη των 

επιθέσεων μικρών υποομάδων που βασίζονται πάνω στα συστήματα Diffie- Hellman 

προτάθηκαν πρόσφατα. 
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 Η κύρια ερώτηση στη σχεδίαση των σχημάτων δημοσίου κλειδιού είναι 

λοιπόν : πόση πίστη μπορούμε αληθινά να θέσουμε ως προς την ασφάλεια ενός 

ιδιαίτερου σχήματος ; Δεδομένου του χαμηλού βαθμού επιτυχίας μιας μεθοδολογίας 

σχεδίασης αντιδράσεων σε επίθεση, ακόμη και η μακροβιότητα ενός σχήματος 

παρέχει μόνο περιορισμένη ασφάλεια. Αυτό το πρόβλημα έρχεται σε αντίθεση με 

την κατάσταση στα μαθηματικά : οι συναρτήσεις που βασίζονται στη Modular 

αριθμητική προτάθηκαν πριν από 20 χρόνια και στο μεταξύ, παρά τους 

νεωτερισμούς στην τεχνολογία των υπολογιστών και τη σχεδίαση αλγορίθμων, 

τίποτε δε συνέβη για να αποτρέψει τους ερευνητές από τη βασική πίστη ότι οι 

συναρτήσεις είναι πραγματικά one-way συναρτήσεις και trapdoor one-way 

συναρτήσεις. 

 Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν τους επιστήμονες των υπολογιστών στα 

1980 να προτείνουν μια νέα μεθοδολογία σχεδίασης. Η προσέγγιση άρχισε από τους 

Goldwasser και Micali. Η ιδέα ήταν να συσχετίσει την ασφάλεια των σχημάτων 

δημοσίου κλειδιού απευθείας με την ασφάλεια των μαθηματικών συναρτήσεων. 

  Ένα τυπικό αποτέλεσμα υπογραμμίζει : το σχήμα υπογραφής U είναι 

ασφαλές έναντι επιλεγμένων επιθέσεων μηνυμάτων με την προϋπόθεση ότι η 

συνάρτηση V είναι μια συνάρτηση trapdoor one-way. Οι αποδείξεις αυτών των 

αποτελεσμάτων είναι απαραίτητα ελαττώσεις των θεωριών πολυπλοκότητας. 

Δείχνουν ότι μια επιτυχής επίθεση στο σχήμα U μέσα σ’ένα ιδιαίτερο μοντέλο 

απειλής και ορισμό ασφαλείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτιστεί μια επιτυχής 

επίθεση στην υπάρχουσα μαθηματική συνάρτηση V. Δυστυχώς ίσως αυτή η 

προσέγγιση να κλήθηκε «εναπόδεικτη ασφάλεια». Εναπόδεικτη ασφάλεια δεν είναι 

σίγουρα μια ασφάλεια χωρίς υποθέσεις, αλλά ενσταλάζει σημαντική βεβαιότητα 

στην ασφάλεια ενός σχήματος. 

 Ένα από τα πιο γλαφυρά και χρήσιμα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν 

για να αποδείξουν αυτά τα αποτελέσματα είναι η ιδέα ενός συστήματος απόδειξης 

μηδενικής γνώσης. Ας υποθέσουμε ότι η Alice θέλει να πείσει τον Βοb ότι αυτή 

ξέρει πώς να αποδείξει κάποιο θεώρημα. Η Alice μπορεί να επιτύχει αυτό λέγοντας 

απλά στον Bob την απόδειξή της. Το πρόβλημα με αυτή τη λύση είναι ότι η Alice 

έχει κάνει πολλά περισσότερα από το να πείσει τον Bob ότι αυτή ξέρει την απόδειξη. 

Του είπε αυτή την ιδια την απόδειξη, έτσι ο Bob μπορεί να πάει τώρα μακριά και να 
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πείσει την Carol ότι επίσης γνωρίζει και αυτός την απόδειξη. Τα συστήματα 

μηδενικής γνώσης ξεπερνούν αυτό το πρόβλημα. Αντί να λένε στον Bob την ίδια την 

απόδειξη, η Alice χρησιμοποιεί ένα σύστημα μηδενικής γνώσης για να πείσει τον 

Bob. O Βob είναι βεβαιωμένος ότι η Alice πραγματικά ξέρει την απόδειξη όπως 

αυτή ισχυρίζεται, αλλά ο Bob δεν έχει παραπάνω πληροφορία για την ίδια την 

απόδειξη. Οι Feige, Fiat και Shamir έδειξαν πως η ιδέα του συστήματος μηδενικής 

γνώσης είναι εφαρμόσιμη στη σχεδίαση των σχημάτων αναγνώρισης. Ας 

υποθέσουμε ότι η Alice θέλει να πείσει τον Bob για την ταυτότητά της. Θα 

μπορούσε να το κάνει αυτό θέτοντας έναν μυστικό κωδικό και λέγοντάς τον στον 

Bob. Οι Feige, Fiat και Shamir πρότειναν ότι η Alice θα μπορούσε να παράγει ένα 

ζεύγος κλειδιού (SK,PK), να εκδόσει το PK και έπειτα να πείσει τον Bob 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα μηδενικής γνώσης που ξέρει το μυστικό κλειδί SK 

που αντιστοιχεί στο PK. 

 Αυτή η λύση έχει το πλεονέκτημα ότι ο Bob δεν αποκτά πληροφορία που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα για να μασκαρευτεί όπως η Alice. 

 Δυστυχώς, τα εναπόδεικτα σχήματα ασφαλείας είναι συνήθως ανίκανα. Από 

τη στιγμή που η ικανότητα είναι κυρίαρχη στις περισσότερες εφαρμογές, τα 

εναπόδεικτα σχήματα ασφαλείας εφαρμόζονται λοιπόν σπάνια. Σήμερα το κύριο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες των υπολογιστών σ’αυτόν τον τομέα 

είναι η παραγωγή πρακτικών, υψηλής ασφαλείας σχημάτων δημοσίου κλειδιού. Δύο 

προσεγγίσεις ακολουθήθηκαν για να προσπαθήσουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα : 

 

1) Ορισμένοι σχεδιαστές προσπαθούν να αποκτήσουν μια καλύτερη 

επεξήγηση υπαρχουσών επιθέσεων και ad hoc τεχνικών. 

2) Άλλοι προσπαθούν να παρέχουν πιο ικανά εναπόδεικτα σχήματα 

ασφαλείας. 

 

Πρόσφατα οι Bellarc και Rogaway πρότειναν μια τρίτη γνωστή προσέγγιση 

ως το παράδειγμα τυχαίου χρησμού. Αυτή η προσέγγιση αντιπροσωπεύει έναν 

συμβιβασμό που στοχεύει στη σχεδίαση πρακτικών σχημάτων που διατηρούν έναν 

«αέρα» εναπόδεικτης ασφαλείας. Η διαδικασία περιέχει δύο στάδια. Πρώτα οι 

σχεδιαστές προτείνουν ένα σχήμα που περιέχει ένα τυχαίο χρησμό και το 
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αποδεικνύουν ως ασφαλές. Κατά δεύτερο λόγο, το σχήμα εφαρμόζεται με μια 

συνάρτηση κατακερματισμού που ξεκινά τον τυχαίο χρησμό. Αν και τα σχήματα 

αποτελέσματος δεν είναι ασφαλώς εναπόδεικτα, η θέση που υποβόσκει της 

προσέγγισης είναι ότι ουσιαστική εμπιπστευτικότητα διατηρείται στην ασφάλεια των 

σχημάτων. Ο hash-RSA είναι ένα παράδειγμα ενός σχήματος που αποδείχτηκε 

ασφαλές στο μοντέλο του τυχαίου χρησμού. 

 Ένα απρόσμενο όφελος του παραδείγματος του τυχαίου χρησμού είναι ότι τα 

σχήματα θέτουν τα ίδια σε ακριβή ανάλυση. Η σχέση μεταξύ της ασφάλειας ενός 

σχήματος και της ασφάλειας της υποβόσκουσας μαθηματικής συνάρτησης είναι 

συχνά σφιχτή. 

 

2.3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

 Ο ρόλος της μηχανικής είναι να κτίσει πρακτικά συστήματα από σχήματα 

δημοσίου κλειδιού. 

 

2.3.1. Επιλέγοντας Κρυπτογραφικά Σχήματα 

  

 Τα συστήματα συνήθως έχουν πολύπλοκες απαιτήσεις ασφαλείας και ένας 

σχεδιαστής συστήματος πρέπει να επιλέξει ένα συνδυασμό σχημάτων για να 

πληρώσει αυτές τις απαιτήσεις. 

 Παράδειγμα : Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ΑΤΜ’s σε 

καθημερινή βάση για ανάληψη χρημάτων. Ένα σύστημα ΑΤΜ είναι ένα παράδειγμα 

ενός συστήματος με ποικιλία απαιτήσεων ασφαλείας. Οι χρήστες βασίζονται στο 

σύστημα για να πάρουν μετρητά. Επίσης θέλουμε λεπτομέρειες του προσωπικού 

λογαριασμού για να παραμείνουμε κρυφοί. Οι εκδότες όπως οι τράπεζες και οι 

εταιρίες πιστωτικών καρτών βασίζονται στο σύστημα για να δίνουν χρήματα σε 

καλόπιστους χρήστες. 

 Οι υπηρεσίες λοιπόν που θα πρέπει να παρέχει ένα σύστημα ΑΤΜ είναι : 

διαθεσιμότητα του συστήματος έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να παίρνουν 

χρήματα, εμπιστευτικότητα στις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών έτσι ώστε 

να προστατεύεται το δικαίωμά τους στο ιδιωτικό απόρρητο, και πιστοποίηση της 
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οντότητας των χρηστών έτσι ώστε να μην κλέβεται χρήμα. Περαιτέρω σ’ένα 

σύστημα ΑΤΜ όλες αυτές και περισσότερες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται μ’ένα 

λογικό κόστος, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να διαθέτουν ΑΤΜ’s σε κάθε 

τομέα. 

 Μπροστά στις απαιτήσεις ασφαλείας ενός συστήματος, τα κριτήρια όπως ο 

βαθμός ασφαλείας, αποδοτικότητα, νόμιμες υποχρεώσεις, προνόμιο κάλυψης, 

έλεγχοι εξαγωγών, διαλειτουργικότητα, και τυποποίηση θα επηρεάσουν τους 

σχεδιαστές όταν επιλέγουν κρυπτογραφικές λύσεις. Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα 

κριτήρια ; 

 Το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας εξαρτάται από το σύστημα. Ένα 

σύστημα που θα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κατεβάζουν εφημερίδες από το 

Internet είναι πιθανό να απαιτεί ένα σημαντικό χαμηλότερο βαθμό ασφαλείας από 

ένα ραδιοσύστημα που προωθεί πυραύλους. 

 Ιδιαίτερα στις εμπορικές εφαρμογές, η αποδοτικότητα είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας. Για παράδειγμα, οι πελάτες ενός συστήματος ΑΤΜ δεν θα θέλουν να 

περιμένουν μισή ώρα κάθε φορά που θέλουν να κάνουν ανάληψη χρημάτων. Η 

αποδοτικότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προσκόμματα για την κρυπτογραφία 

δημοσίου κλειδιού επειδή τα σχήματα δημοσίου κλειδιού είναι υπολογιστικά ακριβά. 

Ευτυχώς σήμερα οι αυξήσεις στην υπολογιστική ισχύ μειώνουν αυτό το πρόβλημα. 

 Πολλές χώρες διαθέτουν νόμους που θέτουν υποχρεώσεις σε οργανισμούς 

και μεμονωμένα άτομα που χρησιμοποιούν πληροφορίες. Για παράδειγμα στη               

Μ. Βρετανία η Data Protection Act επιτάσσει ώστε κατάλληλα βήματα να 

παίρνονται για να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών 

όπως τα ιατρικά αρχεία. Τα σχήματα δημοσίου κλειδιού έχουν συχνά το προνόμιο 

ευρεσιτεχνίας. Οποιοσδήποτε που θέλει να χρησιμοποιεί τέτοια σχήματα πιθανώς θα 

πρέπει να αποκτήσει μια άδεια από τον κάτοχο της ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο η 

πρωτότυπη πατέντα από τους Hellmann και Merkle πάνω στο ζήτημα της 

κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού γενικά έληξε πρόσφατα. 

 Η εξαγωγή συστημάτων που περιέχουν κρυπτογραφικά σχήματα 

απαγορεύεται σχεδόν σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτοί οι περιορισμοί των εξαγωγών 

είναι πιθανό να περιορίζουν τον βαθμό ασφαλείας που ένα εξαγόμενο σύστημα 

μπορεί να διαθέσει. Μια πρόσφατη τάση είναι να μειώνονται οι περιορισμοί σε 

 33



συστήματα που παρέχουν εχέγγυα για να επιτρέψουν νομικές υπηρεσίες να 

ανακτούν κρυπτογραφημένες υπηρεσίες. 

 Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι επιθυμητή σε πολλές 

εφαρμογές. Για παράδειγμα δειαλειτουργικά συστήματα ΑΤΜ μπορούν να 

καθιστούν τις τράπεζες ικανές να μοιράζουν πόρους και να σχηματίζουν συμμαχίες 

έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να αποσύρουν μετρητά από μια ποικιλία μηχανών. 

 Διάφοροι οργανισμοί τυποποιούν τεχνικές κρυπτογράφησης. Αυτοί οι 

οργανισμοί εμπεριέχουν το ISO (International Organization for Standardization), το 

ANSI, το IETF και το NIST. Από τη σκοπιά του σχεδιαστή η χρήση τυποποιημένων 

σχημάτων είναι επιθυμητή επειδή τα σχήματα υφίστανται ολοκληρωμένη 

επαναληπτκή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τυποποίησης. Ίσως το πιο 

γνωστό τυποποιημένο σχήμα δημοσίου κλειδιού είναι το NIST’s DSA. Στο τέλος της 

ημέρας ένας σχεδιαστής έχει να διαλέξει κατάλληλα κρυπτογραφικά σχήματα για να 

πληρώσει τις απαιτήσεις ενός συστήματος που προσπαθεί να θέτει ισορροπίες σε 

θέματα όπως ασφάλεια, αποδοτικότητα και κόστος. 

 

2.3.2  Εφαρμόζοντας Κρυπτογραφικά Σχήματα 

 

 Οι μηχανικοί πρέπει να αποφασίσουν όχι μόνο ποιά σχήματα θα 

χρησιμοποιήσει ένα σχήμα, αλλά επίσης πως τα σχήματα θα εφαρμόζονται. Ο 

τρόπος με τον οποίο τα σχήματα εφαρμόζονται είναι επίσης πιθανό να επηρεάζει την 

ασφάλεια και αποδοτικότητα του συστήματος. Η διαχείριση κλειδιού έχει σημαντικό 

ενδιαφέρον ασφαλείας. 

 Κάθε εφαρμογή ενός σχήματος δημοσίου κλειδιού θα χρειάζεται να 

προστατεύει την μυστικότητα των μυστικών κλειδιών που χρησιμοποιεί. Κάποια 

συστήματα επιλέγουν να κρατούν τα κλειδιά πάνω σε αδεξίως αντοχής συσκευές 

hardware και κάποια άλλα να αποθηκεύουν τα κλειδιά σε μια κρυπτογραφημένη 

φόρμα. 

 Πολλά συστήματα θέτουν επιπρόσθετα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την 

πιθανότητα του συμβιβασμού κλειδιού ή να μειώσουν το κόστος που απορρέει ως 

αποτέλεσμα από τον συμβιβασμό κλειδιού. Αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν τη 

χρήση μικρών κρυπτοπεριόδων, εννοώντας ότι τα κλειδιά αλλάζουν τοπικά, και τη 
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χρήση μιας ιεραρχίας κλειδιού, εννοώντας ότι μια υψηλού επιπέδου διαχείριση 

κλειδιών χρησιμοποιείται για να προστατέψει τα χαμηλού βαθμού κλειδιά που 

πραγματικά εφαρμόζονται στα δεδομένα. 

 Σε συστήματα όπου μια ποικιλία σχημάτων εκτελεί μια ποικιλία σκοπών, η 

φροντίδα διαφορετικών κλειδιών για διαφορετικές δουλειές μπορεί να προστατεύσει 

το σύστημα από την πιθανότητα ότι η επαναχρησιμοποίηση κλειδιών μπορεί να 

οδηγήσει σ’ένα ρήγμα ασφαλείας. Αυτός ο διαχωρισμός κλειδιού βοηθάει επίσης να 

μειωθεί η πιθανότητα αδυναμιών που εισάγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ 

διαφόρων σχημάτων. 

 Όπως πάντα, υπάρχει ένα trade-off στη διαχείριση κλειδιού μεταξύ 

ασφαλείας, κόστους και αποδοτικότητας. Μέτρα όπως μικρές κρυπτοπερίοδοι και 

διαχωρισμός κλειδιών σημαίνουν ότι τα πολλά κλειδιά συχνά αυξάνουν την 

ασφάλεια. Ωστόσο η αποθήκευση και ο διαμοιρασμός πολλών κλειδιών είναι 

ακριβά.  

 Άλλα θέματα ασφαλείας συμπεριλαμβάνουν την πιστοποίηση ότι τα σχήματα 

κωδικοποιούνται σωστά και εύρωστα. Ξεκάθαρα τα σχήματα πρέπει να 

εφαρμόζονται σωστά εάν πρόκειται να παρέχουν βεβαιώσεις ασφαλείας. Μια 

εύρωστη εφαρμογή, για παράδειγμα ένας που ελέγχει κάθε υπολογισμό που εκτελεί, 

είναι επίσης επιθυμητό επειδή αυτό ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λαθών που μπορεί 

να οδηγήσει σε λαναθασμένες επιθέσεις. 

 Διάφορες αποφάσεις επηρεάζουν την αποδοτικότητα ενός συστήματος. Οι 

σχεδιαστές πρέπει να αποφασίζουν πότε να εφαρμόζουν το σύστημα σε hardware ή 

software. Το σύστημα θα είναι γρηγορότερο αλλά και πιο ακριβό σε hardware 

ειδικού σκοπού. Πολλές τυποποιημένες πλατφόρμες σήμερα έρχονται εφοδιασμένες 

με μαθηματικούς επεξεργαστές που μπορούν ουσιαστικά να βελτιώσουν τη 

λειτουργία των συστημάτων που εφαρμόζονται στο software. 

 Η έρευνα για την αποδοτικότητα οδήγησε σε βελτιωμένους μαθηματικούς 

αλγορίθμους και βελτιωμένες τεχνικές κωδικοποίησης. Για παράδειγμα, πολλά 

κόλπα προτάθηκαν για να επιταχύνουν τους αλγόριθμους για κύριες λειτουργίες 

δημοσίου κλειδιού όπως ο modular πολλαπλασιασμός και η modular εκθετοποίηση.  

 Σε συστήματα που βασίζονται στους διακριτούς λογάριθμους, οι σχεδιαστές 

μπορεί επίσης να προτιμούν να εφαρμόζουν συστήματα που χρησιμοποιούν πεδία 
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της τάξης 2m παρά πεδία της πρώτης τάξης. Αυτό γιατί πολλές αρχιτεκτονικές 

εμφανίζονται ιδιαίτερα υπόλογες σε γρήγορες αριθμητικές σε 2 χαρακτηριστικά 

πεδία. Συχνά εξωτερικές θεωρήσεις θα επηρεάζουν αυτή την απόφαση. Μερικές 

φορές η χρήση των χαρακτηριστικών 2 πεδίων επηρεάζει την ασφάλεια του 

συστήματος, και κάποιες φορές άλλα σχήματα μέσα στο σύστημα θα απαιτούν ήδη 

γρήγορη αριθμητική modulo p. 

 Οι μηχανικοί θα συνεχίζουν να βελτιώνουν μεθόδους για να εφαρμόζουν 

σχήματα δημοσίου κλειδιού. Αυτές οι μέθοδοι θα αναπτύσσσονται καθώς οι 

εφαρμογές αλλάζουν και η πονήρευση των επιθέσεων αυξάνεται. 

 Ένα από τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζει η μηχανική σήμερα είναι η 

σχεδίαση φτηνών αδέξιας αντοχής έξυπνων καρτών που θα αντικαταστήσουν τις 

κάρτες με μαγνητική λωρίδα (όπως πιστωτικές κάρτες). Αυτές οι κάρτες περιέχουν 

ένα τσιπ ικανό να εκτελεί βασικές κρυπτογραφικές λειτουργίες. Προσφέρουν τη 

δυνατότητα μεγαλύτερης ασφάλειας και βελτιωμένης λειτουργικότητας σε 

τραπεζικές εφαρμογές. 

 

2.4. MANAGEMENT - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

 Ο ρόλος της διαχείρισης είναι η χρήση συστημάτων που εμπλέκονται με 

σχήματα δημοσίου κλειδιού για την παράδοση λύσεων ασφαλείας. Πρώτα απ’όλα ο 

διαχειριστής που ασχολείται με μια εφαρμογή πρέπει να επιλέξει ένα  κατάλληλο 

σύστημα. Διάφορα εργαλεία, επίσημα και ανεπίσημα, βοηθούν τους διαχειριστές να 

πάρουν αυτήν την απόφαση. Πακέτα ανάλυσης ρίσκου και η έμπειρη εκτίμηση 

βοηθούν τη διατίμηση της ποιότητας των προτεινόμενων συστημάτων.  

 Ωστόσο ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει η διαχείριση δεν αρχίζει ούτε 

τελειώνει με την επιλογή του συστήματος. Δυστυχώς κανένα σύστημα ασφαλείας δε 

φροντίζει τον εαυτό του. Από τη στιγμή που ένα σύστημα επιλέγεται, οι διαχειριστές 

πρέπει να παρέχουν on-going υποστήριξη στη συντήρηση και διαχείριση του κάθε 

συστήματος. 

 Τα συστήματα απαιτούν διάφορη υποστήριξη από την διαχείριση. 

Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στην υπογράμμιση κάποιων απαιτήσεων τριών 

μόνο σκοπών : βεβαιώνοντας την ασφαλή και αποδοτική καθημερινή λειτουργία 
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ενός συστήματος, που παρέχει περιορισμό ζημιάς σε περίπτωση συμβιβασμού του 

συστήματος και ενθάρρυνση της δεκτικότητας του κοινού σε συστήματα που 

χρησιμοποιούν κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. 

 Τα περισσότερα, αν όχι όλα, συστήματα απαιτούν υποστήριξη σε μια 

καθημερινή βάση για να σιγουρέψουν την ασφαλή και αποδοτική καθημερινή 

λειτουργία. Πολλά συστήματα διοχευτεύουν τεχνικές διαχείρισης κλειδιών που 

βασίζονται σε κάποιο βαθμό στη χειροκίνητη αρχικοποίηση κλειδιού και 

διαμοιρασμό κλειδιού. Οι διαχειριστές πρέπει να τοποθετήσουν διαδικασίες ώστε 

οποιαδήποτε διαχείριση χειροκίνητου κλειδιού να εκτελείται σωστά και ασφαλώς. 

 Το κύριο πρόβλημα διαχείρισης κλειδιού για τα σχήματα δημόσιου κλειδιού 

που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές είναι ο διαμοιρασμός των δημοσίων κλειδιών. Οι 

χρήστες οποιουδήποτε σχήματος δημοσίου κλειδιού βασίζονται στην ικανότητα να 

αποκτούν αυθεντικά αντίγραφα δημοσίων κλειδιών άλλων χρηστών. Για 

παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η Eve μπορεί να αντικαταστήσει το εκδοθέν 

αντίγραφο του δημοσίου κλειδιού αντιγραφής του Bob με ένα ψεύτικο δημόσιο 

κλειδί της επιλογής της. Τότε η Alice θα μπερδευτεί ώστε να πιστέψει ότι οι 

υπογραφές που πλαστογραφήθηκαν από την Eve, προέρχονται από τον Bob. 

 Ένας αριθμός διαφορετικών λύσεων σ’αυτό το πρόβλημα διαμοιρασμού 

δημοσίου κλειδιού έχει χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, σε μικρή κλίμακα, σε 

εφαρμογές με χαμηλή ασφάλεια, τα δημόσια κλειδιά μπορούν απλά να προ-

διαμοιραστούν σε όλους τους χρήστες μια φορά και για όλους κατά τη διάρκεια της 

αρχικοποίησης του συστήματος. Ωστόσο αυτή η λύση έχει προβλήματα : νέοι 

χρήστες δε μπορούν να μπουν στο σύστημα μετά την αρχικοποίηση, οι χρήστες δεν 

έχουν δρόμο να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από τα κλειδιά τους σε περίπτωση 

συμβιβασμού, και σε μεγάλα συστήματα οι χρήστες έχουν να αποθηκεύσουν ένα 

μεγάλο αριθμό κλειδιών. 

 Μια πιο εύκαμπτη λύση απαιτείται σε πολλές εφαρμογές. Η πιο πλατιά 

διαδεδομένη  είναι η χρήση πιστοποιητικών για να διαμοιράζουν δημόσια κλειδιά. 

Σ’αυτή τη λύση, μια έμπιστη Αρχή Πιστοποιητικών (Certification Authority - CA) 

εκδίδει πιστοποιητικά που δεσμεύουν μια οντότητα και το δημόσιο κλειδί της. Κάθε 

πιστοποιητικό  αποτελείται από ένα μήνυμα που περιέχει την ταυτότητα του χρήστη 

και το δημόσιο κλειδί και την ψηφιακή υπογραφή του CA πάνω σ’αυτό το μήνυμα. 
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Ο οποιοσδήποτε τώρα που έχει στην κατοχή του το πιστοποιητικό του Bob και το 

δημόσιο κλειδί του CA μπορεί να αποκτήσει μια βεβαιότητα της αυθεντικότητας του 

PKBOB διορθώνοντας την υπογραφή του CA στο πιστοποιητικό. 

 Αυτή η λύση μειώνει το πρόβλημα της διανομής όλων των δημοσίων 

κλειδιών των χρηστών στο πρόβλημα της διανομής ενός δημοσίου κλειδιού του CA. 

Δεν είναι χωρίς τις δυσκολίες του : το CA αναπαριστά ένα πολύ ελκυστικό στόχο για 

επίθεση επειδή το κλειδί του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πλαστογραφήσει 

οποιοδήποτε πιστοποιητικό, σε μεγάλα συστήματα. 

 Περισσότερα από ένα CA χρειάζονται, και κάποια διαδικασία ανάκλησης 

κλειδιού θα πρέπει να είναι σε θέση να καθιστά ικανούς τους χρήστες να 

διαχωρίζουν τους εαυτούς τους από τα συμβιβαζόμενα κλειδιά. 

 Μια δομή μέσα σε ένα σύστημα με CA’s, πιστοποιητικά, και η διαδικασία 

πιστοποίησης είναι γνωστή σαν δομή δημοσίου κλειδιού. Ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα που έχει το management είναι η πραγματοποίηση μιας παγκόσμιας 

δομής δημοσίου κλειδιού για να υποστηρίξει την παγκοσμίως διαδεδομένη χρήση 

της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού και ιδιαίτερα των ψηφιακών υπογραφών. 

 Η διαχείριση θα πρέπει συχνά να παρέχει άλλη υποστήριξη για να βεβαιώσει 

την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ενός συστήματος. 

 Η σχεδίαση ενός συστήματος συχνά υποθέτει ότι η πρόσβαση στο σύστημα 

είναι περιορισμένη. Το management πρέπει τότε να ενδυναμώσει τις διαδικασίες 

πρόσβασης ελέγχου. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τη χρήση ασφαλούς κωδικού για να 

έχουν πρόσβαση σε περιορισμένα αρχεία μέσα σ’ένα σύστημα ή την αποθήκευση 

των συστατικών στοιχείων του συστήματος σε μια φυσικώς ασφαλή τοποθεσία. 

 Τα συστήματα παρέχουν ασφάλεια μόνο όταν λειτουργούν σωστά. Πολλές 

από τις πιο γνωστές αποτυχίες στα συστήματα ασφαλείας σταματούν λόγω 

λανθασμένης λειτουργίας. Το κλασικό παράδειγμα είναι η αποτυχία ενός 

συστήματος ελέγχου πρόσβασης με κωδικό επειδή οι χρήστες δεν κράτησαν τους 

κωδικούς τους μυστικούς. Το management μπορεί να πάρει έναν αριθμό από μέτρα 

για να αποτρέψει συστήματα που χρησιμοποιούνται λανθασμένα. Οι χρήστες μπορεί 

να διδαχτούν πως το σύστημα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Σε εμπορικούς 

οργανισμούς μια καθαρή φροντίδα ασφαλείας μπορεί να παραχθεί που εγκαθιδρά 
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γραμμές οδηγίας που κυβερνούν τη χρήση συστημάτων ασφαλείας και κατανέμει 

υπευθυνότητα για τη σωστή λειτουργία τους. 

 Οι παραπάνω διαδικασίες ασφαλείας όπως διαχείριση κλειδιού, έλεγχος 

πρόσβασης και λειτουργία συστήματος ξαναενδυναμώνονται από το management με 

διαδικαστικά όργανα ελέγχου. Αυτά τα όργανα ελέγχου εξετάζουν τις διαδικασίες 

που λαμβάνουν χώρα. Έτσι όποιες διαδικασίες βρίσκονται ακατάλληλες 

αναγνωρίζονται και επανελέγχονται. 

 Η λειτουργία ορισμένων συστημάτων επίσης απαιτεί μια νόμιμη δομή για να 

το κάνει ικανό να παρέχει λύση ασφαλείας. Για παράδειγμα, εάν οι ψηφιακές 

υπογραφές είναι έτοιμες να παρέχουν μη-απάρνηση γενικά τότε μια νόμιμη δομή 

απαιτείται έτσι ώστε οι ψηφιακές υπογραφές να δεσμεύονται νόμιμα και διάφορες 

φιλονικίες σχετικά με ψηφιακές υπογραφές να λύνονται στο δικαστήριο. To 

management χρειάζεται να τοποθετήσει τις δομές των συστημάτων που απαιτούνται 

στη θέση τους. Αυτό μπορεί απλά να απαιτεί όλοι οι χρήστες να υπογράφουν ένα 

συμβόλαιο δεσμεύοντάς τες στη λειτουργία του συστήματος ή πιο γενικά μπορεί να 

απαιτήσει συγκεκριμένους νόμους να περάσουν. Στη περίπτωση των ψηφιακών 

υπογραφών, πολλές χώρες προσωρινά ερευνούν τη νόμιμη κατάσταση, και 

τοποθεσίες όπως η Utah, Μαλαισία και η Γερμανία έχουν ήδη προωθήσει 

συγκεκριμένους νόμους για τις ψηφιακές υπογραφές. 

 Κοντά στην ασφάλεια του συστήματος, το management χρειάζεται επίσης να 

βεβαιώσει την αποδοτική λειτουργία των συστημάτων. Αυτό τυπικά συνεπάγεται 

την παροχή υποστήριξης για να ασχολείται με κάθε κατάρρευση του συστήματος. 

 Αν και ένα καλό σύστημα και η καλή διαχείριση συστήματος μπορούν να 

μειώσουν την πιθανότητα συμβιβασμού, τίποτε δε μπορεί να εγγυηθεί πλήρη 

ασφάλεια. Το management πρέπει να δεχτεί την πιθανότητα ότι οποιοδήποτε 

σύστημα μπορεί να συμβιβαστεί. 

 Το management ενός συστήματος λοιπόν περιλαμβάνει την ανάρρωση και 

διαδικασίες περιορισμού των ζημιών για να συμβιβαστούν. Αυτές οι διαδικασίες θα 

ποικίλουν σημαντικά από εφαρμογή σε εφαρμογή εξαρτώμενες από τα πιθανά κόστη 

και τις συνέπειες που συνεπάγονται. 

 Σε ορισμένα συστήματα, η διαδικασία ανάκλησης κλειδιού παρέχεται, έτσι 

ώστε οι χρήστες να μπορούν να τερματίσουν τη δέσμευσή τους με το δημόσιο κλειδί 
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τους εάν το ζευγάρι κλειδιών τους είναι συμβιβασμένο. Σε εφαρμογές υψηλής 

ασφάλειας όπως ο τομέας των τραπεζών, οι διαχειριστές μπορεί επίσης να διαλέξουν 

να διατηρήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σαν backup για να ασχολείται με 

καταστροφικούς συμβιβασμούς όπως επιθέσεις τρομοκρατών σε εγκαταστάσεις. 

 Όπως πάντα οι διαδικασίες ανάκλησης που επιλέγονται σε μια ιδιαίτερη 

στιγμή έχουν να ισορροπήσουν τις θεωρήσεις όπως ασφάλεια και κόστος. Μια 

φανερή επεξήγηση των υπευθυνοτήτων μέσα σ’ένα σύστημα βοηθάει την 

αναγνώριση πιθανών ευθυνών και ασφάλιση έναντι αυτών. 

 Ο ρόλος του management στην κρυπτογραφία δημοσίου κλιειδιού θα 

αναπτύσσεται όσο εξαπλώνεται η χρήση της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού, και 

οι απαιτήσεις των συστημάτων δημοσίου κλειδιού γίνονται καλύτερα κατανοητές. 

 Στο μεταξύ το management επίσης ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ίδιας της 

κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. Η δημόσια εμπιστευτικότητα και γνωριμία 

αυξάνονται με πολλούς τρόπους. Η καλή διαχείριση του συστήματος αυξάνει την 

εμπιστευτικότητα απευθείας ελαττώνοντας τον αριθμό των συμβιβασμών. Οι 

διαχειριστές ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη έμμεσα ανεβάζοντας το προφίλ των 

συστημάτων δημοσίου κλειδιού και κάνοντας τα πλεονεκτήματα της ασφαλείας που 

βασίζεται στο δημόσιο κλειδί κατανοητά στο δημόσιο κοινό. 

 

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

           Παραπάνω δώσαμε μια σύντομη περιγραφή της κρυπτογραφίας δημοσίου 

κλειδιού όπως στέκεται μετά από 20 χρόνια λεπτομερούς εξέτασης στο δημόσιο 

χώρο. 

 Για λόγους διαύγειας διαιρέσαμε το πεδίο σε τέσσερα κομμάτια με το κάθε 

κομμάτι να αντιπροσωπεύει χαλαρά τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών, 

τη μηχανική και τη διαχείριση. Σίγουρα η πρόνοια των συστημάτων ασφαλείας 

απαιτεί μια συγχώνευση δεξιοτήτων από αυτές τις πειθαρχίες. 

 Πραγματικά ευχόμαστε να δώσουμε έμφαση στον κίνδυνο της επικέντρωσης 

μόνο σε ένα από αυτά τα πεδία στη μελέτη της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. Η 

εναντιωματική φύση της κρυπτογραφίας σημαίνει ότι ένας εισβολέας θα επιλέξει να 

εκμεταλλευτεί κάθε πλευρά από ένα σύστημα, η σχεδίαση του οποίου έχει αμεληθεί. 
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Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού είναι λοιπόν ασυνήθιστη στο ότι μια πλατιά 

προοπτική του θέματος δεν είναι μόνο συμφέρουσα αλλά και υποχρεωτική. 

 Ιστορικά μια πλατιά προοπτική παρείχε επίσης ενοράσεις και οδήγησε σε 

τεχνικές αναπτύξεις. Η εφεύρεση της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι μόνο 

ένα παράδειγμα ενός θεωρητικού νεωτερισμού που παρακινείται από ένα πρόβλημα 

διαχείρισης. Το πρόβλημα της διανομής και διατήρησης όλων των κλειδιών σε ένα 

μεγάλο δίκτυο. 

 Επιπλέον, από την οπτική γωνία των μαθηματικών και των επιστημόνων 

υπολογιστών, η ανάγκη για μια πλατιά προοπτική επιδείχθηκε με την εμπειρία : στην 

πρακτική οι περισσότεροι συμβιβασμοί ασφαλείας σταματούν από τη διαχείριση του 

συστήματος παρά από θεωρητικές αδυναμίες. 

 Τί θα γίνει τα επόμενα είκοσι χρόνια ; Προς στιγμήν η χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων και ανοικτών δικτύων αυξάνεται γρήγορα. Η δημόσια επίγνωση της 

σημαντικότητας της πληροφορίας και της ασφάλειας της πληροφορίας επίσης 

αυξάνεται. Καθώς η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού παραμένει ο πιο εύστροφος 

τρόπος για να παρέχει ασφάλεια πληροφοριών, περιμένουμε τη χρήση της να 

επεκταθεί. 

 Ποιές θα είναι όμως οι κύριες περιοχές έρευνας ; Θα θέλαμε ιδιαίτερα να 

δούμε πρόοδο στις παρακάτω κατευθύνσεις : 

 

Μαθηματικά : η σχεδίαση και ανάλυση των one-way συναρτήσεων και trapdoor one-

way συναρτήσεων. 

Επιστήμη των υπολογιστών : η ασφαλής παραγωγή ικανών κρυπτογραφικών 

σχημάτων από μαθηματικές συναρτήσεις. 

Μηχανική : η κατασκευή των αδέξιας αντοχής συσκευών αποτελεσματικού κόστους. 

Διαχείριση : η εφαρμογή μιας δομής παγκοσμίου πιστοποιητικού για την υποστήριξη 

της πλατιάς χρήσης της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. 
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3. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

3.1. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

 Στην παραδοσιακή κρυπτογραφία, ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενός 

μηνύματος γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό κλειδί, ο αποστολέας 

χρησιμοποιεί το μυστικό κλειδί για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα, και ο 

παραλήπτης χρησιμοποιεί το ίδιο μυστικό κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει το 

μήνυμα. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού  ή 

συμμετρική κρυπτογραφία. Η κύρια πρόκληση είναι να φέρουμε τον αποστολέα και 

τον παραλήπτη σε συμφωνία πάνω στο μυστικό κλειδί χωρίς κανέναν άλλο να βρει 

κάτι. Εάν βρίσκονται σε ξεχωριστές φυσικές τοποθεσίες, θα πρέπει να εμπιστευτούν 

έναν ταχυδρόμο, ένα τηλεφωνικό σύστημα ή κάποιο άλλο μέσο εκπομπής για να 

εμποδιστεί η αποκάλυψη του μυστικού κλειδιού. Οποιοσδήποτε που ακούει τυχαία ή 

διακόπτει το κλειδί που μεταφέρεται μπορεί αργότερα να διαβάσει, να τροποποιήσει 

και να πλαστογραφήσει όλα τα μηνύματα που είναι κρυπτογραφημένα ή 

πιστοποιημένα χρησιμοποιώντας αυτό το κλειδί. Η παραγωγή, εκπομπή και 

αποθήκευση των κλειδιών λέγεται διαχείριση κλειδιού. Όλα τα κρυπτοσυστήματα θα 

πρέπει να απασχολούνται με τα θέματα διαχείρισης κλειδιού. Επειδή όλα τα κλειδιά 

σε ένα κρυπτοσύστημα μυστικού κλειδιού πρέπει να παραμένουν μυστικά, η 

κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού συχνά έχει δυσκολία παρέχοντας ασφαλή 

διαχείριση κλειδιού, ιδιαίτερα σε ανοιχτά συστήματα με ένα μεγάλο αριθμό 

χρηστών. 

Η κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού αναφέρεται μερικές φορές ως 

συμμετρική κρυπτογραφία. Είναι η πιο παραδοσιακή μορφή κρυπτογραφίας, στην 

οποία ένα μοναδικό κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρυπτογραφήσει και να 

αποκρυπτογραφήσει ένα μήνυμα. Η κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού δεν 

ασχολείται μόνο με την κρυπτογράφηση, αλλά ασχολείται επίσης και με την 

πιστοποίηση. Μια τέτοια τεχνική λέγεται κώδικας πιστοποίησης μηνύματος. 
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 Το κύριο πρόβλημα με τα κρυπτοσυστήματα μυστικού κλειδιού είναι να 

φέρουμε τον αποστολέα και τον παραλήπτη σε συμφωνία πάνω στο μυστικό κλειδί 

χωρίς κανένας άλλος να βρεί κάτι. Αυτό απαιτεί μια μέθοδο με την οποία οι δύο 

ομάδες μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς το φόβο της εισβολής. Ωστόσο, το 

πλεονέκτημα της κρυπτογραφίας μυστικού κλειδιού είναι ότι θεωρείται γενικά 

ταχύτερη από τη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού. 

 Οι πιο κοινές τεχνικές στην κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού είναι τα block 

ciphers, stream ciphers και τα message authentication codes. 

 

3.1.1 Block cipher 

 

 Το block cipher είναι ένα είδος του αλγόριθμου κρυπτογράφησης 

συμμετρικού κλειδιού που μετασχηματίζει ένα block καθαρού κειμένου(μή 

κρυπτογραφημένο κείμενο) σταθερού μήκους δεδομένων σε ένα block 

κρυπτοκειμένων δεδομένων του ίδιου μήκους. Αυτή η μετάλλαξη λαμβάνει χώρα 

κάτω από τη δράση ενός μυστικού κλειδιού που παρέχεται από το χρήστη. Η 

αποκρυπτογράφηση εκτελείται εφαρμόζοντας την αντίθετη μετάλλαξη στο block 

κρυπτοκειμένου χρησιμοποιώντας το ίδιο μυστικό κλειδί. Το συγκεκριμένο μήκος 

λέγεται block size, και για πολλά block ciphers, το block size είναι 64 bits. Στα 

επόμενα χρόνια το block size θα αυξηθεί στα 128bits καθώς οι επεξεργαστές θα 

γίνουν πιο «σοφιστικέ». 

 Όταν χρησιμοποιούμε ένα block cipher για να κρυπτογραφήσουμε ένα 

μήνυμα αυθαίρετου μήκους, χρησιμοποιούμε τεχνικές γνωστές ως κανάλια 

λειτουργίας για το block cipher. Για να είμαστε χρήσιμοι, ένα κανάλι θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον τόσο ασφαλές και ικανό όσο το υποβόσκον cipher. Τα κανάλια 

μπορεί να έχουν ιδιότητες επιπρόσθετα σε αυτές που είναι συμφυείς στο βασικό 

cipher. Τα standard κανάλια είναι τα εξής :Ηλεκτρονικό Βιβλίο Κωδικών, Αλυσίδα 

Cipher Block, Cipher Feedback και Output Feedback. 
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3.1.2. Ποιές είναι οι πιο σημαντικές επιθέσεις στα συμμετρικά block ciphers ; 

 

  Υπάρχουν διάφορες επιθέσεις που είναι ιδιαίτερες πάνω στα block ciphers. 

Τέσσερις τέτοιες επιθέσεις είναι η διαφορική κρυπτανάλυση, η γραμμική 

κρυπτανάλυση, η εκμετάλλευση των αδύναμων κλειδιών και οι αλγεβρικές 

επιθέσεις.  

 Η διαφορική κρυπτανάλυση είναι ένα είδος επίθεσης που μπορεί να 

εφαρμοστεί σε επαναληπτικά block ciphers. Αυτές οι τεχνικές πρωτοεισήχθηκαν από 

τον Murphy σε μια επίθεση στο FEAL-4, αλλά αργότερα βελτιώθηκαν και 

τελειοποιήθηκαν από τους Biham και Shamir οι οποίοι τις χρησιμοποίησαν για να 

επιτεθούν στον DES. Η διαφορική κρυπτανάλυση είναι βασικά μια επιλεγμένη 

επίθεση καθαρού κειμένου. Βασίζεται σε μια εξέλιξη των διαφορών ανάμεσα σε δύο 

σχετιζόμενα καθαρά κείμενα όπως είναι κρυπτογραφημένα κάτω από το ίδιο κλειδί. 

Με την προσεχτική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, οι πιθανότητες μπορούν να 

αποδοθούν σε καθένα από τα πιθανά κλειδιά, και τελικά το πιο πιθανό κλειδί 

αναγνωρίζεται ως το σωστό κλειδί. 

 Η διαφορική κρυπτανάλυση χρησιμοποιήθηκε έναντι πολλών 

κρυπταλγόριθμων με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας. Σε επιθέσεις κατά του DES, η 

αποδοτικότητά της περιορίζεται από μια πολύ προσεχτική σχεδίαση των S-boxes 

κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του DES στα μέσα του 1970. Μελέτες πάνω στην 

προστασία των κρυπταλγόριθμων έναντι της διαφορικής κρυπτανάλυσης έγιναν από 

τους Nyberg και Knudsen όπως επίσης και από τους Lai, Massey και Murphy. Η 

διαφορική κρυπτανάλυση είναι επίσης χρήσιμη για την επίθεση κατά άλλων 

κρτυπτογραφικών αρχέγονων όπως οι συναρτήσεις κατακερματισμού. 

 Οι Matsui και Yamagishi πρώτα επινόησαν την γραμμική κρυπτανάλυση σε 

μια επίθεση στο FEAL. Επεκτάθηκε από τον Matsui για να επιτεθεί στον  DES. Η 

γραμμική κρυπτανάλυση είναι μια γνωστή επίθεση καθαρού κειμένου που 

χρησιμοποιεί μια γραμμική προσέγγιση για να περιγράψει την συμπεριφορά του 

block cipher. Δοθέντος αρκετών ζευγαριών καθαρού κειμένου και αντίστοιχων 

κρυπτοκειμένων, τα bits της πληροφορίας για το κλειδί μπορεί να αποκτηθούν και 

αυξανόμενες ποσότητες δεδομένων θα δίνουν συνήθως μια υψηλότερη πιθανότητα 

επιτυχίας. 
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 Υπάρχει μια ποικιλία βελτιώσεων πάνω στη βασική επίθεση του Langford 

και Hellman. Έτσι εισήχθηκε μια επίθεση που λέγεται διαφορική-γραμμική 

κρυπτανάλυση που συνδυάζει στοιχεία της διαφορικής κρυπτανάλυσης με αυτά της 

γραμμικής κρυπτανάλυσης. Επίσης, οι Kaliski και Robshaw έδειξαν ότι μια 

γραμμική κρυπταναλυτική επίθεση που χρησιμοποιεί πολλαπλές προσεγγίσεις 

μπορεί να επιτρέπει μια μείωση στην ποσότητα των δεδομένων που απαιτείται για 

μια επιτυχημένη επίθεση. Άλλα θέματα όπως η προστασία των κρυπταλγόριθμων 

έναντι της γραμμικής κρυπτανάλυσης έχουν μελετηθεί από τους Nyberg, Knudsen 

και O’Conner. 

 Τα αδύναμα κλειδιά είναι μυστικά κλειδιά με μια συγκεκριμένη τιμή για την 

οποία το εν λόγω block cipher θα εξερευνεί συγκεκριμένες τακτικές στην 

κρυπτογράφηση, ή σε άλλες περιπτώσεις, ένα χαμηλό επίπεδο κρυπτογράφησης. Για 

παράδειγμα, με τον DES, υπάρχουν τέσσερα κλειδιά για τα οποία η κρυπτογράφηση 

είναι ακριβώς ίδια με την αποκρυπτογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος θέλει 

να κρυπτογραφήσει δύο φορές με ένα από αυτά τα αδύναμα κλειδιά, τότε το αρχικό 

καθαρό κείμενο θα ανακτηθεί. Για το IDEA, υπάρχει μια τάξη κλειδιών για την 

οποία η κρυπτανάλυση διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό και το κλειδί μπορεί να 

ανακτηθεί. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των αδύναμων κλειδιών 

είναι ένα τέτοιο μικρό κομμάτι όλων των πιθανών κλειδιών ώστε η πιθανότητα να 

διαλέξεις ένα τυχαία είναι ιδιαίτερα μικρή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν τίθεται 

σημαντική απειλή στην ασφάλεια του block cipher όταν χρησιμοποιείται για 

κρυπτογράφηση. 

 Φυσικά, για άλλα block ciphers, μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο 

αδύναμων κλειδιών για τα οποία η πιθανότητα της επιλογής ενός αδύναμου κλειδιού 

είναι πολύ μεγάλη για άνεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η παρουσία αδύναμων 

κλειδιών θα είχε ένα προφανές αντίκτυπο στην ασφάλεια του block cipher. 

 Οι αλγεβρικές επιθέσεις είναι μια τάξη τεχνικών που βασίζονται για την 

επιτυχία τους σε block ciphers που εκθέτουν ένα υψηλό βαθμό μαθηματικής δομής. 

Για παράδειγμα, είναι καταληπτό ότι ένα block cipher μπορεί να εκθέσει μια 

ομαδική δομή. Αν έτσι έχει η περίπτωση, η κρυπτογράφηση ενός καθαρού κειμένου 

με ένα κλειδί και έπειτα η κρυπτογράφηση του αποτελέσματος με ένα άλλο κλειδί θα 

ήταν πάντα ισοδύναμη στην απλή κρυπτογράφηση με κάποιο άλλο απλό κλειδί. Εάν 
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έτσι έχουν τα πράγματα, τότε το block cipher θα ήταν σημαντικά πιο αδύναμο και η 

χρήση πολλαπλής κρυπτογράφησης δε θα πρόσφερε επιπρόσθετη ασφάλεια με την 

απλή κρυπτογράφηση. 

 Για τα περισσότερα block ciphers, το θέμα του πότε σχηματίζουν μια ομάδα 

είναι ακόμη ανοικτό. Ο DES ωστόσο, είναι γνωστός ότι δεν αποτελεί ομάδα. 

 

3.1.3. Stream cipher 

  

Ένα stream cipher είναι ένα είδος αλγόριθμου συμμετρικής κρυπτογράφησης. 

Τα stream ciphers μπορεί να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά γρήγορα, 

πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε block cipher. Καθώς τα block ciphers 

λειτουργούν σε μεγάλα blocks δεδομένων, τα stream ciphers τυπικά λειτουργούν σε 

μικρότερες μονάδες καθαρού κειμένου, συνήθως bits. Η κρυπτογράφηση ενός 

ιδιαίτερου απλού κειμένου με ένα block cipher θα έχει ως αποτέλεσμα στο ίδιο 

κρυπτοκείμενο όταν χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί. Με ένα stream cipher, η 

μετάλλαξη αυτών των μικρότερων μονάδων καθαρού κειμένου θα ποικίλλουν, 

εξαρτώντας από το πότε αυτές θα αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κρυπτογράφησης. 

 Ένα stream cipher παράγει αυτό που λέγεται keystream (μια σειρά από bits 

που χρησιμοποιούνται ως κλειδί). Η κρυπτογράφηση ολοκληρώνεται συνδυάζοντας 

το keystream με το απλό κείμενο, συνήθως με τη bitwise XOR λειτουργία. Η 

παραγωγή του keystream μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το καθαρό κείμενο και το 

κρυπτοκείμενο που αποχωρεί σε αυτό με τον όρο σύγχρονο stream cipher, ή μπορεί 

να εξαρτάται από τα δεδομένα και την κρυπτογράφηση τους, σε αυτή την περίπτωση 

το stream cipher λέγεται self-synchronizing. Οι περισσότεροι σχεδιαστές stream 

ciphers είναι για τα synchronous stream ciphers.  

 

3.1.4. Ποιές είναι οι πιο σημαντικές επιθέσεις στα stream ciphers ; 

 

Η πιο κοινότυπη χρήση ενός stream cipher για κρυπτογράφηση είναι η 

παραγωγή ενός keystream με τέτοιο τρόπο που εξαρτάται από το μυστικό κλειδί και 

έπειτα ο συνδυασμός αυτού με το μήνυμα που κρυπτογραφείται. 
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Είναι επιτακτικό το keystream να φαίνεται τυχαίο. Αυτό σημαίνει, ότι μετά 

από την εξέταση αυξανόμενων ποσοτήτων του keystream, ένας αντίπαλος δεν θα 

έπρεπε να έχει επιπρόσθετο πλεονέκτημα στο να είναι ικανός να προβλέπει 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα bits της σειράς. Ενώ υπάρχουν κάποιες προσπάθειες 

που εγγυώνται αυτή την ιδιότητα με έναν αποδείξιμο τρόπο, τα περισσότερα stream 

ciphers βασίζονται πάνω σε μια ad hoc ανάλυση. Μια απαραίτητη συνθήκη για ένα 

ασφαλές stream cipher είναι ότι περνά μια μπαταρία στατιστικών ελέγχων που 

βοηθούν (κοντά σε άλλα πράγματα) τις συχνότητες με τις οποίες μεμονωμένα bits ή 

εξακολουθητικά σχέδια bits διαφόρων μεγεθών λαμβάνουν χώρα. Τέτοιοι έλεγχοι 

μπορούν επίσης να ελέγχουν για συσχέτιση μεταξύ των bits της σειράς που 

συμβαίνει σε μια στιγμή και άλλων σε άλλα σημεία στη σειρά. Ξεκάθαρα η 

ποσότητα της στατιστικής δοκιμής θα εξαρτάται από την ακρίβεια του σχεδιαστή.  

Ένα keystream μπορεί υποθετικά να έχει δομικές αδυναμίες που επιτρέπουν 

έναν αντίπαλο να εξάγει κάτι από το keystream. Προφανέστερα, εάν η περίοδος ενός 

keystream, δηλαδή ο αριθμός των bits στο keystream πριν να αρχίσει να 

επαναλαμβάνονται ξανά, είναι πολύ μικρός, ο αντίπαλος μπορεί να εφαρμόσει 

αποκαλυφθέντα μέρη του keystream για να βοηθήσουν στην αποκρυπτογράφηση 

άλλων μερών του κρυπτοκειμένου. Η σχεδίαση ενός stream cipher θα έπρεπε να 

συνοδεύεται από μια εγγύηση της ελάχιστης περιόδου για τα keystreams που 

μπορούν να παραχθούν ή εναλλακτικά, μια καλή θεωρητική απόδειξη για την τιμή 

του κατώτερου ορίου σε μια τέτοια περίοδο. Χωρίς αυτό ο χρήστης του 

κρυπτοσυστήματος δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ένα δοθέν keystream δεν θα 

επαναλάβει πιο σύντομα από αυτό που μπορεί να απαιτείται για την κρυπτογραφική 

ασφάλεια. 

 Ένα πιο πολύπλοκο σύνολο από δομικές αδυναμίες μπορεί να προσφέρει την 

ευκαιρία της εύρεσης εναλλακτικών τρόπων για την παραγωγή μέρους ή όλου του 

keystream. Αρχηγός κατά τη διάρκεια αυτών των προσεγγίσεων μπορεί να είναι η 

χρήση ενός γραμμικού feedback shift register για να επαναλάβει μέρος της σειράς. 

Το κίνητρο για τη χρήση ενός γραμμικού feedback shift register είναι εξαιτίας ενός 

αλγόριθμου του Berlekamp και Massey που παίρνουν ως δεδομένα μια πεπερασμένη 

σειρά από bits και παράγει ως εξαγόμενο τις λεπτομέρειες ενός γραμμικού feedback 

shift register που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να παράγει τη σειρά. Αυτό 
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δίνει  ύψος στο μέτρο της ασφάλειας που είναι γνωστό ως η γραμμική 

πολυπλοκότητα της σειράς. Για μια δοθείσα σειρά, η γραμμική πολυπλοκότητα είναι 

το μέγεθος του γραμμικού feedback shift register που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί 

για να επαναλάβει τη σειρά. Προφανώς μια απαραίτητη συνθήκη για την ασφάλεια 

ενός stream cipher είναι ότι οι σειρές που παράγει έχουν μια υψηλή γραμμική 

πολυπλοκότητα. Η RSA Laboratories Technical Report TR-801 περιγράφει με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από αυτά τα θέματα και επίσης κάποια από τα άλλα 

εναλλακτικά μέτρα πολυπλοκότητας που μπορεί να είναι ενδιαφέροντα για τον 

κρυπτογράφο και τον κρυπταναλυτή. 

Άλλες επιθέσεις προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος του μυστικού κλειδιού 

που χρησιμοποιήθηκε. Εκτός από την πιο προφανή επίθεση της αναζήτησης για το 

κλειδί με μια βίαια δύναμη, μια ισχυρή τάξη επιθέσεων μπορεί να περιγραφεί υπό 

τον όρο διαίρει και βασίλευε. Κατά τη διάρκεια της off-line ανάλυσης o 

κρυπταναλυτής αναγνωρίζει κάποιο μέρος του κλειδιού που έχει μια απευθείας και 

άμεση επίδραση σε κάποιο θέμα ή συστατικό του παραγόμενου keystream. 

Εκτελώντας μια «βίαιας δύναμης» έρευνα  κατά μήκος αυτού του μικρότερου 

μέρους του μυστικού κλειδιού και παρατηρώντας πόσο καλά οι σειρές που 

παρήχθηκαν ταιριάζουν στο αληθινό keystream, ο κρυπταναλυτής μπορεί να 

συμπεράνει την σωστή τιμή για αυτό το μικρότερο κομμάτι του μυστικού κλειδιού. 

Αυτή η συχέτιση ανάμεσα στο παραγόμενο keystream μετά από κάποιο μάντεμα σε 

μέρος του κλειδιού και στο διακοπτόμενο keystream δίνει ύψος σε αυτό που λέγεται 

επίθεση αυτοσυσχέτισης και αργότερα στις πιο ικανές γρήγορες επιθέσεις 

αυτοσυσχέτισης. 

Τελικά, υπάρχουν κάποιες θεωρήσεις εφαρμογής. Ένα συγχρονικό stream 

cipher επιτρέπει σε έναν αντίπαλο να αλλάξει bits στο καθαρό κείμενο χωρίς κανένα 

λάθος διάδοσης στο υπόλοιπο του μηνύματος. Εάν απαιτείται η πιστοποίηση του 

μηνύματος που κρυπτογραφείται, η χρήση ενός κρυπτογραφικού MAC μπορεί να 

είναι συμβουλευτική. Ως ένα ξεχωριστό θέμα εφαρμογής, ο συγχρονισμός ανάμεσα 

στον αποστολέα και τον παραλήπτη μπορεί κάποιες φορές να χαθεί με ένα stream 

cipher και κάποια απαιτούμενη μέθοδο για να διασφαλίζει ότι τα keystreams 

μπορούν να τοποθετηθούν πίσω ση θέση τους. Ένας συνηθισμένος τρόπος για να 

γίνει αυτό είναι για τον αποστολέα του μηνύματος να διασπείρει τους ενδείκτες 
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συγχρονισμού στη μετάδοση έτσι ώστε μόνο αυτό το μέρος της μετάδοσης που 

βρίσκεται ανάμεσα στους ενδείκτες συγχρονισμού να μπορεί να χαθεί. Αυτή η 

διαδικασία ωστόσο σηκώνει κάποιες ενοχές ασφαλείας. 

 

3.1.5. Σε ποιό βαθμό μια επίθεση γίνεται πρακτική ; 

 

 Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα καθώς η απάντηση 

εξαρτάται από πολλούς ευκρινείς παράγοντες. Όχι μόνο θα πρέπει η  δουλειά και  οι 

απαιτούμενες υπολογιστικές ευκολίες από τον κρυπταναλυτή να είναι λογικές, αλλά 

το ποσό και το είδος των απαιτούμενων δεδομένων για να είναι μια επίθεση επιτυχής 

θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’όψη. Είναι λογικό να ξοδευτούν εκατομμύρια ποσά 

προσπάθειας για να ξεσκεπαστεί κάτι που αξίζει περισσότερα από ένα εκατομμύριο 

δολλάρια. Ωστόσο, οποιοσδήποτε λογικός εισβολέας δε θα επένδυε, για παράδειγμα, 

ένα εκατομμύριο δολλάρια για να ξεσκεπάσει ένα μυστικό που αξίζει χίλια 

δολλάρια. 

 Επίσης, θα έπρεπε να σημειωθεί ότι η κρυπτογραφία και η ασφάλεια δεν 

είναι ισοδύναμα. Εάν ένα block cipher χρειάζεται επτά μήνες υπολογιστικής 

προσπάθειας για να σπάσει, αλλά το κλειδί μπορεί να ανακτηθεί με δωροδοκία ή 

εκβιασμό, ένας αληθινά αφιερωμένος αντίπαλος θα προσπαθούσε μάλλον το 

δεύτερο. 

 

3.2. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

Για να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης κλειδιού, ο Whifield Diffie και ο 

Martin Helman εισήγαγαν την ιδέα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού το 1976. 

Τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού έχουν δύο κύριες χρήσεις, κρυπτογράφηση 

και ψηφιακές υπογραφές. Στο σύστημά τους, κάθε άτομο παίρνει ένα ζεύγος 

κλειδιών, ένα που λέγεται το δημόσιο κλειδί και ένα άλλο που λέγεται το ιδιωτικό 

κλειδί. Το δημόσιο κλειδί εκδίδεται, τη στιγμή που το ιδιωτικό κλειδί κρατείται 

μυστικό. Η απαίτηση για τον αποστολέα και τον παραλήπτη για να μοιράσουν 

μυστική πληροφορία εξαλείφεται. Όλες οι επικοινωνίες εμπεριέχουν μόνο δημόσια 

κλειδιά, και κανένα δημόσιο κλειδί εκπέμπεται ποτέ ή διαμοιράζεται. Σε αυτό το 
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σύστημα, δεν είναι περαιτέρω απαραίτητο να εμπιστευόμαστε την ασφάλεια 

κάποιων εννοιών επικοινωνίας. Η μόνη απαίτηση είναι ότι τα δημόσια κλειδιά 

σχετίζονται με τους χρήστες τους σε έναν έμπιστο (πιστοποιημένο) τρόπο (για 

παράδειγμα σε έναν έμπιστο κατάλογο). Ο οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει ένα 

εμπιστευτικό μήνυμα χρησιμοποιώντας μόνο τη δημόσια πληροφορία, αλλά το 

μήνυμα μπορεί μόνο να αποκρυπτογραφηθεί με ένα ιδιωτικό κλειδί, το οποίο 

βρίσκεται στη μοναδική κατοχή του προτιθέμενου πελάτη. Περαιτέρω, η 

κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για το ιδιωτικό 

απόρρητο (κρυπτογράφηση), αλλά επίσης για την πιστοποίηση (ψηφιακές 

υπογραφές) και άλλες διάφορες τεχνικές. 

Σε ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού, το ιδιωτικό κλειδί είναι πάντα 

συνδεδεμένο μαθηματικά στο δημόσιο κλειδί. Έτσι, είναι πάντα πιθανό να 

επιτεθούμε σε ένα σύστημα δημοσίου κλειδιού εξάγοντας το ιδιωτικό κλειδί από το 

δημόσιο κλειδί. Τυπικά, η άμυνα έναντι αυτού είναι να κάνουμε το πρόβλημα της 

εξαγωγής του ιδιωτικού κλειδιού από το δημόσιο κλειδί όσο δύσκολο γίνεται. Για 

παράδειγμα, κάποια κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού είναι σχεδιασμένα έτσι 

ώστε η εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού από το δημόσιο κλειδί να απαιτεί από τον 

εισβολέα να παραγοντοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

υπολογιστικά αδύνατο να εκτελεστεί αυτή η εξαγωγή. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το 

κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού RSA. 

 Όταν η Alice επιθυμεί να στείλει ένα μυστικό μήνυμα στον Bob, ψάχνει το 

δημόσιο κλειδί του Bob σε έναν κατάλογο, το χρησιμοποιεί για να κρυπτογραφήσει 

το μήνυμα και το στέλνει. Έπειτα ο Bob χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να 

αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα και να το διαβάσει. Κανένας που ακούει δε μπορεί 

να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα. Ο  οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει ένα 

κρυπτογραφημένο μήνυμα στον Bob, αλλά μόνο ο Bob μπορεί να το διαβάσει (γιατί 

μόνο ο Bob γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί του Bob). 

 Ένα κρυπτοσύστημα που αποτελείται από ένα σύνολο μετασχηματισμών 

κρυπτογράφησης Ee και ένα σύνολο μετασχηματισμών αποκρυπτογράφησης Dd 

λέγεται Κρυπτοσύστημα Δημοσίου Κλειδιού ή Ασύμμετρο Κρυπτοσύστημα εάν, για 

κάθε ζευγάρι κλειδιών (e,d), το κλειδί κρυπτογράφησης e, που λέγεται δημόσιο 

κλειδί, γίνεται δημόσια διαθέσιμο, τη στιγμή που το κλειδί αποκρυπτογράφησης d, 
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που λέγεται ιδιωτικό κλειδί, κρατιέται μυστικό. Το κρυπτοσύστημα πρέπει να 

ικανοποιεί την ιδιότητα ότι είναι υπολογιστικά ακατόρθωτο να υπολογιστεί το d από 

το e. 

 Χρησιμοποιούμε την συνήθεια ότι ο όρος ιδιωτικό κλειδί διατηρείται για 

χρήση σε σχέση με την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού, τη στιγμή που ο όρος 

μυστικό κλειδί κρατείται για χρήση σε σχέση με τα κρυπτοσυστήματα συμμετρικού 

κλειδιού. Αυτή η συνήθεια χρησιμοποιείται στην κρυπτογραφική κοινότητα γιατί 

χρειάζονται δύο ή περισσότερες οντότητες για να μοιραστεί ένα μυστικό, αλλά ένα 

κλειδί έιναι αποκλειστικά ιδιωτικό όταν μόνο μια οντότητα ξέρει γι’αυτό. 

 Μία συμβατική αναλογία για την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού δίδεται 

ως ακολούθως. Ας υποθέσουμε ότι ο Bob έχει ένα χρηματοκιβώτιο που ασφαλίζεται 

μ’ένα μυστικό συνδυασμό κλειδώματος γνωστό μόνο στον ίδιο, και το 

χρηματοκιβώτιο αφήνεται ανοικτό και διαθέσιμο στον οποιοδήποτε. Τότε ο  

οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και της Alice, μπορεί να τοποθετήσει 

μηνύματα στο χρηματοκιβώτιο και να το κλειδώσει. Ωστόσο, μόνο ο Bob μπορεί να 

ανακτήσει το μήνυμα, καθώς ακόμη και η Alice, που άφησε το μήνυμα στο κουτί, 

δεν έχει τρόπο να ανακτήσει το μήνυμα. 
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Διάγραμμα 3.1. 
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 Το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιού που επινοήθηκε από τους Diffie και 

Hellmann δεν παρείχε μια ολοκληρωμένη λύση στην ιδέα που δόθηκε παραπάνω για 

το κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού. Οι πρώτοι που το έκαναν αυτό δημόσια ήταν 

οι Rivest, Shamir και Adleman, από τα ονόματα των οποίων προήλθε το 

κρυπτοσύστημα που θα περιγράψουμε εκτενέστερα παρακάτω. 

 

3.2.1. Κρυφή Ιστορία της Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού 

 

Προηγουμένως, μάθαμε για τις πρωταγωνιστικές προσπάθειες του Diffie, 

Hellman και Merkle στην εγκαθίδρυση της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. 

Ωστόσο, είναι τώρα κοινή γνώση ότι η αντίληψη είχε ήδη ανακαλυφτεί χρόνια 

νωρίτερα από Άγγλους κρυπτογράφους, αλλά δεν εκδόθηκε επίσημα μέχρι 

πρόσφατα σχετικά. Εδώ είναι τα γνωστά γεγονότα. 

 Οι μεθοδολογίες δημοσίου κλειδιού ανακαλύφτηκαν πρώτα από το 

Communications – Electronics Security Group (CESG) στις αρχές του 1970. Η 

λειτουργία του CESG, ως ένας τομέας του GCHQ (British Government 

Communications Headquarters) είναι να διασφαλίσει ασφάλεια πληροφοριών για τη 

Βρετανική κυβέρνηση, το οποίο αναφέρεται στο CESG ως τη τεχνική εξουσία σε 

επίσημες κρυπτογραφικές εφαρμογές. 

 Τον Ιανουάριο του 1970, ο J.Ellis καθίδρυσε τις κύριες ιδέες πίσω από την 

κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. Ονόμασε την μέθοδό του «μή-μυστική 

αποκρυπτογράφηση» NSE. Έτσι, η ανακάλυψη της ιδέας της κρυπτογραφίας 

δημοσίου κλειδιού απασχόλησε τους Diffie, Hellman και Merkle για πάνω από έξι 

χρόνια. Στις 20 Νοεμβρίου του 1973 ο C.Cocks απαραίτητα περιγράφει αυτό που 

τώρα λέμε το κρυπτοσύστημα RSA, με οποιεσδήποτε διαφορές που ήταν ολότελα 

επιπόλαιες. Στις 24 Ιανουαρίου του 1974 ο Williamson περιγράφει αυτό που τώρα 

λέμε το πρωτόκολλο συναλλαγής κλειδιού Diffie Hellman. Στις 10 Αυγούστου του 

1976, ο Williamson βελτιώθηκε πάνω στις ιδέες που πρωτοτοποθέτησε το 1974. 

 Το 1987, σε μια εσωτερική έκδοση του CESG, ο Ellis περιγράφει την ιστορία 

του NSE. Σ’αυτό το paper, λέει : «Ο σκοπός της γραφής αυτού του paper μετεβίβασε 

σε μένα γιατί το NSE ήταν ιδέα μου και εγώ τώρα λοιπόν μπορώ να περιγράψω τις 

αναπτύξεις τους από προσωπική εμπειρία». Επίσης, σ’αυτό το paper ο Ellis 
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παραθέτει την έκδοση του 1944 ( από έναν άγνωστο συγγραφέα για το Bell 

Laboratories) που περιγράφει σαν μια κουτή ιδέα για ασφαλή συζήτηση μέσω 

τηλεφώνου. Αυτή ήταν η έμπνευσή του για το NSE. Ο Ellis αναφέρει, στο 

προαναφερθέν paper, ότι αυτό είναι το πώς η ιδέα γεννήθηκε, ότι ασφαλής 

επικοινωνία ήταν πιθανή αν ο πελάτης λάμβανε μέρος στη διαδικασία 

κρυπτογράφησης. Στο τέλος αυτού του paper, ο Ellis καταλήγει ότι η ιδέα Diffie-

Hellman : «ήταν η αρχή του δημόσιου ενδιαφέροντος σ’αυτό το είδος της 

κρυπτογραφίας και ακόλουθη επανανακάλυψη των τεχνικών NSE που περιέγραψα.» 

 Σε μια συνέντευξη στις New York Times τον Δεκέμβριο του 1997, ο 

Williamson είπε ότι ένιωσε άσχημα ξέροντας ότι οι άλλοι έπαιρναν πίστωση για 

λύσεις που βρέθηκαν στο CESG. Ωστόσο, κατέληξε ότι αυτό ήταν απλά ένας από 

τους περιορισμούς στους οποίους συμφωνείς και δέχεσαι όταν δουλεύεις για μια 

κυβερνητική υπηρεσία σε μυστικά έργα. Από την άλλη μεριά, ο Hellman είπε ότι 

αυτά τα πράγματα είναι σαν να εκριζώνεις το δάκτυλο του ποδιού σου σ’έναν χρυσό 

βώλο αριστερά στο δάσος : «Εάν περπατώ στο δάσος και κόψω το δάχτυλο σ’αυτό, 

ποιός είναι αυτός που θα πεί ότι δικαιούμαι πίστωση για αυτήν την ανακάλυψη;». Η 

φιλοσοφική κλίση του Hellman εδώ είναι ότι σαν ένας Πλατωνικός με την έννοια ότι 

όλες οι ανακαλύψεις υποτίθεται ότι είναι αυτές μόνο οι ανακαλύψεις, παρά 

δημιουργίες. Ο Hellman επίσης είπε ότι αυτός, ο Diffie και ο Merke, όλοι δούλευαν 

σε μια αντλία κενού. Υποστήριξε ότι εάν είχαν πρόσβαση στα διαβαθμισμένα 

έγγραφα στη διάρκεια των προηγούμενων τριών δεκαετιών, θα ήταν ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα. Ο Diffie σχολίασε ότι η ιστορία των ιδεών είναι δύσκολη να γραφτεί 

επειδή οι άνθρωποι βρίσκουν λύσεις σε διαφορετικά προβλήματα και αργότερα 

βρίσκουν ότι έχουν ανακαλύψει το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλο. Είναι τώρα στο 

χέρι των ιστορικών να ταξινομήσουν τις λεπτομέρειες και τους ισχυρισμούς, αλλά 

είναι βέβαιο ότι οι ιδέες για την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού ήταν γνωστές (στο 

ταξινομημένο χώρο) καλά στην αρχή του (δημοσίως αναγνωρισμένου) προσπαθειών 

των Diffie, Hellman και Merkle. Οι CGHQ/CESG ανέφεραν ότι περισσότερα 

έγγραφα είναι στη σειρά για έκδοση. 
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3.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

 Το κύριο πλεονέκτημα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι η 

αυξημένη ασφάλεια και καταλληλότητα. Τα ιδιωτικά κλειδιά ποτέ δε χρειάζεται να 

μεταδοθούν ή να αποκαλυφθούν στον οποιοδήποτε. Σε ένα σύστημα μυστικού 

κλειδιού, αντίθετα, τα μυστικά κλειδιά θα πρέπει να μεταδοθούν (είτε χειροκίνητα 

είτε μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας) καθώς το ίδιο κλειδί χρησιμοποιείται για 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Ένα σημαντικό ενδιαφέρον είναι ότι 

μπορεί να υπάρχει μια πιθανότητα ότι ένας εχθρός μπορεί να ανακαλύψει το μυστικό 

κλειδί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 

 Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων δημοσίου κλειδιού 

είναι ότι μπορούν να παρέχουν ψηφιακές υπογραφές που δε μπορούν να 

αποβληθούν. Η πιστοποίηση μέσω των συστημάτων μυστικού κλειδιού απαιτεί τον 

διαμοιρασμό κάποιων μυστικών και ορισμένες φορές απαιτεί την εμπιστοσύνη και 

μιας τρίτης ομάδας. Ως αποτέλεσμα, ένας αποστολέας μπορεί να αποβάλλει ένα 

προηγούμενο πιστοποιημένο μήνυμα υποστηρίζοντας ότι το διαμοιραζόμενο 

μυστικό ήταν με κάποιο τρόπο συμβιβασμένο από μία από τις ομάδες που 

μοιράζονται το μυστικό. Για παράδειγμα, το σύστημα πιστοποίησης μυστικού 

κλειδιού Κέρβερος περιέχει μια κεντρική βάση δεδομένων που κρατά αντίγραφα από 

τα μυστικά κλειδιά όλων των χρηστών. Μια επίθεση στη βάση δεδομένων θα 

επέτρεπε την εκτεταμένη πλαστογραφία. Η πιστοποίηση δημοσίου κλειδιού, από την 

άλλη μεριά, αποτρέπει αυτό το είδος της απάρνησης. Κάθε χρήστης έχει μοναδική 

υπευθυνότητα για να προστατεύει το ιδιωτικό του κλειδί. Αυτή η ιδιότητα της 

πιστοποίησης δημοσίου κλειδιού λέγεται συχνά μή-απάρνηση. 

 Ένα μειονέκτημα της χρήσης της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι η 

ταχύτητα. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι κρυπτογράφησης μυστικού κλειδιού που είναι 

σημαντικά ταχύτερες από οποιαδήποτε μέθοδο κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού 

που είναι προσωρινά διαθέσιμη. Ωστόσο, η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με την κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού για να πάρουμε τα 

καλύτερα και από τους δύο κόσμους. Για την κρυπτογράφηση, η καλύτερη λύση 
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είναι να συνδυάζουμε συστήματα δημοσίου και μυστικού κλειδιού ώστε να πάρουμε 

μαζί τα πλεονεκτήματα ασφαλείας των συστημάτων δημοσίου κλειδιού και τα 

πλεονεκτήματα ασφαλείας των συστημάτων μυστικού κλειδιού. Ένα τέτοιο 

πρωτόκολλο λέγεται ψηφιακός φάκελλος (digital envelope). 

 Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού μπορεί να είναι τρωτή στην 

προσωποποίηση, ακόμη και αν τα ιδιωτικά κλειδιά των χρηστών δεν είναι διαθέσιμα. 

Μια επιτυχημένη επίθεση σε μια υπηρεσία πιστοποιητικών θα επιτρέψει έναν 

αντίπαλο να προσωποποιήσει οποιοδήποτε που θα διαλέξει χρησιμοποιώντας ένα 

πιστοποιητικό δημοσίου κλειδιού από τη συμβιβαζόμενη υπηρεσία για να δεσμεύσει 

ένα κλειδί από την επιλογή του αντιπάλου στο όνομα ενός άλλου χρήστη. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις, η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού δεν είναι 

απαραίτητη και από μόνη της η κρυπτογραφία μυστικού κλεδιού είναι αρκετή. Αυτές 

οι περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν περιβάλλοντα όπου ο ασφαλής διαμοιρασμός 

μυστικού κλειδιού μπορεί να λάβει χώρα, για παράδειγμα, από χρήστες που 

συναντούνται ιδιωτικά. Επίσης συμπεριλαμβάνονται περιβάλλοντα όπου μια απλή 

υπηρεσία γνωρίζει και διαχειρίζεται όλα τα κλειδιά, για παράδειγμα, ένα κλειστό 

τραπεζικό σύστημα. Καθώς η υπηρεσία γνωρίζει ήδη τα κλεδιά του οποιουδήποτε, 

δεν υπάρχει πολύ πλεονέκτημα για κάποιους να είναι «δημόσιοι» και για άλλους να 

είναι «ιδιωτικοί». Προσέξτε, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να μη γίνει 

πρακτικό εάν ο αριθμός των χρηστών γίνει μεγάλος. Δεν υπάρχουν απαραίτητα 

περιορισμοί σε ένα σύστημα δημοσίου κλειδιού. 

 Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού συνήθως δεν είναι απαραίτητη σε ένα 

περιβάλλον απλού χρήστη. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να κρατήσετε τα προσωπικά 

σας αρχεία κρυπτογραφημένα, μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε αλγόριθμο 

κρυπτογράφησης μυστικού κλειδιού, θέτοντας το προσωπικό password ως το 

μυστικό κλειδί. Γενικά, η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού είναι περισσότερο 

κατάλληλη για ένα ανοιχτό περιβάλλον πολλών χρηστών. 

 Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού δεν ενοείται ότι θα αντικαταστήσει την 

κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού, αλλά ότι θα τη συμπληρώσει και θα τη κάνει 

περισσότερο ασφαλή. Η πρώτη χρήση των τεχνικών δημοσίου κλειδιού ήταν για την 

καθιέρωση μυστικού κλειδιού σε ένα σύστημα μυστικού κλειδιού. Αυτό είναι ακόμη 

μια από τις κύριες λειτουργίες. Η κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού παραμένει 
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εξαιρετικά σημαντική και είναι το θέμα περισσότερης μελέτης και έρευνας. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφερθούμε στα παρακάτω : 

 

3.3.1. Πλεονεκτήματα των Κρυπτοσυστημάτων Δημοσίου Κλειδιού 

 

1. Ασφάλεια : μόνο το βασικό κλειδί χρειάζεται και παραμένει κρυφό. 

2. Μακροβιότητα : τα ζεύγη κλειδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 

αλλαγή στις περισσότερες περιπτώσεις καθόσο μεγάλων περιόδων του χρόνου, ή και 

χρόνων σε κάποιες περιπτώσεις. 

3. Διαχείριση κλειδιού : εάν ένα μεγάλο δίκτυο πολλαπλών χρηστών 

χρησιμοποιήται ( χωρίς έναν παροχέα κλειδιού ), τότε λιγότερα βασικά κλειδιά θα 

απαιτούνται με ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού παρά με ένα κρυπτοσύστημα 

συμμετρικού κλειδιού. Για παράδειγμα, εάν n ∈ N οντότητες επικοινωνούνται, 

χρησιμοποιώντας DES, ας πούμε, τότε ο αριθμός των κλειδιών που απαιτούνται για 

να επιτρέψουν οποιεσδήποτε δύο οντότητες να επικοινωνούν είναι n(n-1)/2.  Επίσης, 

κάθε χρήστης στο σύστημα έχει να αποθηκεύσει n-1 κλειδιά. Αυτό λέγεται 

προδιαμοιρασμός κλειδιών. Με ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού, μόνο n 

κλειδιά απαιτούνται για δύο οποιεσδήποτε οντότητες που επικοινωνούν τη στιγμή 

που μόνο ένα δημόσιο κλειδί για κάθε οντότητα έχει να αποθηκευτεί. 

4. Συναλλαγή κλειδιού : Σ’ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού, καμιά 

συναλλαγή κλειδιού μεταξύ επικοινωνούντων οντοτήτων δεν είναι απαραίτητη. 

(Προσέξτε ότι αυτό μας λέει ότι το Diffie –Hellmann πρωτόκολλο συναλλαγής 

κλειδιών, δεν είναι ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού, αν και περιείχε τις 

βασικές πρωτότυπες ιδέες για αυτή. 

Κάποια επιπλέον σχόλια στο πλεονέκτημα (3) είναι σε σειρά. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι εάν το μεγάλο δίκτυο, που εφοδιάζει ένα κρυπτοσύστημα 

συμμετρικού κλειδιού, έχει ένα έμπιστο διαιτητή, όπως τον Trent, τότε κάθε χρήστης 

μόνο χρειάζεται ένα απλό κλειδί που είναι διαμοιραζόμενο με τον Trent. Ωστόσο, 

για την Alice και τον Bob, για να επικοινωνούν με ασφάλεια, όχι μόνο με απόρρητο 

της επικοινωνίας (ασφάλειας), αλλά επίσης του καθενός ταυτότητας (πιστοποίηση, 

επικύρωση), ο Trent δεν πρέπει μόνο να είναι χωρίς όρους έμπιστος, αλλά επίσης 

διαθέσιμος, ονομαστικά όλες τις φορές. Ο λόγος είναι ότι η Alice, που θέλει να 
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επικοινωνήσει με τον Bob (κάθε φορά) στέλνει ένα μήνυμα στον Trent με μια τέτοια 

αίτηση, κρυπτογραφημένο χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Κ , που μοιράζεται με τον 

Trent. O Trent έπειτα παράγει ένα κλειδί Κ , κρυπτογραφημένο, χρησιμοποιώντας 

το Κ το οποίο το στέλνει στην Alice για τη συζήτησή της με τον Bob. O Trent 

επίσης στέλνει το Κ στον Bob κρυπτογραφημένο χρησιμοποιώντας το κλειδί Κ

που μοιράζεται με τον Bob. Έπειτα η Alice και ο Bob μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

το Κ  για να επικοινωνήσουν. (Αυτή η περιγραφή του πως η Alice και ο Bob 

συμφωνούν πάνω σε ένα κλειδί χρησιμοποιώντας DES κλειδιά είναι η βάση για τον 

Κέρβερο το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο διαμοιρασμού κλειδιού που αναπτύχθηκε 

στο ΜΙΤ, και ονομάστηκε έτσι μετά τον σκύλο των τριών κεφαλιών της Ελληνικής 

Μυθολογίας που στάθηκε φύλακας στις πύλες του Άδη.) Τα κρυπτοσυστήματα 

δημοσίου κλειδιού εικονικά εξαλείφουν την ανάγκη για τον Trent. 

Α

T

Α 

Τ Β, 

Τ

Υπάρχει ακόμη ένα πλεονέκτημα που δεν ειπώθηκε παραπάνω, ονομαστικά 

είναι οι ψηφιακές υπογραφές και η γενική πιστοποίηση, για τα οποία θα πούμε 

παρακάτω. Αυτό μπορεί να είναι, επιχειρηματικά, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των 

κρυπτοσυστημάτων δημοσίου κλειδιού καθώς προσφέρουν εικονικά δύο αιτίες 

παροχής ψηφιακών υπογραφών. Ωστόσο, έχουμε αρκετά τώρα να προχωρήσουμε 

και πολύ περισσότερα να καταλάβουμε πριν πάμε εκεί. 

 

3.3.2. Μειονεκτήματα των Κρυπτοσυστημάτων Δημοσίου Κλειδιού 

 

1. Αποδοτικότητα : Τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού είναι πιο αργά από 

τα συμμετρικού κλειδιού πανομοιότυπα. Για παράδειγμα, το κρυπτοσύστημα RSA 

είναι μόλις χίλιες φορές πιο αργό από το DES κρυπτοσύστημα συμμετρικού 

κλειδιού. 

2. Μεγέθη κλειδιού : Τα μεγέθη κλειδιού για ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου 

κλειδιού είναι κυρίως μεγαλύτερα από αυτά που απαιτούνται για ένα 

κρυπτοσύστημα συμμετρικού κλειδιού. Για παράδειγμα, το βασικό κλειδί στο 

κρυπτοσύστημα RSA θα έπρεπε να είναι 1024 bits, τη στιγμή που με έναν 

κρυπταλγόριθμο συμμετρικού κλειδιού, γενικά 128bits θα επαρκούσαν. Συνήθως, τα 

βασικά κλειδιά είναι δέκα φορές μεγαλύτερα από τα μυστικά κλειδιά.      
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3.3.3 Ανάλυση και Περίληψη  

 

 Το κύριο πλεονέκτημα των κρυπτοσυστημάτων δημοσίου κλειδιού είναι η 

αυξημένη ασφάλεια και καταλληλότητα. Κάποιος θα μπορούσε να προσθέσει το 

μειονέκτημα αυτό στη λίστα ότι κανένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού δεν έχει 

αποδειχτεί ασφαλές. Ωστόσο, άλλος από τον κρυπταλγόριθμο Vernam, κανένας δεν 

έχει οποιοδήποτε κρυπτοσύστημα συμμετρικού κλειδιού έτσι αποδεδειγμένο. Η 

κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού, με τα μειονεκτήματά της, δεν νοείται για 

κρυπτογράφηση του όγκου της δοθείσης επικοινωνίας. 

 Με άλλα λόγια, η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού δεν νοείται να 

επαναφέρει την κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού, αλλά καλύτερα να τη 

συμπληρώνει για τον στόχο της επίτευξης περισσότερης ασφάλειας. 

 Η ιδέα πίσω από τη μοντέρνα κρυπτογραφική χρήση είναι να εφαρμόζεται η 

κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού για να αποκτήσει κλειδιά, τα οποία έπειτα 

χρησιμοποιούνται σε ένα κρυπτοσύστημα συμμετρικού κλειδιού. Τέτοια 

κρυπτοσυστήματα λέγονται υβριδικά κρυπτοσυστήματα ή ψηφιακοί φάκελοι, τα 

οποία έχουν τα πλεονεκτήματα και των δύο ειδών κρυπτοσυστημάτων. Τώρα εδώ 

φαίνεται πώς λειτουργούν στην πράξη. 

 Η Alice και ο Bob έχουν πρόσβαση σε κρυπτοσύστημα συμμετρικού 

κλειδιού, το οποίο θα το λέμε S. Επίσης, ο Bob έχει ένα δημόσιο – ιδιωτικό ζεύγος 

κλειδιού (e,d). Η Alice  εύχεται να στείλει ένα μήνυμα m στον Bob. Η Alice πρώτα 

παράγει ένα συμμετρικό κλειδί, που λέγεται session key ή data encryption key, k για 

να χρησιμοποιήται μόνο μια φορά. Κρυπτογραφεί το m χρησιμοποιώντας το k και το 

S αποκτώντας c=k(m), το κρυπτοκείμενο. Έπειτα η Alice αποκτά το δημόσιο κλειδί 

e του Bob και το χρησιμοποιεί για να κρυπτογραφήσει το k, ενδίδοντας στο e(k)=k’. 

Και οι δύο αυτές κρυπτογραφήσεις είναι γρήγορες καθώς το S είναι ικανό στην 

πρώτη κρυπτογράφηση, και το session key είναι μικρό στην δεύτερη 

κρυπτογράφηση. Μετά η Alice στέλνει το c και το e(k) στον Bob. O Bob 

αποκρυπτογραφεί το k με το βασικό του κλειδί d, μέσω d(e(k))=k από το οποίο 

εύκολα εξάγει το συμμετρικό κλειδί αποκρυπτογράφησης k-1. Έπειτα 

αποκρυπτογραφεί το k-1(c)=k-1(k(m))=m. 
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 Τότε, το κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού χρησιμοποιήται μόνο για την 

αποστολή του session key, που παρέχει έναν ψηφιακό φάκελο που είναι και ασφαλές 

και ικανό, μια κομψή λύση στα παραπάνω προβλήματα. 

  

3.3.5. Ψηφιακός Φάκελος – Υβριδικό Κρυπτοσύστημα 

 

 Όταν χρησιμοποιούμε κρυπτοσυστήματα μυστικού κλειδιού, οι χρήστες 

πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν πάνω στο κλειδί ακολουθίας, αυτό είναι, ένα 

μυστικό κλειδί που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντοχή ενός μηνύματος ή τη 

σειρά της επικοινωνίας. Ολοκληρώνοντας αυτό το στόχο, υπάρχει ένα ρίσκο ότι το 

κλειδί θα παρεμποδιστεί κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Αυτό είναι το μέρος του 

προβλήματος διαχείρισης κλειδιού. Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού προσφέρει 

μια ελκυστική λύση σε αυτό το πρόβλημα μέσα σε ένα πλαίσιο δουλειάς που λέγεται 

ψηφιακός φάκελλος. 

 Ο ψηφιακός φάκελλος αποτελείται από ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα που 

χρησιμοποιεί κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού για να κρυπτογραφήσει το μυστικό 

κλειδί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Εάν η Alice και ο Bob έχουν ένα καθιερωμένο 

μυστικό κλειδί, θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να κρυπτογραφήσουν το 

μυστικό κλειδί στον ψηφιακό φάκελλο. 

 Ας υποθέσουμε ότι η Alice επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα στον Bob 

χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού για την κρυπτογραφία 

μηνύματος και κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού για να μεταφέρει το κλειδί 

κρυπτογράφησης του μηνύματος. H Alice επιλέγει ένα μυστικό κλειδί και 

κρυπτογραφεί το μήνυμα με αυτό, έπειτα κρυπτογραφεί το μυστικό κλειδί 

χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Bob. Στέλνει στον Bob μαζί το 

κρυπτογραφημένο μυστικό κλειδί και το κρυπτογραφημένο μήνυμα. Όταν ο Bob 

επιθυμεί να διαβάσει το μήνυμα, αποκρυπτογραφεί το μυστικό κλειδί, 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί, και έπειτα αποκρυπτογραφεί το μήνυμα, 

χρησιμοποιώντας το μυστικό κλειδί. Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών διευθύνσεων 

επικοινωνιών όπως ένα e-mail, αυτό μπορεί να επεκταθεί άμεσα και χρήσιμα. Εάν το 

μήνυμα της Alice προτίθεται και για τους Bob και τη Carol, το κλειδί 

κρυπτογράφησης του μηνύματος μπορεί να αναπαρασταθεί περιληπτικά σε 
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κρυπτογραφημένες φόρμες για τους Bob και Carol, μαζί με ένα απλό αντίγραφο του 

κρυπτογραφημένου περιεχομένου του μηνύματος κάτω από αυτό το κλεδί 

κρυπτογράφησης του μηνύματος. 

 H Alice και ο Bob μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το κλειδί για να 

κρυπτογραφήσουν μόνο ένα μήνυμα ή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για μια 

εκτεταμένη επικοινωνία. Ένα από τα ωραία γνωρίσματα σχετικά με αυτή τη τεχνική 

είναι ότι μπορούν να αλλάξουν μυστικά κλειδιά τόσο συχνά όσο θα ήθελαν. Η 

εναλλαγή κλειδιών συχνά είναι ωφέλιμη επειδή είναι πιο δύσκολο για έναν αντίπαλο 

να βρει ένα κλειδί που χρησιμοποιείται μόνο για μια μικρή περίοδο του χρόνου. 

 Όχι μόνο οι ψηφιακές υπογραφές βοηθούν να επιλυθεί το πρόβλημα 

διαχείρισης κλειδιού, αλλά αυξάνουν την παράσταση (σχετική με τη χρήση ενός 

συστήματος δημοσίου κλειδιού για απευθείας κρυπτογράφηση των δεδομένων 

μηνύματος) χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια. Η αύξηση στην παράσταση αποκτάται 

χρησιμοποιώντας ένα κρυπτοσύστημα μυστικού κλειδιού για κρυπτογράφηση των 

κλειδιών μικρού μήκους. Γενικά, τα κρυπτοσυστήματα μυστικού κλειδιού είναι πολύ 

ταχύτερα από τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού. 

 Η τεχνική του ψηφιακού φάκελλου είναι μια μέθοδος ανταλλαγής κλειδιού, 

αλλά όχι ότι όλα τα πρωτόκολλα συναλλαγής κλειδιού χρησιμοποιούν τους 

ψηφιακούς φακέλλους. 
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4. ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ RSA 

 

4.1.ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ RSA 

 

 Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, μετά το εγχείρημα του 

πρωτοκόλλου εναλλαγής κλειδιού των Diffie – Hellmann, εμφανίστηκε η ιδέα ενός 

δημοσίου κλειδιού κρυπτογράφησης, καθώς είναι υπολογιστικά ακατόρθωτο να 

εξάγουμε το κλειδί αποκρυπτογράφησης από αυτό. Είχαμε δεί την κρυπτογραφία 

συμμετρικού κλειδιού, όπου και τα δύο κλειδιά κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης πρέπει να κρατιούνται μυστικά, καθώς είναι υπολογιστικά 

εύκολο να εξάγουμε το ένα από το άλλο. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τον μοντέρνο 

κρυπτογραφικό απόγονο, τον κρυπταλγόριθμο RSA. 

 

4.1.1. Ανάλυση του RSA 

 

1. Ο Bob παράγει δύο μεγάλους, τυχαίους πρώτους p≠q σχεδόν ίδιου 

μεγέθους 

2. Υπολογίζει τα εξής : n=pq  και φ(n)=(p-1)(q-1) . To n λέγεται RSA 

modulus 

3. Επιλέγει ένα τυχαίο e ∈ N τέτοιο ώστε 1< e < φ(n) και gcd (e, φ(n))=1. O 

ακέραιος e λέγεται εκθέτης κρυπτογράφησης. 

4. Χρησιμοποιώντας τον εκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη, υπολογίζει 

το μοναδικό d ∈ N με 1<d<φ(n) τέτοιο ώστε ed≡1 (mod φ(n)). 

5. O Bob εκδίδει το (n,e) σε κάποια δημόσια βάση δεδομένων και κρατάει 

τα d,p,q και φ(n) ιδιωτικά μυστικά. Έτσι, το δημόσιο κλειδί του Bob είναι 

το (n,e) και το ιδιωτικό κλειδί είναι το d. O ακέραιος d λέγεται εκθέτης 

αποκρυπτογράφησης. 
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Στάδιο Κρυπτογράφησης 

 

Για να απλοποιήσουμε το στάδιο αυτό, υποθέτουμε ότι το καθαρό κείμενο    

m ∈ M είναι σε αριθμητική μορφή με m<n. Επίσης M=l=Z/nZ  και υποθέτουμε  ότι 

gcd(m,n)=1. 

1. H Alice αποκτά το δημόσιο κλειδί του Bob (n,e) από τη βάση δεδομένων. 

2. Κρυπτογραφεί το m υπολογίζοντας το c≡me (mod n) χρησιμοποιώντας 

την επαναληπτική μέθοδο τετραγωνισμού. 

3. Στέλνει το c ∈ l στον Bob. 

 

Στάδιο Αποκρυπτογράφησης 

 

Λαμβάνοντας ο Bob το c, χρησιμοποιεί το d για να υπολογίσει το             

m≡cd (mod n).  

 

4.1.2. Παράδειγμα 

  

 Υποθέτουμε ότι ο Bob επιλέγει τα (p,q)=(1759,7487). Τότε n=13169633 και  

φ(n)=13160388. Εάν ο Bob επιλέξει e=5, τότε επιλύοντας το 1 = 5d + φ(n)x 

παίρνουμε d=7896233 (για x=-3). Έτσι το δημόσιο κλειδί είναι το (13169633,5) και 

το d=7896233 είναι το ιδιωτικό κλειδί. H Alice λαμβάνει το δημόσιο κλειδί του Bob 

και επιθυμεί να στείλει το μήνυμα m=7115697. Το κρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας 

το δημόσιο κλειδί του Bob και παίρνει c≡m5≡10542186 (mod n) το οποίο το στέλνει 

στον Bob. O Bob χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί d για να αποκρυπτογραφήσει 

το μήνυμα ως εξής : cd≡105421867896233≡7115697≡m (mod n). 

 Ανταλάσσουμε ρόλους εάν ο Bob θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Alice. 

Σ’αυτή την περίπτωση, η παραπάνω παραγωγή κλειδιού εκτελείται από την Alice για 

να παράγει τα δικά της RSA δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά, και ο Bob εκτελεί το 

στάδιο κρυπτογράφησης στέλνοντας το μήνυμα του σ’αυτήν για αποκρυπτογράφηση 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό της κλειδί.  

 Δεν έχουμε εξετάσει το θέμα για το τί γίνεται όταν το καθαρό κείμενο είναι 

μια αριθμητική τιμή m≥n. Σ’αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διαιρέσουμε το 
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καθαρό αριθμητικό ισοδύναμο σε κομμάτια ίσου μεγέθους και η διαδικασία αυτή 

λέγεται message blocking. Ας υποθέσουμε ότι ασχολούμαστε με αριθμητικά 

ισοδύναμα του καθαρού κειμένου στη βάση Ν ακεραίων για κάποιο σταθερό Ν>1. 

Το message blocking μπορεί να επιτευχθεί επιλέγοντας τον μοναδικό ακέραιο l 

τέτοιο ώστε Νl <n<Nl+1 , έπειτα γράφοντας το μήνυμα ως blocks των l-ψηφίων, με 

βάση Ν ακεραίων, και έπειτα αποκρυπτογραφούμε κάθε block ξεχωριστά. Με αυτόν 

τον τρόπο, καθώς κάθε block καθαρού κειμένου αντιστοιχεί σ’ένα στοιχείο του Ζ/nZ 

τέτοιο ώστε Nl<n, και καθώς n<Nl+1 , τότε κάθε σύστημα κρυπτομηνύματος μπορεί 

να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως ένα (l+1) ψηφίων βάσης Ν ακεραίων στο 

l=Ζ/nZ=M. 

 

4.1.3. Παράδειγμα 

 

 Έστω ότι ο Bob επιλέγει n=1943=29 • 67. Τότε φ(n)=1848, και εάν 

επιλέξουμε e=701, τότε το d=29 είναι μια λύση του 1=5d+1848x με x=-11. Έτσι το 

(n,e)=(1943,701) είναι το δημόσιό του κλειδί και d=29 είναι το ιδιωτικό του κλειδί. 

Τώρα ας υποθέσουμε ότι η Alice θέλει να στείλει το μήνυμα power στον Bob. Θα 

πρέπει πρώτα να το μετατρέψει σε αριθμητικά ισοδύναμα. Θα χρησιμοποιήσει τη 

βάση των ακεραίων. Καθώς 262 < n < 263 , τότε l=2 και γράφουμε το μήνυμα ως ένα, 

δύο ψηφίων με βάση 26 ακεραίους. Έτσι σπάμε το μήνυμα ως ακολούθως : m1 = po 

= 15 • 26 + 14 = 104, m2 = we = 22 • 26 + 4 = 576, m3=ra = 17 • 26 + 0 = 442 με το 

ψηφίο α=0 να τοποθετείται τελευταίο στην τελευταία δεξιά θέση του μηνύματος. 

 Έτσι η Alice κρυπτογραφεί : 

  404701≡1419 (mod 1943), 

  576701≡344 (mod 1943) και  

  442701≡210 (mod 1943). 

 Ο Bob ανακτά το αρχικό κείμενο μέσω του ιδιωτικού του κλειδιού ως εξής: 

141929≡404 (mod 1943), 

34429≡576 (mod 1943) και 

21029≡442 (mod 1943) . 

 Έπειτα ξαναγράφει κάθε αποκρυπτογραφημένο block ως ένα 2 ψηφίων με 

βάση 26 ακεραίους και ανακτά το Αγγλικό αρχικό κείμενο. 
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4.1.4. Παράδειγμα 

 

 Ας υποθέσουμε ότι η Alice θέλει να στείλει το μήνυμα “The magic words are 

squeamish ossifrage” και ότι ο Bob έχει επιλέξει n=131369633=57593 • 2281 και 

e=7 από το οποίο παίρνουμε d=112551223 μέσω του 7d+131309760x = 7d + 

φ(n)x=1 με x=-6. Επειδή 265 < n < 266 τότε επιλέγουμε l=5, έτσι το μήνυμα θα 

χωριστεί χρησιμοποιώντας 5ψήφια με βάση 26 ακεραίων, ως ακολούθως : 

 

thema = 19 • 264 + 7 • 263 + 4 • 262 + 12 • 26 + 0 = 8808592,  

gicwo = 6 • 264 + 8 • 263 + 2 • 262 + 22 • 26 + 14 = 2884402,  

rdsar = 17 • 264 + 3 • 263 + 18 • 262 + 0 • 26 + 17 = 7833505,  

esque = 4 • 264 + 18 • 263 + 16 • 262 + 20 • 26 + 4 = 2155612,  

amish = 0 • 264 + 12 • 263 + 8 • 262 + 18 • 26 + 7 = 216795,  

ossif = 14 • 264 + 18 • 263 + 18 • 262 + 8 • 26 + 5 = 6726413,  

ragea = 17 • 264 + 0 • 263 + 6 • 262 + 4 • 26 + 0 = 7772752. 

 

Έπειτα γίνεται η κρυπτογράφηση modulo131369633 και έτσι παίρνουμε : 

 

88085927≡56806804 ,  

28844027≡65895615, 

78335057≡45842787, 

21556127≡43647783, 

2167957≡123817334, 

67264137≡110825702 και 

77727527≡48882513 

 

Έπειτα η Alice μετατρέπει τους αριθμούς σε 6-ψήφια με βάση  26 ακεραίους 

και παράγει το κρυπτοκείμενο, ως ακολούθως : 

 

56806804 = 4 • 265 + 20 • 264 + 8 • 263 + 1 • 262 + 19 • 26 +2 = EUIBTC, 
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65895615 = 5 • 265 + 14 • 264 + 5 • 263 + 4 • 262 + 18 • 26 +19 = FOREST, 

 

45842787 = 3 • 265 + 22 • 264 + 8 • 263 + 6 • 262 + 20 • 26 +3 = DWIGUD, 

 

43647783 = 3 • 265 + 17 • 264 + 13 • 263 + 9 • 262 + 18 • 26 +23 = DRNJSX, 

 

123817334 = 10 • 265 + 10 • 264 + 24 • 263 + 17 • 262 + 19 • 26 +4 = KKYRTE, 

 

110825702 = 9 • 265 + 8 • 264 + 13 • 263 + 13 • 262 + 9 • 26 +0 = JINNJA, 

 

48882513 = 4 • 265 + 2 • 264 + 25 • 263 + 5 • 262 + 10 • 26 +17 = ECZFKR. 

 

το οποίο η Alice το στέλνει στον Bob, ο οποίος μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί d. 

 

4.1.5. Παράδειγμα  

 

 Θα κατασκευάσουμε ένα κρυπτοσύστημα RSA με μικρές παραμέτρους. 

Έστω p=11 και q=19, οπότε θα είναι : 

 n=11 Χ 19 = 209, φ(n) = 10 Χ 18 =180. 

Για δημόσιο κλειδί επιλέγουμε ke = 101 και με βάση αυτό υπολογίζουμε το ιδιωτικό 

κλειδί : 

 ke • kd ≡ 1 (mod φ(n)),  

δηλαδή : 

 kd = 41 

 Προκειμένου να κρυπτογραφήσουμε ένα μήνυμα, θα πρέπει αρχικά να 

αντιστοιχίσουμε (ή ισοδύναμα να κωδικοποιήσουμε) τα σύμβολα του απλού 

κειμένου στο σύνολο Z319. Έστω το μήνυμα [ρεμα]. Ορίζουμε την αντίστοιχιση       

Α → 10, Β → 11,  ..., Ω → 33. Διαλέξαμε τη συγκεκριμένη αντιστοίχιση ώστε όλα 

τα σύμβολα του απλού κειμένου να κωδικοποιούνται με σταθερό πλήθος ψηφίων, 

για να μην υπάρχουν ασάφειες στην αποκωδικοποίηση. Συνεπώς το αριθμητικό 

ισοδύναμο μήνυμα είναι το [26 14 21 10]. Στη συνέχεια ομαδοποιούμε τα ψηφία 
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έτσι ώστε οι αριθμοί που δημιουργούνται να είναι μικρότεροι του δημόσιου modulus 

: (261,42,110). Η κρυπτογραφική πράξη εφαρμόζεται τρεις φορές : 

 261 101 = 261 mod 319  

 42 101 = 196 mod 319 

 110 101 = 132 mod 319 

Δηλαδή το κρυπτοκείμενο είναι το (261,196,132). Παρατηρούμε ότι η 

κρυπτογράφηση του 261 είναι ο εαυτός του. Για RSA με μεγάλες παραμέτρους, το 

φαινόμενο αυτό έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί. Ωστόσο, ο αντίπαλος μπορεί να 

εντοπίσει σε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ποια τμήματα δεν έχουν ουσιαστικά 

κρυπτογραφηθεί, εφαρμόζοντας μόνο το δημόσιο κλειδί. 

  

4.1.6. Παράδειγμα Ψηφιακού Φακέλου  - Υβριδικού Κρυπτοσυστήματος 

 

 

 

   Keysource 
Public key 

d 

Keysource 
Private Key  

 
e 

 

 

 

 

 

        Bob 
      d(k’)=k 
      k-1(c)=m 

(e(k),k(m))=(k’,c) 

Alice 
k(m) 
e(k) 

  S 

k

Διάγραμμα 4.1.  

 

 Στο παραπάνω παράδειγμα, έστω το κρυπτοσύστημα συμμετρικού κλειδιού 

S, που η Alice και ο Bob συμφωνούν να χρησιμοποιούν είναι ένας ανταλλάξιμος 

κρυπταλγόριθμος με r=6, M=l=Z/26Z και κλειδί k=(5,2,3,1,6,4) από τα οποία ένας 

εύκολα εξάγει το κλειδί αποκρυπτογράφησης k-1=(4,2,3,6,1,5). Επιπλέον, υποθέστε 

ότι η Alice θέλει να στείλει το m=quiver στον Bob που έχει θέσει τα κλειδιά του 

RSA ως ακολούθως. 
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 Επιλέγει n = pq = 1759 • 5023 = 8835457, με δημόσιο κλειδί e=11 και 

βασικό κλειδί d=802607 καθορισμένο από το 11d + φ(n)x = 11d + 8828676x με       

x = -1. Καθώς 106 < n < 107 , τότε l=6. Έτσι η Alice προχωρά ως ακολούθως. 

Μετατρέπει το m σε αριθμητικά ισοδύναμα για να πάρει το m=(16,20,8,21,4,17) στο 

οποίο εφαρμόζει το k για να πάρει c = k(m)=(4,20,8,16,17,21). Έπειτα προβαίνει να 

κρυπτογραφήσει το k χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Bob ως ακολούθως :  

Καθώς l=6, τότε μπορούμε να κρυπτογραφήσουμε το κλειδί k ως ένα εξαψήφιο, με 

βάση τον ακέραιο 10 : 

 k=5 • 105 + 2 • 104 + 3 • 103 + 1 • 102 + 6 • 10 + 4 = 523164. 

 Έπειτα κρυπτογραφεί το k ως k’ = ke = 52316411≡6013077 (mod 8835457) 

και στέλνει το ζεύγος (k’,c)=( ke , k(m)) στον Bob. Ο Bob λαμβάνει το ζεύγος και 

κάνει τους ακόλουθους υπολογισμούς. Υπολογίζει το (k’)d = (ke)d = ked≡k≡523164 

(mod n). Έπειτα μετατρέπει αυτό πίσω στην πρωτότυπη φόρμα και είναι ικανός να 

εξάγει εύκολα το k-1 το οποίο το εφαρμόζει στο c για να πάρει                             

k-1(k(m))=m=(16,20,8,21,4,17)=quiver. 

  

4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ RSA 

 

4.2.1. Πόσο γρήγορος είναι ο αλγόριθμος RSA; 

 

 Μια RSA λειτουργία, είτε είναι κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση, 

υπογραφή ή επιδιόρθωση είναι απαραίτητα μια modular εκθετοποίηση. Αυτός ο 

υπολογισμός εκτελείται από μια σειρά από modular πολλαπλασιασμούς. 

 Σε πρακτικές εφαρμογές, είναι συνηθισμένο να επιλέγεται ένας μικρός κοινός 

εκθέτης για το δημόσιο κλειδί. Στην πραγματικότητα, ολόκληρες ομάδες από 

χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τον ίδιο δημόσιο εκθέτη, καθένα με διαφορετικό 

modulus. (Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί πάνω στους πρώτους παράγοντες του 

modulus όταν ο δημόσιος εκθέτης είναι σταθερός). Αυτό κάνει την κρυπτογράφηση 

ταχύτερη από την αποκρυπτογράφηση και την επιδιόρθωση ταχύτερη από την 

υπογραφή. Με τους τυπικούς modular αλγόριθμους εκθετοποίησης που 

χρησιμοποιούνται για να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος RSA, οι λειτουργίες δημοσίου 

κλειδιού παίρνουν Ο(k2) βήματα, οι λειτουργίες ιδιωτικού κλειδιού παίρνουν Ο(k3) 
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βήματα, και η παραγωγή κλειδιών παίρνει Ο(k4) βήματα, όπου k είναι ο αριθμός των 

bits στο modulus. Οι τεχνικές «γρήγορου πολλαπλασιασμού», όπως οι μέθοδοι που 

βασίζονται στο Fast Fourier Transform (FFT), απαιτούν ασυμπτωτικά λιγότερα 

βήματα. Πρακτικά, ωστόσο, δεν είναι τόσο συνηθισμένα εξαιτίας της μεγαλύτερης 

πολυπλοκότητας του software και του γεγονότος ότι μπορούν πραγματικά να είναι 

βραδύτερες για συνηθισμένα μεγέθη κλειδιού. 

 Η ταχύτητα και η αποδοτικότητα πολλών εμπορικά διαθέσιμων εφαρμογών 

software και hardware του αλγόριθμου RSA αυξάνονται ταχέως. Συγκριτικά, ο DES 

και άλλα block ciphers είναι πολύ ταχύτερα από τον αλγόριθμο RSA. O DES είναι 

γενικά τουλάχιστον 100 φορές τόσο γρήγορος στο software και μεταξύ 1000 και 

10000 φορές τόσο γρήγορος στο hardware, εξαρτώμενος από την εφαρμογή. Οι 

εφαρμογές του αλγόριθμου RSA πιθανόν θα στενέψουν λίγο το κενό στα επόμενα 

χρόνια, εξαιτίας της υψηλής ζήτησης, αλλά τα block ciphers θα γίνουν ταχύτερα 

επίσης. 

  

4.2.2. Τί είναι οι δυνατοί πρώτοι και είναι απαραίτητοι για το σύστημα RSA ; 

 

 Στην βιβλιογραφία που σχετίζεται με τον αλγόριθμο RSA, έχει συχνά 

προταθεί ότι επιλέγοντας ένα ζεύγος κλειδιού, κάποιος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει 

τους λεγόμενους «δυνατούς» πρώτους p και q για να παράγει το modulus n. Οι 

δυνατοί πρώτοι έχουν ορισμένες ιδιότητες που κάνουν το προϊόν n δύσκολο να 

παραγοντοποιηθεί με συγκεκριμένες μέθοδους παραγοντοποίησης. Τέτοιες ιδιότητες 

έχουν συμπεριλάβει, για παράδειγμα, την ύπαρξη ενός μεγάλου πρώτου παράγοντα 

του p-1  και ένα μεγάλο πρώτο παράγοντα του p+1. H αιτία για αυτές τις θεωρήσεις 

είναι ότι κάποιες μέθοδοι παραγοντοποίησης, για παράδειγμα, οι μέθοδοι Pollard p-1 

και p+1 είναι ειδικά κατάλληλες για τέτοιους πρώτους  p ώστε οι p-1 και p+1 να 

έχουν μόνο μικρούς παράγοντες. Οι δυνατοί πρώτοι αντιστέκονται σε αυτές τις 

επιθέσεις. 

 Ωστόσο, οι εξελίξεις στην παραγοντοποίηση κατά τα δέκα τελευταία χρόνια 

εμφανίζουν να έχουν αφαιρούμενο το πλεονέκτημα των δυνατών πρώτων. Ο 

αλγόριθμος παραγοντοποίησης των ελλειπτικών καμπυλών είναι μια τέτοια 

ανάπτυξη. Οι νέες μέθοδοι παραγοντοποίησης έχουν τόσο καλή πιθανότητα 
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επιτυχίας στους δυνατούς πρώτους όσο και στους «αδύναμους» πρώτους. Έτσι, 

επιλέγοντας παραδοσιακούς «δυνατούς» πρώτους από μονο του δεν αυξάνει 

σημαντικά την ασφάλεια. Η επιλογή αρκετά μεγάλων  πρώτων είναι αυτό που 

ενδιαφέρει. Ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος στη χρήση δυνατών, μεγάλων πρώτων, αν 

και μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο η παραγωγή ενός δυνατού πρώτου από έναν 

αυθαίρετο πρώτο. 

 Είναι πιθανό ότι νέοι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης μπορούν να 

αναπτυχθούν στο μέλλον που για μια ακόμη φορά στοχεύουν σε πρώτους με 

συγκεκριμένες ιδιότητες. Εάν αυτό συμβαίνει, η επιλογή δυνατών πρώτων μπορεί 

για μια ακόμη φορά να βοηθήσει στην αύξηση της ασφάλειας. 

 

4.2.3. Πόσο μεγάλο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κρυπτοσύστημα RSA ; 

 

 Το μέγεθος του κλειδιού στον αλγόριθμο RSA συνήθως αναφέρεται στο 

μέγεθος του modulus n. Οι δύο πρώτοι, p και q, που συνθέτουν το modulus, θα 

πρέπει να είναι σχεδόν ίδιου μεγέθους. Αυτό κάνει το modulus δυσκολότερο να 

παραγοντοποιηθεί από ότι αν ήταν οι πρώτοι ο ένας πολύ μικρότερος από τον άλλο. 

Εάν  ένας διαλέγει να χρησιμοποιήσει ένα 768-bit modulus, οι πρώτοι θα πρέπει ο 

καθένας να έχει μήκος τουλάχιστον 384bits. Εάν οι δύο πρώτοι είναι πολύ κοντά, ή η 

διαφορά τους είναι κοντά σε οποιαδήποτε προαποφασισμένη ποσότητα, τότε υπάρχει 

ένα πιθανό ρίσκο ασφαλείας, αλλά η πιθανότητα δυο τυχαία επιλεγμένοι πρώτοι να 

είναι τόσο κοντά είναι αμελητέα. 

 Το καλύτερο μέγεθος για το modulus εξαρτάται από τις ανάγκες ασφαλείας 

του καθενός. Όσο μεγαλύτερο είναι το modulus, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια, 

αλλά επίσης και πιο αργές οι λειτουργίες του αλγορίθμου RSA. Κάποιος θα διάλεγε 

ένα μήκος modulus μετά από μελέτη, πρώτα, της τιμής των προστατευμένων 

δεδομένων και πόσο πολύ χρειάζεται να είναι προστατευμένα, και κατά δεύτερο 

λόγο, του πόσο δυνατές μπορεί να είναι οι πιθανές απειλές κάποιου άλλου. 

 Μια καλή ανάλυση της ασφάλειας που αποκτάται από ένα δοθέν μήκος 

modulus δίδεται από τον Rivest, στο κείμενο των διακριτών λογάριθμων modulo 

έναν πρώτο, αλλά εφαρμόζεται επίσης και στον αλγόριθμο RSA. Μια πιο πρόσφατη 

μελέτη της ασφάλειας του μεγέθους κλειδιού του RSA μπορεί να βρεθεί σε ένα 
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άρθρο του Odlyzko. O Odlyzko θεωρεί την ασφάλεια των μεγεθών κλειδιού του 

RSA βασισμένη σε τεχνικές παραγοντοποίησης που είναι διαθέσιμες το 1995 και σε 

πιθανές μελλοντικές αναπτύξεις, και επίσης θεωρεί την ικανότητα να τρυπούνται 

μεγάλοι υπολογιστικοί πόροι μέσω δικτύων υπολογιστών. Το 1997, μια 

συγκεκριμένη διατίμηση της ασφάλειας των 512-bit κλειδιών RSA δείχνει ότι ένα 

μπορεί να παραγοντοποιηθεί για λιγότερο από 1,000,000 δολάρια σε κόστος και 

οκτώ μήνες προσπάθειας. Πραγματικά, το 512-bit νούμερο RSA-155 

παραγοντοποιήθηκε σε επτά μήνες κατά τη διάρκεια του 1999. Αυτό σημαίνει ότι τα 

512-bit κλειδιά δεν παρέχουν πια αρκετή ασφάλεια για οτιδήποτε περισσότερο από 

πολύ μικρές ανάγκες ασφαλείας. 

 Τα RSA Laboratories προσωρινά συνιστούν μεγέθη κλειδιών των 1024 bits 

για συσσωματωμένη χρήση και 2048 bits για ιδιαίτερα πολύτιμα κλειδιά όπως το 

root ζεύγος κλειδιού που χρησιμοποιείται από μια πιστοποιημένη αρχή. Διάφορα 

πρόσφατα standards τονίζουν ένα ελάχιστο 1024-bit για συσσωματωμένη χρήση. 

Λιγότερο πολύτιμες πληροφορίες μπορούν επίσης να κρυπτογραφηθούν 

χρησιμοποιώντας ένα 768-bit κλειδί, καθώς ένα τέτοιο κλειδί είναι ακόμη πέραν της 

εύρεσης όλων των γνωστών αλγορίθμων σπασίματος κλειδιού. Οι Lenstra και 

Verheul δίνουν ένα μοντέλο για την εκτίμηση επιπέδων ασφαλείας για διαφορετικά 

μεγέθη κλειδιού, που επίσης μπορούν να ληφθούν υπ’όψη. 

 Είναι συνηθισμένο να εξασφαλιστεί ότι το κλειδί ενός μεμονωμένου χρήστη 

λήγει μετά από ένα συγκεκριμένο χρόνο, ας πούμε, δύο χρόνια. Αυτό δίνει μια 

ευκαιρία να αλλάζουν τα κλειδιά κανονικά και να διατηρείται ένα επίπεδο 

ασφαλείας. Με τη λήξη, ο χρήστης θα έπρεπε να παράγει ένα νέο κλειδί για να 

σιγουρεύει πότε κάποιες αλλαγές στις κρυπταναλυτικές εργασίες κάνουν ένα βήμα 

για μακρύτερα κατάλληλα μεγέθη κλειδιού. Φυσικά, η αλλαγή ενός κλειδιού δεν 

υπερασπίζει από επιθέσεις που προσπαθούν να ανακτήσουν μηνύματα που είναι 

κρυπτογραφημένα με ένα παλιό κλειδί. Έτσι το μέγεθος κλειδιού θα έπρεπε πάντα 

να επιλέγεται σύμφωνα με τον αναμενόμενο χρόνο ζωής των δεδομένων. Η ευκαιρία 

για αλλαγή κλειδιών επιτρέπει σε έναν να υιοθετήσει προτάσεις νέων μεγεθών 

κλειδιού. Τα RSA Laboratories εκδίδουν συνιστώμενα μεγέθη κλειδιού σε τακτική 

βάση. 
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 Οι χρήστες πρέπει να κρατήσουν κατά νου τους ότι οι εκτιμώμενοι χρόνοι για 

να σπάσουν το σύστημα RSA είναι μόνο κατά μέσο όρο. Μια μεγάλη προσπάθεια 

παραγοντοποίησης, που επιτίθεται σε πολλές χιλιάδες moduli, μπορεί να επιτύχει 

στην παραγοντοποίηση τουλάχιστον ενός σε ένα λογικό χρόνο. Αν και η ασφάλεια 

οποιουδήποτε μεμονωμένου κλειδιού είναι ακόμη δυνατή, με κάποιες μεθόδους 

παραγοντοποίησης υπάρχει πάντα μια μικρή πιθανότητα ο εισβολέας να αποβεί 

τυχερός και να παραγοντοποιήσει κάποιο κλειδί γρήγορα. 

 Όσον αφορά τη βραδύτητα που προκαλείται από την αύξηση του μεγέθους 

κλειδιού, ο διπλασιασμός του μήκους του modulus θα αυξήσει, κατά μέσο όρο, το 

χρόνο που χρειάζεται για τις λειτουργίες δημοσίου κλειδιού (κρυπτογράφηση και 

διόρθωση υπογραφής) κατά ένα παράγοντα του τέσσερα, και θα αυξήσει το χρόνο 

που χρειάζεται για τις λειτουργίες ιδιωτικού κλειδιού (αποκρυπτογράφηση και 

υπογραφή) κατά ένα παράγοντα του οκτώ. Η αιτία για το ότι οι λειτουργίες 

δημοσίου κλειδιού επηρεάζονται λιγότερο από τις λειτουργίες ιδιωτικού κλειδιού 

είναι ότι ο δημόσιος εκθέτης μπορεί να παραμείνει σταθερός ενώ το modulus 

αυξάνεται, τη στιγμή που το μήκος του ιδιωτικού εκθέτη αυξάνεται ανάλογα. Ο 

χρόνος παραγωγής κλειδιού θα αυξηθεί κατά ένα παράγοντα του 16 με το 

διπλασιασμό του modulus, αλλά αυτή είναι σχετικά μια σπάνια λειτουργία για τους 

περισσότερους χρήστες. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη κλειδιού για το σύστημα RSA (και 

άλλες τεχνικές δημοσίου κλειδιού) είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά για τα block 

ciphers όπως τον  DES, αλλά η ασφάλεια ενός κλειδιού RSA δε μπορεί να συγκριθεί 

με την ασφάλεια ενός κλειδιού σε ένα άλλο σύστημα απλά στα πλαίσια του μήκους.   

 

4.2.4. Θα μπορούσαν οι χρήστες του συστήματος RSA να ξεμείνουν από 

ευκρινείς πρώτους ; 

 

 Όπως απέδειξε ο Ευκλείδης δύο χιλιάδες χρόνια πριν, υπάρχουν απείρως 

πολλοί πρώτοι αριθμοί. Επειδή ο αλγόριθμος RSA εφαρμόζεται γενικά με ένα 

σταθερό μήκος κλειδιού, ωστόσο, ο αριθμός των διαθέσιμων πρώτων σε ένα χρήστη 

του αλγόριθμου είναι αποτελεσματικά πεπερασμένος. Αν και πεπερασμένος, αυτός ο 

αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Το Θεώρημα Πρώτου Αριθμού αναφέρει ότι ο αριθμός 
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των πρώτων που είναι μικρότεροι ή ίσοι με το n είναι ασυμπτωτικός με το n/ln(n). 

Έτσι, ο αριθμός των πρώτων αριθμών μήκους 512bits ή λιγότερο είναι περίπου 

10150. Αυτό είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των ατόμων στο γνωστό σύμπαν. 

 

4.2.5. Πώς χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος RSA πρακτικά για το ιδιωτικό 

απόρρητο ; 

 

Πρακτικά,το σύστημα RSA χρησιμοποιείται συχνά με ένα κρυπτοσύστημα 

μυστικού κλειδιού, όπως το DES, για να κρυπτογραφηθεί ένα μήνυμα στα πλαίσια 

ενός RSA ψηφιακού φακέλου. 

 Ας υποθέσουμε ότι η Alice επιθυμεί να στείλει ένα κρυπτογραφημένο 

μήνυμα στον Bob. Πρώτα κρυπτογραφεί το μήνυμα με τον DES, χρησιμοποιώντας 

ένα τυχαία επιλεγμένο DES κλειδί. Έπειτα ψάχνει για το δημόσιο κλειδί του Bob και 

το χρησιμοποιεί για να κρυπτογραφήσει το DES κλειδί. Το DES-κρυπτογραφημένο 

μήνυμα και το RSA-κρυπτογραφημένο DES κλειδί μαζί σχηματίζουν τον RSA 

ψηφιακό φάκελλο και αυτά στέλνονται στον Bob. Με την παραλαβή του ψηφιακού 

φακέλου, ο Bob αποκρυπτογραφεί το DES κλειδί με το ιδιωτικό του κλειδί, έπειτα 

χρησιμοποιεί το DES κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει το ίδιο το μήνυμα. Αυτό 

συνδυάζει την υψηλή ταχύτητα του DES με το κατάλληλο κλειδί διαχείρισης του 

συστήματος RSA. 

 

4.2.6. Πώς χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος RSA για πιστοποίηση και για τις 

ψηφιακές υπογραφές στην πράξη; 

 

 Το κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού RSA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

πιστοποιήσει ή να αναγνωρίσει ένα άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Ο λόγος για το ότι 

δουλεύει καλά είναι εξαιτίας του ότι κάθε οντότητα έχει ένα σχετιζόμενο ιδιωτικό 

κλειδί το οποίο (θεωρητικά) κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Αυτό 

επιτρέπει για θετική και μοναδική αναγνώριση. 

 Υποθέστε ότι η Alice επιθυμεί να στείλει ένα υπογεγραμμένο μήνυμα στον 

Bob. Εφαρμόζει μια συνάρτηση κατακερματισμού στο μήνυμα για να δημιουργήσει 

ένα message digest, το οποίο σερβίρει ως «ψηφιακό αποτύπωμα» του μηνύματος. 
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Έπειτα κρυπτογραφεί το message digest με το ιδιωτικό της κλειδί, δημιουργώντας τη 

ψηφιακή υπογραφή, και το στέλνει στον Bob μαζί με το ίδιο το μήνυμα. Ο Bob, με 

τη λήψη του μηνύματος και της υπογραφής, αποκρυπτογραφεί την υπογραφή με το 

δημόσιο κλειδί της Alice για να ανακτήσει το message digest. Έπειτα 

κατακερματίζει το μήνυμα με την ίδια συνάρτηση κατακερματισμού που 

χρησιμοποίησε η Alice και συγκρίνει το αποτέλεσμα με το message digest που είναι 

αποκρυπτογραφημένο από την υπογραφή. Εάν είναι ακριβώς ισοδύναμα, η 

υπογραφή έχει επιδιορθωθεί επιτυχώς και μπορεί να είναι σίγουρος ότι το μήνυμα 

πράγματι προήλθε από την Alice. Εάν δεν είναι ακριβώς ισοδύναμα, τότε το μήνυμα 

είτε προέρχεται από κάπου αλλού είτε αλλάχτηκε μετά την υπογραφή του, και 

απορρίπτει το μήνυμα. Ο οποιοσδήποτε που διαβάζει το μήνυμα μπορεί να 

επιδιορθώσει την υπογραφή. Αυτό δεν ικανοποιεί καταστάσεις όπου η Alice 

επιθυμεί να διατηρήσει την μυστικότητα του αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί 

να επιθυμήσει να υπογράψει το αρχείο, έπειτα το κρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας το 

δημόσιο κλειδί του Bob. Ο Bob έπειτα χρειάζεται να αποκρυπτογραφήσει 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και να επιδιορθώσει την υπογραφή στο 

ανακτηθέν μήνυμα χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί της Alice. Εναλλακτικά, εάν 

είναι απαραίτητο για ενδιάμεσες τρίτες ομάδες να κάνουν έγκυρη την ακεραιότητα 

του μηνύματος χωρίς να είναι δυνατό να αποκρυπτογραφηθεί το περιεχόμενο του, 

ένα message digest μπορεί να υπολογιστεί με το κρυπτογραφημένο μήνυμα, παρά 

στην καθαρή του μορφή. 

 Στην πράξη, ο δημόσιος εκθέτης στον αλγόριθμο RSA είναι συχνά πολύ 

μικρότερος από τον ιδιωτικό εκθέτη. Αυτό σημαίνει ότι η επιδιόρθωση μιας 

υπογραφής είναι ταχύτερη από την υπογραφή. Αυτό είναι επιθυμητό επειδή ένα 

μήνυμα θα υπογράφεται από ένα πρόσωπο μόνο μια φορά, αλλά η υπογραφή μπορεί 

να επιδιορθωθεί πολλές φορές. 

 Πρέπει να είναι αδύνατο για τον καθένα είτε να βρει ένα μήνυμα που 

κατακερματίζεται σε μια δοθείσα τιμή είτε να βρει δύο μηνύματα που 

κατακερματίζονται στην ίδια τιμή. Εάν και τα δύο ήταν δυνατά, ένας παρείσακτος 

θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα λανθασμένο μήνυμα στην υπογραφή της Alice. Οι 

συναρτήσεις κατακερματισμού όπως οι MD5 και SHA έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
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να έχουν την ιδιότητα ότι η εύρεση ενός ταιριάσματος είναι αδύνατη, και έτσι 

λογίζονται κατάλληλες για χρήση στην κρυπτογραφία. 

 Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά μπορούν να συνοδεύουν μια ψηφιακή 

υπογραφή. Ένα πιστοποιητικό είναι ένα υπογεγραμμένο αρχείο που συνδέει το 

δημόσιο κλειδί στην οντότητα μιας ομάδας. Ο στόχος του είναι να εμποδίσει 

κάποιον από το να προσωποποιήσει κάποιον άλλο. Εάν ένα πιστοποιητικό είναι 

παρόν, ο πελάτης ( ή ένα τρίτο πρόσωπο) μπορεί να ελέγξει ότι το δημόσιο κλειδί 

ανήκει σε ένα ονομαστικό σύνολο, υποθέτοντας ότι το δημόσιο κλειδί του 

πιστοποιητή είναι από μόνο του έμπιστο. 

  

4.2.7. Είναι σε χρήση τώρα το κρυπτοσύστημα RSA; 

 

Το σύστημα RSA προς το παρόν χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων, πλατφόρμων, και βιομηχανιών ανά τον κόσμο. Βρίσκεται σε πολλά 

εμπορικά προϊόντα λογισμικού και σχεδιάζεται να βρίσκεται σε πολλά περισσότερα. 

Ο αλγόριθμος RSA χτίζεται πάνω σε πρόσφατα λειτουργικά συστήματα από τη 

Microsoft, την Apple, τη Sun και τη Novell. Στο hardware, ο αλγόριθμος RSA 

μπορεί να βρεθεί σε ασφαλή τηλέφωνα, στις κάρτες δικτύου του Ethernet και σε 

πολλές έξυπνες κάρτες. Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος συσσωματώνεται μέσα σε όλα 

τα κύρια πρωτόκολλα για ασφαλείς Internet επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου 

του S/MIME, SSL και S/WAN. Χρησιμοποιείται επίσης εσωτερικά σε πολλά 

ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου τομέων της Αμερικάνικης κυβέρνησης, 

σημαντικών σωματείων, εθνικών εργαστηρίων και πανεπιστημίων. 

 Την ώρα αυτής της έκδοσης, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο 

RSA αδειοδοτείται από περισσότερες από 700 εταιρίες. Η εκτιμώμενη 

εγκαταστημένη βάση του RSA BSAFE τεχνολογιών κρυπτογράφησης είναι περίπου 

500 εκατομμύρια. Η πλειοψηφία αυτών των εφαρμογών συμπεριλαμβάνουν χρήση 

του αλγόριθμου RSA, κάνοντάς τον κατά μακράν το πιο διαδεδομένο 

χρησιμοποιημένο κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού στον κόσμο. 
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4.2.8. Είναι σήμερα το σύστημα RSA ένα επίσημο standard ; 

  

Το κρυπτοσύστημα RSA είναι μέρος πολλών επίσημων standards ανά τον 

κόσμο. Το ISO (International Standards Organisation) 9796 έχει στη λίστα του τον 

RSA ως ένα συμβατό κρυπτογραφικό αλγόριθμο, όπως κάνει το ITU-T X.509 

standard ασφαλείας. Το σύστημα RSA είναι μέρος του SWIFT standard (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunications), του standard του Γαλλικού 

Νομισματικού Οργανισμού ETEBAC 5, του ANSI X9.31 rDSA και του Χ9.44 draft 

standard για την Αμερικανική τραπεζική βιομηχανία. Το σύστημα RSA 

χαρακτηρίζεται επίσης και από το Αυστραλιανό standard διαχείρισης κλειδιού 

AS2805.6.5.3. 

 O αλγόριθμος RSA βρίσκεται σε standards του Internet και προτεινόμενα 

πρωτόκολλα συμπεριλαμβανομένου του S/MIME, του IPSec και του TLS όπως 

επίσης και στο PKCS standard για τη βιομηχανία του λογισμικού. Το OSI 

Implementers’ Workshop (OIW) έχει εκδόσει συμφωνίες εφαρμογών που 

αναφέρονται στο PKCS, το οποίο συμπεριλαμβάνει τον RSA. 

 Ένας αριθμός άλλων standards αναπτύσσονται αυτό το χρονικό διάστημα και 

θα ανακοινωθούν στα αμέσως επόμενα χρόνια. Πολλά αναμένεται να 

συμπεριλαμβάνουν τον αλγόριθμο RSA όπως επίσης και ένα οπισθογραφημένο ή 

συνιστώμενο σύστημα για ιδιοποίηση ή πιστοποίηση. Για παράδειγμα, το IEEE 

P1363 και το WAP WTLS συμπεριλαμβάνουν το σύστημα RSA. 

  

4.2.9. Είναι το σύστημα RSA ένα de facto standard; 

 

Tο σύστημα RSA είναι το πιο πλατιά χρησιμοποιημένο κρυπτοσύστημα 

δημοσίου κλειδιού σήμερα και συχνά καλείται ένα de facto standard. Άσχετα με τα 

επίσημα standards, η ύπαρξη ενός de facto standard είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

την ανάπτυξη μιας ψηφιακής οικονομίας. Εάν ένα σύστημα δημοσίου κλειδιού 

χρησιμοποιείται οπουδήποτε για πιστοποίηση, τότε υπογεγραμμένα ψηφιακά αρχεία 

μπορούν να ανταλλαγούν μεταξύ των χρηστών σε διαφορετικά κράτη 

χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογισμικό πάνω σε διαφορετικές πλατφόρμες. Αυτή η 

διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί μια αληθινή ψηφιακή 
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οικονομία. Όταν οι καθοδηγητές πωλητές της Αμερικάνικης νομισματικής 

βιομηχανίας ανέπτυσσαν standards για τις ψηφιακές υπογραφές, πρώτα ανέπτυξαν 

το ANSI X9.30 το 1997 για να υποστηρίξει την ομοσπονδιακή απαίτηση της χρήσης 

του Digital Signature Standard. Ένα χρόνο αργότερα πρόσθεσαν το ANSI X9.31, του 

οποίου η έμφαση είναι πάνω στις ψηφιακές υπογραφές RSA για να υποστηρίξουν το 

de facto standard των νομισματικών ιδρυμάτων. 

Η έλλειψη ασφαλούς πιστοποίησης ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για την 

επίτευξη της υπόσχεσης ότι οι υπολογιστές θα αντικαθιστούσαν το χαρτί. Το χαρτί 

είναι ακόμη απαραίτητο σχεδόν παντού για συμβόλαια, επιταγές, επίσημα γράμματα, 

νόμιμα αρχεία και αναγνώριση. Με αυτόν τον πυρήνα της επίσημης συναλλαγής 

χαρτιού, δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθεί συνολικά σε μια κοινωνία που βασίζεται 

στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μια ψηφιακή υπογραφή είναι το ακριβές απαραίτητο 

εργαλείο για να μετατρέπει τα πιο απαραίτητα βασιζόμενα σε χαρτί αρχεία σε 

ψηφιακά ηλεκτρονικά μέσα. Οι ψηφιακές υπογραφές το κάνουν αυτό δυνατό για τα 

διαβατήρια, τα αντίγραφα κολλεγίου, τις διαθήκες, τα ενοικιαστήρια, τις επιταγές 

και τις φόρμες αιτήσεως ψηφοφορίας για να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε 

έκδοση χαρτιού θα ήταν απλά ένα «αντίγραφο» του ηλεκτρονικού πρωτοτύπου. Το 

αποδεκτό standard για τις ψηφιακές υπογραφές έχει κάνει όλα αυτά ικανά για να 

συμβούν.  

  

4.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ RSA 

 

 Προηγουμένως είχαμε δείξει μια καταφανή λανθασμένη χρήση του 

κρυπταλγόριθμου RSA, ονομαστικά τη χρήση ενός κοινού modulus, που οδηγεί 

σ’ένα πρωτόκολλο αποτυχίας κοινού modulus. Αυτό δεν είναι μια αδυναμία του 

RSA, αλλά κυρίως μια αποκλειστική λανθασμένη εφαρμογή του κρυπταλγόριθμου. 

Είδαμε σε μια προαναφερθείσα άσκηση ότι η Eve θα μπορούσε να ανακτήσει το 

καθαρό κείμενο χωρίς είτε τη γνώση του εκθέτη αποκρυπτογράφησης είτε 

χρειάζοντας να παραγοντοποιήσει το n. Αυτό που φαίνεται είναι ότι το RSA 

modulus ποτέ δε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από παραπάνω από μία οντότητα. Δε 

μπορεί να δοθεί αρκετή έμφαση στο ότι η αληθινή ασφάλεια για το κρυπτοσύστημα 

RSA απαιτεί μια ασφαλή εφαρμογή. Χωρίς αυτό, κάθε άλλο μέτρο που παίρνεται, 
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όπως η χρήση ενός 1024-bit ιδιωτικού κλειδιού, δε θα κάνει τίποτα για να ξεπεράσει 

τη λανθασμένη εφαρμογή. Ωστόσο, υπήρχε μια επίθεση εφαρμογής, η ανακάλυψη 

της οποίας ήταν κάπως προβληματική. 

Το 1995, ένας σπουδαστής του Stanford που λέγεται Paul Kocher, 

ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να κρυπταναλύσει τον RSA και να ανακτήσει τον 

εκθέτη αποκρυπτογράφησης με μια προσεκτική χρονομέτρηση των χρόνων 

υπολογισμού για μια σειρά από αποκρυπτογραφήσεις. Αυτή η αδυναμία ήταν μια 

εκπληκτική και απρόσμενη ανακάλυψη καθώς η κρυπτογραφική κοινότητα ένοιωσε 

ότι το σχεδόν δύο δεκαετιών παλιό, ελεγχόμενο στο χρόνο κρυπτοσύστημα ήταν 

καλώς αντιληπτό. 

  Διαπιστώνεται, όπως θα δούμε, ότι υπάρχουν αιτίες να εμποδίζεται η 

επίθεση, αλλά ήταν ωστόσο ενοχλητικό. Ίσως το μάθημα που πρέπει να πάρουμε 

είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να έχουμε υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, και συνέχεια πρέπει 

να είμαστε επάγρυπνοι. Ακόμη και η ανακάλυψη περισσότερο ικανών αλγόριθμων, 

κρύβει αχρηστία στους ισχυρισμούς που έγιναν στις ημέρες ακμής της ανακάλυψης 

του RSA το 1977. Στο επιστημονικό Αμερικανικό άρθρο του Martin Gardiner 

σ’αυτή τη χρονιά δείχτηκε ότι για να παραγοντοποιηθεί το RSA-129 νούμερο 

πρόκλησης (σε εκείνη τη χρονική στιγμή), με τους πιο γρήγορους υπολογιστές και 

τους πιο ικανούς αλγόριθμους θα έπαιρνε διάφορες χρονικές στιγμές περισσότερο 

από τη ζωή του γνωστού σύμπαντος. Επίσης το 1994, μόνο μετά από οκτώ μήνες 

υπολογισμών, παραγοντοποιήθηκε πραγματικά. 

 Καινούργιες μαθηματικές ανακαλύψεις ικανών αλγόριθμων ίσως να θέτουν 

την μεγαλύτερη πρόκληση. Πραγματικά, ο Gardiner τόνισε στο άρθρο του ότι «ο 

Rivest και οι συνεργάτες του δεν έχουν απόδειξη ότι σε μια στιγμή στο μέλλον 

κανένας δε θα ανακαλύψει έναν γρήγορο αλγόριθμο για την παραγοντοποίηση 

σύνθετων τόσο μεγάλων όσο … αλλά θεωρούν την πιθανότητα ιδιαίτερα 

απομακρυσμένη.»  

  

4.3.1. Τί χρειάζεται για να σπάσει το κρυπτοσύστημα RSA; 

 

Υπάρχουν λίγες πιθανές ερμηνείες για το «σπάσιμο» του συστήματος RSA. 

Το πιο επιζήμιο θα ήταν για έναν εισβολέα να ανακαλύψει το ιδιωτικό κλειδί που 
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αντιστοιχεί σε ένα δοθέν δημόσιο κλειδί. Αυτό θα καθιστούσε ικανό τον εισβολέα 

και να διαβάσει όλα τα κρυπτογραφημένα μηνύματα με το δημόσιο κλειδί και να 

πλαστογραφήσει τις υπογραφές. Ο προφανής τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτή η 

επίθεση είναι η παραγοντοποίηση του δημόσιου modulus n στους δύο πρώτους του 

παράγοντες p και q. Από τα p,q και e, το δημόσιο εκθέτη, ο εισβολέας μπορεί 

εύκολα να πάρει το d, τον ιδιωτικό εκθέτη. Το δύσκολο μέρος είναι η 

παραγοντοποίηση του n. Η ασφάλεια του RSA εξαρτάται από το πόσο δύσκολη είναι 

η παραγοντοποίηση.    Στην πραγματικότητα, ο σκοπός της ανάκτησης του ιδιωτικού 

κλειδιού είναι ισοδύναμος με το σκοπό της παραγοντοποίησης του modulus. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το d για την παραγοντοποίηση του n, όπως επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το n για να βρεθεί το d. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βελτιώσεις 

στο hardware   από   μόνες  τους  δεν  αδυνατίζουν  το  κρυπτοσύστημα RSA , καθώς 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα μήκη κλειδιών. Στην πραγματικότητα, οι βελτιώσεις 

στο hardware θα έπρεπε να αυξήσουν την ασφάλεια του κρυπτοσυστήματος. 

 Ένας άλλος τρόπος για να σπάσει το κρυπτοσύστημα RSA είναι να βρεθεί 

μια τεχνική για να υπολογίζει τις e-τες ρίζες mod n. Καθώς c=me mod n, η e-τη ρίζα 

του  c mod n είναι το μήνυμα m. Αυτή η επίθεση θα επέτρεπε σε κάποιον να 

ανακτήσει κρυπτογραφημένα μηνύματα και να πλαστογραφήσει υπογραφές ακόμη 

και χωρίς να γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί. Αυτή η επίθεση δεν είναι γνωστή να είναι 

ισοδύναμη με την παραγοντοποίηση. Δεν είναι γνωστές μέχρι στιγμής γενικές 

μέθοδοι που προσπαθούν να σπάσουν το σύστημα RSA με αυτό τον τρόπο. Ωστόσο, 

σε ξεχωριστές περιπτώσεις όπου πολλαπλά σχετιζόμενα μηνύματα 

κρυπτογραφούνται με τον ίδιο μικρό εκθέτη, μπορεί να είναι πιθανό να ανακτηθούν 

τα μηνύματα. 

 Οι επιθέσεις που μόλις αναφέρθηκαν είναι οι μόνοι τρόποι για να σπάσει το 

κρυπτοσύστημα RSA με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε ικανοί να ανακτήσουμε όλα 

τα μηνύματα που κρυπτογραφούνται με ένα δοθέν κλειδί. Υπάρχουν ωστόσο και 

άλλοι μέθοδοι που στοχεύουν να ανακτήσουν απλά μηνύματα. Η επιτυχία δεν θα 

επέτρεπε τον εισβολέα να ανακτήσει άλλα μηνύματα που είναι κρυπτογραφημένα με 

το ίδιο κλειδί. Κάποιοι άνθρωποι έχουν επίσης μελετήσει πότε ένα μέρος του 

μηνύματος μπορεί να ανακτηθεί από ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. 
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 Η πιο απλή επίθεση απλού μηνύματος είναι η επίθεση μαντευόμενου απλού 

μηνύματος. Ένας εισβολέας βλέπει ένα κρυπτοκείμενο και μαντεύει ότι το μήνυμα 

μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ”Attack at dawn”, και κρυπτογραφεί αυτό το 

μάντεμα με το δημόσιο κλειδί του πελάτη και με σύγκριση με το πραγματικό 

κρυπτοκείμενο, ο εισβολέας γνωρίζει πότε το μάντεμα ήταν σωστό. Η πρόσθεση 

κάποιων τυχαίων bits στο μήνυμα μπορεί να ματαιώσει αυτή την επίθεση. Άλλη μία 

επίθεση απλού μηνύματος μπορεί να συμβεί εάν κάποιος στείλει το ίδιο μήνυμα m 

σε άλλους τρείς, που καθένας τους έχει δημόσιο εκθέτη e=3. Ένας εισβολέας που 

γνωρίζει αυτό και βλέπει τα τρία μηνύματα θα είναι ικανός να ανακτήσει το μήνυμα 

m. Ευτυχώς, αυτή η επίθεση μπορεί επίσης να νικηθεί παραγεμίζοντας το μήνυμα 

πριν κάθε κρυπτογράφηση με κάποια τυχαία bits. Υπάρχουν επίσης κάποιες 

επιλεγμένες επιθέσεις κρυπτοκειμένου (ή επιλεγμένες επιθέσεις μηνυμάτων για 

πλαστογραφία υπογραφής), στις οποίες ο εισβολέας δημιουργεί κάποιο 

κρυπτοκείμενο και παίρνει να δει το αντίστοιχο καθαρό κείμενο, ίσως απατώντας 

έναν νόμιμο χρήστη στην αποκρυπτογράφηση ενός ψεύτικου μηνύματος. 

 Φυσικά, υπάρχουν επίσης επιθέσεις που στοχεύουν όχι στο ίδιο το 

κρυπτοσύστημα αλλά σε μια δοθείσα ανασφαλή εφαρμογή του συστήματος. Αυτές 

δε μετρούν ως «σπάσιμο» του συστήματος RSA, γιατί δεν υπάρχει καμία αδυναμία 

στον αλγόριθμο RSA που εκμεταλλεύεται, αλλά κυρίως μια αδυναμία σε μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν κάποιος αποθηκεύει ένα ιδιωτικό 

κλειδί ανασφαλώς, ένας εισβολέας μπορεί να το ανακαλύψει. Ένας δεν μπορεί να 

δώσει έμφαση αρκετά δυνατά ώστε να είναι αληθινά ασφαλής για το ότι το 

κρυπτοσύστημα RSA απαιτεί μια ασφαλή εφαρμογή. Μαθηματικά μέτρα ασφαλείας, 

όπως η επιλογή ενός μεγάλου μεγέθους κλειδιού, δεν είναι αρκετά. Πρακτικά, οι πιο 

επιτυχημένες επιθέσεις θα είναι πιθανώς προσανατολισμένες σε ανασφαλείς 

εφαρμογές και στα στάδια διαχείρισης κλειδιού ενός συστήματος RSA. Για την 

ευκολία του αναγνώστη και για την αλλαγή των σημειώσεων για να ταιριάξει ο 

παρακάτω αλγόριθμος, ξαναπαρουσιάζουμε τη μέθοδο τετραγωνικής επανάληψης 

εδώ. 
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4.3.2. Η Επαναληπτική Μέθοδος Τετραγωνισμού σε Επανάληψη 

 

  Δοθέντος n ∈  N και d=Σκj=0 dj2j , dj ∈ {0,1}, ο σκοπός είναι να βρούμε το             

xd (mod n). Θέτουμε x0=x, c0=1, j=0, και εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα : 

1. Εάν dj=1, τότε θέτουμε cj=xj x  (mod n) 

2. Εάν dj=0, τότε θέτουμε cj=xj (mod n) 

3. Υπολογίζουμε το xj+1 = cj
2 (mod n) 

4. Επαναλαμβάνουμε θέτωντας αντί για j το j+1. Εάν j=k+1, τότε τερματίζουμε τον 

αλγόριθμο με ck = xd (mod n) αλλιώς πάμε στο βήμα (1). 

 

4.3.3. Επίθεση χρονισμού 

 

  Υποθέτουμε ότι η Eve ξέρει το hardware, όπως μια έξυπνη κάρτα ή ένα 

computer που χρησιμοποιήται. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι πριν από την επίθεσή 

της, η Eve μέτρησε τις τιμές χρόνου που παίρνει το hardware για να υπολογίσει το 

xi
d στην επαναλαμβανόμενη μέθοδο τετραγωνισμού για κάποιους μεγάλους 

αριθμούς r ή κρυπτοκείμενα xi. H Eve θέλει να αποκτήσει τον RSA εκθέτη 

αποκρυπτογράφησης d, και ξέρει το RSA modulus n. Καθώς η Eve ξέρει ότι το d 

είναι μονό, έχει ήδη d0=1. Ας υποθέσουμε ότι έχει αποκτήσει d0 ,d1 , … , dl-1   για 

κάποια l  ∈  N. Επειδή η Eve γνωρίζει το hardware, επίσης γνωρίζει τον χρόνο ti (για 

κάθε xi ) που παίρνει το hardware για να υπολογίσει τα cl , …, ck στην παραπάνω 

μέθοδο επαναληπτικού τετραγωνισμού. Τώρα θέλει να καθορίσει το dl . Εάν dl = 1, 

τότε ο πολλαπλασιασμός xl ▪ x (mod n) υπολογίζεται για κάθε κρυπτοκείμενο xi  , και 

η Eve γνωρίζει ότι αυτό παίρνει χρόνο qi , ας πούμε. Ωστόσο, εάν dl = 0, αυτός ο 

πολλαπλασιασμός δε λαμβάνει χώρα. Τώρα ας υποθέσουμε ότι παίρνει χρόνο si για 

τον υπολογιστή να ολοκληρώσει τον υπολογισμό μετά τον πολλαπλασιασμό. Έτσι η 

Eve μπορεί να καθορίσει το dl, και παρομοίως το dj για κάθε j>l. Αυτή η απλή 

παρατήρηση επιτρέπει στην Eve να βρει το d χωρίς να έχει να παραγοντοποιήσει το 

n. 

  Για να συνοψίσουμε : η επίθεση απαραιτήτως αποτελείται από την αρχή του 

υπολογισμού σ’ένα σημείο, έπειτα χτίζοντας ένα κριτήριο απόφασης, με μια μόνο 

πιθανή σωστή μετάφραση, εξαρτόμενη από την επιλεγμένη τιμή, και τελικώς 
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αποφασίζοντας το bit τιμής παρατηρούμε πότε κρατιέται και πότε όχι. Αυτή η 

επίθεση είναι πιο αποτελεσματική έναντι έξυπνων καρτών και ανάλογων συσκευών 

όπου οι χρονικές μετρήσεις μπορούν να αποκτηθούν ακριβώς. 

  Έτσι, πως θα υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας, έναντι της έξυπνης 

παρείσδυσης της Eve χρησιμοποιώντας την ιδέα του Kocher; Υπάρχουν δύο βασικές 

μέθοδοι για άμυνα έναντι της επίθεσης χρονισμού του Kocher. Η απλούστερη είναι 

να εξασφαλίσουμε ότι η modular εκθετοποίηση που χρησιμοποιήται πάντα παίρνει 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 

προσθέτοντας ένα κατάλληλο παράγοντα καθυστέρησης σε κάθε λειτουργία. 

   Η δεύτερη μέθοδος άμυνας είναι προσδιοριστική του Rivest. Η μέθοδος 

λέγεται blinding. Ας υποθέσουμε ότι το b είναι το κρυπτοκείμενο και e o RSA 

εκθέτης κρυπτογράφησης. Τότε πριν από την αποκρυπτογράφηση του b, ένας 

τυχαίος r  (Z/nZ) * επιλέγεται και το b’ = b ▪ re (mod n) υπολογίζεται, ακολουθούμενο 

από το c’≡(b’)d  (mod n). Τότε ο υπολογιστής θέτει c=c’ ▪ r-1 (mod n). Κάνοντας 

αυτό, ο υπολογιστής εκθετοποιεί ένα τυχαίο b’ με το d που είναι ολόκληρο άγνωστο 

στην Eve, η οποία δε μπορεί να επιθέσει την επίθεση ως αποτέλεσμα. 

 

4.3.4. Άλλες Επιθέσεις και Θέματα Εφαρμογής Ασφαλείας 

 

  Ο Kocher είχε ακόμη μια έξυπνη ιδέα. Λέγεται power cryptanalysis. Με μια 

πολύ προσεκτική μέτρηση της κρυπτανάλυσης ισχύος του υπολογιστή κατά τη 

διάρκεια της αποκρυπτογράφησης, η Eve θα μπορούσε να ανακτήσει το μυστικό 

κλειδί. Αυτό λειτουργεί καθώς κατά τη διάρκεια των πολλαπλασιασμών                

πολύ – ακριβείας η κατανάλωση ισχύος του υπολογιστή είναι απαραιτήτως πιο 

υψηλή απ’ότι θα ήταν κανονικά. Έτσι, αν η Eve μετράει το μήκος αυτών των 

υψηλών επεισοδίων κατανάλωσης μπορεί εύκολα να αποφασίσει πότε ο υπολογιστής 

εκτελεί έναν ή δύο πολλαπλασιασμούς, και αυτό δίνει μακριά τα bits του d. 

  Τελειώνουμε την ενότητα αυτή με μια συζήτηση κάποιων απαιτήσεων 

τυχαιότητας για κατάλληλη ασφάλεια του RSA, όχι πολύ συχνά αναφερομένων στη 

βιβλιογραφία. Είδαμε ότι εφαρμόζοντας το κρυπτοσύστημα RSA,  το οποίο θα λέμε 

plain RSA είναι ανασφαλές. (ονομαστικά χωρίς οποιαδήποτε προ-επεξεργασία των 

μονάδων μηνυμάτων του καθαρού κειμένου). 
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  Οι συγγραφείς δείχνουν ότι για οποιοδήποτε RSA δημόσιο κλειδί (n,e) 

δοθέντος κρυπτοκειμένου c ≡ me (mod n), είναι πιθανό να ανακτήσουμε το καθαρό 

κείμενο m στον χρόνο που παίρνει για να υπολογιστούν  2m/2+1 modular 

εκθετοποιήσεις. Επιπλέον, η επίθεση που παρουσιάζουν επιτυγχάνει με 18% 

πιθανότητα πάνω από επιλογές του m  {0,1,…,n-1} 

  O απλός Albeit, η επίθεση που είδαμε προηγουμένως, είναι πολύ δυνατή 

έναντι καθαρού RSA δείχνοντας ότι είναι κυρίως ανασφαλής στο ότι δεν ικανοποεί 

βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Μια τέτοια απαίτηση είναι η semantic security, που 

σημαίνει ότι για ένα δοθέν δημόσιο κλειδί (n,e) και κρυπτοκείμενο c, θα έπρεπε να 

ήταν δυσχείριστο να ανακτηθεί οποιαδήποτε πληροφορία για το καθαρό κείμενο m. 

Ένα παράδειγμα για το πώς ο καθαρός RSA είναι σημαντικώς ανασφαλής είναι ότι 

το σύμβολο Jacobi (m/n) υπολογίζεται εύκολα από το κρυπτοκείμενο c, καθώς          

c/n= (m /n)=(m/n) .   e e

  Υπάρχουν μέθοδοι για να προσθέτουν τυχαιότητα στο στάδιο 

κρυπτογράφησης στον RSA. Για να αποκτήσουμε ένα ασφαλές κρυπτοσύστημα 

RSA από ένα καθαρό κρυπτοσύστημα RSA, θα έπρεπε να υπάρχει μια εφαρμογή 

προεπεξεργασίας συνάρτησης στο καθαρό κείμενο πριν την κρυπτογράφηση. 

Υπάρχουν νέα standards για να «γεμίζουν» τον καθαρό RSA έτσι ώστε να είναι 

ασφαλής έναντι συγκεκριμένων επιλεγμένων επιθέσεων κρυπτοκειμένων. Η επίθεση 

έναντι του καθαρού RSA δείχνει ότι αν ακόμη και ένα m-bit κλειδί χρησιμοποιείται 

στο καθαρό RSA, η αποτελεσματική ασφάλεια είναι m/2  bits. Έτσι, είναι 

απαραίτητο, ότι πριν την αποκρυπτογράφηση, ένα βήμα προεπεξεργασίας θα πρέπει 

να εφαρμόζεται που να χρησιμοποιεί το λεγόμενο ΟΑΕΡ (Optimal Assymetric 

Encryption Padding), ένα πρόσφατο standard από τα RSA Labs. 

  Υπάρχουν επίσης απαιτούμενες μέθοδοι για να κάνουν υβριδικά 

κρυπτοσυστήματα, ασφαλή. Για παράδειγμα, δείχνεται πώς να σιγουρέψουμε ένα 

ασφαλές υβριδικό κρυπτοσύστημα. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η χρήση του 

υβριδικού κρυπτοσυστήματος είναι ανασφαλής γενικά, ακόμη και αν μαζί η 

ασύμμετρη και η συμμετρική κρυπτογράφηση είναι ασφαλής. Επίσης, υπάρχει μια 

παρουσίαση του πώς να προστατέψεις οποιοδήποτε one-way κρυπτοσύστημα από 

επιλεγμένες επιθέσεις κρυπτοκειμένων. Στην επόμενη ενότητα, θα δούμε επιθέσεις 
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σε χαμηλούς εκθέτες για τον RSA. Αυτές οι επιθέσεις σπάνε τον RSA ολοκληρωτικά 

σε διάφορες περιπτώσεις. 
  
4.4. ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΚΘΕΤΗ 

  

  Σ’αυτή την ενότητα, βλέπουμε επιθέσεις που βασίζονται πάνω στην επιλογή 

των χαμηλών εκθετών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Ξεκινάμε με την 

περίπτωση της κρυπτογράφησης εκθέτη. 

   

4.4.1. Χαμηλός Δημόσιος Εκθέτης RSA 

 

  Για να κάνουμε την κρυπτογραφία πιο αποδοτική, ένας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει έναν μικρό δημόσιο εκθέτη e. Υπάρχουν περισσότερες σοβαρές 

επιθέσεις σε μικρούς δημόσιους RSA εκθέτες που ακόμη δουλεύουν έναντι salted 

μηνυμάτων. Από τις πιο σημαντικές είναι η ακόλουθη που εισήχθηκε από τον 

Coppersmith το 1996. 

 

  Θεώρημα 1 Coppersmith 

 

  Εάν n ∈ N  είναι σύνθετο, f(x)=αdxd + αd-1xd-1 + … + α0  ∈   Ζ[x], d ∈  N, 

και υπάρχει ένας ακέραιος x0 τέτοιος ώστε f(x0) ≡  0 (mod n) με | x0 | < n1/d , τότε το x0 

μπορεί να υπολογιστεί σε χρόνο που είναι πολυωνυμικό στο d και ln(n). 

   

  Το θεώρημα αυτό παρέχει έναν αποδοτικό αλγόριθμο για να βρίσκονται όλες 

οι ρίζες x0  του f modulo n όταν x0 < x=n1/d 
 . Καθώς το x μειώνεται, έτσι κάνει και ο 

χρόνος τρεξίματος του αλγορίθμου. Προσέξτε ότι το n υποτίθεται ότι είναι σύνθετο 

καθώς υπάρχουν περισσότερο καλοί αλγόριθμοι για να βρίσκονται ρίζες modulo α 

πρώτου, από το αποτέλεσμα στο παραπάνω θεώρημα. 

  Βλέποντας την επίθεση του Coppersmith, υπάρχει κίνητρο να 

χρησιμοποιούνται μεγάλα τυχαία δημόσια κλειδιά κρυπτογράφησης. Οι συγγραφείς 

δηλώνουν ότι «Τιμές όπως 3 και 17 δε μπορούν να συνίστανται περισσότερο, αλλά 

συνήθως χρησιμοποιημένες τιμές όπως είναι το 216 
 + 1 = 65,537 ακόμη φαίνονται να 

είναι καλές. Εάν ένας προτιμά να παραμένει στην ασφαλή πλευρά, ένας μπορεί να 
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επιλέξει έναν μονό 32-bit ή 64-bit δημόσιο εκθέτη τυχαία. Ακόμη περισσότερο οι 

συγγραφείς παρέχουν απόδειξη ότι σπάζοντας τον χαμηλό εκθέτη RSA δε μπορεί να 

είναι ισοδύναμο με την παραγοντοποίηση. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε απόδειξη ότι 

σπάζοντας τον RSA είναι ισοδύναμο με την παραγοντοποίηση του RSA modulus. 

Αυτό θα μας έδινε παύση. Μια σημαντική εφαρμογή του Θεωρήματος Coppersmith 

είναι μια γενικοποίηση της ιδέας που πρωτοεισήχθηκε από τον Hastad. Αν και η 

επίθεση μπορεί προφανώς να αντικρουστεί παραγεμίζοντας το μήνυμα, ο Hastad 

έδειξε ότι ορισμένα είδη γεμίσματος είναι ανασφαλή. Τώρα θα παρουσιάσουμε μια 

δυνατότερη έκδοση της μεθόδου Hastad. 

  

  Θεώρημα 2 (Δυνατό Hastad – Επίθεση εκπομπής) 

  

  Έστω n1, … , nr  ∈ N  είναι ζευγάρι σχετικών πρώτων με n1 ≤ nj  για όλα τα 

j=1,…,r και έστω fj (x) ∈  (Z/njZ)[x] με τον μέγιστο βαθμό του fj (για j=1,…,r) να 

είναι l. Εάν υπάρχει ένα μοναδικό m<n1 τέτοιο ώστε fj(m) ≡  0  (mod nj) για όλα τα 

j=1,…,r και r>l, τότε το m μπορεί αποδοτικά να υπολογιστεί. 

  

  Παράδειγμα 1 

  

  Ας υποθέσουμε ότι η Alice επικοινωνεί με τις οντότητες B1, B2, … , Br  και 

έχει RSA εκθέτη κρυπτογράφησης e<r. Εύχεται να στείλει το ίδιο μήνυμα m σε 

καθένα από αυτούς. Πρώτα παραγεμίζει το m για κάθε πελάτη Bj  ως fj(m) = 2t
j + m 

όπου t είναι το bitlength του m. Έπειτα στέλνει το fe
j(m) ≡ (2t

j + m)e (mod nj) για 

j=1,2,…,r. Εάν η Eve παρεμποδίζει πάνω από το e από αυτά, μπορεί να ανακτήσει το 

m μέσω του Θεωρήματος 2. 

  Το παράδειγμα αυτό είναι ένα υπόδειγμα όπου τα μηνύματα είναι γραμμικώς 

σχετιζόμενα, και αυτό είναι μια ειδική περίπτωση της έκθεσης του Hastad όπου, 

στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε συγκεκριμένο πολυώνυμο που εφαρμόζεται ως 

παραγέμισμα είναι ανασφαλές. Λοιπόν, μια κατάλληλη αιτία της υπεράσπισης έναντι 

της επίθεσης εκπομπής είναι να γεμίσεις με ένα τυχαίο πολυώνυμο, όχι ένα 

συγκεκριμένο. 
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  Υπάρχουν επίσης αφελείς τυχαίοι αλγόριθμοι παραγεμίσματος, που μπορούν 

να κρυπταναλυθούν μέσω μιας άλλης επίθεσης του Coppersmith. Ας συζητήσουμε 

αυτό πώς γίνεται. Για να καταλάβουμε το βασικό σενάριο, θέτουμε σε λίστα τους 

Alice, Bob και Mallory ακόμη μια φορά. Η Alice γεμίζει ένα μήνυμα m που θέλει να 

στείλει στον Bob, έπειτα το κρυπτογραφεί και το εκπέμπει. Ωστόσο η «κακιά» 

Mallory παρεμποδίζει το μήνυμα και το αποτρέπει από το να φτάσει στον Bob. Τότε 

ακόμη όταν ο Bob δεν αποκρίνεται στο μήνυμά της, αποφασίζει να γεμίσει τυχαία το 

m πάλι, να το κρυπτογραφήσει και να το στείλει στον Bob. Τώρα η Mallory 

εμποδίζει το δεύτερο μήνυμα και έχει δύο διαφορετικές κρυπτογραφήσεις του m 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά τυχαία γεμίσματα. Το επόμενο θεώρημα περιγράφει 

πως η Mallory μπορεί να ανακτήσει το m. 

 

  Θεώρημα 3 – Coppersmith’s Επίθεση Κοντού Γεμίσματος 

 

  Έστω n ένα Ν-bit RSA modulus με δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης το e, και 

θέτουμε l=[N/e2]. Υποθέτουμε ότι m  (Z/nZ)* είναι μια μονάδα μηνύματος καθαρού 

κειμένου bitlength το περισσότερο Ν-l, και θέτουμε m1 = 2lm + r1 και m2 = 2lm + r2 

με  r1 , r2  ∈  Ζ,  r1 ≠ r2  , 0≤ r1, r2 < 2l. Τότε με τη γνώση των n, e, m1, m2 (αλλά όχι 

των r1 ή r2 ) το m μπορεί αποδοτικά να ανακτηθεί. 

 

  Σημείωση 

 

  Όταν e=3, η επίθεση μπορεί να τεθεί εάν η Alice στείλει τα μηνύματα με 

γεμίσματα μέγιστου bitlength μικρότερου από το 1/9 αυτού του μηνύματος το μήκος, 

καθώς σ’αυτή την περίπτωση, εάν το μήκος του μηνύματος είναι Μ, τότε                  

r1, r2 < 2Μ/9 < 2Ν/9 = 2l . Μπορεί επίσης να αποδειχτεί ότι η παραπάνω επίθεση δε θα 

μπορούσε να τεθεί εάν επιλεχτεί e=65337. Ας δούμε μια απεικόνιση της επίθεσης 

και πώς δηλώνεται. 

 

  Παράδειγμα 2 
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  Ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται ο εκθέτης κρυπτογράφησης RSA e=3, RSA 

modulus n, ένα καθαρό κείμενο m και ένα γέμισμα (pad) r. Αν θέσουμε Μ=2lm, 

μπορούμε να θεωρήσουμε την απλή περίπτωση όπου η Alice στέλνει Μ3 ≡ c1 (mod 

n) και (Μ+r)3 ≡ c2 (mod n),  (καθώς εάν m1=M+r1 και m2=M+r2 , τότε μπορούμε να 

ξαναγράψουμε m2= m1 + r2 – r1). 

  Χρησιμοποιώντας επακόλουθα (για τα οποία δε χρειαζόμαστε να αφορούμε 

τους εαυτούς μας εδώ εκτός από το να σημειώσουμε ότι το ακόλουθο μπορεί να 

γίνει), η Eve μπορεί να εξαλείψει το Μ ως μεταβλητή και να μείνει με r9
 + 3(c1 – c 

2)r6 + 3(c2
2 + 7c1c2 + c1

2)r3  + (c1 - c2) ≡  0 (mod n). Έτσι όσο το γέμισμα r ικανοποιεί 

το |r|≤n1/9, μπορεί να ανακτήσει το r χρησιμοποιώντας το θεώρημα 1. Αλλά πώς αυτό 

την επιτρέπει να ανακτήσει το m; Απαραίτητα η μέθοδος οφείλεται στην 

γενικοποίηση του Coppersmith για ένα αποτέλεσμα από τους Franklin και Reister. 

Για να δούμε πώς γίνεται αυτό, υπολογίζουμε το g=gcd(x3-c1, (x+r)3 – c2) στο      

Ζ/nZ [x] χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του Ευκλείδη. Είναι φανερό ότι το x-m 

διαιρεί το g. Επιπλέον, καθώς gcd(3, φ(n))=1 (δοθέντος ότι e=3 είναι ο RSA 

δημόσιος εκθέτης) τότε το x3 – c1  δε μπορεί να παραγοντοποιήσει σε 3 γραμμικώς 

όρους στο Ζ/nZ[x] , έτσι x3 – c1 = (x-m)q(x) όπου  q(x) είναι μια ανεπίδεκτη 

τετραγωνική. Έτσι, καθώς μπορεί να δειχτεί ότι το g είναι γραμμικό, g=x-m και 

έχουμε ανακτήσει το m από το οποίο παίρνουμε το m. 

  Η παρακάτω επίθεση περιλαμβάνει ένα χαμηλό δημόσιο κλειδί e και γνώση 

κάποιων από τα bits του d. Ας υποθέσουμε ότι η Eve με κάποιο τρόπο ανακτά ένα 

τμήμα των bits του d. Τότε μέσω του ακόλουθου θεωρήματος, μπορεί να ανακτήσει 

όλο το d, αποκαθιστώντας έτσι ένα συνολικό σπάσιμο του κρυπτοσυστήματος RSA. 

 

  Θεώρημα 4 (Coppersmith’s Επίθεση Έκθεσης Μερικού Κλειδιού) 

 

  Εάν n=pq είναι ένα RSA modulus bitlength l, τότε δοθέντος είτε τα [l/4] 

λιγότερο σημαντικά bits του p, είτε τα [l/4] περισσότερο σημαντικά bits του p, το n 

μπορεί να παραγοντοποιηθεί ικανά. 

 

   Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί το Θεώρημα 4 είναι ότι δοθέντος ενός 

n=pq και ένα εκτιμώμενο x για το p τέτοιο ώστε |x-p| ≤ n1/4, τότε τα p και q μπορούν 
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να υπολογιστούν σε πολυωνυμικό χρόνο (ιδιαίτερα μπορεί να δειχτεί ότι μπορούν να 

υπολογιστούν σε χρόνο που είναι πολυωνυμικός στο l). Αυτή η επίθεση γενικεύει 

ένα αποτέλεσμα κλειδιού, στο οποίο δείχνεται ότι εάν e< n  , τότε ένας μπορεί να 

ανακτήσει το d από τη γνώση ενός τμήματος των bits του. Το αποτέλεσμα συχνά 

καλείται η επίθεση έκθεσης μερικού κλειδιού, αλλά διατηρούμε την ετικέτα που 

δόθηκε στο Θεώρημα 4 παραπάνω καθώς το αποτέλεσμα ακολουθείται από το 

αποτέλεσμα του Coppersmith. Αυτή η επίθεση είναι πραγματικά μια ερημωτική 

επίθεση πάνω σε μια μεταβλητή του RSA που δίδεται από τους Vansbone και 

Zucchereto όπου υψηλής τάξης bits του p και q περιγράφονται αρχικά. Το μάθημα 

εδώ είναι σαφές : Φρουρήστε όλα τα bits του d. Με άλλα λόγια, κρατήστε την 

ολότητα του d ασφαλή. 

 

4.4.2. Χαμηλός Κρυφός RSA Εκθέτης  

 

  Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας σε χαμηλούς κρυφούς RSA εκθέτες. 

Ξανά, όπως με την αιτία της επιλογής μικρών δημοσίων εκθετών, θέλουμε αυξημένη 

αποδοτικότητα στη διαδικασία αποκρυπτογράφησης, έτσι επιλέγουμε μικρούς 

κρυφούς εκθέτες. Για παράδειγμα, δοθέντος ενός 1024-bits RSA modulus, η 

διαδικασία αποκρυπτογράφησης μπορεί να έχει αυξημένη αποδοτικότητα δέκα 

πτυχές με την επιλογή ενός μικρού d. Ωστόσο, ο Weiner ανέπτυξε μια επίθεση που 

ενδίδει σ’ένα συνολικό σπάσιμο του κρυπτοσυστήματος RSA. 

 

  Θεώρημα 5 (Επίθεση Weiner’s) 

    

  Εάν   n=pq   όπου   p και q   είναι   πρώτοι   τέτοιοι   ώστε   q<p<2p   και 

d<n1/4/ 3, τότε δοθέντος ενός δημοσίου κλειδιού e με ed ≡ 1 (mod (φ(n)), το d μπορεί 

να υπολογιστεί ικανά. 

 

  Ο τρόπος με τον οποίο ο Weiner απέδειξε αυτό, ήταν να χρησιμοποιήσει την 

κλασική θεωρία των απλών συνεχόμενων τμημάτων. Η ακριβής σύνδεση δίδεται ως 

ακολούθως. Εάν ed=1+kφ(n) για κάποιο k ∈ N, τότε με την υπόθεση του 

Θεωρήματος 5, το k/d είναι ένα συγκεντρωτικό στο απλό συνεχόμενο κομμάτι 
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επέκτασης του l/n. Έτσι λοιπόν, εάν ο εκθέτης αποκρυπτογράφησης είναι αρκετά 

μικρός (όπως ειπώθηκε στο Θεώρημα 5), ένας κρυπταναλυτής μπορεί να υπολογίσει 

το d μέσω του αρχικού σκοπού υπολογισμού λίγων συγκεντρωτικών στη δημοσίως 

γνωστή τιμή e/n. Έτσι, πρέπει να καταλήξουμε ότι η επίθεση Weiner οδηγεί σ’ένα 

συνολικό σπάσιμο του RSA κρυπτοσυστήματος εάν μικροί εκθέτες 

αποκρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται. Έτσι, η χρήση μικρών κρυφών εκθετών για 

να αποκτηθεί αποδοτικότητα, έχει ως αποτέλεσμα την ολική απώλεια της ασφάλειας. 

Οι Boneh και Durfee βελτίωσαν τη μέθοδο Weiner δείχνοντας ότι το 

κρυπτοσύστημα RSA είναι ανασφαλές για οποιοδήποτε d<n0,292.  

  Παραδέχονται ότι η επίθεσή τους δε μπορεί να δηλωθεί ως ένα θεώρημα 

καθώς ήταν ανίκανοι να αποδείξουν ότι πάντα επιτυγχάνει, αλλά από την άλλη 

μεριά, δε μπορούσαν να βρούν ένα απλό παράδειγμα όπου η επίθεση απέτυχε. 

 

4.4.3. Strong Moduli 

 

  Έχουμε ήδη δει πώς η φτωχή εφαρμογή και οι κακές επιλογές μπορούν να 

οδηγήσουν σ’ένα ανασφαλές κρυπτοσύστημα RSA. Τώρα θα δούμε κατάλληλες 

επιλογές για το RSA moduli. Για να αποτρέψουμε το γεγονός ότι μπορούμε να 

έχουμε p και q επιλεγμένα κοντά μεταξύ τους έτσι ώστε να παραγοντοποιήται το 

modulus n=pq χρησιμοποιώντας τη διαφορά Fermat’s της μεθόδου τετραγώνων, το 

οποίο είναι μια κακή επιλογή για το RSA modulus. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να 

επιλέξουμε τα p και q όχι κοντά μεταξύ τους τέτοια ώστε τα (p-1)/2 και (q-1)/2 να 

είναι πρώτοι. Τέτοια p και q λέγονται ασφαλείς πρώτοι. Αν και υποτίθεται ότι 

υπάρχουν περιορισμένα πολλοί ασφαλείς πρώτοι, δεν έχουμε απόδειξη για αυτή την 

υποψία. 

 

4.4.4. Αλγόριθμος για την Παραγωγή (Πιθανών) Ασφαλών Πρώτων 

 

  Έστω b να είναι το bitlength εισαγωγής του απαιτούμενου πρώτου.  

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα : 

1. Επιλέξτε ένα (b-1)bit μονό τυχαίο n ∈ N και ένα ομαλό όριο Β  (καθορισμένο με 

πείραμα). 
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2. Δοκιμάστε να διαιρέσετε το n με τους πρώτους p≤B. Εάν το n είναι διαιρετέο με 

οποιοδήποτε p, πάτε στο βήμα 1. Αλλιώς, πάτε στο βήμα 3. 

3. Χρησιμοποιήστε το Miller-Selfridge-Rabin test για να ελέγξετε το n για το αν 

είναι πρώτος. Εάν δηλώνει ότι το «n είναι πιθανώς πρώτος» τότε πάτε στο βήμα 4. 

Αλλιώς, πάτε στο βήμα 1. 

4. Υπολογίστε το 2n+1=q και χρησιμοποιήστε το Miller-Selfridge-Rabin test για το 

q. Εάν δηλώνεται το q ως ένας πιθανός πρώτος, τερματίστε τον αλγόριθμο με το q 

ως ένα «πιθανό ασφαλές τρόπο». Αλλιώς πάτε στο βήμα 1. 

  Καθώς η μεγάλης-περιόδου ασφάλεια του RSA moduli απαιτεί προϊόντα των 

πρώτων που έχουν 512 bits, θα αρχίζαμε τον παραπάνω αλγόριθμο με b=512. 

Ωστόσο, υπάρχουν πρώτοι που έχουν ακόμη πιο πολλούς περιορισμούς για να 

εξασφαλίσουν την ασφάλεια του RSA modulus. 

 

  Ορισμός 1 : Δυνατοί Πρώτοι 

 

  Ένας πρώτος p λέγεται δυνατός πρώτος εάν ένα από τα παρακάτω ισχύει: 

1. το p-1 έχει ένα μεγάλο πρώτο παράγοντα q 

2. το p+1 έχει ένα μεγάλο πρώτο παράγοντα r 

3. το q-1 έχει ένα μεγάλο πρώτο παράγοντα s 

 

  Gordon’s Αλγόριθμος για Παραγωγή (Πιθανών) Δυνατών Πρώτων 

 

  1. Παράγετε δύο μεγάλους (πιθανούς) πρώτους r ≠ s  ενός τραχύ ισοδύναμου 

bitlength χρησιμοποιώντας το Miller-Selfridge-Rabin test. 

  2.Επιλέξτε τον πρώτο «πρώτο» αριθμό στη σειρά {2js +1} j ∈  N και έστω 

q=2js+1 να είναι αυτός ο πρώτος. 

  3. Υπολογίστε το p0 ≡  rq-1 – qr-1 (mod rq). 

  4. Βρείτε τον πρώτο «πρώτο» αριθμό στη σειρά { p0 + 2iqr} i ∈ N, και έστω 

p= p0 + 2iqr να είναι ο πρώτος , ο οποίος είναι δυνατός πρώτος. 

  Εάν κάποιος θέλει το p να είναι ασφαλής πρώτος όπως επίσης και ένας 

δυνατός πρώτος, αυτό μπορεί να γίνει με τις μεθόδους, αλλά ο αλγόριθμος εδώ δεν 

είναι τόσο ικανός όσο ο παραπάνω αλγόριθμος του Gordon. Βλέπουμε ότι ένα RSA 
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modulus που αποτελείται από δύο δυνατούς πρώτους δεν είναι επιδεκτικό στους p-1 

ή p+1 μεθόδους παραγοντοποίησης που συζητήθηκαν προηγουμένως. Γενικά, 

έχοντας δυνατούς πρώτους στο modulus κάνει πιο δύσκολη την παραγοντοποίηση 

αλλά επίσης δυσκολότερο να βρεθούν τέτοιοι πρώτοι. Επίσης, ο αναγνώστης θα 

πρέπει να είναι ενήμερος ότι ο ορισμός του δυνατού πρώτου δεν είναι συνεπής 

καθ’όλη τη βιβλιογραφία. Υπάρχουν επίσης ακόμη περισσότερο ελάχιστες εκδόσεις 

από αυτόν που δώσαμε στον παραπάνω ορισμό. Παρ’όλα αυτά, μπορεί να είμαστε 

αρκετά σίγουροι ότι κάτω από τον ορισμό μας, εάν οι πρώτοι επιλέγονται να είναι 

δυνατοί και αρκετά μεγάλοι, το κρυπτοσύστημα RSA δεν είναι επιδεκτικό σε μια 

απευθείας επίθεση παραγοντοποίησης. Ακόμη και ο αριθμός, του πεδίου κοσκίνου  

δε θα απειλήσει το κρυπτοσύστημα RSA εάν επιλέγουμε τους πρώτους αρκετά 

μεγάλους. Η καινούργια συσκευή, που λέγεται Twinkle, που σχεδιάστηκε από τον 

Shamir για να τρέξει τον αριθμό πεδίου σε computers γενικού σκοπού (με έναν 

παράγοντα τόσο πολύ όσο 1000 φορές γρηγορότερος) δε θα αλλάξει ποσοτικά αυτό 

καθώς ο παράγοντας του 1000 μπορεί να ανακτηθεί επιλέγοντας ένα μεγαλύτερο 

modulus. Αυτή είναι η αναγκαιότητα της συζήτησης, καθώς ακόμη και αυτοί που 

κρατάνε τη γνώμη ότι έχοντας δυνατούς πρώτους στο modulus κάνει αυτό το 

modulus όχι δυσκολότερο να παραγοντοποιήσει έναν με «πιο αδύνατους» πρώτους, 

συμφωνούν ότι επιλέγοντας τυχαίους πρώτους «αρκετά μεγάλων» θα εμποδίζουν 

απ’ευθείας τεχνικές παραγοντοποίησης. 

  Ο Shamir πρότεινε μια νέα μεταβλητή RSA που λέγεται ανισόρροπη RSA. 

Σ’αυτή την έκδοση, μπορούμε να διαλέξουμε το RSA modulus n=pq τέτοιο ώστε το 

p να είναι πολύ μεγαλύτερο από το q και δε χάνουνε αποδοτικότητα. Για 

παράδειγμα, το p θα μπορούσε να είναι ένας 5000-bit πρώτος και ο q θα μπορούσε 

να είναι ένας 500-bit πρώτος. Τέτοιοι πρώτοι τοποθετούν το RSA modulus πολύ 

μακριά από οποιαδήποτε γνωστή επίθεση παραγοντοποίησης. Για να 

αποκρυπτογραφήσετε c ≡ me(mod n), υπολογίζουμε m’ ≡  cd’(mod q) όπου              

d’ ≡  d  (mod (q-1)). Τότε για 0≤m<q, θα πρέπει να έχουμε m’=m. Έτσι, η 

αποκρυπτογράφηση στην ανισόρροπη έκδοση του RSA εμπεριέχει μια modulo 

εκθετοποίηση ενός 500bit πρώτου. Έτσι έχουμε την ίδια ικανότητα όπως αυτή που 

αποκτήθηκε με κανονικό RSA έχοντας ένα 500bit modulus.  
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  Καταλήγουμε σ’αυτή την ενότητα με μια συζήτηση μιας επίθεσης RSA που 

θα απαντήσει μια ερώτηση στο μυαλό του πιο προσεχτικού αναγνώστη. 

 

4.4.5. Cycling Attack  

 

  Έστω n=pq ένα RSA modulus και έστω e ο εκθέτης κρυπτογράφησης, έτσι 

ώστε c ≡ me (mod n) να είναι η συνάρτηση κρυπτογράφησης. Υποθέστε ότι t ∈ N  

είναι η χαμηλότερη τιμή τέτοια ώστε g=gcd (cet - c , n)>1. 

  Εάν ακριβώς ένας από τα p και q χωρίζει το (cet - c), ας πούμε ο p, τότε g=p 

και παραγοντοποιούμε το n. Εάν μαζί τα p και q διαιρούν τα (cet - c), τότε g=n και, 

ονομαστικά, μπορούμε να ανακτήσουμε το m. Τέτοια επίθεση στον RSA λέγεται 

cycling attack. 

 Είναι πολύ πιθανή η περίπτωση ότι η παραγοντοποίηση του n θα συμβεί με 

μια κυκλική επίθεση απ’ότι βρήκαμε το m. Έτσι λοιπόν, η κυκλική επίθεση τυπικά 

θεωρείται ως ένας αλγόριθμος για την παραγοντοποίηση του n. Καθώς έχουμε ήδη 

δει ότι αυτό είναι αδύνατο για ένα κατάλληλο επιλεγμένο RSA modulus, τότε αυτό 

δεν παρουσιάζει μια σοβαρή απειλή. Ωστόσο, εξηγείται γιατί είναι μέρος του 

Ορισμού 1, ονομαστικά, για να εμποδίσει την κυκλική επίθεση. Αν και είναι αληθές 

ότι ένα τυχαία επιλεγμένο ζεύγος μεγάλων πρώτων για ένα RSA modulus θα έχει ως 

αποτέλεσμα σε μια μόνο αμελητέα ευκαιρία της επακόλουθης κυκλικής επίθεσης, θα 

έπρεπε ακόμη να επιλέξουμε δυνατούς πρώτους καθώς είναι τουλάχιστον τόσο 

ασφαλείς όσο και οι τυχαίοι πρώτοι, και χρειάζεται μόνο μια μη σημαντική 

ποσότητα επιπρόσθετου χρόνου για να υπολογιστούν, όπως συγκρίθηκαν 

χρησιμοποιώντας τυχαίους πρώτους. Έτσι, δεν υπάρχει καλός λόγος ή σημαντικές 

αποταμιεύσεις στο να μη χρησιμοποιούνται. Η κατάληξη για όλα αυτά είναι ότι, 

όπως είδαμε καθ΄όλο το κείμενο, δε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το τι 

μαθηματικοί αλγόριθμοι θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Έτσι επιλέγοντας δυνατούς 

πρώτους μπορεί να βοηθήσει στο να εμποδιστούν αυτές οι επιθέσεις, και είναι μια 

παραπάνω αποθήκευση στον τραπεζικό λογαριασμό για την ασφάλεια του RSA. 
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5. ΚΛΕΙΔΙΑ  ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

5.1. ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

5.1.1. Τι είναι η εξοντωτική αναζήτηση κλειδιού ; 

 

 Η εξοντωτική αναζήτηση κλειδιού, ή βίαιας δύναμης έρευνα είναι η βασική 

τεχνική  της δοκιμής κάθε πιθανού κλειδιού σε σειρά μέχρι να αναγνωριστεί το 

σωστό κλειδί. Για να αναγνωριστεί το σωστό κλειδί μπορεί να είναι απαραίτητο να 

κατέχουμε ένα καθαρό κείμενο και το αντίστοιχό του κρυπτοκείμενο ή εάν το 

καθαρό κείμενο έχει κάποια αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, τότε μόνο το 

κρυπτοκείμενο μπορεί να είναι αρκετό. Η εξοντωτική αναζήτηση κλειδιού μπορεί να 

εφαρμοστεί σε κάθε κρύπτο και κάποιες φορές μια αδυναμία στο πρόγραμμα 

κλειδιού του κρύπτο μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα μιας 

επίθεσης εξοντωτικής αναζήτησης κλειδιού. 

 Οι αναπτύξεις στην τεχνολογία και στην απόδοση των υπολογιστών θα 

καθιστά πάντοτε την εξοντωτική αναζήτηση κλειδιού μια αυξανόμενη πρακτική 

επίθεση έναντι κλειδιών σταθερού μήκους. Όταν σχεδιάστηκε ο DES, θεωρήθηκε 

γενικά ασφαλής έναντι της εξοντωτικής αναζήτησης κλειδιού χωρίς μια τεράστια 

χρηματική επένδυση στο hardware. Με το πέρασμα των χρόνων, ωστόσο, αυτή η 

γραμμή της επίθεσης θα γίνει αυξανόμενα ελκυστική σε έναν πιθανό αντίπαλο. 

 Η εξοντωτική αναζήτηση κλειδιού μπορεί επίσης να εκτελεστεί σε λογισμικό 

που τρέχει σε standard desktop workstations και προσωπικούς υπολογιστές. Τη 

στιγμή που η εξοντωτική αναζήτηση του 56-bit διαστήματος κλειδιού DES θα 

έπαιρνε δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια στον τάχιστο διαθέσιμο υπολογιστή γενικού 

σκοπού σήμερα, η ανάπτυξη του Internet καθιστά ικανό να χρησιμοποιηθούν 

χιλιάδες μηχανές σε μια κατανεμημένη έρευνα καταμερίζοντας το διάστημα κλειδιού 

και κατανέμοντας μικρά κομμάτια σε κάθε ένα από τα μεγάλα νούμερα 

υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο και χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα σχεδιασμένο 

σούπερ-υπολογιστή, ένα κλειδί DES έσπασε πραγματικά μέσα σε 22 ώρες τον 

Ιανουάριο του 1999. 
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 Ο προσωρινός αριθμός της αύξησης στην υπολογιστική ισχύ είναι τέτοιος 

ώστε ένα 80-bit κλειδί θα πρόσφερε ένα αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας για ακόμη 10 

ή 15 χρόνια. Στα μέσα της δεκαετίας του 20, ωστόσο, ένα 80-bit κλειδί θα είναι τόσο 

τρωτό στην εξοντωτική αναζήτηση όσο ένα 64-bit κλειδί είναι σήμερα, υποθέτοντας 

ένα ήμισυ κόστος της ισχύος επεξεργασίας κάθε 18 μήνες. Απούσας μιας 

σημαντικής ανακάλυψης στην quantum  computing, θεωρείται απίθανο ότι τα 128-

bit κλειδιά, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην IDEA και το επερχόμενο AES, 

θα σπάσουν με την εξοντωτική αναζήτηση στο άμεσο μέλλον. 

 

5.1.2. Τί είναι η RSA πρόκληση μυστικού κλειδιού ; 

 

Τα εργαστήρια RSA ξεκίνησαν την RSA πρόκληση μυστικού κλειδιού τον 

Ιανουάριο του 1997. Ο στόχος των προκλήσεων είναι να εκτιμήσουν την ποσότητα 

της ασφάλειας που παρέχεται από τα κρυπτοσυστήματα μυστικού κλειδιού με 

κλειδιά διαφόρων μεγεθών. Η πληροφορία που αποκτάται από αυτούς τους 

διαγωνισμούς αναμένεται να είναι της τιμής των ερευνητών καθώς εκτιμούν τη 

δύναμη ενός αλγορίθμου ή εφαρμογής έναντι της εξοντωτικής αναζήτησης κλειδιού. 

 Αρχικά, δεκατρείς προκλήσεις εκδόθηκαν, από τις οποίες τέσσερις 

επιλύθηκαν τον Ιανουάριο του 2000. Υπήρχαν δώδεκα RC5 προκλήσεις και μία DES 

πρόκληση, με μεγέθη κλειδιών που να κυμαίνονται από 40 μέχρι 128bits. Η 56bit 

DES πρόκληση και οι 40-, 48-, και 56-bit RC5 προκλήσεις έχουν όλες επιλυθεί. Το 

56-bit RC5 κλειδί βρέθηκε τον Οκτώβριο του 1997 μετά από 250 ημέρες 

εξοντωτικής αναζήτησης κλειδιού πάνω σε 10,000 ανενεργούς υπολογιστές. Το έργο 

ήταν μέρος του Bovine RC5 Effort κατευθυνόμενο από μια ομάδα που λέγεται 

distributed.net και οδηγείται από τους Adam L.Beberg, Jeff Lawson και David 

McNett. 

 Τον Ιανουάριο του 1998, τα εργαστήρια RSA λάνσαραν την DES πρόκληση 

ΙΙ, που αποτελείται από μια σειρά των DES προκλήσεων που εκδίδονται δύο φορές 

το χρόνο. Αναμένεται ότι κάθε φορά η ποσότητα του χρόνου που χρειάζεται για να 

επιλυθεί μια πρόκληση θα μειώνεται ουσιαστικά. Πραγματικά, τον Φεβρουάριο του 

1998, η distributed.net επέλυσε την RSA’s DES Challenge II, χρησιμοποιώντας 

περίπου 50,000 επεξεργαστές για να ψάξουν το 85% των πιθανών κλειδιών, σε 41 
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ημέρες. Τον Ιούλιο του 1998, ο supercomputer DES Cracker που σχεδιάστηκε από 

την Electronic Frontier Foundation (EFF) ήταν ικανός να σπάσει το RSA’s DES 

Challenge II-2 σε 56 ώρες. Ο ίδιος υπολογιστής, βοηθούμενος από 100,000 

distributed.net PCs στο Internet, ήταν ικανός να σπάσει το DES Challenge III σε 

μόνο 22 ώρες. 

   

5.1.3. Τι είναι η διαχείριση κλειδιού ; 

 

 Η διαχείριση κλειδιού ασχολείται με την ασφαλή παραγωγή, κατανομή και 

αποθήκευση των κλειδιών. Ασφαλείς μέθοδοι της διαχείρισης κλειδιού είναι πολύ 

σημαντικοί. Με την τυχαία παραγωγή του κλειδιού,  θα πρέπει να παραμείνει 

μυστικό για να αποτραπούν δυσάρεστα γεγονότα (όπως η προσωποποίηση). 

Πρακτικά, οι περισσότερες επιθέσεις στα συστήματα δημοσίου κλειδιού θα 

στοχεύουν συνήθως στο επίπεδο διαχείρισης κλειδιού, παρά στον ίδιο τον αλγόριθμο 

κρυπτογράφησης. 

 Οι χρήστες πρέπει να είναι ικανοί για να αποκτούν ασφαλώς ένα ζεύγος 

κλειδιού που είναι κατάλληλο στην αποδοτικότητά τους και στις ανάγκες ασφαλείας. 

Θα πρέπει να υπάρχει  ένας τρόπος για να ψάχνουμε δημόσια κλειδιά άλλων ατόμων 

και να δημοσιοποιούμε το προσωπικό δημόσιο κλειδί κάποιου. Οι χρήστες πρέπει να 

είναι ικανοί να αποκτούν νόμιμα τα δημόσια κλειδιά άλλων. Διαφορετικά, ένας 

εισβολέας μπορεί είτε να αλλάξει τα δημόσια κλειδιά που περιέχονται σε ένα 

κατάλογο, είτε να προσωποποιήσει έναν άλλο χρήστη. Τα πιστοποιητικά 

χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Τα πιστοποιητικά πρέπει να μην είναι 

πλαστογραφημένα. Η έκδοση των πιστοποιητικών θα πρέπει να προχωρεί με έναν 

ασφαλή τρόπο, ώστε να είναι ανθεκτικά σε επίθεση. Ιδιαίτερα, ο εκδότης θα πρέπει 

να πιστοποιεί την ταυτότητα και το δημόσιο κλειδί ενός ατόμου πριν να εκδόσει ένα 

πιστοποιητικό για αυτό το άτομο. 

 Εάν το ιδιωτικό κλειδί κάποιου ατόμου χαθεί η συμβιβαστεί, οι υπόλοιποι θα 

πρέπει να ενημερωθούν γι’αυτό, έτσι ώστε να μην κρυπτογραφούν παραπέρα 

μηνύματα με αυτό το άκυρο δημόσιο κλειδί ούτε να δέχονται μηνύματα που είναι 

υπογεγραμμένα με το άκυρο ιδιωτικό κλειδί. Οι χρήστες πρέπει να είναι ικανοί να 

αποθηκεύουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά ασφαλώς, έτσι ώστε κανένας εισβολέας να 
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μπορεί να τα αποκτήσει, επίσης τα κλειδιά θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα για 

νόμιμη χρήση. Τα κλειδιά χρειάζεται να είναι έγκυρα μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία λήξης αλλά η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να διαλεχτεί κατάλληλα και 

να εκδοθεί σε ένα πιστοποιημένο κανάλι. 

 

5.1.4. Τι μέγεθος κλειδιού πρέπει να χρησιμοποιείται ; 

 

 Το μέγεθος κλειδιού που πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια ιδιαίτερη 

εφαρμογή της κρυπτογραφίας εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτα απ’όλα, η τιμή 

του κλειδιού είναι μια σημαντική θεώρηση. Κατά δεύτερο λόγο το πραγματικό 

μέγεθος κλειδιού εξαρτάται από το ποιος αλγόριθμος κρυπτογράφησης 

χρησιμοποιείται. 

 Εξαιτίας της γρήγορης εξέλιξης της νέας τεχνολογίας και των 

κρυπταναλυτικών μεθόδων, το σωστό μέγεθος κλειδιού για μια ιδιαίτερη εφαρμογή 

συνεχώς μεταβάλλεται. Για αυτό το λόγο πρέπει να αναφερόμαστε στο web site  

http://www.rsasecurity.com/rsalabs/ για ενημερωμένη συμβουλευτική.  

 

5.1.5. Πώς βρίσκει κάποιος τυχαίους αριθμούς για τα κλειδιά ; 

 

 Χρησιμοποιώντας είτε ένα κρυπτοσύστημα μυστικού κλειδιού είτε ένα 

κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού, ένας χρειάζεται μια καλή πηγή τυχαίων αριθμών 

για την παραγωγή κλειδιού. Τα κύρια γνωρίσματα μιας καλής πηγής είναι ότι 

παράγει αριθμούς που είναι άγνωστοι και απρόβλεπτοι από πιθανούς αντιπάλους. Οι 

τυχαίοι αριθμοί που αποκτούνται από μια φυσική διαδικασία είναι κυρίως οι 

καλύτεροι, καθώς πολλές φυσικές διαδικασίες εμφανίζονται αληθινά τυχαία. 

Κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια συσκευή hardware, όπως μια 

θορυβώδη δίοδο. Κάποια πωλούνται εμπορικά σε προσθετικά χαρτόνια υπολογιστών 

για αυτό τον σκοπό. Μια άλλη ιδέα είναι η χρήση φυσικών κινήσεων του χρήστη του 

υπολογιστή, όπως είναι οι χρονισμοί των χτυπημάτων μεταξύ των κλειδιών που 

μετρούνται σε μικροδευτερόλεπτα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν το “spinning” 

των δίσκων για να παράγουν τυχαία δεδομένα δεν είναι αληθινά τυχαία, όπως η 

κίνηση της πιατέλας του δίσκου δε μπορεί να θεωρηθεί αληθινά τυχαία. Μια 
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εναλλακτική λύση αμελητέου κόστους είναι διαθέσιμη. Οι Davis et al. σχεδίασαν 

μια τυχαία γεννήτρια αριθμών που βασίζεται στην παραλλαγή της ταχύτητας 

μηχανής του disk drive. Αυτή η παραλλαγή προκαλείται από τις αναταράξεις του 

αέρα, που δείχτηκε ότι είναι απρόβλεπτη. Άσχετα από ποιά μέθοδο παράγονται, οι 

τυχαίοι αριθμοί μπορούν ακόμη να περιέχουν κάποια συσχέτιση, έτσι ώστε να 

εμποδίζονται αρκετές στατιστικές τυχαιότητες. Έτσι, είναι το καλύτερο να τις 

τρέξουμε μέσα από μια καλή συνάρτηση κατακερματισμού. 

 Μια άλλη προσέγγιση είναι η χρήση μιας γεννήτριας ψευδο-τυχαίων αριθμών 

που είναι τροφοδοτημένη από ένα τυχαίο σπόρο. Η κύρια διαφορά μεταξύ τυχαίων 

και ψευδο-τυχαίων είναι ότι οι ψευδο-τυχαίοι αριθμοί είναι απαραιτήτως περιοδικοί 

τη στιγμή που οι αληθινά τυχαίοι αριθμοί δεν είναι. Καθώς οι γεννήτριες ψευδο-

τυχαίων αριθμών είναι προσδιοριστικοί αλγόριθμοι, είναι σημαντικό να βρεθεί ένας 

που να είναι κρυπτογραφικά ασφαλής και επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας καλός 

τυχαίος σπόρος. Η γεννήτρια δρα αποτελεσματικά ως ένας «εξαπλωτής» από τον 

σπόρο σε μια μεγαλύτερη ποσότητα από ψευδο-τυχαία δεδομένα. Ο σπόρος πρέπει 

να είναι αρκετά μεταβλητός για να προσδιορίζει επιθέσεις που βασίζονται στην 

προσπάθεια όλων των πιθανών σπόρων. 

 Δεν είναι αρκετό για μια γεννήτρια ψευδο-τυχαίων αριθμών απλά και μόνο 

να περάσουν μια ποικιλία στατιστικών ελέγχων, επειδή το εξαγόμενο τέτοιων 

γεννητριών μπορεί ακόμη να είναι προβλέψιμο. Τουναντίων, πρέπει να είναι 

υπολογιστικά αδύνατο για έναν εισβολέα να προσδιορίσει κάθε bit της εξαγόμενης 

σειράς, ακόμη και αν όλοι οι υπόλοιποι είναι γνωστοί, με πιθανότητα καλύτερη από 

½. Η γεννήτρια του Blum και Micali’s που βασίζεται στο πρόβλημα του διακριτού 

λογαρίθμου ικανοποιεί αυτό το δυνατότερο ορισμό, υποθέτοντας ότι ο υπολογισμός 

διακριτών λογαρίθμων είναι δύσκολος. Ίσως άλλες γεννήτριες που βασίζονται στον 

DES ή σε μια συνάρτηση κατακερματισμού μπορούν επίσης να θεωρηθούν για να 

ικανοποιούν αυτόν τον ορισμό, κάτω από λογικές υποθέσεις. 

 Προσέξτε ότι κάποιος δε χρειάζεται τυχαίους αριθμούς για να προσδιορίσει 

τους δημόσιους και ιδιωτικούς εκθέτες στον RSA. Μετά την παραγωγή των πρώτων, 

και ακολούθως του modulus, ένας μπορεί απλά να διαλέξει μια αυθαίρετη τιμή 

(υποκείμενη σε standard περιορισμούς) για το δημόσιο εκθέτη, που κατόπιν 

προσδιορίζει τον ιδιωτικό εκθέτη. 
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5.1.6. Ποιός είναι ο κύκλος ζωής ενός κλειδιού ; 

 

Τα κλεδιά έχουν περιορισμένους κύκλους ζωής για πολλές αιτίες. Ο πιο 

σημαντικός λόγος είναι η προστασία έναντι της κρυπτανάλυσης. Κάθε φορά που 

χρησιμοποιείται το κλειδί, παράγει έναν αριθμό από κρυπτοκείμενα. Η 

επαναληπτική χρήση ενός κλειδιού επιτρέπει έναν εισβολέα να χτίσει ένα 

κατάστημα από κρυπτοκείμενα (και πιθανόν καθαρά κείμενα) τα οποία μπορούν να 

αποδειχτούν αρκετά για μια επιτυχημένη κρυπτανάλυση της τιμής του κλειδιού. 

Έτσι τα κλειδιά θα πρέπει να έχουν έναν περιορισμένο κύκλο ζωής. Εάν 

υποψιάζεσαι ότι ένας εισβολέας μπορεί να έχει αποκτήσει το κλειδί σου, το κλειδί θα 

πρέπει να θεωρηθεί συμβιβαζόμενο, και η χρήση του να μη συνεχιστεί. 

Η έρευνα στην κρυπτανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές επιθέσεις 

έναντι είτε του κλειδιού είτε του αλγόριθμου. Για παράδειγμα, τα συνιστώμενα μήκη 

κλειδιού του RSA αυξάνονται κάθε λίγα χρόνια για να εξασφαλίσουν ότι οι 

βελτιωμένοι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης δε συμβιβάζουν την ασφάλεια των 

μηνυμάτων που είναι κρυπτογραφημένα με τον RSA. Το συνιστώμενο μέγεθος 

κλειδιού εξαρτάται από τον αναμενόμενο κύκλο ζωής του κλειδιού. Προσωρινά 

κλειδιά, που είναι έγκυρα για μια μέρα ή λιγότερο, μπορούν να είναι τόσο μικρά όσο 

512 bits. Τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται για να υπογράψουν συμβόλαια μεγάλων 

όρων, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα, όπως 1024bits ή παραπάνω. 

Ένας ακόμη λόγος για τον περιορισμό του κύκλου ζωής ενός κλειδιού είναι η 

ελαχιστοποίηση της ζημιάς από ένα συμβιβασμένο κλειδί. Είναι απίθανο για έναν 

χρήστη να ανακαλύψει έναν εισβολέα ότι έχει συμβιβάσει το κλειδί του/της εάν ο 

εισβολέας παραμείνει «παθητικός». Σχετικά συχνές αλλαγές κλειδιού θα περιορίζουν 

οποιαδήποτε πιθανή ζημιά από συμβιβαζόμενα κλειδιά. Ο Ford περιγράφει τον 

κύκλο ζωής ενός κλειδιού ως ακολούθως: 

1. Παραγωγή κλειδιού και πιθανώς εγγραφή (για ένα δημόσιο κλειδί) 

2. Καταμερισμός κλειδιού 

3. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κλειδιού 

4. Αντικατάσταση κλειδιού ή ανανέωση κλειδιού 

5. Ανάκληση κλειδιού 
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6. Τερματισμός κλειδιού, που εμπεριέχει καταστροφή ή πιθανή 

αρχειοθέτηση 

 

5.1.7. Τι είναι το PKI ; 

 

Ένα PKI (Public-Key Infrastructure)αποτελείται από πρωτόκολλα, υπηρεσίες 

και standards που υποστηρίζουν εφαρμογές της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. 

Ο όρος PKI, που είναι σχετικά πρόσφατος, καθορίζεται ποικιλοτρόπως στην 

πρόσφατη βιβλιογραφία. Το PKI ορισμένες φορές αναφέρεται απλά σε μια έμπιστη 

ιεραρχία που βασίζεται στα πιστοποιητικά δημοσίου κλειδιού, και σε άλλα κείμενα 

εναγκαλίζει την κρυπτογράφηση και τις υπηρεσίες ψηφιακών υπογραφών που 

παρέχονται επίσης σε εφαρμογές τελικού χρήστη. Μια μέση άποψη είναι ότι το PKI 

συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες και πρωτόκολλα για τη διαχείριση δημοσίων κλειδιών, 

συχνά μέσω της χρήσης της Αρχής Πιστοποιητικών (Certification Authority -CA) 

και στοιχεία της Αρχής  Εγγραφών (Registration Authority -RA), αλλά όχι 

απαραίτητα για την εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών με τα κλειδιά. 

Μέσα στις υπηρεσίες που είναι πιθανό να βρεθούν μέσα σε ένα PKI είναι οι 

ακόλουθες : 

• Εγγραφή κλειδιού : έκδοση ενός νέου πιστοποιητικού για ένα 

δημόσιο κλειδί 

• Ανάκληση πιστοποιητικού : ακύρωση ενός πρωτύτερα εκδοθέντος 

πιστοποιητικού 

• Επιλογή κλειδιού : απόκτηση ενός ομαδικού δημοσίου κλειδιού 

• Εκτίμηση εμπιστοσύνης : προσδιορισμός του πότε ένα πιστοποιητικό 

είναι έγκυρο και τι λειτουργίες εξουσιοδοτεί 

  Η ανάκτηση κλειδιού έχει επίσης προταθεί ως μια πιθανή άποψη ενός PKI. 

Δεν υπάρχει απλή διαπεραστική δομή δημοσίου κλειδιού σήμερα, αν και 

προσπάθειες για τον καθορισμό ενός PKI γενικά υποθέτουν  ότι θα είναι τελικά μία, 

ή αυξανόμενα , ότι πολλαπλά ανεξάρτητα PKIs θα αναπτυχθούν με ποικίλλους 

βαθμούς συνύπαρξης και διαλειτουργικότητας. Σε αυτή την έννοια, το PKI σήμερα 

μπορεί να θεωρηθεί παρόμοιο με τοπικά και πλατιάς περιοχής δίκτυα της δεκαετίας 

του 1980, πριν να υπάρξει πλατιά σύνδεση μέσω του Internet. Ως αποτέλεσμα αυτής 
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της άποψης μπροστά σε ένα παγκόσμιο PKI, οι φόρμες πιστοποιητικών και έμπιστοι 

μηχανισμοί καθορίζονται με έναν ανοικτό και κλιμακωτό τρόπο, αλλά με χρήση 

προφίλ που αντιστοιχούν σε έμπιστες και προσεχτικές απαιτήσεις ενός ιδιαίτερου 

πελάτη και περιβάλλοντα εφαρμογών. Για παράδειγμα, είναι συχνά αποδεκτό ότι θα 

υπάρχουν πολλαπλές ‘root’ ή ‘top-level’ αρχές πιστοποιητικών σε ένα παγκόσμιο 

PKI, όχι μόνο ένα ‘root’, αν και σε ένα τοπικό PKI μπορεί να υπάρχει μόνο ένα 

‘root’. Σύμφωνα με αυτό, τα πρωτόκολλα καθορίζονται με πρόνοια για τον 

καθορισμό του ποιές ‘roots’ είναι έμπιστες από μια δοθείσα εφαρμογή ή χρήση. Οι 

προσπάθειες για τον καθορισμό ενός PKI σήμερα είναι καθοδόν σε διάφορες 

κυβερνήσεις όπως επίσης και standards οργανισμοί. 

 

5.1.8. Ποιος χρειάζεται ένα ζεύγος κλειδιού ; 

 

Ο οποιοσδήποτε που επιθυμεί να υπογράψει μηνύματα ή να λαμβάνει 

κρυπτογραφημένα μηνύματα πρέπει να έχει ένα ζεύγος κλειδιού. Οι άνθρωποι 

μπορούν να έχουν περισσότερα από ένα ζεύγος κλειδιού. Στην πραγματικότητα, 

συνιστάται η χρήση ξεχωριστών ζεύγων κλειδιών για την υπογραφή μηνυμάτων και 

για τη λήψη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Σαν ένα άλλο παράδειγμα, κάποιος 

μπορεί να έχει ένα ζέυγος κλειδιού σχετιζόμενο με τη δουλειά του και ένα ξεχωριστό 

ζεύγος κλειδιού για προσωπική χρήση. Άλλες οντότητες μπορούν να έχουν επίσης 

ζεύγη κλειδιών, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικών οντοτήτων όπως είναι τα 

modems, τα workstations, οι web servers(web sites) και οι εκτυπωτές, καθώς επίσης 

και οι οργανωμένες οντότητες όπως είναι ένα συσσωματωμένο τμήμα, ένα θρανίο 

εγγραφής ξενοδοχείου ή ένα πανεπιστημιακό γραφείο εγγραφών. Τα ζεύγη κλειδιών 

επιτρέπουν στους ανθρώπους και άλλες οντότητες να πιστοποιούν και να 

κρυπτογραφούν μηνύματα. 

 Τα σωματεία μπορούν να απαιτούν περισσότερα από ένα ζεύγος κλειδιού για 

επικοινωνία. Μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα ζεύγη κλειδιών για 

κρυπτογράφηση και να χρησιμοποιούν ένα απλό εχέγγυο ζεύγος κλειδιού για 

πιστοποίηση. Τα μήκη της κρυπτογράφησης και πιστοποίησης των ζεύγων κλειδιών 

μπορούν να ποικίλλουν σύμφωνα με την επιθυμητή ασφάλεια. 
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5.1.9. Πως κάποιος μπορεί να αποκτήσει ένα ζεύγος κλειδιού ; 

 

Ένας χρήστης μπορεί να παράγει το δικό του ζεύγος κλειδιού ή εξαρτόμενος 

από την τοπική φροντίδα, ένας υπάλληλος ασφαλείας μπορεί να παράγει ζεύγη 

κλειδιών για όλους τους χρήστες. Υπάρχουν tradeoffs μεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων. Στην πρώτη, ο χρήστης πρέπει να εμπιστευθεί τον υπάλληλο 

ασφαλείας και το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να μεταφέρεται ασφαλώς στον χρήστη. 

Τυπικά, κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο θα έπρεπε να είναι ικανός για τοπική παραγωγή 

κλειδιού. Συστήματα πιστοποίησης μυστικού κλειδιού, όπως ο Κέρβερος, συχνά δεν 

επιτρέπουν την τοπική παραγωγή κλειδιού, αλλά αντίθετα χρησιμοποιούν ένα 

κεντρικό server για να παράγει κλειδιά. 

Με την πρώτη παραγωγή κλειδιού, ο χρήστης πρέπει να εγγράψει το δημόσιό 

του κλειδί με κάποια κεντρική διεύθυνση που λέγεται Αρχή Πιστοποίησης -  

Certifying Authority (CA). Η CA επιστρέφει στον χρήστη ένα πιστοποιητικό 

δοκιμασμένο με την εγκυρότητα του δημόσιου κλειδιού του χρήστη μαζί με άλλες 

πληροφορίες. Εάν ο υπάλληλος ασφαλείας παράγει το ζεύγος κλειδιού, τότε ο 

υπάλληλος ασφαλείας μπορεί να απαιτήσει το πιστοποιητικό για τον χρήστη. Οι 

περισσότεροι χρήστες δεν θα έπρεπε να αποκτήσουν περισσότερα από ένα 

πιστοποιητικά για το ίδιο κλειδί, έτσι ώστε να απλοποιήσουν διάφορους σκοπούς 

κράτησης βιβλίων σχετιζόμενοι με το κλειδί. 

 

5.1.10. Θα έπρεπε ένα ζεύγος κλειδιού να διαμοιράζεται στους χρήστες; 

 

 Οι χρήστες που μοιράζονται ένα ιδιωτικό κλειδί μπορούν να προσωποποιούν 

ο ένας τον άλλο (αυτό σημαίνει, να υπογράφουν μηνύματα ο ένας στον άλλο και να 

αποκρυπτογραφούν μηνύματα που προορίζονται για τον ένα ή τον άλλο). Έτσι, 

γενικά, τα ιδιωτικά κλειδιά δε θα έπρεπε να διαμοιράζονται στους χρήστες. Ωστόσο, 

κάποια μέρη του κλειδιού μπορούν να διαμοιραστούν, εξαρτόμενα από τον 

αλγόριθμο. 

 Στον RSA, ενώ κάθε πρόσωπο θα έπρεπε να έχει ένα μοναδικό modulus και 

ιδιωτικό εκθέτη (αυτό σημαίνει ένα μοναδικό ιδιωτικό κλειδί), ο δημόσιος εκθέτης 

μπορεί να είναι κοινός σε μια ομάδα από χρήστες χωρίς η ασφάλεια να είναι 
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συμβιβασμένη. Κάποιοι δημόσιοι εκθέτες σε κοινή χρήση σήμερα είναι οι 3 και 216 

+1. Επειδή αυτά τα νούμερα είναι μικρά, οι λειτουργίες δημοσίου κλειδιού 

(κρυπτογράφηση και επιδιόρθωση υπογραφής) είναι γρήγορα σχετικές στις 

λειτουργίες ιδιωτικού κλειδιού (αποκρυπτογράφηση και υπογραφή). Εάν ένας 

δημόσιος εκθέτης γίνει standard, το λογισμικό και το hardware μπορούν να είναι 

αισιόδοξα για αυτή τη τιμή. Ωστόσο, το modulus δε θα έπρεπε να είναι 

καναμεμημένο. 

 Στα συστήματα δημόσιου κλειδιού που βασίζονται στους διακριτούς 

λογαρίθμους, όπως είναι οι Diffie-Hellman, DSA και ElGamal, μια ομάδα 

ανθρώπων μπορεί να διαμοιράζει ένα σύνολο από παραμέτρους του συστήματος, 

που μπορούν να οδηγήσουν σε απλούστερες εφαρμογές. Αυτό είναι επίσης αληθινό 

για συστήματα που βασίζονται στους διακριτούς λογαρίθμους ελλειπτικών 

καμπυλών. Είναι αξιοπρόσεχτο, ωστόσο, ότι αυτό θα έκανε το σπάσιμο του κλειδιού 

πιο ελκυστικό σε έναν εισβολέα γιατί είναι πιθανό να σπάζει κάθε κλειδί με ένα 

δοθέν σύνολο παραμέτρων του συστήματος με μόνο λίγη περισσότερη προσπάθεια 

που χρειάζεται για να σπάσει ένα απλό κλειδί. Σε έναν εισβολέα, επίσης, το μέσο 

κόστος για να σπάσει ένα κλειδί είναι πολύ χαμηλότερο με ένα σύνολο γνωστών 

παραμέτρων απ’ότι εάν κάθε κλειδί είχε ένα ξεχωριστό σύνολο παραμέτρων. 

 

5.1.11. Τι συμβαίνει όταν λήγει ένα κλειδί ; 

  

Για να φρουρούμαστε έναντι μιας μακράς κρυπταναλυτικής επίθεσης, κάθε 

κλειδί πρέπει να έχει μια ημερομηνία λήξης μετά την οποία δεν είναι έγκυρο. Ο 

χρόνος για την λήξη θα πρέπει λοιπόν να είναι πολύ μικρότερος από τον 

αναμενόμενο χρόνο για την κρυπτανάλυση. Αυτό σημαίνει, το μήκος του κλειδιού 

θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να κάνει τις ευκαιρίες της κρυπτανάλυσης 

πριν τη λήξη του κλειδιού πολύ μικρές. Η περίοδος εγκυρότητας για ένα ζεύγος 

κλειδιού μπορεί επίσης να εξαρτάται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το κλειδί 

χρησιμοποιείται. Το κατάλληλο μέγεθος κλειδιού προσδιορίζεται από την περίοδο 

εγκυρότητας, μαζί με την τιμή της πληροφορίας που προστατεύεται από το κλειδί 

και την εκτιμώμενη δύναμη ενός αναμενόμενου εισβολέα. Σε ένα πιστοποιητικό, η 
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ημερομηνία λήξης ενός κλειδιού είναι τυπικά η ίδια με την ημερομηνία λήξης του 

πιστοποιητικού, αν και δεν χρειαζόταν. 

 Ένα πρόγραμμα διόρθωσης υπογραφής θα έπρεπε να ελέγχει για λήξη και δε 

θα έπρεπε να δέχεται ένα μήνυμα υπογεγραμμένο με ένα ληγμένο κλειδί. Αυτό 

σημαίνει ότι όταν το κλειδί κάποιου λήγει, οτιδήποτε που είναι υπογεγραμμένο με 

αυτό δε θα θεωρείται πλέον έγκυρο. Φυσικά, θα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 

είναι σημαντικό ότι ένα υπογεγραμμένο αρχείο θεωρείται έγκυρο για μια πολύ 

μεγαλύτερη περίοδο χρόνου. 

 Μετά τη λήξη, το παλιό κλειδί πρέπει να καταστραφεί για να διατηρηθεί η 

ασφάλεια των παλιών μηνυμάτων (προσέξτε, ωστόσο, ότι ένα ληγμένο κλειδί μπορεί 

να χρειάζεται να διατηρηθεί για κάποια περίοδο ώστε να αποκρυπτογραφηθούν 

μηνύματα που είναι ακόμη ξεχωριστά αλλά κρυπτογραφημένα πριν τη λήξη του 

κλειδιού). Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης θα έπρεπε τυπικά να διαλέξει ένα νέο 

κλειδί, το οποίο θα έπρεπε να είναι μακρύτερο από το παλιό κλειδί για να 

αντικατοπτρίζει μαζί την αύξηση της εκτέλεσης του computer hardware και 

οποιεσδήποτε πρόσφατες βελτιώσεις στην παραγοντοποίηση αλγορίθμων. 

 Ωστόσο, εάν ένα κλειδί είναι αρκετά μακρύ και δεν έχει συμβιβαστεί, ο 

χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί. Σε αυτή την περίπτωση, 

η αρχή πιστοποίησης θα εκδόσει ένα νέο πιστοποιητικό για το ίδιο κλειδί, και όλες οι 

νέες υπογραφές θα απευθυνόταν στο νέο πιστοποιητικό αντί του παλιού. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι το computer hardware συνεχίζει να βελτιώνεται καθιστά συνετή την 

αντικατάσταση ληγμένων κλειδιών με νεότερα, μακρύτερα κλειδιά κάθε λίγα χρόνια. 

Η αντικατάσταση κλειδιού καθιστά κάποιον να λαμβάνει πλεονέκτημα για 

οποιεσδήποτε βελτιώσεις στο hardware που αυξάνουν την ασφάλεια του 

κρυπτοσυστήματος. Ταχύτερο hardware έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη ασφάλεια, 

πιθανόν τεραστίως, αλλά μόνο εάν τα μήκη κλειδιών αυξάνονται κανονικά. 

 

5.1.12. Τι συμβαίνει εάν το κλειδί χαθεί ; 

 

 Εάν το ιδιωτικό κλειδί χαθεί ή καταστραφεί αλλά δεν συμβιβαστεί, δεν 

μπορεί παραπέρα να υπογραφτούν ή να αποκρυπτογραφηθούν μηνύματα, αλλά 

οτιδήποτε προηγουμένως υπογεγραμμένο με το χαμένο κλειδί είναι ακόμη έγκυρο. Η 
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CA (Certification Authority) πρέπει να ενημερωθεί αμέσως έτσι ώστε το κλειδί να 

μπορεί να ακυρωθεί και να τοποθετηθεί σε μια λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών για 

να εμποδιστεί οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση εάν το κλεδί βρεθεί ή ανακτηθεί από έναν 

αντίπαλο. Απώλεια ενός ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν 

χαθεί η έξυπνη κάρτα που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κλειδιού, ή εάν 

ο δίσκος στον οποίο το κλειδί αποθηκεύεται καταστραφεί. Θα έπρεπε επίσης να 

αποκτηθεί ένα νέο κλειδί ευθύς αμέσως για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των 

μηνυμάτων που στέλνουν οι άνθρωποι και είναι κρυπτογραφημένα με το παλιό 

κλειδί, καθώς αυτά δεν μπορούν πλέον να διαβαστούν. 

 

5.1.13. Τι συμβαίνει εάν το ιδιωτικό κλειδί συμβιβαστεί ; 

 

 Εάν το ιδιωτικό κλειδί συμβιβαστεί, πράγμα που σημαίνει, ότι εάν 

υποψιάζεσαι ότι ένας εισβολέας μπορεί να έχει αποκτήσει το ιδιωτικό σου κλειδί, 

τότε θα υπέθετες ότι ο εισβολέας μπορεί να διαβάσει οποιαδήποτε κρυπτογραφημένα 

μηνύματα που στέλνονται σε εσένα κάτω από το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί, και να 

πλαστογραφήσει την υπογραφή σου σε αρχεία τη στιγμή που άλλοι συνεχίζουν να 

δέχονται αυτό το δημόσιο κλειδί όπως το δικό σου. Η σοβαρότητα αυτών των 

συνεπειών υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού 

με εξαιρετικά δυνατούς μηχανισμούς. 

 Πρέπει αμέσως να προσέξεις οποιεσδήποτε αρχές πιστοποίησης για τα 

δημόσια κλειδιά και να έχεις το δημόσιο κλειδί τοποθετημένο σε μια λίστα 

ανάκλησης πιστοποιητικών. Αυτό θα ενημερώνει τους ανθρώπους ότι το ιδιωτικό 

κλειδί έχει συμβιβαστεί και το δημόσιο κλειδί έχει ακυρωθεί. Έπειτα παράγεται ένα 

νέο ζεύγος κλειδιού και αποκτάται ένα νέο πιστοποιητικό για το δημόσιο κλειδί. 

Μπορεί να επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις το νέο ιδιωτικό κλειδί για να επανα-

υπογράψεις αρχεία που είχες υπογράψει με το συμβιβασμένο ιδιωτικό κλειδί, αν και 

αρχεία που είχαν χρονογραφηθεί τόσο καλά όσο και τα υπογεγραμμένα μπορεί να 

είναι ακόμη έγκυρα. Θα έπρεπε επίσης να αλλάξεις τον τρόπο που αποθηκεύεις το 

ιδιωτικό σου κλειδί για να αποτρέψεις ένα συμβιβασμό του νέου κλειδιού.   
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5.1.14. Πως πρέπει να αποθηκεύσω το ιδιωτικό μου κλειδί ; 

 

Τα ιδιωτικά κλειδιά πρέπει να αποθηκευτούν ασφαλώς, καθώς η 

πλαστογραφία και η απώλεια του ιδιωτικού απόρρητου θα μπορούσε να είχε ως 

αποτέλεσμα τον συμβιβασμό. Τα μέτρα που παίρνονται για να προστατεύσουν ένα 

ιδιωτικό κλειδί πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με την απαιτούμενη 

ασφάλεια των μηνυμάτων που κρυπτογραφούνται με αυτό το κλειδί. Γενικά, ένα 

ιδιωτικό κλειδί δε θα έπρεπε ποτέ να αποθηκευτεί οπουδήποτε σε καθαρή φόρμα. Ο 

απλούστερος μηχανισμός αποθήκευσης είναι να κρυπτογραφηθεί ένα ιδιωτικό κλειδί 

με ένα password και να αποθηκευτεί το αποτέλεσμα σε ένα δίσκο. Ωστόσο, τα 

passwords  μερικές φορές μαντεύονται πολύ εύκολα. Όταν ακολουθείται αυτό το 

σχήμα, ένα password θα έπρεπε να επιλεγεί πολύ προσεκτικά καθώς η ασφάλεια 

δένεται κατευθείαν με το password. 

Η αποθήκευση ενός κρυπτογραφημένου κλειδιού σε ένα δίσκο που δεν είναι 

προσβάσιμος μέσω ενός δικτύου υπολογιστών, όπως είναι ένας εύκαμπτος δίσκος ή 

ένας τοπικός σκληρός δίσκος, καθιστά κάποιες επιθέσεις πιο δύσκολες. Θα ήταν 

καλύτερο να αποθηκευτεί το κλειδί σε έναν υπολογιστή που δεν είναι προσβάσιμος 

σε άλλους χρήστες ή σε αποκολλούμενα μέσα που ο χρήστης μπορεί να 

αποκολλήσει και να πάρει μαζί του όταν τελειώσει με τη χρήση ενός ιδιαίτερου 

υπολογιστή. Τα ιδιωτικά κλειδιά μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε φορητό 

hardware, όπως είναι η έξυπνη κάρτα. Οι χρήστες με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες 

ασφαλείας, όπως είναι οι αρχές πιστοποίησης, θα έπρεπε να χρησιμοποιούν  

αδεξίως-ανθεκτικές συσκευές για να προστατεύσουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά. 

 

5.1.15. Πως μπορώ να βρω το δημόσιο κλειδί κάποιου άλλου ; 

 

Ας υποθέσουμε ότι η Alice θέλει να βρει το δημόσιο κλειδί του Bob. 

Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι για να γίνει αυτό. Μπορεί να τον καλέσει και να 

του ζητήσει να στείλει το δημόσιο του κλειδί μέσω e-mail. Θα μπορούσε να το 

ζητήσει μέσω e-mail, να το ανταλλάξει προσωπικά, όπως επίσης και με πολλούς 

άλλους τρόπους. Καθώς το δημόσιο κλειδί είναι γνωστό δημοσίως, δεν είναι 

αναγκαίο να κρυπτογραφηθεί κατά την μεταφορά του, αν και ένας θα έπρεπε να 
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ελέγξει την αυθεντικότητα ενός δημοσίου κλειδιού. Μια άτακτη τρίτη ομάδα θα 

μπορούσε να παρεμβληθεί στην εκπομπή, να αντικαταστήσει το κλειδί του Bob με 

το δικό της και έτσι να είναι ικανή να παρεμβληθεί και να αποκρυπτογραφήσει 

μηνύματα που στέλνονται από την Alice στον Bob και κρυπτογραφούνται 

χρησιμοποιώντας το «ψεύτικο» δημόσιο κλειδί. Για αυτό το λόγο κάποιος θα έπρεπε 

προσωπικά να ελέγξει το κλειδί (για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει 

υπολογίζοντας ένα hash του κλειδιού και ελέγχοντάς το με τον Bob μέσω 

τηλεφώνου) ή να βασιστεί στις αρχές πιστοποίησης. Οι αρχές πιστοποίησης μπορεί 

να παρέχουν υπηρεσίες καταλόγου. Εάν ο Bob εργάζεται για την επιχείρηση Ζ, η 

Alice θα μπορούσε να κοιτάξει στον κατάλογο που κρατείται από την αρχή 

πιστοποίησης της Ζ. 

Σήμερα, οι πλήρως-ανατρεφόμενοι κατάλογοι αναπτύσσονται, υπηρετώντας 

ως on-line λευκές ή κίτρινες σελίδες. Με τα ITU-T X.509 standards, οι περισσότεροι 

κατάλογοι περιέχουν πιστοποιητικά όπως επίσης και δημόσια κλειδιά. Η παρουσία 

των πιστοποιητικών χαμηλώνει τις ανάγκες ασφαλείας των καταλόγων. 

 

5.1.16. Τι είναι η ανάκτηση κλειδιού ; 

 

 Ένα από τα εμπόδια στην πλατιά χρήση της κρυπτογράφησης σε 

συγκεκριμένα κείμενα είναι το γεγονός ότι όταν ένα κλειδί «χαθεί» με κάποιο τρόπο, 

όλα τα κρυπτογραφημένα δεδομένα με αυτό το κλειδί γίνονται άχρηστα. Η 

ανάκτηση κλειδιού είναι ένας γενικός όρος που περικλείει τους αναρίθμητους 

τρόπους της παροχής «emergency πρόσβασης» σε κρυπτογραφημένα δεδομένα. 

 Ένας συνηθισμένος τρόπος για  την πραγματοποίηση της ανάκτησης 

κλειδιού, που λέγεται “key escrow”, είναι ο διαχωρισμός ενός κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης (συνήθως ένα μυστικό κλειδί ή ένα RSA ιδιωτικό κλειδί) σε 

ένα ή περισσότερα μέρη και ο διαμοιρσμός αυτών των μερών σε εχέγγυους πελάτες 

ή “trustees”. Σε μια κατάσταση κινδύνου (αυτό που καθορίζει ακριβώς μια 

κατάσταση κινδύνου είναι η κείμενο-εξάρτηση), αυτοί οι “trustees” μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα “shares” των κλειδιών είτε για να ανακατασκευάσουν το 

χαμένο κλειδί είτε απλά να αποκρυπτογραφήσουν απευθείας κρυπτογραφημένες 
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επικοινωνίες. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από το SecurPC προϊόν της Security 

Dynamics’ RSA. 

 Μια άλλη μέθοδος ανάκτησης, που λέγεται “key encapsulation”, είναι να 

αποκρυπτογραφείς τα δεδομένα σε μια επικοινωνία με ένα “session key” (το οποίο 

ποικίλλει από επικοινωνία σε επικοινωνία) και να κρυπτογραφήσεις αυτό το “session 

key” με ένα trustee’s δημόσιο κλειδί. Το κρυπτογραφημένο session key στέλνεται με 

την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, και έτσι το trustee είναι ικανό να 

αποκρυπτογραφήσει την επικοινωνία όταν είναι απαραίτητο. Μια παραλλαγή αυτής 

της μεθόδου, στην οποία το session key χωρίζεται σε διάφορα κομμάτια, καθένα 

κρυπτογραφημένο με ένα διαφορετικό trustee’s δημόσιο κλειδί, χρησιμοποιείται από 

την TIS’ RecoverKey. 

 Οι Dorothy Denning και Dennis Branstad έχουν γράψει μια περίληψη για τις 

μεθόδους ανάκτησης κλειδιού. Η ανάκτηση κλειδιού πρώτα απόκτησε την κακή 

φήμη ως ένα πιθανό work-around στις Υπηρεσίες της Κυβέρνησης των Ηνωμένων 

Πολιτειών για την εξαγωγή «δυνατής» κρυπτογραφίας. Για να συντομέψουμε την 

ιστορία, η Κυβέρνηση συμφώνησε να επιτρέψει την εξαγωγή των συστημάτων που 

διοχετεύουν δυνατή κρυπτογραφία καθόσο μια μέθοδος ανάκτησης κλειδιού που 

επιτρέπει την Κυβέρνηση να διαβάζει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες (κάτω από 

κατάλληλες συνθήκες) είχε συσσωματωθεί. Για λόγους της Κυβέρνησης, τότε, η 

«emergency πρόσβαση» μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος εξασφάλισης ότι η 

Κυβέρνηση έχει πρόσβαση στο καθαρό κείμενο των επικοινωνιών για τις οποίες 

ενδιαφέρεται, παρά  ως ένας τρόπος εξασφάλισης ότι οι επικοινωνίες μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν ακόμη και αν το απαιτούμενο κλειδί χαθεί. 

 Η ανάκτηση κλειδιού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε άλλα κλειδιά 

από τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης. Για παράδειγμα, ένα ιδιωτικό κλειδί 

υπογραφής του χρήστη μπορεί να ανακτηθεί. Από ένα ασφαλές σημείο θεώρησης, 

ωστόσο, ο ορθολογισμός για την ανάκτηση ενός κλειδιού υπογραφής είναι γενικά 

λιγότερο αναγκαστικό από αυτό για την ανάκτηση ενός κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης. Η ανάκτηση ενός κλειδιού υπογραφής από μια τρίτη ομάδα 

μπορεί να ακυρώσει την μή- απάρνηση. 
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5.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

5.2.1. Τι είναι τα πιστοποιητικά ; 

 

 Τα πιστοποιητικά είναι ψηφιακά αρχεία που πιστοποιούν την ένωση ενός 

δημόσιου κλειδιού σε μια ανεξάρτητη ή άλλη οντότητα. Επιτρέπουν την επαλήθευση 

του ισχυρισμού ότι ένα συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί πραγματικά ανήκει σε ένα 

συγκεκριμένο άνθρωπο. Τα πιστοποιητικά βοηθούν στην αποτροπή κάποιου να 

χρησιμοποιήσει ένα παραπλανητικό κλειδί για να προσωποποιήσει κάποιον άλλο. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να δημιοργείται μια αλυσίδα 

πιστοποιητικών, καθένα από τα οποία να πιστοποιεί το προηγούμενο μέχρι οι ομάδες 

που εμπλέκονται να είναι σίγουρες για την ταυτότητα του θέματος. 

 Στην πιο απλή τους μορφή, τα πιστοποιητικά περιέχουν ένα δημόσιο κλειδί 

και ένα όνομα. Όπως χρησιμοποιείται συχνά, ένα πιστοποιητικό επίσης περιέχει μια 

ημερομηνία λήξης, το όνομα της αρχής πιστοποίησης που εξέδοσε το πιστοποιητικό, 

ένα serial number, και πιθανώς και άλλες πληροφορίες. Πιο σημαντικά, περιέχει τη 

ψηφιακή υπογραφή του εκδότη του πιστοποιητικού. Η πιο πλατιά αποδεκτή μορφή 

πιστοποιητικών καθορίζεται από το ITU-T X.509 διεθνές standard. Έτσι τα 

πιστοποιητικά μπορούν να διαβαστούν ή να γραφούν από αποιαδήποτε εφαρμογή 

που σχετίζεται με το X.509. 

 

5.2.2. Πώς χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά ; 

 

 Τα πιστοποιητικά συνήθως χρησιμοποιούνται για να παρέχουν εμπιστοσύνη 

στα πλαίσια της νομιμότητας ενός δημοσίου κλειδιού. Τα πιστοποιητικά είναι 

απαραίτητα ψηφιακές υπογραφές που προστατεύουν τα δημόσια κλειδιά από 

πλαστογραφία, λανθασμένη αναπαράσταση ή εναλλαγή. Η επαλήθευση της 

υπογραφής λοιπόν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο της εγκυρότητας του 

πιστοποιητικού για το εμπλεκόμενο δημόσιο κλειδί. Τέτοια βήματα επαλήθευσης 

μπορεί να εκτελεστούν με μεγαλύτερη ή μικρότερη δριμύτητα εξαρτόμενα από το 

κείμενο. Η πιο ασφαλής χρήση της πιστοποίησης συνεπάγεται τη συσχέτιση ενός η 

πρισσοτέρων πιστοποιητικών με κάθε υπογεγραμμένο μήνυμα. Ο λήπτης του 
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μηνύματος θα επαληθεύσει το πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας την αρχή 

πιστοποίησης δημοσίου κλειδιού και, τώρα σίγουρος για το δημόσιο κλειδί του 

αποστολέα, θα επαληθεύσει την υπογραφή του μηνύματος. Μπορεί να υπάρχουν δύο 

ή περισσότερα πιστοποιητικά μαζί με το μήνυμα, σχηματίζοντας μια ιεραρχημένη 

αλυσίδα πιστοποιητικών, όπου ένα πιστοποιητικό καταθέτει στην αυθεντικότητα του 

προηγούμενου μηνύματος. Στο τέλος της ιεραρχίας του πιστοποιητικού είναι μια 

υψηλού επιπέδου αρχή πιστοποίησης, η οποία είναι εμπιστευτική χωρίς ένα 

πιστοποιητικό από κάποια άλλη αρχή πιστοποίησης. Το δημόσιο κλειδί της υψηλού 

επιπέδου αρχής πιστοποίησης πρέπει να είναι ανεξαρτήτως γνωστό, για παράδειγμα, 

έχοντας ευρέως εκδοθεί. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 

εναλλακτικά μοντέλα εμπιστοσύνης που παρακολουθούνται από μια ποικιλία 

ερευνητών που αποτρέπουν αυτή την ιεραρχική προσέγγιση. 

 Όσο πιο οικείος είναι ο αποστολέας στον παραλήπτη του μηνύματος, ή πιο 

συγκεκριμένα, όσο πιο μεγάλη εμπιστοσύνη ο παραλήπτης τοποθετεί στον 

ισχυρισμό ότι το δημόσιο κλειδί είναι αληθινά αυτό του αποστολέα, τόσο μικρότερη 

ανάγκη υπάρχει για να εσωκλείονται και να επαληθεύονται τα πιστοποιητικά. Εάν η 

Alice στέλνει μηνύματα στον Bob κάθε μέρα, η Alice μπορεί να εσωκλείσει μια 

αλυσίδα πιστοποιητικών στην πρώτη ημέρα που επαληθεύει ο Bob. Ο Bob έπειτα 

αποθηκεύει το δημόσιο κλειδί της Alice και έτσι δεν είναι απαραίτητα πλέον άλλα 

πιστοποιητικά ή πιστοποιήσεις πιστοποιητικών. Ένας αποστολέας του οποίου η 

επιχείρηση είναι γνωστή στον παραλήπτη μπορεί να χρειάζεται να εσωκλείσει μόνο 

ένα πιστοποιητικό (που εκδίδεται από την επιχείρηση), τη στιγμή που ένας 

αποστολέας του οποίου η επιχείρηση είναι άγνωστη στον παραλήπτη μπορεί να 

χρειάζεται να εσωκλείσει δύο ή περισσότερα πιστοποιητικά. Ένας καλός κανόνας 

είναι να εσωκλείονται τόσα αρκετά στην αλυσίδα πιστοποιητικών όσα ο εκδότης του 

υψηλότερου επιπέδου πιστοποιητικών στην αλυσίδα είναι καλά γνωστός στον 

παραλήπτη. Εάν υπάρχουν πολλοί πελάτες, τότε αρκετά πιστοποιητικά πρέπει να 

συμπεριληφθούν για να καλύψουν το τι μπορεί να χρειάζεται ο κάθε πελάτης. 
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5.2.3. Ποιός εκδίδει πιστοποητικά και με ποιο τρόπο ;  

 

 Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από μια αρχή πιστοποίησης  (Certifying 

Authority CA), που μπορεί να είναι οποιαδήποτε έμπιστη κεντρική διοικητική αρχή 

που επιθυμεί να επιβεβαιώνει για τις οντότητες αυτών στους οποίους εκδίδει 

πιστοποιητικά και τη σχέση τους με ένα δοθέν κλειδί. Μια επιχείρηση μπορεί να 

εκδίδει πιστοποιητικά στους εργάτες της, ή ένα πανεπιστήμιο στους φοιτητές του, ή 

μια πόλη στους κατοίκους της. Για να αποτραπούν πλαστογραφημένα 

πιστοποιητικά, το δημόσιο κλειδί της CA πρέπει να είναι έμπιστο. Η CA πρέπει είτε 

να εκδίδει το δημόσιο της κλειδί ή να παρέχει ένα πιστοποιητικό από μια 

υψηλότερου επιπέδου CA  που πιστοποιεί την εγκυρότητα του δημοσίου της 

κλεδιού. Η δεύτερη λύση δίνει σημασία στις ιεραρχίες των CA. 

 Η έκδοση των πιστοποιητικών προχωρά ως ακολούθως. Η Alice παράγει το 

δικό της ζεύγος κλειδιών και στέλνει το δημόσιο κλειδί σε μια κατάλληλη CA με 

κάποια απόδειξη της ταυτότητάς της. Η CA ελέγχει την αναγνώριση και παίρνει 

κάποια άλλα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει στον εαυτό της την απαίτηση 

που ήρθε από την Alice και ότι το δημόσιο κλειδί δεν μορφοποιήθηκε μεταβατικά, 

και έπειτα της στέλνει ένα πιστοποιητικό που πιστοποιεί το δέσιμο μεταξύ της Alice 

και του δημοσίου της κλειδιού μαζί με μια ιεραρχία πιστοποιητικών που 

επαληθεύουν το δημόσιο κλειδί της CA. Η Alice μπορεί να παρουσιάσει αυτή την 

αλυσίδα πιστοποιητικών όποτε είναι επιθυμητό για να δείξει την νομιμότητα του 

δημοσίου της κλειδιού. Καθώς η CA πρέπει να ελέγξει για κατάλληλη αναγνώριση, 

οι οργανισμοί το βρίσκουν κατάλληλο να δρά ως μια CA για τα δικά της εργατικά 

μέλη. Υπάρχουν επίσης CΑs που εκδίδουν πιστοποιητικά σε μεμονωμένα άτομα. 
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Εικόνα 5.1. Παράδειγμα μιας ιεραρχίας πιστοποιητικών 

 

 Διαφορετικές CΑs μπορεί να εκδίδουν πιστοποιητικά με διαφόρου επιπέδου 

απαιτήσεις αναγνώρισης. Μια CA μπορεί να επιμένει να δει την άδεια ενός οδηγού, 

μία άλλη μπορεί να θέλει η φόρμα αίτησης του πιστοποιητικού να επισημοποιηθεί, 

ενώ μια άλλη μπορεί να θέλει δαχτυλικά αποτυπώματα οποιουδήποτε που ζητά ένα 

πιστοποιητικό. Κάθε CA πρέπει να εκδόσει τις δικές της απαιτήσεις αναγνώρισης 

και standards, έτσι ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να επισυνάψουν το κατάλληλο 

επίπεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιημένα ονόματα-κλειδιά. Οι CAs με χαμηλότερα 

επίπεδα απαιτήσεων αναγνώρισης παράγουν πιστοποιητικά με χαμηλότερη 

«ασφάλεια». Οι CAs έτσι μπορούν να θεωρούνται ως υψηλής, μέσης και χαμηλής 

ασφάλειας. Ένα είδος CA είναι το persona CA. Αυτό το είδος CA δημιουργεί 

πιστοποιητικά που ενώνουν μόνο τις διευθύνσεις e-mail και τα αντίστοιχα δημόσια 

κλειδιά. Είναι σχεδιασμένο για χρήστες που επιθυμούν να παραμένουν ανώνυμοι αν 

και θέλουν να συμμετέχουν σε ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 Ένα παράδειγμα ενός πρωτοκόλλου έκδοσης πιστοποιητικού βρίσκεται στο 

Apple Computer's System 7.5 για τα Macintosh. Οι χρήστες System 7.5 μπορούν να 

παράγουν ένα ζεύγος κλειδιού και έπειτα να ζητούν και να λαμβάνουν ένα 

πιστοποιητικό για το δημόσιο κλειδί. Η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να είναι 

επισημοποιημένη. 
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5.2.4. Πώς οι Αρχές Πιστοποίησης αποθηκεύουν τα ιδιωτικά τους   κλειδιά ;  

 

 Είναι πολύ σημαντικό ότι τα ιδιωτικά κλειδιά των Αρχών Πιστοποίησης 

αποθηκεύονται ασφαλώς. Ο συμιβασμός αυτής της πληροφορίας θα επέτρεπε την 

παραγωγή πιστοποιητικών για απατηλά δημόσια κλειδιά. Ένας τρόπος για να 

επιτευχθεί η επιθυμητή ασφάλεια είναι η αποθήκευση του κλειδιού σε μια αδεξίως-

αντοχής συσκευή. Η συσκευή θα κατέστρεφε τα περιεχόμενά της αν ποτέ 

ανοίγονταν, και θα προασπιζόταν έναντι επιθέσεων που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ακόμη και οι εργάτες της Αρχής Πιστοποίησης δεν 

θα είχαν πρόσβαση στο ίδιο το ιδιωτικό κλειδί, αλλά μόνο τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν το ιδιωτικό κλειδί στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών. 

 Υπάρχουν πολλά πιθανά σχέδια για τον έλεγχο της χρήσης του ιδιωτικού 

κλειδιού μιας Αρχής Πιστοποίησης. Το ΒΒΝ’s SafeKeyper, για παράδειγμα, 

ενεργοποιείται από ένα σύνολο κλειδιών δεδομένων, τα οποία είναι φυσικά κλειδιά 

ικανά να αποθηκεύουν ψηφιακή πληροφορία. Τα κλειδιά δεδομένων χρησιμοποιούν 

μυστική τεχνολογία διαμοιρασμού έτσι ώστε διάφοροι άνθρωποι να πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τα δικά τους κλειδιά δεδομένων για να ενεργοποιήσουν το 

SafeKeyper. Αυτό αποτρέπει έναν δυσάρεστο εργάτη της CA από το να παράγει 

παραπληνητικά πιστοποιητικά. 

 Προσέξτε ότι εάν η συσκευή υπογραφής πιστοποιητικών καταστραφεί 

τυχαία, τότε δεν εξασφαλίζεται καμία ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά που 

υπογράφονται από τη συσκευή είναι ακόμη έγκυρα, καθώς ο επαληθευτής 

χρησιμοποιεί το σωστό δημόσιο κλειδί. Επιπλέον, κάποιες συσκευές είναι 

κατασκευασμένες έτσι ώστε ένα χαμένο δημόσιο κλειδί να μπορεί να ανακτηθεί σε 

μια νέα συσκευή. 

 

5.2.5. Πώς οι Αρχές Πιστοποίησης είναι ύποπτες για επίθεση ; 

          

 Κάποιος μπορεί να σκεφτεί πολλές επιθέσεις κατά των Αρχών Πιστοποίησης. 

Όλες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, ένας εισβολέας μπορεί να 

προσπαθήσει να ανακαλύψει το ιδιωτικό κλειδί μιας Αρχής Πιστοποίησης με 

αντίστροφη μηχανική της συσκευής στην οποία είναι αποθηκευμένο. Για αυτό το 
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λόγο, μια Αρχή Πιστοποίησης πρέπει να πάρει πολλές προφυλάξεις για να αποτρέψει 

την παράνομη πρόσβαση στο ιδιωτικό της κλειδί. 

 Το ζεύγος κλειδιού της Αρχής Πιστοποίησης μπορεί να είναι ο στόχος μιας 

εκτεταμένης κρυπταναλυτικής επίθεσης. Για αυτό το λόγο, οι CAs θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν μακριά κλειδιά και να αλλάζουν τα κλειδιά τακτικά. Οι υψηλού 

επιπέδου CAs χρειάζονται ιδιαίτερα μακριά κλειδιά, καθώς μπορεί να μην είναι 

πρακτικό για αυτές να αλλάζουν κλειδιά συχνά επειδή το δημόσιο κλειδί μπορεί να 

γραφεί σε λογισμικό που χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο αριθμό επαληθευτών. 

 Τι συμβαίνει τώρα εάν ένας εισβολέας σπάσει το κλειδί της CA, αλλά η CA 

δεν το χρησιμοποιεί πια; Αν και έχει καιρό που το κλειδί έχει λήξει, ο εισβολέας, ας 

πούμε η Alice, μπορεί τώρα να πλαστογραφήσει ένα πιστοποιητικό που έχει 

ημερομηνία 15 χρόνια πριν και είναι πιστοποιημένο σε ένα παραπλανητικό δημόσιο 

κλειδί κάποιου άλλου προσώπου, ας πούμε του Bob. H  Alice έπειτα μπορεί να 

πλαστογραφήσει ένα αρχείο με μια υπογραφή του Bob 15 χρόνια πριν, πιθανόν μια 

διαθήκη που να αφήνει τα πάντα στην Alice. To θέμα που προκύπτει από αυτή την 

επίθεση είναι το πως θα πιστοποιηθεί ένα υπογεγραμμένο αρχείο που έχει 

ημερομηνία πολλά χρόνια πριν. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι τα timestamps. 

 Υπάρχουν και άλλες επιθέσεις που θεωρούν ότι δεν εμπλέκονται με το 

συμβιβασμό του ιδιωτικού κλειδιού της CA. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε οτι ο 

Bob επιθυμεί να προσωποποιήσει την Alice. Εάν ο Bob μπορεί πειστικά να 

υπογράψει μηνύματα ως Alice, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στην τράπεζα της 

Alice που να λέει «Επιθυμώ να αποσύρω 10,000$ από τον λογαριασμό μου. 

Παρακαλώ στείλτε μου τα χρήματα». Για να πραγματοποιηθεί αυτή η επίθεση, ο 

Bob παράγει ένα ζεύγος κλειδιού και στέλνει το δημόσιο κλειδί στην CA λέγοντας 

«Είμαι η Alice. Αυτό είναι το δημόσιο μου κλειδί. Παρακαλώ στείλτε μου ένα 

πιστοποιητικό». Εάν η CA παραπλανηθεί και του στείλει ένα τέτοιο πιστοποιητικό, 

έπειτα μπορεί να παραπλανήσει την τράπεζα, και η επίθεσή του θα επιτύχει. Για να 

αποτραπεί μια τέτοια επίθεση, η CA πρέπει να επαληθεύσει ότι η αίτηση 

πιστοποιητικού πράγματι προήλθε από το σκόπιμο συγγραφέα. Αυτό σημαίνει ότι 

απαιτείται αρκετή απόδειξη ότι είναι πραγματικά η Alice που ζητά το πιστοποιητικό. 

Η CA  μπορεί, για παράδειγμα, να απαιτήσει από την Alice να παρουσιαστεί 

προσωπικά και να επιδείξει ένα πιστοποιητικό γέννησης. Κάποιες CAs μπορεί να 
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απαιτούν πολύ λίγη αναγνώριση, αλλά η τράπεζα δε θα έπρεπε να τιμήσει μηνύματα 

που είναι πιστοποιημένα με τόσο μικρής ασφάλειας πιστοποιητικά. Κάθε CA πρέπει 

δημοσίως να δηλώσει τις απαιτήσεις αναγνώρισης έτσι ώστε έπειτα να μπορεί να 

επισυνάψει ένα κατάλληλο επίπεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά. 

 Σε μια άλλη επίθεση, ο Bob δωροδοκεί κάποιον που εργάζεται για τη CA για 

να του εκδόσει ένα πιστοποιητικό στο όνομα της Alice. Τώρα ο Bob μπορεί να 

στείλει υπογεγραμμένα μηνύματα στο όνομα της Alice και ο οποιοσδήποτε που 

λαμβάνει ένα τέτοιο μήνυμα θα πιστέψει ότι είναι πιστοποιημένο επειδή μια πλήρης 

και επαληθευμένη αλυσίδα πιστοποιητικών θα συνοδεύει το μήνυμα. Αυτή η 

επίθεση μπορεί να εμποδιστεί απαιτώντας τη συνεργασία δύο (ή περισσότερων) 

εργατών για να παράγουν ένα πιστοποιητικό. Ο εισβολέας τώρα έχει να 

δωροδοκήσει δύο ή περισσότερους εργάτες παρά έναν. 

 Δυστυχώς, μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι για τη παραγωγή ενός 

πλαστογραφημένου πιστοποιητικού δωροδοκόντας μόνο έναν εργαζόμενο. Εάν κάθε 

αίτηση πιστοποιητικού ελέγχεται από ένα μόνο εργαζόμενο, αυτός ο ένας 

εργαζόμενος μπορεί να δωροδοκηθεί και να περάσει μια λανθασμένη αίτηση σε μια 

στίβα από αληθινές αιτήσεις πιστοποιητικών. Προσέξτε ότι ένας διεφθαρμένος 

εργαζόμενος δε μπορεί να αποκαλύψει το ιδιωτικό κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης 

καθώς είναι κατάλληλα αποθηκευμένο. 

 Μια CA πρέπει επίσης να είναι σίγουρη ότι ένας χρήστης κατέχει το ιδιωτικό 

κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που είναι πιστοποιημένο. Διαφορετικά, 

πολλές επιθέσεις γίνονται δυνατές όπου ο χρήστης επισυνάπτει ένα πιστοποιητικό σε 

ένα μήνυμα υπογεγραμμένο από έναν άλλο. 

 

5.2.6. Τι συμβαίνει όταν το κλειδί μιας CA χαθεί ή συμβιβαστεί ; 

 

 Εάν το κλειδί της CA χαθεί ή καταστραφεί αλλά δε συμβιβαστεί, τα 

πιστοποιητικά που είναι υπογεγραμμένα με το παλιό κλειδί είναι ακόμη έγκυρα, 

καθώς ο επαληθευτής γνωρίζει να χρησιμοποιεί το παλιό δημόσιο κλειδί για να 

επαληθεύσει το πιστοποιητικό. Σε κάποια σχέδια για συσκευές υπογραφής 

πιστοποιητικών, κρατούνται κρυπτογραφημένα αντίγραφα του ιδιωτικού κλειδιού 

της CA, έτσι ώστε μια CA που χάνει το κλειδί της έπειτα να μπορεί να το ανακτήσει 
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φορτώνοντας το κρυπτογραφημένο αντίγραφο στη συσκευή. Εάν η ίδια η συσκευή 

καταστραφεί, ο κατασκευαστής μπορεί να είναι ικανός να εφοδιάσει έναν άλλο με 

την ίδια εσωτερική πληροφορία, επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση του κλειδιού. 

 Ένα συμβιβασμένο κλειδί της CA αποτελεί μια πολύ περισσότερο επικίνδυνη 

κατάσταση. Ένας εισβολέας που ανακαλύπτει το ιδιωτικό κλειδί μιας CA μπορεί να 

εκδόσει παραπλανητικά πιστοποιητικά στο όνομα της Αρχής Πιστοποίησης, που θα 

επέτρεπε ανεξιχνίαστες πλαστογραφήσεις. Για αυτό το λόγο, όλες οι προφυλάξεις 

πρέπει να ληφθούν για να εμποδιστεί ο συμβιβασμός. 

 Εάν συμβεί ο συμβιβασμός, η CA πρέπει αμέσως να σταματήσει να εκδίδει 

πιστοποιητικά με το παλιό της κλειδί και να αλλάξει σε ένα νέο κλειδί. Εάν υπάρχει 

υποψία ότι έχουν εκδοθεί κάποια παραπλανητικά πιστοποιητικά, όλα τα 

πιστοποιητικά πρέπει να ανακληθούν και να ξαναεκδοθούν με ένα νέο κλειδί CA. 

Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι πιο εύκολα αν με κάποιον τρόπο τα 

πιστοποιητικά ήταν καταχωρημένα με μια ψηφιακή timestamping υπηρεσία. 

Προσέξτε ότι ο συμβιβασμός ενός κλειδιού CA δεν κατακυρώνει τα κλειδιά των 

χρηστών, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά που τα πιστοποιούν. Ο συμβιβασμός ενός 

υψηλού επιπέδου CA ιδιωτικού κλειδιού θα έπρεπε να θεωρείται καταστροφικός, 

καθώς το δημόσιο κλειδί μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε εφαρμογές που 

επαληθεύουν τα πιστοποιητικά. 

 

5.2.7. Τι είναι τα Certificate Revocation Lists (CRLs) ; 

 

 Ένα Certificate Revocation List (CRL) είναι μια λίστα από πιστοποιητικά 

που έχουν ανακληθεί πριν τη προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι γιατί ένα πιστοποιητικό μπορεί να χρειαστεί να ανακληθεί και να 

τοποθετηθεί σε ένα CRL. Για παράδειγμα, το κλειδί που έχει καθοριστεί στο 

πιστοποιητικό μπορεί να έχει συμβιβαστεί ή ο χρήστης που καθορίζεται στο 

πιστοποιητικό μπορεί να μην έχει πλέον εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει το 

κλειδί. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι το όνομα του χρήστη που είναι σχετιζόμενο με 

το κλειδί είναι ”Alice Avery, Vice President, Argo Corp”. Εάν η Alice είχε απολυθεί, 

η εταιρεία της δε θα την ήθελε να είναι ικανή να υπογράφει μηνύματα με αυτό το 

κλειδί, και έτσι η εταιρεία θα τοποθετούσε το πιστοποιητικό σε ένα CRL. 
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 Επαληθεύοντας μια υπογραφή, ο ένας εξετάζει το σχετικό CRL για να κάνει 

σίγουρο ότι το πιστοποιητικό του υπογραφέα δεν έχει ανακληθεί. Όταν αξίζει ο 

χρόνος για εκτέλεση, αυτός ο έλεγχος εξαρτάται από τη σημαντικότητα του 

υπογεγραμμένου αρχείου. Ένα CRL διατηρείται από μια CA, και παρέχει 

πληροφορίες για τα ανακληθέντα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αυτή τη CA. 

Τα CRLs έχουν στη λίστα τους μόνο πρόσφατα πιστοποιητικά, καθώς ληγμένα 

πιστοποιητικά δε θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτά σε κάθε περίπτωση. Όταν λήξει η 

ημερομηνία ενός ανακληθέντος πιστοποιητικού, αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να 

αποσυρθεί από το CRL. 

 Τα CRLs είναι συνήθως κατανεμημένα σε έναν από δύο τρόπους. Στο 

μοντέλο “pull”, οι επαληθευτές κάνουν download το CRL από τη CA, όπως 

χρειάζεται. Στο μοντέλο “pull”, η CA στέλνει το CRL στους επαληθευτές σε τακτά 

διαστήματα. Κάποια συστήματα χρησιμοποιούν μια υβριδική προσέγγιση όπου το 

CRL  πιέζεται σε διάφορες ενδιάμεσες αποθήκες από τις οποίες οι επαληθευτές 

μπορούν να το ανακτήσουν όπως χρειάζεται. 

 Αν και τα CRLs διατηρούνται σε έναν κατανεμημένο τρόπο, μπορεί να 

υπάρχουν κεντρικές αποθήκες για τις CRLs, όπως είναι τα network sites που 

περιέχουν τις τελευταίες CRLs από πολλούς οργανισμούς. Ένα ίδρυμα όπως η 

τράπεζα μπορεί να θέλει μια in-house CRL αποθήκη για να κάνει τις έρευνες CRL 

σε κάθε συναλλαγή δυνατές. Οι πρωτότυπες CRL προτάσεις συχνά απαιτούν μια 

λίστα, ανά εκδότη, από όλα τα ανακληθέντα πιστοποιητικά. Νέες μέθοδοι 

ανάκλησης πιστοποιητικών (όπως στην έκδοση 3 του X.509) είναι πιο ευέλικτες. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115



6. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
 

6.1. OΝΕ – WAY  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

 

Όπως είδαμε και από τον κρυπταλγόριθμο συμμετρικού κλειδιού Pohlig – 

Hellman, και από το πρωτόκολλο συναλλαγής κλειδιού Diffie-Hellman, και τα δύο 

αυτά χρησιμοποιούν την modular εκθετοποίηση, που μπορεί να υπολογιστεί 

αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την επαναληπτική μέθοδο 

τετραγωνισμού. Ωστόσο, όπως είδαμε, δεν υπάρχει γνωστός αποδοτικός αλγόριθμος 

για να υπολογίζει διακριτούς λογαρίθμους. Έτσι, η modular εκθετοποίηση είναι ένα 

παράδειγμα του ακόλουθου είδους συνάρτησης. 

 

Ορισμός : One-Way Συναρτήσεις  

 

Μια 1-1 συνάρτηση f από το α set M στο α set l λέγεται one-way εάν το f(m) 

είναι «εύκολο» να υπολογιστεί για όλα τα m∈ M, αλλά για ένα τυχαίως επιλεγμένο c 

στην εικόνα του f, βρίσκουμε ένα m∈ M τέτοιο ώστε το c=f(m) να είναι αδύνατο 

(ακατόρθωτο) να υπολογιστεί. Με άλλα λόγια, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το f, 

αλλά είναι αδύνατο να υπολογιστεί το f-1. 

 

6.1.1. Διάγραμμα One-Way Συναρτήσεων 

 

f(m) 
∈ l

easy 

   m 
∈  M

 

 

  

  

hard  

 

 

Διάγραμμα 6.1. 
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Δεν έχει αυστηρώς αποδειχτεί ότι οι one-way συναρτήσεις πραγματικά 

υπάρχουν καθώς δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός των όρων «υπολογιστικά εύκολος» 

ή «υπολογιστικά ακατόρθωτος». Ωστόσο από ένα πραγματικό σημείο άποψης 

έχουμε πολλά κρυπτοσυστήματα η ασφάλεια των οποίων βασίζεται πάνω στην 

υποτιθέμενη υπολογιστική αδυναμία της παραγοντοποίησης ακεραίων ή του DLP 

(Πρόβλημα Διακριτού Λογαρίθμου) για παράδειγμα. 

 Έτσι στην παρούσα κατάσταση της μαθηματικής ανάπτυξης, κάποιος μπορεί 

να πεί ότι έχουμε εικονικές ή υποψήφιες one-way συναρτήσεις, όπως οι δύο 

τελευταίες που αναφέραμε παραπάνω. Εάν μπορούσαμε να αποδείξουμε την ύπαρξη 

των one-way συναρτήσεων, ένα πόρισμα αυτού θα ήταν P≠ NP. 

 Ωστόσο, θα πάρουμε την πραγματική προσέγγιση καθώς, όπως είδαμε, 

υπάρχουν συναρτήσεις που είναι εύκολο να εκτιμηθούν, αλλά για τις οποίες δεν 

υπάρχει γνωστός αποδοτικός αλγόριθμος για να τις αντιστρέψουμε, έτσι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως one-way συναρτήσεις. Ένα ασφαλές σχήμα ψηφιακής 

υπογραφής, που χρησιμοποιεί μια συνάρτηση one-way θα μελετηθεί παρακάτω. 

 Είδαμε προηγουμένως πώς να αναρρίπτουμε νομίσματα με το τηλέφωνο και 

πώς να αναρρίπτουμε νομίσματα με εκθετοποίηση. Τώρα θα δούμε μια ακόμη 

μέθοδο ανάρριψης νομίσματος. 

 

6.1.2. Ανάρριψη νομίσματος χρησιμοποιώντας συναρτήσεις one-way 

 

1. H Alice και ο Bob γνωρίζουν και οι δύο μια συνάρτηση one-way f αλλά όχι 

την αντίστροφή της f-1 

2.  O Bob επιλέγει έναν ακέραιο x τυχαία και στέλνει την τιμή f(x)=y στην Alice. 

3. H Alice μαντεύει μια ιδιότητα του αριθμού x που είναι έγκυρη κατά 50% του 

χρόνου, όπως η ισοτιμία (εάν το x είναι ζυγό ή μονό) και στέλνει το μάντεμα 

στον Bob. 

4. O Bob λέει στην Alice εάν το μάντεμα είναι σωστό ή όχι. 

5. Ο Bob στέλνει στην Alice την τιμή x. 

6. Η Alice επιβεβαιώνει ότι f(x)=y (βήμα επιβεβαίωσης). 
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Η ασφάλεια αυτού του πρωτοκόλλου βασίζεται στην επιλογή του f, το οποίο 

πρέπει αξιόπιστα να παράγει, για παράδειγμα, μονούς και ζυγούς αριθμούς με την 

ίδια πιθανότητα. Εάν δεν το κάνει αυτό, και παράγει για παράδειγμα ζυγούς 

αριθμούς στο 60% του χρόνου, τότε η Alice θα μάντευε ακόμη και κάθε στιγμή στο 

βήμα (3) και θα είχε ένα πλεονέκτημα στο ρίξιμο του κέρματος κορώνα – γράμματα. 

Επίσης, φυσικά, η f πρέπει να είναι 1-1. Εάν όχι τότε θα μπορούσε να υπάρχει ένα 

ζυγό x1 και ένα μονό x2 τέτοια ώστε f(x1) = f(x2) = y, και ο Bob θα μπορεί να κλέψει 

την Alice κάθε στιγμή. Το παραπάνω πρωτόκολλο είναι ακόμη ένα παράδειγμα του 

ριξίματος του    κέρματος κορώνα-γράμματα μέσα σε ένα πηγάδι. 

 

6.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ  (HASH FUNCTIONS) 

 

Ορισμός : Μια συνάρτηση hash είναι μια υπολογιστικά ικανή συνάρτηση που 

απεικονίζει bitstrings αυθαίρετου μήκους σε bitstrings συγκεκριμένου μήκους, που 

λέγονται hash values. Μια one-way hash function είναι μια hash function που 

ικανοποιεί αυτόν τον ορισμό. Η διαδικασία της χρήσης μιας hash συνάρτησης σε ένα 

μήνυμα λέγεται hashing του μηνύματος. 

 Για να είναι μια hash function κρυπτογραφικά χρήσιμη, θα πρέπει να είναι 

μια one-way hash function για να εμποδίζει την εύκολη και μη εξουσιοδοτημένη 

ανάκτηση του πρωτότυπου bitstring. Έτσι, οι one-way hash functions λέγονται 

ορισμένες φορές κρυπτογραφικές hash functions. Οι hash τιμές που παράγονται από 

μια τέτοια hash function χρησιμοποιούνται όπως ένας συμπυκνωμένος 

αντιπρόσωπος του πρωτότυπου bitstring, έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ο 

μοναδικός του ταυτοποιητής. Έτσι, από το είδος της τιμής hash λέγεται message 

digest, imprint ή ψηφιακό αποτύπωμα. Τώρα θα δούμε κάποιες απεικονίσεις των 

one-way συναρτήσεων που χτίζονται πάνω σε προηγούμενες απεικονίσεις. Το 

πρόβλημα είναι ότι ο Bob θέλει να κάνει μια πρόβλεψη (είτε 0 ή 1), και δε θέλει να 

αποκαλύψει αυτή του την πρόκληση στην Alice μέχρι κάποια στιγμή αργότερα. Η 

Alice , από την άλλη μεριά, θέλει να σιγουρέψει ότι ο Bob δε μπορεί να αλλάξει την 

bit πρόβλεψη που έγινε μια φορά. Τώρα θα εξερευνήσουμε το σχήμα του bit 

commitment που βασίζεται πάνω στο κύριο θέμα. 
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Μια συνάρτηση κατακερματισμού Η είναι μια μετάλλαξη που παίρνει ως 

δεδομένο το m και επιστρέφει ένα string συγκεκριμένου μεγέθους, το οποίο λέγεται 

η hash τιμή h ( το οποίο είναι το h=H(m)). Οι συναρτήσεις κατακερματισμού με 

μόνο αυτή την ιδιότητα έχουν μια ποικιλία γενικών υπολογιστικών χρήσεων, αλλά 

όταν εφαρμόζονται στην κρυπτογραφία, οι συναρτήσεις κατακερματισμού 

επιλέγονται συνήθως για να έχουν επιπρόσθετες ιδιότητες. Οι βασικές απαιτήσεις 

για μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού φαίνονται παρακάτω : 

- τα δεδομένα μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκους. 

- το εξαγόμενο έχει συγκεκριμένο μήκος. 

- το Η(x) είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστεί για ένα δοθέν x. 

- το Η(x) είναι one-way. 

- το H(x) είναι collision-free. 

Μια συνάρτηση κατακερματισμού Η λέγεται ότι είναι one-way εάν είναι 

δύσκολο να αντιστραφεί, όπου το «δύσκολο να αντιστραφεί» σημαίνει ότι δοθέντος 

μιας τιμής κατακερματισμού h, είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρούμε κάποιο 

δεδομένο x τέτοιο ώστε Η(x)=h. Εάν, δοθέντος ενός μηνύματος x, είναι 

υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί ένα μήνυμα y όχι ίσο με το x τέτοιο ώστε 

Η(x)=H(y), τότε το Η λέγεται ότι είναι μια αδύναμη collision-free συνάρτηση 

κατακερματισμού. Μια δυνατή collision-free συνάρτηση κατακερματισμού Η είναι 

μια για την οποία είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθούν δύο οποιαδήποτε 

μηνύματα x και y τέτοια ώστε Η(x)=H(y). 

H τιμή hash αναπαριστά περιληπτικά το μακρύτερο μήνυμα ή αρχείο από το 

οποίο είχε υπολογιστεί. Αυτή η τιμή λέγεται message digest. Ένας μπορεί να σκεφτεί 

ότι το message digest είναι ένα ψηφιακό αποτύπωμα ενός μεγαλύτερου αρχείου. 

Παραδείγματα καλά γνωστών συναρτήσεων κατακερματισμού είναι τα MD2, MD5 

και SHA. 

Ίσως ο κύριος ρόλος της κρυπτογραφικής συνάρτησης κατακερματισμού να 

βρίσκεται στην φροντίδα των μηνυμάτων ολοκληρωμένων επιταγών και των 

ψηφιακών υπογραφών. Καθώς οι συναρτήσεις κατακερματισμού είναι γενικά 

ταχύτερες από την κρυπτογράφηση ή τους αλγόριθμους ψηφιακών υπογραφών, είναι 

τυπικό να υπολογιστεί η ψηφιακή υπογραφή ή η ολοκληρωμένη επιταγή σε ένα 

αρχείο εφαρμόζοντας κρυπτογραφημένη επεξεργασία στην τιμή hash του αρχείου, το 
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οποίο είναι μικρό συγκρινόμενο με το ίδιο το αρχείο. Επιπρόσθετα, ένα digest 

μπορεί να γίνει δημόσιο χωρίς να αποκαλυφτούν τα περιεχόμενα του αρχείου από το 

οποίο έχει προέλθει. Αυτό είναι σημαντικό στο ψηφιακό timestamping όπου, 

χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις κατακερματισμού, ένας μπορεί να πάρει ένα 

timestamped αρχείο χωρίς να αποκαλύψει τα περιεχόμενά του στην υπηρεσία 

timestamping. 

 

 
Εικόνα 6.1. Damgård/Merkle επαναληπτική δομή για συναρτήσεις 

κατακερματισμού, n F είναι μια compression function 

 

Οι Damgard και Merkle επηρέασαν πολύ τη σχεδίαση της 

κρυπτογραφημένης συνάρτησης κατακερματισμού καθορίζοντας μια συνάρτηση 

κατακερματισμού στα πλαίσια του τί λέγεται compression function. Μια 

compression function, μια συνάρτηση κατακερματισμού μπορεί να καθοριστεί από 

επαναλαμβανόμενες εφαρμογές της compression function μέχρι ολόκληρο το 

μήνυμα να επεξεργαστεί. Σε αυτήν την διαδικασία, ένα μήνυμα αυθαίρετου μήκους 

σπάει σε blocks των οποίων το μήκος εξαρτάται από την compression function και 

«παραγεμίζεται» (για λόγους ασφαλείας) έτσι ώστε το μέγεθος του μηνύματος να 

είναι πολλαπλάσιο του block size. Τα blocks έπειτα επεξεργάζονται σειριακά, 

παίρνοντας ως δεδομένο το αποτέλεσμα του hash μέχρι στιγμής και το προσωρινό 

message block, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι η τιμή hash για το μήνυμα.   
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6.2.1. Ποιές είναι κάποιες τεχνικές έναντι των συναρτήσεων κατακερματισμού; 

 

 Οι απαραίτητες κρυπτογραφικές ιδιότητες μιας συνάρτησης 

κατακερματισμού είναι ότι θεωρείται μαζί one-way και collision-free. Η πιο βασική 

επίθεση που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε μια συνάρτηση κατακερματισμού είναι 

να διαλέξουμε δεδομένα στην συνάρτηση κατακερματισμού τυχαία μέχρι είτε να 

βρούμε κάποια δεδομένα που θα μας δώσουν τη σκόπιμη εξαγόμενη τιμή που 

ψάχνουμε (έτσι αντιφάσκοντας με την one-way ιδιότητα), είτε να βρούμε δύο 

δεδομένα που παράγουν το ίδιο εξαγόμενο (έτσι αντιφάσκοντας στην collision-free 

ιδιότητα). 

 Ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση κατακερματισμού παράγει ένα εξαγόμενο 

μήκους n-bit. Εάν προσπαθούμε να βρούμε κάποια δεδομένα που θα παράγουν μια 

δοθείσα σκόπιμη εξαγόμενη  τιμή y, τότε από τη στιγμή που  κάθε εξαγόμενο είναι 

ισοδύναμα πιθανό, περιμένουμε να χρειαζόμαστε να προσπαθήσουμε στην τάξη του 

2n  πιθανών τιμών δεδομένων. 

 Μια επίθεση γενεθλίων είναι μια ονομασία που χρησιμοποιείται για να 

αναφερθούμε σε μια τάξη βίαιας δύναμης επιθέσεων. Εάν κάποια συνάρτηση, όταν 

εφοδιάζεται με ένα τυχαίο δεδομένο, επιστρέφει μια από k ισοδύναμα πιθανές τιμές, 

τότε με την επαναληπτική εκτίμηση της συνάρτησης για διαφορετικά δεδομένα, 

περιμένουμε να αποκτήσουμε το ίδιο εξαγόμενο μετά από περίπου 1.2k1/2 δοκιμές. 

 Εάν προσπαθούμε να βρούμε μια σύγκρουση, τότε σύμφωνα με το παράδοξο 

των γενεθλίων θα περιμέναμε ότι μετά τη δοκιμή 1.2(2n/2) πιθανών τιμών δεδομένων 

θα είχαμε κάποια σύγκρουση. Οι Van Oorschot και Wiener έδειξαν πως μια τέτοια 

βίαιας δύναμης επίθεση θα μπορούσε να εφαρμοστεί. 

 Με αναφορά στη χρήση των συναρτήσεων κατακερματισμού στην επιμέλεια 

των ψηφιακών υπογραφών, ο Yuval πρότεινε την ακόλουθη στρατηγική που 

βασίζεται στο παράδοξο των γενεθλίων, όπου n είναι το μήκος του message digest : 

• Ο αντίπαλος επιλέγει δύο μηνύματα : το μήνυμα-στόχος που 

πρόκειται να υπογραφεί και ένα αβλαβές μήνυμα που η Alice είναι 

πιθανό να θέλει να υπογράψει. 

• Ο αντίπαλος παράγει 2n/2 παραλλαγές του αβλαβούς μηνύματος 

(κάνοντας για παράδειγμα τις ελάχιστες διορθωτικές αλλαγές), όλες 
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από τις οποίες μεταβιβάζουν το ίδιο νόημα, και τα αντίστοιχά τους 

message digest. Έπειτα παράγει έναν ισοδύναμο αριθμό παραλλαγών 

του μηνύματος-στόχου που πρόκειται να αντικατασταθεί. 

• Η πιθανότητα ότι μια από τις παραλλαγές του αβλαβούς μηνύματος 

θα ταιριάζει μία από τις παραλλαγές του μηνύματος-στόχου είναι 

μεγαλύτερη από ½ σύμφωνα με το παράδοξο των γενεθλίων. 

• Ο αντίπαλος έπειτα αποκτά την υπογραφή της Alice στην παραλλαγή 

του αβλαβούς μηνύματος. 

• Η υπογραφή από το αβλαβές μήνυμα αφαιρείται και επισυνάπτεται 

στην παραλλαγή του μηνύματος-στόχου που παράγει το ίδιο message 

digest. Ο αντίπαλος έχει πλαστογραφήσει επιτυχώς το μήνυμα χωρίς 

να ανακαλύψει το κλειδί κρυπτογράφησης. 

Οι ψευδό-συγκρούσεις είναι συγκρούσεις για την συνάρτηση συμπίεσης που 

βρίσκεται στην καρδιά μιας επαναληπτικής συνάρτησης κατακερματισμού. Ενώ οι 

συγκρούσεις για τη συνάρτηση συμπίεσης μιας συνάρτησης κατακερματισμού 

μπορεί να είναι χρήσιμες στην κατασκευή συγκρούσεων για την ίδια τη συνάρτηση 

κατακερματισμού, αυτό δεν είναι φυσιολογική περίπτωση. Ενώ οι ψευδό-

συγκρούσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μια ατυχής ιδιότητα μιας συνάρτησης 

κατακερματισμού, μια ψευδό-σύγκρουση δεν είναι ισοδύναμη με μια σύγκρουση, η 

συνάρτηση κατακερματισμού μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ως αξιοκρατικά ασφαλής, 

αν και η χρήση της για νέες εφαρμογές τείνει να αποθαρρυνθεί                             

λόγω των ελεύθερων ψευδό-συγκρούσεων συναρτήσεων κατακερματισμού. 

 

6.2.2. Bit Commitment Protocol Using One-Way Functions 

 

Ας υποθέσουμε ότι η Alice και ο Bob συμφωνούν πάνω σε μια hash function 

h. Τότε εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα : 

 

1. H Alice παράγει ένα τυχαίο bitstring R1 και το στέλνει στον Bob. 

2. O Bob παράγει ένα τυχαίο bitstring R2, και δημιουργεί ένα μήνυμα που 

αποτελείται από τα R1,R2 και το bit b στο οποίο θέλει να παραπέμψει, παράγοντας 

(R1R2,b). 
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3. O Bob στέλνει το ζευγάρι (h(R1R2,b),R1) στην Alice. Σ’αυτό καταλήγει το 

κομμάτι διάπραξης του πρωτοκόλλου. Αργότερα, όταν ο Bob είναι έτοιμος να 

αποκαλύψει το παραδιδόμενο bit, συνεχίζουμε ως ακολούθως. 

4. Ο Bob στέλνει στην Alice το πρωτότυπο μήνυμα (R1R2,b). 

5. H Alice κατακερματίζει το μήνυμα και το συγκρίνει με το h(R1R2,b) και το 

R1. Εάν ταιριάζουν, το bit είναι έγκυρο. 

Ο Bob δε μπορεί να κλέψει καθώς χρησιμοποιεί μια one-way hash function, 

έτσι ώστε δεν είναι δυνατό να στείλει ένα μήνυμα (R1R2,b1), για b1 ≠ b στο βήμα (4), 

με h(R1R2,b) = h(R1R2,b1). Επίσης, από τη στιγμή που η Alice επιλέγει το R1 στο 

βήμα (1), δε μπορεί να περιμένει το πρωτόκολλο και αρχίζει μια βίαια επίθεση 

επιπλέον για να βρεί ένα hash collision ( το οποίο είναι πιθανό εάν παράγει R1  ) και 

το οποίο μπορεί να βρεί κάτω από θετικές συνθήκες εάν δοθεί η ευκαιρία και ο 

χρόνος. 

Τα bitstrings που στέλνει ο Bob στην Alice για να παραδοθούν σε ένα bit 

συνήθως λέγονται blobs ή envelopes. Τα blobs έχουν αυτές τις ιδιότητες : 

1. Ο Bob παραδίδοντας σ’ένα blob, παραδίδει σ’ένα bit 

2. O Bob μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε παραδιδόμενο blob, και από 

την στιγμή που ανοίγεται μπορεί να πείσει την Alice για την τιμή του 

παραδιδόμενου bit ( που λέγεται binding), αλλά η Alice δε μπορεί να 

ανοίξει το blob ( που λέγεται concealing) 

3. Τα blobs δε φέρουν άλλες πληροφορίες πέρα από το παραδιδόμενο bit 

του Bob και τα ίδια τα blobs. Οι όροι με τους οποίους ο Bob 

παραδίδει και ανοίγει τα blobs δεν είναι σχετικοί με οποιαδήποτε 

άλλα δεδομένα που ο Bob πιθανώς να θέλει να κρατήσει μυστικά από 

την Alice. Αυτή η μέθοδος της κρυπτογράφησης του blob λέγεται bit 

commitment scheme και παραπέμπει σ’ένα πρωτόκολλο δύο 

οντοτήτων που εμπεριέχει τις παραπάνω καθοριζόμενες απαιτήσεις 

του binding και του concealing. 

Ιστορικά, ο όρος ”bit commitment” αναπτύχθηκε ως ακολούθως: 

Το 1982, ο Manuel Blum εισήγαγε το πρόβλημα του καλού ηλεκτρονικού 

ριξίματος κέρματος. Έλυσε το πρόβλημα του χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο bit 

commitment με τον ακόλουθο τρόπο : 
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1. ο Bob εμπιστεύεται ένα τυχαίο bit χρησιμοποιώντας το παραπάνω 

πρωτόκολλο bit commitment. 

2. η Alice κάνει το μάντεμα. 

3. ο Bob αποκαλύπτει το παραδιδόμενο bit στην Alice, η οποία νικάει εάν το 

προβλεπόμενο bit είναι σωστό. 

Το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να σιγουρέψει ότι ένα μάντεμα είναι σωστό 

κατά 50% του χρόνου, και ότι ο Bob δε μπορεί να αλλάξει το bit από τη στιγμή που 

παραδίδεται, και η Alice δε μπορεί να ξέρει το προβλεπόμενο bit πριν από το 

μάντεμα. Το πρωτόκολλο για το ρίξιμο του κέρματος μέσω εκθετοποίησης είναι ένας 

τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι η ωραιότητα των ιδιοτήτων ικανοποιήται. 

 Τώρα περιγράφουμε δύο άλλα σχήματα bit commitment που χρησιμοποιούν 

one-way functions. Το πρώτο εξασφαλίζει ότι ο Bob παραδίδει σ’ένα bit που είναι, 

χωρίς συνθήκες, κρυπτόμενο από την Alice, αλλά δεσμεύει τον Bob μόνο με την 

υπόθεση του ακατόρθωτου του DLP στο (Ζ/pZ)*. 

 Γι’αυτό, χρειαζόμαστε το εμπιστευτικό τρίτο μέλος, τον Trent. Υποθέτουμε 

ότι μας δίνεται ένας πρώτος p, ένας γεννήτορας α του (Ζ/ρΖ)*, και ένα τυχαίο            

x ∈ (Z/pZ)*. 

1. Έστω ότι το β ∈ (Ζ/ρΖ)* επιλέγεται αυθόρμητα από τον Trent και έστω ότι b 

το bit στο οποίο ο Bob θα παραπέμψει. 

2. Ο Bob κρυπτογραφεί το b υπολογίζοντας το f(b,x)≡βbax (mod p). 

3. O Bob παραπέμπει στο blob y=f(b,x). 

Αυτό χωρίς υποθέσεις αποκρύβεται από την Alice. Ωστόσο, είναι 

δεσμευμένο στον Bob αν και μόνο αν είναι ακατόρθωτο για τον Bob να υπολογίσει 

το logα(β). 

Η επόμενη είναι μια ακόμη μέθοδος της χρήσης one-way functions αυτή τη 

φορά βασιζόμενη πάνω σ’ένα RSA modulus και τις modular τετραγωνικές ρίζες. 

Ξανά, χρειαζόμαστε τον Trent. 

Έστω n=pq ένα RSA modulus, m ένα τετραγωνικό κατάλοιπο modulo n, και  

x ∈ (Z/nZ)* αυθαίρετα επιλεγμένο. 

1. Εμπιστευόμαστε τα p,q και m στον Trent, και έστω b το bit στο οποίο 

ο Bob θα παραπέμψει. 

2. o Bob κρυπτογραφεί υπολογίζοντας το f(b,x)≡mbx2 (mod n). 
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3. o Bob διαπράττει στο blob y=f(b,x). 

Σε αυτήν την περίπτωση, η κρυπτόμενη ιδιότητα είναι χωρίς υποθέσεις 

καθώς δοθέντος ενός τετραγωνικού καταλοίπου y≡ x2 (mod n) και m≡ z2 (mod n), 

έχουμε : y≡f(0,x)≡f(1,xz-1) (mod n). Έτσι οποιοδήποτε τετραγωνικό κατάλοιπο είναι 

μια κρυπτογράφηση 0 και 1. Επίσης για δέσμευση, ο Bob μπορεί να ανοίξει ένα blob       

( όπως τα 0 και 1) αν και μόνο αν ο Bob μπορεί να υπολογίσει μια τετραγωνική ρίζα 

του m modulo n. Έτσι, η δέσμευση βασίζεται πάνω στο ακατόρθωτο του 

υπολογισμού μιας modular τετραγωνικής ρίζας του m. 

 Από την παραπάνω συζήτηση, τα σχήματα commitment είναι τα ψηφιακά 

ανάλογα αδιαφανών σφραγισμένων φακέλων, καθώς σφραγίζοντας ένα μήνυμα 

σ’αυτό τον φάκελο, μια οντότητα παραπέμπει στην ουσία του μηνύματος όταν 

κρατιέται μυστικό. 

 Αρχίσαμε τη συζήτηση σ’αυτή την ενότητα μιλώντας για την εκθετοποίηση 

ως ένα κίνητρο για το θέμα των one-way functions μέσω τέτοιων πρωτοκόλλων 

όπως τη συναλλαγή κλειδιών Diffie – Hellmann. Ωστόσο, αυτό που δεν έχουμε 

διευθυνσιοδοτήσει ακόμη είναι η πολύ σημαντική απαίτηση ότι ο προτιθέμενος 

λήπτης του μηνύματος, που κρυπτογραφήται χρησιμοποιώντας μια one-way 

function, πρέπει να έχει κάποια επιπρόσθετη πληροφορία για να αντιστρέφει τη 

συνάρτηση. Για παράδειγμα, ο αποστολέας θα μπορούσε να γράψει το μήνυμα σ’ένα 

κομμάτι χαρτί και έπειτα να το κάψει, το οποίο είναι βεβαιότατα μια one-way 

function, αλλά όχι μια πολύ χρήσιμη καθώς ο λήπτης έχει μικρή ελπίδα της λήψης 

του μηνύματος. Έτσι, χρειαζόμαστε ένα ιδιαίτερο είδος των one-way συναρτήσεων, 

τις trapdoor one-way συναρτήσεις.  

 

6.3. TRAPDOOR  ONE-WAY  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   

 

Ορισμός : Μια trapdoor one-way function ή δημοσίου κλειδιού 

κρυπτογραφική συνάρτηση είναι μια one-way function f : M  l που ικανοποιεί την 

επιπρόσθετη ιδιότητα ότι υπάρχει πληροφορία, που λέγεται trapdoor πληροφορία, ή 

απλά trapdoor, που κάνει δυνατή την εύρεση ενός m ∈ M για ένα δοθέν c ∈ img(f) 

τέτοιο ώστε f(m)=c, αλλά χωρίς την trapdoor αυτού του σκοπού να γίνεται αδύνατη. 
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 Η καρδιά της ιδέας του Diffie-Hellmann είναι η χρήση των trapdoor one-way 

συναρτήσεων. Το πρωτόκολλο Diffie-Hellmann επιτρέπει σε οντότητες που δεν 

έχουν ποτέ συναντήσει ή ανταλλάξει πληροφορίες να θέτουν ένα διαμοιραζόμενο 

μυστικό κλειδί ανταλάσσοντας μηνύματα πάνω από ένα ανασφαλές κανάλι. 

 

trapdoor 

easy 

f(m)∈ l 

easy 

   m 
∈  M 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.2. 

 

H πιο σχετική trapdoor συνάρτηση για τους σκοπούς μας απεικονίζεται ως 

ακολούθως : 

Έστω f(x)≡xe (mod n) όπου n=pq με p≠q πρώτοι και ed≡1 (mod (p-1)(q-1)). 

Ξέρουμε ότι η modular εκθετοποίηση είναι εύκολη να υπολογιστεί καθώς μπορεί να 

επιτευχθεί σε πολυωνυμικό χρόνο. Ωστόσο, το f-1(xe)≡f-1(f(x))≡x (mod n) είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί, εκτός και αν η trapdoor d είναι γνωστή, καθώς              

xed≡x (mod n). 

 Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε τους λόγους για τις δυσκολίες στον 

υπολογισμό του αντιστρόφου. Όταν λέμε, ότι δύο αλγόριθμοι είναι «υπολογιστικά 

ισοδύναμοι» ή «πολυωνυμικά ισοδύναμοι», θα εννοούμε ότι ο ένας μπορεί να 

αποκτηθεί από τον άλλο σε πολυωνυμικό χρόνο. Τώρα θα δείξουμε ότι ο 

υπολογισμός (p-1)(q-1) είναι υπολογιστικά ισοδύναμος με την παραγοντοποίηση του 

n. Αν έχουμε (p-1)(q-1), τότε μπορούμε να βρούμε τα p και q υπολογίζοντας 

διαδοχικά 

 p+q=n-(p-1)(q-1)+1   και  p-q= nqp 4)( 2 −+  , έτσι παίρνουμε    p=1/2 

[(p+q)+(p-q)] και q=1/2 [(p+q)-(p-q)]. Συνεπώς, εάν μπορούμε να 

παραγοντοποιήσουμε το n ως pq, μπορούμε την ίδια στιγμή να υπολογίσουμε το     

(p-1)(q-1), και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο του Ευκλείδη για να 

βρούμε το d από το e (σε δυνατό υπολογιστικά χρόνο). Έτσι και τα δύο είναι 
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υπολογιστικά ισοδύναμα. Αργότερα θα αποδείξουμε ότι ο υπολογισμός του εκθέτη d 

είναι υπολογιστικά ισοδύναμος με την παραγοντοποίηση n=pq. Το παραπάνω δείχνει 

ότι όταν ξέρουμε πως να παραγοντοποιήσουμε το n, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε 

το d. Έτσι ο σκοπός μας στην επόμενη ενότητα θα είναι να αποδείξουμε ότι αν 

είμαστε ικανοί να υπολογίσουμε το d μπορεί αυτό να μεταβληθεί σ’έναν αλγόριθμο 

για την παραγοντοποίσηση του n. Στην επόμενη ενότητα θα δούμε ότι η ύπαρξη των 

one-way συναρτήσεων είναι η βασική υπόθεση που μας δίνει τη γνώση ότι το κλειδί 

κρυπτογράφησης e δεν επιτρέπει για υπολογισμό του κλειδιού αποκρυπτογράφησης 

d. 
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7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
  

7.1. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

 

  Ξεκινάμε την ενότητα αυτή με μια διατύπωση ορισμένων όρων. Πρώτα 

απ’όλα μια οντότητα είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως ο Bob, η Alice, η Eve, ή η 

Mallory, ή κάποιο πράγμα όπως ένα τερματικό υπολογιστή, που στέλνει, λαμβάνει ή 

επεξεργάζεται πληροφορίες. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο κανάλι επικοινωνίας, που 

τώρα καθορίζουμε να είναι οποιεσδήποτε έννοιες επικοινωνούντων πληροφοριών 

από μια οντότητα σε μια άλλη. Εάν δύο οντότητες, όπως η Alice και ο Bob, 

επικοινωνούνε και μια τρίτη οντότητα, όπως η Eve ή η Mallory, προσπαθεί να 

επέμβει, παθητικά ή ενεργητικά, με τα δεδομένα πάνω από το κανάλι επικοινωνίας, 

τότε αυτή η τρίτη οντότητα λέγεται αντίπαλος. Ένα ασφαλές κανάλι είναι ένα κανάλι 

που δεν είναι φυσικά προσβάσιμο σ’έναν αντίπαλο. Ένα ανασφαλές κανάλι είναι ένα 

κανάλι από το οποίο οντότητες άλλες από αυτές για τις οποίες η πληροφορία 

προορίζεται, μπορούν να διαγράψουν, εισάγουν, διαβάσουν, καθυστερήσουν ή 

επαναδιατάξουν δεδομένα. Ένα κρυπτοσύστημα λέγεται ασφαλές εάν ένας 

αντίπαλος, όπως η Eve, που κρυφακούει σ’ένα κανάλι που στέλνει κρυπτογράμματα, 

δε λαμβάνει τίποτα πάνω από μια οντότητα που δεν ακούει το κανάλι επικοινωνίας. 

  Ένα κρυπτογραφικό πρωτόκολλο είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο υλοποιείται 

με κρυπτογραφικούς μηχανισμούς. 

  

 

 

 

 

 

 

Χρήστης 
 

Κρυπτογραφικές υπηρεσίες 
 
Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα 

 
Κρυπτογραφικές πράξεις Κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση, σύνοψη, κ.τ.λ. 

Υπογραφή, μεταφορά κλειδιών, κ.τ.λ. 

Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικοποίηση κ.τ.λ. 

Πίνακας 7.1. 

 

  Η ανάγκη χρησιμοποίησης κρυπτογραφικού πρωτοκόλλου φαίνεται στο 

παραπάνω σχήμα. Ο χρήστης ενός συστήματος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια με τη 
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μορφή των κρυπτογραφικών υπηρεσιών (εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση, 

ακεραιότητα). Οι κρυπτογραφικές υπηρεσίες προσφέρονται με την υλοποίηση των 

κρυπτογραφικών πράξεων. Οι κρυπτογραφικές πράξεις όμως θα πρέπει να 

συνδυασθούν και να εκτελεστούν με συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να 

προσφέρουν τις επιθυμητές κρυπτογραφικές υπηρεσίες. Η περιγραφή με την οποία 

θα δράσουν οι κρυπτογραφικές πράξεις βρίσκεται στο κρυπτογραφικό πρωτόκολλο. 

Επομένως, ένα κρυπτογραφικό πρωτόκολλο χαρακτηρίζεται από την αυστηρή 

περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και δράσης των κρυπτογραφικών πράξεων, διότι 

όπως είδαμε σε πολλές περιπτώσεις, μια μικρή αλλαγή στη λειτουργία μιας 

κρυπτογραφικής πράξης μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ασφάλεια. 

  Πολλές φορές ένα κρυπτογραφικό πρωτόκολλο παίρνει το όνομα της 

υπηρεσίας που παρέχει. Έτσι μπορούμε να έχουμε πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης, 

ελέγχου ακεραιόττας κ.τ.λ. 

  Ένα πρωτόκολλο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

- Είναι καθορισμένο εκ των προτέρων. Δηλαδή ο σχεδιασμός ενός πρωτοκόλλου 

έχει ολοκληρωθεί προτού το πρωτόκολλο χρησιμοποιηθεί. 

- Αμοιβαία συμφωνία. Όλα τα μέλη συμφωνούν να εκτελέσουν τα βήματα του 

πρωτοκόλλου με τη σειρά που υποδεικνύει το πρωτόκολλο. 

- Σαφήνεια. Η εκτέλεση όλων των βημάτων του πρωτοκόλλου θα πρέπει να είναι 

σαφής, έτσι ώστε κανένα από τα μέλη να μην παρερμηνεύσει τα βήματα που του 

αναλογούν. 

- Πληρότητα. Για οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε 

μέλος, θα πρέπει να υπάρχουν προκαθορισμένες ενέργειες. 

  Εξετάζοντας την ασφάλεια ενός συστήματος στο επίπεδο των πρωτοκόλλων, 

η έννοια του αντιπάλου είναι πιο διευρυμένη σε σχέση με τον αντίπαλο που 

επιτίθεται στις κρυπτογραφικές πράξεις. Το κρυπτογραφικό πρωτόκολλο παρέχει 

ένα σύνολο κανόνων με το οποίο θα γίνει ανταλλαγή και μετάδοση συγκεκριμένων 

πληροφοριών, ώστε να προστατευθεί το κάθε μέλος από τον αντίπαλο. Εκτός από 

τον αντίπαλο που συναντήσαμε συχνά να επιβλέπει ή να παρεμβαίνει στην 

επικοινωνία μεταξύ της Αλίκης και του Βύρωνα, υπάρχει και ο αντίπαλος που 

μπορεί να είναι η Αλίκη, ο Βύρων ή και οι δύο. Σε πολλές περιπτώσεις, η απειλή σε 

μια επικοινωνία είναι ένα ή περισσότερα από τα επικοινωνούντα μέλη. Ένα σύστημα 
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επικοινωνίας δε μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές αν εμπιστεύεται όλα τα μέλη σε 

ανεξέλεγκτο βαθμό. Όταν η Αλίκη και ο Βύρων εκτελούν κάποια συναλλαγή από 

την οποία αναδεικνύεται σύγκρουση ενδιαφερόντων, τότε είναι σφάλμα το σύστημα 

συναλλαγής να εμπιστεύεται ότι η Αλίκη και ο Βύρων θα εκτελέσουν με συνέπεια τη 

συναλλαγή. Υπάρχει πληθώρα σεναρίων όπου η Αλίκη και ο Βύρων έρχονται σε 

διαφωνία και ο ένας προσπαθεί να εξαπατήσει τον άλλον. 

 

  Ορισμός : Η κατάσταση όπου ένας αντίπαλος καταφέρνει, με κατάλληλο 

χειρισμό των μηχανισμών ενός πρωτοκόλλου, να καταστήσει το πρωτόκολλο αδύναμο 

στο να προσφέρει την κρυπτογραφική υπηρεσία, ονομάζεται αποτυχία πρωτοκόλλου. 

   

  Ο χειρισμός των μηχανισμών ενός πρωτοκόλλου αναφέρεται στην αυθαίρετη 

αλλαγή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών κατά τα διάφορα 

βήματα εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα 

εφαρμόζονται τόσο για την προστασία των επικοινωνούντων μελών από 

«εξωτερικούς» αντιπάλους, όσο και για την προστασία ενός μέλους, όταν τα άλλα 

μέλη δεν είναι έντιμα. 

  

7.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

 

  Η ανάλυση των κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων έχει στόχο τη διαπίστωση ότι 

το πρωτόκολλο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την υπηρεσία για την οποία είναι 

σχεδιασμένο να προσφέρει. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες τεχνικές 

ανάλυσης των κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων, αλλά φυσικά η ανάλυση δεν 

περιορίζεται στις τεχνικές αυτές. Γενικά οι τεχνικές ανάλυσης συσχετίζουν το 

πρωτόκολλο με τους πόρους που απαιτείται να έχει ο αντίπαλος, προκειμένου να 

καταστήσει το πρωτόκολλο αδύναμο να προσφέρει την επιθυμητή υπηρεσία. Οι 

κυριότερες τεχνικές ανάλυσης πρωτοκόλλων είναι οι εξής : 

- Ανάλυση με βάση τη θεωρία της πληροφορίας. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην 

πληροφορία που περιέχουν τα μηνύματα που ανταλλάσσουν τα μέλη που εκτελούν 

το πρωτόκολλο τόσο μεταξύ τους όσο και σε τρίτους. Ο αντίπαλος θεωρείται ότι έχει 
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άπειρη υπολογιστική ισχύ, οπότε ένα πρωτόκολλο το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές 

από πλευράς θεωρίας της πληροφορίας, δεχόμαστε ότι είναι ασφαλές άνευ όρων. 

- Ανάλυση με βάση τη θεωρία πολυπλοκότητας. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, ο 

αντίπαλος αναλύεται ως προς την υπολογιστική ισχύ και το χρόνο που απαιτείται για 

να καταρρίψει ένα πρωτόκολλο. Έτσι ένα πρωτόκολλο θεωρείται υπολογιστικά 

ασφαλές, αν ο αντίπαλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους πόρους που απαιτούνται 

(ισχύς, χρόνος) για να καταρρίψει το πρωτόκολλο. 

- Αναγωγή σε «δύσκολα» προβλήματα. Η ανάλυση αυτή σχετίζεται με την αναγωγή 

ασφαλείας του πρωτοκόλλου σε ισοδύναμα δύσκολα προβλήματα. Με την τεχνική 

ανάλυση με αναγωγή, ένα πρωτόκολλο θεωρείται αποδείξιμα ασφαλές. 

- Τυπική ανάλυση. Η τυπική ανάλυση των πρωτοκόλλων περιλαμβάνει εργαλεία 

ανάλυσης τα οποία είναι κατασκευασμένα ειδικά για τη συγκεκριμένη εργασία. Τα 

εργαλεία ανάλυσης αποτελούνται από μια γλώσσα ανάλυσης των πρωτοκόλλων και 

από ένα λογικό μοντέλο. Το πρωτόκολλο μοντελοποιείται και περιγράφεται με τη 

γλώσσα ανάλυσης και στη συνέχεια εξετάζονται με μια σειρά λογικών κανόνων αν 

το πρωτόκολλο δύναται να προσφέρει την επιθυμητή υπηρεσία και σε ποιο βαθμό. 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα λογικά μοντέλα ανάλυσης είναι το μοντέλο των 

Burrows, Abadi και Needham, το οποίο ονομάζεται λογική BAN, από τα αρχικά των 

δημιουργών του. Η λογική ΒΑΝ αναλύει το πρωτόκολλο με βάση την πίστη και τη 

γνώση των μελών για κάποια κατάσταση. 

 

7.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  

   

  Tα πρωτόκολλα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με βάση την ικανότητα 

προσφοράς της υπηρεσίας, σε σχέση με την απαίτηση συμμετοχής τρίτης οντότητας. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι ονομαστικά : 

 

- αυτοεπιβαλλόμενα πρωτόκολλα 

- πρωτόκολλα με δικαστή 

- πρωτόκολλα με διαιτητή 
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             Από τις τρεις κατηγορίες πρωτοκόλλων, τα αυτοεπιβαλλόμενα πρωτόκολλα 

δεν απαιτούν τρίτη οντότητα, σε αντίθεση με τα άλλα δύο τα οποία βασίζονται στη 

συμμετοχή μιας τρίτης οντότητας. 

             Τα αυτοεπιβαλλόμενα πρωτόκολλα είναι τα πιο επιθυμητά από τα τρία, 

καθότι εκτελούνται μεταξύ των επικοινωνούντων μελών και δε βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη τρίτων, χαρακτηρίζονται δε από μεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης. Τα 

αυτοεπιβαλλόμενα πρωτόκολλα έχουν έμφυτους  μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται 

αμεροληψία, δίνοντας τη δυνατότητα στα επικοινωνούντα μέλη να ανιχνεύσουν αν 

κάποιο από αυτά επιχειρήσει απάτη. 

             Σε πολλές περιπτώσεις τα αυτοεπιβαλλόμενα πρωτόκολλα δε μπορούν να 

εφαρμοστούν στην πράξη και έτσι απαιτείται τρίτη οντότητα προκειμένου να λυθεί η 

διαμάχη. Τα πρωτόκολλα με δικαστή έχουν το χαρακτηριστικό να παρέχουν  αρκετά 

στοιχεία ώστε μια τρίτη οντότητα που παίζει το ρόλο του δικαστή να μπορεί να 

αποφασίσει  ποιο από τα μέλη διέπραξε την απάτη. Στα πρωτόκολλα με δικαστή δε 

συμμετέχει η τρίτη οντότητα κατά την εκτέλεσή τους. Η τρίτη οντότητα καλείται να 

συμμετάσχει μόνον όταν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των επικοινωνούντων μελών. Τα 

πρωτόκολλα με δικαστή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τα στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζονται στο δικαστή να μη μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς αυτό να γίνει 

αντιληπτό. Τα στοιχεία θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στο δικαστή να διακρίνει 

όχι μόνον αν διαπράχθηκε απάτη, αλλά και να αναγνωρίσει το μέλος το οποίο 

διέπραξε την απάτη. 

  Τέλος, τα πρωτόκολλα με διαιτητή είναι αυτά στα οποία η τρίτη οντότητα 

συμμετέχει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Η συμμετοχή τρίτου 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πρωτοκόλλου έχει σαν αποτέλεσμα τη χαμηλή 

ταχύτητα εκτέλεσης του πρωτοκόλλου, που είναι και το βασικό μειονέκτημα της 

κατηγορίας αυτής. Σε δίκτυα υπολογιστών όπου χρησιμοποιείται κάποιος server ως 

διαιτητής, μπορεί να υπάρξει αισθητή μείωση στην απόδοση, αν η υπηρεσία του 

διαιτητή χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα. 
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7.3.1. Πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης 

 

  Μεγάλο ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης. Τα πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης κατατάσσονται 

στην κατηγορία πρωτοκόλλων απόδειξης με αλληλεπίδραση, που σημαίνει ότι τα 

συμμετέχοντα μέλη ανταλλάσσουν πλήθος μηνυμάτων τα οποία βασίζονται σε 

τυχαίους αριθμούς και σε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί οποιοδήποτε από τα μέλη  να 

τερματίσει το πρωτόκολλο. Τα πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης αναφέρονται κυρίως 

σε πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης ταυτότητας. Το κίνητρο της ανάπτυξης των 

πρωτοκόλλων μηδενικής γνώσης είναι το γεγονός ότι στα «συμβατικά» πρωτόκολλα 

αυθεντικοποίησης, κατά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής τους, το μέλος το οποίο 

επαληθεύει την ταυτότητα του ομότιμού του έχει στην κατοχή του μηνύματα και 

μυστικά τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για πλαστοπροσωπία. Στα 

πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης, το μυστικό το οποίο χρησιμοποιείται για να 

αποδειχθεί η ταυτότητα ενός μέλους, εξαρτάται από συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

έτσι ώστε σε άλλη στιγμή να είναι άχρηστο. Με άλλα λόγια, η Αλίκη μπορεί να 

αποδείξει στον Βύρωνα ότι γνωρίζει κάποιο μυστικό, χωρίς να του αποκαλύψει 

καμία πληροφορία για το μυστικό αυτό. 

  Προκειμένου να κατανοήσουμε την έννοια του πρωτοκόλλου μηδενικής 

γνώσης είναι αναγκαίο να δώσουμε τον ορισμό από τον οποίο μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε ένα πρωτόκολλο ως πρωτόκολλο μηδενικής γνώσης. Ως μυστικό 

απόδειξης ορίζουμε το μυστικό το οποίο είναι γνωστό μόνο στο μέλος το οποίο 

προκαλούμε να μας αποδείξει ότι έχει στην κατοχή του το μυστικό αυτό. 

  

  Ορισμός : Ένα πρωτόκολλο χαρακτηρίζεται ως πρωτόκολλο μηδενικής 

γνώσης αν και μόνο αν υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος λειτουργεί σε πολυωνυμικό 

χρόνο και έχει τη δυνατότητα να παράγει σύνολο μηνυμάτων του πρωτοκόλλου χωρίς 

τη γνώση του μυστικού απόδειξης, έτσι ώστε το σύνολο των μηνυμάτων να μην είναι 

δυνατό να διακριθεί από ένα σύνολο «πραγματικών» μηνυμάτων που προέρχονται από 

την εκτέλεση του πρωτοκόλλου με το μέλος που γνωρίζει το μυστικό απόδειξης. 
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  Ισοδύναμα αυτό σημαίνει ότι όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε ένα 

πρωτόκολλο μηδενικής γνώσης δε δίνουν καμία απολύτως πληροφορία για το 

μυστικό απόδειξης. Από τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να κατανοήσουμε τη 

διαφορά ενός πρωτοκόλλου μηδενικής γνώσης από ένα πρωτόκολλο 

αυθεντικοποίησης πρόκλησης-απόκρισης με ψηφιακές υπογραφές. Αν και ο κάτοχος 

του ιδιωτικού κλειδιού δε φανερώνει ποτέ το κλειδί αυτό, είναι πολύ εύκολο να 

ελέγξουμε αν ένα μήνυμα είναι μέρος του πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, η ψηφιακή 

υπογραφή της Αλίκης επάνω στην πρόκληση του Βύρωνα, αποδεικνύει ότι η Αλίκη 

κατέχει το ιδιωτικό της κλειδί, αλλά το μήνυμα της ψηφιακής υπογραφής της Αλίκης 

δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού κλειδιού (σε 

πολυωνυμικό χρόνο). 

  Αυτή η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ενός πρωτοκόλλου μηδενικής γνώσης και 

ενός πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης με ψηφιακές υπογραφές, είναι ο λόγος όπου σε 

ένα πρωτόκολλο μηδενικής γνώσης δεν υπάρχει υποβάθμιση της ασφάλειας ως προς 

το χρόνο, καθώς δεν υπάρχει διαρροή της πληροφορίας του μυστικού απόδειξης. 

Αντίθετα, σε ένα πρωτόκολλο ψηφιακών υπογραφών, κάποιος αντίπαλος ο οποίος 

υποκλέπτει τα μηνύματα, μπορεί σε κάποια χρονική στιγμή να τα χρησιμοποιήσει 

για να επιτύχει πλαστοπροσωπία. 

 

7.4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

  

 Η πιστοποίηση είναι κάθε διεργασία μέσω της οποίας ένας αποδεικνύει και 

επαληθεύει συγκεκριμένη πληροφορία. Κάποιες φορές ένας μπορεί να θέλει να 

επαληθεύσει την προέλευση ενός αρχείου, την ταυτότητα του αποστολέα, την ώρα 

και την ημερομηνία που ένα αρχείο στάλθηκε και/ή υπογράφτηκε, την ταυτότητα 

ενός computer ή χρήστη, και πάει λέγοντας. 

 Μια ψηφιακή υπογραφή είναι μια κρυπτογραφική έννοια μέσω της οποίας 

πολλές από αυτές μπορούν να επαληθευτούν. Η ψηφιακή υπογραφή ενός αρχείου 

είναι ένα κομμάτι πληροφορίας βασισμένο πάνω στο αρχείο και το ιδιωτικό κλειδί 

του υπογραφέα. Δημιουργείται τυπικά μέσω της χρήσης μιας συνάρτησης 

κατακερματισμού και μιας συνάρτησης ιδιωτικής υπογραφής (κρυπτογραφώντας με 

το ιδιωτικό κλειδί του υπογραφέα), αλλά υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. 
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 Κάθε μέρα, οι άνθρωποι υπογράφουν τα ονόματά τους σε γράμματα, 

αποδείξεις πιστωτικών καρτών και άλλα αρχεία, επιδεικνύοντας ότι είναι σε 

συμφωνία με τα περιεχόμενα. Αυτό σημαίνει, πιστοποιούν ότι είναι στην 

πραγματικότητα ο αποστολέας ή ο παραγωγός του στοιχείου. Αυτό επιτρέπει σε 

άλλους να επαληθεύσουν ότι ένα ιδιαίτερο μήνυμα πράγματι προήλθε από τον 

υπογραφέα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ολική απόδειξη, καθώς οι άνθρωποι μπορούν να 

σηκώσουν υπογραφές πάνω από ένα αρχείο και να τις τοποθετήσουν σε άλλο, 

δημιουργώντας έτσι απατηλά αρχεία. Οι γραμμένες υπογραφές είναι επίσης τρωτές 

στην πλαστογραφία γιατί είναι πιθανό να ξαναπαραχθεί μια υπογραφή σε άλλα 

αρχεία τόσο καλά όσο να αλλαχθούν τα αρχεία μετά από την υπογραφή τους.  

 Οι ψηφιακές υπογραφές και οι γραμμένες στο χέρι υπογραφές βασίζονται και 

οι δύο στο γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν δύο άνθρωποι με την ίδια 

υπογραφή. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού για να 

υπολογίσουν τις ψηφιακές υπογραφές συνδυάζοντας κάτι μοναδικό με κάθε 

άνθρωπο. Όταν η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού χρησιμοποιείται για να 

κρυπτογραφήσει ένα μήνυμα, ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα με το δημόσιο 

κλειδί του προτιθέμενου πελάτη. Όταν η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού 

χρησιμοποιείται για να υπολογίσει μια ψηφιακή υπογραφή, ο αποστολέας 

κρυπτογραφεί το «ψηφιακό αποτύπωμα» του αρχείου με το δικό του ιδιωτικό κλειδί. 

Ο οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο δημόσιο κλειδί του υπογραφέα μπορεί να 

διορθώσει την υπογραφή. 

 Ας υποθέσουμε ότι η Alice επιθυμεί να στείλει ένα υπογεγραμμένο αρχείο ή 

μήνυμα στον Bob. Το πρώτο βήμα είναι γενικά να εφαρμοστεί μια συνάρτηση 

κατακερματισμού στο μήνυμα, δημιουργώντας αυτό που λέγεται message digest. Το 

message digest συνήθως είναι σημαντικά μικρότερο από το αρχικό μήνυμα. Στην 

πραγματικότητα, η εργασία της συνάρτησης κατακερματισμού είναι να πάρει ένα 

μήνυμα αυθαίρετου μήκους από το αρχικό μήνυμα και να το συρρικνώσει σε ένα 

συγκεκριμένου μήκους. Για να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή υπογραφή, ένας 

συνήθως υπογράφει (κρυπτογραφεί) το message digest όπως αντικρούστηκε στο ίδιο 

το μήνυμα. Αυτό αποθηκεύει μια σημαντική ποσότητα χρόνου, ωστόσο δημιουργεί 

μια μικρή ανασφάλεια (όπως δείχνεται παρακάτω). Η Alice στέλνει στον Bob το 

κρυπτογραφημένο message digest και το μήνυμα, το οποίο μπορεί ή δεν μπορεί να 
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κρυπτογραφήσει. Για να πιστοποιήσει ο Bob την υπογραφή, θα πρέπει να εφαρμόσει 

την ίδια συνάρτηση κατακερματισμού με την Alice στο μήνυμα που του έστειλε, να 

αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογραφημένο message digest χρησιμοποιώντας το 

δημόσιο κλειδί της Alice και να συγκρίνει τα δύο. Εάν και τα δύο είναι τα ίδια, τότε 

έχει πιστοποιήσει επιτυχώς την υπογραφή. Εάν τα δύο δεν ταιριάζουν, υπάρχουν 

μερικές πιθανές εξηγήσεις. Είτε κάποιος προσπαθεί να προσωποποιήσει την Alice, 

το ίδιο το μήνυμα έχει αλλάξει καθώς η Alice το υπέγραψε ή ένα λάθος συνέβη κατά 

τη διάρκεια της μετάδοσης. 

 Υπάρχει ένα πιθανό πρόβλημα με αυτό το είδος της ψηφιακής υπογραφής. Η 

Alice όχι μόνο δεν υπέγραψε το μήνυμα που προτιθόταν αλλά επίσης υπέγραψε όλα 

τα άλλα μηνύματα που συμβαίνει να κατακερματίζονται στο ίδιο message digest. 

Όταν δύο μηνύματα κατακερματίζονται στο ίδιο message digest, τότε αυτό  λέγεται 

σύγκρουση. Οι ιδιότητες της ελεύθερης σύγκρουσης των συναρτήσεων 

κατακερματισμού είναι μια απαραίτητη απαίτηση ασφαλείας για τα περισσότερα 

σχήματα ψηφιακών υπογραφών. Μια συνάρτηση κατακερματισμού είναι ασφαλής 

εάν καταναλώνει πολύ χρόνο, εάν είναι δυνατό, για να βρούμε τη σύνοψη του 

αρχικού μηνύματος. Ωστόσο, υπάρχει μια επίθεση που λέγεται επίθεση γενεθλίων 

που βασίζεται στο γεγονός ότι είναι ευκολότερο να βρεθούν δύο μηνύματα που 

κατακερματίζονται στην ίδια τιμή παρά να βρεθεί ένα μήνυμα που κατακερματίζεται 

σε μια ιδιαίτερη τιμή. Το όνομά της προκύπτει από το γεγονός ότι για μια ομάδα 23 

ή περισσοτέρων ανθρώπων, η πιθανότητα ότι δύο ή περισσότεροι άνθρωποι 

μοιράζονται τα ίδια γενέθλια είναι καλύτερη από 50%. 

 Επιπρόσθετα, κάποιος θα μπορούσε να προσποιηθεί ότι είναι η Alice και να 

υπογράψει αρχεία με ένα ζεύγος κλειδιού που υποστηρίζει ότι είναι της Alice. Για να 

αποτραπούν σενάρια όπως αυτό, υπάρχουν ψηφιακά αρχεία που λέγονται 

πιστοποιητικά που σχετίζουν ένα πρόσωπο με ένα συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί.  

 Τα ψηφιακά timestamps μπορούν να χρησιμοπoιηθούν σε σύνδεση με τις 

ψηφιακές υπογραφές για να δεθεί ένα αρχείο σε ένα ιδιαίτερο χρόνο προέλευσης. 

Δεν είναι αρκετό να προσέξουμε μόνο την ημερομηνία στο μήνυμα, καθώς οι 

ημερομηνίες στoυς υπολογιστές μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν. Είναι καλύτερο 

το timestamping να γίνεται με τις πιστοποιήσεις οποιουδήποτε άλλου, όπως μια 

υπηρεσία πιστοποίησης. Έχουν γίνει προτάσεις που προτείνουν τη συμπερίληψη 
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κάποιων απρόβλεπτων πληροφοριών στο μήνυμα όπως την ακριβή τιμή κλεισίματος 

συναλλαγής ενός αριθμού στελεχών. Αυτή η πληροφορία θα έπρεπε να αποδείξει ότι 

το μήνυμα δημιουργήθηκε μετά από ένα ορισμένο σημείο στο χρόνο. 

  Τώρα θα ασχοληθούμε με την πιστοποίηση, εννοώντας την διόρθωση της 

ταυτότητας και προέλευσης των δεδομένων μιας νόμιμης οντότητας σ’ένα 

πρωτόκολλο από μια άλλη νόμιμη οντότητα. Σ’αυτό το τμήμα, θα συζητήσουμε την 

πρωσοποποίηση ( η υπόθεση της ταυτότητας μιας νόμιμης οντότητας από έναν 

αντίπαλο) τόσο καλά όσο και την αναγνώριση και εισαγωγή στις ψηφιακές 

υπογραφές. Είχαμε ήδη μια γεύση ενός είδους επίθεσης προσωποποίησης όταν 

συζητούσαμε την επίθεση man-in-the-middle. Το παρακάτω είναι μια περιγραφή 

μιας τέτοιας επίθεσης σ’ένα γενικό κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού. 

  Ας υποθέσουμε ότι η Alice επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα m στον Bob 

χρησιμοποιώντας ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού όπως το RSA. Το δημόσιο 

κλειδί κρυπτογράφησης είναι το e. Εάν η Mallory, προσωποποιώντας τον Bob, 

στείλει στην Alice το δημόσιο κλειδί e’ και η Alice υποθέτει ότι αυτό είναι το 

δημόσιο κλειδί του Bob, θα στείλει me’. H Mallory παρεμποδίζει και συλλαμβάνει 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί d’ και υπολογίζει το (me’)d’ =m. Έπειτα 

κρυπτογραφεί το m με το δημόσιο κλειδί του Bob και στέλνει το me στον Bob. Ούτε 

η Alice, ούτε ο Bob ξέρουν ότι έχουν ξεγελαστεί από τη Mallory. Αυτό 

απεικονίζεται ως ακολούθως : 

 

   

 

    

 

e’
Bob

  Mallory 
Dd’(c’) = m 

Ee’(m)=c’ 

Alice 

Ee(m) = c 

Διάγραμμα 7.1. 

 

  Αυτό απεικονίζει γιατί χρειαζόμαστε μια αιτία της εξασφάλισης ότι οι Alice 

και ο Bob μπορούν να διορθώσουν ότι πραγματικά μιλάνε ο ένας στον άλλο και όχι 

στη Mallory. Ο ένας εννοεί ότι εμποδίζοντας την παραπάνω επίθεση για την Alice 

αποκτάει ένα τυχαίο νούμερο r από τον Bob και το υπογράφει με το ιδιωτικό της 

κλειδί d που ο Bob μπορεί να διορθώσει. Αυτό απεικονίζεται ως ακολούθως : 
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     Bob 
 e(d(r))=r Alice 

r
  

 
d(r)  

   Διάγραμμα 7.2.  

 

  Ωστόσο, η ανακοπή δίκης είναι ότι ο Bob πρέπει να αποκτήσει το αυθεντικό 

δημόσιο κλειδί της Alice. Αλλιώς, η Mallory μπορεί να κοροϊδέψει τον Bob όπως 

έκανε η Alice στο πιο παραπάνω διάγραμμα.  7.1.  

  Ωστόσο, αν φέρουμε τον Trent μπροστά στην εικόνα, αυτό μπορεί να 

αποτραπεί. Χρειαζόμαστε περισσότερα πρωτόκολλα για αναγνώριση. Είδαμε μια 

έννοια για νόμιμες οντότητες που αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους όπου 

συζητήσαμε το Πρωτόκολλο Αναγνώρισης Fiege-Fiat-Shamir. Για να 

παρουσιάσουμε ένα εναλλακτικό και περισσότερο επιθυμητό πρωτόκολλο από το 

προηγούμενο, χρειαζόμαστε να συμπλεχθούμε σε μια συζήτηση για τις υπογραφές. 

  Είμαστε όλοι ενήμεροι ότι όταν επισυνάπτουμε την υπογραφή μας σ’ένα 

νόμιμο αρχείο, πιστωτική κάρτα ή προσωπικό γράμμα, αναγνωρίζουμε τους εαυτούς 

μας με την υπογραφή. Βεβαίως, ξέρουμε επίσης ότι αυτό είναι αντικείμενο 

πλαστογράφησης (προσωποποίησης) από εγκληματικά στοιχεία. Υπάρχουν 

διαδικασίες διόρθωσης όπως ένας πωλητής που διορθώνει την υπογραφή στην 

πιστωτική κάρτα συγκρίνοντας τη με αυτή που είναι πάνω στην ίδια πιστωτική 

κάρτα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια διαδικασία δύο σταδίων της υπογραφής και 

της διόρθωσης. Το ίδιο είναι αληθές για τις ψηφιακές υπογραφές εννοώντας τα 

strings ψηφιακών δεδομένων που σχετίζονται σ’ένα δοθέν μήνυμα με τον αποστολέα 

του. Υπάρχει ένα πιο επίσημο setup. 

 

  Ορισμός : Σχήματα Ψηφιακών Υπογραφών 

  Έστω m ένα διάστημα μηνύματος, k ένα διάστημα κλειδιού και s ένα σύνολο 

από bitstrings συγκεκριμένου μήκους, που λέγεται διάστημα υπογραφής. Για k ∈ K, 

ένας αλγόριθμος ψηφιακής υπογραφής sigK : M⇒S είναι μια μέθοδος για παραγωγή 

μιας ψηφιακής υπογραφής. Ένας αλγόριθμος ψηφιακής διόρθωσης                           

verK : M x S ⇒ {0,1}= F2 είναι μια μέθοδος διόρθωσης ότι μια ψηφιακή υπογραφή, 
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sigK(m)=c, είναι πιστοποιημένη (όπου 1 παριστάνει «αληθινό», όταν sigK(m)=c, και 0 

παριστάνει «λάθος», όταν sigK(m)≠c). Ένα σχήμα ψηφιακής υπογραφής 

συμπεριλαμβάνει έναν αλγόριθμο ψηφιακής υπογραφής και έναν αλγόριθμο ψηφιακής 

διόρθωσης. 

  Τυπικά, τα σχήματα ψηφιακών υπογραφών πρέπει να πληρούν δύο κριτήρια 

για να είναι ασφαλή. Εάν η Alice υπογράφει ένα μήνυμα m με sigK(m), θα πρέπει να 

είναι υπολογιστικά αδύνατο για έναν αντίπαλο να ανακτήσει το ζευγάρι (m, sigK(m)) 

που λέγεται η μή πλαστογραφημένη ιδιότητα. Κατά δεύτερο λόγο, εάν ο Bob 

λαμβάνει το sigK(m)=c από την Alice, τότε ο Bob πρέπει να είναι ικανός να 

διορθώσει ότι αυτό είναι η υπογραφή της Alice χρησιμοποιώντας το verK(c), που 

λέγεται η πιστοποιημένη ιδιότητα. 

  Είναι επίσης επιθυμητό ότι ένα σχήμα ψηφιακής υπογραφής ικανοποιεί δύο 

ακόμη ιδιότητες. Η πρώτη είναι ότι μετά την αναμετάδοσή της, ούτε o Bob ούτε η 

Mallory μπορούν να αλλάξουν το m, που λέγεται η μή εναλλακτική ιδιότητα, και ο 

Bob πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει στιγμιαία εάν το m φέρεται βαρέως, που 

λέγεται η μή ξαναχρησιμοποιημένη ιδιότητα. 

  Χρειαζόμαστε επίσης την ακόλουθη ιδέα πριν να παρουσιάσουμε το επόμενο 

σχήμα αναγνώρισης. Ένα πιστοποιητικό είναι μια ποσότητα πληροφορίας που έχει 

υπογραφεί από μια έμπιστη αρχή, όπως τον Trent. Τα είδη των πιστοποιητικών 

συμπεριλαμβάνουν πιστοποιητικά αναγνώρισης που περιέχουν μια αναγνωριστική 

πληροφορία οντότητας όπως είναι το πιστοποιητικό γέννησης, η πληροφορία 

διαβατηρίου, και ίσως μια λίστα δημοσίων κλειδιών, για παράδειγμα. 

  Τώρα είμαστε σε θέση να περιγράψουμε ένα σχήμα αναγνώρισης που είναι 

ένα εναλλακτικό στο πρωτόκολλο Fiege-Fiat-Shamir. Η ασφάλεια του ακόλουθου 

βασίζεται πάνω στο δυσχείριστο χαρακτήρα του προβλήματος διακριτού λογαρίθμου 

(DLP) και απαιτεί τις υπηρεσίες του Trent. Το παρακάτω εισήχθηκε το 1991. 

 

7.4.1. Πρωτόκολλο Αναγνώρισης Schnorr 

 

  Στάδιο εγκαθίδρυσης : Ο Trent επιλέγει καθένα από τα επόμενα : 

1. έναν μεγάλο πρώτο p τέτοιο ώστε το DLP στο Fp
* να είναι δυσχείριστο (ας πούμε, 

p≥ 2 1024).  
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2. έναν μεγάλο πρώτο διαιρέτη q του p-1 (ας πούμε, q≥2160). 

3. α ∈ Fp
* τέτοιο ώστε ordp(α)=q (ας πούμε, α=β (p-1)/q όπου β είναι μια πρωτόγονη 

ρίζα modulo p). 

4. μια παράμετρο t τέτοια ώστε q>2t (συνήθως t≥40). 

5. ένα ασφαλές σχήμα υπογραφής που ενσωματώνει ένα μυστικό αλγόριθμο 

ψηφιακής υπογραφής sigT(k) και ένα δημόσιο αλγόριθμο ψηφιακής διόρθωσης 

verT(k) για διόρθωση των υπογραφών του Trent. (Τυπικά το sigT(k) περιλαμβάνει 

μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού για ασφάλεια, αλλά θα 

παραλείψουμε αυτή εδώ για αυξημένη ευκρίνεια της παρουσίασης). Έπειτα ο Trent 

δημιουργεί ένα πιστοποιητικό για την Alice ως ακολούθως : 

6. ο Trent εγκαθιστά ένα bitstring που περιέχει πληροφορίες IA που αναγνωρίζει την 

Alice. Έπεiτα η Alice επιλέγει έναν ιδιωτικό τυχαίο μή αρνητικό εκθέτη e≤q-1 και 

υπολογίζει το u≡α-e(mod p), το οποίο το στέλνει στον Trent. Με την απόδειξη, ο 

Trent παράγει μια υπογραφή s=sigT(k) (IA, u). Έπειτα στέλνει το πιστοποιητικό 

c(Α)=(IA,u,s) στην Alice. 

 

  Πρωτόκολλο Αναγνώρισης :  Η Alice επιθυμεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της 

στον Bob, που πρέπει να διορθώσει τη ταυτότητά της. 

7. η Alice επιλέγει έναν τυχαίο μή αρνητικό ακέραιο k≤q-1 και υπολογίζει το        

γ≡αk (mod p). Εδώ το k λέγεται η διάπραξη. 

8. η Alice στέλνει το πιστοποιητικό της c(A) και το γ, που λέγεται η μαρτυρία, στον 

Bob. 

9. o Bob υπολογίζει το verT(k) ((IΑ,u,s))=1, και έτσι διορθώνει την υπογραφή του 

Trent. Έπειτα ο Bob επιλέγει ένα τυχαίο φυσικό αριθμό r≤2t , τον οποίο τον στέλνει 

στην Alice (εδώ το r λέγεται η πρόκληση). 

10. η Alice υπολογίζει το y≡k+er (mod q), το οποίο το στέλνει στον Bob (εδώ το y 

λέγεται η απάντηση). 

11. ο Bob υπολογίζει το δ≡αyur  (mod p), και αν δ≡γ (mod p), δέχεται την ταυτότητα 

της Alice. Αλλιώς, την απορρίπτει. 

  Τα βήματα 8 με 10 παριστάνουν ένα παράδειγμα ενός πρωτοκόλλου τριών 

περασμάτων. Προσέξτε ότι η Alice αποδεικνύει τη γνώση του e (χωρίς να 

αποκαλύπτει το e) με την απόκρισή της y στην πρόκληση r στο βήμα 10. Έτσι, αυτό 
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είναι ένα παράδειγμα μιας απόδειξης της γνώσης για την οποία θα πούμε 

περισσότερα ακολουθώντας το παράδειγμα. Για λόγους απεικόνισης, το ακόλουθο 

χρησιμοποιεί πιο μικρές τιμές από αυτές που προτάθηκαν στον παραπάνω 

αλγόριθμο. 

 

7.4.2. Παράδειγμα 

 

  Σε αυτή την απεικόνιση του παραπάνω πρωτοκόλλου, θα υποθέσουμε ότι ο 

Trent δημιούργησε ένα πιστοποιητικό για την Alice και ότι έχει ελεγχθεί από τον 

Bob ότι πραγματικά έχουμε την υπογραφή του Trent. Προχωράμε με το υπόλοιπο 

του πρωτοκόλλου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε p=4937, q=617 και t=9. Ξέρουμε ότι 

το α=1624 έχει τάξη 617 στο Fp
* , καθώς το 3 είναι μια πρωτόγονη ρίζα modulo p 

και α≡3(p-1)/q (mod p). Εάν ο ιδιωτικός εκθέτης της Alice είναι e=55, τότε υπολογίζει 

u≡α-e≡1624-55≡2967 (mod p).Αυτό ολοκληρώνει το στάδιο της εγκαθίδρυσης.  

Τώρα αν η Alice επιλέξει k=29, υπολογίζει γ≡αk≡162429≡4585 (mod 4937). 

 Εάν ο Βοb επιλέγει r=105 και το στέλνει στην Alice, αυτή υπολογίζει 

y≡k+er≡29+55⋅105≡251 (mod 617), το οποίο το στέλνει στον Bob που υπολογίζει, 

δ≡αyur≡1624251⋅2967105≡4585≡γ (mod 4937). Έτσι ο Bob δέχεται την ταυτότητα της 

Alice ως έγκυρη. 

  Τώρα θα συζητήσουμε κάποια γνωρίσματα του πρωτοκόλλου Schnorr, και 

πρώτα το πόσο ασφαλές είναι. Συγκρινόμενο με το πρωτόκολλο Fiege-Fiat-Shamir, 

το πρωτόκολλο του Schnorr είναι πολύ πιο ικανό. Η αιτία για αυτό είναι ότι η πιο 

έντονη υπολογιστικά λειτουργία είναι η modular εκθετοποίηση στο βήμα 7. Ωστόσο 

, σχεδιαστικά, αυτό μπορεί να υπολογιστεί offline. Στο βήμα 10 υπάρχει μια modular 

πρόσθεση και ένας modular πολλαπλασιασμός, έτσι ώστε οι online υπολογισμοί να 

είναι πολύ μέτριοι. Οι υπολογισμοί για το πρωτόκολλο Fiege-Fiat-Shamir είναι 

σημαντικά μεγαλύτεροι. Ο αλγόριθμος Schnorr σχεδιάστηκε μ’αυτή την 

υπολογιστική ικανότητα στο μυαλό για τέτοιες εφαρμογές όπως οι έξυπνες κάρτες 

με χαμηλή υπολογιστική ισχύ. Γενικά, το πρωτόκολλο Schnorr είναι κυρίως 

κατάλληλο όταν η Alice έχει περιορισμένη υπολογιστική ισχύ. Προσέξτε επίσης ότι 

περισσότερη υπολογιστική ικανότητα αποκτάται χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο 

τάξης q/(p-1), το οποίο χαμηλώνει τον αριθμό των bits που χρειάζονται για εκπομπή. 
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Επίσης αναφέραμε το πρωτόκολλο τριών περασμάτων που συμπεριλαμβάνεται στα 

βήματα 8 με 10. Αυτό ήταν μια χτιστή σχεδίαση του πρωτοκόλλου για να μειωθεί το 

bandwidth, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το πρωτόκολλο Fiege-Fiat-Shamir. 

  H παραπάνω συζήτηση δείχνει ότι  το πρωτόκολλο του Schnorr είναι ικανό 

και υποτίθεται ως ασφαλές βασιζόμενο στο δυσχείριστο του DLP, αλλά κανένας δεν 

έχει αποδείξει ότι το πρωτόκολλο είναι ασφαλές. Η ακόλουθη διαμόρφωση του 

πρωτοκόλλου, ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι είναι ασφαλής κάτω από την υπόθεση του 

δυσχείριστου ενός ιδιαίτερου διακριτού λογάριθμου. Αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε το 

1993. 

 

7.4.3. Okamoto Πρωτόκολλο Αναγνώρισης 

 

  Στάδιο εγκαθίδρυσης : O Trent επιλέγει καθένα από τα επόμενα : 

1. ένα μεγάλο πρώτο p και ένα μεγάλο πρώτο διαιρέτη q του p-1. 

2. α1 , α2    Fp
*  τέτοια ώστε ordp(α1)=q= ordp(α2). 

3. το e=logα1(α2) να κρατιέται μυστικό από όλους τους συμμετέχοντες, εκτός 

βεβαίως από τον Trent, και υποθέτουμε ότι είναι δυσχείριστο να υπολογιστεί το e. 

Έπειτα ο Trent εκτελεί τα βήματα 4-5 του πρωτοκόλλου του Schnorr, και δημιουργεί 

ένα πιστοποιητικό για την Alice ως ακολούθως : 

4. όπως στο βήμα 6 του πρωτοκόλλου του Schnorr, εγκαθίδρυται το IA, και η Alice 

μυστικά επιλέγει μη αρνητικούς ακεραίους e1 , e2 ≤q-1. 

Υπολογίζει το u ≡ α1
-e1α2

-e2  (mod p), το οποίο στέλνει στον Trent, ο οποίος παράγει 

το s=sigT(k)) (IA,u). Το πιστοποιητικό C(A)=(IA,u,s) στέλνεται έπειτα στην Alice. 

 

  Πρωτόκολλο Αναγνώρισης  : 

5. Η Alice επιλέγει τυχαίους μη αρνητικούς ακεραίους k1 , k2 ≤ q-1 και υπολογίζει το 

γ ≡ α1
k1α2

k2  (mod p). 

6. H Alice στέλνει το πιστοποιητικό της C(A) και το γ στον Bob. 

7. O Bob υπολογίζει το verT(k)) ((IA,u,s)), και εάν είναι 1 αποδέχεται την υπογραφή. 

Αλλιώς την απορρίπτει και τερματίζει το πρωτόκολλο. Με την αποδοχή, ο Bob 

επιλέγει έναν τυχαίο φυσικό αριθμό r≤2t, τον οποίο στέλνει στην Alice. 
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8. H Alice υπολογίζει τα y1 ≡  k1+e1r (mod q), και y2  ≡  k2+e2r (mod q), και στέλνει τα 

y1 , y2 στον Bob. 

9. O Bob υπολογίζει το δ ≡  α1
y1α2

y2 ur (mod p), και εάν δ ≡  γ (mod p), αποδέχεται 

την ταυτότητα της Alice. Αλλιώς την απορρίπτει. 

 

  Για παιδαγωγικούς σκοπούς, θα χρησιμοποιήσουμε φαινομενικώς μικρές 

τιμές στο παρακάτω παράδειγμα : 

 

7.4.4. Παράδειγμα  

 

  Έστω p=7487, q=197, t=7, α1=64, α2=99. Προσέξτε ότι και τα δύο α1 , α2  

έχουν τάξη q στο Fp
* καθώς το 5 είναι η αρχική ρίζα modulo p και α1=5(p-1)/q  ενώ 

α2=53(p-1)/q με 3 ≠ (p-1). Εάν η Alice μυστικά επιλέξει e1=101 και e2=51, τότε 

υπολογίζει το u ≡ α1
-e1α2

-e2 ≡   64-101 99-51 ≡  1119 (mod 7487). Έπειτα ο Trent 

δημιουργεί το C(A)=(IA
 , u , s) για αυτή, όπου s=sigT(k)(IA,u). Αυτό ολοκληρώνει το 

στάδιο της εγκαθίδρυσης. H Alice τώρα επιλέγει k1=180 και k2=8 τυχαία. 

Υπολογίζει το γ ≡ 64180
 998 ≡ 5843 (mod 7487). Έπειτα στέλνει το γ και το C(A) 

στον Bob. O Bob επιλέγει την πρόκληση r=5 και τη στέλνει στην Alice. Έπειτα 

υπολογίζει και τα εξής δύο : 

 y1 ≡  k1 + e1 r  ≡ 180 + 101• 5 ≡ 94 (mod 197), 

 y2 ≡  k2 + e2 r ≡  8 + 51• 5  ≡ 66 (mod 197), και τα στέλνει στον Bob. 

Αυτός υπολογίζει το δ ≡  6499•  9966 • 11195  ≡   5843 ≡ γ (mod 7487), και έτσι 

αποδέχεται την απόδειξη της ταυτότητας της Alice. 

 

7.4.5. Σύγκριση των δύο πρωτοκόλλων   

 

  H κύρια διαφορά μεταξύ των πρωτοκόλλων Schnorr και Okamoto είναι ότι 

το δεύτερο βασίζεται πάνω στον δυσχειρισμό του υπολογισμού του διακριτού 

λογαρίθμου logα1(α2)=e. Μπορεί να δειχτεί ότι, χωρίς τη συνεργασία με την Alice 

στο πρωτόκολλο, η Mallory δε μπορεί να πάρει καμία πληροφορία για τους 

ιδιωτικούς της εκθέτες e1 και e2. Έτσι είναι αντιμέτωπη με το δυσχείριστο πρόβλημα 

του υπολογισμού του e, ένα πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου. Αυτό είναι μια 

 143



απόδειξη για την ασφάλεια του πρωτοκόλλου Okamoto κάτω από την υπόθεση του 

δυσχειρισμού του υπολογισμού του e. Με όλα αυτά που είπαμε, το πρωτόκολλο του 

Schnorr είναι ακόμη γρηγορότερο, δοθέντος των επιπρόσθετων πληροφοριών που 

εμπεριέχονται στο πρωτόκολλο Okamoto. Έτσι, αν και δεν υπάρχει απόδειξη για την 

ασφάλεια του πρωτοκόλλου Schnorr, ακόμη δεν έχει κρυπταναλυθεί επιτυχώς. Με 

άλλα λόγια, δεν έχουν βρεθεί αδυναμίες. Έτσι, για αποδοτικότητα, ιδιαίτερα στη 

χρήση των έξυπνων καρτών, το πρωτόκολλο του Schnorr μπορεί να επιλεγεί 

πρακτικά. 

  Κλείνουμε αυτό το τμήμα με μια σύντομη συζήτηση ορισμένων επιθέσεων 

πάνω στα πρωτόκολλα αναγνώρισης. Έχουμε ήδη συζητήσει την επίθεση 

πρωσοποποίησης σ’αυτό το τμήμα, έτσι τη βγάζουμε από αυτά που ακολουθούν. 

 

7.4.6. Ταξινόμηση των Επιθέσεων Στα Πρωτόκολλα Αναγνώρισης 

 

  Τα παρακάτω περιγράφουν μόνο τρείς από τις πιο επιφανείς επιθέσεις : 

 

  Επίθεση Επιλεγμένου Κειμένου 

 

  Αυτή είναι μια επίθεση σ’ένα πρωτόκολλο απάντησης πρόκλησης όπου η 

Mallory επιλέγει προκλήσεις σύμφωνα με ορισμένο πλάνο που σχεδιάστηκε για να 

επαναφέρει πληροφορίες για το ιδιωτικό κλειδί της Alice. Για παράδειγμα, στο 

πρωτόκολλο του Schnorr, η Alice κωδικοποιεί την πρόκληση r με το y, έτσι αυτή η 

επίθεση συμπεριλαμβάνει επιλεγμένο καθαρό κείμενο. Μία μέθοδος για να 

εμποδιστεί αυτό το είδος της επίθεσης είναι να ενθέσουμε σε κάθε απάντηση 

πρόκλησης έναν τυχαίο αριθμό. 

 

  Ενισχυμένη Καθυστέρηση 

 

  Αυτό το είδος της επίθεσης συμπεριλαμβάνει την παρεμπόδιση εκ μέρους της 

Mallory ενός μηνύματος και επανάθεσής του αργότερα. Αυτό είναι ένα είδος της 

επίθεσης man-in-the-middle. Η άμυνα έναντι αυτού του είδους της επίθεσης μπορεί 
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να συμπεριλαμβάνει τη χρήση τυχαίων αριθμών σε συνάρτηση με διακοπές μικρής 

απόκρισης. 

 

  Επίθεση Επανάληψης ή Παιξίματος από την αρχή 

 

  Αυτό το είδος της επίθεσης συμπεριλαμβάνει τη χρήση πληροφορίας από μια 

προηγούμενη εκτέλεση του πρωτοκόλλου ώστε να γίνει προσπάθεια να ξεγελαστεί ο 

επιδιορθωτής. Η άμυνα κατά αυτής της επίθεσης μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη 

χρήση μεθόδων απόκρισης πρόκλησης, όπως επίσης τη χρήση παροδικών nonces, τα 

οποία είναι νούμερα που χρησιμοποιούνται ακριβώς μια φορά για το δοθέν 

πρωτόκολλο. Συχνά στα πρωτόκολλα απόκρισης πρόκλησης, ο όρος χρησιμοποιείται 

για να αναφερθούμε σ’ένα τυχαίο νούμερο με διαφοροποιημένα κριτήρια για την 

τυχαιότητα. 

  Υπάρχουν και άλλοι τύποι επιθέσεων και άλλα είδη πρωτοκόλλων 

αναγνώρισης βεβαίως. Ωστόσο, παρουσιάσαμε τα παραπάνω ως μια αξιοδίκαιη 

εισαγωγή στο θέμα και ως ένα κίνητρο για την επόμενη ενότητα καθώς τα 

πρωτόκολλα αναγνώρισης είναι ιδανικώς κατάλληλα για τη μετατροπή τους στα 

σχήματα υπογραφής. 

 

7.5. ΣΧΗΜΑΤΑ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 

Από τη στιγμή που οι Diffie και Hellman εισήγαγαν την ιδέα των ψηφιακών 

υπογραφών, πολλά σχήματα υπογραφών έχουν προταθεί στη κρυπτογραφική 

βιβλιογραφία. Αυτά τα σχήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως συμβατικά 

σχήματα ψηφιακών υπογραφών (για παράδειγμα, RSA και DSA) είτε ως special 

signature schemes εξαρτόμενα από τα γνωρίσματα ασφαλείας τους. Σε ένα 

συμβατικό σχήμα υπογραφής (το αρχικό μοντέλο καθορίζεται από τους Diffie και 

Hellman), γενικά υποθέτουμε την ακόλουθη κατάσταση : 

• Ο υπογραφέας γνωρίζει τα περιεχόμενα του μηνύματος που έχει 

υπογράψει 

• Ο οποιοσδήποτε που γνωρίζει το δημόσιο κλειδί του υπογραφέα 

μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα της υπογραφής κάθε στιγμή χωρίς την όποια 
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παρέμβαση ή εισαγωγή δεδομένου από τον υπογραφέα. (Τα σχήματα ψηφιακών 

υπογραφών με αυτή την ιδιότητα λέγονται αυτό-πιστοποιούμενα σχήματα 

υπογραφών) 

• Η ασφάλεια των σχημάτων υπογραφών βασίζεται σε συγκεκριμένες 

υποθέσεις θεωρίας πολυπλοκότητας. 

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι καλύτερο να χαλαρώσουν κάποιες από 

αυτές τις υποθέσεις, και/ή να προσθέσουμε συγκεκριμένα ειδικά γνωρίσματα 

ασφαλείας. Για παράδειγμα, όταν η Alice ζητάει από τον Bob να υπογράψει ένα 

συγκεκριμένο μήνυμα, μπορεί να μη θέλει από αυτόν να γνωρίζει τα περιεχόμενα 

του μηνύματος. Την περασμένη δεκαετία, μια ποικιλία ειδικών σχημάτων 

υπογραφής αναπτύχθηκαν για να βολέψουν άλλες ανάγκες ασφαλείας που μπορεί να 

είναι επιθυμητές σε διαφορετικές εφαρμογές. 

  Μία από τις πρωταρχικές εφαρμογές του RSA είναι στη χρήση των 

ψηφιακών υπογραφών. Προηγουμένως είχαμε δει ότι μια ψηφιακή υπογραφή είναι 

ένας μηχανισμός για να ενώνουμε πληροφορίες σε μια οντότητα, και 

συμπεριλαμβάνει μια διαδικασία διόρθωσης. Το πρώτο σχήμα υπογραφής που 

συζητάμε είναι ένα με ανάκτηση μηνύματος, που σημαίνει ότι το μήνυμα που 

στέλνεται δεν απαιτείται ως δεδομένο στον αλγόριθμο διόρθωσης. Σ’αυτή την 

περίπτωση, το αρχικό μήνυμα ανακτάται από την ίδια την υπογραφή. 

 

7.5.1. Σχήμα Υπογραφής RSA 

 

  Στάδιο Εγκαθίδρυσης : Η Alice επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα                      

m ∈ M= Z/nZ=l στον Bob. Επιλέγει ένα RSA modulus n=pq και ένα RSA ζεύγος 

κλειδιού (e,d) που λαμβάνεται μέσω του RSA αλγορίθμου παραγωγής κλειδιού. Το 

διάστημα κλειδιού είναι K={k=(n,p,q,e,d):ed  ≡ 1  (mod (φ(n))}, όπου n,e είναι 

δημόσια και p,q,d είναι ιδιωτικά. 

 

   Στάδιο Υπογραφής : Η ιδιωτική ψηφιακή υπογραφή της Alice sigK δίδεται 

από sigK(m) ≡  md ≡ c (mod n), και verK
  είναι ο δημόσιος αλγόριθμος διόρθωσής 

της. Στέλνει το (m,c) στον Bob. 
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  Στάδιο Διόρθωσης : ο Bob λαμβάνει το δημόσιο (e,verK) της Alice και 

υπολογίζει το verK(m,c) το οποίο είναι 1 ακριβώς όταν m ≡  ce (mod n), στην 

περίπτωση που αποδέχεται την υπογραφή, και αλλιώς την απορρίπτει. 

 

7.5.2. Παράδειγμα 

 

  Εάν η Alice παράγει n=pq=701 • 911 = 638611, e=251, d=553251, τότε 

φ(n)=637000. Εάν επιθυμεί να στείλει το m=11911 στον Bob, υπολογίζει το     

sigK(m)  ≡ 11911d ≡ 341076 (mod n) και στέλνει (m,c)=(11911,341076) στον Bob. 

Αφού πάρει τα δημόσια δεδομένα (e, verK) της Alice, υπολογίζει το verK(m,c)=1 

καθώς ce   ≡ 341076251
  ≡ 11911 ≡  m (mod 638611). 

  Όπως με το ίδιο το κρυπτοσύστημα RSA, ένας αντίπαλος που είναι ικανός να 

παραγοντοποιήσει το modulus n μπορεί να υπολογίσει το φ(n), έπειτα να 

χρησιμοποιήσει τον εκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη για να πάρει το d από το 

φ(n) και e. Έτσι, παραγοντοποιούμε αποτελέσματα σ’ένα συνολικό σπάσιμο του 

σχήματος. Έτσι λοιπόν, τα p και q πρέπει να επιλεγούν για να κάνουν την 

παραγοντοποίηση του n υπολογιστικά αδύνατη. Στην ακόλουθη συζήτηση, 

υποθέτουμε ότι το σχήμα υπογραφής RSA εφαρμόστηκε κατάλληλα, 

εξασφαλίζοντας ότι το ιδιωτικό κλειδί d της Alice είναι ασφαλές. 

  Προσέξτε ότι στο σχήμα ψηφιακής υπογραφής RSA, ο οποιοσδήποτε, όχι 

μόνο ο Bob, μπορεί να διορθώσει την υπογραφή της Alice καθώς το e γίνεται 

δημόσιο. Ωστόσο, μόνο η Alice μπορεί να υπογράψει το μήνυμα καθώς το sigK=d 

είναι ιδιωτικό. Αυτό επίσης εξασφαλίζει ότι η Alice δε μπορεί να αρνηθεί αργότερα 

ότι έστειλε το μήνυμα, καθώς κανένας άλλος θα μπορούσε να υπολογίσει το md. 

Αυτό λέγεται μη-απάρνηση. Μια ακόμη προστασία είναι να εξασφαλίσει ότι η 

ψηφιακή υπογραφή δε ξαναχρησιμοποιείται. Μια αιτία για να γίνει αυτό, με το RSA 

για παράδειγμα, είναι να επισυνάψουμε ένα timestamp. Έτσι, αντί μόνο για το 

μήνυμα m, η Alice θα είχε ένα μήνυμα μ’ένα timestamp t, έτσι το αρχικό μήνυμα θα 

ήταν M=(m,t). 

  Μια αναλογία για το σχήμα υπογραφής RSA είναι η υπογραφή εκ μέρους της 

Alice μιας κάρτας και η αποστολή της στον Bob. Υπάρχει μια μεταβλητή για το 

σχήμα RSA που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό υπογραφής και κρυπτογράφησης 

 147



δημοσίου κλειδιού. Εάν η Alice ήθελε να γράψει ένα γράμμα στο χαρτί, θα το 

υπέγραφε και θα το έβαζε στο φάκελλο. Μια αναλογία αυτού είναι η ψηφιακή 

υπογραφή του μηνύματος, και έπειτα η κρυπτογράφησή του. Έτσι, μετά το 

παραπάνω στάδιο υπογραφής, θα προσέθετε ένα στάδιο κρυπτογράφησης όπου 

κρυπτογραφεί με τον δημόσιο εκθέτη του Bob eB, έτσι στέλνεται το (m,c)eB. Έπειτα 

ο Bob χρησιμοποιεί τον ιδιωτικό RSA εκθέτη dB για να υπολογίσει το                           

((m,c) eB)dB  ≡  (m,c) (mod n), και χρησιμοποιεί το δημόσιο RSA εκθέτη της Alice 

για να υπολογίσει το ce ≡ m (mod n). Αυτή η παραπέρα κρυπτογράφηση του 

συνολικού μηνύματος με το δημόσιο κλειδί του Bob σιγουρεύει την 

εμπιστευτικότητα. Αυτή η μεταβλητή της υπογραφής RSA μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιοδήποτε σχήμα υπογραφής με ανάκτηση μηνύματος, ονομαστικά 

κατακερματίζοντας το μήνυμα και υπογράφοντας τον κατακερματισμό. Αυτό που 

έχει ως αποτέλεσμα είναι ένα σχήμα υπογραφής με παράρτημα, που σημαίνει ότι το 

μήνυμα απαιτείται ως δεδομένο για τον αλγόριθμο διόρθωσης. 

  Εάν διαλέξουμε έναν μικρό δημόσιο εκθέτη, η διόρθωση είναι σημαντικά 

ταχύτερη από την υπογραφή. Έτσι, το σχήμα υπογραφής RSA είναι καλά κατάλληλο 

σε συνθήκες όπου η διόρθωση υπογραφής είναι η κύρια λειτουργία που 

χρησιμοποιείται. Γίνεται ακόμη πιο ικανό εάν συμπεριλάβουμε τον Trent για να 

δημιουργήσουμε ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης για την Alice, το οποίο έχει να 

κάνει μόνο μια φορά. Τότε η διόρθωση μπορεί να λάβει χώρα αρκετές φορές από τον 

Bob και άλλες οντότητες με τις οποίες η Alice έχει επικοινωνία. Μπορεί να δειχτεί 

ότι για μηνύματα που δεν είναι μακρύτερα από το μισό του RSA modulus, το σχήμα 

υπογραφής RSA με ανάκτηση μηνύματος είναι το πιο αποδοτικό, όπου και αν η 

εμπόδιση του μηνύματος απαιτείται, τότε η πιο bandwidth-αποδοτική μέθοδος είναι 

το σχήμα υπογραφής RSA με παράρτημα. 

 

7.5.3. Τυφλό σχήμα υπογραφής  

 

Τα τυφλά σχήματα υπογραφής, πρωτοεισήχθησαν από τον Chaum, και 

επιτρέπουν ένα πρόσωπο να λάβει ένα μήνυμα που είναι υπογεγραμμένο από μια 

άλλη ομάδα χωρίς να αποκαλυφτεί οποιαδήποτε πληροφορία για το μήνυμα στην 

άλλη ομάδα. 
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Χρησιμοποιώντας τις RSA υπογραφές, ο Chaum έδειξε την εφαρμογή αυτής 

της ιδέας ως ακολούθως: Υποθέστε ότι η Alice διαθέτει ένα μήνυμα m που επιθυμεί 

να είναι υπογεγραμμένο από τον Bob, και δε θέλει από τον Bob να μάθει οτιδήποτε 

σχετικά με το m. Έστω (n,e) το δημόσιο κλειδί του Bob και (n,d) το ιδιωτικό του 

κλειδί. Η Alice παράγει μια τυχαία τιμή r τέτοια ώστε gcd(r, n) = 1 και στέλνει το 

 x = (re m) mod n στον Bob. H τιμή x «τυφλώνεται» από τη τυχαία τιμή r, καθώς ο 

Bob δε μπορεί να παράγει χρήσιμη πληροφορία από αυτό. Ο Bob επιστρέφει την 

υπογεγραμμένη τιμή t = xd mod n στην Alice. Καθώς xd ≡ (re m)d  ≡ r md mod n, η 

Alice μπορεί να αποκτήσει την αληθινή υπογραφή s του m υπολογίζοντας το 

 s = r-1 t mod n. 

 Τώρα το μήνυμα της Alice έχει μια υπογραφή που δε θα μπορούσε να 

αποκτήσει από μόνη της. Αυτό το σχήμα υπογραφής είναι ασφαλές εάν η 

παραγοντοποίηση και η εξαγωγή της ρίζας παραμένουν δύσκολα. Ωστόσο, άσχετα 

από την κατάσταση αυτών των προβλημάτων το σχήμα υπογραφής είναι χωρίς 

υποθέσεις «τυφλό» καθώς το r είναι τυχαίο. Το τυχαίο r δεν επιτρέπει τον 

υπογραφέα να μάθει για το μήνυμα ακόμη και αν ο υπογραφέας μπορεί να επιλύσει 

τα υποβόσκοντα δύσκολα προβλήματα. 

 Υπάρχουν πιθανά προβλήματα εάν η Alice μπορεί να δώσει ένα αυθαίρετο 

μήνυμα για να υπογραφεί, καθώς αυτό την καθιστά αποτελεσματικά ικανή να θέσει 

μια επιλεγμένη επίθεση μηνύματος. 

 Οι τυφλές υπογραφές έχουν αναρίθμητες χρήσεις συμπεριλαμβανομένου του 

timestamping, ανώνυμου ελέγχου πρόσβασης και ψηφιακών μετρητών. Έτσι δεν 

προκαλεί έκπληξη ότι υπάρχουν τώρα αναρίθμητες παραλλαγές στο τυφλό σχήμα 

υπογραφής. Περαιτέρω εργασία στις τυφλές υπογραφές έχει πραγματοποιηθεί τα 

πρόσφατα χρόνια. 

 

7.5.4. Σχήμα υπογραφής “fail-stop”  

 

 Ένα σχήμα υπογραφής παύσης λαθών είναι ένα είδος υπογραφής που 

εισήχθηκε από τους Van Heyst και Pederson για να προστατεύσουν έναντι της 

πιθανότητας ότι ένας αντίπαλος μπορεί να είναι ικανός να πλαστογραφήσει την 

υπογραφή ενός ατόμου. Είναι μια παραλλαγή του σχήματος υπογραφής one-time, 
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στο οποίο μόνο ένα απλό μήνυμα μπορεί να υπογραφεί και να προστατευθεί από ένα 

δοθέν κλειδί κάθε φορά. Το σχήμα βασίζεται στο πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου. 

Ιδιαίτερα, εάν ένας αντίπαλος μπορεί να πλαστογραφήσει μια υπογραφή, τότε ο 

πραγματικός υπογραφέας μπορεί να αποδείξει ότι αυτή η πλαστογραφία έλαβε χώρα 

επιδεικνύοντας τη λύση ενός υποθετικά δύσκολου προβλήματος. Έτσι η ικανότητα 

του πλαστογραφέα να επιλύσει αυτό το πρόβλημα μεταφέρεται στον πραγματικό 

υπογραφέα. 

 Ο όρος “fail-stop” αναφέρεται στο γεγονός ότι ο υπογραφέας μπορεί να 

ανιχνεύσει και να σταματήσει τις αποτυχίες, δηλαδή τις πλαστογραφίες. Προσέξτε 

ότι εάν ο αντίπαλος αποκτήσει ένα πραγματικό αντίγραφο του ιδιωτικού κλειδιού 

του υπογραφέα, η πλαστογραφία δε μπορεί να ανιχνευτεί. Αυτά που ανιχνεύει το 

σχήμα είναι πλαστογραφίες που βασίζονται στην κρυπτανάλυση. 

 

7.5.5. Ομαδική υπογραφή 

 

 Μια ομαδική υπογραφή, που εισήχθηκε από τους Chaum και van Heijst, 

επιτρέπει κάθε μέλος μιας ομάδας να υπογράψει ψηφιακά ένα αρχείο με ένα τέτοιο 

τρόπο που ο επαληθευτής μπορεί να επιβεβαιώσει ότι προήλθε από μια ομάδα, αλλά 

δε γνωρίζει ποιο άτομο στην ομάδα υπέγραψε το αρχείο. Το πρωτόκολλο επιτρέπει 

για την ταυτότητα του υπογραφέα να ανακαλυφτεί, σε περίπτωση διαφωνιών, από 

μια διαμορφωμένη ομαδική αρχή που έχει κάποια βοηθητική πληροφορία. 

Δυστυχώς, κάθε φορά που ένα μέλος της ομάδας υπογράφει ένα αρχείο, ένα νέο 

ζεύγος κλειδιού προκαλεί την ανάπτυξη του μήκους τόσο των μυστικών κλειδιών 

των μελών της ομάδας όσο και της βοηθητικής πληροφορίας της διαμορφωμένης 

αρχής. Αυτό τείνει να προκαλέσει στο σχήμα να γίνει «αδιάθετο» όταν 

χρησιμοποιείται από μια ομάδα για να υπογράψει αναρίθμητα μηνύματα ή όταν 

χρησιμοποιούνται για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Κάποιες βελτιώσεις έχουν 

γίνει στην αποδοτικότητα αυτού του σχήματος.  
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7.5.6. Σχήμα υπογραφής “one-time”  

 

 Ένα σχήμα υπογραφής one-time επιτρέπει την υπογραφή ενός μόνο απλού 

μηνύματος που χρησιμοποιεί ένα δοθέν κομμάτι ιδιωτικής (και δημόσιας) 

πληροφορίας. Ένα πλεονέκτημα ενός τέτοιου σχήματος είναι ότι θεωρείται γενικά 

αρκετά γρήγορο. Ωστόσο, το σχήμα τείνει να γίνει δυσμεταχείριστο όταν 

χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει πολλαπλά μηνύματα επειδή επιπρόσθετα 

δεδομένα χρειάζεται να παραχθούν για να υπογράψουν και να επαληθεύσουν κάθε 

νέο μήνυμα. Αντίθετα, με τα συμβατικά σχήματα υπογραφής όπως τον RSA, το ίδιο 

ζεύγος κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιστοποιήσει πολλαπλά αρχεία. 

Υπάρχει μια σχετικά ικανή εφαρμογή των one-time υπογραφών από τον Merkle που 

λέγεται Merkle Tree Signature Scheme, το οποίο δεν απαιτεί νέα ζεύγη κλειδιών για 

κάθε μήνυμα. 

 

7.5.7. Αδιάψευστο σχήμα υπογραφής  

 

Τα αδιάψευστα σχήματα υπογραφής, που πρωτοεισήχθηκαν από τους Chaum 

και Van Antwerpen, δεν είναι αυτοπιστοποιούμενα σχήματα υπογραφής, όπου οι 

υπογραφές μπορούν μόνο να επαληθευτούν με τη συγκατάθεση του συγγραφέα. 

Ωστόσο, εάν μια υπογραφή είναι επαληθεύσιμη μόνο με τη βοήθεια ενός 

υπογραφέα, ένας ανειλικρινής υπογραφέας μπορεί να αρνείται να πιστοποιήσει ένα 

γνήσιο αρχείο. Οι αδιάψευστες υπογραφές επιλύουν αυτό το πρόβλημα 

προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο που λέγεται πρωτόκολλο αποκήρυξης επιπρόσθετα 

στα κανονικά στοιχεία υπογραφής και επαλήθευσης. 

 Το σχήμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού 

που βασίζεται στο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου. Το τμήμα υπογραφής του 

σχήματος είναι παρόμοιο με άλλα σχήματα υπογραφής διακριτού λογαρίθμου. Η 

επαλήθευση πραγματοποιείται με ένα πρωτόκολλο πρόκλησης-απόκρισης όπου ο 

επαληθευτής, Alice, στέλνει μια πρόκληση στον υπογραφέα, Βοb, και βλέπει την 

απάντηση για να επαληθεύσει την υπογραφή. Η διαδικασία αποκήρυξης είναι 

παρόμοια. Η Alice στέλνει μια πρόκληση και η απάντηση του Bob δείχνει ότι η 

υπογραφή δεν είναι δική του. (Εάν ο Bob δεν λαμβάνει μέρος, μπορεί να υποτεθεί 
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ότι το αρχείο είναι αυθεντικό). Η πιθανότητα ότι ένας ανειλικρινής υπογραφέας είναι 

ικανός για να παραπλανήσει επιτυχώς τον επαληθευτή είτε στη διαδικασία 

επαλήθευσης ή αποκήρυξης είναι 1/p όπου p είναι ο πρώτος αριθμός στο ιδιωτικό 

κλειδί του υπογραφέα. Εάν θεωρήσουμε το μέσο 768-bit ιδιωτικό κλειδί, υπάρχει 

μόνο μια ελάχιστη πιθανότητα ότι ο υπογραφέας θα είναι ικανός να αποκηρύξει ένα 

αρχείο που έχουν υπογράψει. 

 

7.5.8. Υπογραφές on-line / off-line 

 

 Τα σχήματα υπογραφών on-line / off-line είναι ένας τρόπος να εξετάζεις το 

γεγονός ότι πολλά σχήματα ψηφιακών υπογραφών γενικού σκοπού έχουν υψηλές 

υπολογιστικές απαιτήσεις. Τα σχήματα on-line / off-line δημιουργούνται ενώνοντας 

μαζί ένα σχήμα υπογραφής γενικού σκοπού και ένα σχήμα υπογραφής one-time με 

ένα τέτοιο τρόπο που το κύριο μέρος του υπολογιστικού φορτίου για μια λειτουργία 

υπογραφής να μπορεί να εκτελεστεί πριν ο υπογραφέας γνωρίσει το μήνυμα που θα 

υπογραφεί. 

 Ακριβέστερα, έστω ένα ψηφιακό σχήμα υπογραφής γενικού σκοπού και ένα 

σχήμα υπογραφής one-time. Αυτά τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί για 

να καθορίσουν ένα σχήμα υπογραφής on-line / off-line που δουλεύει ως ακολούθως : 

1. Παραγωγή ζεύγους κλειδιού. Ένα δημόσιο ή ιδιωτικό ζεύγος κλειδιού  

KP /KS  παράγεται για το σχήμα υπογραφής γενικού σκοπού. Αυτά είναι επίσης τα 

δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά για το σχήμα on-line / off-line. 

      2.  H off-line φάση της υπογραφής. Ένα δημόσιο/ιδιωτικό ζέυγος κλειδιού TP/TS    

παράγεται για το σχήμα υπογραφής one-time. Το δημόσιο κλειδί TP για το σχήμα   

one-time υπογράφεται με το ιδιωτικό κλειδί KS  για το σχήμα γενικού σκοπού για να 

παράγει μια υπογραφή SK(TP). 

      3. Η on-line φάση της υπογραφής. Για να υπογράψεις ένα μήνυμα m, 

χρησιμοποίησε το σχήμα one-time για να υπογράψεις το m με το ιδιωτικό κλειδί TS , 

υπολογίζοντας τη τιμή ST(m). Η υπογραφή του m είναι τότε η τριάδα                      

(TP, SK(TP), ST(m)).  

Προσέξτε ότι τα βήματα 2 και 3 πρέπει να εκτελεστούν για κάθε μήνυμα που 

υπογράφεται. Ωστόσο, το σημείο της χρήσης ενός σχήματος on-line / off-line είναι 
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ότι το βήμα 2 μπορεί να εκτελεστεί πριν το μήμυμα m επιλεγεί και διατεθεί στον 

υπογραφέα. Ένα σχήμα υπογραφής on-line / off-line μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 

σχήμα υπογραφής one-time που είναι πολύ γρηγορότερο από ένα σχήμα υπογραφής 

γενικού σκοπού, και αυτό μπορεί να κάνει τις ψηφιακές υπογραφές πολύ πιο 

πρακτικές σε μια ποικιλία σεναρίων. Ένα σχήμα υπογραφής on-line / off-line μπορεί 

να θεωρηθεί ως το ανάλογο ψηφιακής υπογραφής ενός ψηφιακού φακέλου. 

 

7.5.9. Τι είναι μια διαμορφωμένη υπογραφή επιβεβαίωσης ; 

 

Μια διαμορφωμένη υπογραφή επιβεβαίωσης θέτει μια ισορροπία μεταξύ των 

αυτό-πιστοποιούμενων ψηφιακών υπογραφών και των αποδείξεων μηδενικής 

γνώσης. Ενώ οι πρώτες επιτρέπουν τον οποιοδήποτε να επαληθεύσει μια υπογραφή, 

οι δεύτερες μπορούν να πείσουν έναν πελάτη σε ένα χρόνο αυθεντικότητας ενός 

δοθέντος αρχείου, και μόνο μέσω αλληλεπίδρασης με τον υπογραφέα. Μια 

διαμορφωμένη υπογραφή επιβεβαίωσης επιτρέπει ορισμένες διαμορφωμένες ομάδες 

να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα ενός αρχείου χωρίς την ανάγκη για τα 

δεδομένα του υπογραφέα. Την ίδια χρονική στιγμή, χωρίς τη βοήθεια είτε του 

υπογραφέα είτε των διαμορφωμένων ομάδων, δεν είναι πιθανό να επαληθευτεί η 

αυθεντικότητα ενός δοθέντος αρχείου. Ο Chaum ανέπτυξε εφαρμογές 

διαμορφωμένων υπογραφών επιβεβαίωσης με έναν ή περισσότερους επιβεβαιωτές 

χρησιμοποιώντας τις RSA ψηφιακές υπογραφές. 

 

7.5.10. Τι είναι τα κρύφια κανάλια ; 

 

 Τα κρύφια κανάλια επικοινωνίας (επίσης λέγονται ύψιστα κανάλια) συχνά 

έχουν κίνητρο το να είναι λύσεις στο πρόβλημα των «κρατουμένων». Θεωρήστε δύο 

κρατούμενους σε διαφορετικά κελιά που επιθυμούν να ανταλλάξουν μηνύματα, 

αλλά πρέπει να το κάνουν αυτό μέσα από τον φρουρό, που επιθυμεί πλήρη άποψη 

των μηνυμάτων (αυτό σημαίνει χωρίς κρυπτογράφηση). Ένα κρύφιο κανάλι καθιστά 

ικανούς τους κρατούμενους να ανταλλάξουν κρυφές πληροφορίες μέσα από 

μηνύματα που εμφανίζονται αβλαβή. Ένα κρύφιο κανάλι απαιτεί πριν τη συμφωνία 

από τη μεριά των κρατούμενων. Για παράδειγμα εάν μια λέξη μονού μήκους 
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αντιστοιχεί σε «1» και μια λέξη ζυγού μήκους αντιστοιχεί στο «0», τότε η 

προηγούμενη πρόταση περιέχει το ύψιστο μήνυμα «101011010011». 

Μια σημαντική χρήση των κρύφιων καναλιών βρίσκεται στις ψηφιακές 

υπογραφές.  Εάν χρησιμοποιούνται τέτοιες υπογραφές, ένας κρατούμενος μπορεί να 

πιστοποιήσει μαζί το μήνυμα και να εξάγει το ύψιστο μήνυμα. Ο Gustavus Simmons 

επινόησε έναν τρόπο για να αποκρύψει ένα ύψιστο κανάλι στο DSA που 

χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα bits (αυτό σημαίνει, αυτά που δε χρησιμοποιήθηκαν 

για την ασφάλεια της υπογραφής), αλλά απαιτεί από τον πελάτη να έχει το μυστικό 

κλειδί του αποστολέα. Ένα τέτοιο σχήμα λέγεται broadband και έχει το μειονέκτημα 

ότι ο πελάτης είναι ικανός να πλαστογραφήσει την υπογραφή του αποστολέα. Ο 

Simmons επίσης επινόησε σχήματα που χρησιμοποιούν λιγότερα από τα διαθέσιμα 

bits για ένα ύψιστο κανάλι (αυτά λέγονται narrowband σχήματα) αλλά δεν απαιτούν 

από τον πελάτη να έχει το μυστικό κλειδί του αποστολέα.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

8.1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 Η παραγοντοποίηση είναι η ενέργεια του διαχωρισμού ενός ακεραίου σε ένα 

σύνολο μικρότερων ακεραίων (παραγόντων) τα οποία, όταν πολλαπλασιάζονται 

μαζί, σχηματίζουν τον αρχικό ακέραιο. Για παράδειγμα, οι παράγοντες του 15 είναι 

τα 3 και 5. Το πρόβλημα παραγοντοποίησης είναι να βρεθούν τα 3 και 5 όταν δίδεται 

το 15. Η παραγοντοποίηση πρώτων απαιτεί τον διαχωρισμό ενός ακεραίου σε 

παράγοντες που είναι πρώτοι αριθμοί. Κάθε ακέραιος έχει μια μοναδική 

παραγοντοποίηση πρώτων. Ο πολλαπλασιασμός δύο πρώτων ακεραίων μαζί είναι 

εύκολος, αλλά όσο ξέρουμε, η παραγοντοποίηση του προϊόντος των δύο ( ή 

περισσότερο) πρώτων αριθμών είναι πολύ πιο δύσκολη. 

 Η παραγοντοποίηση είναι το υποβόσκον, πιθανότατα δύσκολο πρόβλημα 

πάνω στο οποίο διάφορα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού βασίζονται, 

συμπεριλαμβάνοντας τον αλγόριθμο RSA. Παραγοντοποιώντας ένα RSA modulus 

θα επέτρεπε έναν εισβολέα να ξεκαθαρίσει το ιδιωτικό κλειδί. Έτσι, ο οποιοσδήποτε 

που μπορεί να παραγοντοποιήσει το modulus μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα 

μηνύματα και να πλαστογραφήσει τις υπογραφές. Η ασφάλεια του αλγορίθμου RSA 

εξαρτάται από το πρόβλημα της παραγοντοποίησης που είναι δύσκολο και την 

παρουσία κανενός άλλου είδους επίθεσης. Υπήρχε κάποια πρόσφατη απόδειξη ότι το 

σπάσιμο του κρυπτοσυστήματος RSA δεν είναι ισοδύναμο της παραγοντοποίησης. 

Δεν έχει αποδειχτεί ότι η παραγοντοποίηση θα πρέπει να είναι δύσκολη, και έτσι 

παραμένει μια πιθανότητα ότι μια γρήγορη και εύκολη μέθοδος παραγοντοποίησης  

μπορεί να ανακαλυφτεί. Έτσι οι ερευνητές της παραγοντοποίησης θεωρούν αυτή τη 

πιθανότητα απομακρυσμένη. 

 Δεν είναι απαραίτητα αληθινό ότι ένα μεγάλο νούμερο είναι πιο δύσκολο να 

παραγοντοποιηθεί από ένα μικρό νούμερο. Για παράδειγμα, ο αριθμός 101000 είναι 

εύκολο να παραγοντοποιηθεί, τη στιγμή που το 155 ψηφίων νούμερο 

παραγοντοποιήθηκε μετά από επτά μήνες εκτεταμένων υπολογισμών. Αυτό που 

είναι αληθινό γενικά είναι ότι ένας αριθμός με μεγάλους πρώτους παράγοντες είναι 

πιο δύσκολο να παραγοντοποιηθεί από έναν αριθμό με μικρούς πρώτους 
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παράγοντες. (ακόμη, ο χρόνος τρεξίματος κάποιων αλγόριθμων παραγοντοποίησης 

εξαρτάται από το μέγεθος του αριθμού μόνο και όχι από το μέγεθος των πρώτων 

παραγόντων του). Έτσι εξηγείται γιατί το μέγεθος του modulus στον αλγόριθμο RSA 

αποφασίζει πόσο ασφαλής μια αληθινή χρήση του κρυπτοσυστήματος RSA είναι. 

Ονομαστικά, το RSA modulus είναι το προϊόν δύο μεγάλων πρώτων. Με ένα 

μεγαλύτερο modulus, οι πρώτοι γίνονται μεγαλύτεροι και έτσι ένας εισβολέας 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να το παραγοντοποιήσει. Ακόμη, θυμηθείτε ότι 

ένας αριθμός με μεγάλους πρώτους παράγοντες μπορεί να επεξεργαστεί 

συγκεκριμένες ιδιότητες κάνοντας τον εύκολο να παραγοντοποιηθεί. Για 

παράδειγμα, αυτή είναι η υπόθεση εάν οι πρώτοι παράγοντες είναι πολύ κοντά ο 

ένας στον άλλο. 

    

8.1.1. Ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι παραγοντοποίησης σε χρήση σήμερα ; 

 

 Η παραγοντοποίηση είναι ένα πολύ ενεργό πεδίο έρευνας στο χώρο των 

μαθηματικών και των επιστημόνων υπολογιστών. Οι καλύτεροι αλγόριθμοι 

παραγοντοποίησης αναφέρονται παρακάτω με κάποιες αναφορές και στις μεγάλες Ο 

ασυμπτωτικές τους ικανότητες. Το σύμβολο Ο αναφέρεται στο πάνω όριο του 

ασυμπτωτικού χρόνου τρεξίματος ενός αλγόριθμου. 

 Οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης έρχονται σε δύο παραλλαγές, ειδικού 

σκοπού και γενικού σκοπού. Η ικανότητα του πρώτου εξαρτάται από το νούμερο 

που πρόκειται να παραγοντοποιηθεί. Οι αλγόριθμοι ειδικού σκοπού είναι οι 

καλύτεροι για την παραγοντοποίηση αριθμών  με μικρούς παράγοντες, αλλά τα 

νούμερα που χρησιμοποιούνται για το modulus στο κρυπτοσύστημα RSA δεν έχουν 

καθόλου μικρούς παράγοντες. Έτσι, οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης γενικού 

σκοπού είναι οι πιο σημαντικοί στο περιεχόμενο των κρυπτογραφικών συστημάτων 

και την ασφάλειά τους. 

 Οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης ειδικού σκοπού εμπεριέχουν την μέθοδο 

Pollard rho με αναμενόμενο χρόνο τρεξίματος Ο( p ), και η μέθοδος Pollard p-1, με 

χρόνο τρεξίματος Ο(p’), όπου p’ είναι ο μεγαλύτερος πρώτος παράγοντας του p-1. H 

μέθοδος Pollard p+1 είναι επίσης ένας αλγόριθμος παραγοντοποίησης ειδικού 

σκοπού, με χρόνο τρεξίματος Ο(p’), όπου p’ είναι ο μεγαλύτερος πρώτος 
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παράγοντας του p+1. Όλα αυτά χρειάζονται μια ποσότητα χρόνου που είναι εκθετική 

στο μέγεθος ( μήκος  bit) του p, τον πρώτο παράγοντα που βρίσκουνε. Έτσι αυτοί οι 

αλγόριθμοι είναι πολύ σιγανοί για τις περισσότερες εργασίες παραγοντοποίησης. Η 

μέθοδος των ελλειπτικών καμπυλών είναι ανώτερη από αυτές. Ο ασυμπτωτικός 

χρόνος τρεξίματός    της είναι Ο(e√[2(lnp))lnlnp)]). Η μέθοδος αυτή (ECM) 

χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη για να βρεθούν παράγοντες τυχαίων 

παραγόμενων αριθμών. Δεν είναι αρκετά γρήγορο για να παραγοντοποιήσουμε ένα 

μεγάλο modulus του είδους που χρησιμοποιείται στο κρυπτοσύστημα RSA. 

 Ο καλύτερος αλγόριθμος παραγοντοποίησης γενικού σκοπού σήμερα είναι ο 

Number Field Sieve (NFS), που τρέχει σε χρόνο περίπου O(e1.9(lnn)1/3 (lnlnn)2/3). 
Πρωτύτερα, ο πιο πλατιά χρησιμοποιημένος αλγόριθμος γενικού σκοπού ήταν ο 

Multiple Polynomial Quadratic Sieve (MPQS), ο οποίος έχει χρόνο τρεξίματος 

Ο(e(lnn)1/2 (lnlnn)1/2). 
 Πρόσφατες βελτιώσεις στον Number Field Sieve κάνουν τον NFS πιο 

αποδοτικό από τον MPQS στην παραγοντοποίηση αριθμών μεγαλύτερων από 115 

ψηφίων, τη στιγμή που ο MPQS είναι καλύτερος για μικρούς αριθμούς. Όταν ο   

RSA-129 παραγοντοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του MPQS, μια 

παραλλαγή του NFS χρησιμοποιήθηκε στην πρόσφατη παραγοντοποίηση του     

RSA-155 (ένας αριθμός 155 ψηφίων). Τώρα εκτιμάται ότι εάν ο NFS είχε 

χρησιμοποιηθεί για τον RSA-129, θα έπαιρνε ένα τέταρτο του χρόνου. Καθαρά, ο 

NFS έχει αντικαταστήσει τον MPQS ως ο πιο πλατιά χρησιμοποιημένος αλγόριθμος 

παραγοντοποίησης. 

 Ένα «γενικό νούμερο» είναι κάποιο με μη ειδική φόρμα που μπορεί να το 

κάνει ευκολότερο να παραγοντοποιεί. Τα moduli που χρησιμοποιούνται στο 

κρυπτοσύστημα RSA δημιουργούνται για να είναι γενικοί αριθμοί. Ένα νούμερο που 

είναι «ειδικής μορφής» σημαίνει γενικά ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να το 

εκφράζεις. Για παράδειγμα, το νούμερο μπορεί να είναι ένα νούμερο Fermat, που 

σημαίνει ότι είναι ισοδύναμο στο 2(2)n +1 για κάποιο αριθμό n. To Cunningham 

Project κρατάει ίχνη από παραγοντοποιήσεις αριθμών με ειδικές φόρμες και διατηρεί 

μια “10 Most Wanted” λίστα των επιθυμητών παραγοντοποιήσεων. Ένας καλός 

τρόπος να υπηρετούμε την πρόσφατη δυνατότητα παραγοντοποίησης των «γενικών 
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αριθμών» είναι να κοιτάμε σε πρόσφατα αποτελέσματα της RSA Factoring 

Challenge. 

 

8.1.2. Τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στην ικανότητα παραγοντοποίησης ; 

 

 Η παραγοντοποίηση έχει γίνει ευκολότερη τα τελευταία 15 χρόνια για τρείς 

αιτίες. Το computer hardware έχει γίνει πιο δυνατό, οι computers έχουν γίνει 

αφθονότεροι και λιγότερο ακριβοί, και καλύτεροι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης 

έχουν αναπτυχθεί. 

 Η βελτίωση στο hardware θα συνεχίσει ασταμάτητα, αλλά είναι σημαντικό 

να κατανοήσουμε ότι οι βελτιώσεις στο hardware κάνουν το κρυπτοσύστημα RSA 

πιο ασφαλές. Αυτό συμβαίνει γιατί μια βελτίωση στο hardware που επιτρέπει έναν 

εισβολέα να παραγοντοποιήσει ένα νούμερο δύο ψηφίων πιο αργά απ’ότι πριν, θα 

επιτρέπει την ίδια στιγμή έναν νόμιμο χρήστη του RSA αλγόριθμου να 

χρησιμοποιήσει μια ντουζίνα κλειδιών ψηφίων μακρύτερα απ’ότι πριν. Έτσι, αν και 

η βελτίωση στο hardware βοηθάει τον εισβολέα, βοηθάει τον νόμιμο χρήστη πολύ 

περισσότερο. Ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος που στο μέλλον η παραγοντοποίηση 

θα λαμβάνει χώρα χρησιμοποιώντας ταχύτερες μηχανές από αυτές που είναι 

πρόσφατα διαθέσιμες, και αυτές οι μηχανές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

επιτεθούν σε κλειδιά του κρυπτοσυστήματος RSA που παρήχθηκαν στο παρελθόν. 

Σε αυτό το σενάριο, ο εισβολέας από μόνος του λαμβάνει όφελος από τη βελτίωση 

στο hardware. Αυτή η θεώρηση επιχειρηματολογεί για τη χρήση ενός μεγαλύτερου 

μεγέθους κλειδιού σήμερα απ’ότι ένας θα θεωρούσε διαφορετικά να εγκρίνει. 

Επίσης επιχειρηματολογεί για την αντικατάσταση του κλειδιού ενός με ένα 

μεγαλύτερο κλειδί κάθε λίγα χρόνια, ώστε να κερδίζεται πλεονέκτημα από την 

παραπάνω ασφάλεια που προσφέρεται από τις βελτιώσεις στο hardware. Αυτό το 

σημείο έχει ισχύ και για άλλα συστήματα δημοσίου κλειδιού επίσης. 

 Πρόσφατα, ο αριθμός των υπολογιστών αυξήθηκε δραματικά. Τη στιγμή που 

οι υπολογιστές έγιναν σταδιακά πιο δυνατοί, η αύξηση στη δύναμή τους δε 

συγκρίνεται με την αύξησή τους στον αριθμό. Καθώς κάποιοι αλγόριθμοι 

παραγοντοποίησης μπορούν να εκτελεστούν με πολλούς υπολογιστές να δουλεύουν 

μαζί, όσο πιο πολλοί υπολογιστές είναι αφιερωμένοι σε ένα πρόβλημα, τόσο 
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ταχύτερα το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Διαφορετικά από τον παράγοντα βελτίωσης 

του hardware, η διαθεσιμότητα των υπολογιστών δεν κάνει το κρυπτοσύστημα RSA 

πιο ασφαλές. 

 Καλύτεροι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης έχουν δώσει μεγαλύτερη βοήθεια 

στον εισβολέα απ’ότι οι βελτιώσεις στο hardware. Καθώς το κρυπτοσύστημα RSA 

και η κρυπτογραφία γενικά έχουν τραβήξει πολλή προσοχή, έτσι έχει και με το 

πρόβλημα παραγοντοποίησης, και πολλοί ερευνητές βρήκαν νέες μεθόδους 

παραγοντοποίησης ή βελτιωμένες σε σχέση με άλλες. Αυτό έχει κάνει την 

παραγοντοποίηση ευκολότερη για αριθμούς οποιουδήποτε μεγέθους, ανεξάρτητα 

από την ταχύτητα του hardware. Ωστόσο, η παραγοντοποίηση είναι ακόμη ένα πολύ 

δύσκολο πρόβλημα. 

 Η αύξηση στο μέγεθος του κλειδιού μπορεί να υπερκεράσει οποιαδήποτε 

μείωση στην ασφάλεια λόγω των βελτιώσεων των αλγορίθμων. Στην 

πραγματικότητα, ανάμεσα σε γενικές βελτιώσεις στο computer hardware και σε 

βελτιώσεις σε γενικού σκοπού hardware, οι αυξήσεις στο μέγεθος του κλειδιού 

(διατηρώντας μια σταθερή ταχύτητα των λειτουργιών του αλγορίθμου RSA) 

κράτησαν στον ίδιο βαθμό ή προσπέρασαν τις αυξήσεις στην αποδοτικότητα του 

αλγορίθμου, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μη καθαρή απώλεια της ασφάλειας. Καθώς 

το hardware συνεχίζει να βελτιώνεται με ένα ταχύτερο ρυθμό απ’ότι το ρυθμό στον 

οποίο η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων παραγοντοποίησης μειώνεται, η ασφάλεια 

του κρυπτοσυστήματος RSA θα αυξάνεται, υποθέτοντας ότι οι χρήστες κανονικά 

αυξάνουν τα μεγέθη κλειδιών με κατάλληλες ποσότητες. Η ανοιχτή ερώτηση είναι 

το πόσο ταχύτεροι οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης μπορούν να γίνουν, θα 

μπορούσε να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο στην ταχύτητα παραγοντοποίησης, 

αλλά αυτό το όριο παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, εάν μια «εύκολη» λύση στο 

πρόβλημα παραγοντοποίησης μπορεί να βρεθεί, η σχετιζόμενη αύξηση στα μεγέθη 

κλειδιού θα καθιστούσε το σύστημα RSA μη πρακτικό. 

 Η παραγοντοποίηση πιστεύεται πλατιά ότι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, 

αλλά αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχτεί. Έτσι, παραμένει μια πιθανότητα ότι ένας 

εύκολος αλγόριθμος παραγοντοποίησης θα ανακαλυφτεί. Αυτή η ανάπτυξη, που θα 

μπορούσε να αδυνατίσει σημαντικά το κρυπτοσύστημα RSA, θα ήταν πολύ 
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εκπληκτικό και η πιθανότητα θεωρείται απομακρυσμένη από τους πιο ενεργούς 

ερευνητές στην έρευνα παραγοντοποίησης. 

 Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ότι κάποιος θα αποδείξει ότι η 

παραγοντοποίηση είναι δύσκολη. Μια τέτοια ανάπτυξη, ενώ δεν αναμένεται στην 

παρούσα κατάσταση της θεωρητικής έρευνας παραγοντοποίησης, θα εγγυόταν την 

ασφάλεια του κρυπτοσυστήματος RSA κατά ένα συγκεκριμένο μέγεθος κλειδιού. 

 Ακόμη και αν δεν ανακαλυφτούν καινούργια πράγματα στους αλγόριθμους 

παραγοντοποίησης, μαζί τα παροβλήματα παραγοντοποίησης και του διακριτού 

λογαρίθμου, μπορούν να επιλυθούν αποδοτικά σε ένα κβάντο - υπολογιστή, εάν ένας 

τέτοιος αναπτυχθεί κάποτε. 

 

8.1.3. RSA Factoring Challenge  

  

 Tο RSA Factoring Challemge άρχισε τον Μάρτιο του 1991 από το RSA Data 

Security (τώρα λέγεται RSA Security) για να κρατήσει κοντά με την κατάσταση της 

τέχνης στην παραγοντοποίηση. Σύμφωνα με αυτό, πολλοί περισσότεροι από χιλιάδες 

αριθμοί παραγοντοποιήθηκαν, με τους παραγοντοποιητές να επιστρέφουν πολύτιμες 

πληροφορίες πάνω στις μεθόδους που χρησιμοποίησαν για να ολοκληρώσουν τις 

παραγοντοποιήσεις. Το Factoring Challenge παρέχει ένα από τα μεγαλύτερα 

κρεβάτια δοκιμής για τις εφαρμογές παραγοντοποίησης και παρέχει μια από τις 

μεγαλύτερες συλλογές των αποτελεσμάτων παραγοντοποίησης από πολλούς 

διαφορετικούς ειδικούς ανά τον κόσμο. Σύντομα, αυτή η τεράστια ποσότητα 

πληροφορίας μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για να συγκρίνουμε την 

αποδοτικότητα διαφορετικών τεχνικών παραγοντοποίησης όπως αυτές εφαρμόζονται 

και χρησιμοποιούνται στην πράξη. Καθώς η ασφάλεια του κρυπτοσυστήματος 

δημοσίου κλειδιού RSA βασίζεται πάνω στην ανικανότητα να παραγοντοποιήσουμε 

μεγάλους αριθμούς ενός ειδικού τύπου, η κρυπτογραφική σημαντικότητα αυτών των 

αποτελεσμάτων είναι προφανής. 

 Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μέχρι εδώ είναι η παραγοντοποίηση του    

RSA-155 (ενός αριθμού 155 ψηφίων), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 

1999 μετά από επτά μήνες. Μια ομάδα που αποτελείται από τους Arjen K. Lenstra 

και Herman te Riele εκτέλεσαν τους απαραίτητους υπολογισμούς σε 300 
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workstations και PCs. H παραγοντοποίηση αυτού του αριθμού των 512bits είναι 

κρίσιμη καθώς το 512 είναι το προτοποθετημένο μέγεθος κλειδιού που 

χρησιμοποιείται για το σημαντικό μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στο internet. Το 

αποτέλεσμα δείχνει ότι μια καλά οργανωμένη ομάδα χρηστών όπως το 

distributed.net μπορεί να είναι ικανό να σπάσει ένα 512bit κλειδί σε μόνο μερικές 

ημέρες. 

 Ακόμη, η πρακτική σημαντικότητα της παραγοντοποίησης του RSA-155 δεν 

θα έπρεπε να ξεπεραστεί. To αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά το κόστος 

για το σπάσιμο του 512bit κλειδιού είναι ακόμη αρκετά υψηλό για να εμποδίσει 

πιθανούς εισβολείς να εφαρμόσουν τις τεχνικές σε μια πλατύτερη βάση. Θεωρείστε 

αυτό σαν μια υπόμνηση της σημαντικότητας της επιλογής αρκετών μεγάλων 

μεγεθών κλειδιών. H επιλογή μεγέθους κλειδιού τουλάχιστον 768bits είχε προταθεί 

από τα RSA Laboratories πολύ πιο πριν από την παραγοντοποίηση.  

 

8.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Το πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου εφαρμόζεται σε μαθηματικές δομές που 

λέγονται groups. Το group είναι μια συλλογή στοιχείων μαζί με μια δυαδική 

λειτουργία στην οποία θα αναφερόμαστε ως group πολλαπλασιασμό. Για  ένα 

στοιχείου g του group και ένα νούμερο n, ας θεωρήσουμε ότι το gn δηλώνει το 

στοιχείο που λαμβάνεται πολλαπλασιάζοντας το g με τον εαυτό του n φορές, 

g2=g*g, g3=g*g*g, και πάει λέγοντας.  

Το πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου τίθεται ως ακολούθως : δοθέντος ενός 

στοιχείου g σε ένα πεπερασμένο σύνολο G και ένα άλλο στοιχείο h ∈ G, βρείτε έναν 

ακέραιο x τέτοιο ώστε gx=h. Για παράδειγμα, η λύση στο πρόβλημα 3x≡13 (mod 17) 

είναι 4, επειδή 34=81≡13(mod 17). 

Όπως το πρόβλημα παραγοντοποίησης, το πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου 

πιστεύεται ότι είναι δύσκολο και επίσης να είναι η δύσκολη κατεύθυνση μιας        

one-way συνάρτησης. Για αυτό το λόγο, έχει γίνει η βάση διάφορων 

κρυπτοσυστημάτων δημοσίου κλειδιού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 

ElGamal και DSS. Το πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου έχει την ίδια σχέση με αυτά 

τα συστήματα όπως η παραγοντοποίηση έχει με το κρυπτοσύστημα RSA. Η 
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ασφάλεια αυτών των συστημάτων βασίζεται στην υπόθεση ότι οι διακριτοί 

λογάριθμοι είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Αν και το πρόβλημα του διακριτού 

λογάριθμου υπάρχει σε κάθε group, όταν χρησιμοποιείται για κρυπτογραφικούς 

σκοπούς το group είναι συνήθως Zn. 

Γύρω από το πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου αναπτύχθηκε πολλή μελέτη τα 

τελευταία χρόνια. Οι καλύτεροι αλγόριθμοι διακριτού λογαρίθμου περίμεναν 

χρόνους τρεξίματος συνώνυμους με αυτούς των πιο καλών αλγορίθμων 

παραγοντοποίησης. Ο Rivest ανέλυσε τον αναμενόμενο χρόνο για να επιλύσει το 

πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου στα πλαίσια μαζί της υπολογιστικής ισχύος και 

του κόστους. 

Γενικά, ο διακριτός λογάριθμος σε ένα αυθαίρετο group μεγέθους n μπορεί να 

υπολογιστεί σε χρόνο τρεξίματος Ο( n ) , αν και σε πολλά groups μπορεί να γίνει 

ταχύτερα. 

 

8.2.1.Ποιές είναι οι καλύτερες μέθοδοι διακριτού λογαρίθμου σε χρήση σήμερα ; 

 

Προσωρινά, οι καλύτεροι αλγόριθμοι για να επιλυθεί το πρόβλημα του 

διακριτού λογαρίθμου σπάνε σε δύο τάξεις: μέθοδοι index-calculus και μέθοδοι 

collision search. Οι δύο τάξεις των αλγορίθμων διαφέρουν στους τρόπους με τους 

οποίους εφαρμόζονται. Οι μέθοδοι index-calculus γενικά απαιτούν συγκεκριμένες 

αριθμητικές ιδιότητες για να είναι παρούσες ώστε να είναι επιτυχείς, τη στιγμή που 

οι αλγόριθμοι collision search μπορούν να εφαρμοστούν πολύ πιο γενικά. Η απουσία 

περισσότερων ιδιοτήτων στις ομάδες ελλειπτικών καμπυλών αποτρέπει τις πιο 

δυνατές τεχνικές index-calculus από το να χρησιμοποιηθούν για να επιτεθούν στις 

αναλογίες ελλειπτικών καμπυλών του πιο παραδοσιακού διακριτού λογαρίθμου που 

βασίζεται στα κρυπτοσυστήματα. 

 Οι μέθοδοι index calculus είναι πολύ σχετικοί στις ταχύτερες προσωρινές 

μέθοδους για παραγοντοποίηση ακεραίων και τρέχουν σε αυτό που ορίζεται ως 

υποεκθετικός χρόνος. Δεν είναι τόσο γρήγοροι όσο οι αλγόριθμοι πολυωνυμικού 

χρόνου, ακόμη είναι σημαντικά πιο ταχύτεροι από τις μεθόδους εκθετικού χρόνου. 

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι index calculus που σχετίζονται στενά στο 
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τετραγωνικό κόσκινο και το κόσκινο αριθμητικού πεδίου που παραγοντοποιεί τους 

αλγορίθμους. 

 Μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου που έχει 

επιλυθεί ήταν πάνω από GF(2500). 

 Οι αλγόριθμοι collision search έχουν καθαρά εκθετικό χρόνο τρεξίματος. Η 

πιο γενική μέθοδος είναι γνωστή ως Pollard rho μέθοδος, που λέγεται έτσι επειδή ο 

αλγόριθμος παράγει ένα ίχνος αριθμών που όταν αναπαρίστανται γραφικά με μια 

γραμμή που συνδέει εξακολουθητικά στοιχεία του ίχνους μοιάζει σαν το Ελληνικό 

γράμμα ρο. Υπάρχει ένα ίχνος και ένας βρόχος. Ο στόχος είναι βασικά να βρεθεί που 

το ίχνος συναντά το βρόχο. Αυτή η μέθοδος τρέχει σε χρόνο Q( n ) (πιο ακριβώς, 

σε ματαβή ) όπου n είναι το μέγεθος της ομάδας. Το μεγαλύτερο τέτοιο πρόβλημα 

που έχει δημόσια επιλυθεί έχει n περίπου ίσο με 297. Αυτή είναι η πιο γνωστή 

μέθοδος επίθεσης για το γενικό πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου ελλειπτικών 

καμπυλών. 

 

8.2.2. Ποιές είναι οι απόψεις για μια θεωρητική ανακάλυψη στο πρόβλημα 

διακριτού λογαρίθμου ; 

 

 Είναι αδύνατο να  προβλέψουμε πότε μια μαθηματική ανακάλυψη μπορεί να 

συμβεί. Γι’αυτό λέγονται και ανακαλύψεις. Οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης έχουν 

μελετηθεί για εκατοντάδες χρόνια, οι γενικοί αλγόριθμοι διακριτού λογαρίθμου 

έχουν μελετηθεί εκτεταμένα από τις αρχές του 1970, και οι διακριτοί λογάριθμοι 

ελλειπτικών καμπυλών έχουν μελετηθεί από τα μέσα του 1980. Κάθε φορά ένας νέος 

αλγόριθμος έχει ανακοινωθεί και έχει γίνει λίγο ή πολύ μια έκπληξη στην 

ερευνητική κοινότητα. 

 Θα έπρεπε να σημειωθεί ότι για την παραγοντοποίηση ακεραίων και για τους 

γενικούς διακριτούς λογάριθμους, μια ανακάλυψη σημαίνει την έυρεση ενός 

αλγορίθμου πολυωνυμικού χρόνου. Ωστόσο, για τους διακριτούς λογάριθμους 

ελλειπτικών καμπυλών, μια ανακάλυψη μπορεί να αποτελείται απλά από την εύρεση 

μιας μεθόδου υποεκθετικού χρόνου. 

 Υπενθυμίζουμε ότι μια λύση στο πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου θα ήταν 

εφαρμόσιμη στο πρόβλημα παραγοντοποίησης. 
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8.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

 Η παραγωγή τυχαίων αριθμών χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία 

κρυπτογραφικών λειτουργιών, όπως είναι η παραγωγή κλειδιού και τα πρωτόκολλα 

πρόκλησης/απόκρισης. Η γεννήτρια τυχαίων αριθμών είναι μια συνάρτηση που 

εξάγει μια σειρά από 0 και 1 τέτοια ώστε σε κάθε σημείο, το επόμενο bit δε μπορεί 

να προβλεφτεί βασιζόμενο στα προηγούμενα bits. Ωστόσο, η αληθινή παραγωγή 

τυχαίων αριθμών είναι δύσκολη να γίνει σε έναν υπολογιστή, καθώς οι υπολογιστές 

είναι ντετερμινιστικές συσκευές. Έτσι, εάν η ίδια τυχαία γεννήτρια τρέξει δύο φορές, 

τα ίδια αποτελέσματα θα ληφθούν. Αληθινές γεννήτριες τυχαίων αριθμών είναι σε 

χρήση, αλλά είναι δύσκολο να κατασκευαστούν. Συνήθως, παίρνουν δεδομένα από 

κάτι στο φυσικό κόσμο, όπως είναι ο ρυθμός της εκπομπής νετρονίων από μια 

ραδιενεργή ουσία ή από τις κινήσεις του ποντικιού ενός ανενεργού χρήστη. 

 Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών, η παραγωγή τυχαίων αριθμών σε έναν 

υπολογιστή είναι συνήθως μόνο παραγωγή ψευδο-τυχαίων αριθμών. Μια γεννήτρια 

ψευδο-τυχαίων αριθμών παράγει μια σειρά από bits που έχει έναν τυχαίο 

καταμερισμό. Με κάθε διαφορετικό σπόρο (ένα συνήθως τυχαίο stream από bits που 

χρησιμοποιείται για να παράγει ένα συνήθως μακρύτερο ψευδο-τυχαίο stream), η 

γεννήτρια ψευδο-τυχαίων αριθμών παράγει μια διαφορετική ψευδό-τυχαία 

ακολουθία. Με ένα σχετικά μικρό τυχαίο σπόρο, μια γεννήτρια ψευδο-τυχαίων 

αριθμών μπορεί να παράγει ένα μακρύ προφανώς τυχαίο string. 

 Οι γεννήτριες ψευδο-τυχαίων αριθμών βασίζονται συχνά σε κρυπτογραφικές 

συναρτήσεις όπως τα block ciphers ή τα stream ciphers. Για παράδειγμα, η 

επαναληπτική DES κρυπτογράφηση που αρχίζει με ένα 56-bit σπόρο παράγει μια 

ψευδο-τυχαία σειρά. 

 

8.4. ΨΗΦΙΑΚΟ TIMESTAMPING 

 

Θεωρήστε δύο ερωτήσεις που μπορεί να ερωτηθούν από ένα χρήστη 

υπολογιστή καθώς βλέπει ένα ψηφιακό αρχείο ή ένα on-line record. 

1. Ποιος είναι ο συγγραφέας αυτού του record, ποιος το έγραψε, το ενέκρινε 

ή συνέναισε σε αυτό ; 
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2. Πότε δημιουργήθηκε ή διαμορφώθηκε τελευταίως αυτό το record ; 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, η ερώτηση είναι ακριβώς για αυτό το record, και 

ιδιαίτερα για αυτή τη σειρά των bits. Μια απάντηση στην πρώτη ερώτηση λέει ποιος 

και τι. Ποιος ενέκρινε ακριβώς τι βρίσκεται σε αυτό το record; Μια απάντηση στη 

δεύτερη απάντηση λέει πότε και τι. Από πότε ακριβώς υπάρχουν τα περιεχόμενα 

αυτού του record; 

Και οι δύο παραπάνω ερωτήσεις έχουν καλές λύσεις. Ένα σύστημα για την 

απάντηση της πρώτης ερώτησης λέγεται ψηφιακό σχήμα υπογραφής. Ένα σύστημα 

για την απάντηση της δεύτερης ερώτησης λέγεται σχήμα ψηφιακού timestamping. 

 Κάθε σύστημα που επιτρέπει τους χρήστες να απαντούν αυτές τις ερωτήσεις 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει δύο διαδικασίες. Πρώτα, πρέπει να υπάρχει μια 

διαδικασία υπογραφής με την οποία ο συγγραφέας ενός record να μπορεί να 

«υπογράψει» το record, ή οποιοσδήποτε χρήστης να μπορεί να διορθώσει ένα record 

στην ώρα του. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ένα string από bytes που 

υπηρετεί όπως η υπογραφή. 

 Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία επαλήθευσης με την 

οποία οποιοσδήποτε χρήστης να μπορεί να ελέγξει ένα record και την υπ’όψιν 

διαδικασία για να σιγουρέψει ότι απαντά σωστά ποιος και τι ή πότε και τι σχετικά με 

το εν λόγω record. 

 H διαδικασία υπογραφής ενός συστήματος ψηφιακού timestamping συχνά 

εργάζεται με την μαθηματική ένωση των bits του record σε ένα «αριθμό περίληψης» 

που είναι ευρέως μαρτυρούμενος και διαθέσιμος σε μέλη των δημόσιων φυσικά 

χρηστών του συστήματος. Οι διαθέσιμες υπολογιστικές μέθοδοι σιγουρεύουν ότι 

μόνο ένα record μπορεί να ενωθεί, σύμφωνα με τις «οδηγίες» που περιέχονται στο 

timestamp πιστοποιητικό του, σε αυτό το ευρέως μαρτυρούμενο αριθμό περίληψης. 

Έτσι εξηγείται το πως το ιδιαίτερο record ισοψηφίζεται σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Η διαδικασία επαλήθευσης παίρνει ένα συγκεκριμένο record και ένα 

θεωρούμενο timestamp πιστοποιητικό για αυτό το record και το συγκεκριμένο 

χρόνο, και χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να εγκυρώσει αν αυτό το record 

πιστοποιήθηκε πραγματικά την ώρα που ισχυρίζεται ελέγχοντάς το έναντι του 

ευρέως διαθέσιμου αριθμού περίληψης για εκείνη τη στιγμή. 
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 Ένα υπέροχο πράγμα σχετικά με τα ψηφιακά timestamps είναι ότι το αρχείο 

που δέχεται το timestamp δε χρειάζεται να διατεθεί σε οποιοδήποτε που δημιουργεί 

ένα timestamp. O δημιουργός του αρχείου υπολογίζει μόνος του τις hash τιμές, και 

τις στέλνει στην υπηρεσία timestasmping. Το ίδιο το αρχείο χρειάζεται μόνο για την 

επαλήθευση του timestamp. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για πολλούς λόγους (όπως 

προστασία κάποιου πράγματος που πιθανόν να θέλεις να ασφαλίσεις). 

 Δύο γνωρίσματα του συστήματος ψηφιακού timestamping βοηθάνε ιδιαίτερα 

στη βελτίωση της ακεραιότητας ενός συστήματος ψηφιακής υπογραφής. Πρώτα, ένα 

timestamping σύστημα δε μπορεί να συμβιβαστεί με την εσώκλειση ενός κλειδιού. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα συστήματα ψηφιακού timestamping δε βασίζονται σε 

κλειδιά, ή κάποια άλλη κρυφή πληροφορία, για αυτό το πράγμα. Κατά δεύτερο λόγο, 

τα πιστοποιητικά ψηφιακού timestamp μπορούν να ανανεωθούν έτσι ώστε να 

παραμένουν έγκυρα για άπειρο χρόνο. Έχοντας υπ’όψιν αυτά τα γνωρίσματα, 

θεωρήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις. 

 Κάποιες φορές συμβαίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ ενός προσώπου και του 

δημόσιου κλειδιού υπογραφής να πρέπει να ανακληθεί. Για παράδειγμα, το ιδιωτικό 

κλειδί του χρήστη μπορεί τυχαίως να συμβιβαστεί, ή το κλειδί μπορεί να ανήκει σε 

μια δουλειά ή ρόλο σε μια επιχείρηση που το συγκεκριμένο άτομο δεν κρατά 

περαιτέρω. Έτσι η σύνδεση μεταξύ προσώπου και κλειδιού θα πρέπει να έχει 

χρονικά όρια, και η διαδικασία επαλήθευσης υπογραφής θα έπρεπε να ελέγξει ότι το 

record υπογράφτηκε σε μια χρονική στιγμή που το δημόσιο κλειδί του υπογραφέα 

είχε πραγματικά αποτέλεσμα. Έτσι όταν ένας χρήστης υπογράφει ένα record  που 

μπορεί να ελεγχθεί κάποια στιγμή αργότερα, ίσως έπειτα το κλειδί του χρήστη να 

μην είναι πλέον σε ισχύ, ο συνδυασμός του record και της υπογραφής του θα έπρεπε 

να πιστοποιηθεί με μια ασφαλή ψηφιακή timestamping υπηρεσία. 

 Υπάρχει μια ακόμη κατάσταση στην οποία ένα δημόσιο κλειδί του χρήστη 

μπορεί να ανακληθεί. Θεωρήστε την περίπτωση του υπογραφέα ενός ιδιαιτέρου 

σημαντικού αρχείου που αργότερα επιθυμεί να αποβάλλει την υπογραφή του. 

Αναφέροντας ανειλικρινώς το συμβιβασμό του ιδιωτικού του κλειδιού, έτσι ώστε 

όλες του οι υπογραφές να φέρονται σε ερώτηση, ο χρήστης είναι ικανός να αρνηθεί 

την υπογραφή για την οποία μετανιώνει. Ωστόσο, εάν το εν λόγω αρχείο είχε 

ψηφιακό timestamping μαζί με την υπογραφή του (και οι αναφορές ανάκλησης 
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κλειδιού έχουν επίσης timestamping), τότε  η υπογραφή δε μπορεί να αποκηρυχθεί 

με αυτό το τρόπο. Αυτή είναι η συνιστώμενη διαδικασία λοιπόν, έτσι ώστε να 

διατηρηθεί η επιθυμητή μή – αποκήρυξη των ψηφιακών υπογραφών για σημαντικά 

αρχεία. 

 Η πρόταση ότι τα ιδιωτικά κλειδιά δε μπορούν να παραχθούν από δημόσια 

κλειδιά είναι μια υπερ-απλοποίηση μιας περισσότερο πολύπλοκης κατάστασης. Στην 

πραγματικότητα, αυτός ο ισχυρισμός εξαρτάται από την υπολογιστική δυσκολία 

συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων. Καθώς η κατάσταση της τεχνολογίας 

προχωράει, μαζί με την προσωρινή κατάσταση της αλγοριθμικής γνώσης, όπως 

επίσης και η υπολογιστική ταχύτητα και η διαθέσιμη μνήμη στους παρόντες 

διαθέσιμους υπολογιστές, οι διατηρητές ενός ψηφιακού συστήματος υπογραφής θα 

πρέπει να σιγουρέψουν ότι οι υπογραφείς χρησιμοποιούν μακρύτερα κλειδιά. Αλλά 

τι γίνεται με τα αρχεία που είχαν υπογραφεί χρησιμοποιώντας διαστήματα κλειδιών 

που δε θεωρούνται πλέον ασφαλή; Εάν το υπογεγραμμένο μήνυμα έχει ψηφιακό 

timestamping, τότε η ακεραιότητά του μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και μετά από το 

γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο μήκος κλειδιού δε θεωρείται πλέον ασφαλές. 

 Φυσικά, τα ψηφιακά timestamp πιστοποιητικά επίσης εξαρτούν την 

ασφάλειά τους από τη δυσκολία συγκεκριμένων υπολογιστικών σκοπών που 

σχετίζονται με συναρτήσεις κατακερματισμού. (Όλα τα πρακτικά ψηφιακά 

συστήματα υπογραφών εξαρτώνται επίσης από αυτές τις συναρτήσεις). Οι 

διατηρητές μιας ασφαλούς ψηφιακής timestamping υπηρεσίας πρέπει να 

διατηρηθούν παραπλεύρως της κατάστασης των επιθέσεων έναντι one-way 

συναρτήσεων κατακερματισμού. Με την πάροδο του χρόνου, θα χρειάζονται να 

ανανεώσουν την εφαρμογή αυτών των συναρτήσεων, ως μέρος της διαδικασίας 

ανανέωσης. Αυτό θα επιτρέψει τα timestamp πιστοποιητικά να διατηρηθούν έγκυρα 

για άπειρο χρόνο. 

 

8.5. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ  (Probabilistic Encryption)  

 

 Η κρυπτογράφηση πιθανότητας, που αναπτύχθηκε από τους Goldwasser 

και Micali είναι μια προσέγγιση σχεδίασης για κρυπτογράφηση όπου ένα μήνυμα 

κρυπτογραφείται σε ένα από τα πολλά πιθανά κρυπτοκείμενα (όχι απλά ένα απλό 
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κρυπτοκείμενο όπως συμβαίνει στην αποφασιστική κρυπτογράφηση). Αυτό γίνεται 

με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσεις μερική πληροφορία 

για το μήνυμα από το κρυπτοκείμενο, όσο είναι να επιλύσεις κάποιο δύσκολο 

πρόβλημα. Σε προηγούμενες προσεγγίσεις στην κρυπτογράφηση, αν και δεν ήταν 

πάντα γνωστό πότε ένας θα μπορούσε να αποκτήσει τέτοια μερική πληροφορία, δεν 

αποδείχτηκε ότι κάποιος δε θα μπορούσε να το κάνει έτσι. 

Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της κρυπτογράφησης πιθανότητας, δοθείσης από 

τους Goldwasser  και Micali λειτουργεί σε “bits” παρά σε “blocks” και βασίζεται 

στο πρόβλημα τετραγωνικών καταλοίπων. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί πότε ένας 

ακέραιος  x είναι ένα τετραγωνικό modulo ενός σύνθετου ακεραίου n. (Αυτό είναι 

εύκολο εάν είναι γνωστοί οι παράγοντες του n, αλλά δύσκολο εάν δεν είναι.) Στο 

παράδειγμά τους, ένα «0» bit κρυπτογραφείται ως ένα τυχαίο τετράγωνο, και ένα 

«1» bit ως ένα μη-τετραγωνικό. Έτσι είναι τόσο δύσκολο να αποκρυπτογραφήσεις 

όσο είναι να λύσεις το πρόβλημα τετραγωνικών καταλοίπων. Το σχήμα έχει 

υποκατάστατη επέκταση μηνύματος εξαιτίας της bit-by-bit κρυπτογράφησης του 

μηνύματος. Οι Blum και Goldwasser αργότερα πρότειναν ένα αποδοτικό σχήμα 

κρυπτογράφησης πιθανότητας με ελάχιστη επέκταση μηνύματος. 

 

8.6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

8.6.1. LEAFs  

 

Το LEAF, ή αλλιώς Law Enforcement Access Field,  είναι ένα μικρό κομμάτι 

από extra κρυπτογραφικές πληροφορίες που στέλνονται ή αποθηκεύονται με μια 

κρυπτογραφημένη επικοινωνία για να εξασφαλίσει ότι οι κατάλληλες κυβερνητικές 

οντότητες, ή άλλες πιστοποιημένες ομάδες, μπορούν να αποκτήσουν το καθαρό 

κείμενο κάποιας επικοινωνίας. Για ένα τυπικό εχέγγυο σύστημα επικοινωνίας, το 

LEAF μπορεί να κατασκευαστεί παίρνοντας το κλειδί αποκρυπτογράφησης για την 

επικοινωνία, χωρίζοντάς το σε διάφορα μοιράσματα, κρυπτογραφώντας κάθε 

μοίρασμα με ένα διαφορετικό εχέγγυο δημόσιο κλειδί του πελάτη, και φέρνονας σε 

αλληλουχία τα κρυπτογραφημένα μοιράσματα. 
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8.6.2. PSS και PSS-R  

 

Το PSS (Probabilistic Signature Scheme) είναι ένας αποδείξιμος ασφαλής 

τρόπος της δημιουργίας υπογραφών με RSA χάρις στον Mihir Bellare και Philip 

Rogaway. Ανεπίσημα, ένα ψηφιακό σχήμα υπογραφής είναι αποδείξιμα ασφαλές εάν 

η ασφάλειά του μπορεί να συνδεθεί στενά σε αυτή ενός υποβόσκοντα 

κρυπτογραφικού προγόνου. Η απόδειξη για την ασφάλεια του PSS λαμβάνει χώρα 

στο τυχαίο oracle μοντέλο, στο οποίο οι συναρτήσεις κατακερματισμού 

μοντελοποιούνται σαν να είναι αληθινά τυχαίες συναρτήσεις. Αν και αυτό το 

μοντέλο δεν είναι ρεαλιστικά επιτευκτό, υπάρχει απόδειξη ότι πρακτικές 

instantiations των αποδείξιμα ασφαλών σχημάτων είναι ακόμη καλύτερες από τα 

σχήματα χωρίς την αποδείξιμη ασφάλεια. Η μέθοδος για τη δημιουργία ψηφιακών 

υπογραφών με τον RSA που περιγράφεται στο PKCS #1 δεν έχει αποδειχτεί 

ασφαλής ακόμη και αν ο υποβόσκων πρόγονος RSA είναι ασφαλής. Αντίθετα, το 

PSS χρησιμοποιεί τον κατακερματισμό με έναν φιλοσοφικό τρόπο για να συνδέσει 

την ασφάλεια του σχήματος της υπογραφής με την ασφάλεια του RSA. 

 Για να ελαχιστοποιήσουμε το μήκος των επικοινωνιών, είναι συχνά 

επιθυμητό να έχουμε σχήματα υπογραφών στα οποία το μήνυμα μπορεί να 

«φακελλωθεί» μέσα στην υπογραφή. Τα σχήματα που πραγματοποιούν αυτό 

λέγονται σχήματα υπογραφής ανάκτησης κλειδιού. Το PSS-R είναι μια παραλλαγή 

ανάκτησης κλειδιού του PSS με την ίδια αποδείξιμη ασφάλεια. 

 

8.6.3. PGP  

  

Το PGP (Pretty Good Privacy) είναι ένα πακέτο λογισμικού που 

πρωτοαναπτύχθηκε από τον Philip R. Zimmermann και παρέχει κρυπτογραφικές 

ρουτίνες για e-mail και εφαρμογές αποθήκευσης αρχείων. Ο Zimmermann πήρε 

υπάρχουσα κρυπτοσυστήματα και κρυπτογραφικά πρωτόκολλα και ανέπτυξε ένα 

πρόγραμμα που μπορεί να τρέχει σε πολλαπλές πλατφόρμες. Παρέχει 

κρυπτογράφηση μηνύματος, ψηφιακές υπογραφές, συμπίεση δεδομένων και 

συμβατότητα e-mail. 
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8.6.4. Τι είναι οι προενεργητικές τεχνικές ασφαλείας ; 

  

 Η προενεργητική ασφάλεια συνδυάζει τις ιδέες μιας κατανεμημένης 

κρυπτογραφίας (επίσης λέγεται μυστικό μοίρασμα) με την ανακούφιση των 

μυστικών. Ο όρος προενεργητικός αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο 

για ένα ρήγμα ασφαλείας να συμβεί πριν ανανεωθούν τα μυστικά, η ανακούφιση 

γίνεται περιοδικά (και έτσι, προενεργητικά). Η ανακούφιση κλειδιού είναι ένα 

σημαντικό επιπρόσθετο στην κατανεμημένη κρυπτογραφία γιατί χωρίς αυτή, ένας 

αντίπαλος που είναι ικανός να ανακτήσει όλα τα κατανεμημένα μυστικά δίνοντας 

του αρκετό χρόνο θα αποβεί τελικά επιτυχής στο να σπάσει το σύστημα 

 

8.6.5.Γιατί κάποιες χώρες θέτουν περιορισμούς εισαγωγής στην κρυπτογραφία ; 

 Κάποιες χώρες όπως η Κίνα, το Ισραήλ και η Ρωσία έχουν περιορισμούς 

εισαγωγής στην κρυπτογραφία. Κάποιες χώρες απαιτούν από τους πωλητές να 

αποκτήσουν μια άδεια πριν την εισαγωγή των κρυπτογραφικών προϊόντων. Πολλές 

κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τέτοιες άδειες εισαγωγής για να επιτύχουν τοπικούς 

στόχους. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις απαιτούν από τους ξένους 

πωλητές να παρέχουν τεχνικές πληροφορίες για να αποκτήσουν μια άδεια 

εισαγωγής. Αυτή η πληροφορία έπειτα χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τις 

εργασίες προς τις τοπικές επιχειρήσεις. Άλλες κυβερνήσεις έχουν κατηγορηθεί για 

τη χρήση της ίδιας πληροφορίας για ολοκληρωμένη βιομηχανική κατασκοπεία. 

 

8.7. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

8.7.1. Κβάντο-υπολογισμός 

 

 Ο κβάντο-υπολογισμός είναι ένα καινούργιο πεδίο στην επιστήμη των 

υπολογιστών που έχει αναπτυχθεί με την αυξημένη κατανόηση των                  

κβάντο-μηχανισμών. Κρατάει το κλειδί στους υπολογιστές που είναι εκθετικά 

ταχύτεροι από τους συμβατικούς υπολογιστές (για συγκεκριμένα προβλήματα). Ένας 

κβάντο-υπολογιστής βασίζεται στην ιδέα ενός κβάντο-bit ή gubit. Στους κλασικούς 

υπολογιστές, το bit έχει μια διακριτή κλίμακα και μπορεί να αναπαριστά είτε μια 
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μηδενική κατάσταση είτε μια κατάσταση μονάδας. Ένα gubit μπορεί να βρίσκεται σε 

μια γραμμική υπερθέση και των δύο καταστάσεων. Έτσι, όταν ένα gubit μετριέται, 

το αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό με μια συγκεκριμένη πιθανότητα και μονάδα με τη 

συμπληρωματική πιθανότητα. Ένας κβάντο-καταχωρητής αποτελείται από n gubits. 

Λόγω της υπερθέσης, ένα γνωστό φαινόμενο ως κβάντο-παραλληλισμός επιτρέπει 

εκθετικά πολλούς υπολογισμούς να λάβουν χώρα ταυτόχρονα, έτσι αυξάνοντας 

τεράστια την ταχύτητα του υπολογισμού. 

 Η κβάντο –παρέμβαση, το ανάλογο του πειράματος διπλής σχισμής του 

Young που έδειξε την κατασκευαστική και καταστροφική παρεμβολή φαινομένων 

του φωτός, είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του κβαντο-

υπολογισμού. Η κβαντο-παρεμβολή βελτιώνει την πιθανότητα της απόκτησης ενός 

επιθυμητού αποτελέσματος από την κατασκευαστική παρεμβολή και ελαττώνει την 

πιθανότητα της απόκτησης ενός λανθασμένου αποτελέσματος από την 

καταστροφική παρεμβολή. Έτσι, κατά μήκος των πολλών εκθετικών υπολογισμών, η 

σωστή απάντηση μπορεί θεωρητικά να αναγνωριστεί με κατάλληλους κβαντο-

«αλγόριθμους». 

 Έχει αποδειχτεί ότι ένας κβαντο-υπολογιστής θα είναι ικανός να 

παραγοντοποιήσει και να υπολογίσει διακριτούς λογαρίθμους σε πολυωνυμικό 

χρόνο. Δυστυχώς, η ανάπτυξη ενός πρακτικού κβαντο-υπολογιστή ακόμη φαίνεται 

πολύ μακριά εξαιτίας του φαινομένου που λέγεται κβαντο – decoherence, που 

οφείλεται εξαιτίας της επιρροής του εξωτερικού περιβάλλοντος πάνω στον κβαντο-

υπολογιστή. 

 Η κβαντο-κρυπτογραφία είναι πιο διαφορετική, και προσωρινά πιο βιώσιμη 

από τον κβαντο-υπολογισμό.  

 

8.7.2. Κβάντο – κρυπτογραφία  

 

 Η κβάντο – κρυπτογραφία είναι μια μέθοδος για ασφαλή συναλλαγή κλειδιού 

μέσω ενός ανασφαλούς καναλιού που βασίζεται πάνω στη φύση των φωτονίων. Τα 

φωτόνια έχουν μια πολικότητα, που μπορεί να μετρηθεί σε οποιαδήποτε βάση, όπου 

η βάση αποτελείται από δύο διευθύνσεις, ορθογώνιες η μία στην άλλη, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 8.1. 

 

Εάν η πολικότητα ενός φωτονίου διαβάζεται στην ίδια βάση δύο φορές, η 

πολικότητα θα διαβαστεί σωστά και θα παραμείνει απαράλλαχτη. Εάν διαβαστεί σε 

δύο διαφορετικές βάσεις, μια τυχαία απάντηση θα αποκτηθεί στη δεύτερη βάση, και 

η πολικότητα στην αρχική βάση θα αλλάξει τυχαία όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. 

 

 

Εικόνα 8.2. 

Το ακόλουθο πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Alice και τον Bob για 

να ανταλλάξουν μυστικά κλειδιά. 

• Η Alice στέλνει στον Bob ένα κύμα φωτονίων, καθένα με μια τυχαία 

πολικότητα, σε μια τυχαία βάση. Μαγνητοφωνεί τις πολικότητες. 

• Ο Bob μετράει κάθε φωτόνιο σε μια  τυχαία επιλεγμένη βάση και 

μαγνητοφωνεί τα αποτελέσματα. 
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• Ο Bob ανακοινώνει, μέσω ενός πιστοποιημένου αλλά όχι απαραίτητα 

ιδιωτικού καναλιού (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου), ποια βάση χρησιμοποίησε 

για κάθε φωτόνιο. 

• Η Alice του λέει ποιες επιλογές των βάσεων είναι σωστές. 

• Το διαμοιραζόμενο μυστικό κλειδί αποτελείται από τα διαβάσματα της 

πολικότητας στις σωστά επιλεγμένες βάσεις. 

 Η κβάντο-κρυπτογραφία έχει μια ειδική άμυνα έναντι της παραβίασης. Εάν 

ενας αντίπαλος μετρήσει τα φωτόνια κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, θα 

χρησιμοποιήσει τη λανθασμένη βάση στο μισό του χρόνου, και έτσι θα αλλάξει 

κάποιες από τις πολικότητες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για την Alice και τον 

Βοb να έχουν διαφορετικές τιμές για τα μυστικά τους κλειδιά. Ως έλεγχο, μπορούν 

να ανταλλάξουν κάποια τυχαία bits του κλειδιού τους χρησιμοποιώντας ένα 

πιστοποιημένο κανάλι. Έτσι λοιπόν θα ανιχνεύουν την ύπαρξη τυχόν παραβίασης, 

και να ξεκινήσουν πάλι το πρωτόκολλο. Έχει εκτελεστεί πολύ πειραματική εργασία 

για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων από την IBM και την British Telecom. 

 

8.7.3. Κρυπτανάλυση 

 

Η κρυπτανάλυση είναι η πίσω μεριά της κρυπτογραφίας. Είναι η επιστήμη 

του σπασίματος κωδικών, αποκωδικοποίησης μυστικών, διάρρηξης σχημάτων 

αυθεντικοποίησης και γενικά σπασίματος κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων. 

 Για να σχεδιαστεί ένας εύρωστος αλγόριθμος κρυπτογράφησης ή 

κρυπτογραφικό πρωτόκολλο, κάποιος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την 

κρυπτανάλυση για να βρει και να διορθώσει κάθε αδυναμία. Αυτή είναι ακριβώς η 

αιτία γιατί οι πιο έμπιστοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης είναι αυτοί που έχουν γίνει 

διαθέσιμοι στη δημόσια λεπτομερή εξέταση. Για παράδειγμα, ο DES έχει εκτεθεί 

στη δημόσια λεπτομερή εξέταση για χρόνια, και έτσι έχει καλά εμπιστευθεί τη 

στιγμή που ο Skipjack ήταν κρυφός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα 

εμπιστεύεται λιγότερο. Είναι βασικό δόγμα της κρυπτολογίας ότι η ασφάλεια ενός 

αλγόριθμου δε θα έπρεπε να βασίζεται πάνω στο απόκρυφό της. Αναπότρεπτα, ο 
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αλγόριθμος θα ανακαλυφτεί και οι αδυναμίες του (εάν υπάρχουν) θα 

εκμεταλλευτούν. 

 Οι διάφορες τεχνικές στην προσπάθεια κτυπτανάλυσης για να συμβιβάσουν 

τα κρυπτοσυστήματα αναφέρονται ως επιθέσεις. Κάποιες επιθέσεις είναι γενικές, τη 

στιγμή που άλλες εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα είδη κρυπτοσυστημάτων. 

 Οι κρυπταναλυτικές επιθέσεις γενικά ταξινομούνται σε έξι κατηγορίες που 

διαχωρίζουν το είδος της πληροφορίας που ο κρυπταναλυτής έχει διαθέσιμη για να 

εφαρμόσει μια επίθεση. Οι κατηγορίες των επιθέσεων φαίνονται εδώ σε αύξουσα 

σειρά της ποιότητας της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στον κρυπταναλυτή ή 

ισοδύναμα σε φθίνουσα σειρά του δείκτη δυσκολίας του κρυπταναλυτή. Ο στόχος 

του κρυπταναλυτή σε κάθε περίπτωση είναι να είναι έτοιμος να αποκρυπτογραφήσει 

νέα κομμάτια κρυπτοκειμένου χωρίς επιπρόσθετη πληροφορία. Το ιδανικό για έναν 

κρυπταναλυτή είναι να εξάγει το μυστικό κλειδί. 

 Μια επίθεση κρυπτοκειμένου μόνο είναι μια στην οποία ο κρυπταναλυτής 

λαμβάνει ένα δείγμα του κρυπτοκειμένου, χωρίς το καθαρό κείμενο να σχετίζεται με 

αυτό. Αυτά τα δεδομένα είναι σχετικά εύκολα να αποκτηθούν σε πολλά σενάρια, 

αλλά μια επιτυχημένη επίθεση κρυπτοκειμένου μόνο είναι γενικά δύσκολη, και 

απαιτεί ένα πολύ μεγάλο δείγμα κρυπτοκειμένου. Μια γνωστή επίθεση καθαρού 

κειμένου είναι μια στην οποία ο κρυπταναλυτής λαμβάνει ένα δείγμα του 

κρυπτοκειμένου και επίσης το αντίστοιχο καθαρό κείμενο. 

 Μια επίθεση επιλεγμένου καθαρού κειμένου είναι μια στην οποία ο 

κρυπταναλυτής είναι ικανός να επιλέξει μια ποσότητα καθαρού κειμένου και έπειτα 

να αποκτήσει το αντίστοιχο κρυπτογραφημένο κείμενο. 

 Μια επίθεση προσφυούς επιλεγμένου καθαρού κειμένου είναι μια ιδιαίτερη 

περίπτωση μιας επίθεσης επιλεγμένου καθαρού κειμένου στην οποία ο 

κρυπταναλυτής είναι ικανός να επιλέξει δείγματα καθαρού κειμένου δυναμικά, και 

να αλλάζει τις επιλογές του βασιζόμενος πάνω στα αποτελέσματα προηγούμενων 

κρυπτογραφήσεων. 

 Η επίθεση επιλεγμένου κρυπτοκειμένου είναι μια στην οποία ο 

κρυπταναλυτής μπορεί να διαλέξει ένα κομμάτι του κρυπτοκειμένου και να 

προσπαθήσει να αποκτήσει το αντίστοιχο αποκρυπτογραφημένο καθαρό κείμενο. 
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Αυτό το είδος της επίθεσης είναι γενικά πιο εφαρμόσιμο στα κρυπτοσυστήματα 

δημοσίου κλειδιού. 

   Μια επίθεση προσφυούς επιλεγμένου κρυπτοκειμένου είναι η προσφυής 

έκδοση της παραπάνω επίθεσης. Ο κρυπταναλυτής μπορεί να εφαρμόσει μια επίθεση 

αυτού του είδους σε ένα σενάριο στο οποίο έχει ελεύθερη χρήση ενός κομματιού του 

αποκρυπτογραφημένου hardware, αλλά είναι ανίκανος να εξάγει το κλειδί 

αποκρυπτογράφησης από αυτό. 

 Προσέξτε ότι οι κρυπταναλυτικές επιθέσεις μπορούν να εφαρμοστούν όχι 

μόνο έναντι αλγορίθμων κρυπτογράφησης αλλά επίσης ανάλογα έναντι αλγορίθμων 

ψηφιακής υπογραφής, MACing αλγορίθμων και γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών. 
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