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Περίληψη 
Η διπλωµατική εργασία αναµένεται να εξετάσει τα ζητήµατα ασφαλείας της 
διαβίβασης µηνυµάτων µέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τους 
τρόπους αντιµετώπισής τους µε τη χρήση κρυπτοσυστηµάτων ελλειπτικών 
καµπυλών. 

Συγκεκριµένα, θα υποδειχθούν οι ευαισθησίες της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, και θα περιγραφούν µια σειρά από µέτρα και πρόσθετους µηχανισµούς 
διασφάλισης της διαβίβασης ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

Το πρακτικό µέρος της διπλωµατικής εργασίας αφορά την υλοποίηση ενός πρότυπου 
προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα ενσωµατώνει κρυπτοσύστηµα 
ελλειπτικών καµπυλών σε αντικειµενοστραφή γλώσσα προγραµµατισµού. 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Καλύπτονται οι εισαγωγικές έννοιες για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της κρυπτογραφίας. Καλύπτονται οι 
εισαγωγικές έννοιες για την κρυπτογραφία. 

Κεφάλαιο 3. Ελλειπτικές καµπύλες και κρυπτογραφικές εφαρµογές. Καλύπτεται 
το µαθηµατικό θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και το πώς σχετίζεται µε την 
κρυπτογραφία. 

Κεφάλαιο 4. Πρότυπα και πρωτόκολλα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Καλύπτονται τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που διέπουν σήµερα την αποστολή και 
λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Κεφάλαιο 5. Πρότυπα και αλγόριθµοι κρυπτογραφίας ελλειπτικών καµπύλων. 
Καλύπτονται και αναλύονται τα κυρίαρχα πρότυπα και οι προδιαγραφές των 
αλγορίθµων που διέπουν σήµερα την κρυπτογραφία ελλειπτικών καµπύλων. 

Κεφάλαιο 6. Προγραµµατιστική πλατφόρµα – διαθέσιµοι µηχανισµοί και 
βιβλιοθήκες. Περιγράφεται µε λεπτοµέρεια η επιλογή της γλώσσας ανάπτυξης που 
κρίνεται κατάλληλη για την ανάπτυξη της εφαρµογής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε 
κριτήριο τους σχετικούς µηχανισµούς που διαθέτει . 

Κεφάλαιο 7. Σχεδιασµός και ανάπτυξη της εφαρµογής αποστολής και λήψης 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Περιγράφεται η υλοποίηση του προγράµµατος 
διαβίβασης ηλεκτρονικών µηνυµάτων και η ενσωµάτωση κρυπτοσυστήµατος 
ελλειπτικών καµπυλών. 

Κεφάλαιο 8. Περαιτέρω εργασία και βελτιώσεις. Προσδιορίζονται δυνητικές 
βελτιώσεις της εφαρµογής. 

Κεφάλαιο 9. Παραρτήµατα 

Κεφάλαιο 10. Βιβλιογραφία και αναφορές 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) είναι µια ολοκληρωµένη µέθοδος σύνταξης, 
αποστολής και λήψης µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνίας. Ο 
όρος «Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο» αρµόζει και στον µηχανισµό ανταλλαγής 
µηνυµάτων του διαδικτύου που βασίζεται στο πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol), αλλά και σε εταιρικά συστήµατα που επιτρέπουν στους χρήστες 
µιας εταιρίας ή ενός οργανισµού να ανταλλάσσουν µηνύµατα. Συχνά τα συστήµατα 
τέτοιων οµάδων εργασίας, δηλαδή εταιρικής κλίµακας, πρωτογενώς δε 
χρησιµοποιούν καθιερωµένα πρωτόκολλα αλλά αξιοποιώντας κάποιο σύστηµα τύπου 
πύλης (gateway) αποκτούν τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαµβάνουν 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από το διαδίκτυο. 

1.1 Προέλευση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σαν µηχανισµός προηγείται του διαδικτύου. Τα 
προϋπάρχοντα συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποτέλεσαν εφαλτήρια για τη 
δηµιουργία του διαδικτύου. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ξεκίνησε το 1965 ως ένας τρόπος επικοινωνίας µεταξύ 
των χρηστών υπολογιστικών συστηµάτων διαµοιρασµού χρόνου. Παρότι δεν είναι 
σίγουρο  τα πρώτα τέτοια συστήµατα πιθανότατα ήταν το Q32 του SDC και το CTSS 
στο MIT. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο γρήγορα επεκτάθηκε σε δικτυακή υπηρεσία 
ξεφεύγοντας από τα όρια µεµονωµένων συστηµάτων. Το σύστηµα AUTODIN 
φαίνεται να είναι το πρώτο που επέτρεπε διαβίβαση ηλεκτρονικών µηνυµάτων 
κειµένου ανάµεσα σε χρήστες διαφορετικών υπολογιστικών συστηµάτων το 1966. 

Το δίκτυο ARPANET συνέβαλλε σηµαντικά στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Υπάρχει µια αναφορά που υποδεικνύει πειραµατική διαβίβαση 
µηνυµάτων λίγο µετά τη δηµιουργία του δικτύου αυτού το 1969. Ο Ray Tomlinson  
εισήγαγε τη χρήση του συµβόλου @ για το διαχωρισµό των ονοµάτων χρηστών και 
των ονοµάτων των συστηµάτων το 1971. Ο ισχυρισµός ότι εφεύρε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο είναι υπερβολικός παρόλο που τα πρώιµα προγράµµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου που έγραψε (SNDMSG και READMAIL) ήταν πολύ σηµαντικά. Το 
πρώτο µήνυµα που έστειλε ο Tomlinson δεν έχει διατηρηθεί αλλά ήταν η φράση «a 
message announcing the availability of network email» [3]. Το ARPANET αύξησε 
σηµαντικά τη δηµοτικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και το κατέστησε πόλο 
έλξης ενδιαφέροντος σαν εφαρµογή για όλο το δίκτυο. 

1.2 Εξάπλωση 
Καθώς η χρησιµότητα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο ARPANET γινόταν πιο 
γνωστή, αυξήθηκε και η δηµοτικότητά του παρασύροντας και τη ζήτηση από 
ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση στο ARPANET. Ένα σύνολο από πρωτόκολλα 
αναπτύχθηκαν για τη διαβίβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ οµάδων 
χρηστών από συστήµατα διαµοιρασµού χρόνου µέσω εναλλακτικών συστηµάτων 
µετάδοσης όπως το UUCP. 
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Καθώς όµως δεν ήταν διαδικτυωµένα όλα τα δίκτυα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου έπρεπε να συµπεριλαµβάνουν τη διαδροµή του µηνύµατος, δηλαδή ένα 
µονοπάτι ανάµεσα στον υπολογιστή του αποστολέα και τον υπολογιστή του 
παραλήπτη. Με αυτόν τον τρόπο µπορούσαν να διαβιβαστούν µηνύµατα από δίκτυο 
σε δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου του ARPANET, του BITNET, του NSFNET καθώς 
και µηχανηµάτων µε απευθείας σύνδεση σε άλλες τοποθεσίες µέσω του UUCP. 

Η διαδροµή προσδιοριζόταν µε τη χρήση ειδικών διευθύνσεων οι οποίες περιγράφανε 
τους ενδιάµεσους σταθµούς από µια προσβάσιµη τοποθεσία για τον εν λόγω χρήστη, 
µε διαχωριστικό το θαυµαστικό. Έτσι για παράδειγµα η διαδροµή 
MIT!foovax!barbox!me κατευθύνει τους ενδιαφερόµενους να δροµολογήσουν το 
µήνυµά τους ξεκινώντας από το µηχάνηµα MIT (ευρέως γνωστό µηχάνηµα) και από 
εκεί µέσω του µηχανήµατος foovax στο λογαριασµό me του µηχανήµατος barbox. 

Πριν να καθιερωθούν τα προγράµµατα αυτόµατης δροµολόγησης µηνυµάτων, συχνά 
χρησιµοποιούνταν µια τεχνική για να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές διαδροµές 
δροµολόγησης των µηνυµάτων από περισσότερες της µίας ευρέως γνωστών µηχανών 
µε τη βοήθεια των συµβόλων { } ως εξής: !{seismo, ut-sally, 
ihnp4}!rice!beta!gamma!me). 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έγινε ένα ολοένα χρησιµότερο εργαλείο για προϊόντα 
λογισµικού που απευθύνονταν σε οµάδες εργασίας που αναπτύσσονταν από µεγάλες 
εταιρίες όπως η Wang, η Lotus, η IBM, και η Microsoft. Τα προϊόντα αυτά συχνά 
παρείχαν βελτιωµένες δυνατότητες σχετικές µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όπως 
συνηµµένα αρχεία, πλούσια µορφή κειµένου και επιβεβαίωση διαβίβασης αλλά µόνο 
στα πλαίσια του ίδιου συστήµατος. Τέτοια συστήµατα για να λειτουργήσουν σε 
ευρύτερο πλαίσιο έπρεπε να επικοινωνήσουν µε άλλα εξειδικευµένα που µετέτρεπαν 
τα µηνύµατα σε πιο καθιερωµένη µορφή. 

Το CCITT ανέπτυξε το πρότυπο X.400 τη δεκαετία του 1980 για να επιτρέψει σε 
διαφορετικά συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να µπορούν να συνεργαστούν. 
Ταυτόχρονα το IETF ανέπτυξε ένα πολύ απλούστερο πρωτόκολλο το SMTP το οποίο 
εξελίχθηκε στο εξ ορισµού πρότυπο για τη διαβίβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στο διαδίκτυο. Με την ευρεία εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών και τη 
δικτύωσή τους στο Internet η συµβατότητα όλων των συστηµάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου µε το SMTP καταστάθηκε ζωτική. 

Το 1969 οι χρήστες της πολεµικής αεροπορίας των Ηνωµένων Πολιτειών έστελναν 
µηνύµατα κειµένου µε διάτρητες κάρτες (80 χαρακτήρες ανά κάρτα). Μέχρι το 1979 
οι ίδιοι χρήστες µετά από διαδικασία ταυτοποίησης σε κεντρικούς υπολογιστές 
άφηναν µηνύµατα σε ειδικές περιοχές του συστήµατος αρχείων, και πριν το τέλος του 
1983 χρησιµοποιούσαν ονόµατα χρηστών όπως alclark@vax1.mil για την αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ένα εθνικής εµβέλειας δίκτυο από υπολογιστές VAX 
και το 1984 απέκτησαν προσωπικούς υπολογιστές. 

Το 1979 το ταχυδροµείο των Ηνωµένων Πολιτειών αγόρασε έναν υπολογιστή ειδικά 
για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αλλά κατέληξε να το πουλήσει! 

Το 1982 ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε ένα πιλοτικό σύστηµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου της IBM µε το όνοµα PROFs για το προσωπικό του συµβουλίου 
ασφαλείας. Μέχρι τον Απρίλιο του 1985 το σύστηµα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία 
στο πλαίσιο του συµβουλίου και τα µέλη του απολάµβαναν τις υπηρεσίες τους µέσω 
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τερµατικών ενώ το υπόλοιπο προσωπικό του Λευκού Οίκου απέκτησε πρόσβαση στο 
PROFs µέχρι τον Νοέµβριο του 1986. 

1.3 Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο διαδίκτυο σήµερα 

1.3.1 Λογισµικό υποστήριξης της υπηρεσίας 

Η λειτουργία της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πραγµατοποιείται από 
τρεις βασικούς τύπους προγραµµάτων. Τον πράκτορα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
χρήστη (MUA – Mail User Agent), τον πράκτορα παράδοσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (MDA – Mail Delivery Agent) και τον πράκτορα διαβίβασης 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (MTA – Mail Transfer Agent). 

Το MUA είναι το πρόγραµµα αυτό που είναι γνωστό και ως πρόγραµµα πελάτης 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αρχικά προοριζόταν για να αποτελέσει ένα µικρό 
πρόγραµµα ανάγνωσης και αποστολής µηνυµάτων τα οποία θα διαβιβάζονταν από το 
MDA και το MTA σε ένα τοπικό γραµµατοκιβώτιο. Οι σηµαντικότερες µορφές 
γραµµατοκιβωτίων είναι η µορφή τύπου mbox και η µορφή τύπου Maildir. Αυτά τα 
σχετικά απλά πρωτόκολλα για την αποθήκευση τοπικά µηνυµάτων, υποστηρίζουν 
εισαγωγή, εξαγωγή και αντίγραφα ασφαλείας φακέλων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
µε εύκολο τρόπο. Τα µηνύµατα προς αποστολή παραδίδονται στο MTA οπότε το 
MUA δεν χρειάζεται να παρέχει λειτουργίες διαβίβασης. 

Καθώς τα windows δεν διαθέτουν MTA  τα περισσότερα σύγχρονα προγράµµατα 
διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για το χρήστη (MUA) υποστηρίζουν 
πρωτόκολλα όπως το POP3 και το IMAP για την επικοινωνία µε ένα αποµακρυσµένο 
MTA που βρίσκεται συνήθως σε µηχάνηµα του παροχέα υπηρεσιών του χρήστη. Το 
IMAP και το νεότερο IMAP4 είναι προσανατολισµένο στην αποθήκευση των 
µηνυµάτων στο διακοµιστή, ενώ το POP3 γενικά θέτει ότι το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο θα µεταφερθεί στον υπολογιστή του χρήστη. Το πρωτόκολλο SMTP 
χρησιµοποιείται από τα περισσότερα προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για 
να επιτρέπει στους χρήστες να αποστέλλουν µηνύµατα. Μία άλλη κατηγορία 
προγραµµάτων MUA είναι τα αυτά που παρέχουν διεπιφάνεια χρήστη βασισµένη στο 
πρόγραµµα πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό, τα λεγόµενα webmail.  

Το MDA είναι το πρόγραµµα που δέχεται εισερχόµενα µηνύµατα και τα διανέµει στα 
γραµµατοκιβώτια των παραληπτών ή τα προωθεί σε άλλους διακοµιστές 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  Το MDA δεν καλύπτει απαραίτητα τις δυνατότητες του 
MTA αλλά σε πολλά συστήµατα η λειτουργικότητα των δύο προγραµµάτων 
υλοποιείται από το ίδιο πρόγραµµα. Στα συστήµατα unix το δηµοφιλέστερο MDA 
πρόγραµµα είναι το /bin/mail. 

Το MTA που καλείται και διακοµιστής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είναι το 
πρόγραµµα που διαβιβάζει τα µηνύµατα από υπολογιστή σε υπολογιστή. 
Παραλαµβάνει τα µηνύµατα από άλλο αντίστοιχο πρόγραµµα (relaying MTA), ή από 
κάποιο MUA και τα προωθεί κατάλληλα. Το MTA είναι αδιαφανές για τον χρήστη ο 
οποίος αλληλεπιδρά µόνο µε το MUA. Έπειτα γινεται η παράδοση των µηνυµάτων 
στο γραµµατοκιβώτιο του χρήστη από το MDA το οποίο είτε ενσωµατώνεται στο 
MTA είτε χρησιµοποιείται κάποιο εξειδικευµένο όπως το procmail. 
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1.3.2 Περιγραφή της διαδικασίας διαβίβασης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Το παρακάτω σχήµα (1.1) παριστάνει την τυπική ακολουθία λειτουργιών που 
λαµβάνουν χώρα όταν π.χ η Αλίκη αποστέλλει ένα µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στον Μποµπ. 

 

 
σχήµα 1.1 ∆ιαβίβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 

   1. Η Αλίκη συντάσσει το µήνυµα της χρησιµοποιώντας το κατάλληλο πρόγραµµα. 
Αυτό είναι ο πράκτορας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρήστη (MUA - Mail User 
Agent). Έπειτα πληκτρολογεί ή διαλέγει από κατάλογο την ηλεκτρονική διεύθυνση 
του παραλήπτη και τέλος πατάει το κουµπί της αποστολής. Το πρόγραµµα τύπου 
MUA που χρησιµοποιεί διαµορφώνει το µήνυµά της σε µορφή διαδικτυακού 
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο αποστολής 
µηνυµάτων (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol) για την αποστολή του 
µηνύµατος στον τοπικό διακοµιστή µηνυµάτων MTA, για παράδειγµα smtp.a.org ο 
οποίος συντηρείται από τον παροχέα υπηρεσιών της Αλίκης. 

   2. Ο διακοµιστής µηνυµάτων συνεχίζει µε κριτήριο την διεύθυνση παραλήπτη που 
παρέχεται από το ίδιο το πρωτόκολλο, δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση 
bob@domain.example. Μία σύγχρονη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι 
µία συµβολοσειρά της µορφής localpart@domain.example, και αποτελεί µία πλήρη 
διεύθυνση τοµέα (Fully Qualified Domain Address). Το τµήµα της διεύθυνσης πριν 
το σύµβολο @ είναι το τοπικό τµήµα της διεύθυνσης και συνήθως πρόκειται για το 
όνοµα χρήστη του παραλήπτη. Το τµήµα που ακολουθεί το σύµβολο @ είναι ένα 
όνοµα τοµέα. Ο διακοµιστής µηνυµάτων αναζητά το όνοµα αυτό στο σύστηµα 
ονοµάτων του διαδικτύου (Domain Name System – DNS) για να εντοπίσει τους 
διακοµιστές µηνυµάτων που δέχονται και διαχειρίζονται τα µηνύµατα για αυτόν τον 
τοµέα. 

   3. Ο διακοµιστής ονοµάτων για τον τοµέα b.org δηλαδή (υποθετικά) ο ns.b.org 
αποκρίνεται µε µία εγγραφή τύπου MX (του συστήµατος ονοµάτων) η οποία διατηρεί 
τη λίστα των διακοµιστών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τον εν λόγω τοµέα, εν 
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προκειµένω, mx.b.org, ο οποίος είναι ο διακοµιστής του παροχέα υπηρεσιών του 
Μποµπ. 

   4. Ο διακοµιστής smtp.a.org στέλνει το µήνυµα στον mx.b.org χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο SMTP, και έπειτα ο mx.b.org παραδίδει το µήνυµα στο 
γραµµατοκιβώτιο του Μποµπ. 

   5. Ο Μποµπ πατάει το πλήκτρο λήψης µηνυµάτων του προγράµµατος MUA που 
χρησιµοποιεί και αυτό τροφοδοτείται µε τα µηνύµατα χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο Post Office Protocol (POP3). 

Αυτή η ακολουθία λειτουργιών συµβαίνει στη πλειονότητα των χρηστών. Ωστόσο 
υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: 

- Η Αλίκη ή ο Μποµπ µπορεί να χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα το οποίο συνδέεται 
σε εταιρικό σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπως το Lotus Notes της IBM ή το 
Microsoft Exchange. Αυτά τα συστήµατα συχνά έχουν δική τους εσωτερική 
διαµόρφωση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και οι χρήστες τους επικοινωνούν 
χρησιµοποιώντας µη καθιερωµένα πρωτόκολλα. Ο διακοµιστής στέλνει και λαµβάνει 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω του διαδικτύου µε την αρωγή εξειδικευµένης πύλης η 
οποία αναλαµβάνει να κάνει τις απαραίτητες µετατροπές προς τα πρότυπα του 
διαδικτύου. 

- Η Αλίκη ή ο Μποµπ µπορεί να µη διαθέτει κάποια εφαρµογή τύπου MUA αλλά να 
συνδέεται σε κάποια υπηρεσία webmail. 

- Ο υπολογιστής της Αλίκης µπορεί να διαθέτει και διακοµιστή ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και έτσι να παραλείπεται η διαβίβαση που περιγράφηκε στο πρώτο 
βήµα της διαδικασίας. 

- Ο Μποµπ µπορεί να λαµβάνει τα µηνύµατά του µε διάφορους τρόπους όπως π.χ. 
χρησιµοποιώντας το Internet Message Access Protocol – IMAP4 κάνοντας 
ταυτοποίηση στο mx.b.org και διαβάζοντάς τα απευθείας. 

- Οι τοµείς γενικά διαθέτουν αρκετούς διακοµιστές ώστε να µπορούν να λάβουν 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ακόµα και όταν ο πρωτεύον διακοµιστής τίθεται εκτός 
λειτουργίας. 

Παλαιότερα συνέβαινε να λαµβάνουν πολλοί διακοµιστές µηνύµατα για διάφορους 
παραλήπτες στο διαδίκτυο και να προσπαθούν να τα διαβιβάσουν. Τέτοιοι 
διακοµιστές ονοµάζονται ανοιχτής υποστήριξης (open relay). Αυτό ήταν κάποτε 
σηµαντικό όταν οι ζεύξεις στο διαδίκτυο είχαν πολύ χαµηλότερο βαθµό αξιοπιστίας. 
Όταν λοιπόν κάποιος διακοµιστής δεν µπορούσε να επικοινωνήσει µε τον προορισµό 
είχε την επιλογή να προωθήσει το µήνυµα σε κάποιον διακοµιστή ανοιχτής 
υποστήριξης που βρισκόταν πλησιέστερα στον προορισµό και εκείνος µε τη σειρά 
του να έχει καλύτερες πιθανότητες διαβίβασης αργότερα. Ωστόσο ο µηχανισµός 
αυτός αποδείχθηκε εκµεταλλεύσιµος από κακόβουλους που έστελναν µαζικά 
µηνύµατα και έτσι δεν υποστηρίζεται πλέον. 
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1.4 Μορφή µηνυµάτων διαδικτυακού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

1.4.1 ∆ιάρθρωση µηνυµάτων 

Η µορφή των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ορισµένη σε ένα σύνολο 
από πρότυπα. Ένα µήνυµα λοιπόν αποτελείται από δύο κύρια τµήµατα: 

• Επικεφαλίδα (Header) – ∆οµηµένη σε πεδία όπως της σύνοψης, του αποστολέα, 
του παραλήπτη και άλλες πληροφορίες για το µήνυµα 

• Σώµα (Body) – Το ίδιο το µήνυµα υπό µορφή απλού κειµένου µε την προσθήκη 
ενός τµήµατος υπογραφής του αποστολέα κατ’ επιλογή στο τέλος του σώµατος 

Η Επικεφαλίδα χωρίζεται από το σώµα µε µία κενή γραµµή. 

1.4.2 Επικεφαλίδα µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Η επικεφαλίδα του µηνύµατος αποτελείται όπως ήδη αναφέρθηκε από πεδία. Κάθε 
πεδίο έχει ένα όνοµα και µία τιµή. Το RFC2822 περιγράφει την ακριβή σύνταξη. 
Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι το όνοµα τοποθετείται στην αρχή της γραµµής, 
ακολουθεί ο χαρακτήρας «:» και η τιµή που εκτείνεται σε όσες γραµµές διαδοχικές 
χρειάζεται µε πρώτο χαρακτήρα το κενό ή ένα tab. Τα ονόµατα των πεδίων και οι 
τιµές περιορίζονται σε χαρακτήρες των 7-bit του πίνακα ASCII. Χαρακτήρες που δεν 
ανήκουν στον πίνακα ASCII παριστάνονται µε κωδικοποίηση κατά MIME. Συνήθως 
τα µηνύµατα έχουν τουλάχιστον τέσσερα πεδία στην επικεφαλίδα: 

   1. From: Χρησιµοποιείται για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κατ’ 
επιλογή ένα όνοµα του αποστολέα 

   2. To: Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κατ’ επιλογή τα ονόµατα των 
παραληπτών του µηνύµατος 

   3. Subject: Μια σύνοψη των περιεχοµένων του µηνύµατος 

   4. Date: Η τοπική ώρα και ηµεροµηνία αποστολής του µηνύµατος 

Είναι σηµαντικό εδώ να τονιστεί ότι το πεδίο «To» δε σχετίζεται απαραίτητα µε τις 
διευθύνσεις στις οποίες θα διαβιβαστεί το µήνυµα. Η καθαυτό λίστα παράδοσης 
παρέχεται σε επίπεδο πρωτοκόλλου (SMTP) και δεν απορρέει από το περιεχόµενο της 
επικεφαλίδας. Το πεδίο «To» είναι παρεµφερές µε το χαιρετισµό στην αρχή ενός 
συµβατικού γράµµατος που διαβιβάζεται σύµφωνα µε τη διεύθυνση που αναγράφεται 
στο φάκελο. Επίσης το πεδίο «From» δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στην 
πραγµατική διεύθυνση του αποστολέα. Είναι εξαιρετικά απλό να πλαστογραφηθεί το 
πεδίο αυτό και να εµφανίζεται το µήνυµα να προέρχεται από οποιαδήποτε διεύθυνση 
αποστολέα. 

Άλλα συνηθισµένα πεδία επικεφαλίδας είναι: 

1. Cc: Courtesy copy ή carbon copy δηλαδή σε ποιόν άλλο παραλήπτη να 
διαβιβαστεί το µήνυµα 

2. Received: Καταγράφει πληροφορίες που έχουν παραχθεί από διακοµιστές 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

3. Content-type: Πληροφορίες σχετικές µε την προτιµώµενη εµφάνιση του 
µηνύµατος, δηλαδή µε βάση ποιον τύπο MIME 
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Πολλά προγράµµατα ανάγνωσης και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
παρουσιάζουν σαν πεδίο το «Bcc» (Blind Carbon Copy) σαν πεδίο επικεφαλίδας το 
οποίο χρησιµοποιείται στην περίπτωση που ο αποστολέας προτιµά να µη φαίνεται 
κάποιος παραλήπτης στους υπόλοιπους παραλήπτες. Έτσι οι διευθύνσεις που 
προστίθενται στο πεδίο «Bcc» περιλαµβάνονται µόνο στη λίστα διαβίβασης του 
SMTP και όχι στα δεδοµένα του µηνύµατος. 

1.4.3 Κωδικοποίηση περιεχοµένου µηνυµάτων 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αρχικά σχεδιάστηκε µε βάση τους χαρακτήρες των 7-bit 
του πίνακα ASCII. Σήµερα πλέον πολύ από το λογισµικό που αφορά το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο µπορεί να χειριστεί σωστά τους χαρακτήρες των 8-bit αλλά δεν πρέπει 
να παραβλεφθεί ότι θα επικοινωνήσει µε διακοµιστές και ενδεχοµένως προγράµµατα 
ανάγνωσης µηνυµάτων συµβατών µόνο µε χαρακτήρες των 7-bit. Το πρότυπο MIME 
εισήγαγε προσδιοριστές συνόλων χαρακτήρων και δύο κωδικοποιήσεις µετάδοσης 
περιεχοµένου για την κωδικοποίηση δεδοµένων 8-bit προς µετάδοση:  

Την τροποποιηµένη εκτυπώσιµη κωδικοποίηση (quoted printable) που ενδείκνυται 
κυρίως για περιεχόµενο ως επί το πλείστον επτάµπιτο µε λίγους χαρακτήρες εκτός 
εµβέλειας και τη λεγόµενη κωδικοποίηση κατά base64 η οποία είναι κατάλληλη για 
δεδοµένα που µπορεί να είναι και εξ’ ολοκλήρου οκτάµπιτα. Για σύνολα χαρακτήρων 
διαφορετικά από το λατινικό, το πρότυπο που κερδίζει δηµοτικότητα είναι το 
Unicode. 

1.4.4 Μηνύµατα και γραµµατοκιβώτια 

Τα µηνύµατα διακινούνται ανάµεσα στα µηχανήµατα µε τη χρήση του SMTP από 
διακοµιστές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπως το Sendmail. Οι χρήστες αποκτούν τα 
µηνύµατά τους από τους διακοµιστές είτε µε τη χρήση του POP3 είτε µε τη χρήση 
του IMAP4 πρωτοκόλλου. Ωστόσο σε µεγάλα εταιρικά περιβάλλοντα οι χρήστες 
πολλές φορές χρησιµοποιούν εξειδικευµένα πρωτόκολλα κατάλληλα για συστήµατα 
όπως το Lotus Notes ή ο Microsoft Exchange Server. 

Τα µηνύµατα µπορούν να αποθηκευτούν είτε στο διακοµιστή (server side) είτε στον 
υπολογιστή του χρήστη (client side). Οι πρότυπες µορφές για τα γραµµατοκιβώτια 
είναι η Maildir και η mbox όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα. Πολλά διακεκριµένα 
προγράµµατα ανάγνωσης και σύνταξης µηνυµάτων χρησιµοποιούν εξειδικευµένη 
µορφή που δεν συµβαδίζει µε τα πρότυπα, οπότε και χρειάζονται λογισµικό 
µετατροπής πριν τη διαβίβαση του µηνύµατος. 

Όταν ένα µήνυµα δε µπορεί να διαβιβαστεί το πρόγραµµα ανάγνωσης µηνυµάτων του 
παραλήπτη πρέπει να επιστρέψει ένα κατάλληλο µήνυµα πίσω στον αποστολέα που 
να υποδεικνύει το πρόβληµα. 

1.4.5 Κακόβουλη συµφόρηση διακίνησης µηνυµάτων 

Η αξία και η χρησιµότητα της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απειλείται 
από τρία φαινόµενα που εξελίσσονται στο σύγχρονο διαδίκτυο.  

1. Spamming – Εσκεµµένα εµπορικά µηνύµατα. Λόγω του ελάχιστου κόστους 
αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όσοι χρησιµοποιούν αυτήν την 
τεχνική αποστέλλουν µαζικά (κατά χιλιάδες ή εκατοµµύρια), µηνύµατα τα 
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οποία προκαλούν υπερφόρτωση στις ζεύξεις αλλά και στους υπολογιστές των 
χρηστών που λαµβάνουν εκατοντάδες τέτοια µηνύµατα καθηµερινά. 

2. Worms – τα λεγόµενα «σκουλήκια» εκµεταλλεύονται την υπηρεσία του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να αναπαραχθούν σε υπολογιστές 
επιλεγµένους µε βάση συγκεκριµένες αδυναµίες που ενδέχεται να έχουν. 
Παρόλο που το πρώτο τέτοιου είδους πρόγραµµα, πρόσβαλε υπολογιστή µε 
λειτουργικό σύστηµα UNIX το πρόβληµα σήµερα είναι πιο έντονο και 
παρατηρείται ως επί το πλείστον σε υπολογιστές µε το δηµοφιλέστερο 
λειτουργικό σύστηµα, Microsoft Windows. 

3. Phishing – χαρακτηρίζεται από προσπάθειες εξαπάτησης µε σκοπό την 
απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών όπως προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης ή 
στοιχεία πιστωτικών καρτών. Συνήθως οι κακόβουλοι που χρησιµοποιούν τη 
µέθοδο αυτή παριστάνουν τον εκπρόσωπο κάποιου έµπιστου φορέα ή 
οργανισµού που έρχεται σε επαφή µε το θύµα µε επίσηµο τρόπο για κάποια 
πρόφαση (π.χ. αλλαγή κωδικού PIN λόγω αναβάθµισης των συστηµάτων 
τράπεζας).  

Τα παραπάνω φαινόµενα θέτουν τους χρήστες σε διαρκή διαλογή των χρήσιµων 
µηνυµάτων ανάµεσα από πλήθος άχρηστων. Η διαδικασία αυτή µειώνει την πρακτική 
αξία και την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σαν υπηρεσία. 

1.5 Απόρρητο µηνυµάτων και θέµατα ασφαλείας 
Όταν σχεδιάστηκε η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηλαδή πριν από 35 
χρόνια, τα δεδοµένα ήταν τελείως διαφορετικά. Έτσι η υπηρεσία εµπεριέχει εγγενώς 
κάποιες αδυναµίες οι οποίες καθιστούν πραγµατική πρόκληση την εξασφάλιση του 
απορρήτων των µηνυµάτων. Τα ευάλωτα σηµεία του συστήµατος λοιπόν 
συνοψίζονται στα εξής: 

• Κατά κανόνα τα µηνύµατα δεν είναι κρυπτογραφηµένα 

• Τα µηνύµατα πρέπει να περάσουν από ενδιάµεσα στάδια και διακοµιστές πριν 
φτάσουν στον προορισµό τους πράγµα που σηµαίνει ότι είναι σχετικά εύκολο 
να αναχαιτίσει κάποιος και να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
µηνυµάτων 

• Πολλοί παροχείς υπηρεσιών αποθηκεύουν στις εγκαταστάσεις τους αντίγραφα 
των µηνυµάτων πριν τα διαβιβάσουν τα οποία µπορεί να µείνουν εκεί ακόµη 
και µερικούς µήνες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έστω και αν εν τω 
µεταξύ ο χρήστης τα έχει διαγράψει από το γραµµατοκιβώτιό του 

Κρίνεται λοιπόν ότι θα αποτελούσε εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο ένα κρυπτογραφικό 
σχήµα που θα προστάτευε το απόρρητο των µηνυµάτων από την αποστολή µέχρι την 
παράδοση στον σωστό παραλήπτη. 

Προς αντιµετώπιση των παραπάνω θεµάτων, επιστρατεύονται σήµερα 
κρυπτογραφικές εφαρµογές, όπως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, η κρυπτογράφηση 
µηνυµάτων και η κρυπτογραφηµένη επικοινωνία διακοµιστών µηνυµάτων 
χρησιµοποιώντας για παράδειγµα το Transport Layer Security ή το Secure Sockets 
Layer. Από τους παραπάνω µηχανισµούς ο πρώτος δίνει µια λύση σε επίπεδο 
δικτυακό, ο δεύτερος σε επίπεδο µηνύµατος και ο τρίτος σε επίπεδο υπηρεσίας.  

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 17 



Ψαρράς Κωνσταντίνος  «∆ιαβίβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρήση 
κρυπτοσυστήµατος ελλειπτικών καµπυλών» 

 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κυρίως αντικείµενο της παρούσης εργασίας αποτελεί η 
δεύτερη προσέγγιση στα θέµατα ασφαλείας και απορρήτου των µηνυµάτων δηλαδή η 
αντιµετώπιση των προβληµάτων σε επίπεδο µηνύµατος µε τη χρήση 
κρυπτογράφησης. 
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Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της κρυπτογραφίας 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν οι βασικές αρχές της κρυπτογραφίας καθότι αυτή 
µπορεί να συµβάλλει στην εξασφάλιση του απορρήτου των µηνυµάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Πριν περάσουµε στην κρυπτογραφία πρέπει να σταθούµε στον όρο 
κρυπτολογία. Η λέξη κρυπτολογία αποτελείται από την ελληνική λέξη κρυπτός – 
κρυφός και την λέξη λόγος. Είναι ο τοµέας που ασχολείται µε την µελέτη της 
ασφαλούς επικοινωνίας. Ο κύριος στόχος είναι να παρέχει µηχανισµούς για 2 ή 
περισσότερα µέλη να επικοινωνήσουν χωρίς κάποιος άλλος να είναι ικανός να 
διαβάζει την πληροφορία εκτός από τα µέλη. 

Η κρυπτολογία χωρίζεται σε 2 επιµέρους ενότητες: 

• κρυπτογραφία: η επιστήµη που ασχολείται µε τους µαθηµατικούς 
µετασχηµατισµούς για την εξασφάλιση της ασφάλειας της πληροφορίας 

• κρυπτανάλυση: η επιστήµη που ασχολείται µε την ανάλυση και την διάσπαση 
των κρυπτοσυστηµάτων 

Ιστορικά η κρυπτογραφία χρησιµοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων 
δηλαδή µετατροπή της πληροφορίας από µια κανονική κατανοητή µορφή σε έναν 
γρίφο, που χωρίς την γνώση του κρυφού µετασχηµατισµού θα παρέµενε 
ακατανόητος. Κύριο χαρακτηριστικό των παλαιότερων µορφών κρυπτογράφησης 
ήταν ότι η επεξεργασία γινόταν πάνω στην γλωσσική δοµή. Στις νεότερες µορφές η 
κρυπτογραφία κάνει χρήση του αριθµητικού ισοδύναµου, η έµφαση έχει µεταφερθεί 
σε διάφορα πεδία των µαθηµατικών, όπως διακριτά µαθηµατικά, θεωρία αριθµών, 
θεωρία πληροφορίας, υπολογιστική πολυπλοκότητα, στατιστική και συνδυαστική 
ανάλυση. 

Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειµενικοί σκοποί): 

Εµπιστευτικότητα: Η πληροφορία προς µετάδοση είναι προσβάσιµη µόνο στα 
εξουσιοδοτηµένα µέλη. Η πληροφορία είναι ακατανόητη σε κάποιον τρίτο. 

Ακεραιότητα: Η πληροφορία µπορεί να αλλοιωθεί µόνο από τα εξουσιοδοτηµένα 
µέλη και δεν µπορεί να αλλοιώνεται χωρίς την ανίχνευση της αλλοίωσης. 

Μη απάρνηση: Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης της πληροφορίας δεν µπορεί να 
αρνηθεί την αυθεντικότητα της µετάδοσης ή της δηµιουργίας της. 

Πιστοποίηση – αυθεντικότητα: Οι αποστολέας και παραλήπτης µπορούν να 
εξακριβώνουν τις ταυτότητές τους καθώς και την πηγή και τον προορισµό της 
πληροφορίας µε διαβεβαίωση ότι οι ταυτότητές τους δεν είναι πλαστές. 

2.1 Ιστορικά στοιχεία 
Η ιστορία της κρυπτογραφίας ξεκινά πριν από χιλιάδες χρόνια. Μέχρι όµως πριν από 
λίγες δεκαετίες επρόκειτο για κλασσική κρυπτογραφία. Κρυπτογραφία δηλαδή µε 
βάση µεθόδους κρυπτογράφησης που χρησιµοποιούσαν χαρτί και µολύβι ή στην 
καλύτερη περίπτωση απλούς µηχανισµούς για τις διαδικασίες της κρυπτογράφησης 
και της αποκρυπτογράφησης. Στην αρχή του 20ου αιώνα όµως η εφεύρεση 
πολύπλοκων µηχανικών και ηλεκτροµηχανικών συσκευών όπως η µηχανή Enigma, 
έδωσε τη δυνατότητα χρήσης πιο σοφιστικέ τρόπων κρυπτογράφησης. Ακολούθως η 
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εµφάνιση των ηλεκτρονικών συστηµάτων και των υπολογιστών επέτρεψε την 
υλοποίηση εξαιρετικά πολύπλοκων κρυπτογραφικών συστηµάτων. 

Η εξέλιξη της κρυπτογραφίας συµβαδίζει µε την εξέλιξη της κρυπτανάλυσης, δηλαδή 
του λεγόµενου «σπασίµατος» κωδικών. Η ανακάλυψη και εφαρµογή των µεθόδων 
ανάλυσης συχνότητας εµφάνισης κάθε χαρακτήρα σε κρυπτοκείµενα, άλλαξε κάποιες 
φορές την πορεία της ιστορίας. Έτσι το γνωστό ως «τηλεγράφηµα του Zimmermann» 
αποτέλεσε το εφαλτήριο για την εµπλοκή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 
στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο. Επίσης η αποκρυπτογράφηση των κρυπτοκειµένων 
των Ναζί από τους συµµάχους εκτιµάται ότι συντόµευσε τη διάρκεια του δεύτερου 
παγκοσµίου πολέµου κατά δύο περίπου χρόνια. 

Μέχρι το 1970 η κρυπτογραφία αποτελούσε προνόµιο των κυβερνήσεων. ∆ύο 
πράγµατα όµως αλλάξανε το τοπίο. Πρώτα η δηµιουργία ενός ανοιχτού προτύπου 
κρυπτογραφίας (DES) και έπειτα η εφεύρεση της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού. 

2.2 Θεωρητική περιγραφή 
Ο αντικειµενικός στόχος της κρυπτογραφίας είναι να δώσει την δυνατότητα σε 2 
πρόσωπα, έστω την Αλίκη και τον Μποµπ, να επικοινωνήσουν µέσα από ένα µη 
ασφαλές κανάλι µε τέτοιο τρόπο ώστε ένα τρίτο πρόσωπο, µη εξουσιοδοτηµένο (ένας 
αντίπαλος), να µην µπορεί να παρεµβληθεί στην επικοινωνία ή να κατανοήσει το 
περιεχόµενο των µηνυµάτων. 

 

Ένα κρυπτοσύστηµα (σύνολο διαδικασιών κρυπτογράφησης - αποκρυπτογράφησης) 
αποτελείται από µία πεντάδα (P,C,k,E,D): 

• Το P είναι ο χώρος όλων των δυνατών µηνυµάτων ή αλλιώς ανοικτών 
κειµένων 

• Το C είναι ο χώρος όλων των δυνατών κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων ή 
αλλιώς κρυπτοκειµένων 

• Το k είναι ο χώρος όλων των δυνατών κλειδιών ή αλλιώς κλειδοχώρος 

• Η Ε είναι ο κρυπτογραφικός µετασχηµατισµός ή κρυπτογραφική συνάρτηση 

• Η D είναι η αντίστροφη συνάρτηση ή µετασχηµατισµός αποκρυπτογράφησης 

Η συνάρτηση κρυπτογράφησης Ε δέχεται δύο παραµέτρους, µέσα από τον χώρο P και 
τον χώρο k και παράγει µία ακολουθία που ανήκει στον χώρο C. Η συνάρτηση 
αποκρυπτογράφησης D δέχεται 2 παραµέτρους, τον χώρο C και τον χώρο k και 
παράγει µια ακολουθία που ανήκει στον χώρο P. 
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σχήµα 2.1 Μοντέλο κρυπτογραφικού συστήµατος 

 

Το σύστηµα του σχήµατος 2.1 λειτουργεί µε τον ακόλουθο τρόπο : 

1. Ο αποστολέας επιλέγει ένα κλειδί µήκους n από τον χώρο κλειδιών µε τυχαίο 
τρόπο, όπου τα n στοιχεία του Κ είναι στοιχεία από ένα πεπερασµένο 
αλφάβητο. 

2. Αποστέλλει το κλειδί στον παραλήπτη µέσα από ένα ασφαλές κανάλι. 

3. Ο αποστολέας δηµιουργεί ένα µήνυµα από τον χώρο µηνυµάτων. 

4. Η συνάρτηση κρυπτογράφησης παίρνει τις δυο εισόδους (κλειδί και µήνυµα) 
και παράγει µια κρυπτοακολουθία συµβόλων (έναν γρίφο) και η ακολουθία 
αυτή αποστέλλεται διαµέσου ενός µη ασφαλούς καναλιού. 

5. Η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης παίρνει ως όρισµα τις 2 τιµές (κλειδί και 
γρίφο) και παράγει την ισοδύναµη ακολουθία µηνύµατος. 

 

Ο αντίπαλος παρακολουθεί την επικοινωνία, ενηµερώνεται για την κρυπτοακολουθία 
αλλά δεν έχει γνώση για την κλείδα που χρησιµοποιήθηκε και δεν µπορεί να 
αναδηµιουργήσει το µήνυµα. Αν ο αντίπαλος επιλέξει να παρακολουθεί όλα τα 
µηνύµατα θα προσανατολιστεί στην εξεύρεση του κλειδιού. Αν ο αντίπαλος 
ενδιαφέρεται µόνο για το υπάρχον µήνυµα θα παράγει µια εκτίµηση για την 
πληροφορία του µηνύµατος. 

Τα κρυπτοσυστήµατα, που όπως προαναφέραµε είναι ολοκληρωµένοι µηχανισµοι  µε 
σκοπό την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση µηνυµάτων, κατατάσσονται στα 
κλασσικά που όπως είπαµε δεν χρησιµοποιούν υπολογιστές ή περίπλοκες 
ηλεκτρονικές διατάξεις και τα µοντέρνα. Η πρώτη κατηγορία στις µέρες µας δεν 
προσφέρει πλέον ουσιαστικό επίπεδο εξασφάλισης καθότι µε τη χρήση της 
πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πολύ εύκολο να 
παραβιαστούν µε τη βοήθεια ευρέως γνωστών µεθόδων κρυπτανάλυσης. Θα 
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ασχοληθούµε λοιπον µε τα µοντέρνα κρυπτοσυστήµατα. Αυτά χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, τα συµµετρικά και τα ασύµµετρα. 

2.3 Συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα 
Οι αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού είναι µια κατηγορία κρυπτογραφικών 
αλγορίθµων στους οποίους το κλειδί κρυπτογράφησης σχετίζεται µε απλό τρόπο µε 
το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Αυτό σηµαίνει ότι το κλειδί αποκρυπτογράφησης 
µπορεί είτε να συµπίπτει µε το κλειδί κρυπτογράφησης, είτε να προκύπτει από το 
κλειδί κρυπτογράφησης µε κάποιον απλό µετασχηµατισµό.  

 
σχήµα 2.2 Λειτουργία συµµετρικού αλγόριθµου κρυπτογράφησης 

Τα κλειδιά επί της ουσίας εξυπηρετούν σαν το κοινό µυστικό ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερα µέλη που εξασφαλίζει το απόρρητο της επικοινωνίας. 

2.3.1 Τύποι αλγορίθµων συµµετρικού κλειδιού 

Οι αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες. Τους 
αλγόριθµους ροής και τους αλγόριθµους δέσµης. Οι αλγόριθµοι ροής κρυπτογραφούν 
το µήνυµα ανά bit πληροφορίας ενώ οι αλγόριθµοι δέσµης κρυπτογραφούν οµάδες 
από bit πληροφορίας σαν µία µονάδα. Ένα συνηθισµένο µέγεθος οµάδας 
πληροφορίας προς κρυπτογράφηση είναι τα 64bit ενώ ο αλγόριθµος AES 
χρησιµοποιεί οµάδες των 128bit. 

Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι δε χρησιµοποιούνται πάντα αυτόνοµα. Πολλά µοντέρνα 
κρυπτοσυστήµατα είναι υβριδικά αξιοποιώντας έναν ασύµµετρο κι έναν συµµετρικό 
αλγόριθµο, τον καθένα για τα πλεονεκτήµατά του. Μερικά παραδείγµατα δηµοφιλών 
και αξιόπιστων συµµετρικών αλγορίθµων είναι ο Twofish, ο Serpent, ο AES 
(γνωστός και ως Rijndael), ο Blowfish, ο CAST5, ο RC4, ο TDES και ο IDEA. 

2.3.2 Χαρακτηριστικά 

Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι είναι γενικά πολύ λιγότερο απαιτητικοί σε επεξεργαστική 
ισχύ από τους ασύµµετρους. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι ένας σωστός ασύµµετρος 
αλγόριθµος είναι χιλιάδες φορές πιο αργός από έναν επίσης σωστό συµµετρικό 
αλγόριθµο. Το µειονέκτηµα του συµµετρικού αλγόριθµου είναι η απαίτηση ενός 
διαµοιρασµένου κοινού µυστικού κλειδιού σε κάθε άκρο επικοινωνίας. Καθότι τα 
κλειδιά είναι αντικείµενο αναζήτησης από τους µη φίλιους πρέπει να αλλάζονται 
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τακτικά και να διατηρούνται ασφαλή κατά τη διανοµή τους. Η ανάγκη λοιπόν που 
προκύπτει για το µοίρασµα και την αποθήκευση των κλειδιών χωρίς λάθη και 
απώλειες είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί αξιόπιστα. 

Για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία ανάµεσα σε ν ανθρώπους χρειάζονται ν(ν-1)/2 
κλειδιά. Πολύ συχνά πλέον, οι πολύ αργότεροι ασύµµετροι αλγόριθµοι 
χρησιµοποιούνται για τη διανοµή των µυστικών (συµµετρικών) κλειδιών και µετά 
αναλαµβάνει ο ταχύτατος συµµετρικός αλγόριθµος. 

2.3.3 Αναστρεψιµότητα 

Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις πρέπει εξ ορισµού να είναι αναστρέψιµες, καθώς 
πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα και για κρυπτογράφηση αλλά και για 
αποκρυπτογράφηση, µε το κατάλληλο φυσικά κλειδί. 

Για το λόγο αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί κατά περιόδους διάφορες µέθοδοι. Έχουν 
επινοηθεί κρυπτογραφήµατα (cipher) βιβλίου, όπου το µυστικό κλειδί σχετίζεται µε 
περιεχόµενου κάποιου βιβλίου, κρυπτογραφήµατα αυτόµατου κλειδιού, όπου το 
κλειδί προκύπτει µερικώς από το ανοιχτό κείµενο και τα κρυπτογραφήµατα 
πλέγµατος (grid cipher). Σήµερα µε τη διάδοση των υπολογιστών, οι περισσότεροι 
συµµετρικοί αλγόριθµοι βασίζονται σε επαναλαµβανόµενους κύκλους. Συνήθως ένα 
σχετικά απλό σχήµα χρησιµοποιείται κατ’ επανάληψη όπως στο ακόλουθο 
παράδειγµα. Η γενική αυτή µέθοδος αποδίδεται στον Horst Feistel. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο του Feistel λοιπόν τα bits πληροφορίας προς κρυπτογράφηση 
χωρίζονται σε δύο µέρη P1 και P2. Το P1 µένει αµετάβλητο, ενώ το P2 προστίθεται 
(XOR) σε µία µονόδροµη συνάρτηση κατακερµατισµού του P1. Τα δύο 
αποτελέσµατα αντιµετατίθενται. Αυτή η διαδικασία απότελή έναν κύκλο. 

Από τη στιγµή που το αποτέλεσµα του κύκλου σχετίζεται µε την τιµή του P1 και η 
πρόσθεση είναι αντιστρεπτή πράξη, αυτή η λειτουργία µπορεί να αντιστραφεί για 
οποιαδήποτε συνάρτηση f. Ενώ όµως για έναν κύκλο η µέθοδος παρέχει µικρό 
επίπεδο ασφάλειας, αν επαναληφθεί, µε διαφορετικές ίσως συναρτήσεις και κλειδιά 
κύκλου το επίπεδο εξασφάλισης ανεβαίνει σηµαντικά. Για την αποκρυπτογράφηση 
πολλαπλών κύκλων κάθε κύκλος αναιρείται µε αντίστροφη σειρά, καθώς τα κλειδιά 
χρησιµοποιούνται αντίστροφα. 

Μετά από αρκετούς κύκλους, 8 µε 64 συνήθως, το αποτέλεσµα έχει αλλάξει τόσο 
πολύ σε σχέση µε το ανοιχτό κείµενο που αν πρόκειται για καλοσχεδιασµένο 
αλγόριθµο το µόνο πλήγµα που µπορεί να δεχθεί είναι µε εξαντλητική αναζήτηση. 
Επειδή όµως η επεξεργαστική ισχύς ακόµα και των γρηγορότερων υπολογιστών είναι 
πεπερασµένη, µε µεγάλο µέγεθος κλειδιού ακόµη και αυτή η µέθοδος δεν είναι 
πρακτικά εφαρµόσιµη. 

2.3.4 Επιθέσεις 

Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι όπως έχει αποδείξει η ιστορία, έχουν φανεί ευάλωτοι σε 
επιθέσεις γνωστού ανοιχτού κειµένου, επιλεγµένου ανοιχτού κειµένου, διαφορική και 
γραµµική κρυπτανάλυση. Η προσεκτική σχεδίαση των συναρτήσεων για κάθε κύκλο 
µπορεί να µειώσει πολύ τις πιθανότητες επιτυχούς επίθεσης.  
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Όταν οι συµµετρικοί αλγόριθµοι συνδυάζονται µε ασύµµετρους για την ανταλλαγή 
κλειδιών σχεδόν πάντα χρησιµοποιούνται γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών. 
Ωστόσο η αδυναµία παραγωγής πραγµατικά τυχαίων αριθµών έχει οδηγήσει πολλές 
φορές σε επιτυχείς επιθέσεις κρυπτανάλυσης στον παρελθόν. Η προσεκτική 
υλοποίηση και εφαρµογή µε αρχικοποίηση βασισµένη σε πηγές υψηλής εντροπίας 
είναι κρίσιµη προκειµένου να µη θυσιαστεί µέρος της ασφάλειας. 

2.4 Ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα 
Η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού, είναι µια µορφή κρυπτογραφίας που επιτρέπει 
στους χρήστες να επικοινωνούν µε ασφάλεια χωρίς να έχουν πρότερη κατοχή ενός 
κοινού µυστικού κλειδιού. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός ζεύγους 
κρυπτογραφικών κλειδιών που αναφέρονται και ως δηµόσιο και ιδιωτικό κλειδί και 
σχετίζονται µε µαθηµατικό τρόπο. 

 
σχήµα 2.3 Λειτουργία ασύµµετρου αλγόριθµου κρυπτογράφησης 

Η θεµελιώδης µαθηµατική ιδέα πίσω από την κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού είναι 
η αξιοποίηση πολύ δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων. Αυτή γίνεται µε τη χρήση 
µίας «µονόδροµης» συνάρτησης για τη διαδικασία της κρυπτογράφησης. Το δύσκολο 
µαθηµατικό πρόβληµα έγκειται στη δυσκολία αντιστροφής αυτής της συνάρτησης η 
οποία αν είναι σωστά σχεδιασµένος ο αλγόριθµος γίνεται µόνο µε την εισαγωγή µίας 
επιπρόσθετης τεχνικής προϋπόθεσης, ενός µηχανισµού καταπακτής όπως λέγεται. 
Τότε το δύσκολο µαθηµατικό πρόβληµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την 
κατασκευή ενός αλγορίθµου δηµοσίου-κλειδιού ή ενός αλγορίθµου ψηφιακής 
υπογραφής. 

Ο όρος ασύµµετρη κρυπτογραφία είναι συνώνυµος µε τον όρο κρυπτογραφία 
δηµοσίου κλειδιού αν και παραπλανητικός. Υπάρχουν αλγόριθµοι ασύµµετροι  που 
δεν χρησιµοποιούν δηµόσιο κλειδί. Στην κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού το 
ιδιωτικό κλειδί διατηρείται µυστικό ενώ το δηµόσιο κλειδί πρέπει να διανεµηθεί. 
Κατά µία έννοια το ένα κλειδί κλειδώνει µία κλειδαριά ενώ το άλλο την ξεκλειδώνει. 
Πρέπει να είναι εξασφαλισµένο ότι δεν γίνεται να προκύψει το ιδιωτικό κλειδί ενός 
ζεύγους από το δηµόσιο αντίστοιχό του. Στους σωστά σχεδιασµένους αλγόριθµους 
αυτό ισχύει. 

Υπάρχουν διάφορες µορφές κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού: 
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• Κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού – διατήρηση ενός µηνύµατος µυστικό 

από οποιονδήποτε δε διαθέτει το κατάλληλο ιδιωτικό κλειδί 

• Ψηφιακή υπογραφή δηµοσίου κλειδιού –  παροχή δυνατότητας να 
εξακριβωθεί ότι ένα µήνυµα έχει δηµιουργηθεί µε ένα συγκεκριµένο ιδιωτικό 
κλειδί 

• ∆ιαπραγµάτευση κλειδιού –  παροχή δυνατότητας σε δύο µέλη που δεν 
κατέχουν εκ των προτέρων µυστικό κλειδί να συµφωνήσουν σε κάποιο 

• Τυπικά οι τεχνικές δηµοσίου κλειδιού είναι πολύ πιο απαιτητικές σε 
επεξεργαστική ισχύ από αυτές των συµµετρικών αλγόριθµων αλλά η σωστή 
χρήση των πρώτων καθιστά εφικτές ένα σύνολο από εφαρµογές. 

2.4.1 Εξέλιξη 

Κατά τη διάρκεια σχεδόν όλης της ιστορίας της κρυπτογραφίας το κλειδί έπρεπε να 
είναι απολύτως απόρρητο και προσυµφωνηµένο µε ασφαλή και µη κρυπτογραφικό 
τρόπο. Λόγω πρακτικών δυσκολιών στη διανοµή των κλειδιών µε αυτήν την 
προσέγγιση επινοήθηκε η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού. Με την κρυπτογραφία 
δηµοσίου κλειδιού οι χρήστες µπορούν να επικοινωνήσουν ασφαλώς πάνω από ένα 
µη ασφαλές µέσο χωρίς να έχουν προσυµφωνήσει για το κλειδί. 

Ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1976 από τον Whitfield 
Diffie και τον Martin Hellman που κατοχύρωσαν µία µέθοδο για διαπραγµάτευση 
κλειδιού. Αυτή η µέθοδος ήταν η πρώτη διαπιστωµένη για διαπραγµάτευση κοινού 
µυστικού κλειδιού πάνω από ένα µη προστατευµένο κανάλι επικοινωνίας. 

Το 1977 οι Rivest, Shamir και Adleman από το MIT επινόησαν τον αλγόριθµο που 
έγινε γνωστός ως RSA. Αυτός χρησιµοποιεί εκθετοποίηση και modular αριθµητική 
(υπόλοιπο διαίρεσης) µε το γινόµενο δύο µεγάλων πρώτων αριθµών για την 
κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση παρέχοντας και κρυπτογράφηση δηµοσίου 
κλειδιού και ψηφιακή υπογραφή. Η ασφάλειά του απορρέει από τη δεδοµένη 
δυσκολία παραγοντοποίησης µεγάλων ακεραίων, ένα πρόβληµα για το οποίο δεν 
υπάρχει αποτελεσµατική (δηλαδή γρήγορη) επίλυση. 

Από τη δεκαετία του 1970 ένα σύνολο από κρυπτογραφήσεις, ψηφιακές υπογραφές 
και άλλες τεχνικές αναπτύχθηκαν στο πεδίο της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού. 
Το κρυπτοσύστηµα ElGamal επαφίεται στη δυσκολία του προβλήµατος του 
διακριτού λογάριθµου, το ίδιο και αυτό του DSA. Η εισαγωγή δε των ελλειπτικών 
καµπύλων από τον Neal Koblitz στα µέσα της δεκαετίας του 1980 προκάλεσε την 
δηµιουργία µιας οικογένειας αντίστοιχων αλγορίθµων δηµοσίου κλειδιού. Οι 
ελλειπτικές καµπύλες παρότι πιο πολύπλοκες παρέχουν αποτελεσµατικότερο τρόπο 
εκµετάλλευσης του προβλήµατος του διακριτού λογαρίθµου, ειδικά σε ότι αφορά τα 
µεγέθη των κλειδιών για την επίτευξη αντίστοιχων επιπέδων ασφάλειας. 

2.4.2 Ασφάλεια ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων 

Σχετικά µε την ασφάλεια δεν υπάρχει κάτι ειδικό στους αλγόριθµους ασύµµετρου 
κλειδιού σε σχέση µε τους συµµετρικούς. Απλώς υπάρχουν δηµοφιλείς και µη 
δηµοφιλείς, παραβιασµένοι και απαραβίαστοι (προς το παρόν). Φυσικά η 
δηµοτικότητα δε συµβαδίζει µε την αξιοπιστία. Μερικοί αλγόριθµοι έχουν δικλείδες 
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ασφαλείας µε διάφορα χαρακτηριστικά και διαφόρων επιπέδων. Η υπερπήδησή τους 
φαίνεται να αντιστοιχεί σε δυσκολία στην επίλυση των δηµοφιλέστερων 
µαθηµατικών προβληµάτων που είναι ακόµα άλυτα, όπως αυτό της εύρεσης των 
διακριτών λογαρίθµων. Κατά κοινή οµολογία όµως κανένας από αυτούς τους 
αλγόριθµους δε έχει αποδειχθεί ασφαλής µε απόλυτο τρόπο όπως ο αλγόριθµος του 
σηµειωµατάριου µιας χρήσης. Να επισηµάνουµε ότι αυτός ο αλγόριθµος προέρχεται 
από τη σφαίρα της κλασικής κρυπτογραφίας και ανήκει στην κατηγορία των 
αλγόριθµων αντικατάστασης. Ο εν λόγω λοιπόν παρά τα µειονεκτήµατά του έχει 
αποδειχθεί ότι δεν προσφέρει καµία πρόσθετη πληροφορία για το ανοιχτό κείµενο 
στον επιτιθέµενο, είτε αυτός καταφέρει να αποκτήσει το κρυπτοκείµενο είτε όχι, 
συνθήκη η οποία θεωρείται το κριτήριο της απόλυτης ασφάλειας. 

2.4.3 Εφαρµογές ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων 

Η προφανέστερη εφαρµογή της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού εµπίπτει στο θέµα 
της εµπιστευτικότητας. Ένα µήνυµα το οποίο κρυπτογραφείται από τον αποστολέα µε 
το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο από το 
αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη. 

Οι αλγόριθµοι ψηφιακής υπογραφής δηµοσίου κλειδιού, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την πιστοποίηση του αποστολέα και τη µη απάρνηση. Έτσι αν 
ένας χρήστης κρυπτογραφήσει κάποιο µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί και κάποιος 
άλλος αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα µε το αντίστοιχο δηµόσιο κλειδί, είναι 
διασφαλισµένο ότι ο αποστολέας είναι ο πρώτος χρήστης και κανένας άλλος. 

Για την επίτευξη της πιστοποίησης, της µη απάρνησης και της εµπιστευτικότητας ο 
αποστολέας πρέπει πρώτα να κρυπτογραφήσει το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί 
και µετά µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη. 

Τα αναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι χρήσιµα για διάφορες εφαρµογές όπως το 
ψηφιακό χρήµα, διαπραγµάτευση κλειδιών µεταξύ πολλών µελών κλπ. 

2.4.4 Επεξηγηµατικός παραλληλισµός 

Ένας παραλληλισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατανόηση των 
πλεονεκτηµάτων των ασύµµετρων συστηµάτων είναι το σενάριο µε την Αλίκη και 
τον Μποµπ, στην αποστολή ενός µυστικού µηνύµατος µέσω του ταχυδροµείου. Σε 
αυτό το παράδειγµα, η Αλίκη έχει το µυστικό µήνυµα και θέλει να το στείλει στον 
Μποµπ και έπειτα ο Μποµπ να επιστρέψει µια µυστική απάντηση. 

Με ένα συµµετρικό σύστηµα η Αλίκη πρώτα βάζει το µυστικό µήνυµα σε ένα κουτί 
το οποίο κλειδώνει µε ένα λουκέτο για το οποίο φυσικά έχει κλειδί. Έπειτα στέλνει το 
κουτί στον Μποµπ µέσω του ταχυδροµείου. Όταν ο Μποµπ λάβει το κουτί 
χρησιµοποιεί ένα πανοµοιότυπο κλειδί µε αυτό της Αλίκης (το οποίο µε κάποιο τρόπο 
έφτασε στα χέρια του) για να ανοίξει το κουτί και να διαβάσει το µήνυµα. Ύστερα ο 
Μποµπ µπορεί να χρησιµοποιήσει το ίδιο λουκέτο για να στείλει τη µυστική 
απάντηση. 

Σε ένα σύστηµα ασύµµετρο ο Μποµπ και η Αλίκη θα είχαν διαφορετικά λουκέτα. 
Πρώτα η Αλίκη ζητά από τον Μποµπ να της στείλει το λουκέτο του ανοιχτό, χωρίς το 
κλειδί. Όταν το λάβει το χρησιµοποιεί για να κλειδώσει το κουτί που περιέχει το 
µήνυµά της και να το στείλει στον Μποµπ. Ο Μποµπ µπορεί να ανοίξει το κουτί µε το 
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κλειδί του και να διαβάσει το µυστικό µήνυµα. Για να απαντήσει µπορεί να ενεργήσει 
αντίστοιχα. 

Το κυριότερο πλεονέκτηµα ενός συστήµατος ασύµµετρου κλειδιού είναι ότι ο Μποµπ 
και η Αλίκη δε χρειάζεται να στείλουν σε καµία περίπτωση αντίγραφα των κλειδιών 
τους ο ένας στον άλλο. Το γεγονός αυτό µειώνει τις πιθανότητες να κλαπεί το κλειδί 
κατά τη µεταφορά και να υποκλαπούν από τη χρονική εκείνη στιγµή και πέρα, όλα τα 
µηνύµατα. Πρόσθετα αν ο Μποµπ ήταν απρόσεκτος και του κλέψουν το κλειδί του, 
τα µηνύµατα της Αλίκης προς τον Μποµπ θα υποκλέπτονταν, όχι όµως και τα 
µηνύµατά της προς τρίτους. 

2.4.5 Αλγόριθµοι – δύο συνδεδεµένα κλειδιά 

Οι ασύµµετροι αλγόριθµοι δεν είναι όλοι ίδιοι. Συνιθίζεται όµως η Αλίκη και ο 
Μποµπ να έχουν δύο κλειδιά ο καθένας, ένα για κρυπτογράφηση και ένα για 
αποκρυπτογράφηση. Σε ένα ασφαλές ασύµµετρο κρυπτογραφικό σχήµα, το κλειδί 
αποκρυπτογράφησης δεν πρέπει να προκύπτει δυνητικά από το κλειδί 
κρυπτογράφησης. Αυτό ονοµάζεται κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού καθώς το 
κρυπτογραφικό κλειδί µπορεί να δηµοσιευτεί χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια των 
κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων. Σε συµφωνία µε τα παραπάνω ο Μποµπ µπορεί να 
δηµοσιεύσει οδηγίες για την κατασκευή ενός λουκέτου (δηµόσιο κλειδί) αλλά τέτοιου 
που να καθιστά αδύνατο (µε τα έως τώρα γνωστά µέσα) να προκύψει από αυτές τις 
οδηγίες ο τρόπος κατασκευής του κλειδιού που ανοίγει το λουκέτο (ιδιωτικό κλειδί). 
Αυτοί που θέλουν να στείλουν µηνύµατα στον Μποµπ χρησιµοποιούν το δηµόσιο 
κλειδί για να κρυπτογραφήσουν το µήνυµα και ο Μποµπ χρησιµοποιεί το ιδιωτικό 
του κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει. 

2.4.6 Αδυναµίες 

Φυσικά υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να παραβιάσει το λουκέτο του Μποµπ ή της 
Αλίκης. ∆εν είναι δηλαδή αποδεδειγµένο ότι είναι αδύνατο να βρεθεί κάποια σχέση 
ανάµεσα στα κλειδιά ενός ζεύγους ή µια αδυναµία στη λειτουργία του αλγόριθµου, 
που θα επέτρεπε την αποκρυπτογράφηση είτε χωρίς κλειδί είτε χρησιµοποιώντας 
µόνο το κλειδί κρυπτογράφησης. Η ασφάλεια των αλγορίθµων ασύµµετρων κλειδιών, 
βασίζεται σε εκτιµήσεις της δυσκολίας που συνεπάγεται το υπόβαθρο µαθηµατικό 
πρόβληµα. Τέτοιες εκτιµήσεις µεταβάλλονται µε τη σταδιακή µείωση του κόστους 
της επεξεργαστικής ισχύος και µε τις συνεχείς µαθηµατικές ανακαλύψεις. 

Αυτό βέβαια µπορεί να µην αποτελεί ανησυχητική αδυναµία. Αν η εκτίµηση του 
χρόνου που απαιτείται για το σπάσιµο ενός κώδικα µε εξαντλητική αναζήτηση είναι 
1000 χρόνια τότε αυτός αποτελεί ένα πολύ έµπιστο σύστηµα για την εφαρµογή σε 
στοιχεία πιστωτικών καρτών. Αυτό γιατί ο χρόνος αποκρυπτογράφησης είναι πολύ 
µεγαλύτερος από το χρόνο που διατηρούν τη χρησιµότητα οι πληροφορίες που 
θέλουµε να κρυπτογραφήσουµε (οι πιστωτικές κάρτες ακυρώνονται 
προγραµµατισµένα κάθε λίγα έτη). 

Αδυναµίες έχουν βρεθεί σε υποσχόµενους αλγόριθµους ασύµµετρης κρυπτογράφησης 
στον παρελθόν. Για παράδειγµα ο αλγόριθµος σακιδίου αποδείχθηκε ευάλωτος όταν 
µια ανέλπιστη επίθεση εµφανίστηκε. Πρόσφατα κάποιες επιθέσεις βασισµένες σε 
προσεκτικούς υπολογισµούς του χρόνου που απαιτείται για την κρυπτογράφηση 
κειµένου σε γνωστό υπολογιστή χρησιµοποιήθηκαν για την αναζήτηση πιθανών 
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κλειδιών αποκρυπτογράφησης. Έτσι η χρήση ασύµµετρων αλγόριθµων δεν αποτελεί 
εξασφάλιση. Η κρυπτογραφία αποτελεί ένα πεδίο συνεχούς έρευνας για την 
ανακάλυψη µεθόδων προστασίας από νέες επιθέσεις. 

Μια άλλη πιθανή αδυναµία που αφορά τα συστήµατα δηµοσίου κλειδιού είναι η 
πιθανότητα µιας επίθεσης µεσολαβητή (man in the middle). Σε αυτήν την περίπτωση 
η ανταλλαγή των δηµοσίων κλειδιών αναχαιτίζεται από κάποιον µη φίλιο και 
µεταβάλλεται µε τέτοιο τρόπο που τα δύο µέλη τελικά λαµβάνουν αντί για τα σωστά 
δηµόσια κλειδιά, δύο δηµόσια κλειδιά που ανήκουν στο µεσολαβητή. Η 
κρυπτογραφηµένη απόκριση αναχαιτίζεται επίσης, αποκρυπτογραφείται και 
επανακρυπτογραφείται µε το κατάλληλο δηµόσιο κλειδί όµως, για να µην κινηθούν 
υποψίες. Αυτό καθιστά τη µέθοδο δύσκολα υλοποιήσιµη. Η επίθεση όµως δεν είναι 
αδύνατη και κάποιος µπορεί να την εφαρµόσει. Αυτού του είδους οι επιθέσεις 
αντιµετωπίζονται καθώς εξελίσσονται οι µηχανισµοί διανοµής κλειδιών που µε 
δυνατότητες πιστοποίησης του αποστολέα και ακεραιότητας του µηνύµατος πάνω 
από µη ασφαλή κανάλια επικοινωνίας. 

Η παραπάνω επίθεση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όταν ο επιτιθέµενος είναι η 
κυβέρνηση. Τότε υπάρχει η δυνατότητα να πεισθεί κάποια αρχή πιστοποίησης 
(certificate authority) να υπογράψει ένα ψεύτικο δηµόσιο κλειδί. Με αυτήν την 
τεχνική η κυβέρνηση µπορεί να «τραβήξει το καλώδιο» του Μποµπ και να 
παρεµβληθεί µε κάποιον στηµένο διακοµιστή ιστου. Η λειτουργία αυτού είναι να 
παρουσιαστεί ως η Αλίκη (µε ταυτότητα εξακριβωµένη από το πιστοποιητικό που 
αποκτήθηκε παράτυπα) να καταγράψει όλα τα µηνύµατα και να τα προωθήσει στον 
πραγµατικό διακοµιστή ιστού της Αλίκης. 

2.4.7 Επεξεργαστικό κόστος 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι αλγόριθµοι δηµοσίου κλειδιού είναι σχετικά 
απαιτητικοί σε επεξεργαστική ισχύ αν τους συγκρίνουµε µε συµµετρικούς 
αλγόριθµους αντίστοιχης ασφάλειας. Το γεγονός έχει σηµαντικές προεκτάσεις σε ότι 
αφορά την πρακτική τους αξία. Οι περισσότεροι χρησιµοποιούνται σε υβριδικά 
συστήµατα για λόγους αποδοτικότητας. Σε αυτά το µυστικό κλειδί παράγεται από 
κάποιο µέλος και αυτό κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί κάθε παραλήπτη. Κάθε 
ένας από αυτούς µετά το αποκρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό κλειδί του. Μόλις όλα τα 
µέλη αποκτήσουν το µυστικό κλειδί µπορούν να χρησιµοποιήσουν έναν πολύ 
γρηγορότερο συµµετρικό αλγόριθµο για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 
των µηνυµάτων. 

2.5 Ψηφιακές υπογραφές 
Η διαδικασία της υπογραφής ενός µηνύµατος πιστοποιεί την αυθεντικότητα και την 
προέλευση του µηνύµατος. Πιο συγκεκριµένα οι ψηφιακές υπογραφές 
χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση του αποστολέα, την 
ακεραιότητα του µηνύµατος και τη µη απάρνηση από πλευράς αποστολέα.  
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σχήµα 2.4 Λειτουργία ψηφιακής υπογραφής 

Λειτουργικά µια ψηφιακή υπογραφή διαφοροποιείται από την κρυπτογράφηση, στο 
ότι για τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής ο αποστολέας χρησιµοποιεί το 
ιδιωτικό του κλειδί και για την επαλήθευσή της ο παραλήπτης χρησιµοποιεί το 
δηµόσιο κλειδί του αποστολέα.  

Στη διαδικασία της δηµιουργίας και επαλήθευσης της υπογραφής εµπλέκεται και η 
έννοια της συνάρτησης κατακερµατισµού. Για να υπογραφεί ένα µήνυµα 
δηµιουργείται η σύνοψή του και στη συνέχεια κρυπτογραφείται µε χρήση του 
ιδιωτικού κλειδιού του υπογραφόµενου. Το µήνυµα µαζί µε την κρυπτογραφηµένη 
σύνοψη τοποθετούνται µαζί. Ο παραλήπτης θα δηµιουργήσει εκ νέου την σύνοψη 
και, χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί, θα αποκρυπτογραφήσει την 
κρυπτογραφηµένη σύνοψη. Τέλος θα ελεγχθεί η οµοιότητα των δύο συνόψεων. 

Μία ψηφιακή υπογραφή µπορεί να πλαστογραφηθεί εάν ο δικαιούχος του ιδιωτικού 
κλειδιού δεν το έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του (π.χ. χάσει το µέσο στο οποίο έχει 
αποθηκευτεί το ιδιωτικό κλειδί). 

2.6 Συνόψεις 
Η δηµιουργία και επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών είναι συνυφασµένη µε την 
έννοια της µονόδροµης συνάρτησης κερµατισµού ή κατακερµατισµού (one way hash 
function). Με την εφαρµογή της συνάρτησης κερµατισµού, από ένα µήνυµα 
οσοδήποτε µεγάλο, παράγεται η σύνοψή του (digest), η οποία είναι µία σειρά από bits 
συγκεκριµένου πλήθους. Η σύνοψη του µηνύµατος (digital fingerprint ή message 
digest) είναι µία ψηφιακή αναπαράσταση του µηνύµατος µε την έννοια ότι είναι 
µοναδική για το µήνυµα και το αντιπροσωπεύει.  

Η σύνοψη λοιπόν είναι το αποτέλεσµα µιας συνάρτησης κερµατισµού που δρα σε ένα 
µήνυµα. Η συνάρτηση κερµατισµού είναι µονόδροµη διότι από την σύνοψη που 
δηµιουργεί, είναι υπολογιστικά αδύνατον κάποιος να εξάγει το αρχικό µήνυµα. Η 
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πιθανότητα δύο µηνύµατα να έχουν την ίδια σύνοψη είναι εξαιρετικά µικρή. Αυτό 
σηµαίνει ότι αν το µήνυµα του αποστολέα έχει κάποια συγκεκριµένη σύνοψη και το 
µήνυµα που λάβει ο παραλήπτης, µε την ίδια συνάρτηση κατακερµατισµού παράγει 
διαφορετική σύνοψη, τότε το µήνυµα αυτό είναι αλλοιωµένο. Οποιαδήποτε αλλαγή 
σε ένα µήνυµα συνεπάγεται και τη δηµιουργία διαφορετικής σύνοψης. Σκοπός της 
σύνοψης λοιπόν είναι να διασφαλίσει ότι το µήνυµα δεν έχει πλαστογραφηθεί. 

Ένας παρεµφερής προς τις συνόψεις µηχανισµός είναι ο κώδικας ταυτοποίησης 
µηνύµατος (MAC). Αυτός λειτουργεί αντίστοιχα µε τη σύνοψη µε τη διαφορά ότι για 
τον υπολογισµό του απαιτείται (εκτός από τα υπόλοιπα προαπαιτούµενα των 
συνόψεων) και ένα κλειδί. 

 
σχήµα 2.5 Εµπιστευτικότητα, αυθεντικότητα και ακεραιότητα µε ψηφιακές 

υπογραφές 

2.7 ∆ιαχείριση κλειδιών 
Το σηµείο αναφοράς της ασφάλειας ενός κρυπτοσυστήµατος είναι οι ειδικές 
ποσότητες πληροφορίας που ονοµάζονται κλειδιά. Η ασφάλεια ενός καλά 
σχεδιασµένου κρυπτοσυστήµατος εξαρτάται αποκλειστικά από τη φύλαξη των 
κλειδιών. Εποµένως η σωστή διαχείριση των κλειδιών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα 
για την ασφαλή χρήση οποιουδήποτε κρυπτοσυστήµατος. Η διαχείριση κλειδιών είναι 
η διαδικασία δηµιουργίας, διανοµής, εγκατάστασης, χρήσης, ανανέωσης, ανάκλησης, 
φύλαξης και καταστροφής κλειδιών µε σκοπό την κρυπτογράφηση, 
αποκρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή δεδοµένων. 

Ένα κλειδί θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία λήξης. Η κρυπτοπερίοδος ενός κλειδιού 
είναι ο χρόνος ο οποίος περιλαµβάνει τη δηµιουργία, τη διανοµή και τη χρήση ενός 
κλειδιού. Εξαρτάται από τις ακόλουθες παραµέτρους: 

• Το µήκος κλειδιού. Η κρυπτοπερίοδος αυξάνει µε το µήκος του κλειδιού. Η 
εξέλιξη της τεχνολογίας µειώνει την κρυπτοπερίοδο ενός κλειδιού αφού 
επιταχύνει την διαδικασία της εύρεσης του. 
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• Την ευαισθησία του απλού κειµένου ως προς την εµπιστευτικότητα. Όταν 

απαιτείται υψηλότατο επίπεδο εµπιστευτικότητας τότε είναι επιθυµητό το κλειδί 
να αλλάζει συχνά. Όσο συχνότερα αλλάζει το κλειδί τόσο µικρότερο ποσό 
πληροφορίας θα αποκαλυφθεί σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. 

• Τον τύπο κλειδιού, π.χ. µυστικό, δηµόσιο και ιδιωτικό κλειδί. Το µυστικό κλειδί 
προορίζεται για συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα ενώ τα επόµενα δύο για 
ασύµµετρα µε το ιδιωτικό κλειδί να µένει πάντα κρυφό και το δηµόσιο να είναι 
γνωστό σε αυτούς που το επιθυµούν. Ανάλογα µε την χρήση των παραπάνω 
διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι κλειδιών: 

 Κλειδί συνοδού. Ονοµάζεται το κλειδί το οποίο χρησιµοποιείται για την 
περίοδο µίας επικοινωνίας και µετά καταστρέφεται. 

 Κλειδί τερµατικού. Εάν το κλειδί συνοδού δεν καταστρέφεται αλλά 
χρησιµοποιείται και σε άλλες επικοινωνίες ονοµάζεται κλειδί τερµατικού. 

 Κύριο κλειδί. Συνήθως, µία οντότητα κατέχει πολλά κλειδιά συνοδού και 
τερµατικού. Κατά την  αποθήκευσή τους, για να απλουστευτεί η διαχείριση, 
αυτά κρυπτογραφούνται µε το κύριο κλειδί. 

• Το κρυπτοσύστηµα. Τα συµµετρικά και τα ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα 
απαιτούν διαφορετικού µήκους κλειδιά για την διασφάλιση της 
εµπιστευτικότητας.
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Κεφάλαιο 3. Ελλειπτικές καµπύλες και κρυπτογραφικές εφαρµογές 
Κατά την διάρκεια της εικοσαετούς ιστορίας της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού 
έχουν προταθεί διάφορα υποψήφια δύσκολα µαθηµατικά προβλήµατα. ∆ύο µόνο από 
αυτά έχουν αντέξει στη πάροδο του χρόνου. Το πρόβληµα των διακριτών λογαρίθµων 
σε ένα πεπερασµένο σώµα και αυτό της παραγοντοποίησης ακεραίων. Στο κεφάλαιο 
αυτό θα δούµε πως αντιστοιχίζεται το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου στις 
ελλειπτικές καµπύλες και παράγονται κρυπτοσυστήµατα µε ποικίλες εφαρµογές. 

3.1 Βασικές έννοιες ελλειπτικών καµπύλων 
Οι ελλειπτικές καµπύλες ως αλγεβρικές – γεωµετρικές οντότητες έχουν προκαλέσει 
το ενδιαφέρον των µαθηµατικών οι οποίοι τις µελετάνε περισσότερο από έναν αιώνα. 
Η εφαρµογή τους στην κρυπτογραφία προτάθηκε ανεξάρτητα το 1985 από δύο 
ερευνητές τον Neal Koblitz του πανεπιστηµίου της Ουάσιγκτον και τον Victor Miller 
από την IBM. Αυτοί παρατήρησαν ότι ένα δύσκολο µαθηµατικό πρόβληµα, 
αντίστοιχο σε υπόσταση µε αυτό του διακριτού λογάριθµου, έγκειται στη φύση των 
ελλειπτικών καµπύλων. Ας δούµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. 

Πολλά κρυπτοσυστήµατα απαιτούν τη χρήση αλγεβρικών οµάδων. Οι ελλειπτικές 
καµπύλες µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία οµάδων. Μια οµάδα είναι ένα 
σύνολο στοιχείων µε ειδικές αριθµητικές πράξεις για τα στοιχεία τους. Οι πράξεις 
αυτές για τις ελλειπτικές καµπύλες ορίζονται γεωµετρικά. Με την επιβολή αυστηρών 
ιδιοτήτων στα στοιχεία των οµάδων, όπως τον πεπερασµένο αριθµό στοιχείων – 
σηµείων πάνω στην καµπύλη, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα σώµα για µια οµάδα 
ελλειπτικής καµπύλης. 

3.2 Οµάδες ελλειπτικών καµπύλων στο σύνολο των πραγµατικών 
αριθµών 
Μία ελλειπτική καµπύλη για το σύνολο των πραγµατικών αριθµών µπορεί να ορισθεί 
ως το σύνολο των σηµείων (x,y) που ικανοποιούν µια εξίσωση ελλειπτικής καµπύλης 
της µορφής y2 = x3 + ax + b, όπου x, y, a, b ∈ R. 

Για διαφορετικές τιµές των a και b παράγεται µια διαφορετική ελλειπτική καµπύλη. 
Για παράδειγµα, για a = - 4 και b = 0.67 παράγεται µία ελλειπτική καµπύλη µε 
εξίσωση y2 = x3 - 4x + 0.67. Στο σχήµα 5.1 φαίνεται η γραφική παράσταση της 
ελλειπτικής καµπύλης. 

Εάν για τη διακρίνουσα του πολυωνύµου ισχύει 4a3 + 27b2 ≠ 0, τότε η ελλειπτική 
καµπύλη y2 = x3 + ax + b µπορεί να σχηµατίσει µία αλγεβρική οµάδα. Μια τέτοια 
οµάδα αποτελείται από όλα τα σηµεία της ελλειπτικής καµπύλης και το σηµείο Ο το 
οποίο ονοµάζεται σηµείο στο άπειρο (point at infinity). Το σηµείο στο άπειρο 
µπορούµε να υποθέτουµε ότι είναι το σηµείο στο οποίο τέµνονται δύο παράλληλες 
γραµµές. 
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σχήµα 3.1 Ελλειπτική καµπύλη 

3.2.1 Γεωµετρική προσέγγιση για την πράξη της πρόσθεσης στις ελλειπτικές καµπύλες 

Οι ελλειπτικές καµπύλες αποτελούν προσθετικές οµάδες. ∆ηλαδή η βασική τους 
πράξη είναι η πρόσθεση. Η πρόσθεση δύο σηµείων ελλειπτικής καµπύλης ορίζεται 
γεωµετρικά. Το αντίθετο ενός σηµείου P = (xP,yP) είναι ο αντικατοπτρισµός του ως 
προς τον άξονα των χ. Το σηµείο -P είναι το (xP,-yP).Να σηµειωθεί πως για κάθε 
σηµείο P σε µια ελλειπτική καµπύλη, το -P είναι επίσης σηµείο της καµπύλης. 

Ας υποθέσουµε ότι το P και το Q είναι δύο διακριτά σηµεία σε µια ελλειπτική 
καµπύλη και ότι το P δεν είναι το αντίθετο του Q. Για να προσθέσουµε τα σηµεία 
αυτά φέρουµε µια ευθεία που διέρχεται από τα σηµεία αυτά. Η ευθεία αυτή τέµνει 
την καµπύλη σε ακριβώς ένα σηµείο ακόµα, έστω –R. Το σηµείο αυτό 
αντικατοπτρίζεται από τον άξονα των χ στο σηµείο R. Ο κανόνας της πρόσθεσης σε 
µια ελλειπτική καµπύλη είναι P + Q = R. Για παράδειγµα: 
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σχήµα 3.2 Γεωµετρική προσέγγιση της πρόσθεσης 

3.2.2 Πρόσθεση σηµείου µε το αντίθετό του 

Η ευθεία που διέρχεται από τα P και –P είναι µία κάθετη γραµµή (προς τον άξονα των 
χ) που δεν τέµνει την καµπύλη σε τρίτο σηµείο, οπότε τα σηµεία P και –P δεν 
µπορούν να προστεθούν όπως στο προηγούµενο παράδειγµα. Έτσι η ελλειπτική 
καµπύλη περιλαµβάνει το σηµείο στο άπειρο O. Εξ ορισµού, ισχύει ότι P + (-P) = O. 
Ως αποτέλεσµα αυτής της εξίσωσης έχουµε P + O = P για την οµάδα της ελλειπτικής 
καµπύλης. Το Ο καλείται και η ταυτότητα της πρόσθεσης της οµάδας της ελλειπτικής 
καµπύλης, και όλες σε όλες τις ελλειπτικές καµπύλες ισχύει η προσθετική ταυτότητα.  
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σχήµα 3.3 Πρόσθεση σηµείου P µε το αντίθετό του -P 

3.2.3 ∆ιπλασιασµός σηµείου 

Για να προσθέσουµε ένα σηµείο µιας ελλειπτικής καµπύλης στον εαυτό του, φέρουµε 
την εφαπτοµένη στο σηµείο αυτό, έστω P. Εάν το yP δεν είναι 0, τότε η εφαπτοµένη 
τέµνει την καµπύλη σε ακριβώς ένα σηµείο, το –R. Το –R αντικατοπτρίζεται από τον 
άξονα των χ στο R. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται διπλασιασµός του σηµείου P. Ο 
κανόνας διπλασιασµού ενός σηµείου µιας οµάδας ελλειπτικής καµπύλης ορίζεται από 
τον ακόλουθο τύπο: 

P + P = 2P = R.  
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σχήµα 3.4 ∆ιπλασιασµός σηµείου 

3.2.4 ∆ιπλασιασµός σηµείου για yP = 0 

Εάν επιλέξουµε ένα σηµείο P τέτοιο ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη yP = 0, τότε η 
εφαπτοµένη της καµπύλης στο P είναι κάθετη στον άξονα των χ, και δεν τέµνει την 
καµπύλη σε κανένα άλλο σηµείο. Εξ ορισµού για ένα τέτοιο σηµείο P, ισχύει 2P = O. 

Ο υπολογισµός του 3P σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει από την πρόσθεση 2P + P. 
Αυτό ανάγεται σε P + O = P. Άρα 3P = P και ούτω καθ’ εξής: 3P = P, 4P = O, 5P = P, 
6P = O, 7P = P, κλπ.   
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σχήµα 3.5 ∆ιπλασιασµός σηµείου για yP = 0 

3.3 Αλγεβρική προσέγγιση για την πράξη της πρόσθεσης στις ελλειπτικές 
καµπύλες 
Παρόλο που οι προηγούµενες γεωµετρικές περιγραφές των ελλειπτικών καµπύλων 
παρέχουν έναν εξαιρετικό τρόπο για την ανάδειξη των αριθµητικών χαρακτηριστικών 
των καµπύλων δεν έχουν πρακτική αξία σε ότι αφορά τους υπολογισµούς. Έτσι 
κατασκευάζονται αλγεβρικές φόρµουλες για αποδοτικούς υπολογισµούς. 

3.3.1 Πρόσθεση διακριτών σηµείων P και Q 

Για P = (xP,yP) και Q = (xQ,yQ) όχι αντίθετα, 

P + Q = R όπου 

s = (yP - yQ) / (xP - xQ) 

xR = s2 - xP - xQ and yR = -yP + s(xP - xR) 

Να σηµειωθεί ότι s είναι η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα P και Q.   

3.3.2 ∆ιπλασιασµός σηµείου P 

Για yP όχι 0, 

2P = R όπου 

s = (3xP
2 + a) / (2yP) 

xR = s2 - 2xP and yR = -yP + s(xP - xR) 

Το a είναι µία από τις παραµέτρους που επιλέχθηκαν µε την ελλειπτική καµπύλη και 
το s είναι η εφαπτοµένη στο σηµείο P. 
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3.4 Οµάδες ελλειπτικών καµπύλων σε πεπερασµένα σώµατα τύπου Fp

Οι υπολογισµοί στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών απαιτούν πολύ χρόνο και 
εισάγουν ανακρίβειες κυρίως λόγω λαθών στρογγυλοποίησης. Οι κρυπτογραφικές 
εφαρµογές απαιτούν γρήγορους και ακριβείς υπολογισµούς, έτσι οι οµάδες 
ελλειπτικών καµπύλων ορισµένες πάνω σε πεπερασµένα σώµατα Fp and F2m είναι 
πολύ καταλληλότερες από ότι στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών. 

Λαµβάνουµε υπόψη ότι το πεπερασµένο σώµα Fp χρησιµοποιεί τους αριθµούς 0 έως 
p -1, και οι υπολογισµοί γίνονται ζητώντας το υπόλοιπο από τη διαίρεση µε p 
(modulo p). Για παράδειγµα στο F23, το σώµα που αποτελείται από τους ακέραιους 0 
έως 22 όλες οι πράξεις δίνουν αποτέλεσµα επίσης κάποιον από τους ακέραιους 0 έως 
22. 

Μια ελλειπτική καµπύλη στο σώµα Fp ορίζεται από δύο µεταβλητές µέσα στο σώµα 
Fp. Η ελλειπτική καµπύλη περιλαµβάνει όλα τα σηµεία (x,y) που επαληθεύουν την 
εξίσωση της καµπύλης modulo p (όπου το x και το y ανήκουν στο Fp). 

Για παράδειγµα: η καµπύλη y2 mod p = x3 + ax + b mod p είναι ορισµένη στο Fp αν 
το a και το b ανήκουν στο Fp. Αν η x3 + ax + b δεν έχει ρίζες µε βαθµό 
πολλαπλότητας µεγαλύτερο από ένα, (δηλαδή αν 4a3 + 27b2 mod p δεν είναι 0), τότε 
η ελλειπτική καµπύλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κατασκευαστεί µία οµάδα. 
Μία οµάδα ελλειπτικής καµπύλης στο Fp αποτελείται από τα σηµεία της αντίστοιχης 
καµπύλης µαζί µε ένα ειδικό σηµείο που ονοµάζεται επ’ άπειρο σηµείο Ο. Τα σηµεία 
πάνω σε µια τέτοια ελλειπτική καµπύλη είναι φυσικά πεπερασµένα.. 

3.4.1 Παράδειγµα οµάδας ελλειπτικής καµπύλης πάνω στο Fp

Ως παράδειγµα θεωρούµε µία ελλειπτική καµπύλη στο πεπερασµένο σώµα F23. Για a 
= 1 και b = 0, η εξίσωση της καµπύλης γίνεται y2 = x3 + x. Το σηµείο (9,5) 
επαληθεύει την εξίσωση καθώς:  
 

y2 mod p = x3 + x mod p  
25 mod 23 = 729 + 9 mod 23  
25 mod 23 = 738 mod 23  
2 = 2  
 

Τα 23 σηµεία που επαληθεύουν την εξίσωση είναι τα εξής: 

(0,0) (1,5) (1,18) (9,5) (9,18) (11,10) (11,13) (13,5)  
(13,18) (15,3) (15,20) (16,8) (16,15) (17,10) (17,13) (18,10)  
(18,13) (19,1) (19,22) (20,4) (20,19) (21,6) (21,17)  
 
Τα σηµεία αυτά µπορούν να παρασταθούν γραφικά σε ένα σύστηµα συντεταγµένων x 
και y όπως φαίνεται παρακάτω: 
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σχήµα 3.6 Σηµεία οµάδας ελλειπτικής καµπύλης στο Fp

3.4.2 Αριθµητική οµάδας ελλειπτικής καµπύλης πάνω στο Fp

Υπάρχουν αρκετές σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ελλειπτικών καµπύλων που είναι 
ορισµένες σε πεπερασµένο σώµα Fp και σε αυτές που είναι ορισµένες στο σύνολο των 
πραγµατικών αριθµών. Οι οµάδες ελλειπτικών καµπύλων στο Fp έχουν πεπερασµένο 
αριθµό σηµείων που είναι µια επιθυµητή ιδιότητα στις κρυπτογραφικές εφαρµογές. 
Καθώς αυτές αποτελούνται από λίγα διακριτά σηµεία δεν είναι εύκολο να µαντέψει 
κανείς πως συνδέονται για να παραστήσουν τη γραφική παράσταση της καµπύλης. 
Ούτε είναι ξεκάθαρο πως εφαρµόζονται επάνω τους γεωµετρικές σχέσεις. Ως 
αποτέλεσµα η γεωµετρία που χρησιµοποιείται στις οµάδες ελλειπτικών καµπύλων 
στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών δε µπορούν να εφαρµοστούν στις οµάδες 
ελλειπτικών καµπύλων ορισµένες σε πεπερασµένο σώµα Fp. Ωστόσο οι αλγεβρικοί 
κανόνες για τις πράξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτές τις καµπύλες 
(ορισµένες σε πεπερασµένο σώµα Fp). Σε αντίθεση µε τις καµπύλες στο σύνολο των 
πραγµατικών, οι υπολογισµοί σε πεπερασµένο σώµα Fp, δεν εισάγουν λάθη 
στρογγυλοποίησης, που είναι απαραίτητη ιδιότητα για ένα κρυπτοσύστηµα. 

Η πρόσθεση διακριτών σηµείων P και Q µιας ελλειπτικής καµπύλης ορισµένης σε 
πεπερασµένο σώµα Fp, εκτελείται ως εξής. Το αντίθετο ενός σηµείου P = (xP, yP) είναι 
το -P = (xP, -yP mod p). Αν τα P και Q είναι διακριτά και το P δεν ισούται µε το -Q, 
τότε: 

P + Q = R όπου 
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s = (yP - yQ) / (xP - xQ) mod p 

xR = s2 - xP - xQ mod p and yR = -yP + s(xP - xR) mod p 

Το s είναι η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα P και Q. 

Ο διπλασιασµός σηµείου P εκτελείται ακολούθως. Αν yP δεν είναι 0, 

2P = R όπου 

s = (3xP
2 + a) / (2yP) mod p 

xR = s2 - 2xP mod p and yR = -yP + s(xP - xR) mod p 

Να σηµειωθεί ότι το a είναι µια από τις παραµέτρους που επιλέχθηκε για την 
ελλειπτική καµπύλη και το s είναι η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα P και Q. 

3.5 Οµάδες ελλειπτικών καµπύλων σε πεπερασµένα σώµατα τύπου F2m 
Τα στοιχεία των σωµάτων τύπου F2m είναι συµβολοσειρές που αποτελούνται από m 
bit. Οι κανόνες αριθµητικής σε τέτοια σώµατα µπορούν να οριστούν µε διάφορους 
τρόπους, µε πιο συνηθισµένο αυτόν της πολυωνυµικής αναπαράστασης. Καθώς τα 
σώµατα τύπου F2m λειτουργούν σε συµβολοσειρές από bit, θεωρούνται 
καταλληλότερα για κρυπτογραφικές εφαρµογές σε υπολογιστές µε απόλυτο κριτήριο 
την ταχύτητα.  

Μια ελλειπτική καµπύλη σε πεπερασµένο σώµα τύπου F2m ορίζεται από δύο στοιχεία 
a και b που ανήκουν στο σώµα F2m (µε την προϋπόθεση ότι το b δεν είναι 0). Επειδή 
το σώµα έχει χαρακτηριστικό 2, όπως λέγεται, η εξίσωση της ελλειπτικής καµπύλης 
µετατρέπεται ελαφρά ώστε να ταιριάζει καλύτερα για δυαδική αναπαράσταση:  

y2 + xy = x3 + ax2 + b  
 

Η ελλειπτική καµπύλη περιλαµβάνει όλα τα σηµεία (x,y) που επαληθεύουν την 
εξίσωση στο F2m (µε x και y να ανήκουν στο F2m). Μία οµάδα ελλειπτικής καµπύλης 
στο F2m αποτελείται από τα σηµεία της αντίστοιχης καµπύλης µαζί µε το σηµείο στο 
άπειρο, Ο και το πλήθος τους είναι πεπερασµένο. 

3.5.1 Παράδειγµα οµάδας ελλειπτικής καµπύλης πάνω στο F2m 

Σαν παράδειγµα θεωρούµε το πεπερασµένο σώµα F24, ορισµένο µε πολυωνυµική 
αναπαράσταση µε το ανάγωγο πολυώνυµο f(x) = x4 + x + 1. 

Το στοιχείο g = (0010) είναι ο γεννήτορας του σώµατος. Οι δυνάµεις του g είναι: 

g0 = (0001) g1 = (0010) g2 = (0100) g3 = (1000) g4 = (0011) g5 = (0110)  
g6 = (1100) g7 = (1011) g8 = (0101) g9 = (1010) g10 = (0111) g11 = (1110)  
g12 = (1111) g13 = (1101) g14 = (1001) g15 = (0001)  

Σε µια κρυπτογραφική εφαρµογή η παράµετρος m πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη που 
να καθιστά αδύνατη την αποδοτικη παραγωγή ενός πίνακα σαν τον παραπάνω, για να 
µη µπορεί να απειληθεί η ασφάλια του κρυπτοσυστήµατος. Σήµερα (Ιούνιος 2006) το 
m που χρησιµοποιείται στα κρυπτοσυστήµατα έχει µήκος 160. Ο πίνακας επιτρέπει 
τη χρήση σηµειολογίας κατά τη γεννήτρια αντί για σηµειολογία κατά bit όπως 
φαίνεται παρακάτω. Επίσης µε αυτή τη σηµειολογία είναι δυνατός ο 
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πολλαπλασιασµός στοιχείων χωρίς να χρειάζεται η αναφορά στο ανάγωγο 
πολυώνυµο f(x) = x4 + x + 1. 

Θεωρούµε την ελλειπτική καµπύλη y2 + xy = x3 + g4x2 + 1. Στην εν λόγω περίπτωση 
έχουµε a = g4 και b = g0 =1. Το σηµείο (g5, g3) επαληθεύει την εξίσωση στο F2m : 

y2 + xy = x3 + g4x2 + 1 

(g3)2 + g5g3 = (g5)3 + g4g10 + 1 

g6 + g8 = g15 + g14 + 1 

(1100) + (0101) = (0001) + (1001) + (0001) 

(1001) = (1001) 

Τα 15 σηµεία που επαληθεύουν την εξίσωση είναι: 

(1, g13) (g3, g13) (g5, g11) (g6, g14) (g9, g13) (g10, g8) (g12, g12)  
(1, g6) (g3, g8) (g5, g3) (g6, g8) (g9, g10) (g10, g) (g12, 0) (0, 1)  

Τα σηµεία µπορούν να παρασταθούν γραφικά σε ένα σύστηµα συντεταγµένων όπως 
φαίνεται παρακάτω:   

 
σχήµα 3.7 Σηµεία οµάδας ελλειπτικής καµπύλης στο F2m 

3.5.2 Αριθµητική οµάδας ελλειπτικής καµπύλης  στο F2m 
Οι ελλειπτικές καµπύλες σε πεπερασµένο σώµα τύπου F2m έχουν πεπερασµένο 
πλήθος σηµείων και η αριθµητική τους δεν εισάγει λάθη στρογγυλοποίησης. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη δυαδική φύση του σώµατος συνάδει στην υψηλή 
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απόδοση σε ότι αφορά τους υπολογισµούς σε τέτοιες καµπύλες µε τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

∆ύο αλγεβρικοί κανόνες βρίσκουν εφαρµογή στις πράξεις στο F2m. Καταρχήν η 
πρόσθεση διακριτών σηµείων, για παράδειγµα P και Q. Το αντίθετο του σηµείου P = 
(xP, yP) είναι το -P = (xP, xP + yP). Αν P και Q είναι δύο διακριτά σηµεία και το P δεν 
είναι ίσο µε -Q, τότε: 

P + Q = R όπου 

s = (yP - yQ) / (xP + xQ) 

xR = s2 + s + xP + xQ + a and yR = s(xP + xR) + xR + yP

Όπως µε τις οµάδες ελλειπτικών καµπύλων στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών, 
ισχύει ότι P + (-P) = O, δηλαδή το επ’ άπειρο σηµείο. Ακόµα P + O = P για κάθε 
σηµείο P της καµπύλης. 

Επίσης υπάρχει και ο διπλασιασµός σηµείου P. 

Αν xP = 0, τότε 2P = O 

Αν xP δεν είναι 0, 

2P = R όπου 

s = xP + yP / xP

xR = s2+ s + a and yR = xP
2 + (s + 1) * xR

Εννοείται ότι το a είναι µια από τις παραµέτρους που επιλέχθηκαν µε ην ίδια την 
καµπύλη και το s είναι η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα P και Q. 

3.6 Οµάδες ελλειπτικών καµπύλων και το πρόβληµα του διακριτού 
λογαρίθµου 
Η βάση κάθε κρυπτοσυστήµατος είναι ένα δύσκολο µαθηµατικό πρόβληµα, και όπως 
έχουµε αναφέρει το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου αποτελεί το θεµέλιο 
ασφάλειας πολλών κρυπτοσυστηµάτων, όπως συµβαίνει και µε το κρυπτοσύστηµα 
των ελλειπτικών καµπύλων. Πιο συγκεκριµένα η ασφάλεια αυτού του 
κρυπτοσυστήµατος έγκειται στη δυσκολία του προβλήµατος του διακριτού 
λογάριθµου ελλειπτικών καµπύλων (ECDLP). 

Θυµίζουµε ότι εξετάσαµε δύο γεωµετρικά ορισµένες λειτουργίες  σε συγκεκριµένες 
οµάδες ελλειπτικών καµπύλων. Την πρόσθεση διακριτών σηµείων και το 
διπλασιασµό σηµείου. Επιλέγοντας ένα σηµείο P σε µία ελλειπτική καµπύλη κάποιος 
µπορεί να το διπλασιάσει για να βρει το σηµείο 2P. Από εκεί κα πέρα µπορεί να 
προστεθεί σε αυτό το άθροισµα το P και θα προκύψει το 3P. Ο καθορισµός ενός 
σηµείου nP µε αυτόν τον τρόπο αναφέρεται ως κλιµακωτός πολλαπλασιασµός ενός 
σηµείου. Το ECDLP βασίζεται στην αδυναµία διαίρεσης γινοµένων που έχουν 
προκύψει από κλιµακωτό πολλαπλασιασµό. 

3.6.1 Κλιµακωτός πολλαπλασιασµός 

Όπως µόλις αναφέρθηκε ο κλιµακωτός πολλαπλασιασµός είναι µια διαδικασία 
σύνθετη και γίνεται µε διπλασιασµό σηµείου και προσθέσεις σηµείων. 
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Παρόλο που είναι συνηθισµένο να χρησιµοποιείται η σηµειολογία της πρόσθεσης για 
την περιγραφή της πράξης σε µια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης, η λειτουργία αυτής 
έχει νόηµα για τον πολλαπλασιασµό. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να θεωρήσουµε 
την πράξη που ονοµάζουµε κλιµακωτό πολλαπλασιασµό µε την σηµειολογία της 
πρόσθεσης, δηλαδή υπολογίζοντας το γινόµενο kP µε την πρόσθεση k αντιγράφων 
του σηµείου P. Με τη χρήση πολλαπλασιαστικής σηµειολογίας η πράξη αυτή 
αποτελείται από τον πολλαπλασιασµό k αντιγράφων του σηµείου P, και έτσι 
προκύπτει το σηµείο P*P*P*P&.*P = Pk. 

3.6.2 Παράδειγµα του πρόβληµατος του διακριτού λογαρίθµου στις ελλειπτικές 
καµπύλες 

Σε µια πολλαπλασιαστική οµάδα Zp*, το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου 
ανάγεται στην εύρεση ενός αριθµού k (για r και q δοσµένα στοιχεία της οµάδας, και 
έναν πρώτο αριθµό p), ώστε r = qk mod p. Αν οι οµάδες ελλειπτικών καµπύλων 
περιγράφονται µε πολλαπλασιαστική σηµειολογία, τότε για Pk = Q το k είναι ο 
διακριτός λογάριθµος του Q µε βάση το P. Για την περίπτωση που στην οµάδα της 
ελλειπτικής καµπύλης χρησιµοποιείται το σύµβολο της πρόσθεσης, το πρόβληµα του 
διακριτού λογαρίθµου της ελλειπτικής καµπύλης είναι: για P και Q δοσµένα σηµεία 
της οµάδας – καµπύλης, να βρεθεί ένας αριθµός k τέτοιος ώστε Pk = Q. 
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Κεφάλαιο 4. Πρότυπα και πρωτόκολλα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
Στο κεφάλαιο αυτό θα καλυφθούν τα σηµαντικότερα καθιερωµένα πρότυπα και 
πρωτόκολλα που διέπουν τη διαβίβαση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
καθώς και τα κρυπτογραφικά πρότυπα όπως έχουν αυτά µέχρι στιγµής (Ιούνιος 
2006). 

4.1 Το πρωτόκολλο SMTP 
Το πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) αποτελεί το εξ ορισµού 
καθιερωµένο πρωτόκολλο για την εκποµπή ηλεκτρονικών µηνυµάτων στο διαδίκτυο. 
Επίσηµα το SMTP ορίζεται και περιγράφεται στο RFC 821 (STD 10) το οποίο 
συµπληρώνεται από το 5ο κεφάλαιο του RFC 1123 (STD 3). Το πρωτόκολλο 
χρησιµοποιείται σήµερα στην πιο σύγχρονη µορφή του, γνωστή και ως ESMTP όπως 
αυτή περιγράφεται στο RFC2821. 

4.1.1 Ιστορικά στοιχεία 

Το SMTP είναι ένα σχετικά απλό πρωτόκολλο απλού κειµένου, το οποίο παρέχει ένα 
µηχανισµό για να προσδιοριστεί ένας ή περισσότεροι παραλήπτες για κάποιο µήνυµα  
και έπειτα αυτό να αποσταλεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε εξακριβώνεται και η 
ύπαρξη των παραληπτών. 

Το SMTP χρησιµοποιεί την  πόρτα 25 του TCP. Ο προσδιορισµός του διακοµιστή της 
υπηρεσίας (SMTP server) για ένα δεδοµένο έγκυρο όνοµα περιοχής του διαδικτύου 
(domain name) γίνεται µέσω της υπηρεσίας ονοµάτων DNS και πιο συγκεκριµένα µε 
τη χρήση της εγγραφής MX (Mail eXchange). 

Το SMTP άρχισε να διαδίδεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τότε 
λειτουργούσε συµπληρωµατικά για το UUCP (Unix to Unix CoPy) ένα πρωτόκολλο 
που χειριζόταν καλύτερα τις διαβιβάσεις ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ 
µηχανηµάτων χωρίς συνεχή σύνδεση δικτύου. 

Το Sendmail ήταν το πρώτο πρόγραµµα «πράκτορας µεταφοράς ταχυδροµείου» που 
υλοποιούσε το SMTP. Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί δεκάδες τέτοια 
προγράµµατα. 

Καθώς το SMTP ξεκίνησε αµιγώς βασισµένο σε ASCII χαρακτήρες, δεν χειριζόταν 
ιδιαίτερα καλά δυαδικά αρχεία (binary). Για την αντιµετώπιση τέτοιων θεµάτων 
αναπτύχθηκε το ΜΙΜΕ. Ωστόσο οι σύγχρονοι διακοµιστές SMTP υποστηρίζουν την 
επέκταση 8BITMIME που επιτρέπει σε δυαδικά αρχεία να εκπέµπονται σχεδόν το 
ίδιο εύκολα µε αυτά του απλού κειµένου. 

Το SMTP είναι πρωτόκολλο ώθησης (“push” protocol) όπως λέγεται και δεν 
επιτρέπει την τροφοδότηση (“pull”) από αποµακρυσµένο διακοµιστή κατά βούληση. 
is a "push" protocol that does not allow one to "pull" messages from a remote server 
on demand. 

4.1.2 Παραδείγµατα επικοινωνίας µε SMTP 

Μετά την αποκατάσταση σύνδεσης µεταξύ αποστολέα (δηλαδή του προγράµµατος 
αποστολής µηνυµάτων κάποιου χρήστη) και του παραλήπτη (δηλαδή του 
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διακοµιστή), ακολουθεί µία σύνοδος SMTP. Να σηµειωθεί πως οι γραµµές που 
ξεκινάνε µε C αντιπροσωπεύουν ότι εκπέµπει ο αποστολέας και οι γραµµές που 
ξεκινάνε µε S ότι εκπέµπει ο παραλήπτης. Για τη σύνδεση στην πιο απλή περίπτωση 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα telnet των windows το οποίο διαχειρίζεται 
την TCP σύνδεση: 
telnet www.example.com 25 

 

S: 220 www.example.com ESMTP Postfix 

C: HELO mydomain.com 

S: 250 Hello mydomain.com 

C: MAIL FROM:<sender@mydomain.com> 

S: 250 Ok 

C: RCPT TO:<friend@example.com> 

S: 250 Ok 

C: DATA 

S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> 

C: Subject: test message 

C: From: sender@mydomain.com 

C: To: friend@example.com 

C: 

C: Hello, 

C: This is a test. 

C: Goodbye. 

C: . 

S: 250 Ok: queued as 12345 

C: QUIT 

S: 221 Bye 

Παρότι προαιρετικό (και για αυτό δεν εµφανίζεται πιο πάνω) σχεδόν όλα τα 
προγράµµατα αποστολής µηνυµάτων µαθαίνουν ποιες επεκτάσεις του SMTP 
υποστηρίζουν οι διακοµιστές χρησιµοποιώντας τον χαιρετισµό EHLO που ξεκινά 
επικοινωνία µε Extended SMTP (ESMTP). Αυτά τα προγράµµατα που έχουν αυτή τη 
δυνατότητα χρησιµοποιούν το HELO µόνο αν ο διακοµιστής δεν ανταποκριθεί στο 
EHLO. 

Επίσης τα σύγχρονα προγράµµατα αποστολής µηνυµάτων χρησιµοποιούν την 
δεσµευµένη εντολή του πρωτοκόλλου ESMTP µε το όνοµα SIZE για να µάθουν το 
µέγιστο µέγεθος µηνύµατος που δέχεται ο διακοµιστής µε τον οποίο επικοινωνούν. 

4.1.3 Ασφάλεια και εκµετάλλευση του SMTP 

Ένας από τους περιορισµούς του αρχικού SMTP είναι ότι δεν παρέχει µηχανισµούς 
αυθεντικοποίησης των αποστολέων. Έτσι δηµιουργήθηκε µία επέκταση που λέγεται 
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SMTP-AUTH. Παρόλα αυτά οι µαζικές αποστολές διαφηµιστικών µηνυµάτων 
αποτελούν µάστιγα για το διαδίκτυο. 

4.2 Το πρωτόκολλο POP3 
Το πρωτόκολλο POP3 (Post Office Protocol version 3) χρησιµοποιείται από τα 
προγράµµατα ανάγνωσης µηνυµάτων για την ανάκτηση των µηνυµάτων από έναν 
αποµακρυσµένο διακοµιστή πάνω από µια σύνδεση TCP. Ο σχεδιασµός του 
πρωτοκόλλου έχει προβλέψει την υποστήριξη χρηστών µε διακοπτόµενη σύνδεση 
όπως πάνω από τηλεφωνικές γραµµές, επιτρέποντάς τους να ανακτούν µηνύµατα 
κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και την ανάγνωσή τους οποιαδήποτε στιγµή. 

4.2.1 Επισκόπηση 

Το πιο συνηθισµένο σενάριο είναι η ανάκτηση των µηνυµάτων, η αποθήκευσή τους 
τοπικά και ταυτόχρονα η διαγραφή τους από το διακοµιστή. Αντίθετα, δηλαδή από 
ότι στην περίπτωση ενός διαφορετικού πρωτοκόλλου που εµφανίστηκε και διαδόθηκε 
αργότερα, του IMAP. Τα περισσότερα προγράµµατα ανάγνωσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου πια, υποστηρίζουν και POP3 και IMAP. Ωστόσο καθότι οι 
περισσότεροι χρήστες δεν διαθέτουν συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο το πρωτόκολλο 
που προτιµούν για την ανάκτηση και ανάγνωση των µηνυµάτων τους είναι το POP3. 
Για τον ίδιο λόγο το IMAP δεν υποστηρίζεται από όλους τους παροχείς σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. 

Ένα δεύτερο σενάριο χρήσης του πρωτοκόλλου βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση 
που κάποιος χρήστης θέλει να έχει πρόσβαση στο γραµµατοκιβώτιό του από 
περισσότερα του ενός σηµεία (δηλαδή υπολογιστές). Τότε χρησιµοποιεί την επιλογή 
του POP3 για απόθεση των µηνυµάτων στο διακοµιστή µετά την ανάκτηση τοπικά. 
Αυτή η δυνατότητα όµως εισάγει το εξής πρόβληµα. Καθότι το POP3 αναφέρεται στο 
κάθε µήνυµα του γραµµατοκιβωτίου µε τον αύξων αριθµό του, δηµιουργείται διένεξη 
στην περίπτωση που αλλάξουν οι αύξοντες αριθµοί από σύνδεση σε σύνδεση λόγω 
κάποιας διαγραφής µηνύµατος για παράδειγµα. Έτσι αν ένα γραµµατοκιβώτιο 
περιέχει 5 µηνύµατα και στην τελευταία σύνδεση ο χρήστης έσβησε το υπ’ αριθµόν 3, 
στην επόµενη σύνδεση θα προκύψει ότι τα 2 τελευταία µηνύµατα του 
γραµµατοκιβωτίου έχουν αύξων αριθµό µειωµένο κατά 1. Ο µηχανισµός UIDL 
(Unique IDentification Listing) παρέχει τη δυνατότητα χειρισµού τέτοιων 
περιπτώσεων. Ο διακοµιστής λοιπόν εκχωρεί µία συµβολοσειρά ως µόνιµο και 
µοναδικό αναγνωριστικό κάθε µηνύµατος. Έτσι όταν ένα πρόγραµµα συµβατό µε 
POP3 συνδεθεί στο διακοµιστή, µπορεί να αξιοποιήσει την εντολή UIDL του 
πρωτοκόλλου για να εξάγει την πληροφορία αντιστοίχισης κάθε µηνύµατος στο 
σωστό αύξων αριθµό. Επίσης µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να διαπιστωθεί ποια 
µηνύµατα µένουν για ανάκτηση από το διακοµιστή γεγονός που εξοικονοµεί χρόνο. 

Όπως συµβαίνει και µε άλλα πρωτόκολλα του διαδικτύου το POP3 είχε σχεδιαστεί 
αρχικά για να υποστηρίζει σύνδεση χωρίς κρυπτογραφικές λειτουργίες. Παρόλο όµως 
που εξακολουθεί να χρησιµοποιείται µε αυτόν τον τρόπο το POP3 εκπέµποντας τους 
κωδικούς ταυτοποίησης ως απλό κείµενο, το πρωτόκολλο πλέον υποστηρίζει 
διάφορες µεθόδους αυθεντικοποίησης του χρήστη µε διάφορα επίπεδα προστασίας 
εναντίον µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα µηνύµατα κάποιου χρήστη. Μια 
τέτοια µέθοδος, το APOP, χρησιµοποιεί τη συνάρτηση κατακερµατισµού MD5 σε µια 
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προσπάθεια να αποφύγει αποκαλύψεις κωδικών. Το POP3 λειτουργεί µέσω µιας 
TCP/IP σύνδεσης από την πόρτα 110. 

4.2.2 Παραδείγµατα επικοινωνίας µε POP3 

Ακολουθεί µια τυπική επικοινωνία µεταξύ ενός προγράµµατος ανάγνωσης 
µηνυµάτων (C) και ενός διακοµιστή (S) µε χρήση του APOP σε επίπεδο εντολών. 
S:<wait for connection on TCP port 110> 

C:<open connection> 

S:+OK POP3 server ready <1896.697170952@dbc.mtview.ca.us> 

C:APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb 

S:+OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets) 

C:STAT 

S:+OK 2 320 

C:LIST 

S:+OK 2 messages (320 octets) 

S:1 120 

S:2 200 

S:. 

C:RETR 1 

S:+OK 120 octets 

S:<the POP3 server sends message 1> 

S:. 

C:DELE 1 

S:+OK message 1 deleted 

C:RETR 2 

S:+OK 200 octets 

S:<the POP3 server sends message 2> 

S:. 

C:DELE 2 

S:+OK message 2 deleted 

C:QUIT 

S:+OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty) 

C:<close connection> 

S:<wait for next connection> 

Οι παλαιότεροι διακοµιστές POP3 δέχονται και απλές εντολές USER και PASS για 
ακρυπτογράφητο κωδικό: 
C:USER mrose 

S:+OK User accepted 

C:PASS mrosepass 
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S:+OK Pass accepted 

4.3 Το πρότυπο RFC 2822 
Το πρότυπο αυτό περιγράφει τη σύνταξη για µηνύµατα κειµένου που αποστέλλονται 
µεταξύ χρηστών υπολογιστών στο πλαίσιο της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το RFC 822, ανανεώνοντάς το ώστε να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πρακτικές και ενσωµατώνει προσθετικά αλλαγές που 
υπαγορεύονται από άλλα πρότυπα. 

Το πρότυπο RFC 2822 προσδιορίζει τη σύνταξη µόνο για µηνύµατα κειµένου. 
Συγκεκριµένα δεν προβλέπει την εκποµπή εικόνων, ήχου ή άλλων ειδών δυαδικά 
δεδοµένα σαν τµήµατα ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Έχουν εκδοθεί διάφορες 
επεκτάσεις όπως το MIME που περιγράφουν µηχανισµούς για την αντιµετώπιση 
αυτών των θεµάτων. 

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τα µηνύµατα αντιµετωπίζονται σαν να 
διαθέτουν φάκελο και περιεχόµενα. Ο φάκελος περιέχει ότι πληροφορίες χρειάζονται 
για την επίτευξη της εκποµπής και της διαβίβασης του µηνύµατος. Τα περιεχόµενα 
αποτελούν το αντικείµενο διαβίβασης προς τον παραλήπτη. Το πρότυπο αυτό άπτεται 
µόνο της µορφής και της σηµαντικής των περιεχοµένων των µηνυµάτων. ∆εν περιέχει 
προσδιορισµούς της πληροφορίας του φακέλου. 

Ωστόσο κάποια µηνύµατα µπορεί να χρησιµοποιούν πληροφορίες των περιεχοµένων 
για τη δηµιουργία του φακέλου. Είναι σκόπιµο το πρότυπο να χρησιµοποιεί την 
απόκτηση τέτοιων πληροφοριών από τα προγράµµατα. 

4.3.1 Πεδία επικεφαλίδων 

Τα πεδιά επικεφαλίδων είναι γραµµές που αποτελούνται από ένα όνοµα πεδίου 
ακολουθούµενο από µία άνω-κάτω τελεία (:), ακολουθούµενη από το σώµα του 
πεδίου και τερµατίζεται από τέλος γραµµής και αλλαγή γραµµής (CRLF). Ένα πεδίο 
πρέπει να αποτελείται από εκτυπώσιµους χαρακτήρες του πίνακα US-ASCII (δηλαδή 
χαρακτήρες µε τιµή από 33 έως και 126), εκτός από τον χαρακτήρα άνω-κάτω τελεία. 
Το σώµα του πεδίου µπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε US-ASCII χαρακτήρα 
εκτός από τον χαρακτήρα αλλαγής γραµµής και τον χαρακτήρα τέλους γραµµής (CR 
και LF). Ωστόσο το σώµα του πεδίου µπορεί να περιέχει CRLF όταν χρησιµοποιείται 
στην περίπτωση «αναδίπλωσης» επικεφαλίδας όπως ονοµάζεται. 

4.3.2 Σώµα µηνύµατος 

Το σώµα ενός µηνύµατος είναι απλώς γραµµές US-ASCII χαρακτήρων. Οι µόνοι δύο 
περιορισµοί που υπάρχουν είναι οι ακόλουθοι. 

1. Οι χαρακτήρες τέλους γραµµής και αλλαγής γραµµής εµφανίζονται 
αποκλειστικά µαζί (CRLF) και όχι αποκοµµένοι ο ένας από τον άλλο µέσα 
στο σώµα 

2. Οι γραµµές χαρακτήρων στο σώµα πρέπει να περιορίζονται στους 998 
χαρακτήρες και προτείνεται να περιορίζονται στους 78 χωρίς τους χαρακτήρες 
τέλους και αλλαγής γραµµής. 
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4.3.3 Γενική σύνταξη 

Ένα µήνυµα αποτελείται από πεδία επικεφαλίδων, που προαιρετικά ακολουθούνται 
από σώµα µηνύµατος και οι γραµµές ενός µηνύµατος πρέπει να είναι το πολύ 998 
χαρακτήρων όπως προαναφέρθηκε. 

Στο σώµα ενός µηνύµατος παρότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλοι οι χαρακτήρες, 
η χρήση χαρακτήρων ελέγχου του US-ASCII δεν προτείνεται καθότι η διερµήνευσή 
τους από τους παραλήπτες δεν είναι εγγυηµένη. Παρατίθεται η ενδεικτική γενική 
µορφή ενός µηνύµατος όπως αυτή εµφανίζεται στο πρότυπο. 
µήνυµα      =       (πεδία) 

                    [CRLF σώµα] 

σώµα        =       *(*998text CRLF) *998text 

Να σηµειωθεί ότι τα πεδία επικεφαλίδας περιέχουν τις περισσότερες πληροφορίες 
σηµαντικής. Το σώµα απλώς αποτελεί µια σειρά από γραµµές κειµένου που δεν 
διερµηνεύονται µε κάποιον ειδικό τρόπο. 

4.4 Το πρότυπο MIME 
Το MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) είναι ένα πρότυπο του διαδικτύου 
που επεκτείνει την µορφή ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Κατ’ ουσία 
σχεδόν όλα τα µηνύµατα στο διαδίκτυο εκπέµπεται µέσω SMTP σε µορφή συµβατή 
µε το πρότυπο RFC 2822 και επεκταµένη σύµφωνα µε το MIME. Το ΜΙΜΕ 
περιγράφεται πλήρως σε περισσότερα από ένα τµήµατα, στα: RFC 2045, RFC 2046, 
RFC 2047, RFC 2048 και RFC2049. 

4.4.1 Εισαγωγή στο MIME 

Το 1992, δέκα χρόνια µετά την έκδοση του RFC 822, το πρότυπο µορφής µηνύµατος 
άρχισε να κρίνεται ανεπαρκές. Ήταν τότε που δηµιουργήθηκε το MIME για να 
παρέχει επεκτάσεις στην απλοϊκή µέχρι τότε µορφή των µηνυµάτων. Ίσως η 
µεγαλύτερη ανάγκη που ήρθε να καλύψει το MIME ήταν η δυνατότητα αποστολής 
µηνυµάτων µε τη χρήση χαρακτήρων πέρα από αυτούς του λατινικού αλφάβητου. Με 
την εδραίωση του MIME, τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απέκτησαν τη 
δυνατότητα να περιλαµβάνουν χαρακτήρες του κυριλλικού αλφάβητου, του 
ελληνικού αλφάβητου ακόµη και κινέζικα ιδεογράµµατα. Άλλη µια ανάγκη που 
κάλυψε το πρότυπο ήταν η αποστολή περιεχοµένου εκτός από κείµενο, όπως εικόνες, 
ή ήχος. Τον Ιούνιο του 1992 λοιπόν η οργάνωση Internet Engineering Task Force 
(IETF) ενέκρινε το RFC 1341 που έµελε να αντικατασταθεί αργότερα µε την οµάδα 
των RFC (2045-2049) που προαναφέραµε. 

4.4.2 Υποστήριξη χαρακτήρων που δεν ανήκουν στον πίνακα ASCII 

Το MIME λύνει ένα από τα πρωταρχικά προβλήµατα του RFC 2822 όπως 
αναφέρθηκε ήδη, δηλαδή την αδυναµίας υποστήριξης χαρακτήρων που δεν ανήκουν 
στον πίνακα ASCII. 

Για να κατανοήσουµε τον τρόπο που το επιτυγχάνει αυτό πρέπει να αναλογιστούµε 
ότι στους υπολογιστές οι χαρακτήρες του αλφάβητου κωδικοποιούνται σε αριθµούς 
σύµφωνα µε το American Standard Code for Information Interchange (ASCII), ή 
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κάποιο άλλο πρότυπο ανάλογα µε την γλώσσα της υποκείµενης περιοχής. Ένα άλλο 
παράδειγµα κωδικοποίησης πολύ διαδεδοµένο στη δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια 
και Νότια Αµερική είναι το ISO 8859-1  που επεκτείνει το βασικό σύνολο 
χαρακτήρων του ASCII και περιλαµβάνει πολλούς από τους τονισµένους χαρακτήρες 
που χρησιµοποιούνται σε γλώσσες όπως τα Ισπανικά, τα Γαλλικά και τα Γερµανικά. 

Σε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που υπακούει στο πρότυπο MIME, 
συναντάται µία ετικέτα, που υποδεικνύει το σύνολο χαρακτήρων µε βάση το οποίο 
είναι κωδικοποιηµένο το κείµενο του µηνύµατος. Αυτό βρίσκεται στην επικεφαλίδα 
του κειµένου και έχει την εξής µορφή: 
Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"  

Η γραµµή αυτή σηµατοδοτεί ότι το σύνολο χαρακτήρων που χρησιµοποιείται για το 
κείµενο ακολουθεί την κωδικοποίηση κατά ISO 8859-1. Η γραµµή αυτή είναι 
σηµαντική για το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για την ανάγνωση του µηνύµατος, 
καθώς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή αναπαράσταση του 
κειµένου. Η παράµετρος που αναφέρεται στο σύνολο χαρακτήρων δεν είναι πάντα 
παρούσα και σε εκείνη την περίπτωση εννοείται ότι η κωδικοποίηση έχει γίνει κατά 
ASCII. 

4.4.3 Ετικέτες τύπου περιεχοµένου 

Με την αύξηση της δηµοτικότητας του διαδικτύου οι χρήστες άρχισαν να 
εξοικειώνονται µε περιεχόµενο εκτός από κείµενο, όπως εικόνες, ήχος, ακόµα και 
κινούµενη εικόνα (βίντεο). Για το σαφή διαχωρισµό των τύπων περιεχοµένου σε ένα 
αρχείο τα περισσότερα λειτουργικά συστήµατα χρησιµοποιούν µία επέκταση 
ονοµάτων αρχείων. Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει µερικούς από τους πιο 
συνηθισµένους µαζί µε µια περιγραφή των περιεχοµένων των αρχείων στα οποία 
αντιστοιχούν: 

Επέκταση ονόµ. αρχείου Τύπος MIME Περιγραφή 

.txt text/plain Plain text 

.html text/html Styled text in HTML format 

.jpg image/jpeg Picture in JPEG format 

.gif image/gif Picture in GIF format 

.wav audio/x-wave Sound in WAVE format 

.mp3 audio/mpeg Music in MP3 format 

.mpg video/mpeg Video in MPEG format 

.zip application/zip Compressed file in PK-ZIP format 

πίνακας 4.1 Ετικέτες τύπου περιεχοµένου MIME 
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Στον πίνακα αυτό φαίνονται και οι τύποι MIME για κάθε επέκταση. Κάθε τύπος 
MIME αποτελείται από έναν πρωτεύοντα τύπο και έναν δευτερεύοντα. Ο πρωτεύων 
τύπος παρέχει µόνο τον γενικότερο χαρακτηρισµό του τύπου, όπως το αν το 
περιεχόµενο είναι κείµενο, ή εικόνα. Ο δευτερεύων τύπος παρέχει περισσότερες 
λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα που θα αναπαραστήσει το περιεχόµενο, όπως το τι 
είδος εικόνας µπορεί να είναι (jpeg, gif . . .). 

Σαν παράδειγµα αναφέρουµε ότι τα µηνύµατα που περιέχουν κείµενο µορφοποιηµένο 
µε χρώµατα, στυλ και διάφορες γραµµατοσειρές είναι εφαρµογή του προτύπου 
MIME και συγκεκριµένα του τύπου text/html. 

4.4.4 Υποστήριξη για περιεχόµενο πέρα από κείµενο 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα ήταν µία από τις δηµοφιλέστερες εφαρµογές του 
διαδικτύου ακόµη και αν µπορούσε να διακινήσει µόνο απλό κείµενο. Σαν απόδειξη 
αυτού αναφέρουµε ότι η πλειοψηφία των µηνυµάτων που εκπέµπονται σήµερα είναι 
απλού κειµένου χωρίς επισυνάψεις. Η διάδοση όµως του MIME επιτρέπει τη 
διακίνηση εγγράφων, εικόνων, τραγουδιών σε µορφή mp3 και όλων των ειδών 
περιεχοµένου που δεν είναι κείµενο. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µε κωδικοποίηση των δυαδικών αρχείων προς εκποµπή 
σε κείµενο. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι κατά ένα πρότυπο 
που λέγεται base64. Το πρότυπο αυτό σε αντίθεση µε το uuencode που 
χρησιµοποιούνταν πριν την εµφάνιση του MIME είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Ο 
εναλλακτικός τρόπος κωδικοποίησης πριν την αποστολή ονοµάζεται quoted-printable 
και ενδείκνυται περισσότερο για την περίπτωση που το µήνυµα δεν περιέχει δυαδικά 
αρχεία, αλλά αρχεία κειµένου µε χαρακτήρες εκτός του πίνακα ASCII, για 
παράδειγµα ISO 8859-1. 

4.4.5 Υποστήριξη για σύνθετο – πολυτµηµατικό περιεχόµενο 

Παρόλο που η αποστολή περιεχοµένου που δεν είναι κείµενο αποτελεί ένα σηµαντικό 
χαρακτηριστικό του MIME, χωρίς την υποστήριξη για σύνθετα µηνύµατα (multipart) 
δε θα ήταν δυνατή η δυνατότητα επισύναψης στα µηνύµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Κατά την αποστολή ενός µηνύµατος µε συνηµµένο, τα περισσότερα 
προγράµµατα αποστολής µηνυµάτων, δηµιουργούν ένα µήνυµα δύο τµηµάτων, µε το 
πρώτο τµήµα να περιέχει το κείµενο του µηνύµατος και το δεύτερο το συνηµµένο 
αρχείο κωδικοποιηµένο κατά base64. Φυσικά το MIME περιγράφει τον τρόπο που 
συνδυάζονται τα δύο τµήµατα για να αποτελέσουν ένα µήνυµα. 
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Κεφάλαιο 5. Πρότυπα και κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι ελλειπτικών 
καµπύλων 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα πρότυπα που αφορούν 
κρυπτογραφικούς µηχανισµούς καθώς επίσης και οι βασικότεροι αλγόριθµοι 
ελλειπτικών καµπύλων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για να 
κατασκευαστεί ένα πρόγραµµα διαβίβασης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε 
δυνατότητα κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης των µηνυµάτων µε 
κρυπτογραφία ελλειπτικών καµπύλων. 

5.1 Τα πρότυπα ANSI της οµάδας Χ9 
Το αµερικάνικο εθνικό ινστιτούτο προτύπων (ANSI) διαιρείται σε επιτροπές. Μια 
από αυτές είναι η X9. Η επιτροπή αυτή αναπτύσσει πρότυπα για την οικονοµική 
βιοµηχανία και πιο συγκεκριµένα για ότι αφορά διαχείριση προσωπικών 
προσδιοριστικών αριθµών (PIN), επεξεργασία αποδείξεων, ηλεκτρονικές συναλλαγές 
κλπ. Η επιτροπή αποτελείται από υποεπιτροπές που απαρτίζονται από ακόµα 
µικρότερα σχήµατα που ασχολούνται µε συγκεκριµένα πρότυπα. Τα έγγραφα – 
πρότυπα που παράγονται από την οµάδα αυτή, πραγµατεύονται σε πολλές 
περιπτώσεις κρυπτογραφικούς µηχανισµούς οι οποίοι είναι αλληλένδετοι ειδικά µε τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

5.1.1 Το προτύπο Χ9.62 

Το X9.62, οριστικοποιήθηκε το 1999 και χαρακτηρίζεται ως το πρώτο πρότυπο που 
πραγµατεύτηκε ένα κρυπτογραφικό πρωτόκολλο βασισµένο σε ελλειπτικές καµπύλες. 
Περιλαµβάνει λεπτοµερείς περιγραφές των πεπερασµένων σωµάτων και των 
παραµέτρων των ελλειπτικών καµπύλων, καθώς και τον τρόπο αναπαράστασής τους. 
Καθότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναπαράστασης των πααµέτρων αυτών είναι 
κρίσιµη η καθιέρωση ενός τρόπου αναπαράστασης για λόγους συµβατότητας.  

Επίσης στο πρότυπο περιλαµβάνονται λεπτοµερείς περιγραφές των διαδικασιών 
παραγωγής κλειδιών και της εξακρίβωσης, όπως και της παραγωγής υπογραφών. 
Περιέχει εκτεταµένα παραρτήµατα που παρέχουν πληροφορίες για το µαθηµατικό 
υπόβαθρο και παρουσιάζει αλγορίθµους για την υλοποίηση πεπερασµένων σωµάτων 
και πράξεων ελλειπτικών καµπύλων, παραγωγή παραµέτρων και αναλύει διάφορα 
θέµατα σχετικά µε τη σωστή χρήση του αλγόριθµου ψηφιακής υπογραφής 
ελλειπτικών καµπύλων (ECDSA). 

Τα συγκεκριµένα παραρτήµατα αποτελούν πολύτιµη αναφορά για τους µηχανικούς 
ασφαλείας που επιθυµούν να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν κρυπτογραφικές 
εφαρµογές ελλειπτικών καµπύλων. 

Πρωταρχικός στόχος του Χ9.62 είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και 
συµβατότητας. Για το σκοπό αυτό τα πεπερασµένα σώµατα περιορίζονται είτε σε 
πρώτα σώµατα είτε δυαδικά. Ακόµα προτείνονται αναπαραστάσεις για τα στοιχεία 
των σωµάτων. Ελάχιστο µέγεθος σώµατος ορίζονται τα 160bits (που αντιστοιχεί σε 
ασφάλεια 1024bits κατά RSA). 

Η πρώιµη αποδοχή του X9.62 επηρρέασε πολύ την πρόοδο άλλων προτύπων 
σχετικών µε υπογραφές που βασίζονται σε ελλειπτικές καµπύλες. Πολλά άλλα 
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πρότυπα για αλγόριθµους ψηφιακής υπογραφής ελλειπτικών καµπύλων 
αναπτύχθηκαν ακολούθως που µε κριτική επιλογή παραµέτρων είναι συµβατά µε το 
Χ9.62. Αυτά περιλαµβάνουν το IEEE 1363-2000, το FIPS 186-2, και το ISO 15946-2. 
Για την ακρίβεια το πρότυπο FIPS 186-2, που αποτελεί και τµήµα της σουίτας 
κρυπτογραφικών προτύπων που συνέστησε η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών 
µέσω του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), ορίζει τον 
αλγόριθµο ECDSA απλώς παραπέµποντας στο ANSI X9.62. Επιπρόσθετα δε 
προτείνει ένα σύνολο 15 κατάλληλων για κρυπτογραφικές εφαρµογές ελλειπτικών 
καµπύλων. 

5.2 Τα πρότυπα κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού PKCS 
Τα Κρυπτογραφικά Πρότυπα ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKCS) είναι ένα σύνολο από 
πρότυπα προορισµένα για κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού που αναπτύχθηκαν από 
την RSA Laboratories σε συνεργασία µε µια ανεπίσηµη κοινοπραξία που 
περιλαµβάνει την Apple, τη Microsoft, τη DEC, τη Sun και το MIT. Το PKCS 
αναφέρεται ως µέθοδος για υλοποίηση προτύπων OSI. Σχεδιάστηκε για δεδοµένα 
απλού κειµένου αλλά και για δυαδικά. 

Το PKCS περιλαµβάνει και υλοποιήσεις προορισµένες για συγκεκριµένους 
αλγόριθµους αλλά και υλοποιήσεις που µπορούν να εφαρµοστούν ανεξαρτήτως του 
αλγόριθµου που θα χρησιµοποιηθεί. Οι αλγόριθµοι που υποστηρίζονται είναι πολλοί 
και περιλαµβάνουν την ανταλλαγή κλειδιών κατά Diffie – Hellman και τον RSA. 

5.2.1 Το προτύπο PKCS #13 

Τα πρότυπα του PKCS χαρακτηρίζονται από έναν αύξοντα αριθµό. Το πρότυπο 
PKCS #13, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη, προορίζεται για να πραγµατευτεί 
µηχανισµούς για την κρυπτογράφηση και την υπογραφή δεδοµένων µε τη χρήση 
ελλειτπικών καµπύλων. Στόχο της οµάδας ανάπτυξης του προτύπου αποτελεί η 
παροχή µιας κατατοµής των υπόλοιπων σχετικών προτύπων µε κατευθύνσεις για την 
ενσωµάτωση κρυπτογραφίας ελλειπτικών καµπύλων σε υβριδικές εφαρµογές. 

• Θα πραγµατευτεί τα εξής θέµατα: 

• Παραγωγή παραµέτρων και εξακρίβωση 

• Παραγωγή κλειδιών και εξακρίβωση 

• Ψηφιακές υπογραφές 

• Κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού 

• Σύνταξη παραµέτρων κατά ASN.1, κλειδιά και σχήµατα ταυτοποίησης 

• Θέµατα ασφαλείας 

5.3 Τα πρότυπα του ISO 
Ο διεθνής οργανισµός προτυποποίησης (ISO) είναι ένας µη κυβερνητικός φορέας που 
προάγει την προτυποποίηση παγκοσµίως. Απαρτίζεται από περίπου 2700 τεχνικές 
επιτροπές, υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας. Η επιτροπή ISO/IEC είναι εκείνη που 
αναπτύσσει τα πρότυπα που εµπίπτουν στην πληροφορική. 
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Ένα από τα σηµαντικότερα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από αυτήν την επιτροπή είναι 
το ISO/IEC 9798. Πρόκειται για ένα αναδυόµενο διεθνές πρότυπο που αφορά 
τεχνικές ταυτοποίησης. Ένα άλλο βασικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την ίδια 
επιτροπή είναι το ISO/IEC 9796 που ορίζει διαδικασίες σχηµάτων ψηφιακής 
υπογραφής. 

5.4 Τo πρότυπo IEEE P1363 
Το έργο σχετικά µε το P1363 ξεκίνησε το 1993 µε τον τίτλο «Standard for Rivest-
Shamir-Adleman, Diffie-Hellman, and Related Public-Key Cryptography» µε σκοπό 
την ανάπτυξη κρυπτογραφικών προτύπων και αργότερα άλλαξε τίτλο σε «Standard 
Specification for Public Key Cryptography» για να αρµόζει στο ευρύ πεδίο το οποίο 
πραγµατεύεται. Περιλαµβάνει τρεις οικογένειες τεχνικών που αντιστοιχούν σε τρία 
διαφορετικά «δύσκολα» µαθηµατικά προβλήµατα. Την παραγοντοποίηση µεγάλων 
ακεραίων, τους διακριτούς λογαρίθµους σε πεπερασµένα σώµατα και τους διακριτούς 
λογαρίθµους ελλειπτικών καµπύλων. Μέχρι το τέλος του 1996 αυτές οι τεχνικές είχαν 
ωριµάσει ικανοποιητικά ενώ πρόσθετες τεχνικές µετατέθηκαν στο έργο P1363a. 

Στα επόµενα δύο χρόνια η συγγραφική παραγωγή του έργου αυξήθηκε σηµαντικά και 
το 1998 η οµάδα εργασίας όρισε πρόγραµµα δηµοσίευσης και υποβολής. Να 
σηµειωθεί εδώ ότι η διαδικασία ανάπτυξης ενός προτύπου αποτελεί πάντα µια 
πρόκληση για τους επιστήµονες και ειδικά όταν το θέµα είναι τόσο τεχνικό όσο η 
κρυπτογραφία και το πεδίο τόσο ευρύ όσο αυτό του συγκεκριµένου έργου. Επίσης 
πρέπει να αναφερθεί ότι έπαιξε ρόλο στην πορεία της ανάπτυξης, η παράλληλη 
συγγραφή άλλων προτύπων του ίδιου γνωστικού πεδίου. Γνώµονας για την οµάδα 
εργασίας αποτέλεσε το τελικό έγγραφο να καθορίζει ένα σύνολο από πρότυπα 
απαλλαγµένα από ενδεχόµενα µελλοντικά προβλήµατα ασφαλείας. 

Η συµβολή του P1363 εκτάθηκε επίσης και σε άλλους τοµείς όπως η ίδρυση µιας 
περιοχής συζητήσεων µε θέµα την προτυποποίηση τεχνικών δηµοσίου κλειδιού 
καθώς και η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο 
χώρο της κρυπτογραφίας και παρέχει υλικό αναφοράς για την κοινότητα των 
κρυπταναλυτών. 

5.4.1 Το υποέργο P1363a 

Το IEEE P1363a ξεκίνησε το 1996 σαν παράρτηµα του εγγράφου IEEE P1363.Η 
ανάγκη για τη δηµιουργία του προέκυψε από το γεγονός ότι κατά την περίοδο της 
σύλληψής του οι τεχνικές που ορίζονταν από το P1363 ήταν αρκετά ώριµες, αλλά 
υπήρχαν πρόσθετες τεχνικές που είχαν προταθεί στην οµάδα εργασίας οι οποίες 
έχρηζαν ενδελεχούς εξέτασης πριν υιοθετηθούν. Έτσι το έργο P1363a εξελίχθηκε σε 
προθάλαµο για νέες τεχνικές ενώ το P1363 τελειοποιείται και ωριµάζει.  

Για να µην ξεφύγει από το στόχο του όµως το έργο, η οµάδα εργασίας περιέλαβε στο 
P1363a µόνο τεχνικές που εµπίπτουν στο πλαίσιο του γονικού έργου και πιο 
συγκεκριµένα κρυπτογραφικά σχήµατα  της οικογένειας των διακριτών λογαρίθµων 
και των ελλειπτικών καµπύλων καθώς και µηχανισµούς ψηφιακής υπογραφής που 
υποστηρίζουν ανάκτηση µηνύµατος όλων των οµάδων προβληµάτων (DL, EC, IF). 
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Ένα από τα πιο σηµαντικά σχήµατα κρυπτογράφησης που περιλήφθηκε στο υποέργο 
είναι το λεγόµενο ολοκληρωµένο κρυπτογραφικό σχήµα ελλειπτικών καµπυλών 
(Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme). 

5.6 Οι εκδόσεις του NIST 
Το NIST (Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας) ιδρύθυκε το 1901 και είναι 
µια υπηρεσία του τµήµατος διαχείρισης τεχνολογιών του υπουργείου εµπορίου των 
Ηνωµένων Πολιτειών. Η αποστολή του είναι η προώθηση των καινοτοµιών και του 
βιοµηχανικού ανταγωνισµού παράγοντας πρότυπα και τεχνολογία µε τρόπους που 
αναβαθµίζουν την οικονοµική ασφάλεια και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής. Αυτό 
το επιτυγχάνει µε τέσσερα συνεργατικά προγράµµατα.  

• Τα εργαστήρια που διεξάγουν έρευνα που προάγει την τεχνολογία και συνάδει 
στην διαρκεί βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Το εθνικό πρόγραµµα ποιότητας Baldrige που προωθεί την βελτίωση της 
απόδοσης των µεταποιητών, των παρόχων υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και των φορέων υγείας. 

• Την Επέκταση Συνεργασίας Κατασκευαστών, ένα διεθνές δίκτυο που παρέχει 
τεχνική υποστήριξη σε µικρότερους κατασκευαστές. 

• Το πρόγραµµα προηγµένης τεχνολογίας που επιταχύνει την ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών για το ευρύτερο όφελος µε τη συγχρηµατοδότηση 
ερευνητικού έργου από εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα. 

Το NIST έχει κύκλο λειτουργιών και εργασιών που αγγίζει τα 930 εκατοµµύρια 
δολάρια. Απασχολεί περίπου 2900 επιστήµονες, µηχανικούς, τεχνικούς και 
προσωπικό διοίκησης και υποστήριξης. Το προσωπικό συµπληρώνουν περίπου 1800 
συνεργάτες και 1400 ειδικοί στις κατασκευές.  

5.6.1 Τα πρότυπα FIPS 

Με βάση σχετικό νόµο των Ηνωµένων Πολιτειών το υπουργείο εµπορίου εγκρίνει 
πρότυπα και µεθοδολογίες που αναπτύσσονται από το NIST για τα οµοσπονδιακά 
υπολογιστικά συστήµατα. Αυτά τα πρότυπα και οι µεθοδολογίες εκδίδονται από το 
NIST ως Πρότυπα Επεξεργασίας Οµοσπονδιακών Πληροφοριών (FIPS) για 
κυβερνητική χρήση.  

To NIST  αναπτύσσει τα πρότυπα FIPS προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών σε ότι αφορά την 
ασφάλεια και τη συµβατότητα όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο βιοµηχανικό πρότυπο ή 
τα υπάρχοντα πρότυπα δεν εξασφαλίζουν µε λογικό κόστος ασφάλεια και 
ιδιωτικότητα ευαίσθητων πληροφοριών στα υπολογιστικά συστήµατα. 

Αναφορικά µε το πεδίο της πληροφορικής ο κύριος στόχος του NIST είναι η 
ανάπτυξη ελέγχων, µετρικών, αποδεικτικών και δεδοµένων αναφοράς καθώς και 
άλλων τεχνικών εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης ευέλικτων 
τεχνολογιών. 
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5.6.2 Οι προτεινόµενες από το NIST ελλειπτικές καµπύλες ως κατάλληλες για 
κρυπτογραφικές εφαρµογές 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν το NIST έχει προτείνει στο πρότυπο FIPS 186-2 
ένα σύνολο 15 ελλειπτικών καµπύλων, κατάλληλων για κρυπτογραφικές εφαρµογές. 
Οι καµπύλες αυτές πληρούν όλες ένα πλήθος από κριτήρια και επιλογές σχετικές µε 
τις παραµέτρους τους. Πιο συγκεκριµένα οι επιλογές εντοπίζονται στα παρακάτω 
σηµεία. 

• τα µήκη των κλειδιών: µε σκοπό το δηµόσιο και το ιδιωτικό κλειδί να είναι 
παρόµοιου µεγέθους και να µην επιβαρύνεται η απόδοση. Αυτό εξασφαλίζεται 
επιλέγοντας καµπύλες για τις οποίες ο συντελεστής της τάξης του σηµείου 
βάσης από τον οποίο προκύπτει το πλήθος των σηµείων πάνω στην καµπύλη 
είναι 1, 2 ή 4 (n=fr, όπου f o συντελεστής, r η τάξη του σηµείου βάσης και n ο 
αριθµός των σηµείων επάνω στην καµπύλη). 

• τα υπόβαθρα σώµατα: όπου προτιµήθηκαν από τα πρώτα σώµατα αυτά που 
έχουν p ένα από τα 192, 224, 256, 384, 521 και από τα σώµατα 
χαρακτηριστικής 2 αυτά που έχουν m ένα από τα 163, 233, 283, 409, 571. 

• τη βάση του σώµατος: δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο θα ερµηνεύονται οι 
ακολουθίες των bits για την περιγραφή των πράξεων του σώµατος. Είτε η 
επιλογή της βάσης είναι πολυωνυµική είτε σχηµατίζεται µε τη βοήθεια του 
στοιχείου θ η βάση επιλέγεται µε σκοπό τους γρήγορους υπολογισµούς 
πληρώντας όµως τις προδιαγραφές ασφαλείας από γνωστές επιθέσεις. 

• τον τύπο της καµπύλης: όπου κατάλληλες κρίνονται κάποιες ψευδοτυχαίες 
καµπύλες µε συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από την εκτέλεση 
κρυπτογραφικών συνόψεων  και κάποιες ειδικές καµπύλες που διαθέτουν 
συντελεστές και υπόβαθρα σώµατα τέτοια που να επιτρέπουν γρήγορες 
λειτουργίες στις καµπύλες  

• το σηµείο βάσης: όπου κατάλληλο κρίνεται κάποιο µε µεγάλη τάξη 

5.7 Τα πρότυπα της οµάδας SECG 
Η οµάδα για τα πρότυπα αποδοτικής κρυπτογραφιάς (Standards for Efficient 
Cryptography Group), είναι µια βιοµηχανική κοινοπραξίά που ιδρύθηκε το 1998 για 
να αναπτύξει εµπορικά πρότυπα που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση αποδοτικής 
κρυπτογραφίας που βασίζονται σε ελλειπτικές καµπύλες, και θα είναι απαλλαγµένη 
από θέµατα συµβατότητας σε ένα ευρύ φάσµα από υπολογιστικές πλατφόρµες. Τα 
µέλη του SECG περιλαµβάνουν εταιρίες µε καθοριστικό ρόλο στη βιοµηχανία της 
ασφάλειας πληροφοριών, οργανισµούς προτύπων και ακαδηµαϊκούς ερευνητές. 
Μερικές από αυτές είναι η Certicom, η Entrust, η Fujitsu, το NIST, η Pitney Bowes, η 
Unisys, η 3Com, η BellSouth, η Hewlett-Packard, η IBM, η Microsoft, η Motorola, η 
Sun Microsystems και η Visa. 

Το SECG αποτελεί την πρώτη προσπάθεια παγκοσµίως που είναι αφοσιωµένη 
αποκλειστικά στην ανάπτυξη προτύπων βασισµένων σε κρυπτογραφία ελλειπτικών 
καµπύλων. Το ενδιαφέρον τον εµπλεκοµένων για την κρυπτογραφία ελλειπτικών 
καµπύλων και η επιλογή αυτής της τεχνολογίας ως όχηµα για την ανάπτυξη των 
προτύπων, οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί µία πλατφόρµα που παρέχει ισχυρή 
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και υψηλής απόδοσης ασφάλεια δεδοµένων, περιλαµβάνει κρυπτογράφηση και 
ταυτοποίηση και συνδυάζει αυτές τις δυνατότητες µε µικρότερο µέγεθος κλειδιών 
από τα άλλα συστήµατα κρυπτογράφησης. Αυτό σηµαίνει ότι οι λειτουργικές 
απαιτήσεις της κρυπτογραφίας ελλειπτικών καµπύλων είναι µικρες σε µνήµη και 
επεξεργαστική ισχύ εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας µπαταριών και 
µικρό κόστος υλοποίησης και εποµένως µπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε σχεδόν 
πλατφόρµα υλικού αποδοτικά περιλαµβάνοντας συσκευές όπως οι υπολογιστές 
παλάµης και τα κινητά τηλέφωνα. 

Τα πρότυπα της οµάδας SEC βασίζονται έντονα σε υπάρχουσες προσπάθειες 
σχετικών προσχέδιων από πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν σαν σηµεία αναφοράς 
και αναπτύσσονται από το ANSI, το IEEE, το ISO και την τεχνογνωσία της Certicom 
στην τεχνολογία κρυπτογραφίας ελλειπτικών καµπύλων. Γνώµονας για την ανάπτυξη 
των προτύπων της οµάδας αποτελεί η διατήρηση της συµβατότητας µε τα πρότυπα 
που παράγουν οι παραπάνω φορείς. Επίσης το SEC θα παρέχει και µια βιοµηχανική 
µετρική για την αξιολόγηση της ισχύος και της ποιότητας υλοποιήσεων συστηµάτων 
κρυπτογραφίας ελλειπτικών καµπύλων. 

Το SEC θα δώσει τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές να αναπτύξουν ασφαλείς 
και αποδοτικές λύσεις αποστολής µηνυµάτων επόµενης γενιάς, καθώς και 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η έως τώρα συγγραφική παραγωγή περιλαµβάνει δύο κείµενα µε διακριτικούς 
τίτλους «SEC1: Elliptic Curve Cryptography» και «SEC2: Recommended Elliptic 
Curve Domain Parameters».  

5.8 Το κρυπτογραφικό σχήµα ECIES 
Ένα πολύ ελπιδοφόρο κρυπτογραφικό σχήµα που πραγµατεύονται πολλά από τα 
πρότυπα που παρατέθηκαν πιο πάνω, είναι το ολοκληρωµένο σχήµα κρυπτογράφησης 
το οποίο εµφανίζεται στα πρότυπα σε δύο µορφές. Το ολοκληρωµένο σχήµα 
κρυπτογράφησης διακριτού λογαρίθµου (DLIES) και το ολοκληρωµένο σχήµα 
κρυπτογράφησης ελλειπτικών καµπύλων (ECIES).  

Η ασφάλεια και των δύο ανάγεται στο πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου και η 
αρχιτεκτονική τους είναι τέτοια που παρέχει ασφάλεια από κρυπτανάλυση µε δύο 
πολύ σηµαντικά µοντέλα επίθεσης, το επιλεγµένου καθαρού κειµένου (chosen – 
plaintext) και το µοντέλο επιλεγµένου κρυπτοκειµένου (chosen – ciphertext). Να 
σηµειωθεί ότι το ECIES αναφέρεται στη βιβλιογραφία και τα άλλα πρότυπα και µε 
άλλες ονοµασίες όπως Elliptic Curve Augmented Encryption Scheme (ECAES) και 
Elliptic Curve Encryption Scheme (ECES). 

5.8.1 Προετοιµασία και απαιτήσεις του ECIES 

Για να στείλει ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα στον Μποµπ η Αλίκη χρησιµοποιώντας 
το κρυπτογραφικό σχήµα ECIES, χρειάζεται τα ακόλουθα: 

• κρυπτογραφικά εργαλεία: 

o συνάρτηση παραγωγής κλειδιών (Key Derivation Function), όπως η 
ANSI-X9.63-KDF µε δυνατότητα SHA-1 
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o αλγόριθµο ταυτοποίησης µηνύµατος (Message Authentication Code), 

όπως ο HMAC-SHA-1-160 µε κλειδιά των 160-bits 

o συµµετρικό κρυπτογραφικό σχήµα, όπως το Triple DES – CBC (τριων 
κλειδιών) ή ένα σχήµα βασισµένο στην XOR 

• τις παραµέτρους της καµπύλης που θα χρησιµοποιηθεί: δηλαδή το σύνολο 
(p,a,b,G,n,h) αν χρησιµοποιηθεί καµπύλη ορισµένη σε πρώτο σώµα ή το 
(m,f(x),a,b,G,n,h) για καµπύλη σε σώµα χαρακτηριστικής 2. 

• το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη (Μποµπ), έστω KB = kBG όπου kB είναι το 
τυχαία επιλεγµένο ιδιωτικό του κλειδί (και το kB ανήκει στο [1, n-1]) 

• προαιρετικά εισάγει και δύο στοιχεία κοινής για τα δύο µέλης πληροφορίας S1 
και S2 

5.8.2 Κρυπτογράφηση µε ECIES 

Από τη στιγµή που πληρούνται οι προϋποθέσεις, για να στείλει ένα µήνυµα m η 
Αλίκη τηρεί την ακόλουθη διαδικασία: 

• παράγει ένα τυχαίο αριθµό r που ανήκει στο [1, n-1] και υπολογίζει το R = rG 

• ορίζει ένα κοινό µυστικό που προκύπτει από το r και το δηµόσιο κλειδί του 
παραλήπτη,  S = Px, όπου P = (P ,P ) = rKx y B (και P≠0) 

• χρησιµοποιεί το µηχανισµό KDF και παράγει ένα συµµετρικό κλειδί 
κρυπτογράφησης και µία σύνοψη MAC: kE || kM KDF(S||S1) 

• κρυπτογραφεί το µήνυµα c = E(k ;m) E

• υπολογίζει τη σύνοψη του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος και του S2: d = 
MAC(km, c || S2) 

• αποστέλλει τα R, c και d 

5.8.3 Αποκρυπτογράφηση µε ECIES 

Για να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα που έλαβε από την Αλίκη ο Μποµπ ακολουθεί 
την παρακάτω διαδίκασία: 

αποκοµίζει το κοινό µυστικό S = Px, όπου P = (Px,Py) = kBR (το ίδιο µε αυτό που 
παρήγαγε η Αλίκη διότι, P = kBR = kBrG = rkBG = rKB) 

παράγει τα ίδια κλειδιά µε την Αλίκη έχοντας γνωστό πλέον το S, δηλαδή: kE || kM 
KDF(S||S1) 

χρησιµοποιεί το µηχανισµό MAC για να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της σύνοψης 
που έλαβε και επιστρέφει λάθος αν d ≠ MAC(km, c || S2) 

χρησιµοποιεί το συµµετρικό κρυπτογραφικό σχήµα που συµφωνήθηκε για να 
αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα m = E − 1(kE,c) 

5.8.4 ∆ιαγραµµατική αναπαράσταση της λειτουργίας του ECIES 

Οι παραπάνω διαδικασίες παριστάνονται διαγραµµατικά στο παρακάτω σχήµα που 
βρίσκεται στο προσχέδιο 12 (draft 12) του P1363a. 
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σχήµα 5.1 ∆ιάγραµµα λειτουργιών του ECIES 

 

5.9 Ο αλγόριθµος ψηφιακής υπογραφής ECDSA 
Ο αλγόριθµος ψηφιακής υπογραφής µε ελλειπτικές καµπύλες (ECDSA) είναι µια 
παραλλαγή του αλγόριθµου ψηφιακής υπογραφής (DSA) που λειτουργεί σε οµάδες 
ελλειπτικών καµπύλων. Ως εκ τούτου απαιτεί κλειδιά µικρότερου µεγέθους σε 
σύγκριση µε αλγόριθµους άλλων τύπων για την παροχή αντίστοιχου επιπέδου 
ασφάλειας. Αυτό µάλιστα το επιτυγχάνει µε αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσης και 
πανοµοιότυπο µέγεθος υπογραφής. Για παράδειγα ο DSA µε p 1024-bit και q 160-bit, 
µε τον ECDSA σε 160-bit πρώτο σώµα παράγουν υπογραφές 320-bit και χρειάζονται 
µόνο µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου για να εκτελεστούν σε έναν υπολογιστή µε 
επεξεργαστή συχνότητας 2Ghz. 

5.9.1 Παραγωγή υπογραφών ECDSA 

Αν υποθέσουµε ότι η Αλίκη θέλει να στείλει ένα υπογεγραµµένο µήνυµα στον 
Μποµπ καταρχήν πρέπει να ορίσει τις παραµέτρους της καµπύλης που θα 
χρησιµοποιηθεί (q,FR,a,b,G,n,h). Επίσης η Αλίκη πρεπει να διαθέτει ένα ζεύγος 
κλειδιών κατάλληλο για κρυπτογραφία ελλειπτικών καµπύλων που αποτελείται από 
ένα ιδιωτικό κλειδί dA (ένας τυχαια επιλεγµένος ακέραιος που ανήκει στο [1, n-1]) 
και ένα δηµόσιο κλειδι QA (όπου QA = dAG). 
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Για να υπογράψει η Αλίκη ένα µήνυµα m τηρεί την ακόλουθη διαδικασια. 

1. υπολογίζει τη σύνοψη του µηνύµατος e = HASH(m) χρησιµοποιώντας κάποια 
καταλληλη συνάρτηση όπως η SHA-1 

2. επιλέγει έναν τυχαίο ακέραιο k από το [1, n - 1] 

3. υπολογίζει το r = x1(mod n), όπου (x1,y1) = kG. Αν το  r = 0, επαναλαµβάνει το 
προηγούµενο βήµα 

4. υπολογίζει το s = k − 1(e + dAr)(mod n) και αν το s = 0, επιστρέφει στο δεύτερο 
βήµα 

5. το ζευγάρι (r, s) που προέκυψε αποτελεί την ψηφιακή υπογραφή 

5.9.2 Επιβεβαίωση υπογραφών ECDSA 

Για να ταυτοποιήσει ο Μποµπ την υπογραφή της Αλίκης πρέπει να έχει ένα 
αντίγραφο του δηµοσίου κλειδιού της QA, και να ακολουθήσει την παρακάτω 
διαδικασία: 

1. επιβεβαιώνει ότι το r και το s είναι ακέραιοι στο [1, n - 1], αλλιώς η υπογραφή 
είναι άκυρη 

2. υπολογίζει το e = HASH(m), όπου HASH είναι η ίδια συνάρτηση 
κατακερµατισµού που χρησιµοποιήθηκε κατά τη δηµιουργία της υπογραφής 

3. υπολογίζει το w = s − 1(mod n) 

4. υπολογίζει το u1 = ew(mod n) και το u2 = rw(mod n) 

5. υπολογίζει το ζεύγος (x1,y1) = u1G + u2QA 

6. τότε αποφαίνεται για το αν η υπογραφή είναι έγκυρη εφόσον  x1 = r(mod n) 

5.10 Αφηρηµένη σηµειολογία σύνταξης ASN.1 
Στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών, η αφηρηµένη σηµειολογία 
σύνταξης, Abstract Syntax Notation One (ASN.1) αποτελεί πρότυπο και ευέλικτη 
σηµειολογία που περιγράφει στη γενική της µορφή δοµές δεδοµένων για την 
αναπαράσταση, κωδικοποίηση και εκποµπή και αποκωδικοποίηση δεδοµένων. 
Παρέχει ένα σύνολο επίσηµων κανόνων για την περιγραφή της δοµής αντικειµένων 
ανεξάρτητα από το σύστηµα κωδικοποίησης της µηχανής στην οποία 
εφαρµόζεται.και είναι ιδιαίτερα ακριβής στις εκφράσεις περιορίζοντας τις 
παρανοήσεις. 

Το ASN.1 είναι ένα κοινό πρότυπο της ISO και της ITU-T που αρχικά καθορίστηκε 
το 1984. Η σηµαντικά αναθεωρηµένη έκδοση του 1995 περιλαµβάνεται στη σειρά 
προτύπων X.680. 

5.10.1 Κωδικοποίηση της πληροφορίας κατά DER 

Το ASN.1 ορίζει την αφηρηµένη σύνταξη πληροφοριών αλλά δεν περιορίζει µε 
κανένα τρόπο  την κωδικοποίηση της πληροφορίας. Έτσι έχουν επινοηθεί διάφοροι 
τρόποι για αυτό. Ο πιο γνωστός τρόπος είναι ο DER (Distinguished Encoding Rules). 
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To ASN.1 µε συγκεκριµένους κανόνες κωδικοποίησης διευκολύει την ανταλλαγή 
δοµηµένων δεδοµένων, ειδικά ανάµεσα σε προγράµµατα σε δικτυακά περιβάλλοντα.. 
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Κεφάλαιο 6. Προγραµµατιστική πλατφόρµα – διαθέσιµοι µηχανισµοί 
και βιβλιοθήκες 
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η καταλληλότητα της προτεινόµενης πλατφόρµας 
(JAVA) για την ανάπτυξη της εφαρµογής ανάγνωσης και αποστολής ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου µε χρήση κρυπτοσυστήµατος ελλειπτικών καµπύλων. Επίσης θα 
παρουσιαστούν οι διαθέσιµοι µηχανισµοί που διαθέτει για ανάπτυξη κρυπτογραφικών 
εφαρµογών. 

6.1 Σχετικά µε τη Java 
Η Java είναι µια σύγχρονη αντικειµενοστραφής (object oriented) γλώσσα 
προγραµµατισµού µε αρκετά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλες 
γλώσσες. Αναπτύχθηκε το 1991 από την εταιρεία Sun Microsystems µε σκοπό τη 
δηµιουργία µιας γλώσσας που θα τρέχει σε πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων και 
επεξεργαστών χωρίς αλλαγή. Ως γλώσσα βασίστηκε στη C++ - για την ακρίβεια οι 
δύο γλώσσες έχουν την ίδια σύνταξη – µε αρκετά όµως πρόσθετα χαρακτηριστικά και 
διαφοροποιήσεις. 

6.2 Βασικά χαρακτηριστικά της Java 
Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες γλώσσες προγραµµατισµού η Java έχει σχεδιαστεί ώστε 
ένα πρόγραµµα Java να µπορεί να τρέχει σε κάθε αρχιτεκτονική (δηλαδή συνδυασµό 
επεξεργαστή και λειτουργικού συστήµατος) χωρίς την ανάγκη για εκ νέου 
µεταγλώττιση. Η µόνη απαίτηση είναι η ύπαρξη εικονικής µηχανής (Java Virtual 
Machine) για τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. Επίσης έχει σχεδιαστεί για 
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό και έχει δοθεί µεγάλη σηµασία στην πρόβλεψη 
µηχανισµών για επαναχρησιµοποίηση κώδικα διαθέτωντας αρθρωτή αρχιτεκτονική. 

6.2.1 Η εικονική µηχανή της Java 

Μια συνηθισµένη γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. C, C++, PASCAL) µεταγλωττίζει 
τον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος σε εκτελέσιµη µορφή που να καταλαβαίνει ο 
επεξεργαστής. Η µορφή αυτή είναι η γλώσσα µηχανής, και διαφέρει για κάθε 
επεξεργαστή και αρχιτεκτονική. Η εκτελέσιµη µορφή ενός προγράµµατος για έναν 
συγκεκριµένο επεξεργαστή δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικής 
αρχιτεκτονικής επεξεργαστή, δηλαδή δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το 
εκτελέσιµο πρόγραµµα για Windows σε ένα σύστηµα Macintosh. Έτσι, είναι 
απαραίτητη η εκ νέου µεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα (source code) για κάθε 
αρχιτεκτονική στην οποία θέλουµε να τρέξουµε το πρόγραµµα. 

Αντίθετα, η Java µεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα σε µια εξειδικευµένη 
κωδικοποιηµένη µορφή, το bytecode. Η µορφή αυτή είναι σαν την γλώσσα µηχανής 
ενός υποθετικού επεξεργαστή, που δεν υπάρχει στη πραγµατικότητα. Αυτός ο 
εικονικός επεξεργαστής είναι το Java Virtual Machine (JVM) και εκτελεί το Java 
bytecode. Το JVM υλοποιείται ως πρόγραµµα σε κάθε πραγµατικό λειτουργικό 
σύστηµα και αναλαµβάνει να µετατρέψει κάθε εντολή του bytecode σε εντολή του 
πραγµατικού επεξεργαστή (java bytecode to native code translation, όπως λέγεται η 
διαδικασία). Καθώς η διαδικασία αυτή γίνεται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος 
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της Java, αυτός είναι και ένας λόγος που η Java είναι γενικά πιο αργή από τις 
παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού (π.χ. C++). 

Αν και µε σύγχρονες τεχνικές, όπως οι Just In Time (JIT) compilers και εξελιγµένο 
scheduling των εντολών στο JVM, η απόδοση της Java έχει βελτιωθεί σε µεγάλο 
βαθµό (ένα καλογραµµένο πρόγραµµα Java µπορεί να φτάσει το 90% της απόδοσης 
ενός αντίστοιχου προγράµµατος σε C++), λόγω της φύσης της δε θα πάψει να είναι 
πιο αργή από αυτές τις παραδοσιακές γλώσσες. 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η διαδικασία της µεταγλώττισης ενός 
προγράµµατος C++ και ενός προγράµµατος Java. 

 
σχήµα 6.1 Μεταγλώττιση στη Java σε αντιπαραβολή µε τη C++ 

6.2.2 Ιδιοµορφίες της Java σε σχέση µε άλλες γλώσσες 

Αν και η Java έχει βασιστεί σε µεγάλο βαθµό στη C++ έχει ορισµένες σηµαντικές 
διαφορές που πρέπει να σηµειωθούν. Συγκεκριµένα: 

 

Java C++ 

Παράγει Java Bytecode Παράγει Native code 

Μεταφέρσιµος πηγαίος κώδικας Χρειάζεται εκ νέου µεταγλώττιση 

Ασφαλής (τρέχει µέσω του JVM) 
Μόνο όσους περιορισµούς ορίζει το 

λειτουργικό σύστηµα 

Εκτέλεση κώδικα Java από το 

Web, µέσω Applets 

∆εν είναι δυνατή η εκτέλεση κώδικα 

µέσα από το Web 

πίνακας 6.1 Η Java σε αντιπαραβολή µε τη C++ 
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6.2.3 Java και αντικειµενοστραφής φιλοσοφία 

Οι παλαιότερες γλώσσες προγραµµατισµού όπως οι C, PASCAL, FORTRAN έδιναν 
έµφαση στην διαδικασία και στα στάδια που ακολουθούνται για την επίτευξη 
κάποιου στόχου. Το αντικείµενο ήταν ο κώδικας (code-centric γλώσσες 
προγραµµατισµού). Ο προγραµµατισµός γινόταν µε τον καθορισµό της ροής 
εκτέλεσης από κάποιο στάδιο Α σε κάποιο στάδιο Β, και την υλοποίηση των 
αντίστοιχων υπορουτινών. 

Οι αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού (C++, Eiffel, Smalltalk και 
φυσικά Java) δίνουν έµφαση στα δεδοµένα παρά στον κώδικα. Το πρόγραµµα 
αναπτύσσεται γύρω από τα δεδοµένα (data-centric) τα οποία ορίζουν από µόνα τους 
τον τρόπο µε τον οποίο µπορουµε να τα διαχειριστούµε. 

Ο φυσικός και ο τεχνητός κόσµος που ζούµε είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία του 
Αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού παρά του ∆οµηµένου προγραµµατισµού. Ένα 
απλό παράδειγµα που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για την κατανόηση της 
φιλοσοφίας του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού είναι το αυτοκίνητο. 

Κάθε αυτοκίνητο είναι ένα αντικείµενο που ανήκει σε µια κλάση που ορίζει τα 
βασικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Αυτά µπορεί να διαφέρουν ανάµεσα στους 
κατασκευαστές αλλά όλα θα παρέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζει η κλάση 
“αυτοκίνητο” για τη χρήση του. ∆ηλαδή τιµόνι, γκάζι, φρένο, συµπλέκτης και 
ταχύτητες. 

Αυτά είναι τα δεδοµένα. Κάθε ένα από αυτά ορίζει τον τρόπο χρήσης του. Το τιµόνι 
στρίβει αριστερά/δεξιά, τα πεντάλ πιέζονται ή αφήνονται και οι ταχύτητες αλλάζουν 
διακριτά έχοντας µηχανισµό ασφαλείας – µπορούµε να αλλάξουµε ταχύτητα σε 
όπισθεν ενώ το αυτοκίνητο κινείται µε ταχύτητα. 

Η υλοποίηση καθενός από αυτούς τους µηχανισµούς διαφέρει σε κάθε 
κατασκευαστή, αλλά η χρήση τους είναι η ίδια για όλους. ∆ηλαδή η χρήση του 
τιµονιού και των ταχυτήτων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως κατηγορίας, 
κατασκευαστή και µοντέλου του αυτοκινήτου. Επίσης, ο µηχανισµός µε τον οποίο 
γίνεται η χρήση των δεδοµένων αυτών είναι κρυµµένος από τον χρήστη (δηλαδή τον 
οδηγό). Ο χρήστης δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο µετάδοσης της κίνησης από το 
τιµόνι στους τροχούς ώστε το αυτοκίνητο να στρίψει. Επίσης, η χρήση ενός 
αυτοκινήτου δεν αλλάζει µε την επέκτασή του ή αλλαγή ορισµένων χαρακτηριστικών 
του (όπως π.χ. νέα µηχανή, λάστιχα, κλπ). 

Αλλάζει η συµπεριφορά του αλλά όχι η χρήση του. Με αυτόν τον τρόπο, 
περιγράψαµε µε ένα απλό παράδειγµα τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού: 

• Καψουλοποίηση 

Η διαδικασίες κρύβονται από το χρήστη και τα ίδια τα δεδοµένα προσδιορίζουν τους 
τρόπους διαχείρισης τους. 

• Πολυµορφισµός 

Αντικείµενα που ανήκουν σε παρόµοιες κλάσεις µπορούν να έχουν κοινό τρόπο 
προσπέλασης, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να µπορεί να τα χειριστεί µε τον ίδιο τρόπο 
χωρίς να χρειάζεται να µάθει νέες διαδικασίες. 
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• Κληρονοµικότητα 

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο αντικείµενο παίρνοντας ως βάση ένα άλλο 
ήδη υπάρχον. Το νέο αντικείµενο θα έχει τα χαρακτηριστικά του παλιού ενώ θα 
µπορέι να τα τροποποιήσει, να τα επεκτείνει και να προσθέσει καινούρια για να 
καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες. 

6.3 Ανάπτυξη κρυπτογραφικών εφαρµογών µε Java 
Η βασική λειτουργικότητα για εφαρµογή κρυπτογραφικών τεχνικών µε τη Java 
παρέχεται από δύο οµάδες λογισµικού, τη Java Cryptography Architecture (JCA) και 
τη Java Cryptography Extension (JCE). Η πρώτη είναι τµήµα του Java Development 
Kit (JDK) και περιλαµβάνει κρυπτογραφικές κλάσεις για αυθεντικοποίηση ενώ η 
δεύτερη  υλοποιεί τους λεγόµενους µηχανισµούς «ισχυρής κρυπτογραφίας». 

6.3.1 Ορολογία – αρχιτεκτονική  

Ξεκινώντας για να έχουµε µια πιο σφαιρική θεώρηση των µηχανισµών της Java 
αναφέρουµε ότι η προγραµµατιστική διεπιφάνεια ασφαλείας της Java (Java Security 
API) είναι ένα σύνολο πακέτων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ασφαλών 
προγραµµάτων στη Java. Πιο συγκεκριµένα οι κλάσεις και οι διεπιφάνειες 
(interfaces)  των ακόλουθων πακέτων είναι τµήµα του Security API: 
• java.security 

• java.security.cert 

• java.security.interfaces 

• java.security.spec 

• javax.crypto 

• javax.crypto.interfaces 

• javax.crypto.spec 

Τα παραπάνω πακέτα οργανώνονται στις δύο οµάδες που προαναφέραµε στην 
εισαγωγή: 

JCA 

Η συνολική σχεδίαση των κρυπτογραφικών κλάσεων διέπεται από την 
Αρχιτεκτονική JCA. Η JCA προσδιορίζει πρότυπα σχεδίασης και µια 
επεκτάσιµη αρχιτεκτονική για τον ορισµό κρυπτογραφικών εννοιών και 
αλγορίθµων. Η JCA είναι σχεδιασµένη για να διαχωρίζει τις κρυπτογραφικές 
έννοιες από τις υλοποιήσεις τους. Οι έννοιες είναι καψουλοποιηµένες στις 
κλάσεις των πακέτων java.security και javax.crypto. Οι υλοποιήσεις 
παρέχονται από κρυπτογραφικούς παροχείς, τους οποίους θα µελετήσουµε 
περισσότερο αργότερα. 

Το JDK έρχεται µε έναν προεγκατεστηµένο παροχέα (Security Provider), που 
ονοµάζεται SUN, και υλοποιεί λίγους κρυπτογραφικούς αλγόριθµους. 

 

JCE 
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Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών θεωρεί ορισµένους τύπους 
κρυπτογραφικού λογισµικού ως όπλα και θέτει περιορισµούς στην εξαγωγή 
τους. Καθώς λοιπόν όταν κατασκευάστηκαν οι εν λόγων µηχανισµοί η 
νοµοθεσία περί εξαγωγής κρυπτογραφικού λογισµικού ήταν πολύ 
αυστηρότερη, η Sun χώρισε τις κρυπτογραφικές της κλάσεις σε δύο οµάδες. Η 
πρώτη που περιέχεται στο java.security.* είναι τµήµα του JDK. Αυτές οι 
κλάσεις µπορούσαν να εξαχθούν χωρίς περιορισµούς. Η δεύτερη οµάδα, η 
JCE, προοριζόταν αρχικά, για διανοµή µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον 
Καναδά. Σε αυτήν περιέχεται µια επέκταση της JCA και περιλαµβάνει άλλον 
ένα κρυπτογραφικό παροχέα που ονοµάζεται SunJCE. 

Η JCE είναι µια καθιερωµένη βιβλιοθήκη επέκτασης, δηλαδή παρόλο που δεν 
είναι τµήµα του κυρίως JDK, είναι ένα πακέτο που συνεργάζεται µε το JDK. 
Ακολουθεί δε τη σύµβαση ονοµατολογίας για τις βιβλιοθήκες επέκτασης 
ορίζοντας όλες τις κλάσεις της στο χώρο ονοµάτων του πακέτου javax.crypto. 

6.3.2 Βασικές κλάσεις 

Τα πακέτα java.security και javax.crypto, έχουν κλάσεις και διεπιφάνειες που 
αντιπροσωπεύουν κρυπτογραφικές έννοιες όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κλάση ή διεπιφάνεια Περιγραφή 

java.security.cert.Certificate Κρυπτογραφικό πιστοποιητικό 

javax.crypto.Cipher Κρυπτογράφηµα 

java.security.Key Κλειδί υπογραφής ή κρυπτογράφησης  

javax.crypto.KeyAgreement Πρωτόκολλο ανταλλαγής µυστικού κλειδιού 

java.security.KeyFactory Μεταφράζει δηµόσια και ιδιωτικά κλειδιά 

javax.crypto.KeyGenerator ∆ηµιουργεί κλειδιά για συµµετρικούς 
αλγόριθµους 

java.security.KeyPairGenerator ∆ηµιουργεί ζευγάρια κλειδιών για 
ασύµµετρων αλγόριθµων για υπογραφή ή 
κρυπτογράφηση 

javax.crypto.Mac Κώδικας αυθεντικοποίησης µηνύµατος 

java.security.MessageDigest Κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερµατισµού 

javax.crypto.SecretKeyFactory Μεταφράζει µυστικά κλειδιά από µορφή σε 
µορφή 

java.security.SecureRandom Μηχανή παραγωγής τυχαίων αριθµών 
κατάλληλων για κρυπτογραφικές εφαρµογές 
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java.security.Signature Ψηφιακή υπογραφή 

πίνακας 6.2 Βασικές κρυπτογραφικές κλάσεις του JDK και του JCE 

6.3.3 ∆ιεπιφάνειες 

Οι µέθοδοι των κλάσεων κρυπτογραφικών εννοιών χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η 
πρώτη οµάδα είναι η προγραµµατιστική διεπιφάνεια (API). Αποτελείται από όλες τις 
δηµόσιες µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε κάποιο στιγµιότυπο µιας 
κλάσης. Η δεύτερη οµάδα µεθόδων είναι η διεπιφάνεια παροχέων (Service Provider 
Interface – SPI). Αυτή αποτελείται από το σύνολο των µεθόδων προς υλοποίηση από 
τις υποκλάσεις. Κατά σύµβαση όλα τα ονόµατα των µεθόδων του SPI ξεκινάνε από 
engine. 

6.3.4 ∆ηµιουργία στιγµιότυπων κλάσεων 

Το JCA κάνει εκτενή χρήση µεθόδων τύπου factory για να παράσχει στιγµιότυπα των 
κλάσεών του. Το βασικό µοντέλο λειτουργίας ξεκινά µε ένα αίτηµα από µία 
θεµελιώδη κλάση για ένα στιγµιότυπο που υλοποιεί ένα συγκεκριµένο αλγόριθµο. Για 
παράδειγµα, ο ακόλουθος κώδικας παράγει ένα στιγµιότυπο της MessageDigest που 
χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο MD5: 
MessageDigest md5; 

md5 = MessageDigest.getInstance("MD5"); 

Όπως όλες οι µέθοδοι τύπου factory στο JCA επιστρέφει µια εξαίρεση 
NoSuchAlgorithmException αν δεν υπάρχει ο αλγόριθµος που ζητήθηκε. Το 
στιγµιότυπο που επιστρέφεται από τη µέθοδο τύπου factory κατάγεται µερικώς από 
την κλάση που ζητήθηκε. Αυτό όµως δεν αποτελεί πρόβληµα και είναι ένα από τα 
χαρακτηριστικά του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Ο παραπάνω κώδικας 
µπορεί να επιστρέψει ένα αντικείµενο sun.security.provider.MD5 τύπου, αλλά µπορεί 
να το µεταχειριστεί κάποιος ως MessageDigest. 

Οι ακόλουθες κλάσεις διαθέτουν µέθοδο getInstance(): 
• javax.crypto.Cipher 

• javax.crypto.KeyAgreement 

• java.security.KeyFactory 

• javax.crypto.KeyGenerator 

• java.security.KeyPairGenerator 

• javax.crypto.Mac 

• java.security.MessageDigest 

• javax.crypto.SecretKeyFactory 

• java.security.Signature 

Αυτές οι κλάσεις έχουν και µια υπερφορτωµένη έκδοση της getInstance() που δέχεται 
ένα όνοµα αλγορίθµου και ένα όνοµα παροχέα. Αλλά αυτό θα αναλυθεί πιο κάτω. 
Τώρα απλά αναφέρουµε ότι η αλλαγή αλγορίθµων είναι τόσο απλή όσο η αλλαγή 
ενός ορίσµατος στη getInstance(). ∆εν απαιτείται καµµία γνώση των ίδιων των 
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αλγορίθµων γιατί οι χειρισµοί γίνονται µέσω της κατάλληλης βασικής - θεµελιώδους 
κλάσης, όπως της MessageDigest, ή της Signature. Αν χρειάζεται µπορεί να 
αναπτυχθεί µία εφαρµογή που επιτρέπει στο χρήστη να διαλέγει κρυπτογραφικούς 
αλγορίθµους από οποιονδήποτε διαθέσιµο παροχέα. 

6.3.5 Καθιερωµένη ονοµατολογία αλγορίθµων 

Η αίτηση αλγορίθµων µε το όνοµά τους, υπονοεί ότι υπάρχει καθιερωµένη 
ονοµατολογία για τους κρυπτογραφικούς αλγόριθµους. Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται τα καθιερωµένα ονόµατα που υποστηρίζονται από τον παροχέα SUN και 
τον παροχέα SunJCE.  

Θεµελιώδης κλάση Αλγόριθµοι παροχέα SUN Αλγόριθµοι παροχέα SunJCE 

Cipher  DES,DESede, PBEWithMD5AndDES 

KeyAgreement  DH 

KeyFactory DSA  

KeyGenerator  DES, DESede 

KeyPairGenerator DSA  

MAC  HmacMD5, HmacSHA1 

MessageDigest MD5, SHA1  

SecretKeyFactory  DES,DESede, PBEWithMD5AndDES 

Signature DSA  

πίνακας 6.3 Ονοµατολογία κρυπτογραφικών αλγορίθµων 

6.4 Ανάλυση της δοµής των κρυπτογραφικών παροχέων ασφάλειας 
Όταν µελετάει κάποιος το JCA και το JCE ένα στοιχείο που τραβάει την προσοχή 
είναι ότι η υλοποίηση των κρυπτογραφικών αλγορίθµων δεν αναφέρεται πουθενά στις 
κλάσεις και τις διεπιφάνειες που τα αποτελούν. Αντ’ αυτού τόσο το JCA όσο και το 
JCE είναι δοµηµένα έτσι ώστε να παρέχουν ένα επίπεδο αφαίρεσης για τους 
προγραµµατιστές και τα αντικείµενα που παρέχουν τις υλοποιήσεις για τους 
αλγόριθµους που είναι επιθυµητό να χρησιµοποιηθούν, δηµιουργούνται µε µεθόδους 
τύπου factory. 

Η αρχιτεκτονική αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως αρχιτεκτονική τύπου 
παροχέα και σηµαίνει ότι το JCA και το JCE παρέχουν ένα σύνολο από κλάσεις και 
διεπιφάνειες στα οποία ο προγραµµατιστής επεµβαίνει, και ένα σύνολο από µεθόδους 
τύπου factory που δίνουν τη δυνατότητα για δηµιουργία αντικειµένουν που είναι 
συµβατά µε τις εν λόγω κλάσεις και τις διεπιφάνειες. Τα αντικείµενα που τελικά 
παρέχουν τη λειτουργικότητα που χρησιµοποιούν οι προγραµµατιστές παρέχεται από 
υποστηρικτικό µηχανισµό υλοποίησης µέσω του προτύπου σχεδίασης τύπου factory. 
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Μάλιστα η υλοποίηση µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι απευθείας ορατή στον 
προγραµµατιστή. Στο JCA και το JCE λοιπόν οι συλλογές των κλάσεων που 
παρέχουν τα αντικείµενα υλοποίησης καλούνται παροχείς. Έχει προβλεφθεί δε και η 
δυνατότητα προσθήκης παροχέων και επιλογής σε ότι αφορά ποιος θα 
χρησιµοποιηθεί. 

Κλήση 

 
σχήµα 6.2 Λειτουργία παροχέων και αλληλεπίδραση µε εφαρµογές 

 

Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται πως τα διάφορα µέρη της αρχιτεκτονικής αυτής 
συνεργάζονται. Ο κώδικας των εφαρµογών γράφεται καλώντας τις κατάλληλες 
κλάσεις από την προγραµµατιστική διεπιφάνεια του JCA/JCE. Αυτές µετά καλούν τις 
κλάσεις του παροχέα µε τις υλοποιήσεις των κλάσεων της διεπιφάνειας «παροχέα 
ασφαλείας» (Service Provider Interface – SPI). Τέλος οι κλάσεις αυτές δίνουν 
έναυσµα στον εσωτερικό κώδικα των παροχέων για να κατασταθεί διαθέσιµη η 
επιθυµητή λειτουργικότητα. 

Όλη αυτή η διαδικασία µοιάζει λίγο «φλύαρη» αλλά µετά από ώριµη σκέψη 
αποδεικνύεται λογική. Υπάρχουν δύο παράγοντες που συντελούν σε αυτό. 

Καταρχήν όταν δηµιουργήθηκε το JCA/JCE όπως προαναφέραµε υπήρχε η 
νοµοθεσία περί εξαγωγής κρυπτογραφικών µηχανισµών. Να καταστήσουµε σαφές 
τώρα ότι αυτός ήταν και ο λόγος που το JCE δηµιουργήθηκε σαν επέκταση του JCA 
και όχι σαν τµήµα του όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Έπειτα υπήρχε το θέµα µε 
αλγόριθµους όπως ο RSA ο οποίος είχε κατοχυρωµένα τµήµατα οπότε ήταν αδύνατο 
να συµπεριληφθεί αυτούσιος στην αρχιτεκτονική. Ωστόσο η ύπαρξη της 
προγραµµατιστικής διεπιφάνειας επέτρεπε στους προγραµµατιστές να γράφουν 
κώδικα για τον χειρισµό θεµάτων όπως αυτών που σχετίζονται µε υπογραφές RSA 
και κρυπτογραφήµατα RSA, όπως και µε µηχανισµούς κερµατισµού που συνοδεύουν 
αυτές τις περιπτώσεις. Με κριτήριο τα παραπάνω η αξία αρθρωτών παροχέων που 
προσπελαύνονται µέσω µεθόδων τύπου factory είναι αποδεδειγµένη. 

JCE/JCA  

Απόκριση 

(Λειτουργικότητα παροχέα) 

Εφαρµογή API 

JCE/JCA 
Κλάσεις SPI 
του Provider

(Αφαιρετικό επίπεδο)

(∆ιεπιφάνεια παροχέα)

Κλάσεις 
διεπιφάνειας 
του Provider
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Μια συνέπεια της χρήσης του πρότυπου σχεδίασης factory είναι ότι καθιστά πολύ 
εύκολη την αποδοχή και χρήση των παροχέων από τους προγραµµατιστές. Ακόµη και 
για σενάρια όπως η κατασκευή µιας εφαρµογής που θα συνεργάζεται µε µία 
κρυπτογραφική συσκευή µέσω κάποιου διαύλου. Από την άλλη είναι εξαιρετικά 
ευκολότερη η χρήση παροχέων υλοποιηµένων σε επίπεδο λογισµικού, για την 
κατασκευή εφαρµογών. Κάτι άλλο που απορρέει της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ότι 
καθιστά την εκµάθηση των µηχανισµών αυτών ευκολότερα. Αυτό συµβαίνει αφού 
έτσι, όλα τα κρυπτογραφήµατα όπως και οι κερµατισµοί αξιοποιούνται µε την ίδια 
µεθοδολογία και τον ίδιο τρόπο, αλλάζοντας µόνο τη συµβολοσειρά που περνάει στη 
µέθοδο factory για την επιλογή της υλοποίησης. Ακόµα µπορούν να προστίθενται στο 
πλαίσιο της αρχιτεκτονικής αυτής κανούργιοι αλγόριθµοι, οι οποίοι λόγω του 
σχεδιασµού που µελετάται, δεν αυξάνουν την πολυπλοκότητά του της διεπιφάνειας. 

Η ιδέα των κρυπτογραφικών παροχέων βρίσκεται στην καρδιά της αρχιτεκτονικής 
JCA. Ένας παροχέας, όπως αναφέρθηκε ήδη, καθιστά διαθέσιµους αλγορίθµους στις 
κρυπτογραφικές κλάσεις. Στην πράξη ένας παροχέας αποτελεί µια συλλογή 
αλγοριθµικών κλάσεων που «οδηγούνται» από ένα αντικείµενο τύπου 
java.security.Provider. 

Όταν χρησιµοποιείται µία µέθοδος τύπου factory για να αιτηθεί τη χρήση ενός 
συγκεκριµένου αλγόριθµου, η αρχιτεκτονική του παροχέα είναι αυτή που την 
τροφοδοτεί µε τον αλγόριθµο µε διαφανή τρόπο. Η κλάση java.security.Security  
διαχειρίζεται κρυπτογραφικούς παροχείς. Έτσι όταν ένα πρόγραµµα στέλνει µήνυµα 
σε κάποια από τις µεθόδους τύπου factory για να προσπελάσει ένα αξιοποιήσιµο 
κρυπτογραφικό αντικείµενο, στην ουσία αιτείται από την κλάση Security της παροχής 
του αντικειµένου. Τότε η κλάση Security εξετάζει τους διαθέσιµους παροχείς για να 
βρει την κλάση που συµπίπτει µε τη συγκεκριµένη κρυπτογραφική έννοια και κατ’ 
επέκταση αλγόριθµο. 

Η κλάση Security παρακολουθεί τους διαθέσιµους παροχείς διατηρώντας µία λίστα 
µε τα αντίστοιχα αντικείµενα. Όταν απαιτείται κάποιος αλγόριθµος, απευθύνει 
αιτήσεις σε κάθε παροχέα της λίστας διαπιστώνοντας εάν υλοποιεί τον ζητούµενο 
αλγόριθµο. Κάθε παροχέας λαµβάνοντας υπ’ όψη τις διαθέσιµες κλάσεις θα 
επιχειρήσει να επιστρέψει ένα κατάλληλο στιγµιότυπο κλάσης αν είναι δυνατόν. Η 
διαχείριση δηλαδή του αλγόριθµου γίνεται από τον παροχέα. 

6.4.1 Μέθοδοι τύπου factory 

Πριν προχωρήσουµε πρέπει να αναλύσουµε λίγο την έννοια των µεθόδων τύπου 
factory.  

Όπως είναι γνωστό στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό υπάρχουν µέθοδοι 
κλάσεων και µέθοδοι στιγµιοτύπων (αντικειµένων). Οι πρώτες συνήθως καλούνται 
στατικές µέθοδοι και ορίζονται µε τη χρήση της λέξης static.Οι άλλες καλούνται απλά 
µέθοδοι. Οι στατικές µέθοδοι δε χρειάζονται αρχικοποίηση για να εκτελεστούν. Για 
παράδειγµα η διασηµότερη στατική µέθοδος είναι η main(). Οι απλές µέθοδοι 
στιγµιοτύπων πάντα εκτελούνται σε ένα συγκεκριµένο στιγµιότυπο κλάσης και 
τυπικά διαχειρίζονται δεδοµένα ή καλούν άλλες µεθόδους. 

Οι µέθοδοι τύπου factory, είναι µια ειδική κατηγορία στατικών µεθόδων που 
επιστρέφουν ένα στιγµιότυπο κλάσης. Το JDK είναι γεµάτο µε µεθόδους τύπου 
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factory και ειδικά στα πακέτα java.text και φυσικά java.security. Κατά σύµβαση οι 
µέθοδοι τύπου factory παίρνουν το όνοµα getInstance(). Οι µέθοδοι αυτές λοιπόν 
αποτελούν παράδειγµα ενός προτύπου σχεδίασης, ενός προτύπου δηλαδή που 
προκύπτει πολλές φορές στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό και για αυτό έχει 
καθιερωθεί ένας πρότυπος τρόπος αντιµετώπισής του. 

Λεκτικά η κλήση της µεθόδου MessageDigest.getInstance(“MD5”) περιγράφεται ως 
εξής: 

Πρόγραµµα προς µέθοδο: «Τροφοδότησέ µε, µε ένα στιγµιότυπο που υλοποιεί τον 
αλγόριθµο MD5». 

Μέθοδος τύπου factory προς κλάση Security: «Τροφοδότησέ µε, µε ένα αντικείµενο 
τύπου message digest, που υλοποιεί τον αλγόριθµο MD5, από οποιονδήποτε παροχέα 
το διαθέτει». 

Κλάση Security προς εγκατεστηµένους παροχείς: «∆ιαθέτει κανείς κλάση τύπου 
message digest;». 

Παροχέας SUN προς κλάση Security: «∆ιαθέτω την κατάλληλη κλάση και είναι η 
sun.security.provider.MD5». 

Κλάση Security προς µέθοδο τύπου factory: «Βρέθηκε η κλάση, ορίστε ένα 
στιγµιότυπο». 

Μέθοδος τύπου factory προς το πρόγραµµα: «Ορίστε το στιγµιότυπο». 

Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν οι µέθοδοι τύπου factory άλλων κρυπτογραφικών 
κατασκευών, όπως η Signature ή η KeyGenerator. Παρόλο που συµβαίνουν πολλά 
χωρίς να απασχολούν τον προγραµµατιστή είναι εύκολο να αποκτηθεί ένα 
αντικείµενο που υλοποιεί ένα συγκεκριµένο κρυπτογραφικό αλγόριθµο. Οι 
εγκατεστηµένοι παροχείς ταξινοµούνται κατά προτίµηση. Στην παραπάνω υποθετική 
περίπτωση, εάν ο MD5 υποστηριζόταν από περισσότερους του ενός αλγόριθµους, θα 
υπερίσχυε ο παροχέας που είναι πρώτος στη λίστα παροχέων του JDK. Σε περίπτωση 
που ήταν επιθυµητός ένας αλγόριθµος από συγκεκριµένο παροχέα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί µια υπερφορτωµένη getInstance(). Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος 
αίτησης ενός KeyPairGenerator για τον αλγόριθµο ElGamal από τον παροχέα 
BouncyCastle (BC). 
KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator("ElGamal", "BC"); 

6.4.2 Παραµετροποίηση διαθέσιµων κρυπτογραφικών παροχέων 

Οι παροχείς µπορούν να παραµετροποιηθούν µε δύο τρόπους. Είτε µέσω ενός 
αρχείου ιδιοτήτων (στατική παραµετροποίηση), είτε κατά την εκτέλεση του 
προγράµµατος (δυναµική παραµετροποίηση). Η στατική παραµετροποίηση γίνεται µε 
την µεταβολή του αρχείου java.security που βρίσκεται στον κατάλογο lib/security του 
JDK. Μέσα σε αυτό το αρχείο κάθε εγκατεστηµένος παροχέας παριστάνεται από µια 
γραµµή της µορφής: 
security.provider.n=όνοµα_κλάσης_παροχέα 

Το όνοµα της κλάσης του παροχέα πρέπει να καθοριστεί πλήρως και το n είναι ένας 
αριθµός που διέπει την σειρά προτίµησης των παροχέων. Ο πρώτος παροχέας 
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αριθµείται 1. Αν είναι εγκατεστηµένος µόνον ένας τότε το αρχείο java.security 
περιέχει µία εγγραφή: 
security.provider.1=sun.security.provider.Sun 

Η δυναµική παραµετροποίηση γίνεται µε την κλήση της Security.addProvider() ή της 
Security.insertProviderAt() µε ένα στιγµιότυπο της επιθυµητής κλάσης παροχέα. 
Όταν η κλάση Security αρχικοποιείται διαβάζει όλους τους παροχείς που 
αναφέρονται στο αρχείο java.security και τους εγκαθιστά. Από εκείνη τη στιγµή και 
έπειτα τα προγράµµατα µπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν παροχείς κατά 
βούληση. 

Η κλάση Security διαθέτει ένα σύνολο µεθόδων για τη διαχείριση παροχέων κατά την 
εκτέλεση. 
public static int addProvider(Provider provider) 

Αυτή η µέθοδος προσθέτει τον παροχέα στο τέλος της λίστας (µικρότερη δυνατή 
προτίµηση) και επιστρέφει τη θέση του. ∆εν είναι δυνατή η πολλαπλή πρόσθεση ενός 
παροχέα. 
public static Provider getProvider(String name) 

Αυτή η µέθοδος επιστρέφει τον ζητούµενο παροχέα ή null αν δε βρεθεί. 
public static Provider[] getProviders() 

Αυτή η µέθοδος επιστρέφει ένα πίνακα µε τους εγκατεστηµένους παροχείς. 
public static int insertProviderAt(Provider provider, int position) 

Αυτή η µέθοδος προσθέτει τον παροχέα σε µια συγκεκριµένη θέση στη λίστα των 
παροχέων πράγµα που καθορίζει και τη σειρά προτίµησης του παροχέα µε την 
προϋπόθεση ότι ο εν λόγω παροχέας δεν υπάρχει ήδη στη λίστα. 
public static void removeProvider(String name) 

This method removes the named provider. 

Γενικά η αρχιτεκτονική των παροχέων είναι τέτοια ώστε να µη χρειάζεται να 
απασχολεί τον προγραµµατιστή. Με τη χρήση µεθόδων τύπου factory γίνονται οι 
αιτήσεις αλγορίθµων από τις κρυπτογραφικές κλάσεις οι οποίες είτε επιτυγχάνουν 
είτε όχι. Σε περίπτωση που χρειάζεται συγκεκριµένος παροχέας µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν οι ειδικές υπερφορτωµένες µέθοδοι.  

6.5 Μηχανισµοί αποστολής και λήψης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
Οι κλάσεις για προγραµµατισµό δικτύου σε Java παρέχονται από το πακέτο java.net. 
Το πακέτο αυτό δίνει την δυνατότητα στον προγραµµατιστή να κατασκευάσει 
δικτυακές εφαρµογές κάθε είδους και µεταξύ άλλων προγράµµατα πελάτες για την 
αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση 
κλάσεων που υλοποιούν µηχανισµούς δικτυακής επικοινωνίας. Οι βασικότερες από 
αυτές περιγράφονται παρακάτω. 

6.5.1 Η κλάση Socket 

Η κλάση Socket έχει έναν αριθµό κατασκευαστών που επιτρέπoυν στον 
προγραµµατιστή να δηµιουργήσει ένα socket και να συνδεθεί µε έναν 
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αποµακρυσµένο υπολογιστή. Ο πιο απλός κατασκευαστής παίρνει δυο παραµέτρους. 
Η πρώτη είναι είτε η IP διεύθυνση είτε το συµβολικό όνοµα του υπολογιστή µε τον 
οποίο πρόκειται να γίνει η επικοινωνία. Η δεύτερη είναι ο αριθµός της θύρας στην 
οποία ακούει η εφαρµογή µε την οποία θέλουµε να επικοινωνήσουµε στον 
αποµακρυσµένο υπολογιστή. Ο κώδικας 
Socket oldSock = new Socket("dp.it.teithe.gr", 1048); 

δηµιουργεί ένα αντικείµενο socket, το οποίο συνδέεται µε τον αποµακρυσµένο 
υπολογιστή dp ο οποίος ανήκει στο domain it.teithe.gr και η επικοινωνία εκτελείται 
µέσω της θύρας 1048. Από την άλλη πλευρά θα υπάρχει ένα αντικείµενο 
ServerSocket το οποίο όµως δε θα µας απασχολήσει. Η κλάση Socket διαθέτει 
κάποιες στατικές µεθόδους που της προσδίδουν λειτουργικότητα.  

6.5.2 Η µέθοδος getInputStream και το αντικείµενο BufferedReader 

Η µέθοδος getInputStream επιστρέφει ένα αντικείµενο InputStream, το οποίο 
σχετίζεται µε το Socket και ουσιαστικά αποτελεί το ρεύµα εισερχόµενων δεδοµένων 
του socket. Αυτό µπορεί στην συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για την ανάγνωση 
δεδοµένων. Ας δούµε όµως ένα µεγαλύτερο κοµµάτι κώδικα. 
Socket ss = new Socket("dp.it.teithe.gr", 2048); 

InputStream is = ss.getInputStream(); 

BufferedReader bf = 

    new BufferedReader(new InputStreamReader(is)); 

Η πρώτη γραµµή φτιάχνει ένα socket συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή dp.it.teithe.gr 
στην θύρα 2048. Η επόµενη γραµµή παίρνει το αντικείµενο InputStream που 
αντιστοιχεί στο socket που έχει δηµιουργηθεί. Τέλος, οι δύο τελευταίες γραµµές 
δηµιουργούν ένα αντικείµενο BufferedReader. Πρόκειται για ένα αντικείµενο µε το 
οποίο διευκολύνει την ανάγνωση χαρακτήρων από ένα ρεύµα εισόδου όπως αυτό που 
αντιπροσωπεύει το InputStream. Στη συνέχεια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον 
κώδικα 
String lineRead = bf.readLine(); 

για να διαβάσουµε ένα µήνυµα που έχει σταλεί. Συνεπώς, για να διαβάσουµε ένα 
µήνυµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο readLine του αντικειµένου 
BufferedReader που έχουµε φτιάξει. Η σειρά αυτή είναι αντίγραφο µιας άλλης που 
δηµιουργήθηκε στον αποµακρυσµένο υπολογιστή, στον οποίο είναι συνδεδεµένη η 
έξοδος ss. 

6.5.3 Το αντικείµενο PrintWriter 

Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρόπος που µπορεί να εγκατασταθεί σύνδεση µεταξύ ενός 
υπολογιστή µε έναν άλλο χρησιµοποιώντας sockets. Αφού γίνει η σύνδεση µπορούν 
να σταλούν προς και να ληφθούν δεδοµένα από την άλλη πλευρά. Είδαµε πως 
µπορούµε να διαβάσουµε µηνύµατα, ας δούµε πως µπορούµε και να στείλουµε 
µηνύµατα. 
Socket ss = new Socket("archer.open.ac.uk", 2048); 

OutputStream os = ss.getOutputStream(); 
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PrintWriter pw = new PrintWriter(os, true); 

Παρόµοια µε τον προηγούµενο κώδικα που χρησιµοποιούσε ένα αντικείµενο 
InputStream και την µέθοδο getInputStream, ο κώδικας αυτός χρησιµοποιεί ένα 
αντικείµενο OutputStream και την µέθοδο getOutputStream για να αποκτήσει 
πρόσβαση στο ρεύµα εξόδου του socket. Η επόµενη φτιάχνει ένα αντικείµενο 
PrintWriter το οποίο είναι το ανάλογο του BufferedReader αλλά χρησιµοποιείται για 
αποστολή χαρακτήρων. Ο κατασκευαστής του PrintWriter απλά χρησιµοποιεί το 
αντικείµενο OutputStream που αναφέραµε µόλις. Στη συνέχεια µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε το αντικείµενο PrintWriter που φτιάξαµε για να στείλουµε 
δεδοµένα µε τη µορφή χαρακτήρων. Για παράδειγµα ο κώδικας 
pw.println("Hello world"); 

θα στείλει το string "Hello world" στην άλλη πλευρά της σύνδεσης. Εκεί πιθανότατα 
θα διαβαστεί από ένα BufferedReader αντικείµενο. 

Φυσικά, τα αντικείµενα InputStream και OutputStream µπορούν να συσχετισθούν µε 
το ίδιο socket και συνεπώς οι δυο υπολογιστές µπορούν να εγκαταστήσουν 
αµφίδροµη επικοινωνία. Για παράδειγµα, ο παρακάτω κώδικας στέλνει το µήνυµα 
"Hello" στον διακοµιστή dp.it.teithe.gr και ο διακοµιστής του απαντά. Ο κώδικας 
χρησιµοποιεί την θύρα 2500. 
//Εγκαθιστά την έξοδο στον αποµακρυσµένο υπολογιστή dp 

Socket pSock = new Socket("dp.it.teithe.gr", 2500); 

//Φτιάχνουµε τα αντικείµενα InputStream και OutputStream 

InputStream is = pSock.getInputStream(); 

OutputStream os = pSock.getOutputStream(); 

//Εγκαθιστά τον BufferedReader 

BufferedReader bf = 

   new BufferedReader(new InputStreamReader(is)); 

PrintWriter pw = new PrintWriter(os); 

//Στέλνει µήνυµα στον διακοµιστή 

pw.println("Hello"); 

//Ο διακοµιστής απαντά 

String reply = bf.readLine(); 

if(reply.equals("Hello")) 

    //Προωθεί την απάντηση 

else 

    //εκτελεί µία ενέργεια χειρισµού λαθών 

6.6 Η κρυπτογραφική βιβλιοθήκη jborzoi 
H jBorZoi είναι µία κρυπτογραφική βιβλιοθήκη ελλειπτικών καµπύλων για Java που 
διατίθεται υπό την άδεια ελεύθερης χρήσης GNU GPL. 
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6.6.1 Αναλυτικότερα 

Η βιβλιοθήκη jBorZoi υλοποιεί τους ακόλουθους αλγόριθµους για ελλειπτικές 
καµπύλες σε πεπερασµένα σώµατα χαρακτηριστικής 2 (F2m): 

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm): Ο αλγόριθµος ψηφιακής 
υπογραφής ελλειπτικών καµπυλών όπως αυτός περιγράφεται στο πρότυπο ANSI 
X9.62, FIPS 186-2 και IEEE P1363. 

ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme): Το σχήµα ενσωµατωµένης 
κρυπτογράφησης ελλειπτικών καµπυλών όπως αυτό περιγράφεται στα πρότυπα ANSI 
X9.63 και IEEE P1363a (προσχέδιο). 

ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) Key Agreement Scheme: To σχήµα 
καθορισµού κλειδιού κατά DH µε ελλειπτικές καµπύλες όπως αυτό περιγράφεται στα 
ANSI X9.63 και IEEE P1363. 

Τέλος υποστηρίζεται το συµµετρικό κρυπτογραφικό σχήµα AES. 

6.7 Ο κρυπτογραφικός παροχέας BouncyCastle 
Η βιβλιοθήκη µε τίτλο «The Legion of the Bouncy Castle Java Cryptography API» 
παρέχει µια ελαφριά κρυπτογραφική διεπιφάνεια  για Java, ένα πλήρη κρυπτογραφικό 
παροχέα για το JCE και το JCA, καθώς και µια ανοιχτή υλοποίηση του JCE και 
κάποια άλλα προγραµµατιστικά εργαλεία. ∆ιατίθεται σε εκδόσεις για το JDK αλλά 
και το J2ME που προορίζεται για φορητές συσκευές µε περιορισµένες δυνατότητες 
και επεξεργαστική ισχύ. ∆ηµιουργήθηκε για να προσφέρει στον προγραµµατιστή τη 
δυνατότητα για ταχύτατη ανάπτυξη κρυπτογραφικών εφαρµογών προσφέροντάς του 
ένα σύνολο από µηχανισµούς έτοιµους προς χρήση που αντιστοιχούν σε 
κρυπτογραφικούς αλγόριθµους τους οποίους το JCE και το JCA δεν υποστηρίζουν. 

Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα του BouncyCastle είναι ότι έχει προέλευση από 
την Αυστραλία και έτσι δεν υπόκειται στην Αµερικάνικη νοµοθεσία περί εξαγωγής 
µηχανισµών ισχυρής κρυπτογράφησης. 
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Κεφάλαιο 7. Λειτουργικότητα και ανάπτυξη της εφαρµογής 
αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών µηνυµάτων 
Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας κρίθηκε σκόπιµη η ανάπτυξη ενός 
προγράµµατος το οποίο θα ενσαρκώνει όσα µελετήθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο και 
θα αξιοποιεί όσα αποκοµίστηκαν από την ανάλυση τους. 

Η εφαρµογή αυτή έχει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης µηνυµάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε κρυπτογράφηση πριν την αποστολή τους και 
αποκρυπτογράφηση µετά τη λήψη τους µε κρυπτοσύστηµα ελλειπτικων καµπύλων. 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε σαν αναφορά µια παρεµφερής 
εφαρµογή που παρουσιάζεται στα πλαίσια του βιβλίου «Java Cryptography» του 
Jonathan Knudsen η οποία όµως βασίζεται σε κρυπτογραφία των µηνυµάτων µε τον 
αλγόριθµο ElGamal. 

Το περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της εφαρµογής 
είναι το Eclipse, το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα. Αυτό 
αποτελεί µια αρθρωτή πλατφόρµα µε πολλές δυνατότητες επέκτασης, είναι γραµµένο 
σε Java και έχει µεταφερθεί και εκτελεστεί µε επιτυχία σε διάφορα λειτουργικά 
συστήµατα που υποστηρίζουν Java. 

Η εφαρµογή που λέγεται CipherMail, είναι ένα πρόγραµµα αποστολής και λήψης 
µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης πριν την 
αποστολή ενός µηνύµατος και αντίστοιχα αποκρυπτογράφησης µετά από τη λήψη. 
Απαρτίζεται από ένα σύνολο από κλάσεις και κάθε µία από αυτές έχει κάποιες 
αρµοδιότητες για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής.  

7.1 Χρήση του προγράµµατος 
Το κυρίως παράθυρο του CipherMail αναπαριστά ένα γραµµατοκιβώτιο. Το αριστερό 
τµήµα του παραθύρου περιέχει µία λίστα από ληφθέντα µηνύµατα, ενώ στο δεξί 
µέρος εµφανίζεται το σώµα των µηνυµάτων, ένα τη φορά όπως αυτά επιλέγονται από 
το αριστερό τµήµα (Σχήµα 7.1). Το κουµπί Get ανακτά µηνύµατα από το διακοµιστή 
και το κουµπί Compose ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο όπου µπορεί να δηµιουργηθεί 
ένα νέο µήνυµα. Στη µπάρα της βάσης του παραθύρου εµφανίζονται πληροφοριακά 
µηνύµατα. 
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σχήµα 7.1 Η όψη της εφαρµογής CipherMail 

 

7.1.1 Αρχικές ρυθµίσεις 

Όπως όλα τα προγράµµατα διαβίβασης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το CipherMail 
χρειάζεται να ξέρει µερικές πληροφορίες για τους διακοµιστές που θα 
χρησιµοποιήσει. Πριν εκτελεστεί λοιπόν πρέπει να συνταχθεί σωστά το αρχείο 
προτιµήσεων έτσι ώστε να παρέχει στο πρόγραµµα αυτές τις πληροφορίες. Επίσης θα 
χρειαστεί να κατασκευαστεί και το αρχείο µε τα κλειδιά τα οποία θα χρησιµοποιεί το 
πρόγραµµα προκειµένου να κρυπτογραφεί τα εξερχόµενα µηνύµατα (δηµόσια κλειδιά 
παραληπτών) και να αποκρυπτογραφεί τα εισερχόµενα (ιδιωτικό κλειδί χρήστη). 
Αντίστοιχα θα χρησιµοποιεί τα κλειδιά αυτά για την επιβεβαίωση των υπογραφών. 

7.1.2 Αρχείο ρυθµίσεων 

Το αρχείο ρυθµίσεων πληροφορεί το CipherMail σχετικά µε τους διακοµιστές που θα 
χρησιµοποιήσει, σχετικά µε την ταυτότητα του χρήστη και σχετικά µε το όνοµα του 
αρχείου που περιέχει τα κλειδιά. 

Παρατίθενται τα περιεχόµενα από ένα τυπικό αρχείο ρυθµίσεων:  
POP3=localhost 

User=kostas 

Password=egelados 

SMTP=localhost 

Email=kostas@piston 
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KeyManager=psarras.ser  

Η εφαρµογή έχει τη δυνατότητα να µαθαίνει για το ποιο αρχείο ρυθµίσεων πρέπει να 
συµβουλευτεί και δυναµικά αν το περάσουµε σαν  θεσιακή παράµετρο στην εντολή 
κλήσης του, π.χ. C:\>java CipherMail kostas.cnf 

7.1.2 Τα κλειδιά 

Με τη χρήση του βοηθητικού προγράµµατος KeyManager έχουµε τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουµε κλειδιά και να τα τοποθετήσουµε σε ένα αρχείο.Τα κλειδιά που 
πρέπει να τοποθετήσουµε στο αρχείο που θα υποδείξουµε στο CipherMail να 
φορτώσει πρέπει να είναι όλα τα δηµόσια κλειδιά των ατόµων που είναι επιθυµητό να 
επικοινωνεί µαζί τους ο χρήστης της εφαρµογής και το ιδιωτικό κλειδί του ίδιου του 
χρήστη. 

Η δηµιουργία ενός αρχείου κλειδιών γίνεται µε την επιλογή –c του KeyManager, π.χ.  
C:\www\webroot\prjs\eclipse\cipher3>java 
egelados.security.ciphermail.KeyManager -c kostas.ser Kostas 

Initializing the KeyPairGenerator... 

Generating the key pair... 

Done. 

Η εξαγωγή ενός κλειδιού από κάποιο αρχείο γίνεται µε την επιλογή –e. Το παρακάτω 
παράδειγµα εξάγει το δηµόσιο κλειδί του Kostas από το αρχείο kostas.ser 
C:\www\webroot\prjs\eclipse\cipher3>java 
egelados.security.ciphermail.KeyManager -e kostas.ser Kostas 
kostas_pubkey.ser 

JonathanKey.ser 

Done. 

Ένα τέτοιο αρχείο πρέπει να διανεµηθεί σε όλους όσους θέλει ο χρήστης Kostas να 
επικοινωνήσει. Η διανοµή πρέπει να γίνει µε ασφαλή τρόπο, όπως στέλνοντας το 
αρχείο πάνω από µία ασφαλή σύνδεση SSL. 

Η εισαγωγή κλειδιών από τέτοια αρχεία σε άλλα αρχεία κλειδιών γίνεται µε την 
επιλογή –i του KeyManager, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
C:\www\webroot\prjs\eclipse\cipher3>java 
egelados.security.ciphermail.KeyManager -i keys.ser kostas_pubkey.ser 

Done. 

7.1.3 Λήψη και ανάγνωση µηνυµάτων 

Η λήψη των µηνυµάτων γίνεται µε το πάτηµα του κουµπιού Get. Τότε το CipherMail 
θα συνδεθεί στο διακοµιστή POP3 και θα ανακτήσει τα µηνύµατα του χρήστη (χωρίς 
να τα σβήσει από εκεί). Το θέµα κάθε µηνύµατος θα εµφανιστεί στο αριστερό τµήµα 
του παραθύρου του CipherMail και η εµφάνιση του σώµατος κάποιου µηνύµατος 
γίνεται µε πάτηµα επάνω στο θέµα, οπότε και εµφανίζεται στο δεξί µέρος του 
παραθύρου. Τότε αν το µήνυµα είναι καθαρού κειµένου απλά εµφανίζεται, ενώ αν 
είναι κρυπτογραφηµένο εµφανίζεται αφού πρώτα αποκρυπτογραφηθεί. 
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7.1.4 Αποστολή µηνυµάτων 

Η δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος γίνεται πατώντας το κουµπί Compose. Στο νέο 
παράθυρο που θα εµφανιστεί ο χρήστης θα βρει τρία πεδία. Στο πρώτο µπορεί να 
πληκτρολογήσει τη διεύθυνση του παραλήπτη, στο δεύτερο το περιεχόµενο του 
µηνύµατος και από το τρίτο µπορεί να επιλέξει το όνοµα του κλειδιού του 
προτιθέµενου παραλήπτη. Με αυτό το όνοµα το CipherMail θα αναζητήσει το 
αντίστοιχο δηµόσιο κλειδί στο αρχέιο κλειδιών. Η αποστολή του µηνύµατος γίνεται 
µε το πάτηµα του κουµπιού Send. Μόλις συµβεί αυτό το CipherMail κρυπτογραφεί το 
µήνυµα και το αποστέλλει στον προορισµό του. 

7.2 Αρχιτεκτονική 
Ο πυρήνας της εφαρµογής είναι η κλάση Message που καψουλοποιεί ένα µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι άλλες τέσσερις κλάσεις χρησιµοποιούν την Message 
όπως φαίνεται παρακάτω: 

Η POP3 διαχειρίζεται τη σύνδεση µε το διακοµιστή µηνυµάτων POP3. Λαµβάνει 
µηνύµατα από το διακοµιστή και τα µετατρέπει σε στιγµιότυπα της Message. 

Η SMTP διαχειρίζεται τη σύνδεση µε το διακοµιστή µηνυµάτων SMTP. Μπορεί να 
µετατρέψει ένα στιγµιότυπο της Message σε εξερχόµενο µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

Η Composer είναι ένα παράθυρο που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία νέων 
στιγµιοτύπων της Message. 

H CipherMail είναι το κυρίως παράθυρο της εφαρµογής και διατηρεί τη λίστα των 
στιγµιοτύπων της Message (γραµµατοκιβώτιο) και µπορεί να εµφανίσει τα 
περιεχόµενα των µηνυµάτων. 

Από όλες τις κλάσεις η CipherMail είναι η µόνη που χειρίζεται κρυπτογραφικά 
θέµατα. Η Message το µόνο που κάνει είναι να καψουλοποιεί δεδοµένα µηνυµάτων, 
χωρίς να λαµβάνει υπόψιν αν τα περιεχόµενα τους είναι κρυπτογραφηµένα. Η POP3 
και η SMTP είναι επιφορτισµένες µε τη διαβίβαση µηνυµάτων από και προς τους 
διακοµιστές µηνυµάτων και η Composer δηµιουργεί ένα νέο στιγµιότυπο της 
Message (καθαρού κειµένου). Η CipherMail είναι η κλάση που κρυπτογραφεί τα 
περιεχόµενα των µηνυµάτων πριν αποσταλλούν και τα αποκρυπτογραφεί πριν αυτά 
εµφανιστούν. 

Επίσης η εφαρµογή χρησιµοποιεί ένα βοηθητικό πρόγραµµα που αποτελείται από µία 
κλάση την KeyManager για το χειρισµό των κλειδιών. 
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σχήµα 7.2 Τα δοµικά στοιχεία της εφαρµογής CipherMail 

Στο παραπάνω σχήµα παριστάνεται διαγραµµατικά ο τρόπος µε τον οποίο 
συνεργάζονται οι επιµέρους κλάσεις για να συνθέσουν τη λειτουργικότητα της 
εφαρµογής. 

7.3 Μορφοποίηση µηνύµατος 
Η κλάση Message καψουλοποιεί µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπως αυτά 
περιγράφονται στο RFC 822. Ωστόσο το σώµα του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος 
κωδικοποιείται µε τρόπο που που προσδιορίζει η εφαρµογή. 

Έτσι στην αρχή του µηνύµατος βρίσκεται η συµβολοσειρά «CipherMail:» που 
ακολουθείται από µια µεταβλητού µήκους σειρά χαρακτήρων κωδικοποιηµένη κατά 
base64. Αυτή η επιλογή υπαγορεύεται από το γεγονός ότι κάποιοι διακοµιστές 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο διαδίκτυο µπορούν να διαβιβάσουν µόνο 7 bit 
δεδοµένων ανά byte. Επειδή λοιπόν το κρυπτογραφηµένο µας µήνυµα στην 
πρωτογενή του µορφή είναι ένας πίνακας από byte των 8 bit τον κωδικοποιούµε µε 
αυτόν τον τρόπο προκειµένου να εξασφαλίσουµε την ακέραια διαβίβαση των 
µηνυµάτων. 

Η σειρά χαρακτήρων που έχει κωδικοποιηθεί κατά base64 περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

• Το όνοµα του αποστολέα 

• Την υπογραφή του αποκρυπτογραφηµένου σώµατος του µηνύµατος 

• Το κρυπτογραφηµένο σώµα του µηνύµατος 

Ας υποθέσουµε ότι η Αλίκη θέλει να στείλει ένα µήνυµα στον Μποµπ. Η Αλίκη 
πρέπει να έχει ήδη ένα ζευγάρι κλειδιών για κρυπτογραφία µε το κρυπτογραφικό 
σχήµα ECIES. Επίσης πρέπει να γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί του Μποµπ. Το 
πρόγραµµα CipherMail στην µεριά της Αλίκης ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία 
για τη δηµιουργία του εξερχόµενου µηνύµατος. 
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• Το σώµα του µηνύµατος κρυπτογραφείται µε το ιδιωτικό κλειδί της Αλίκης 

και το δηµόσιο κλειδί του Μποµπ µε ασύµµετρο αλγόριθµο  ελλειπτικών 
καµπύλων (ECIES) 

• Το όνοµα της Αλίκης και το κρυπτογραφηµένο σώµα τοποθετούνται µαζί σε 
ένα πίνακα από byte και κωδικοποιούνται κατά base64. Η συµβολοσειρά 
«CipherMail:» τοποθετείται πριν από τη σειρά χαρακτήρων base64 και όλα τα 
παραπάνω απαρτίζουν το σώµα του µηνύµατος που θα αποσταλλεί. 

Από την άλλη ο Μποµπ έχει ένα ζεύγος κλειδιών ECIES και διαθέτει επίσης και το 
δηµόσιο κλειδί της Αλίκης. Όταν λάβει το µήνυµα το πρόγραµµά του, τηρεί την 
ακόλουθει διαδικασία για να αποκρυπτογραφήσει το εισερχόµενο µήνυµα: 

• Αν το σώµα του µηνύµατος ξεκινά από «CipherMail:» το µήνυµα 
αντιµετωπίζεται ως κρυπτογραφηµένο, οπότε το υπόλοιπο του µηνύµατος 
είναι κωδικοποιηµένο κατά base64 

• Η ακολουθία χαρακτήρων base64 αποκωδικοποιείται σε πίνακα από byte 

• Από τον πίνακα εξάγονται τα τµήµατα µε το όνοµα του αποστολέα και το 
κρυπτογραφηµένο σώµα του µηνύµατος 

• Το σώµα αποκρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί του Μποµπ. 

7.4 Η δοµή του προγράµµατος KeyManager 

7.4.1 Γενικά για τη διαχείριση κλειδιών στη Java 

Η διαχείριση κλειδιών αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τους 
σχεδιαστές εφαρµογών κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού. Το JDK επιλαµβάνεται 
του θέµατος µε την επιστράτευση διαφόρων σχετικών µηχανισµών που αντιστοιχούν 
σε κλάσεις και διεπιφάνειες των πακέτων του. Από τους διαθέσιµους µηχανισµούς 
στα πλαίσια της παρούσης θα χρησιµοποιηθούν οι γεννήτριες κλειδιών (Key 
Generators)  και οι µηχανισµοί  διαχείρισης κλειδιών που εκπληρώνουν τον 
προορισµό τους υιοθετώντας ένα µοντέλο βασισµένο στις λεγόµενες ταυτότητες 
(Identities). 

Για τα κλειδιά στη Java πρωταρχικής σηµασίας είναι η διεπιφάνεια  java.security.key 
που καψουλοποιεί ένα κρυπτογραφικό κλειδί. ∆ιαθέτει τρεις µόνο µεθόδους, τις 
οποίες υιοθετούν και άλλες διεπιφάνειες που επεκτείνουν τη java.security.key όπως η 
java.security.Publickey, η java.security.PrivateKey και η javax.crypto.SecretKey που 
υπάγεται στο JCE. Ακόµη, καθώς τα δηµόσια και ιδιωτικά κλειδιά παράγονται πάντα 
σε ζεύγη, το JDK διαθέτει άλλη µία κλάση τη java.security.KeyPair που 
καψουλοποιεί ένα τέτοιο ζεύγος.  

Τα κλειδιά λοιπόν δηµιουργούνται από γεννήτριες όπως ήδη αναφέρθηκε. Αυτές είναι 
ειδικές κλάσεις που δηµιουργούν τυχαία κλειδιά και υπάρχουν σε δύο τύπους. Ένα 
για την παραγωγή ασύµµετρων κρυπτογραφηµάτων και υπογραφών και ένα για 
συµµετρικά κρυπτογραφήµατα. Οι γεννήτριες χρησιµοποιούνται κατόπιν 
αρχικοποίησης είτε µε αφηρηµένο τρόπο είτε για συγκεκριµένο αλγόριθµο. 

Για τη διαχείριση έπειτα των παραγοµένων κλειδιών, το JDK αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα µε ένα σύνολο από κλάσεις χτισµένες γύρω από τη java.security.Identity. 
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Η Identity αντιπροσωπεύει µια οντότητα που κατέχει ένα δηµόσιο κλειδί. Επίσης 
υπάρχει η IdentityScope που αντιπροσωπεύει µια οµάδα από αντικείµενα τύπο 
Identity και µάλιστα έχουν τη δυνατότητα να περιλαµβάνουν άλλες IdentityScopes. 
Τέλος υπάρχει µια επέκταση της Identity, η java.security.Signer είναι ένα υπερσύνολο 
της Identity που κατέχει και ένα ιδιωτικό κλειδί. 

Για τη διαχείριση των κλειδιών της εφαρµογής που αναπτύσσεται στα πλαίσια της 
παρούσης κατασκευάστηκε ένα βοηθητικό πρόγραµµα που εκτελείται ανεξάρτητα σε 
περιβάλλον προτροπής εντολών (CLI). 

Το πρόγραµµα αυτό καψουλοποιεί ένα ζευγάρι δηµόσιου και ιδιωτικού κλειδιού και 
µία λίστα από ταυτότητες. Το KeyManager είναι ένα IdentityScope  µε ένα ιδιωτικό 
κλειδί και έχει τη δυνατότητα να φορτώνει τον εαυτό της και να τον σώζει σε αρχείο.  

Οι παράµετροι που µπορεί να δεχτεί η KeyManager έχουν παρουσιαστεί στην 
παράγραφο 7.1.2. Το µεγαλύτερο µέρος της κλάσης ασχολείται µε την υλοποίηση των 
µεθόδων της διεπιφάνειας IdentityScope και της δυνατότητας κλήσης του 
προγράµµατος µε θεσιακές παραµέτρους από την προτροπή εντολών του 
λειτουργικού συστήµατος.  

7.4.2 Τα λογικά τµήµατα και οι λειτουργίες τους στην κλάση KeyManager 

Εσωτερικά η KeyManager χρησιµοποιεί ένα πίνακα Hashtable για να παρακολουθεί 
τις ταυτότητες και το ιδιωτικό κλειδί που περιέχει. 
package egelados.security.ciphermail;  

  

import java.io.*;  

import java.security.*;  

import java.text.NumberFormat;  

import java.util.*;  

  

public class KeyManager  

    extends IdentityScope {  

  protected PrivateKey mPrivateKey;  

  protected Hashtable mIdentities;  

Η KeyManager  σώζει τον εαυτό της µε τη χρήση της µεθόδου σειριοποίησης 
αντικειµένων. 
protected transient String mKeyFile;  

Ο µοναδικός κατασκευαστής της KeyManager είναι protected. Η δηµιουργία 
στιγµιοτύπων της KeyManager γίνεται µε ένα όνοµα και ένα ζεύγος κλειδιών. 
  protected KeyManager(String name, KeyPair pair) {  

    super(name);  

    try { setPublicKey(pair.getPublic()); }  

    catch (KeyManagementException kme) {}  

    mPrivateKey = pair.getPrivate();  
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    mIdentities = new Hashtable();  

  }  

Οι επόµενες 6 µέθοδοι είναι υλοποιήσεις αφηρηµένων µεθόδων της IdentityScope. 
Χρησιµοποιούν τον εσωτερικό πίνακα Hashtable για τη διαχείριση της λίστας µε τις 
ταυτότητες. 
  public int size() { return mIdentities.size(); }  

  public Enumeration identities() { return mIdentities.elements(); }  

    

  public synchronized Identity getIdentity(String name) {  

    Enumeration e = mIdentities.elements();  

    while (e.hasMoreElements()) {  

      Identity i = (Identity)e.nextElement();  

      if (i.getName().equals(name))  

        return i;  

    }  

    return null;  

  }  

    

  public Identity getIdentity(PublicKey key) {  

    return (Identity)mIdentities.get(key);  

  }  

    

  public synchronized void addIdentity(Identity identity)  

      throws KeyManagementException {  

    if (mIdentities.contains(identity))  

      throw new KeyManagementException("This KeyManager already 
contains "  

          + identity.getName() + ".");  

    if (mIdentities.containsKey(identity.getPublicKey()))  

      throw new KeyManagementException("This KeyManager already 
contains "  

          + identity.getName() + "'s key.");  

    mIdentities.put(identity.getPublicKey(), identity);  

  }  

      

  public synchronized void removeIdentity(Identity identity)  

      throws KeyManagementException {  

    PublicKey key = identity.getPublicKey();  

    if (mIdentities.containsKey(key))  

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 83 



Ψαρράς Κωνσταντίνος  «∆ιαβίβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρήση 
κρυπτοσυστήµατος ελλειπτικών καµπυλών» 

 
      mIdentities.remove(key);  

    else  

      throw new KeyManagementException("This KeyManager does not 
contain "  

          + identity.getName() + ".");  

  }  

Για ευκολία η KeyManager επιστρέφει το δηµόσιο κλειδί στο οποίο αντιστοιχεί σε 
δεδοµένο όνοµα. 
  public synchronized PublicKey getPublicKey(String name) {  

    if (name.equals(getName()))  

      return getPublicKey();  

    return getIdentity(name).getPublicKey();  

  }  

Το ιδιωτικό κλειδί µπορεί να ανακτηθεί µε την getPrivateKey().  
public PrivateKey getPrivateKey() { return mPrivateKey; }  

Η KeyManager περιλαµβάνει µια υπερφορτωµένη έκδοση της addIdentity() που 
δέχεται ένα όνοµα και ένα δηµόσιο κλειδί. ∆ηµιουργεί µια KeyManagerIdentity και 
την προσθέτει στο αντικείµενο KeyManager. 
   public void addIdentity(String name, PublicKey key)  

      throws KeyManagementException {  

    Identity i = new KeyManagerIdentity(name);  

    i.setPublicKey(key);  

    addIdentity(i);  

  }  

Η µέθοδος  getInstance() χρησιµοποιείται για την ανάκτηση του KeyManager από ένα 
αρχείο το οποίο επιχειρεί να αποσειριοποιήσει. Αν αυτό επιτύχει δίνει τιµή στη 
µεταβλητή mKeyFile ώστε το KeyManager να ξέρει που θα σώσει τον εαυτό του. 
   public static KeyManager getInstance(String file)  

      throws IOException, ClassNotFoundException {  

    ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(  

        new FileInputStream(file));  

    KeyManager km = (KeyManager)in.readObject();  

    in.close();  

    km.mKeyFile = file;  

    return km;  

  }  

Τα καινούργια αντικείµενα KeyManagers πρέπει να δηµιουργούνται µε ένα όνοµα και 
ένα ζεύγος κλειδιών. Η στατική µέθοδος create() αναλαµβάνει αυτήν τη λειτουργία 
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καλώντας τον protected κατασκευαστή KeyManager. Έτσι όπως η getInstance(), η 
create() δίνει τιµή στη µεταβλητή mKeyFile. 
  public static KeyManager create(String file, String name, KeyPair 

 pair) {  

    KeyManager km = new KeyManager(name, pair);  

    km.mKeyFile = file;  

    return km;  

  }  

Η µέθοδος save() απλά επιχειρεί να σειριοποιήσει το αντικείµενο KeyManager στο 
αρχείο µε όνοµα την τιµή της µεταβλητής mKeyFile. 
  public synchronized void save() {  

    try {  

      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(  

          new FileOutputStream(mKeyFile));  

      out.writeObject(this);  

      out.close();  

    }  

    catch (Exception e) {  

      System.out.println("KeyManager.save: " + e.toString());  

    }  

  }  

Η εσωτερική κλάση KeyManagerIdentity χρησιµοποιείται στην addIdentity(), όπως 
αναφέρθηκε. Αποτελεί υποκλάση της αφηρηµένης Identity και παρέχει ένα µοναδικό 
κατασκευαστή που δέχεται ένα όνοµα. 
  private static class KeyManagerIdentity  

      extends Identity {  

    public KeyManagerIdentity(String name) { super(name); }  

  }  

Η µέθοδος main() στην KeyManager υλοποιεί τη διεπιφάνεια γραµµής εντολών. 
  public static void main(String[] args) throws Exception {  

    if (args.length < 2) {  

      usage();  

      return;  

    }  

    String option = args[0];  

    String keyfile = args[1];  

 

    if (option.indexOf("c") != -1) {  
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      if (args.length < 5) { usage(); return; }  

      String signer = args[2];  

      String algorithm = args[3];  

      int strength =  

   NumberFormat.getInstance().parse(args[4]).intValue();  

      System.out.println("Initializing the KeyPairGenerator...");  

      KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance(algorithm);  

      kpg.initialize(strength);  

      System.out.println("Generating the key pair...");  

      KeyPair pair = kpg.genKeyPair();  

      KeyManager km = create(keyfile, signer, pair);  

      km.save();  

      System.out.println("Done.");  

    }  

    else if (option.indexOf("e") != -1) {  

      if (args.length < 4) { usage(); return; }  

      String idname = args[2];  

      String outfile = args[3];  

      KeyManager km = getInstance(keyfile);  

      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(  

          new FileOutputStream(outfile));  

      PublicKey key = km.getPublicKey(idname);  

      out.writeObject(idname);  

      out.writeObject(key);  

      out.close();  

      System.out.println("Done.");  

    }  

    else if (option.indexOf("i") != -1) {  

      if (args.length < 3) { usage(); return; }  

      String infile = args[2];  

      KeyManager km = getInstance(keyfile);  

      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(  

          new FileInputStream(infile));  

      String idname = (String)in.readObject();  

      PublicKey key = (PublicKey)in.readObject();  

      in.close();  

      km.addIdentity(idname, key);  

      km.save();  
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      System.out.println("Done.");  

    }  

    else if (option.indexOf("r") != -1) {  

      if (args.length < 3) { usage(); return; }  

      String idname = args[2];  

      KeyManager km = getInstance(keyfile);  

      Identity i = km.getIdentity(idname);  

      km.removeIdentity(i);  

      km.save();  

      System.out.println("Done.");  

    }  

    else if (option.indexOf("l") != -1) {  

      if (args.length < 2) { usage(); return; }  

      KeyManager km = getInstance(keyfile);  

      System.out.println("KeyManager contents of " + keyfile + ":");  

      System.out.println("  public and private key for " +  

    km.getName());  

      Enumeration e = km.identities();  

      while (e.hasMoreElements()) {  

        Identity i = (Identity)e.nextElement();  

        System.out.println("  public key for " + i.getName());  

      }  

    }  

  }  

 

  protected static void usage() {  

    System.out.println("Options:");  

    System.out.println("  create: -c keyfile signer algorithm 
strength");  

    System.out.println("  export: -e keyfile idname outfile");  

    System.out.println("  import: -i keyfile infile");  

    System.out.println("  remove: -r keyfile idname");  

    System.out.println("  list  : -l keyfile");  

  }  

} 

7.5 Η κλάση Message 
Η κλάση Message καψουλοποιεί ένα µήνηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Κάθε 
µήνυµα αποτελείται από επικεφαλίδες και ένα σώµα. Κάθε επικεφαλίδα απαρτίζεται 
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από ένα όνοµα και µια τιµή που χωρίζονται από µία άνω-κάτω τελεία. Επίσης κάθε 
επικεφαλίδα καταλαµβάνει µία ή περισσότερες γραµµές του µηνύµατος. Μια κενή 
γραµµή χωρίζει τις επικεφαλίδες από το σώµα. 

Στην κλάση Message οι επικεφαλίδες παρακολουθούνται µε έναν Hashtable. Τα 
ονόµατα των επικεφαλίδων είναι τα κλειδιά του πίνακα και οι τιµές των 
επικεφαλίδων γίνονται οι τιµές του πίνακα. Μια µεταβλητή κρατάει το σώµα του 
µηνύµατος. 
import java.io.*;  

import java.util.Enumeration;  

import java.util.Hashtable;  

  

public class Message {  

  protected Hashtable mHeaders = new Hashtable();  

  protected String mBody; 

Επίσης µια µεταβλητή κρατάει την τιµή της αλλαγής γραµµής: 
  public static final String kEOL = "\r\n"; 

Ο πρώτος κατασκευαστής της Message δε δέχεται ορίσµατα. Χρησιµοποιείται όταν 
το CipherMail δηµιουργεί νέα εξερχόµενα µηνύµατα: 
  public Message() {} 

Ο δεύτερος κατασκευαστής διαβάζει τις επικεφαλίδες και το σώµα του µηνύµατος 
από το µηχανισµό BufferedReader. Πρώτα διαβάζονται και επεξεργάζονται οι 
επικεφαλίδες. Οι γραµµές που ξεκινάνε µε κενό θεωρούνται συνέχεια της 
επικεφαλίδας της προηγούµενης γραµµής. Οι υπόλοιπες γραµµές επεξεργάζονται 
εντοπίζοντας την άνω-κάτω τελεία που χωρίζει το όνοµα της επικεφαλίδας από την 
τιµή. 
  public Message(BufferedReader in) throws IOException {  

    // Read headers.  

    String line;  

    String key = null;  

    while ((line = in.readLine()).equals("") == false) {  

      if (line.startsWith("\t") || line.startsWith(" ")) {  

        if (key != null) {  

          // Add to previous key.  

          String value = (String)mHeaders.get(key);  

          value += kEOL + line;  

          mHeaders.put(key, value);  

        }  

      }  

      else {  

        int colon = line.indexOf(": ");  
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        if (colon != -1) {  

          key = line.substring(0, colon);  

          String value = line.substring(colon + 2);  

          mHeaders.put(key, value);  

        }  

      }  

    } 

Μια κενή γραµµή χωρίζει τις επικεφαλίδες από το σώµα. Μόλις συναντηθεί αυτή η 
κενή γραµµή, µπορεί να διαβαστεί αµέσως µετά το σώµα του µηνύµατος. 

Όταν διαβάζεται ένα µήνυµα από διακοµιστή POP3, η γραµµή που αποτελείται από 
µία τελεία µόνο σηµατοδοτεί το τέλος του σώµατος του µηνύµατος. 
    // Read body.  

    StringBuffer body = new StringBuffer();  

    while ((line = in.readLine()).equals(".") == false)  

      body.append(line + kEOL);  

    mBody = body.toString();  

  } 

Η τιµή µιας επικεφαλίδας µπορεί να βρεθεί µε την κλήση της µεθόδου getHeader(). 
Αυτή απλά ζητάει από τον πίνακα Hashtable την τιµή που αντιστοιχεί στο όνοµα της 
επικεφαλίδας. 
  public String getHeader(String key) {  

    return (String)mHeaders.get(key);  

  } 

Η τιµή µιας επικεφαλίδας ορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου setHeader(). Ο 
Composer χρησιµοποιεί αυτήν τη µέθοδο όταν δηµιουργεί νέα µηνύµατα. 
  public void setHeader(String key, String value) {  

    mHeaders.put(key, value);  

  } 

Οι µέθοδοι getBody() και setBody() έχουν προφανή λειτουργικότητα. 
  public String getBody() { return mBody; } 

  public void setBody(String body) { mBody = body; } 

Η µέθοδος getHeaders() επιστρέφει µια σειρά χαρακτήρων που περιέχει όλες τις 
σωστά µορφοποιηµένες επικεφαλίδες του µηνύµατος. Απλώς εκτυπώνει όλα τα ζεύγη 
κλειδιού – τιµής από τον εσωτερικό πίνακα Hashtable εισάγωντας και µια άνω-κάτω 
τελεία ανάµεσα στο όνοµα και την τιµή κάθε επικεφαλίδας. 
  public String getHeaders() {  

    StringBuffer sb = new StringBuffer();  

    Enumeration e = mHeaders.keys();  

    while (e.hasMoreElements()) {  
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      String key = (String)e.nextElement();  

      String value = (String)mHeaders.get(key);  

      sb.append(key + ": " + value + kEOL);  

    }  

    return sb.toString();  

  } 

Η µέθοδος getFull() επιστρέφει το ίδιο πράγµα µε τη µέθοδο getHeaders(), 
προσθέτοντας όµως και το σώµα του µηνύµατος. 
  public String getFull() {  

    StringBuffer sb = new StringBuffer();  

    sb.append(getHeaders());  

    sb.append(kEOL);  

    sb.append(getBody());  

    return sb.toString();  

  }  

} 

7.6 Η κλάση POP3 
Η κλάση αυτή διαχειρίζεται µια σύνδεση σε έναν διακοµιστή POP3 από τον οποίο 
ανακτά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµέιου. Υλοποιεί µόνο ένα υποσύνολο των 
εντολών του πρωτοκόλλου POP3 που µελετήθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, αυτές 
δηλαδή που χρειάζονται στην εφαρµογή για να λειτουργήσει. 

Η κλάση POP3 χρησιµοποιεί µεταβλητές µε τις οποίες παρακολουθεί τη σύνδεση στο 
διακοµιστή και τις ροές εισόδου και εξόδου προς αυτόν. 

 
import java.io.*;  

import java.net.*;  

import java.text.*;  

import java.util.StringTokenizer;  

  

public class POP3 {  

  Socket mSocket = null;  

  PrintWriter mOut;  

  BufferedReader mIn; 

Ο κατασκευαστής της κλάσης εγκαθιδρύει τη σύνδεση προς το διακοµιστή και 
προετοιµάζει τις ροές εισόδου και εξόδου. Έπειτα ελέγχει αν ο διακοµιστής 
αποκρίνεται µε το µήνυµα OK. 
  public POP3(String host) throws IOException {  

    mSocket = new Socket(host, 110);  
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    mOut = new PrintWriter(mSocket.getOutputStream(), true);  

    mIn = new BufferedReader(  

        new InputStreamReader(mSocket.getInputStream()));  

      

    getOK();  

  } 

Οι διακοµιστές POP3 που υπακούουν στο πρωτόκολλο δέχονται ένα όνοµα χρήστη 
και ένα κωδικό για να επιτρέψουν την είσοδο στην υπηρεσία. Η εκποµπή τους καθώς 
γίνεται υπό µορφή καθαρού κειµένου χαρακτηρίζεται ως µη ασφαλής. Αυτό αποτελεί 
γνωστό θέµα ασφαλείας αρκετών δηµοφιλών υπηρεσιών του διαδικτύου. Ωστόσο µε 
τη χρήση της εφαρµογής µας το µειονέκτηµα αυτό αντισταθµίζεται.  

Η εξήγηση για αυτό είναι ότι ακόµη και αν κάποιος επιτιθέµενος καταφέρει να 
αποσπάσει όνοµα χρήστη και κωδικό, αν χρησιµοποιείται το CipherMail για την 
αποστολή και λήψη µηνυµάτων, ο επιτιθέµενος θα µπορεί ίσως µόνο να διαχειριστεί 
τα µηνύµατα που βρίσκονται στο διακοµιστή (και αντιστοιχούν στο λογαριασµό 
χρήστη που απέσπασε). ∆ε θα µπορεί όµως ούτε να τα διαβάσει, ούτε και να 
δηµιουργήσει µηνύµατα υπογεγραµµένα µε τρόπο που να φαίνονται ότι τα έχει 
δηµιουργήσει ο πραγµατικός δικαιούχος του λογαριασµού καθότι αυτό προϋποθέτει 
την ύπαρξη των κατάλληλων κλειδιών. 
  public void login(String user, String password)  

      throws IOException {  

    mOut.println("USER " + user);  

    getOK();  

    mOut.println("PASS " + password);  

    getOK();  

  } 

Η παρακάτω µέθοδος size() χρησιµοποιείται για την εύρεση του πλήθους των 
µηνυµάτων που βρίσκονται στο γραµµατοκιβώτιο. 
  public int size() throws IOException { 

    mOut.println("STAT"); 

    String line = getOK();  

      

    int size = -1;  

    try {  

      StringTokenizer st = new StringTokenizer(line, " \t\r\n");  

      st.nextToken(); // Skip status message.  

      NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance();  

      size = nf.parse(st.nextToken()).intValue();  

    }  

    catch (ParseException e) {}  
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    return size;  

  } 

Η ανάκτηση των µηνυµάτων γίνεται µε κλήση της µεθόδου retrieve(). Το µήνυµα 
επιστρέφεται ως αντικείµενο τύπου Message. 
  public Message retrieve(int index) throws IOException {  

    mOut.println("RETR " + index);  

    getOK();  

      

    return new Message(mIn);  

  } 

Όταν η σύνοδος του POP3 λήξει χρησιµοποιείται η µέθοδος quit() για τη διακοπή της 
σύνδεσης. 
  public void quit() throws IOException {  

    mOut.println("QUIT");  

    try { getOK(); }  

    catch (IOException ioe) {}  

    mSocket.close();  

    mIn.close();  

    mOut.close();  

  } 

Η µέθοδος getOK() ελέγχει όπως ήδη αναφέραµε αν ο διακοµιστής αποκρίνεται στην 
εκκίνηση της επικοινωνίας µε το µήνυµα OK και οποιαδήποτε άλλη απόκριση 
προκαλεί εξαίρεση. 
  protected String getOK() throws IOException {  

    String line = mIn.readLine();  

    if (line.substring(0, 3).equals("+OK") == false) {  

      throw new IOException(line);  

    }  

    return line;  

  }  

}  

7.7 Η κλάση SMTP 
Η κλάση αυτή διαχειρίζεται τη σύνδεση σε ένα διακοµιστή SMTP που 
χρησιµοποιείται για την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Όπως και η κλάση 
POP3, υλοποιεί µόνο τις εντολές του πρωτοκόλλου που δεν ξεφεύγουν από τους 
σκοπούς της παρούσης εργασίας. 

Επίσης αντίστοιχα µε την κλάση POP3 χρησιµοποιεί µεταβλητές µε τις οποίες 
παρακολουθεί τη σύνδεση στον διακοµιστή και τις σχετικές ροές εισόδου και εξόδου. 
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import java.io.*;  

import java.net.*;  

import java.text.*;  

import java.util.StringTokenizer;  

  

public class SMTP {  

  Socket mSocket = null;  

  PrintWriter mOut;  

  BufferedReader mIn; 

Όταν δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο της κλάσης SMTP και καλείται ο 
κατασκευαστής της, ανοίγει µία σύνδεση στο συγκεκριµένο υπολογιστή και εγείρει 
τις κατάλληλες ροές εισόδου και εξόδου. Έπειτα ελέγχει για το µήνυµα 
καλωσορίσµατος του διακοµιστή µε τη µέθοδο getResponse() που παρουσιάζεται 
αργότερα. 

 
  public SMTP(String host) throws IOException {  

    mSocket = new Socket(host, 25);  

    mOut = new PrintWriter(mSocket.getOutputStream(), true);  

    mIn = new BufferedReader(  

        new InputStreamReader(mSocket.getInputStream()));  

      

    getResponse();  

  } 

Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης στο διακοµιστή SMTP απαιτείται µόνο η 
ανακοίνωση της διεύθυνσης IP που έχει το µηχάνηµα στο οποίο εκτελείται η 
εφαρµογή CipherMail. 
  public void send(String sender, Message m) throws IOException {  

    mOut.println("MAIL FROM: " + sender);  

    getResponse();  

    mOut.println("RCPT TO: " + m.getHeader("To"));  

    getResponse();  

    mOut.println("DATA");  

    getResponse();  

      

    mOut.write(m.getFull());  

    mOut.println();  

    mOut.println(".");  

    mOut.flush();  
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    getResponse();  

  } 

Η µέθοδος quit() κλείνει τη σύνδεση µε το διακοµιστή. 
   public void quit() throws IOException {  
    mOut.println("QUIT");  

    try { getResponse(); }  

    catch (IOException ioe) {}  

    mSocket.close();  

    mIn.close();  

    mOut.close();  

  } 

Τέλος η µέθοδος getResponse() χρησιµοποιείται για τη βεβαίωση σωστής λήψης των 
εκποµπών της εφαρµογής από τον διακοµιστή. Όλες αυτές  οι αποκρίσεις έχουν ένα 
σχετικό τριψήφιο κωδικό. Οι κωδικοί που είναι µικρότεροι από 400 φανερώνουν 
επιτυχία. Στην περίπτωση που η µέθοδος λάβει κωδικό µεγαλύτερο από 400 
προκαλείται εξαίρεση καταδεικνύοντας το λάθος που συνέβη. 
  protected String getResponse() throws IOException {  

    String line;  

    do line = mIn.readLine();  

    while (mIn.ready());  

      

    try {  

      NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance();  

      String codeString = line.substring(0, 3);  

      int code = nf.parse(codeString).intValue();  

      if (code >= 400)  

        throw new IOException(line);  

    }  

    catch (ParseException pe) {  

      throw new IOException("No response code: " + line);  

    }  

    return line;  

  }  

}  

7.8 Η κλάση Composer 
Η κλάση Composer αποτελεί το παράθυρο που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
νέων µηνυµάτων. Πρόκειται για µια υποκλάση του Frame και περιέχει µεταβλητές 
που αντιπροσωπεύουν τα χειριστήριά του. 
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import java.awt.*;  

import java.awt.event.*;  

import java.io.*;  

import java.security.Identity;  

import java.util.Properties;  

import java.util.Enumeration;  

  

import oreilly.jonathan.security.KeyManager;  

  

public class Composer  

    extends Frame  

    implements ActionListener {  

  protected TextField mToField, mSubjectField;  

  protected Choice mKeyChoice;  

  protected TextArea mMessageArea;  

  protected Button mSendButton; 

Η κλάση Composer επίσης περιέχει µια αναφορά στο στιγµιότυπο της CipherMail  
που τη δηµιούργησε. Όταν το νέο µήνυµα δηµιουργηθεί η Composer ζητά από τη 
CipherMail να αποστείλει το µήνυµα. 
  protected CipherMail mCipherMail; 

Όταν δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο της Composer απλά προετοιµάζει τη γραφική 
διεπιφάνειά του και τον χειρισµό γεγονότων µε την κλήση της setupWindow() και της 
wireEvents() που θα αναλυθούν αργότερα. Η µέθοδος populateKeys() καλείται για 
την πλήρωση του πεδίου που λέγεται Key µε τα κλειδιά που προµηθεύει η 
KeyManager. 
  public Composer(CipherMail cm, KeyManager km) {  

    super("New message");  

    mCipherMail = cm;  

      

    setupWindow();  

    populateKeys(km);  

    wireEvents();  

    show();  

  } 

Το παράθυρο του Composer έχει µόνο ένα κουµπί το Send. Αν πατηθεί η Composer 
κατασκευάζει ένα νέο Message και ζητά από το αντικείµενο CipherMail να το 
αποστείλλει. Τότε το παράθυρο του Composer αυτοκαταργείται µε την κλήση της 
dispose(). 
  public void actionPerformed(ActionEvent ae) {  

    // Construct message.  
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    Message m = new Message();  

    m.setHeader("To", mToField.getText());  

    m.setHeader("Subject", mSubjectField.getText());  

    m.setBody(mMessageArea.getText());  

    // Hide ourselves.  

    setVisible(false);  

    // Ask CipherMail to send it.  

    mCipherMail.sendMessage(m, mKeyChoice.getSelectedItem());  

    // Clean up.  

    dispose();  

  } 

Η µέθοδος setupWindow() απλώς τοποθετεί τα συστατικά του Composer στις 
κατάλληλες θέσεις του παραθύρου. 

  
  protected void setupWindow() {  

    setFont(new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 12));  

    setSize(450, 300);  

    setLocation(200, 200);  

      

    setLayout(new BorderLayout());  

      

    Panel p = new Panel(new GridLayout(2, 1));  

    Panel pi = new Panel(new FlowLayout());  

    pi.add(new Label("To:"));  

    pi.add(mToField = new TextField(32));  

    p.add(pi);  

    pi = new Panel(new FlowLayout());  

    pi.add(new Label("Subject:"));  

    pi.add(mSubjectField = new TextField(16));  

    pi.add(new Label("Key:"));  

    pi.add(mKeyChoice = new Choice());  

    p.add(pi);  

    add(p, BorderLayout.NORTH);  

  

    add(mMessageArea = new TextArea(40, 12), BorderLayout.CENTER);  

    mMessageArea.setFont(new Font("Courier", Font.PLAIN, 12));  

      

    p = new Panel(new FlowLayout());  
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    p.add(mSendButton = new Button("Send"));  

    add(p, BorderLayout.SOUTH);  

  } 

Η µέθοδος wireEvents() ορίζει το µηχανισµό χειρισµού γεγονότων του Composer. 
Πρώτα δηµιουργεί µια εσωτερική κλάση που θα κλείσει το παράθυρο όταν πατηθεί το 
κουµπί Close. Έπειτα προετοιµάζει τον Composer να λάβει ActionEvents όταν 
πατηθεί το κουµπί Send. 
  protected void wireEvents() {  

    addWindowListener(new WindowAdapter() {  

      public void windowClosing(WindowEvent e) {  

        dispose();  

      }  

    });  

      

    mSendButton.addActionListener(this);  

  } 

Τέλος η µέθοδος populateKeys() διαβάζει όλα τα ονόµατα κλειδιών που προµηθεύει ο 
KeyManager και τα τοποθετεί στο πεδίο Key. 
  protected void populateKeys(KeyManager km) {  

    mKeyChoice.removeAll();  

    Enumeration e = km.identities();  

    while (e.hasMoreElements())  

      mKeyChoice.add(((Identity)e.nextElement()).getName());  

    mKeyChoice.add(km.getName());  

  }  

} 

7.9 Η κλάση Ciphermail 
Η κλάση CipherMail περιέχει τόσο τη γραφική διεπιφάνεια της εφαρµογής όσο και 
όλη τη λογική της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης των µηνυµάτων. Στην 
παρουσίαση του κώδικά της θα δοθεί βαρύτητα στα κοµµάτια που ασχολούνται µε τα 
κρυπτογραφικά ζητήµατα. 
import java.awt.*;  

import java.awt.event.*;  

import java.io.*;  

import java.security.*;  

import java.util.Properties;  

  

import javax.crypto.*;  

import javax.crypto.spec.*;  
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import oreilly.jonathan.security.KeyManager;  

  

public class CipherMail  

    extends Frame  

    implements ActionListener, ItemListener {  

  protected List mMessageList;  

  protected TextArea mMessageArea;  

  protected Button mGetButton, mComposeButton;  

  protected Label mStatusLabel;  

    

  protected Properties mPreferences;  

  protected Message[] mMessages;  

  protected KeyManager mKeyManager;  

    

  protected static final String kBanner = "CipherMail v1.0"; 

Ο κατασκευαστής της CipherMail ετοιµάζει τη γραφική διεπιφάνεια του παραθύρου 
και φορτώνει το αρχείο προτιµήσεων. 
  public CipherMail(String preferencesFile) throws Exception {  

    super(kBanner);  

      

    setupWindow();  

    wireEvents();  

    setVisible(true);  

      

    loadPreferences(preferencesFile);  

          

    setStatus("Welcome to " + kBanner + ", " + mKeyManager.getName() 
+ "."); 

  } 

Το παράθυρο της CipherMail διαθέτει δύο κουµπιά. Το κουµπί Get στέλνει µήνυµα 
στη µέθοδο getMessages() για να ανακτήσει τα µηνύµατα από το διακοµιστή POP3. 
Το κουµπί Compose προκαλεί τη δηµιουργία ενός παραθύρου για την δηµιουργία 
ενός νέου µηνύµατος. 
  public void actionPerformed(ActionEvent ae) {  

    if (ae.getSource() == mGetButton)  

      getMessages();  

    else if (ae.getSource() == mComposeButton)  

      new Composer(this, mKeyManager);  
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  } 

Όποτε επιλέγονται στοιχεία στη λίστα µηνυµάτων στο αριστερό τµήµα του 
παραθύρου, διαβιβάζονται σε αυτήν την κλάση τα αντίστοιχα γεγονότα µέσω της 
ItemEvent. Η εµφάνιση του αντίστοιχου µηνύµατος στο δεξί τµήµα του παραθύρου 
γίνεται µε την κλήση της µεθόδου selectMessage(): 
  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {  

    if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {  

      selectMessage(mMessageList.getSelectedIndex());  

    }  

  } 

Η µέθοδος selectMessage() εµφανίζει τις επικεφαλίδες και το σώµα του 
συγκεκριµένου µηνύµατος στη δεξιά περιοχή κειµένου του παραθύρου. Επιχειρεί να 
αποκρυπτογραφήσει το σώµα του µηνύµατος µε τη χρήση της µεθόδου decrypt(). Αν 
το σώµα του µηνύµατος δεν ήταν κρυπτογραφηµένο, η decrypt() το επιστρέφει 
αµετάβλητο. Επίσης η selectMessage() ορίζει τη µπάρα στην κορυφή και στη βάση 
του παραθύρου του CipherMail να περιέχει το θέµα και τον αποστολέα του 
µηνύµατος αντίστοιχα. 
  protected void selectMessage(int index) {  

    Message m = mMessages[index];  

    try { mMessageArea.setText(m.getHeaders() +  

        "\r\n" + decrypt(m.getBody())); }  

    catch (Exception e) { mMessageArea.setText(e.toString()); }  

    String d = m.getHeader("Subject") +  

        "[" + m.getHeader("From") + "]";  

    setTitle(d);  

  } 

Όταν το κουµπί Get πατηθεί, η µέθοδος getMessages() καλείται για να ανακτήσει τα 
µηνύµατα από το διακοµιστή POP3. Ένα αντικείµενο POP3 χρησιµοποιείται για τη 
διαχείριση της σύνδεσης µε το διακοµιστή. Το όνοµα του διακοµιστή, το όνοµα 
χρήστη και ο κωδικός εξάγονται από το αρχείο προτιµήσεων του χρήστη.  

Ενώ τα µηνύµατα ανακτούνται προστίθενται στην εσωτερική λίστα µηνυµάτων 
(mMessages) του CipherMail και στη λίστα του γραµµατοκιβωτίου του χρήστη στο 
αριστερό τµήµα του παραθύρου. Το πρώτο µήνυµα που λαµβάνεται εµφανίζεται 
αυτόµατα. 
  protected void getMessages() {  

    try {  

      String host = mPreferences.getProperty("POP3");  

      String user = mPreferences.getProperty("User");  

      String password = mPreferences.getProperty("Password");  

      // Clean out current messages.  

      mMessageList.removeAll();  
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      setTitle(kBanner);  

      mMessageArea.setText("");  

      // Open POP3 connection.  

      setStatus("Connecting to " + host + "...");  

      POP3 pop3 = new POP3(host);  

      // Login.  

      setStatus("Logging in as " + user);  

      pop3.login(user, password);  

      // Get messages.  

      setStatus("Checking message list size...");  

      int size = pop3.size();  

      mMessages = new Message[size];  

      for (int i = 1; i <= size; i++) {  

        setStatus("Retrieving message " + i + " of " + size + "...");  

        Message m = pop3.retrieve(i);  

        mMessages[i - 1] = m;  

        String d = m.getHeader("Subject") +  

            "[" + m.getHeader("From") + "]";  

        mMessageList.add(d);  

        // Display the first one right away.  

        if (i == 1) {  

          mMessageList.select(0);  

          selectMessage(0);  

        }  

      }  

        

      // Clean up.  

      setStatus("Cleaning up...");  

      pop3.quit();  

      setStatus("Done.");  

    }  

    catch (IOException ioe) {  

      setStatus(ioe.toString());  

    }  

  } 

Όταν δηµιουργείται ένα µήνυµα σε παράθυρο του Composer αποστέλλεται µε τη 
χρήση της µεθόδου sendMessage(). Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί ένα αντικείµενο 
SMTP για τη διαχείριση των λεπτοµερειών της επικοινωνίας µε το διακοµιστή SMTP. 
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Το όνοµα του διακοµιστή SMTP και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
χρήστη εξάγεται από το αρχείο προτιµήσεων του χρήστη. Το σώµα του µηνύµατος 
κρυπτογραφείται και έπειτα αποστέλλεται στον διακοµιστή SMTP. 
  public void sendMessage(Message m, String remoteName) {  

    try {  

      String host = mPreferences.getProperty("SMTP");  

      String email = mPreferences.getProperty("Email");  

      // Encrypt the message body.  

      String body = m.getBody();  

      try { m.setBody(encrypt(body, remoteName)); }  

      catch (Exception e) {  

        System.out.println("encrypt: " + e.toString());  

        setStatus("Sorry, that message couldn't be sent: " + 
e.toString());  

        return;  

      }  

      // Send the message.  

      setStatus("Connecting to " + host + "...");  

      SMTP smtp = new SMTP(host);  

      smtp.login();  

      setStatus("Sending message...");  

      smtp.send(email, m);  

      setStatus("Cleaning up...");  

      smtp.quit();  

      setStatus("Done.");  

    }  

    catch (IOException ioe) {  

      setStatus(ioe.toString());  

    }  

  } 

Η µέθοδος encrypt() κρυπτογραφεί ένα σώµα µηνύµατος όπως περιγράφτηκε στην 
παράγραφο 7.3. Πρώτα η encrypt() συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες, 
δηλαδή το όνοµα χρήστη, το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη και το δηµόσιο κλειδί του 
παραλήπτη µε την αρωγή του KeyManager. 
  protected String encrypt(String body, String theirName) throws  

 Exception {  

    // gathering information 

    setStatus("Gathering keys..."); 

    String ourName = mKeyManager.getName(); 
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    PrivateKey ourPrivateKey = mKeyManager.getPrivateKey(); 

    PublicKey theirPublicKey = mKeyManager.getPublicKey(theirName); 

Κατόπιν µετατρέπει τα κλειδιά σε µορφή DER (Distinguished Encoding Rules for 
ASN.1) δηλαδή τα κωδικοποιεί µε συγκεκριµένη µεθοδολιογία.  
    // transforming the keys in der encoded format 

    DerIOBuffer der = new DerIOBuffer(ourPrivateKey.getEncoded()); 

    DerIOBuffer der2 = new DerIOBuffer(theirPublicKey.getEncoded()); 

    System.out.println("der.toECPrivKey: " + der.toString()); 

    System.out.println("der2.toECPubKey: " + der2.toString()); 

Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία µπορεί να κρυπτογραφηθεί το σώµα του 
µηνύµατος χρησιµοποιώντας το κρυπτοσύστηµα ECIES. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
δηµιουργία ενός αντικειµένου τύπου ECIES της βιβλιοθήκης jBorZoi. 
    // Encrypt message body. 

    setStatus("Encrypting the message..."); 

    ECIES crypt = new ECIES(der.toECPrivKey(), der2.toECPubKey(), 

body.getBytes()); 

    byte[] bodyPlaintext = body.getBytes(); 

    byte[] bodyCiphertext = null; 

    try { 

 DerIOBuffer derBody = new DerIOBuffer(crypt); 

 bodyCiphertext = derBody.toByteArray(); 

    } catch (Exception e) { 

 System.out.println(e.toString()); 

    } 

Έπειτα πρέπει να πακεταριστούν το όνοµα χρήστη, και το κρυπτογραφηµένο σώµα σε 
µια ακολουθία χαρακτήρων base64. Αυτή η ακολουθία χαρακτήρων θα αποτελεί το 
νέο σώµα του µηνύµατος. Αυτό επιτυγχάνεται σε δύο βήµατα. Πρώτα µετατρέπονται 
όλα τα δεδοµένα σε πίνακα από byte χρησιµοποιώντας την ByteArrayOutputStream 
και µετά παίρνοντας δεδοµένα από την ByteArrayOutputStream και κωδικοποιώντας 
τα σε base64. 
    // Embed everything in the new body. 

    setStatus("Constructing the encrypted message..."); 

    ByteArrayOutputStream byteStream = new ByteArrayOutputStream(); 

    DataOutputStream out = new DataOutputStream(byteStream); 

    // Send our name. 

    out.writeUTF(ourName); 

    // Send the encrypted message. 

    out.writeInt(bodyCiphertext.length); 

    out.write(bodyCiphertext); 
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    byte[] plaintext = byteStream.toByteArray(); 

Για να είναι εύκολα αναγνωρίσιµα τα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα προστίθεται στην 
αρχή των δεδοµένων που έχουν κωδικοποιηθεί κατά base64 η συµβολοσειρά 
«CipherMail:». Κατά τη µετατροπή τους σε base64, τα δεδοµένα µετατρέπονται σε 
µια µεγάλη ακολουθία από χαρακτήρες. Για τη βελτίωση της εµφάνισης τους τα 
σπάµε σε κοµµάτια των 40 χαρακτήρων µε ένα χαρακτήρα αλλαγής γραµµής. 
    // Convert to base64. 

    setStatus("Converting to base64..."); 

    BASE64Encoder base64 = new BASE64Encoder(); 

    String unbroken = "CipherMail:" + base64.encode(plaintext); 

    StringBuffer broken = new StringBuffer(); 

    int length = unbroken.length(); 

    int lineLength = 40; 

    for (int i = 0; i < length; i += lineLength) { 

     int last = Math.min(i + lineLength, length); 

     broken.append(unbroken.substring(i, last)); 

     broken.append("\r\n"); 

    } 

    setStatus("Done encrypting."); 

    return broken.toString(); 

  } 

Η µέθοδος decrypt() αντιστρέφει τη διαδικασία κρυπτογράφησης του µηνύµατος. Αν 
το σώµα του µηνύµατος δεν ξεκινά από «CipherMail:», σηµαίνει ότι το µήνυµα δεν 
είναι κρυπτογραφηµένο και επιστρέφεται αµετάβλητο. 
  protected String decrypt(String body) throws Exception {  

    if (body.startsWith("CipherMail:") == false)  

      return body; 

Αλλιώς αφαιρούνται οι αλλαγές γραµµών του µηνύµατος και προκύπτει µια µεγάλη 
σειρά χαρακτήρων κωδικοποιηµένων κατά base64. 
    setStatus("Removing newlines...");  

    String broken = body.substring(11);  

    StringBuffer unbroken = new StringBuffer();  

    int last = 0;  

    int index = 0;  

    do {  

      index = broken.indexOf("\r\n", last);  

      if (index == -1)  

        unbroken.append(broken.substring(last));  

      else  
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        unbroken.append(broken.substring(last, index));  

      last = index + 2;  

    } while (index != -1 && last < broken.length()); 

Τα base64 δεδοµένα µπορούν να αποκωδικοποιηθούν σε ένα πίνακα από byte. 
Χρησιµοποιώντας ένα αντικείµενο DataInputStream µε το ByteArrayInputStream 
µπορούν να εξαχθούν δεδοµένα από αυτόν τον πίνακα. ∆ηλαδή το όνοµα του 
αποστολέα και το κρυπτογραφηµένο σώµα. 
    setStatus("Translating from base64...");  

    BASE64Decoder base64 = new BASE64Decoder(); 

    byte[] ciphertext = base64.decodeBuffer(unbroken.toString()); 

    DataInputStream in = new DataInputStream(new  

 ByteArrayInputStream(ciphertext));  

    setStatus("Reading sender's name...");  

    String theirName = in.readUTF();  

    setStatus("Reading encrypted message...");  

    byte[] bodyCiphertext = new byte[in.readInt()];  

    in.read(bodyCiphertext); 

Χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη το σώµα του µηνύµατος µπορεί 
να αποκρυπτογραφηθεί. 
    // Decrypt the body.  

    setStatus("Decrypting the body...");  

    PrivateKey ourPrivateKey = mKeyManager.getPrivateKey(); 

    DerIOBuffer derKey = new DerIOBuffer(ourPrivateKey.getEncoded()); 

    ECPrivKey privKey = derKey.toECPrivKey(); 

    DerIOBuffer derBody = new DerIOBuffer(bodyCiphertext); 

    ECIES encryptedBody = derBody.toECIES();  

    byte[] plaintext = encryptedBody.decrypt(privKey); 

 

   return new String(plaintext);  

  } 

Η µέθοδος loadPreferences() φορτώνει τις προτιµήσεις από το αρχείο σε µία 
µεταβλητή mPreferences. Επίσης φορτώνει το αρχείο κλειδιών που υποδεικνύεται 
από το αρχείο προτιµήσεων. 
  protected void loadPreferences(String preferencesFile) throws 
Exception {  

    mPreferences = new Properties();  

    FileInputStream in = new FileInputStream(preferencesFile);  

    mPreferences.load(in);  

    mKeyManager = KeyManager.getInstance(  
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        mPreferences.getProperty("KeyManager"));  

  } 

Η γραµµή κατάστασης στο κάτω µέρος του παραθύρου του, εµφανίζει πληροφορίες 
για το χρήστη. Η µέθοδος setStatus() εκτελεί αυτή τη λειτουργία. 
  public void setStatus(String message) {  

    mStatusLabel.setText(message);  

  } 

Η µέθοδος setupWindow() κατασκευάζει τη διεπιφάνεια του CipherMail. 
  protected void setupWindow() {  

    setFont(new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 12));  

    setSize(500, 300);  

    setLocation(100, 100);  

      

    setLayout(new BorderLayout());  

      

    Panel p;  

    p = new Panel(new BorderLayout());  

    p.add(mMessageList = new List(), BorderLayout.WEST);  

    p.add(mMessageArea = new TextArea(40, 12),  

        BorderLayout.CENTER);  

    mMessageArea.setEditable(false);  

    mMessageArea.setFont(new Font("Courier", Font.PLAIN, 12));  

    add(p, BorderLayout.CENTER);  

      

    p = new Panel(new GridLayout(2, 1));  

    Panel p1 = new Panel(new FlowLayout());  

    p1.add(mGetButton = new Button("Get"));  

    p1.add(mComposeButton = new Button("Compose..."));  

    p.add(p1);  

    p.add(mStatusLabel = new Label("[Status text]"));  

    add(p, BorderLayout.SOUTH);  

  } 

Η µέθοδος wireEvents() χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του χειρισµού των 
γεγονότων. ∆ηµιουργεί µία εσωτερική κλάση για το κλείσιµο του παραθύρου του 
CipherMail στη λήξη της εκτέλεσής του. Τα κουµπιά Get και Compose είναι 
προγραµµατισµένα να στέλνουν ActionEvents στο CipherMail. Η λίστα µηνυµάτων 
στέλνει ItemEvents στο CipherMail καθώς επιλέγονται επικεφαλίδες διαφορετικών 
µηνυµάτων. 
  protected void wireEvents() {  
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    addWindowListener(new WindowAdapter() {  

      public void windowClosing(WindowEvent e) {  

        dispose();  

        System.exit(0);  

      }  

    });  

      

    mGetButton.addActionListener(this);  

    mComposeButton.addActionListener(this);  

      

    mMessageList.addItemListener(this);  

  } 

Η µέθοδος main() του CipherMail απλώς αρχικοποιεί ένα αντικείµενο τύπου 
CipherMail. Το CipherMail επιχειρεί να φορτώσει τις προτιµήσεις του χρήστη από το 
αντίστοιχο αρχείο. 
  public static void main(String[] args) throws Exception {  

    String preferencesFile = "preferences";  

    if (args.length > 0) preferencesFile = args[0];  

    new CipherMail(preferencesFile);  

  }  

}   

106 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
 



Ψαρράς Κωνσταντίνος  «∆ιαβίβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρήση 
κρυπτοσυστήµατος ελλειπτικών καµπυλών» 

 

Κεφάλαιο 8. Περαιτέρω εργασία και βελτιώσεις 
Το θέµα της διαβίβασης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε κρυπτοσύστηµα ελλειπτικών 
καµπύλων σίγουρα δεν εξαντλείται στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. Υπάρχουν 
πολλές πτυχές του θέµατος που δεν θίχτηκαν καθόλου σε αυτές τις σελίδες και 
χρήζουν ενδελεχούς µελέτης και κριτικής σκέψης.  

8.1 Οι θεωρίες που αφορούν την κρυπτογραφία µε ελλειπτικές καµπύλες 
Σχεδόν 20 χρόνια µετά τη σύλληψη της ιδέας να χρησιµοποιηθούν οι ελλειπτικές 
καµπύλες για την παραγωγή ενός δύσκολου µαθηµατικού προβλήµατος και πολύ 
περισσότερου χρόνου από την πρώτη κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος, στο 
θεωρητικό επίπεδο και κυρίως στο πεδίο της καθιέρωσης προτύπων για την 
κρυπτογραφία µε ελλειπτικές καµπύλες τα πράγµατα είναι είναι συγκεχυµένα. 

Υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες προσπάθειες από οµάδες εργασίας για την καθιέρωση 
αξιόπιστων προτύπων που δεν έχουν κεντρικό συντονισµό µε αποτέλεσµα να 
παρατηρούνται επικαλύψεις στα απορρέοντα συµπεράσµατα και πολλές φορές 
ασυµφωνίες. Έτσι είναι δύσκολο να αναπτυχθούν εφαρµογές οι οποίες είναι συµβατές 
µεταξύ τους. Επίσης λόγω της ρευστότητας του χώρου και της ταχύτητας µε την 
οποία οι κρυπταναλυτές καταφέρνουν να βρίσκουν µεθόδους διάτρησης της 
ασφάλειας των κρυπτοσυστηµάτων κάποιες φορές σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
εφαρµογές οι οποίες µετά από κάποια δηµοσίευση από το χώρο της κρυπτανάλυσης, 
καθιστούνται άχρηστες ως προς το κοµµάτι της ασφάλειας. 

Προβλέπεται λοιπόν ότι για αρκετά χρόνια ακόµα, µέχρι να βρει το δρόµο της η 
επιστήµη της κρυπτογραφίας θα χρειάζεται στενή παρακολούθηση των εξελίξεων από 
κάποιον που ενδιαφέρεται και ευελιξία στην υιοθέτηση τεχνολογίων προκειµένου οι 
εφαρµογές που αναπτύσσονται να διατηρούν χρηστική αξία. 

8.2 Εφαρµογή διαβίβασης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε 
κρυπτοσύστηµα ελλειπτικών καµπύλων 
Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αποτέλεσε πεδίο 
δοκιµών και εφαρµογής των εκάστοτε υπό µελέτη θεωριών και προτύπων. Έτσι πριν 
καταλήξει στην µορφή που παραδίδεται, πέρασε από διάφορες φάσεις ανάπτυξης και 
ποικίλλες αλλαγές στο σχεδιασµό και τις επιλογές υλοποίησής της. Είναι µια 
εφαρµογή που απέχει από την τελειότητα καθώς σκοπός της δεν ήταν η παραγωγή 
ενός εργαλείου µε εντυπωσιακά γραφικά ή εργονοµικά χειριστήρια. Αντίθετα το 
κριτήριο της ανάπτυξής της ήταν να ενσαρκώσει τεχνολογίες κρυπτογράφησης µε 
ελλειπτικές καµπύλες όπως το κρυπτογραφικό σχήµα ECIES. 

Μελλοντικά η εφαρµογή θα µπορούσε να εµπλουτιστεί µε την ενσωµάτωση 
ψηφιακών υπογραφών στα διαβιβαζόµενα µηνύµατα, ένα πιο σύγχρονο µηχανισµό 
της Java για τη διαχείριση των κλειδιών και τέλος να εναρµονιστεί καλύτερα ο 
κώδικάς της µε την αρχιτεκτονική των κρυπτογραφικών παροχέων της γλώσσας. 

Κατά την εκπόνηση της εργασίας τα παραπάνω επιθυµητά χαρακτηριστικά δεν 
περιλήφθηκαν στην εφαρµογή για λόγους χρόνου που θα χρειαζόταν για την 
ανάπτυξη της εφαρµογής από τον υποφαινόµενο, αλλά και προβληµάτων 
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σταθερότητας των µηχανισµών (π.χ. BouncyCastle) που θα παρείχαν τη δυνατότητα 
υλοποίησης των εν λόγω χαρακτηριστικών. 
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Κεφάλαιο 9. Παραρτήµατα 

A. Ο πηγαίος κώδικας των προγραµµάτων που αφορούν την 
κωδικοποίηση Base64 
 
• Base64.java 
package egelados.security.ciphermail; 

 

public class Base64 { 

  public static String encode(byte[] raw) { 

    StringBuffer encoded = new StringBuffer(); 

    for (int i = 0; i < raw.length; i += 3) { 

      encoded.append(encodeBlock(raw, i)); 

    } 

    return encoded.toString(); 

  } 

  protected static char[] encodeBlock(byte[] raw, int offset) { 

    int block = 0; 

    int slack = raw.length - offset - 1; 

    int end = (slack >= 2) ? 2 : slack; 

    for (int i = 0; i <= end; i++) { 

      byte b = raw[offset + i]; 

      int neuter = (b < 0) ? b + 256 : b; 

      block += neuter << (8 * (2 - i)); 

    } 

    char[] base64 = new char[4]; 

    for (int i = 0; i < 4; i++) { 

      int sixbit = (block >>> (6 * (3 - i))) & 0x3f; 

      base64[i] = getChar(sixbit); 

    } 

    if (slack < 1) base64[2] = '='; 

    if (slack < 2) base64[3] = '='; 

    return base64; 

  } 

  protected static char getChar(int sixBit) { 

    if (sixBit >= 0 && sixBit <= 25) 

      return (char)('A' + sixBit); 

    if (sixBit >= 26 && sixBit <= 51) 
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      return (char)('a' + (sixBit - 26)); 

    if (sixBit >= 52 && sixBit <= 61) 

      return (char)('0' + (sixBit - 52)); 

    if (sixBit == 62) return '+'; 

    if (sixBit == 63) return '/'; 

    return '?'; 

  } 

  public static byte[] decode(String base64) { 

    int pad = 0; 

    for (int i = base64.length() - 1; base64.charAt(i) == '='; i--) 

      pad++; 

    int length = base64.length() * 6 / 8 - pad; 

    byte[] raw = new byte[length]; 

    int rawIndex = 0; 

    for (int i = 0; i < base64.length(); i += 4) { 

      int block = (getValue(base64.charAt(i)) << 18) 

          + (getValue(base64.charAt(i + 1)) << 12) 

          + (getValue(base64.charAt(i + 2)) << 6) 

          + (getValue(base64.charAt(i + 3))); 

      for (int j = 0; j < 3 && rawIndex + j < raw.length; j++) 

        raw[rawIndex + j] = (byte)((block >> (8 * (2 - j))) & 0xff); 

      rawIndex += 3; 

    } 

    return raw; 

  } 

  protected static int getValue(char c) { 

    if (c >= 'A' && c <= 'Z') return c - 'A'; 

    if (c >= 'a' && c <= 'z') return c - 'a' + 26; 

    if (c >= '0' && c <= '9') return c - '0' + 52; 

    if (c == '+') return 62; 

    if (c == '/') return 63; 

    if (c == '=') return 0; 

    return -1; 

  } 

} 

 
• Base64Encoder.java  
package egelados.security.ciphermail; 
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public class BASE64Encoder { 

  public String encode(byte[] raw) { 

    return Base64.encode(raw); 

  } 

} 

 
• Base64Decoder.java 
package egelados.security.ciphermail; 

 

public class BASE64Decoder { 

  public byte[] decodeBuffer(String base64) { 

    return Base64.decode(base64); 

  } 

} 
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Β. Ο πηγαίος κώδικας των προγραµµάτων που υποστηρίζουν το 
κρυπτοσύστηµα ECIES 
 
• ECIESKey.java 
package egelados.security.ciphermail; 

 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.*; 

 public class ECIESKey 

   implements Key { 

  protected byte[] keybody; 

  protected ECIESKey() { 

  } 

  public String getAlgorithm() { return "ECIES"; } 

  public String getFormat() { return "NONE"; } 

  public byte[] getEncoded() { return keybody; } 

 } 

 

• ECIESKeyPairGenerator.java 
package egelados.security.ciphermail; 

 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.*; 

 

import com.dragongate_technologies.borZoi.DerIOBuffer; 

import com.dragongate_technologies.borZoi.ECDomainParameters; 

import com.dragongate_technologies.borZoi.ECPrivKey; 

import com.dragongate_technologies.borZoi.ECPubKey; 

 

public class ECIESKeyPairGenerator 

  extends KeyPairGeneratorSpi { 

 private int mStrength = 0; 

 private SecureRandom mSecureRandom = null; 

 // Strength is interpreted as the bit length of p. 

 // private ECDomainParameters dp; 

  

 public void initialize(int strength, SecureRandom random) { 
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  mStrength = strength; 

  mSecureRandom = random; 

 } 

  

 public KeyPair generateKeyPair() { 

  if (mSecureRandom == null) { 

   mStrength = 1024; 

   mSecureRandom = new SecureRandom(); 

  } 

  ECDomainParameters dp = ECDomainParameters.NIST_B_163(); 

  ECPrivKey ecprivateKey = new ECPrivKey(dp); 

  DerIOBuffer derPrivateKey = new 

        DerIOBuffer(ecprivateKey); 

  ECPubKey ecpublicKey = new ECPubKey(ecprivateKey); 

  DerIOBuffer derPublicKey = new DerIOBuffer(ecpublicKey); 

  ECIESPrivateKey privateKey = new 

        ECIESPrivateKey(derPrivateKey.toByteArray()); 

            System.out.println("derPrivateKey.toString: " + 

        derPrivateKey.toString()); 

  ECIESPublicKey publicKey = new  

         ECIESPublicKey(derPublicKey.toByteArray()); 

            System.out.println("derPublicKey.toString: " + 

        derPublicKey.toString()); 

  return new KeyPair(publicKey, privateKey); 

 } 

} 

 
• ECIESPrivateKey.java 
package egelados.security.ciphermail; 

 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.*; 

 public class ECIESPrivateKey 

   extends ECIESKey 

   implements PrivateKey { 

  protected ECIESPrivateKey(byte[] k) { 

   keybody = k; 

  } 
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 } 

 
• ECIESPublicKey.java 
package egelados.security.ciphermail; 

 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.*; 

 public class ECIESPublicKey 

   extends ECIESKey 

   implements PublicKey { 

  protected ECIESPublicKey(byte[] k) { 

   keybody = k; 

  }
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