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10  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Βασικά Ζητήµατα Ασφάλειας 
 
1.1  Βασικά Ζητήµατα Ασφάλειας
 
Προϊόντος του χρόνου, το Internet έχει αποκτήσει πλέον σαφέστατα 

πολυδιάστατο χαρακτήρα, ο οποίος επεκτείνεται πέραν του ακαδηµαϊκού 
και ερευνητικού. Η ανάπτυξη και η ευρεία αποδοχή του σε παγκόσµια 
κλίµακα συνιστούν πλέον ένα ανοιχτό περιβάλλον, όπου δυνητικά δεν 
µπορεί να υπάρχει εµπιστοσύνη µεταξύ των χρηστών και συνεπώς δεν 
µπορεί να χαρακτηριστεί διόλου ασφαλές. Αξιοποιώντας το Internet 
µπορούν να διακινηθούν προσωπικά δεδοµένα, ενώ υπάρχουν κακόβουλοι 
χρήστες που έχουν ως στόχο να εξαπατήσουν και να προκαλέσουν φθορές 
σε συστήµατα, µε στόχο είτε το κέρδος, είτε την προσωπική τους 
ικανοποίηση. Η σηµασία αυτού του ζητήµατος εντείνεται ακόµη 
περισσότερο αν ληφθεί υπόψη το συνεχώς αυξανόµενο εµπορικό 
ενδιαφέρον από τη χρήση του Internet. 
Οι σηµαντικότεροι τύποι επιθέσεων στο Internet περιλαµβάνουν: 
•   Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση (Masquerade): Χαρακτηρίζονται οι επι-

θέσεις κατά τις οποίες ένας µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης προσπαθεί να 
αποκτήσει πρόσβαση σε προστατευόµενους πόρους, στην απλοϊκότερη 
περίπτωση µέσω της υποκλοπής κάποιου συνθηµατικού. 

•   Μη ενεργός ή παθητική παρακολούθηση (Passive tapping): Επιθέσεις 
τέτοιου είδους περιλαµβάνουν την παρακολούθηση των δεδοµένων που 
διακινούνται µεταξύ των χρηστών ενός δικτύου. Σε αυτού του είδους την 
επίθεση, ο επιτιθέµενος δεν τροποποιεί τα δεδοµένα. 

•   Ενεργός παρακολούθηση (Active tapping): Σε αντίθεση µε το προη-
γούµενο είδος επίθεσης, στην περίπτωση αυτή τα δεδοµένα που µετα-
δίδονται τροποποιούνται. Το είδος αυτών των επιθέσεων εντοπίζεται 
ευκολότερα σε σχέση µε το προηγούµενο, αλλά η επικινδυνότητα των 
επιθέσεων είναι µεγαλύτερη. 

•   Αποποίηση (Repudiation): Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν οι περι-
πτώσεις που κάποια οντότητα αποποιείται τη συµµετοχή της σε µία 
επικοινωνία. 

•   Αρνηση Παροχής Υπηρεσίας (Denial of service): Αυτού του είδους η 
επίθεση έχει ως στόχο την παρεµπόδιση της οµαλής λειτουργίας ενός 
δικτύου. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι είτε απώλεια των µηνυµάτων που 
µεταδίδονται, είτε καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση, είτε πλήρης άρνηση 
παροχής υπηρεσιών. 

•   Επανεκποµπή µηνυµάτων (Replay): Στις επιθέσεις τέτοιου είδους 
ένας ενεργός εισβολέας παρεµβαίνει στην επικοινωνία µεταξύ δύο 
οντοτήτων, καταγράφει έγκυρα µηνύµατα που µεταδίδονται από τη µία 
οντότητα στην άλλη, ακολούθως τα αναπαράγει και τα αποστέλλει σε 
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µεταγενέστερο χρόνο στην άλλη. Στόχος του ενεργού εισβολέα είναι να 
προσποιηθεί ότι είναι ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης ή να δηµιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για επίθεση τύπου άρνησης παροχής υπηρεσίας. 

•   Ανάλυση επικοινωνίας (Traffic analysis). Οι επιθέσεις τέτοιου είδους 
αφορούν την παρακολούθηση της ροής των δεδοµένων που ανταλ-
λάσσονται από τους χρήστες ενός δικτύου. Σε τέτοιες επιθέσεις, στόχος δεν 
είναι η υποκλοπή της πληροφορίας που διακινείται, αλλά η έµµεση 
εξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση την ταυτότητα των επικοινωνούντων, το 
χρόνο και την ποσότητα των δεδοµένων. 

•   Κακόβουλου Λογισµικό (Viruses, trojan horses, worms): Ο αρχικός 
στόχος του κακόβουλου λογισµικού ήταν οι αυτόνοµοι υπολογιστές, 
εποµένως η αντιµετώπιση του αφορούσε την ασφάλεια τους. Παρόλα αυτά, 
νέες µορφές κακόβουλου λογισµικού έχουν ως στόχο την προσβολή 
δικτυακών περιβαλλόντων. Για παράδειγµα, ένας δούρειος ίππος είναι 
δυνατόν, αφού εγκατασταθεί σε ένα σύστηµα, να υποκλέψει δεδοµένα ή να 
δηµιουργήσει προϋποθέσεις για καλυµµένες επιθέσεις τύπου άρνησης 
παροχής υπηρεσιών. 
Στην ορολογία της γνωστικής περιοχής της ασφάλειας στην τεχνολογία 

της πληροφορίας, περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι συχνά χρησιµοποιούµενοι 
όροι: 

•   Αδυναµία (Vulnerability): αναφέρεται ως ένα ελάττωµα στο σχεδια-
σµό ή την υλοποίηση ενός πρωτοκόλλου, µιας υπηρεσίας, ή ενός 
συστήµατος το οποίο µπορεί να εκµεταλλευτεί ένας εισβολέας (intruder) 
για να παραβιάσει ένα σύστηµα ενδεχοµένως για να αποκτήσει µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πληροφορίες ή πόρους. Για παράδειγµα, η 
δυνατότητα των περισσοτέρων διεπαφών δικτύου (network interfaces) να 
λειτουργούν σε µία κατάσταση (promiscuous mode) όπου λαµβάνουν όλα 
τα πλαίσια (frames) ενός τοπικού δικτύου, αποτελεί µία αδυναµία του 
σχεδιασµού των τοπικών δικτύων γιατί επιτρέπει σε εισβολείς να 
συλλέξουν σηµαντικές πληροφορίες, όπως διακινούµενα συνθηµατικά. 

•   Απειλή (Threat): είναι η οντότητα που µπορεί να προκαλέσει την 
παραβίαση της ασφάλειας ενός συστήµατος, είτε µεµονωµένου τµήµατος 
είτε ολόκληρου του δικτύου, ή τη ζηµιά σε κάποιους πόρους του. 

•   Επίθεση (Attack): είναι η εκµετάλλευση µιας αδυναµίας από έναν 
εισβολέα για την πραγµατοποίηση µιας απειλής. Σε περιβάλλοντα δικτύου 
οι επιθέσεις µπορεί να προέρχονται από ενεργούς (active) εισβολείς ή από 
µη-ενεργούς (passive). 

•   Αντίµετρα (Countermeasures): είναι ένας µηχανισµός ή µία διαδικα-
σία µε στόχο τον περιορισµό ή την εξάλειψη των επιπτώσεων µιας απειλής. 
Για παράδειγµα, η χρήση αποτελεσµατικών µηχανισµών κρυπτογραφίας 
κατά την αποστολή δεδοµένων σε ένα δίκτυο µπορεί να διαφυλάξει την 
εµπιστευτικότητα των διακινούµενων πληροφοριών. 
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1.2  Υπηρεσίες και Μηχανισµοί Αρχιτεκτονικής  
  Ασφάλειας του ÓSI/ISO 
 
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 

1989 από τον Οργανισµό Προτυποποίησης ISO µε σκοπό να επεκτείνει τη 
χρήση του µοντέλου αναφοράς ISO/OSI. Από τότε αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για όσους ασχολούνται µε θέµατα ασφάλειας δικτύων. Το 1989 ο 
ISO/IEC JTC1 περιέλαβε την αρχιτεκτονική ασφάλειας ως τµήµα του 
ISO/IEC 7498. Το 1991, ο ITU-T υιοθέτησε την αρχιτεκτονική αυτή στη 
Recommendation X.800, ενώ παράλληλα το 1990 η Οµάδα IRTF Privacy 
and Security Research Group υιοθέτησε την αρχιτεκτονική ασφάλειας του 
OSI ως Internet Draft. Ουσιαστικά, το ISO/IEC 7498-2, το ITU-Τ Χ.800, 
αλλά και η αρχιτεκτονική ασφάλειας του Internet περιγράφουν την ίδια 
αρχιτεκτονική ασφάλειας. 
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI προσφέρει µία γενική περιγραφή των 

υπηρεσιών ασφάλειας και των αντίστοιχων µηχανισµών, πραγµα-
τοποιώντας µία αντιστοίχηση των υπηρεσιών στα επίπεδα του µοντέλου 
OSI. Ενδιαφέρον σηµείο αποτελεί το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική ασφά-
λειας OSI δεν προτείνει λύσεις σε προβλήµατα ασφάλειας, αλλά παρέχει 
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ορολογίας και µία γενική περιγραφή των 
υπηρεσιών και των αντίστοιχων µηχανισµών ασφάλειας για την περιγραφή 
των προβληµάτων ασφάλειας και των αντίστοιχων λύσεων. 

 
 
1.2.1  Υπηρεσίες Ασφάλειας 
 
Στην αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI οι υπηρεσίες ασφάλειας διαχωρίζο-

νται σε πέντε κλάσεις (classes). Ο διαχωρισµός αυτός έχει τον ίδιο στόχο µε 
το διαχωρισµό σε επίπεδα (layers) στο γνωστό µοντέλο αναφοράς: να 
επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα του σχεδιασµού και της υλοποίησης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι κλάσεις αυτές, όπως αναφέρονται στον 
Πίνακα 1.1, περιλαµβάνουν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, ελέγχου 
πρόσβασης, εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας δεδοµένων και µη απο-
ποίησης. 
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Πίνακας 1.1: Κλάσεις Υπηρεσιών Ασφάλειας OSI. 

 
Η Αυθεντικοποίηση (authentication) στοχεύει να αποδεικνύει την ταυ-

τότητα µιας οντότητας και να εξασφαλίζει τη γνησιότητα των µηνυµάτων 
που ανταλλάσσονται σε µία επικοινωνία. ∆ιακρίνονται δύο είδη 
αυθεντικοποίησης: 

• Αυθεντικοποίηση Οµότιµης Οντότητας (Peer Entity Authentication): Η 
υπηρεσία αυτή εξετάζει αν µία οντότητα που συµµετέχει σε µία επι-
κοινωνία είναι αυτή που ισχυρίζεται. Συγκεκριµένα, διασφαλίζει ότι µία 
οντότητα δε θα προσπαθήσει να προσποιηθεί ότι είναι µία άλλη 
οντότητα ή να πραγµατοποιήσει µία µη εξουσιοδοτηµένη επανάληψη 

µηνύµατος. Η αυθεντικοποίηση οµότιµης οντότητας λαµβάνει χώρα 
συνήθως είτε κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης µιας σύνδεσης, 
είτε σπανιότερα κατά τη διάρκεια της φάσης µεταφοράς των δεδοµένων. 

•   Αυθεντικοποίηση Προέλευσης     ∆εδοµένων     (Data     Origin 
Authentication): Η υπηρεσία αυτή εξετάζει αν η πηγή προέλευσης ενός 
µηνύµατος είναι αυτή που ισχυρίζεται. Αυτή η υπηρεσία δεν προσφέρει 
διασφάλιση έναντι επανάληψης ή τροποποίησης των µηνυµάτων κατά τη 
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µετάδοση. Τέτοιου είδους υπηρεσίες προσφέρονται συνήθως σε συνδυασµό 
µε την ακεραιότητα δεδοµένων. Η αυθεντικοποίηση προέλευσης 
δεδοµένων συνήθως παρέχεται κατά τη διάρκεια της φάσης µεταφοράς 
δεδοµένων. 
Ο Έλεγχος Προσπέλασης (Access Control) είναι υπηρεσία που παρέχει 

προστασία από τη χρήση πόρων του συστήµατος από µη εξουσιοδοτηµένες 
οντότητες. Οι υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης συνεργάζονται µε τις 
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αφού για να παραχωρηθούν τα κατάλληλα 
δικαιώµατα πρόσβασης σε κάποιους πόρους θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
κατάλληλη αυθεντικοποίηση. 
Η Εµπιστευτικότητα ∆εδοµένων (Data Confidentiality) είναι υπηρεσία 

που εγγυάται ότι τα δεδοµένα δεν αποκαλύπτονται σε µη εξουσιοδοτηµένες 
οντότητες. Οι µηχανισµοί που παρέχει µπορούν να εφαρµοστούν είτε σε 
ολόκληρο το µήνυµα, είτε σε τµήµα του. Συγκεκριµένα οι επιµέρους 
υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 

•   Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Σύνδεσης (Connection Confidentiality 
Service): Η υπηρεσία παρέχει εµπιστευτικότητα των δεδοµένων προς 
µετάδοση. 

•   Υπηρεσία   Εµπιστευτικότητας   µη   Εγκατεστηµένης   Σύνδεσης 
(Connectionless Confidentiality Service): Η υπηρεσία παρέχει εµπι-
στευτικότητα µεµονωµένων τµηµάτων δεδοµένων. 

•   Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Επιλεγµένου Πεδίου (Selected Field 
Confidentiality Service): H υπηρεσία παρέχει εµπιστευτικότητα συγκε-
κριµένων πεδίων στα δεδοµένα µιας σύνδεσης ή σε µεµονωµένα τµήµατα 
αυτών. 

•   Υπηρεσία   Εµπιστευτικότητας   Ροής   Κίνησης   (Traffic   Flow 
Confidentiality Service): H υπηρεσία παρέχει προστασία πληροφοριών 
που µπορούν να αποκαλυφθούν ή να προκύψουν από επιθέσεις τύπου 
ανάλυσης κυκλοφορίας (traffic analysis). 
Η Ακεραιότητα ∆εδοµένων (Data Integrity) εξασφαλίζει ότι τα µετα-

διδόµενα δεδοµένα δεν έχουν τροποποιηθεί από µη-εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες. Και σε αυτή την περίπτωση οι ανάλογοι µηχανισµοί µπορούν να 
εφαρµοστούν είτε σε ολόκληρο το µήνυµα ή σε ένα τµήµα του. 

•   Υπηρεσία Ακεραιότητας Σύνδεσης µε Αποκατάσταση (Connection 
Integrity Service With Recovery): Η υπηρεσία παρέχει ακεραιότητα των 
δεδοµένων µιας σύνδεσης. Σε περίπτωση απώλειας της ακεραιότητας, είναι 
δυνατή η ανάκτηση της σε ορισµένες περιπτώσεις. 

•   Υπηρεσία    Ακεραιότητας    Σύνδεσης    Χωρίς    Αποκατάσταση 
(Connection Integrity Service Without Recovery): Η υπηρεσία παρέχει 
επίσης ακεραιότητα των δεδοµένων µιας σύνδεσης χωρίς να είναι εφικτή η 
ανάκτηση της ακεραιότητας σε περίπτωση απώλειας της. 

•   Υπηρεσία Ακεραιότητας Σύνδεσης Επιλεγµένου Πεδίου (Selected Field 
Connection Integrity Service): Η υπηρεσία παρέχει ακεραιότητα 
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µεµονωµένων πεδίων των δεδοµένων µιας σύνδεσης. 
•   Υπηρεσία     Ακεραιότητας     Άνευ     Εγκατάστασης     Σύνδεσης 

(Connectionless Integrity Service): Η υπηρεσία παρέχει ακεραιότητα 
µεµονωµένων τµηµάτων δεδοµένων. 

•   Υπηρεσία Ακεραιότητας Επιλεγµένου Πεδίου Άνευ Εγκατάστασης 
Σύνδεσης (Selected Field Connectionless Integrity Service): Η υπηρεσία 
παρέχει ακεραιότητα συγκεκριµένων πεδίων σε µεµονωµένα τµήµατα 
δεδοµένων. 
Η Μη-Αποποίηση (non-repudiation) εγγυάται ότι µία οντότητα δεν 

µπορεί να αποποιηθεί την αποστολή ή την παραλαβή ενός µηνύµατος. 
Υπάρχουν δύο επιµέρους υπηρεσίες: 

•   Μη αποποίηση µε Απόδειξη Προελεύσεως (Non - Repudiation With 
Proof Of Origin): Η υπηρεσία παρέχει στον παραλήπτη πιστοποίηση της 
προέλευσης των µηνυµάτων που παραλαµβάνει. 

•   Μη αποποίηση µε Απόδειξη Παραδόσεως (Non-Repudiation With 
Proof Of Delivery): H υπηρεσία παρέχει στον αποστολέα πιστοποίηση της 
παράδοσης των µηνυµάτων που αποστέλλει. 
Οι υπηρεσίες µη-αποποίησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στις δοσοληψίες 

σε περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
 

Πίνακας 1.2: Υπηρεσίες Ασφάλειας ανά επίπεδο OS Ι. 

 
Στον Πίνακα 1.2 αναφέρονται οι προαναφερθείσες κλάσεις των υπη-

ρεσιών ασφάλειας ανά επίπεδο OSI. 
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1.3   Μηχανισµοί Ασφάλειας
 
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI πραγµατοποιεί ένα διαχωρισµό µεταξύ 

των Καθορισµένων Μηχανισµών Ασφάλειας (Specific Security 
Mechanisms) και των ∆ιεισδυτικών Μηχανισµών Ασφάλειας (Pervasive 
Security Mechanisms). 

 
 
1.3.1  Καθορισµένοι Μηχανισµοί Ασφάλειας (Specific Security 

Mechanisms) 
 
Οι Καθορισµένοι Μηχανισµοί Ασφάλειας µπορούν να ενσωµατωθούν στο 

κατάλληλο επίπεδο του µοντέλου αναφοράς για να προσφέρουν υπηρεσίες 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όπως περιγράφεται στον 
Πίνακα 1.3 η αρχιτεκτονική ασφάλειας του OSI απαριθµεί οκτώ διαφο-

ρετικούς µηχανισµούς ασφάλειας. 
Η Κρυπτογραφία (Encipherment) χρησιµοποιείται για να προσφέρει 

εµπιστευτικότητα στα δεδοµένα και να υποστηρίξει ή να συµπληρώσει 
άλλους µηχανισµούς ασφάλειας. 

 
Πίνακας 1.3: Καθορισµένοι Μηχανισµοί Ασφάλειας OSI 

 
Οι Μηχανισµοί Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signature Mechanisms), 

µε τεχνικούς όρους, παρέχουν το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της ιδιόχειρης 
υπογραφής σε ψηφιακά έγγραφα. Η ψηφιακή υπογραφή επικυρώνει την 
ακεραιότητα ενός εγγράφου και αποτρέπει τον υπογράφοντα να 
αποποιηθεί την αποστολή του. 
Οι Μηχανισµοί Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Mechanisms) 

χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς αυθεντικοποίησης για να προσφέρουν 
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έλεγχο προσπέλασης σε πόρους ενός συστήµατος ή δικτύου. Τέτοιου είδους 
µηχανισµοί αποτρέπουν: 

•   µία µη-εξουσιοδοτηµένη οντότητα να προσπελάσει πόρους του δικτύ-
ου 

•   µία εξουσιοδοτηµένη οντότητα να προσπελάσει πόρους στους οποίους 
δεν της έχει παραχωρηθεί δικαίωµα πρόσβασης. 
Οι Μηχανισµοί Ακεραιότητας ∆εδοµένων (Data Integrity Mechanisms) 

χρησιµοποιούνται για να διαφυλάξουν την ακεραιότητα των δεδοµένων 
που µεταδίδονται, δηλαδή τη µη τροποποίηση τους. Σηµειώνεται ότι αυτοί 
οι µηχανισµοί δεν προστατεύουν από επιθέσεις τύπου επανεκποµπής 
µηνυµάτων (replay attacks). 
Οι Μηχανισµοί Ανταλλαγής Ανθεντικοποίησης (Authentication 

Exchange Mechanisms) χρησιµοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την 
ταυτότητα των οντοτήτων. Σύµφωνα µε τη σύσταση Χ.509 των ISO και 
ITU-T χρησιµοποιείται ο όρος ισχυρός (strong) για να χαρακτηρισθεί ένας 
µηχανισµός ανταλλαγής αυθεντικοποίησης όταν χρησιµοποιεί κρυ-
πτογραφικές τεχνικές για να προστατεύει τα µηνύµατα που ανταλλάσ-
σονται. Αντίστοιχα, ο όρος ασθενής (weak) χρησιµοποιείται για να 
χαρακτηρισθεί ένας µηχανισµός ανταλλαγής αυθεντικοποίησης ο οποίος 
δεν κάνει χρήση παρόµοιων τεχνικών. Οι ασθενείς µηχανισµοί είναι 
ευπαθείς σε παθητικές επιθέσεις υποκλοπής και επιθέσεις τύπου 
επανεκποµπής µηνυµάτων. 
Οι Μηχανισµοί Επιπρόσθετης Κίνησης (Traffic Padding Mechanisms) 

χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν από επιθέσεις ανάλυσης κίνησης 
(traffic analysis). ∆εν πρέπει να αποκαλύπτεται η πληροφορία αν τα 
δεδοµένα που µεταδίδονται αναπαριστούν πραγµατικές πληροφορίες. 
Σχετικοί µηχανισµοί, µε τυπικό εκπρόσωπο το Onion Routing, παρου-
σιάζονται στο κεφάλαιο 9 του παρόντος βιβλίου. 
Οι Μηχανισµοί Ελέγχου ∆ροµολόγησης (Routing Control Mechanisms) 

χρησιµοποιούνται ώστε να είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριµένης πορείας 
για τα µεταδιδόµενα δεδοµένα. Η πορεία αυτή είναι δυνατόν είτε να είναι 
προεπιλεγµένη, είτε να επιλέγεται µε κριτήριο την ανίχνευση κάποιου 
εισβολέα. Για το λόγο αυτό είναι δυνατό να αποφεύγονται κάποιες 
διαδροµές των οποίων η ασφάλεια έχει παραβιαστεί. 
Οι Μηχανισµοί Συµβολαιογράφου (Notarisation Mechanisms) χρησι-

µοποιούνται για να διασφαλίσουν ιδιότητες των µεταδιδόµενων δεδοµένων 
όπως ακεραιότητα, προέλευση και προορισµός. Η διασφάλιση παρέχεται 
από µία Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (Trusted Third Party -TTP). 
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1.3.2 ∆ιεισδυτικοί Μηχανισµοί Ασφάλειας (Pervasive Security 
Mechanisms) 

 
Οι µηχανισµοί αυτοί δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένη υπηρεσία ασφά-

λειας, αλλά χαρακτηρίζουν το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας. Ουσια-
στικά, οι διεισδυτικοί µηχανισµοί ασφάλειας δεν παρέχουν λειτουργίες για 
τη διασφάλιση οντοτήτων, αλλά κατηγοριοποιούν το είδος των λειτουργιών 
αυτών.  
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.4, η αρχιτεκτονική ασφάλειας του 

OSI απαριθµεί πέντε µηχανισµούς ασφάλειας. 
 
 

 
Πίνακας 1.4: ∆ιεισδυτικοί Μηχανισµοί Ασφάλειας. 
 
 
Η γενική έννοια της Έµπιστης Λειτουργικότητας (Trusted Functionality) 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για να επεκτείνει το εύρος, είτε για να 
εγκαθιδρύσει την αποτελεσµατικότητα άλλων µηχανισµών ασφάλειας. 
Οποιαδήποτε λειτουργικότητα, είτε παρέχεται άµεσα από κάποιο 
µηχανισµό, είτε παρέχει πρόσβαση σε κάποιο µηχανισµό πρέπει να είναι 
αξιόπιστη. 
Οι πόροι του συστήµατος είναι δυνατό να διατηρούν Ετικέτες Ασφάλειας 

(Security Labels) διασυνδεδεµένες µε αυτούς. Για παράδειγµα, υπάρχουν 
ετικέτες που υποδεικνύουν επίπεδα ευαισθησίας. Συχνά κρίνεται 
απαραίτητη η απόδοση της κατάλληλης ετικέτας ασφάλειας των 
µεταδιδόµενων δεδοµένων. Είναι δυνατό µία ετικέτα ασφάλειας να περι-
λαµβάνει επιπρόσθετα δεδοµένα που συνδέονται µε τα µεταδιδόµενα 
δεδοµένα. 
Η Ανίχνευση Συµβάντων (Event Detection) που σχετίζεται µε την 

ασφάλεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανιχνεύσει παραβιάσεις 
ασφάλειας. 
Ένα Αρχείο Καταγραφής Συµβάντων Ασφάλειας (Audit Trail Security) 

αναφέρεται σε µία ανεξάρτητη εξέταση των εγγράφων και δραστη-
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ριοτήτων ενός συστήµατος µε στόχο να ελεγχθεί η ορθότητα των ελέγχων 
του συστήµατος, να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις υπάρχουσες 
πολιτικές ασφάλειας και τις λειτουργικές διαδικασίες, να ανιχνευθεί 
οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας και να πραγµατοποιηθούν οι 
απαραίτητες αλλαγές σε θέµατα ελέγχου, πολιτικής και διαδικασιών. 
Η Ανάκτηση Ασφάλειας (Security Recovery) ασχολείται µε αιτήσεις 

µηχανισµών, όπως για παράδειγµα των λειτουργιών διαχείρισης συµβά-
ντων και λαµβάνει µέτρα ανάκτησης µετά την εφαρµογή ενός συνόλου 
κανόνων. 

 
 
1.4  ∆ιαχείριση Ασφάλειας
 
Η ασφάλεια των λειτουργιών διαχείρισης των συστηµάτων και των 

δικτύων, καθώς και η επικοινωνία της διαχειριζόµενης πληροφορίας 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.5 η αρχιτε-
κτονική ασφάλειας του OSI απαριθµεί τρεις περιοχές διαχείρισης ασφά-
λειας (security management): 

•   ∆ιαχείριση Ασφάλειας Συστήµατος (System Security Management): 
Αφορά στη διαχείριση του δικτυακού περιβάλλοντος στο σύνολο του. 

•   ∆ιαχείριση Ασφάλειας Υπηρεσιών (Security Service Management): 
Αφορά στη διαχείριση των υπηρεσιών ασφάλειας. Η υπηρεσία παρέχεται 
για την παρεµβολή συγκεκριµένων µηχανισµών ασφάλειας, 
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες διαχείρισης των µηχανισµών ασφάλειας. 

•   ∆ιαχείριση     Μηχανισµού    Ασφάλειας     (Security    Mechanism 
Management): Αφορά στη διαχείριση των µηχανισµών ασφάλειας.  

 

 
Πίνακας 1.5: Τοµείς ∆ιαχείρισης Ασφάλειας. 
 
Ένας σταθµός διαχείρισης δικτύου (network station management) είναι 

ένα σύστηµα που υποστηρίζει ένα πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου, καθώς 
και τις απαραίτητες εφαρµογές για την επεξεργασία και την πρόσβαση 
πληροφοριών από τη διαχείριση των οντοτήτων στο δίκτυο. Τυπικά 
παραδείγµατα πρωτοκόλλων διαχείρισης δικτύου αποτελούν τα SNMP - 
Simple Network Management Protocol και CMIP - Common Management 
Information Protocol. 
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Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας του OSI δεν 

αναπτύχθηκε για να επιλύσει ένα συγκεκριµένο πρόβληµα ασφάλειας ενός 
δικτύου, αλλά για να παρέχει στη δικτυακή κοινότητα ασφάλειας ένα κοινό 
πλαίσιο ονοµατολογίας που να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
οµοιοτρόπως, να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα που αφορούν στην 
ασφάλεια και να αναπτυχθούν κάποιες λύσεις. 

 
 
1.5  Συµπεράσµατα 
 
Στα πλαίσια του παρόντος εισαγωγικού κεφαλαίου παρουσιάστηκαν 

βασικά θέµατα δικτύων υπολογιστών και κατανεµηµένων συστηµάτων που 
πρέπει να αποτελούν γνώση του αναγνώστη στην πορεία για µία 
αποτελεσµατική µελέτη των τεχνολογιών και υπηρεσιών ασφάλειας που 
αναπτύσσονται και αξιοποιούνται. Επίσης παρουσιάστηκαν στοιχεία της 
αρχιτεκτονικής των µοντέλων OSI /ISO και Internet, αναφέρθηκαν τα 
βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και µηχανισµών ασφάλειας στο 
OSI /ISO, ενώ παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς θέµατα που σχετίζονται µε την 
προτυποποίηση στο Internet. 
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20  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Βασικά Θέµατα Κρυπτογραφίας 
 
2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Στο κεφάλαιο αυτό επεξηγούνται οι βασικές ενότητες από την Εφαρµο-

σµένη Κρυπτογραφία που θεωρούνται απαραίτητες για τη µελέτη θεµάτων 
της γνωστικής περιοχής της ασφάλειας δικτύων υπολογιστών. 
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 2.2 παρουσιάζεται το γενικό µοντέλο που 
ακολουθεί η διαδικασία της συµβατικής κρυπτογραφίας και επεξηγούνται 
τα βασικά χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων αλγορίθµων που 
αξιοποιούνται στην ανάπτυξη συµµετρικών κρυπτοσυστηµάτων για 
επίτευξη εµπιστευτικότητας µηνυµάτων. Στην παράγραφο 2.3 µελετάται η 
αξιοποίηση των συναρτήσεων σύνοψης (hash functions) για παραγωγή 
κώδικα αυθεντικοποίησης µηνυµάτων (message authentication code) προς 
επίτευξη υπηρεσιών αυθεντικοποίησης και ακεραιότητας µηνυµάτων, 
αναλύονται οι βασικές αρχές κρυπτογραφίας µε συστήµατα δηµόσιου 
κλειδιού (public-key) µε έµφαση στην αξιοποίηση τους για ανταλλαγή 
µυστικών κλειδιών και κλειδιών συνόδου συµµετρικών κρυπτοσυστηµατων, 
ενώ περιγράφεται η χρήση κρυπτογραφίας µε δηµόσιο κλειδί για 
παραγωγή και επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών (digital signatures). 
Στην παράγραφο 2.4 αναφέρονται συνοπτικά συµπεράσµατα, ενώ στην 
παράγραφο 2.5 περιλαµβάνονται βιβλιογραφικές αναφορές. 

 
 
2.2  Συµµετρικά Κρυπτοσυστήµατα 
 
2.2.1  Κανόνες Συµµετρικής Κρυπτογραφίας 
 
Η συµβατική κρυπτογραφία (conventional cryptography) αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία και ως συµµετρική κρυπτογραφία (symmetric 
cryptography) ή κρυπτογραφία µυστικού κλειδιού (secret key 
cryptography). 
Ένα σχήµα συµβατικής κρυπτογραφίας αποτελείται από πέντε επιµέ-

ρους οντότητες (Σχήµα 2.1): 
•   Αρχικό κείµενο (plaintext): Αποτελεί το αρχικό µήνυµα ή τα αρχικά 

δεδοµένα που εισάγονται στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης. 
•   Αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encryption algorithm): Πραγµατοποιεί 

τους απαραίτητους µετασχηµατισµούς του αρχικού κειµένου για την 
επίτευξη κρυπτογράφησης ενός µηνύµατος. 

•   Μυστικό κλειδί (secret key): Αποτελεί το µυστικό κλειδί, το οποίο 
εισάγεται επίσης στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης. Οι ακριβείς αντι-
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καταστάσεις και τα αποτελέσµατα των µετασχηµατισµών που επιτελούνται 
από τον αλγόριθµο εξαρτώνται από αυτό το µυστικό κλειδί. 

•   Κρυπτογράφηµα ή κρυπτογραφηµένο µήνυµα (ciphertext): Είναι το 
µετασχηµατισµένο µήνυµα που παράγεται ως έξοδος από τον αλγόριθµο 
κρυπτογράφησης. Το κρυπτογράφηµα αυτό εξαρτάται τόσο από το αρχικό 
µήνυµα όσο και από το µυστικό κλειδί, συνεπώς δοθέντος ενός µηνύµατος 
διαφορετικά κλειδιά παράγουν διαφορετικά κρυπτογραφήµατα. 

•   Αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης (decryption algorithm): Πρόκειται 
για έναν αλγόριθµο που πραγµατοποιεί την αντίστροφη διαδικασία, 
δηλαδή λαµβάνει το κρυπτογράφηµα και το ίδιο µυστικό κλειδί που 
χρησιµοποιήθηκε στη διαδικασία της κρυπτογράφησης και παράγει το 
αρχικό κείµενο. 

 
Σχήµα 2.1: Απλοποιηµένο µοντέλο συµβατικής κρυπτογραφίας. 
 
Για την ασφαλή χρήση της συµβατικής κρυπτογραφίας πρέπει να πλη-

ρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
•   Απαιτείται η ύπαρξη ενός ισχυρού (strong) αλγορίθµου κρυπτογρά-

φησης. Ως ελάχιστη απαίτηση αναφέρεται η ύπαρξη αλγορίθµου για τον 
οποίο ακόµη κι εάν αυτός είναι γνωστός στο δυνητικό επιτιθέµενο και 
υπάρχει πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα κρυπτογραφήµατα, αυτός δε 
δύναται ούτε να υπολογίσει το µυστικό κλειδί, ούτε να συµπεράνει το 
αρχικό κείµενο, δηλαδή δε δύναται να κρυπταναλύσει το κρυπτογράφηµα. 
Αυτή η απαίτηση δηλώνεται αυστηρότερα ως ακολούθως: ο επιτιθέµενος 
πρέπει να είναι αδύνατο να κρυπταναλύσει το κρυπτογράφηµα ή να 
ανακαλύψει το κλειδί, ακόµη και αν κατέχει κάποια κρυπτογραφήµατα 
µαζί µε τα αντίστοιχα αρχικά µηνύµατα, από τα οποία παράχθηκε καθένα 
από αυτά τα κρυπτογραφήµατα. 

•   Ο ποµπός και ο δέκτης πρέπει να έχουν παραλάβει τα αντίγραφα του 
µυστικού κλειδιού µε ασφαλή τρόπο και να διαφυλάσσουν αυτό το µυστικό 
κλειδί σε ασφαλές µέρος. Εάν κάποιος γνωρίζει τον αλγόριθµο και 
ανακαλύψει το κλειδί, τότε όλη η επικοινωνία που χρησιµοποιεί αυτό το 
κλειδί είναι αναγνώσιµη, συνεπώς παραβιάζεται η εµπιστευτικότητα. 
Σηµειώνεται ότι αδύναµο κρίκο στην ασφάλεια της συµβατικής κρυ-

πτογραφίας αποτελεί µόνον η µυστικότητα του κλειδιού και όχι η µυστι-
κότητα του αλγορίθµου που χρησιµοποιείται. Αυτό θεωρείται δεδοµένο εάν 
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υποτεθεί ότι για τον επιλεγέντα αλγόριθµο ισχύει η προφανής σχεδιαστική 
απαίτηση να είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί ένα µήνυµα µόνο µε 
γνώση του κρυπτογραφήµατος και του αλγορίθµου κρυπτογράφησης. 
Συνεπώς, δε χρειάζεται να παραµένει µυστικός ο αλγόριθµος, αλλά µόνο το 
µυστικό κλειδί. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα της 
συµβατικής κρυπτογραφίας την καθιστά κατάλληλη για ευρεία χρήση. 

Το γεγονός ότι δε χρειάζεται να παραµένει µυστικός ο αλγόριθµος επιτρέ-
πει στους κατασκευαστές να αναπτύσσουν χαµηλού κόστους υλοποιήσεις, 
τόσο σε λογισµικό όσο και σε υλικό, για εφαρµογές κρυπτογράφησης 
δεδοµένων. 

 
 
2.2.1.1   Κρυπτογράφηση 
 
Τα κρυπτογραφικά συστήµατα ταξινοµούνται, γενικά, µε βάση τρία ανε-

ξάρτητα κριτήρια . 
•   Τον τύπο των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για το µετασχηµα-

τισµό του αρχικού κειµένου σε ένα κρυπτογράφηµα 
Το σύνολο των αλγορίθµων κρυπτογράφησης στηρίζεται σε δύο γενικές 

αρχές: στην αντικατάσταση (substitution) σύµφωνα µε την οποία κάθε 
στοιχείο του αρχικού κειµένου, είτε είναι δυαδικό ψηφίο, είτε χαρακτήρας, 
είτε οµάδα δυαδικών ψηφίων ή χαρακτήρων, αντικαθίσταται από άλλο 
στοιχείο και στη µετάθεση (transposition) στην οποία τα στοιχεία του 
αρχικού κειµένου αναδιατάσσονται. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η µη 
απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας, ώστε όλες οι διαδικασίες να είναι 
αντιστρέψιµες. Τα περισσότερα συστήµατα, που είναι γνωστά ως 
συστήµατα παραγωγής (product systems), περιλαµβάνουν πληθώρα στα-
δίων αντικαταστάσεων και µεταθέσεων. 

•   Τον αριθµό των κλειδιών που χρησιµοποιούνται 
Εάν ο ποµπός και ο δέκτης χρησιµοποιούν το ίδιο κλειδί, τότε το σύστη-

µα αναφέρεται ως συµµετρικό ή µοναδικού κλειδιού ή µυστικού κλειδιού ή 
συµβατικής κρυπτογραφίας. Εάν, όµως, ο ποµπός και ο δέκτης χρησι-
µοποιούν διαφορετικά κλειδιά, τότε το σύστηµα αναφέρεται ως ασύµµε-
τρο, ή σύστηµα ζεύγους κλειδιών, ή κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού. 

•   Τον τρόπο µε τον οποίο επεξεργάζεται το αρχικό κείµενο 
Ένας κωδικοποιητής τµηµάτων (block cipher) επεξεργάζεται την είσοδο 

ενός τµήµατος στοιχείων κάθε φορά, παράγοντας ένα τµήµα εξόδου για 
κάθε συγκεκριµένο τµήµα εισόδου. Αντίθετα, ένας κωδικοποιητής ροής 
(stream cipher) επεξεργάζεται κατά συνεχή τρόπο τα στοιχεία εισόδου και 
κάθε φορά παράγεται ως έξοδος ένα στοιχείο, µε τη σειρά που κατα-
φθάνουν τα δεδοµένα. 
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2.2.1.2   Κρυπτανάλυση 
 
Η διαδικασία της προσπάθειας αποκάλυψης του αρχικού κειµένου ή του 

κλειδιού από µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες - δυνητικούς επιτιθέµενους, 
είναι γνωστή ως κρυπτανάλυση (cryptanalysis). Η στρατηγική που 
χρησιµοποιείται από τον κρυπταναλυτή εξαρτάται από τη φύση της κρυ-
πτογράφησης και από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε αυτόν. 

 
Πίνακας 2.1: Τύποι επιθέσεων σε κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. 

 
Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται συνοπτικά διάφοροι τύποι επιθέσεων 

κρυπτανάλυσης, οι οποίοι διαφοροποιούνται, µεταξύ άλλων, µε βάση την 
ποσότητα και το είδος της πληροφορίας που είναι γνωστή στον 
κρυπταναλυτή. Το πρόβληµα της κρυπτανάλυσης παρουσιάζει σηµαντικές 
δυσκολίες όταν είναι γνωστό στον επιτιθέµενο µόνον το κρυπτογράφηµα. 
Σε µερικές περιπτώσεις δεν είναι γνωστός ούτε ο αλγόριθµος 
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κρυπτογράφησης, αλλά στη γενική περίπτωση µπορεί να υποτεθεί ότι ο 
αντίπαλος γνωρίζει τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται. 
Μία κλασική επίθεση υπό αυτές τις περιστάσεις αποτελεί η προσέγγιση 

της εξαντλητικής αναζήτησης κλειδιών (brute-force attack), όπου ο 
επιτιθέµενος δοκιµάζει διαδοχικά όλα τα στοιχεία από το πεδίο όλων των 
πιθανών κλειδιών. Εάν το µέγεθος του κλειδιού είναι µεγάλο, η επίθεση 
αυτού του είδους θεωρείται πρακτικά ατελέσφορη. Κατά συνέπεια, ένας 
επιτιθέµενος για να είναι αποτελεσµατικός θα πρέπει να αξιοποιήσει 
ανάλυση του κρυπτογραφήµατος εφαρµόζοντας διάφορες στατιστικές 
δοκιµές σε αυτό. Ο επιτιθέµενος για να χρησιµοποιήσει αυτή την 
προσέγγιση θα πρέπει να γνωρίζει τον τύπο του αρχικού κειµένου που 
χρησιµοποιείται, π.χ. ένα απλό κείµενο σε συγκεκριµένη γλώσσα, ένα 
εκτελέσιµο αρχείο σε περιβάλλον συγκεκριµένου λειτουργικού συστήµα-
τος, ένα αρχείο µε πηγαίο κώδικα σε συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµα-
τισµού κλπ. 
Η άµυνα σε επίθεση κρυπτογραφήµατος (ciphertext only attack) απο-

τελεί γενικά εύκολη υπόθεση, επειδή ο αντίπαλος διατηρεί µικρή ποσότητα 
πληροφοριών µε την οποία µπορεί να ασχοληθεί. Παρόλα αυτά, σε πολλές 
περιπτώσεις ο κρυπταναλυτής µπορεί να διαθέτει και περισσότερες 
πληροφορίες. Ο κρυπταναλυτής µπορεί να έχει τη δυνατότητα να 
καταγράψει ένα ή περισσότερα µηνύµατα αρχικού κειµένου, καθώς επίσης 
και τα αντίστοιχα κρυπτογραφήµατα. Σε άλλη περίπτωση, µπορεί να 
γνωρίζει ότι συγκεκριµένα πρότυπα αρχικού κειµένου θα εµφανιστούν σε 
ένα µήνυµα. Για παράδειγµα, ένα αρχείο σε µορφή postscript αρχίζει 
πάντοτε µε το ίδιο πρότυπο, ή µπορεί να υπάρξει µία τυποποιηµένη επι-
κεφαλίδα ή ένα λογότυπο σε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µεταφοράς κεφα-
λαίων. Τα προαναφερόµενα παραδείγµατα αποτελούν επιθέσεις γνωστών 
µηνυµάτων. Με αυτή τη γνώση ο αναλυτής µπορεί να είναι σε θέση να 
συµπεράνει το κλειδί, µε βάση τον τρόπο που µετασχηµατίστηκε το γνωστό 
αρχικό κείµενο. 
Αντίστοιχη µε την επίθεση γνωστών µηνυµάτων (known plaintext attack) 

είναι η επίθεση πιθανής-λέξης (probable-word attack). Εάν ο επιτιθέµενος 
ασχολείται µε την κρυπτανάλυση κάποιου µηνύµατος αγνώστου 
περιεχοµένου µπορεί να µην κατανοεί επακριβώς το περιεχόµενο 
του µηνύµατος. Παρόλα αυτά, εάν ο επιτιθέµενος αναζητά συγκεκριµέ-

νες πληροφορίες, τότε κάποια τµήµατα του µηνύµατος µπορούν να θεω-
ρηθούν γνωστά. Για παράδειγµα, εάν διαβιβάζεται ολόκληρο λογιστικό 
αρχείο, ο επιτιθέµενος µπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει τη θέση 
κάποιων λέξεων-κλειδιών στην επικεφαλίδα του αρχείου. Άλλο παράδειγµα 
αποτελεί ο πηγαίος κώδικας ενός προγράµµατος που αναπτύχθηκε από 
κάποια εταιρεία και ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει δήλωση πνευµατικών 
δικαιωµάτων σε κάποια συγκεκριµένη θέση. 
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Εάν ο κρυπταναλυτής µπορεί µε κάποιο τρόπο να παραπλανήσει το 
πηγαίο σύστηµα ώστε να παρεµβάλλει ένα µήνυµα που έχει επιλέξει ο 
ίδιος, τότε είναι πιθανή µία επίθεση επιλεγµένων µηνυµάτων. Γενικά, εάν ο 
κρυπταναλυτής είναι σε θέση να επιλέγει τα µηνύµατα για κρυπτογράφηση 
τότε µπορεί σκόπιµα να επιλέγει πρότυπα που αναµένεται να τον 
υποβοηθήσουν στην αποκάλυψη της δοµής του κλειδιού. 
Στον Πίνακα 2.1 εµφανίζονται και άλλοι δύο τύποι επίθεσης, η επίθεση 

επιλεγµένου κρυπτογραφήµατος (chosen ciphertext attack) και η επίθεση 
επιλεγµένου κειµένου (chosen text attack), επιθέσεις οι οποίες δεν 
επιχειρούνται συχνά ως τεχνικές κρυπτανάλυσης, µπορούν όµως να 
αποτελέσουν δυνητικούς τρόπους επίθεσης. 
Ένα σχήµα κρυπτογράφησης θεωρείται υπολογιστικά ασφαλές 

(computationally secure) εφόσον το κρυπτογράφηµα που παράγεται πλη-
ροί ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: 

•   Το κόστος της παραβίασης του κρυπτοµηνύµατος να υπερβαίνει την 
αξία των τελικά λαµβανοµένων πληροφοριών από τη διαδικασία της 
κρυπτανάλυσης. 

•   Ο χρόνος που απαιτείται για τη διάσπαση του κρυπτοµηνύµατος πρέ-
πει να υπερβαίνει την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των λαµβανοµένων 
πληροφοριών. 
Ο υπολογισµός της απαιτούµενης προσπάθειας για την επιτυχή 

κρυπτανάλυση ενός κρυπτογραφήµατος θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη δια-
δικασία. Παρόλα αυτά, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει µαθηµατική σχεδια-
στική αδυναµία στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης, προτείνεται η προ-
σέγγιση της εξαντλητικής αναζήτησης κλειδιών και είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν κάποιες ρεαλιστικές εκτιµήσεις όσον αφορά το κόστος 
και τον απαιτούµενο χρόνο. Η εξαντλητική αναζήτηση περιλαµβάνει την 
εξαντλητική (exhaustive) δοκιµή κάθε πιθανού κλειδιού µέχρις ότου 
υπάρξει µία κατανοητή απόδοση του κρυπτογραφήµατος στο αρχικό 
κείµενο. Στατιστικά πρέπει να δοκιµαστούν τα µισά κλειδιά -στοιχεία από 
το πεδίο των πιθανών κλειδιών ώστε να επιτευχθεί κρυπτανάλυση. Στον 
Πίνακα 2.2 καταγράφεται ο χρόνος που αντιστοιχεί σε διαφορετικά µεγέθη 
κλειδιών. Το µέγεθος κλειδιού των 56-bit χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο 
DES (Data Encryption Standard). Στα αποτελέσµατα που εµφανίζονται για 
κάθε µέγεθος κλειδιού, θεωρήθηκε ότι χρειάζεται χρόνος l\is για να 
εκτελεστεί µία µόνο αποκρυπτογράφηση, χρόνος ο οποίος αντιστοιχεί σε 
µία λογική τάξη µεγέθους ισχύος των σηµερινών επεξεργαστών. Με µαζική 
χρήση παράλληλων µικροεπεξεργαστών είναι δυνατό να επιτευχθούν 
ρυθµοί επεξεργασίας οι οποίοι είναι κατά πολλές τάξεις µεγέθους 
µεγαλύτεροι. Παράλληλα, η αξιοποίηση κβαντικών υπολογιστών (quantum 
computers) στην κατεύθυνση της επέκτασης των παράλληλων 
υπολογισµών µε αξιοποίηση του φαινοµένου της κβαντικής επαλληλίας 
(quantum superposition), µπορεί θεωρητικά να απειλήσει τη ρωµαλεότητα 
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των σύγχρονων κρυπτογραφικών συστηµάτων, αλλά αυτό µε τη σειρά του 
θα µπορούσε, απλώς, να οδηγήσει σε απαίτηση για διπλασιασµό του 
µεγέθους των κρυπτογραφικών κλειδιών [31. Στον Πίνακα 2.2 
παρατίθενται τα αποτελέσµατα για ένα σύστηµα που µπορεί να 
επεξεργαστεί ΙΟ6 κλειδιά ανά µs. Με τη συγκεκριµένη απόδοση ο 
αλγόριθµος Data Encryption Standard-DES ουσιαστικά δεν µπορεί να 
θεωρηθεί υπολογιστικά ασφαλής. 

 
Πίνακας 2.2: Μέσος χρόνος, που απαιτείται για εξαντλητική αναζήτηση κλειδιών. 

 
 
 
2.2.1.3  Η ∆οµή Κρυπτογραφίας του Feistel 
 
Σχεδόν το σύνολο των συµβατικών αλγορίθµων κρυπτογραφίας τµηµά-

των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου και του DES, διατηρούν µία δοµή 
που περιγράφηκε πρώτα από τον Η. Feistel της IBM το 1973. Η δοµή αυτή 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.2. Οι είσοδοι στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης 
είναι ένα τµήµα αρχικού κειµένου µήκους 2 λέξεων και ένα κλειδί Κ. Το 
τµήµα αρχικού κειµένου διαιρείται σε δύο ίσα τµήµατα, Lo και Ro. Τα δύο 
τµήµατα των δεδοµένων ακολουθούν n επαναληπτικά βήµατα 
επεξεργασίας και στη συνέχεια συνδυάζονται για να παράγουν το τµήµα 
κρυπτογραφήµατος. Κάθε κύκλος i λαµβάνει ως εισόδους τα Li-1, και Ri- 1 
που παράγονται από τον προηγούµενο κύκλο, καθώς επίσης και ένα 
υποκλειδί Kj (subkey) που παράγεται από το αρχικό κλειδί Κ. Γενικά, τα 
υποκλείδια Kj είναι διαφορετικά από το Κ και διαφορετικά µεταξύ τους, 
ενώ παράγονται από το κλειδί και από έναν αλγόριθµο παραγωγής 
υποκλείδιων. 
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Σχήµα 2.2: Κλασικό δίκτυο Feistel. 

 
Τα επαναληπτικά βήµατα ακολουθούν την ίδια δοµή: Στα δεδοµένα που 

βρίσκονται στην αριστερή πλευρά πραγµατοποιείται µία αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µιας συνάρτησης F (round 
function) στα δεδοµένα της δεξιάς πλευράς και έπειτα συνδυάζοντας την 
έξοδο της συνάρτησης µε τα δεδοµένα της αριστερής πλευράς µε τον 
τελεστή Exclusive-OR - XOR. Η συνάρτηση F έχει την ίδια γενική δοµή για 
κάθε κύκλο, αλλά παραµετροποιείται από το υπο-κλειδί Kf του εκάστοτε 
κύκλου. Μετά από αυτή την αντικατάσταση, εκτελείται µία αντιµετάθεση 
των πλευρών των δεδοµένων. 
Η ακριβής υλοποίηση ενός δικτύου Feistel εξαρτάται από την επιλογή 

των ακόλουθων παραµέτρων και χαρακτηριστικών: 
•   Μέγεθος των τµηµάτων (block size): Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος 

των τµηµάτων τόσο αυξάνεται ο βαθµός ασφάλειας και µειώνεται η 
ταχύτητα κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Τυπικό µέγεθος 
τµήµατος είναι τα 64-bit και αποτελεί το συνηθέστερο στο σχεδιασµό των 
τµηµάτων κρυπτογράφησης. 
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•   Μέγεθος κλειδιού (key size): Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος κλει-
διού τόσο εξασφαλίζεται υψηλότερος βαθµός ασφάλειας, αλλά µειώνεται η 
ταχύτητα κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Τυπικό µέγεθος 
κλειδιού στους σύγχρονους αλγορίθµους είναι 128 bit. 

•   Αριθµός κύκλων (number of rounds): Βασικό χαρακτηριστικό της 
δοµής Feistel αποτελεί το γεγονός ότι κάθε κύκλος προσφέρει ανεπαρκή 
ασφάλεια, αλλά η διαδοχή των επαναληπτικών βηµάτων προσφέρει 
αυξηµένη ασφάλεια. Τυπικό µέγεθος για τον αριθµό των κύκλων είναι 16 
κύκλοι. 

•   Αλγόριθµος παραγωγής δευτερευόντων κλειδιών (subkey generation 
algorithm): Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στον αλγόριθµο πρέπει να οδηγεί 
σε µεγαλύτερη δυσκολία στην κρυπτανάλυση. 

•   Συνάρτηση κύκλου (round cycle): Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, σε 
γενικές γραµµές, σηµαίνει µεγαλύτερη ρωµαλεότητα σε κρυπταναλυ-τικές 
επιθέσεις. 
Επιπλέον, στη βιβλιογραφία αναφέρονται άλλες δύο παράµετροι που 

λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό µιας δοµής Feistel: 
•   Λογισµικό ταχείας κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης (fast 

software encryption and decryption): Σε αρκετές περιπτώσεις η κρυ-
πτογράφηση ενσωµατώνεται στις εφαρµογές ή σε βοηθητικές συναρτήσεις 
µε τρόπον ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα υλοποίησης σε 
υλικό, κατά συνέπεια η ταχύτητα της εκτέλεσης του αλγορίθµου απο-

βαίνει σηµαντικός παράγοντας. 
• Ευκολία ανάλυσης (ease of analysis): Αν και είναι επιθυµητή η επί-

τευξη υψηλού βαθµού δυσκολίας κατά την κρυπτανάλυση ενός αλγο-
ρίθµου, υπάρχει σηµαντικό όφελος εάν επιτευχθεί εύκολη ανάλυση του 
αλγορίθµου. Εάν ο αλγόριθµος µπορεί να εξηγηθεί συνοπτικά και µε 
σαφήνεια, τότε είναι ευκολότερο να εξεταστεί για τυχόν κρυπτα-ναλυτικά 
σηµεία ευπάθειας και εποµένως να αναπτυχθεί υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας. Για παράδειγµα, ο αλγόριθµος DES δεν έχει εύκολη προς 
ανάλυση λειτουργικότητα. 
Η αποκρυπτογράφηση κατά Feistel είναι ουσιαστικά διαδικασία όµοια 

µε τη διαδικασία κρυπτογράφησης και ο κανόνας που ακολουθείται είναι ο 
ακόλουθος: Ως είσοδοι χρησιµοποιούνται τόσο το κρυπτογράφηµα όσο και 
τα υποκλείδια Kt µε αντίστροφη σειρά. Αναλυτικά, χρησιµοποιείται το Κη 
στον πρώτο κύκλο, το ΚηΛ στο δεύτερο κύκλο κλπ., έως ότου 
χρησιµοποιηθεί το Kj στον τελευταίο κύκλο. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι 
πράγµατι σηµαντικό, αφού δε χρειάζεται εφαρµογή δύο διαφορετικών 
αλγορίθµων, ενός για την κρυπτογράφηση και ενός για την 
αποκρυπτογράφηση. 
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2.2.2 Συµβατικοί Αλγόριθµοι Κρυπτογραφίας 
 
Οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι συµβατικοί αλγόριθµοι κρυπτογραφίας 

ακολουθούν τη λογική της κρυπτογράφησης τµηµάτων και αποκαλούνται 
κωδικοποιητές τµηµάτων (block ciphers): η κρυπτογράφηση τµηµάτων 
επεξεργάζεται την είσοδο του αρχικού κειµένου σε σταθερού µεγέθους 
τµήµατα και παράγει κρυπτογραφήµατα ίδιου µεγέθους για οποιοδήποτε 
τµήµα αρχικού κειµένου. Οι πιο σηµαντικοί συµβατικοί αλγόριθµοι, που 
ακολουθούν τη λογική της κρυπτογράφησης τµηµάτων, έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη του DES και του Triple DES ή 3DES. Ακολούθως 
επεξηγούνται οι αλγόριθµοι αυτοί και ο αλγόριθµος AES (Advanced 
Encryption Standard), ενώ παρουσιάζεται και µία συνοπτική επισκόπηση 
άλλων δηµοφιλών συµβατικών αλγορίθµων κρυπτογράφησης . 

 
 
2.2.2.7 Data Encryption Standard (DES) 
 
To σχήµα κρυπτογράφησης που έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα είναι το 

Data Encryption Standard - DES, που σχεδιάστηκε από την IBM και 
υιοθετήθηκε το 1977 από το National Institute of Standards and 
Technology -NIST, USA, ως Federal Information Processing Standard 46 - 
FIPS PU1 46. Ο αλγόριθµος που έχει υλοποιηθεί στο σύστηµα DES 
αναφέρεται ω Data Encryption Algorithm - DEA. 

• Περιγραφή τον Αλγορίθµου 
Η γενική δοµή της κρυπτογράφησης DES παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.2 
Το αρχικό κείµενο είναι µεγέθους 64-bit και το κλειδί έχει µήκος 56-bii 
Τα απλά κείµενα µεγαλυτέρου µεγέθους επεξεργάζονται σε τµήµατα τω 
64-bit. 
Η αριστερή πλευρά στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζει τα τρία στάδια τη 

επεξεργασίας του αρχικού κειµένου. Στην αρχή, το κείµενο των 64-bit 
ακολουθεί έναν αρχικό µετασχηµατισµό (initial permutation - IP) στα 
πλαίσια του οποίου τα bits αναδιατάσσονται για να παραχθεί η µετά 
σχηµατισµένη είσοδος. Ακολουθεί ένα στάδιο που αποτελείται από 1< 
επαναλήψεις της ίδιας λειτουργίας. Η έξοδος της τελευταίας επανάληψης, 
δηλαδή της δέκατης έκτης, αποτελείται από 64-bit που αποτελούν 
συνάρτηση του αρχικού κειµένου και του κλειδιού. Το αριστερό µισό τµήµα 
και το δεξί µισό τµήµα της εξόδου αντιµετατίθενται, ώστε ν< παραχθεί η 
αρχική έξοδος (preoutput). Η τιµή αυτή τροποποιείται µ βάση ένα 
µετασχηµατισµό που είναι ο αντίστροφος του αρχικού µετά σχηµατισµού 
(inverse initial permutation – IP-1), ώστε να παραχθεί τι κρυπτογράφηµα 
των 64-bit. 
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Το τµήµα της δεξιάς πλευράς του Σχήµατος 2.3 παρουσιάζει τον τρόπο µε 
τον οποίο χρησιµοποιείται το κλειδί των 56-bit. Αρχικά, το κλειδί 
τροποποιείται από µία συνάρτηση µετασχηµατισµού. Κατόπιν για καθεµία 
από τις 16 επαναλήψεις, παράγεται ένα υποκλειδί Kj από το συνδυασµό 
µιας αριστερής κυκλικής µετατόπισης και ενός µετασχηµατισµού. Η 
συνάρτηση µετασχηµατισµού παραµένει ίδια για κάθε επανάληψη, αλλά 
κάθε φορά παράγεται διαφορετικό υποκλειδί, λόγω της επανειληµµένης 
µετατόπισης των ψηφίων του κλειδιού. 

 
Στο Σχήµα 2.4 εξετάζεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες ο αλγόριθµοι 

για µία µόνο επανάληψη. Η µετασχηµατισµένη είσοδος των 64-bit συµ 
µετέχει σε 16 επαναλήψεις, παράγοντας µία ενδιάµεση τιµή των 64-bi στο 
τέλος κάθε επανάληψης. Το αριστερό µισό τµήµα σε συνδυασµό µ το δεξί 
µισό τµήµα οποιασδήποτε ενδιάµεσης τιµής 64-bit αντιµετωπίζονται ως 
ξεχωριστές ποσότητες 32-bit, οι οποίες περιγράφονται ως Ι (Left - 
Αριστερή) και R (Right - ∆εξιά). Συνοπτικά, η επεξεργασία κάθ 
επανάληψης µπορεί να περιγραφεί µε τους παρακάτω τύπους: 

 

 
 
όπου το  συµβολίζει την πράξη XOR. 
Η αριστερή έξοδος µιας επανάληψης Lι είναι ίση µε τη δεξιά είσοδο σε 

αυτήν την επανάληψη Rι-1 Η δεξιά έξοδος Rι είναι το αποτέλεσµα της 
εφαρµογής του XOR µεταξύ του Lι-1 και µιας σύνθετης συνάρτησης F των 
Rι-1 και Κι. Η σύνθετη συνάρτηση περιλαµβάνει διαδικασίες µετάθεσης και 
αντικατάστασης. Η λειτουργία αντικατάστασης, η οποία αναφέρεται στο 
Σχήµα 2.3 ως "S-box", απλώς απεικονίζει κάθε συνδυασµό 48 εισαγόµενων 
bit σε ένα συγκεκριµένο τύπο των 32-bit εξόδου. 
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Σχήµα 2.3: Γενική περιγραφή τον αλγορίθµου κρυπτογράφησης DES. 
 
 
Στο Σχήµα 2.3, το κλειδί των 56-bit που χρησιµοποιείται ως είσοδος στον 

αλγόριθµο τροποποιείται µε µία µετάθεση. Το προκύπτον κλειδί των 56-bit 
αντιµετωπίζεται στη συνέχεια ως δύο ποσότητες των 28-bit, αναφερόµενες 
ως Co και Do. Σε κάθε επανάληψη, τα C και D υποβάλλονται χωριστά σε µία 
αριστερή κυκλική µετατόπιση, ή περιστροφή 1 ή 2 bit. Οι τιµές που έχουν 
υποστεί µετατοπίσεις χρησιµοποιούνται ως είσοδοι στην επόµενη 
επανάληψη. Επιπλέον χρησιµοποιούνται ως είσοδοι σε µία άλλη 
συνάρτηση µετασχηµατισµού, που παράγει έξοδο 48-bit, η οποία 
ακολούθως λειτουργεί ως είσοδος στη συνάρτηση F (Ri- 1 Κi). 
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Σχήµα 2.4: Ένας κύκλος του αλγορίθµου DES. 
 
Η διαδικασία της αποκρυπτογράφησης µε τον αλγόριθµο DES είναι 

ουσιαστικά ίδια µε τη διαδικασία κρυπτογράφησης, αφού ο κανόνας που 
ακολουθείται είναι: Το κρυπτογράφηµα χρησιµοποιείται ως είσοδος στον 
αλγόριθµο DES, αλλά τα κλειδιά Ki τοποθετούνται σε αντίστροφη σειρά. 
Ουσιαστικά, το Κ16 χρησιµοποιείται στην πρώτη επανάληψη, το Κ15 στη 
δεύτερη επανάληψη, κλπ., έως ότου χρησιµοποιηθεί το K1 στη δέκατη έκτη 
και τελευταία επανάληψη. 

•  Η Ισχύς τον Αλγορίθµου DES 
Η ανησυχία που υπήρχε για την ισχύ του αλγορίθµου DES βασιζόταν σε 

δύο αιτίες: αιτίες σχετιζόµενες µε τον ίδιο τον αλγόριθµο και αιτίες σχε-
τιζόµενες µε τη χρήση κλειδιού µε µέγεθος 56-bit. 
Η πρώτη κατηγορία αιτιών ανησυχίας βασιζόταν στην πιθανότητα να 

καταστεί εφικτή η κρυπτανάλυση του DES µε εκµετάλλευση κάποιων 
χαρακτηριστικών του αλγορίθµου. Παρόλα αυτά, αν και έχουν πραγµα-
τοποιηθεί πολλές απόπειρες για εύρεση και εκµετάλλευση αδυναµιών του 
αλγορίθµου, δεν ανακαλύφθηκαν, ή τουλάχιστον δε δηµοσιεύτηκαν, 
σηµαντικής κλίµακας αδυναµίες του DES, γεγονός που τον ανακηρύσσει 

ως τον εκτενέστερα µελετηµένο ρωµαλέο αλγόριθµο κρυπτογράφησης. 
Η δεύτερη κατηγορία αιτιών ανησυχίας βασιζόταν στο µήκος του 

κλειδιού. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '70 εµπειρογνώµονες σε 
θέµατα ασφάλειας προειδοποιούσαν ότι η χρονική διάρκεια κατά την 
οποία ο αλγόριθµος DES µε µέγεθος κλειδιού 56 bit θα θεωρείται ασφαλής 
αλγόριθµος, είναι ολοένα και µικρότερη, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διαφαινόµενες τάσεις αύξησης της ταχύτητας των επεξεργαστών και 
ταυτόχρονης µείωσης των τιµών του υλικού. Τον Ιούλιο του 1998, το 
Ίδρυµα Electronic Frontier Foundation - EFF ανακοίνωσε ότι κατάφερε 
εντός τριών ηµερών την κρυπτανάλυση ενός DES κρυπτοµηνύµατος 
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χρησιµοποιώντας µία µηχανή ειδικού σκοπού αποκαλούµενη DES cracker 
που κόστισε λιγότερο από 250.000 USD. To EFF δηµοσίευσε λεπτοµερή 
περιγραφή της µηχανής, παρέχοντας τη δυνατότητα και σε όποιον άλλον 
επιθυµούσε να δηµιουργήσει αντίστοιχες ατοµικές µηχανές. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν είναι απλώς µία επίθεση αναζήτησης 

κλειδιού, όπου δοκιµάζονται µε επιθέσεις τύπου εξαντλητικής αναζήτησης 
όλα τα πιθανά κλειδιά για να βρεθεί το κατάλληλο. Εάν δεν παρέχεται 
γνωστό αρχικό κείµενο, ο αναλυτής πρέπει να είναι σε θέση να ανα-
γνωρίσει το αρχικό κείµενο ως πράγµατι αρχικό κείµενο. Εάν το µήνυµα 
είναι απλό-κοινό κείµενο στην Αγγλική γλώσσα, τότε το αποτέλεσµα 
εξάγεται εύκολα, διότι η αναγνώριση των κειµένων Αγγλικής γλώσσας έχει 
αυτοµατοποιηθεί. Στην περίπτωση, όµως, που το κείµενο του µηνύµατος 
έχει συµπιεστεί πριν από τη διαδικασία της κρυπτογράφησης, τότε η 
αναγνώριση καθίσταται δυσκολότερη. Συνεπώς για να επιτευχθεί η 
κρυπτανάλυση απαιτείται και κάποια γνώση για το είδος του αρχικού 
κειµένου. Η προσέγγιση του EFF έχει εξετάσει το ζήτηµα αυτό και εισή-
γαγε ορισµένες αυτοµατοποιηµένες τεχνικές, που θα µπορούσαν να απο-
βούν αποτελεσµατικές σε αρκετά κείµενα. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής σηµείο: Αν η µόνη µορφή 

επίθεσης που θα µπορούσε να δεχτεί ένας αλγόριθµος κρυπτογράφησης 
είναι η επίθεση τύπου εξαντλητικής αναζήτησης κλειδιών, τότε ο τρόπος 
αντιµετώπισης τέτοιων επιθέσεων θα ήταν η χρήση κλειδιών ακόµη 
µεγαλύτερου µεγέθους. Αν υποτεθεί ότι η µηχανή διάσπασης µπορεί να 
επιτελέσει ΙΟ6 αποκρυπτογραφήσεις ανά µβ, τότε αρκούν περίπου 10 ώρες 
για να κρυπταναλυθεί κείµενο κρυπτογραφηµένο µε το σύστηµα DES. To 
γεγονός αυτό οδηγεί σε περίπου 7 φορές ταχύτερο αποτέλεσµα από αυτό 
που επιτεύχθηκε από το EFF. Με το ρυθµό αυτό, στο Σχήµα 2.5 
παρουσιάζεται ο χρόνος που απαιτείται για να διασπαστεί ένας αλγόριθµος 
τύπου DES σε σχέση µε το µέγεθος του κλειδιού. Κλειδί µεγέθους 128-bit, 
το οποίο πλέον χρησιµοποιείται στους σύγχρονους αλγορίθµους, θα 
χρειαζόταν περισσότερα από ΙΟ18 χρόνια για να διασπαστεί 
χρησιµοποιώντας τη µηχανή διάσπασης του EFF. Ακόµη και αν κατορ-
θώναµε να επιταχύνουµε τη διάσπαση µε συντελεστή της τάξης του ΙΟ12, 
θα χρειαζόταν περισσότερα από ΙΟ6 χρόνια για να παραβιαστεί ο κώδικας. 
Συνεπώς, ένα κλειδί των 128-bit αποτελεί, µε τις παρούσες συνθήκες, 
εγγύηση για έναν αλγόριθµο έναντι επιθέσεων τύπου εξαντλητικής 
αναζήτησης κλειδιών. 
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Σχήµα 2.5: Χρόνος που απαιτείται για τη διάσπαση ενός κώδικα (υποθέτοντας 106 

αποκρυπτογραφήσεις/µs). 
 
 
Ακολούθως θα µελετηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφόρων 

εναλλακτικών αλγορίθµων. 
 
 
2.2.2.2  Triple Data Encryption Standard (TDES) 
 
To TDES ή TDEA ή συνηθέστερα 3DES προτάθηκε αρχικά από τον W. 

Tuchman και το 1985 προτυποποιήθηκε στο ANSI X9.17, ώστε να χρησι-
µοποιηθεί σε οικονοµικές εφαρµογές. Το 1999, µε τη δηµοσίευση του ως 
FIPS PUB 46-3, το TDES ενσωµατώθηκε ως τµήµα της προτυποποίησης 
κρυπτογράφησης δεδοµένων DES. 

To TDES ακολούθησε τον αλγόριθµο 2DES, ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε 
ευρέως αφού θεωρήθηκε ευάλωτος στις κρυπταναλυτικές επιθέσεις τύπου 
ενδιάµεσου (man-in-the-middle attack). 

To TDES χρησιµοποιεί τρία κλειδιά και τρεις εκτελέσεις του αλγορίθµου 
DES. Ο αλγόριθµος ακολουθεί τη διαδοχή: κρυπτογράφηση, απο-
κρυπτογράφηση, κρυπτογράφηση (EDE - encryption - decryption -
encryption) (Σχήµα 2.6): 

 
C = EK3[DK2[Eκ1[P]]] 
όπου: 
C        = κρυπτογράφηµα 
Ρ         = αρχικό κείµενο 
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ΕΚ[Χ] = κρυπτογράφηση του Χ µε χρήση του κλειδιού Κ 
DK[Y] = αποκρυπτογράφηση του Χ µε χρήση του κλειδιού Κ. 
 
Η αποκρυπτογράφηση ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία µε τα 

κλειδιά σε αντίστροφη χρήση (Σχήµα 2.6): 
 
Ρ = DK1 [EK2 [DK3[C]]] 
 
 

 
Σχήµα 2.6: TDES. 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη της αποκρυπτογράφησης στο δεύτερο 

στάδιο της κρυπτογράφησης TDES δεν παρουσιάζει κάποια κρυ-
πτογραφική χρησιµότητα, απλώς επιτρέπει στους χρήστες του TDES να 
αποκρυπτογραφήσουν τα στοιχεία που κρυπτογραφούνται από τους 
χρήστες του απλού DES: 

 
C = EK1[DK1[EK1[P]]]=EK1[P] 
 
To TDES, µε την υποστήριξη τριών διαφορετικών κλειδιών, διαθέτει 

κλειδί µήκους 168-bit. Στα πλαίσια του FIPS 46-3 επιτρέπεται, επίσης, η 
χρήση δύο κλειδιών ΚΙ, Κ2, µε ΚΙ = Κ3. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει µήκος 
κλειδιού 112-bit. To FIPS 46-3 περιλαµβάνει τις ακόλουθες οδηγίες για το 
TDES: 

•   To TDES αποτελεί τον εγκεκριµένο συµβατικό αλγόριθµο κρυπτο-
γράφησης ως FIPS. 

•   To DES, που χρησιµοποιεί µοναδικό κλειδί των 56-bit, επιτρέπεται 
στα συστήµατα διαχείρισης δικτύων για επίτευξη συµβατότητας προς τα 
κάτω. Τα νέα συστήµατα, όµως, πρέπει να υποστηρίζουν το TDES. 

•   Οι κυβερνητικές οργανώσεις των ΗΠΑ που χρησιµοποιούν DES 
ενθαρρύνονται για τη µετάβαση σε TDES. 

•   Είναι αναµενόµενο ότι το TDES και το Advanced Encryption Standard 
- AES θα συνυπάρξουν ως FIPS εγκεκριµένοι αλγόριθµοι, µέχρι την 
οριστική µετάβαση στο AES. 
Ο TDES αποτελεί έναν εξαιρετικό αλγόριθµο, ο οποίος επειδή προ-

έρχεται από τον DES παρουσιάζει την ίδια ρωµαλεότητα µε αυτόν σε 
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κρυπταναλυτικές επιθέσεις. Επιπλέον, µε µήκος κλειδιού 168-bit οι επι-
θέσεις τύπου εξαντλητικής αναζήτησης είναι πρακτικά ατελέσφορες. 
Συνεπώς ο TDES αναµένεται ότι θα αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο 
τα επόµενα χρόνια, µέχρι την ολοκληρωτική µετάβαση στις επερχόµενες 
υλοποιήσεις του AES. 

 
 
2.2.2.3 Advanced Encryption Standard (AES) 
 
Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, αν η ασφάλεια αποτελούσε το µονα-

δικό κριτήριο επιλογής του αλγορίθµου, τότε ο TDES θα ήταν µία εξαι-
ρετικά κατάλληλη επιλογή για έναν τυποποιηµένο αλγόριθµο κρυπτο-
γράφησης για τα επόµενα χρόνια. 
Όµως, κύριο µειονέκτηµα του TDES αποτελεί το γεγονός ότι ο αλγό-

ριθµος είναι σχετικά αργός σε υλοποιήσεις µε χρήση λογισµικού. Το 
σύστηµα DES σχεδιάστηκε για υλοποίηση µε χρήση υλικού τη δεκαετία του 
'70 και δε φαίνεται να παράγει αποδοτικό κώδικα λογισµικού. Ο TDES, που 
περιλαµβάνει τρεις φορές περισσότερους γύρους από τον DES, είναι 
προφανώς πολύ βραδύτερος. Επιπλέον µειονέκτηµα αποτελεί η απαίτηση 
των DES και TDES για χρησιµοποίηση τµηµάτων µεγέθους 64-bit. Για 
γενικότερους λόγους αποδοτικότητας και ασφάλειας, είναι επιθυµητό 
µεγαλύτερο µέγεθος τµήµατος. Κατά συνέπεια ο TDES δε µπορεί να 
θεωρηθεί αποτελεσµατικός προϊόντος του χρόνου. 
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, ήδη από το 1997 το 

NIST εξέδωσε µία πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέο Προηγµένο 
Πρότυπο Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard - AES), 
διάδοχο του DES και προσδιόρισε ότι το AES θα πρέπει να αποτελεί κωδι-
κοποιητή τµηµάτων µε συµµετρικό σύστηµα κρυπτογράφησης, µήκους 
τµήµατος 128 bit και να υποστηρίζει κλειδιά µήκους 128-bit, 192-bit και 
256-bit. Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων αλγορίθµων 
εντάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

•   Στην ασφάλεια των αλγορίθµων: τα κριτήρια που εντάσσονται σε 
αυτήν την κατηγορία περιλάµβαναν τη ρωµαλεότητα των αλγορίθµων σε 
κρυπταναλυτικές επιθέσεις, την ορθότητα του µαθηµατικού τους 
φορµαλισµού, τη σχετική συγκριτική ασφάλεια του αλγορίθµου σε σχέση 
µε τους υπόλοιπους υποψήφιους αλγορίθµους και την τυχαιό-τητα της 
συµπεριφοράς της εξόδου. Σε γενικές γραµµές οι αλγόριθµοι έπρεπε να 
έχουν χαρακτηριστικά ασφάλειας τουλάχιστον ισοδύναµα µε του 
αλγορίθµου TDES, αλλά να χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από σηµαντικά 
βελτιωµένη αποδοτικότητα. 

•  Στο κόστος: τα κριτήρια που εντάσσονταν σε αυτή την κατηγορία 
αναφέρονταν στις απαιτήσεις µνήµης και υπολογιστικής ισχύος του 
αλγορίθµου, καθώς και στις απαιτήσεις περί προστασίας δικαιωµάτων 
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πνευµατικής ιδιοκτησίας και πατέντες ώστε το υπό ανάπτυξη πρότυπο να 
µπορεί να είναι αξιοποιήσιµο σε διεθνή κλίµακα. 

•  Στην απλότητα: τα κριτήρια που εντάσσονταν σε αυτήν την κατηγορία 
περιλάµβαναν την απλότητα, την ευελιξία - δηλαδή τη δυνατότητα του 
αλγορίθµου να χειρίζεται µεγέθη µυστικών κλειδιών και τµηµάτων µη 
κρυπτογραφηµένου κειµένου µεγαλύτερα από τα ελάχιστα τεθέντα - τη 
δυνατότητα υλοποίησης σε διάφορα περιβάλλοντα όπως λογισµικό, υλικό, 
υλικολογισµικό (firmware), καθώς και την παροχή συµπληρωµατικών 
κρυπτογραφικών λειτουργιών. 
Σε έναν πρώτο κύκλο αξιολόγησης έγιναν αποδεκτοί δέκα πέντε προ-

τεινόµενοι αλγόριθµοι και σε δεύτερο κύκλο ο αριθµός των αποδεκτών 
αλγορίθµων µειώθηκε σε πέντε. Οι αλγόριθµοι αυτοί ήταν οι MARS, RC6, 
Rijndael, Serpent, Twofish. Τελικά επιλέχθηκε επισήµως ως AES ο 
αλγόριθµος Rijndael, ο οποίος είχε υποβληθεί από τους Βέλγους κρυ-
πτογράφους J. Daemen και V. Rijmen και έλαβε την οριστική του σχε-
διαστική µορφή στο τέλος του καλοκαιριού του 2001. 
Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε αλγορίθµου που ήταν 

στην τελική φάση υποψήφιος για AES, ήταν τα ακόλουθα: 
•   Ο αλγόριθµος MARS 
Ο αλγόριθµος MARS περιλαµβάνει 32 κύκλους µετασχηµατισµών. Από 

αυτούς, µόνον οι 16 κύκλοι βασίζονται στο µυστικό κλειδί και οι πράξεις 
που λαµβάνουν χώρα είναι ο πολλαπλασιασµός, η πρόσθεση µε κλειδιά των 
32-bit και η ολίσθηση ή περιστροφή των δεδοµένων. Οι υπόλοιποι 16 
κύκλοι αξιοποιούν 8 S-boxes των 32 bit µε πράξεις πρόσθεσης και XOR. 

•   Ο αλγόριθµος RC6 
Ο αλγόριθµος RC6 περιλαµβάνει 20 κύκλους µετασχηµατισµών. Σε 

όλους τους κύκλους διεξάγεται µεταβλητή περιστροφή δεδοµένων και οι 
πράξεις που λαµβάνουν χώρα είναι πολλαπλασιασµός, πρόσθεση, XOR και 
πρόσθεση υποκλείδιων. 

•   Ο αλγόριθµος Serpent 
Ο αλγόριθµος Serpent περιλαµβάνει 32 κύκλους µετασχηµατισµών. Στον 

αλγόριθµο προσδιορίζεται µία αρχική και µία τελική µετάθεση, οι οποίες 
διευκολύνουν εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας. Σε καθέναν από τους 32 
κύκλους περιλαµβάνονται τρία επιµέρους επίπεδα µετασχηµατισµών: η 
πράξη XOR µε το υποκλειδί, 32 παράλληλες εφαρµογές ενός από τα 8 S-
boxes και ένας γραµµικός µετασχηµατισµός. 

•   Ο αλγόριθµος Twofish 
Ο αλγόριθµος Twofish περιλαµβάνει 16 κύκλους, σε καθέναν από τους 

οποίους εφαρµόζονται 4 S-boxes τα οποία εξαρτώνται από το µυστικό 
κλειδί. Τα επόµενα στάδια περιλαµβάνουν την αξιοποίηση σταθερών S-
boxes, τη διενέργεια µετασχηµατισµού pseudo-Hadamard, καθώς και την 
πρόσθεση του υποκλείδιου. 
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•   Ο αλγόριθµος Rijndael 
Ο αλγόριθµος Rijndael, που έχει υιοθετηθεί πλέον ως ο αλγόριθµος AES, 

χαρακτηρίζεται από απλότητα, ευελιξία, ρωµαλεότητα σε όλες τις γνωστές 
κρυπταναλυτικές επιθέσεις και υψηλή ταχύτητα λειτουργίας. 
Σχεδιαστικά, ο αλγόριθµος Rijndael δεν ακολουθεί την κλασική δοµή 

Feistel, αλλά κάθε κύκλος λειτουργίας περιλαµβάνει τρεις όµοιους µετα-
σχηµατισµούς, µε όρους ισότιµης αντιµετώπισης κάθε ξεχωριστού bit, 
γνωστούς ως επίπεδα (layers): 

•   Το επίπεδο γραµµικής ανάµιξης (linear mixing layer) επιτυγχάνει 
υψηλή διάχυση σε πολλαπλούς κύκλους. 

•   Το µη γραµµικό επίπεδο (non-linear layer) αφορά στην παράλληλη 
εφαρµογή S-boxes τα οποία εµφανίζουν εξαιρετικές µη γραµµικές 
ιδιότητες για το ενδεχόµενο χειρότερης περίπτωσης (optimum worst-case 
nonlinarity properties). 

•   To επίπεδο πρόσθεσης κλειδιού (key addition layer) αφορά στη συσχέ-
τιση του ενδιάµεσα προκύπτοντος αποτελέσµατος µε το υποκλειδί του 
κύκλου, µε την πράξη XOR. 
Ο αλγόριθµος Rijndael περιλαµβάνει 10, 12 ή 14 κύκλους, ανάλογα µε το 

µήκος του µυστικού κλειδιού. Κάθε κύκλος περιλαµβάνει τέσσερις 
µετασχηµατισµούς, τους: ByteSub, ShiftRow, MixColumn, AddKeyRound. 
O ByteSub µετασχηµατισµός εφαρµόζεται σε όλα τα bytes του τµήµατος. Οι 
µετασχηµατισµοί ShiftRow και MixColumn υποστηρίζουν τη γραµµική 
ανάµειξη των δεδοµένων του τµήµατος. Ο µετασχηµατισµός AddKeyRound 
συσχετίζει τα bytes του τµήµατος µε τα bytes των υποκλείδιων µε την 
πράξη XOR. Επιπλέον, ο µετασχηµατισµός AddKeyRound εκτελείται µία 
ακόµη φορά στη φάση αρχικοποίησης πριν τον πρώτο κύκλο, ενώ στον 
τελευταίο κύκλο παραλείπεται ο µετασχηµατισµός MixColumn. 

 
 
2.2.3  Λοιποί Συµµετρικοί Κωδικοποιητές Τµηµάτων 
 
Όλοι οι εναλλακτικοί συµβατικοί αλγόριθµοι τµηµάτων κρυπτογράφησης 

(Πίνακας 2.3) χρησιµοποιούν τη βασική δοµή τµηµάτων του Feistel. Η 
δοµή του Feistel είναι εύκολα κατανοητή και καθιστά πιο εύκολη την 
εκτίµηση της κρυπτογραφικής ισχύος ενός νέου αλγορίθµου. Στην αντίθετη 
περίπτωση, όποτε γίνεται χρήση µιας εξ ολοκλήρου διαφορετικής δοµής, η 
νέα δοµή ενδέχεται να παρουσιάζει κάποια δυσδιάκριτη αδυναµία, η οποία 
δε θα ήταν αµέσως αντιληπτή από το σχεδιαστή. 
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Πίνακας 2.3: Συµβατικοί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης. 

 
 
 
2.2.3.1  International Data Encryption Algorithm (IDEA) 
 
Ο αλγόριθµος International Data Encryption Algorithm - IDEA αποτελεί 

συµµετρικό κωδικοποιητή τµηµάτων, που αναπτύχθηκε από τους Χ. Lai και 
J. Massey, στο Swiss Federal Institute of Technology, το 1991.0 IDEA 
χρησιµοποιεί κλειδί µήκους 128-bit και διαφέρει από τον DES τόσο στη 
συνάρτηση F, όσο και στη συνάρτηση παραγωγής των υποκλείδιων. Για τη 
συνάρτηση F, ο IDEA δε χρησιµοποιεί S-boxes, αλλά στηρίζεται σε τρεις 
διαφορετικές µαθηµατικές λειτουργίες: τη δυαδική πράξη XOR, τη δυαδική 
πρόσθεση ακεραίων των 16-bit και το δυαδικό πολλαπλασιασµό ακεραίων 
των 16-bit. 
Οι συναρτήσεις συνδυάζονται µε τρόπον ώστε να αναπτυχθεί ένας 

πολύπλοκος µετασχηµατισµός που αναλύεται δύσκολα, ώστε να καθίσταται 
πολύ δύσκολη η διαδικασία κρυπτανάλυσης. Ο αλγόριθµος παραγωγής 
δευτερευόντων κλειδιών βασίζεται στη χρήση κυκλικών µετατοπίσεων, οι 
οποίες χρησιµοποιούνται µε πολύπλοκο τρόπο για να παραχθούν συνολικά 
έξι δευτερεύοντα κλειδιά, για καθέναν από τους οκτώ γύρους του IDEA. 
Ο IDEA ήταν ένας από τους προτεινόµενους 128-bit αντικαταστάτες του 

DES, έχει υποβληθεί σε αξιοσηµείωτη διερεύνηση και εµφανίζεται 
ανθεκτικός σε κρυπταναλυτικές επιθέσεις. Ο IDEA χρησιµοποιείται στο 
προϊόν λογισµικού PGP, ως µία από τις εναλλακτικές επιλογές, καθώς και 
σε διάφορα εµπορικά προϊόντα. 
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2.2.3.2  Blowfish 
 
Ο αλγόριθµος Blowfish αναπτύχθηκε το 1993 από τον επιφανή κρυπτο-

γράφο Β. Schneier και καθιερώθηκε ως µία από τις δηµοφιλέστερες εναλ-
λακτικές λύσεις του DES. Ο Blowfish σχεδιάστηκε ώστε να είναι εύκολος 
στην υλοποίηση και να παρουσιάζει µεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης. Πρόκειται 
για ένα συνεπτυγµένο αλγόριθµο που µπορεί να εκτελεστεί σε µνήµη 
µικρότερη από 5Κ. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό γνώρισµα του Blowfish 
αποτελεί το µήκος κλειδιού, το οποίο είναι µεταβλητό, µπορεί να λάβει 
τιµές έως 448-bit, αν και πρακτικά χρησιµοποιούνται κλειδιά των 128-bit. 
Ο Blowfish χρησιµοποιεί 16 γύρους. 
Όπως ο αλγόριθµος DES, ο αλγόριθµος Blowfish χρησιµοποιεί S-boxes, 

XOR, καθώς και δυαδική πρόσθεση. Αντίθετα από τον DES που 
χρησιµοποιεί σταθερά S-boxes, o Blowfish χρησιµοποιεί δυναµικά S-boxes 
που παράγονται ως συνάρτηση του κλειδιού. Στον Blowfish, τα υποκλείδια 
και τα S-boxes παράγονται από την επανειληµµένη εφαρµογή του ίδιου του 
αλγορίθµου Blowfish στο κλειδί. Συνολικά απαιτούνται 521 εκτελέσεις του 
αλγορίθµου κρυπτογράφησης Blowfish για την παραγωγή των υποκλείδιων 
και των S-boxes. Απόρροια των χαρακτηριστικών αυτών είναι το 
συµπέρασµα ότι ο Blowfish δεν είναι κατάλληλος για εφαρµογές στις 
οποίες το µυστικό κλειδί αλλάζει συχνά. 
Ο Blowfish περιλαµβάνεται στους καλύτερους συµβατικούς αλγορίθµους 

κρυπτογράφησης που έχουν εφαρµοστεί, αφού τα υποκλείδια και τα S-
boxes παράγονται από διαδικασία επανειληµµένων εφαρµογών του 
Blowfish στον εαυτό του. Οι επαναλήψεις αυτές τροποποιούν πλήρως τα 
δυαδικά ψηφία και καθιστούν την κρυπτανάλυση εξαιρετικά δύσκολη. Οι 
µέχρι σήµερα δηµοσιεύσεις των προσπαθειών για κρυπτανάλυση του 
Blowfish δεν αναφέρουν πρακτικές αδυναµίες. Ο Blowfish χρησιµοποιείται, 
επίσης, σε διάφορες εµπορικές εφαρµογές, λιγότερο γνωστές. 

 
 
2.2.3.3 RC5 
 
Ο RC5 αναπτύχθηκε το 1994 από τον R. Rivest, έναν από τους 

σχεδιαστές του αλγορίθµου δηµοσίου κλειδιού RSA. Ο RC5 προσδιορίζεται 
στο RFC 2040 και σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

•   Κατάλληλο για υλοποίηση σε υλικό ή λογισµικό: ο RC5 χρησιµοποιεί 
µόνο βασικές υπολογιστικές λειτουργίες, που συνήθως περιλαµβάνονται 
στους µικροεπεξεργαστές. 

•  Ταχύς: προκειµένου να επιτευχθεί υψηλή ταχύτητα, ο RC5 είναι ένας 
απλός αλγόριθµος που βασίζεται στη λέξη (word). Οι βασικές λειτουργίες 

του στηρίζονται σε πλήρεις λέξεις δεδοµένων ανά στιγµή. 
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•   Προσαρµόσιµος σε επεξεργαστές διαφορετικών µηκών λέξης: Ο αριθ-
µός των δυαδικών ψηφίων σε µία λέξη αποτελεί παράµετρο του RC5, έτσι 
ώστε διαφορετικά µήκη λέξης παράγουν διαφορετικούς αλγορίθµους. 

•   Μεταβλητό µήκος γύρων. Ο αριθµός των γύρων αποτελεί δεύτερη 
παράµετρο του RC5. Αυτή η παράµετρος επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ 
υψηλότερης ταχύτητας και υψηλότερης ασφάλειας. 

•   Μεταβλητό µήκος κλειδιού: Το µήκος κλειδιού αποτελεί την τρίτη 
παράµετρο του RC5. Επίσης επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ υψηλότερης 
ταχύτητας και υψηλότερης ασφάλειας. 

•   Απλός: Η απλή δοµή του RC5 υλοποιείται εύκολα και διευκολύνει τον 
υπολογισµό της ισχύος του αλγορίθµου. 

•   Χαµηλή απαίτηση µνήµης: Η χαµηλή απαίτηση µνήµης καθιστά τον 
αλγόριθµο RC5 κατάλληλο για αξιοποίηση σε έξυπνες κάρτες και άλλες 
συσκευές περιορισµένης µνήµης. 

•   Υψηλή ασφάλεια: Ο RC5 προορίζεται για να παρέχει υψηλή ασφάλεια 
µε προσδιορισµό των κατάλληλων παραµέτρων. 

•   Περιστροφές εξαρτώµενες από τα δεδοµένα: Ο RC5 ενσωµατώνει τις 
περιστροφές, δηλαδή κυκλικές µετατοπίσεις δυαδικών ψηφίων, των 
οποίων ο αριθµός είναι στοιχείο εξαρτώµενο από τα δεδοµένα. Το γεγονός 
αυτό ενισχύει τον αλγόριθµο ενάντια στην κρυπτανάλυση. 
Ο RC5 χρησιµοποιείται σε διάφορα προϊόντα από την RSA Data Security, 

Inc. 
 
 
2.2.3.4 CAST-128 
 
To CAST αποτελεί µία διαδικασία σχεδίασης συµµετρικών αλγορίθµων 

κρυπτογράφησης, η οποία αναπτύχθηκε το 1997 από τους C. Adams και S. 
Tavares της εταιρίας Entrust Technologies. Ένας συγκεκριµένος αλγό-
ριθµος που αναπτύχθηκε ως τµήµα του προγράµµατος CAST είναι ο CAST-
128 που ορίστηκε στο RFC 2144. Στον αλγόριθµο αυτό χρησιµοποιείται 
µέγεθος κλειδιού που λαµβάνει τιµές µεταξύ 40-bit και 128-bit, µε βήµατα 
των 8-bit. To CAST είναι το αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας διαδικασίας 
έρευνας και ανάπτυξης και έχει ενσωµατώσει σειρά σχολίων από 
κρυπταναλυτές. Σε πρώτη φάση είχε χρησιµοποιηθεί σε διάφορα προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του PGP. 

To CAST χρησιµοποιεί σταθερά S-boxes, αλλά µόνον αυτά που είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερα των S-boxes που χρησιµοποιούνται στο DES. Τα S-
boxes σχεδιάστηκαν προσεκτικά, ώστε να µην παρουσιάζουν γραµµι-
κότητα στη σχέση εισόδου και εξόδου, συνεπώς να είναι ανθεκτικά σε 
κρυπταναλυτικές επιθέσεις. Η διαδικασία παραγωγής υποκλείδιων που 
χρησιµοποιείται στον CAST-128 είναι διαφορετική από αυτήν που υιο-
θετείται σε άλλους συµβατικούς αλγορίθµους κρυπτογράφησης τµηµάτων. 
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Οι σχεδιαστές του CAST προσπάθησαν να δηµιουργήσουν υποκλείδια µε 
µεγαλύτερο βαθµό ανθεκτικότητας σε γνωστές κρυπταναλυτικές επιθέσεις. 
Θεωρήθηκε ότι η χρήση µη-γραµµικών S-boxes για παραγωγή κλειδιών 
από το βασικό κλειδί, παρείχε αυτή την ισχύ. Αξιοσηµείωτο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του CAST-128 αποτελεί η συνάρτηση κύκλου F, 
η οποία διαφέρει από γύρο σε γύρο, καθιστώντας τον αλγόριθµο κρυ-
πταναλυτικά ανθεκτικότερο. 

 
 
2.2.3.5 Κρυπτανάλυση Συµµετρικών Αλγορίθµων  

και Μήκος Κλειδιού 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το ζήτηµα του µεγέθους του µυστικού κλειδιού 

σχετίζεται άµεσα µε τη ρωµαλεότητα ενός συµµετρικού αλγορίθµου. Το 
1977, αµέσως µετά την υιοθέτηση του προτύπου DES, οι επιφανείς κρυ-
πτογράφοι W. Diffie και Μ. Hellman δηµοσίευσαν ένα άρθρο στο έγκυρο 
επιστηµονικό περιοδικό IEEE Computer, όπου ισχυρίζονταν ότι υλο-
ποιήσεις µε µέγεθος κλειδιού 56 bits δεν ήταν ασφαλείς. Στο άρθρο τους 
υπολόγισαν ότι µπορούσε να σχεδιαστεί µία µηχανή, η οποία θα ήταν σε 
θέση να αποκαλύψει κλειδιά µε κόστος 100 USD για το καθένα, µέχρι το 
1994. Αρκετά αργότερα, ο Μ. Wiener δηµοσίευσε µία αρχιτεκτονική ειδι-
κού σκοπού για την αποκάλυψη DES κλειδιών: υπολόγισε ότι µία µηχανή 
µε 57.600 ολοκληρωµένα κυκλώµατα κόστους ΙΟ6 USD θα µπορούσε να 
παραβιάσει ένα DES κλειδί σε 3.5 ώρες. Βεβαίως καµία από τις µηχανές 
αυτές δεν αναπτύχθηκε, αλλά κρίθηκε βάσιµος ο ισχυρισµός ότι το 
σύστηµα DES δεν ήταν καθόλου ασφαλές για µικρά µεγέθη κλειδιών. 
Η σχέση αποδοτικότητας ενός κρυπτογραφικού συστήµατος και µεγέ-

θους κλειδιού έγινε ακόµη πιο γνωστή όταν τον Αύγουστο του 1995 η 
εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας The Wall Street Journal δηµοσίευσε την 
είδηση ότι ο Γάλλος φοιτητής D. Doligez κατάφερε να αποκαλύψει κλειδιά 
µεγέθους 40 bits εντός οκτώ ηµερών, χρησιµοποιώντας 120 σταθµούς 
εργασίας και µερικούς υπερυπολογιστές. Το 1996 οµάδα επτά επιφανών 
κρυπτογράφων αποτελούµενη από τους Μ. Blaze, W. Diffie, R. Rivest, B. 
Schneier, Τ. Shimomura, Ε. Thompson και Μ. Wiener πρότεινε τη χρήση 
κλειδιών µήκους τουλάχιστον 75-90 bits. Οι κρυπτογράφοι αυτοί υπο-
λόγισαν ότι ένα κλειδί 40 bits µπορεί να αποκαλυφθεί σε χρόνο 12 λεπτών, 
ενώ κλειδί 56 bits σε 18 µήνες αξιοποιώντας µηχανή αξίας 104USD 
αποτελούµενη από 25 FPGA (Field Programmable Gate Array) 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Αντίστοιχα, µία µηχανή αξίας 107 USD µε 
25.000 FPGA ολοκληρωµένα κυκλώµατα µπορεί να αποκαλύψει 56 bits 
DES κλειδί σε 13 ώρες. 
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Παράλληλα η υπηρεσία National Security Agency - NSA υπολόγισε ότι 
απαιτούνται 10 λεπτά για αποκάλυψη ενός κλειδιού των 40 bits, ενώ 
χρειάζεται 1 χρόνος και 87.5 ηµέρες για κλειδί των 56 bits, σε περιπτώσεις 
που αξιοποιείται ένας υπερυπολογιστής Cray T3D µε 1.024 κόµβους αξίας 
3x107 USD. 
Τον Ιανουάριο του 1997 η εταιρία RSA Data Security Inc. πρότεινε ένα 

σύνολο από χρηµατικά έπαθλα για όσους κατορθώσουν να παραβιάσουν 
διάφορους κρυπτογραφικούς αλγορίθµους: 

•   Το βραβείο των 1.000 USD δόθηκε για την παραβίαση του αλγορίθµου 
RC5 µε κλειδί 40 bits, από το φοιτητή I. Goldberg στο Berkeley University, 
σε 3.5 ώρες χρησιµοποιώντας δίκτυο 250 υπολογιστών που δοκίµαζαν 1011 
κλειδιά την ώρα. 

•   Το βραβείο των 5.000 USD δόθηκε για την παραβίαση του 
αλγορίθµου RC5 µε κλειδί 48 bits, από το φοιτητή G. Caronni στο Swiss 
Federal Institute of Technology, σε 13 ηµέρες χρησιµοποιώντας 3.500 
υπολογιστές συνδεδεµένους στο Internet που δοκίµαζαν µέχρι 1.5χ1012 

κλειδιά την ώρα. 
•  Το βραβείο των 10.000 USD δόθηκε για την παραβίαση του 

αλγορίθµου DES µε κλειδί 56 bits, από µία οµάδα ενός project που 
ονοµαζόταν DESCHALL, σε 4 µήνες χρησιµοποιώντας συνολικά 78.000 
υπολογιστές, επιτυγχάνοντας µέγιστους ρυθµούς δοκιµών όταν 
αξιοποιούσαν ταυτόχρονα 14.000 υπολογιστές δοκιµάζοντας 25x1012 
κλειδιά την ώρα. 
Πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και το µήκος των κλειδιών µπορεί να 

αποτελέσει έναν αδύναµο κρίκο στη λειτουργία ενός κρυπτοσυστήµατος, 
δεν αποτελεί και το µόνο πρόβληµα. Τα όποια σηµεία ευπάθειας από µη 
άρτια σχεδίαση λύσεων και προϊόντων ασφάλειας µπορούν να 
αποτελέσουν συνηθέστερα και αρκετές φορές πιο σηµαντικά προβλήµατα. 
Για παράδειγµα, το Μάρτιο του 1996 οι I. Golberg και D. Wagner 
ανακάλυψαν ότι τα κλειδιά που παράγονται για τη Netscape µπορούσαν να 
αποκαλυφθούν σε λιγότερο από 1 λεπτό, επειδή δε χαρακτηρίζονταν από 
την απαιτούµενη τυχαιότητα κατά την παραγωγή τους. Το ∆εκέµβριο του 
1995 ο P. Kocher έδειξε ότι σε συγκεκριµένες συνθήκες, ένα κλειδί 
µπορούσε να αποκαλυφθεί παρατηρώντας το χρόνο που απαιτούνταν για 
την κρυπτογράφηση ή την ψηφιακή υπογραφή µε το κλειδί αυτό. Τον 
Οκτώβριο του 1996 οι Ε. Biham και Α. Shamir απέδειξαν ότι 
κρυπτοσυστήµατα συµµετρικού κλειδιού, όπως τα DES και TDES, όταν 
υλοποιούνται σε έξυπνες κάρτες, είναι ευπαθή σε επιθέσεις που βασίζονται 
στην καταγραφή των αποτελεσµάτων που οφείλονται σε σφάλµατα 
οφειλόµενα στο υλικό. 
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2.2.4 Τρόποι Λειτουργίας Κωδικοποιητών Τµηµάτων 
 
Ένας συµµετρικός κωδικοποιητής τµηµάτων (symmetric block cipher) 

επεξεργάζεται τµήµατα δεδοµένων ενός bit κάθε φορά. Στην περίπτωση 
των αλγορίθµων DES και TDES το µέγεθος του τµήµατος είναι 64-bit. Αν 
το αρχικό κείµενο έχει µεγαλύτερο µέγεθος είναι απαραίτητο να 
διασπαστεί σε τµήµατα των 64-bit, επεκτείνοντας (padding) το τελευταίο 
τµήµα αν απαιτείται. Ο απλούστερος τρόπος για να συνεχιστεί η 
επεξεργασία είναι η µέθοδος Ηλεκτρονικού Βιβλίου Κωδίκων (Electronic 
CodeBook - ECB). Στη µέθοδο αυτή, η κρυπτογράφηση ενός τµήµατος 
µηνύµατος εξαρτάται αποκλειστικά από το κλειδί και από το τµήµα αυτό 
του µηνύµατος. Ο όρος «codebook» χρησιµοποιείται ακριβώς επειδή για 
δεδοµένο κλειδί υπάρχει ένα µοναδικό κρυπτογράφηµα για κάθε τµήµα 
αρχικού κειµένου των 64-bit. Εποµένως, κάποιος µπορεί να αναλογιστεί 
ένα µεγάλου µεγέθους ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο υπάρχει µία εγγραφή 
για κάθε πιθανό πρότυπο αρχικού κειµένου των 64-bit, το οποίο 
καταγράφεται µε το αντίστοιχο κρυπτογράφηµα του. 
Με τη µέθοδο ECB, εάν ένα τµήµα αρχικού κειµένου των 64-bit εµφα-

νίζεται περισσότερες από µία φορές στο µήνυµα, αυτό παράγει πάντοτε το 
ίδιο κρυπτογράφηµα. Για το λόγο αυτό, σε µεγάλα µηνύµατα ο τρόπος 
λειτουργίας ECB µπορεί να θεωρηθεί µη ασφαλής. Για παράδειγµα, εάν 
είναι γνωστό ότι το µήνυµα αρχίζει µε κάποια προκαθορισµένα πεδία τότε 
ο κρυπταναλυτής µπορεί να διαθέτει έναν αριθµό από γνωστά ζεύγη 
αρχικού κειµένου - κρυπτογραφηµάτων για να τα αξιοποιήσει 
κρυπταναλυτικά. Εάν το µήνυµα έχει επαναλαµβανόµενα στοιχεία µε 
περίοδο επανάληψης πολλαπλάσια των 64-bit τότε τα στοιχεία αυτά 
µπορούν να προσδιοριστούν από τον κρυπταναλυτή. Το γεγονός αυτό 
µπορεί είτε να συµβάλλει στην κρυπτανάλυση είτε να παρέχει τη δυνα-
τότητα ορθής αντικατάστασης ή αναδιάταξης των τµηµάτων. 
Για την αντιµετώπιση των ρηγµάτων ασφάλειας του ECB είναι επι-

θυµητή η αξιοποίηση µιας τεχνικής, στα πλαίσια της οποίας ακόµη και αν 
επαναλαµβάνεται το ίδιο τµήµα αρχικού κειµένου να παράγονται 
διαφορετικοί κωδικοποιητές τµηµάτων. Ακολούθως παρουσιάζονται τρεις 
συνήθεις λύσεις µε αυτά τα χαρακτηριστικά, η µέθοδος CBC, η µέθοδος 
CFB και η µέθοδος OFB. 

 
 
2.2.4.1 Μέθοδος Αλυσιδωτής Κρυπτογράφησης Τµηµάτων - 

CBC 
Στη µέθοδο Αλυσιδωτής Κρυπτογράφησης Τµηµάτων (Cipher Block 

Chaining - CBC) που αναπαρίσταται στο Σχήµα 2.7, η είσοδος στον 
αλγόριθµο κρυπτογράφησης είναι το αποτέλεσµα της πύλης XOR του 
τρέχοντος τµήµατος αρχικού κειµένου και του προηγούµενου τµήµατος 
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κρυπτογραφήµατος. Το ίδιο κλειδί χρησιµοποιείται σε κάθε τµήµα. Στην 
πραγµατικότητα υπάρχει λογική διασύνδεση κατά την επεξεργασία της 
ακολουθίας των επιµέρους τµηµάτων του αρχικού κειµένου. Η είσοδος της 
συνάρτησης κρυπτογράφησης για κάθε τµήµα κειµένου δε σχετίζεται 
άµεσα µε το τµήµα του κειµένου αυτού, εποµένως δεν εκτίθενται µε τον 
ίδιο τρόπο επαναλαµβανόµενα τµήµατα των 64-bit. 
Για την αποκρυπτογράφηση, κάθε τµήµα επεξεργάζεται από τον 

αλγόριθµο αποκρυπτογράφησης και στο αποτέλεσµα που προκύπτει 
εφαρµόζεται η συνάρτηση XOR µε το προηγούµενο τµήµα κρυπτογρα-
φήµατος, ώστε τελικά παράγεται το αντίστοιχο τµήµα του αρχικού 
κειµένου. 
Αναλυτικά η λειτουργία της διαδικασίας ακολουθεί τα εξής βήµατα:  

 
όπου µε ΕΚ[Χ] συµβολίζεται η λειτουργία κρυπτογράφησης του αρχικού 

κειµένου Χ µε χρήση του κλειδιού Κ και είναι η λειτουργία XOR. 
Ακολούθως: 

  
 
το οποίο επαληθεύει το Σχήµα 2.7β. 
 

 
Σχήµα 2.7: Μέθοδος Cipher Block Chaining (CBC). 

 
Για την παραγωγή του πρώτου τµήµατος του κρυπτογραφήµατος, 

εκτελείται η πράξη XOR σε ένα διάνυσµα αρχικοποίησης (Initialization 
Vector - IV) µε το πρώτο τµήµα του αρχικού κειµένου. Στην αποκρυ-
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πτογράφηση, στο διάνυσµα αρχικοποίησης εκτελείται η πράξη XOR µε την 
έξοδο του αλγορίθµου αποκρυπτογράφησης για την ανάκτηση του πρώτου 
τµήµατος του αρχικού κειµένου. 
Το διάνυσµα αρχικοποίησης IV πρέπει να είναι γνωστό τόσο στον ποµπό 

όσο και στο δέκτη. Για την επίτευξη µέγιστης ασφάλειας πρέπει να 
διασφαλίζεται η µυστικότητα του διανύσµατος αρχικοποίησης µε τον ίδιο 
τρόπο που συµβαίνει και για το κλειδί. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
αποστολή του διανύσµατος αρχικοποίησης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
ECB. Το διάνυσµα αρχικοποίησης προστατεύεται επίσης και για έναν 
ακόµη λόγο: εάν ένας επιτιθέµενος κατορθώσει να εξαπατήσει το δέκτη 
ώστε να χρησιµοποιηθεί εσφαλµένη τιµή για το διάνυσµα αρχικοποίησης, 
τότε ο επιτιθέµενος θα είναι σε θέση να αναστρέψει επιλεγµένα δυαδικά 
ψηφία στο πρώτο τµήµα του αρχικού κειµένου. Αυτό προκύπτει ως 
ακολούθως: 

 
Χρησιµοποιείται ο συµβολισµός X[j] για το j-οστό ψηφίο της ποσότητας 

Χ 64-bit. Τότε: 
 

Χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες της XOR ισχύει: 

 
όπου ο τονούµενος συµβολισµός δηλώνει συµπληρώµατα δυαδικών 

ψηφίων. Συνεπώς, αν κάποιος µπορεί να τροποποιήσει τα δυαδικά ψηφία 
του διανύσµατος αρχικοποίησης, τα αντίστοιχα δυαδικά ψηφία της 
λαµβανόµενης τιµής του Pj µπορούν επίσης να τροποποιηθούν. 
Η µέθοδος CBC χρησιµοποιείται ευρύτατα σε πληθώρα εφαρµογών 

ασφάλειας. 
 
 
2.2.4.2 Μέθοδος Ανάδρασης Κρυπτογραφηµάτων - CFB 
 
Το διάγραµµα DES αποτελεί ουσιαστικά µία τεχνική κωδικοποιητή τµη-

µάτων (block cipher), η οποία χρησιµοποιεί τµήµατα των 64-bit. Παρόλα 
αυτά, είναι δυνατόν ο DES να µετατραπεί σε κωδικοποιητή ροής (stream 
cipher) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Ανάδρασης Κρυπτογραφηµάτων 
(Cipher FeedBack - CFB). Η αξιοποίηση κωδικοποιητή ροής εξαλείφει την 
ανάγκη συµπλήρωσης ενός µηνύµατος για να αποτελείται από ακέραιο 
αριθµό τµηµάτων, ενώ µπορεί να λειτουργήσει σε πραγµατικό χρόνο. Κατά 
συνέπεια, εάν µεταδίδεται µία ροή χαρακτήρων κάθε χαρακτήρας µπορεί 
να κρυπτογραφηθεί και να διαβιβαστεί αµέσως χρησιµοποιώντας έναν 
κωδικοποιητή ροής προσανατολισµένο σε χαρακτήρες. 
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Σχήµα 2.8: Μέθοδος j-Bit Cipher Feedback (CFB). 

 
 
Μία επιθυµητή ιδιότητα των κωδικοποιητών ροής είναι η διατήρηση του 

ίδιου µήκους µε το αρχικό κείµενο και στο κρυπτογράφηµα, ώστε να µη 
χρησιµοποιείται άσκοπα εύρος του δίαυλου µεταφοράς. 
Στο Σχήµα 2.8 απεικονίζεται το διάγραµµα CFB. Έχει θεωρηθεί ότι η 

µονάδα µεταφοράς λαµβάνει j bit, µε τυπική τιµή για το j την τιµή 8. Όπως 
συνέβαινε και στην περίπτωση του CBC, οι µονάδες του αρχικού κειµένου 
διασυνδέονται λειτουργικά µε τέτοιον τρόπο, ώστε το κρυπτό- 
γράφηµα οποιουδήποτε αρχικού κειµένου να αποτελεί συνάρτηση του 

συνολικού προηγούµενου κειµένου. 
Κατά τη διαδικασία της κρυπτογράφησης µε τη CFB µέθοδο, η είσοδος 

της συνάρτησης κρυπτογράφησης είναι ένας καταχωρητής ολίσθησης 64-
bit που αρχικοποιείται µε κάποιο διάνυσµα αρχικοποίησης IV. Στα j 
αριστερά, δηλαδή στα j πλέον σηµαντικά ψηφία της εξόδου της 
συνάρτησης κρυπτογράφησης, εκτελείται η πράξη XOR µε την πρώτη 
µονάδα του αρχικού κειµένου Ρν ώστε να παραχθεί η πρώτη µονάδα του 
κρυπτογραφήµατος C,, η οποία µετά αποστέλλεται. Ακολούθως, τα 
περιεχόµενα του καταχωρητή ολίσθησης ολισθαίνουν αριστερά κατά j bit 
και το C, τοποθετείται στα δεξιά, δηλαδή στα λιγότερο σηµαντικά j bit του 
καταχωρητή ολίσθησης. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρις ότου 
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κρυπτογραφηθούν όλες οι µονάδες αρχικού κειµένου. 
Για την αποκρυπτογράφηση χρησιµοποιείται το ίδιο σχήµα, αλλά στη 

λαµβανόµενη µονάδα κρυπτογραφηµάτων εκτελείται η πράξη XOR µε την 
έξοδο της συνάρτησης κρυπτογράφησης για την παραγωγή της µονάδας 
αρχικού κειµένου. Σηµειώνεται ότι χρησιµοποιείται η συνάρτηση 
κρυπτογράφησης και όχι η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης. Εάν θεωρηθεί 
ότι το S,(X) ορίζεται ως τα j σηµαντικότερα bit του Χ, τότε: 

 

 
 
Η ίδια ακριβώς λογική ακολουθείται και στα επόµενα βήµατα της 

συνολικής επεξεργασίας. 
 
 
2.2.4.3 Μέθοδος Ανάδρασης Εξόδου - OFB 
 
Η µέθοδος λειτουργίας Ανάδρασης Εξόδου (Output Feedback-OFB) του 

DES προσοµοιάζει, γενικά, µε τη µέθοδο λειτουργίας CFB. Η κύρια δια-
φορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο καταχωρητής ολίσθησης επανα-
τροφοδοτείται από την έξοδο της λειτουργίας κρυπτογράφησης, ενώ στη 
µέθοδο CFB ο καταχωρητής ολίσθησης επανατροφοδοτείται από την 
κρυπτογραφηµένη ακολουθία. 
Το πιο βασικό πλεονέκτηµα της OFB µεθόδου είναι η διασφάλιση ότι 

πιθανή εµφάνιση σφαλµάτων κατά τη µετάδοση έχει περιορισµένη επίδρα-
ση και µόνο στα αντίστοιχα bits του µηνύµατος, συνεπώς επιτυγχάνεται ο 
περιορισµός διάδοσης σφαλµάτων. Αλλο πλεονέκτηµα της µεθόδου OFB 
αποτελεί η εκ των προτέρων δυνατότητα υπολογισµού των ακολουθιών των 
κλειδιών, πριν την παραγωγή των ακολουθιών των καθαρού µηνύµατος. Η 
δυνατότητα αυτή οδηγεί σε βελτίωση της επίδοσης του συστήµατος. 
Παρόλα αυτά, η µέθοδος λειτουργίας OFB διευκολύνει δυνητικούς 

επιτιθέµενους στην τροποποίηση µηνυµάτων: αφού η τροποποίηση ενός bit 
µιας ακολουθίας οδηγεί σε αλλαγή του αντίστοιχου bit που λαµβάνει ο 
παραλήπτης, αυτή την ιδιότητα µπορεί να εκµεταλλευθεί ο επιτιθέµενος 
ώστε να µη γίνεται αντιληπτή η αλλαγή που προκαλεί από τα αθροίσµατα 
ελέγχου. 
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2.2.5 Τοποθέτηση Συσκευών Κρυπτογράφησης 
 
Όπως είναι φανερό, η αποτελεσµατικότερη υπηρεσία (service) αντιµε-

τώπισης απειλών στην ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και κυρίως στην 
εµπιστευτικότητα ενός µηνύµατος είναι η µέθοδος της κρυπτογράφησης. 
Χρησιµοποιώντας όµως κρυπτογράφηση, πρέπει να ληφθεί απόφαση 
σχετικά µε τα ακριβή δεδοµένα που θα κρυπτογραφηθούν, καθώς και το 
σηµείο όπου θα τοποθετηθεί η συσκευή κρυπτογράφησης και αποκρυ-
πτογράφησης, είτε αναφερόµαστε σε υλικό είτε σε λογισµικό. 
Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις: η κρυπτογράφηση ζεύξης (link 

encryption) και η κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη (end-to-end 
encryption). Στο Σχήµα 2.9 απεικονίζονται οι δύο λύσεις για χρήση σε ένα 
δίκτυο µεταγωγής πακέτων. 
Με την κρυπτογράφηση ζεύξης κάθε ευπαθής σύνδεση εξοπλίζεται στα 

άκρα της µε µία συσκευή κρυπτογράφησης. Με αυτόν το τρόπο δια-
σφαλίζεται η κυκλοφορία από τις επιµέρους ζεύξεις επικοινωνιών. Αν και η 
απαίτηση αυτή σε ένα µεγάλο δίκτυο οδηγεί σε προµήθεια πολλών 
συσκευών κρυπτογράφησης, παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Το 
βασικό µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι η απαίτηση για απο-
κρυπτογράφηση του µηνύµατος κάθε φορά που φτάνει σε ένα µεταγωγέα 
πακέτων (packet switch). Η αποκρυπτογράφηση είναι απαραίτητη επειδή ο 
µεταγωγέας πρέπει να προσπελάσει τη διεύθυνση στην επικεφαλίδα του 
πακέτου ώστε να µπορέσει να το δροµολογήσει περαιτέρω. Κατά συνέπεια, 
το µήνυµα είναι ευάλωτο σε κάθε µεταγωγέα και όπως είναι φανερό σε ένα 
δηµόσιο δίκτυο µεταγωγής πακέτων ο χρήστης δεν µπορεί να ασκήσει 
κανέναν έλεγχο για την ασφάλεια των κόµβων. 

 
 

 
Σχήµα 2.9: Κρυπτογράφηση διαµέσου ενός δικτύου µεταγωγής πακέτων. 
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Με την κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη η διαδικασία κρυπτογρά-
φησης πραγµατοποιείται στα δύο ακραία συστήµατα, το αρχικό και το 
τελικό. Ο αρχικός σταθµός κρυπτογραφεί τα δεδοµένα, στη συνέχεια τα 
δεδοµένα σε κρυπτογραφηµένη µορφή διαβιβάζονται αµετάβλητα µέσα 
από το δίκτυο προς το σταθµό προορισµού. Ο σταθµός προορισµού δια-
µοιράζεται ένα κλειδί µε το σταθµό αποστολής και είναι σε θέση να απο-
κρυπτογραφήσει τα δεδοµένα. Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει τη 
µετάδόση ενάντια σε επιθέσεις στις ζεύξεις δικτύου ή τους µεταγωγείς. 
Παρόλα αυτά, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα αδύνατο σηµείο: θεωρούµε ότι 
ένας σταθµός συνδέεται µε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτων Χ.25, 
πραγµατοποιεί ένα εικονικό κύκλωµα µε έναν άλλο σταθµό και 
προετοιµάζεται να µεταφέρει δεδοµένα στον άλλο σταθµό 
χρησιµοποιώντας κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη. Τα δεδοµένα 
διαβιβάζονται µέσω αυτού του δικτύου σε µορφή πακέτων αποτελούµενα 
από µία επικεφαλίδα και κάποια δεδοµένα χρήστη. Στην προαναφερθείσα 
κατάσταση δεν είναι γνωστό το µέρος του κάθε πακέτου που θα 
κρυπτογραφήσει ο αρχικός σταθµός. Αν θεωρηθεί ότι ο σταθµός 
αποστολής κρυπτογραφεί ολόκληρο το πακέτο, συµπεριλαµβανοµένης της 
επικεφαλίδας, δε θα υπάρξει θετικό αποτέλεσµα επειδή µόνον ο σταθµός 
προορισµού µπορεί να εκτελέσει την αποκρυπτογράφηση και έτσι όταν ο 
κόµβος µεταγωγής πακέτων λάβει το κρυπτογραφηµένο πακέτο δε θα είναι 
σε θέση να διαβάσει την επικεφαλίδα, εποµένως δε θα µπορέσει να 
δροµολογήσει το πακέτο. Κατά συνέπεια ο αποστολέας θα πρέπει να 
κρυπτογραφήσει µόνον το τµήµα του πακέτου µε τα δεδοµένα του χρήστη 
και να µην τροποποιήσει την επικεφαλίδα ώστε να είναι εφικτή η 
ανάγνωση της από το δίκτυο. 
Συµπερασµατικά, µε την κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη τα δεδο-

µένα του χρήστη είναι ασφαλή, αλλά δε θεωρείται η βέλτιστη λύση αφού 
οι επικεφαλίδες των πακέτων διαβιβάζονται στην αρχική τους µορφή µη 

κρυπτογραφηµένες. Για την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας 
απαιτείται συνδυασµός κρυπτογράφησης ζεύξης και κρυπτογράφησης 
από-άκρη-σε-άκρη, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.9. Στην περίπτωση 
αυτή, αρχικά ο σταθµός αποστολής κρυπτογραφεί το τµήµα του πακέτου 
µε τα δεδοµένα του χρήστη χρησιµοποιώντας κλειδί κρυπτογράφησης από-
άκρη-σε-άκρη. Στη συνέχεια ολόκληρο το πακέτο κρυπτογραφείται 
χρησιµοποιώντας κλειδί κρυπτογράφησης ζεύξης. Καθώς το πακέτο 
διασχίζει το δίκτυο κάθε µεταγωγέας αποκρυπτογραφεί το πακέτο 
χρησιµοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης ζεύξης για να αναγνώσει την 
επικεφαλίδα και στη συνέχεια κρυπτογραφεί ολόκληρο το πακέτο ώστε να 
το αποστείλει στον επόµενο κόµβο. Με αυτό τον τρόπο ολόκληρο το πακέτο 
είναι ασφαλές, εκτός βεβαίως από το χρονικό παράθυρο όπου το πακέτο 
βρίσκεται στη µνήµη ενός µεταγωγέα και η επικεφαλίδα του πακέτου είναι 
µη κρυπτογραφηµένη. 
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2.2.6 ∆ιανοµή Κρυπτογραφικών Κλειδιών__ 
 
Για να επιτευχθεί αποτελεσµατική λειτουργία στη συµβατική κρυπτο-

γράφηση, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να διαµοιράζονται τη γνώση 
του ίδιου µυστικού κλειδιού, το οποίο πρέπει να µην είναι προσπελάσιµο σε 
τρίτους. Επιπλέον είναι επιθυµητές οι συχνές τροποποιήσεις του κλειδιού 
ώστε να περιοριστούν τα δεδοµένα που ενδεχοµένως αποκαλυφθούν εάν 
κάποιος ανακαλύψει το κλειδί. Συνεπώς η ισχύς οποιουδήποτε 
κρυπτογραφικού συστήµατος στηρίζεται στην τεχνική διανοµής κλειδιών 
(key distribution), ένας όρος που αναφέρεται στον τρόπο µεταφοράς ενός 
κλειδιού µεταξύ δύο συµβαλλόµενων µερών που επιθυµούν να 
ανταλλάξουν δεδοµένα, χωρίς να επιτρέπουν σε τρίτους να ανακαλύψουν 
το µυστικό αυτό κλειδί. Η διανοµή κλειδιών µπορεί να επιτευχθεί µε 
διάφορους τρόπους. Για δύο συµβαλλόµενα µέρη Α και Β: 

•   Ένα κλειδί θα µπορούσε να επιλεγεί από τον Α και να παραδοθεί µε 
φυσικό τρόπο στον Β. 

•   Ένας έµπιστος τρίτος θα µπορούσε να επιλέξει το κλειδί και να το 
παραδώσει µε φυσικό τρόπο στους Α και Β. 

•   Εάν ο Α και ο Β έχουν χρησιµοποιήσει πρόσφατα κάποιο κλειδί που 
παραµένει µυστικό, θα µπορούσε ο ένας να διαβιβάσει στον άλλο το νέο 
κλειδί, κρυπτογραφώντας το µε το παλαιό κλειδί. 

•   Εάν οι Α και Β διατηρούν µία κρυπτογραφηµένη σύνδεση µε έναν 
τρίτο Γ, ο Γ θα µπορούσε να παραδώσει ένα κλειδί µέσω της κρυπτο-
γραφηµένης σύνδεσης στους Α και Β. 
Οι δύο πρώτοι τρόποι αναφέρονται στη λογική της µη αυτοµατοποι-

ηµένης παράδοσης ενός κλειδιού. Για την κρυπτογράφηση ζεύξης αποτελεί 
µία λογική απαίτηση, επειδή κάθε συσκευή κρυπτογράφησης ζεύξης 
πρόκειται να ανταλλάξει δεδοµένα µόνο µε την άλλη πλευρά της ζεύξης. 
Για την κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη, όµως, η µη αυτοµατοποιηµένη 
παράδοση κρίνεται ανεπαρκής. Σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα, 
οποιοσδήποτε σταθµός µπορεί να χρειαστεί να αρχίσει την επικοινωνία µε 
πολλούς άλλους σταθµούς, συνεπώς κάθε συσκευή χρειάζεται έναν αριθµό 
κλειδιών τα οποία θα παρέχονται άµεσα και δυναµικά. Το πρόβληµα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο σε ένα ευρέως κατανεµηµένο σύστηµα. 
Ο τρίτος τρόπος µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στην κρυπτογράφηση 

ζεύξης, είτε στην κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη, αλλά εάν κάποιος 
επιτιθέµενος καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κλειδί 
αποκαλύπτονται όλα τα επόµενα κλειδιά. Ακόµη και αν πραγµατοποιούνται 
συχνές τροποποιήσεις στα κλειδιά κρυπτογράφησης ζεύξης, αυτές πρέπει 
να γίνουν µη αυτοµατοποιηµένα. 
Για την παροχή κλειδιών στην κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη ο 

τέταρτος τρόπος θεωρείται ως ο πλέον κατάλληλος. Στο Σχήµα 2.10 
απεικονίζεται µία σχετική εφαρµογή. Στο Σχήµα αυτό αγνοείται η κρυ-
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πτογράφηση ζεύξης, η οποία µπορεί να προστεθεί ή να παραλειφθεί ανά-
λογα µε τις απαιτήσεις. Για τη λειτουργία στο Σχήµα 2.10, προσδιορίζονται 
δύο είδη κλειδιών: 

•   Κλειδί συνόδου (session key): Όταν δύο συστήµατα όπως σταθµοί, 
τερµατικά κλπ. επιθυµούν να επικοινωνήσουν από-άκρη-σε-άκρη 
καθιερώνουν µία λογική σύνδεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της λογικής 
σύνδεσης όλα τα δεδοµένα των χρηστών κρυπτογραφούνται µε ένα κλειδί 
συνόδου µιας χρήσης. Στο τέλος της σύνδεσης το κλειδί συνόδου 
καταστρέφεται. 

•   Μόνιµο κλειδί (permanent key): Μόνιµο κλειδί είναι το κλειδί που 
χρησιµοποιείται µεταξύ δύο οντοτήτων µε σκοπό την ασφαλή διανοµή 
κλειδιών συνόδου. 
Η διαµόρφωση (configuration) συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
•   Κέντρο διανοµής κλειδιού (key distribution center - KDC): To κέντρο 

διανοµής κλειδιών KDC προσδιορίζει τα συστήµατα που επιτρέπεται να 
επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Όταν χορηγηθεί η άδεια εγκατάστα- 
σης σύνδεσης σε δύο συστήµατα, το KDC παρέχει ένα κλειδί συνόδου 

µιας χρήσης για τη συγκεκριµένη επικοινωνία. 
• Μετωπικός επεξεργαστής (front-end processor - FEP): Ένας µετωπι-

κός επεξεργαστής επιτελεί την κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη και 
λαµβάνει τα κλειδιά συνόδου για λογαριασµό του σταθµού. 

 
Σχήµα 2.10: Αυτόµατη διανοµή κλειδιών σε πρωτόκολλο  

προσανατολισµένο στη σύνδεση. 
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Τα βήµατα που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση µιας σύνδεσης είναι 
τα ακόλουθα. 
Βήµα 1. Όταν ένας σταθµός επιθυµεί να εγκαταστήσει µία σύνδεση µε 

έναν άλλο σταθµό, αποστέλλει ένα πακέτο αίτησης σύνδεσης (connection-
request packet). 
Βήµα 2. Ο FEP αποθηκεύει το πακέτο και αποστέλλει µία αίτηση στο 

KDC για την επίτευξη της σύνδεσης. 
Βήµα 3. Η επικοινωνία µεταξύ του FEP και του KDC κρυπτογραφείται 

χρησιµοποιώντας ένα κύριο κλειδί, που γνωρίζουν µόνον οι FEP και KDC. 
Εάν το KDC εγκρίνει το αίτηµα σύνδεσης δηµιουργεί το κλειδί συνόδου και 
το παραδίδει στους δύο κατάλληλους FEP χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό 
µόνιµο κλειδί για κάθε FEP. 
Βήµα 4. Ο αιτών FEP έχει τη δυνατότητα να αποστείλει το πακέτο 

αιτήµατος σύνδεσης και να πραγµατοποιηθεί µία σύνδεση µεταξύ των δύο 
συστηµάτων. Τα δεδοµένα του χρήστη, που ανταλλάσσονται µεταξύ των 
δύο συστηµάτων, κρυπτογραφούνται από τους αντίστοιχους FEP 
χρησιµοποιώντας το κλειδί συνόδου µιας χρήσης. 
Η αυτοµατοποιηµένη διανοµή κλειδιών παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία και 

όλα εκείνα τα δυναµικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να 
µπορέσει ένας αριθµός χρηστών να προσπελάσει διάφορους σταθµούς 
εργασίας, ενώ επιτρέπει και στους σταθµούς εργασίας να ανταλλάξουν 
δεδοµένα µεταξύ τους. 
Εναλλακτική προσέγγιση για τη διανοµή κλειδιών µπορεί να επιτευχθεί 

µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού και 
την υιοθέτηση ψηφιακών φακέλων (digital envelopes). 

 
 
2.3  Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα και Αυθενίικοποίηση 

Μηνυµάτων 
 
2.3.1  Αυθεντικοποίηση Μηνυµάτων 
 
Σκοπός της κρυπτογράφησης είναι η προστασία τόσο από παθητικές 

επιθέσεις (passive attacks) που στοχεύουν στην παραβίαση της εµπιστευ-
τικότητας µηνυµάτων (eavesdropping), όσο όµως και από ενεργητικές 
επιθέσεις (active attacks) κατά των µεταδιδόµενων δεδοµένων και δοσο-
ληψιών (falsification of data and transactions). Η υπηρεσία ασφάλειας η 
οποία παρέχει προστασία από τέτοιες κατηγορίες επιθέσεων, είναι γνωστή 
ως αυθεντικοποίηση µηνυµάτων (message authentication). 
Η αυθεντικοποίηση µηνυµάτων είναι µία διαδικασία που επιτρέπει στους 

επικοινωνούντες να διασφαλίσουν αφενός την ακεραιότητα (integrity), 
δηλαδή τη µη τροποποίηση των δεδοµένων του µηνύµατος, αφετέρου την 
αυθεντικότητα (authenticity) της πηγής µετάδοσης. Αν το µήνυµα 
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περικλείει και χρονοσήµανση (timestamp) διασφαλίζεται το γεγονός ότι το 
µήνυµα δεν έχει καθυστερήσει πέραν ενός "φυσιολογικού" ορίου και ότι 
δεν αποτελεί αναµετάδοση παλαιότερου µηνύµατος. 

• Αυθεντικοποίηση χρησιµοποιώντας Συµβατική Κρυπτογράφηση Είναι 
δυνατό να επιτευχθεί αυθεντικοποίηση απλώς µε χρήση συµβατικής 
κρυπτογραφίας. Εάν υποτεθεί ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης 
και µόνον αυτοί διαµοιράζονται ένα µυστικό κλειδί, τότε µόνον ο αυθε-

ντικός αποστολέας θα είναι σε θέση να κρυπτογραφήσει ένα µήνυµα επι-
τυχώς. Επιπλέον, αν το µήνυµα περιλαµβάνει κώδικα ανίχνευσης σφάλ-
µατος (error detection code) και αριθµό ακολουθίας (sequence number), 
τότε ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος παραλήπτης διαβεβαιώνεται ότι το 
µήνυµα δεν έχει υποστεί καµία παραβίαση της ακεραιότητας του και ότι η 
ακολουθία είναι η ορθή. Στην περίπτωση που το µήνυµα περιλαµβάνει 
επίσης χρονοσήµανση, ο παραλήπτης είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το 
µήνυµα δεν έχει υποστεί καµία καθυστέρηση, πέραν της αναµενόµενης που 
προβλέπεται κατά τη µετάδοση δεδοµένων στο δίκτυο. 

•   Αυθεντικοποίηση Μηνυµάτων χωρίς Κρυπτογράφηση 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ορισµένες προσεγγίσεις αυθεντικοποίη-

σης µηνυµάτων που δε στηρίζονται στην κρυπτογράφηση. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις, παράγεται µία ετικέτα αυθεντικοποίησης µηνύµατος 
(authentication tag), η οποία ενσωµατώνεται στο µήνυµα προς µετάδοση 
το οποίο δεν είναι κρυπτογραφηµένο και µπορεί να είναι αναγνώσιµο στον 
προορισµό ανεξάρτητα από τη µέθοδο αυθεντικοποίησης στον προορισµό. 
Επειδή οι προσεγγίσεις που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο δεν 

περιλαµβάνουν κρυπτογράφηση του µηνύµατος, προφανώς δεν ικανο-
ποιείται σχετική απαίτηση για εµπιστευτικότητα. 
Θεωρητικά, προτείνονται τρεις καταστάσεις όπου η αυθεντικοποίηση 

του µηνύµατος δίχως εµπιστευτικότητα είναι προτιµητέα: 
•   Σε αρκετές εφαρµογές το ίδιο µήνυµα προωθείται σε πολλούς παρα-

λήπτες (broadcast), για παράδειγµα για ειδοποίηση των χρηστών ενός 
δικτύου για επικείµενη µη διαθεσιµότητα ή για προώθηση ενός σήµατος 
συναγερµού από ένα κέντρο ελέγχου. Για τη διασφάλιση της αυθε-
ντικοποίησης του µηνύµατος, το µήνυµα προωθείται σε µορφή µη 
κρυπτογραφηµένη αλλά συνοδεύεται από µία ετικέτα αυθεντικοποίησης 
µηνύµατος. Την αυθεντικοποίηση επιτελεί ένα συγκεκριµένο σύστηµα που 
έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί 
κάποια παραβίαση, τα άλλα συστήµατα προορισµού ειδοποιούνται µέσω 
ενός συγκεκριµένου τύπου σήµατος συναγερµού. 

•   Σύνηθες σενάριο αποτελεί µία ανταλλαγή δεδοµένων, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας η µία πλευρά έχει σηµαντικό φόρτο να αντιµετωπίσει και 
δε δύναται να ανταπεξέλθει στο µεγάλο χρόνο που απαιτείται για την 
αποκρυπτογράφηση όλων των εισερχοµένων µηνυµάτων. Στην περίπτωση 
αυτή, η αυθεντικοποίηση πραγµατοποιείται σε επιλεκτική βάση και τα 
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µηνύµατα για έλεγχο επιλέγονται τυχαία. 
•   Ενδιαφέρουσα υπηρεσία αποτελεί η αυθεντικοποίηση ενός προϊόντος 

λογισµικού, το οποίο βρίσκεται σε µη κρυπτογραφηµένη µορφή. Το 
πρόγραµµα θα πρέπει να µπορεί να εκτελεστεί, χωρίς βεβαίως να 
απαιτείται αποκρυπτογράφηση κάθε φορά, γεγονός που θα οδηγούσε σε 
απώλεια υπολογιστικού χρόνου του συστήµατος. Ωστόσο, εάν µία ετικέτα 
ενός µηνύµατος αυθεντικοποίησης επισυνάπτεται στο µήνυµα, θα πρέπει 
να µπορεί να ελέγχεται όποτε απαιτείται διαβεβαίωση για την ακεραιότητα 
του προγράµµατος. 

 
 
2.3.1.1 Κώδικας Αυθεντικοποίησης Μηνυµάτων - MAC 
 
Μια συνήθης τεχνική αυθεντικοποίησης µηνύµατος είναι γνωστή ως 

Κώδικας Αυθεντικοποίησης Μηνυµάτων (Message Authentication Code - 
MAC). H τεχνική αυτή απαιτεί τη χρήση ενός µυστικού κλειδιού, ώστε να 
παραχθεί ένα µικρό τµήµα δεδοµένων το οποίο προσαρτάται στο µήνυµα. 
Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι υπάρχουν δύο οντότητες Α και Β που 
επιθυµούν να επικοινωνήσουν και γνωρίζουν ένα µυστικό κλειδί ΚΑΒ. Όταν 
ο Α επιθυµεί να αποστείλει ένα µήνυµα στο Β υπολογίζει το MAC, ως 
συνάρτηση του µηνύµατος και του µυστικού κλειδιού: 

MACM=f(KAB,M) 
To MAC επισυνάπτεται στο µήνυµα και αποστέλλεται στο Β. Ο Β πραγ-

µατοποιεί τον ίδιο υπολογισµό στο µήνυµα που έλαβε, χρησιµοποιώντας το 
ίδιο µυστικό κλειδί και παράγει ένα νέο MAC. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 
2.11, το MAC που παραλήφθηκε συγκρίνεται µε αυτό που έχει υπολογιστεί 
στην πλευρά του παραλήπτη. Εάν υποτεθεί ότι µόνον ο παραλήπτης και ο 
αποστολέας γνωρίζουν το µυστικό κλειδί και εάν τα MAC είναι ίσα, τότε 
συνάγονται τα ακόλουθα: 

•   Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει ότι το µήνυµα δεν έχει τροποποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Εάν ένας επιτιθέµενος τροποποιήσει το 
µήνυµα, τότε κατά τον υπολογισµό του MAC από τον παραλήπτη θα 
προκύψει διαφορά µε το αντίστοιχο MAC του αποστολέα. Επειδή ο 
επιτιθέµενος δε γνωρίζει το µυστικό κλειδί, δεν µπορεί να αλλάξει το MAC 
ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνητικές αλλαγές του µηνύµατος. 

•   Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει ότι το µήνυµα προέρχεται από το συγκε-
κριµένο αποστολέα. Αυτή η διαβεβαίωση πηγάζει από το γεγονός ότι 
κανείς, πλην του αποστολέα και του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου παραλήπτη, 
δε γνωρίζει το µυστικό κλειδί, συνεπώς κανένας άλλος δεν µπορεί να 
προετοιµάσει ένα µήνυµα µε το κατάλληλο MAC. 

• Εάν το µήνυµα περιλαµβάνει αριθµό ακολουθίας, όπως αυτοί που 
χρησιµοποιούνται στα πρωτόκολλα Χ.25, HDLC και TCP, τότε ο 
παραλήπτης µπορεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα της σωστής ακο-
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λουθίας, επειδή ο επιτιθέµενος δεν µπορεί να τροποποιήσει επιτυχώς έναν 
αριθµό ακολουθίας. 
Στα σύγχρονα συστήµατα, για την παραγωγή MAC χρησιµοποιούνται 

αρκετοί αλγόριθµοι. To US National Bureau of Standards στο κείµενο µε 
τίτλο DES Modes of Operation συστήνει τη χρήση του DEA για παραγωγή 
του MAC. To DEA χρησιµοποιείται για να παράγει κρυπτογραφηµένη 
έκδοση του µηνύµατος και τα τελευταία 16 ή 32 bits του κρυπτογρα-
φηµένου κειµένου χρησιµοποιούνται ως MAC. 
Η διαδικασία που περιγράφηκε είναι αντίστοιχη µε τη διαδικασία 

κρυπτογράφησης. Η ειδοποιός διαφορά τους είναι ότι ένας αλγόριθµος 
αυθεντικοποίησης δεν πρέπει να είναι αντιστρέψιµος, ενώ αντιθέτως η 
συνάρτηση κρυπτογράφησης πρέπει προφανώς να αντιστρέφεται στην 
πλευρά του παραλήπτη. 

 
Σχήµα 2.11: Ανθεντικοποίηση µηνύµατος µε χρήση MAC. 
 
 
2.3.1.2 Μονόδροµες Συναριήσεις Σύνοψης 
 
Μια παραλλαγή του κώδικα αυθεντικοποίησης µηνυµάτων που έχει ιδι-

αίτερη σηµασία στις σύγχρονες κρυπτογραφικές εφαρµογές, αποτελεί η 
αξιοποίηση µονόδροµης συνάρτησης σύνοψης (one-way hash function). 
Όπως συµβαίνει και στον κώδικα αυθεντικοποίησης µηνύµατος, µία 
συνάρτηση σύνοψης δέχεται ως είσοδο ένα µεταβλητού µεγέθους 

µήνυµα Μ και παράγει ως έξοδο µία σύνοψη (hash ή digest) σταθερού 
µήκους Η(Μ). Σε αντίθεση µε το MAC, µία συνάρτηση σύνοψης δεν απαιτεί 
µυστικό κλειδί στην είσοδο. Για την αυθεντικοποίηση του µηνύµατος, η 
σύνοψη Η(Μ) αποστέλλεται µαζί µε το µήνυµα µε τρόπον ώστε η σύνοψη 
µηνύµατος να είναι αυθεντική. 
Στο Σχήµα 2.12 απεικονίζονται τρεις τρόποι µε τους οποίους µπορεί να 

αυθεντικοποιηθεί ένα µήνυµα. 
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Στο Σχήµα 2.12α εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο η σύνοψη του µηνύ-

µατος µπορεί να κρυπτογραφηθεί χρησιµοποιώντας συµµετρική κρυ-
πτογράφηση. Αν δεχθούµε ότι µόνον ο αποστολέας και ο νόµιµα εξου-
σιοδοτηµένος παραλήπτης διαµοιράζονται το µυστικό κλειδί κρυπτο-
γράφησης, τότε διασφαλίζεται η αυθεντικότητα. 
Στο Σχήµα 2.12β το µήνυµα µπορεί να κρυπτογραφηθεί µε χρήση κρυ-

πτογράφησης δηµοσίου κλειδιού, όπως αναλύεται σε επόµενη ενότητα. Η 
προσέγγιση δηµοσίου κλειδιού έχει ως σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι παρέχει 
τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής και 
αυθεντικοποίησης µηνύµατος, χωρίς να απαιτεί διαµοιρασµό µυστικών 
κλειδιών στα επικοινωνούντα µέρη. 
Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις 

προσεγγίσεις που κρυπτογραφούν ολόκληρο το µήνυµα, αφού απαιτείται 
πολύ µικρότερη υπολογιστική ισχύς. 
Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον στην 

ανάπτυξη τεχνικών που αποφεύγουν την κρυπτογράφηση. Οι αιτίες, 
µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν: 

•  Το λογισµικό κρυπτογράφησης είναι σχετικά αργό. Παρά το γεγονός 
ότι το µέγεθος των δεδοµένων που πρέπει να κρυπτογραφηθεί ανά µήνυµα 
είναι πλέον µικρότερο, εξακολουθεί να υπάρχει χρονοβόρα ροή µηνυµάτων 
εισερχόµενη και εξερχόµενη από το σύστηµα. 

•  Το κόστος του υλικού κρυπτογράφησης είναι σηµαντικό. ∆ιατίθενται 
χαµηλού κόστους υλοποιήσεις σε υλικό για γνωστά κρυπτοσυστήµα-τα, 
όπως του DES, αλλά το κόστος αυξάνεται αρκετά, αφού όλοι οι κόµβοι ενός 
δικτύου πρέπει να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. 

•  Όταν η κρυπτογράφηση υλοποιείται σε υλικό βελτιώνεται σηµαντικά η 
απόδοση κατά την εφαρµογή σε δεδοµένα µεγάλου όγκου. Όµως, 

, για µικρά τµήµατα δεδοµένων δαπανάται σηµαντικός χρόνος για την 
απαιτούµενη αρχικοποίηση. 

•  Οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης καλύπτονται από πατέντες (patents), 
γεγονός βεβαίως απολύτως θεµιτό, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προκύπτουσα αύξηση του συνολικού κόστους. 
• Μέχρι πριν λίγο καιρό οι αλγόριθµοι ισχυρής (strong) κρυπτογράφη-

σης, όπως οι DES και TDES για µεγάλο µέγεθος κλειδιών, υπόκεινταν σε 
έλεγχο εξαγωγών από τις ΗΠΑ. 
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Σχήµα 2.12: Αυθεντικοποίηση µηνύµατος µε χρήση µονόδροµης συνάρτησης 

σύνοψης. 
 
Στο Σχήµα 2.12γ απεικονίζεται µία τεχνική που χρησιµοποιεί συνάρτηση 

σύνοψης, αλλά όχι κρυπτογράφηση για την αυθεντικοποίηση ενός 
µηνύµατος. Αυτή η τεχνική προϋποθέτει το διαµοιρασµό κοινής µυστικής 
τιµής SAB (secret value) από τις οντότητες Α και Β που επικοινωνούν. Όταν 
ο Α επιθυµεί να αποστείλει κάποιο µήνυµα στο Β, εισάγει στη συνάρτηση 
σύνοψης τη συνένωση (concatenation) της κοινής µυστικής τιµής και του 
µηνύµατος: MDM = Η (SAB II Μ). Στη συνέχεια αποστέλλει το [Μ II MDM] 
στο Β. Επειδή ο Β κατέχει το SAB µπορεί να επανυπολογίσει το Η (SABII Μ) 
και να επαληθεύσει το MDM. Επειδή η µυστική τιµή δεν αποστέλλεται 
αυτόνοµη, είναι δυνατό για κάποιον επιτιθέµενο να τροποποιήσει ένα 
µήνυµα που θα έχει υποκλέψει. Για όσο, όµως, χρονικό διάστηµα 
διασφαλίζεται η µυστικότητα του SAB δεν είναι εφικτό για τον επιτιθέµενο 
να παράξει λανθασµένο µήνυµα χωρίς η πράξη του να γίνει αντιληπτή από 
τον παραλήπτη. 
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Μια παραλλαγή της τρίτης αυτής τεχνικής καλείται HMAC έχει ιδιαίτερη 
πρακτική σηµασία αφού έχει υιοθετηθεί για την ασφάλεια του IP, γ^α το 
SSL, αποτελεί προδιαγραφή για το SNMPv3 και αναλύεται στην 
παράγραφο 2.3.2.5. 

 
 
2.3.2 Ασφαλείς Συναρτήσεις Σύνοψης και HMAC 
 
Η µονόδροµη συνάρτηση σύνοψης είναι σηµαντική, τόσο για την επίτευ-

ξη ίης αυθεντικοποίησης µηνυµάτων, όσο και για τη δηµιουργία και επα-
λήθευση ψηφιακών υπογραφών. Στις επόµενες παραγράφους περιγρά-
φονται οι απαιτήσεις για µία µονόδροµη συνάρτηση σύνοψης και στη 
συνέχεια αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων 
συναρτήσεων σύνοψης. 
Απαιτήσεις Συναρτήσεων Σύνοψης 
Σκοπός  µίας συνάρτησης σύνοψης είναι η δηµιουργία ενός ψηφιακού 

αποτυπώµατος (digital fingerprint) ενός αρχείου, ενός µηνύµατος ή άλλης 
µορφής δεδοµένων. Μία συνάρτηση σύνοψης Η για να είναι χρήσιµη στην 
αυθεντικοποίηση µηνυµάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. Η συνάρτηση Η πρέπει να µπορεί να εφαρµοστεί σε τµήµα δεδοµένων 
οποιουδήποτε µεγέθους. 

2. Η συνάρτηση Η πρέπει να παράγει έξοδο συγκεκριµένου µικρού 
σταθερού µήκους. 

3. Η συνάρτηση Η(χ) πρέπει να είναι εύκολα υπολογίσιµη για δοθέν χ, 
καθιστώντας πρακτική την υλοποίηση είτε µε λογισµικό είτε µε υλικό. 
4. Για οποιοδήποτε δοθέν h πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο 
(computationally infeasible) να βρεθεί χ, τέτοιο ώστε H(x)=h. 
5. Για δοθέν τµήµα δεδοµένων χ, πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο  

να βρεθεί κάποιο y διάφορο του x, τέτοιο ώστε H(y)=H(x). 
6. Πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθεί ζεύγος (x,y) τέτοιο 

ώστε H(x)=H(y). 
 
Οι τρεις πρώτες ιδιότητες αποτελούν τυπικές απαιτήσεις για την 

πρακτική εφαρµογή µιας συνάρτησης σύνοψης στην αυθεντικοποίηση 
µηνυµάτων. 
Η τέταρτη ιδιότητα αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό µιας µονόδρο-µης 

συνάρτησης (one-way). Πρέπει να είναι εύκολο να παραχθεί η σύνοψη 
δοθέντος µηνύµατος, αλλά να είναι ουσιαστικά αδύνατο να παραχθεί το 
µήνυµα δοθείσας της σύνοψης. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ σηµαντική εάν η 
τεχνική αυθεντικοποίησης εµπεριέχει τη χρήση µυστικής τιµής (Σχήµα 
2.12γ). Η µυστική τιµή δεν αποστέλλεται αυτόνοµη. Ωστόσο εάν η 
συνάρτηση σύνοψης δεν ήταν µονόδροµη, ένας επιτιθέµενος θα µπορούσε 
εύκολα να ανακαλύψει τη µυστική τιµή, µε βάση την ακόλουθη διαδικασία: 
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εάν ο επιτιθέµενος µπορούσε να παρατηρήσει ή να ανακόψει τη πορεία 
µετάδοσης ενός µηνύµατος, τότε ο επιτιθέµενος θα αποκτούσε το µήνυµα 
Μ και τον κωδικό σύνοψης 

MDM = H(SAB\\M). 
Ο επιτιθέµενος στη συνέχεια θα αντέστρεφε τη συνάρτηση σύνοψης για 

να αποκτήσει το: 
SAB II Μ = Η-1(MDM). 
 
Επειδή, όµως, ο επιτιθέµενος διατηρούσε και το Μ και το SABII Μ, θα 

ήταν εύκολο πλέον να ανακαλύψει το SAB. 
Η πέµπτη ιδιότητα εξασφαλίζει το γεγονός ότι είναι αδύνατο να βρεθεί 

εναλλακτικό µήνυµα που να παράγει την ίδια τιµή σύνοψης µε το δοθέν 
µήνυµα. Το γεγονός αυτό αποτρέπει την πλαστογράφηση κατά τη χρήση 
ενός κρυπτογραφηµένου κωδικού σύνοψης (Σχήµα 2.12α και 2.12β). Εάν 
αυτή η ιδιότητα δεν ίσχυε, ο επιτιθέµενος θα ήταν σε θέση να πραγµατο-
ποιήσει διαδοχικά τις εξής ενέργειες: αρχικά να παρατηρήσει ή να υπο-
κλέψει ένα µήνυµα και την κρυπτογραφηµένη σύνοψη, στη συνέχεια να 
δηµιουργήσει µία µη κρυπτογραφηµένη σύνοψη από το µήνυµα και ακο-
λούθως να δηµιουργήσει εναλλακτικό µήνυµα µε την ίδια σύνοψη. 
Μία συνάρτηση σύνοψης που πληροί τις πέντε πρώτες ιδιότητες ονο-

µάζεται αδύναµη συνάρτηση σύνοψης (weak hash function). Εάν ικανο-
ποιείται και η έκτη ιδιότητα ονοµάζεται ισχυρή συνάρτηση σύνοψης 
(strong hash function). Η έκτη ιδιότητα προστατεύει από ιδιαίτερα έξυπνες 
κλάσεις επιθέσεων, γνωστές στη βιβλιογραφία ως επιθέσεις τύπου 
γενεθλίων (birthday attack) [2]. 
Επιπλέον µε την παροχή αυθεντικοποίησης, η µέθοδος αυτή παρέχει 

υπηρεσία ακεραιότητας δεδοµένων: αν κάποια bits στο µήνυµα τρόπο- 
ποιηθούν κατά τη διάρκεια της µετάδοσης, τότε η σύνοψη που θα έχει 

επισυναφθεί στο τέλος του µηνύµατος δε θα αντιστοιχεί µε το µήνυµα. 
•  Απλές Σνναρτήσείς Σννοψης 
Το σύνολο των συναρτήσεων σύνοψης λειτουργεί υποστηρίζοντας τις δύο 

ακόλουθες γενικές αρχές: Η είσοδος (µήνυµα, αρχείο κλπ.) αντιµετωπίζεται 
ως ακολουθία από τµήµατα µήκους n-bit. Η είσοδος επεξεργάζεται ένα 
τµήµα κάθε φορά, µε επαναληπτικό τρόπο, ώστε να παραχθεί µία τιµή 
σύνοψης µήκους n-bit. 
Μία από τις απλούστερες συναρτήσεις σύνοψης είναι η συνάρτηση 

σύνοψης Ψηφίο - Προς - Ψηφίο XOR (bit-by-bit XOR) για κάθε τµήµα. Για 
τη συνάρτηση αυτή ισχύουν τα εξής: 

όπου:  
Cj = το i bit της σύνοψης, l<i<n 
Bij = το i bit του τµήµατος j 
m = ο αριθµός των n-bit τµηµάτων στην είσοδο 
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θ = η πράξη XOR. 
 
Στο Σχήµα 2.13 απεικονίζεται η λειτουργία της συνάρτησης σύνοψης, 

κατά την οποία παράγεται µία απλή ισοτιµία (parity) σε κάθε θέση bit, 
γνωστή ως longitudinal redundancy check. Είναι µία αρκετά αποτελεσµα-
τική συνάρτηση για έλεγχο ακεραιότητας τυχαίων δεδοµένων. Κάθε συν-
δυασµός bits, δηλαδή κάθε τιµή ως σύνοψη, έχει την ίδια πιθανότητα να 
προκύψει. Έτσι η πιθανότητα να προκύψει λάθος ενώ η τιµή της σύνοψης 
παραµένει η ίδια, είναι 2~η. Με µη τυχαία δεδοµένα, όµως, η συνάρτηση 
αυτή δεν είναι εξίσου αποτελεσµατική. Για παράδειγµα, στα περισσότερα 
αρχεία κειµένου το υψηλής προτεραιότητας bit κάθε byte είναι πάντα 
µηδέν. Έτσι, για παράδειγµα, αν χρησιµοποιείται τιµή σύνοψης µεγέθους 
128 bit, η πιθανότητα σφάλµατος µειώνεται από 2-128 σε 2-112. 

 

 
Σχήµα 2.13: Λειτουργία µίας συνάρτησης σύνοψης µε bit-by-bit XOR. 
 
Έναν απλό τρόπο βελτίωσης αυτής της µεθόδου αποτελεί η αριστερή 

κυκλική ολίσθηση ενός bit (one-bit circular shift), ή περιστροφή (rotation) 
της τιµής σύνοψης µετά την επεξεργασία κάθε τµήµατος. Η διαδικασία 
αυτή επιτυγχάνει είσοδο µε µεγαλύτερη τυχαιότητα και µπορεί να συνο-
ψισθεί ως ακολούθως: 
Βήµα 1. Αρχικοποίηση της n-bit τιµής σύνοψης µε µηδενική τιµή. 
Βήµα 2. Εκτέλεση των ακόλουθων βηµάτων για κάθε τµήµα δεδοµένων 

n-bit: 
Βήµα 2.1 Αριστερή κυκλική ολίσθηση κατά ένα bit της τρέχουσας τιµής 

σύνοψης 
Βήµα 2.2  Εφαρµογή της XOR στο τµήµα της τιµής σύνοψης. 
 
Παρόλο που η δεύτερη διαδικασία φαίνεται υποβοηθητική για τη δια-

φύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων, στην ουσία είναι ενέργεια ανώ-
φελη για την ασφάλεια των δεδοµένων στις περιπτώσεις που χρησιµοποι-
είται κρυπτογραφηµένη σύνοψη σε µη κρυπτογραφηµένο κείµενο (Σχήµα 
2.12α και 2.12β). ∆οθέντος ενός µηνύµατος, είναι πλέον εύκολο να παρα-
χθεί άλλο µήνυµα που θα δίνει την ίδια σύνοψη, αφού ο δυνητικός 
κρυπταναλυτής µε απλή προετοιµασία του εναλλακτικού µηνύµατος και 
προσάρτηση ενός τµήµατος n-bit µπορεί να παράξει την επιθυµητή 
σύνοψη. 
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Παρά το γεγονός ότι µία απλή XOR ή R-XOR είναι ανεπαρκής εάν είναι 
κρυπτογραφηµένη µόνον η σύνοψη, η µέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 
όταν αναφερόµαστε και σε κρυπτογραφηµένο µήνυµα. Μία τεχνική 
προταθείσα αρχικά από το US National Bureau of Standards εφάρµοζε µία 
απλή XOR σε τµήµα µεγέθους 64-bit ενός µηνύµατος και στη συνέχεια 
κρυπτογραφούσε ολόκληρο το µήνυµα µε τη µέθοδο της Αλυσιδωτής 
Κρυπτογράφησης Τµηµάτων CBC. 
Αναλυτικότερα, η τεχνική είχε ως εξής: 
∆οθέντος ενός µηνύµατος, που αποτελείται από τµήµατα των 64-bit 

Xj,X2,...,Xn, ορίζεται ως σύνοψη C το XOR όλων των επιµέρους τµηµάτων 
και επισυνάπτεται η σύνοψη ως το τελευταίο τµήµα. 

 
C= Χn+1=Χ1 Θ Χ2 Θ….Θ Xn

 
Στη συνέχεια, κρυπτογραφείται ολόκληρο το µήνυµα µαζί µε τη σύνοψη, 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο CBC, ώστε να παραχθεί το κρυπτογραφηµένο 
µήνυµα Υ1;Υ2,...Υη+1. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί τρόποι για τη 
µετατροπή του κρυπτογραφηµένου κειµένου του µηνύµατος, ώστε να µην 
ανιχνεύονται από τη σύνοψη. Για παράδειγµα, από τον ορισµό του CBC 
έχουµε: 

 

 

 
 
Επειδή οι όροι στην προηγούµενη εξίσωση µπορούν να υποστούν XOR 

µε οποιαδήποτε σειρά, η σύνοψη δεν αλλάζει εάν µετατεθεί η σειρά των 
τµηµάτων του κρυπτογραφηµένου κειµένου. 

 
 
2.3.2.1 Συνάρτηση Σύνοψης SHA-1 
 
Ο Αλγόριθµος Secure Hash Algorithm - SHA αναπτύχθηκε από το US 

National Institute of Standards and Technology και εκδόθηκε ως Federal 
Information Processing Standard FIPS PUB 180 το 1993. Μία αναθεωρη-
µένη έκδοση του ανακοινώθηκε ως FIPS PUB 180-1 το 1995 και έχει γίνει 
ευρύτερα γνωστή και αποδεκτή µε το όνοµα SHA-1. 
Ο αλγόριθµος λαµβάνει ως είσοδο ένα µήνυµα µε µέγιστο µήκος 264 bits 

και παράγει ως έξοδο µία σύνοψη του µηνύµατος µήκους 160 bits. Για την 
επεξεργασία της εισόδου απαιτείται χωρισµός του µηνύµατος σε τµήµατα 
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των 512 bits. Στο Σχήµα 2.14 περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής 
σύνοψης ενός µηνύµατος, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα βήµατα: 
Βήµα 1.      Επισύναψη Επιπρόσθετων Ψηφίων 
Στο µήνυµα προσαρτώνται κάποια bits για να διατηρείται το µήκος του 

µηνύµατος ίσο µε 448 mod 512. Αυτό συµβαίνει ώστε το µήκος του µηνύ-
µατος να είναι πάντοτε 64-bits µικρότερο από κάποιο πολλαπλάσιο του 
512. Η προσάρτηση λαµβάνει χώρα πάντοτε, ακόµη και στις περιπτώσεις 
που το µήνυµα έχει το επιθυµητό µήκος. Το πλήθος των bits που προστί-
θενται κυµαίνεται από 1 έως 512 bits. Η προσάρτηση ψηφίων αποτελείται 
από ένα Ι-bit και ακολουθείται από τον απαιτούµενο αριθµό των O-bits. 
Βήµα 2.      Επισύναψη του Μήκους του Μηνύµατος 
Ένα τµήµα των 64-bits προστίθεται στο µήνυµα. Το τµήµα αυτό συµπε-

ριφέρεται ως ένας µη προσηµασµένος ακέραιος 64-bit, µε το πιο σηµαντικό 
byte πρώτο, ο οποίος δηλώνει το µήκος του αρχικού µηνύµατος, προφανώς 
πριν την επισύναψη των πρόσθετων ψηφίων. Η επισύναψη 
της τιµής του µήκους καθιστά λιγότερο αποτελεσµατική την επίτευξη 

ενός είδους επίθεσης, γνωστής στη βιβλιογραφία ως επίθεση τύπου επι-
σύναψης (padding attack) [2]. 
Το αποτέλεσµα των δύο πρώτων βηµάτων είναι ένα µήνυµα µε µέγεθος 

έναν ακέραιο αριθµό πολλαπλάσιο των 512 bits. Στο Σχήµα 2.14 το 
επαυξηµένο µήνυµα αναπαριστάται µε µία ακολουθία τµηµάτων Y0Y1..YL-1 
των 512 bits το καθένα, ώστε το συνολικό µήκος του µηνύµατος να είναι 
Lx512 bits. Ισοδύναµα, το αποτέλεσµα είναι πολλαπλάσιο των 16 λέξεων 
των 32 bits η καθεµία. Αν οι λέξεις του παραγόµενου µηνύµατος είναι 
Μ[0...Ν-1] µε Ν ακέραιο πολλαπλάσιο του 16, τότε N=Lxl6. 

 
Σχήµα 2.14: ∆ιαδικασία παραγωγής σύνοψης µηνύµατος. 
 
Βήµα 3.      Αρχικοποίηση τον Καταχωρητή MD 
Για την αποθήκευση ενδιάµεσων και τελικών αποτελεσµάτων της συνάρ-

τησης σύνοψης χρησιµοποιείται ένας καταχωρητής (buffer) των 160 bits. Ο 
καταχωρητής µπορεί να αναπαρασταθεί µε 5 µικρότερους καταχωρητές 
(registers) των 32 bits (Α, Β, C, D, Ε). Αυτοί οι καταχωρητές 
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αρχικοποιούνται µε τις εξής τιµές, εκφρασµένες στο δεκαεξαδικό σύστηµα: 
Α = 67452301  
Β = EFCDAB89  
C = 98BADCFE  
D = 10325476  
Ε = C3D2E1F0 
 
Βήµα 4. Επεξεργασία Μηνύµατος σε Τµήµατα των 512 bits ή ισοδύναµα 

των 16 λέξεων 
Το βασικότερο στοιχείο του αλγορίθµου είναι ένα τµήµα κώδικα γνωστό 

ως συνάρτηση συµπίεσης (compression function), η οποία αποτελείται από 
4 κύκλους επεξεργασίας των 20 βηµάτων ο καθένας. Η λογική της 
συνάρτησης απεικονίζεται στο Σχήµα 2.15. Οι τέσσερις κύκλοι έχουν 
παρόµοια δοµή, αλλά ο καθένας χρησιµοποιεί διαφορετικές αρχικές 
λογικές συναρτήσεις τις fp f2, f3, f4. O κάθε κύκλος λαµβάνει ως είσοδο το 
τρέχον τµήµα των 512 bits που επεξεργάζεται (έστω Υ το τρέχον τµήµα) και 
την τιµή ABCDE που υπάρχει στον καταχωρητή των 160-bit και 
ενηµερώνει τα περιεχόµενα του. Επίσης, κάθε κύκλος χρησιµοποιεί µία 
πρόσθετη σταθερά Kt, όπου 0 < t < 79, η οποία υποδεικνύει κάποιο από τα 
80 βήµατα των 5 κύκλων. Στην πραγµατικότητα υπάρχουν µόνον 4 
διακριτές σταθερές που χρησιµοποιούνται. Οι τιµές αυτές στο δεκαδικό και 
στο δεκαεξαδικό σύστηµα είναι: 

 

 
 
Η έξοδος του τέταρτου κύκλου, ή ισοδύναµα του 80ου βήµατος, προ-

στίθεται στην είσοδο του πρώτου κύκλου (CV ) ώστε να παραχθεί το CV , Η 
πρόσθεση γίνεται ανεξάρτητα για καθεµία από τις 5 λέξεις του καταχωρητή 
για την καθεµία από τις λέξεις στο CVq, χρησιµοποιώντας πρόσθεση 
υπολοίπου 232. 
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Σχήµα 2.15: Λειτουργία συνάρτησης συµπίεσης. 
 
Βήµα 5.       Έξοδος 
Μετά την επεξεργασία όλων των τµηµάτων L, η έξοδος από το τελευταίο 

στάδιο είναι, η σύνοψη των 160 bits του αρχικού µηνύµατος. 
Ο αλγόριθµος SHA-1 έχει την ιδιότητα όλα τα bits της σύνοψης να είναι 

αποτέλεσµα εφαρµογής συνάρτησης σε όλα τα bits της εισόδου. Η 
περίπλοκη επανάληψη της βασικής συνάρτησης f παράγει καλά-ανοµοι-
ογενή (well-mixed) αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, είναι αδύνατο δύο 
τυχαία επιλεγµένα µηνύµατα, ακόµη και αν παρουσιάζουν όµοια κανο-
νικότητα, να παράγουν την ίδια σύνοψη. Στο βαθµό που δεν υπάρχει 
κάποια εγγενής σχεδιαστική αδυναµία του αλγορίθµου SHA-1, ή που δεν 
έχει ακόµη αποκαλυφθεί ή δηµοσιευτεί, η δυσκολία να υπάρξουν δύο 
µηνύµατα µε την ίδια σύνοψη είναι της τάξεως των 280 λειτουργιών, ενώ η 
δυσκολία ανεύρεσης του µηνύµατος δοθείσας µιας σύνοψης είναι της 
τάξεως των 2160 λειτουργιών. 

 
 
2.3.2.2 Γενικές Αρχές Ασφαλών Συναρτήσεων Σύνοψης 
 
Όπως συνέβαινε και στην περίπτωση των συµµετρικών κρυπτοσυστηµά-

των, οι σχεδιαστές συναρτήσεων σύνοψης ήταν απρόθυµοι να αποχωρι-
στούν µία κατ' αρχάς ικανοποιητική λύση. To DES βασίζεται στον αλγό-
ριθµο του Feistel. Σχεδόν όλα τα συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα ακολού-
θησαν το σχεδιασµό του Feistel επειδή µπορούσε να προσαρµοστεί ώστε να 
αντιστέκεται σε νεοεµφανιζόµενες κρυπταναλυτικές απειλές. Αν οι 
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σχεδιαστές αξιοποιούσαν µία εντελώς νέα δοµή για τα συµµετρικά 
κρυπτοσυστήµατα, θα υπήρχε διαρκώς έντονη ανησυχία ότι η ίδια δοµή, ως 
µη καλά ελεγµένη, θα µπορούσε να προκαλέσει νέα ρήγµατα για ανύ-
παρκτες µέχρι τότε κρυπταναλυτικές επιθέσεις. 
Στην ίδια κατεύθυνση, οι σύγχρονες συναρτήσεις σύνοψης ακολουθούν 

τη δοµή του Σχήµατος 2.14 και στηρίζονται στην επαναληπτική συνάρτηση 
σύνοψης που προτάθηκε αρχικά από τον R. Merkle. To κίνητρο για την 
αξιοποίηση αυτής της επαναληπτικής δοµής βασίσθηκε στις παρατηρήσεις 
των R. Merkle και I. Damgard ότι αν η συνάρτηση συµπίεσης είναι 
ανθεκτική στις συγκρούσεις (collision resistant), τότε και η επαναληπτική 
συνάρτηση σύνοψης (iterated hash function) είναι επίσης ανθεκτική. 
Εποµένως, αυτή η δοµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να παράγει µία 
ασφαλή συνάρτηση σύνοψης (secure hash function) που λειτουργεί για 
οποιοδήποτε µήνυµα, ανεξαρτήτως µήκους. Το πρόβληµα στη σχεδίαση 
µιας ασφαλούς συνάρτησης σύνοψης ανάγεται σε πρόβληµα σχεδίασης 
µιας συνάρτησης συµπίεσης ανθεκτικής σε συγκρούσεις, η οποία 
λειτουργεί µε εισόδους καθορισµένου µεγέθους. Αυτή η προσέγγιση έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ορθή και τα νεότερα κρυπτοσυστήµατα απλώς 
υλοποιούν αυτή τη δοµή για να δηµιουργήσουν τη σύνοψη. 
Στις επόµενες παραγράφους αναφέρονται δύο ακόµη συναρτήσεις 

σύνοψης, οι MD5 και RIPEMD-160, οι οποίες µαζί µε την SHA-1 έχουν 
τύχει ευρείας εµπορικής αποδοχής. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά 
των τριών αυτών σηµαντικών συναρτήσεων σύνοψης αποτυπώνονται 
συγκριτικά στον Πίνακα 2.4. 

 

 
Πίνακας 2.4: Σνγκριτική παρουσίαση των αλγορίθµων σύνοψης MD5, SHA-1, 

RIPEMD-160. 
 
 
2.3.2.3  Αλγόριθµος MD5 
 
Ο Αλγόριθµος MD5 (Message Digest) αναπτύχθηκε από τον R. Rivest και 

περιγράφεται στο RFC 1321. Μέχρι πρότινος ο MD5 ήταν ο πιο διαδε-
δοµένος ασφαλής αλγόριθµος σύνοψης, η κατάσταση όµως διαφοροποι-
ήθηκε όταν το ενδιαφέρον για εξαντλητική αναζήτηση κλειδιών και 
κρυπτανάλυση άρχισε να αυξάνεται µε γοργό ρυθµό. Ο αλγόριθµος λαµβά-
νει ως είσοδο µήνυµα αυθαιρέτου µήκους και παράγει ως έξοδο µία 
σύνοψη των 128 bits. Η είσοδος χωρίζεται σε τµήµατα των 512 bits για να 
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επεξεργαστεί. 
Καθώς οι ταχύτητες των επεξεργαστών αυξάνονταν, η ασφάλεια που 

παρείχε µία σύνοψη των 128 bits άρχισε να θεωρείται αµφιλεγόµενη. 
Μπορεί να αποδειχθεί ότι η δυσκολία να υπάρξει ίδια MD5 σύνοψη για δύο 
διαφορετικά µηνύµατα είναι της τάξης των 2Μ πράξεων, ενώ η δυσκολία 
αποκάλυψης ενός µηνύµατος µε τη βοήθεια της MD5 σύνοψης του είναι 
της τάξης των 2128 πράξεων. Και οι δύο τιµές, σήµερα, θεωρούνται πολύ 
µικρές για επίτευξη ικανοποιητικής ασφάλειας. Επιπλέον, έχουν 
παρουσιαστεί αρκετές µορφές επιτυχών κρυπταναλυτικών επιθέσεων που 
βασίζονται σε αδυναµίες και εγγενή σηµεία ευπάθειας που παρουσιάζει ο 
MD5. 

 
 
2.3.2.4  Συνάρτηση Σύνοψης RIPEMD-160 
 
Ο αλγόριθµος σύνοψης µηνυµάτων RIPEMD-160 αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RIPE - RACE Integrity Primitives 
Evaluation από οµάδα ερευνητών που είχαν επιχειρήσει επιτυχείς επιθέ-
σεις στους αλγορίθµους MD4 και MD5. Αρχικά αναπτύχθηκε η έκδοση του 
RIPEM µε 128 bits. Μετά την ολοκλήρωση του έργου RIPE, ο Η. Dobbertin 
ο οποίος δεν είχε λάβει µέρος στο έργο RIPE, επινόησε µερικές επιθέσεις 
για το RIPEMD και αργότερα για τις συναρτήσεις MD4 και MD5. 
Ακολούθως, µερικά µέλη του RIPE αποφάσισαν να αναβαθµίσουν το 
RIPEMD και προχώρησαν σε νέο σχεδιασµό από κοινού µε τον Η. 
Dobbertin. 
Ο RIPEMD-160 έχει παρόµοια δοµή µε αυτή του SHA-1. Ο αλγόριθµος 

λαµβάνει ως είσοδο ένα µήνυµα αυθαιρέτου µεγέθους και παράγει ως 
έξοδο µία σύνοψη του µηνύµατος των 160 bits. Η είσοδος επεξεργάζεται 
τµήµατα των 512 bits. 

 
 
2.3.2.5 HMAC 
 
Τα τελευταία χρόνια υπήρχε αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία 

MAC από κρυπτογραφική σύνοψη, όπως αυτήν που παράγει ο SHA-1. Τα 
βασικά κίνητρα ήταν τα ακόλουθα: 

•   Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις σύνοψης, γενικά, εκτελούνται ταχύ-
τερα µε χρήση κατάλληλου λογισµικού από ότι οι συµβατικοί αλγόριθµοι 
κρυπτογραφίας, όπως ο DES. 

•   Οι βιβλιοθήκες κώδικα για κρυπτογραφικές συναρτήσεις σύνοψης 
είναι ευρέως διαθέσιµες. 

•   ∆εν υπάρχουν πλέον νοµικοί περιορισµοί εξαγωγής κρυπτογραφικών 
συναρτήσεων σύνοψης ούτε από τις ΗΠΑ, ούτε από άλλη χώρα, αντίθετα 
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από ότι συνέβαινε µέχρι πριν λίγο καιρό µε τους συµβατικούς αλγορίθµους 
κρυπτογραφίας, ακόµα και αυτούς που χρησιµοποιούνταν για δηµιουργία 
MAC. 
Η συνάρτηση σύνοψης SHA-1 δεν ήταν σχεδιασµένη για δηµιουργία 

MAC και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα για αυτό το σκοπό, επειδή 
δε βασίζεται σε µυστικό κλειδί. Υπήρχαν αρκετές προτάσεις για την 
ενσωµάτωση ενός µυστικού κλειδιού σε ήδη υπάρχοντα αλγόριθµο σύνο-
ψης. Η πρόταση η οποία υποστηρίχθηκε περισσότερο από τις άλλες είναι 
το HMAC. To HMAC, όπως περιγράφεται στο RFC 2104, επιλέχθηκε ως 
υποχρεωτικό προς υλοποίηση MAC για IP Security και χρησιµοποιείται σε 
αρκετά πρωτόκολλα ασφάλειας στο Internet, όπως στο TLS/SSL και στο 
SET. 

•   Σχεδιαστικοί Στόχοι HMAC 
Στο RFC 2104 περιγράφονται οι ακόλουθοι σχεδιαστικοί στόχοι για το 

HMAC: 
►    Να χρησιµοποιούνται χωρίς µετατροπές ήδη διαθέσιµες συναρτή-

σεις σύνοψης, δηλαδή συναρτήσεις σύνοψης που λειτουργούν καλά σε 
επίπεδο λογισµικού και για τις οποίες ο κώδικας είναι δωρεάν και ευρέως 
διαθέσιµος. 
► Να επιτρέπεται ταχέως η εύκολη αντικατάσταση της ενσωµατωµένης 

συνάρτησης σύνοψης που υπάρχει στο HMAC, σε περίπτωση που 
επινοηθεί κάποια ταχύτερη ή ασφαλέστερη συνάρτηση σύνοψης ή πλέον 
απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο. 
►   Να διατηρείται η αρχική απόδοση της συνάρτησης σύνοψης, χωρίς 

να υπάρχουν επιπτώσεις που οδηγούν σε υποβιβασµό της. 
► Να χρησιµοποιούνται τα κλειδιά και να γίνονται αντικείµενο δια-

χείρισης µε εύκολο τρόπο. 
► Να υπάρχει σαφής κρυπτογραφική ανάλυση των δυνατοτήτων του 

µηχανισµού αυθεντικοποίησης, βασισµένη σε λογικές υποθέσεις σχετικά µε 
την όποια ενσωµατωµένη συνάρτηση σύνοψης υπάρχει στο HMAC. 
Οι δύο πρώτοι στόχοι είναι σηµαντικοί για την οργάνωση ενός πλαισίου 

ευρείας αποδοχής του HMAC. To HMAC µεταχειρίζεται τη συνάρτηση 
σύνοψης ως µαύρο κουτί (black box). To γεγονός αυτό έχει δύο πλε-
ονεκτήµατα: 
► Μία υπάρχουσα υλοποίηση µιας συνάρτησης σύνοψης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως βάση στην υλοποίηση του HMAC. Με αυτό τον τρόπο, 
το κύριο µέρος του κώδικα του HMAC είναι προκατασκευασµένο και 
έτοιµο να χρησιµοποιηθεί χωρίς καµία απολύτως µετατροπή. 
► Σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντικατάσταση της συνάρτησης 

σύνοψης του HMAC, το µόνο που απαιτείται είναι η αφαίρεση του 
υπάρχοντος κώδικα της συνάρτησης και η εισαγωγή του διαδόχου. Αυτό 
µπορεί να συµβεί είτε σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτερη συνάρτηση 
σύνοψης, είτε σε περίπτωση που η ασφάλεια που παρέχει η ενσωµατωµένη 
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συνάρτηση σύνοψης αποδειχθεί ελλιπής. 
Ο τελευταίος σχεδιαστικός στόχος στην προαναφερόµενη λίστα είναι 

στην πραγµατικότητα το κυριότερο πλεονέκτηµα του HMAC σε σχέση µε 
όλα τα άλλα προτεινόµενα συστήµατα που βασίζονται σε συναρτήσεις 
σύνοψης: το HMAC µπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει ασφάλεια, σύµφωνα 
µε τις κρυπτογραφικές δυνατότητες της ενσωµατωµένης συνάρτησης 
σύνοψης. 

• Αλγόριθµος HMAC 
Στο Σχήµα 2.16 απεικονίζεται, γενικά, η λειτουργία του HMAC. Η επε-

ξήγηση των συµβόλων έχει ως εξής: 
Η  = ενσωµατωµένη συνάρτηση σύνοψης (π.χ. SHA-1) 
Μ = µήνυµα που αποτελεί είσοδο στο HMAC, συµπεριλαµβανοµένου και 

του πλήθους των bits που έχουν προσαρτηθεί σύµφωνα µε την Η 
Yi     = i τµήµα του Μ, µε 0 < i < L-1  
L       = αριθµός τµηµάτων του Μ  
Β      = αριθµός bits ενός τµήµατος 
Ν   = το µήκος της σύνοψης που παράγεται από την ενσωµατωµένη 

συνάρτηση σύνοψης 
Κ = το µυστικό κλειδί. Αν το µήκος του κλειδιού είναι µεγαλύτερο από το 

b, το κλειδί είναι είσοδος στη συνάρτηση σύνοψης ώστε να παραχθεί ένα 
κλειδί n-bits. Ως προτεινόµενο µήκος αναφέρεται ότι πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο ή ίσο του η. 
Κ+ = το Κ µετά από προσάρτηση µηδενικών από τα αριστερά, έτσι ώστε 

το αποτέλεσµα να είναι b bits σε µήκος. 
ipad   = 00110110 (36 στο δεκαεξαδικό) επαναλαµβανόµενο b/8 φορές  
opad = 01011100 (5C στο δεκαεξαδικό) επαναλαµβανόµενο b/8 φορές 

 
Σχήµα 2.16: Λειτουργία του HMAC. 
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Βήµα 1 Προσθήκη µηδενικών στο Κ από τα αριστερά για να δηµι-
ουργηθεί µία συµβολοσειρά Κ+µήκους b bits (για παράδειγµα, αν το Κ έχει 
µήκος 160 bits και b=512, τότε στο Κ θα προστεθούν 44 µηδενικά bytes 
0x00). 
Βήµα 2 Εφαρµογή XOR στο Κ+ και στο ipad για να παραχθεί το τµήµα S I 

από b bits. 
Βήµα 3      Προσάρτηση του Μ στο Si

Βήµα 4      Εφαρµογή της Η στο αποτέλεσµα του βήµατος 3. 
Βήµα 5     Εφαρµογή XOR στο Κ+ και στο opad για να παραχθεί το τµή- 

µα So από b bits. 
Βήµα 6       Προσάρτηση του αποτελέσµατος του βήµατος 4 στο So. 
Βήµα 7       Εφαρµογή της Η στο αποτέλεσµα του βήµατος 6. Η έξοδος 

της Η είναι το τελικό αποτέλεσµα του αλγόριθµου. 
 
Σηµειώνεται ότι το XOR µε ipad έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση 

των µισών bits του Κ. Παρόµοια, το XOR µε opad έχει ως αποτέλεσµα την 
τροποποίηση των µισών bits του Κ, αλλά σε διαφορετική οµάδα bits. 
Συνεπώς, εισαγόµενα τα So και S(, από τον αλγόριθµο σύνοψης παράγονται 
ψευδοτυχαία δύο κλειδιά από το Κ. 

To HMAC απαιτεί για τη λειτουργία, κατά προσέγγιση, τον ίδιο χρόνο µε 
την ενσωµατωµένη συνάρτηση σύνοψης για µεγάλα µηνύµατα. Έχει όµως 
το µειονέκτηµα ότι επιβαρύνει τη συνολική λειτουργία µε τρεις παραπάνω 
εκτελέσεις σε σχέση µε τη βασική συνάρτηση σύνοψης, για το So, το S( και 
το τµήµα που παράγεται από την εσωτερική σύνοψη. 

 
 
2.3.3 Αρχές Ασύµµετρων Κρυπτοσυστηµάτων 
 
Εξίσου σηµαντική σπουδαιότητα µε τα συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα 

έχει και η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού (public-key encryption), η 
οποία αξιοποιείται κατά προτεραιότητα για αυθεντικοποίηση µηνυµάτων 
και διανοµή µυστικών κλειδιών. Στις παραγράφους που ακολουθούν 
παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού 
καθώς και θέµατα διανοµής κλειδιών. Ακολούθως εξετάζονται δύο βασικοί 
αλγόριθµοι δηµοσίων κλειδιών: ο αλγόριθµος RSA και ο αλγόριθµος Diffie-
Hellman, ενώ γίνεται βασική αναφορά σε θέµατα ψηφιακών υπογραφών. 

 
 
2.3.3.1 ∆οµή Κρυπτοσυστηµάιων ∆ηµοσίου Κλειδιού 
 
Η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού (public-key encryption) 

προτάθηκε το 1976 από τους W. Diffie και Μ. Hellman και υπήρξε ένα 
εξόχως σηµαντικό βήµα στην περαιτέρω διάδοση της κρυπτογραφίας. Οι 
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αλγόριθµοι κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού βασίζονται σε µαθηµατικές 
συναρτήσεις και όχι σε απλές πράξεις µε bits. Επιπλέον, η κρυπτογραφία 
δηµοσίου κλειδιού είναι ασύµµετρη (asymmetric) συµπεριλαµβάνοντας τη 
χρήση ενός ζεύγους ξεχωριστών κλειδιών (key pair), σε αντίθεση µε τη 

συµµετρική που χρησιµοποιεί µόνον ένα κλειδί. Η χρήση δύο κλειδιών 
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις σε θέµατα που σχετίζονται µε την 
εµπιστευτικότητα, την αυθεντικότητα και τη διανοµή των κλειδιών. 
Αρχικά πρέπει να σχολιαστούν κάποιες εσφαλµένες αντιλήψεις όσον 

αφορά την κρυπτογράφηση µε δηµόσιο κλειδί. Η πρώτη εσφαλµένη αντί-
ληψη σχετίζεται µε την εντύπωση ότι η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού 
είναι ασφαλέστερη µέθοδος σχετικά µε τη συµµετρική κρυπτογράφηση, ως 
ανθεκτικότερη σε κρυπταναλυτικές επιθέσεις. Στην πραγµατικότητα η 
ασφάλεια οποιουδήποτε συστήµατος κρυπτογράφησης εξαρτάται από το 
µήκος κλειδιού και, σε κάθε περίπτωση, από την απαιτούµενη υπολογιστι-
κή ισχύ από έναν κρυπταναλυτή για να κατορθώσει να κρυπταναλύσει και 
αποκαλύψει µε επιτυχία ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα. Μία δεύτερη λαν-
θασµένη αντίληψη αφορά στην επικράτηση του ασύµµετρου κρυπτοσυστή-
µατος σε βάρος του συµµετρικού. Και τα δύο συστήµατα χρησιµοποιούνται 
ισόρροπα και κατ' ουδένα τρόπο δεν προβλέπεται η εγκατάλειψη του 
συµµετρικού συστήµατος, ειδικά όταν είναι γνωστή η σηµαντική χρονική 
επιβάρυνση που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εκτελούµενων λει-
τουργιών σε περιβάλλον ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος. Επιπλέον, υπάρ-
χει η άποψη ότι η διανοµή κλειδιών είναι εύκολη όταν χρησιµοποιείται 
κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού σε σύγκριση µε τις επιπλέον χειραψίες 
(handshaking) που απαιτούνται µε τα κέντρα διανοµής κλειδιών (key 
distribution centers) για τη συµµετρική κρυπτογράφηση. Στην 
πραγµατικότητα, στα ασύµµετρα συστήµατα απαιτείται εκτέλεση κάποιων 
πρωτοκόλλων, εµπλέκεται κάποιος έµπιστος ενδιάµεσος αντιπρόσωπος και 
οι διαδικασίες που παρεµβάλλονται δεν είναι απλούστερες ή περισσότερο 
αποδοτικές από αυτές που απαιτούνται για συµµετρική κρυπτογράφηση. 
Μια δοµή δηµοσίου κλειδιού (Σχήµα 2.17) αποτελείται από τις ακόλουθες 

συνιστώσες: 
•   Αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encryption algorithm): ο αλγόριθµος 

µε τον οποίον πραγµατοποιούνται οι διάφοροι µετασχηµατισµοί στο 
αρχικό µήνυµα. 

•   Αρχικό κείµενο (plaintext): είναι το µη κρυπτογραφηµένο µήνυµα που 
αποτελεί στοιχείο εισόδου στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης. 

•   Ζεύγος δηµόσιον (public) και ιδιωτικού (private) κλειδιού: Ζεύγος 
κλειδιών, που έχει επιλεγεί µε τρόπον ώστε, το δηµόσιο κλειδί του 
παραλήπτη να χρησιµοποιηθεί για κρυπτογράφηση και το ιδιωτικό κλειδί 
του παραλήπτη για αποκρυπτογράφηση. Οι ακριβείς µετασχηµατισµοί 
πραγµατοποιούνται από τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης 
/αποκρυπτογράφησης, εξαρτώµενοι από τις τιµές του δηµόσιου και του 
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ιδιωτικού κλειδιού που παρέχονται ως είσοδοι. 
•   Κρυπτογράφηµα ή κρυπτογραφηµένο µήνυµα (ciphertext): Είναι το 

µήνυµα που παράγεται από τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης ως έξοδος. 
Εξαρτάται από το αρχικό µήνυµα και το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη. Για 
ένα συγκεκριµένο µήνυµα από δύο διαφορετικά κλειδιά παράγονται από τη 
συνάρτηση κρυπτογράφησης δύο διαφορετικά κρυπτογραφηµένα κείµενα. 

•   Αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης (decryption algorithm): Είναι ο 
αλγόριθµος που δέχεται ως είσοδο το κρυπτογραφηµένο µήνυµα και το 
ιδιωτικό κλειδί και παράγει το πρωτότυπο αρχικό µήνυµα. 
Όπως υποδεικνύει και το όνοµα τους, το δηµόσιο κλειδί αποσκοπεί σε 

δηµόσια χρήση, ενώ το ιδιωτικό κλειδί το χρησιµοποιεί αποκλειστικά και 
µόνον ο κάτοχος του. Ένας γενικής χρήσης αλγόριθµος κρυπτογρά-
φησης/αποκρυπτογράφησης βασίζεται σε ένα δηµόσιο κλειδί για κρυ-
πτογράφηση και σε ένα άλλο, διαφορετικό αλλά µοναδικά συσχετιζόµενο 
κλειδί, το ιδιωτικό κλειδί, για αποκρυπτογράφηση. 
Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα ακόλουθα: 
•   Για κάθε χρήστη παράγεται ένα ζεύγος κλειδιών, το οποίο θα χρησι-

µοποιηθεί για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των µηνυ-
µάτων. 

•   Κάθε χρήστης τοποθετεί το δηµόσιο κλειδί σε µία βάση δεδοµένων 
ενός φορέα ή σε κάποιο άλλο προσβάσιµο αρχείο. Το άλλο κλειδί, το 
ιδιωτικό, διαφυλάσσεται διατηρώντας τη µυστικότητα του. Για επίτευξη 
στοιχειώδους λειτουργικότητας, απαιτείται κάθε χρήστης να είναι σε θέση 
µε ευκολία να ανακτήσει τα δηµόσια κλειδιά των άλλων. 

•   Εάν κάποιος χρήστης Bob επιθυµεί να στείλει ένα µήνυµα στην Alice 
και αποτελεί τεθείσα απαίτηση (requirement) η διασφάλιση της εµπι-
στευτικότητας του µηνύµατος, τότε ο Bob κρυπτογραφεί το µήνυµα µε το 
δηµόσιο κλειδί της Alice. 

•   Η Alice λαµβάνει το µήνυµα και το αποκρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό 
κλειδί της. Κανένας άλλος δεν µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα, 
αφού µόνον η Alice γνωρίζει το ιδιωτικό της κλειδί, που σχετίζεται 
µοναδικά µε το αντίστοιχο δηµόσιο κλειδί που χρησιµοποιήθηκε για την 
κρυπτογράφηση. 
Προϋπόθεση αυτής της προσέγγισης είναι όλοι οι συµµετέχοντες να 

έχουν πρόσβαση στα δηµόσια κλειδιά, ενώ τα ιδιωτικά κλειδιά να παρά-
γονται τοπικά για τον κάθε συµµετέχοντα ώστε να διασφαλίζεται αυστη- 
ρά η µυστικότητα τους. Οποιαδήποτε στιγµή, ένας χρήστης µπορεί να 

τροποποιήσει το ιδιωτικό του κλειδί και ταυτοχρόνως να δηµοσιεύσει το 
αντίστοιχο νέο δηµόσιο κλειδί, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το προη-
γούµενο µη ισχύον πλέον δηµόσιο κλειδί. 
Το κλειδί που χρησιµοποιείται στη συµµετρική κρυπτογραφία τυπικά 

αναφέρεται ως µυστικό κλειδί (secret). To ζεύγος κλειδιών (key pair) που 
χρησιµοποιείται στην ασύµµετρη κρυπτογραφία περιλαµβάνει δηµόσιο 
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κλειδί (public key) και ιδιωτικό κλειδί (private key). To ιδιωτικό κλειδί 
παραµένει µυστικό, αλλά αναφέρεται ως ιδιωτικό αντί µυστικό κλειδί, ώστε 
να αποφευχθεί εννοιολογική σύγχυση µε τη συµµετρική κρυπτογραφία. 

 
Σχήµα 2.17: ∆οµή δηµοσίου κλειδιού. 

 
 
2.3.3.2 Εφαρµογές Κρυπτοσυσιηµάτων ∆ηµοσίου Κλειδιού 
 
Όπως προαναφέρθηκε, τα συστήµατα δηµοσίου κλειδιού χαρακτηρίζο-

νται από τη χρήση κρυπτογραφικών αλγορίθµων µε δύο κλειδιά, εκ των 
οποίων το ένα παραµένει ιδιωτικό και το άλλο είναι δηµόσια διαθέσιµο. 
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας, το είδος της εφαρµογής και της 
υπηρεσίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται, ο αποστολέας χρησιµοποιεί 

είτε το δικό του ιδιωτικό κλειδί, είτε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη, είτε 
και τα δυο για να πραγµατοποιήσει κάποιον τύπο κρυπτογραφικών 
λειτουργιών. 
Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται το ζεύγος 

κλειδιών σε αυτά τα συστήµατα: 
•   Κρυπτογράφηση/Αποκρυπτογράφηση (Encryption/Decryption): Ο 

αποστολέας κρυπτογραφεί ένα µήνυµα µε το δηµόσιο κλειδί του 
παραλήπτη και ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό κλειδί του. 

•   Ψηφιακή υπογραφή (Digital Signature): Ο αποστολέας χρησιµοποιεί 
το ιδιωτικό του κλειδί για να υπογράψει ένα µήνυµα. Όπως θα αναλυθεί σε 
επόµενη παράγραφο, η υπογραφή δηµιουργείται µε την εφαρµογή ενός 
αλγορίθµου κρυπτογράφησης στο µήνυµα ή συνηθέστερα στη σύνοψη 
(hash) του µηνύµατος. Ο παραλήπτης αυθεντικο-ποιεί τον αποστολέα µε 
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χρήση του δηµόσιου κλειδιού του. 
•   Ανταλλαγή κλειδιών (Key Exchange): ∆ύο οντότητες συνεργάζονται 

ώστε να ανταλλάξουν ένα κλειδί συνόδου (session key). Για την υλοποίηση 
της ανταλλαγής κλειδιών είναι πιθανόν να λάβουν χώρα διάφορες 
ενέργειες, που αξιοποιούν το ιδιωτικό κλειδί της µιας ή και των δύο 
οντοτήτων που συµµετέχουν. 

 
Πίνακας 2.5: Αλγόριθµοι δηµοσίου κλειδιού και υποστηριζόµενες εφαρµογές. 

 
 
Κάποιοι αλγόριθµοι είναι κατάλληλοι και για τις τρεις εφαρµογές, άλλοι 

µόνο για δύο ή µία από αυτές. Στον Πίνακα 2.5 αναφέρονται οι εφαρµογές 
που υποστηρίζονται από τους αλγορίθµους που επεξηγού-νται σε αυτό το 
κεφάλαιο: τον RSA και τον Diffie - Hellman. Επίσης περιλαµβάνονται ο 
Digital Signature Standard - DSS και η Elliptic-Curve Cryptography - ECC, 
που επεξηγούνται στις παραγράφους 2.3.4.3 και 2.3.4.4. 

 
2.3.3.3 Απαιτήσεις σε Περιβάλλον Κρυπτογραφίας ∆ηµοσίου 

Κλειδιού 
 
Το κρυπτοσύστηµα που απεικονίζεται στο Σχήµα 2.17 βασίζεται σε έναν 

αλγόριθµο κρυπτογράφησης που αξιοποιεί δύο συσχετιζόµενα κλειδιά. 
Όταν προτάθηκε το ασύµµετρο σύστηµα κρυπτογράφησης από τους W. 
Diffie και Μ. Hellman δεν υπήρχαν συγκεκριµένοι αλγόριθµοι που να το 
υλοποιούν. Ωστόσο, καθορίστηκαν οι συνθήκες που πρέπει να πληροί ένας 
τέτοιος αλγόριθµος: 

•   Είναι υπολογιστικά εύκολο για κάποιο φορέα Β να δηµιουργήσει ένα 
ζεύγος κλειδιών (δηµόσιο κλειδί KUb, ιδιωτικό κλειδί KRb). 

•   Είναι υπολογιστικά εύκολο για τον αποστολέα Α, γνωρίζοντας το 
δηµόσιο κλειδί και το µήνυµα προς κρυπτογράφηση Μ, να δηµιουργήσει το 
αντίστοιχο κρυπτογραφηµένο µήνυµα C το οποίο προκύπτει ως εξής:  

C = EKUb(M) 
•   Είναι υπολογιστικά εύκολο για τον παραλήπτη Β να αποκρυπτογρα-

φήσει το κρυπτογραφηµένο µήνυµα C, χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό του 
κλειδί, ώστε να ανακτήσει το αρχικό µήνυµα: Μ = DKRb(C)  

•   Είναι υπολογιστικά ανέφικτο (computationally infeasible) για έναν 
επιτιθέµενο γνωρίζοντας το δηµόσιο κλειδί KUb να υπολογίσει το 
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αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί KRb. 
•   Είναι υπολογιστικά ανέφικτο για έναν επιτιθέµενο, γνωρίζοντας το 

δηµόσιο κλειδί KUb και το κρυπτογραφηµένο κείµενο C να ανακτήσει το 
αρχικό κείµενο Μ. 
Μπορούµε, επιπλέον, να προσθέσουµε και έκτο κανόνα, ο οποίος είναι 

χρήσιµος, αν και δεν είναι απαραίτητος σε όλες τις εφαρµογές ασύµµετρου 
κρυπτοσυστήµατος: 

•   Οποιοδήποτε από τα δύο συσχετιζόµενα κλειδιά µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για την κρυπτογράφηση και το άλλο για την αποκρυπτογράφηση, 
δηλαδή ισχύει: 
Μ = DKRb[EKUb(M)] = DKUb[EKRb(M)] 
 
 
2.3.4 Αλγόριθµοι για Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα
 
Οι πιο διαδεδοµένοι αλγόριθµοι για ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα είναι 

ο αλγόριθµος RSA και ο αλγόριθµος των Diffie-Hellman. Σε αυτή την 
ενότητα αναλύονται οι αλγόριθµοι αυτοί και στη συνέχεια παρουσιάζονται 
συνοπτικά δύο ακόµη αλγόριθµοι ο Digital Signature Standard (DSS) και ο 
Elliptic-Curve Cryptography (ECC). 

 
2.3.4.1 Αλγόριθµος RSA 
 
Ένα από τα πρώτα ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα αναπτύχθηκε το 1977 

από τους R. Rivest, A. Shamir και L. Adleman στο ΜΓΤ και δηµοσιεύτηκε 
για πρώτη φορά το 1978. Από εκείνη τη στιγµή το RSA κυριάρχησε ως η 
πλέον αποδεκτή και εύκολα υλοποιήσιµη προσέγγιση για ασύµµετρα 
κρυπτοσυστήµατα. Ο RSA είναι αλγόριθµος κρυπτογράφησης στον οποίο 
το αρχικό και το κρυπτογραφηµένο κείµενο είναι ακέραιοι αριθµοί µε τιµές 
µεταξύ 0 και η-1, για κάποιο η. 
Η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση για ένα κείµενο Μ και για 

το αντίστοιχο κρυπτογραφηµένο C συµβολίζονται ως ακολούθως: 
C = Me mod n  
Μ = Cd mod η = (Me)d mod η = Wed mod η 
Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης θα πρέπει να γνωρίζουν τις 

τιµές των n και e. Αντιθέτως, την τιµή του d πρέπει να γνωρίζει µόνον ο 
παραλήπτης. Ουσιαστικά ο RSA είναι ένας αλγόριθµος για ασύµµετρο 
κρυπτοσύστηµα µε δηµόσιο κλειδί KU={e,n} και ιδιωτικό κλειδί KR={d,n}. 
Για να είναι ικανοποιητικός ο αλγόριθµος αυτός θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

•   Είναι δυνατό να βρεθούν τιµές για τα e,d,n, τέτοιες ώστε να ισχύει: 
Med = Μ mod n, για κάθε Μ<η. 

•   Είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστούν τα Me και C, για κάθε Μ<η. 
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•   Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το d, δοθέντων των e και η. 
Οι δύο πρώτες απαιτήσεις ικανοποιούνται εύκολα. Η τρίτη απαίτηση 

µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο για µεγάλες τιµές των e και η. 
Στο Σχήµα 2.18 παρουσιάζεται συνοπτικά ο αλγόριθµος RSA. Αρχικά 

επιλέγονται δύο πρώτοι αριθµοί p,q και υπολογίζεται το γινόµενο τους η, το 
οποίο είναι βασικός παράγοντας στη διαδικασία κρυπτογράφησης και 
αποκρυπτογράφησης. 

 

 
Σχήµα 2.18: Αλγόριθµος RSA. 

 
Ακολούθως χρησιµοποιείται η τιµή της συνάρτησης φ(η), γνωστή ως 

συνάρτηση του Euler για το n (φ(η) =(p-1)(q-1)), η οποία δείχνει το πλήθος 
των θετικών ακεραίων που είναι µικρότεροι από n και πρώτοι µε αυτόν. 
Επιλέγεται ένας ακέραιος αριθµός e, ο οποίος είναι πρώτος αριθµός ως 
προς το φ(η), δηλαδή ο µέγιστος κοινός διαιρέτης του e και του φ(π) να 
είναι το 1. Τελικά υπολογίζεται ο d, ως ο φυσικός αντίστροφος αριθµός του 
e modulo φ(η), από τη σχέση d=e-1 mod φ(n). Μπορεί να αποδειχθεί ότι το 
d και το e πληρούν τις απαιτούµενες ιδιότητες. 
Υποθέτουµε ότι ο χρήστης Α έχει δηµοσιεύσει το δηµόσιο κλειδί του και ο 

χρήστης Β επιθυµεί να αποστείλει ένα µήνυµα Μ στον Α. Τότε ο Β 
υπολογίζει την παράσταση C=Me mod n και µεταδίδει το C. Για την απο-
κρυπτογράφηση του µηνύµατος, ο χρήστης Α υπολογίζει την παράσταση 
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M=Cd mod n. 
Σχετικό παράδειγµα περιλαµβάνεται στο Σχήµα 2.19. Για τις ανάγκες του 

παραδείγµατος, τα κλειδιά δηµιουργήθηκαν ως εξής: 
1.  Επιλέχθηκαν δυο πρώτοι αριθµοί, ρ=7 και q= 17 
2.  Υπολογίσθηκε η τιµή του n=pq=7xl7=119 
3.  Υπολογίσθηκε η τιµή του cp(n)=(p-l)(q-l)=96 
4.   Επιλέχθηκε το e, το οποίο είναι πρώτος αριθµός ως προς το φ(η)=96 

και µικρότερο του φ(π). Στην περίπτωση αυτή e=5. 
5.  Προσδιορίστηκε το d έτσι, ώστε de=l mod 96 και d<96. Η σωστή τιµή 

του d είναι 77, γιατί 77x5=385=4x96+1. 
 
 

 
Σχήµα 2.19: Παράδειγµα αλγορίθµου RSA. 

 
Με τη διαδικασία αυτή υπολογίσθηκε το δηµόσιο κλειδί KU={5,119} και 

το ιδιωτικό κλειδί KR={77,119}. To παράδειγµα παρουσιάζει τη χρήση 
αυτών των κλειδιών για ένα αρχικό κείµενο µε Μ=19. Για την κρυ-
πτογράφηση, το 19 υψώνεται στην 5η δύναµη δίνοντας αποτέλεσµα 
2476099. ∆ιαιρούµενο µε το 119 δίνει υπόλοιπο 66. Ακολούθως, 195 = 66 
mod 199 και το κρυπτογραφηµένο κείµενο είναι C=66. Για την αποκρυ-
πτογράφηση προκύπτει ότι 6677= 19 mod 119. 
Υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις µε τις οποίες είναι δυνατόν να 

προκληθεί επιτυχηµένη επίθεση στον RSA αλγόριθµο. Η πρώτη είναι η 
προσέγγιση της εξαντλητικής αναζήτησης: δοκιµάζονται όλα τα πιθανά 
ιδιωτικά κλειδιά. Έτσι, όσο µεγαλύτερο πλήθος bits χρησιµοποιείται για τα 
e,d τόσο πιο ασφαλής είναι ο αλγόριθµος. Παρόλα αυτά, επειδή 
απαιτούνται πολύπλοκοι υπολογισµοί τόσο κατά τη δηµιουργία των κλει-
5ΐών όσο και κατά την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση, όσο 
µεγαλύτερο είναι το µέγεθος των κλειδιών τόσο βραδύτερος θα είναι ο 
ρυθµός λειτουργίας του συστήµατος. 
Οι περισσότερες, όµως, συζητήσεις για την κρυπτανάλυση του RSA 'χουν 

επικεντρωθεί στη διαδικασία ανεύρεσης δύο πρώτων αριθµών που να ;ίναι 
παράγοντες του η. Για ένα µεγάλο αριθµό η, η διαδικασία αυτή αποτελεί 
δύσκολο πρόβληµα αλλά όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό όσο ήταν τα 
προηγούµενα χρόνια. Για παράδειγµα, τον Ιανουάριο του 1977 οι 
σχεδιαστές του RSA ζήτησαν από τους αναγνώστες του επιστηµονικού 
περιοδικού Scientific American να αποκρυπτογραφήσουν ένα 
κρυπτογραφηµένο µήνυµα που είχαν δηµοσιεύσει σε στήλη του 
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περιοδικού. Μάλιστα, προσέφεραν αµοιβή 100 δολαρίων για µία µόνο 
πρόταση του αποκρυπτογραφηµένου κειµένου, γεγονός που εκτιµούσαν 
πως δεν είναι δυνατό να συµβεί στα επόµενα 40 τετράκις εκατοµµύρια 
χρόνια. Όµως τον Απρίλιο του 1994, µία ερευνητική οµάδα που εργαζόταν 
αξιοποιώντας την υπολογιστική ισχύ 1600 υπολογιστών στο Internet 
κέρδισε το βραβείο µετά από 8 µήνες προσπάθεια. Στην περίπτωση αυτή, 
χρησιµοποιήθηκε δηµόσιο κλειδί µεγέθους 129 δεκαδικών ψηφίων (µήκος 
του η), δηλαδή περίπου 428 bits. Επιπλέον, το 1996 αναλύθηκε σε γινόµενο 
πρώτων παραγόντων ένας αριθµός 130 ψηφίων µε 10 φορές λιγότερες 
πράξεις από όσες είχαν απαιτηθεί κατά την ανάλυση του αριθµού µε 129 
ψηφία. Τα αποτελέσµατα αυτά, βεβαίως, µε κανένα τρόπο δε µειώνουν τις 
δυνατότητες του RSA. Απλώς σηµαίνουν ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται 
µεγαλύτερα µεγέθη κλειδιών. Ένα κλειδί µεγέθους 2048 bits θεωρείται 
ισχυρό για όλες τις σηµερινές τυπικές εφαρµογές. 

 
 
2.3.4.2 Ανταλλαγή Κλειδιών κατά Diff'ie - Hellman 
 
Ο πρώτος αλγόριθµος για ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα δηµοσιεύτηκε 

στην εργασία των Diffie - Hellman που όριζε την κρυπτογραφία µε 
ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα και είναι γνωστός ως ανταλλαγή κλειδιών κατά 
Diffie-Hellman (Diffie-Helmann key exchange). Ένας σηµαντικός αριθµός 
προϊόντων υιοθέτησε αυτή την τεχνική. 
Σκοπός του αλγορίθµου είναι να καταστήσει εφικτή και ασφαλή µεταξύ 

δύο χρηστών την ανταλλαγή ενός µυστικού κλειδιού, το οποίο ακολούθως 
θα χρησιµοποιηθεί για κρυπτογράφηση µηνυµάτων. Ο αλγόριθµος 
περιορίζεται ακριβώς στην ανταλλαγή των κλειδιών. 
Η αποτελεσµατικότητα του αλγορίθµου Diffie-Hellman βασίζεται στη 

δυσκολία υπολογισµού διακριτών λογαρίθµων. Συνοπτικά, ο διακριτός 
λογάριθµος ορίζεται ως εξής: Αρχικά προσδιορίζεται µία πρωτογενής 
(primitive) ρίζα ενός πρώτου αριθµού p τέτοιου, ώστε οι δυνάµεις του να 
παράγουν όλους τους ακέραιους από το 0 ως το ρ-1. Έτσι, αν a είναι µία 
ρίζα του πρώτου αριθµού ρ, τότε οι αριθµοί 

a mod p, a2 mod p,..., apl mod p 
αποτελούν τους ακεραίους από το 1 έως το ρ-1 µε κάποια µετάθεση. 
Για οποιοδήποτε ακέραιο b και για µία πρωτογενή ρίζα a ενός πρώτου 

αριθµού ρ, µπορεί να βρεθεί ένας µοναδικός πρώτος αριθµός i, τέτοιος, 
ώστε 

b=ai mod ρ όπου 0< i < (p-1) 
Ο εκθέτης i αναφέρεται ως ο διακριτός λογάριθµος ή δείκτης (index) του 

b για βάση a, mod p και συµβολίζεται i=ind   (b). 
Με βάση τα παραπάνω µπορεί να οριστεί η ανταλλαγή κλειδιών κατά 

Diffie-Hellman, η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήµα 2.20. Για 
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αυτήν την τεχνική απαιτείται να υπάρχουν δύο δηµοσίως γνωστοί αριθµοί. 
Ένας πρώτος αριθµός q και ένας ακέραιος a που είναι η πρωτογενής ρίζα 
του q. 
Έστω ότι οι Α και Β επιθυµούν να ανταλλάξουν ένα κλειδί. Ο Α επιλέγει 

ένα τυχαίο ακέραιο ΧΑ µε XA<q και υπολογίζει το YA=aXA mod q. Οµοίως, ο 
Β επιλέγει ανεξάρτητα από τον Α έναν τυχαίο ακέραιο ΧΒ µε XB<q και 
υπολογίζεντο~ΥΒ=ίίΧΕΓ]τ^ q. Κάθε πλευρά κρατά µυστική την αντίστοιχη 
τιµή του Χ, δηλαδή τα ΧΑ, ΧΒ και θέτει την αντίστοιχη ποσότητα Υ 
δηµοσίως διαθέσιµη στην άλλη πλευρά. Ο Α υπολογίζει το κλειδί συµφωνά 
µε τη σχέση Κ=(ΥΒ)ΧΑ mod q, όπως επίσης και ο Β σύµφωνα µε τη σχέση 
Κ=(ΥΑ)ΧΒ mod q. Όπως αποδεικνύεται παρακάτω, αυτές οι δύο σχέσεις 
παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα: 
Κ = (Yg) ΧΑ mod q = 
= (aXB mod q) XA mod q = 
_ βΧΒ) XA mo(J Q _ _ aXBXA mo(] q _ _ (gXA) XB mo(j q _ 
= (aXAmod q) XB mod q = = (YA) XB mod q 
 
Με τη διαδικασία αυτή, οι δύο πλευρές επιτυγχάνουν την ανταλλαγή 

ενός µυστικού κλειδιού. Εφόσον τα ΧΑ και ΧΒ είναι µυστικά, ένας επι-
τιθέµενος έχει µόνον τα ακόλουθα στοιχεία για να αποπειραθεί να 
κρυπταναλύσει τον αλγόριθµο: q, a, YA, YB. Έτσι είναι αναγκασµένος να 
υπολογίσει ένα διακριτό λογάριθµο, για να κατορθώσει να υπολογίσει το 
κλειδί. Για παράδειγµα, αν επιτεθεί στην πλευρά του Β θα πρέπει να 
υπολογίσει την ποσότητα ΧΒ =ind (ΥΒ). Ο επιτιθέµενος στη συνέχεια, θα 
µπορεί να υπολογίσει το κλειδί Κ µε τον ίδιο τρόπο που το υπολογίζει και ο 
Β. 
Η ασφάλεια της ανταλλαγής κλειδιού κατά Diffie-Hellman έγκειται στο 

γεγονός ότι ενώ είναι υπολογιστικά εύκολο να υπολογιστεί η ποσότητα 
δύναµη mod πρώτον αριθµού, είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν οι 
διακριτοί λογάριθµοι. Και για µεγάλους πρώτους αριθµούς το πρόβληµα 
θεωρείται ανέφικτο να επιλυθεί. 
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Σχήµα 2.20: Ανταλλαγή κλειδιών κατά Diffie-Hellman. 
 
Ένα τυπικό αριθµητικό παράδειγµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 
Η ανταλλαγή κλειδιών βασίζεται στη χρήση του πρώτου αριθµού q = 71 

και µιας πρωτογενούς ρίζας του 71, έστω την a = 7. Οι Α και Β επιλέγουν ως 
ιδιωτικά κλειδιά, αντιστοίχως, ΧΑ = 5 και ΧΒ = 12. Τα δηµόσια κλειδιά 
υπολογίζονται χωριστά από κάθε επικοινωνούντα ως ακολούθως: 
ΥΑ=75 = 51 mod 71  
YB = 712 = 4mod71 
Μετά τον υπολογισµό των δηµόσιων κλειδιών, κάθε πλευρά µπορεί να 

υπολογίσει το κοινό µυστικό κλειδί ως ακολούθως: 
Κ = (ΥΒ) ΧΑ mod 71 = 45 = 30 mod 71  
Κ = (ΥΑ) ΧΒ mod 71 =51I2 = 30mod71 
Από τη γνώση των {51,4} ένας επιτιθέµενος δεν µπορεί εύκολα να υπο-

λογίσει το κοινό µυστικό κλειδί 30. 
Στο Σχήµα 2.21 παρουσιάζεται ένα απλό πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί 

την τεχνική Diffie-Hellman. Έστω ότι ο Α επιθυµεί να επιθυµεί να 
εγκαταστήσει µία επικοινωνία µε τον Β και χρησιµοποιεί ένα µυστικό 
κλειδί ώστε να κρυπτογραφεί τα µηνύµατα σε αυτή τη σύνδεση. Ο Α µπορεί 
να παράγει ένα ιδιωτικό κλειδί ΧΑ Στη συνέχεια υπολογίζει το ΥΑ και το 
στέλνει στον Β. Ο Β απαντά παράγοντας το µυστικό κλειδί ΧΒ, 
υπολογίζοντας το ΥΒ και αποστέλλοντας το στον Α. Και οι δύο χρήστες 
µπορούν πλέον να υπολογίσουν το κοινό µυστικό κλειδί Κ. Τα απαραίτητα 
δηµόσια στοιχεία q και a θα πρέπει να είναι γνωστά από την αρχή. 
Εναλλακτικά, ο Α θα µπορούσε να διαλέξει τιµές για τα q και a και να τα 
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συµπεριλάβει στο πρώτο µήνυµα. 

 
Σχήµα 2.21: Παράδειγµα ανταλλαγής κλειδιών κατά Diffie - Hellman. 
 
 
2.3.4.3  Πρότυπο Ψηφιακής Υπογραφής - DSS 
 
To NIST δηµοσίευσε το πρότυπο FIPS - Federal Information Processing 

Standard PUB 186, γνωστό ως Digital Signature Standard - DSS. To DSS 
χρησιµοποιεί τη συνάρτηση σύνοψης SHA-1 και παρουσιάζει µία νέα 
τεχνική για ψηφιακές υπογραφές, τον Αλγόριθµο Digital Signature 
Algorithm - DSA. To DSS παρουσιάστηκε αρχικά το 1991, αναθεωρήθηκε 
το 1993 λαµβάνοντας υπόψη σχόλια σχετικά µε την ασφάλεια που παρείχε, 
ενώ υπήρξε και µία επιπλέον αναθεώρηση το 1996. To DSS χρησιµοποιεί 
έναν αλγόριθµο ο οποίος έχει σχεδιαστεί να παρέχει µόνο συνάρτηση 
ψηφιακής υπογραφής. Αντίθετα από το RSA, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για κρυπτογράφηση ή ανταλλαγή κλειδιών. 

 
 
2.3.4.4 Κρυπτογραφία Ελλειπτικής Καµπύλης - ECC 
 
Τα περισσότερα προϊόντα και πρότυπα, που χρησιµοποιούν ασύµµετρα 

κρυπτοσυστήµατα για κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή, χρησιµο-
ποιούν τον αλγόριθµο RSA. To πλήθος των bits που χρησιµοποιείται για 
ασφαλή χρήση του RSA έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και το 
γεγονός αυτό έχει επιβαρύνει τις αντίστοιχες εφαρµογές µε σηµαντικό 
επεξεργαστικό φόρτο. Το πρόβληµα εντείνεται σε περιβάλλον ιστοσελίδων 
εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου, όπου πραγµατοποιούνται πολλές 
ασφαλείς δοσοληψίες. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 
ένα ανταγωνιστικό σύστηµα του RSA. Πρόκειται για την Κρυπτογραφία 
Ελλειπτικής Καµπύλης (Elliptic Curve Cryptography - ECC). Ηδη, το ECC 
κινείται στα πλαίσια προτυποποίησης του, αφού έχει συµπεριλάβει το 
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πρότυπο για ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα IEEE Ρ1363. 
Ο κύριος λόγος που καθιστά ελκυστικό το ECC συγκρινόµενο µε τον 

αλγόριθµο RSA, είναι ότι προσφέρει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για 
µικρότερο πλήθος bits, µειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον απαιτούµενο 
υπολογιστικό χρόνο και φόρτο εργασίας. Σύµφωνα µε σχετικά πρόσφατες 
επιστηµονικές ανακοινώσεις, έγινε κατορθωτό να κρυπταναλυθεί το ECC 
µε µέγεθος κλειδιού 109 bits αξιοποιώντας αδιάκοπα την επεξεργαστική 
ισχύ 10.000 υπολογιστών επί 549 ηµέρες. Στην παρούσα φάση ο 
αλγόριθµος θεωρείται ασφαλής αν το µέγεθος του κλειδιού διατηρεί µήκος 
τουλάχιστον 163 bits. Από την άλλη πλευρά, αν και η θεωρία του ECC ήταν 
γνωστή για αρκετό καιρό, µόλις πρόσφατα έχουν ξεκινήσει να 
εµφανίζονται προϊόντα που χρησιµοποιούν ECC. To γεγονός αυτό 
δικαιολογεί το χαµηλό επίπεδο εµπιστοσύνης προς το ECC, σχετικά µε το 
RSA. 

To ECC σε θεωρητική βάση είναι πιο δύσκολο να εξηγηθεί, συγκριτικά µε 
τους αλγορίθµους RSA και Diffie-Hellman. Η αξιοποιηθείσα τεχνική 
βασίζεται στη χρήση ενός µαθηµατικού µοντέλου, γνωστού ως ελλειπτική 
καµπύλη. 

 
 
2.3.5 Ψηφιακές Υπογραφές 
 
Η κρυπτογράφηση µε το ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα µπορεί να αξιοποι-

ηθεί και µε άλλον τρόπο, από αυτόν που απεικονίζεται στο Σχήµα 2.17. 
Υποθέτουµε ότι ο Β επιθυµεί να αποστείλει ένα µήνυµα στον Α. Στις 
καταγραφείσες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνεται πλέον η εµπιστευτικότητα 
του κειµένου, αλλά ο Α επιθυµεί να είναι σίγουρος για την προέλευση του 
κειµένου, δηλαδή απαιτείται αυθεντικοποίηση (authenticity) του 
αποστολέα του µηνύµατος. Σε αυτή την περίπτωση, ο Β κρυπτογραφεί το 
µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί. Όταν ο Α παραλάβει το κρυπτο-
γραφηµένο µήνυµα, το αποκρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του Β, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι το αρχικό µήνυµα έχει κρυπτογραφηθεί από τον Β. 
Κανένας άλλος δεν κατέχει και δε γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί του Β, 
συνεπώς, κανένας δεν µπορεί να δηµιουργήσει κρυπτογραφηµένο κείµενο 
το οποίο να αποκρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί του Β. Έτσι, όλο το 
κρυπτογραφηµένο κείµενο αποτελεί µία ψηφιακή υπογραφή (digital 
signature). Επιπλέον, είναι αδύνατον να αλλοιωθεί το µήνυµα χωρίς γνώση 
του ιδιωτικού κλειδιού του Β, οπότε εξασφαλίζεται αυθεντικοποίηση του 
αποστολέα, αλλά και ακεραιότητα των δεδοµένων. 
Ένα πρόβληµα που δηµιουργείται σε αυτή την περίπτωση αφορά το 

χώρο αποθήκευσης: κάθε µήνυµα πρέπει να είναι αποθηκευµένο σε µη 
κρυπτογραφηµένη µορφή για πρακτικούς λόγους. Πρέπει, επίσης, να 
φυλάσσεται ένα αντίγραφο σε κρυπτογραφηµένη µορφή, ώστε η προέλευ-
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ση και τα περιεχόµενα να µπορούν να προσδιοριστούν εύκολα σε περί-
πτωση αµφισβήτησης και διαφωνίας. Ένας εύκολος τρόπος για να επι-
τευχθούν τα ίδια αποτελέσµατα, θα ήταν να κρυπτογραφηθεί µικρό τµήµα 
από bits, το οποίο θα αποτελεί συνάρτηση του κειµένου. Ένα τέτοιο τµήµα 
ονοµάζεται αυθεντικοποιητής (authenticator) και θα πρέπει να είναι αδύ-
νατο να τροποποιηθεί το µήνυµα, χωρίς να αλλάξει ο αυθεντικοποιητής. Αν 
ο αυθεντικοποιητής κρυπτογραφηθεί µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα, 
τότε χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή υπογραφή (digital signature). H 
περίπτωση αυτή φαίνεται στο Σχήµα 2.22. Για τη δηµιουργία µιας ψηφια-
κής υπογραφής ενός κειµένου από µία οντότητα, συνήθως κρυπτογραφεί-
ται µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα η σύνοψη του µηνύµατος. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ψηφιακή υπογραφή δεν προσφέρει εµπι-

στευτικότητα για το µήνυµα, αλλά αποτελεί υπηρεσία που ικανοποιεί 
απαιτήσεις ακεραιότητας µηνύµατος, αυθεντικοποιησης αποστολέα και µη 
αποποίησης αποστολής µηνύµατος. 

 
 
2.3.6 ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Κλειδιών 
 
Η διανοµή των δηµόσιων κλειδιών αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα του ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος. Υπάρχουν δύο διαφο-
ρετικές περιπτώσεις στη διανοµή των κλειδιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον: 

•   Η διανοµή των δηµόσιων κλειδιών 
•   Η χρήση του ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος για τη διανοµή µυστικών 

κλειδιών, δηλαδή των κλειδιών που χρησιµοποιούνται στο συµµετρικό 
κρυπτοσύστηµα. 

 
 
2.3.6.1  Ψηφιακά Πιστοποιητικά 
 
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του ασύµµετρου κρυπτοσυστήµατος, 

το δηµόσιο κλειδί πρέπει να µπορεί να είναι γνωστό σε όσους δυνητικά 
ενδιαφέρονται. Έτσι, υποθέτοντας ότι υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός 
αλγόριθµος κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης όπως ο RSA, 
οποιοσδήποτε µπορεί να αποστείλει το δηµόσιο κλειδί του σε κάποιον άλλο 
ή να το µεταδώσει προς όλους. Η µέθοδος αυτή είναι αρκετά χρήσιµη, αλλά 
έχει µία σηµαντική αδυναµία: την αδυναµία διασφάλισης της ακεραιότητας 
και της αυθεντικοποίησης του αποστολέα κατά την αποστολή του 
µηνύµατος που περιέχει το δηµόσιο κλειδί. Οποιοσδήποτε µπορεί να 
πραγµατοποιήσει µία τέτοια µετάδοση. Με τον τρόπο αυτό, κάποιος Χ 
µπορεί να προσποιηθεί ότι είναι ο Α και να στείλει ένα δηµόσιο κλειδί σε 
τρίτον ή να το µεταδώσει προς περισσότερες οντότητες. Μέχρι τη στιγµή 
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που ο Α θα αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη µία απάτη, ο Χ θα έχει 
διαβάσει όλα τα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα που προορίζονταν για τον Α, 
ενώ έχει τη δυνατότητα να υπογράφει και να αυθεντικοποιείται ως Α. 

 

 
Σχήµα 2.22: Ψηφιακές υπογραφές. 

 
Λύση σε αυτό το πρόβληµα αποτελεί η χρήση του ψηφιακού πιστοποι-

ητικού (digital certificate) ή απλώς πιστοποιητικού (certificate) δηµοσίου 
κλειδιού. Συγκεκριµένα, ένα πιστοποιητικό περιλαµβάνει το δηµόσιο κλειδί 
του χρήστη και έναν κωδικό (userlD) του κατόχου του κλειδιού, 
υπογεγραµµένα ψηφιακά από µία Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (Trusted Third 
Party - ΤΤΡ), η οποία συνήθως αποκαλείται Πάροχος Υπηρεσιών Πιστο-
ποίησης (Certification Service Provider - CSP). Ο χρήστης παρουσιάζει το 
δηµόσιο κλειδί του στον CSP µε έναν αξιόπιστο τρόπο και λαµβάνει ένα 
πιστοποιητικό που το περιέχει ή, στη γενική περίπτωση, ο CSP παράγει, 
αποθηκεύει, διανέµει και ανακαλεί, όταν απαιτείται, τα πιστοποιητικά. 
Οποιοσδήποτε επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το δηµόσιο κλειδί του χρήστη 
µπορεί να λάβει το πιστοποιητικό και να είναι σίγουρος για την ορθότητα 
του δηµόσιου κλειδιού. Η διαδικασία αναπαρίσταται στο Σχήµα 2.22. 
Το πιο διαδεδοµένο σύστηµα πιστοποιητικού είναι το πρότυπο ISO/ITU-

T Χ.509, το οποίο χρησιµοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην 
ασφάλεια IP, στο TLS/SSL, στο SET, στο S/MIME κλπ. 
Λόγω της ιδιαίτερης σηµαντικότητας του τρόπου δηµιουργίας, απο-

θήκευσης, αποστολής και ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών, 
αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας ενός CSP και των παρεχό-
µενων υπηρεσιών σε περιβάλλον Υποδοµής ∆ηµόσιων Κλειδιών (Public Key 
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Infrastructure - ΡΚΙ) περιγράφεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3. 
 
2.3.6.2 ∆ιανοµή Μυστικών Κλειδιών µε Ασύµµετρο 

Κρυπτοσύσιηµα 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες παραγράφους, σε ένα συµµετρικό 

κρυπτοσύστηµα προκειµένου να επικοινωνήσουν δύο χρήστες πρέπει να 
διαµοιράζονται τη γνώση ενός µυστικού κλειδιού. Για παράδειγµα, έστω 
ότι ο Β θέλει να δηµιουργήσει µία εφαρµογή που θα του παρέχει τη δυνα-
τότητα να ανταλλάσσει µηνύµατα µε χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου µε τον Α, χρησιµοποιώντας συµµετρικό κρυπτοσύστηµα. Θα 
πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποστείλει ο Β στον Α ένα µυστικό κλειδί. 
Ένας πολύ διαδεδοµένος τρόπος είναι η αξιοποίηση ψηφιακού φακέλου 

(digital envelope), δηλαδή να χρησιµοποιήσει ο Β ασύµµετρο κρυ-
πτοσύστηµα για την αποστολή του µυστικού κλειδιού. Προφανώς απαι-
τείται η χρήση πιστοποιητικών και η λειτουργία ΡΚΙ, ώστε να εξασφα-
λίζεται η αυθεντικότητα του αποστολέα Α και η ακεραιότητα του µηνύ-
µατος. Τα γενικά βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε µία τέτοια 
περίπτωση είναι τα ακόλουθα: 

•   Ο Β ετοιµάζει το προς αποστολή µήνυµα. 
•   Ο Β κρυπτογραφεί το µήνυµα µε συµβατικό κρυπτοσύστηµα, χρησι-

µοποιώντας ένα µυστικό κλειδί που ο ίδιος δηµιούργησε. 
•   Ο Β κρυπτογραφεί αυτό το µυστικό κλειδί µε το δηµόσιο κλειδί του Α. 
•   Ο Β επισυνάπτει το κρυπτογραφηµένο µυστικό κλειδί στο µήνυµα και 

το αποστέλλει στον Α. 
Ο Α είναι ο µόνος που µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα και να 

αναγνώσει το αρχικό κείµενο. Αν ο Β έχει ανακτήσει το δηµόσιο κλειδί του 
Α µέσω πιστοποιητικού από κάποια Έµπιστη Τρίτη Οντότητα, τότε ο Β 
είναι σίγουρος ότι το µυστικό κλειδί είναι ορθό. 

 
 
2.4  Συµπεράσµατα  
 
Η Κρυπτογραφία και η Κρυπτανάλυση ασχολούνται µε τη µελέτη, την 

ανάλυση, την ανάπτυξη και την επαλήθευση κρυπτογραφικών µεθόδων, 
τεχνικών, συστηµάτων και πρωτοκόλλων. Αποτελούν από κοινού το 
επιστηµονικό πεδίο της Κρυπτολογίας, τοµέα εξαιρετικά κρίσιµο στην 
προσπάθεια διασφάλισης απαιτήσεων όπως της εµπιστευτικότητας, της 
ακεραιότητας, της αυθεντικοποίησης και της µη αποποίησης. Οι εφαρµογές 
της Κρυπτογραφίας αποτελούν το βασικό τεχνολογικό υπόβαθρο σε 
περιβάλλον δικτύων υπολογιστών για την υλοποίηση των µέτρων 
αντιµετώπισης απειλών, όπως της υποκλοπής ή τροποποίησης δεδοµένων, 
της παράνοµης αναπαραγωγής ψηφιακών εγγράφων και της παραβίασης 
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της ιδιωτικότητας στο ραγδαία αναπτυσσόµενο περιβάλλον της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας. 
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30  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Τεχνολογίες Και Υπηρεσίες Παροχών Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Για Ανάπτυξη Υποδοµής ∆ηµόσιων 
Κλειδιών. 

 
 
3.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου 

λειτουργίας ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη η 
ανάπτυξη µεθοδολογιών και η υλοποίηση µηχανισµών και υπηρεσιών για 
την επίτευξη ασφάλειας. Κατά το παρελθόν, ένα σύνολο φορέων και 
οργανισµών υποστήριζαν την αξιόπιστη ανταλλαγή στοιχείων και την 
ασφαλή λειτουργία δοσοληψιών, όπως τράπεζες, ταχυδροµικές υπηρεσίες, 
εµπορικά επιµελητήρια κλπ. Κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και γενικότερα σε 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα µε εκφρασθείσες απαιτήσεις αξιόπιστης και 
ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών µέσω ανοιχτών δικτύων, απαιτείται η 
δραστηριοποίηση νέων ενδιάµεσων φορέων, οι οποίοι σε πρώτη φάση 
αποκαλούνταν Έµπιστες Τρίτες Οντότητες (Trusted Third Parties - ΤΤΡ) 
και πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις ονοµάζονται Πάροχοι Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης (Certificaton Service Providers - CSP). Οι φορείς αυτοί 
συνεργαζόµενοι µε τους τελικούς χρήστες, αλλά και µεταξύ τους, οδηγούν 
στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών Υποδοµής ∆ηµόσιων Κλειδιών 
(Public Key Infrastructure - ΡΚΙ), αφού αξιοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών ασφάλειας µε χρήση ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων 
(asymmetric cryptosystems). Οι TTPs είναι αµερόληπτοι διαπιστευµένοι 
φορείς, οι οποίοι παρέχουν νέες επικοινωνιακές υπηρεσίες προστιθέµενης 
αξίας και απολαµβάνουν επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης για µία 
ηλεκτρονική δοσοληψία, µε βάση κριτήρια τεχνικού, νοµικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα. Τυπικά, ως ΤΤΡ µπορούµε να χαρακτηρίσουµε 
"µία αρχή ασφάλειας (security authority) ή κάποιον αντιπρόσωπο της, που 
εµπιστεύονται οι άλλες οντότητες σε σχίση µε δραστηριότητες συναφείς µε 
ασφάλεια" [1]. Ένας ΤΤΡ παρέχει τεχνικά και νοµικά αξιόπιστη παραγωγή 
διευκολύνσεων και ανεξάρτητων στοιχείων για µία ηλεκτρονική 
συναλλαγή, καθώς και για συναφείς διαδικασίες διαιτησίας. 
Στο παρόν κεφάλαιο, στην παράγραφο 3.2 επεξηγείται η γενική αρχιτε-

κτονική δοµή µιας ΤΤΡ, περιγράφονται συνοπτικά οι απειλές που µπορούν 
δυνητικά να πλήξουν ένα ανοιχτό δίκτυο και οι γενικές απαιτήσεις ασφά-
λειας των χρηστών, ενώ παρουσιάζονται διεξοδικά οι γενικευµένες αφαιρε-
τικές λειτουργίες (generic functions) που παρέχουν οι ΤΤΡ. Στην παράγρα-
φο 3.3 παρουσιάζονται τα συστατικά µέρη και τα βασικά κείµενα ενός 
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οργανισµού που λειτουργεί ως ΤΤΡ για την παροχή υπηρεσιών ΡΚΙ,  
 
 
 
3.2   Αρχιτεκτονική µιας ΤΤΡ 
 
3.2.1 Γενικές Απαιτήσεις Ασφάλειας 
 
Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις δοσοληψιών και ανταλλαγών δεδοµέ-

νων οι οποίες διεξάγονται στα πλαίσια ενός κατανεµηµένου υπολογιστικού 
συστήµατος, ανακύπτουν σηµαντικά ζητήµατα ασφάλειας. Οι 
σηµαντικότερες απαιτήσεις ασφάλειας οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν 
για τη διασφάλιση των δοσοληψιών αυτών, είναι: 

•   εµπιστευτικότητα (confidentiality), µε δυνατότητες επίτευξης και 
παράπλευρων αποτελεσµάτων που µπορούν να διασφαλίσουν είτε απλή 
διαφύλαξη προσωπικών στοιχείων (privacy) είτε πλήρη διασφάλιση του 
αδιαπέραστου των χρησιµοποιούµενων στοιχείων (impenetrability) 

•   ακεραιότητα (integrity), µε δυνατότητες και στην περίπτωση αυτή 
ποικίλου βαθµού προστασίας εναντίον µη εξουσιοδοτηµένης τροποποίησης 
δεδοµένων και λαθροχειρίας (tampering) 

•   µη-αποποίηση (non-repudiation), καλύπτοντας ζητήµατα απόδειξης 
µη-αποποίησης προέλευσης (origin), αποστολής (submission), λήψης 

(receipt), περιεχοµένων (contents). 
Επιπλέον είναι επιθυµητές υπηρεσίες ασφάλειας οι οποίες υπερβαίνουν 

το πεδίο της αυστηρής ασφάλειας υπολογιστικών συστηµάτων και 
συνεισφέρουν στην ικανοποίηση απαιτήσεων σε επίπεδο περιεχοµένου και 
σηµασιολογίας των ίδιων των δοσοληψιών: 

•   αξιοπιστία των πληροφοριών (trustworthiness of information) ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία απέναντι σε ψευδή απόδοση της σηµα-
σιολογίας µιας πληροφορίας, η οποία απεστάλη από έναν από τους 
συµµετέχοντες εταίρους 

•   προστασία  από  επιπτώσεις   ενεργειών   µη-συµµόρφωσης   (non-
compliance). 
Το σύνολο των υπηρεσιών ασφάλειας οι οποίες προσφέρονται, καθώς και 

οι ακριβείς εντολές και παράµετροι που απαιτούνται για την αξιόπιστη 
παροχή τους, υλοποιούν µία συγκεκριµένη Πολιτική Ασφάλειας (Security 
Policy) η οποία έχει αναπτυχθεί για το σύστηµα. Συνήθως οι υπηρεσίες 
ασφάλειας προσφέρονται κατά µία αρνητική θεώρηση, εµποδίζοντας την 
εκτέλεση µίας δοσοληψίας η οποία τείνει να διεξαχθεί κατά διαφορετικό 
τρόπο από εκείνον ο οποίος είχε καθορισθεί από τους επικοινωνούντες 
φορείς. Ουσιαστικά οι υπηρεσίες ασφάλειας δεν προσφέρουν νέες 
δυνατότητες για δοσοληψίες, αλλά δρουν αµυντικά, ανιχνεύοντας την 
ύπαρξη δυνητικών προβληµάτων σε ενέργειες θεωρούµενες ως µη 
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επιτρεπτές και διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική λειτουργία του 
συστήµατος. Για το λόγο αυτό, αυτή η αρνητική θεώρηση κάνει 
δυσκολότερη την αναπαράσταση µιας ασφαλούς δοσοληψίας. 

 

 
Σχήµα 3.1: Ασφαλής δοσοληψία µεταξύ δύο µερών. 

 
 
Στο Σχήµα 3.1 απεικονίζεται µία δοσοληψία ως βέλος, το οποίο 

αναπαριστά ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής στοιχείων. Η ασφάλεια δε 
θεωρείται ως διακριτή συνιστώσα, αλλά είναι απλώς µία ιδιότητα της ίδιας 
ης δοσοληψίας, η οποία προστίθεται από το σύστηµα για την ενίσχυση ης 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από αυτό. 

 
 
 
3.2.2  Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας µε Χρήση Πόρων από  

  Τρίτες Οντότητες 
 
Υπό την οπτική των επικοινωνούντων µερών, η ασφάλεια µιας δοσολη-

ψίας περιλαµβάνει τη διασφάλιση ότι η ροή πληροφοριών και η ανταλλαγή 
µηνυµάτων πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, στα πλαίσια της 
ακολουθούµενης πολιτικής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό το υπολογιστικό 
σύστηµα, το οποίο θεωρείται έµπιστη τρίτη οντότητα από τις δύο 
συναλλασσόµενες οντότητες, θα µπορούσε να µεσολαβεί και να παρέχει τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα θα διασφάλιζε την 
αδυναµία αποφυγής τους. Παρόλα αυτά, το υπολογιστικό σύστηµα θα 
µπορούσε είτε να µην είναι σε θέση να παρέχει αντίστοιχη διασφάλιση 
προς τους επικοινωνούντες, είτε να µην επιθυµεί να την παράξει, είτε να µη 
θεωρείται έµπιστο. Μία πιθανή λύση, για τη δυνατότητα ένα µη-έµπιστο 
ανασφαλές υπολογιστικό σύστηµα να παρέχει αξιόπιστα θεµελιώδεις 
υπηρεσίες ασφάλειας, είναι να προστεθεί µία νέα συνιστώσα, γνωστή ως 
τρίτη οντότητα (third party) (Σχήµα 3.2). 

 

 81



 
Σχήµα 3.2: Συνεισφορά τρίτης οντότητας σε µία δοσοληψία - ανάλυση Ι. 

 
Η τρίτη οντότητα δεν είναι απαραίτητο να προστεθεί ως επιπλέον 

συνιστώσα στο ίδιο το ανασφαλές υπολογιστικό σύστηµα, αλλά µπορεί να 
προκύψει ως το αποτέλεσµα µιας λειτουργικής αρχιτεκτονικής ανάλυσης 
του συστήµατος σε ένα ασφαλές τµήµα και σε ένα ανασφαλές τµήµα. Ο 
ρόλος της τρίτης οντότητας είναι να παρεµβαίνει στις ανταλλαγές στα 
πλαίσια της δοσοληψίας µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 
επικοινωνούσας οντότητας. Με αυστηρή προσέγγιση, αν θεωρήσουµε S = 
{ΜΡ Μ2, Μ3,..., ΜΝ} την ακολουθία των µηνυµάτων που περιλαµβάνονται 
στη δοσοληψία όταν δε χρησιµοποιείται τρίτη οντότητα, αυτή θα 
µετασχηµατισθεί στην ακολουθία S = Τ ({Μ,, Μ2, Μ3,..., ΜΝ}), όπου Τ είναι 
ένας τελεστής ο οποίος εξαρτάται από την τρίτη οντότητα. Η ασφάλεια της 
δοσοληψίας είναι βελτιωµένη, αφού θεωρείται ότι άλλοι φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπλεκοµένων στη δοσοληψία, δεν είναι σε 
θέση να υποδυθούν τον τελεστή Τ. Η παρέµβαση της τρίτης οντότητας έχει 
ως αποτέλεσµα, στη γενική περίπτωση, τη µετατροπή των 
ανταλλασσόµενων στοιχείων στα πλαίσια της δοσοληψίας. Η µετατροπή 
αυτή µπορεί να περιλαµβάνει: 

•   µετατροπή των µηνυµάτων 
•   εισαγωγή παραµέτρων εξαρτωµένων από την τρίτη οντότητα 
•   εισαγωγή νέων µηνυµάτων 
•   παύση µηνυµάτων. 
Στη γενική περίπτωση, η ανάλυση του κατανεµηµένου υπολογιστικού 

συστήµατος σε ένα ανασφαλές τµήµα και σε µία νέα συνιστώσα - τρίτη 
οντότητα, µπορεί να αφορά σε τµήµα µόνο των υπηρεσιών ασφάλειας που 
αυτό παρέχει. Άλλες υπηρεσίες ασφάλειας θα µπορούσαν να αναπτυχθούν 
είτε µε περαιτέρω ανάλυση, είτε χωρίς καµία ανάλυση. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει καµία ανάλυση, η συνολική κατάσταση προσοµοιάζει µε 
τη θεώρηση του συνολικού υπολογιστικού συστήµατος ως µία τρίτη 
οντότητα για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες ασφάλειας. 
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Σχήµα 3.3: Συνεισφορά τρίτης οντότητας σε µία δοσοληψία - ανάλυση II. 
 
Σε πρακτικό επίπεδο, η έµπιστη τρίτη οντότητα συνήθως είναι µία 

ξεχωριστή οντότητα στα πλαίσια της δοσοληψίας (Σχήµα 3.3), οπότε 
µερικές από τις υπάρχουσες τροποποιήσεις στα µηνύµατα και στη γενι-
κότερη λειτουργία οφείλονται στην παρεµβολή της οντότητας αυτής. Αν η 
τρίτη αυτή οντότητα δεν εµπλέκεται άµεσα στις σχετικές τροποποιήσεις, 
τότε εµπλέκεται έµµεσα, µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους τις οποίες 
παρέχει εκ των προτέρων στο σύστηµα. Στο σηµείο αυτό µπορεί κανείς, 
διασταλτικά, να θεωρήσει τον εκ των προτέρων προσδιορισµό των 
παραµέτρων, ως τµήµα της µεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα άµεσης 
παρεµβολής της τρίτης οντότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, η αποδοτικότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών 

ασφάλειας από µία έµπιστη τρίτη οντότητα βασίζεται στην τήρηση εκ 
µέρους της, της συνολικής πολιτικής ασφάλειας την οποία καλείται να 
υποστηρίξει. 
Συνολικά, οι Έµπιστες αυτές Τρίτες Οντότητες, µπορεί να θεωρηθεί ότι 

παρέχουν τόσο ένα σύνολο επικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας διαθέσιµων στους χρήστες που επιθυµούν να ενδυναµώσουν την 
εµπιστοσύνη των χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών, όσο και ένα σηµαντικό 
εύρος συναφών υπηρεσιών, ενώ η οργάνωση των ίδιων των ΤΤΡ παρου-
σιάζει υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας. Μία ΤΤΡ έχει ως καθήκον να συνει-
σφέρει και εποπτεύει την τήρηση µίας συγκεκριµένης πολιτικής ασφάλειας. 
Χαρακτηρίζουµε ως πεδίο ασφάλειας (security domain) το σύνολο όλων 
των στοιχείων (elements) τα οποία σχετίζονται µε δοσοληψίες µεταξύ δια-
φόρων φορέων, όπου οι δοσοληψίες αυτές απαιτούν την άµεση εµπλοκή 
της ΤΤΡ σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πολιτική ασφάλειας. Ως στοιχεία 
θεωρούµε τις οντότητες οι οποίες ελέγχονται από την πολιτική ασφάλειας 
ενός πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η ΤΤΡ, επειδή είναι η µόνη συνιστώσα 
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ασφάλειας, πρέπει να θεωρηθεί ως αρχή ασφάλειας (security authority) 
του πεδίου για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πολιτικής ασφάλειας. 

 
 
3.2.3 Εµπιστοσύνη και Ασφάλεια 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το επίπεδο ασφάλειας ενός κατανε-

µηµένου υπολογιστικού συστήµατος περιγράφεται από µία πολιτική 
ασφάλειας, η οποία περιλαµβάνει το πλαίσιο των υπηρεσιών ασφάλειας τις 
οποίες αυτό παρέχει. Ένα σύστηµα είναι ασφαλές, αν οι συνιστώσες 
ασφάλειας που αυτό περιλαµβάνει υλοποιούν την περιγραφείσα πολιτική 
ασφάλειας. Οι τρίτες οντότητες χρησιµοποιούνται αξιοποιώντας το γεγονός 
ότι η τριτότητα (thirdness) που τις χαρακτηρίζει ερµηνεύεται ως 
παράµετρος διασφάλισης τόσο της ανεξαρτησίας όσο, κυρίως, της 
εµπιστοσύνης (trust) ότι συµµορφώνονται µε την ισχύουσα πολιτική ασφά-
λειας: οι έµπιστες τρίτες οντότητες είναι πράγµατι τρίτες στις δοσοληψίες 
και υποστηρίζουν την παροχή αιτηθεισών υπηρεσιών ασφάλειας σε σχέση 
µε τις δοσοληψίες αυτές. Η διαφορά µεταξύ µιας έµπιστης τρίτης 
οντότητας που υλοποιεί την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας και µιας απλής - 
µη έµπιστης τρίτης οντότητας που ισχυρίζεται ότι παρέχει ισοδύναµες 
υπηρεσίες, δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα ορατή: βασίζεται στην εµπιστοσύνη 
την οποία δείχνουν οι χρήστες στην τρίτη οντότητα σχετικά µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. Ουσιαστικά, η εµπιστοσύνη στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες ασφάλειας σχετίζεται µε τη διασφάλιση ποιότητας (quality 
assurance) και ενδεχοµένως πιστοποίηση (certification) των υπηρεσιών 
αυτών. 
Είναι φανερό, ότι οι ορισµοί και αναλύσεις των όρων ασφάλεια και 

εµπιστοσύνη έχουν περισσότερο διαισθητικό χαρακτήρα. Έτσι: 
•   ένα σύστηµα θεωρείται ασφαλές (secure) αν είναι γνωστό (known) σε 

κάποιο βαθµό, ότι πληροί κάθε ιδιότητα, την οποία πραγµατικά οφείλει να 
πληροί 

•   ένα σύστηµα θεωρείται έµπιστο (trusted) αν πραγµατικά πληροί κάθε 
ιδιότητα, την οποία πιστεύεται (believed) σε κάποιο βαθµό ότι πληροί, 
όπου ο όρος "σε κάποιο βαθµό" χρησιµοποιήθηκε για την εισαγωγή 
σχετικότητας στους ορισµούς ασφάλειας και εµπιστοσύνης. 
Σε µία περισσότερο αυστηρή προσέγγιση ισχύει [2]: 
•   Αν p είναι µία ιδιότητα ενός συστήµατος S και Op ένας λογικός τελε-

στής που εφαρµόζεται στην p εκφράζοντας γνώση, τότε το σύστηµα S είναι 
ασφαλές, αν ισχύει στο S: p->Op. 

•   Αν ρ είναι µία ιδιότητα ενός συστήµατος S και Ορ ένας λογικός τελε-
στής που εφαρµόζεται στην p εκφράζοντας εµπιστοσύνη, τότε το σύστηµα 
S είναι έµπιστο, αν ισχύει στο S: Op—»ρ. 
Με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών σε διάφορες περιπτώσεις, 
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θεωρούµε δύο ακραίες καταστάσεις οι οποίες οριοθετούν το επίπεδο παρε-
χοµένων υπηρεσιών ασφάλειας: οι στοιχειώδεις υπηρεσίες (basic services) 
οι οποίες παρέχουν βασικές υπηρεσίες ασφάλειας και εµπιστοσύνης και οι 
βέλτιστες υπηρεσίες (premium services) οι οποίες παρέχουν πληθώρα 
αποδοτικών υπηρεσιών ασφάλειας και εµπιστοσύνης. Κατά συνέπεια 
έµπιστες τρίτες οντότητες όπως οι ΤΤΡ, οι οποίες υποστηρίζουν τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες ασφάλειας, αντιµετωπίζουν αντίστοιχους 
περιορισµούς οπότε µε τη σειρά τους και αυτές εντάσσονται σε ποικίλα 
επίπεδα πληρότητας. 
Επειδή η αξιολόγηση και αποτίµηση του επιπέδου εµπιστοσύνης απο-

τελεί βασικό στόχο στο συνολικό οικοδόµηµα των κριτηρίων αξιολόγησης 
ασφάλειας, είναι επιθυµητό η αξιολόγηση του επιπέδου εµπιστοσύνης των 
υπηρεσιών ΤΤΡ να βασίζεται σε αυτά τα κριτήρια. Η ένταξη µιας 
υπηρεσίας ΤΤΡ σε κάποιο επίπεδο πρέπει να περιλαµβάνει ως απαραίτητη 
απαίτηση τον ορισµό του στόχου αξιολόγησης (target of evaluation), ο 
οποίος µε τη σειρά του περιλαµβάνει: 

•   τον καθορισµό της πολιτικής ασφάλειας που σχετίζεται µε τη συγκε-
κριµένη ΤΤΡ 

•   τον ακριβή καθορισµό των λειτουργιών ασφάλειας που παρέχει η ΤΤΡ. 
Το σύνολο των υπηρεσιών ασφάλειας αποτελεί τη λειτουργική κατατοµή 
(functional profile) µιας ΤΤΡ 

•   τον καθορισµό των επιπέδων αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών 
υπηρεσιών ΤΤΡ (βασική, ενδιάµεση, υψηλή) 

•   τον καθορισµό του επιπέδου αποτελεσµατικότητας και διασφάλισης 
(για παράδειγµα, από ΕΙ έως Ε6 του ITSEC). 

 
 
3.2.4 Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών για Παροχή Υπηρεσιών 
  ΤΤΡ 
 
Στα πλαίσια ενός σύγχρονου επικοινωνιακού περιβάλλοντος απαιτείται η 

λήψη πληθώρας µέτρων για την αντιµετώπιση των δυνητικών απειλών ενός 
συστήµατος. Αφού οι χρήστες µελετήσουν διεξοδικά τις απειλές αυτές σε 
σχέση µε τα σηµεία ευπάθειας (vulnerabilities) που παρουσιάζουν τα 
αγαθά (assets) του συστήµατος τους, µπορούν να αποτιµήσουν τους 
υφιστάµενους κινδύνους, οπότε είναι σε θέση να αιτηθούν προς µία ΤΤΡ 
συγκεκριµένων υπηρεσιών ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτόν, µπορεί να 
επιτευχθεί η καταγραφή ενός συνόλου απαιτουµένων επικοινωνιακών 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας διαθέσιµων στους χρήστες, µε τελικό 
σκοπό την ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης των χρησιµοποιούµενων 
υπηρεσιών. 
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Ένας παροχέας υπηρεσιών ΤΤΡ πρέπει να µπορεί να ανταποκρίνεται 
στις δυνητικές απαιτήσεις των χρηστών (user requirements) οι οποίες, 
µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν: 

•   Πρόληψη, προστασία, ή αποφυγή σφαλµάτων. Στα πλαίσια αυτά, 
σφάλµα µπορεί να θεωρηθεί ένα µήνυµα το οποίο έχει υποστεί κρυ-
φάκουσµα (eavesdropping), παρεµπόδιση (interception), τροποποίηση 
(modification), αλλοίωση (corruption), ή αποτυχία (failure). 

•   Ανίχνευση σφαλµάτων, τα οποία θα µπορούσαν να εγείρουν αµφι-
σβητήσεις. 

•   Πραγµατική διόρθωση σφαλµάτων. 
•   Πρόληψη, προστασία, ή αποφυγή αµφισβητήσεων, στο βαθµό που 

αυτό είναι επιτεύξιµο. 
•   Αποτελεσµατική και αξιόπιστη επίλυση αµφισβητήσεων, στην περί-

πτωση που αυτές δεν είναι δυνατό να προληφθούν. Στην περίπτωση αυτή 
οι υπηρεσίες ΤΤΡ εξοµοιώνουν την ΤΤΡ µε φορέα παροχής στοιχείων για 
επίλυση αµφισβητήσεων, στα πλαίσια κάθε δοσοληψίας. 

•   Αποζηµιώσεις,  όπως  στην περίπτωση καταστροφών,  απωλειών 
ευκαιριών και απωλειών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

•   Μηχανισµούς διασφάλισης επιδόσεων σε αµφισβητούµενες δοσολη-
ψίες µετά χην επίλυση τους, σε περιπτώσεις όπου ένας ζηµιωθείς φορέας 
επιµένει σε θέµατα απόδοσης και επιδόσεων, παρά σε θέµατα έγερσης 
αµφισβητήσεων. 

® Παρακολούθηση (monitoring) των χρηστών και των παρεχοµένων 
υπηρεσιών στην κατεύθυνση της λήψης ανάδρασης για τη βελτίωση του 
επιπέδου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τη βελτίωση, γενικότερα, της 
ποιότητας των υπηρεσιών ασφάλειας και του επιπέδου εµπιστοσύνης που 
παρέχεται προς τους χρήστες. 

 
 
3.2.5  ∆υνητικές Απειλές σε Ένα Σύστηµα 
 
Για την υλοποίηση υπηρεσιών οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των χρηστών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σηµαντικότερες απειλές σε ένα 
σύστηµα. Αυτές περιλαµβάνουν [3]: 

•   Ανάλυση κυκλοφορίας (traffic analysis): για δοσµένες διευθύνσεις 
πηγής και προορισµού η παρακολούθηση των επικοινωνιακών γραµµών 
µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη υποδείγµατος κυκλοφορίας. Το γεγονός 
ότι ένας συγκεκριµένος οργανισµός επικοινωνεί σε συγκεκριµένο χρόνο µε 
συγκεκριµένη επικοινωνιακή ποσότητα µε έναν άλλο, ενδεχοµένως θα 
µπορούσε να οδηγήσει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην εξαγωγή 
χρήσιµων συµπερασµάτων. 

•   Παρακολούθηση    επικοινωνιακών    γραµµών    (monitoring    of 
communication lines): πολλά επικοινωνιακά δίκτυα είναι ευάλωτα σε 
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παρακολουθήσεις γραµµών. 
•   Καταστροφή του υλικού (breakdown of hardware): η ενδεχόµενη 

καταστροφή του χρησιµοποιουµένου υλικού αποτελεί κλασική απειλή στη 
διαθεσιµότητα ενός υπολογιστικού συστήµατος. 

•   Πλαστογράφηση διευθύνσεων δικτύου (forged network addresses): οι 
διευθύνσεις δικτύου πρέπει να εποπτεύονται µε τρόπο ώστε να δια-
σφαλίζεται ότι αντιστοιχίζονται µονοσήµαντα σε συγκεκριµένη θέση και 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πλαστογράφησης κάποιων διευθύνσεων του 
δικτύου. 

•   Μη-εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση πληροφοριών (non-authorised 
modification of information): µετά από παρακολούθηση των επικοι-
νωνιακών γραµµών και πλαστογράφηση διευθύνσεων του δικτύου είναι 
εύκολο να προστεθούν νέα δεδοµένα, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν 
δεδοµένα στο σύστηµα. 

•   Άρνηση παραλαβής ή αποστολής πληροφοριών (denial of information 
received / sent): ο αποστολέας ενός µηνύµατος µπορεί να αρνηθεί ότι 
απέστειλε ένα συγκεκριµένο µήνυµα, ενώ ο παραλήπτης µπορεί, οµοίως, να 
αρνηθεί ότι το παρέλαβε. 

•   Άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial of service): υπάρχει περίπτωση 
κάποιος εισβολέας να µπορέσει να υποχρεώσει το σύστηµα να αρνηθεί να 
παράξει σε κάποιο νόµιµο χρήστη κάποια υπηρεσία, διαστέλλοντας σχετική 
δυνατότητα που παρέχεται στο σύστηµα από τις λειτουργίες ελέγχου 
προσπέλασης για µη νόµιµους χρήστες. 

•   Κίνδυνος από το απασχολούµενο προσωπικό και φυσική ανασφάλεια 
(key personnel and physical insecurity): είναι πιθανό µέλη του απασχο-
λούµενου προσωπικού να υποκλέψουν χρήσιµες πληροφορίες για 
παράνοµη χρήση. Παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος δηµιουργίας σειράς 
προβληµάτων, εξαιτίας φυσικής ανασφάλειας του συστήµατος. 

•   Απώλεια εξωτερικών υπηρεσιών (loss of external service): σε επικοι-
νωνιακά δίκτυα µεγάλης κλίµακας είναι πιθανό να δηµιουργούνται, κατά 
καιρούς, σφάλµατα και καταστροφές που θα οδηγούσαν στην απαίτηση 
εναλλακτικών δροµολογήσεων. 

•   Απειλές λόγω πλαστοπροσωπίας (masquerade): σε υπηρεσίες εφαρ-
µογής, είναι πιθανό να φανεί ότι ένα µήνυµα προέρχεται από διαφορετική 
πηγή από την πραγµατική. 

•   Υποκλοπή πόρων (misuse of resources): είναι δυνατό να λάβει χώρα 
υποκλοπή κύκλων CPU, εύρους ζώνης δικτύου, χωρητικότητας δίσκων κλπ. 

•   Υποκλοπή συνθηµατικών (password stealing): σε περίπτωση που λάβει 
χώρα υποκλοπή συνθηµατικών από δυνητικούς εισβολείς στο σύστηµα, 
τότε σε αυτούς παρέχονται σηµαντικές νέες ευκαιρίες. 

•   Αξιοποίηση καταπακτών (trapdoors): οι καταπακτές είναι µηχανισµοί 
υπέρβασης υπαρχόντων µηχανισµών ασφάλειας για την προσπέλαση 
πόρων ενός συστήµατος. 
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•   Κακόβουλο λογισµικό (malicious software): η ενεργοποίηση κακόβου-
λου λογισµικού ή και εκτελέσιµου περιεχοµένου που φορτώνεται δυναµικά 
(malicious downloadable executable content) µπορεί να δηµιουργήσει 
προβλήµατα σε ένα δίκτυο και στους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι σε 
αυτό. 

 
 
3.2.6 Λειτουργική Ανάλυση Παροχής Υπηρεσιών ΤΤΡ 
 
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται, σε γενικές γραµµές, τα λειτουρ-

γικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών µιας ΤΤΡ. 
 

 
Σχήµα 3.4: Ένα γενικευµένο σχήµα για υποστήριξη ασφαλών δοσοληψιών από 

 υπηρεσίες ΤΤΡ. 
 
Στο Σχήµα 3.4 περιγράφεται ένα διάγραµµα γενικευµένης λειτουργικής 

ανάλυσης (generic functional decomposition) για υποστήριξη ασφαλών 
δοσοληψιών από υπηρεσίες ΤΤΡ. Στο Σχήµα αυτό περιλαµβάνονται οι 

λειτουργίες υποστήριξης δοσοληψιών και οι ίδιες οι λειτουργίες των ΤΤΡ. 
Στην πραγµατικότητα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, κάθε εµπλεκόµενο 
µέρος σε µία δοσοληψία υποβάλλει αιτήσεις και χρησιµοποιεί λειτουργίες 
του υπολογιστικού συστήµατος οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και 
προσφέρονται για υποστήριξη ασφαλών δοσοληψιών. Οι λειτουργίες 
υποστήριξης ασφαλών δοσοληψιών στο υπολογιστικό σύστηµα µπορούν να 
αναλυθούν σε µία συνιστώσα ανασφαλούς υποστήριξης και µία συνιστώσα 
που περιλαµβάνει τη δοµή µιας ΤΤΡ. Μία τρίτη συνιστώσα συνθέτει τις 
επιµέρους υπηρεσίες στα πλαίσια των απαιτουµένων λειτουργιών 
υποστήριξης ασφαλών δοσοληψιών. Η συνιστώσα αυτή πρέπει να είναι και 
η ίδια λειτουργικά ασφαλής, αφού περιλαµβάνει τουλάχιστον µία διεπαφή 
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µε τα συναλλασσόµενα µέρη η οποία µε τη σειρά της δεν πρέπει να 
διαστρεβλώνει τη σηµασιολογία της δοσοληψίας. Παράλληλα, η συνιστώσα 
αυτή πρέπει να µπορεί να χειρίζεται διάφορες άλλες λειτουργίες ασφάλειας 
οι οποίες ελέγχονται στο σύνολο τους από τα συναλλασσόµενα µέρη, όπως 
για παράδειγµα οι ψηφιακές υπογραφές. 
Η λειτουργική ανάλυση σε επιµέρους συνιστώσες, όπως αυτή εµφανί-

ζεται παραπάνω, αφορά σε εκείνες τις υπηρεσίες ΤΤΡ οι οποίες συµµε-
τέχουν στην υλοποίηση µιας πολιτικής ασφάλειας ενός υπολογιστικού 
συστήµατος υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στα πλαίσια της 
ανάλυσης αυτής αποµονώνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες από µία 
πραγµατικά τρίτη και έµπιστη οντότητα, αξιοποιώντας την υποδοµή ΤΤΡ 
(ΤΤΡ infrastructure) - τµήµα (3). Λοιπές ενδεχόµενες υπηρεσίες ασφάλειας 
που δεν παρέχονται από τρίτη οντότητα (π.χ. εξοπλισµός δηµιουργίας 
ψηφιακής υπογραφής) υποτίθεται ότι παρέχονται από το τµήµα (1). Επίσης 
υπηρεσίες της ΤΤΡ που δεν αφορούν ασφάλεια (π.χ. carriers) ανατίθενται 
στο τµήµα (2). 
Κάθε συναλλασσόµενο µέρος καταθέτει συγκεκριµένες αιτήσεις για 

υπηρεσίες ασφάλειας στο τµήµα (1) στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης 
δοσοληψίας και τελικά λαµβάνει σχετική υποστήριξη. Κάθε αίτηση προ-
καλεί την ενεργοποίηση µιας ή περισσοτέρων συνιστωσών εφαρµογής ή 
επικοινωνίας, ανάλογα µε τη σηµασιολογία της συγκεκριµένης αίτησης. Σε 
κάποιες περιπτώσεις καλούνται σχετικές υπηρεσίες ΤΤΡ, όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 3.5. 

 
 

 
 
 
Σχήµα 3.5: Ανάλυση δοσοληψίας σε συνιστώσες εφαρµογής και επικοινωνίας. 
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Το υπολογιστικό σύστηµα υποστήριξης δοσοληψίας είναι κατανεµηµένο 
(distributed), ώστε να επιτυγχάνεται διαφάνεια (transparency) και να µην 
απαιτείται επίκληση υποθέσεων σχετικών µε τη θέση των επιµέρους 
συνιστωσών, στα πλαίσια της λειτουργικής ανάλυσης. Ιδιαιτέρως, καθεµία 
από τις τρεις λειτουργικές συνιστώσες - τµήµατα (1), (2), αλλά ακόµη και 
(3) - πρέπει να είναι κατανεµηµένες και µπορούν να περιέχουν επιµέρους 
συνιστώσες οι οποίες να βρίσκονται στο χώρο των συµµετεχόντων σε µία 
δοσοληψία. Αντίστοιχη κατάσταση παρουσιάζεται, κατά κανόνα, όταν ένας 
φορέας που συµµετέχει σε µία δοσοληψία χρησιµοποιεί τοπικό εξοπλισµό 
για να υποστηρίξει τις απαιτούµενες ανταλλαγές στοιχείων. Στην 
περίπτωση αυτή, γίνεται ακόµη επιτακτικότερη η ανάγκη της διασφάλισης 
συγκεκριµένων ζητηµάτων ασφάλειας, αφού επιµέρους συνιστώσες της 
ΤΤΡ βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο µε το προσωπικό υποστήριξης ενός 
συναλλασσόµενου φορέα: κατά κανόνα οι επιµέρους συνιστώσες ΤΤΡ 
πρέπει να µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας υψηλής ποιότητας 
και αποδεδειγµένης αξιοπιστίας, ώστε να µη διαταραχθεί η έξωθεν 
εµπιστοσύνη προς την αποτελεσµατικότητα της ΤΤΡ. 

 

 
Σχήµα 3.6: Κατανεµηµένο υπολογιστικό σύστηµα υποστήριξης ηλεκτρονικών  
  συναλλαγών. 
 
Παρά το γεγονός ότι οι συνιστώσες που υλοποιούν υπηρεσίες ΤΤΡ 

εντάσσονται στα πλαίσια λειτουργίας ενός υπολογιστικού συστήµατος, 
είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν στο σύνολο τους ως 
αµιγείς αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες αλλά απαιτούν σε κάποιο βαθµό 
εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος βεβαίως υποστηρίζεται στις 
ενέργειες του από το σύστηµα. 
Στα Σχήµατα 3.5 και 3.6 αναλύονται περαιτέρω τα χαρακτηριστικά της 
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εφαρµογής του υψηλού-επιπέδου γενικευµένου σχήµατος που 
παρουσιάστηκε παραπάνω. Στην εφαρµογή αυτή υπάρχει ένα κατανεµη-
µένο υπολογιστικό σύστηµα υποστήριξης ανταλλαγής κρυπτογραφηµένων 
µηνυµάτων µε σύστηµα µυστικού-κλειδιού. Το µυστικό-κλειδί 
ανταλλάσσεται µεταξύ των συναλλασσόµενων µε χρήση ψηφιακού φακέ-
λου, δηλαδή µε χρήση συστηµάτων δηµόσιου-κλειδιού και ανάκτηση σχε-
τικών ψηφιακών πιστοποιητικών από σχετικό κατάλογο που τηρείται από 
µία ΤΤΡ. 

 
 
3.2.7 Χρονική και Χωρική ∆ιάσταση Υπηρεσιών ΤΤΡ 
 
Σηµαντικές θεωρήσεις στην υψηλού επιπέδου περιγραφή των παρεχοµέ-

νων υπηρεσιών ΤΤΡ αποτελούν: 
•   η χρονική διάσταση (time of service framework), δηλαδή ο χρόνος 

στον οποίο γίνεται επίκληση ή απόδοση της υπηρεσίας 
•   η χωρική διάσταση (location of service framework), δηλαδή η θέση 

στη διαδροµή επικοινωνίας µεταξύ των επικοινωνούντων. 
Οι θεωρήσεις αυτές, όπως θα τεκµηριωθεί παρακάτω, δεν είναι εντελώς 

ανεξάρτητες µεταξύ τους. 
 
 
3.2.7.1 Χρονική ∆ιάσταση 
 
Η ΤΤΡ µπορεί να παράξει µία υπηρεσία ασφάλειας είτε πριν, είτε κατά 

τη διάρκεια, είτε µετά την ανταλλαγή των στοιχείων που απαιτούνται από 
την υπηρεσία αυτή. Ο χρονισµός εξαρτάται από τη φύση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών ΤΤΡ. Στο Σχήµα 3.7 απεικονίζονται τρεις τύποι παρεχοµένων 
υπηρεσιών, κατηγοριοποιηµένων µε βάση το χρόνο απόδοσης της 
υπηρεσίας ΤΤΡ. Παράλληλα απεικονίζεται, σε κάθε περίπτωση, το τµήµα 
των υπηρεσιών οι οποίες αναµένεται να είναι αυτοµατοποιηµένες ή µη 
αυτοµατοποιηµένες. 

 
 
Σχήµα 3.7: Χρονισµός παροχής υπηρεσιών µιας ΤΤΡ. 
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Πριν την ανταλλαγή των στοιχείων: Μία ΤΤΡ µεσολαβεί πριν την ανταλ-
λαγή στοιχείων µιας δοσοληψίας, µε σκοπό να παραχθεί ασφαλής πλη-
ροφορία για έναν τουλάχιστον από τους εταίρους. Η πληροφορία αυτή 
τηρείται από την ΤΤΡ και µπορεί να παρέχεται ως ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό ασφάλειας. Χρησιµοποιείται από υπηρεσία ασφάλειας και 
ενυπάρχει ως τµήµα της ανταλλαγής και κατά τη διάρκεια της, χωρίς όµως 
περαιτέρω µεσολάβηση της ΤΤΡ. Η συγκεκριµένη πληροφορία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες από µία ανταλλαγές στα πλαίσια δοσο-
ληψιών. Ο χρόνος της µεσολάβησης είναι εντελώς ανεξάρτητος από την 
ανταλλαγή, αφού η µεσολάβηση µπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε χρο-
νική στιγµή πριν την ανταλλαγή. Κλασικές υπηρεσίες πριν την ανταλλαγή 
των στοιχείων αποτελούν υπηρεσίες ΤΤΡ, όπως εγγραφή ονόµατος (name 
registration) ή κάποιοι τύποι πιστοποίησης. 

 
Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής στοιχείων: Αυτός ο τύπος των υπηρε-

σιών αποτελεί την πιο συνηθισµένη περίπτωση, όταν η ΤΤΡ εµπλέκεται 
στην ανταλλαγή στοιχείων στα πλαίσια µιας δοσοληψίας, ως απαραίτητο 
τµήµα της υπηρεσίας ασφάλειας. Αυτό σηµαίνει ότι η συνιστώσα υπο-
στήριξης στο Σχήµα 3.4 πρέπει να επικαλείται σε κάποιο σηµείο τη συνι-
στώσα της ΤΤΡ, κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών στα πλαίσια της 
δοσοληψίας. Το ακριβές σηµείο σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον από το 
οποίο γίνεται επίκληση της ΤΤΡ, εξαρτάται σηµαντικά από την επιλογή 
υλοποίησης αλλά και τη λειτουργία της ίδιας της ΤΤΡ. Όταν η επίκληση 
λαµβάνει χώρα σε κάποιο αποµακρυσµένο σηµείο στην επικοινωνιακή 
διαδροµή, οι φορείς που συµµετέχουν στη δοσοληψία δεν είναι απαραίτητο 
να γνωρίζουν την εµπλοκή των ΤΤΡ. 

 
Μετά την ανταλλαγή των στοιχείων: Η κατάσταση αυτή συνήθως καλύ-

πτει τις περιπτώσεις όπου οι δοσοληψίες ολοκληρώνονται ή εγκαταλεί-
πονται εξαιτίας της ανάκλησης του ενδιαφέροντος ενός τουλάχιστον από 
τους φορείς που συµµετείχαν στη δοσοληψία. Η ΤΤΡ πρέπει να παρέχει 
υπηρεσίες εκ-των-υστέρων-ενεργειών, όπως επίλυση αµφισβητήσεων 
(dispute settlement), διαιτησία, παραγωγή και αποτίµηση αποδεικτικών 
στοιχείων. 

 
Το παραπάνω αναλυθέν πλαίσιο συµµορφώνεται πλήρως µε το γενι-

κευµένο εννοιολογικό µοντέλο του Σχήµατος 3.4 σε θέµατα λειτουργικό-
τητας, θεωρώντας τις υπηρεσίες ΤΤΡ ως τµήµα του υπολογιστικού 
συστήµατος υποστήριξης δοσοληψιών. Συνήθως οι υπηρεσίες που υλο-
ποιούνται κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των στοιχείων είναι αυτο-
µατοποιηµένες, ενώ οι υπηρεσίες πριν την ανταλλαγή και κυρίως µετά την 
ανταλλαγή των στοιχείων είναι µη αυτοµατοποιηµένες. 
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3.2.7.2 Χωρική ∆ιάσταση 
 
Στο Σχήµα 3.5 περιγράφεται η ροή αιτήσεων υπηρεσιών και αντιστοίχων 

αποτελεσµάτων µεταξύ της συνιστώσας Ασφαλούς Υποστήριξης ∆οσο-
ληψιών και της συνιστώσας υπηρεσιών ΤΤΡ, καθώς και η ροή µε την επι-
κοινωνιακή συνιστώσα. Όταν ληφθεί υπόψη η χωρική-τοπολογική οργά-
νωση (κατανοµή και επικοινωνία), τότε υπάρχουν τρία ενδεχόµενα για την 
τοποθέτηση της υπηρεσίας ΤΤΡ στην επικοινωνιακή διαδροµή: κατά-
µήκος-της-γραµµής (in-line), παράπλευρα (on-line) και χωρίς-αυτοµατο-
ποιηµένη-µεσολάβηση (off-line) στις ανταλλαγές στα πλαίσια δοσοληψιών. 
Αυτό οδηγεί στο διαχωρισµό µεταξύ κατά-µήκος-της-γραµµής, 
παράπλευρες, χωρίς-αυτοµατοποιηµένη-µεσολάβηση υπηρεσίες ΤΤΡ. 
Κατά-µήκος-της-γραµµής (in-line) υπηρεσίες ΤΤΡ: στην περίπτωση αυτή 

(Σχήµα 3.8) η ΤΤΡ βρίσκεται κατά µήκος της επικοινωνιακής διαδροµής 
των επικοινωνούντων εταίρων στα πλαίσια µιας δοσοληψίας, επειδή 
µεσολαβεί στο χειρισµό της ασφαλούς δοσοληψίας. 

 
 

 
Σχήµα 3.8: Κατά-µήκος-της-γραµµής (in-line) υπηρεσίες ΤΤΡ. 

 
 
Τέτοιες υπηρεσίες µπορούν να θεωρηθούν κατά-µήκος-της-γραµµής 

µόνο υπό την οπτική της συνιστώσας Υποστήριξης ∆οσοληψιών και µέχρι 
ένα συγκεκριµένο επίπεδο ανάλυσης: αν όλες οι συνιστώσες υπηρεσιών 
ΤΤΡ αναλυθούν σε επιµέρους συνιστώσες, τότε µερικές µόνον από αυτές 
και όχι το σύνολο τους θα βρίσκονται κατά µήκος της διαδροµής 
επικοινωνίας. Οι κατά-µήκος-της-γραµµής υπηρεσίες αυτές µπορούν να 
περιλαµβάνουν το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών µιας ΤΤΡ και 
µπορούν να υλοποιούνται χρονικά είτε πριν είτε µετά από τις ανταλλαγές 
στα πλαίσια της δοσοληψίας, αλλά είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται 
στην ίδια ροή της δοσοληψίας. 
Τυπικές υπηρεσίες ΤΤΡ, οι οποίες συνήθως παρέχονται κατά-µήκος-της-

γραµµής, είναι η αυθεντικοποίηση ταυτότητας, η διατήρηση αντιγράφων, η 
δηµιουργία και διανοµή κλειδιών κλπ. 
Παράπλευρες υπηρεσίες (on-line) ΤΤΡ: στην περίπτωση αυτή (Σχήµα 

3.9) η ΤΤΡ δε βρίσκεται κατά µήκος της επικοινωνιακής διαδροµής των 
επικοινωνούντων εταίρων. Συνεπώς παρά το γεγονός ότι µπορούν να 
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες όπως και οι κατά-µήκος-της-γραµµής υπη-
ρεσίες ΤΤΡ, πρέπει µία τουλάχιστον από τις συνιστώσες Ασφαλούς 
Υποστήριξης ∆οσοληψιών να τις επικαλούνται ρητά. 
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Σχήµα 3.9: Παράπλευρες (on-line) υπηρεσίες ΤΤΡ. 

 
Παράπλευρες υπηρεσίες ΤΤΡ συνήθως περιλαµβάνονται στην ίδια ροή 

της δοσοληψίας, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Τυπική υπηρεσία ΤΤΡ, 
η οποία συνήθως παρέχεται ως παράπλευρη υπηρεσία, είναι on-line 
αυθεντικοποίηση ταυτότητας, η οποία λαµβάνει χώρα όταν η πιστοποίηση 
της ταυτότητας επαληθεύεται on-line. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υλοποίηση 
παράπλευρης υπηρεσίας ΤΤΡ πρέπει να περιλαµβάνει ένα τµήµα 
υπηρεσίας ΤΤΡ κατά-µήκος-της-γραµµής: η κατανεµηµένη συνιστώσα της 
υπηρεσίας Ασφαλούς Υποστήριξης ∆οσοληψιών πρέπει να αιτείται ρητή 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 
Χωρίς-αντοµατοποιηµένη-µεσολάβηση (off-line) υπηρεσίες ΤΤΡ: στην 

περίπτωση αυτή (Σχήµα 3.10) η ροή της δοσοληψίας µεταξύ των επικοι-
νωνούντων εταίρων δεν επικαλείται ούτε ρητά, ούτε έµµεσα, τις παρε-
χόµενες υπηρεσίες ΤΤΡ. Αντίστοιχες υπηρεσίες ΤΤΡ συνήθως παρέχονται 
είτε πριν, είτε µετά τη διεξαγωγή της δοσοληψίας, για να µην προστεθεί 
ασαφής χρόνος στη διάρκεια της δοσοληψίας αυτής. Τυπικές υπηρεσίες 
ΤΤΡ χωρίς-αυτοµατοποιηµένη-µεσολάβηση αποτελούν οι χρονικά 
υλοποιούµενες υπηρεσίες πριν την ανταλλαγή στοιχείων και µετά την 
ανταλλαγή στοιχείων, όπως η δήλωση ονόµατος, η δηµιουργία κλειδιού, η 
πιστοποίηση κλειδιού, η διανοµή αντιγράφων, η διαιτησία κλπ. 

 
Σχήµα 3.10: Χωρίς-αυτοµατοποιηµένη-µεσολάβηση (off-line) υπηρεσίες ΤΤΡ.  
 
 
 
3.2.8 Σύνθεση Υπηρεσιών ΤΤΡ και ∆ιαλειτουργικότητα 
 
Η αρχιτεκτονική µιας υπηρεσίας ασφάλειας µπορεί να περιλάβει περισ-

σότερους από έναν παροχείς υπηρεσιών ΤΤΡ. Μία περίπτωση αρχιτεκτο-
νικής σχεδίασης θα µπορούσε να συνδυάζει δύο διαφορετικές πολιτικές 
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ασφάλειας και τα πεδία που ορίζονται και εφαρµόζονται αντίστοιχα από 
κάθε ΤΤΡ, στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µίας υπερ-πολιτικής (super-
policy) και ενός υπερ-πεδίου (super-domain). Σε άλλη περίπτωση, δύο ΤΤΡ 
που παρέχουν όµοιες υπηρεσίες και ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές 
ασφάλειας αλλά σε διαφορετικά πεδία, µπορούν να αλληλεπιδρούν και 
κατά συνέπεια αποτελούν µία σύνθετη ΤΤΡ που παρέχει την ίδια υπηρεσία 
στα στοιχεία που απαρτίζουν την ένωση των πεδίων ασφάλειας. Η πρώτη 
περίπτωση είναι µία µορφή συνδυασµένης ετερογενούς υπηρεσίας 
(heterogeneous service composition), ενώ η δεύτερη θεωρείται συνδυα-
σµένη οµογενής υπηρεσία (homogeneous service composition). 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες παραγράφους, οι ΤΤΡ λειτουργούν 

ως αρχές ασφάλειας (security authorities) για τα πεδία των στοιχείων που 
έχουν υπό τον έλεγχο τους και για τις πολιτικές ασφάλειας που υλοποιούν. 
Η ανάλυση των υπηρεσιών ΤΤΡ στα πλαίσια µιας υπηρεσίας ασφάλειας 
οργανώνεται είτε από τη συνιστώσα ασφαλούς υποστήριξης δοσοληψιών, 
είτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες των ΤΤΡ, είτε από αµφότερες τις 
προαναφερόµενες. 
Για παράδειγµα, η υπηρεσία µη-αποποίησης µπορεί να δοµηθεί µε δύο 

διαφορετικούς τρόπους: στην περίπτωση Α η εγγραφή ταυτότητας (ID 
registration) και η πιστοποίηση κλειδιού (key certification) επικαλούνται 
απευθείας τη συνιστώσα της υπηρεσίας ασφάλειας µη-αποποίηση. 
Στην περίπτωση Β, η αίτηση για εγγραφή ταυτότητας απευθύνεται στην 

υπηρεσία πιστοποίησης κλειδιού, αλλά µεταβιβάζεται από αυτήν στην 
αρµόδια συνιστώσα για εγγραφή ταυτότητας. Και στις δύο προα-
ναφερόµενες περιπτώσεις υπάρχει µία ανάλυση τόσο των πεδίων ασφά-
λειας όσο και των πολιτικών ασφάλειας. 

 
 

 
Σχήµα 3.11: Παράδειγµα ανάλυσης υπηρεσίας ΤΤΡ. 

 
 
Στη γενική περίπτωση, ανεξάρτητα από τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική, 

η ανάλυση των υπηρεσιών ΤΤΡ (Σχήµα 3.11) οδηγεί σε ανάλυση των πεδίων 
ασφάλειας και οδηγεί σε εγκατάσταση σχέσεων µεταξύ αυτών. Έτσι όταν 
ένα πεδίο ασφάλειας Α, το οποίο διαχειρίζεται από µία ΤΤΡ, πρέπει να 
συνδυαστεί µε ένα πεδίο ασφάλειας Β το οποίο µε τη σειρά του 
διαχειρίζεται από µία άλλη ΤΤΡ, µπορούν να ανακύψουν οι παρακάτω 
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καταστάσεις: 
• Αν το πεδίο ασφάλειας Α είναι ανεξάρτητο από το πεδίο ασφάλειας Β 

(Σχήµα 3.12α), δηλαδή τα πεδία ασφάλειας δεν έχουν κοινά στοιχεία, τότε 
οι ΤΤΡ δεν είναι συνδεδεµένοι και δεν υφίστανται κανόνες εξαγωγής 
συµπερασµάτων µεταξύ των υπηρεσιών ασφάλειας. 

 
 

 
Σχήµα 3.12: Πιθανές σχέσεις πεδίων ασφάλειας. 
 
 

•   Αν το πεδίο ασφάλειας Α είναι υποπεδίο (sub-domain) του πεδίου 
ασφάλειας Β (Σχήµα 3.12β) ή ισοδύναµα το πεδίο ασφάλειας Β είναι 
υπερπεδίο (super-domain) του πεδίου ασφάλειας Α, δηλαδή τα στοιχεία 
του Α περιέχονται στο Β, τότε η ΤΤΡ Α έχει µεταβιβάσει τη δικαιοδοσία για 
το υποπεδίο Α στην ΤΤΡ Β και η πολιτική ασφάλειας που τηρείται από την 
ΤΤΡ Α δεν παρουσιάζει σηµεία αντιφατικότητας µε την τηρούµενη στην 
ΤΤΡ Β. 

 
•   Αν το πεδίο ασφάλειας Α συσχετίζεται µε το πεδίο ασφάλειας Β µέσω 

ενός κοινού υποπεδίου C (Σχήµα 3.12γ), δηλαδή το υποπεδίο C περι-
λαµβάνει κοινά στοιχεία των συσχετισµένων (associated) υποπεδίων Α και 
Β, τότε στην ΤΤΡ C έχει µεταβιβασθεί δικαιοδοσία για κάποια στοιχεία του 
Α και του Β και η πολιτική ασφάλειας που τηρείται από τα Α και Β δεν 
παρουσιάζει αντιφατικότητα µε την πολιτική ασφάλειας που τηρείται από 
την C, τουλάχιστον για τα κοινά στοιχεία. 

 
Επιπροσθέτως της σύνθεσης των πεδίων, η σύνθεση των υπηρεσιών ΤΤΡ 

οδηγεί σε σύνθεση των αντιστοίχων πολιτικών ασφάλειας οι οποίες 
τηρούνται. Η τελική σύνθεση των πολιτικών ασφάλειας αποτελείται από τις 
επιµέρους πολιτικές ασφάλειας και από την πολιτική ασφαλούς 
αλληλεπίδρασης (secure interaction policy) η οποία θέτει τους κανόνες της 
σύνθεσης. Οι αρχικές πολιτικές ασφάλειας εφαρµόζονται από τις 
αντίστοιχες ΤΤΡ, ενώ η πολιτική ασφαλούς αλληλεπίδρασης τηρείται από 
τη λειτουργική συνιστώσα που είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση των 
υπηρεσιών ΤΤΡ (στο προηγούµενο παράδειγµα από τη συνιστώσα ασφα-
λούς υποστήριξης δοσοληψιών ή από την ΤΤΡ). 

 
 
 

 96



 
3.2.8.1 Σύνθεση Οµογενών Υπηρεσιών ΤΤΡ 
 
Υπηρεσίες ΤΤΡ χαρακτηρίζονται ως οµογενείς (homogenous) αν προ-

σφέρουν τον ίδιο τύπο υπηρεσιών στα αντίστοιχα πεδία ασφάλειας, αλλά 
όχι κατ' ανάγκη µε την ίδια µορφή. Σε αυστηρότερη διατύπωση, οµογενείς 
υπηρεσίες ΤΤΡ καλούνται εκείνες για τις οποίες: 

•   όλα τα στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο ασφάλειας έχουν συµβατή 
σηµασιολογία 

•   οι υπηρεσίες που προσφέρουν έχουν συµβατή σηµασιολογία 
•   τηρούν συµβατές πολιτικές ασφάλειας. 
Ακραία περίπτωση συµβατικότητας αποτελεί η ταυτότητα (identity), υπό 

την έννοια ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ταυτόσηµες, αλλά 
διαφέρουν τα πεδία ασφάλειας. 
Η σύνθεση οµογενών υπηρεσιών ΤΤΡ έχει την έννοια της ενοποίησης 

ανεξάρτητων πεδίων ασφάλειας, ώστε οι υπηρεσίες ασφάλειας που τις 
χρησιµοποιούν στα επιµέρους πεδία µπορούν να επεκταθούν σε δια-
πεδιακές δοσοληψίες (cross-domain). Σχετικές ανάγκες προκύπτουν όταν 
πεδία ασφάλειας καλύπτουν αποµακρυσµένες γεωγραφικές περιοχές ή 
ανεξάρτητους επιχειρηµατικούς τοµείς. Η σύνθεση αλληλοεξαρτώµενων 
πεδίων ασφάλειας δεν είναι απαραίτητο να µελετηθεί, αφού η 
αλληλεξάρτηση δηλώνει ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί σχέσεις µεταξύ των 
αντιστοίχων ΤΤΡ εκ των προτέρων και δε χρειάζεται να αναλυθούν 
περαιτέρω. Το σηµείο αυτό υποδηλώνει εκ νέου ότι όποτε οι ΤΤΡ συντί-
θενται, η σύνθεση υπονοεί την αλληλεξάρτηση των επιµέρους πεδίων. 
Με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών, οι σχέσεις µεταξύ των πεδίων 

ασφάλειας µπορούν να αποτελέσουν 
•   είτε µία σχέση υπερπεδίου / υποπεδίου 
•   είτε µία σχέση συσχετισµένου πεδίου / τοµής πεδίων 
•   είτε µία ενδιάµεση σχέση συνδυασµού συσχετισµένων πεδίων / τοµής 

πεδίων. 
Αναλυτικά, σε κάθε µία από τις τρεις περιπτώσεις ισχύουν τα παρακάτω: 
Η σχέση υπερπεδίου / υποπεδίου (Σχήµα 3.13) δηµιουργείται όταν µία 

ΤΤΡ απορροφά το πεδίο της άλλης, αλλά αφήνει στην απορροφούµενη ΤΤΡ 
τη δικαιοδοσία στα περιλαµβανόµενα στοιχεία. Σε οριακή περίπτωση, η 
απορροφούµενη ΤΤΡ µπορεί να τερµατισθεί. 
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Σχήµα 3.13: Σχέση υπερπεδίου / υποπεδίου. 
 
Η σχέση συσχετισµένου πεδίου / τοµής πεδίων (Σχήµα 3.14) δηµιουργεί-

ται όταν αµφότερες οι ΤΤΡ διατηρούν τη δικαιοδοσία τους στα στοιχεία 
των αντίστοιχων πεδίων. Το κοινό πεδίο είναι απλώς η ένωση των επι-
µέρους πεδίων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο πεδίων µπορεί να γίνει 
αντικείµενο χειρισµού από µία υψηλότερου επιπέδου τρίτη αρχή, ή από την 
πρώτη και δεύτερη ΤΤΡ αν έχουν επιτευχθεί αµοιβαία αποδεκτές διµερείς 
συµφωνίες. Για παράδειγµα, η ενοποίηση δύο εξυπηρετών πιστοποίησης 
(certification servers) µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: ο πρώτος 
τρόπος είναι οι εξυπηρέτες µετά από αµοιβαία συµφωνία να εκκινούν 
διαδικασίες και µηχανισµούς µε τους οποίους τα ηλεκτρονικά 
πιστοποιητικά δηµιουργούµενα από τα αντίγραφα τους να αναγνωρίζονται 
στα αντίστοιχα πεδία. Ο δεύτερος τρόπος είναι να στραφούν σε µία 
υψηλότερου επιπέδου ΤΤΡ, την οποία αµφότεροι εµπιστεύονται. 
Σε κάθε περίπτωση, αµοιβαία αναγνώριση µπορεί να γίνει υποχρεωτική 

από το φορέα ∆ηµιουργίας Κανόνων και Κανονιστικών Ρυθµίσεων (rules 
and regulations creating body) (Σχήµα 3.4, τµήµα 1). Αυτό ακριβώς 
επιβεβαιώνει ότι οι κανόνες και οι κανονιστικές ρυθµίσεις έχουν επίδραση 
στην αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ΤΤΡ. 

 

 
Σχήµα 3.14: Σχέση συσχετισµένου πεδίου / τοµής πεδίων. 
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Η ενδιάµεση σχέση συνδυασµού συσχετισµένων πεδίων / τοµής πεδίων 
µπορεί να παρουσιασθεί όταν συνδυασθούν σχήµατα συσχετισµένων 
πεδίων / τοµής πεδίων. Αν οι υπηρεσίες ΤΤΡ, τα πεδία ΤΤΡ και οι πολιτικές 
ασφάλειας είναι συµβατές αλλά έχουν διαφορετική µορφή, τότε η σύνθεση 
των ΤΤΡ οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης συγκεκριµένων λειτουργιών για τον 
εναρµονισµό των µορφών και τη διαλειτουργικότητα των δύο πεδίων. Οι 
λειτουργίες αυτές µπορεί να γίνουν αντικείµενο χειρισµού είτε από τις 
αρχικές ΤΤΡ, είτε από τη νέα κοινή ΤΤΡ που προέκυψε από την τοµή των 
πεδίων. Αντίστοιχες λειτουργίες περιγράφονται στις γενικευµένες 
αφαιρετικές λειτουργίες, σε επόµενες παραγράφους. 

 
 

 
Σχήµα 3.15: Στιγµιότυπο σύνθεσης οµογενών υπηρεσιών ΤΤΡ. 
 
 
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις περιγράφονται στο Σχήµα 3.15 το οποίο 

επεκτείνει το Σχήµα 3.4, τµήµα 4, στις περιπτώσεις σύνθεσης οµογενών 
υπηρεσιών ΤΤΡ. Στο διάγραµµα αυτό τονίζεται ότι η σύνθεση οµογενών 
υπηρεσιών ΤΤΡ επιτυγχάνεται από την απευθείας ανταλλαγή συµφωνιών 
διαλειτουργικότητας, διαλειτουργικών δεδοµένων, ενδεχοµένως µε 
αξιοποίηση υψηλότερου επιπέδου ΤΤΡ. 

 
 
3.2.8.2 Σύνθεση Ετερογενών Υπηρεσιών ΤΤΡ 
 
Ως ετερογενείς (heterogenous) καλούνται οι υπηρεσίες µιας ΤΤΡ, οι 

οποίες απλώς δεν µπορούν να θεωρηθούν οµογενείς. Η σύνθεση ετερο-
γενών υπηρεσιών σηµαίνει τη δηµιουργία µιας λειτουργικά περισσότερο 
πλήρους υπηρεσίας αποτελούµενης από απλούστερες συνιστώσες ΤΤΡ. Για 
παράδειγµα, µία συνολική υπηρεσία Αυθεντικοποίησης µιας ΤΤΡ µπορεί να 
απαρτίζεται από ένα συνδυασµό επιµέρους υπηρεσιών, όπως της 
υπηρεσίας Εγγραφής Ονοµάτων, της υπηρεσίας ∆ηµιουργίας Κλειδιών και 
της υπηρεσίας Πιστοποίησης Κλειδιών. 
Σύνθεση υπηρεσιών ΤΤΡ και ανοιχτών συστηµάτων Σκοπός του 

συνδυασµού των υπηρεσιών και πεδίων ΤΤΡ είναι η υλοποίηση µιας 
µεθόδου για την περαιτέρω επέκταση της παροχής ανοιχτού περιβάλλοντος 
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(openness) ενός υπολογιστικού συστήµατος. Ο συνδυασµός των πεδίων 
ΤΤΡ δηµιουργεί ένα δίκτυο παροχέων υπηρεσιών ΤΤΡ. Ο συνδυασµός 
αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: 

•   στατικά (statically), µε αξιοποίηση διµερών ή πολυµερών συµφωνιών 
µεταξύ των ίδιων των ΤΤΡ. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα ζητήµατα σε 
σχέση µε την οργάνωση, την αρχιτεκτονική και τις ανταλλαγές στο πεδίο 
που έχει προκύψει από τη σύνδεση, είναι τµήµα των διαπραγµατεύσεων 
οπότε υπάρχει πλήρης ελευθερία επιλογών σε σχέση µε τις τεχνικές λύσεις 
για διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ΤΤΡ. Επεκτάσεις ή τροποποιήσεις 
του πεδίου που έχει προκύψει µετά τη σύνδεση απαιτεί κάθε φορά νέες 
διαπραγµατεύσεις και επανασχεδιασµό, οπότε η παροχή ανοιχτού 
περιβάλλοντος των υπηρεσιών είναι περιορισµένη. 

•   δυναµικά (dynamically), δηλαδή οι υπηρεσίες ΤΤΡ καθορίζουν δυνα-
µικά µε ποιόν ακριβώς τρόπο και µε ποιους άλλους ΤΤΡ πρέπει να 
διαλειτουργούν για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στα πλαίσια της 
δοσοληψίας. Αυτή η συγκεκριµένη και ευέλικτη προσέγγιση για την 
ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη επίτευξη ανοιχτού περιβάλλοντος 
προϋποθέτει ότι: 
► οι ληφθείσες συµφωνίες πρέπει να εναρµονίζουν τόσο τη λειτουρ-
γικότητα όσο και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ΤΤΡ σε υψηλό 
επίπεδο 
► πρέπει να ορισθούν και να γίνουν αποδεκτά πρότυπα για τη δια-
λειτουργικότητα στα πλαίσια του δικτύου. 
 
Ένα κλασικό στιγµιότυπο ανοιχτού και δυναµικού σχήµατος προ-

σπέλασης αποτελεί το πλαίσιο αυθεντικοποίησης ITU-T X.509 [5], όπου 
υπηρεσίες πιστοποίησης περιλαµβάνονται σε µία δοσοληψία στα πλαίσια 
της οποίας δεν έχει προηγηθεί συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης. 
Η ανάκληση της δικαιοδοσίας, η συµβατότητα των πολιτικών ασφάλειας 

και γενικά η συνολική έννοια της διαλειτουργικότητας βασίζεται στη 
θεµελιώδη ιδιότητα ότι σχέση εµπιστοσύνης υπάρχει µεταξύ άµεσα 
επικοινωνούντων ΤΤΡ ενώ η σχέση αυτή πρέπει να είναι µεταβατική. Η 
αµοιβαία εµπιστοσύνη πρέπει να εξακριβώνεται και διασφαλίζεται και από 
τα δύο µέρη ή να προκύπτει ως αποτέλεσµα αποδοχής τεχνικών, όπως 
αυτές που αναφέρθηκαν στην ενότητα Εµπιστοσύνη και Ασφάλεια. Γενικά, 
η απαίτηση οι πολιτικές ασφάλειας συνδυασµένων πεδίων να είναι 
συµβατές προϋποθέτει ότι οι συσχετιζόµενες ΤΤΡ πρέπει να εντάσσονται 
σε συµβατά επίπεδα ασφάλειας. Η υποχρέωση να ακολουθείται ο κανόνας 
αυτός είναι αρµοδιότητα και υπευθυνότητα του αντίστοιχου φορέα 
διαπίστευσης και εποπτείας (accreditation and auditing body). 
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3.2.9 Γενικευµένες Αφαιρετικές λειτουργίες ΤΤΡ 
 
Με βάση το σχήµα το οποίο παρουσιάστηκε στις προηγούµενες παρα-

γράφους, µπορούµε να αναλύσουµε τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
έναν ΤΤΡ σε έναν αριθµό γενικευµένων λειτουργιών (generic functions) οι 
οποίες είναι εφαρµόσιµες στο σύνολο των ΤΤΡ. Οι λειτουργίες αυτές 
µπορούν να κατανεµηθούν ως εξής: 

•  σε µη αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες (manual), όταν η συγκεκριµένη 
λειτουργία περιλαµβάνει κυρίως ενέργειες που υλοποιούνται από το 
προσωπικό υποστήριξης των υπηρεσιών 

•  σε αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες (automated), όταν η συγκεκριµένη 
λειτουργία απαιτεί µηδενική ή ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση 

•  σε ηµιαυτοµατοποιηµένες λειτουργίες (semi-automated), όταν η 
συγκεκριµένη λειτουργία µπορεί να ενταχθεί σε µία ενδιάµεση κατάσταση. 
Το σύνολο των λειτουργιών παρέχονται από την ΤΤΡ στα πλαίσια µιας 

συγκεκριµένης πολιτικής ασφάλειας. Στις περιπτώσεις που αυτή η πολιτική 
ασφάλειας παρέχει µία συγκεκριµένη λειτουργία σε αιτούντες για 
εξυπηρέτηση που την επικαλούνται, πρέπει να προηγηθεί αξιόπιστη 
ταυτοποίηση και αυθεντικοποίησή τους, πριν παρασχεθεί η αντίστοιχη 
υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι µηχανισµοί που απαιτούνται για την ταυ-
τοποίηση και την αυθεντικοποίησή θεωρούνται τµήµα της συγκεκριµένης 
πολιτικής ασφάλειας. Οι περισσότερες λειτουργίες µπορούν να 
περιλαµβάνουν τόσο οµογενείς όσο και ετερογενείς λειτουργίες. 

 
 
3.2.9.1 Μη Αυτοµατοποιηµένες Λειτουργίες 
 
Οι µη αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες, οι οποίες εφαρµόζονται σε αρκε-

τές υπηρεσίες ΤΤΡ και κατά συνέπεια παρέχονται από παροχείς υπηρεσιών 
ΤΤΡ, είναι: 

•   Ρύθµιση ΤΤΡ (regulate ΤΤΡ): Περιλαµβάνει τη δηµιουργία κανόνων, 
κωδίκων πρακτικής, οδηγιών διαχείρισης και αρχών λειτουργίας, 
συνιστώσες οι οποίες στο σύνολο τους υποβοηθούν τη λειτουργία των 
υπηρεσιών ΤΤΡ. Η λειτουργία αυτή παρέχεται από πλαίσια που 
διαµορφώνουν διεθνείς οργανισµοί, κυβερνήσεις κρατών, επαγγελµατικές 
οργανώσεις κλπ. 

•   ∆ιαπίστευση ΤΤΡ (accredit ΤΤΡ): Περιλαµβάνει την αναγνώριση µιας 
ΤΤΡ ως ικανοποιούσας το σύνολο των απαιτήσεων που έχουν τεθεί για µία 
συγκεκριµένη υπηρεσία CSP, σε συγκεκριµένο πλαίσιο και συνεπώς είναι 
αποδεκτή να λειτουργεί σε δεδοµένο κανονιστικό περιβάλλον. Η 
αναγνώριση αυτή έχει επιτευχθεί µε αυστηρά επιβεβαιωµένο τρόπο, ενώ η 
λειτουργία αυτή παρέχεται από φορείς διαπίστευσης (accreditation 
bodies). Η παρεχόµενη διαπίστευση πρέπει να έχει πεπερασµένη χρονική 
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διάρκεια και να υπόκειται σε σχετική εποπτεία. 
•   Εγκατάσταση λειτουργίας ΤΤΡ (set-up ΤΤΡ): Περιλαµβάνει την έναρ-

ξη παροχής µιας υπηρεσίας ΤΤΡ, ενώ θα µπορούσε να απαιτεί κάποιας 
µορφής διαπίστευση. Επίσης υπονοεί δραστηριότητες όπως τεχνική 
ανάπτυξη και υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και εγκατάσταση και 
συντήρηση των βασικών παραµέτρων ασφάλειας. 

•   ∆ιαπραγµάτευση διαλειτουργικότητας (negotiate interoperability): 
Περιλαµβάνει τις διαπραγµατεύσεις µε άλλους ΤΤΡ ή δίκτυα ΤΤΡ, µε σκοπό 
την επίτευξη συµφωνιών διαλειτουργικότητας µε στατικό τρόπο. Στα 
πλαίσια αυτά, περιλαµβάνεται η εγκατάσταση συγκεκριµένης πολιτικής 
διαλειτουργικότητας, καθώς και η συµµόρφωση µε υφιστάµενα σχετικά 
πρότυπα. 

•   Εποπτεία ΤΤΡ (audit TTP): Περιλαµβάνει τον έλεγχο, την εποπτεία 
και την επιθεώρηση της απόδοσης µιας υπηρεσίας ΤΤΡ, ώστε να επα-
ληθευθεί µε αυστηρό τρόπο η συµµόρφωση της µε το επίπεδο διαπίστευσης 
της, καθώς και η ικανότητα και επάρκεια της για τη συνεχή παροχή της 
υπηρεσίας αυτής. Η λειτουργία αυτή συνήθως ελέγχεται από το φορέα 
διαπίστευσης. 

•  Παροχή στοιχείων διαιτητικού χαρακτήρα (arbitrate litigation): Περι-
λαµβάνει την παροχή αποδεικτικού υλικού, το οποίο µπορεί να υπο-
βοηθήσει το έργο της δικαστικής αρχής σε περίπτωση διαµάχης µεταξύ 
επικοινωνούντων φορέων στα πλαίσια µιας δοσοληψίας. 

 
 
3.2.9.2 Ηµιαυτοµατοποιηµένες Λειτουργίες 
 
Οι γενικευµένες αυτές λειτουργίες θεωρούνται ως ηµιαυτοµατοποιηµέ-

νες αφού, παρά το γεγονός ότι περιλαµβάνουν αυτοµατοποιηµένες δια-
δικασίες, απαιτούν επικουρικά υπολογίσιµη ανθρώπινη παρέµβαση η 
οποία καθορίζεται από διαχειριστικές και νοµικές θεωρήσεις των λει-
τουργιών. Οι ηµιαυτοµατοποιηµένες αυτές λειτουργίες είναι: 

•   Ασφάλιση δοσοληψίας (underwrite transaction): Περιλαµβάνει τη 
διασφάλιση ότι µία ΤΤΡ θα καλύψει, εντός ενός καθορισµένου ορίου, τις 
ζηµιές οι οποίες θα µπορούσαν να προκληθούν κατά την υλοποίηση µιας 
συναλλαγής χρησιµοποιώντας µία υπηρεσία ασφάλειας της ΤΤΡ. Η 
υπηρεσία ασφάλισης µπορεί να είναι απόρροια µιας άλλης συγκεκριµένης 
λειτουργίας που παρέχει η ΤΤΡ (π.χ. ηλεκτρονική πιστοποίηση) και µπορεί 
να περιοριστεί στις βλάβες που προκαλούνται από την αποτυχία της 
λειτουργίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, περιλαµβάνεται και µη 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία για την αποδοχή της έκτασης της νοµικής 
υποχρέωσης που δηµιουργείται. Σύνθετες λειτουργίες συνήθως 
εµφανίζονται σε σχήµατα όπου µία ΤΤΡ απαιτεί ασφάλιση της 
επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων του. 
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•   Εγκατάσταση στοιχείων ΤΤΡ (install TTP element): Περιλαµβάνει ένα 
στιγµιότυπο της ολοκληρωµένης λειτουργίας εγκατάστασης µιας ΤΤΡ. Στα 
πλαίσια της λειτουργίας αυτής εγκαθίσταται ένα σύνολο πληροφοριών 
ασφάλειας (security information), οι οποίες συσχετίζονται µε το στοιχείο 
αυτό και περιλαµβάνονται στο πεδίο ασφάλειας το οποίο διαχειρίζεται η 
ΤΤΡ. Το πιο συνηθισµένο στοιχείο σε ένα πεδίο ασφάλειας ΤΤΡ είναι ο ίδιος 
ο συνδροµητής της υπηρεσίας ΤΤΡ και η δηµιουργία των πληροφοριών 
ασφάλειας περιλαµβάνει, για παράδειγµα, τη δηµιουργία του µοναδικού 
ονόµατος, τη δηµιουργία ενός µοναδικού ζεύγους κλειδιών, την παροχή 
προσωπικού διακριτικού κλπ. 

•   Μεταβολή πληροφοριών ασφάλειας (change ΤΤΡ info): Περιλαµβάνει 
ένα στιγµιότυπο της µεταβολής των πληροφοριών ασφάλειας που 
παρέχονται στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας ΤΤΡ. Η λειτουργία 
αυτή τροποποιεί τις πληροφορίες ασφάλειας που είχαν αρχικά 
εγκατασταθεί από τη λειτουργία που ονοµαζόταν εγκατάσταση 
πληροφοριών ΤΤΡ. 

•   Ακύρωση πληροφοριών ΤΤΡ (invalidate TTP info): Περιλαµβάνει ένα 
στιγµιότυπο της ακύρωσης πληροφοριών ασφάλειας που εφαρµόζονται σε 
µία συγκεκριµένη υπηρεσία ΤΤΡ. Η λειτουργία αυτή ακυρώνει τη χρήση 
όλων των πληροφοριών ασφάλειας, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί ή 
τροποποιηθεί κατά το παρελθόν. Είναι δυνατό, για οποιονδήποτε λόγο, οι 
πληροφορίες ασφάλειας είτε να γίνουν αρκετά παλαιές είτε να γίνουν 
αναξιόπιστες, οπότε απαιτείται ακύρωση τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
αντικαθίστανται απλώς, αφού ενδεχοµένως να λάβει χώρα µελλοντική 
αναφορά σε αυτές για θέµατα υπηρεσιών ασφάλειας που παρασχέθηκαν 
κατά το παρελθόν. Τυπικό παράδειγµα ακύρωσης πληροφοριών 
εµφανίζεται σε υπηρεσία µη-αποποίησης, η οποία βασίζεται σε 
ηλεκτρονικά πιστοποιητικά τα οποία περιέχουν δηµόσια-κλειδιά: το ζεύγος 
(δηµόσιο-κλειδί, ιδιωτι-κό-κλειδί) πρέπει να ακυρωθεί είτε λίγο πριν τη 
λήξη της διάρκειας ζωής του, είτε αµέσως µετά την προσβολή του, ώστε 
κανένας επίδοξος εισβολέας να µην µπορεί να το χρησιµοποιήσει για να 
υπογράψει νέες δοσοληψίες. Παρόλα αυτά πρέπει να παραµείνει 
προσπελάσιµο για να επαληθεύει ψηφιακές υπογραφές επισυναπτόµενες 
σε παλαιότερες δοσοληψίες, αν αυτό απαιτηθεί. Βεβαίως υπονοείται ότι 
έχουν ληφθεί.όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προληφθεί η δηµιουργία 
πλαστογραφηµένων προηγούµενων δοσοληψιών. 

•   ∆ιαγραφή στοιχείων ΤΤΡ (un-enroll TTP element): Περιλαµβάνει ένα 
στιγµιότυπο της διαγραφής στοιχείων από µία συγκεκριµένη υπηρεσία 
ΤΤΡ. Η λειτουργία αυτή διαγράφει από το πεδίο της ΤΤΡ ένα στοιχείο το 
οποίο είχε παλαιότερα καταγραφεί από µία λειτουργία εγκατάστασης 
στοιχείων ΤΤΡ. Η λειτουργία αυτή διαγράφει όλες τις πληροφορίες 
ασφάλειας που συσχετίζονται µε το στοιχείο αυτό. Είναι εξίσου χρήσιµη µε 
τη λειτουργία ακύρωσης πληροφοριών, αλλά µπορεί να απαιτεί το σύνολο 
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πληροφοριών ασφάλειας να παραµένει προσπελάσιµο και αργότερα, για 
ενδεχόµενη επαλήθευση παλαιότερων δοσοληψιών. Τυπικό παράδειγµα 
αποτελεί η διαγραφή συνδροµητή από πεδίο της ΤΤΡ. 

 
 
3.2.9.3 Αυτοµατοποιηµένες Λειτουργίες 
 
Αυτοµατοποιηµένες θεωρούνται οι λειτουργίες µιας ΤΤΡ, οι οποίες 

περιλαµβάνουν ελάχιστη ή µηδενική ανθρώπινη παρέµβαση κατά το χει-
ρισµό τους. Οι λειτουργίες αυτές είναι: 

•   ∆ηµιουργία έµπιστων πληροφοριών (generate trusted info): Περιλαµ-
βάνει ένα στιγµιότυπο της δηµιουργίας ή ενηµέρωσης έµπιστων πλη-
ροφοριών ασφάλειας οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο στοιχείο 
και προστίθενται στις πληροφορίες ασφάλειας που δηµιουργήθηκαν κατά 
τη στιγµή της αρχικής εγκατάστασης. Οι πληροφορίες αυτές, ουσιαστικά, 
αφορούν τη συνεχή χρήση της υπηρεσίας ΤΤΡ από ένα συναλλασσόµενο σε 
µία δεδοµένη δοσοληψία. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η καταγραφή 
εγγραφών παρακολούθησης, η ιχνηλά-τηση υπογεγραµµένων δοσοληψιών, 
καθώς και άλλα στοιχεία όπως εγγραφές εποπτείας. Αντίστοιχα, οι 
πληροφορίες ασφάλειας που δηµιουργήθηκαν κατά την εγκατάσταση 
σχετίζονται περισσότερο µε τον ορισµό του πεδίου της ΤΤΡ. 

•   Προµήθεια έµπιστων πληροφοριών (supply trusted info): 
Περιλαµβάνει ένα στιγµιότυπο της παρέµβασης της ΤΤΡ στο σύνολο των 
πληροφοριών ασφάλειας µε την παροχή πληροφοριών ασφάλειας, οι 
οποίες ζητήθηκαν από τον καλούντα τη λειτουργία. Οι πληροφορίες 
παρέχονται ανεξάρτητα αν αυτές δηµιουργήθηκαν είτε από τη λειτουργία 
εγκατάστασης στοιχείου ΤΤΡ, είτε από τη λειτουργία δηµιουργίας 
έµπιστων πληροφοριών. Η προµήθεια-παροχή πληροφοριών µπορεί να 
περιοριστεί από την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας σε κυβερνητικό επίπεδο. 

•   Επιβεβαίωση έµπιστων πληροφοριών (verify trusted info): 
Περιλαµβάνει ένα στιγµιότυπο επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας των 
πληροφοριών ασφάλειας, όπως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι 
πληροφορίες που τροφοδοτούνται ως είσοδος στη λειτουργία αυτή έχουν 
δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια της ΤΤΡ. Η λειτουργία αυτή µπορεί να 
θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση της λειτουργίας προµήθειας έµπιστων 
πληροφοριών, όπου οι πληροφορίες ασφάλειας έχουν µορφή δίτιµη 
εκφράζοντας την ορθότητα των υπό θεώρηση πληροφοριών ασφάλειας. 

•   Παροχή ιχνών εποπτείας (supply audit trace): Περιλαµβάνει ένα στιγ-
µιότυπο της λειτουργίας προµήθειας έµπιστων πληροφοριών, µε 
προσανατολισµό στην παροχή ιχνών εποπτείας είτε σε υπηρεσία επο-
πτείας, είτε σε υπηρεσία διαιτησίας, είτε σε φορέα εποπτείας ΤΤΡ. 
∆ιαχωρίζεται από τη λειτουργία προµήθειας έµπιστων πληροφοριών 
ακριβώς λόγω της σπουδαιότητας στο σχήµα των ΤΤΡ. 
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•   Παροχή αποδεικτικού υλικού (supply evidence): Περιλαµβάνεται ένα 
στιγµιότυπο της λειτουργίας προµήθειας έµπιστων πληροφοριών, µε 
προσανατολισµό στην παροχή εξειδικευµένου αποδεικτικού υλικού σε 
υπηρεσίες διαιτησίας. ∆ιαχωρίζεται από τη λειτουργία προµήθειας 
έµπιστων πληροφοριών ακριβώς λόγω της σπουδαιότητας στο σχήµα των 
ΤΤΡ. 

•   Εγκατάσταση ασφαλούς πολιτικής διαλειτουργικότητας (establish 
secure interoperation policy): Περιλαµβάνεται ένα στιγµιότυπο επι-
κοινωνίας της ΤΤΡ µε άλλη ΤΤΡ όταν εκτελείται µία από τις προα-
ναφερθείσες λειτουργίες και πρέπει να καθορισθούν παράµετροι πολιτικής 
ασφαλούς διαλειτουργικότητας, αφού ακολουθείται ο δυναµικός τρόπος 
ορισµού των παραµέτρων. Ο καθορισµός των παραµέτρων αυτών 
συνυπολογίζει παραµέτρους από την προς εκτέλεση λειτουργία, από την 
πολιτική ασφάλειας του τοπικού CSP, καθώς και από την πολιτική 
ασφάλειας της αποµακρυσµένης ΤΤΡ. Ενδεχοµένως να απαιτηθούν 
απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ΤΤΡ, ανάλογα µε την 
ακολουθητέα πολιτική ασφαλούς διαλειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση 
όµως απαιτείται η διαθεσιµότητα στοιχείων της αποµακρυσµένης πολιτικής 
ασφάλειας µε συγκεκριµένη συντακτική και σηµασιολογική µορφή. 
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40  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Τεχνολογίες Αναχωµάτων Ασφάλειας (firewalls) 
 
 
4.1   Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναλυτική προσέγγιση της 

έννοιας των αναχωµάτων ασφάλειας (firewalls) και των στρατηγικών 
υλοποίησης τους. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι 
περιορισµοί των αναχωµάτων ασφάλειας, οι πολιτικές σχεδίασης τους, τα 
χαρακτηριστικά και η αρχιτεκτονική των διαφόρων κατηγοριών στις οποίες 
αυτά διακρίνονται. Σκοπός είναι να περιγραφούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των αναχωµάτων ασφάλειας, οι δυνατότητες και οι 
αδυναµίες τους σχετικά µε υπηρεσίες ασφάλειας, αλλά και ο τρόπος µε τον 
οποίο πρέπει να αξιοποιούνται από έναν οργανισµό στο πλαίσιο της 
ισχύουσας πολιτικής ασφάλειας. 
Στην παράγραφο 4.2 παρατίθενται οι βασικές έννοιες οι οποίες σχε-

τίζονται µε τα αναχώµατα ασφάλειας, οι δυνατότητες και οι περιορισµοί 
που επιφέρει η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων στο δίκτυο του οργα-
νισµού, καθώς και τα ζητήµατα που αφορούν στη σχεδίαση ενός αναχώ-
µατος ασφάλειας, όπως οι πολιτικές σχεδίασης και οι λειτουργικές 
απαιτήσεις σχεδίασης. Στην παράγραφο 4.3 αναλύονται τα βασικά χαρα-
κτηριστικά και η αρχιτεκτονική των διαφόρων κατηγοριών αναχωµάτων 
ασφάλειας καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε µιας από 
αυτές. Στην παράγραφο 4.4 αναφέρονται τα βήµατα που πρέπει να 
ακολουθήσει ένας οργανισµός κατά την εγκατάσταση ενός αναχώµατος 
ασφάλειας. Στις παραγράφους 4.5 και 4.6 συνοψίζονται τα θέµατα. 

 
 
4.2   Αναχώµατα Ασφάλειας 
 
4.2.1  Ορισµός 
 
Πολλοί οργανισµοί και επιχειρήσεις έχουν συνδέσει τα εσωτερικά τους 

δίκτυα µε το Internet, ενδιαφερόµενοι για λήψη χρήσιµων πληροφοριών 
από τον παγκόσµιο ιστό, αλλά και προσανατολισµένοι στις δυνατότητες 
του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης. Με τον τρόπο αυτό, όµως, τα εσωτερικά τους συστήµατα γίνονται 
ευπρόσβλητα σε κακόβουλη χρήση και επίθεση από εξωτερικούς χρήστες. 
Απαραίτητη φραγή της εισερχόµενης επιβουλής συνιστά ένα ανάχωµα 
ασφάλειας (firewall), δηλαδή µία διάταξη εξειδικευµένων µηχανισµών 
ασφάλειας που ελέγχει την πρόσβαση και τη µετακίνηση της πληροφορίας 
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µεταξύ ενός δικτύου που εµπιστευόµαστε και ενός δικτύου που δεν εµπι-
στευόµαστε απαραίτητα. Το ανάχωµα ασφάλειας δεν είναι απλώς ένα 
σύνολο συνιστωσών λογισµικού ή υλικού, αλλά η τεχνική έκφραση µιας 
συγκεκριµένης στρατηγικής προστασίας των πόρων ενός οργανισµού. 
Το ανάχωµα ασφάλειας µπορεί να οριστεί ως µία συλλογή από 

συστήµατα τοποθετηµένα στο σηµείο σύνδεσης της υπό προστασία 
δικτυακής περιοχής µε τα υπόλοιπα δίκτυα, που επιβάλλει µία προκα-
θορισµένη πολιτική ασφάλειας (security policy). Η εγκατάσταση ενός 
αναχώµατος ασφάλειας στον οργανισµό γίνεται µε σκοπό να βελτιωθεί το 
επίπεδο προστασίας των δεδοµένων και των υπολογιστικών πόρων του 
οργανισµού από εισβολείς. 

• Με τον όρο ανάχωµα ασφάλειας (firewall) εννοούµε συστήµατα ή 
οµάδες συστηµάτων τα οποία υλοποιούν τους κανόνες µιας πολιτικής 
ασφάλειας µεταξύ δύο δικτύων. Τις περισσότερες φορές (Σχήµα 4.1), το 
ένα από τα δύο δίκτυα είναι το Internet, αλλά ένα ανάχωµα ασφάλειας, στη 
γενική περίπτωση, µπορεί να τοποθετηθεί και µεταξύ δύο τυχαίων δικτύων 
υπολογιστών. 
Ο ρόλος του αναχώµατος ασφάλειας µπορεί να είναι τόσο η αποτροπή µη 

εξουσιοδοτηµένων προσβάσεων σε µία ασφαλή περιοχή, όσο και η 
αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εξόδου πληροφορίας από µία περιοχή. 
Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει ως θύρα ελέγχου της κίνησης και προς τις 
δύο κατευθύνσεις. Κρίσιµο σηµείο το οποίο πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, 
είναι ότι ένα ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά, 
ανεξαρτήτως από το πώς έχει σχεδιαστεί ή υλοποιηθεί, εάν δεν έχει 
καθοριστεί µία σαφής πολιτική ασφάλειας. Είναι δυνατόν ένα ανάχωµα 
ασφάλειας, το οποίο έχει εγκατασταθεί, διαµορφωθεί και λειτουργεί για να 
εξυπηρετήσει λανθασµένους σκοπούς, να δηµιουργήσει σηµαντικά 
προβλήµατα. Το ανάχωµα ασφάλειας που λειτουργεί σωστά υλοποιεί και 
ενισχύει την πολιτική ασφάλειας που βρίσκεται κάθε φορά σε ισχύ και που 
πρέπει να είναι συγκεκριµένη και σαφής. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι το 
ανάχωµα ασφάλειας αποτελεί την πρώτη γραµµή άµυνας του οργανισµού 
απέναντι στους επίδοξους εισβολείς, αλλά ποτέ τη µοναδική. 
Μερικά από τα σύγχρονα εµπορικά προϊόντα για αναχώµατα ασφάλειας 

επιχειρούν να τοποθετήσουν τα πάντα µέσα σε ένα απλό κουτί. 
Συνηθέστερα όµως ένα ανάχωµα ασφάλειας αποτελείται από πολλά µέρη, 
µερικά από τα οποία είναι δυνατό να αναλαµβάνουν και άλλες λειτουργίες 
εκτός απ' αυτές που επιτελούν ως µέρη του αναχώµατος ασφάλειας. Για 
παράδειγµα, η σύνδεση µε το Internet αποτελεί σχεδόν πάντοτε µέρος του 
αναχώµατος ασφάλειας. Επιπλέον, ακόµη και αν το ανάχωµα ασφάλειας 
βρίσκεται ολόκληρο µέσα σ' ένα απλό κουτί, σίγουρα δεν πρέπει να το 
µελετήσουµε χωριστά από την ιστοθέση (site) του οργανισµού που 
προστατεύει. 
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Σχήµα 4.1: Θέση ενός αναχώµατος ασφάλειας. 
 
 

4.2.2 ∆υνατότητες ενός Αναχώµατος Ασφαλείας 
 
Τα αναχώµατα ασφάλειας µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην 

ασφάλεια µιας ιστοθέσης. Μερικά, µάλιστα, από τα πλεονεκτήµατα της 
χρήσης των αναχωµάτων ασφάλειας επεκτείνονται και πέρα από την 
ασφάλεια. 
Η λειτουργικότητα των αναχωµάτων ασφάλειας εκτείνεται στα ακό-

λουθα: 
•   Το ανάχωµα ασφάλειας αποτελεί το επίκεντρο των αποφάσεων που 

σχετίζονται µε θέµατα ασφάλειας 
Το ανάχωµα ασφάλειας επιτρέπει στο διαχειριστή του δικτύου να ορίσει 

ένα κεντρικό σηµείο ελέγχου (choke point), το οποίο αποτρέπει την προ-
σπέλαση µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών στο προστατευµένο δίκτυο. Το 
ανάχωµα ασφάλειας απλοποιεί τη διαχείριση ασφάλειας, αφού ο έλεγχος 
προσπέλασης στο δίκτυο επικεντρώνεται κυρίως σε αυτό το σηµείο, το 
οποίο συνδέει τον οργανισµό µε τον εξωτερικό κόσµο και όχι στον κάθε 
υπολογιστή χωριστά µέσα σε ολόκληρο το δίκτυο. Η πρακτική αυτή είναι 
πολύ πιο αποτελεσµατική από τη διάχυση σχετικών αποφάσεων ασφάλειας 
σε διάφορα σηµεία. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας εφαρµόζει έλεγχο προσπέλασης (access 
control) από και προς το δίκτυο, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας την 
πολιτική ασφάλειας του οργανισµού 
Πρόκειται για την έκφραση του βασικού σκοπό ύπαρξης ενός αναχώµα-

τος ασφάλειας, ο οποίος επιτυγχάνεται συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερη πληροφόρηση για την ταυτότητα τόσο των πακέτων (packets) 
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όσο και των συνόδων (sessions) που διέρχονται µέσα από το ανάχωµα 
ασφάλειας. Με βάση αυτή την πληροφόρηση και µία ήδη καθορισµένη 
πολιτική ασφάλειας η οποία περιγράφει σε ποια πακέτα και σε ποιες 
συνόδους επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος, το ανάχωµα ασφάλειας 
αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή θα αρνηθεί την είσοδο ή έξοδο ενός 
πακέτου ή την έναρξη µιας συνόδου. Σε περίπτωση κατά την οποία απα-
γορευθεί η διέλευση, η αντίστοιχη σύνοδος στην οποία ανήκει το πακέτο 
αποτυγχάνει. Η µία από τις δυνατές πολιτικές ενός αναχώµατος ασφάλειας 
βασίζεται ακριβώς στην άρνηση σε οποιαδήποτε πρόσβαση η οποία δεν 
έχει σαφώς επιτραπεί. Χωρίς το ανάχωµα ασφάλειας, κάθε υπολογιστής 
στο εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισµού είναι εκτεθειµένος σε προσβολές 
από άλλους υπολογιστές του Internet. Αυτό σηµαίνει ότι η όλη ασφάλεια 
του εσωτερικού δικτύου εξαρτάται από το πόσο ισχυρά είναι τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας κάθε υπολογιστή του εσωτερικού δικτύου και 
άρα είναι τόσο ισχυρή όσο το πιο αδύνατο σύστηµα. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας προσφέρει αποτελεσµατική καταγραφή της 
δραστηριότητας στο δίκτυο (network activity logging) 
Εφόσον όλη η κίνηση διέρχεται από το ανάχωµα ασφάλειας, αυτό µπορεί 

να αποτελέσει ένα καλό σηµείο για τη συλλογή πληροφορίας σχετικά µε τη 
χρήση τόσο των συστηµάτων όσο και του δικτύου. Ένα αξιόπιστο ανάχωµα 
ασφάλειας καταγράφει όλες τις επιτρεπόµενες και µη δραστηριότητες σ' 
ένα αρχείο συµβάντων (activity log - audit log), το οποίο είναι διαθέσιµο 
στο διαχειριστή του δικτύου. Μερικά αναχώµατα ασφάλειας, επίσης, 
προσφέρουν και µηχανισµούς συναγερµού (alarms) ώστε να βοηθήσουν 
στον έγκαιρο εντοπισµό µιας ύποπτης δραστηριότητας τη στιγµή που αυτή 
λαµβάνει χώρα και στην άµεση πληροφόρηση του διαχειριστή. Επίσης, η 
καταγραφή των συµβάντων από το ανάχωµα ασφάλειας επιτρέπει στο 
διαχειριστή του δικτύου να εντοπίσει πιθανά σηµεία συµφόρησης του 
διαθέσιµου εύρους ζώνης του οργανισµού (bandwidth bottlenecks). 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας προστατεύει τα διαφορετικά δίκτυα εντός του 
ίδιου οργανισµού 
Ένα ανάχωµα ασφάλειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία 

ευαίσθητων σηµείων του δικτύου απέναντι σε πρόσβαση από άλλα σηµεία 
µέσα στο ίδιο δίκτυο. Μερικές φορές το ανάχωµα ασφάλειας µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να διαχωρίσει ένα τµήµα του δικτύου από κάποιο άλλο. 
Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να αποτρέψουµε την εξάπλωση σε ολόκληρο 
το δίκτυο ενδεχόµενων προβληµάτων που επηρεάζουν ένα συγκεκριµένο 
τµήµα. Σε µερικές περιπτώσεις αυτό µπορεί να συµβεί επειδή κάποιο 
τµήµα του δικτύου είναι πιο ευαίσθητο από κάποιο άλλο. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας έχει τη δυνατότητα απόκρυψης των πραγµα-
τικών διευθύνσεων της επιχείρησης 
Τα τελευταία χρόνια το Internet αντιµετωπίζει πρόβληµα διαθέσιµων IP 

διευθύνσεων. Αυτό σηµαίνει ότι οργανισµοί πού επιθυµούν να συνδεθούν 
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µε το Internet είναι πιθανό να µην µπορούν να αποκτήσουν αρκετές 
πραγµατικές IP διευθύνσεις ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των 
χρηστών τους. Το ανάχωµα ασφάλειας έχει τη δυνατότητα να ενσωµατώνει 
το NAT (Network Address Translator), το οποίο µεταφράζει τις εσωτερικές 
διευθύνσεις σε πραγµατικές και να αντιµετωπίζει το πρόβληµα της 
έλλειψης ή της αλλαγής διευθύνσεων στην περίπτωση που ένας οργανισµός 
αλλάζει παροχέα υπηρεσιών Internet. 
Συνοπτικά σηµειώνεται ότι τα αναχώµατα ασφάλειας µπορούν να 

εµποδίσουν µη επιθυµητή κίνηση, να κατευθύνουν την εσωτερική κίνηση 
σε πιο αξιόπιστα εσωτερικά συστήµατα, να αποκρύψουν ευαίσθητα ή 

ευπρόσβλητα συστήµατα τα οποία δεν είναι εύκολο να αποκοπούν και να 
προστατευτούν από το Internet, να αποκρύψουν ονόµατα συστηµάτων, 
τοπολογίες δικτύων και τύπους συσκευών δικτύων. 
Υπό µία οπτική, η ύπαρξη αναχώµατος ασφάλειας δηµιουργεί ένα σηµείο 

δυνητικής αποτυχίας (single point of failure). Πρέπει να σηµειωθεί, όµως, 
ότι αν η σύνδεση στο Internet αποτύχει, το εσωτερικό δίκτυο του 
οργανισµού θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα και µόνον η 
πρόσβαση στο Internet παύει να υφίσταται. 

 
 
4.2.3  Περιορισµοί ενός Αναχώµατος Ασφάλειας 
 
Ένα ανάχωµα ασφάλειας προσφέρει εξαιρετική προστασία απέναντι σε 

απειλές κατά του δικτύου, αλλά δεν αποτελεί ολοκληρωµένη λύση 
ασφάλειας. Υπάρχουν συγκεκριµένες απειλές, οι οποίες βρίσκονται πέρα 
από τις δυνατότητες ελέγχου του αναχώµατος ασφάλειας. Γι' αυτές τις 
απειλές απαιτούνται άλλες συµπληρωµατικές ενέργειες, όπως µηχανισµοί 
φυσικής προστασίας (physical security), ενσωµάτωση ασφάλειας σε 
επίπεδο εξυπηρέτη (server security), εκπαίδευση των χρηστών (user 
education) στο πλαίσιο του συνολικού πλάνου ασφάλειας (security plan) 
και άλλες. 
Οι αδυναµίες που παρουσιάζουν, γενικά, τα αναχώµατα ασφάλειας 

συνοψίζονται στα ακόλουθα : 
•  Το ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να προστατέψει από συνδέσεις οι 
οποίες δε διέρχονται από αυτο. 
Ένα ανάχωµα ασφάλειας παρέχει προστασία σε ένα περιβάλλον µόνον 

αν ελέγχει ολόκληρη την περίµετρο του περιβάλλοντος. Συνδέσεις που δε 
διέρχονται από το σηµείο που βρίσκεται το ανάχωµα ασφάλειας, προ-
φανώς δεν µπορούν να διασφαλισθούν απ' αυτό. Για παράδειγµα, αν 
επιτρέπεται στους χρήστες του εσωτερικού δικτύου να συνδέονται στο 
δίκτυο µε απευθείας ΡΡΡ συνδέσεις διαµέσου ενός παροχέα υπηρεσιών 
Internet, τότε παρακάµπτονται οι µηχανισµοί ασφάλειας του αναχώµατος 
ασφάλειας και δηµιουργούνται ευπάθειες (vulnerabilities) στο δίκτυο, τις 
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οποίες µπορεί να εκµεταλλευτούν ανεπιθύµητοι εισβολείς. Άλλο 
παράδειγµα αποτελεί µία ιστοθέση που επιτρέπει την πρόσβαση σε 
εσωτερικά συστήµατα και βρίσκεται πίσω από τον ανάχωµα ασφάλειας, 
στο εσωτερικό του υπό προστασία δικτύου. Συνεπώς, ένα ανάχωµα 
ασφάλειας µπορεί να ελέγξει αποτελεσµατικά την κίνηση που διέρχεται 
µέσα απ' αυτό, αλλά δεν µπορεί να αντιµετωπίσει επιθέσεις που δε σχε-
τίζονται µ' αυτό. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να προστατεύσει από 
προγράµµατα-ιούς 
Τα αναχώµατα ασφάλειας δεν ασκούν σε βάθος έλεγχο των δεδοµένων 

που εισέρχονται στο δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι πολλά αναχώµατα 
ασφάλειας ανιχνεύουν όλη την κίνηση για να καθορίσουν εάν επιτρέπεται 
η είσοδος στο εσωτερικό δίκτυο, η ανίχνευση αυτή αφορά στις διευθύνσεις 
και στις θύρες πηγής και προορισµού (source and destination addresses 
and port numbers) και όχι στις λεπτοµέρειες των δεδοµένων. Έτσι, 
ανακριβή δεδοµένα και ιοµορφικό λογισµικό (viral software) δεν µπορούν 
να ελεγχθούν. Είναι λοιπόν απαραίτητο κάθε οργανισµός να χρησιµοποιεί 
λογισµικό αντιµετώπισης ιοµορφών σε κάθε προσωπικό υπολογιστή και 
κυρίως στους εξυπηρέτες του, για την αντιµετώπιση σχετικών επιθέσεων 
από προγράµµατα ιούς. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να προστατεύσει απέναντι στις 
επιθέσεις κακόβουλων χρηστών από το εσωτερικό του οργανισµού 
Οι εσωτερικοί χρήστες είναι σε θέση να υποκλέψουν δεδοµένα, να κατα-

στρέψουν υλικό και λογισµικό, να τροποποιήσουν προγράµµατα και 
γενικότερα να παραβιάσουν την πολιτική ασφάλειας του οργανισµού χωρίς 
καν να έρθουν σε επαφή µε το ανάχωµα ασφάλειας. Οι εσωτερικές απειλές 
απαιτούν εσωτερικά µέτρα ασφάλειας, όπως ασφάλεια σε επίπεδο ξενιστή 
υπολογιστή (host security) και εκπαίδευση των χρηστών (user education). 
Επίσης, το ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να προστατέψει τον οργανισµό 
από επιθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων κακόβουλα άτοµα πείθουν 
υπαλλήλους της επιχείρησης να τους παραδώσουν άδεια εισόδου στο 
σύστηµα προσποιούµενοι ίσως το διαχειριστή του δικτύου (social 
engineering attacks). Οι χρήστες πρέπει να ενηµερωθούν σχετικά µε τις 
διάφορες απειλές, τη σηµασία της διατήρησης της µυστικότητας του 
συνθηµατικού τους και της περιοδικής αλλαγής του, αφού όσο καλή και να 
είναι η ασφάλεια του συστήµατος, η γνώση κάποιου συνθηµατικού δίνει σε 
κακόβουλα άτοµα εκτός ή ακόµη και εντός του οργανισµού εύκολη 
πρόσβαση στο σύστηµα. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να προστατέψει τον οργανισµό 
απέναντι σε επιθέσεις συσχετιζόµενες µε δεδοµένα (data driven attacks) 
Τέτοιου είδους επιθέσεις συµβαίνουν όταν φαινοµενικώς ακίνδυνα 

δεδοµένα εισάγονται σε κάποιον από τους εξυπηρέτες του οργανισµού, είτε 
διαµέσου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είτε διαµέσου της αντιγραφής 
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από δισκέτα και εκτελούνται µε σκοπό να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον 
του συστήµατος. Για παράδειγµα, µία επίθεση θα µπορούσε να 
οδηγήσει στη µεταβολή των αρχείων που σχετίζονται µε τα προνόµια 

προσπέλασης ενός εξυπηρέτη, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση ενός µη 
εξουσιοδοτηµένου χρήστη στο σύστηµα. 

•   Το ανάχωµα ασφάλειας δεν µπορεί να προστατεύσει τον οργανισµό 
από απειλές άγνωστου τύπου 
Το ανάχωµα ασφάλειας δεν έχει τη δυνατότητα να αµυνθεί αυτοµάτως 

σε νέες απειλές οι οποίες προκύπτουν κατά καιρούς. Μπορεί να προστα-
τεύσει το δίκτυο µόνον από γνωστές απειλές που έχουν αντιµετωπισθεί στο 
παρελθόν, εφόσον βεβαίως διαθέτει την απαιτούµενη τεχνολογία. 

•   Η αυστηρή ρύθµιση της ασφάλειας διαµέσου του αναχώµατος ασφά-
λειας 
Είναι δυνατό ένα ανάχωµα ασφάλειας να ρυθµιστεί µε πολύ αυστηρό 

τρόπο, µε κίνδυνο να εµποδίσει τη διαδικτύωση ή να προκαλεί δυσαρέ-
σκεια στους χρήστες, εξαιτίας των πολλών ελέγχων, των πολλαπλών 
επιπέδων ασφάλειας και κατά συνέπεια της συνολικής ελαττωµένης 
φιλικότητας και µειωµένης ευχρηστίας που εισάγει. 
Γενικότερα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αναχώµατα ασφάλειας είναι τα 

πιο ευδιάκριτα σηµεία µιας ιστοθέσης από την εξωτερική πλευρά και γι' 
αυτό το λόγο τα συστήµατα στα οποία αυτά τοποθετούνται δέχονται τις 
περισσότερες επιθέσεις. Τα συστήµατα αυτά στηρίζουν τη λειτουργικότητα 
τους στην ανθεκτικότητα και ρωµαλεότητα τους (robustness) απέναντι σε 
επιθέσεις. Η ανθεκτικότητα αυτή, τις περισσότερες φορές στηρίζεται στο 
γεγονός ότι τα συστήµατα στα οποία έχει τοποθετηθεί ένα ανάχωµα 
ασφάλειας δεν παρέχουν πολλές λειτουργίες και εργαλεία για τους χρήστες 
(π.χ. µεταγλωττιστές, case-tools κλπ.). Για το λόγο αυτό, η σύνθεση των 
αναχωµάτων ασφάλειας πρέπει να γίνεται µε προσοχή και ακρίβεια, ενώ 
παράλληλα πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά. Τα αρχεία ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 
 
4.2.4 Ζητήµατα Σχεδίασης ενός Αναχώµατος Ασφάλειας 
 
Η υλοποίηση ενός αναχώµατος ασφάλειας δεν αποτελεί τετριµµένο θέµα 

και δεν παρέχεται ενσωµατωµένη σε κανένα λειτουργικό σύστηµα. Ο 
κύριος λόγος γι' αυτό είναι ότι ένα ανάχωµα ασφάλειας αποτελεί περισ-
σότερο φιλοσοφία προστασίας και λιγότερο υλικό και λογισµικό που 
παρέχει πλήρη προστασία από κάθε εξωτερική απειλή. Υπάρχει µία 
αντίληψη, η οποία έχει κυρίως προωθηθεί από κατασκευαστές σχετικού 
υλικού και λογισµικού, ότι το ανάχωµα ασφάλειας εξασφαλίζει την πλήρη 
προστασία µιας ιστοθέσης απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Η αντίληψη 
αυτή είναι εντελώς λανθασµένη και µπορεί να οδηγήσει το διαχειριστή 
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ασφάλειας ενός συστήµατος στην καταστροφική άποψη ότι µε την 
εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας είναι εγγυηµένη η ασφάλεια της 
ιστοθέσης την οποία διαχειρίζεται. 
Πρέπει να τονισθεί ότι η εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας 

αποτελεί σηµαντική σχεδιαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους: 
•   Η εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας επιφέρει καθυστέρηση 

στο χρόνο απόκρισης των προγραµµάτων που υλοποιούν τις υπηρεσίες που 
παρέχει η ιστοθέση. 

•   Η εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας θα επιφέρει αναστάτω-
ση, για κάποιο χρονικό διάστηµα, στο προσωπικό του οργανισµού µέχρι 
αυτό να εξοικειωθεί µε τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, που όµως τώρα θα 
υλοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο. Αυτό συµβαίνει επειδή δεν 
υλοποιούνται όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες διαµέσου του αναχώµατος 
ασφάλειας µε διαφανή (transparent) τρόπο ως προς το χρήστη. 

•   Κατά την εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας, η άρνηση παρο-
χής υπηρεσιών για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µπορεί επίσης να 
προκαλέσει προβλήµατα. 

•   Απαιτείται συνεχής συντήρηση και ενηµέρωση ενός αναχώµατος 
ασφάλειας, καθώς προστίθενται νέες υπηρεσίες και απαξιώνονται 
παλαιότερες. 
Από τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η εγκατάσταση ενός 

αναχώµατος" ασφάλειας πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία µόνο συνι-
στώσα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής ασφάλειας της ιστοθέσης και 
όχι ως ο µοναδικός τρόπος εξασφάλισης. Εποµένως, η ύπαρξη πολιτικής 
ασφάλειας είναι προαπαιτούµενο για την εγκατάσταση ενός αναχώµατος 
ασφάλειας και όχι το αντίθετο. Εφόσον, λοιπόν, ληφθεί η απόφαση για την 
εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας, υπάρχουν ορισµένα 
σχεδιαστικά ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Τα 
ζητήµατα αυτά περιλαµβάνουν τα εξής: 

•   Χρηστικότητα (usability) του αναχώµατος ασφάλειας 
Τα αναχώµατα ασφάλειας, σε γενικές γραµµές, παρέχουν ασφάλεια σε 

δίκτυα. Το πιο ασφαλές δίκτυο είναι βεβαίως αυτό το οποίο δε συνδέεται µε 
κανένα άλλο δίκτυο, κάτι όµως το οποίο προφανώς δε θα ήταν καθόλου 
αποδοτικό. Εάν το ανάχωµα ασφάλειας είναι προσανατολισµένο στην 
παρεµπόδιση των εξωτερικών εισβολέων, τότε δεν είναι, για παράδειγµα, 
δυνατό να παρέχεται δυνατότητα σύνδεσης των χρηστών 
στο δίκτυο του οργανισµού µέσω modem. Πρέπει, συνεπώς, να γίνουν 

συµβιβασµοί µεταξύ ασφάλειας και χρηστικότητας. 
•   Εκτίµηση του κινδύνου (risk assessment) 
Η διασύνδεση µε ένα εξωτερικό δίκτυο εµπεριέχει κινδύνους, τους οποί-

ους πρέπει να διαχειριστούµε. Απαιτείται, εποµένως, η εκτίµηση της επί-
δρασης που θα έχει η εισβολή µιας εξωτερικής οντότητας που αποκτά 
πρόσβαση στο δίκτυο και, ενδεχοµένως, η σχεδίαση του αναχώµατος 
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ασφάλειας µε τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται διαφορετικά ζώνες 
διαφορετικού κινδύνου. 

•   Εκτίµηση των απειλών (threat assessment) 
Κατά τη διασύνδεση του δικτύου ενός οργανισµού µε άλλα δίκτυα, απαι-

τείται η εκτίµηση των απειλών από τις οποίες αυτός κινδυνεύει. Εάν 
πρόκειται για διασύνδεση µε το εξωτερικό τµήµα ενός οργανισµού, τότε το 
επίπεδο των απειλών είναι χαµηλό, εφόσον πρόκειται για έµπιστους 
συνεργάτες. Εάν όµως πρόκειται για διασύνδεση µε ένα δηµόσιο δίκτυο, 
τότε υπάρχουν σοβαρότατες απειλές. 

•   Εκτίµηση του κόστους (cost assessment) 
Είναι απαραίτητο να υπολογισθεί ακριβώς το κόστος υλοποίησης ενός 

αναχώµατος ασφάλειας, ώστε να ληφθεί η ορθή απόφαση, είτε για αγορά 
ενός εµπορικού προϊόντος, είτε για κατασκευή αναχώµατος ασφάλειας από 
τον ίδιο τον οργανισµό. Επίσης, είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί και το 
κόστος της µετέπειτα διαρκούς υποστήριξης του αναχώµατος ασφάλειας. 

•   Τύπος του αναχώµατος ασφάλειας (firewall type) 
Από τους διάφορους τύπους αναχωµάτων ασφάλειας είναι απαραίτητο 

να επιλεγεί εκείνος ο τύπος, ο οποίος ικανοποιεί τις ανάγκες του οργα-
νισµού. 

 
 
4.2.4.1 Πολιτική Σχεδίασης Αναχώµατος Ασφάλειας 
 
Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας αφιερώνεται συνήθως στις πολ-

λαπλές συνθέσεις των αναχωµάτων ασφάλειας, στους υπολογιστές, στις 
διεπαφές, στα δίκτυα και στα επιµέρους υποδίκτυα. Όπως όµως προα-
ναφέρθηκε, το ανάχωµα ασφάλειας αποτελεί µία φιλοσοφία ασφάλειας και 
βοηθά στην υλοποίηση µιας ευρύτερης πολιτικής ασφάλειας που καθορίζει 
τις υπηρεσίες και την πολιτική προσπέλασης σε ένα δίκτυο. Πρόκειται, 
δηλαδή, για ένα ή περισσότερα συστήµατα ή δροµολογητές σε συνδυασµό 
µε άλλα µέτρα ασφάλειας, όπως, για παράδειγµα, εξειδικευµένους τρόπους 
αυθεντικοποίησης αντί για στατικά συνθηµατικά. Υπάρχουν δύο επίπεδα 
της πολιτικής ασφάλειας ενός δικτύου τα οποία 
επηρεάζουν άµεσα τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και τη χρήση ενός 

αναχώµατος ασφάλειας: 
•   Πολιτική Υπηρεσίας Πρόσβασης στο ∆ίκτυο (Network Service Access 

Policy) 
Αποτελεί µία υψηλού επιπέδου πολιτική, η οποία προσδιορίζει τις υπη-

ρεσίες εκείνες που θα επιτρέπονται ή ρητά θα απαγορεύονται από το 
δίκτυο, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες θα χρησι-
µοποιούνται. Επιπλέον καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επι-
τρέπονται εξαιρέσεις σ' αυτή την ίδια την πολιτική. 
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•   Πολιτική Σχεδίασης τον αναχώµατος ασφάλειας (Firewall Design 
Policy) 
Είναι µία χαµηλότερου επιπέδου πολιτική, η οποία περιγράφει τους 

τρόπους µε τους οποίους το ανάχωµα ασφάλειας θα επιβάλλει περιορισµό 
της πρόσβασης και φιλτράρισµα των υπηρεσιών, κατά τον τρόπο που αυτά 
έχουν ρητά διατυπωθεί στην Πολιτική Υπηρεσίας Πρόσβασης στο ∆ίκτυο. 
Έτσι, η Πολιτική Σχεδίασης του αναχώµατος ασφάλειας προσδιορίζει τους 
κανόνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πολιτικής Υπηρεσίας 
Πρόσβασης ∆ικτύου. Αυτή η πολιτική πρέπει να υλοποιείται µε πλήρη 
γνώση στοιχείων, όπως οι δυνατότητες και οι περιορισµοί του αναχώµατος 
ασφάλειας, καθώς επίσης οι απειλές και οι ευπάθειες των πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας, π.χ. TCP/IP. Τα αναχώµατα ασφάλειας, σε γενικές γραµµές 
υλοποιούν µία από τις δύο παρακάτω βασικές πολιτικές σχεδίασης που 
είναι οι εξής: 

 
» Πολιτική προκαθορισµένης άδειας χρήσης (Default permit stance): 

Επιτρέπεται κάθε υπηρεσία, εκτός και αν έχει ρητά απαγορευθεί. 
 
» Πολιτική προκαθορισµένης απαγόρευσης χρήσης (Default deny 

stance): Απαγορεύεται κάθε υπηρεσία, εκτός και αν έχει ρητά επιτραπεί. 
 
Η πρώτη πολιτική εγκυµονεί κινδύνους, αφού είναι δυνατό να επιτρέπει 

σε χρήστες να χρησιµοποιούν προκαθορισµένες υπηρεσίες µε χρήση µη 
προκαθορισµένων θυρών που δεν είναι απαγορευµένες από την 
ακολουθούµενη πολιτική. Ορισµένες υπηρεσίες, όπως Χ Windows, FTP, 
Archie και RPC είναι δύσκολο να φιλτραριστούν. 
Για να οδηγηθεί µία επιχείρηση σε µία πολιτική σχεδίασης του ανα-

χώµατος ασφάλειας και, τελικά, σ' ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που υλο-
ποιεί την πολιτική αυτή, προτείνεται να ξεκινήσει από την πολιτική προ-
καθορισµένης απαγόρευσης χρήσης. Στη συνέχεια ο σχεδιαστής ασφάλειας 
πρέπει να κατανοήσει και να καταγράψει τα εξής: 

•   Ποιες υπηρεσίες του Internet σχεδιάζει ο οργανισµός να χρησιµοποι-
ήσει (π.χ. Telnet, ftp). 

•   Πώς θα γίνεται η χρήση των υπηρεσιών (π.χ. σε τοπική βάση, διαµέ-
σου του Internet, µε χρήση dial-up υπηρεσίας από το σπίτι ή από απο-
µακρυσµένες θέσεις). 

•   Τι επιπρόσθετες ανάγκες και υπηρεσίες (π.χ. κρυπτογραφία) µπορούν 
να υποστηριχθούν. 

•   Τι κίνδυνοι παραµονεύουν αν παρασχεθούν αυτές οι υπηρεσίες µε 
τους συγκεκριµένους τρόπους πρόσβασης. 

•   Ποιο είναι το κόστος, σε όρους συντηρησιµότητας και επίδρασης στη 
λειτουργικότητα του δικτύου, της παροχής προστασίας διαµέσου του 
αναχώµατος ασφάλειας. 
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•   Πώς προσδιορίζεται η σχέση που συνδέει την ασφάλεια µε τη λει-
τουργικότητα. Σε περίπτωση σύγκρουσης, σε ποια από τις δύο έννοιες 
δίνεται προτεραιότητα. 

 
 
4.2.4.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις Σχεδίασης Αναχώµατος 

Ασφάλειας 
 
 
Ένα ανάχωµα ασφάλειας µπορεί να θεωρηθεί ως µία ειδική µορφή 

παρακολουθητή αναφοράς (reference monitor). Οι λειτουργικές απαιτήσεις 
ενός τέτοιου µηχανισµού είναι: 

•   Να αναµειγνύεται σε οποιαδήποτε συνοµιλία. Η σωστή τοποθέτηση 
του αναχώµατος ασφάλειας είναι εκείνη που µπορεί να µας εξασφαλίσει 
ότι όλη η κίνηση θα περνά µέσα απ' αυτή. 

•   Να είναι αδιάβλητος (tamperproof). To ανάχωµα ασφάλειας, συνήθως 
εγκαθίσταται σε ξεχωριστό υπολογιστικό σύστηµα, χωρίς πολλές λει-
τουργίες χρήστη, µε απευθείας σύνδεση προς τα εξωτερικά αλλά και τα 
εσωτερικά δίκτυα. 

•   Να είναι απλός και µικρός σε µέγεθος, ώστε να µπορεί να αναλυθεί. 
Συνήθης σύσταση προς τους σχεδιαστές αναχωµάτων ασφάλειας αποτελεί 
η απλή και όσο το δυνατό µικρή σε µέγεθος υλοποίηση τους. 

 
 
4.3  Αρχιτεκτονική των Αναχωµάτων Ασφάλειας 
 
4.3.1   Εισαγωγή 
 
Ένα από τα βασικά ζητήµατα σχεδίασης αφορά στην επιλογή του κατάλ-

ληλου τύπου αναχώµατος ασφάλειας, ο οποίος ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του συγκεκριµένου οργανισµού που έχει αποφασίσει την εγκα-
τάσταση του. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
και η αρχιτεκτονική των διαφόρων κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται 
τα αναχώµατα ασφάλειας. 

 
 
4.3.2   Αναχώµατα Ασφάλειας Επιπέδου ∆ικτύου 
 
Τα περισσότερα αναχώµατα ασφάλειας επιπέδου δικτύου είναι απλοί 

δροµολογητές (routers) (Σχήµα 4.2). Οι δροµολογητές αυτοί γενικά ανα-
φέρονται ως δροµολογητές φιλτραρίσµατος (filtering ή screening routers) ή 
αναχώµατα ασφάλειας επιπέδου δικτύου (network level ή packet filter 
firewalls). 
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Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, ένα πακέτο IP (IP packet) αποτε-
λείται από µία επικεφαλίδα (header) και από δεδοµένα (data). Η επικε-
φαλίδα περιέχει συγκεκριµένη πληροφορία, όπως: 

 
•   IP διεύθυνση προέλευσης (IP source address) 
•   IP διεύθυνση προορισµού (IP destination address) 
•   Πρωτόκολλο (protocol), δηλαδή εάν πρόκειται για πακέτο TCP, UDP ή 

ICMP 
•   TCP ή UDP θύρα προέλευσης (TCP or UDP source port) 
•   TCP ή UDP θύρα προορισµού (TCP or UDP destination port) 
•   Τύπος µηνύµατος ICMP (ICMP message type). 
Ένας απλός δροµολογητής, βασισµένος σε αυτή την πληροφορία καθώς 

και σε πληροφορία η οποία σχετίζεται µε: 
•   τη διεπαφή (interface) από την οποία έλαβε ένα πακέτο 
•   τη διεπαφή στην οποία θα µεταδώσει ένα πακέτο,  
 
δέχεται το κάθε πακέτο, εξετάζει τη διεύθυνση προορισµού του κοιτάζο-

ντας την επικεφαλίδα του και επιλέγει τον καλύτερο τρόπο για να το 
προωθήσει προς τον τελικό προορισµό του. Η απόφαση για τον τρόπο 
χειρισµού του κάθε πακέτου εξαρτάται αποκλειστικά από τον προορισµό. 
Έτσι, είτε ο δροµολογητής γνωρίζει πώς να το στείλει και απλά το 
δροµολογεί, είτε δε γνωρίζει και επιστρέφει το πακέτο διαµέσου ενός ICMP 
µηνύµατος του τΰπου "µη προσεγγίσιµος προορισµός" (destination 
unreachable) στον αποστολέα. Αναγκαστικά ο µηχανισµός εµπιστεύεται 
την αυθεντικότητα της διεύθυνσης από την οποία το πακέτο ισχυρίζεται ότι 
προέρχεται, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικούς κινδύνους. 
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου δικτύου 

επεκτείνει τις δυνατότητες του απλού δροµολογητή εξετάζοντας το πακέτο 
διεξοδικότερα. Έτσι, δεν καθορίζει µόνο εάν το πακέτο µπορεί να 
δροµολογηθεί προς τον προορισµό του, αλλά και το εάν πρέπει να 
δροµολογηθεί, εφαρµόζοντας την πολιτική ασφάλειας η οποία έχει 
καθορισθεί από τον οργανισµό. 
Συνολικά, ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου δικτύου εξετάζει την 

επικεφαλίδα του IP πακέτου και βασιζόµενο στις διευθύνσεις πηγής και 
προορισµού, χωρίς να εξετάσει καθόλου τα δεδοµένα, καθορίζει εάν θα 
επιτραπεί η είσοδος στο πακέτο ακολουθώντας συγκεκριµένους και προ-
καθορισµένους κανόνες. 
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Σχήµα 4.2: Ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου δικτύου. 

 
 
Το γεγονός ότι οι εξυπηρέτες οι οποίοι παρέχουν συγκεκριµένες Internet 

υπηρεσίες συνδέονται σε κάποια ειδική θύρα (port), επιτρέπει στο 
ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου δικτύου να εµποδίσει ή να επιτρέψει 
συγκεκριµένους τύπους συνδέσεων, προσδιορίζοντας τον κατάλληλο 
αριθµό θύρας (π.χ. το TCP port 23 για Telnet συνδέσεις) στο σύνολο των 
κανόνων οι οποίοι θα εφαρµοστούν. 
Μερικοί δροµολογητές επιτρέπουν στο διαχειριστή του δικτύου να ορίσει 

µία πολιτική προσπέλασης (access policy). Αυτή η πολιτική προσπέλασης, 
µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, πληροφορεί το δροµολογητή για το ποια 
πακέτα επιτρέπεται να περάσουν και ποια θα πρέπει να απορριφθούν. 
Στη συνέχεια περιγράφονται µερικά παραδείγµατα τρόπων προγραµ-

µατισµού πολιτικών προσπέλασης ενός αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου 
δικτύου, ώστε να δροµολογεί επιλεκτικά τα πακέτα από και προς το δίκτυο 
του οργανισµού: 

•   Εµπόδισε όλες τις εισερχόµενες συνδέσεις από συστήµατα τα οποία 
βρίσκονται εκτός εσωτερικού δικτύου, εκτός από τις εισερχόµενες SMTP 
συνδέσεις (έτσι ώστε να επιτρέπεται η λήψη e-mail στο port 25). 

•   Εµπόδισε όλες τις συνδέσεις από και προς συγκεκριµένα συστήµατα 
τα οποία δεν είναι έµπιστα (untrusted). 

•   Επίτρεψε την πρόσβαση στον εξυπηρέτη παγκόσµιου ιστού (port 80). 
•  Επίτρεψε τις υπηρεσίες e-mail (port 25), FTP (File Transfer Protocol, 

port 21) και Telnet (port 23), αλλά εµπόδισε επικίνδυνες υπηρεσίες όπως 
TFTP (Trivial File Transfer Protocol), X Windows System, RPC (Remote 
Procedure Call), rlogin (remote login), rsh (remote shell), rep (remote 
copy), κλπ. 
Μία χρήσιµη παραλλαγή ενός αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου δικτύου 

είναι το λεγόµενο φίλτρο συνόδου (session filter ή smart packet firewall), 
το οποίο διατηρεί πληροφόρηση η οποία σχετίζεται µε τις συνόδους στο 
επίπεδο δικτύου και µε την κατάσταση της δραστηριότητας στο δίκτυο. Η 
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δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο συγκεκριµένο ανάχωµα ασφάλειας να 
χρησιµοποιεί έξυπνους κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα 
πακέτα. Στην περίπτωση αυτή, ένας έξυπνος κανόνας ελέγχει τις συνόδους 
δικτύου και όχι τα µεµονωµένα πακέτα. Μία σύνοδος δικτύου, όµως 
αποτελείται από πακέτα τα οποία κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Έτσι, χωρίς το φίλτρο συνόδου, απαιτούνται δύο κανόνες για κάθε σύνοδο: 
Ο πρώτος κανόνας ελέγχει τα πακέτα τα οποία κατευθύνονται από τον 
υπολογιστή προέλευσης προς τον υπολογιστή προορισµού, ενώ ο δεύτερος 
ελέγχει τα πακέτα τα οποία επιστρέφονται από τον υπολογιστή 
προορισµού προς τον υπολογιστή προέλευσης. Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος 
του έξυπνου κανόνα, ο οποίος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα υπάρξουν 
πακέτα από την αντίθετη κατεύθυνση και έτσι δεν απαιτείται η χρήση 
δεύτερου κανόνα. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στα πακέτα που προέρχονται από 
µια εξουσιοδοτηµένη σύνδεση από το 
εσωτερικό δίκτυο να αντιµετωπίζονται διαφορετικά από τα πακέτα που 

προέρχονται από το εξωτερικό δίκτυο. 
Στα πλεονεκτήµατα των αναχωµάτων ασφάλειας επιπέδου δικτύου 

συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 
•   Εγκαθίστανται και διαµορφώνονται πολύ εύκολα. 
•   Είναι διαφανή στους χρήστες: Επειδή τα αναχώµατα ασφάλειας αυτής 

της κατηγορίας δεν ασχολούνται καθόλου µε το τµήµα των δεδοµένων του 
πακέτου, δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες να µάθουν κάποιες ιδιαίτερες 
εντολές για να τα χειρίζονται. 

•   Παρουσιάζουν µεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης, επειδή ασχολούνται µόνο 
µε το τµήµα της επικεφαλίδας του IP πακέτου. Επιπλέον, η όλη επε-
ξεργασία πραγµατοποιείται στον πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος ο 
οποίος, σε αντίθεση µε τις εφαρµογές, δεν υπόκειται σε χρονο-
προγραµµατισµό και έτσι είναι σε θέση να επεξεργάζεται ταχύτερα την 
πληροφορία. 

•   Παρουσιάζουν χαµηλό κόστος. 
Τα µειονεκτήµατα των αναχωµάτων ασφάλειας επιπέδου δικτύου είναι 

τα ακόλουθα: 
•   Η καταγραφή των συµβάντων είναι απλοϊκή. 
•   ∆εν προσφέρουν µηχανισµούς συναγερµών και µηχανισµούς επο-

πτείας (auditing) επαρκούς επιπέδου. 
•   Προϋποθέτουν έγκυρες περιοχές διευθύνσεων: Επειδή τα αναχώµατα 

ασφάλειας αυτής της κατηγορίας µεταφέρουν την κίνηση ανάµεσα σε δύο 
δίκτυα, καθένα από τα δίκτυα αυτά πρέπει να έχει έγκυρη περιοχή 
διευθύνσεων IP. 

•   ∆ε διαθέτουν µηχανισµούς αυθεντικοποίησης σε επίπεδο χρήστη. 
•   Είναι λιγότερο ασφαλή από τα αναχώµατα ασφάλειας επιπέδου 

εφαρµογής: Αν και η κατηγορία αυτή θα εξεταστεί παρακάτω, αξίζει να 
αναφερθεί ότι επειδή τα αναχώµατα ασφάλειας επιπέδου δικτύου 
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περιορίζουν τον έλεγχο προσπέλασης σε επίπεδο διεύθυνσης/θύρας αφού 
εξετάζουν µόνο την IP επικεφαλίδα, δε γνωρίζουν τίποτα για την 
πληροφορία που διακινείται δηλαδή για τα δεδοµένα του IP πακέτου. 
Συνεπώς δεν προστατεύουν από επιθέσεις πλαστογραφίας IP και DNS 
διευθύνσεων (IP και DNS spoofing). Αντιθέτως, όπως θα µελετηθεί 
παρακάτω, τα αναχώµατα επιπέδου εφαρµογής προσπελαύνουν την 
πληροφορία στο υψηλότερο επίπεδο των εφαρµογών. 
Έτσι, απειλές οι οποίες εκδηλώνονται στο επίπεδο εφαρµογών θα 

µπορούσαν να διέλθουν απαρατήρητες από ένα ανάχωµα ασφάλειας 
επιπέδου δικτύου, κάτι το οποίο είναι αδύνατο να συµβεί µε τα αναχώµατα 
επιπέδου εφαρµογής. 
Με βάση τα παραπάνω, είναι εµφανές ότι τα αναχώµατα ασφάλειας 

αυτής της κατηγορίας θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιµα, για αξιοποίηση όµως 
σε περιβάλλοντα χαµηλής επικινδυνότητας. 

 
 
4.3.3 Αναχώµατα Ασφάλειας Επιπέδου Εφαρµογής 
 
Ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής (application-level 

gateway firewall) υλοποιείται ως ένα πρόγραµµα λογισµικού σε µία 
συγκεκριµένη πλατφόρµα υπολογιστή (Σχήµα 4.3). Στην περίπτωση, 
δηλαδή, αυτή κάνουµε λόγο για αναχώµατα βασισµένα σε ξενιστή-
υπολογιστή (host-based firewalls). Η πλατφόρµα αυτή µπορεί να είναι 
οτιδήποτε, από έναν απλό προσωπικό υπολογιστή µέχρι µία σύνθετη 
διάρθρωση πολυεπεξεργαστών. 
Ο υπολογιστής αυτός, συνήθως, αναφέρεται ως υπολογιστής-έπαλξη 

(bastion host) καθώς απαιτείται να παρέχει µεγάλη ασφάλεια εφόσον είναι 
επιρρεπής σε επιθέσεις. Αυτό, συνήθως, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 
εκτεθειµένος στο Internet και αποτελεί το κύριο σηµείο επικοινωνίας για 
τους χρήστες του εσωτερικού δικτύου. Συνεπώς αποτελεί, όπως δηλώνει το 
όνοµα του, τον προµαχώνα του εσωτερικού δικτύου απέναντι στις απειλές 
που προέρχονται από το εξωτερικό δίκτυο. 
Ένα ανάχωµα ασφάλειας αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπει σε κανένα 

πακέτο να περάσει κατευθείαν από το ένα δίκτυο στο άλλο. Εκείνο το οποίο 
συµβαίνει στην πράξη είναι ότι η πραγµατική σύνδεση πραγµατοποιείται 
µε µία εφαρµογή ειδικού σκοπού που εκτελείται στο ανάχωµα ασφάλειας, 
η οποία ονοµάζεται πληρεξούσια εφαρµογή ή πληρεξούσια υπηρεσία 
(proxy application - proxy service). 
Η πληρεξούσια υπηρεσία αποτελεί µία εξειδικευµένη εφαρµογή, ή ένα 

πρόγραµµα εξυπηρέτη, το οποίο εκτελείται στον υπολογιστή-ανάχωµα 
ασφάλειας και δέχεται αιτήσεις των χρηστών για την παροχή Internet 
υπηρεσιών, όπως FTP και Telnet, τις οποίες προωθεί προς τις πραγµατικές 
υπηρεσίες, σύµφωνα µε την καθορισµένη πολιτική ασφάλειας. 

 120



 
Σχήµα 4.3: Ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής. 

 
 
Οι πληρεξούσιες υπηρεσίες, συνεπώς, παρέχουν συνδέσεις οι οποίες 

υποκαθιστούν τις πραγµατικές συνδέσεις και δρουν ως πύλες (gateways) 
προς τις υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο αναφέρονται και ως πύλες επιπέδου 
εφαρµογής (application-level gateways). 
Η πληρεξούσια υπηρεσία παρεµβάλλεται, µε λιγότερο ή περισσότερο 

διαφανή τρόπο, µεταξύ του χρήστη ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό 
δίκτυο και της υπηρεσίας η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό δίκτυο, που 
συνήθως είναι το Internet. Έτσι, αντί ο χρήστης να επικοινωνήσει άµεσα µε 
την υπηρεσία, επικοινωνεί µε την πληρεξούσια υπηρεσία η οποία δια-
χειρίζεται παρασκηνιακά όλη τη µεταξύ τους επικοινωνία. 
Όπως παρατηρούµε στο Σχήµα 4.4, µία πληρεξούσια υπηρεσία απαιτεί 

την ύπαρξη δύο συνιστωσών: ενός πληρεξούσιου εξυπηρέτη και ενός 
πληρεξούσιου εξυπηρετούµενου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο πληρε-
ξούσιος εξυπηρέτης εκτελείται στον υπολογιστή-ανάχωµα ασφάλειας ο 
οποίος έχει δύο διεπαφές δικτύου (network interfaces), µία στο εσωτερικό 
δίκτυο και µία στο εξωτερικό δίκτυο δηλαδή στο Internet. Ο πληρεξούσιος 
εξυπηρετούµενος είναι µία ειδική έκδοση ενός κανονικού προγράµµατος 
πελάτη, π.χ. ένας Telnet ή ένας FTP πελάτης, που αντί να επικοινωνήσει µε 
τον πραγµατικό εξυπηρέτη στο Internet επικοινωνεί µε τον πληρεξούσιο 
εξυπηρέτη. Ο πληρεξούσιος εξυπηρέτης ελέγχει τις αιτήσεις του 
πληρεξούσιου εξυπηρετούµενου και αποφασίζει ποιες θα εγκρίνει και ποιες 
θα απορρίψει. Εφόσον µία αίτηση εγκριθεί, ο πληρεξούσιος εξυπηρέτης, ως 
πληρεξούσιος εκ µέρους του εξυπηρετούµενου, έρχεται σε επαφή µε τον 
πραγµατικό εξυπηρέτη, συνεχίζει µε τη µεταβίβαση των αιτήσεων από τον 
πληρεξούσιο εξυπηρέτη στον πραγµατικό εξυπηρέτη και προωθεί τις 
απαντήσεις από τον πραγµατικό εξυπηρέτη προς τον πληρεξούσιο 
εξυπηρετούµενο. 
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Σχήµα 4.4: Η λειτουργία µιας πληρεξούσιας υπηρεσίας. 

 
Τα πλεονεκτήµατα των αναχωµάτων ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής 

είναι τα ακόλουθα: 
• ∆εν απαιτείται εγκυρότητα της περιοχής διευθύνσεων: Επειδή τα 

αναχώµατα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής µεταβιβάζουν µηνύµατα αντί 
να ρυθµίζουν την κίνηση που διέρχεται απ' αυτές, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως Μεταφραστές ∆ιευθύνσεων ∆ικτύου (Network 
Address Translators - NATs). Οι NATs είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι για IP 
δίκτυα τα οποία χρησιµοποιούν µη καταχωρισµένες περιοχές διευθύνσεων 
ή παρακρατηθείσες περιοχές. Με την ανάπτυξη του Internet διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθµός διευθύνσεων για οποιονδήποτε 
χρησιµοποιούσε IP και ήθελε να έχει µία επίσηµα καταχωρισµένη IP 
διεύθυνση. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος εκδόθηκε το RFC 1597, 
στο οποίο προτάθηκε η χρησιµοποίηση διαφορετικών περιοχών 
διευθύνσεων οι οποίες δε θα χρησιµοποιούνται 
στο Internet αλλά στα εσωτερικά δίκτυα οργανισµών. Βέβαια, όποιοι 

έκαναν χρήση τέτοιων διευθύνσεων και αργότερα αποφάσισαν να 
συνδεθούν στο Internet έπρεπε να προχωρήσουν στην κατάλληλη 
µετάφραση αυτών των διευθύνσεων µε τη χρήση των NATs. 

•   Παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο προσπέλασης: 
Επειδή τα αναχώµατα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής κατανοούν σε 
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βάθος το πρωτόκολλο το οποίο εξυπηρετεί η πληρεξούσια υπηρεσία, 
µπορούν να παρέχουν διεξοδικό και σε βάθος έλεγχο προσπέλασης. Έτσι, 
για παράδειγµα, ένας πληρεξούσιος εξυπηρέτης ο οποίος εξυπηρετεί το 
πρωτόκολλο HTTP, µπορεί να έχει διαµορφωθεί µε τρόπο ώστε να 
επιτρέπει τη λήψη σελίδων από τον παγκόσµιο ιστό, αλλά να απαγορεύει τη 
λήψη εικόνων. Μπορεί, επίσης, να έχει διαµορφωθεί µε τρόπο ώστε να 
απαγορεύει την εκτέλεση CGI προγραµµάτων. 

•   Παρέχουν καλύτερη καταγραφή συµβάντων: Ένα πολύ βασικό χαρα-
κτηριστικό αυτής της κατηγορίας των αναχωµάτων ασφάλειας είναι ο on-
line έλεγχος, ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση της δραστηριότητας 
και την καταγραφή συγκεκριµένων γεγονότων. 
Τα µειονεκτήµατα των αναχωµάτων ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής 

είναι τα ακόλουθα: 
•   Είναι δυσκολότερα στην υλοποίηση 
•   ∆εν είναι πάντοτε διαφανή προς το χρήστη 
•  Ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής απαιτεί µία ξεχωριστή 

πληρεξούσια εφαρµογή για κάθε υπηρεσία δικτύου: Ένα ανάχωµα 
ασφάλειας αυτής της κατηγορίας απαιτεί ένα ξεχωριστό πρόγραµµα για τις 
διάφορες Internet υπηρεσίες όπως Telnet, FTP, e-mail, Web, ή γενικότερα 
για οποιαδήποτε άλλη υποστηριζόµενη υπηρεσία. Εάν απαιτείται η 
υποστήριξη κάποιας άλλης υπηρεσίας από το ανάχωµα ασφάλειας, είναι 
αναγκαίο να προστεθεί µία νέα πληρεξούσια εφαρµογή. Συνεπώς, εάν 
παρουσιαστεί µία νέα υπηρεσία στο Internet και το ανάχωµα ασφάλειας 
δεν έχει την αντίστοιχη πληρεξούσια εφαρµογή, τότε θα απαγορευτεί στους 
χρήστες η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Επιπλέον, υπάρχει 
περιορισµός στον αριθµό των ενεργών εφαρµογών τις οποίες µπορεί να 
υποστηρίξει ένας υπολογιστής, γεγονός το οποίο περιορίζει το συνολικό 
αριθµό των ταυτόχρονων συνδέσεων που παρέχει το ανάχωµα ασφάλειας. 
Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις µερικά αναχώµατα 
ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής παρέχουν τις λεγόµενες γενικευµένες 
πληρεξούσιες εφαρµογές (generic proxy applications), επίσης γνωστές ως 
προωθητές εφαρµογών (application forwarders). Οι εφαρµογές αυτές 
επιτρέπουν την προώθηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, υποστηρίζοντας 
οποιοδήποτε πρωτόκολλο για το οποίο δεν έχει γραφτεί ειδικό πληρεξούσιο 
λογισµικό. Αυτές, όµως, οι πληρεξούσιες εφαρµογές χάνουν πολλά από τα 
πλεονεκτήµατα των αναχωµάτων ασφάλειας αυτής της κατηγορίας, καθώς 
δε γνωρίζουν τίποτα για το συγκεκριµένο πρωτόκολλο εφαρµογής το οποίο 
προωθούν, καταλήγοντας να είναι ουσιαστικά µία βραδύτερη έκδοση ενός 
αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου δικτύου. 

• Η ταχύτητα και η απόδοση των αναχωµάτων ασφάλειας επιπέδου 
εφαρµογής, γενικότερα, δεν είναι τόσο ικανοποιητική όσο των ανα-
χωµάτων ασφάλειας επιπέδου δικτύου. 
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4.3.4 Υβριδικά Αναχώµατα Ασφάλειας 
 
Η κατασκευή ενός αναχώµατος ασφάλειας συνήθως δε στηρίζεται σε µία 

µόνο από τις δύο αρχιτεκτονικές που αναλύθηκαν προηγουµένως. Συνήθως 
πρόκειται για ένα συνδυασµό αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου δικτύου 
και αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής, προκειµένου να γίνει 
δυνατή η επίλυση συνδυασµένων προβληµάτων. Τα προς επίλυση 
προβλήµατα εξαρτώνται από τις υπηρεσίες τις οποίες θέλει να προσφέρει 
ένας οργανισµός στους χρήστες, καθώς και από το επίπεδο του κινδύνου το 
οποίο είναι διατεθειµένος να δεχτεί. Επίσης, οι τεχνικές οι οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία της επίλυσης εξαρτώνται από το χρόνο, 
το κόστος και τους διαθέσιµους εξειδικευµένους επιστήµονες στο 
συγκεκριµένο τοµέα. 
Σε µία υβριδική διάρθρωση (hybrid firewall), τα λαµβανόµενα πακέτα 

υπόκεινται πρώτα στον έλεγχο τον οποίο διενεργεί το ανάχωµα ασφάλειας 
επιπέδου δικτύου. Ακολούθως τα πακέτα είτε απορρίπτονται, είτε 
διέρχονται και κατευθύνονται προς τον προορισµό τους, είτε προωθούνται 
σε κάποια πληρεξούσια υπηρεσία για περαιτέρω επεξεργασία. Όταν το 
εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισµού απαιτεί την ασφάλεια την οποία 
παρέχει ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής για ορισµένες 
υπηρεσίες και την ταχύτητα και ευελιξία ενός αναχώµατος ασφάλειας 
επιπέδου δικτύου για ορισµένες άλλες υπηρεσίες, τότε βέλτιστη λύση 
αποτελεί ένα υβριδικό ανάχωµα ασφάλειας. 
Μερικά πρωτόκολλα, όπως το Telnet και το SMTP, είναι πιο αποτε-

λεσµατικά όταν ο χειρισµός τους πραγµατοποιείται από ένα ανάχωµα 
ασφάλειας επιπέδου δικτύου, ενώ άλλα πρωτόκολλα, όπως τα FTP, Gopher, 
Archie, Web, είναι πιο αποτελεσµατικά όταν ο χειρισµός τους 
πραγµατοποιείται από ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής. 
Πάντως, ένα υβριδικό ανάχωµα ασφάλειας τείνει να είναι σαφώς 

ακριβότερο, καθώς παρέχει µεγαλύτερη λειτουργικότητα και περισσότερα 
χαρακτηριστικά από µία πιο απλή συσκευή, όπως είναι ένα απλό ανάχωµα 
ασφάλειας επιπέδου δικτύου. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι ο 
συνδυασµός αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου δικτύου (δροµολογητής 
φιλτραρίσµατος) και αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής 
(υπολογιστής-έπαλξη µε λογισµικό πληρεξούσιου) σε δίκτυα υπολογιστών 
επιφέρει πολύ καλά αποτελέσµατα. 
Στις επόµενες παραγράφους θα εξετάσουµε διεξοδικά τρεις βασικές 

αρχιτεκτονικές υβριδικών αναχωµάτων ασφάλειας, οι οποίες χρησιµο-
ποιούνται σήµερα. 
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4.3.4.1   Αρχιτεκτονική ∆ιπλοσυνδεδεµένων Αναχωµάτων  
Ασφάλειας 

 
 
Η αρχιτεκτονική διπλοσυνδεδεµένων αναχωµάτων ασφάλειας (dual-

homed gateway) στηρίζεται στη φιλοσοφία ύπαρξης ενός υπολογιστή ο 
οποίος έχει δύο διεπαφές δικτύου (Σχήµα 4.5): Η µία διεπαφή τον συνδέει 
µε το εσωτερικό ασφαλές δίκτυο, ενώ η άλλη τον συνδέει µε το εξωτερικό - 
δυνητικά εχθρικό - δίκτυο, συνήθως το Internet. 

 

 
Σχήµα 4.5: Η αρχιτεκτονική διπλοσυνδεδεµένων αναχωµάτων ασφάλειας. 

 
 
Ο υπολογιστής αυτός είναι διαµορφωµένος µε τρόπο ώστε να µη 

δροµολογεί την κίνηση ανάµεσα στα δύο δίκτυα. Αυτό, πρακτικά, σηµαίνει 
ότι τα IP πακέτα από το ένα δίκτυο, το Internet, δε δροµολογούνται άµεσα 
προς το εσωτερικό προστατευόµενο δίκτυο. Έτσι, τα συστήµατα στην 
εσωτερική πλευρά του αναχώµατος ασφάλειας µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε το διπλοσυνδεδεµένο υπολογιστή, όπως επίσης µε 
αυτόν µπορούν να επικοινωνήσουν και τα συστήµατα τα 
οποία βρίσκονται στο Internet. Τα συστήµατα, όµως, αυτά δεν επιτρέ-

πεται να επικοινωνήσουν άµεσα µεταξύ τους. Η IP κίνηση είναι πλήρως 
ελεγχόµενη. 
Το διπλοσυνδεδεµένο ανάχωµα ασφάλειας είναι σε θέση να προσφέρει 

υψηλό επίπεδο ελέγχου. Εφόσον δεν επιτρέπεται στα πακέτα να πηγαίνουν 
από το εσωτερικό στο εξωτερικό δίκτυο άµεσα, µπορούµε να είµαστε 
βέβαιοι ότι η εύρεση ενός πακέτου εξωτερικής προέλευσης στο εσωτερικό 
δίκτυο αποτελεί τεκµήριο ύπαρξης προβλήµατος ασφάλειας. 
Σε µερικές περιπτώσεις, επίσης, το διπλοσυνδεδεµένο ανάχωµα 

ασφάλειας είναι δυνατό να απορρίψει συνδέσεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι 
σχετίζονται µε συγκεκριµένη υπηρεσία, αλλά παρόλα αυτά δεν περιέχουν 
τα σωστά δεδοµένα (περίπτωση που ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου 
δικτύου αδυνατεί να αντιµετωπίσει). 
Το διπλοσυνδεδεµένο ανάχωµα ασφάλειας µπορεί να παρέχει υπηρεσίες 

στους χρήστες µόνο µε τη χρήση πληρεξούσιων εφαρµογών. Σ' αυτό 
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εκτελούνται οι διάφοροι πληρεξούσιοι εξυπηρέτες, οι οποίοι παρέχουν 
πρόσβαση στις Internet υπηρεσίες. Εναλλακτικά, µπορεί να παρέχει υπη-
ρεσίες στους χρήστες επιτρέποντας τους την απευθείας σύνδεση σε αυτό. 
Έτσι, είναι αυτό στο οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένος ο εξωτερικός εξυ-
πηρέτης παγκόσµιου ιστού, όπως και ο FTP εξυπηρέτης του οργανισµού 
ενώ, επιπλέον, δρα και ως εξυπηρέτης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για το 
Internet. 
Ο υπολογιστής στο διπλοσυνδεδεµένο ανάχωµα ασφάλειας συχνά 

αναφέρεται και ως υπολογιστής-έπαλξη (bastion host) και επιβάλλεται να 
είναι πολύ ασφαλής καθώς αποτελεί τη δίοδο ενός κακόβουλου επι-
τιθέµενου προς το εσωτερικό δίκτυο. Ο όρος υπολογιστής-έπαλξη ανα-
φέρθηκε ήδη στην ενότητα των αναχωµάτων ασφάλειας επιπέδου εφαρ-
µογής, όπου ονοµάστηκε έτσι ο υπολογιστής στον οποίον εκτελείται το 
πληρεξούσιο λογισµικό και ο οποίος πρέπει να είναι επίσης ασφαλής για να 
µπορεί να αντιµετωπίζει επιτυχώς τις επιθέσεις από το εξωτερικό δίκτυο. 
Είναι αυτονόητο ότι ο όρος αυτός έχει την ίδια έννοια και στην παρούσα 
παράγραφο, εφόσον ένα υβριδικό ανάχωµα ασφάλειας συνδυάζει τόσο το 
ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου δικτύου όσο και τον ανάχωµα ασφάλειας 
επιπέδου εφαρµογής. Ο όρος θα χρησιµοποιηθεί ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο 
και στις επόµενες αρχιτεκτονικές. 
Το διπλοσυνδεδεµένο ανάχωµα ασφάλειας έχει το µικρότερο κόστος από 

τις τρεις εναλλακτικές αρχιτεκτονικές που εξετάζονται, αλλά παρουσιάζει 
ένα σοβαρότατο µειονέκτηµα: Αποτελεί µοναδικό σηµείο δυνητικής 
αποτυχίας στο δίκτυο, συνεπώς αν ένας κακόβουλος επιτιθέµενος εισβάλει 
σ' αυτό, τότε όλο το δίκτυο εκτίθεται σε κίνδυνο. 

 
 
4.3.4.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστή ∆ιαλογής 
 
Η προηγούµενη αρχιτεκτονική παρείχε υπηρεσίες διαµέσου ενός υπολο-

γιστή, συνδεδεµένου σε πολλαπλά δίκτυα, ο οποίος είχε απενεργοποιηµένη 
τη λειτουργία της δροµολόγησης. Η αρχιτεκτονική υπολογιστή διαλογής 
(screened-host) (Σχήµα 4.6) παρέχει υπηρεσίες διαµέσου ενός υπολογιστή-
έπαλξη, ο οποίος βρίσκεται συνδεδεµένος µόνο στο εσωτερικό δίκτυο, έχει 
δηλαδή µόνο µία διεπαφή δικτύου, κάνοντας χρήση ενός ξεχωριστού 
δροµολογητή. Υπάρχει, δηλαδή, ένα ανάχωµα ασφάλειας επιπέδου 
δικτύου, το οποίο εµποδίζει την κίνηση προς το εσωτερικό δίκτυο και 
επιτρέπει την κίνηση προς τον υπολογιστή-έπαλξη. 
Ο υπολογιστής-έπαλξη συνδέεται µόνο µε το εσωτερικό δίκτυο, ενώ η 

τεχνική φιλτραρίσµατος πακέτου του αναχώµατος ασφάλειας επιπέδου 
δικτύου είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε ο υπολογιστής-έπαλξη να αποτελεί το 
µόνο σύστηµα στο οποίο οι χρήστες µπορούν να πραγµατοποιήσουν συν-
δέσεις, π.χ. για να πληροφορηθούν τα εισερχόµενα µηνύµατα 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αλλά ακόµη και σ' αυτήν την περίπτωση, 
επιτρέπονται µόνο συγκεκριµένοι τύποι συνδέσεων. Οποιοδήποτε 
εξωτερικό σύστηµα επιθυµεί να έχει πρόσβαση σε εσωτερικά συστήµατα 
και υπηρεσίες θα πρέπει να συνδεθεί πρώτα µε τον υπολογιστή-έπαλξη. 
Αυτός, συνεπώς, απαιτείται να διατηρεί ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας. 
Επίσης, η τεχνική φιλτραρίσµατος πακέτου του αναχώµατος ασφάλειας 

επιπέδου δικτύου επιτρέπει στον υπολογιστή-έπαλξη να πραγµατοποιεί 
ορισµένες συνδέσεις, όπως αυτές έχουν σαφώς οριστεί από την ισχύουσα 
πολιτική ασφάλειας. Στο πλαίσιο της τεχνικής αυτής µπορεί να λάβει χώρα 
µία από τις ακόλουθες ενέργειες: 

•   είτε να επιτραπεί σε άλλους εσωτερικούς χρήστες να πραγµατοποιούν 
συνδέσεις σε υπολογιστές στο Internet για την παροχή συγκεκριµένων 
υπηρεσιών, επιτρέποντας αυτές τις συνδέσεις διαµέσου συγκεκριµένων 
κανόνων, όπως έχει προαναφερθεί 

•   είτε να απαγορευθούν όλες οι συνδέσεις από εσωτερικούς χρήστες, 
αναγκάζοντας τους να χρησιµοποιούν πληρεξούσιες υπηρεσίες διαµέσου 
του υπολογιστή-έπαλξη. 
Μπορούµε να ρυθµίσουµε το φιλτράρισµα πακέτων, έτσι ώστε είτε να 

επιτρέπεται σε ορισµένους εσωτερικούς υπολογιστές να συνδέονται 
απευθείας µε το Internet για ορισµένες υπηρεσίες, ή να εξαναγκάζονται να 
χρησιµοποιούν τις πληρεξούσιες υπηρεσίες που παρέχει ο κεντρικός 
υπολογιστής. Αφού είναι ευκολότερο να προστατέψουµε ένα δροµολογητή 
που παρέχει περιορισµένες υπηρεσίες, παρά τον κεντρικό υπολογιστή, 
είναι φανερό ότι η αρχιτεκτονική υπολογιστή διαλογής παρέχει 
περισσότερη ασφάλεια και ευχρηστία. 

 
 

 
Σχήµα 4.6: Η αρχιτεκτονική υπολογιστή διαλογής. 

 
 
Επειδή η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη µετακίνηση πακέτων από το 

Internet προς το εσωτερικό δίκτυο, ίσως να φαίνεται πιο επικίνδυνη από 
την αρχιτεκτονική διπλοσυνδεδεµένων αναχωµάτων ασφάλειας, η οποία 
είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να µην επιτρέπει σε κανένα πακέτο από τον 
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εξωτερικό κόσµο να φτάσει στο εσωτερικό δίκτυο. Στην πράξη όµως και η 
αρχιτεκτονική διπλοσυνδεδεµένων αναχωµάτων ασφάλειας είναι 
επιρρεπής σε ενδεχόµενες αποτυχίες οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα τη 
µεταφορά πακέτων από το εξωτερικό προς το εσωτερικό. 
Από την άλλη πλευρά, είναι πιο εύκολο να αµυνθεί κανείς µε τη χρήση 

ενός δροµολογητή ο οποίος παρέχει ένα περιορισµένο σύνολο υπηρεσιών, 
παρά µε τη χρήση ενός υπολογιστή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
πάντως, η αρχιτεκτονική υπολογιστή διαλογής παρέχει µεγαλύτερη 
ασφάλεια και χρησιµότητα. 
Είναι γεγονός όµως ότι και αυτή αρχιτεκτονική παρουσιάζει σοβαρότατα 

µειονεκτήµατα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι βασίζεται σε δύο ξεχωριστές 
συσκευές ασφάλειας: το δροµολογητή διαλογής (screening router) από τη 
µία και τον υπολογιστή-έπαλξη από την άλλη. Εάν κάποια από αυτές τις 
δύο συσκευές αποτύχει, τότε το δίκτυο εκτίθεται σε κίνδυνο. Έτσι, για 
παράδειγµα, εάν ένας εισβολέας καταφέρει να παραβιάσει τον 
υπολογιστή-έπαλξη και να αποκτήσει τον έλεγχο του, τότε δεν 
παρεµβάλλεται τίποτα ανάµεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους υπολογιστές 
όσον αφορά στην ασφάλεια του δικτύου. Οµοίως, εάν ο δροµολογητής για 
οποιοδήποτε λόγο εκτεθεί σε κίνδυνο, όλο το δίκτυο είναι πλέον 
ανασφαλές. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η πλέον διαδεδοµένη αρχιτεκτονική είναι 

αυτή που αναλύεται στην επόµενη παράγραφο. 
 
 
4.3.4.3 Αρχιτεκτονική Υποδικτύου ∆ιαλογής 
 
Η αρχιτεκτονική υποδικτύου διαλογής (screened subnet) (Σχήµα 4.7) 

αποτελείται από δύο δροµολογητές διαλογής, µε τον υπολογιστή-έπαλξη να 
βρίσκεται ενδιάµεσα. Αυτό το γεγονός δηµιουργεί ένα µικρό αποµονωµένο 
δίκτυο µεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του δυνητικά εχθρικού 
εξωτερικού δικτύου. Ο υπολογιστής-έπαλξη βρίσκεται στο αποµονωµένο 
δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, η αρχιτεκτονική υποδικτύου διαλογής εισάγει 
ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας σε σχέση µε την προαναφερθείσα 
αρχιτεκτονική υπολογιστή διαλογής, προσθέτοντας το περιµετρικό δίκτυο 
(perimeter network) το οποίο αποµονώνει ακόµη περισσότερο το 
εσωτερικό δίκτυο από το Internet. Όταν αποµονώσουµε τον κεντρικό 
υπολογιστή σε ένα περιµετρικό δίκτυο, ακόµη και αν κάποιος πετύχει 
πρόσβαση σε αυτόν, δε θα έχει ολική πρόσβαση. Υπάρχουν δύο 
δροµολογητές στο περιµετρικό δίκτυο: ένας συνδεδεµένος µε το εσωτερικό 
δίκτυο και ένας µε το Internet. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλά 
επίπεδα ασφάλειας, όσα και τα περιµετρικά δίκτυα, όπου οι περισσότερο 
ευπαθείς και λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες τοποθετούνται στα εξωτερικά 
επίπεδα. Έτσι αν παραβιαστεί κάποιο επίπεδο, δε θα µένει το υπόλοιπο 
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δίκτυο απροστάτευτο. Αυτό προϋποθέτει διαφορετικό φιλτράρισµα σε 
κάθε επίπεδο. 
Είναι δυνατόν να υπάρχουν και περισσότεροι του ενός υπολογιστές-

επάλξεις στο αποµονωµένο αυτό δίκτυο, το οποίο συχνά αναφέρεται και ως 
αποστρατιωτικοποίηµένη ζώνη (De-Militarized Zone - DMZ). Κάτι τέτοιο 
µπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν, µερικώς τουλάχιστον, τα προβλήµατα 
απόδοσης του δικτύου. 
Ο λόγος για τον οποίο προστίθεται ένα επιπλέον δίκτυο είναι ότι οι 

υπολογιστές-επάλξεις αποτελούν τις πλέον ευπαθείς συσκευές του δικτύου, 
καθώς είναι τα συστήµατα τα οποία κατεξοχήν µπορούν να δεχτούν 
επιθέσεις. Στην αρχιτεκτονική υπολογιστή διαλογής, το εσωτερικό δίκτυο 
καθίσταται πλέον, διαµέσου του υπολογιστή-έπαλξη, ανοιχτό σε κάθε 
είδους επίθεση, ενώ µεταξύ αυτού και των εσωτερικών συσκευών δεν 
υπάρχει άλλος µηχανισµός άµυνας. Παραβιάζοντας κάποιος τον 
υπολογιστή-έπαλξη µπορεί πλέον να έχει πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό 
δίκτυο. Στο σηµείο αυτό, η νέα αρχιτεκτονική υποδικτύου διαλογής µπορεί 
να συνεισφέρει θετικά: αποµονώνοντας τον υπολογιστή-έπαλξη στο 
περιµετρικό δίκτυο µειώνεται σηµαντικά η επίδραση µιας εισβολής σε 
αυτόν καθώς ο εισβολέας αποκτά κάποια πρόσβαση, η οποία όµως δεν 
είναι πλέον πλήρης. 

 

 
Σχήµα 4.7: Η αρχιτεκτονική υποδικτύου διαλογής. 

 
 
Στον πιο απλό τύπο της αρχιτεκτονικής υποδικτύου διαλογής υπάρχουν 

δύο δροµολογητές φιλτραρίσµατος, καθένας από τους οποίους συνδέεται 
στο περιµετρικό δίκτυο. Ο εσωτερικός δροµολογητής (interior) βρίσκεται 
µεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του περιµετρικού δικτύου, ενώ ο 
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εξωτερικός δροµολογητής (exterior router) βρίσκεται µεταξύ του 
περιµετρικού δικτύου και του εξωτερικού δικτύου, συνήθως του Internet. 
Προκειµένου να εισβάλει κάποιος στο εσωτερικό δίκτυο θα πρέπει να 

καταφέρει να παρακάµψει την αντίσταση και των δύο αυτών 
δροµολογητών. Ακόµη και αν ο εισβολέας καταφέρει να αποκτήσει τον 
έλεγχο του υπολογιστή-έπαλξη υπάρχει ακόµη το εµπόδιο του εσωτερικού 
δροµολογητή. Έτσι δεν υπάρχει πλέον ένα και µοναδικό σηµείο ευπάθειας 
το οποίο να θέτει σε κίνδυνο όλο το εσωτερικό δίκτυο. 

 
□ Το περιµετρικό δίκτυο (perimeter network) 
 
Το περιµετρικό δίκτυο παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, καθώς 

αποτελεί ένα πρόσθετο δίκτυο µεταξύ του εξωτερικού δικτύου και του 
εσωτερικού προστατευόµενου δικτύου. Έτσι παρέχει περισσότερη προ-
στασία στα εσωτερικά συστήµατα απέναντι σε ενδεχόµενες εισβολές από 
επιτιθέµενους. 
Η χρησιµότητα του δικτύου αυτού είναι σηµαντική. Είναι γνωστό ότι σε 

πολλές δικτυακές εγκαταστάσεις µπορεί µία µηχανή να παρακολουθεί την 
κίνηση κάθε µηχανής. Κάτι τέτοιο είναι πολύ συνηθισµένο σε γνωστές 
τεχνολογίες δικτύων, όπως Ethernet, Token Ring και FDDI. Ένας 
εισβολέας είναι δυνατόν, εκµεταλλευόµενος αυτή τη δυνατότητα, να 
υποκλέψει συνθηµατικά απλώς παρακολουθώντας συνόδους Telnet, FTP ή 
rlogin. Μπορεί, επίσης, να αλλοιώσει τα περιεχόµενα αρχείων τα οποία 
περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες. Με τη χρήση του περιµετρικού 
δικτύου, εάν κάποιος εισβάλει στον υπολογιστή-έπαλξη, θα είναι σε θέση 
να παρακολουθεί µόνο την κίνηση του περιµετρικού δικτύου η οποία θα 
αφορά είτε σε κίνηση από ή προς τον υπολογιστή-έπαλξη, είτε σε κίνηση 
από ή προς το Internet. Καθώς όµως απαγορεύεται αυστηρά µετακίνηση 
µέσα από το περιµετρικό δίκτυο το πέρασµα εσωτερικής κίνησης, δηλαδή 
κίνησης µεταξύ δύο υπολογιστών του εσωτερικού δικτύου η οποία είναι 
ευαίσθητη και ιδιωτική, είναι επόµενο ότι η εσωτερική κίνηση 
προστατεύεται από επιθέσεις. 

 
□ Ο υπολογιστής-έπαλξη (bastion host) 
 
Ο υπολογιστής-έπαλξη συνδέεται στο περιµετρικό δίκτυο και αποτελεί το 

κύριο σηµείο επικοινωνίας για εισερχόµενες συνδέσεις, όπως εισερχόµενες 
συνόδους ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (SMTP) για την παράδοση e-mail 
µηνυµάτων της ιστοθέσης, εισερχόµενες FTP συνδέσεις στον anonymous 
FTP server της ιστοθέσης, εισερχόµενες ερωτήσεις υπηρεσίας 
Ονοµατοδοσίας Περιοχής (Domain Name Service-DNS) για την ιστοθέση, 
κλπ. 
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Ο χειρισµός των υπηρεσιών τις οποίες ζητούν οι εσωτερικοί εξυπη-
ρετούµενοι προς τους εξυπηρέτες στο Internet γίνεται µε τους ακόλουθους 
τρόπους: 

•   υπάρχει µηχανισµός φιλτραρίσµατος πακέτων τόσο στον εσωτερικό 
όσο και στον εξωτερικό δροµολογητή για να επιτρέπει στους εσωτερικούς 
εξυπηρετούµενους να προσπελαύνουν τους εξωτερικούς εξυπηρέτες άµεσα 

•   εγκαθίστανται πληρεξούσιοι εξυπηρέτες, οι οποίοι εκτελούνται στον 
υπολογιστή-έπαλξη και επιτρέπουν στους εσωτερικούς εξυπηρετούµενους 
να προσπελαύνουν άµεσα τους εξωτερικούς εξυπηρέτες. 
Σε κάθε περίπτωση, ο µηχανισµός φιλτραρίσµατος πακέτων επιτρέπει 

στον υπολογιστή-έπαλξη να συνδέεται και να δέχεται αιτήσεις σύνδεσης 
από υπολογιστές στο Internet. To ποιοι είναι αυτοί οι υπολογιστές 
και το ποιες υπηρεσίες ζητούν καθορίζεται από την υφιστάµενη πολιτική 

ασφάλειας. 
 
□  Ο εσωτερικός δροµολογητής (interior router - choke router) 
 
Ο εσωτερικός δροµολογητής προστατεύει το εσωτερικό δίκτυο, τόσο από 

το Internet, όσο και από το περιµετρικό δίκτυο. 
Ο δροµολογητής αυτός αναλαµβάνει το µεγαλύτερο βάρος υλοποίησης 

του µηχανισµού φιλτραρίσµατος πακέτων του αναχώµατος ασφάλειας. 
Έτσι, επιτρέπει µόνο επιλεγµένες υπηρεσίες από το εσωτερικό δίκτυο προς 
το Internet, υπηρεσίες τις οποίες η ιστοθέση είναι σε θέση να υποστηρίζει 
και να παρέχει µε ασφάλεια. Τέτοιες υπηρεσίες αφορούν εξερχόµενες 
συνόδους Telnet, FTP, WAIS, Archie, Gopher και άλλες κατάλληλες 
συνόδους. 
Οι υπηρεσίες τις οποίες ο εσωτερικός δροµολογητής επιτρέπει µεταξύ 

του υπολογιστή-έπαλξη και του εσωτερικού δικτύου δεν είναι κατ' ανάγκη 
ίδιες µε αυτές τις οποίες επιτρέπει µεταξύ του Internet και του εσωτερικού 
δικτύου. Ο λόγος για τον οποίο περιορίζονται οι υπηρεσίες µεταξύ του 
υπολογιστή-έπαλξη και του εσωτερικού δικτύου είναι ο περιορισµός του 
αριθµού των µηχανών και των υπηρεσιών οι οποίες εκτελούνται σ' αυτές τις 
µηχανές, οι οποίες µπορεί να δεχτούν επιθέσεις από τον υπολογιστή-
έπαλξη όταν τον έχει παραβιάσει κάποιος εισβολέας και έχει αποκτήσει τον 
έλεγχο του. 
Γενικά, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιοριστούν στις ελάχιστες 

δυνατές, δηλαδή: SMTP ώστε ο υπολογιστής-έπαλξη να µπορεί να προωθεί 
εισερχόµενα email, DNS ώστε ο υπολογιστής-έπαλξη να µπορεί να απαντά 
σε ερωτήσεις των εσωτερικών υπολογιστών, κλπ. 

 
□  Ο εξωτερικός δροµολογητής (exterior router - access router) 
 
Ο εξωτερικός δροµολογητής προστατεύει τόσο το περιµετρικό δίκτυο 
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όσο και το εσωτερικό δίκτυο από το Internet. 
Ο εξωτερικός δροµολογητής τείνει να επιτρέπει οτιδήποτε κατευθύνεται 

από το περιµετρικό δίκτυο προς τον εξωτερικό κόσµο και συνεισφέρει 
ελάχιστα όσον αφορά στο µηχανισµό φιλτραρίσµατος πακέτων. Πάντως, 
σε γενικές γραµµές, είναι απαραίτητο οι κανόνες οι οποίοι τίθενται για την 
προστασία των εσωτερικών µηχανών να συµφωνούν τόσο στον εσωτερικό 
όσο και στον εξωτερικό δροµολογητή. 
Συνήθως, ο εξωτερικός δροµολογητής παρέχεται από έναν εξωτερικό 

φορέα, όπως έναν παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) και έτσι η πρόσβαση 
σ' αυτόν µπορεί να είναι περιορισµένη. Ένας ISP µπορεί να είναι 
πρόθυµος να τοποθετήσει κάποιους κανόνες φιλτραρίσµατος πακέτων 

στο δροµολογητή τον οποίο παρέχει, αλλά ίσως να µη δεχτεί την τήρηση 
ενός πολύπλοκου ή συχνά µεταβαλλόµενου κανόνα. Επίσης, ενδέχεται να 
µην εµπιστευόµαστε έναν τέτοιο δροµολογητή όσο εµπιστευόµαστε το δικό 
µας. 
Οι µοναδικοί κανόνες φιλτραρίσµατος πακέτων που εφαρµόζονται 

αποκλειστικά σ' έναν εξωτερικό δροµολογητή, είναι αυτοί οι οποίοι 
προστατεύουν τις µηχανές του περιµετρικού δικτύου, δηλαδή τον υπο-
λογιστή-έπαλξη και τον εσωτερικό δροµολογητή, αν και αυτή η προστασία 
δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία καθώς αυτοί προστατεύονται από τους 
µηχανισµούς ασφάλειας που υπάρχουν σε επίπεδο υπολογιστή. Οι 
υπόλοιποι κανόνες, οι οποίοι ενδέχεται να τοποθετηθούν στον εξωτερικό 
δροµολογητή, είναι απλά αντίγραφα των κανόνων που υπάρχουν στον 
εσωτερικό δροµολογητή: πρόκειται για τους κανόνες οι οποίοι εµποδίζουν 
τη διέλευση ανασφαλούς κίνησης ανάµεσα στους εσωτερικούς υπολογιστές 
και το Internet. 
Μια από τις βασικότερες εργασίες του εξωτερικού δροµολογητή είναι η 

δέσµευση των εισερχόµενων πακέτων από το Internet τα οποία έχουν 
επιτύχει πλαστογράφηση της διεύθυνσης πηγής (forged source address). 
Τέτοια πακέτα ισχυρίζονται ότι προέρχονται από το εσωτερικό δίκτυο, 
αλλά συνήθως προέρχονται από το Internet. Ο εσωτερικός δροµολογη-τής 
δε θα µπορούσε να αποφανθεί σχετικά. ∆εν είναι επίσης σε θέση να 
προστατεύσει τα συστήµατα τα οποία βρίσκονται στο περιµετρικό δίκτυο 
από τέτοιου είδους πακέτα. Όλα αυτά είναι σε θέση να τα διεκπεραιώσει µε 
επιτυχία ο εξωτερικός δροµολογητής. 
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4.4 Εγκατάσταση 
 
Η εγκατάσταση ενός αναχώµατος ασφάλειας περιλαµβάνει σειρά διαδο-

χικά εκτελούµενων φάσεων. Αυτές, σε µία τυπική περίπτωση εγκατά-
στασης περιλαµβάνουν: 

• Σχεδιασµό πολιτικής 
Ο σχεδιασµός ενός αναχώµατος ασφάλειας προϋποθέτει την πλήρη 

κατανόηση και τον ακριβή προσδιορισµό των ορίων των διακριτών 
περιοχών ασφάλειας του δικτύου, καθεµία από τις οποίες λειτουργεί µε 
βάση συγκεκριµένη πολιτική ασφάλειας. Στα σηµεία επικάλυψης των 
περιοχών αυτών απαιτείται ένας µηχανισµός επίλυσης των διαφορών των 
διαφορετικών πολιτικών και αυτό ακριβώς επιτελεί το ανάχωµα 
ασφάλειας. Αφού συναχθεί συµπέρασµα για τη βασική αρχιτεκτονική 

(αριθµός υπολογιστών, µέθοδοι συνδέσεων, λειτουργίες που εκτελού-
νται), επιλέγονται οι λειτουργίες που θα υλοποιηθούν (επίπεδο δικτύου, 
επίπεδο εφαρµογής, υβριδικός συνδυασµός) και στη συνέχεια επιλέγεται το 
αρχιτεκτονικό σχέδιο του αναχώµατος ασφάλειας (διπλοσυνδεδεµένα, µε 
υπολογιστή διαλογής, µε υποδίκτυο διαλογής). 

•   Απόκτηση υλικού και λογισµικού 
Σ' αυτή τη φάση εξασφαλίζεται η ύπαρξη των απαιτούµενων συστατικών 

λογισµικού, υλικού και εσωτερικών πόρων για την εγκατάσταση, το 
δοκιµαστικό έλεγχο, τη λειτουργία, την επίβλεψη και τον έλεγχο του 
αναχώµατος ασφάλειας. Προτείνεται µία πρώτη δοκιµαστική εγκατάσταση 
όλων των συστατικών, για να διαπιστωθούν έγκαιρα τυχόν ελλείψεις και 
ενδεχοµένως η ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικό σύµβουλο. 

•   Απόκτηση τεκµηρίωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης 
Ανάλογα µε τον επιλεγέντα αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, πιθανότατα απαι-

τείται επιπρόσθετη εκπαίδευση και υποστήριξη από την προµηθεύτρια 
εταιρεία. Εάν ο οργανισµός δε διαθέτει εµπειρία στις τεχνολογίες που 
πρόκειται να υλοποιήσει, υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να οδηγηθεί σε 
σφάλµατα που θα µπορούσαν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην εγκα-
τάσταση, στη ρύθµιση και στη λειτουργία της αναχώµατος ασφάλειας. Τα 
πιο σοβαρά λάθη προέρχονται από εσφαλµένες ρυθµίσεις ασφάλειας, αλλά 
ακόµη και η συντήρηση του λογισµικού και του υλικού µπορεί να είναι τόσο 
περίπλοκη ώστε να απαιτείται εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη. Σ' αυτή 
τη φάση πρέπει να µελετηθεί λεπτοµερώς και η µορφή της υποστήριξης. 

•   Εγκατάσταση υλικού και λογισµικού 
Σ' αυτή τη φάση εγκαθίσταται και ρυθµίζεται το λειτουργικό σύστηµα 

που θα υποστηρίξει το λογισµικό του αναχώµατος ασφάλειας και στη 
συνέχεια το λογισµικό αυτό εγκαθίσταται στο επιλεγµένο υλικό, αλλά στο 
περιβάλλον όπου γίνονται οι δοκιµαστικοί έλεγχοι. Το λειτουργικό σύστηµα 
πρέπει να περιλαµβάνει µόνον τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του αναχώµατος ασφάλειας, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες πρέπει 

 133



να είναι απενεργοποιηµένες. Τυχόν ασυµβατότητες πρέπει να διορθωθούν 
εκείνη τη στιγµή µε την προµήθεια ανάλογων διορθωτικών προγραµµάτων. 

•   Ρύθµιση της δροµολόγησης 
∆ροµολόγηση είναι η διαδικασία απόφασης για τη διάθεση ενός πακέτου 

που φθάνει στο δροµολογητή. Στόχοι του µηχανισµού δροµολόγησης είναι 
η απόδοση και η αξιοπιστία, όχι η υλοποίηση πολιτικής ασφάλειας. 

•   Ρύθµιση των κανόνων φιλτραρίσµατος πακέτων 
Ο µηχανισµός φιλτραρίσµατος παρέχει βασική προστασία, ελέγχει το 

περιεχόµενο του πακέτου και µε βάση ορισµένα κριτήρια και κανόνες 
υλοποιεί την πολιτική ασφάλειας αποφασίζοντας για τη διάθεση ή την 
απόρριψη του πακέτου. Εάν ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός περιλαµβάνει 
και πληρεξούσιους εξυπηρέτες, τότε πρέπει να εγκατασταθεί το λογισµικό 
για κάθε υποστηριζόµενη υπηρεσία, καθώς και οι µηχανισµοί ελέγχου 
ταυτοποίησης. 

•   Ρύθµιση µηχανισµών καταγραφής και έγκυρης προειδοποίησης 
Το ανάχωµα ασφάλειας πρέπει να καταγράφει όλες τις δραστηριότητες 

και τα συµβάντα του δικτύου. Επιπλέον, πρέπει να οριστούν εκείνα τα 
γεγονότα για τα οποία θα πρέπει να σηµάνει συναγερµός. Η καταγραµµένη 
πληροφορία θα χρησιµοποιηθεί από ένα σύστηµα ανίχνευσης εισβολών 
(Intrusion Detection System - IDS) για την ανίχνευση σχετικής επικίνδυνης 
συµπεριφοράς. 

•   ∆οκιµαστικό έλεγχος τον συστήµατος 
Το σύστηµα ελέγχεται στο περιβάλλον δοκιµών για τυχόν λάθη και ελλεί-

ψεις µε χρήση συστηµάτων ανίχνευσης εισβολής, σαρωτών θυρών (ports 
scanners), εργαλείων ανίχνευσης αδυναµιών (vulnerability analysis tools), 
εργαλείων παραγωγής κίνησης στο δίκτυο (traffic generation tools) και 
εργαλείων παρακολούθησης δικτύων (network monitoring). Επιπλέον, 
εκτελούνται συγκεκριµένα πιθανά σενάρια, όπως προβλέπονται στο σχέδιο 
ελέγχου. 

•   Εγκατάσταση 
Το ανάχωµα εγκαθίσταται σταδιακά εάν πρόκειται να συνδέσει ασύνδε-

τα και απροστάτευτα δίκτυα, ή παράλληλα µε τη λειτουργία ενός υπάρ-
χοντος συστήµατος εάν πρόκειται να το αντικαταστήσει, προσέχοντας 
πάντοτε να µην επηρεαστεί το παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίας. 
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4.5  Συµπεράσµατα 
 
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου ήταν η αναλυτική προσέγγιση της 

έννοιας των αναχωµάτων ασφάλειας και των στρατηγικών σχεδίασης, 
υλοποίησης και χρήσης τους. Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και ανα-
φέρθηκαν οι περιορισµοί των αναχωµάτων ασφάλειας, οι πολιτικές σχε-
δίασης τους, τα χαρακτηριστικά και η αρχιτεκτονική των διαφόρων 
κατηγοριών στις οποίες αυτές υπάγονται. Τονίστηκαν τα σηµεία από τα 
οποία προκύπτει η αναγκαιότητα τους, αλλά αναδείχθηκαν και οι 
παράµετροι που φανερώνουν ότι στην προσπάθεια εξασφάλισης ενός 
δικτύου η ύπαρξη αναχωµάτων ασφάλειας αποτελεί αναγκαία συνθήκη, 
αλλά προφανώς δεν αποτελεί πανάκεια. Περιγράφηκαν λεπτοµερώς τα 
βασικά χαρακτηριστικά των αναχωµάτων ασφάλειας, οι δυνατότητες και οι 
αδυναµίες τους σχετικά µε υπηρεσίες ασφάλειας, ο λόγος για τον οποίο 
καθίστανται αναγκαίες, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίον πρέπει να 
αντιµετωπίζονται από µία επιχείρηση στα πλαίσια της ισχύουσας πολιτικής 
ασφάλειας. 
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5 O  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
Ασφάλεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Υπολογιστών 
 
5.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
Στο πλαίσιο της τεχνολογικής σύγκλισης της Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών, κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών 
προς τους τελικούς χρήστες παρουσιάζουν τα δίκτυα πρόσβασης και 
κορµού. Η σχεδίαση και υλοποίηση τους δεν είναι διαδικασίες καθόλου 
απλές και η ανάγκη διασύνδεσης τους αυξάνει ακόµη περισσότερο το 
βαθµό πολυπλοκότητας τους. Είναι, εποµένως, εµφανής η ανάγκη ύπαρξης 
µέσων που να υποστηρίζουν την αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του 
δικτύου. Τα συστήµατα διαχείρισης δικτύου (network management system) 
υποστηρίζουν τις διαχειριστικές εργασίες όσων είναι επιφορτισµένοι µε τη 
διασφάλιση της ορθής και αποτελεσµατικής λειτουργίας ενός δικτύου. 

Σ' ένα δικτυακό περιβάλλον, όπου πληθώρα χρηστών έχει πρόσβαση σε 
στοιχεία που επηρεάζουν τη γενικότερη λειτουργία και απόδοση του 
δικτύου, στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία, τη δοµή, τις χρεώσεις και την 
απόδοση του δικτύου θα πρέπει να προστατεύονται από ενέργειες που 
µπορούν να προκαλέσουν, σκόπιµα ή τυχαία, τροποποίηση τους. Συνεπώς, 
η ύπαρξη µηχανισµών ασφάλειας στο πλαίσιο ενός συστήµατος διαχείρισης 
δικτύου είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Η γενική αρχιτεκτονική ενός συστήµατος διαχείρισης δικτύου βασίζεται 
στο µοντέλο εξυπηρετούµενου /εξυπηρέτη (client/server model), όπου ο 
εξυπηρέτης αποκαλείται αντιπρόσωπος (agent) και ο εξυπηρετούµενος 
διαχειριστής (manager) [1]. Ουσιαστικά ένα σύστηµα διαχείρισης δικτύου 
περιλαµβάνει τρεις επιµέρους συνιστώσες: 

•   ένα σύνολο διαχειρίσιµων πόρων, όπως ξενιστή υπολογιστή (host), 
πύλη (gateway) και γέφυρα (bridge), καθένας από τους οποίους περιέχει 
έναν αντιπρόσωπο 

•   τουλάχιστον ένα σταθµό διαχείρισης δικτύου, που συνήθως αποκα-
λείται διαχειριστής 

•   ένα πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου, το οποίο χρησιµοποιείται από 
το σταθµό και τους αντιπροσώπους µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 
διαχείρισης. 

Ο σταθµός διαχείρισης δικτύου αναφέρεται σε έναν ξενιστή υπολογι-
στή, ο οποίος εκτελεί το πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου, καθώς και σε 
έναν αριθµό εφαρµογών διαχείρισης δικτύου για τη διεκπεραίωση ποι-
κίλων λειτουργιών διαχείρισης δικτύου, όπως η παρακολούθηση της 
κατάστασης του δικτύου και η αλλαγή της διαµόρφωσης του δικτύου. Κάθε 
αντιπρόσωπος συντηρεί µία τοπική Βάση Πληροφοριών ∆ιαχείρισης (ΜΙΒ 
- Management Information Base) η οποία αναπαριστά το σύνολο των 
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τοπικών πόρων διαχείρισης δικτύου. Η αλληλεπίδραση µεταξύ του 
διαχειριστή και του αντιπροσώπου επιτρέπει την ανάκτηση και την 
ενηµέρωση των ΜΙΒ πληροφοριών χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες του 
πρωτοκόλλου διαχείρισης δικτύου. 

Στο παρόν κεφάλαιο µελετώνται θέµατα ασφάλειας κατά τη διαχείριση 
δικτύων υπολογιστών. Στην παράγραφο 7.2 περιγράφονται οι απαιτήσεις 
και απειλές ασφάλειας σε περιβάλλον δικτύου. Στην παράγραφο 7.3 
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου διαχείρισης 
δικτύου που στηρίζεται στη χρήση του πρωτοκόλλου SNMP (Simple 
Network Management Protocol) και έχει οριστεί από την IETF ως το de 
facto πρωτόκολλο για τη διαχείριση TCP/IP δικτύων. Στην παράγραφο 7.4 
αναλύεται το πλαίσιο διαχείρισης που προτάθηκε από τον ISO για 
διαχείριση των δικτύων που ακολουθούν το OSIRM και υποστηρίζεται από 
το πρωτόκολλο CMIP (Common Management Information Protocol). Στην 
παράγραφο 5.5   επεξηγείται το πλαίσιο διαχείρισης ΤΜΝ 
(Telecommunications Management Network) που προτείνεται από την 
ITU-T. Στην παράγραφο 5.6 παρουσιάζεται ένα πλαίσιο συγκριτικής 
αξιολόγησης της ασφάλειας και των µηχανισµών που την υποστηρίζουν 
στα προαναφερόµενα πλαίσια διαχείρισης δικτύου. Στην παράγραφο 5.7 
περιγράφονται µερικές από τις πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές,  όπως η  
WBEM  (Web-Based Enterprise Management), WIMA (Web-based 
Integrated Management Architecture), JMX (Java Management 
extensions) και CORBA-based Management. Στην παράγραφο 5.8 
καταγράφονται συνοπτικά συµπεράσµατα. 

 
 
5.2   Απειλές και απαιτήσεις ασφάλειας 
 
5.2.1  Απαιτήσεις Ασφάλειας 
 
Σε περιβάλλοντα διαχείρισης δικτύων χρησιµοποιείται ένα σύνολο λει-

τουργικών ενοτήτων διαχείρισης, το οποίο αφενός οµαδοποιεί τις δια-
φορετικές απαιτήσεις κάθε ιδιοκτήτη επιµέρους δικτύου, αφετέρου απο-
τελεί οδηγό για την καταγραφή των απαραίτητων λειτουργιών που πρέπει 
να υποστηρίζει το σύστηµα διαχείρισης δικτύου. Το πλαίσιο αυτό είναι 
γνωστό ως FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance and 
Security Management). 

Η συνοπτική περιγραφή της κάθε λειτουργικής ενότητας προσφέρει µία 
συνολική εικόνα για τις λειτουργίες που εκτελεί το σύστηµα διαχείρισης 
δικτύου και τις δυνατότητες που αυτό έχει. Έτσι: 

•   η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης βλαβών (fault management) 
περιλαµβάνει τα µέσα που παρέχουν στο διαχειριστή του δικτύου τη 
δυνατότητα αφενός να εντοπίζει καταστάσεις βλάβης σε υποσυστήµατα 
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του υπό διαχείριση δικτύου, αφετέρου να τις διορθώνει, ώστε να 
επαναφέρει το δίκτυο στην πρότερη οµαλή λειτουργία του, λαµβάνοντας 
επιπλέον όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσει την αποφυγή 
επανεµφάνισης της βλάβης 

•   η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης διάρθρωσης (configuration 
management) παρέχει στο διαχειριστή τα απαιτούµενα µέσα για την 
αρχικοποίηση των ρυθµίσεων λειτουργίας του δικτύου, καθώς και για την 
τροποποίηση τους κατά τη λειτουργία του δικτύου (π.χ. σε περιπτώσεις 
υποστήριξης µιας νέας υπηρεσίας ή την προσθήκη νέας διαδροµής 
δροµολόγησης των δεδοµένων) 

•   η λειτουργική ενότητα της λογιστικής διαχείρισης (accounting 
management) αναφέρεται στη διαχείριση από τον ιδιοκτήτη του κόστους 
κτήσης του δικτύου, των υπηρεσιών που αυτό υποστηρίζει και της χρέωσης 
των τελικών χρηστών 

•   η λειτουργική ενότητα της διαχείρισης επιδόσεων (performance 
management) αναφέρεται στις λειτουργίες που επιτρέπουν κατ' αρχήν τη 
µέτρηση της απόδοσης του υπό διαχείριση δικτύου µε µεγέθη όπως ρυθµο-
απόδοση (throughput), καθυστέρηση (latency) κλπ. και ακολούθως τη 
συσχέτιση των µετρούµενων στοιχείων µε τις αναµενόµενες τιµές, ώστε να 
διαπιστωθεί αν το δίκτυο λειτουργεί εντός των αναµενόµενων επιπέδων 
απόδοσης ή αν πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόµενο βλάβης. 

Σηµειώνεται ότι σε ένα σύστηµα διαχείρισης οι προαναφερθείσες λει-
τουργικές ενότητες δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, αλλά συνδυάζονται 
για τη διεκπεραίωση της κάθε διαχειριστικής εργασίας. Για παράδειγµα, 
για να εκτελέσει η λειτουργική ενότητα λογιστικής διαχείρισης τις 
λειτουργίες χρέωσης για ένα χρήστη, θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία για το 
είδος, την ποιότητα και το µέγεθος της υπηρεσίας που αυτός έλαβε από το 
δίκτυο, µε όρους δεδοµένων ή χρόνου ανάλογα µε το υφιστάµενο µοντέλο 
χρέωσης. Κάποια από αυτά τα δεδοµένα είναι αποθηκευµένα σε βάσεις 
δεδοµένων που τηρεί και ενηµερώνει η λειτουργική ενότητα διαχείρισης 
επιδόσεων, η οποία µε τη σειρά της συνεργάζεται µε τη λειτουργική 
ενότητα διαχείρισης βλαβών ώστε να ενηµερώνεται ο διαχειριστής όταν 
εµφανίζονται ανεπιθύµητες καταστάσεις στη λειτουργία του δικτύου και να 
υποβοηθείται στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. 

•   Η   λειτουργική   ενότητα  της   διαχείρισης  ασφάλειας  (security 
management) αναφέρεται σε θέµατα ασφάλειας κατά την επικοινωνία 
µεταξύ συστηµάτων και µεταξύ χρηστών και συστηµάτων. Οι υπηρεσίες 
που παρέχονται από την ενότητα αυτή περιλαµβάνουν αυθεντι-κοποίηση 
και πιστοποίηση ταυτότητας οντοτήτων (authentication), έλεγχο 
προσπέλασης (access control), διασφάλιση εµπιστευτικότητας 
(confidentiality)  και  ακεραιότητας  δεδοµένων  (data  integrity). 
Συµπληρωµατικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν την ανίχνευση συµβάντων 
(event detection), τη διαχείριση ηµερολογίων (audit trail logs) και τη 
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διαχείριση συναγερµών (alarm management). 
Αναλυτικότερα υπάρχουν οι ακόλουθες οµάδες υπηρεσιών ασφάλειας: 
•   Αποτροπή (prevention): περιλαµβάνει λειτουργίες πρόληψης φαινο-

µένων προσπέλασης µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών καθώς και λειτουργίες 
ελέγχου προσπέλασης. 

•   Ανίχνευση (detection): πρόκειται για λειτουργία µε προληπτικό αλλά 
και κατασταλτικό χαρακτήρα, η οποία περιλαµβάνει ενέργειες προφύλαξης 
έναντι πιθανής εισβολής µε την ανίχνευση ασυνήθιστων δραστηριοτήτων 
και εισβολών στα υποσυστήµατα ανίχνευσης και παρακολούθησης. 

•   Αντιµετώπιση και επανάκαµψη (containment and recovery): 
περιλαµβάνει λειτουργίες αντιµετώπισης εισβολής, επιδιόρθωσης βλαβών 
που οφείλονται σε εισβολές π.χ. από ιοµορφικό λογισµικό (viral software) 
και επανάκαµψη µετά από εισβολές και παραβιάσεις ασφάλειας. 

•   ∆ιαχείριση ασφάλειας (security administration): περιλαµβάνει λει-
τουργίες διαχείρισης, σχεδιασµού και συντήρησης των πολιτικών και των 
δεδοµένων που σχετίζονται µε θέµατα ασφάλειας. 

Προφανούς δεν απαιτείται όλα τα πρωτόκολλα διαχείρισης να υπο-
στηρίζουν το σύνολο των προαναφερθεισών λειτουργικών περιοχών και 
των λειτουργιών που τις αποτελούν. Είναι όµως φανερό ότι οι γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας ενός συστήµατος διαχείρισης δε διαφοροποιούνται 
από τις συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας άλλων εφαρµογών που λει-
τουργούν σε περιβάλλον δικτύου. Συνοπτικά, οι σηµαντικότερες από αυτές 
τις απαιτήσεις είναι: 

•   Η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας (confidentiality) των µεταδιδό-
µενων και των αποθηκευµένων δεδοµένων που αφορούν τις λειτουργίες 
διαχείρισης. 

•   Η διασφάλιση της ακεραιότητας (integrity) των δεδοµένων αυτών. 
•  Η πιστοποίηση και αυθεντικοποίηση (authentication) των υπηρεσιών, 

των συστηµάτων, των στοιχείων του συστήµατος διαχείρισης, του 
διαχειριζόµενου δικτύου, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών 
χρηστών του δικτύου. 

•   Ο έλεγχος προσπέλασης (access control) στους πόρους του δικτύου 
και του συστήµατος διαχείρισης. 

•   Η µη αποποίηση ευθύνης (non-repudiation) για κάθε ενέργεια που 
λαµβάνει χώρα και αφορά στη διαχείριση του δικτύου. Η απαίτηση αυτή 
περιλαµβάνει τόσο τη µη αποποίηση ευθύνης αποστολής όσο και τη µη 
αποποίηση ευθύνης παράδοσης µηνύµατος. Η ύπαρξη αµφοτέρων των 
µορφών συνθέτει την ολοκληρωµένη απαίτηση µη αποποίησης ευθύνης, η 
οποία όµως ενδέχεται να µην είναι απαραίτητη σε όλες τις εφαρµογές. 

•   Η ρωµαλεότητα (robustness) του συστήµατος διαχείρισης, ώστε να 
είναι σε θέση να ανακάµψει ακόµη και µετά από εκτεταµένη εισβολή και 
να συνεχίσει την οµαλή λειτουργία του διασφαλίζοντας την εύρυθµη 
λειτουργία του διαχειριζόµενου δικτύου. 
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•   Η διασφάλιση της διαθεσιµότητας (liveness), ώστε το σύστηµα να 
είναι σε θέση να παραµένει ενεργό και να µη µεταπίπτει ούτε σε κατα-
στάσεις στατικών αδιεξόδων (deadlocks), ούτε σε καταστάσεις δυναµικών 
αδιεξόδων (livelocks) όπου περιορισµένος αριθµός καταστάσεων 
ανακυκλώνεται διαρκώς χωρίς δυνατότητα εξόδου. 

•   Η διασφάλιση της αλληλουχίας (sequencing), ώστε να διατηρείται η 
ορθή διαδοχή των µηνυµάτων και των ενεργειών στους διαύλους επι-
κοινωνίας. 

 
 
5.2.2  Κατηγοριοποίηση Απειλών 
 
Οι απειλές (threats) διακρίνονται σε ενεργές (active) και παθητικές 

(passive). 
Ενεργές θεωρούνται οι απειλές οι οποίες, αν έχουν επιτυχή κατάληξη 

για τον εισβολέα, προκαλούν τροποποίηση της κατάστασης του διαχειρι-
ζόµενου δικτύου είτε µε την αλλαγή των πινάκων δροµολόγησης, είτε µε 
την αλλαγή των αντικειµένων που υλοποιούν αποφάσεις σχετιζόµενες µε 
πολιτικές ενός συστήµατος, όπως για παράδειγµα αντικείµενα ασφάλειας 
που ορίζουν τους όρους προσπέλασης σε πόρους του δικτύου. Η κατηγορία 
των ενεργών απειλών περιλαµβάνει ενδεικτικά [2] την πλαστοπροσωπία 
(masquerade), την τροποποίηση και κατασκευή µηνυµάτων και 
αποθηκευµένων δεδοµένων, την επανεκποµπή και επανατοποθέτηση 
µηνυµάτων και την άρνηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης. 

Οι παθητικές απειλές αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου µια επιτυχής 
εισβολή δεν επιφέρει αλλαγές ούτε στην πληροφορία που περιέχεται στο 
σύστηµα ούτε στην κατάσταση του συστήµατος, ούτε επηρεάζεται η 
λειτουργία του συστήµατος. Παραδείγµατα παθητικών απειλών αποτελούν 
[2] η αποκάλυψη του περιεχοµένου των µηνυµάτων και των αποθη-
κευµένων δεδοµένων, η ανάλυση της κίνησης και η αποποίηση ευθύνης. 

Τα πιο συνηθισµένα σηµεία µέσω των οποίων εκδηλώνονται επιθέσεις 
εναντίον συστηµάτων διαχείρισης δικτύου είναι οι διεπαφές χρήστη - 
διαχειριστή, η διαδροµή επικοινωνίας διαχειριστή - αντιπροσώπου µέσω 
της οποίας µεταδίδονται τα µηνύµατα διαχείρισης, καθώς και τα 
συστήµατα διαχείρισης των πόρων που αξιοποιούνται για την ίδια τη 
διαχείριση του συστήµατος (π.χ. βάσεις δεδοµένων µε τα δικαιώµατα 
προσπέλασης στα υποσυστήµατα του δικτύου). 

Οι απειλές στη διαδροµή επικοινωνίας διαχειριστή - αντιπροσώπου, 
καθώς και τα αντίστοιχα αντίµετρα (countermeasures - safeguards) περι-
λαµβάνουν: 
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•   τροποποίηση υπαρχόντων και κατασκευή νέων µηνυµάτων, απειλή 
που αντιµετωπίζεται µε υπηρεσίες διασφάλισης της ακεραιότητας των 
µηνυµάτων 

•   αποκάλυψη περιεχόµενου διαχειριστικών µηνυµάτων, απειλή που 
αντιµετωπίζεται µε υπηρεσίες διασφάλισης της εµπιστευτικότητας των 
µηνυµάτων και της εµπιστευτικότητας επιλεγµένων πεδίων 

•   επανεκποµπή και επανατοποθέτηση µηνυµάτων, απειλή που αντιµε-
τωπίζεται µε υπηρεσίες διασφάλισης της ακεραιότητας των µηνυµάτων και 
µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 

•   ανάλυση κυκλοφορίας, απειλή που αντιµετωπίζεται, µερικώς, µε υπη-
ρεσίες διασφάλισης της εµπιστευτικότητας των µηνυµάτων και τεχνολογίες 
ενίσχυσης της ιδιωτικότητας 

•   άρνηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, απειλή που αντιµετωπίζεται 
µε την ενεργοποίηση υπηρεσιών συνέχισης λειτουργίας. 

Οι απειλές προς το ίδιο το σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνουν: 
•   ενεργοποίηση εφαρµογής αποµίµησης της εφαρµογής διαχείρισης 

συστήµατος, απειλή που αντιµετωπίζεται µε την αποτελεσµατική 
πιστοποίηση και αυθεντικοποίηση οντοτήτων, καθώς και µε την 
πιστοποίηση της προέλευσης δεδοµένων 

•   τροποποίηση υπαρχόντων ή δηµιουργία νέων διαχειριστικών δεδοµέ-
νων που αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων διαχείρισης, απειλή που 
αντιµετωπίζεται µε υπηρεσίες ελέγχου προσπέλασης και ακεραιότητας 
δεδοµένων 

•   αποποίηση αιτήσεων διαχείρισης στον προορισµό, απειλή που αντι-
µετωπίζεται µε ενεργοποίηση υπηρεσιών µη αποποίησης παράδοσης 
µηνύµατος. 

 
 
5.3  Ασφάλεια σιο SNMP 
 
5.3.1  Ιστορική Αναδροµή 
 
Ήδη από το 1988, έτος πρώτης κυκλοφορίας του, το SNMP (Simple 

Network Management Protocol) αποτέλεσε το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα διαχείρισης για δίκτυα TCP/IP. To SNMP καθορίζει τα 
πρωτόκολλα ανταλλαγής πληροφοριών, προσδιορίζει ένα πλαίσιο για την 
απεικόνιση της πληροφορίας διαχείρισης και οργανώνει τα κατανεµηµένα 
συστήµατα σε διαχειριζόµενα συστήµατα και σε διαχειρίσιµα αντικείµενα. 

Η ευρεία διάδοση που πέτυχε το SNMP ανέδειξε ταχύτατα και τις λει-
τουργικές του αδυναµίες, σηµαντικότερες από τις οποίες ήταν η δυσκολία 
µεταφοράς οµαδοποιηµένων δεδοµένων, καθώς και οι αδυναµίες 
ασφάλειας όπως η έλλειψη µηχανισµών αυθεντικοποίησης και προστασίας 
ιδιωτικότητας. Αρκετές από τις σηµαντικότερες λειτουργικές του αδυναµίες 
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αντιµετωπίστηκαν σε επόµενη έκδοση του SNMP, γνωστή ως SNMPv2 που 
παρουσιάστηκε το 1993. Η έκδοση αυτή περιλάµβανε επίσης και 
λειτουργίες προστασίας και ασφάλειας, οι οποίες όµως δεν αξιοποιήθηκαν 
ευρέως. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1996, εκδόθηκε µια νέα αναθεωρηµένη 
έκδοση του πρωτοκόλλου, γνωστή ως SNMPv2c, στην οποία οι βασικές 
λειτουργίες του παρέµειναν άθικτες, αλλά δεν περιλαµβάνονταν οι λει-
τουργίες προστασίας και ασφάλειας. Αυτή η έκδοση χρησιµοποιούσε 
απλούς και χωρίς αυθεντικοποίηση µηχανισµούς που βασίζονταν σε 
κώδικες λέξεις (community strings) και έµοιαζαν µε εκείνους του SNMPvl. 
Για να αντιµετωπιστεί η έλλειψη ασφάλειας δηµιουργήθηκαν δυο 
ανταγωνιστικές προσεγγίσεις, το SNMPv2u και το SNMPv2*, οι οποίες 
χρησίµευσαν ως βάση για αξιοποίηση από την Οµάδα Εργασίας SNMPv3 
της IETF το Μάρτιο του 1997. Το 1998 αυτή η Οµάδα Εργασίας παρήγαγε 
ένα σύνολο από προτεινόµενα πρότυπα που εκδόθηκαν ως RFC 2271-2275. 
Αυτό το σύνολο των κειµένων προσδιορίζει ένα πλαίσιο εργασίας για την 
ενσωµάτωση χαρακτηριστικών ασφάλειας στις ήδη υπάρχουσες 
λειτουργίες των SNMPv1 και SNMPv2. 

∆ιευκρινίζεται ότι το SNMPv3 δεν αντικαθιστά τα SNMPv1 και 
SNMPv2, αλλά προσδιορίζει τον τρόπο που οι µηχανισµοί ασφάλειας 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε το SNMPv2, κατά προτίµηση, ή 
ακόµη και µε το SNMPv1. Επιπλέον, το RFC 2271 περιγράφει µία 
αρχιτεκτονική µε την οποία είναι συµβατές όλες οι σηµερινές, αλλά και οι 
µελλοντικές εκδόσεις του SNMP, ενώ το RFC 2275, το οποίο είναι ένα από 
τα έγγραφα που εκδόθηκαν από την Οµάδα Εργασίας SNMPv3, 
περιγράφει ένα µηχανισµό ελέγχου προσπέλασης που λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τον πυρήνα του SNMPv3. Έτσι, µόνον τρία από τα πέντε 
κείµενα που εκδόθηκαν σχετίζονται µε την ασφάλεια του SNMP. 

Στο Σχήµα 5.1 περιγράφεται η σχέση των διαφόρων εκδόσεων του 
SNMP. Μεταξύ ενός σταθµού διαχείρισης και ενός αντιπροσώπου 
ανταλλάσσεται πληροφορία µε τη µορφή ενός µηνύµατος SNMP. Η 
διαδικασία που σχετίζεται µε την ασφάλεια πραγµατοποιείται στο επίπεδο 
µηνυµάτων. Για παράδειγµα, το SNMPv3 καθορίζει ένα µοντέλο ασφάλειας 
χρήστη (User Security Model - USM) που χρησιµοποιεί διάφορα πεδία 
στην επικεφαλίδα ενός µηνύµατος. Το φορτίο ενός µηνύµατος SNMP είναι 
ένα SNMPv1 ή ένα SNMPv2 PDU (Protocol Data Unit). To PDU 
υποδεικνύει τον τύπο της ενέργειας διαχείρισης (π.χ. get ή set σε ένα 
διαχειριζόµενο αντικείµενο), καθώς και µια λίστα µεταβλητών που 
σχετίζονται µε αυτήν την ενέργεια. Έτσι, το SNMPv3 δεν καθορίζει ένα νέο 
τύπο SNMP PDU, αλλά χρησιµοποιούνται οι υπάρχοντες τύποι SNMPvl 
PDU και SNMPv2 PDU. Συµπερασµατικά, όπως αναφέρεται και στο RFC 
2570, το SNMPv3 µπορεί απλώς να θεωρηθεί ως SNMPv2 ή SNMPv1 µε 
επιπρόσθετες δυνατότητες ασφάλειας και διαχείρισης. 

 142



 
Σχήµα 5.1: Στοίβα πρωτοκόλλων στο SNMPv3. 
 
 

5.3.2  Γενικά για το SNMP 
 
To SNMP είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ ενός διαχειριστή 

και ενός αντιπροσώπου, δηλαδή µιας συσκευής. Ουσιαστικά πρόκειται για 
πρωτόκολλο επικοινωνίας ενός διαχειριστή µε τα διαχειριζόµενα 
αντικείµενα. Η επικοινωνία αυτή γίνεται µε ανταλλαγή PDUs µεταξύ των 
δύο προαναφερθεισών οντοτήτων. Επειδή το SNMP χρησιµοποιεί ως 
πρωτόκολλο µεταφοράς το UDP, τα SNMP PDUs µεταφέρονται στο δίκτυο 
αφού ενθυλακώνονται σε UDP datagrams και αποστέλλονται στον 
αντιπρόσωπο µέσω της θύρας 161. Η επικοινωνία προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, δηλαδή προς το διαχειριστή, γίνεται στη θύρα 162 του UDP. 

 

 
 
Σχήµα 5..2: Μηχανισµός µεταφοράς µηνυµάτων. 

 
Ο διαχειριστής αναλαµβάνει τη διαδικασία διαχείρισης του δικτύου 

µέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως το SNMP, που µεταφέρουν πλη-
ροφορίες διαχείρισης προς και από τα στοιχεία του δικτύου. Οι αντιπρό-
σωποι είναι λογισµικό που εγκαθίσταται στα στοιχεία του δικτύου, έχουν 
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προσπέλαση στη Βάση Πληροφοριών ∆ιαχείρισης (ΜΙΒ - Management 
Information Base) και εξυπηρετούν τις αιτήσεις του διαχειριστή. Η βάση 
ΜΙΒ αποτελεί µία διατεταγµένη συλλογή από διαχειρίσιµα αντικείµενα 
(MO - Managed Object). Τα διαχειρίσιµα αντικείµενα παρέχουν πληροφο-
ρία για τις διάφορες λειτουργίες ενός διαχειριζόµενου στοιχείου του 
δικτύου. Για παράδειγµα, όταν ένα ΜΟ αναφέρεται σε έναν εκτυπωτή, τότε 
η σχέση ΜΟ=0 µπορεί να σηµαίνει ότι ο εκτυπωτής δεν έχει χαρτί. 
Ουσιαστικά δηλαδή, τα MOs παρέχουν λογική εκπροσώπηση των επιµέ-
ρους στοιχείων του δικτύου προς ένα διαχειριζόµενο σύστηµα. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.2, ο αντιπρόσωπος διατηρεί για κάθε 
διαχειριζόµενο αντικείµενο ένα σύνολο από δοµηµένες πληροφορίες στη 
ΜΙΒ. Με αυτό τον τρόπο ο αντιπρόσωπος παρέχει πλήθος υπηρεσιών στο 
διαχειριστή, µέσω ενός τυποποιηµένου συνόλου µεθόδων προσπέλασης 
στην ΜΙΒ, επιτρέποντας την παρακολούθηση και το χειρισµό του 
διαχειριζόµενου αντικειµένου και, κατ' επέκταση, του στοιχείου του 
δικτύου, µέσω της σχέσης,διαχειριστή - αντιπροσώπου. Η γλώσσα περι-
γραφής της ΜΙΒ είναι η ASN.1. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ανταλλαγή των πληροφοριών διαχείρισης 
γίνεται µέσω ερωταποκρίσεων, µε την ανταλλαγή PDUs µεταξύ του δια-
χειριστή και των αντιπροσώπων των συσκευών. Ουσιαστικά οι εντολές 
διαχείρισης κωδικοποιούνται σε PDUs από το SNMP. To πρωτόκολλο 
SNMP παρέχει κυρίως τέσσερις εντολές διαχείρισης, δηλαδή τέσσερα 
διαφορετικά PDUs: 

•   Εντολή Get: Αποστέλλεται από το διαχειριστή προς τον αντιπρόσωπο 
και χρησιµοποιείται για τη λήψη των διάφορων τιµών που λαµβάνουν τα 
MOs που βρίσκονται στη ΜΙΒ του αντιπροσώπου. 

•   Εντολή Set: Αποστέλλεται από το διαχειριστή προς τον αντιπρόσωπο 
και χρησιµοποιείται για να θέσει µία τιµή σε ένα ΜΟ. 

•   Εντολή Trap: Αποστέλλεται από τον αντιπρόσωπο προς το διαχειρι-
στή για να τον ειδοποιήσει για κάποιο ασυνήθιστο γεγονός ή κατάσταση. 

•   Εντολή Inform: Αποστέλλεται από ένα διαχειριστή προς έναν άλλο 
διαχειριστή για να τον ενηµερώσει για κάποιο γεγονός. 

 
 
5.3.3  Η Αρχιτεκτονική του SNMPν3 
 
Η αρχιτεκτονική του SNMP, όπως καθορίζεται στο RFC 2271, αποτελεί-

ται από µία συλλογή από κατανεµηµένες και αλληλεπιδρώσες οντότητες 
SNMP. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.3, κάθε οντότητα SNMP περιλαµβάνει 
µία και µόνο µηχανή SNMP, η οποία υλοποιεί διάφορες λειτουργίες, όπως 
αποστολή και λήψη µηνυµάτων, αυθεντικοποίηση, κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση µηνυµάτων, καθώς και έλεγχο προσπέλασης στα 
διαχειριζόµενα αντικείµενα. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται ως υπηρεσίες 
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από τις εφαρµογές, οι οποίες µαζί µε τη µηχανή SNMP αποτελούν την 
οντότητα SNMP. 

 
 

 
 
Σχήµα 5.3: Μια οντότητα SNMP. 

 
 
Το υποσύστηµα ασφάλειας εκτελεί τις λειτουργίες αυθεντικοποιησης 

και κρυπτογράφησης. Κάθε εξερχόµενο µήνυµα οδηγείται στο υποσύστηµα 
ασφάλειας από το υποσύστηµα επεξεργασίας µηνύµατος. Ανάλογα µε τις 
υπηρεσίες που απαιτούνται, το υποσύστηµα ασφάλειας µπορεί να 
κρυπτογραφήσει το PDU και πιθανώς κάποια πεδία στην επικεφαλίδα του 
µηνύµατος, µπορεί να παράγει έναν κώδικα αυθεντικοποιησης και να τον 
εισάγει στην επικεφαλίδα του µηνύµατος. Ακολούθως, το επεξεργασµένο 
µήνυµα επιστρέφει στο υποσύστηµα επεξεργασίας µηνύµατος. Οµοίως, 
κάθε εισερχόµενο µήνυµα οδηγείται στο υποσύστηµα ασφάλειας από το 
υποσύστηµα επεξεργασίας µηνύµατος. Αν απαιτείται, το υποσύστηµα 
ασφάλειας ελέγχει τον κώδικα αυθεντικοποιησης και εκτελεί την 
αποκρυπτογράφηση. Ακολούθως επιστρέφει το επεξεργασµένο µήνυµα στο 
υποσύστηµα επεξεργασίας µηνύµατος. Μία υλοποίηση του υποσυστήµατος 
ασφάλειας µπορεί να υποστηρίζει ένα ή περισσότερα ξεχωριστά µοντέλα 
ασφάλειας. Στην παρούσα φάση, το µόνο καθορισµένο µοντέλο ασφάλειας 
είναι το Μοντέλο Ασφάλειας Βασισµένο στο Χρήστη (USM - User-Based 
Security Model) που περιγράφεται στο RFC 2274 και επεξηγείται στην 
παράγραφο 5.3.4. 
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5.3.4 Μοντέλο Ασφάλειας Βασισµένο στο Χρήστη 
 
Όπως καθορίζεται στο RFC 2274, το USM παρέχει υπηρεσίες 

αυθεντικοποιησης και εµπιστευτικότητας για το SNMP. Έχει σχεδιασθεί 
για την προστασία από διάφορες απειλές, όπως: 

•  Τροποποίηση της πληροφορίας. Μία οντότητα µπορεί να τροποποιή-
σει το µήνυµα που παράγεται από µία εξουσιοδοτηµένη οντότητα µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε να πραγµατοποιήσει µη εξουσιοδοτηµένες λειτουργίες, 
για παράδειγµα να θέσει τιµές σε ένα ΜΟ. Η σηµασιολογία αυτής της 
απειλής είναι ότι µία µη εξουσιοδοτηµένη οντότητα µπορεί να 
τροποποιήσει οποιαδήποτε παράµετρο διαχείρισης, συµπεριλαµβανόµενων 
και αυτών που αναφέρονται στη διάρθρωση, την απόδοση και τη 
λογιστική. 

•   Πλαστοπροσωπία. Μία οντότητα που δεν είναι εξουσιοδοτηµένη για 
κάποια λειτουργία διαχείρισης µπορεί να υποδυθεί την ταυτότητα µιας 
πραγµατικά εξουσιοδοτηµένης οντότητας και να κατορθώσει να εκτελέσει 
µη εξουσιοδοτηµένη λειτουργία διαχείρισης. 

•   Τροποποίηση της ροής µηνύµατος. To SNMP έχει σχεδιασθεί για να 
λειτουργεί πάνω από πρωτόκολλα µεταφοράς χωρίς σύνδεση, όπως το 
UDP. Η απειλή τροποποίησης της ροής µηνύµατος αποσκοπεί στην 
επαναδιάταξη, καθυστέρηση, ή αναπαραγωγή ενός µηνύµατος SNMP, 
ώστε να πραγµατοποιηθεί µία µη εξουσιοδοτηµένη λειτουργία διαχείρισης. 
Για παράδειγµα, ένα µήνυµα που προκαλεί επαναλειτουργία ενός 
µηχανήµατος µπορεί να αναπαραχθεί και να σταλεί αργότερα. 

•   Αποκάλυψη. Μία οντότητα µπορεί να παρατηρεί τις ανταλλαγές 
µηνυµάτων µεταξύ αντιπροσώπου και διαχειριστή, µε αποτέλεσµα να 
καταγράψει τις τιµές των MOs. Για παράδειγµα, η παρατήρηση µιας 
εντολής set που αλλάζει τα συνθηµατικά µπορεί να υποβοηθήσει τον 
εισβολέα να καταγράψει τα νέα συνθηµατικά. 

Παρόλα αυτά, το USM δεν προσφέρει ασφάλεια στην αντιµετώπιση δύο 
ειδών απειλών: 

•   Άρνηση παροχής υπηρεσίας. Ένας εισβολέας µπορεί να κατορθώσει 
να εµποδίσει τις ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ ενός διαχειριστή και 
ενός αντιπροσώπου. 

•   Ανάλυση κυκλοφορίας. Ένας εισβολέας µπορεί να παρατηρεί και να 
καταγράφει την κίνηση και τη ροή πληροφοριών µεταξύ ενός διαχειριστή 
και ενός αντιπροσώπου. 

Η έλλειψη της προστασίας από την απειλή άρνησης παροχής υπηρεσίας 
µπορεί να εξηγηθεί µε δύο επιχειρήµατα: Αφενός οι επιθέσεις αυτού του 
τύπου προσοµοιάζουν µε τις αποτυχίες του δικτύου που κάθε εφαρµογή 
διαχείρισης δικτύου θα αντιµετωπίσει κάποια στιγµή, αφετέρου οι 
επιθέσεις αυτές πιθανόν να διακόψουν κάθε τύπου ανταλλαγές πληρο-
φοριών και όχι µόνον αυτές που αφορούν ένα πρωτόκολλο διαχείρισης 
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δικτύου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναζητηθεί µία συνολική λύση για 
την προστασία του δικτύου και όχι ειδική λύση για την προστασία µόνον 
του υποσυστήµατος διαχείρισης. Όσον αφορά στην απειλή της ανάλυσης 
κυκλοφορίας θα πρέπει να τονιστεί πώς η ροή µηνυµάτων κατά τη δια-
χείριση δικτύων είναι εύκολα προβλέψιµη. Για παράδειγµα, ένας ή 
περισσότεροι σταθµοί διαχείρισης διαχειρίζονται οντότητες µέσω της 
εκτέλεσης εντολών SNMP που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα, συνεπώς δε θα υπάρχει σηµαντικό όφελος από τη λήψη µέτρων για 
την αντιµετώπιση αυτής της απειλής. 

 
 
5.3.4.1 Λειτουργίες Κρυπτογραφίας 
 
Στο USM προσδιορίζονται δύο κρυπτογραφικές λειτουργίες: η 

αυθεντικοποίηση και η κρυπτογράφηση. Για να υποστηριχθούν αυτές οι 
λειτουργίες, µία µηχανή SNMP απαιτεί δύο µεταβλητές: το ιδιωτικό κλειδί 

(privKey) και το κλειδί αυθεντικοποίησης (authKey). Ξεχωριστές τιµές 
των δύο αυτών κλειδιών αποθηκεύονται από τους παρακάτω χρήστες: 

•   Από τοπικούς χρήστες, δηλαδή από κάθε οντότητα που βρίσκεται σε 
αυτή τη µηχανή SNMP η οποία εξουσιοδοτείται για διάφορες διαχει-
ριστικές λειτουργίες. 

•   Από αποµακρυσµένους χρήστες, δηλαδή από κάθε οντότητα σε µία 
αποµακρυσµένη µηχανή SNMP µε την οποία επιθυµούµε να επικοι-
νωνήσουµε. 

Αυτά τα κλειδιά αποθηκεύονται για κάθε χρήστη χωριστά. Οι τιµές των 
privKey και authKey δεν είναι προσβάσιµες µέσω του SNMP. 

To USM επιτρέπει τη χρήση των πρωτοκόλλων αυθεντικοποίησης 
HMAC-MD5-96 και HMAC-SHA-96. To HMAC χρησιµοποιεί µία 
συνάρτηση σύνοψης και ένα µυστικό κλειδί για να παράγει κώδικα αυθε-
ντικοποίησης µηνύµατος (MAC - Message Authentication Code). To HMAC 
χρησιµοποιείται ευρέως στις εφαρµογές του Internet και περιγράφεται στο 
RFC 2104. Στο HMAC-MD5-96, το HMAC υπολογίζεται µε βάση τη 
συνάρτηση σύνοψης MD5. Ως είσοδος στον αλγόριθµο HMAC 
χρησιµοποιείται authKey των 128-bits. Ο αλγόριθµος παράγει έξοδο των 
128 bit, από την οποία διατηρούνται µόνον τα 96 πρώτα bits. Στο HMAC-
SHA-96, το HMAC υπολογίζεται µε βάση τη συνάρτηση σύνοψης SHA. To 
authKey έχει µέγεθος 160 bits. Ο αλγόριθµος παράγει έξοδο των 160 bit 
από την οποία διατηρούνται και πάλι µόνον τα 96 πρώτα bits. 

Για να επιτευχθεί η αυθεντικοποίηση πρέπει κάθε ζεύγος µηχανών που 
επιθυµούν να επικοινωνήσουν να γνωρίζει το ίδιο µυστικό κλειδί 
αυθεντικοποίησης. Ο αποστολέας παρέχει αυθεντικοποίηση επισυνά-
πτοντας στο µήνυµα τον κώδικα αυθεντικοποίησης µηνύµατος MAC. Όταν 
ο παραλήπτης λάβει το µήνυµα, χρησιµοποιεί το ίδιο µυστικό κλειδί 
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αυθεντικοποίησης που και αυτός γνωρίζει, για να υπολογίσει τον MAC του 
ληφθέντος µηνύµατος. Αν ο MAC που παρήγαγε ο παραλήπτης είναι ίδιος 
µε τον MAC που έλαβε από τον αποστολέα, τότε ο παραλήπτης 
αντιλαµβάνεται ότι το µήνυµα που έλαβε προέρχεται από τον 
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή και ότι δεν τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της µεταφοράς του. 

To USM για την κρυπτογράφηση χρησιµοποιεί τη µέθοδο CBC (Cipher 
Block Chaining) του αλγορίθµου µυστικού κλειδιού DES (Data Encryption 
Standard). Ως είσοδος στο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης χρησιµοποιείται 
privKey των 128 bit, ενώ τα πρώτα 64 bits του privKey χρησιµοποιούνται 
ως κλειδί για τον αλγόριθµο DES. Για τη µέθοδο CBC απαιτείται ένα 
διάνυσµα αρχικοποίησης (IV - initialization vector) που δηµιουργείται από 
τα υπόλοιπα 64 bits. 

Για την κρυπτογράφηση θα πρέπει και ο διαχειριστής και ο αντιπρό-
σωπος να γνωρίζουν το ίδιο µυστικό κλειδί. Κάθε οντότητα κρυπτογραφεί 
το µήνυµα χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο DES και το µυστικό κλειδί και 
αποστέλλει το αποτέλεσµα στον παραλήπτη. Ο παραλήπτης, για να 
αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα χρησιµοποιεί πάλι τον αλγόριθµο DES και 
το ίδιο µυστικό κλειδί. 

 
 
5.3.4.2 Παράµετροι µηνύµατος στο USM 
 
Όταν ένα εξερχόµενο µήνυµα διέρχεται από τον Επεξεργαστή Μηνυµά-

των (message processor) στο USM, το USM παρέχει τιµές στις απαιτού-
µενες παραµέτρους που σχετίζονται µε την ασφάλεια στην επικεφαλίδα 
του µηνύµατος. Όταν ένα εισερχόµενο µήνυµα προωθείται από τον Επε-
ξεργαστή Μηνυµάτων στο USM, το USM επεξεργάζεται τις τιµές που 
υπάρχουν σε αυτά τα πεδία. 
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Σχήµα 5.4: Τύπος µηνύµατος SNMPν3 µε USM. 

 
Οι παράµετροι που σχετίζονται µε την ασφάλεια είναι οι ακόλουθες 

(Σχήµα 5.4 και Σχήµα 5.5): 
•   msgAuthoritativeEnginelD: Η τιµή ταυτότητας snmpEnginelD της 

εξουσιοδοτηµένης µηχανής SNMP περιλαµβάνεται στο µήνυµα. Έτσι, αυτή 
η παράµετρος αναφέρεται στον αποστολέα ενός µηνύµατος Trap, Response 
ή Report και στον παραλήπτη ενός µηνύµατος Get, GetNext, GetBulk, Set ή 
Inform. 

•   msgAuthoritativeEngineBoots: Η τιµή της snmpEngineBoots της 
εξουσιοδοτηµένης µηχανής SNMP περιλαµβάνεται στο µήνυµα. Η 
παράµετρος snmpEngineBoots είναι ένας ακέραιος που λαµβάνει τιµές από 
0 µέχρι 231-1 και αναπαριστά το πλήθος των αρχικοποιήσεων της µηχανής 
SNMP από την αρχική της ρύθµιση. 

•   MsgAuthoritativeEngineTime: Η τιµή της snmpEngineTime της 
εξουσιοδοτηµένης  µηχανής SNMP περιλαµβάνεται στο  µήνυµα.  Η 
snmpEngineTime είναι ένας ακέραιος που λαµβάνει τιµές από 0 µέχρι 231-1 
και δηλώνει το χρόνο που πέρασε από τη στιγµή που η εξουσιοδοτηµένη 
µηχανή SNMP είχε αυξήσει την τιµή της snmpEngineBoots. Κάθε 
εξουσιοδοτηµένη µηχανή SNMP είναι υπεύθυνη για την αύξηση της τιµής 
της snmpEngineTime κατά µία µονάδα ανά δευτερόλεπτο. Αντιθέτως, µια 
µη εξουσιοδοτηµένη µηχανή είναι υπεύθυνη για την αύξηση της δικής της 
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snmpEngineTime, σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπει πως αυξάνεται η 
snmpEngineTime µιας αποµακρυσµένης εξουσιοδοτηµένης µηχανής µε την 
οποία επικοινωνεί. 

•   msgUserName: Ο χρήστης για λογαριασµό του οποίου 
ανταλλάσσεται το µήνυµα. 

•   MsgAuthenticationParameters: Η τιµή αυτής της παραµέτρου είναι 
µηδενική εάν η αυθεντικοποίηση δε χρησιµοποιείται για την τρέχουσα 
ανταλλαγή µηνυµάτων, αλλιώς ονοµάζεται παράµετρος αυθεντι-
κοποίησης. Στο USM η παράµετρος αυθεντικοποίησης είναι ένας κώδικας 
αυθεντικοποίησης µηνύµατος, ο οποίος παράγεται χρησιµοποιώντας 
HMAC. 

•   MsgPrivacyparameters: Η τιµή αυτής της παραµέτρου είναι µηδενική 
εάν δε χρησιµοποιείται εµπιστευτικότητα για την τρέχουσα ανταλλαγή 
µηνυµάτων, αλλιώς ονοµάζεται παράµετρος εµπιστευτικότητας. Στο USM η 
παράµετρος εµπιστευτικότητας είναι µία τιµή που χρησιµοποιείται για να 
σχηµατιστεί το διάνυσµα αρχικοποίησης IV στον αλγόριθµο CBC DES. 

 
 

 
Σχήµα 5.5: Επεξεργασία µηνύµατος USM. 

 
 
 
5.3.4.3 Εξουσιοδοτηµένες και Μη-Εξουσιοδοτηµένες Μηχανές 
 
Σε κάθε µετάδοση µηνύµατος, µία από τις δύο οντότητες, είτε ο αποστο-

λέας είτε ο δέκτης, ανακηρύσσεται σε εξουσιοδοτηµένη µηχανή SNMP, 
σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες: 

•   Όταν ένα µήνυµα SNMP περιέχει φορτίο που απαιτεί απάντηση, για 
παράδειγµα Get, Set ή Inform PDU, τότε ο παραλήπτης αυτού του 
µηνύµατος γίνεται µία έγκυρη εξουσιοδοτηµένη οντότητα. 

•   Όταν ένα µήνυµα SNMP περιέχει φορτίο που δεν απαιτεί απάντηση, 
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για παράδειγµα Trap, Response ή Report PDU, τότε ο αποστολέας αυτού 
του µηνύµατος γίνεται µία έγκυρη εξουσιοδοτηµένη οντότητα. 

Αυτή η ανακήρυξη γίνεται γιατί εξυπηρετούνται δύο σκοποί: 
•   Ο χρόνος διάρκειας ή υπολειπόµενος χρόνος του µηνύµατος προσ-

διορίζεται από ένα ρολόι που υπάρχει στην εξουσιοδοτηµένη µηχανή 
SNMP. Όταν µια εξουσιοδοτηµένη µηχανή στέλνει ένα µήνυµα (Trap, 
Response, Report) περιλαµβάνει σε αυτό την τρέχουσα τιµή του ρολογιού, 
έτσι ώστε ο µη εξουσιοδοτηµένος παραλήπτης να συγχρονίζεται µε αυτό το 
ρολόι. Όταν µια µη εξουσιοδοτηµένη µηχανή στέλνει ένα µήνυµα (Get, 
GetNext, GetBulk, Set, Inform) αυτό περιέχει την τρέχουσα εκτίµηση της 
τιµής χρόνου του αποδέκτη, επιτρέποντας έτσι στον αποδέκτη να 
αποτιµήσει τον υπολειπόµενο χρόνο του µηνύµατος. 

• Μια διεργασία δηµιουργίας τοπικού αντιγράφου του κλειδιού δίνει τη 
δυνατότητα σε µια οντότητα να µπορεί να έχει κλειδιά αποθηκευµένα σε 
πολλαπλές µηχανές. Αυτά τα κλειδιά δηµιουργούνται σε µια 
εξουσιοδοτηµένη µηχανή µε τέτοιο τρόπο, ώστε µια οντότητα να είναι 
υπεύθυνη για ένα µόνο κλειδί αλλά να αποφεύγει τον κίνδυνο από την 
αποθήκευση πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου κλειδιού σε ένα 
κατανεµηµένο σύστηµα. 

 
 
5.3.4.4 Μηχανισµός Υπολειπόµενου Χρόνου 
 
To USM περιλαµβάνει µηχανισµούς χρόνου διάρκειας ή υπολειπόµενου 

χρόνου για να προφυλάσσεται από καθυστερήσεις µηνυµάτων καθώς και 
από επιθέσεις τύπου επανεκποµπής µηνυµάτων. Τα µηνύµατα, δηλαδή, 
πρέπει να φτάνουν στον προορισµό τους σε ένα λογικό παράθυρο χρόνου. 

Κάθε εξουσιοδοτηµένη µηχανή διατηρεί δύο µεταβλητές, τις 
snmpEngineBoots και snmpEngineTime. Η πρώτη αποθηκεύει τον αριθµό 
των εκκινήσεων από τη στιγµή της αρχικοποίησης της µηχανής, ενώ η 
δεύτερη δείχνει το χρόνο που πέρασε από τη στιγµή της τελευταίας 
εκκίνησης. Αυτές οι µεταβλητές τοποθετούνται στα εξερχόµενα µηνύµατα 
που αποστέλλονται προς τις µη εξουσιοδοτηµένες µηχανές στα πεδία 
msgAuthoritativeEngineBoots και msgAuthoritativeEngineTime. Με τον 
τρόπο αυτό, µία µη εξουσιοδοτηµένη µηχανή διατηρεί το συγχρονισµό της 
µε µία εξουσιοδοτηµένη µηχανή µε τη φύλαξη τοπικών αντιγράφων των 
snmpEngineBoots και snmpEngineTimes που αποστέλλονται από κάθε 
εξουσιοδοτηµένη µηχανή. Αυτές οι τιµές ανανεώνονται όταν λαµβάνεται 
ένα νέο αυθεντικό µήνυµα από µία αποµακρυσµένη εξουσιοδοτηµένη 
µηχανή. Στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο ανανεώσεων, η µη 
εξουσιοδοτηµένη µηχανή αυξάνει την τιµή της snmpEngineTimes και της 
snmpEngineBoots που αναφέρονται στην αποµακρυσµένη εξουσιοδοτη-
µένη µηχανή, ώστε να διατηρείται ένας χαλαρός συγχρονισµός. Οι µετα-
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βλητές αυτές τοποθετούνται στα εξερχόµενα µηνύµατα προς την εξου-
σιοδοτηµένη µηχανή. 

Έτσι, όταν µια εξουσιοδοτηµένη µηχανή λαµβάνει ένα µήνυµα, 
συγκρίνει τις εισερχόµενες µεταβλητές boot και time µε τις δικές της 
µεταβλητές. Αν οι µεταβλητές boot ταιριάζουν και οι µεταβλητές χρόνου 
διαφέρουν λιγότερο από 150 sec, τότε το µήνυµα θεωρείται ότι βρίσκεται 
µέσα στα αποδεκτά όρια του χρονικού παράθυρου και άρα το µήνυµα είναι 
έγκυρο. 

Τα εισερχόµενα µηνύµατα προς την εξουσιοδοτηµένη µηχανή θεω-
ρούνται ότι βρίσκονται εκτός των ορίων του χρονικού παραθύρου, όταν 
είναι αληθής κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες: 

•   MsgAuthoritativeEngineBoots Φ snmpEngineBoots 
•   Η τιµή του msgAuthoritativeEngineTime διαφέρει από την τιµή της 

snmpEnginetime περισσότερο από 150 sec. 
Η πρώτη συνθήκη ορίζει ότι ένα µήνυµα είναι έγκυρο αν έχει αριθµό 

εκκινήσεων ίσο µε το αριθµό εκκινήσεων της τοπικής µηχανής. Η δεύτερη 
συνθήκη ορίζει ότι για να γίνει αποδεκτό ένα εισερχόµενο µήνυµα, ο 
χρόνος του δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 150 sec από το χρόνο 
της τοπικής µηχανής. 

 
 
5.3.4.5 Αξιοποίηση Τοπικού Κλειδιού 
 
Προϋπόθεση χρήσης υπηρεσιών εµπιστευτικότητας και αυθεντικοποίη-

σης από το SNMPv3 για οποιαδήποτε επικοινωνία, είναι µία οντότητα σε 
µια µη εξουσιοδοτηµένη µηχανή και µια αποµακρυσµένη εξουσιοδοτηµένη 
µηχανή να γνωρίζουν το ίδιο µυστικό κλειδί αυθεντικοποίησης και το ίδιο 
µυστικό κλειδί εµπιστευτικότητας. Αυτά τα κλειδιά παρέχουν τη 
δυνατότητα στο χρήστη µιας µη εξουσιοδοτηµένης µηχανής (τυπικά σε ένα 
διαχειριστή) να διατηρεί εµπιστευτικότητα και αυθεντικοποίηση µε 
αποµακρυσµένα εξουσιοδοτηµένα συστήµατα που διαχειρίζεται, ο χρήστης 
(τυπικά ο αντιπρόσωπος). To RFC 2274 παρέχει οδηγίες για κατασκευή, 
ανανέωση και διαχείριση αυτών των κλειδιών. 

Κάθε οντότητα πρέπει να διατηρεί ένα κλειδί αυθεντικοποίησης και ένα 
κλειδί κρυπτογράφησης. Αυτά τα κλειδιά δεν αποθηκεύονται στην ΜΙΒ και 
δεν είναι προσπελάσιµα µέσω του SNMP. Ένας χρήστης πρέπει να έχει ένα 
κλειδί εµπιστευτικότητας των 128 bit και ένα κλειδί αυθεντικοποίησης των 
128 ή 160 bits. Τα κλειδιά αυτά παράγονται από το συνθηµατικό του 
χρήστη µε βάση έναν αλγόριθµο που προσδιορίζεται από το RFC 2274. 
Έτσι, δε χρειάζεται να αποθηκεύονται οι τιµές των κλειδιών του χρήστη 
αλλά όταν χρειάζεται ένα κλειδί αυτό παράγεται από το συνθηµατικό του. 
Κατά συνέπεια ο χρήστης θα πρέπει απλώς να θυµάται ένα συνθηµατικό 
για να δηµιουργήσει κάθε κλειδί. 
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Ένα τοπικό κλειδί (localized key) καθορίζεται στο RFC 2274 ως ένα 
µυστικό κλειδί που γνωρίζουν ένας χρήστης και µία εξουσιοδοτηµένη 
µηχανή SNMP. Τα πραγµατικά µυστικά που γνωρίζουν ο συγκεκριµένος 
χρήστης και µία εξουσιοδοτηµένη µηχανή SNMP είναι διαφορετικά. Η 
διεργασία µε βάση την οποία ένα µοναδικό κλειδί µετατρέπεται σε πολ-
λαπλά µοναδικά κλειδιά, ένα για κάθε αποµακρυσµένη µηχανή SNMP, 
καλείται τοπικοποίηση κλειδιού (key localization). 

Οι παραδοχές που ισχύουν, όσον αφορά στη διαχείριση κλειδιών, είναι 
οι ακόλουθες: 

•   Κάθε σύστηµα αντιπροσώπου SNMP σε ένα δίκτυο έχει ένα µοναδικό 
κλειδί για κάθε χρήστη, ο οποίος εξουσιοδοτείται να διαχειρίζεται τον 
αντιπρόσωπο. Έτσι, αν το κλειδί ενός χρήστη εκτεθεί σε κίνδυνο, τότε τα 
κλειδιά των άλλων χρηστών δεν αποκαλύπτονται. 

•   Τα κλειδιά που κατέχουν διάφοροι αντιπρόσωποι για ένα συγκεκρι-
µένο χρήστη είναι διαφορετικά. Άρα, αν ένας αντιπρόσωπος εκτεθεί σε 
κίνδυνο, τότε µόνον τα κλειδιά αυτού του αντιπρόσωπου εκτίθενται και όχι 
τα κλειδιά των χρηστών που χρησιµοποιούνται από άλλους 
αντιπρόσωπους. 

•   Ένας επιτιθέµενος που µαθαίνει ένα κλειδί για κάποιον αντιπρόσωπο 
δεν είναι εφικτό να παρουσιαστεί ως άλλος αντιπρόσωπος σε έναν 
οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή ως άλλος χρήστης σε έναν οποιονδήποτε 
αντιπρόσωπο. 

Ένα µοναδικό κλειδί αντιστοιχίζεται σε διαφορετικά τοπικά κλειδιά για 
διαφορετικούς αντιπρόσωπους, µέσω µιας µονόδροµης συνάρτησης 
σύνοψης. Το τοπικό κλειδί που προκύπτει µπορεί να αντιστοιχίζεται σε 
έναν αντιπρόσωπο µε ασφαλή τρόπο. Επειδή οι συναρτήσεις σύνοψης MD-
5 και SHA-1 είναι µονόδροµες, είναι αδύνατο για έναν επιτιθέµενο να µάθει 
το κλειδί του χρήστη εάν γνωρίζει το τοπικό κλειδί. Στο Σχήµα 7.6 
περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας τοπικών κλειδιών. 

 
Σχήµα 5.6: Αξιοποίηση τοπικού κλειδιού. 
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5.3.5  Μοντέλο Ελέγχου Προσπέλασης Βασισµένο σε Όψεις 
(View-Based Access Control Model - VACM)
 
To µοντέλο ελέγχου προσπέλασης VACM παρέχει τη δυνατότητα στους 

αντιπρόσωπους να παρέχουν προσπέλαση στις MIBs τους σε διαφορετι-
κούς διαχειριστές, µε διαφορετικό βαθµό προσπέλασης στον καθένα. Ένας 
αντιπρόσωπος µπορεί να περιορίσει την προσπέλαση στη ΜΙΒ του για 
κάποιο συγκεκριµένο διαχειριστή µε δύο τρόπους. 

 
•   Ο αντιπρόσωπος µπορεί να απαγορεύσει την προσπέλαση σε ένα 

συγκεκριµένο τµήµα της ΜΙΒ του. Για παράδειγµα, ένας αντιπρόσωπος 
µπορεί να απαγορεύσει σε κάποιους διαχειριστές να µπορούν να 
διαβάσουν στατιστικά στοιχεία σχετιζόµενα µε την απόδοση και να 
επιτρέψει σε ένα µόνο διαχειριστή να µπορεί να διαβάσει και να ενη-
µερώσει τις παραµέτρους διάρθρωσης. 

 
•   Ο αντιπρόσωπος µπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες µε τις οποίες 

µία οντότητα µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα τµήµα της ΜΙΒ. Για 
παράδειγµα, ένας συγκεκριµένος διαχειριστής µπορεί να περιοριστεί να 
έχει δικαίωµα προσπέλασης µόνο-για-ανάγνωση σε ένα συγκεκριµένο 
τµήµα της ΜΙΒ. Ο έλεγχος προσπέλασης που θα χρησιµοποιηθεί από τους 
αντιπρόσωπους για κάθε διαχειριστή ξεχωριστά πρέπει να οριστεί εκ των 
προτέρων µε µη αυτοµατοποιηµένους µηχανισµούς ή µε µηχανισµούς εκτός 
δικτύου. Ουσιαστικά, ο έλεγχος προσπέλασης αποτελείται από έναν πίνακα 
που περιέχει οδηγίες για τα δικαιώµατα προσπέλασης σε διάφορες οµάδες 
εξουσιοδοτηµένων διαχειριστών. Σε αντίθεση µε την αυθεντικοποίηση η 
οποία γίνεται ξεχωριστά για τον κάθε χρήστη, ο έλεγχος προσπέλασης 
γίνεται για οµάδες χρηστών. 

 
Το Σχήµα 5.7 δείχνει τη λογική VACM, η οποία και επεξηγείται στα 

επόµενα βήµατα: 
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Σχήµα 5.7: ∆ιάγραµµα ροής τον VACM. 

 
 
1.  Το όνοµα πλαισίου (context name) αναφέρεται σε ένα καθορισµένο 

υποσύνολο των αντικειµένων της ΜΙΒ ενός αντιπροσώπου. Ένα πλαίσιο 
ΜΙΒ, δηλαδή, αποτελεί ένα υποσύνολο των αντικειµένων που βρίσκονται 
στην τοπική ΜΙΒ και έχει συγκεκριµένο όνοµα. Τα πλαίσια ΜΙΒ παρέχουν 
ένα χρήσιµο τρόπο για την οµαδοποίηση των αντικειµένων σε οµάδες που 
έχουν διαφορετικές πολιτικές προσπέλασης µεταξύ τους. Στο βήµα αυτό, το 
VACM αναζητά αν υπάρχει µία εγγραφή µε το ζητούµενο όνοµα πλαισίου 
στο vacmContextTable το οποίο περιέχει µια λίστα από διάφορα ονόµατα 
πλαισίου. Εάν υπάρχει, τότε το όνοµα πλαισίου γίνεται γνωστό στη µηχανή 
SNMP. Εάν δεν υπάρχει, τότε επιστρέφεται ένδειξη λάθους 
'noSuchContext'. 

2.  Κάθε διαχειριστική οντότητα που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ορι-
σµένου µοντέλου ασφάλειας ανήκει, το πολύ, σε µία οµάδα και τα 

δικαιώµατα προσπέλασης είναι ίδια για όλα τα µέλη της οµάδας. Το 
µοντέλο ασφάλειας µπορεί να είναι, για παράδειγµα, SNMPvl ή USM. To 
VACM ελέγχει τον πίνακα vacmSecurityToGroupTable για να καθορίσει αν 
υπάρχει µία οµάδα που αντιστοιχεί στο ζητούµενο ζεύγος <securityModel, 
securityName>. Εάν πράγµατι υπάρχει, τότε επιστρέφει το όνοµα της 
οµάδας (groupName) που ανήκει η οντότητα µε το συγκεκριµένο 
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securityName. Εάν δεν υπάρχει, τότε επιστρέφεται ένδειξη λάθους 
'noGroupName'. 

3.  Ακολούθως, το VACM µελετά το vacmAccessTable, το οποίο έχει ως 
δείκτες  το  όνοµα  οµάδας  (groupName),  το  όνοµα  πλαισίου 
(contextName), το µοντέλο ασφάλειας (securityModel), καθώς και το 
επίπεδο ασφάλειας (securityLevel). Εάν βρεθεί µια εγγραφή, τότε 
καθορίζεται µια πολιτική ελέγχου προσπέλασης (access control policy) για 
το συγκεκριµένο όνοµα οµάδας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του 
συγκεκριµένου µοντέλου ασφάλειας και το συγκεκριµένο επίπεδο 
ασφάλειας, για την προσπέλαση στο παραπάνω όνοµα πλαισίου. Εάν δε 
βρεθεί, τότε επιστρέφεται ένδειξη λάθους 'noAccessEntry'. 

4.  Μια όψη της ΜΙΒ (ΜΙΒ view) είναι ένα δοµηµένο υποσύνολο ενός 
πλαισίου. Ουσιαστικά, είναι σύνολο των υπό διαχείριση αντικειµένων που 
απεικονίζονται ως σύνολο για να προσδιοριστεί ο έλεγχος προσπέλασης σε 
αυτά. Υπάρχουν τρεις όψεις ΜΙΒ: µία για πρόσβαση ανάγνωσης (read), µία 
για πρόσβαση εγγραφής (write) και µία για πρόσβαση ενηµέρωσης 
(update). Σηµειώνεται ότι καθεµία έχει ένα συγκεκριµένο όνοµα όψης 
(viewName). To VACM προσδιορίζει εάν µια επιλεγόµενη καταχώριση του 
vacmAccessTable περιλαµβάνει πληροφορία για τον τύπο της όψης 
(viewType) της ΜΙΒ, εάν δηλαδή θα είναι για ανάγνωση, εγγραφή ή 
ενηµέρωση. Εάν πράγµατι περιλαµβάνει τέτοια πληροφορία, τότε αυτή η 
καταχώριση θα περιέχει ένα όνοµα όψης για τον ακόλουθο συνδυασµό: 
όνοµα οµάδας (groupName), όνοµα πλαισίου (contextName), µοντέλο 
ασφάλειας (securityModel), επίπεδο ασφάλειας (securityLevel) και τύπο 
της όψης (viewType). Εάν δεν περιλαµβάνει πληροφορία για τον τύπο της 
όψης, τότε επιστρέφεται ένδειξη λάθους 'noSuchView'. 

5.  Το όνοµα της όψης, που βρέθηκε από το Βήµα 4, χρησιµοποιείται ως 
δείκτης στον πίνακα ViewTreeFamilyTable για να βρεθεί η κατάλληλη όψη 
ΜΙΒ. Εάν βρεθεί µία όψη ΜΙΒ, τότε γνωρίζουµε ότι αυτή αντιστοιχίζεται µε 
το παραπάνω όνοµα της όψης. Εάν δε βρεθεί, τότε επιστρέφεται ένδειξη 
λάθους 'noSuchView'. 

6. To VACM συγκρίνει τη µεταβλητή ονόµατος (variableName) µε την 
επιλεγόµενη όψη ΜΙΒ. Η µεταβλητή ονόµατος είναι ένας προσδιοριστής 
αντικειµένου που καθορίζει το όνοµα του αντικειµένου. Εάν αυτή η 
µεταβλητή περιλαµβάνεται στην όψη ΜΙΒ, τότε επιστρέφεται µία 
πληροφορία κατάστασης (statuslnformation) που περιέχει την 
επιτρεπόµενη πρόσβαση (accessAllowed) και έτσι επιτρέπεται η πρόσβαση 
στα διαχειριζόµενα αντικείµενα. Εάν δεν περιλαµβάνεται, τότε 
επιστρέφεται ένδειξη λάθους 'notlnView'. 
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5.3.6 Συµπεράσµατα 
 
To SNMPv2 αποτελούσε ουσιώδη βελτίωση του SNMPvl, διατηρώντας 

ταυτόχρονα το βασικό χαρακτήρα της εύκολης υλοποίησης και εφαρµογής. 
Παρείχε, επίσης, καλύτερη υποστήριξη για αποκεντρωµένη διαχείριση 
δικτύου, ενώ αύξανε την απόδοση. To SNMPv3 διορθώνει τη σηµα-
ντικότερη αδυναµία των δυο προηγούµενων εκδόσεων: την έλλειψη 
ασφάλειας. Η εισαγωγή της ασφάλειας στο SNMP γίνεται µε απλό και 
άµεσο τρόπο. Παρέχονται, έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας, 
όπως εµπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση και έλεγχος προσπέλασης. 
Συµπερασµατικά, εκτιµάται ότι είναι πιθανόν η έκδοση SNMPv3 να υιο-
θετηθεί από ακόµη περισσότερους διαχειριστές δικτύων, αφού περιλαµ-
βάνει αυξηµένες δυνατότητες και πιο αποδοτική διαχείριση. 

 
 
5.4  Ασφάλεια σιο CMIP 
 
Οι λειτουργίες διαχείρισης στα δίκτυα που βασίζονται στο µοντέλο 

αναφοράς OSI εκτελούνται από το πρωτόκολλο Common Management 
Information Protocol - CMIP. To πρωτόκολλο αυτό, όπως εξάλλου και τα 
υπόλοιπα που εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο, λειτουργεί στο επίπεδο 
εφαρµογής και µε τη συνεργασία µε άλλες οντότητες του συγκεκριµένου 
επιπέδου αναλαµβάνει να φέρει σε πέρας την επικοινωνία ανάµεσα σε δύο 
συστήµατα που συµµετέχουν σε διαδικασίες διαχείρισης. 

Το µοντέλο διαχείρισης CMIP που χρησιµοποιείται και σε αυτό το 
πλαίσιο, έχει όµοια χαρακτηριστικά µε αυτό του SNMP: Μία ή περισσό-
τερες εφαρµογές διαχειριστή εισάγουν αιτήµατα διαχείρισης για λογα-
ριασµό ενός διαχειριστή δικτύου, σε έναν αντιπρόσωπο που βρίσκεται στο 
επίπεδο εφαρµογής στο διαχειριζόµενο αντικείµενο. Παρά τις βασι- 

κές οµοιότητες, το CMIP διαθέτει µερικά βασικά πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε το SNMP. 

•   Χρησιµοποιεί επικοινωνίες προσανατολισµένες σε σύνδεση, οι οποίες 
από τη φύση τους είναι πιο ανθεκτικές και αξιόπιστες σε σχέση µε τις UDP 
συνδέσεις του SNMP. 

•   Είναι δοµηµένο µε αντικειµενοστραφή φιλοσοφία και περιέχει έτσι 
πληθώρα ευκολιών για περαιτέρω ανάπτυξη και τροποποίηση του. 

•   Η ίδια η ΜΙΒ δεν αποτελείται από πίνακες ακεραίων και συµβολο-
σειρές, αλλά από αντικείµενα που είναι σε θέση να περιλαµβάνουν µε 
µεγαλύτερη πληρότητα τα χαρακτηριστικά του πόρου του διαχειριζόµενου 
στοιχείου. 

Τα πρότυπα που χαρακτηρίζουν το CMIP αναπτύσσονται από τον 
οργανισµό ISO [8]. Όµως, µετά την αποτυχία του ISO να επιβάλει το CMIP 
και ειδικά την έκδοση CMOT (CMIP over TCP) που εκτελούνταν πάνω από 
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το πρωτόκολλο TCP/IP, σταµάτησε η αυτόνοµη προσπάθεια ανάπτυξης του 
και εναρµονίστηκε µε το διαχειριστικό πλαίσιο του ΤΜΝ, του οποίου 
αποτελεί έναν από τους κύριους µηχανισµούς για τη διενέργεια 
διαχειριστικών λειτουργιών. Γι' αυτό το λόγο δε θα περιγραφούν 
περαιτέρω οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του CMIP, αφού για τους 
σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου τα χαρακτηριστικά του εναρµονίζονται 
πλήρως µε αυτά του ΤΜΝ, το οποίο περιγράφεται στην επόµενη ενότητα 
5.5. 

 
 
 
5.5  Ασφάλεια σιο ΤΜΝ 
 
 
5.5.1  Λειτουργίες ∆ιαχείρισης στο ΤΜΝ 
 
Το ∆ίκτυο ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications 

Management Network - ΤΜΝ) αποτελείται από ένα ανεξάρτητο και 
αυτοτελές δίκτυο το οποίο είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση του 
δικτύου µεταφοράς δεδοµένων (Σχήµα 5.8). 

 

 
Σχήµα 5.8: Σχέση ανάµεσα σε ένα ΤΜΝ και στο δίκτυο µεταφοράς δεδοµένων. 
 
 
Το πλαίσιο διαχείρισης που προτείνει το ΤΜΝ ακολουθεί την ίδια 

σχεδιαστική προσέγγιση µε αυτή των υπολοίπων συστηµάτων διαχείρισης 
δικτύων. Πρόκειται, δηλαδή, για την τυπική διάταξη όπου µία ή 
περισσότερες εφαρµογές διαχειρίζονται τα στοιχεία του δικτύου (network 
elements) µέσω ενός αντιπροσώπου, που είτε βρίσκεται στο ίδιο το 
στοιχείο, είτε σε κάποιο άλλο ενεργό στοιχείο του δικτύου και λειτουργεί 
ως πληρεξούσιος (proxy). Παρόλα αυτά, το ΤΜΝ περιλαµβάνει στις 
διαχειριστικές του λειτουργίες και ενέργειες που δεν έχουν άµεση σχέση µε 
τη λειτουργία του δικτύου αλλά περισσότερο µε την οντότητα του ιδιοκτήτη 
του δικτύου.  
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Για παράδειγµα, περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός της εµπορικής 
στρατηγικής για την αύξηση των κερδών ενός τηλεπικοινωνιακού φορέα. 
Στη γλώσσα του ΤΜΝ κάθε τέτοια όψη του δικτύου καλείται αρχιτεκτονική 
(architecture). Στις συστάσεις της ITU-T περιγράφονται τρεις τέτοιες 
αρχιτεκτονικές : 

• Λειτουργική Αρχιτεκτονική (functional architecture), η οποία περι-
λαµβάνει τις λειτουργίες διαχείρισης και τις διεπαφές τους που καλούνται 
σηµεία αναφοράς (reference points). Περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 
λειτουργίες: 

»Network Element Function (NEF), που είναι υπεύθυνη για τη δια-
χείριση των στοιχείων του δικτύου. 

»Operation Systems Function (OSF), η οποία έχει τη γενική ευθύνη 
διαχείρισης για όλο το ΤΜΝ. 

» Workstation Function (WSF), η οποία λειτουργεί ως ενδιάµεσος µε το 
ΤΜΝ και γι' αυτό έχει και τµήµα που βρίσκεται εκτός αυτού. 

»Q-Adaptor Function (QAF), η οποία λειτουργεί ως µετατροπέας 
λειτουργιών ΤΜΝ και µη-ΤΜΝ που οµοιάζουν µε τις λειτουργίες NEF και 
OSF. 

»Mediation Function (MF), η οποία λειτουργεί ως µετατροπέας 
ανάµεσα σε NEF και OSF στην περίπτωση που αυτές οι οµάδες έχουν 
λειτουργίες που πρέπει να αναλυθούν. 

»Data Communication Function (DCF), η οποία µεταφέρει πληρο-
φορίες µεταξύ των υπολοίπων τµηµάτων λειτουργιών, για παράδειγµα µε 
χρήση του φυσικού στρώµατος του OSI και των διασυνδέσεων του δικτύου. 

 
Τα σηµεία αναφοράς που είναι δυνατό να οριστούν για καθένα από τα 

παραπάνω τµήµατα λειτουργιών φαίνονται στο Σχήµα 5.9. 
 

 
Σχήµα 5.9: Παράδειγµα σηµείων αναφοράς και τµηµάτων λειτουργιών, 
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• Φυσική Αρχιτεκτονική (physical architecture), η οποία προκύπτει από 
τη λειτουργική αρχιτεκτονική και ορίζει τα συστήµατα που διασυνδέονται 
και τα όρια τους όταν αυτά καθορίζονται από τα σηµεία αναφοράς (Σχήµα 
5.10). Κάθε σύστηµα περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα τµήµατα 
λειτουργιών και όταν αυτά πρέπει να επικοινωνήσουν µεταξύ τους το 
κατάλληλο σηµείο αναφοράς υλοποιείται σε φυσικό επίπεδο από µία 
διεπαφή που συµβολίζεται µε το ίδιο όνοµα αλλά µε κεφαλαία γράµµατα. 
Το ΤΜΝ ορίζει έξι είδη συστηµάτων: 

»    Στοιχεία ∆ικτύου (network elements - ΝΕ) 
»  Συστήµατα Λειτουργίας (operations systems - OS)  
»   Σταθµοί Εργασίας (workstation) 
»   Q - Προσαρµογείς (Q - adaptor - QA) 
»   Ενδιάµεσες ∆ιατάξεις (mediation devices - MD) 
» ∆ίκτυο Επικοινωνίας ∆εδοµένων (data communication network -

DCN) 
 
• Αρχιτεκτονική Πληροφορίας (information architecture), η οποία ορί-

ζει τις αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τµηµάτων 
λειτουργιών. Ορίζονται επίσης και η δοµή και η σηµασία των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί αυτή η αρχιτεκτονική 
βασίζονται στην αντικειµενοστραφή τεχνολογία και περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

» Τα διαχειριζόµενα συστήµατα αναπαρίστανται από διαχειρίσιµα 
αντικείµενα ΜΟ. 

» Τα διαχειριζόµενα αντικείµενα αντιδρούν σε ενέργειες και λει-
τουργίες (operation) και παράγουν µηνύµατα ενηµέρωσης (notifications). 

 

 
 

Σχήµα 5.10:Παράδειγµα Φυσικής Αρχιτεκτονικής. 
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Για τη µείωση της πολυπλοκότητας του ΤΜΝ, η ITU-T πρότεινε την 
οργάνωση του σε στρώµατα δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατί-
ζουν πυραµίδα από τη χαµηλή και πιο λεπτοµερή περιγραφή του δικτύου 
και των στοιχείων του, προς πιο υψηλές και αφηρηµένες όψεις του (Σχήµα 
5.11). 

 
Σχήµα 5.11: ∆οµή ∆ιαχείρισης στο ΤΜΝ. 

 
 
Σηµειώνεται ότι αν και τα πρότυπα για το ΤΜΝ αρχικά αναπτύσσονταν 

αποκλειστικά από την ITU-T, στη συνέχεια έλαβαν µέρος στην ανάπτυξη 
τους και άλλοι διεθνείς οργανισµοί, όπως οι ANSI, ETSI και ISO, οι οποίοι 
αν και λειτουργούν αρκετά αυτόνοµα, παρόλα αυτά λαµβάνουν πρόνοια 
ώστε να µην οδηγήσουν στον κατακερµατισµό και στη δηµιουργία µη 
συνεργαζόµενων εκδόσεων των προτύπων. 

 
 
5.5.2   Μηχανισµοί Ασφάλειας στο ΤΜΝ 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην ασφάλεια στο ΤΜΝ, 

θα πρέπει να µελετηθούν κυρίως δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά στην 
ασφάλεια για µία υλοποίηση ΤΜΝ που σκοπό έχει τίην αποκλειστική 
διαχείριση ενός κλειστού δικτύου, στο οποίο οι µόνοι που έχουν 
διαχειριστική πρόσβαση είναι οι εσωτερικοί εντεταλµένοι χρήστες. Το 
δεύτερο σενάριο αναφέρεται στη συνέργια δύο ή περισσοτέρων παροχέων 
δικτύων, από τους οποίους ο καθένας είναι ο κύριος υπεύθυνος διαχείρισης 
του δικού του δικτύου, µέσα από µια λύση ΤΜΝ, αλλά έχουν εκχωρηθεί 
συγκεκριµένες διαχειριστικές αρµοδιότητες και στο συνεργαζόµενο 
παροχέα. Τα δύο σενάρια απεικονίζονται στο Σχήµα 5.12 και στο Σχήµα 
5.13. 
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Σχήµα 5.12: Πιθανή διάταξη διαχείρισης ενός δικτύου. 
 
 

 
 

Σχήµα 5.13: Ένας παροχέας IP που χρησιµοποιεί ATM γραµµές. 
 
 
Κύριο λόγο διαφοροποίησης ανάµεσα στις δύο αυτές περιπτώσεις 

αποτελεί ο διαφορετικός βαθµός εµπιστοσύνης που, γενικά, υπάρχει 
ανάµεσα στις διάφορες οντότητες που λαµβάνουν µέρος στις λειτουργίες 
της διαχείρισης. 

Οι µηχανισµοί ασφάλειας στο ΤΜΝ έχουν ως γενικούς στόχους 
ασφάλειας να παρέχουν εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα 
δεδοµένων, καθώς και αναγνωρισιµότητα ευθύνης οντοτήτων. 

Για να το επιτύχουν αυτό, οι µηχανισµοί ασφάλειας παρέχουν ένα 
σύνολο από υπηρεσίες ασφάλειας, που ως στόχο έχουν, δρώντας οµαδικά 
στις διαδικασίες διαχείρισης, να προσφέρουν τις αναγκαίες λειτουργικές 
απαιτήσεις για επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Η σχέση ανάµεσα στις 

 162



υπηρεσίες ασφάλειας και στους στόχους ασφάλειας που έχουν καθοριστεί 
για το ΤΜΝ, αναπτύσσεται στον Πίνακα 5.1: 

 
 

Πίνακας 5.1: Στόχοι ασφάλειας και υπηρεσίες ασφάλειας. 
 

 
 
 
Το ΤΜΝ, ως πλαίσιο διαχείρισης, δεν καθορίζει τους ακριβείς αλγο-

ρίθµους µε τους οποίους είναι εφικτό να υλοποιηθούν οΐ/µηχανισµοί 
ασφάλειας, αλλά αντίθετα ορίζει τους απαραίτητους µηχανισµούς και 
αφήνει τις λεπτοµέρειες υλοποίησης και την ελευθερία επιλογής του 
αλγορίθµου στους σχεδιαστές του κάθε συστήµατος διαχείρισης και στις 
επιθυµίες του κάθε διαχειριστή δικτύου. Συνεπώς, για να διατηρηθεί η 
διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε διαφορετικές υλοποιήσεις υπάρχει πρό-
βλεψη για µηχανισµό δηµιουργίας κατατοµής ασφάλειας (security profile) 
και διαπραγµάτευση των χρησιµοποιούµενων αλγορίθµων κατά τη φάση 
της εγκαθίδρυσης της επικοινωνίας, αλλά και για τη δυναµική τροποποίηση 
των χαρακτηριστικών ασφάλειας κατά τη διάρκεια της. Υπάρχει, επίσης, 
πρόβλεψη για την υποστήριξη µηχανισµών πιστοποίησης που βασίζονται 
στη δηµιουργία και χρήση πιστοποιητικών από τις ίδιες τις οντότητες που 
συµµετέχουν στην επικοινωνία (υποστηρίζεται το σύστηµα Kerberos), 
καθώς και την υποβοήθηση τέτοιων µηχανισµών από έµπιστες τρίτες 
οντότητες. Όσον αφορά τη διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών, είναι 
εφικτή η χρήση υποδοµής δηµόσιων κλειδιών ΡΚΙ, αλλά θεωρείται ως 
διαδικασία εκτός ΤΜΝ και άρα εκτός ενδιαφέροντος των προτύπων 
ασφάλειας του τελευταίου. 
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Πίνακας 5.2: Μηχανισµοί ασφάλειας και  υπηρεσίες ασφάλειας. 

 
 
Οι διάφοροι µηχανισµοί που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

υλοποιήσουν τις υπηρεσίες ασφάλειας, όπως αυτές περιγράφονται στη 
σύσταση Χ.800 της ITU-T, περιλαµβάνονται στον πίνακα 7.2. 

Επίσης στην ίδια σύσταση, καταγράφεται και η συσχέτιση των υπηρε-
σιών ασφάλειας µε τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής δικτύων του OSI 
µοντέλου αναφοράς (Πίνακας 5.3). 

 
Πίνακας 5.3: Επίπεδα αρχιτεκτονικής OSI και υπηρεσίες ασφάλειας. 
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Στους προτεινόµενους αλγορίθµους για την υλοποίηση των υπηρεσιών 
ασφάλειας περιλαµβάνονται: 

 
•  Συναρτήσεις Σύνοψης 
>    MD5 
>    SHA-1 
>    HMAC-MD5 
>    HMAC-SHA-1 I    RIPEMD-160 
 
•   Κρυπτογράφηση µυστικού κλειδιού - συµµετρική κρυπτογράφηση 
>    DES (CBC mode) 
>   Triple DES (CBC mode) »    IDEA 
 
•   Κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού - ασύµµετρη κρυπτογράφηση 
>    RSA »    DSA 
>  Elliptic Curves. 
 
Στην περίπτωση της επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο ΤΜΝ, για την από 

κοινού διαχείριση κάποιου υποσυνόλου λειτουργιών και την υποστήριξη 
κάποιων υπηρεσιών που βασίζονται στη διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε 
δύο ή περισσότερα δίκτυα, οι απαιτήσεις ασφάλειας διαφοροποιούνται 
ελάχιστα σε σχέση µε αυτές της διαχείρισης ενός ιδιόκτητου ΤΜΝ. Αρχικά 
η ασφάλεια της διεπαφής Χ, που είναι η διεπαφή επικοινωνίας των δύο 
ΤΜΝ, θεωρεί πως ο κάθε παροχέας έχει εξασφαλίσει έναν ικανοποιητικό 
βαθµό ασφάλειας στο δικό του δίκτυο και άρα δεν απασχολείται µε αυτές 
τις πτυχές της ασφάλειας. Επίσης, σε τέτοιου είδους διαδράσεις, δεν 
απαιτείται όλο το πλήθος των λειτουργιών διαχείρισης ασφάλειας. Για 
παράδειγµα, δεν υποστηρίζεται, συνήθως, πλήρως ο µηχανισµός 
καταγραφής και πιστοποίησης των συναγερµών ασφάλειας ειδικά για τα 
γεγονότα που συµβαίνουν στο οµότιµο δίκτυο ΤΜΝ και δεν αφορούν στη 
συνεργασία των δυο ΤΜΝ. Αν και το πλήθος των λειτουργιών ασφάλειας 
µπορεί να µειώνεται, η επισφαλής φύση της επικοινωνίας ανάµεσα στη δύο 
δίκτυα, ειδικά όταν αυτή συµβαίνει πάνω από δηµόσια δίκτυα όπως το 
Internet, αυξάνει την απαίτηση για πιο ισχυρές µεθόδους κρυπτογραφικής 
προστασίας. Το προτεινόµενο σχήµα για την υλοποίηση της διασύνδεσης 
µεταξύ δυο ΤΜΝ µε χρήση VPN περιγράφεται στο Σχήµα 5.14. 
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Σχήµα 5.14: Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική Ασφάλειας για τη διεπαφή Χ. 
 
 
Με την παραπάνω αρχιτεκτονική, η µόνη υπηρεσία που δεν µπορεί να 

υλοποιηθεί είναι αυτή της µη αποποίησης ευθύνης, πρόβληµα που 
αναµένεται να αντιµετωπιστεί µε την αντικατάσταση των VPN πυλών, στα 
άκρα του Inter-domain network στο Σχήµα 5.14, µε µια νέα οντότητα 
επιπέδου εφαρµογής που θα παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για το ROSE, το 
STASE-ROSE. Αυτό θα αποτελεί µία επιπλέον προσθήκη στο επίπεδο 
εφαρµογής, µε τρόπον ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας για κάθε εφαρµογή. Όσον αφορά 
στη χρήση VPN, µπορεί να γίνει χρήση των µηχανισµών προστασίας του 
IPSec για προστασία µόνο των περιεχοµένων της επικεφαλίδας των 
µεταδιδόµενων µηνυµάτων (χρήση µηχανισµού Authentication Header - 
AH) ή και για προστασία και των δεδοµένων διαχείρισης που αποτελούν το 
περιεχόµενο των µεταδιδόµενων µηνυµάτων (χρήση µηχανισµού 
Encapsulating Security Payload - ESP). Για την ασφάλεια στη διαχείριση 
πάνω από τη διεπαφή Χ, η διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών 
µπορεί να γίνει είτε µη αυτοµατοποιηµένα, είτε µέσω αυτοµατοποιηµένων 
διαδικασιών αφού υποστηρίζονται IPSec, IKE, CAs, TTPs και CSP για µία 
ολοκληρωµένη υποδοµή δηµόσιου κλειδιού. 

 
 
5.5.3 Συµπεράσµατα 
 
Το ΤΜΝ αποτελεί ένα πλαίσιο διαχείρισης που προσπαθεί να 

ενσωµατώσει στα πρότυπα του όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις 
λειτουργίες διαχείρισης ενός δικτύου. Ως λύση διαχείρισης 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, από τη σχεδίαση του προσανατολίστηκε στην 
κατεύθυνση τόσο της συλλογής δεδοµένων από τα διαχειριζόµενα στοιχεία, 
όσο και της εκτέλεσης ενεργειών σε αυτά από τους διαχειριστές. Αυτή η 
ιδιότητα δηµιούργησε γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη µηχανισµών 
ασφάλειας, µε σκοπό τη διασφάλιση του συστήµατος διαχείρισης και του 
διαχειριζόµενου δικτύου απάχακόβουλες ενέργειες. Στη συνέχεια, η 
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ανάγκη για δια-λειτουργικότητα;και συνεργασία ανάµεσα σε δίκτυα 
διαφορετικών παρο-χέων απαίτησε τη δηµιουργία λύσεων για ασφαλή 
διαχείριση των δικτύων πάνω από δηµόσιες και επισφαλείς διασυνδέσεις. 
Με ^άση αυτό το πλαίσιο, είναι εµφανές ότι οι µηχανισµοί ασφάλειας που 
περιγράφονται από το ΤΜΝ µπορούν να θεωρηθούν οι πληρέστεροι για 
όλα τα πλαίσια διαχείρισης. Η µη προσκόλληση σε συγκεκριµένες 
υλοποιήσεις αυτών των µηχανισµών παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτηµα 
στο ΤΜΝ, αφήνοντας τους παροχείς και τους σχεδιαστές αντιστοίχων 
λύσεων να επιλέξουν τις πλέον κατάλληλες για το περιβάλλον τους. 
Επιπλέον, επιτρέπει την άµεση και σχετικά εύκολη ενσωµάτωση των 
σύγχρονων τάσεων στην ασφάλεια υπολογιστικών συστηµάτων στο 
πλαίσιο του ΤΜΝ. 

 
 
 
5.6  Συγκριτική Αξιολόγηση Πρωτοκόλλων 
 
Από τα πρωτόκολλα διαχείρισης που αναλύθηκαν σε σχέση µε τα χαρα-

κτηριστικά ασφάλειας τους, είναι εµφανές ότι το ΤΜΝ και το όµοιο του 
CMIP παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή µηχανισµών 
ασφάλειας που θα υποστηρίξει ένα σύστηµα διαχείρισης που θα βασιστεί 
σε αυτά. Η ευελιξία αυτή αποτελεί και το ισχυρότερο πλεονέκτηµα τους, 
καθώς τους επιτρέπει να ενσωµατώνουν διάφορα συστήµατα και αλγό-
ριθµους κρυπτογράφησης, ενώ επιτρέπουν την εύκολη αναβάθµιση των 
ήδη υπαρχόντων για την αντιµετώπιση προβληµάτων στο λογισµικό 
υλοποίησης ή για την αντιµετώπιση νέων απειλών. 

Σε επίπεδο προσφερόµενων υπηρεσιών ασφάλειας προς τα συστήµατα 
διαχείρισης, τα ΤΜΝ και CMIP υπερτερούν του SNMP, αν και η υπεροχή 
έχει µειωθεί αισθητά µε την εισαγωγή και αποδοχή του SNMPv3. Παρόλα 
αυτά, η αντιµετώπιση των θεµάτων ασφάλειας από το ΤΜΝ είναι σαφώς 
πιο ολοκληρωµένη και δε µελετώνται µόνον τρόποι προστασίας του 
υποσυστήµατος επικοινωνίας και των πληροφοριών διαχείρισης, αλλά και 
άλλες πτυχές ασφάλειας, όπως η φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η 
προστασία των συστηµάτων από ιοµορφικό λογισµικό και θέµατα 
επανάκαµψης µετά από εισβολές. 

Μία επιπλέον σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στα τρία πρωτό-
κολλα διαχείρισης δικτύων αποτελεί η φύση των συνδέσεων που υλο-
ποιούνται για την επικοινωνία της εφαρµογής διαχειριστή και αντιπρο-
σώπου. To SNMP, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά των απλών πρω-
τοκόλλων, χρησιµοποιεί επικοινωνίες χωρίς σύνδεση που προσφέρονται 
από το πρωτόκολλο UDP. Έτσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει µικρή µόνο 
επιβάρυνση και χαµηλή πολυπλοκότητα των συστηµάτων διαχείρισης, 
ενυπάρχουν όλα εκείνα τα προβλήµατα ασφάλειας που συνοδεύουν το 
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UDP από τη γένεση του, δηλαδή ευκολία εκδήλωσης επιθέσεων τύπου 
πλαστογραφίας (spoofing), αναξιοπιστία στη µετάδοση κλπ. Για τον λόγο 
αυτό, το SNMPv3 απαιτεί σηµαντικό αριθµό από πολύπλοκα υπο-
συστήµατα για να εξασφαλίσει χαρακτηριστικά που υπό φυσιολογικές 
συνθήκες θα προσφέρονταν από ένα ασφαλές επίπεδο µεταφοράς που 
κάνει χρήση συνδέσεων προσανατολισµένων στη σύνδεση. Αντιθέτως, το 
ΤΜΝ αφήνει και αυτή την επιλογή στον κατασκευαστή του συστήµατος, 
ώστε να σταθµίσει εκείνος τις ανάγκες κάθε συστήµατος και να µπορεί να 
επιλέξει ανάµεσα στις πιο ασφαλείς επικοινωνίες προσανατολισµένες στη 
σύνδεση και τις πιο ευπαθείς επικοινωνίες χωρίς σύνδεση. 

Τα συµπεράσµατα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 7.4. To SNMPvl 
προστέθηκε ως σύστηµα αναφοράς για να καταστεί εµφανέστερη η δια- 

φορά στο επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν τα άλλα πρωτόκολλα 
διαχείρισης. 

 
 
Πίνακας 5.4: Συγκριτικός πίνακας πλαισίων διαχείρισης δικτύων. 
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60  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Συγκριτική Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Ενίσχυσης της 

Ιδιωτικότητας 
 
Οι τεχνολογίες που αναφέρονται αποτελούν τα γνωστότερα εργαλεία, 

πρωτόκολλα ή υπηρεσίες ανωνυµίας του ιστού. Στις επόµενες ενότητες θα 
διεξαχθεί συγκριτική αποτίµηση των τεχνολογιών αυτών. Το πλαίσιο 
σύγκρισης περιλαµβάνει τρεις βασικές οµάδες κριτηρίων: το βαθµό επιτυ-
χούς αντιµετώπισης των απειλών ασφάλειας, τεχνολογικά ζητήµατα των 
εφαρµογών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών. 

 
 
6.1  Βαθµός Επιτυχούς Αντιµετώπισης Απειλών 

Ασφάλειας
 
Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις µεθόδους που εφαρµόζουν ποικίλες 

απειλές ασφάλειας, µε σκοπό την παραβίαση της ιδιωτικότητας ή της 
ανωνυµίας. Τα επιµέρους κριτήρια αποτιµούν το επίπεδο προστασίας των 
προαναφερόµενων συστηµάτων που παρέχεται στους χρήστες. Οι τύποι 
απειλών για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ανωνυµία που 
καλύπτονται σε αυτή την οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνουν: επιθέ- 
σεις αντίστροφης πορείας, επιθέσεις από εχθρικούς συνεργάτες, επιθέ-

σεις από ωτακουστές, επιθέσεις κωδικοποίησης µηνυµάτων, επιθέσεις 
χρονοσήµανσης, επιθέσεις υπερφόρτωσης µηνυµάτων, επιθέσεις περιόδων 
σύνδεσης, επιθέσεις από αξιοποίηση cookies, επιθέσεις σε υπηρεσίες 
προσωποποίησης. 

 
 
6.1.1 Επίθεση Αντίστροφης Πορείας (Trace Back Attack) 
 
Σε µία επίθεση αντίστροφης πορείας, ένας επιτιθέµενος ξεκινά από ένα 

γνωστό ανταποκριτή και ιχνηλατεί το µονοπάτι προς τον ιδρυτή είτε κατά 
το µονοπάτι προώθησης είτε κατά το αντίστροφο µονοπάτι. Αυτά τα δύο 
είδη αποτελούν τους δύο τύπους επιθέσεων αντίστροφης πορείας. Σε µία 
ενεργή (active) επίθεση αντίστροφης πορείας, ο επιτιθέµενος διατηρεί τον 
έλεγχο της δικτυακής δοµής και είναι ικανός να ακολουθήσει µία ενεργή 
και συνεχιζόµενη ροή πακέτων που διαπερνά το δίκτυο προς το σηµείο 
προέλευσης τους. Σε µία ποΡθτρική (passive) επίθεση αντίστροφης 
πορείας, ο επιτιθέµενος είναι µε κάποιο τρόπο σε θέση να εξετάσει την 
κατάσταση δροµολόγησης των συµµετεχόντων µελών ενός πρωτοκόλλου 
και να ιχνηλατήσει αντίστροφα τη σύνδεση προς µία αποθηκευµένη 
πορεία. 
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Anonymizer: To σύστηµα αυτό δεν παρέχει κάποιο είδος προστασίας 
είτε για την παθητική επίθεση αντίστροφης πορείας, είτε για την ενεργή 
επίθεση. Το βασικό µειονέκτηµα αφορά τη µη επεξεργασία ή κρυπτογρά-
φηση των δεδοµένων των χρηστών που αποστέλλονται στον πληρεξούσιο 
Anonymizer. Κατά συνέπεια, ένας επιτιθέµενος µπορεί εύκολα να 
ιχνηλατήσει το µονοπάτι και τον ιδρυτή µιας ροής δεδοµένων. 

Crowds: Παρόλο που το Crowds δεν είναι ευπρόσβλητο σε ενεργές επι-
θέσεις αντίστροφης πορείας, ένας επιτιθέµενος µπορεί να αποκτήσει 
πολύτιµες πληροφορίες χρησιµοποιώντας την παθητική επίθεση αντί-
στροφης πορείας. Πράγµατι, η χρήση των Jondos και της κρυπτογραφίας 
δεν επιτρέπουν την ενεργή επίθεση αντίστροφης πορείας. Από την άλλη 
πλευρά, εάν ο επιτιθέµενος είναι ικανός να χρησιµοποιήσει αρκετούς 
πόρους, µπορεί να εκµεταλλευτεί αρκετά Jondos µε σκοπό να αποκτήσει 
πληροφορία δροµολόγησης. Αυτή η πληροφορία µπορεί να αποκαλύψει τον 
ιδρυτή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Onion Routing: To πρωτόκολλο αυτό επιτυγχάνει υψηλό βαθµό προστα-
σίας κατά της ενεργής επίθεσης αντίστροφης πορείας, µε τη χρήση των 
mixes (Onion routers) και των διαφορετικών επιπέδων συµµετρικής κρυ-
πτογραφίας. Ωστόσο, ισχύει το µειονέκτηµα του Crowds όσον αφορά την 
παθητική επίθεση αντίστροφης πορείας, δηλαδή τα στατικά µονοπάτια 

των Crowds και Onion Routing αυξάνουν την πιθανότητα αποτελεσµατι-
κότητας αυτού του είδους της επίθεσης. 

TRUSTe, P3P: Αυτές οι υπηρεσίες δεν παρέχουν καµία προστασία για 
την ενεργή και την παθητική επίθεση αντίστροφης πορείας. Ως 
αποτέλεσµα συνάγεται ότι ο επιτιθέµενος µπορεί να ιχνηλατήσει τον 
ιδρυτή της ηλεκτρονικής αίτησης. Αυτές οι επιθέσεις επιτρέπονται, διότι 
βασικό µέληµα των υπηρεσιών αποτελεί η διαπραγµάτευση των πολιτικών 
ασφάλειας. 

LPWA: To LPWA επιτυγχάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας µε τον 
Anonymizer. Αυτό οφείλεται στη χρήση ενός απλού πληρεξούσιου και στην 
απουσία διαδικασιών κρυπτογράφησης των δεδοµένων. 

Hordes: Παρά το γεγονός ότι οι µηχανισµοί αποστολής των µηνυµάτων 
του Crowds υποστηρίζονται και από το Hordes, τα µονοπάτια σύνδεσης δεν 
είναι στατικά. Εποµένως η ενεργή επίθεση αντίστροφης πορείας δεν 
µπορεί να επηρεάσει τις συνδέσεις προώθησης του Hordes, η παθητική 
επίθεση αντίστροφης πορείας έχει µικρότερη επιρροή από τη στιγµή που 
τα πακέτα ακολουθούν διαφορετικές πορείες και οι Jondos του Hordes δε 
διαφυλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία δροµολόγησης. Επιπλέον, αυτοί 
οι τύπο επιθέσεων δεν υποστηρίζουν τις εκτελούµενες προς τα πίσω 
συνδέσεις, γεγονός που οφείλεται στη χρήση της πολλαπλής δροµολόγησης 
IP. Πράγµατι, είναι δύσκολη η ιχνηλάτηση ενός ιδρυτή µέλους µιας πολύ 
κατευθυντικής οµάδας, ακόµη και αν η IP διεύθυνση και το µέγεθος της 
οµάδας είναι γνωστά. 
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Freedom: Παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της ενεργής 
επίθεσης αντίστροφης πορείας χρησιµοποιώντας τεχνικές ασύµµετρης 
κρυπτογράφησης, ενώ το µονοπάτι σύνδεσης δεν είναι στατικό. To 
Freedom δεν επιτυγχάνει το βαθµό προστασίας του Hordes διότι δεν 
υποστηρίζει πολλαπλή δροµολόγηση. Η παθητική επίθεση αντίστροφης 
πορείας δεν είναι εύκολα εφικτή, αφού δεν αποθηκεύεται κανένα είδος 
πληροφοριών στα AIPs. 

 
 

 
6.1.2 Επίθεση από Εχθρικούς Συνεργάτες (Malicious 

Collaborators) 
 
Είναι δύσκολο να αποδειχθεί ένα σύστηµα ασφαλές όταν αντιµετωπίζει 

οµάδα από συνεργαζόµενα µέλη. Αυτά τα µέλη είναι εχθρικοί συµµετέ-
χοντες σε πρωτόκολλα που επικοινωνούν µεταξύ τους για να ανακαλύψουν 
την ταυτότητα κάποιου ιδρυτή. Στην ακραία περίπτωση, όταν όλοι πλην 
ενός αποτελούν εχθρικό συνεργάτη, οποιοδήποτε πακέτο που θα 
αποσταλεί προς τον έντιµο συµµετέχοντα διαµέσου ενός από τα περι-

γραφέντα συστήµατα θα είναι αναγνώσιµο. 
Anonymizer, TRUSTe, P3P, LPWA, Freedom: H αρχιτεκτονική αυτών 

των συστηµάτων βασίζεται σε έναν απλό πληρεξούσιο. Συνεπώς, ένας 
επιτιθέµενος από ένα σύστηµα εχθρικών συνεργατών µπορεί να ανιχνευθεί 
µόνον από αυτό το σηµείο των δικτυακών συνδέσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, ο συνεργάτης είναι γνωστός και µπορούν εκ των υστέρων να 
διεξαχθούν νόµιµες ενέργειες εναντίον του. Από τη στιγµή που το γεγονός 
αυτό δεν είναι επιθυµητό για τους χρήστες, αλλά ούτε και για τα 
συστήµατα, το κριτήριο δεν εφαρµόζεται. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί 
ότι οι χρήστες του Freedom χρησιµοποιούν πολλαπλούς πληρεξούσιους και 
για τη συγκεκριµένη κατηγορία χαρακτηριστικών είναι εφικτή η επίθεση 
εχθρικών συνεργατών. 

Crowds: To σύστηµα παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
ενάντια σε αυτού του τύπου την απειλή, παρόλο που το Crowds δεν είναι 
τόσο ισχυρό όσο τα Onion Routing και Freedom. Η ικανότητα επιλογής των 
Jondos από το χρήστη κατά την εγκατάσταση του πρωτοκόλλου µειώνει 
την πιθανότητα ύπαρξης εχθρικών συνεργατών. Αν και δεν υποστηρίζονται 
τεχνικές κρυπτογράφησης, η τυχαία δηµιουργία του µονοπατιού αυξάνει 
την παρεχόµενη προστασία. Παρόλα αυτά, οι στατικές συνδέσεις του 
πρωτοκόλλου το καθιστούν ευπρόσβλητο ακόµη και σε επιθέσεις από ένα 
και µόνο εχθρικό συνεργάτη που συµµετέχει στο µονοπάτι. 

Onion Routing: To επίπεδο προστασίας ενάντια σε αυτό τον τύπο επίθε-
σης είναι υψηλό. Πράγµατι, τα διαφορετικά επίπεδα ή τα όρια κρυπτο-
γράφησης της πληροφορίας που µπορεί να διατηρεί κάποιος Onion πλη-
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ρεξούσιος αφορούν το µονοπάτι της επικοινωνίας. Μόνον ο προηγούµενος 
και ο επόµενος πληρεξούσιος είναι γνωστοί και αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
ένας εχθρικός συνεργάτης να µην µπορεί να ανιχνεύσει τον ιδρυτή της 
επικοινωνίας. Επιπλέον, ο ιδρυτής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το 
µονοπάτι επικοινωνίας και να αποκλείει οποιοδήποτε ήδη γνωστό 
πληρεξούσιο αµφιλεγόµενης φιλικότητας. 

Hordes: Αυτό το σύστηµα επιτυγχάνει υψηλό βαθµό προστασίας της 
ανωνυµίας, παρόµοιο µε το Crowds. Παρόλο που οι προς τα εµπρός δροµο-
λογήσεις χρησιµοποιούν παρόµοιες τεχνικές µε το Crowds, η χρήση των 
πολλαπλών IP κατά µήκος της εκτελούµενης προς τα πίσω δροµολόγησης 
προστατεύει τους χρήστες από δυνητικούς εχθρικούς συνεργάτες. Κατ' 
αυτό τον τρόπο, ένας συνεργάτης αποδέχεται τα λαµβανόµενα πακέτα 
µόνον εάν είναι ο ιδρυτής και ένας εχθρικός συνεργάτης δεν µπορεί να 
ανιχνεύσει την πηγή των δεδοµένων και να τα απορρίψει. 

 
 
6.1.3 Επίθεση από Ωτακουστές (Eavesdroppers) 
 
Ένας ωτακουστής είναι ένας επιτιθέµενος ικανός να παρακολουθεί όλες 

τις πληροφορίες που είτε αποστέλλονται, είτε λαµβάνονται από κάποιο 
συγκεκριµένο συµµετέχοντα, µε σκοπό να ανιχνευθεί είτε ο ιδρυτής, είτε ο 
παραλήπτης για κάθε επικοινωνία. Οι ωτακουστές αντιµετωπίζονται 
δύσκολα, ακριβώς επειδή µπορούν να καταγράφουν και να συγκρίνουν όλα 
τα εισερχόµενα και εξερχόµενα µηνύµατα. 

Anonymizer, LPWA: Τα συστήµατα αυτά παρέχουν επαρκή προστασία 
για τη συµπεριφορά των χρηστών του ιστού, αλλά δεν µπορούν να προ-
στατεύσουν την ανωνυµία έναντι των ωτακουστών. Πράγµατι, οι συνδέσεις 
ανάµεσα στους πληρεξούσιους και τους εξυπηρέτες δεν είναι ευπρό-
σβλητες. Ωστόσο οι συνδέσεις ανάµεσα στους χρήστες και τα συστήµατα 
τους µπορούν εύκολα να εκτεθούν σε κίνδυνο εάν οι ωτακουστές παρα-
βιάσουν τη γραµµή επικοινωνίας. 

Crowds: Παρέχει ανωνυµία στο χρήστη από τους ωτακουστές, µε τη 
χρήση κρυπτογράφησης πριν από την εκποµπή των δεδοµένων. Επιπλέον, 
κάθε Jondo του µονοπατιού κρυπτογραφεί ξανά τα πακέτα προώθησης 
χρησιµοποιώντας διαφορετικά κλειδιά. Συνεπώς, υπάρχει αρκετή 
προστασία από τους ωτακουστές, εκτός εάν ο διάδοχος του ιδρυτή 
συνεργάζεται µε κάποιον ωτακουστή. 

Onion Routing: Τα χαρακτηριστικά της ισχυρής κρυπτογραφίας του 
Onion Routing προστατεύουν από ωτακουστές. Τα πακέτα του Onion 
Routing πρέπει να ιχνηλατούνται από µία οµάδα δροµολογητών Onion, 
προϋποθέτοντας τη συνεργασία κάθε δροµολογητή Onion στο µονοπάτι, 
επειδή µόνον ο τελευταίος δροµολογητής Onion γνωρίζει την ταυτότητα 
του παραλήπτη. 
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TRUSTe, P3P: Κύριο στόχο του TRUSTe και του Ρ3Ρ αποτελεί η παρου-

σίαση και η διαπραγµάτευση πολιτικών ασφάλειας ανάµεσα σε διαφορε-
τικές ιστοθέσεις. ∆εν υπάρχει λόγος να προστατευτούν τα ανταλλασσό-
µενα δεδοµένα και οι ωτακουστές είναι σε θέση να καταγράψουν πληρο-
φορίες παραβίασης της ιδιωτικότητας των χρηστών. 

Hordes: Η προστασία της ανωνυµίας των χρηστών εναντίον επιθέσεων 
ωτακουστών είναι επαρκής. Τα πακέτα που προωθούνται από τον ιδρυτή 
κρυπτογραφούνται και τα µέλη του Hordes χρησιµοποιούν διαµοιραζόµε-
νες πολυκατευθυντικές οµάδες, ώστε το καθένα να λαµβάνει και να απορ-
ρίπτει κίνηση που προορίζεται για άλλα µέλη. Έτσι, παρέχεται προστασία 
από την επίθεση αντίστροφης πορείας, καθώς παραµένει µυστικός ο αντα-
ποκριτής µε τον οποίο επικοινωνεί το Jondo που παρακολουθείται. 

Freedom: H χρήση συµµετρικού αλγορίθµου κρυπτογράφησης αποτρέ-
πει τις επιθέσεις ωτακουστών. Στην περίπτωση που ένας επιτιθέµενος 
αποκτήσει αρκετά πακέτα από µία σύνδεση Freedom, πρέπει να κρυ-
πταναλύσει το κρυπτογράφηµα και να καθορίσει τον ιδιοκτήτη κάθε 
ψευδωνύµου. 

 
 
6.1.4   Επίθεση Κωδικοποίησης Μηνυµάτων (Message Coding 

Attack) 
 
Ένας επιτιθέµενος είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει µία επικοινωνία µε 

ένα συγκεκριµένο εξυπηρετούµενο και έναν εξυπηρέτη. Επιπλέον µπορούν 
να ιχνηλατηθούν µηνύµατα, εάν δεν τροποποιούν την κωδικοποίηση τους 
κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Παράλληλα, η αποτροπή επιθέσεων που 
βασίζονται στην ακριβή καταγραφή του όγκου των µηνυµάτων είναι 
αρκετά δύσκολη. Ωστόσο, τα Crowds, Onion Routing, Hordes και Freedom 
παρέχουν µειωµένη προστασία, εξαιτίας της χρήσης κρυπτογραφίας. Μία 
ικανοποιητική λύση για τις επιθέσεις όγκου µηνυµάτων θα αποτελούσε η 
συµπλήρωση των µηνυµάτων (padding), ώστε να διατηρούν το ίδιο 
µέγεθος. 
Παρόλο που η επίθεση στις προαναφερόµενες περιπτώσεις δεν απο-

τρέπεται, η πλειοψηφία των υπαρχόντων συστηµάτων είναι σε θέση να 
αποφύγει τις επιθέσεις κωδικοποίησης µηνυµάτων. 

Anonymizer, LPWA: Αυτά τα συστήµατα δεν παρέχουν επαρκή προστα-
σία για τις επιθέσεις κωδικοποίησης µηνυµάτων. Πράγµατι, τα µηνύµατα 
δεν κρυπτογραφούνται και δεν παρέχεται καµία εγγύηση για την ακε-
ραιότητα τους. Ωστόσο, τα δεδοµένα δεν µπορούν να συσχετιστούν µε τον 
ιδρυτή τους. 

Crowds: Η απειλή των επιθέσεων κωδικοποίησης µηνυµάτων αντιµετω-
πίζεται µε χρήση της κρυπτογραφίας. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες εντός 
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µιας οµάδας crowd µπορούν να επεξεργάζονται ελεύθερα τα µηνύµατα που 
ανταλλάσσονται, οποιοσδήποτε χρήστης εκτός της οµάδας δεν είναι σε 
θέση να αναλύσει το περιεχόµενο των µηνυµάτων. 

Onion Routing: Τα διαφορετικά επίπεδα των µεθόδων κρυπτογράφησης 
υποστηρίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο για την προστασία έναντι 
επιθέσεων κωδικοποίησης µηνυµάτων. Τα διαδοχικά επίπεδα κρυπτο-
γράφησης προστατεύουν από εχθρικές ενέργειες που µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν από κάποιο δροµολογητή Onion ή άλλα συστήµατα. Αυτό 
οφείλεται στη δυσκολία της επεξεργασίας των κρυπτογραφηµένων 
µηνυµάτων. 

TRUSTe, P3P: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτά τα συστήµατα 
ενδιαφέρονται µόνο για τη διαπραγµάτευση θεµάτων σχετικών µε 
πολιτικές ασφάλειας. ∆εν υπάρχει καµιά προστασία έναντι επιθέσεων 
κωδικοποίησης µηνυµάτων. 

Hordes: To πρωτόκολλο αυτό παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το 
Crowds κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προώθησης δροµολόγησης. Η 
χρήση των ζευγών κλειδιών ανάµεσα σε δύο Jondos αποτρέπει τα άλλα 
µέλη του Hordes και τους εξωτερικούς επιτιθέµενους από την κρυπτανά-
λυση των δεδοµένων των χρηστών. Το πρωτόκολλο υποστηρίζει την κρυ-
πτογράφηση των δεδοµένων κατά τη διάρκεια της αντίθετης κατεύθυνσης, 
παρόλο που δε θεωρείται απαραίτητο και τη χρήση πολλαπλών δρο-
µολογίων, αυξάνοντας την ασφάλεια των δεδοµένων που µεταδίδονται. 

Freedom: Υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µε το Onion Routing και το 
Crowds όσον αφορά την επίθεση κωδικοποίησης µηνυµάτων. Πράγµατι, 
όλα τα µεταδιδόµενα δεδοµένα κρυπτογραφούνται και τα ιδιωτικά κλειδιά 
είναι γνωστά µόνο στους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση της ασύµµετρης 
κρυπτογραφίας µέσω του Key Query Server αποτρέπει την κρυπτανάλυ-ση 
των δεδοµένων από άλλες οντότητες. 

 
 
6.1.5  Επίθεση Χρονοσήµανσης (Timing Attack) 
 
Η απειλή των επιθέσεων χρονοσήµανσης περιγράφει την ανάλυση των 

πακέτων που µεταδίδονται και ανιχνεύει την πηγή τους εξαιτίας των 
συσχετισµένων χρόνων. Η αντιµετώπιση αυτής της απειλής είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη, διότι οποιοδήποτε σύστηµα εκτός µιας ασφαλούς οµάδας 
υπολογιστών είναι ευπρόσβλητο σε επιθέσεις χρονοσήµανσης. Ως 
αποτέλεσµα, η πλειοψηφία των εργαλείων, υπηρεσιών και πρωτοκόλλων 
ανωνυµίας δεν µπορεί να προστατεύσει την ανωνυµία των χρηστών από 
αυτήν την επίθεση. Τα πρωτόκολλα Crowds, Onion Routing, Hordes και 
Freedom είναι ικανά να αποφύγουν τις επιθέσεις χρονοσήµανσης κατά των 
εσωτερικών πληρεξουσίων. 
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6.1.6  Επίθεση Υπερφόρτωσης Μηνυµάτων (Flooding Attack) 
 
Στην περίπτωση που κάποιος δροµολογητής υποστηρίζει n χρήστες, ένας 

επιτιθέµενος µπορεί να αποστείλει η-1 πακέτα και να ιχνηλατήσει το 
πρωταρχικό πακέτο προς την πηγή του. Ωστόσο, αυτή η επίθεση µπορεί να 
αποφευχθεί ζητώντας την αυθεντικοποίηση κάθε αποστολέα. Σηµειώνεται 
ότι η αναγκαιότητα αυθεντικοποίησης δεν ταυτίζεται µε την ανάγκη της 
ιδιωτικότητας και της ανωνυµίας. Πράγµατι, µόνον οι δροµολογητές που 
ζητούν αυθεντικοποίηση, για παράδειγµα µέσω SSL, µπορούν να 
αντιµετωπίσουν τις επιθέσεις υπερφόρτωσης µηνυµάτων. 
Η πλειοψηφία των εργαλείων, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών ανωνυµίας 

στηρίζουν τη λειτουργία τους στην αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των 
συµµετεχόντων τους. Βεβαίως τα Crowds, Onion Routing, Hordes και 
Freedom παρέχουν συµµετρική ή ασύµµετρη κρυπτογράφηση µηνυµάτων 
για λόγους διασφάλισης της εµπιστευτικότητας, αλλά δεν παρέχουν 
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, 
σύµφωνα µε τους σχεδιαστές του, το Onion Routing της επόµενης γενιάς 
θα παρέχει αυθεντικοποίηση µέσω SSL. 

 
 
6.1.7 Επίθεση Περιόδων Σύνδεσης (Connection Period Attacks) 
 
Ο τύπος αυτής της επίθεσης αναφέρεται στην απώλεια της ιδιωτικότητας 

µιας οµάδας και του επιπέδου ανωνυµίας της, µε βάση το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι χρήστες εγκαθιστούν έναν περιορισµένο αριθµό συνδέσεων 
και έχουν ένα συνήθη τύπο συµπεριφοράς στον ιστό. Ως αποτέλεσµα, ένας 
επιτιθέµενος µπορεί να αναλύσει κάποιες επαναλαµβανόµενες δραστη-
ριότητες και να αποκτήσει ιδιωτικές πληροφορίες. Παρόλο που αυτό το 
είδος επίθεσης δεν αποκαλύπτει απαραιτήτως την ταυτότητα του χρήστη, 
µπορεί να µειώσει δραµατικά το µέγεθος των ανώνυµων χρηστών µιας 
οµάδας. Αυτό εφαρµόζεται στα συστήµατα Crowds, Onion Routing και 
Freedom, όπου η αρχιτεκτονική υποστηρίζει τη χρήση οµάδων χρηστών. 

 
 
6.1.8  Επίθεση από Αξιοποίηση cookies 
 
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 9.3, τα cookies αποτελούν αρχεία 

δεδοµένων που τοποθετούνται στο σύστηµα ενός χρήστη µε σκοπό να 
παρέχουν προσωπικές πληροφορίες σε εξυπηρέτες, τους οποίους επι-
σκέπτονται οι χρήστες. Η δοµή των cookies µπορεί να απειλήσει την 
ιδιωτικότητα και ανωνυµία των χρηστών, επειδή τα προσωπικά δεδοµένα 
ενδέχεται να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας από ποικίλες οντότητες του 
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ιστού. 
Anonymizer: ∆εν επιτρέπει τη χρήση cookies για τον καθορισµό της 

συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων των χρηστών στο δίκτυο. Όταν 
λαµβάνεται µία ηλεκτρονική αίτηση, η µόνη πληροφορία που αποκαλύ-
πτεται είναι η IP διεύθυνση του πληρεξούσιου Anonymizer. Αυτό σηµαίνει 
ότι τα cookies είναι απενεργοποιηµένα. Όµως, µε τη συµπλήρωση φορµών 
του ιστού υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθούν πληροφορίες για τις 
προτιµήσεις των χρηστών. 

Crowds, Onion Routing, Hordes, and Freedom: Αυτά τα συστήµατα 
παρέχουν προστασία από cookies, γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα 
απενεργοποίησης από το χρήστη. Τα cookies µπορούν να αφαιρεθούν από 
τις αιτήσεις που εξυπηρετούνται από τον κάθε Jondo, εκτός εάν ο χρήστης 
αποφασίσει να τα αποδέχεται. Σηµειώνεται ότι το Freedom χρησιµοποιεί 
φίλτρα εφαρµογών για να αφαιρέσει την πληροφορία που αποθηκεύεται 
στα cookies και τα απενεργοποιεί. 

TRUSTe: Οι ιστοθέσεις που έχουν πιστοποιηθεί από το TRUSTe υπο-
χρεούνται να αναφέρουν την πολιτική ανωνυµίας και ιδιωτικότητας που 
ακολουθούν για το χρονικό διάστηµα που είναι ενεργές. Ο χρήστης είναι 
ικανός να αποφασίσει εάν η ενεργοποίηση των cookies θα αποτελεί απειλή 
για την ιδιωτικότητά του. To TRUSTe λαµβάνει µέτρα για τους µη 
έµπιστους συνεργάτες στην περίπτωση που οι πολιτικές που παρουσιάζο-
νται δεν ισχύουν. 
Ρ3Ρ: Το πρωτόκολλο αυτό είναι περισσότερο ελαστικό από το TRUSTe, 

επειδή µπορεί να τροποποιήσει τις πολιτικές που αναφέρονται στα cookies. 
To P3P παρέχει ένα µηχανισµό που υποκαθιστά τη χρήση των cookies. To 
πρωτόκολλο Ρ3Ρ περιέχει δύο αναγνωριστές (PUID και TUID) που 
αναγνωρίζουν το ζεύγος χρήστη-σελίδα και την τρέχουσα σύνοδο HTTP. Αν 
ο χρήστης αποδέχεται αυτούς τους αναγνωριστές, τότε οι αναγνωριστές 
συνοδεύουν τα δεδοµένα τους κατά τη διάρκεια των δικτυακών συνδέσεων. 
Ως αποτέλεσµα, τα cookies απενεργοποιούνται, αλλά ο χρήστης είναι 
ικανός να ανταλλάξει δεδοµένα και να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες που για 
τη χρήση τους απαιτείται η προσωποποίηση του. 

LPWA: Τα ψευδώνυµα που παρέχονται από αυτό το σύστηµα αναφέρο-
νται στο όνοµα του χρήστη, στο συνθηµατικό και στην ηλεκτρονική του 
διεύθυνση. Αυτά τα ψευδώνυµα αντικαθιστούν την πληροφορία που σχε-
τίζεται µε τα cookies. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε χρήστης επισκέπτεται 
ιστοθέσεις και παρέχει µόνον αυτά τα ψευδώνυµα, προστατεύεται και 
έναντι των cookies. 
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6.1.9 Επίθεση σε Υπηρεσίες Προσωποποίησης 
 
Οι υπηρεσίες προσωποποίησης προσφέρονται κατά τη διαδικασία προ-

σέλκυσης νέων χρηστών σε ένα περιβάλλον. Υπάρχει πάντοτε η απειλή 
αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εγγραφής. Η αυξανόµενη χρήση αυτών των υπηρεσιών οδηγεί στην ανάγκη 
αντιµετώπισης των σχετιζόµενων απειλών από εργαλεία, εφαρµογές και 
υπηρεσίες ανωνυµίας. 

Anonymizer: Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία προστατεύει την ταυτότη-
τα του χρήστη, δεν παρέχει ουδεµία προστασία ενάντια στην απειλή υπη-
ρεσιών προσωποποίησης. Πράγµατι, καµιά συναλλαγή δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε αυτές τις υπηρεσίες µέσω του Anonymizer και καµιά 
εγγραφή χρήστη δεν µπορεί να περατωθεί, διότι δεν υπάρχουν 
πληροφορίες που πιστοποιούν τους χρήστες. Επιπλέον, δεν υπάρχει βάση 
δεδοµένων για την αποθήκευση αυτών των εγγραφών και δεν επιτρέπεται 
στους χρήστες να επισκέπτονται υπηρεσίες προσωποποίησης που 
φυλάσσουν την κατατοµή τους (profile). 

Crowd, Hordes, Onion Routing: Τα πρωτόκολλα αυτά δεν παρέχουν 
καµία προστασία εναντίον της απειλής αυτής. Κύρια ανησυχία τους είναι η 
προστασία της σύνδεσης µεταξύ των φυλλοµετρητών των χρηστών και των 
εξυπηρετών. Με αυτό τον τρόπο δε δηµιουργείται κανένα ψευδώνυµο και 
οι προσωπικές πληροφορίες δεν αποκρύπτονται κατά τη διάρκεια της 
συµπλήρωσης φορµών. 

TRUSTe: Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιεί ενδείξεις εµπιστοσύνης για τη 
διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών από τις 
ιστοθέσεις που υποστηρίζουν υπηρεσίες προσωποποίησης. Εντούτοις, αυτή 
η διαχείριση είναι στατική και οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν εάν θα 
εµπιστεύονται τις συγκεκριµένες ιστοθέσεις. 
Ρ3Ρ: Παρόλο που το πρωτόκολλο Ρ3Ρ δεν αποκρύπτει τις προσωπικές 

πληροφορίες των χρηστών, διασφαλίζει την ορθή χρήση των πληροφοριών. 
Κάθε χρήστης του Ρ3Ρ έχει το δικαίωµα να γνωρίζει και να δια-
πραγµατεύεται τις πολιτικές που ακολουθούνται από µία ιστοθέση και 
έπειτα έχει τη δυνατότητα να εµπιστευτεί τα προσωπικά του δεδοµένα, εάν 
θεωρήσει ικανοποιητικό το συνολικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που δεν 
τηρηθούν οι κανόνες συµφωνίας, οι χρήστες µπορούν να λάβουν µέτρα ή 
να εκφράσουν παράπονα για την επιβλαβή χρήση των προσωπικών τους 
δεδοµένων. 

LPWA: Το πρωτόκολλο παρέχει υψηλό βαθµό προστασίας για την απειλή 
των υπηρεσιών προσωποποίησης. Προτρέπει για τη χρήση προσωπο-
ποιηµένων υπηρεσιών, αντί να τις αποτρέπει. Ο LPWA πληρεξούσιος 
υποστηρίζει τη δηµιουργία και την αποθήκευση διαφορετικών ψευδωνύ-
µων για κάθε επισκεπτόµενη ιστοθέση. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι 
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γνωστές µόνον από το LPWA, το οποίο προωθεί τα ψευδώνυµα στις 
υπηρεσίες προσωποποίησης. 

Freedom: Στη βάση δεδοµένων των ψευδωνύµων (nym database) κατα-
γράφεται όλη η δηµόσια διαθέσιµη πληροφορία που περιγράφει το κάθε 
ψευδώνυµο και καµία αποθηκευµένη πληροφορία δεν αποκαλύπτει την 

αληθινή ταυτότητα του ιδιοκτήτη ενός ψευδωνύµου. Καθένας µπορεί να 
πραγµατοποιήσει ερωτήµατα στη βάση δεδοµένων, αλλά µόνον ο ιδιο-
κτήτης ενός ψευδωνύµου έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της εγγραφής 
του. Οι ιδιότητες αυτές έχουν ως αποτέλεσµα τη διασφάλιση της ασφαλούς 
χρήσης των υπηρεσιών προσωποποίησης. 

 
 
6.2 Τεχνολογικά Ζητήµατα Εφαρµογών 
 
Στα πρωτόκολλα και τις υπηρεσίες ιδιωτικότητας και ανωνυµίας ανα-

κύπτουν αρκετά τεχνολογικά ζητήµατα. Η αξιοπιστία, η πολυπλοκότητα 
κατά την εγκατάσταση, η απόδοση των συστηµάτων και ο επιπλέον χρόνος 
αναµονής κατά τη λειτουργία µπορούν να αποτελέσουν κριτήρια 
αξιολόγησης των παραπάνω συστηµάτων. 

 
 
6.2.1 Αξιοπιστία (Reliability) 
 
Η αξιοπιστία αναφέρεται στον αριθµό των οντοτήτων που αναµιγνύο-

νται σε κάθε εκτέλεση εφαρµογής ή υπηρεσίας ανωνυµίας, καθώς και στο 
βαθµό αξιοπιστίας καθεµίας από αυτές. Κατά την υλοποίηση µιας 
τεχνολογίας ιδιωτικότητας και ανωνυµίας απαιτείται η αποκάλυψη της 
ταυτότητας του ιδρυτή µιας συνόδου κατ' ελάχιστον σε µία οντότητα-
συνεργάτη. Ένας χρήστης απαιτείται να βασίζεται στην αξιοπιστία είτε των 
πληρεξούσιων, είτε των άλλων συµµετεχόντων για να εξασφαλίσει την 
προώθηση των µηνυµάτων του. 

Anonymizer, TRUSTe, P3P, LPWA, και Freedom: Τα συστήµατα αυτά 
έχουν ένα κοινό λειτουργικό χαρακτηριστικό, το οποίο αναφέρεται στην 
ύπαρξη µιας πληρεξούσιας οντότητας ανάµεσα στους χρήστες και τους 
φυλλοµετρητές. Αυτός ο αυθεντικοποιηµένος εξυπηρέτης θεωρείται 
έµπιστος και αξιόπιστος, εξασφαλίζοντας κατ' ελάχιστο ότι σε περίπτωση 
σκόπιµης αποκάλυψης πληροφοριών οι χρήστες θα γνωρίζουν τον υπαίτιο. 

Crowds: To πρωτόκολλο Crowds είναι λιγότερο αξιόπιστο από τα υπό-
λοιπα συστήµατα. Κάθε χρήστης του Crowds πρέπει να εµπιστεύεται και να 
θεωρεί αξιόπιστους αρκετούς από τους συµµετέχοντες αποκαλύπτοντας 
τους την αληθινή του ταυτότητα. Επιπλέον, κάθε µέλος της οµάδας είναι σε 
θέση να αποκαλύψει τα δεδοµένα που µεταδίδονται, αξιοποιώντας τη 
γνώση για το στατικό µονοπάτι στο οποίο ανήκει ο πελάτης. Κάθε χρήστης 
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έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα Jondos που θα εµπιστευτεί και να 
προωθήσει το µήνυµα του θεωρώντας τα µέλη αξιόπιστα. 

Onion Routing: Η τεχνολογία Onion Routing παρουσιάζει ικανοποιητική 
συνολική αξιοπιστία. Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί συµµετέχοντες µεταξύ 
ενός χρήστη και ενός εξυπηρέτη, η χρήση της κρυπτογραφίας πολλών 
επιπέδων αποτρέπει την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών σε 
επιβλαβείς Onion routers. Επιπλέον, ο ιδρυτής έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει ο ίδιος το µονοπάτι της σύνδεσης και να εµποδίσει οποιουσδήποτε 
Onion πληρεξούσιους θεωρεί λιγότερο αξιόπιστους. Μόνη µέθοδο 
αποκάλυψης προσωπικών δεδοµένων αποτελεί η συνεργασία όλων των 
δροµολογητών Onion που συµµετέχουν σε ένα µονοπάτι. 

Hordes: Υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µε το επίπεδο αξιοπιστίας που 
παρέχει το Onion Routing. Η χρήση του ζεύγους κλειδιών κρυπτογράφησης 
αυξάνει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων από οποιοδήποτε 
µέλος της οµάδας ή άλλων οντοτήτων. Παρά την έλλειψη µηχανισµού για 
την επιλογή των µελών της οµάδας, µε την αύξηση των µελών της οµάδας 
προστατεύεται η ανωνυµία των χρηστών, καθώς είναι πλέον πιο δύσκολη η 
αποκάλυψη των ταυτοτήτων τους. 

 
 
6.2.2 Πολυπλοκότητα Εγκατάστασης (Installation Complexity) 
 
Αυτός ο παράγοντας αναφέρεται στην πολυπλοκότητα των εργαλείων 

ανωνυµίας ως προς την ακολουθητέα διαδικασία εγκατάστασης των 
εφαρµογών. Ενδεχόµενη απαίτηση για πολύπλοκες ρυθµίσεις κατά τη 
διάρκεια των εγκαταστάσεων, θα µπορούσε να αποτελέσει αποτρεπτικό 
παράγοντα για ένα χρήστη για την επιλογή συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

Anonymizer, TRUSTe, P3P: ∆εν είναι αναγκαία η εγκατάσταση τους, 
αφού αποτελούν απλές υπηρεσίες του ιστού. 

Crowds: Η εγκατάσταση του πρωτοκόλλου είναι περίπλοκη. Ο χρήστης 
πρέπει να ανακτήσει τον πηγαίο κώδικα, να τον µεταγλωττίσει, ώστε να 
κατορθώσει να εγκαταστήσει ένα µέλος της οµάδας στο υπολογιστικό του 
σύστηµα. Επιπλέον, κάθε µέλος µπορεί να επιλέξει τους συνεργάτες του. 

Onion Routing: Η παρούσα έκδοση του Onion Routing απαιτεί αρκετή 
προσπάθεια για εγκατάσταση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην επιλογή του 
µονοπατιού επικοινωνίας και στη χρήση πολλαπλών επιπέδων κρυ-
πτογράφησης. 

LPWA: Η διαδικασία εγκατάστασης της υπηρεσίας ακολουθεί αρκετά 
βήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν υποβολή σε φόρµες των προσωπικών 
πληροφοριών των χρηστών που αποθηκεύονται στον LPWA πληρεξούσιο. 
Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τις ρυθµίσεις του 
φυλλοµετρητή ώστε να χρησιµοποιεί τον HTTP πληρεξούσιο του LPWA. 

Hordes: Οποιοδήποτε µέλος της οµάδας πρέπει να ανακτήσει και να 
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µεταγλωττίσει τον κώδικα του πρωτοκόλλου και να επιλέξει τους συνερ-
γάτες του. Η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί αρκετή προσπάθεια, 
κυρίως στις περιπτώσεις που ο χρήστης δεν είναι εξοικειωµένος µε αντί-
στοιχες τεχνικές. 

Freedom: Η συγκεκριµένη εφαρµογή διανέµεται εµπορικά και η εγκατά-
σταση της είναι απλή. Παρά την ύπαρξη αρκετών βηµάτων εγκατάστασης, 
τα βήµατα είναι αυτοµατοποιηµένα και η ύπαρξη των οδηγών βοήθειας 
απλοποιεί περισσότερο τη διαδικασία. 

 
 
6.2.3 Απόδοση (Performance) 
 
Η απόδοση των τεχνολογιών ανωνυµίας και ιδιωτικότητας προκύπτει 

από την αποτίµηση των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται από το επίπεδο 
δικτύου και από το βαθµό αξιοποίησης του συνδέσµου (link) για κάθε 
σύνδεση (connection). 

Anonymizer, LPWA: Οι τεχνολογίες αυτές χρησιµοποιούν έναν απλό 
HTTP πληρεξούσιο για να εξυπηρετούν τις εισερχόµενες αιτήσεις. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό της γραµµής επικοινωνίας σε δύο 
συνδέσεις, γεγονός που προκαλεί µεγαλύτερη καθυστέρηση από µία απλή 
TCP σύνδεση. Η αξιοποίηση του συνδέσµου είναι επαρκής όταν δε 
µεταδίδεται κάποιος εµφανής αριθµός επιπρόσθετων πακέτων. 

Crowds, Onion Routing: To εγκαταστηµένο µονοπάτι επικοινωνίας δια-
χωρίζεται σε αρκετές συνδέσεις TCP µεταξύ των διαφορετικών Jondos. Η 
απόδοση και η αξιοποίηση του συνδέσµου δεν είναι ιδιαίτερα ικανο-
ποιητικές. 

TRUSTe, P3P: Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν, σχετικά, την καλύτερη 
απόδοση και αξιοποίηση του συνδέσµου. Τα Ρ3Ρ και TRUSTe δεν ανα-
µιγνύονται µε συνδέσεις TCP, ούτε προσθέτουν φορτίο στους υπάρχοντες 
συνδέσµους. 

Hordes: To πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιεί πακέτα UDP για τη µεταφο-
ρά δεδοµένων µεταξύ των Jondos. Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζει τα 
ίδια µειονεκτήµατα µε τα Crowds και Onion Routing. Η χρήση της κίνησης 
UDP αποτρέπει την επαναµετάδοση των πακέτων προσφέροντας καλύτερη 
χρήση του συνδέσµου. Τα πακέτα UDP ακολουθούν το συντοµότερο 
µονοπάτι που οδηγεί σε λιγότερα σφάλµατα µετάδοσης. Σε γενικές 
γραµµές, το Hordes επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση από τα Crowds και 
Onion Routing. 

Freedom: H απόδοση του συστήµατος Freedom εξαρτάται από τη χρήση 
της ασύµµετρης κρυπτογραφίας και τις αιτήσεις ανάκτησης δηµόσιων 
κλειδιών και ψευδωνύµων. Η επικοινωνία µεταξύ του δικτύου των AIPs και 
του χρήστη επιτυγχάνεται µέσω της ανταλλαγής TCP πακέτων. Η 
αξιοποίηση συνδέσµου θεωρείται επαρκής όταν χρησιµοποιείται µία απλή 
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σύνδεση TCP και δεν υπάρχουν συµµετέχοντες. 
6.2.4 Επιπλέον Χρόνος Αναµονής (Overhead Latencies) 
 
Η προστασία της ιδιωτικότητας και ανωνυµίας µπορεί να προκαλέσει 

επιπλέον χρόνο αναµονής στις δραστηριότητες του φυλλοµετρητή. Αυτό 
οφείλεται στη διεξαγωγή αρκετών συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων για 
την ασφαλή επικοινωνιακή σύνδεση και τη ροή δεδοµένων. 

Anonymizer, TRUSTe, Ρ3Ρ, LPWA και Freedom: Οι τεχνολογίες αυτές 
δεν απαιτούν επιπρόσθετες ενέργειες κατά τη διάρκεια της φυλλοµέτρη-
σης, αφού όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγµατοποιούνται από τους 
σχετιζόµενους πληρεξούσιους κάθε συστήµατος. Επιπλέον, οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται είναι διαφανείς στους χρήστες. 

Crowds, Onion Routing, and Hordes: To πρωτόκολλο Hordes προκαλεί 
χαµηλές καθυστερήσεις παρά τη χρήση όµοιων µηχανισµών µε το Crowds. 
Τα µέλη του Hordes δεν επιτελούν κάποια πολύπλοκη δραστηριότητα κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αντίστροφης δροµολόγησης και δεν υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής του µονοπατιού για τον ιδρυτή της επικοινωνίας. 
Παρόλα αυτά, το Crowds παρουσιάζει συνολικά ακόµη µικρότερες 
καθυστερήσεις από το Onion Routing αφού δεν υποστηρίζει πολύπλοκες 
και χρονοβόρες µεθόδους κρυπτογράφησης, όπως για παράδειγµα η 
κρυπτογράφηση πολλών επιπέδων. Βεβαίως υπενθυµίζεται ότι οι 
διαδικασίες αυτές, όπου υπάρχουν, παρέχουν πιο αποδοτική προστασία 
στην ανωνυµία. 

 
 
6.3  Ικανοποίηση Απαιτήσεων Χρηστών 
 
Σηµαντικό παράγοντα καθορισµού της επιτυχίας ενός εργαλείου, πρω-

τοκόλλου, ή υπηρεσίας ανωνυµίας αποτελεί το επίπεδο ικανοποίησης των 
γενικών απαιτήσεων των χρηστών. Επιµέρους κριτήρια περιλαµβάνουν την 
τελική διασφάλιση της ανωνυµίας, το χαµηλό κόστος, τη χρηστικότητα του 
λογισµικού και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται από τα 
προαναφερθέντα εργαλεία, πρωτόκολλα και υπηρεσίες ανωνυµίας. 

 
6.3.1 Ανωνυµία (Anonymity) 
 
Η επίτευξη ανωνυµίας µπορεί να εκτιµηθεί υπό ποικίλες οπτικές, όπως η 

ανωνυµία δεδοµένων (data anonymity), η ανωνυµία σύνδεσης (connection 
anonymity) και προσωποποίηση (personalization). Η ανωνυµία δεδοµένων 
προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ελέγχοντας τα δεδοµένα 
που ανταλλάσσονται στο Internet. Η ανωνυµία σύνδεσης προστατεύει την 
ταυτότητα του χρήστη από την αποκάλυψη του µονοπατιού επικοινωνίας. 
Η προσωποποίηση αναφέρεται στην παρουσίαση µιας οντότητας ως να 
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είναι µία διαφορετική οντότητα για κάθε ξεχωριστή περιοχή που 
επισκέπτεται ο χρήστης στο Internet. 

Anonymizer: To σύστηµα παρέχει µικρό επίπεδο ανωνυµίας σύνδεσης 
όταν υπάρχει µόνον ένας πληρεξούσιος κόµβος ανάµεσα στο φυλλοµε-
τρητή του χρήστη και οποιοδήποτε εξυπηρέτη. Επίσης παρέχει ικανο-
ποιητικό επίπεδο ανωνυµίας δεδοµένων, καθώς η ανωνυµία οποιασδήποτε 
ανταλλασσόµενης ιστοσελίδας είναι ασφαλής αποκρύπτοντας τις αιτήσεις 
των χρηστών. Επίσης, ο Anonymizer δεν παρέχει δυνατότητες 
προσωποποίησης. 

Crowds, Onion Routing, Hordes: Τα συστήµατα αυτά παρέχουν ανωνυ-
µία σύνδεσης υψηλού επιπέδου που οφείλεται στη χρήση των Jondos. To 
Crowds και το Hordes επιτυγχάνουν ανωνυµία δεδοµένων µέτριου επι-
πέδου, αλλά το Onion Routing παρέχει υψηλό βαθµό επειδή χρησιµοποιεί 
τεχνική ισχυρής κρυπτογραφίας. Παρόλα αυτά, τα συστήµατα δεν 
υποστηρίζουν προσωποποίηση. 
Ρ3Ρ, TRUSTe: Τα συστήµατα αυτά δεν υποστηρίζουν κάποιο είδος ανω-

νυµίας σύνδεσης, είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για την πληροφορία 
αναδροµολόγησης, είτε λόγω απουσίας χρήσης οποιουδήποτε τύπου 
πληρεξούσιου. Επιπλέον, υποστηρίζουν ανωνυµία δεδοµένων και προ-
σωποποίηση. 

LPWA: Η ανωνυµία σύνδεσης είναι χαµηλή όταν υπάρχει µόνον ένας 
HTTP πληρεξούσιος ανάµεσα στο χρήστη και οποιονδήποτε εξυπηρέτη. 
Επιπλέον, ο LPWA επιτυγχάνει µέτριο επίπεδο ανωνυµίας δεδοµένων, 
αλλά υψηλή προσωποποίηση επειδή υποστηρίζει τη χρήση ψευδωνύµων 
επιτρέποντας στους χρήστες την επίσκεψη σε αρκετές ιστοθέσεις διατη-
ρώντας διαφορετικές ταυτότητες. 

Freedom: Συµµορφώνεται µε την πλειοψηφία των αναγκών των 
χρηστών αξιοποιώντας το γεγονός ότι ακολούθησε χρονικά τη σχεδίαση 
όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών, µηχανισµών και εργαλείων. Υποστηρίζει 
υψηλό βαθµό ανωνυµίας σύνδεσης εξαιτίας της χρήσης ασύµµετρης 
κρυπτογράφησης. Επίσης, επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο ανωνυµίας δεδοµέ-
νων και προσωποποίησης, επειδή χρησιµοποιεί ψευδώνυµα σε συνδυασµό 
µε την κρυπτογραφία. 

 
 
6.3.2  Χαµηλό Κάσιος (Low Cost) 
 
Τα περισσότερα από τα συστήµατα ανωνυµίας διατίθενται δωρεάν από 

το Internet. Ωστόσο, οι χρήστες καλούνται να καταβάλουν ένα αντίτιµο για 
να χρησιµοποιήσουν την πλήρη έκδοση του Anonymizer και του Freedom. 
Επίσης, υπάρχει κάποιο κόστος ανάπτυξης που αφορά τις υλοποιήσεις των 
εφαρµογών που στηρίζονται στα πρωτόκολλα Crowds, Ρ3Ρ και Hordes. 
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6.3.3   Χρηστικότητα (Usability) 
 
Οι εφαρµογές που παρουσιάζουν υψηλή φιλικότητα και χρηστικότητα 

είναι προτιµητέες έναντι όλων των άλλων. Μολονότι η αντίληψη της 
χρηστικότητας εξαρτάται σε ένα βαθµό και από την οικειότητα των χρη-
στών µε το Internet, στην πλειονότητα των εργαλείων έχει επιχειρηθεί µία 
προσπάθεια να σχεδιαστεί η συµµετοχή του χρήστη µε φιλικό τρόπο κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρµογής. 

Anonymizer: Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί µε σκοπό να 
κατατεθεί µία ηλεκτρονική αίτηση µέσω του Anonymizer θεωρείται σχε-
τικά εύκολη. Ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα κατάλληλα πεδία της 
αρχικής ιστοσελίδας του Anonymizer, είτε να τη δηλώσει ως πληρεξούσια 
χρησιµοποιώντας ένα LJRL. 

Crowds: To Crowds θεωρείται ένα απαιτητικό πρωτόκολλο, αφού ο χρή-
στης µπορεί να επιλέξει τους συνεργάτες του σε µία οµάδα, καθώς και το 
µονοπάτι που θα ακολουθούν τα δεδοµένα. Οι κρυπτογραφικές τεχνικές 
που χρησιµοποιούνται αυξάνουν την πολυπλοκότητα χρήσης. 

Onion Routing: Αποτελεί το πιο πολύπλοκο σύστηµα, αφού πραγµατο-
ποιούνται πολλές ενέργειες µε σκοπό την ενθυλάκωση του πρωταρχικού 
µηνύµατος χρησιµοποιώντας κρυπτογραφία πολλαπλών επιπέδων. 

TRUSTe: Αποτελεί την πλέον φιλική υπηρεσία ανωνυµίας, επειδή ο χρή-
στης πρέπει απλώς να αναγνώσει ένα σαφές και λεπτοµερές έγγραφο. Σε 
αυτό το έγγραφο περιγράφεται η πολιτική της ιστοσελίδας, ώστε ο χρήστης 
να µπορεί να την επιλέξει εάν καλύπτει τα πρότυπα του σε σχέση µε την 
ανωνυµία. 

P3P: Το σύστηµα παρέχει µέτριο επίπεδο χρηστικότητας, αφού ο χρή-
στης πρέπει να είναι οικείος µε τις πολιτικές ιδιωτικότητας που παρου-
σιάζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του µε σκοπό να λάβει τις 
κατάλληλες αποφάσεις. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται κατά την 
αρχικοποίηση του πρωτοκόλλου, εκτός εάν ο χρήστης αποφασίσει να 
τροποποιήσει µεταγενέστερα τις ισχύουσες πολιτικές ιδιωτικότητας και 
ανωνυµίας. 

LPWA: Μολονότι η εγκατάσταση του είναι αρκετά πολύπλοκη, το LPWA 
είναι µάλλον φιλικό. Ο χρήστης δε χρειάζεται να τροποποιήσει τη διεπα-φή 
του φυλλοµετρητή του εξαιτίας των διαφανών (transparent) ακολουθητέων 
διαδικασιών του LPWA, αλλά κατά τη χρήση πρέπει να προσθέτει ειδικούς 
χαρακτήρες που θα αναφέρονται στο ψευδώνυµο του. 

Hordes: Αυτό το σύστηµα χρησιµοποιεί διαφορετικούς τύπους δροµο-
λόγησης κατά τις αντίστροφες συνδέσεις και τις συνδέσεις προώθησης. 
Όλα τα µειονεκτήµατα της χρηστικότητας του Crowds ισχύουν για την 
κατεύθυνση προώθησης της δροµολόγησης. Μολονότι η αντίστροφη 
δροµολόγηση χρησιµοποιεί πολλαπλή αποστολή IP και δεν προσθέτει 
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περαιτέρω πολυπλοκότητα, η χρηστικότητα του συστήµατος καθορίζεται 
από τη δροµολόγηση προώθησης και τις τεχνικές κρυπτογράφησης που 
χρησιµοποιούνται στο µονοπάτι. 

Freedom: Παρέχει µέτριο επίπεδο χρηστικότητας, επειδή ο χρήστης πρέ-
πει να δηµιουργήσει ένα ασύµµετρο ζεύγος κλειδιών. Επιπλέον το Freedom 
προωθεί τη χρήση των ψευδωνύµων που πρέπει να δηµιουργηθούν από τον 
ίδιο το χρήστη. 

 
 
6.3.4 Λοιπές Παρεχόµενες Υπηρεσίες (Services) 
 
To Internet προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών στους χρήστες, όπως ηλε-

κτρονικό ταχυδροµείο, οµάδες πληροφόρησης και άλλες. Οι υπηρεσίες 
είναι επιθυµητές και για το λόγο αυτό αρκετά από τα εργαλεία ανωνυµίας 
έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους υπηρεσίες µε σκοπό να είναι περισσότερο 
ελκυστικές προς τους χρήστες. Η πλειοψηφία των εξεταζόµενων εργαλείων 
ή πρωτοκόλλων Anonymizer, Crowds, Onion Routing, P3P, TRUSTe, 
Hordes δεν υποστηρίζει άµεσα αυτές τις υπηρεσίες. Για παράδειγµα, το 
Onion Routing υποστηρίζει τα πρωτόκολλα SNMP και FTP, αλλά πρέπει να 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία όπως το LPWA. Τα LPWA 
και Freedom χρησιµοποιούν φίλτρα αντιµετώπισης αυτόκλητων 
µηνυµάτων για τις υπηρεσίες ταχυδροµείου, ώστε να προστατεύονται οι 
χρήστες. 

 
 
6.4  Συγκριτικά Αποτελέσµατα 
 
Στο συγκριτικό Πίνακα 9.1 που ακολουθεί γίνεται µία ανασκόπηση των 

χαρακτηριστικών των εργαλείων, υπηρεσιών και εφαρµογών ανωνυµίας, 
σε σχέση µε τα κριτήρια αξιολόγησης που λήφθηκαν υπόψη στις 
προηγούµενες ενότητες. 
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Πίνακας 61:  
Συγκριτική Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας. 
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