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[...] Mια εποχή γοργής τεχνολογικής αλλαγής είναι 
ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους να 
προσπαθήσουν να προβάλουν τις υποδείξεις τους 
χαρακτηριστικά κάτω από το πέπλο του νεοτερισµού 
και του αναπόφευκτου της τεχνολογίας. Mερικές 
φορές, αυτές οι προσπάθειες θα είναι σκόπιµα 
κακόβουλες ή αθέµιτες. Πολλές φορές, ωστόσο, θα 
είναι οι ακούσιες παρενέργειες νόµιµων σκοπών. Για 
παράδειγµα, οι τηλεµάρκετερ θα θεωρούν αναφαίρετο 
δικαίωµά τους να σας επιτίθενται καθηµερινά και να 
προσπαθούν να σταχυολογήσουν τις προτιµήσεις και 
τις συνήθειές σας. Mην υποκύψετε αυτόµατα στις 
απαιτήσεις τους για την ιδιωτική σας ζωή και το 
χρόνο σας. Eπιµείνετε, µέσω της πολιτικής µεθόδου, 
για επανόρθωση, απαιτώντας από τους τηλεµάρκετερ 
να δίνουν το όνοµά τους και έναν τρόπο για να 
µπορείτε να τους µπλοκάρετε µόνιµα, έτσι ώστε να 
µην µπορούν να σας τηλεφωνούν ή να επικοινωνούν 
µαζί σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Aυτό 
µπορεί να γίνει σε µια νύχτα, αν εισαγάγετε ένα 
σύστηµα κρυπτογράφησης µε δηµόσιο κλειδί και 
ψηφιακές υπογραφές ή αν αξιώσετε να φέρουν όλα τα 
µηνύµατα τηλεµάρκετινγκ έναν κατάλληλο κώδικα, 
έτσι ώστε να µπορούν να ξεσκαρτάρονται αυτόµατα 
από τα φίλτρα του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου. 
  
'Εστω κι αν οι τεχνολογικές αλλαγές διαφηµίζονται 
σαν ευλογία για το νόµο και την τάξη, πρέπει να 
υποβάλλονται σε εξονυχιστική έρευνα για να 
εξασφαλίζεται ότι δεν "κρύβουν" σχεδιασµένες ή 
αθέλητες παρεισφρήσεις. Tο να απαιτείται η δήλωση 
των κρυπτογραφικών κλειδιών του κάθε πολίτη στην 
κυβέρνηση µπορεί να µοιάζει µε συνέχιση των 
σηµερινών κυβερνητικών πρακτικών για την 
παγίδευση τηλεφώνων εγκληµατιών, αλλά, στην 
πραγµατικότητα, θα παραποιήσει δραµατικά την 
ισορροπία σε πληροφορίες πολιτών και οργανισµών 
ενδεχοµένως προσιτών από την κυβέρνηση. [...] 
 
Κείµενο: ∆ερτούζος Μ. 1998. “Tι Mέλλει Γενέσθαι” 
Aθήνα: Λιβάνης, σελ. 587-588. 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης τις µεθόδους 

ηλεκτρονικής πιστοποίησης και συγκεκριµένα την ηλεκτρονική υπογραφή. Η 

ανάλυση έχει πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη δύο άξονες. 

Ο πρώτος αφορά περισότερο την τεχνική διάρθρωση των ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Σε αυτόν, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των ψηφιακών 

υπογραφών, οι οποίες αποτελούν σήµερα τις περισσότερο αξιόπιστες και 

“ανθεκτικές” µεθόδους ηλεκτρονικής πιστοποίησης. Γίνεται σύνδεσή της µε 

µεθόδους κρυπτογράφησης δεδοµένων και ταυτόχρονα παρουσιάζεται 

ολοκληρωµένο µοντέλο ένταξής της σε ένα κρυπτογραφικό σχήµα δηµοσίου 

κλειδιού ανάµεσα στον αποστολέα ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος και στον 

αποδέκτη του. Σε αυτό το κοµµάτι παρατίθενται επίσης σύγχρονες ερευνητικές 

προσπάθειες, όπως είναι η κβαντική κρυπτογράφηση και η κρυπτογράφηση µε 

χρήση γενετικών αλγορίθµων, οι οποίες φιλοδοξούν στο άµεσο µέλλον να θέσουν 

νέα δεδοµένα στην επιστήµη της κρυπτογραφίας. Στη συνέχεια, περιγράφεται η 

χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης 

που µπορεί να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, γνωστές µε τον όρο Υποδοµές 

∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI). Κρυπτογραφικά σχήµατα που 

βασίζονται στις ιδιότητες της modulo-αριθµητικής και στην παραγοντοποίηση πολύ 

µεγάλων αριθµών µελετώνται, αφού αποτελούν το βασικό πυρήνα µιας ψηφιακής 

υπογραφής. Επιχειρείται µια όσο το δυνατό λεπτοµερής αναφορά σε ασφαλείς 

κρυπτογραφικούς αλγόριθµους αλλά και γενικότερα σε ασφαλείς αλγοριθµικές 

οµάδες υλοποίησης υπογραφών που είναι δυνατό να υλοποιηθούν µε τα σηµερινά 

τεχνολογικά µέσα. 

Στο δεύτερο άξονα της παρούσας µελέτης εξετάζεται το ρυθµιστικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τόσο τις ηλεκτρονικές υπογραφές, όσο και 

οποιοδήποτε µέθοδο ηλεκτρονικής πιστοποίησης. Επιχειρείται αρχικά µια αναφορά 

στις διάφορες νοµικές προσεγγίσεις σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές που 

υπάρχουν στη νοµοθεσία διαφόρων κρατών ανά τον κόσµο. Στη συνέχεια 

αναφέρονται και αναλύονται όλες οι διατάξεις του ελληνικού νόµου, ο οποίος το 

2001 υιοθέτησε πλήρως τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας EC/99/93. ∆ίνονται 

επίσης στοιχεία για τα λειτουργικά και ποιοτικά πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν ότι 

οι τεχνολογικές παράµετροι των ηλεκτρονικών υπογραφών παρέχουν αξιόπιστη 

πιστοποίηση και εντάσσονται µέσα στις απαιτήσεις του νόµου. Στο τελευταίο 

κοµµάτι, επιχειρείται µια ανάλυση όσον αφορά τον επιµερισµό ευθυνών ανάµεσα 
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στα µέλη µιας PKI και τις πιθανές αντιδικίες που είναι δυνατό να προκύψουν 

µεταξύ τους. Εδώ επίσης περατίθενται υπό τη µορφή παραδείγµατος – case study 

η νοµική δέσµευση µε τη βοήθεια των όρων ενός συµβολαίου που είναι δυνατό να 

προτείνει ένας φορέας ηλεκτρονικής πιστοποίησης προς τους πελάτες του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Θωµά Χατζηγάγιο 

επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για την εµπιστοσύνη που έδειξε αρχικά µε την ανάθεση 

του θέµατος και την καθοδήγηση και συµπαράστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας. 

 

         Ιανουάριος 2003, 

       Αγγουράς Βασίλης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η οικονοµική και κοινωνική σηµασία που απέκτησε το internet τα τελευταία 

δέκα χρόνια είναι τεράστια. Στο µικρό αυτό χρονικό διάστηµα αυξήθηκε αλµατωδώς 

η διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Το τελευταίο αποτελεί 

σήµερα ένα µέσο που επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία σε παγκόσµιο 

επίπεδο και, ως τέτοιο, είναι χωρίς σύνορα, χωρίς πρόσωπο ή κεντρικό έλεγχο και 

χωρίς χαρτιά. Η τεχνολογία του επιτρέπει τόσο σε µεγάλες επιχειρήσεις όσο και σε 

ιδιώτες να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή και κατ’ επέκταση να 

συνάπτουν εµπορικές συναλλαγές. 

 Το παραδοσιακό ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των 

πολιτών καθίσταται ολοένα και λιγότερο αποτελεσµατικό εξαιτίας της απλότητας των 

διαδικασιών µε την οποία το internet εισδύει στις συναλλαγές µε τη µορφή του 

“ηλεκτρονικού εµπορίου” (e-commerce). Στην περίπτωση της συναλλακτικής επαφής 

µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως µέσο επικοινωνίας χρησιµοποείται 

κατά βάση η γραφή και τα γράµµατα που σχηµατίζονται µε τη βοήθεια της 

τεχνολογίας στην οθόνη των υπολογιστών. Η διατύπωση των δηλώσεων βουλήσεως ή 

η καταγραφή γεγονότων µε τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας διαθέτει ένα 

βασικό γνώρισµα του παραδοσιακού χάρτινου εγγράφου. Το γνώρισµα αυτό, όπως 

έχει τεθεί και στο αστικό δίκαιο, συνίσταται στο ότι τα έγγραφα, ως µέσα 

αποδείξεως, διασώζουν τη µνήµη γεγονότων του παρελθόντος µε τη βοήθεια της 

γραφής. 

 Η χρησιµοποίηση και στις δύο περιπτώσεις της γραφής ως µέσου 

επικοινωνίας αποτελεί µια ουσιαστική οµοιότητα της διατυπώσεως µηνυµάτων µε τη 

βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση µε το χάρτινο έγγραφο, του οποίου 

η γνησιότητα αποδεικνύεται µε την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη (άρθρ. 160, παρ. 

1 ΑΚ και 443 ΚΠολ∆). Έτσι, ο σκοπός της έγγραφης επικοινωνίας, δηλαδή η 

πραγµατοποίηση συναλλακτικής επαφής δύο µερών ή η καταγραφή ορισµένων 

γεγονότων, πραγµατοποιείται µε το ίδιο είδος συµβόλων. 

 Ώστόσο, η παραπάνω οµοιότητα συνοδεύεται και από µια ουσιώδη διαφορά, η 

οποία συνίσταται στο φορέα – υλικό στο οποίο καταγράφεται το κείµενο. Το χαρτί 

δηλαδή, ως µέσο καταγραφής του µηνύµατος αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική 

τεχνολογία ως µέσο για τη διατήρηση της µνήµης των γεγονότων του παρελθόντος 
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και για την έκφραση της βούλησης. Η σύγχρονη τεχνολογία δεν επιτρέπει στον 

εκδότη να βεβαιώσει την αυθεντικότητα του ηλεκτρονικού κειµένου ή αρχείου, 

θέτοντας σε αυτό την ιδιόχειρη υπογραφή του. Η συγκεκριµένη µορφή έγγραφης 

διατυπώσεως του µηνύµατος συνοδεύεται από ιδιαίτερη διαδικασία διαπιστώσεως 

του συντάκτη του κειµένου, η οποία αποτελεί την “ηλεκτρονική υπογραφή” 

(“electronic signature”). 

 

 Ουσιαστικά, στη σύναψη συµβάσεων στο internet τίθεται ξανά το θέµα της 

ιδιόχειρης υπογραφής, κυρίως γιατί η ηλεκτρονική µετάδοση µηνυµάτων στο ανοικτό 

δίκτυο εµπεριέχει τον κίνδυνο αλλοίωσης του αυθεντικού κειµένου. Τέτοιου είδους 

µεταλλαγές του αυθεντικού κειµένου είναι τεχνικά εύκολες και φτηνές, έτσι ώστε ο 

παραλήπτης δεν µπορεί να είναι βέβαιος πως το ηλεκτρονικό µήνυµα του αποστολέα 

έχει φτάσει σε αυτόν αναλλοίωτο. Για τη διαφύλαξη της σίγουρης µετάδοσης 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων και την προφύλαξη των συναλλαγών από ανεπιθύµητες 

παρεµβάσεις τρίτων έχουν αναπτυχθεί διάφορες κρυπτογραφικές µέθοδοι. Σε αυτά τα 

πλαίσια, η λεγόµενη ηλεκτρονική υπογραφή αποσκοπεί στη βεβαίωση της 

γνησιότητας και αυθεντικότητας ηλεκτρονικών µηνυµάτων και αρχείων που 

µεταφέρονται ηλεκτρονικά. 

 Σε αντίθεση µε τα έγραφα που ενσωµατώνονται σε χαρτί (‘έγχαρτα 

έγγραφα’), τα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι περισσότερο επιρρεπή σε αλλοιώσεις ή 

πλαστογραφήσεις. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος των ανεπιθύµητων 

τροποποιήσεων αναπτύχθηκαν διαδικασίες ηλεκτρονικής υπογραφής, κύρια µε τη 

βοήθεια κρυπτογραφικών µεθόδων. 

 Η ηλεκτρονική υπογραφή εκπληρώνει ταυτόχρονα δύο κύριες λειτουργίες: Η 

µία είναι επιβεβαιωτική, δηλαδή ο παραλήπτης µπορεί να είναι σίγουρος ότι το 

παραλαµβανόµενο µήνυµα ανήκει, χωρίς ενδιάµεσες τροποποιήσεις, στον αποστολέα. 

Η δεύτερη λειτουργία είναι εµπιστευτική, δηλαδή ο παραλήπτης εµπιστεύεται ότι 

µόνο ό ίδιος θα διαβάσει το ηλεκτρονικό κείµενο και όχι ανεπιθύµητοι τρίτοι. Η 

ηλεκτρονική υπογραφή δεν αποτελεί ασφαλώς την ηλεκτρονική αποτύπωση της 

αντίστοιχης ιδιόχειρης, αλλά µία κωδικοποιηµένη σύντµηση του ηλεκτρονικού 

κειµένου. Αυτή η σύντµηση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παραστατικά ως 

δακτυλικό αποτύπωµα του ηλεκτρονικού κειµένου. 
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 Η σηµασία της ηλεκτρονικής υπογραφής για τη σύναψη εµπορικών 

συναλλαγών στο internet είναι ιδιαίτερα µεγάλη, ιδίως στο πλαίσιο που θα µπορούσε 

να αντικαταστήσει την ιδιόχειρη υπογραφή και έτσι τον έγγραφο τύπο στις 

συναλλαγές. Για να δηµιουργηθούν ωστόσο νοµικές συνέπειες από τη χρήση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη νοµοθετική ρύθµιση, έτσι 

ώστε να µπορούν να συναφθούν ηλεκτρονικές συµβάσεις µέσω internet µε τον ίδιο 

τρόπο και την ίδια εγκυρότητα που συνάπτονται µε τα έγχαρτα – παραδοσιακά 

έγγραφα. Η σηµασία µιας νοµοθετικής ρύθµισης για τη χρήση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής στις εµπορικές σχέσεις αναγνωρίστηκε ήδη από νωρίς τόσο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από άλλες έννοµες τάξεις. 

 

Η ανάλυση που αφορά την τεχνική διάσταση των ηλεκτρονικών υπογραφών 

και ιδιαίτερα των ψηφιακών υπογραφών, οι οποίες παρέχουν αξιόπιστη µέθοδο 

υπογραφής των δεδοµένων µε βάση ένα συγκεκριµένο τεχνολογικό πλαίσιο 

απασχολεί το πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης. Εδώ γίνεται µια όσο το δυνατό 

εκτενής περιγραφή των τεχνολογικών παραµέτρων που εµπλέκονται στο θέµα της 

ηλεκτρονικής πιστοποίησης και της γενικότερα της κρυπτογραφίας. 

Στο δεύτερο µέρος, εκτίθεται διαξοδικά το κανονιστικό και ρυθµιστικό 

πλαίσιο που διέπει σήµερα τις ηλεκτρονικές υπογραφές. ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην υπάρχουσα σχετική νοµοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο κοµµάτι 

αυτό χρησιµοποιήθηκαν µεταξύ άλλων και στοιχεία που προέκυψαν από αναλύσεις 

γνωµοδοτικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως είναι η  EESSI 

(European Electronic Signature Standardization Initiative, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

για την Τυποποίηση Ηλεκτρονικών Υπογραφών). Ταυτόχρονα, περιγράφονται τα 

αναγκαία τεχνολογικά πρότυπα για την ύπαρξη αξιόπιστων ηλεκτρονικών 

υπογραφών, ενώ τέλος επιχειρείται µία ανάλυση που εκθέτει τις περιπτώσεις 

επιµερισµού των ευθυνών στα κυριότερα µέλη µιας Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού – 

PKI. 
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Μέρος 1ο: Η τεχνική διάσταση της ηλεκτρονικής υπογραφής 

 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της στενής σύνδεσης που έχει η 

τεχνολογία δηµιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών µε την επιστήµη και τις µεθόδους 

της κρυπτογραφίας. Γίνεται επίσης περιγραφή των κρυπτογραφικών σχηµάτων 

µυστικού και δηµόσιου κλειδιού. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωµένο 

µοντέλο ένταξής της σε ένα κρυπτογραφικό σχήµα δηµοσίου κλειδιού. Σε αυτό το 

κοµµάτι της µελέτης παρατίθενται σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες, όπως είναι η 

κβαντική κρυπτογράφηση και η κρυπτογράφηση µε χρήση γενετικών αλγορίθµων, οι 

οποίες φιλοδοξούν στο άµεσο µέλλον να θέσουν νέα δεδοµένα στην επιστήµη της 

κρυπτογραφίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η χρήση των ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης που µπορεί να προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογία, γνωστές µε τον όρο Υποδοµές ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key 

Infrastructure – PKI). Εισάγεται η έννοια της Αρχής Πιστοποίησης ηλεκτρονικών 

δεδοµένων και περιγράφονται οι διάφορες υπηρεσίες διαπίστευσης που προσφέρει 

µια PKI. 

Εφαρµογές οι οποίες χρησιµοποιούν κρυπτογραφικά σχήµατα καθώς και 

πρότυπα ανάπτυξης κρυπτογραφικών σχηµάτων αφορούν το πρώτο κοµµάτι του 

τρίτου κεφαλαίου. Στη συνέχεια, επιχειρείται µια περισσότερο αναλυτική περιγραφή 

των τεχνολογικών εργαλείων που σχετίζονται µε κρυπτογραφικά σχήµατα, όπως 

είναι η δηµιουργία ‘πρώτων’ αριθµών και η δηµιουργία ‘τυχαίων’ σειρών από δυαδικά 

ψηφία. Γίνεται αναφορά στις βιοµετρήσεις, οι οποίες µε τη βοήθεια αυτών των 

τεχνολογιών θα αποτελέσει στο µέλλον µια περισσότερο αξιόπιστη µέθοδο 

διαπίστευσης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιχειρείται µια όσο το δυνατό λεπτοµερής αναφορά 

σε ασφαλείς κρυπτογραφικούς αλγόριθµους, που θεωρούνται αξιόπιστοι από 

σηµαντικές συµβουλευτικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 

γενικότερα σε ασφαλείς αλγοριθµικές οµάδες υλοποίησης υπογραφών που είναι 

δυνατό να υλοποιηθούν µε τα σηµερινά τεχνολογικά µέσα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η προοπτική χρησιµοποίησης του Internet τόσο ως µέσο επικοινωνίας όσο και 

ως ένα νέο µέσο για ηλεκτρονικού τύπου εµπορικές συναλλαγές είχε ως αποτέλεσµα 

την τεράστια ανάπτυξή του στα µεγέθη που έφτασε να εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Ωστόσο, οι µηχανισµοί ασφαλείας είναι ένα από τα θέµατα που κάνουν δυσκολότερη 

τη διείσδυση του διαδικτύου στις αγορές µια και η εξέλιξη του τελευταίου ήταν µη 

προσχεδιασµένη και µάλλον µακριά από τον οποιονδήποτε ελεγκτικό µηχανισµό. 

Η ολοένα και πιο διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου σε εφαρµογές που 

περιλαµβάνουν επικοινωνίες ευαίσθητων δεδοµένων (όπως για παράδειγµα 

τραπεζικές συναλλαγές) δηµιουργεί νέες ανάγκες για λύσεις στα προβλήµατα 

ασφάλειας που προκύπτουν. Μια καλά σχεδιασµένη σήµερα λύση αποτελεί η 

εκτεταµένη χρήση της κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού, η οποία επιτρέπει στις 

διακινούµενες πληροφορίες: 

 

• Κρυπτογράφηση (encryption) και αποκρυπτογράφηση (decryption) 

• Ανίχνευση αλλοιώσεων (tamper detection) 

• Αυθεντικοποίηση (authentication) του αποστολέα 

• Αδυναµία απάρνησης (nonrepudation) του αποστολέα 

 

Για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων απαιτείται η χρήση της τεχνολογίας που 

αναφέρεται διεθνώς ως Public Key Infrastructure – PKI (Yποδοµή ∆ηµόσιου 

Κλειδιού – Υ∆Κ). Η Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού αποτελεί µια υποδοµή ασφάλειας 

που ενσωµατώνει τις παραπάνω αναφερθείσες τεχνολογίες τεχνολογίες για 

κρυπτογράφηση, παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών υπογραφών, ώστε 

να διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των διακινούµενων 

δεδοµένων, την ταυτοποίηση αλλά και την ιδιότητα της µη απάρνησης για τα 

συναλλασσόµενα µέρη. Βάση για την ανάπτυξη µιας PKI είναι η τεχνική της 
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κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού, η οποία σήµερα είναι η µόνη αξιόπιστη 

προϋπόθεση για τη δηµιουργία και διακίνηση ψηφιακών υπογραφών. 

 

1.2 Τα θεµέλια της κρυπτογραφίας 

Η αναγκαιότητα προφύλαξης σηµαντικών πληροφοριών και επαγγελµατικών 

µυστικών ήταν ήδη αισθητή από πολύ παλιά. Αναφέρεται, ότι το πρώτο 

κρυπτογραφηµένο κείµενο χρονολογείται από την εποχή του 1500 π.χ. στη 

Βαβυλώνα. Είναι ένα κωδικοποιηµένο κείµενο οδηγιών του πως να κατασκευάσει 

κανείς σµάλτο για την επάλειψη πήλινων αγγείων. Ο επαγγελµατίας που κατέγραψε 

τη µέθοδό του σε κώδικα, µε σκοπό να αποτρέψει το ενδεχόµενο να πέσει η 

νεωτεριστική µέθοδός του σε αντίπαλους επαγγελµατίες αγγειοπλάστες και έτσι να 

καταστραφεί το επαγγελµατικό του µυστικό. 

Στα πιο πρόσφατα χρόνια, στο δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η κρυπτογραφία 

υπήρξε ένα καινούριο όπλο. Το καινούριο αυτό τεχνολογικό εργαλείο δηµιουργούσε 

τις προϋποθέσεις για µετάδοση, σε κωδικοποιηµένη µορφή, σχεδίων και οδηγιών 

επίθεσης σε κανάλια επικοινωνίας που ήταν υπό τη συνεχή παρακολούθηση του 

εχθρού, έτσι ώστε να µη διαρρεύσει τίποτε από το αρχικό µήνυµα. Οι Γερµανοί 

χρησιµοποιούσαν πολύπλοκες µεθόδους για να παραποιούν τα µηνύµατά τους ενώ οι 

σύµµαχοι, µε τη βοήθεια και του πρωτοεµφανιζόµενου ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

κατέβαλαν προσπάθειες να "σπάσουν" τις µεθόδους αυτές. 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η "τέχνη" της αποκρυπτογράφησης µηνυµάτων 

έγινε υψίστης στρατιωτική σηµασίας πράγµα που αποδείχτηκε το 1944 όταν η 

Βρετανική Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών αποκωδικοποίησε ένα µήνυµα που 

έδινε διαταγές και οδηγίες για βοµβαρδισµό της πόλης του Coventry. Οι Βρετανοί 

είχαν κατορθώσει να "σπάσουν" τον κώδικα των Γερµανών, τον Enigma, και 

αντιµετώπιζαν ένα δίληµµα: εάν προειδοποιούσαν τους κάτοικους του Coventry για 

τον επικείµενο βοµβαρδισµό, τότε οι Γερµανοί θα καταλάβαιναν ότι ο κώδικάς τους 

είχε σπάσει και έτσι θα χανόταν η ευκαιρία αποκωδικοποίησης και άλλων 

σηµαντικών µηνυµάτων τους. Όµως από την άλλη µεριά, εάν πραγµατοποιούταν ο 

βοµβαρδισµός θα χανόντουσαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Ο τότε πρωθυπουργός της 

Βρετανίας, Winston Churchill, αποφάσισε να µην ειδοποιηθούν οι κάτοικοι του 
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Coventry για να προστατευτεί η πολύτιµη, όπως θεωρήθηκε, γνώση του κώδικα των 

Γερµανών. Πράγµατι, ο βοµβαρδισµός έγινε και χάθηκαν πολλοί άνθρωποι όµως, 

όπως λενε οι αναλυτές, σώθηκαν έµµεσα οι ζωές πολύ περισσότερων ανθρώπων σε 

όλο τον κόσµο. 

Σήµερα η κρυπτογραφία απέχει πολύ, και όσον αφορά τον λόγο ύπαρξής της 

αλλά και όσον αφορά τις πρακτικές και τις µεθόδους της, από την κρυπτογραφία του 

∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου. Χρησιµοποιείται για πλήθος εφαρµογών άγνωστων 

στον τότε κόσµο. Φυσικά, ο βασικός της σκοπός είναι ο ίδιος: η παραποίηση µιας 

πληροφορίας έτσι ώστε να µπορεί να γίνει αντιληπτή µόνον από αυτόν στον οποίο 

απευθύνεται. Όµως οι εφαρµογές έχουν επεκταθεί σε πολλές δραστηριότητες της 

καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Αρκεί να αναφερθεί ότι οι συναλλαγές µε την 

πιστωτική µας κάρτα και τον προσωπικό αριθµό (PIN) είναι ασφαλείς χάρη σε 

διάφορες µεθόδους κρυπτογράφησης του αριθµού αυτού έτσι ώστε να µην µπορεί να 

γίνει αντιληπτός από κάποιον άλλον.  

Το ίδιο το αντικείµενο των ηλεκτρονικών υπογραφών, που 

διαπραγµατευόµαστε στην παρούσα εργασία, αντλεί τα τεχνικά και επιστηµονικά 

εργαλεία της από τα αντίστοιχα της κρυπτογραφίας. 

Η κρυπτογραφία είναι εδώ και δεκαετίες µία επιστήµη, µε γερά θεµελιωµένες 

µαθηµατικές αρχές, µε εργαλεία που δανείζεται από τη Θεωρία Πολυπλοκότητας, τη 

Θεωρία Αριθµών, τη Θεωρία των Πιθανοτήτων και τη Στατιστική. Είναι µία 

επιστήµη που τα σύνορά της έχουν αρχίσει να πλησιάζουν πια, τα σύνορα επιστηµών 

όπως η Βιολογία και η Κβαντική Φυσική. 

 

1.3 Θεωρία πολυπλοκότητας και κρυπτογραφία 

Ας υποτεθεί ότι δίνεται ο χάρτης µιας χώρας στον οποίο διαφαίνεται ένα 

σχέδιο οδικού δικτύου καθώς και οι πόλεις οι οποίες επικοινωνούν µέσα από αυτό. 

Για κάθε ζεύγος πόλεων που προβλέπεται να συνδέεται απ' ευθείας µε δρόµο, υπάρχει 

µία γραµµή στο χάρτη που συµβολίζει το δρόµο αυτό. Έστω επίσης ότι δίνονται δύο 

συγκεκριµένες πόλεις A και B στο χάρτη και τίθεται το ερώτηµα εάν το δίκτυο, έτσι 
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όπως έχει σχεδιαστεί, επιτρέπει τη σύνδεσή τους, έστω και µέσα από άλλες πόλεις. 

Αυτό είναι σηµαντικό ερώτηµα καθώς, εάν το προτεινόµενο δίκτυο δεν επιτρέπει τη 

σύνδεση κάποιων πόλεων τότε προφανώς είναι λανθασµένο και θα πρέπει να 

επανασχεδιαστεί. Το πρόβληµα αυτό έχει µία πολύ απλή και γρήγορη µηχανική λύση: 

• Ξεκίνησε από την πόλη A και σηµάδεψέ την στο χάρτη ότι την έχεις επισκεφτεί. 

• Ενόσω δεν έχεις ακόµη επισκεφτεί την πόλη B επανέλαβε τα εξής δύο βήµατα: 

• Εάν υπάρχει δρόµος που οδηγεί έξω από την πόλη στην οποία βρίσκεσαι τώρα 

και καταλήγει σε πόλη που δεν έχεις επισκεφτεί ακόµη, ακολούθησέ τον και 

σηµάδεψε την πόλη στην οποία καταλήγεις ότι την έχεις επισκεφτεί, αλλιώς, 

επέστρεψε στην πόλη από την οποία ήρθες (εκτός εάν βρίσκεσαι στην A). 

• Εάν τελικά βρίσκεσαι στην A και δεν υπάρχει δρόµος που να οδηγεί σε πόλη 

που δεν έχεις επισκεφτεί τότε δήλωσε ότι οδικό δίκτυο δεν επιτρέπει τη σύνδεση 

των πόλεων A και B και τερµάτισε. 

• ∆ήλωσε ότι το οδικό δίκτυο επιτρέπει τη σύνδεση των πόλεων A και B (στο 

σηµείο αυτό, έχουµε βρεθεί στην πόλη B). 

Εύκολα µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η παραπάνω λύση αποτελείται από 

στοιχειώδη και εύκολα υλοποιήσιµα βήµατα. Επιπλέον, αν ο χάρτης της χώρας µε το 

οδικό δίκτυο είναι γνωστός, µπορεί να εκτελεστεί σταδιακά από έναν αλγόριθµο, ο 

οποίος πάντοτε τερµατίζει δίνοντας τη σωστή απάντηση. Μία λύση σε ένα σαφώς 

καθορισµένο πρόβληµα όπως π.χ. στο πρόβληµα της διασυνδεσιµότητας των δύο 

πόλεων που εξετάσαµε πιο πάνω που αποτελείται από στοιχειώδη βήµατα που 

επαναλαµβάνονται εντελώς µηχανικά και που τερµατίζει πάντοτε δίνοντας τη σωστή 

απάντηση στο πρόβληµα καλείται αλγόριθµος και το πρόβληµα καλείται επιλύσιµο. 

Το ότι βρέθηκε ένας αλγόριθµος για το πρόβληµα των δύο πόλεων είναι καταρχάς 

ικανοποιητικό καθώς έτσι αποδείξαµε ότι το πρόβληµα επιδέχεται αλγοριθµική λύση. 

Παραµένει ωστόσο το κρίσιµο ζήτηµα σχετικά µε το πόσο γρήγορη υπολογιστικά 

είναι αυτή η λύση. 

 Λίγα λεπτά µελέτης του αλγορίθµου οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο αριθµός 

των βηµάτων που εκτελεί είναι ευθέως ανάλογος του αριθµού των δρόµων του 

οδικού δικτύου. Και αυτό διότι ο αλγόριθµος, µέχρι να βρεθεί στην πόλη B, ξοδεύει 

χρόνο στο να εξετάζει εάν έχει επισκεφτεί µία πόλη µέσα από ένα συγκεκριµένο 
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δρόµο που ξεκινά από την πόλη στην οποία βρίσκεται κάθε φορά. Άρα εάν ο χάρτης 

περιέχει π.χ. 10 δρόµους, αναµένεται ότι ο αλγόριθµος θα τερµατίσει τελικά 

εκτελώντας 10 το πολύ βήµατα (βέβαια µπορεί να εκτελέσει και λιγότερα αλλά αυτό 

που είναι σηµαντικό είναι το να βρούµε πόσα βήµατα θα χρειαστεί στη χειρότερη γι' 

αυτόν περίπτωση). Η διαπίστωση είναι ότι εάν το οδικό δίκτυο περιέχει d δρόµους 

τότε ο αλγόριθµος θα χρειαστεί το πολύ περίπου d βήµατα για να τερµατίσει. Και εάν 

οι πόλεις είναι το πολύ n, τότε υπάρχουν, πολύ χονδρικά, το πολύ περίπου  δρόµοι 

(κάθε πόλη συνδεδεµένη µε όλες τις υπόλοιπες). Συµπερασµατικά, εκτελούνται από 

τον αλγόριθµο το πολύ περίπου  βήµατα. 

2n

2n

Αν όµως το πρόβληµα αλλάξει λίγο έτσι ώστε να µην ενδιαφέρει απλά και 

µόνο η σύνδεση των δύο πόλεων µέσα από το οδικό δίκτυο, αλλά επιπρόσθετα η 

σύνδεση αυτή να επιτυγχάνεται µε κάποια διαδροµή που να περνά ακριβώς µία φορά 

από όλες τις υπόλοιπες πόλεις. Παρόλο που τα δύο προβλήµατα φαίνονται να 

µοιάζουν, θα µπορούσε να υποτεθεί πως κάποιος παρόµοιος µε τον παραπάνω  

αλγόριθµος θα ήταν αρκετός. Πραγµατικά, µπορεί να εφαρµοστεί ένας αλγόριθµος 

όπως ο παραπάνω που απλά θα ξεκινά από την A και θα ακολουθεί τους δρόµους 

µέχρι να βρει την B, κρατώντας κάθε φορά µία σηµείωση των πόλεων που έχει 

επισκεφτεί. Εάν από µία πόλη µπορεί να επισκεφτεί µόνο πόλεις που έχει ήδη 

επισκεφτεί, τότε ο αλγόριθµος µπορεί π.χ. να επιστρέψει σε µία προηγούµενη πόλη 

και να ακολουθήσει κάποιον άλλο δρόµο ελπίζοντας αυτή τη φορά να βρει τη 

ζητούµενη διαδροµή. 

 Ο αριθµός των βηµάτων αυτού του αλγορίθµου δεν είναι και τόσο µικρός όσο 

ήταν στην προηγούµενη περίπτωση. Ο αλγόριθµος αυτός µπορεί να εξερευνά 

διαδροµές που ξαφνικά διαπιστώνεται ότι δεν µπορεί να αποτελούν µέρος µίας 

καθολικής διαδροµής που περνά από όλες τις πόλεις. Και τότε ο αλγόριθµος θα 

πρέπει να ψάξει για άλλη διαδροµή. Μία προσεκτική ανάλυση του αλγόριθµου που 

προτάθηκε παραπάνω, αποκαλύπτει ότι για έναν χάρτη µε n πόλεις, ο αριθµός των 

βηµάτων στη χειρότερη περίπτωση µπορεί να φθάσει, χονδρικά, µέχρι . Ο αριθµός 

αυτός είναι τεράστιος σε σύγκριση µε τον αριθµό n . Ακόµη και µε τους ταχύτερους 

υπολογιστές στον κόσµο σήµερα, για έναν χάρτη 1000 πόλεων, θα χρειαστούν πάρα 

πολλοί αιώνες υπολογισµού για να βρεθεί το πολυπόθητο µονοπάτι. Ίσως όµως, να 

σκεφτεί κάποιος, να υπάρχει κάποιος καλύτερος αλγόριθµος, αρκεί κανείς να σκεφτεί 

nn
2
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πιο προσεκτικά. Όµως το καινούριο πρόβληµα που προέκυψε, το οποίο είναι το 

γνωστό στη βιβλιογραφία "Πρόβληµα του Πλανόδιου Πωλητή" (Travelling Salesman 

Problem) δεν είναι παρά ένα από µία οµάδα εκατοντάδων προβληµάτων για τα οποία 

ψάχνουν οι ειδικοί επιστήµονες εδώ και 20 χρόνια να ανακαλύψουν γρήγορους 

αλγόριθµους, χωρίς επιτυχία. 

Μέσα από τις προσπάθειες αυτές γεννήθηκε και σήµερα έχει πια ωριµάσει, η 

Θεωρία Πολυπλοκότητας η οποία εξετάζει τα διάφορα προβλήµατα ως προς το πόσο 

γρήγορα µπορούν να επιλυθούν. Μία από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της είναι η 

κατάταξη των προβληµάτων σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα 

προβλήµατα για τα οποία έχει ήδη βρεθεί κάποιος γρήγορος αλγόριθµος που για 

στιγµιότυπα (π.χ. όπως ο χάρτης) µεγέθους n (π.χ. ο αριθµός των πόλεων του χάρτη) 

απαιτούνται το πολύ ,  ή, γενικά, βήµατα, για κάποιο σταθερό αριθµό k. Τα 

προβλήµατα αυτά καλούνται προβλήµατα επιλύσιµα σε πολυωνυµικό χρόνο (λόγω 

της πολυωνυµικής µορφής που έχει η έκφραση για τον αριθµό βηµάτων) και 

αποτελούν την κλάση P. H δεύτερη κατηγορία συµπεριλαµβάνει προβλήµατα, όπως 

αυτό του Περιπλανώµενου Πωλητή, για τα οποία µέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί 

γρήγορος αλγόριθµος που να τα επιλύει, ενώ οι ταχύτεροι αλγόριθµοι που έχουν 

προταθεί απαιτούν αριθµό βηµάτων της µορφής 2 ,  ή ακόµα και , δηλαδή 

εκθετικά (λόγω της έκφρασης του αριθµού των βηµάτων µε το n ως εκθέτη) πολλά 

βήµατα. Τα προβλήµατα αυτά αποτελούν την κλάση των NP πλήρων προβληµάτων. 

Τα γράµµατα NP προέρχονται από τις λέξεις Nondeterministic Polynomial (µη 

αιτιοκρατικό πολυώνυµο). Αυτό υποδηλώνει ότι µια θετική απάντηση µπορεί να 

επαληθευτεί σε πολυωνυµικό χρόνο αν έχει γίνει από µια σωστή εικασία (δηλαδή µη 

αιτιοκρατικώς). Τα NP πλήρη προβλήµατα είναι όλα εξίσου δύσκολα: αν βρεθεί λύση 

για ένα από αυτά, τότε θα βρεθεί η λύση και για όλα τα υπόλοιπα. Από αυτό το 

χαρακτηριστικό τους αντλούν το χαρακτηρισµό τους ως πλήρη. 

2n 3n kn

n n3 nn

Το σηµαντικό που πρέπει επισηµανθεί είναι ότι µέχρι σήµερα κανείς 

επιστήµονας δεν έχει αποδείξει ότι πραγµατικά δεν υπάρχουν γρήγοροι αλγόριθµοι 

για τα προβλήµατα της κλάσης των NP πλήρων προβληµάτων.  

 

1.4 Τεχνικές εφαρµογές της επιστήµης της κρυπτογραφίας 
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1.4.1 Κατανεµηµένη κρυπτογραφία 

Στις πιο συνήθεις εφαρµογές της κρυπτογραφίας, υπάρχει ένα σύνολο 

πληροφοριών το οποίο είναι έτσι κρυπτογραφηµένο, ώστε να είναι δυνατή η 

αποκωδικοποίησή του µόνο µε βάση κάποιο συγκεκριµένο κλειδί, που µπορεί να 

είναι γνωστό µόνο π.χ. σε έναν αρχηγό οργανισµού ή κάποιον ανώτατο υπεύθυνο. 

Αµέσως δηµιουργείται το πρόβληµα του τι συµβαίνει εάν είναι επιτακτική ανάγκη να 

αποκωδικοποιηθούν οι πληροφορίες και ο κάτοχος του κλειδιού δεν είναι διαθέσιµος. 

Η απάντηση σε αυτό το πρόβληµα δίνεται από τα σχήµατα διαµοίρασης µυστικών ή 

κατανεµηµένης κρυπτογραφίας. Σύµφωνα µε ένα τέτοιο σχήµα, το µυστικό κλειδί 

διαµοιράζεται µεταξύ ενός αριθµού ατόµων έτσι ώστε να απαιτείται η σύµπραξη 

τουλάχιστον ενός συγκεκριµένου αριθµού από αυτούς για να ανακτηθεί το αρχικό 

µυστικό κλειδί. Τέτοια σχήµατα διαµοιραζόµενου µυστικού καλούνται m-έξω από-n 

κατωφλικά σχήµατα, µε το νόηµα ότι το µυστικό διαµοιράζεται σε n άτοµα και 

απαιτείται η σύµπραξη τουλάχιστον m ατόµων για την ανάκτηση ολόκληρου του 

µυστικού. Η σύµπραξη λιγότερων από m ατόµων δεν επαρκεί για την ανάκτηση αυτή. 

Η διαµοίραση του µυστικού γίνεται από έναν συγκεκριµένο αποστολέα, ο 

οποίος διαιρεί το µυστικό σε n άτοµα, µε τρόπο ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη της 

σύµπραξης τουλάχιστον m από αυτούς για την πλήρη ανάκτησή του. Ένα απλό τέτοιο 

σχήµα που προτάθηκε από έναν από τους επινοητές του σχήµατος RSA, τον Shamir, 

έχει ως εξής: ο αποστολέας, που θα µοιράσει το µυστικό, κατασκευάζει το εξής 

πολυώνυµο (στο πεπερασµένο πεδίο GF(q)):  

F(x) = + x + ... +  0a 1a 11 −− ⋅ mm xa

όπου το µυστικό είναι ο αριθµός , ενώ όλοι οι άλλοι συντελεστές είναι τυχαία 

στοιχεία του πεδίου. Μετά ο αποστολέας, µοιράζει σε κάθε ένα από τα n άτοµα που 

συµµετέχουν στην γνώση του µυστικού διαφορετικά σηµεία του παραπάνω 

πολυωνύµου, δηλαδή ζεύγη ( x ,F( ))). Επίσης, όλα τα  θα πρέπει να είναι 

διαφορετικά από το 0. Ένα βασικό αποτέλεσµα της αριθµοθεωρίας, είναι ότι για να 

καθοριστεί πλήρως το πολυώνυµο F(x), άρα και ο ακέραιος a0, απαιτείται να δοθούν 

τουλάχιστον m διαφορετικά ζεύγη (x,F(x)). Με γνώση λιγότερων ζευγών, το στοιχείο 

 µπορεί να είναι οποιοδήποτε στοιχείο του πεδίου. Άρα, για να ανακτηθεί το 

0a

ixi ix

0a
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µυστικό, δηλαδή ο ακέραιος , θα πρέπει να συναντηθούν τουλάχιστον m άτοµα. 

Το 1994, οι Naor και Shamir πρότειναν ένα σχήµα διαµοίρασης οπτικών µυστικών 

(visual secret sharing scheme). Σύµφωνα µε το σχήµα αυτό, υπάρχει µία µυστική 

φωτογραφία που πρέπει να διαµοιραστεί σε n παραλήπτες. Η φωτογραφία διασπάται 

σε m διαφάνειες, έτσι ώστε εάν οι διαφάνειες τεθούν η µία πάνω στην άλλη, τότε να 

διακρίνεται στην ολότητά της η αρχική φωτογραφία.  

0a

1.4.2 Προληπτική κρυπτογραφία 

Γενικά, είναι καλό σε ένα κρυπτογραφικό σχήµα να έχει διαδικασίες 

προφύλαξης από τις ίδιες τις εγγενείς αδυναµίες του. Για παράδειγµα, στο σχήµα 

διαµοίρασης ενός µυστικού του Shamir, µπορεί κάποιος, ύστερα από ψάξιµο και 

αρκετή προσπάθεια, να συγκεντρώσει τουλάχιστον m από τα κλειδιά και έτσι να 

ανακτήσει το µυστικό κλειδί. Η προληπτική κρυπτογραφία (proactive 

cryptography), αναφέρεται στην περιοδική ανανέωση των κλειδιών ενός σχήµατος 

έτσι ώστε να δυσκολεύεται ακόµα περισσότερο η παραβίαση της ασφάλειας ενός 

σχήµατος βασισµένου στα κλειδιά αυτά. Παράδειγµα τέτοιας τακτικής είναι µία 

ενεργητική έκδοση του κατωφλικού σχήµατος του Shamir (το σύµβολο "'" 

αναφέρεται στην τρέχουσα, ανανεωµένη έκδοση όλων των παραµέτρων του 

σχήµατος):  

Ο παραλήπτης i κατέχει ένα σηµείο ( , )' του πολυωνύµου βαθµού m-1, στο πεδίο 

GF(q). Το µυστικό είναι πάλι το  =F'(0). Το πολυώνυµο F' τώρα όµως ανανεώνεται 

µε το να προστεθεί σε αυτό ένα άλλο τυχαίο πολυώνυµο G βαθµού m-1, τέτοιο ώστε 

G(0) = 0. Το µυστικό παραµένει το ίδιο ( a ) αλλά τώρα ο παραλήπτης i κατέχει ένα 

νέο κοµµάτι, το ( x , )'', που εµπεριέχει και την ανανέωση µε την πρόσθεση του 

πολυωνύµου G. 

ix iy

0a

0

i iy

Φυσικά, απαιτείται η εκ νέου σύµπραξη m ατόµων για να ανακτηθεί το 

µυστικό. Έχει επίσης προταθεί και ένα ενεργητικό σχήµα διαµοίρασης µυστικού 

βασισµένο στο σχήµα RSA, του οποίου οι λεπτοµέρειες είναι αρκετά πολύπλοκες για 

να εκτεθούν εδώ. 
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1.4.3 Πρωτόκολλα µηδενικής γνώσης και διαντιδραστικές αποδείξεις 

 

Τα συστήµατα µηδενικής γνώσης χρησιµοποιούνται ως εργαλεία σχεδιασµού 

κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων αναγνώρισης ταυτότητας. Τα συστήµατα αυτά 

εξασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια της ταυτότητας µιας οντότητας (η οποία µπορεί 

να είναι ένας χρήστης ή ένας υπολογιστής γενικά) µε τη µεταβίβαση της ελάχιστης 

δυνατής ποσότητας πληροφορίας και βασίζονται σε αυστηρά θεµελιωµένη 

µαθηµατική θεωρία. 

 Η σύνδεση ενός χρήστη σε ένα πληροφοριακό σύστηµα (π.χ. τράπεζας, 

νοσοκοµείου, εταιρείας η άλλου οργανισµού) προϋποθέτει την αυθεντικοποίησή του, 

δηλαδή την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του ώστε να του χορηγηθεί µια δικαιοδοσία 

προσπέλασης στις πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αποκάλυψη ενός 

µυστικού αριθµού – κωδικού (π.χ. PIN, password). Η µέθοδος αυτή δεν παρέχει την 

απαιτούµενη ασφάλεια καθώς επιτρέπει σε ένα εισβολέα να µάθει το µυστικό και στη 

συνέχεια να προσποιηθεί το χρήστη υποδαυλίζοντας έτσι την οµαλή λειτουργία του 

όλου συστήµατος. Για την ασφαλή σύνδεση σε τέτοια συστήµατα, ο χρήστης πρέπει 

να µπορεί να αποδεικνύει ότι γνωρίζει το µυστικό χωρίς να το αποκαλύπτει. Επειδή η 

σύνδεση του χρήστη είναι ένα επαναλαµβανόµενο γεγονός, η διαρροή γνώσης πρέπει 

να περιορίζεται στο ελάχιστο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τα συστήµατα ελάχιστης 

γνώσης. 

Η ανάγκη του να µπορούµε να πείσουµε κάποιον ότι γνωρίζουµε κάτι χωρίς 

να του αποκαλύψουµε το ίδιο το µυστικό είναι το βασικό ζήτηµα που εξετάζεται σε 

τέτοιες εφαρµογές. Για παράδειγµα, πώς µπορούµε να αποδείξουµε ότι έχουµε 

ανακαλύψει µία διαδροµή που διέρχεται ακριβώς µία φορά από κάθε πόλη ενός 

οδικού δικτύου 1000 πόλεων; Κάποιος θα µπορούσε να πει ότι αρκεί να 

ζωγραφίσουµε τη διαδροµή, σιγά-σιγά, από πόλη σε πόλη έτσι ώστε οποιοσδήποτε 

µας παρακολουθεί να δει ότι πράγµατι έχουµε βρει µια τέτοια διαδροµή. Όµως, µε 

αυτό τον τρόπο, η διαδροµή θα γίνει γνωστή και σε άλλους. Στην προσπάθειά µας να 

πείσουµε ότι έχουµε πράγµατι βρει την διαδροµή, αναγκαζόµαστε στην πράξη να την 

αποκαλύψουµε. Και εάν θυµηθούµε ότι το πρόβληµα αυτό είναι δύσκολο 

υπολογιστικά, το να βρούµε τη διαδροµή θα πρέπει να µας έχει κοστίσει πολύ σε 
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χρήµατα (ώστε να αγοράσουµε τον ισχυρότερο υπολογιστή του κόσµου) και υποµονή 

(περιµένοντας τη λύση από τον υπολογιστή). 

Τη λύση στο πρόβληµα του να πείθουµε ότι κατέχουµε κάτι χωρίς να 

αποκαλύπτουµε κάτι γι' αυτό, παρέχουν οι διαντιδραστικές αποδείξεις (interactive 

proofs) και οι αποδείξεις µηδενικής γνώσης (zero-knowledge proofs). Ας δούµε 

πώς µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο πρωτόκολλο στο πρόβληµα µε τις 

πόλεις που αναφέρθηκε πιο πάνω. Έστω ότι ο Α προσπαθεί να πείσει το Β ότι 

γνωρίζει µία διαδροµή που διέρχεται από όλες τις πόλεις ενός οδικού δικτύου G, 

χωρίς να του αποκαλύψει τη διαδροµή. Τότε, εκτελεί τα εξής βήµατα:  

1. "Ανακατεύει", τυχαία, τα ονόµατα όλων των πόλεων του χάρτη, αφήνοντας φυσικά 

το οδικό δίκτυο ως έχει. Έστω ότι ονοµάζουµε τον χάρτη που προκύπτει H. Αυτό το 

βήµα φαίνεται µε µια πρώτη εξέταση δίχως νόηµα, καθώς η "χώρα" που προκύπτει 

δεν είναι υπαρκτή, ωστόσο είναι σηµαντικό. Η ουσιώδης παρατήρηση είναι η εξής: 

εάν πραγµατικά ο Α γνωρίζει µία διαδροµή που ξεκινά από δύο δοσµένες πόλεις και 

περνά από όλες τις άλλες πόλεις πριν τις ανακατέψει, θα µπορεί εύκολα να βρει µία 

τέτοια διαδροµή που περνά από δύο άλλες πόλεις οι οποίες δεν είναι παρά οι 

µετονοµασµένες αρχικές πόλεις. Εάν όµως δεν γνώριζε την αρχική διαδροµή (το 

πρόβληµά είναι δύσκολο υπολογιστικά) δεν θα µπορούσε να ανακαλύψει γρήγορα 

στον καινούριο χάρτη µία τέτοια διαδροµή. Επίσης, ο Α κωδικοποιεί τον χάρτη H 

χρησιµοποιώντας πιθανοκρατική κρυπτογράφηση (probabilistic encryption) και 

παράγει τον χάρτη H', που είναι η κρυπτογραφηµένη έκδοση του H.  

Χωρίς να υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες, οι µέθοδοι πιθανοκρατικής 

κρυπτογράφησης, κρυπτογραφούν ένα µήνυµα (π.χ. υπάρχει ή δεν υπάρχει δρόµος 

µεταξύ δύο πόλεων στο γράφο) µε µη µοναδικό τρόπο. Για παράδειγµα, εάν το "1" 

κωδικοποιεί το "υπάρχει δρόµος µεταξύ ζεύγους κορυφών" και το "0" κωδικοποιεί το 

"δεν υπάρχει δρόµος µεταξύ ζεύγους κορυφών", τότε είναι δυνατόν κάτω από ένα 

πιθανοκρατικό σχήµα κρυπτογράφησης, το "0" να αντιστοιχίζεται σε πολλούς 

διαφορετικούς αριθµούς µε τυχαίο τρόπο.  

2. Ο Α δίνει στο Β ένα αντίγραφο του H. Ο Β γνωρίζει τον αρχικό χάρτη G αλλά όχι 

την επιθυµητή διαδροµή, που ο Α ισχυρίζεται ότι έχει ανακαλύψει.  
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3. Ο Β προκαλεί τον Α να κάνει ένα από τα εξής:  

A. Nα αποδείξει ότι ο χάρτης H' είναι µία κρυπτογραφηµένη έκδοση ενός χάρτη 

που είναι ίδιος µε τον G, εκτός, ίσως, από µια µετονοµασία όλων των πόλεων 

(ανακάτεµα των ονοµάτων τους δηλαδή). ∆ύο τέτοιοι χάρτες καλούνται ισοµορφικοί 

και το πρόβληµα του να αποφασιστεί εάν δύο χάρτες έχουν αυτή την ιδιότητα, είναι 

ένα από τα πιο δύσκολα προβλήµατα στο οποίο ο καθορισµός της ακριβούς 

δυσκολίας παραµένει ανοικτό πρόβληµα (δεν είναι γνωστό εάν είναι NP-πλήρες 

πρόβληµα αλλά είναι τουλάχιστον τόσο δύσκολο να επιλυθεί, όσο αυτά). 

B. Να του δείξει την επιθυµητή διαδροµή, αλλά στον χάρτη H (µε τα 

ανακατεµένα ονόµατα πόλεων).  

4. Ο Α συµφωνεί και κάνει ένα από τα εξής:  

A. Είτε αποδεικνύει ότι ο χάρτης H' είναι µία κρυπτογραφηµένη έκδοση ενός χάρτη 

που δεν είναι άλλος παρά µία "ανακατεµένη" (ισοµορφική) έκδοση του αρχικού 

χάρτη G. 

B. Είτε δείχνει στο Β µία επιθυµητή διαδροµή στον χάρτη H αποκαλύπτοντας στον H' 

µόνο τους δρόµους του δικτύου που ανήκουν στην επιθυµητή διαδροµή και κανέναν 

άλλο δρόµο. 

Εάν ο Α είναι τίµιος και πράγµατι έχει ανακαλύψει µία διαδροµή που ξεκινά 

από τις δύο πόλεις και διέρχεται από όλες τις υπόλοιπες ακριβώς µία φορά, τότε δεν 

θα έχει κανένα πρόβληµα να απαντήσει σε οποιαδήποτε από τις προκλήσεις του Β 

(3.Α και 3.Β). Μετά από ορισµένες επαναλήψεις του παραπάνω διαντιδραστικού 

πρωτοκόλλου, ο Β θα έχει πειστεί από την ταχύτητα που δίνει τις απαντήσεις ο Α, ότι 

δεν µπορεί παρά να γνωρίζει πραγµατικά τη ζητούµενη διαδροµή. Ωστόσο, ο Β δεν 

µαθαίνει µέσα από το παραπάνω πρωτόκολλο τη διαδροµή που µε τόσο κόπο έχει 

βρει ο Α. Ο Α δηλαδή απέδειξε ότι κατέχει πράγµατι τη διαδροµή και µετέδωσε στο 

Β µηδενική γνώση ως προς το ποια είναι η διαδροµή που γνωρίζει. Το µόνο που 

αποκαλύπτει στο Β στο βήµα 4.Β είναι µία τυχαία διάταξη των διαφορετικά 

διατεταγµένων ακµών του γράφου G! Όµως αυτό δεν συνιστά και κάτι σπουδαίο για 

τον Β. Θα µπορούσε να το "αποκαλύψει" και µόνος του γεννώντας τυχαία µία 

ακολουθία ακµών ενός γράφου ισοµορφικού προς τον G. Άρα, στο τέλος του 
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παραπάνω διαντιδραστικού πρωτοκόλλου, ο Β κατέχει µηδενική γνώση ως προς τη 

διαδροµή που γνωρίζει ο Α. 

Αν υποτεθεί τώρα ότι ο Α είπε ψέµατα στο Β και δεν έχει ανακαλύψει τη 

ζητούµενη διαδροµή. Τότε είναι δύσκολο να κατασκευάζει σε κάθε επανάληψη του 

πρωτοκόλλου ένα χάρτη H (και συνεπώς H') που να αντιµετωπίζει και τις δύο 

προκλήσεις του Β, 3.A και 3.B, καθώς µπορεί να αντιµετωπίσει µία πρόκληση µόνο 

εάν γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι. Όµως ο Β, φυσικά, επιλέγει στην τύχη µία 

από τις δύο προκλήσεις. Έτσι ο Α, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να υποθέτει, 

στην τύχη, µία από τις προκλήσεις του Β και να ετοιµάζεται γι' αυτήν. Όµως εάν ο Β 

επιλέξει την άλλη πρόκληση, ο Α θα αποτύχει και έτσι θα αποκαλυφθεί ότι δεν 

γνωρίζει τη διαδροµή στο χάρτη. Η πιθανότητες του Α να ξεφεύγει κάθε φορά και να 

επιλέγει, στην τύχη, τη σωστή πρόκληση, γίνονται γρήγορα µηδενικές, καθώς το 

πρωτόκολλο επαναλαµβάνεται όλο και περισσότερες φορές. Για τους σκοπούς της 

πιστοποίησης, έχουν προταθεί και χρησιµοποιούνται σήµερα διάφορα πρωτόκολλα 

µηδενικής γνώσης, όπως το σχήµα των Fiat και Shamir που βασίζεται στη δυσκολία 

εύρεσης πρώτων παραγόντων ενός αριθµού.  

  

1.4.4 Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών 

Μιλάµε για ψευδοτυχαίους αριθµούς και όχι για τυχαίους, καθώς κάθε 

µέθοδος παραγωγής τυχαίων αριθµών βασισµένη σε υπολογιστή, βασίζεται στην 

εκτέλεση ενός αλγορίθµου. Μία µέθοδος που µπορεί να παράγει αριθµούς που να 

είναι πραγµατικά τυχαίοι αποτελεί η ρίψη ενός (τίµιου) ζαριού. Άρα, διαφαίνεται ότι 

η ιδέα κατασκευής µίας "ηλεκτρονικής κληρωτίδας" βασισµένης σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. 

Η απάντηση σε αυτή την ανησυχία, βέβαια, είναι ότι οι αριθµοί µιας 

ψευδοτυχαίας ακολουθίας παράγονται µε βάση ειδικές µεθόδους και είναι τέτοιοι 

ώστε να φαίνεται, σε κάποιον παρατηρητή, ότι δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριµένη 

κανονικότητα, η οποία θα επέτρεπε σε κάποιον, µε δεδοµένο ένα µέρος της 

ακολουθίας, να µπορέσει να βγάλει κάποια συµπεράσµατα ως προς το ποιοι θα είναι 

οι αριθµοί που θα ακολουθήσουν. Σε αυτό το σηµείο, έρχεται η κρυπτογραφία να 
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δώσει τη λύση. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερευνητικών εργασιών οι οποίες 

ασχολούνται µε τις λεγόµενες κρυπτογραφικά ασφαλείς µεθόδους παραγωγής 

ψευδοτυχαίων αριθµών (Cryptographically Secure Pseudorandom Sequences). 

Ακολουθώντας σε γενικές γραµµές την ορολογία της Θεωρίας της 

Πολυπλοκότητας, µία ακολουθία ψευδοτυχαίων αριθµών καλείται κρυπτογραφικά 

ασφαλής, εάν δεν είναι προβλέψιµη η εξέλιξη της, δεδοµένου οποιουδήποτε µέρους 

της, όσο µεγάλο και να είναι αυτό. Επιπλέον, η ακολουθία δεν θα πρέπει να είναι 

προβλέψιµη, ακόµη και αν κάποιος γνωρίζει και λεπτοµέρειες γύρω από η µέθοδο 

που την παράγει, εκτός βέβαια εάν γνωρίζει κάποιο κλειδί, το οποίο θέτει τη µέθοδο 

σε µία αρχική κατάσταση. Η αδυναµία πρόβλεψης, προέρχεται και πάλι λόγω του 

µεγάλου όγκου των υπολογισµών που θα πρέπει να γίνουν για να γίνει αυτή η 

πρόβλεψη και όχι λόγω κάποιας εγγενούς αδυναµίας. 

Για τη σχεδίαση κρυπτογραφικά ασφαλών µεθόδων παραγωγής ψευδοτυχαίων 

αριθµών, έχουν χρησιµοποιηθεί και µέθοδοι κρυπτογράφησης, όπως η µέθοδος RSA. 

Η µέθοδος ξεκινά έτσι ώστε για να µαντέψει κανείς την αρχική της κατάσταση, θα 

πρέπει πάλι να παραγοντοποιήσει έναν µεγάλο ακέραιο. Όµως αυτό είναι δύσκολο 

υπολογιστικά. Ο κοινός παρονοµαστής όλων αυτών των γεννητριών είναι ένα 

πρόβληµα, για το οποίο η Θεωρία Πολυπλοκότητας έχει συµπεράνει ότι είναι 

δύσκολο να επιλυθεί υπολογιστικά. 

 

1.4.5 Κβαντική κρυπτογραφία 

Σε αυτό τον τοµέα της κρυπτογραφίας, ο µικρόκοσµος των υποατοµικών 

σωµατιδίων και τα φαινόµενα που τον διέπουν, µπορούν να τεθούν στην υπηρεσία 

της κρυπτογραφίας. Πιο συγκεκριµένα, είναι δυνατόν να εκµεταλλευτούµε, σύµφωνα 

µε ορισµένες επιστηµονικές εργασίες, τα κβαντικά φυσικά φαινόµενα και την 

αντίστοιχη θεωρία που έχει αναπτυχθεί για την εξήγησή τους, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η διαπίστωση του εάν ένα κανάλι επικοινωνίας παρακολουθείται και, εάν όχι, 

να ανταλλαγούν κλειδιά της συµβατικής κρυπτογραφίας ώστε να ξεκινήσει µία 

ασφαλής επικοινωνία. Στη βάση της κβαντικής κρυπτογραφίας, βρίσκεται µία από τις 

βασικότερες όσο και παράξενες αρχές που διέπουν τα κβαντικά συστήµατα. 
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Πρόκειται για την Αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg που διατυπώθηκε το 

1927 από τον Γερµανό φυσικό Werner Heisenberg. 

Σύµφωνα µε αυτή είναι αδύνατο να καταγραφεί µε ακρίβεια η θέση ενός 

κβαντικού συστήµατος (π.χ. υποατοµικού σωµατιδίου) χωρίς, ταυτόχρονα, να 

καταστεί αδύνατο να καταγραφεί µε ακρίβεια η ταχύτητά του (ή ορµή). Όµοια, είναι 

αδύνατο να διαπιστωθεί µε ακρίβεια η ταχύτητα του συστήµατος, χωρίς να καταστεί 

αδύνατο να καταγραφεί µε ακρίβεια η θέση του. Με πιο απλά λόγια, προσπαθώντας 

να εξακριβώσουµε την θέση ενός π.χ. ηλεκτρονίου στο χώρο, "επηρεάζουµε" άθελά 

µας την ταχύτητά του και έτσι είναι αδύνατο πια να µετρήσουµε την ταχύτητα που 

πραγµατικά είχε λίγο πριν τη µέτρηση της θέσης του. Ο απλός αυτός κανόνας 

περιγράφει ότι είναι αδύνατο διαπιστωθεί µία ιδιότητα ενός κβαντικού συστήµατος 

χωρίς την πρόκληση αβεβαιότητας σε κάποιες άλλες ιδιότητές του. Ιδιότητες, όπως οι 

ταχύτητα και η θέση ενός κβαντικού συστήµατος, που δεν µπορούν να καθοριστούν 

µε ακρίβεια ταυτόχρονα, καλούνται ορθογώνιες. 

Αυτή ακριβώς η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg βρίσκει εφαρµογή 

στην κρυπτογραφία. Όπως είναι γνωστό, κάθε µήνυµα (κείµενο, ηλεκτρονική 

υπογραφή κλπ.) αναπαρίσταται ως µια ακολουθία από "0" και "1" και έτσι 

αποστέλλεται σε κάποιο κανάλι επικοινωνίας. Για να αναπαραστήσουµε το "0" και το 

"1", µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα κβαντικό σύστηµα που καλείται φωτόνιο, 

συστατικό στοιχείο του φωτός. Το φως, οποιουδήποτε χρώµατος (συχνότητας), 

αποτελείται από τεράστιο αριθµό φωτονίων που κινούνται προς τη διεύθυνση που 

διαχέεται το φως. Κάθε φωτόνιο είναι ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα που αποτελείται 

από ένα ηλεκτρικό κύµα και ένα µαγνητικό κύµα που διαδίδονται ευθύγραµµα και 

κάθετα το ένα στο άλλο. Το χρώµα του φωτός, και φυσικά το εάν είναι ορατό στο 

ανθρώπινο µάτι ή όχι, καθορίζεται πλήρως από τη συχνότητα του ηλεκτροµαγνητικού 

κύµατος. Η ιδιότητα των φωτονίων που µας ενδιαφέρει είναι η πόλωση (polarization). 

Η ιδιότητα αυτή έχει να κάνει µε το πόση κλίση (γωνία) έχει το επίπεδο επάνω στο 

οποίο διαδίδεται το ηλεκτρικό πεδίο (το επίπεδο στο οποίο διαδίδεται το µαγνητικό 

είναι πάντα κάθετο σε αυτό το επίπεδο) σε σχέση µε κάποιο καθορισµένο επίπεδο 

αναφοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε µη πολωµένο φωτόνιο (γωνία πόλωσης µηδέν). Οι 

κλίσεις του ηλεκτρικού πεδίου που ενδιαφέρουν σε σχετικά επιστηµονικά πειράµατα 

είναι (σε µοίρες) 0˚ και 45˚, 90˚ και 135˚. Αν θεωρηθεί ότι το ψηφίο "0" αντιστοιχεί 
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σε κλίση 0˚ και 45˚ ενώ το ψηφίο "1" στις κλίσεις 90˚ και 135˚ (ο λόγος που σε κάθε 

ψηφίο αντιστοιχίζονται δύο κλίσεις, θα διαφανεί πιο κάτω). 

Άρα, το µόνο που αποµένει είναι να βρεθεί µία πηγή µη πολωµένων φωτονίων 

καθώς και κάποια συσκευή που θα επιτρέψει σε ένα φωτόνιο να πολωθεί σε µία 

επιθυµητή κλίση, ανάλογα µε το ποιο ψηφίο ("0" ή "1") επιθυµούµε να στείλουµε στο 

κβαντικό κανάλι επικοινωνίας (π.χ. µία οπτική ίνα). Η συσκευή αυτή λέγεται κελί 

Pockels και µε αυτή µπορούµε να πολώσουµε ένα φωτόνιο σε οποιαδήποτε κλίση. 

Παραµένει το πρόβληµα του πώς είναι δυνατό να µετρθεί η πόλωση ενός φωτονίου 

έτσι ώστε να βρεθεί σε ποιο ψηφίο αντιστοιχεί. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα 

φυσικό υλικό που ονοµάζεται κρύσταλλος καλσίτη (calcite crystal) ή ανθρακικό 

ασβέστιο (CaCO ). Το υλικό αυτό έχει τη σηµαντική ιδιότητα ότι τα ηλεκτρόνιά του 

δεν συνδέονται µε την ίδια δύναµη σε κάθε διεύθυνση µέσα στον κρύσταλλο. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα ότι ένα φωτόνιο που εισέρχεται στον κρύσταλλο δέχεται 

διαφορετική ηλεκτροµαγνητική αντίσταση από τα ηλεκτρόνια του κρυστάλλου, 

ανάλογα µε το ποια είναι η πόλωση του ηλεκτρικού του πεδίου σε σχέση µε τον 

"άξονα πόλωσης" του κρυστάλλου. 

3

 Αν υποτεθεί, για παράδειγµα, ότι ο καλσίτης είναι έτσι τοποθετηµένος ώστε 

να αφήνει να διέρχονται ανεπηρέαστα (δηλαδή χωρίς αντίσταση από τα ηλεκτρόνια 

του κρυστάλλου) µόνο φωτόνια που είναι κάθετα πολωµένα. Τότε ένα φωτόνιο που 

είναι κάθετα πολωµένο θα περάσει από τον κρύσταλλο χωρίς να δεχθεί αντίσταση και 

θα βγει σαν να µην υπήρχε εµπόδιο, ενώ ένα οριζόντια πολωµένο φωτόνιο θα δεχθεί 

αντίσταση και θα βγει σε διεύθυνση διαφορετική (αλλά πάντα την ίδια για οριζόντια 

πόλωση) από αυτήν στην οποία µπήκε στον κρύσταλλο. Έτσι, εάν µετά από τον 

κρύσταλλο τοποθετηθούν δύο φωτοδέκτες έτσι ώστε στον ένα να προσκρούουν 

φωτόνια που δεν επηρεάζονται από την διελεύσή τους από τον κρύσταλλο ενώ στον 

άλλο να προσκρούουν αυτά που αλλάζουν διεύθυνση, τότε θα µπορεί να γίνει 

αντιληπτό πότε ένα φωτόνιο είναι οριζόντια και πότε κάθετα πολωµένο. 

 Ένα επιπλέον ζήτηµα είναι το τι συµβαίνει µε τα φωτόνια που είναι διαγώνια 

πολωµένα (µε γωνία δηλαδή 45˚ και 135˚). Μια προφανής λύση θα ήταν η 

τοποθέτηση και ενός τρίτου φωτοδέκτη ανάµεσα στους άλλους δύο φωτοδέκτες, 

καθώς αναµένεται τα διαγώνια πολωµένα φωτόνια να επηρεάζονται από την διέλευσή 
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τους από τον κρύσταλλο, αλλά όχι τόσο όσο τα οριζόντια πολωµένα που αλλάζουν 

εντελώς διεύθυνση. Όµως οι νόµοι της κβαντικής φυσικής και ειδικότερα η αρχή της 

απροσδιοριστίας ορίζουν ότι οποιοδήποτε φωτόνιο έχει κλίση άλλη από την οριζόντια 

ή την κάθετη θα εξέλθει προσκρούοντας είτε στον ένα είτε στον άλλο φωτοδέκτη (και 

µάλιστα µε εντελώς µη προβλέψιµο τρόπο (εκτός από µία πιθανοτική εκτίµηση), ως 

να ήταν πολωµένο είτε κάθετα είτε οριζόντια. Η διέλευση από τον κρύσταλλο είναι 

µία µέτρηση της πόλωσης του φωτονίου, οπότε σύµφωνα µε την αρχή της 

απροσδιοριστίας, η µέτρηση αυτή "καταστρέφει" την αρχική πόλωση του φωτονίου η 

οποία είναι πια αδύνατο να ανακτηθεί.  

Αυτό το φαινόµενο είναι η βάση της κβαντικής κρυπτογραφίας. Η κάθετη και 

η διαγώνια πόλωση είναι δύο ορθογώνιες κβαντικές ιδιότητες. Άρα, δεν µπορεί 

µετρηθει η µία χωρίς να καταστραφεί η µέτρηση για την άλλη. Συνεπώς, ένας 

υποκλοπέας που επιχειρεί να µετρήσει την πόλωση ενός φωτονίου, µπορεί να γίνει 

αντιληπτός. Αυτό δεν είναι εφικτό σε ένα κλασσικό κανάλι επικοινωνίας (π.χ. 

τηλεφωνικό καλώδιο ή ραδιοκύµατα). Παράδειγµα ενός τέτοιου απλοϊκού 

πρωτόκολλου επικοινωνίας παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 

 

1.4.6 Υπολογισµοί µε DNA: παράλληλοι υπολογισµοί σε µοριακό επίπεδο 

Μία από τις µεγαλύτερες ανακαλύψεις του αιώνα που µας αφήνει, ήταν και ο 

ρόλος που έχει το DNA (δεσοξυροβοζονουκλεϊκο οξύ) που βρίσκεται τον πυρήνα των 

ζωικών κυττάρων στη µεταβίβαση κληρονοµικών χαρακτηριστικών των γονέων στα 

παιδιά. 

Πριν από λίγα χρόνια, ο Leonard Adleman (ένας από τους επινοητές του 

σχήµατος RSA) χρησιµοποίησε µία απλούστερη ιδιότητα του DNA, εκείνη που έχουν 

οι δύο αλυσίδες που το αποτελούν να συνδέονται µε καθορισµένο τρόπο µε τη 

βοήθεια των ειδικών χηµικών ενώσεων (βάσεων) που τις αποτελούν. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Adleman σκέφτηκε να επιχειρήσει να επιλύσει ένα από τα 

προβλήµατα που είδαµε στην αρχή του κεφαλαίου ότι θεωρείται µη επιλύσιµο 

γρήγορα από τους κλασσικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το πρόβληµα του 

περιπλανώµενου πωλητή, µε χρήση των µοριακών ιδιοτήτων των αλυσίδων DNA. Η 
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έκδοση του προβλήµατος που χρησιµοποίησε ο Adleman, εµπεριείχε µονόδροµους, 

δηλαδή δρόµους από µία πόλη σε άλλη που δεν µπορούν να ακολουθηθούν στην 

αντίθετη διεύθυνση. Όµως η δυσκολία επίλυσης του προβλήµατος γρήγορα, 

παραµένει η ίδια. 

Ο Adleman έλυσε το πρόβληµα για αριθµό πόλεων ίσο µε 7, που βέβαια 

επιλύεται σε µηδαµινό χρόνο από έναν υπολογιστή. Όµως, φυσικά, η σηµασία του 

εγχειρήµατος του Adleman έγκειται στο ότι µπόρεσε να χρησιµοποιήσει έναν µη 

συµβατικό τρόπο υπολογισµού που εκµεταλλευόταν τις χηµικές ιδιότητες ενός υλικού 

για να επιτύχει µαζικό παραλληλισµό στην εξερεύνηση των πιθανών µονοπατιών που 

περνούν από όλες τις πόλεις. Περισσότερες λεπτοµέρειες για την περιγραφή της 

τεχνκής παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι.  

 

1.4.7 Μαζικά παράλληλοι υπολογιστές για την επίλυση αλγορίθµων 

Τον Μάρτιο του 1991, η εταιρία RSA Data Security, Inc., ξεκίνησε µία 

πρόκληση για την παραγοντοποίηση µεγάλων ακεραίων. Η πρόκληση αποτελείται 

από µεγάλους αριθµούς, διαφορετικών µεγεθών, που προσφέρονται για 

παραγοντοποίηση από την επιστηµονική κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει 

διπλό όφελος: αναπτύσσονται όλο και καλύτεροι αλγόριθµοι παραγοντοποίησης και 

γίνονται γνωστά τα όρια ασφαλείας στο µήκος των κλειδιών. 

Οι επιθέσεις σε αριθµούς τόσο µεγάλους όσο αυτοί που περιέχονται στην 

πρόκληση RSA, ωφελούνται κατά πολύ αποδοτικό τρόπο µε τη χρήση 

παραλληλισµού. Οι παράλληλοι υπολογιστές, περιέχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες 

επεξεργαστικά στοιχεία τα οποία εξερευνούν διαφορετικά µέρη ενός προβλήµατος 

και συντονίζονται ώστε να συνθέσουν την τελική λύση πιο γρήγορα, από όσο θα 

χρειαζόταν εάν ήταν διαθέσιµο µόνο ένα επεξεργαστικό στοιχείο. Ειδικά το έργο της 

ανακάλυψης ενός κλειδιού π.χ. στο σχήµα DES, επιδέχεται, όπως είπαµε, λύσεις 

"ωµής βίας" όπου απλά µοιράζονται διάφορα σύνολα πιθανών κλειδιών σε πολλούς 

υπολογιστές ή σε πολλά επεξεργαστικά στοιχεία ενός παράλληλου υπολογιστή και 

δοκιµάζονται παράλληλα ως προς το εάν µπορούν να αποκωδικοποιήσουν ένα 

κρυπτογραφηµένο µήνυµα. 
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Πιο συγκεκριµένα, ένας ‘γνωστός’ στην ερευνητική – επιστηµονική 

κοινότητα αριθµός είναι ο γνωστός µε το "όνοµα" RSA-129, ο οποίος είναι ένας 

αριθµός 129 δεκαδικών ψηφίων (ή 426 δυαδικών ψηφίων) που είχε εµφανιστεί στη 

στήλη του Martin Gardner στο περιοδικό Scientific American το 1977 (δεν ήταν 

µέρος της πρόκλησης RSA). Τότε, είχε προσφερθεί ένα χρηµατικό βραβείο ύψους 

$100 σε οποιονδήποτε θα µπορούσε να παραγοντοποιήσει τον αριθµό αυτό. Τελικά, 

τον Μάρτιο του 1994, ο αριθµός παραγοντοποιήθηκε µε τη συντονισµένη χρήση 1600 

υπολογιστών του διαδικτύου. Η παραγοντοποίηση πήρε περίπου 4000 µε 6000 MIPS 

ισοδύναµα χρόνια υπολογισµού, µέσα σε µία περίοδο οκτώ µηνών. Η 

παραγοντοποίηση επιτεύχθηκε µε τον αλγόριθµο quadratic sieve και, σύµφωνα µε 

έναν από τους ερευνητές που πέτυχαν την παραγοντοποίηση, θα παραµείνει ο 

µεγαλύτερος αριθµός που θα παραγοντοποιηθεί ποτέ µε χρήση αυτής της µεθόδου 

καθώς µία νέα γενική µέθοδος, η Number Field Sieve, είναι πλέον πιο γρήγορη για 

παρόµοια ή µεγαλύτερα µεγέθη αριθµών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθµός αυτός 

µαζί µε τους δύο πρώτους παράγοντες του είναι ο: 

RSA129=1143816257578888676692357799761466120102182967212423625625618 

42935706935245733897830597123563958705058989075147599290026879543541  

= (3490529510847650949147849619903898133417764638493387843990820577)  

(32769132993266709549961988190834 461413177642967992942539798288533) 

 

Το συµπέρασµα από τις προσπάθειες παραγοντοποίησης µεγάλων αριθµών, 

είναι ο αριθµός που θεωρείται απίθανο να παραγοντοποιηθεί σήµερα, δεν είναι 

σίγουρο ότι θα είναι δύσκολο να παραγοντοποιηθεί και µετά από ορισµένα χρόνια. 

Βέβαια, µπορεί κανείς να πει ότι το µόνο που χρειάζεται, είναι να επιλέγει κανείς όλο 

και µεγαλύτερα κλειδιά. Ίσως υποτεθεί ότι µε το να επιλεγεί κανείς ένα υπερβολικά 

µεγάλο µήκος κλειδιού να καταστούν ασφαλή τα κλειδιά των κρυπτογραφικών 

εφαρµογών για πάντα, στην πράξη. Όπως πολύ παραστατικά είπε ο Umesh Vazirani 

(ένας από τους πρωτοπόρους της Κβαντικής Θεωρίας Πολυπλοκότητας), ένας 

αριθµός µε 2000 δεκαδικά ψηφία όχι µόνο θα ήταν αδύνατο να παραγοντοποιηθεί 

ακόµη και εάν επιστρατεύονταν όλοι οι υπολογιστές του κόσµου (παράλληλοι 

υπερυπολογιστές, πανίσχυροι σταθµοί εργασίας και κοινοί προσωπικοί υπολογιστές) 

αλλά θα ήταν αδύνατο να παραγοντοποιηθεί ακόµη και εάν κάθε σωµάτιο του 
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σύµπαντος ήταν ένας υπολογιστής (κλασσικός, διότι για τους κβαντικούς 

υπολογιστές ισχύουν άλλες αρχές εν γένει) και όλα µαζί τα σωµάτια 

συνεργαζόντουσαν για την παραγοντοποίησή του! 

Όµως µεγάλο µήκος κλειδιού σηµαίνει αυξηµένες υπολογιστικές απαιτήσεις 

για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση µηνυµάτων. Και δεν είναι πάντα εφικτό 

να υπάρχει αυτή η ισχύς. Άρα ο πιο ρεαλιστικός τρόπος να χειριστεί κανείς το θέµα 

του µήκους του κλειδιού είναι να παρακολουθεί τον τεχνολογικό σφυγµό κάθε εποχής 

καθώς και τα οικονοµικά δεδοµένα που, ακόµη και σήµερα, κάνουν την αγορά και τη 

χρήση ενός µαζικά παράλληλου υπολογιστικού συστήµατος εξαιρετικά συµφέρουσα. 

 

1.4.8 Κβαντικοί υπολογιστές: η επίδραση υποατοµικών φυσικών νόµων στην 

κρυπτογραφία 

Όπως έχουµε ήδη πει, όλο το οικοδόµηµα της κρυπτογραφίας στηρίζεται στην 

υπόθεση ότι υπάρχουν προβλήµατα τα οποία δεν µπορούν να επιλυθούν γρήγορα 

(δηλαδή σε πολυωνυµικό χρόνο) για την πλειονότητα των πιθανών αντικειµένων τα 

οποία τα προβλήµατα αυτά πραγµατεύονται. Για παράδειγµα, το σύστηµα 

κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού RSA στηρίζεται στην υπόθεση ότι δοσµένου 

ενός µεγάλου αριθµού που είναι γινόµενο δύο πρώτων παραγόντων, δεν υπάρχει 

αλγόριθµος που να εντοπίζει γρήγορα (σε πολυωνυµικό χρόνο) τους δύο αυτούς 

παράγοντες. Εάν ένας τέτοιος αλγόριθµος υπήρχε, τότε το σύστηµα κρυπτογράφησης 

RSA θα κατέρρεε αµέσως, και οι συνέπειες από αυτό το γεγονός θα ήταν σε 

παγκόσµια κλίµακα καταστροφικές. 

Η Θεωρία της Πολυπλοκότητας, ύστερα από χρόνια προσπαθειών κορυφαίων 

επιστηµόνων από όλο τον κόσµο, αποφαίνεται ότι µάλλον πρέπει να πιστέψουµε ότι 

το σύστηµα RSA είναι ασφαλές (τουλάχιστον για αρκετά µεγάλα µήκη κλειδιών). 

∆εν υπάρχει αλγόριθµος που µπορεί να παραγοντοποιήσει µεγάλους ακεραίους 

γρήγορα. 

Όµως, ήδη από πολλά χρόνια είχε γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν φυσικά 

φαινόµενα, που εξελίσσονται µε τρόπο που ήταν αδύνατον να προσοµοιωθεί από τους 
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κλασσικούς υπολογιστές γρήγορα. Μία σειρά εργασιών που ξεκίνησε µε την εργασία 

του µεγάλου φυσικού Richard Feynman, έχει παρατηρήσει ότι µερικές φυσικές 

διαδικασίες σε κβαντικό επίπεδο, ήταν αδύνατον να προσοµοιωθούν από υπολογιστές 

σε χρόνο καλύτερο από εκθετικό (πολύ µεγάλο δηλαδή) στο µέγεθος του 

συστήµατος. Συνεπώς, διαφαινόταν η πιθανότητα ότι κάποιες διαδικασίες που 

γίνονται σε κβαντικό επίπεδο, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να 

αναπαραστήσουν δύσκολους κλασσικούς υπολογισµούς που, σε κβαντικό επίπεδο, θα 

µπορούσαν να εκτελεσθούν πολύ πιο γρήγορα. 

Το 1994, ή σιγουριά που παρείχαν τα αποτελέσµατα της Θεωρίας της 

Πολυπλοκότητας µετατράπηκε σε αµφιβολία. Ο Peter Shor, εργαζόµενος σε ένα 

µοντέλο υπολογισµού που ξεφεύγει από τους νόµους της Θεωρίας της 

Πολυπλοκότητας, κατόρθωσε να βρει έναν αλγόριθµο που ήταν σε θέση να 

παραγοντοποιήσει µεγάλους αριθµούς γρήγορα. Ο αλγόριθµος του Shor, 

εκµεταλλευόταν την ασυνήθιστη ιδιότητα που έχουν τα κβαντικά συστήµατα να 

βρίσκονται, όταν δεν υπόκεινται σε παρατήρηση ή µέτρηση, σε µία κατάσταση που 

είναι στην πραγµατικότητα ένα µείγµα, ή µία υπέρθεση (superposition), ενός πολύ 

µεγάλου αριθµού καταστάσεων οι οποίες υποβάλλονται ταυτόχρονα στον ίδιο 

κβαντικό µετασχηµατισµό - υπολογισµό. Έτσι, στο κβαντικό επίπεδο, ένας 

επιθυµητός υπολογισµός εκτελείται σε ένα ασύλληπτο επίπεδο παραλληλισµού. Ένας 

τεράστιος αριθµός υπολογισµών που θα εφαρµοζόταν σε κάθε µία κατάσταση του 

µείγµατος χωριστά, εκτελείται στο καθολικό µείγµα ταυτόχρονα µε τα επιθυµητά, 

στο τέλος, αποτελέσµατα. Και, πηγαίνοντας ακόµα παραπέρα, εάν κανείς 

παρατηρήσει το κβαντικό σύστηµα, αυτό αυτόµατα λαµβάνει µόνο µία από τις 

καταστάσεις του µείγµατος µε µη προβλέψιµο τρόπο, πέρα από µία εκτίµηση 

πιθανότητας µόνο ως προς το ποια κατάσταση θα βρεθεί. 

Οι λεπτοµέρειες του αλγορίθµου του Shor είναι ιδιαίτερα τεχνικές. Αυτό που πρέπει 

να παραµένει ως αποέλεσµα είναι το ότι οι κβαντικοί υπολογιστές, όπως λέγονται τα 

κβαντικά συστήµατα που υπόκεινται σε µετασχηµατισµούς που αντιπροσωπεύουν 

υπολογισµούς, δεν έρχονται σε αντίθεση µε φυσικούς νόµους και είναι 

πραγµατοποιήσιµοι, αν και πιθανότατα όχι στο κοντινό µέλλον. ∆ιαφαίνεται ότι η 

κρυπτογραφία θα είναι ασφαλής απέναντι στους κβαντικούς υπολογιστές για πολλές 

δεκαετίες ακόµη. Οι τεχνικές δυσκολίες υλοποίησης του αλγορίθµου του Shor έτσι 
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ώστε να παραγοντοποιηθούν τα µεγάλου µήκους κλειδιά που χρησιµοποιούνται π.χ. 

στο σχήµα RSA παραµένουν ανυπέρβλητες προς το παρόν. 

 

1.5 Ψηφιακή κρυπτογράφηση - Ορισµοί 

 

 Με τον όρο κρυπτογραφία αναφερόµαστε στον κλάδο της επιστήµης των 

µαθηµατικών και της πληροφορικής που ασχολείται µε τη χρήση και την ανάπτυξη 

τεχνικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης µηνυµάτων. Κρυπτογράφηση 

(encryption) είναι η διαδικασία µετατροπής ενός αρχικού κειµένου ή αρχείου 

(plaintext) σε ένα άλλο προσβάσιµο γενικά και από τρίτους (εκτός του παραλήπτη), 

αντίστοιχα, κείµενο ή αρχείο το οποίο και ονοµάζεται ciphertext. Αποκρυπτογράφηση 

(decryption) είναι η διαδικασία (µε χρήση κατάλληλων αλγόριθµων) επαναφοράς του 

κρυπτογραφηµένου κειµένου ή αρχείου (ciphertext) στην αρχική του µορφή 

(plaintext). 

 Βασικές έννοιες για τις δύο αυτές διαδικασίες αποτελούν ο αλγόριθµος και το 

κλειδί κρυπτογράφησης. Κρυπτογραφικός αλγόριθµος (cipher) είναι η µαθηµατική 

διαδικασία που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση. Η 

διαδικασία αυτή δεν παραµένει απαραίτητα η ίδια και για τις δύο παραπάνω 

λειτουργίες. Η δυνατότητα ωστόσο διατήρησης της µυστικότητας των πληροφοριών 

βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έναν αριθµό (σε δυαδική, δεκαδική, δεκαεξαδική ή και 

άλλη µορφή) που χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης και ονοµάζεται 

κλειδί (key) του αλγόριθµου. Η ανθεκτικότητα της κρυπτογράφησης για δεδοµένο 

αλγόριθµο εξαρτάται αποκλειστικά από το µέγεθος του κλειδιών που 

χρησιµοποιούνται. Το µέγεθος αυτό µετριέται συνήθως σε bits. 

 ∆ιαφορετικοί αλγόριθµοι απαιτούν διαφορετικά µήκη κλειδιών για να 

πετύχουν το ίδιο επίπεδο ανθεκτικότητας κρυπτογράφησης. Για παράδειγµα 

αναφέρεται ότι ένας αλγόριθµος συµµετρικής κρυπτογράφησης µε κλειδί µήκους 128 

bits παρέχει ανθεκτικότερη κρυπτογράφηση από τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης 

δηµοσίου κλειδιού RSA µε το ίδιο µέγεθος κλειδιού (για τους τύπους αυτούς θα 

αναφερθούµε παρακάτω αναλυτικότερα). Ενδεικτικά επίσης αναφέρεται ότι 

χρησιµοποιείται κλειδί µεγέθους τουλάχιστον 512 bits προκειµένου η 

κρυπτογράφηση RSA να θεωρηθεί ανθεκτική, τη στιγµή που συµµετρικοί αλγόριθµοι 

πετυχαίνουν περίπου το ίδιο επίπεδο ανθεκτικότητας µε κλειδί µεγέθους 64 bits. 

Όµως, είναι ζήτηµα κάποιων µόνο ετών έως ότου και αυτά τα επίπεδα 

 25 



ανθεκτικότητας αποδειχτούν ευπαθή σε επιθέσεις. Ο χρονικός αυτός ορίζοντας 

καθορίζεται κατά βάση από την τεχνολογική εξέλιξη των υπολογιστικών 

συστηµάτων. 

 Τρόποι κρυπτογράφησης άρχισαν να αναπτύσσονται από παλιά και συνεχώς 

εξελίσσονται όσο οι υπολογιστές γίνονται ταχύτεροι. Η προσπάθεια να παραβιαστεί 

(να ‘σπάσει’ όπως λέγεται χαρακτηριστικά) µια κρυπτογραφική τεχνική ονοµάζεται 

κρυπτανάλυση (cryptanalysis). Θεωρητικά όλα τα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα είναι 

δυνατό να σπάσουν, αν δοθεί αρκετός χρόνος σε έναν ηλεκτρικό υπολογιστή που θα 

δοκιµάσει όλες τις τεχνικές και τους πιθανούς συνδυασµούς κλειδιών. Αν όµως ο 

χρόνος αυτός είναι απαγορευτικός (της τάξης των εκατοντάδων χρόνων για 

παράδειγµα για ένα ισχυρό υπολογιστικό σύστηµα), τότε ο αλγόριθµος µπορεί να 

θεωρηθεί ασφαλής. Συµπερασµατικά, πρέπει να λεχθεί ότι όσο οι υπολογιστές 

γίνονται ταχύτεροι, τόσο τα κλειδιά γίνονται µεγαλύτερα και οι αλγόριθµοι 

κρυπτογράφησης περισσότερο πολύπλοκοι. 

 

1.6 Κατηγορίες κρυπτογραφικών αλγορίθµων 

 

 Οι απλούστεροι αλγόριθµοι (αλγόριθµοι αντικατάστασης – substitution 

algorithms) βασίζονται στην αρχή αντικατάστασης ενός χαρακτήρα από κάποιον 

άλλο µε σκοπό να παραµείνει κρυφή η σηµασία του µηνύµατος. Τέτοιοι είναι ο 

ROT13, ο αλγόριθµος του Καίσαρα, οι αλγόριθµοι Vigenere κ.α. Παραλλαγή αυτής 

της κατηγορίας αποτελούν οι αλγόριθµοι µετατόπισης (transpisition ciphers) οι οποίοι 

δεν αλλάζουν µόνο αυτούς καθαυτούς τους χαρακτήρες, αλλά και τη θέση εµφάνισής 

τους στο µήνυµα. 

 

 Γενικά, οι σύχρονες µέθοδοι κρυπτογραφίας ταξινοµούνται σε δύο γενικές 

κατηγορίες ανάλογα µε το είδος του κλειδιού που χρησιµοποιείται: 

 

 Κρυπτογραφία µυστικού (ή συµµετρικού) κλειδιού ή συµµετρική 

κρυπτογραφία (symmetric key encryption) 

 Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού ή ασύµµετρη κρυπτογραφία (public key 

encryption) 

 

Επίσης, οι κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι ταξινοµούνται σε: 
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• Block ciphers: αυτοί που κρυπτογραφούν µεγάλες οµάδες (block) δεδοµένων, 

τυπικά των 64-bit, µε τη βοήθεια µιας περίπλοκης συνάρτησης 

κρυπτογράφησης. Όλες οι οµάδες δεδοµένων στο ίδιο αρχείο 

κρυπτογραφούνται µε το ίδιο κλειδί. 

• Stream ciphers: εκείνοι που κρυπτογραφούν µικρότερες οµάδες δεδοµένων, 

της τάξης του bit ή byte, µε χρήση απλής συνήθως κρυπτογραφικής 

συνάρτησης. Η κρυπτογράφηση σε ένα αρχείο γίνεται µε ένα σταθερά 

εναλλασσόµενο κλειδί το οποίο και παράγεται από τη γεννήτρια κλειδιών της 

ροής. 

 

Η πρώτη οµάδα αλγορίθµων (block ciphers) χρησιµοποιείται περισσότερο σε 

αρχεία και δεδοµένα µεγάλου µεγέθους, ενώ η τελευταία (stream ciphers) κυρίως σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει µικρότερος όγκος δεδοµένων (όπως, για παράδειγµα, σε 

σύντοµα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

 

1.7 Κρυπτογραφία µυστικού  κλειδιού 

 

 Γενικά, οι αλγόριθµοι συµµετρικής κρυπτογραφίας βασίζονται στην ύπαρξη 

ενός µόνο µυστικού κλειδιού, το οποίο είναι γνωστό µόνο στα συναλλασσόµενα 

µέρη. Το ίδιο κλειδί χρησιµοποιείται τόσο στη διαδικασία κρυπτογράφησης όσο και 

στη διαδικασία αποκρυπτογράφησης. Η συµµετρική κρυπτογραφία εγγυάται την 

εµπιστευτικότητα (confidentiality) των δεδοµένων αφού όλες οι διαδικασίες γίνονται 

µε ένα µυστικό κλειδί, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι το τελευταίο πρέπει να 

παραµένει στην αποκλειστική γνώση αποστολέα και παραλήπτη. 

 Παρόλο που η συµµετρική κρυπτογράφηση εγγυάται την εµπιστευτικότητα, 

δεν µπορεί να εγγυηθεί µια αξιόπιστη µέθοδο ανταλλαγής των κλειδιών. Και αυτό 

γιατί για να είναι ασφαλής η επικοινωνία θα πρέπει µε κάποιο ασφαλή τρόπο να γίνει 

η ανταλλαγή του µυστικού αυτού κλειδιού. Όταν όµως ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης (δηλαδη, τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη) δε γνωρίζονται, όπως κατά 

κανόνα συµβαίνει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλές 

κανάλι επικοινωνίας για τη µεταφορά του κλειδιού. Τέτοια συστήµατα που δίνουν 

σηµαντικές δικλείδες ασφαλείας µε χρήση δηµόσιων δικτύων έχουν αναπτυχθεί σε 
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πολλά διεθνή ερευνητικά προγράµµατα, όπως για παράδειγµα το Kerberos που είναι 

αποτέλεσµα ερευνητικού προγράµµατος του ΜΙΤ. 

 Ένα επίσης σηµαντικό πρόβληµα έχει να κάνει µε την ταυτοποίηση 

(authenticity) µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Το πρόβληµα της 

ταυτοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι είναι δυνατό πολλοί άνθρωποι µπορεί να 

έχουν πρόσβαση στο κοινό κλειδί. Έτσι, όταν κάποιος λάβει ένα κρυπτογραφηµένο 

µήνυµα, καταλαβαίνει ότι ήρθε από ένα µέλος της οµάδας όµως δεν µπορεί να 

αποδείξει και άρα να βασιστεί στο ποιος πραγµατικά του έστειλε το µήνυµα. 

Εποµένως, υπάρχει η απαίτηση µοναδικής ταυτοποίησης ενός µηνύµατος µε τον 

αποστολέα του. Το πρόβληµα αυτό έρχεται να επιλύσει η κρυπτογραφία δηµόσιου 

κλειδιού, η οποία και θα συζητηθεί παρακάτω. 

 Μερικοί από τους περισσότερο γνωστούς αλγόριθµους συµµετρικής 

κρυπτογραφίας είναι οι DES, Triple-DES, IDEA, RC2 και RC4: 

 

• Ο αλγόριθµος DES (Data Encryption Standard) αναπτύχθηκε από IBM το 

1970 και υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 1977. Βασίζεται σε 

ένα κλειδί 56-bit τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την 

αποκρυπτογράφηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µετασχηµατίζει ένα 

64-bit κείµενο παράγοντας ένα 64-bit κρυπτογραφηµένο κείµενο. 

Χρησιµοποιήθηκε κυρίως σε εµπορικές εφαρµογές. 

• Στον triple-DES (3DES) εκτελείται ουσιαστικά 3 φορές ο αλγόριθµος DES µε 

άµεσο αποτέλεσµα να γίνεται καλύτερη κρυπτογράφηση. 

• Ο αλγόριθµος IDEA (International Data Encryptio Algorithm) αναπτύχθηκε 

από το Swiss Federal Institute of Technology το 1991. Χρησιµοποιεί κλειδιά 

µήκους 128-bit παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο καλύτερη κρυπτογράφηση από 

τον DES. 

• Οι RC2 και RC4 αναπτύχθηκαν από το Ron Rivest της εταιρείας RSA 

Security. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι το ότι υποστηρίζουν κλειδιά 

µεταβλητού µεγέθους. Για µεγαλύτερο από 56-bit µήκος κλειδιών είναι 

ασφαλέστεροι από τον DES. 

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε πως το βασικότερο πλεονέκτηµα των συµµετρικών 

αλγορίθµων είναι ότι οι χρήστες δεν καταλαβαίνουν κάποια σηµαντική χρονική 
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καθυστέρηση λόγω της κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης, πράγµα που µε τη 

σειρά του είναι ένα µειονέκτηµα των αλγορίθµων δηµοσίου κλειδιού. 

 

 

1.8 Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού 

 

 Η συµµετρική κρυπτογραφία µπορεί να εξασφαλίσει την εµπιστευτικότητα 

των δεδοµένων, δεν µπορεί όµως να εγγυηθεί την ταυτότητα του αποστολέα. 

Παράλληλα, είναι δύσκολη η διανοµή του µυστικού κλειδιού µε ασφάλεια. Τέτοιου 

είδους προβλήµατα έρχεται να επιλύσει µια πρόσφατη σχετικά τεχνική που 

ονοµάζεται κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού (ή ασύµµετρη κρυπτογράφηση), στην 

οποία γίνεται χρήση δύο κλειδιών: 

 

• ∆ηµόσιου κλειδιού (public key) 

• Ιδιωτικού κλειδιού (private key) 

 

Ως γενικότερος κανόνας ακολουθείται η εξής διαδικασία: “Τα δεδοµένα 

κρυπτογραφούνται µε το δηµόσιο / ιδιωτικό κλειδί και, αποκρυπτογραφούνται µε το 

ιδιωτικό / δηµόσιο κλειδί”. Το πώς ακριβώς εφαρµόζεται η κάθε περίπτωση θα 

εξεταστεί παρακάτω. 

 

 Εκείνο που κάνει εφικτή µια τέτοια τεχνική εξασφαλίζεται από το ότι τα δύο 

αυτά κλειδιά έχουν µαθηµατική σχέση µεταξύ τους, δηλαδή αν το ένα 

χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση της πληροφορίας, το άλλο θα 

χρησιµοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση και αντίστροφα. Είναι όµως 

υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί το ένα κλειδί µόνο από τη γνώση του άλλου. Οι 

αρχές αυτής της τεχνικής διατυπώθηκαν το 1976 από τους Diffie και Hellmann, ενώ 

το 1977 οι Rivest, Shammir και Adelman χρησιµοποίησαν το περισσότερο γνωστό 

µέχρι και σήµερα κρυπτοσύστηµα RSA. 

 Πλεονέκτηµα της κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού είναι η δυνατότητα 

ελεύθερης διανοµής του δηµόσιου κλειδιού µε αποτέλεσµα την εύκολη σύσταση 

ασφαλών καναλιών επικοινωνίας µεταξύ δύο αποµακρυσµένων χρηστών, δίχως την 

ανάγκη φυσικής συνάντησης ή µεσολάβησης ενός έµπιστου τρίτου προσώπου. Το 
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γεγονός ότι είναι περισσότερο αργή από τη συµµετρική κρυπτογράφηση, λόγω των 

περισσότερων υπολογισµών που απαιτεί, παραµένει ένα εγγενές της µειονέκτηµα. Γι’ 

αυτό το λόγο και στην πράξη (όπως στο πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών SSL) 

χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού για την ανταλλαγή συµµετρικών 

κλειδιών και στη συνέχεια χρησιµοποιείται συµµετρική κρυπτογράφηση από τα δύο 

µέρη. 

 Παρατηρούµε δηλαδή ότι στην πράξη οι τεχνικές κρυπτογράφησης είναι 

σύνθετες περιλαµβάνοντας περισσότερες από µία επί µέρους µεθόδους, πράγµα που 

θα παρασταθεί ολοκάθαρα στο διάγραµµα δηµιουργίας και χρήσης της ψηφιακής 

υπογραφής στο τέλος του κεφαλαίου. 

 

 

1.9 ∆ιερεύνηση του τρόπου κρυπτογράφησης µε τη χρήση του ζεύγους κλειδιών 

 

i. Είναι δυνατό ο αποστολέας να χρησιµοποιήσει το ιδιωτικό του κλειδί για την 

κρυπτογράφηση της πληροφορίας. Ο παραλήπτης του µηνύµατος που έχει ήδη 

στη διάθεσή του το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα µπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα. Με αυτό τον τρόπο ο παραλήπτης είναι 

σίγουρος για την ταυτότητα του αποστολέα (authentication), αφού µόνο 

εκείνος γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί που χρησιµοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν 

µπορεί να είναι σίγουρος για την εµπιστευτικότητα (confidentiality) των 

δεδοµένων, γιατί οποιοσδήποτε θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το δηµόσιο 

κλειδί του αποστολέα (το οποίο είναι ευρέως γνωστό) και άρα το µήνυµα που 

έχει σταλθεί µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί από οποιονδήποτε. 

ii. Αν ο αποστολέας χρησιµοποιήσει για την κρυπτογράφηση το δηµόσιο κλειδί 

του παραλήπτη, τότε µόνο ο παραλήπτης µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 

µήνυµα, άρα ικανοποιείται η απαίτηση της εµπιστευτικότητας 

(confidentiality) των δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή όµως δεν εξασφαλίζει 

την αυθεντικότητα (authentication) του αποστολέα τη στιγµή που ο 

οποιοσδήποτε µπορεί να κάνει κρυπτογράφηση µε το δηµόσιο κλειδί του 

παραλήπτη (το οποίο και πάλι υπενθυµίζεται πως είναι ευρέως γνωστό). 

iii. Όταν οι δύο παραπάνω µέθοδοι συνδυαστούν µπορεί να επιτευχθεί τόσο η 

εµπιστευτικότητα (confidentiality)  της πληροφορίας όσο και η ταυτοποίηση 

(authentication) των εµπλεκοµένων µερών. Σε αυτή την προσέγγιση, ο 
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αποστολέας κρυπτογραφεί τα δεδοµένα πρώτα µε το ιδιωτικό του κλειδί 

(όπως στην περίπτωση i.) και στη συνέχεια µε το δηµόσιο κλειδί (περίπτωση 

ii.) του παραλήπτη. Ο παραλήπτης µε τη σειρά του κάνει µια πρώτη 

αποκρυπτογράφηση µε το ιδιωτικό του κλειδί (περίπτωση ii. – εξασφαλίζει 

την εµπιστευτικότητα) και έπειτα νέα αποκρυπτογράφηση µε το δηµόσιο 

κλειδί του αποστολέα (περίπτωση i. – εξασφαλίζει την ταυτοποίηση). 

 

 

1.10 Εφαρµογές της ασύµµετρης κρυπτογραφίας 

 
1.10.1 ∆ιανοµή συµµετρικού κλειδιού 

 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της κρυπτογράφησης µε 

µυστικό κλειδί είναι ο τρόπος που θα γίνει η µετάδοση του κοινού µυστικού κλειδιού 

µε το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία. Χωρίς την απαίτηση ενός ασφαλούς καναλιού 

επικοινωνίας, είναι δυνατό αν ο παραλήπτης έχει ένα ιδιωτικό και ένα δηµόσιο κλειδί 

να λάβει το µυστικό κλειδί από τον αποστολέα ως εξής: 

2. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το µήνυµα µε το µυστικό – συµµετρικό κλειδί). 

3. Στη συνέχεια κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη µαζί το 

µυστικό κλειδί και το µήνυµα και τα στέλνει σε ένα ψηφιακό φάκελο (digital 

envelope). 

4. Ο παραλήπτης κάνει χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού για να πάρει αρχικά το 

συµµετρικό κλειδί και µε αυτό αποκρυπτογραφεί τελικά το µήνυµα. 

 

 

1.10.2 Ασύµµετρη κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές 

 

 Οι παραπάνω διαδικασίες επέλυσαν το πρόβληµα της αυθεντικότητας του 

αποστολέα (authentication) για µια ηλεκτρονική συναλλαγή, καθώς και εκείνο της 

εµπιστευτικότητας (confidentiality). Μέχρι στιγµής δεν έχουν ικανοποιηθεί 

περαιτέρω απαιτήσεις όπως είναι η ανίχνευση αλλοιώσεων του αρχικού µηνύµατος 

(tamper detection) και η αδυναµία απάρνησης (nonrepudiation) του αποστολέα. 

Επίσης, επειδή η αυθεντικότητα και η εµπιστευτικότητα πρέπει να καλυφθούν µε 

περισσότερο χειροπιαστό τρόπο και για λόγους ασφάλειας, αλλά και για λόγους 
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αποδεικτικών τεκµηρίων µε ανάλογο τρόπο που γίνεται στις παραδοσιακές 

συναλλαγές µε την ιδιόχειρη υπογραφή, αναπτύχθηκε η λεγόµενη ψηφιακή 

υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή στη διάρκεια της κρυπτογράφησης / 

αποκρυπτογράφησης του µηνύµατος παίζει κεντρικό ρόλο, όπως θα φανεί και στην 

πλήρη διαδικασία κρυπτογράφησης στο τέλος του κεφαλαίου. 

 Αρχικά για την περίπτωση της παραποίησης των δεδοµένων χρησιµοποιείται 

µια µαθηµατική συνάρτηση που ονοµάζεται συνάρτηση µονόδροµου τεµαχισµού 

(one-way hash) ή αλλιώς συνόψιση µηνύµατος (message digest). Το αποτέλεσµα 

αυτής της διαδικασίας είναι ένας αριθµός σταθερού µήκους (µε µέγεθοςε της τάξης 

των 128 ή των 256bits), ο οποίος έχει τις εξής ιδιότητες: 

 

• Είναι µοναδικός για κάθε µήνυµα. Έστω και για ελάχιστη αλλαγή του 

µηνύµατος προκύπτει εντελώς διαφορετικός αριθµός και έτσι η ύπαρξη δύο 

διαφορετικών µηνυµάτων που να δίνουν την ίδια συνόψιση µηνύµατος να 

είναι πρακτικά αδύνατη. ∆εν παρουσιάζονται δηλαδή συγκρούσεις (collision-

free). 

• Η συνάρτηση αυτή είναι µονόδροµη, δηλαδή το αρχικό µήνυµα δεν είναι 

δυνατό να εξαχθεί από τον αριθµό του τεµαχισµού. 

 

Στη συνέχεια ο µονόδροµος τεµαχισµός του µηνύµατος κρυπτογραφείται µε 

το προσωπικό κλειδί του αποστολέα – αυτή η διαδικασία έχει την έννοια της 

εισαγωγής της ψηφιακής υπογραφής στο µήνυµα που αποστέλλεται. Ουσιαστικά, η 

πληροφορία για τη συνάρτηση τεµαχισµού και η κρυπτογράφηση του τελευταίου µε 

το προσωπικό κλειδί του αποστολέα αποτελούν αυτό που ονοµάζεται ψηφιακή 

υπογραφή. Στον παραλήπτη γίνεται αποκρυπτογράφηση της ψηφιακής  υπογραφής 

µε το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα. Επίσης, κάνει χρήση της ίδιας πάλι συνάρτησης 

τεµαχισµού για να παραχθεί, όπως αναλυτικά θα φανεί στο τέλος του κεφαλαίου, ο 

αριθµός τεµαχισµού εκ νέου, ο οποίος αν όλα έχουν πάει καλά πρέπει να είναι ο ίδιος. 

 Η αποτελεσµατικότητα ενός τέτοιου αλγόριθµου εξαρτάται κυρίως από το 

µέγεθος του message digest, το οποίο είναι συνήθως 128 ή 160 bits. Τέτοιοι γνωστοί 

αλγόριθµοι είναι οι MD2, MD4, MD5 που σχεδιάστηκαν από τον R. Rivest και 

δηµιουργούν message digest µεγέθους 128 bits. Το 1993 δηµιουργήθηκε ο Ssecure 

Hash Algorithm (SHA) από το NIST που δηµιουργεί ένα 160-bit message diggest. 
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 Ωστόσο η ανάγκη για τη διασφάλιση της κυριότητας ενός δηµοσίου κλειδιού 

από ένα πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) χρησιµοποιούνται τα ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά, για τα οποία γίνεται λόγος σε επόµενο κεφάλαιο.  

 Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή, στην ουσία 

είναι η κρυπτογραφηµένη µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα σύνοψη. ∆ηλαδή, η 

ψηφιακή υπογραφή (σε αντίθεση µε την ιδιόχειρη υπογραφή) είναι διαφορετική για 

κάθε µήνυµα. 

 

 
δηµιουργία ψηφιακής υπογραφής – digital signature creation process 

 
 

 
επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής – digital signature verification process 

 

1.10.3 ∆ιαχείριση των κλειδιών 

 

 Μια πιο προσεκτική µατιά στις προαναφερθείσες τεχνικές οδηγεί στο 

ακόλουθο συµπέρασµα: Για την υλοποίησή τους υπάρχουν δύο αντικρουόµενες 

απαιτήσεις.  

Όταν ένα ζεύγος κλειδιών χρησιµοποιείται για ψηφιακές υπογραφές, το 

ιδιωτικό κλειδί θα πρέπει να καταστρέφεται µετά το τέλος της ενεργούς ζωής του, 
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καθώς συνδέεται µε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που, όπως θα δούµε έχει γενικά µια 

ηµεροµηνία λήξης. Αντίθετα, αν το ζεύγος κλειδιών χρησιµοποιείται για 

αποκρυπτογράφηση τότε θα πρέπει να φυλάσσεται το ιδιωτικό κλειδί γιατί αλλιώς δε 

θα είναι δυνατό να γίνει η αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών που έγιναν µε το 

δηµόσιο ανάλογό του. Αυτή η αντίθεση των απαιτήσεων έχει οδηγήσει στην πράξη 

να χρησιµοποιείται ένα ζεύγος κλειδιών για τις ψηφιακές υπογραφές και ένα 

διαφορετικό για την κρυπτογράφηση. 

 

1.11 Πλήρης παρουσίαση της διαδικασίας κρυπτογράφησης και χρήσης 

ψηφιακής υπογραφής 

 

Στο σηµείο αυτό περιγραφεί η συνολική διαδικασία που εφαρµόζεται στην 

πράξη από τα πρότυπα που υπάρχουν σήµερα. Εξηγείται συνολικά όλη η 

λειτουργικότητα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και περιγράφεται πλήρως η 

µετάδοση ενός µηνύµατος από τον αποστολέα στον παραλήπτη. 

 

1. Ο αποστολέας εφαρµόζει στο αρχικό µήνυµα µια µονόδροµη συνάρτηση 

κατακερµατισµού παράγοντας έτσι µια µοναδική τιµή, το message digest, που 

θα χρησιµοποιηθεί αργότερα για να επιβεβαιωθεί η ακεραιότητα του 

µηνύµατος. 

2. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το message digest µε το δικό του ιδιωτικό κλειδί 

για υπογραφές και προκύπτει η ψηφιακή υπογραφή. 

3. Ο αποστολέας (ουσιαστικά το λογισµικό του) δηµιουργεί ένα τυχαίο 

συµµετρικό κλειδί για να κρυπτογραφήσει: α) το µήνυµα που θέλει να 

στείλει, β) την ψηφιακή υπογραφή του και γ) ένα αντίγραφο του ψηφιακού 

πιστοποιητικού στο οποίο περιέχεται το δηµόσιο κλειδί του για υπογραφές. 

Παράγεται ένα ενιαίο κοµµάτι δεδοµένων από το αποτέλεσµα αυτής της 

διαδικασίας. 

4. Ο παραλήπτης χρειάζεται για την αποκρυπτογράφηση ένα ασφαλές αντίγραφο 

του συµµετρικού κλειδιού. Επίσης  σηµειώνεται πως ο αποστολέας πρέπει να 

διαθέτει πριν την έναρξη της όλης διαδικασίας ένα  αντίγραφο του δηµόσιου 

κλειδιού του παραλήπτη µε τη µορφή του ψηφιακού πιστοποιητικού του 

παραλήπτη (υπενθυµίζεται ότι το κλειδί αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που 

χρησιµοποιείται για υπογραφές). Ο αποστολέας κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο 
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κλειδί του παραλήπτη το συµµετρικό κλειδί (το οποίο όπως γίνεται φανερό 

είναι το πιο κεντρικό κοµµάτι στην όλη διαδικασία). Το αποτέλεσµα που 

προκύπτει αποτελεί τον ψηφιακό φάκελο. Ο ψηφιακός φάκελος αυτός µαζί µε 

το αποτέλεσµα του 3ου βήµατος αποστέλλεται. 

5. Το µήνυµα δηλαδή που αποστέλλεται στον παραλήπτη αποτελείται από δύο 

κοµµάτια: α) το ασύµµετρα κρυπτογραφηµένο συµµετρικό κλειδί (ψηφιακός 

φάκελος) και β) το σύνολο της τριάδας των στοιχείων του βήµατος 3 

κρυπτογραφηµένα φυσικά µε το συµµετρικό κλειδί. 

6. Ο παραλήπτης λαµβάνει το µήνυµα και µε το ιδιωτικό του κλειδί για 

κρυπτογράφηση αποκρυπτογραφεί τον ψηφιακό φάκελο, ώστε να αποκτήσει 

το συµµετρικό κλειδί. 

7. Το συµµετρικό κλειδί είναι πια γνωστό και χρησιµοποιείται για την 

αποκρυπτογράφηση της τριάδας του βήµατος 3. Έχει πια στη διάθεσή του και 

τα τρία στοιχεία που αναφέρονται στο 3ο βήµα. 

8. ∆ιαθέτει πια το πιστοποιητικό του αποστολέα και άρα και δηµόσιο κλειδί για 

ψηφιακές υπογραφές του αποστολέα (το γ) κοµµάτι του 3ου βήµατος). Το 

χρησιµοποιεί για την αποκρυπτογράφηση της ψηφιακής υπογραφής του 

αποστολέα και έτσι αποκτά το γνήσιο message digest του αρχικού µηνύµατος. 

9. Έχοντας ο παραλήπτης το αρχικό µήνυµα στη διάθεσή του, όπως προέκυψε 

από το βήµα 7, χρησιµοποιεί την ίδια µονόδροµη συνάρτηση 

κατακερµατισµού που χρησιµοποίησε και ο αποστολέας. Παράγεται έτσι ένα 

καινούριο message digest. 

10. Συγκρίνει τα message digest που προέκυψαν στα βήµατα 8 και 9. Αν είναι 

ταυτόσηµα τότε επιβεβαιώνεται ότι α) τα περιεχόµενα του µηνύµατος δεν 

µεταβλήθηκαν κατά τη µετάδοση και β) έχει υπογραφεί από το ιδιωτικό κλειδί 

(για ψηφιακές υπογραφές) του αποστολέα. Σε διαφορετική περίπτωση, το 

µήνυµα είτε προέρχεται από άλλη πηγή είτε µεταβλήθηκε µετά την ψηφιακή 

υπογραφή του. 

 
Σηµ.: Οι παρακάτω διεργασίες γίνονται από το ανάλογο λογισµικό στον υπολογιστή του χρήστη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

2.1 Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά 

 

 Με την τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου έχει γίνει δυνατή η διασύνδεση 

των πληροφοριακών συστηµάτων πολλών οργανισµών, οι οποίοι σήµερα πια 

µπορούν να επικοινωνούν πολύ πιο εύκολα από ό,τι µερικά χρόνια πριν. Αυτό είναι 

ένα γεγονός που κάνει τους µηχανισµούς ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήµατα 

ένα ιδιαίτερα κρίσιµο κοµµάτι της σηµερινής έρευνας. Παρά την αυθεντικοποίηση 

των εµπλεκοµένων µερών σε µία συναλλαγή, τις µεθόδους κρυπτογράφησης και τις 

ψηφιακές υπογραφές που αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, στην πράξη 

απαιτούνται και άλλοι µηχανισµοί οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και 

κάποια στοιχεία αυτών που στέλνουν και λαµβάνουν πληροφορίες, κάνοντας έτσι 

εφικτή την πιστοποίησή τους. 

 Πιστοποίηση είναι η διαδικασία της αντιστοίχησης και της δέσµευσης ενός 

στοιχείου προσδιοριστικού για ένα άτοµο, οργανισµό ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα. 

Τέτοια πιστοποιητικά στην καθηµερινή µας ζωή είναι η αστυνοµική ταυτότητα, το 

δίπλωµα αυτοκινήτου, το διαβατήριο ή η ταυτότητα της σχολής ενός φοιτητή. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούµε στα ψηφιακά πιστοποιητικά, τα οποία αποτελούν 

την πιστοποίηση για την ανταλλαγή ψηφιακών δεδοµένων και τα οποία καθορίζονται 

και εκδίδονται από τις Yποδοµές ∆ηµόσιου Κλειδιού – Υ∆Κ (Public Key 

Infrastructure – PKI).  Αυτό που ουσιαστικά κάνουν οι τελευταίες είναι η ασφαλής 

διανοµή των δηµόσιων κλειδιών στις οντότητες τις οποίες πρόκειται εφεξής να 

πιστοποιεί, καθώς και τις πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτά. 

Τα πιστοποιητικά είναι ηλεκτρονικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται για την 

αναγνώριση µιας οντότητας (προσώπου, εξυπηρετητή ή οργανισµού) και τη 

συσχέτισή του µε ένα δηµόσιο κλειδί. 

Η απόκτηση ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού γίνεται µετά από αίτηση σε 

µια Αρχή Πιστοποίησης – ΑΠ (Certificate Authority – CA). Η ΑΠ επιβεβαιώνει την 

ταυτότητα του αιτούντος και εκδίδει το πιστοποιητικό, το οποίο περιλαµβάνει: 
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• Όνοµα και αναγνωριστικές πληροφορίες της οντότητας προς πιστοποίηση 

• Το δηµόσιο κλειδί του χρήστη 

• Την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού 

• Το όνοµα και την ψηφιακή υπογραφή της ΑΠ που το εξέδωσε 

• Αριθµό χαρακτηριστικό του ίδιου του πιστοποιητικού, κ.α. 

 

Από τις παραπάνω πληροφορίες είναι φανερό ότι η ψηφιακή υπογραφή της αρχής, το 

όνοµά της και το δηµόσιο κλειδί δεν είναι δυνατό να απουσιάζουν. Τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά υπακούν σε ορισµένα πρότυπα που έχουν τεθεί εκ των προτέρων από 

διεθνείς οργανισµούς. Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο για ψηφιακές υπογραφές είναι το 

Χ-509, σε διάφορες εκδόσεις του, µε τελευταία την έκδοση Χ.509 v3. 

 

2.2 Τύποι και χρήσεις των ψηφιακών πιστοποιητικών 

 

 Η ταυτόχρονη χρήση των κρυπτογραφικών τεχνικών µαζί µε τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά (digital cerificates) υπόσχονται έναν ασφαλή τρόπο χρήσης των 

υπηρεσιών του διαδικτύου όσον αφορά την αυθεντικοποίηση των πελατών και 

εξυπηρετητών, την ακεραιότητα των διακινούµενων δεδοµένων και την προστασία 

των όποιων ευαίσθητων δεδοµένων. 

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χαρακτηρίζονται από το είδος της πληροφορίας που 

περιέχουν, και έτσι υπάρχουν: 

 

• Πιστοποιητικά ταυτότητας (Identity certificates) που ταυτοποιούν µια 

οντότητα. 

• Πιστοποιητικά χαρακτηριστικών (Attribute certificates) που περιγράφουν τις 

ιδιότητες µιας οντότητας, και συνήθως αφορούν κάποιο δικαίωµα 

προσπέλασης ή τη συµµετοχή της σε µια οµάδα χρηστών. 

 

Επίσης υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών ανάλογα µε τις χρήσεις τους: 

 

• Client SSL certificates. Χρησιµοποιούνται από εξυπηρετητές που κάνουν 

χρήση του προτόκολλου ασφαλών επικοινωνιών SSL για την αναγνώριση των 

χρηστών στη διάρκεια µιας συνόδου (session). 
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• Server SSL certificates. Χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των 

εξυπηρετητών µέσω του πρωτόκολλου SSL 

• S/MIME certificates. Χρησιµοποιούνται για την υπογραφή και 

κρυπτογράφηση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). 

• Για την υπογραφή ηλεκτρονικών φορµών και αντικειµένων (form signing, 

object signing certificates) σε σελίδες του διαδικτύου (γενικά για την 

αναγνώριση υπογεγραµµένου κώδικα σε Java, Javascript και άλλων τύπων 

αρχείων). 

• CA certificates. Χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των Αρχών 

Πιστοποίησης. 

 

2.3 Αρχές Πιστοποίησης 

 

Οι Αρχές Πιστοποίησης επιβεβαιώνουν τις ταυτότητες των οντοτήτων και 

εκδίδουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Μια ΑΠ µπορεί επίσης να πιστοποιεί και ένα 

σύνολο από άλλες ΑΠ (CA certificates), όπως θα φανεί καθαρότερα στη συνέχεια. 

Στα προγράµµατα πλοήγησης των χρηστών στο διαδίκτυο (browsers) διατηρούνται 

συλλογές από έµπιστα πιστοποιητικά ΑΠ. Με βάση αυτά τα πιστοποιητικά 

καθορίζεται ο τρόπος αποδοχής των άλλων πιστοποιητικών ως εξής: 

 

• Στην απλούστερη περίπτωση επικυρώνονται αυτόµατα και µόνο µε βάση το 

πιστοποιητικό της ΑΠ το οποίο υπάρχει ήδη 

• Επικυρώνονται έµµεσα (ίσως µε κάποιο βαθµό εµπιστοσύνης) όταν το προς 

αποδοχή πιστοποιητικό είναι χαµηλότερο κοµµάτι µιας αλυσίδας 

πιστοποιητικών στην οποία η υψηλότερη ιεραρχικά ΑΠ πιστοποιεί τις 

κατώτερες ΑΠ. 

 

Μια αρχή πιστοποίησης είναι ένας οργανισµός που λειτουργεί µε ασφάλεια κάτω 

από αυστηρές προδιαγραφές µε σκοπό τη δηµιουργία και ασφαλή διανοµή 

πιστοποιητικών. Κάθε ΑΠ συνήθως συµµετέχει σε µία ευρύτερη PKI, συνήθως 

ιεραρχικής δοµής, όπου οι ανώτερες ΑΠ πιστοποιούν τις κατώτερες. Γενικά, σε κάθε 

χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν πολλές ΑΠ, διαφορετικές συνήθως σε κάθε περιοχή 

εφαρµογής (όπως τράπεζες, νοσοκοµεία, πανεπιστήµια, ιδρύµατα κ.α.). 
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Στο πρότυπο Χ.509 περιγράφεται η σύσταση ιεραρχιών ΑΠ µε σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών πιστοποίησης µεγάλων οργανισµών και γεωγραφικών περιοχών. Στην 

κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η ΑΠ-ρίζα (root-CA), η οποία και υπογράφει 

(εγγυάται δηλαδή) το δικό της πιστοποιητικό (self-signed), καθώς και τα υπόλοιπα 

που βρίσκονται ακριβώς κάτω από αυτήν. Σειριακά, τα πιστοποιητικά κατωτέρων 

επιπέδων υπογράφονται από τις ΑΠ των αµέσως ανωτέρων επιπέδων. 

Κατά τη διαδικασία αυθεντικοποίησης ενός χρήστη από έναν άλλο είναι δυνατό 

να µεσολαβεί ένας αριθµός από ΑΠ. Έτσι, όταν ένας αποστολέας θέλει να στείλει 

µήνυµα σε παραλήπτη που πιστοποιείται από άλλη ΑΠ πρέπει να επαληθεύσει την 

ταυτότητα όλων των ΑΠ που µεσολαβούν µέχρι να αποκτήσει το πιστοποιητικό του 

παραλήπτη. Αυτή η διαδικασία καλείται επαλήθευση διαδροµής πιστοποίησης 

(certification path validation).  

 

Αναφέρθηκε ότι η ΑΠ είναι ένα κοµµάτι της Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού –PKI. 

Στην όλη διαδικασία πιστοποίησης σε µία PKI υπάρχουν γενικότερα οι ακόλουθες 

οντότητες: 

 

• Αρχή Έγκρισης Πολιτικής (Policy Approval Authority – PPA) 

 Θέτει τις αρχές που ακολουθούν τα PCAs, που βρίσκονται πιο κάτω 

στην ιεραρχία, εγκρίνει τις πολιτικές των PCAs και εκδίδει 

πιστοποιητικά γι’ αυτά. 

 Εκδίδει πιστοποιητικά ρίζας (root certificates) που τα υπογράφει 

ψηφιακά µε το ιδιωτικό κλειδί της. Η περίοδος ισχύος των 

πιστοποιητικών αυτών είναι µεγαλύτερη αυτών που εκδίδονται από τις 

PCAs και τις Cas. Η έκδοση των πιστοποιητικών αυτών γίνεται off-

line. 

• Αρχή Πιστοποίησης Πολιτικής (Policy Certification Authority - PCA) 

 Θέτει την πολιτική που θα ακολουθούν οι Cas που βρίσκονται 

χαµηλότερα στην ιεραρχία και ελέγχει αν λειτουργούν σύµφωνα µε 

αυτή. 

 Εκδίδει πιστοποιητικά για CAs, αλλά όχι για τους τελικούς χρήστες. Η 

έκδοση τους γίνεται επίσης off-line. 
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 Επειδή η περίοδος ισχύος των PCA πιστοποιητικών είναι µεγαλύτερη 

από αυτή των CAs, η ανανέωση της ισχύος των CA πιστοποιητικών δε 

δηµιουργεί προβλήµατα στους τελικούς χρήστες που έχουν αυτά τα 

πιστοποιητικά. 

• Αρχή Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certification Authority – CA) 

 Ακολουθεί την πολιτική που έχει ορίσει η PCA και εκδίδει 

πιστοποιητικά για άλλες CAs, τελικούς χρήστες και RΑs. 

 Κάποιες φορές θέτει και δικές της πολιτικές, οι οποίες όµως είναι 

σύµφωνες µε αυτές της PCA. 

• Αρχή Καταχώρησης (Registration Authority – RA) 

 Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία εγγραφής (registration) των τελικών 

χρηστών που θα αποκτήσουν πιστοποιητικό της CA. ∆εν εκδίδει η ίδια 

πιστοποιητικά. 

 Ελέγχει τις πληροφορίες ταυτότητας που δηλώνουν οι τελικοί χρήστες, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχει ορίσει η CA. 

• Τελικός χρήστης (End user entity) 

 Τελικός χρήστης είναι ένας ιδιώτης, ένας οργανισµός, µία εταιρεία, 

ένας υπολογιστής ή κάποια άλλη οντότητα που κάνει χρήση του 

πιστοποιητικού. 

 

Γίνεται φανερό ότι σε αυτή την ιεραρχία, κάθε CA πιστοποιείται από το γονέα της 

ενώ ταυτόχρονα η ίδια πιστοποιεί τα παιδιά της. 

 Κάτι που αξίζει να σηµειωθεί είναι πως µεταξύ CAs µπορούν να εκδίδονται 

και αµοιβαία πιστοποιητικά (cross certificates) που δεν ακολουθούν την ιεραρχία που 

περιγράφηκε παραπάνω. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται διαπιστοποίηση (cross 

certification) και επιτρέπει τη µείωση των διαδροµών πιστοποίησης, δηλαδή τη 

µείωση του αριθµού των CAs που µεσολαβούν από τον αποστολέα στον παραλήπτη 

µέσω της αµοιβαίας έκδοσης πιστοποιητικών µεταξύ CAs. Τέτοιες διαδικασίες είναι 

επιτρεπτές, ωστόσο πρέπει να ακολουθούνται συµβατές πολιτικές µεταξύ των 

συναλλασσόµενων µερών. 
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2.4 Εφαρµογές που αξιοποιούν µια PKI 

 

Μια PKI παρέχει το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι εφαρµογές λογισµικού 

µπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν µε ασφάλεια. Τέτοιες εφαρµογές 

µπορεί να είναι: 

 

• Η επικοινωνία µεταξύ των web servers και των προγραµµάτων πλοήγησης 

(browsers) των τελικών χρηστών. 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

• Οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδοµένων (Electronic Data Interchange – EDI). 

• Οι συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες στο Internet. 

• Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual private networks – VPNs) σε τεχνολογίες 

γρήγορων δικτύων, όπως ΑΤΜ κλπ.. 

 

2.5 Υπηρεσίες µιας Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού – PKI 

 

Μία Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού πρέπει να παρέχει ένα αριθµό από 

υπηρεσίες, οι οποίες είναι δυνατό να χωριστούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

 

• Υπηρεσίες κρυπτογράφησης 

i. ∆ηµιουργία ζευγών των κλειδιών (private και public) κρυπτογράφησης 

ii. ∆ηµιουργία ψηφιακών υπογραφών 

iii. Επιβεβαίωση της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών 

• Υπηρεσίες διαχείρισης πιστοποιητικών 

i. Έκδοση πιστοποιητικού (certificate issuance) 

ii. Ανάκληση πιστοποιητικού (certificate revocation) 

iii. ∆ηµοσίευση πιστοποιητικού (certificate publishing) 

iv. Αρχειοθέτηση πιστοποιητικού (certificate archiving) 

• Επιπλέον βοηθητικές υπηρεσίες 

Θεωρούνται βασικά µέλη µιας PKI και αποτελούνται κυρίως από: 

i. Καταχώρηση (registration) 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση και τη 

διαχείριση των δεδοµένων οποιυδήποτε ζητά ένα πιστοποιητικό. 
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Ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έκδοση ή 

την ανάκληση των πιστοποιητικών. Μετά από αυτό τον έλεγχο, η CA 

αναλαµβάνει την έκδοση του πιστοποιητικού. 

ii. Αρχειοθέτηση δεδοµένων (data archiving) 

Οι υπηρεσίες αυτές αναλαµβάνουν την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση 

των ψηφιακών εγγράφων και των υπόλοιπων δεδοµένων για µεγάλες 

χρονικές περιόδους. Φροντίζουν για την ασφαλή αποθήκευσή τους σε 

διάφορα µέσα, ώστε να µη µεταβληθούν και να µην έχουν πρόσβαση σε 

αυτά µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

iii. Συµβολαιογραφική αυθεντικοποίηση (notarial authentication) 

Αφορά την ταυτοποίηση του αποστολέα και τον έλεγχο ακεραιότητας 

(data integrity) των ψηφιακών δεδοµένων και εγγράφων. 

iv. Ανάκτηση κλειδιού (key recovery) 

Η υπηρεσία αυτή ασχολείται µε τη δηµιουργία κρυφών αντγράφων των 

κλειδιών για τις περιπτώσεις που κάποιος χρήστης χάσει το κλειδί του ή 

ξεχάσει το συνθηµατικό (password) που απαιτείται για να έχει 

πρόσβαση σε αυτό. 

v. Αρχείο προσωπικών δεδοµένων (repository) 

Εδώ γίνεται η διαχείριση εκείνων των δεδοµένων που αφορούν τον κάθε 

χρήστη. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι, εκτός από εκείνα που 

σχετίζονται µε το ίδιο το πιστοποιητικό, και προσωπικά, και άρα 

απόρρητα, όπως για παράδειγµα το τηλέφωνό του, η διεύθυνσή του κλπ. 

vi. Υπηρεσία χρονοχήµανσης (time-stamping) 

Αρκετά κρίσηµης σηµασίας υπηρεσία, όπως θα φανεί και σε επόµενα 

κεφάλαια, για τη νοµική – δικαστική διευθέτηση διαφωνιών σχετικά µε 

τη χρήση, εξουσιοδοτηµένη ή όχι, των πιστοποιητικών. Η υπηρεσία 

αυτή αναγράφει µε ψηφιακό τρόπο την ακριβή ώρα και ηµέρα κατά την 

οποία γίνεται η δηµιουργία µιας ψηφιακής υπογραφής που συνοδεύει 

ένα έγγραφο, πράγµα που είναι χρησιµότατο ως αποδεικτικό στοιχείο. 

vii. Άλλες υπηρεσίες 

Αυτές µπορούν να αφορούν πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά µε τη 

δηµιουργία, εγγραφή και αποθήκευση του ιδιωτικού κλειδιού σε µία 

έξυπνη κάρτα ηλεκτρονικών συναλλαγών (smart card). 
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Παραδείγµατα προβολής πιστοποιητικών 

i) 

 

ii) 

The certificate contains the following information: 

Common Name: Peruvemba_Venkatesh@rmic.com 

E-mail: Peruvemba_Venkatesh@rmic.com 

Class:  GlobalSign Class 1 Demo 

Status:  Valid 

Valid from:  Sep-12-2002 19:01:19 GMT 

Expires on:  Oct-12-2002 19:01:19 GMT 

Serialnumber:  010000000000F03F7C9AF2 

Fingerprint:  48071F1F1776605C9245F0D4919D33DA 
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Ένδειξη ψηφιακής υπογραφής σε µήνυµα µε πιστοποιητικό 

 

Ένα πιστοποιητικό εφόσον διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι δεν είναι 

έγκυρο, για κάποιους λόγους (π.χ. αν το ιδιωτικό κλειδί του δικαιούχου έχει γίνει 

γνωστό σε τρίτους ή το πρόσωπο εξαπάτησε τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

ως προς τα στοιχεία της ταυτότητάς του κ.λπ), τότε ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης προβαίνει στην ανάκλησή του, όπως ρυθµίζεται από τη νοµοθεσία. 

 

2.6 Ψηφιακές ταυτότητες 

 

Οι ψηφιακές ταυτότητες [digital Ids] είναι «ταυτότητες» που εκδίδονται από 

οργανισµούς πιστοποίησης (Certification Authorities – CA) και επιβεβαιώνουν ότι ο 

παρέχων τα προσωπικά του στοιχεία και το δηµόσιο κλειδί του στο ∆ιαδίκτυο είναι ο 

αυθεντικός και νόµιµος κάτοχος. Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει ανάλογα µε 

τον οργανισµό και το επίπεδο πιστοποίησης. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την 

έκδοση µιας ψηφιακής ταυτότητας περιλαµβάνουν ισχυρά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, 

όπως ταυτότητες ,άδειες οδήγησης και δακτυλικά αποτυπώµατα. Τα στοιχεία που 

παρέχει µια ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνοµα του κατόχου, η διεύθυνσή του, το 

δηµόσιο κλειδί του, ο σειριακός αριθµός της, οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της 

ισχύος της ταυτότητας, η ταυτότητα οργανισµού πιστοποίησης και η ψηφιακή του 

υπογραφή. 

Οι ψηφιακές ταυτότητες σε συνδυασµό  µε το πρωτόκολλο SSL επιτρέπουν σε 

έναν web server να πιστοποιεί την ταυτότητα του στο χρήστη του ∆ιαδικτύου που 
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συνδέεται µε αυτόν, αλλά και να αναγνωρίζει την αυθεντικότητα της ταυτότητας του 

χρήστη, ώστε και οι δυο πλευρές να γνωρίζουν ακριβώς µε ποιον συναλλάσσονται. 

Επίσης, δίνουν την δυνατότητα χρήσης ενός µοναδικού κλειδιού για κάθε συναλλαγή. 

Το κλειδί αυτό δεν χρησιµοποιείται για έναν χρήστη, ή σε άλλη σύνδεση του ίδιου 

χρήστη, κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο  κλειδί του server και προσφέρει απόλυτη 

ασφάλεια στην επικοινωνία τους. Η σύνδεση επιτυγχάνεται µε την µε τη παρακάτω 

διαδικασία, η οποία διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και ο χρήστης δεν 

αντιλαµβάνεται καµία καθυστέρηση : 

• Ο χρήστης συνδέεται µε τον web server. 

• Ο server στέλνει στον χρήστη την ψηφιακή του ταυτότητα και µπορεί να 

ζητήσει από τον τελευταίο τη δική του ψηφιακή του ταυτότητα. 

• Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ψηφιακή ταυτότητα του server και, αν του 

ζητηθεί, στέλνει στον τελευταίο τη δική του ψηφιακή ταυτότητα. 

• Όταν ολοκληρωθούν οι πιστοποιήσεις των ταυτοτήτων  από τις δυο πλευρές, 

ο χρήστης στέλνει ένα µοναδικό κλειδί - που θα χρησιµοποιηθεί µόνο για 

αυτήν την συναλλαγή- στον server, κρυπτογραφηµένο µε το δηµόσιο κλειδί 

του server. 

• Αφού εγκατασταθεί αυτό το µοναδικό κλειδί και από την πλευρά του server, 

αρχίζει µια απολύτως ασφαλής επικοινωνία µεταξύ των δυο πλευρών. 

 

Κατά τη σύνδεση µε ασφαλή server, ο χρήστης µπορεί πατώντας το κουµπί 

«Ασφάλεια» στο πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser) να δει και να 

διαβάσει την ψηφιακή ταυτότητα του server, µε πληροφορίες για τον κάτοχο της 

ταυτότητας και τον οργανισµό πιστοποίησης που την έχει εκδώσει. Στην περίπτωση 

που ο browser δεν αναγνωρίζει τον οργανισµό που έχει εκδώσει την ψηφιακή 

ταυτότητα, εµφανίζει ανάλογο προειδοποιητικό µήνυµα. Στην ουσία, οι browser 

περιλαµβάνουν από κατασκευής τους τις ψηφιακές υπογραφές των περισσότερων 

οργανισµών πιστοποίησης  και τις συγκρίνουν µε  τις ταυτότητες των server στους 

οποίους συνδέονται. Έτσι, αν η ταυτότητα ενός server έχει εκδοθεί από τον 

οργανισµό του οποίου η υπογραφή δεν έχει συµπεριληφθεί στη λίστα του browser, 

τότε εµφανίζει ένα µήνυµα µε το οποίο προειδοποιεί τον χρήστη ότι δεν µπορεί να 
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επιβεβαιώσει τα στοιχεία του οργανισµού που έχει εκδώσει την ταυτότητα του server. 

Αντίστοιχο µήνυµα εµφανίζει και στην περίπτωση που κάποιος server επιχειρεί να 

χρησιµοποιήσει πλαστή ή παραποιηµένη ψηφιακή ταυτότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 

3.1 Κρυπτογραφικά συστήµατα ενσωµατωµένα σε εφαρµογές 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί αρκετά 

κρυπτογραφικά συστήµατα για το internet, τα οποία µπορούν γενικά χωριστούν σε 

δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά προγράµµατα και πρωτόκολλα που 

χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(e-mail). Τα περισσότερο δηµοφιλή από αυτά είναι τα παρακάτω: 

 

• PGP 

• S/MIME 

 

Στη δεύτερη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται πρωτόκολλα δικτύου που 

χρησιµοποιούνται για την παροχή αυξηµένης εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας 

δεδοµένων και αναγνώρισης ταυτότητας σε δικτυακά περιβάλλοντα. Για τη σωστή 

λειτουργία τέτοιων συστηµάτων, απαιτείται η λειτουργία τους και η επικοινωνία 

µεταξύ εξυπηρετητή (server) και τερµατικού (client) να εκτελείται σε πραγµατικό 

χρόνο. Τα περισσότερο γνωστά από αυτά είναι: 

 

• SSL 

• PCT 

• S-HTTP 

• SET and CyberCash 

• DNSSEC 

• IPsec and IPv6 

• Kerberos 

• SSH 
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Μία γενική αναφορά για αυτά τα συστήµατα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

PGP 

Εφαρµογή κρυπτογράφησης για 

λογισµικό ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου 

IDEA, RSA MD5 

S/MIME 
Format για κρυπτογράφηση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Καθορίζεται από το 

χρήστη 

SSL 
Πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση 

µεταδόσεων µέσω του TCP/IP 
RSA, RCZ, RC4, MD5 

PCT 
Πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση 

µεταδόσεων µέσω του TCP/IP 
RSA, RCZ, RC4, MD5 

S-HTTP 
Πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση 

HTTP αιτήσεων και απαντήσεων 
RSA, DES 

SET and 

CyberCash 

Πρωτόκολλα για την αποστολή 

ασφαλών εντολών πληρωµής µέσω 

του internet 

RSA, RC2, MD5 

DNSSEC Secure Domain Name System RSA, MD5 

IPsec and IPv6 

Πρωτόκολλο που λειτουργεί σε 

χαµηλό επίπεδο και κρυπτογραφεί IP 

πακέτα 

Diffie-Hellman 

Kerberos 

Υπηρεσία δικτυακής ασφάλειας για 

προστασία εφαρµογών υψηλού 

επιπέδου 

DES 

SSH 

Secure Shell: Κρυπτογράφηση 

αποµακρυσµένου τερµατικού 

RSA, Diffie-Hellman, 

DES, Triple-DES, 

Blowfish 
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3.2 Πρότυπα ανάπτυξης Υποδοµής ∆ηµοσίου κλειδιού 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού υλοποιείται σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, 

όπως αυτά ορίζονται από Παγκόσµιους Οργανισµούς. Τέτοια διαδεδοµένα πρότυπα 

δηµιουργήθηκαν από διάφορες επιστηµονικές – ερευνητικές οµάδες εργασίας, µε 

κύριο αντικείµενο αυτό της κρυπτογραφίας. Μερικές τέτοιες πρωτοβουλίες είναι: 

Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού X.509 (PKIX): Η οµάδας εργασίας PKIX (Working 

Group PKIX) δηµιουργήθηκε το 1995 µε βασικό στόχο την ανάπτυξη προτύπων 

∆ιαδικτύου (Internet Standards) αναγκαία για την υποστήριξη της Υποδοµής 

∆ηµοσίου Κλειδιού. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τον 

δικτυακό τόπο http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html 

Public-Key Cryptography Standards (PKCS): Το 1991 δηµοσιοποιήθηκαν οι 

πρώτες τεχνικές προδιαγραφές για πρότυπα Κρυπτογραφίας ∆ηµοσίου Κλειδιού από 

τα εργαστήρια RSA µε στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Υποδοµής 

∆ηµοσίου Κλειδιού. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αποτελούν σηµείο αναφοράς για 

κάθε υλοποίηση Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού, είναι γνωστές µε το ακρωνύµιο 

PKCS και έναν συγκεκριµένο αριθµό π.χ. PKCS#1 RSA Cryptography Standard. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να βρει κανείς στο δικτυακό τόπο 

http://www.rsasecurity.com/rsalabs/pkcs/ 

 

3.3 Pretty Good Privacy (PGP) 

Το Pretty Good Privacy ή PGP αποτελεί ένα κρυπτοσύστηµα που δηµιουργήθηκε 

από τον Phil Zimmerman και χρησιµοποιεί τους αλγόριθµους RSA και IDEA για την 

κρυπτογράφηση και υπογραφή µηνυµάτων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Κάθε χρήστης του PGP διατηρεί µία λίστα µε τα δηµόσια κλειδιά των χρηστών µε 

τους οποίους επικοινωνεί, η οποία καλείται keyring. Για την προστασία της λίστας, ο 

κάθε χρήστης την υπογράφει µε το ιδιωτικό του κλειδί. Κάθε κλειδί που προστίθεται 

στην λίστα είναι δυνατό να φέρει έναν από τους εξής χαρακτηρισµούς: 

• Απολύτως Έµπιστο (Completely Trusted)  
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• Μερικώς Έµπιστο (Marginally Trusted)  

• Μη Έµπιστο (Untrusted)  

• Άγνωστο (Unknown) 

Το PGP επιτρέπει την ανταλλαγή keyrings, ενώ ο κάθε χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να ρυθµίσει το επίπεδο εµπιστοσύνης για την αποδοχή ενός νέου 

κλειδιού. ∆ηλαδή, ο χρήστης µπορεί να θεωρήσει την οντότητα του κλειδιού έµπιστη, 

αν το κλειδί έχει ήδη υπογραφεί από δύο απολύτως έµπιστα (Completely Trusted) 

κλειδιά ή από τρία µερικώς έµπιστα (Marginally Trusted) κλειδιά. 

Καθώς οι χρήστες ανταλλάσσουν keyrings σχηµατίζουν έναν ιστό 

εµπιστοσύνης (web of trust). Κάθε χρήστης αποτελεί αρχή πιστοποίησης του εαυτού 

του και είναι υπεύθυνος για το µοντέλο εµπιστοσύνης που επιλέγει. Το απλό αυτό 

µοντέλο έχει επιτρέψει στο PGP να κερδίσει µία σχετικά µεγάλη αποδοχή στο 

∆ιαδίκτυο. Παρόλα αυτά, η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού του PGP δεν είναι 

κατάλληλη για εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και για εφαρµογές που απαιτούν 

ισχυρή ταυτοποίηση. 

Τα πιστοποιητικά του PGP δεν είναι επεκτάσιµα και περιέχουν µόνο µία 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την τιµή ενός δηµόσιου κλειδιού και ένα 

χαρακτηριστικό του βαθµού της εµπιστοσύνης. Καθώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας δεν µπορεί να αποτελέσει έναν ακριβή τρόπο του προσδιορισµού της 

ταυτότητας ενός χρήστη, το PGP δεν µπορεί να παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση (strong 

authentication). Η έλλειψη επεκτασιµότητας των πιστοποιητικών του PGP τα καθιστά 

ακατάλληλα για άλλες εφαρµογές εκτός της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Το PGP δεν υποστηρίζει κάποια µέθοδο επαλήθευσης και ανάκλησης των 

πιστοποιητικών. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται µόνο µέσω άµεσης 

επικοινωνίας των χρηστών. Το PGP δεν παρέχει τη δυνατότητα ανωνυµίας, καθώς η 

χρήση µίας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν περιέχει κάποια 

ένδειξη για την ταυτότητα του χρήστη καθιστά αδύνατη την επικοινωνία µεταξύ των 

χρηστών για την επαλήθευση και ανάκληση των πιστοποιητικών 
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3.4 Χ.509 

Το Χ.509 σχεδιάστηκε για να παρέχει την υποδοµή πιστοποίησης στις 

υπηρεσίες καταλόγου του Χ.500 (ldap). Η πρώτη έκδοση του X.509 δηµοσιεύτηκε το 

1988, καθιστώντας το έτσι την παλαιότερη πρόταση για µία παγκόσµια Υποδοµή 

∆ηµοσίου Κλειδιού.  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την υποστήριξη του προτύπου από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International Standards Organization - ISO) και την 

∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (Internation Telecommunications Union - ITU) 

έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του X.509 από µεγάλο αριθµό οργανισµών και 

κατασκευαστών.  

Η Visa και η Mastercard έχουν επιλέξει το X.509 για το Secure Electronic 

Transactions (SET) πρότυπο, και η Netscape υιοθέτησε το X.509 πρότυπο για την 

έκδοση των πιστοποιητικών που χρησιµοποιούνται στο Secure Sockets Layer 

πρωτόκολλο.  

Η έκδοση 3 του X.509 επεκτείνει σε µεγάλο βαθµό την λειτουργικότητα του 

προτύπου και γι αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο και χρησιµοποιείται σε πλοηγητές 

ιστοσελίδων (web browsers), εξυπηρετητές και προγράµµατα λογισµικού για την 

διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail server/clients) κτλ από πολλές 

γνωστές εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού. 

 

3.5 Το σύστηµα κρυπτογράφησης µηνυµάτων DES 

Το πρότυπο DES (Data Encryption Standard), το οποίο είναι µία µέθοδος 

κρυφού κλειδιού, αποτελεί έναν από τους πιο πλατειά διαδεδοµένους τρόπους 

κρυπτογράφησης, κυρίως στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών. Το πρότυπο αυτό 

έχει υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών (Federal Information 

Processing Standards Publication 46, January 15, 1977 αλλά και από πολλά κράτη και 

οργανισµούς διεθνώς. Η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από την IBM, η οποία και 

παραχώρησε το δικαίωµα χρήσης της µεθόδου από τον οποιονδήποτε (φυσικά έχει 

καταχωρηθεί ως πατέντα της IBM), χωρίς πληρωµή δικαιωµάτων στην εταιρία. 
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Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει κάποιες αδυναµίες µαθηµατικής φύσεως, όσον αφορά 

την ασφάλεια που παρέχει, αλλά θεωρείται επαρκής για τις περισσότερες εµπορικές 

εφαρµογές (αλλά όχι για τις στρατιωτικές). Ολοκληρωµένα κυκλώµατα που 

υλοποιούν τη µέθοδο αυτή, µπορούν να αγοραστούν εύκολα στις Ηνωµένες Πολιτείες 

σε χαµηλή τιµή και πολλά πακέτα λογισµικού συµπεριλαµβάνουν τη µέθοδο αυτή 

στις δυνατότητες που προσφέρουν. 

Σύµφωνα µε το σχήµα DES, οι εµπλεκόµενοι στην επικοινωνία συµφωνούν σε 

ένα κλειδί, το οποίο και κρατούν µυστικό. Το κλειδί αυτό χρησιµοποιείται για την 

απόκρυψη όλων των µηνυµάτων προς αποστολή µέσα από ένα κανάλι. Ο σκοπός, 

φυσικά, είναι ακόµα και αν µπορέσει κάποιος υποκλοπέας να αποκτήσει το µήνυµα, 

να µην µπορέσει να κατανοήσει το περιεχόµενό του, εκτός εάν έχει το κλειδί. Η 

µέθοδος αυτή, στηρίζεται στην υπολογιστική δυσκολία που παρουσιάζεται σε έναν 

υποκλοπέα για να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα, εάν δεν έχει το κλειδί, και όχι σε 

µια πλήρη αδυναµία του που πηγάζει από τις µαθηµατικές αρχές στις οποίες 

στηρίζεται το σύστηµα κρυπτογράφησης. Ο αλγόριθµος που υλοποιεί το DES δέχεται 

ως είσοδο ένα µήνυµα µήκους 64 δυαδικών ψηφίων "0" και "1" καθώς και ένα κλειδί 

µήκους 56 δυαδικών ψηφίων και παράγει ένα µήνυµα µήκους 64 ψηφίων που 

αποτελεί κωδικοποίηση του πρώτου µηνύµατος. Στην αρχή, εφαρµόζεται µια 

συγκεκριµένη αντιµετάθεση των ψηφίων του µηνύµατος και στη συνέχεια το 

αποτέλεσµα αυτής της αντιµετάθεσης χωρίζεται σε δύο µέρη µήκους 32 ψηφίων: που 

ονοµάζονται αριστερό και δεξί. Μετά, ο αλγόριθµος εκτελεί 16 φορές έναν 

κατάλληλο µετασχηµατισµό που χρησιµοποιεί τη λογική συνάρτηση XOR (Exclusive 

OR), µία ειδική συνάρτηση f, και διαφορετικά, κάθε φορά, υποσύνολα του αρχικού 

κλειδιού. Στο τέλος, το αποτέλεσµα του πιο πάνω µετασχηµατισµού, υπόκειται σε 

αντιµετάθεση των δυαδικών του ψηφίων η οποία, στην ουσία, αποκαθιστά τη σειρά 

των ψηφίων του αρχικού µηνύµατος, την οποία κατέστρεψε η αρχική αντιµετάθεση. 

Μερικοί ερευνητές, ισχυρίζονται ότι η επιλογή κλειδιού µήκους µόνο 56 bits 

εισαγάγει µια βασική αδυναµία στον αλγόριθµο, καθώς αυτός γίνεται ευάλωτος σε 

επιθέσεις, όπως αποκαλούνται, "ωµής βίας" (brute-force attacks). Οι επιθέσεις 

αυτού του είδους συνίστανται στη δοκιµή κάθε δυνατού κλειδιού ως προς το αν η 

κωδικοποίηση έχει γίνει µε αυτό το κλειδί ή όχι. Πιο συγκεκριµένα, έχει υπολογιστεί 

ότι µε περίπου 20 εκατοµµύρια δολάρια, µπορεί κάποιος να κατασκευάσει έναν 
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υπερυπολογιστή αποτελούµενο από 2020 επεξεργαστές, κάθε ένας από τους οποίους 

µπορεί να ελέγξει 2020 κλειδιά ανά δευτερόλεπτο, και έτσι σε 216 δευτερόλεπτα 

(περίπου 18 ώρες) να έχουν ελεγχθεί όλα τα κλειδιά. Όµως το σύστηµα DES έχει 

αντέξει σε πολλές κρυπταναλυτικές επιθέσεις και θεωρείται, γενικά, ασφαλές. 

 Για την ασφάλεια αυτή είναι χρήσιµο να παραθέσουµε µια ποσοτική της 

έκφραση. Ένα κλειδί  128 bit παράγει  πιθανούς συνδυασµούς, δηλαδή περίπου 

έναν αριθµό  ο οποίος είναι εκπληκτικά µεγάλος. Αν υποθέσουµε ότι έχουµε 

ένα δίκτυο υπολογιστών το οποίο µπορεί να ελέγξει 1.000.000.000.000 (δηλαδή 10 ) 

συνδυασµούς το δευτερόλεπτο, τότε για τον έλεγχο όλων των πιθανών συνδυασµών 

απαιτούνται:  

1282
38103 ⋅

12

26
38

103 ⋅=1210
103 ⋅

7

 δευτερόλεπτα. Ένα έτος έχει περίπου 31.536.000 (ή 

περίπου ) δευτερόλεπτα. Κατά συνέπεια, για τη δοκιµή όλων των συνδυασµών 

απαιτούνται 

103 ⋅

19103 ⋅=7

26

10
103 ⋅  έτη! 

 

3.6 Το σύστηµα RSA 

Το σχήµα αυτό κρυπτογράφησης µηνυµάτων δηµόσιου κλειδιού, που είναι και 

το πρώτο τέτοιο σχήµα που εµφανίστηκε ποτέ, που στηρίζεται στην υπολογιστική 

δυσκολία του προβλήµατος εύρεσης των πρώτων παραγόντων ενός µεγάλου φυσικού 

αριθµού. Το σχήµα αυτό αποτελεί δοµικό στοιχείο πολλών πρωτοκόλλων που έχουν 

σχεδιαστεί για πιστοποίηση προσώπων και για την ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων. 

Ονοµάζεται RSA, από τα αρχικά των επινοητών του Rivest, Shamir και Adleman. 

Είναι εξαιρετικά απλό και στηρίζεται στην υπολογιστική δυσκολία ενός 

µαθηµατικού προβλήµατος: τη δυσκολία του να βρεθούν οι πρώτοι παράγοντες 

µεγάλων φυσικών αριθµών. Από τη θεωρία αριθµών, κάθε φυσικός αριθµός µπορεί 

να γραφτεί ως γινόµενο πρώτων αριθµών (πρώτοι παράγοντες), όπου ένας φυσικός 

αριθµός είναι πρώτος εάν διαιρείται µόνο από τον εαυτό του και τον αριθµό 1. 

∆ιαισθητικά φαίνεται, είναι πιο εύκολο να πολλαπλασιάσουµε π.χ. τους αριθµούς 

12231 και 83123 παρά να βρούµε τους πρώτους παράγοντες του αριθµού 415711 (οι 

οποίοι είναι οι 199 και 2089). Στην πρώτη περίπτωση, απλά εφαρµόζουµε 
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επαναληπτικά τους γνωστούς κανόνες του πολλαπλασιασµού και µετά από ένα µικρό 

αριθµό βηµάτων (που εξαρτάται από το πόσα ψηφία έχουν οι αριθµοί) φθάνουµε στο 

αποτέλεσµα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, φαίνεται ότι πρέπει να ψάξουµε µέσα σε 

µία "θάλασσα" φυσικών αριθµών και να ανακαλύψουµε µερικούς από αυτούς των 

οποίων το γινόµενο δίνει τον αρχικό αριθµό. Το πρόβληµα της παραγοντοποίησης 

αριθµών είναι και αυτό, όπως το πρόβληµα του περιπλανώµενου πωλητή που 

αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ένα δύσκολο υπολογιστικά πρόβληµα, 

δηλαδή δεν έχει βρεθεί ακόµη γρήγορος αλγόριθµος που να το επιλύει και είναι 

µάλλον απίθανο να βρεθεί ποτέ τέτοιος αλγόριθµος. Το σχήµα RSA στηρίζεται 

ακριβώς σε αυτή την ιδιότητα αυτού του προβλήµατος. 

Έστω τώρα ότι κάποιος αποστολέας Α, επιθυµεί να λαµβάνει µυστικά 

µηνύµατα από άλλους ανθρώπους. Τότε κάνει τα εξής: αρχικά επιλέγει δύο µεγάλους 

(π.χ. 130 δεκαδικά ψηφία) πρώτους αριθµούς p και q (δηλαδή ο κάθε αριθµός 

διαιρείται µόνο από το 1 και τον εαυτό του). Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει, καθώς 

υπάρχουν αλγόριθµοι οι οποίοι µε µεγάλη πιθανότητα ανακαλύπτουν γρήγορα 

πρώτους αριθµούς µε πολλά ψηφία. ∆εν θα πρέπει να συγχέεται αυτό το πρόβληµα, 

του εάν ένας αριθµός είναι πρώτος, µε το πρόβληµα του πραγµατικά να βρεθούν οι 

πρώτοι παράγοντες σε περίπτωση που ένας αριθµός δεν είναι πρώτος. 

Στη συνέχεια ο Α σχηµατίζει το γινόµενο των p και q: n = pq. Μετά βρίσκει δύο 

ειδικούς αριθµούς e και d, οι οποίοι σχετίζονται µε τους p και q. Ο αριθµός d είναι 

ένας οποιοσδήποτε ακέραιος που είναι συν-πρώτος (coprime) προς τον (p-1)(q-1) 

(coprime σηµαίνει ότι ο µέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι ο αριθµός 1). Ο 

ακέραιος e είναι ο αντίστροφος του d ως προς υπόλοιπα (modular inverse). Είναι 

δηλαδή τέτοιος ώστε να ισχύει ed = 1 mod ((p-1)(q-1)), όπου γενικά a = b mod c 

σηµαίνει ότι ο αριθµός (a-b) διαιρείται ακριβώς από τον αριθµό c. Το 

δηµοσιοποιηµένο κλειδί του Α αποτελείται από το ζεύγος (e,n) ενώ το µυστικό της 

κλειδί αποτελείται από το ζεύγος (d,n). Είναι φανερό ότι το µυστικό κλειδί του Α 

µπορεί εύκολα να µαθευτεί εάν βρεθούν οι πρώτοι παράγοντες του n, οι αριθµοί p και 

q δηλαδή. Όµως, κάτι τέτοιο είναι υπολογιστικά δύσκολο για µεγάλους αριθµούς n. 

Έστω, τώρα, ότι ο Β επιθυµεί να στείλει ένα µήνυµα στον Α, το οποίο και 

αναπαριστά µε µία ακολουθία από "0" και "1". Η ακολουθία αυτή µπορεί να 
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αναπαρασταθεί και µε έναν δεκαδικό φυσικό αριθµό, έστω m. Ο Β στέλνει στον Α 

την παρακάτω, κωδικοποιηµένη έκδοση του m:  

cm  =   mod n.  em

Ο Α, εφαρµόζει έναν αντίστοιχο µετασχηµατισµό τώρα, ο οποίος, σύµφωνα µε την 

αριθµοθεωρία, ανακτά το µήνυµα του Β:  

m = m  mod n.  d
c

Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι ο µετασχηµατισµός αυτός απαιτεί τη χρήση του 

αριθµού d που είναι όµως γνωστός µόνο στον Α. Άρα, ο Α µπορεί εύκολα να 

ανακτήσει το µήνυµα του Β, ενώ ένας υποκλοπέας θα είχε στα χέρια του µόνο το 

κωδικοποιηµένο µήνυµα . Επιπλέον, ο υποκλοπέας δεν γνωρίζει το d, ενώ ακόµα 

και αν γνωρίζει το n δεν µπορεί να ανακαλύψει γρήγορα τους παράγοντες p και q έτσι 

ώστε να µάθει και το d. Αυτό είναι κάτι που το εξασφαλίζει η µεθοδολογία και τα 

αποτελέσµατα της Θεωρίας της Πολυπλοκότητας. 

cm

Αν και µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι 

τρόποι να αποκωδικοποιήσει ο υποκλοπέας το µήνυµα, δεν γνωρίζει κανείς σήµερα 

πώς θα µπορούσε να µοιάζει µία τέτοια προσέγγιση. Φαίνεται ότι ο µόνος τρόπος 

είναι η γνώση του d, η οποία γνώση, όπως αναφέρει η Θεωρία Πολυπλοκότητας, 

είναι υπολογιστικά δύσκολο να προέλθει από την ανάλυση του n στους δύο πρώτους 

παράγοντες που το αποτελούν. 

Η πρακτικότητα του συστήµατος RSA βασίζεται στη modulo αριθµητική, ενώ 

η ασφάλειά του βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης ακεραίων που είναι 

γινόµενα µεγάλων πρώτων αριθµών. 

Για τη δηµιουργία του δηµόσιου και µυστικού κλειδιού επιλέγεται ένα ζεύγος 

µεγάλων πρώτων αριθµών pκαι q (περίπου 512 bits) και σχηµατίζεται το γινόµενο 

. Το κλειδί κρυπτογράφησης e είναι ένας τυχαίος αριθµός, ο οποίος δεν έχει 

κοινό διαιρέτη µε το γινόµενο . Το κλειδί αποκρυπτογράφησης d 

υπολογίζεται µε τη βοήθεια του Ευκλείδιου αλγόριθµου έτσι ώστε: 

qpn ⋅=

)1()1( −⋅− qp

1=⋅ de  [mod((p-1)(q-1))] 
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Ένα µήνυµα m, που αναπαρίσταται ως µια δυαδική συµβολοσειρά, αρχικά διασπάται 

σε επιµέρους τµήµατα  δυαδικής τιµής µικρότερης του n και στη συνέχεια κάθε 

τµήµα  κρυπτογραφείται µε τη χρήση του δηµόσιου κλειδιού e µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

im

im

ii cm →   [mod n] e
ii mc =

 Η αποκρυπτογράφηση ενός τέτοιου τµήµατος γίνεται µε τη χρήση του 

µυστικού κλειδιού d µε τον ακόλουθο τρόπο: 

ii mc →   [mod n] d
ii cm =

 

 

3.7 Αρχές στη Modulo – P Αριθµητική 

 

 Γενικά, το υπόλοιπο µιας διαίρεσης α/ρ, όπου α,ρ θετικοί ακέραιοι αριθµοί, 

είναι κάποιος από τους ακέραιους 0, 1, … , ρ-1. Η modulo-ρ αριθµητική αντικαθιστά 

κάθε ακέραιο α µε το υπόλοιπο της διαίρεσης α/ρ. ∆ηλαδή, αν έχουµε τη βασική 

εξίσωση της διαίρεσης α = ρπ + υ, όπου π, υ ακέραιοι, τότε: 

υα ≡  [mod ρ] 

Για παράδειγµα, έστω ρ=2. Το υπόλοιπο της διαίρεσης οποιουδήποτε ακεραίου α δια 

του 2 µπορεί να έχει µόνο δύο τιµές 0 ή 1. Επειδή 1, σύµφωνα µε την 

παραπάνω εξίσωση ισχύει: 37  [mod 2]. Χρησιµοποιείται αντί για το σύµβολο της 

ισότητας = το σύµβολο  για να γίνει σαφής η διαφοροποίηση, και να µην υπάρξει η 

σύγχυση ότι µπορεί να ταυτίζουµε π.χ. τον αριθµό 37 µε το 1. Ωστόσο, στην 

πλειοψηφία των βιβλιογραφικών αναφορών χρησιµοποιείται απλά ο χαρακτήρας της 

ισότητας και απλά αναγράφοντας δίπλα από τη σχέση στο modulo που 

χρησιµοποιούµε (π.χ. [mod 2]) υπονοείται ότι αναφερόµαστε σε σχέση modulo-ρ 

αριθµητικής. 

18237 +⋅=

1≡

≡

 Οι πράξεις µεταξύ ακεραίων στη modulo-ρ αριθµητική µπορούν να γίνονται 

όπως και στη συνηθισµένη αριθµητική, ωστόσο τα αποτελέσµατα πρέπει να 

µετατρέπονται στους ακεραίους 0, 1, … , ρ-1 υπολογίζοντας το υπόλοιπο της 

διαίρεσης α/ρ. 

Για παράδειγµα, έστω ρ = 3, α =5 και β = 7. Οι πράξεις της πρόσθεσης και του 

πολλαπλασιασµού στη modulo-ρ αριθµητική δίνουν για τους ακεραίους α, β: 
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01275 ≡=+=+ βα  [mod 3] 

23575 ≡=⋅=αβ  [mod 3] 

Στα ίδια αποτελέσµατα καταλήγουν και οι πράξεις µεταξύ αυ  και υ , όπου α ≡  

[mod ρ] και  [mod ρ]: 

β αυ

βυβ =

25 ≡=α  [mod 3] = αυ

+

 

17 ≡=β  [mod 3] =υ  β

βα υυβα ≡+  [mod 3] =  [mod 3] 0312 ≡=+

βαυυαβ ≡  [mod 3] = 2  [mod 3] 221 ≡=⋅

Όπως παρατηρείται από το τελευταίο παράδειγµα, αν και α, β > 0, είναι δυνατό 

 [mod ρ]. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και µε την πράξη του 

πολλαπλασιασµού. Είναι δηλαδή δυνατό 0αβ  [mod ρ] παρόλο που α > 0 και β > 0 

(π.χ.  [mod 10]). Αν ρ είναι πρώτος ακέραιος, δηλαδή ακέραιος που 

διαιρείται ακριβώς µόνο από τους ακεραίους 1 και ρ, τότε αβ  [mod ρ] µόνο αν 

 ή b . 

0≡+ βα

125 ⋅

0=a

≡

060 ≡=

0=

0≡

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως στη modulo-ρ αριθµητική, ενώ από τη µία 

ισχύουν οι 4 γνωστές πράξεις, δεν έχει έννοια η σύγκριση µεταξύ των στοιχείων 

(αριθµών) και οι λέξεις µεγαλύτερο ή µικρότερο δεν έχουν κανένα νόηµα. Αυτό είναι 

εύκολο να γίνει κατανοητό, διότι η modulo-ρ αριθµητική δηµιουργεί κύκλους 

περιοδικότητας απεικονίζοντας όλους τους γνωστούς µας ακέραιους σε ένα 

πεπερασµένο σύνολο από µόνο ρ µόνο αριθµούς. 

Εδώ στηρίζεται επίσης και η λεγόµενη modulo-K(x) άλγεβρα, στην οποία 

ορίζονται πολυώνυµα των οποίων οι συντελεστές είναι modulo-ρ αριθµοί και 

ακολουθούν αυτή την αριθµητική και στις µεταξύ τους πράξεις και 

µετασχηµατισµούς. Στη modulo-K(x) άλγεβρα βασίζονται οι κυκλικοί και οι 

συνελικτικοί κώδικες, που αποτελούν δύο πολύ δηµοφιλείς όσο και απαιτητικές 

τεχνικές κωδικοποίησης. 

 

 
3.8 ∆ηµιουργία ‘µεγάλων πρώτων’ αριθµών 
 

Συγκεκριµένα, για την παραγωγή µεγάλων πρώτων αριθµών, όπως για 

παράδειγµα απαιτεί ο αλγόριθµος rsa, γίνεται χρήση στοχαστικών τεστ – δοκιµασιών, 
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µε την ικανοποίηση των οποίων εξακριβώνεται αν ένας αριθµός είναι όντως πρώτος ή 

όχι µε ελάχιστα περιθώρια σφάλµατος. Τέτοιος είναι ο αλγόριθµος Miller-Rabin, ο 

οποίος έχει πιθανότητα να ανακηρύξει σα πρώτο έναν αριθµό που στην 

πραγµατικότητα δεν είναι ισούται το πολύ µε 
k









4
1  µετά από k επαναλήψεις του 

βασικού αλγόριθµου. Εποµένως η πιθανότητα τέτοιου λάθους µετά από 30 

επαναλήψεις είναι λιγότερη από 37
60

1052,7
4
1 −⋅≅






 . Η διαδικασία που ακολουθείται 

σε αυτά τα τεστ για την εύρεση ενός πρώτου αριθµού που ανήκει στο διάστηµα [α , β] 

είναι γενικά η ακόλουθη: 

 

• Επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο ένας περιττός ακέραιος στο διάστηµα [α , β], 

• ∆ιαιρείται µε όλους τους πρώτους αριθµούς που είναι µικρότεροι από ένα 

όριο B (µε το Β σαφώς µικρότερο του α) και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

υπόλοιπο (ακριβής διαίρεση) επιστρέφουµε στο προηγούµενο βήµα, 

• Με τη βοήθεια µεθόδων όπως ο αλγόριθµος Miller-Rabin, ελέγχεται αν ο 

αριθµός είναι πραγµατικά πρώτος, και στην περίπτωση που δεν είναι 

επιστρέφουµε στο πρώτο βήµα. 

 

Υπάρχει επίσης η έννοια των “ισχυρών πρώτων” αριθµών (strong prime 

numbers), που αποτελούν υποσύνολο των πρώτων και έχουν κάποιες επιπλέον 

ιδιότητες χρήσιµες σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξηµένη προστασία από επιθέσεις 

σε επιθέσεις παραγοντοποίησης του µυστικού κλειδιού (ένας τέτοιος είναι ο Pollard 

p-1 αλγόριθµος). 

 

Σύµφωνα µε τη σχέση που εκφράζει για τα όρια που µπορούν να έχουν οι αριθµοί p 

και q για τον αλγόριθµο RSA, η σχέση 

30loglog5,0 22 <−< qp  

µπορεί να εκφραστεί ως: 

pn
2

2 log15
2

log
<−   , 15

2
loglog 2

2 +<
nq  

και η δηµιουργία ενός κλειδιού όπου ο αριθµός n αποτελείται από k bits, 

επιτυγχάνεται µε τον εξής τρόπο: 
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• Επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο ένας πρώτος αριθµός p στο διάστηµα [ 2  , 

], 

152/ −k

152/2 +k

• Επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο ένας πρώτος αριθµός q στο διάστηµα [
p

k 1−2  , 

p

k2 ], 

• Αν η συνθήκη 30loglog5,0 22 <−< qp  δεν ικανοποιείται, επιστρέφουµε 

στο πρώτο βήµα,  

• Το n είναι το γινόµενο των p και q. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως αυτή η τεχνική δεν είναι η µόνη που εφαρµόζεται 

για την αρχική δηµιουργία των αριθµών p και q. 

 

 

3.9 Γεννήτριες τυχαίων αριθµών – πραγµατικά τυχαία bits 

 

 Στόχος µιας γεννήτριας τυχαίων αριθµών (true random number generator – 

TRNG) είναι το να παράγει ανεξάρτητα bits µε οµοιόµορφη κατανοµή πιθανότητας 

και χωρίς την οποιαδήποτε συσχέτιση µεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση 

κάποιων δυαδικών ψηφίων δεν πρέπει να παρέχει καµία πληροφορία για τα υπόλοιπα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρησιµοποίηση καταλόγων τυχαίων αριθµών ή των 

δυαδικών ψηφίων που προκύπτουν από συγκεκριµένες εκφράσεις αριθµών, όπως 

είναι ο αριθµός π, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ακόµα και αν φαίνονται τυχαία 

απλά από το γεγονός ότι δεν αποτελούν µία κρυφή πηγή τυχαιότητας. 

 Στην πράξη, δεν χρησιµοποιούνται εντελώς τυχαίες πηγές αριθµών και η ιδέα 

είναι η δηµιουργία µιας σειράς δυαδικών ψηφίων µε όχι απόλυτα τυχαίο τρόπο και η 

µετέπειτα επίδραση σε αυτά µιας συνάρτησης (hash function) µε την οποία 

επιτυγχάνεται ένα είδους ανακατέµατος µε σκοπό να παραχθεί µια τυχαία ακολουθία 

από bits. Παράδειγµα µιας τέτοιων συναρτήσεων είναι η σειρά οι SHA-1,2,3. Η 

τυχαιότητα µιας τέτοιας ακολουθίας µετριέται µε χρήση διαφόρων κριτηρίων µε 

βασικότερο εκείνο της εντροπίας (entropy) της πληροφορίας, η οποία εµπλέκει 

στοχαστική εξέταση της συµβολοσειράς. Εδώ αναφέρεται και ο όρος χάσιµο 

πληροφορίας (loss rate), ο οποίος µετράει κατά κάποιο τρόπο ποιο ποσοστό των 

δυαδικών ψηφίων µιας ακολουθίας θεωρείται τυχαίο (ο SHA-1 για παράδειγµα 
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αναφέρεται ότι παράγει 160 περίπου τυχαία ψηφία από τα 1200 περίπου που θα 

δεχτεί ως είσοδο). 

 Ιδανική µέθοδος παραγωγής τυχαίων γεγονότων, άρα και αριθµών, είναι 

διατάξεις που βασίζονται σε µελέτη κβαντικών φαινοµένων, κάτι που ωστόσο είναι 

αδύνατο προς στιγµή να εφαρµοστεί σε διατάξεις όπως οι έξυπνες κάρτες. Στις 

τελευταίες µάλιστα υπάρχει το πρόβληµα δηµιουργίας τυχαίων διαδικασιών µε χρήση 

ντετερµινιστικών µεθόδων, το οποίο κατά κανόνα αντιµετωπίζεται (όπως έγινε 

φανερό στους παραπάνω πίνακες) µε τη χρήση αλγορίθµων. 

 

3.10 Έλεγχοι τυχαιότητας 

 

 Υπάρχουν συγκεκριµένοι στατιστικοί έλεγχοι (statistical tests) µε τα οποία 

µπορούν να εξαχθούν ενδείξεις για την τυχαιότητα µιας πηγής. Ξεκαθαρίζεται 

ωστόσο πως η επιτυχής έκβαση µιας τέτοιας διαδικασίας δεν είναι ικανή από µόνη 

της να εξακριβώσει την τυχαιότητα µιας πηγής. Ακολουθίες όπως τα δεκαδικά ψηφία 

του άρρητου αριθµού π ή άλλες φαινοµενικά τυχαίες ακολουθίες περνούν, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, οποιοδήποτε τεστ αυτού του είδους, εξακολουθώντας 

παρ’ όλα αυτά να παραµένουν κακές επιλογές τυχαίας συµβολοσειράς (bad 

cryptographic bit strings). Στο πρότυπο FIPS 140-1 περιγράφεται ένα τέτοιο τεστ 

τεσσάρων βηµάτων, το οποίο εξετάζει 20.000 bits ως έξοδο µιας γεννήτριας τυχαίων 

αριθµών και θεωρεί τη συµβολοσειρά ως πραγµατικά τυχαία (TRNG) αν και όλες οι 

δοκιµασίες ξεπεραστούν επιτυχώς: 

 

• Τεστ 1: ο αριθµός των bit µε τιµή ‘1’ πρέπει να είναι στα όρια 9654<n<10346, 

• Τεστ 2: ∆ιαχωρίζονται τα 20.000 bits στα 500 συνεχή κοµµάτια των 4 bits το 

κάθε ένα από τα οποία συντίθεται. Κάθε ένα από τα κοµµάτια αυτά 

αντιστοιχεί σε µία δεκαδική τιµή i από 0 έως και 15. Αν υπολογιστεί το 

ιστόγραµµα τιµών από 0 έως και 15 για όλα τα 500 κοµµάτια και µε f(i) 

παρασταθεί η συχνότητα εµφάνισής τους (πόσα από τα κοµµάτια 

αντιστοιχούν στον αριθµό 0,1,2 κ.ο.κ) είναι δυνατό να υπολογιστεί η 

έκφραση: 

5000))15(...)1()0((5000
16

222 −+++⋅
=

fff
X  
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 Το τεστ είναι επιτυχές αν 1,03<X<57,4. 

• Τεστ 3: Εξετάζεται η µέγιστη αλληλουχία που µπορεί να δηµιουργηθεί  από 

συνδυασµούς ίδιων δυαδικών ψηφίων (αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως 

run). Εξετάζεται αρχικά η τιµή run=1, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στην 

εύρεση του αριθµού των εναλλαγών µεταξύ των bit ‘0’ και ‘1’ που πρέπει να 

είναι στα όρια µεταξύ 2267 και 2733. Αντίστοιχα, η τιµή run=2 (ο αριθµός 

των εµφανίσεων της αλληλουχίας δύο ίδιων bit, δηλαδή του ‘00’ και του ‘11’) 

πρέπει να εµφανίζεται από 1079 έως 1421 φορές, για run=3 τα όρια είναι από 

503 έως 748, για run=4 από 223 έως 402 και για run>=5 από 90 έως 223, 

• Τεστ 4: ∆εν υπάρχει ούτε µία περίπτωση εµφάνισης αλληλουχίας ψηφίων µε 

run µεγαλύτερο ή ίσο του 34 (δεν επιτρέπονται δηλαδή 34άδες και άνω από 

άσους ή µηδενικά). 

 

Έχει υπολογιστεί ([HAC] Menezes, A., van Oorschot, P. and Vanstone, S., 

“Handbook of Applied Cryptography (chapter 5),” CRC Press, 1997, 

http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac) πως η πιθανότητα µία πραγµατικά τυχαία 

συµβολοσειρά να αποτύχει σε αυτό το τεστ είναι λιγότερη από 10 . 6−

 

3.11 Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών 

 

 Σε εφαρµογές όπου απαιτείται η δηµιουργία µεγάλου αριθµού δυαδικών 

ψηφίων ή όταν δεν είναι διαθέσιµες πηγές τυχαίων γεγονότων, παράγονται 

φαινοµενικά τυχαίες συµβολοσειρές (random-looking bits) από µία αρχική τυχαία 

τιµή – φύτρα (seed) µε τη χρήση ντετερµινιστικού αλγόριθµου. Ουσιαστικά, οι 

διαφορές µιας τέτοιας γεννήτριας ψευδοτυχαίων συµβολοσειρών (pseudo-random 

number generators – PRNG) εξαρτάται από τις υποθέσεις που έχουν γίνει για την 

πρόβλεψη επόµενων δυαδικών ψηφίων έχοντας τη γνώση της µέχρι στιγµής 

συµβολοσειράς. Οι δυνατές ψευδογεννήτριες (strong PRNG) δεν παρέχουν καµµία 

τέτοια πληροφορία – ένδειξη, αντίθετα µε τις ασθενείς (weak PRNG). Μία ξεκάθαρη 

και αυστηρή κατηγοριοποίηση τέτοιων γεννητριών και αλγορίθµων που αναφέρεται 

ίσως η περισσότερο επίσηµη στη βιβλιογραφία αποτελεί η εργασία: [AIS20] AIS 20: 

“Application Notes and Interpretation of the Scheme: Functionality classes and 

evaluation methodology for deterministic random number generators.” Available at 
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http://www.bsi.bund.de/aufgaben/ii/zert/jil_ais/ais20e.pdf. Μερικές από τις 

περισσότερο συχνά χρησιµοποιούµενες γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών είναι οι 

εξής: 

• ANSI X9.17 generator: παράγει τυχαίους αρχικούς αριθµούς φύτρες των 64 

bit και χρησιµοποιώντας πληροφορίες όπως η ηµεροµηνία παράγει 

ψευδοτυχαίες συµβολοσειρές κλειδιών για τους αλγόριθµους DES και triple-

DES οποιουδήποτε µήκους ανάλογα µε τον αριθµό τον επαναλήψεων. 

• FIPS 186 generator: είναι δύο ειδών (η πρώτη χρησιµοποιεί τη hash 

συνάρτηση SHA-1, ενώ η δεύτερη χρησιµοποιεί ίδιο block cipher των 64 bits, 

σχεδόν ίδιο µε αυτό του αλγόριθµου DES) και αποτελούν κοµµάτι του 

επίσηµου αλγόριθµου παραγωγής υπογραφών FIPS 140-1, χρησιµοποιείται 

για την παραγωγή τυχαίων παραµέτρων, µυστικών κλειδιών µόνιµων ή 

προσωρινών. 

• RSA PRNG και Blum-Blum-Shub PRNG: βασίζονται στην επαναληπτική 

εύρεση µιας εκθετικής modulo τιµής ενός αριθµού. ∆ιατηρεί το πλεονέκτηµα 

ότι στηρίζεται σε ένα δύσκολο πρόβληµα της θεωρίας των αριθµών σε σχέση 

µε τους παραπάνω αλγόριθµους οι οποίοι είναι απλά ευριστικοί (heuristic), 

έχει όµως το µειονέκτηµα της πολύ µικρής απόδοσης. 

 
 
 
3.12 Μία εναλλακτική µέθοδος διαπίστευσης – Βιοµετρήσεις 

 

Μια τεχνική συχνά χρησιµοποιούµενη από πληροφοριακά συστήµατα για να 

καθορίσουν την ταυτότητα ενός ανθρώπου είναι η εκτέλεση µιας φυσικής µέτρησης 

και η µετέπειτα σύγκρισή της µε µια προηγούµενη η οποία είναι ήδη 

καταγεγραµµένη. Η τεχνική αυτή ονοµάζεται βιοµετρική (biometrics) επειδή 

βασίζεται πάνω σε µία µέτρηση και σύγκριση δεδοµένων που προέρχονται από ένα 

ζωντανό οργανισµό. 

Πολλά είδη βιοµετρήσεων έχουν κατά καιρούς προταθεί ή και 

χρησιµοποιηθεί, µε γνωστότερο όλων τα δαχτυλικά αποτυπώµατα. Έχει επίσης 

προταθεί η µέθοδος αναγνώρισης της ίριδας του ανθρώπινου µατιού ως µιας 

αξιόπιστης µεθόδου για την ταυτοποίηση και την είσοδο σε ένα πληροφοριακό 

σύστηµα. Ωστόσο, τέτοιες εφαρµογές, ελάχιστες σε πρακτικό επίπεδο, µπορούν 
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µεσοπρόθεσµα να έχουν απήχηση µόνο σε εφαρµογές πληροφοριακών συστηµάτων 

όπου απαιτείται η φυσική παρουσία του προσώπου προς πιστοποίηση, όπως είναι η 

διαπίστευση των µελών ενός συνεδρίου κλπ. ∆ε φαίνεται να έχει αυτή τη στιγµή 

κάποια εφαρµογή στις µεθόδους διαπίστευσης µέσω του διαδικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 

4.1 Ο ρόλος της EESSI 

 

 Ταυτόχρονα µε τις ερευνητικές προσπάθειες όσον αφορά εφαρµογές της 

κρυπτογραφίας στη δηµιουργία αξιόπιστων µεθόδων διαπίστευσης, όπως είναι οι 

ψηφιακές υπογραφές, έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και µηχανισµοί που βοηθούν 

τις χώρες, τους οργανισµούς και τις εταιρείες που υπάγονται σε αυτή στον καθορισµό 

των κατάλληλων προδιαγραφών που πρέπει να ικανοποιούν τα κρυπτογραφικά 

σχήµατα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση µιας ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Κύριο λόγο σε αυτόν τον τοµέα έχει η EESSI και συγκεκριµένα η οµάδα εργασίας 

της EESSI µε το όνοµα ALGO (Algorithms Group). Η ALGO κάθε χρόνο προτείνει 

προς έγκριση συγκεκριµένους αλγόριθµους και µεθόδους υλοποίησης ηλεκτρονικών 

υπογραφών µαζί µε όλες τις ακριβείς παραµέτρους που αυτές συνοδεύονται. Μετά το 

πέρας της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ανακηρύσσονται  και γνωστοποιούνται οι 

αναγνωρισµένοι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση ψηφιακών 

υπογραφών. 

 Οι συνδυασµοί µεθόδων είναι τις περισσότερες φορές δοσµένοι και µε ένα 

συγκεντρωτικό τρόπο, ουσιαστικά ως αλγοριθµικές οµάδες υλοποίησης 

υπογραφών (“signature suites”) και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, αλγόριθµους 

ασύµµετρης κρυπτογραφίας, πρότυπα συναρτήσεων µονόδροµου τεµαχισµού, τυχαίες 

γεννήτριες αριθµών, γεννήτριες κλειδιών κρυπτογράφησης κλπ. 

 Μέσα στα καθήκοντα της ALGO εντάσσεται και η επίβλεψη όσον αφορά τη 

χρήση και διαχείριση (Management Activities – MA) αυτών των αλγορίθµων     

ανάλογα µε τις τεχνολογικές απαιτήσεις και εξελίξεις. Αυτές οι δραστηριότητες 

διαχείρισης εντοπίζονται κυρίως στην εισαγωγή νέων αλγορίθµων στον κατάλογο 

των αποδεκτών και στην κατάργηση εκείνων που στην πορεία του χρόνου 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς. 
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4.2 Αλγοριθµικές οµάδες υλοποίησης υπογραφών 

 

 Μία τέτοια οµάδα (suite) αποτελείται γενικά από: 

 

• Μία συνάρτηση µονόδροµου τεµαχισµού 

• Μία µέθοδο αναδιάταξης (padding method) 

• Τον αλγόριθµο γέννησης τυχαίων αριθµών 

• Τον αλγόριθµο της υπογραφής µε τις παραµέτρους του 

 

Αν οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά ανήκει σε µία suite και κάποια στιγµή 

αποσυρθεί από τη αντίστοιχη λίστα των αποδεκτών αλγορίθµων, τότε και η ίδια η 

suite καταργείται. Επιπλέον, αν υπάρξει αναθεώρηση σε οποιοδήποτε στοιχείο µιας 

suite, τότε υπάρχει αναθεώρηση και στην ίδια τη suite. Ο κατάλογος των αποδεκτών 

αλγοριθµικών οµάδων υλοποίησης υπογραφών (suites) δίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 
Signatur
e suite 
entry 
index 

Signature 
algorithm 

Signature 
algorithm 
parameters 

Key 
generation 
algorithm 

Padding 
method 

Cryptographic 
hash function 

Valid until 
(signing) 

001 rsa MinModLen=
1020 

rsagen1 emsa-
pkcs1-v1_5 

sha1 31.12.2005 

002 rsa MinModLen=
1020 

rsagen1 emsa-pss sha1 31.12.2005 

003 rsa MinModLen=
1020 

rsagen1 emsa-
pkcs1-v1_5 

ripemd160 31.12.2005 

004 rsa MinModLen=
1020 

rsagen1 emsa-pss ripemd160 31.12.2005 

005 dsa pMinLen=102
4 

qMinLen=160 

dsagen1 - sha1 31.12.2005 

006 ecdsa-Fp qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen1 - sha1 31.12.2005 

007 ecdsa-
F2m 

qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen2 - sha1 31.12.2005 

008 ecgdsa-Fp qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen1 - sha1 31.12.2005 

009 ecgdsa-Fp qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen1 - ripemd160 31.12.2005 
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010 ecgdsa-
F2m 

qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen2 - sha1 31.12.2005 

011 ecgdsa-
F2m 

qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen2 - ripemd160 31.12.2005 

  
 

Κάθε εισαγωγή σε τέτοιου είδους λίστες συνοδεύεται από µία ηµεροµηνία, η 

οποία αντιστοιχεί στην τελευταία ηµεροµηνία που η αντίστοιχη suite θα θεωρείται 

κατάλληλη. Οι ηµεροµηνίες αυτές υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους (συνήθως σε 

ετήσια βάση). Πρέπει να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιούνται µικρές εύληπτες λέξεις για 

την ονοµατολογία των επί µέρους στοιχείων. 

Όπως τονίζεται και από τον ίδιο τον οργανισµό, οι κρυπτογραφικοί 

αλγόριθµοι δεν παρέχουν απεριόριστη – τέλεια ασφάλεια, καθώς η κυριολεκτική 

εξασφάλιση τέτοιων απαιτήσεων στα πλαίσια της επιστήµης των πληροφοριών είναι 

αδύνατη. Η ασφάλεια που παρέχεται εξαρτάται: 

 

• Από τη δυσκολία επίλυσης του εκάστοτε µαθηµατικού προβλήµατος στο 

οποίο βασίζεται ο αλγόριθµος. 

• Από την υπολογιστική αδυναµία εύρεσης λύσης στο πρόβληµα 

χρησιµοποιώντας αριθµητικές µεθόδους ή µεθόδους εξοντωτικής αναζήτησης 

(exhaustive search) µε τη χρήση των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων. 

 

Συµπληρωµατικά, ένας αλγόριθµος θεωρείται µη ασφαλής αν: 

 

• Έχει βρεθεί µαθηµατική τεχνική που επιλύει το πρόβληµα στο οποίο αυτός 

βασίζεται. 

• Υπάρχουν τα απαραίτητα υπολογιστικά εργαλεία, ώστε το πρόβληµα να 

µπορεί να επιλυθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

Ωστόσο, είναι δυνατή η ύπαρξη µιας µεταβατικής περιόδου (transition period) 

κατά την οποία οι αλγόριθµοι / παράµετροι που θα καταργηθούν / αναθεωρηθούν 

µπορούν να χρησιµοποιούνται σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα ηλεκτρονικής 

πιστοποίησης (όπως υπογραφές και πιστοποιητικά). Η περίοδος αυτή θα δώσει τη 

δυνατότητα στους κατασκευαστές το χρόνο να υιοθετήσουν το νέο σχήµα 
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ηλεκτρονικών υπογραφών στην παραγωγική τους διαδικασία. Μετά το πέρας αυτής 

της περιόδου, συστήνεται τα αντίστοιχα έγγραφα να ξανα-υπογραφούν µε τη χρήση 

κρυπτογράφησης µεγαλύτερου κλειδιού.  

Οι πάροχοι (CSPs) πρέπει να ορίζουν τις περιόδους ισχύος των 

πιστοποιητικών τους έτσι ώστε αυτές να µην είναι µακρύτερες σε από τις περιόδους 

ισχύος των αντίστοιχων κρυπτογραφικών µεθόδων, συναρτήσεων και παραµέτρων. 

Συνίσταται µάλιστα να γίνεται χρήση κλειδιών µεγαλύτερου µήκους από αυτό που 

προτείνεται από κάποιους αλγόριθµους για την επίτευξη ακόµα µεγαλύτερης 

ασφάλειας. 

 

4.3 Συναρτήσεις µονόδροµου τεµαχισµού 

 

 Η συνάρτηση µονόδροµου τεµαχισµού (cryptographic hash function) είναι η 

διαδικασία µε την οποία το αρχικό κείµενο ή (γενικά) αρχείο µετατρέπεται σε έναν 

µοναδικό κώδικα (hashcode), δηλαδή έναν αριθµό σταθερού µήκους (της τάξης των 

 bits), ο οποίος ονοµάζεται και αποσύνθεση µηνύµατος (message digest). Για την 

ύπαρξη ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών είναι απαραίτητη η εξασφαλισµένη 

απουσία του ενδεχόµενου “σύγκρουσης” (“collision”) στη λειτουργία συνάρτησης 

αυτής (collision-resistant function), η οποία και συµβαίνει µόνο όταν δύο 

διαφορετικά µηνύµατα δίνουν τελικό αποτέλεσµα την ίδια ακριβώς αποσύνθεση 

µηνύµατος (message digest). Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, δεδοµένου ενός αρχείου 

και της αποσύνθεσης µηνύµατος που παίρνουµε από τη διαδικασία, να είναι αδύνατη 

η εύρεση ενός άλλου αρχείου που να δίνει ταυτόσηµη αποσύνθεση µηνύµατος, κάτι 

που θα ευνοούσε την παραχάραξη. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται µόνο η 

ηµεροµηνία υιοθέτησης του αντίστοιχου αλγόριθµου, ενώ σε περιπτώσεις που λόγω 

εξελίξεως στον τοµέα της κρυπτογραφίας δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια ασφάλειας, 

αποσύρεται: 

82

 

Hash function 
entry index 

Short hash 
function entry 

name 

Adoption 
date 

2.01 sha1 01.01.2001 
2.02 ripemd160 01.01.2001 
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4.4 Μέθοδοι αναδιάταξης 

 

 Ορισµένοι αλγόριθµοι για την εξαγωγή ψηφιακών υπογραφών απαιτούν η 

αποσύνθεση µηνύµατος (message digest), η οποία εµφανίζεται σαν ένας 

ανακατωµένος κώδικας (hashcode), να είναι συγκεκριµένου µήκους. Η χρήση τους 

εποµένως δεν είναι υποχρεωτική παρά µόνο αν ο αλγόριθµος που εξάγει τελικά την 

υπογραφή απαιτεί συγκεκριµένο µήκος διαφορετικό από εκείνο του hashcode και 

εποµένως είναι απαραίτητη µια προσαρµογή. Λίστα τέτοιων αποδεκτών µεθόδων 

αναδιάταξης εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Padding 
method 
entry 
index 

Short padding 
function entry name 

Random 
number 

generation 
method 

Random 
generator 

parameters 

Adoption 
date 

3.01 emsa-pkcs1-v1_5 - - 01.01.2001 
3.02 emsa-pss TBD TBD TBD 

 

 

4.5 Αλγόριθµοι για ψηφιακή υπογραφή 

 

Ένας αλγόριθµος για την παραγωγή της υπογραφής εφαρµόζεται στην 

αποσύνθεση µηνύµατος, παράγοντας έτσι την ηλεκτρονική υπογραφή και παράλληλα 

κάποια δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής (Signature-Creation Data – SCD). Σε κάθε 

περίπτωση, είναι δεδοµένος ένας αλγόριθµος επαλήθευσης της υπογραφής µαζί µε 

κάποια δεδοµένα (Signature-Verification Data – SVD) που χρησιµοποιούνται για 

αυτή τη διαδικασία. Επίσης, είναι απαραίτητο να είναι όλοι οι παράµετροι γνωστοί εκ 

των προτέρων, ενώ θα πρέπει να είναι αδύνατη η εύρεση του συνόλου των SCD µε 

δεδοµένα τα SVD. Οι αποδεκτοί αλγόριθµοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Signature 
algorithm 

entry 
index 

Short signature 
algorithm entry 

name 

Signature algorithm 
parameters 

Key and 
Parameter 
generation 
algorithms 

Adoption 
date 

1.01 rsa MinModLen=1020 rsagen1 01.01.2001 
1.02 dsa pMinLen=1024 

qMinLen=160 
dsagen1 01.01.2001 
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1.03 ecdsa-Fp qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen1 01.01.2001 

1.04 ecdsa-F2m qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen2 01.01.2001 

1.05 ecgdsa-Fp qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen1 25.06.2001 

1.06 ecgdsa-F2m qMinLen=160 
r0Min=104 

MinClass=200 

ecgen2 25.06.2001 

 

Στην τρίτη στήλη ορίζονται τα µήκη των πρώτων αριθµών που θα χρησιµοποιηθούν 

για την παραγωγή των κλειδιών και τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχουν µήκος 

(minimum modulus length) 1020 αντί του 1024 που περιµέναµε για να επιτρέψει 

εφαρµογές στις οποίες δε γίνεται χρήση των ανώτερων bits. 

 Ειδικά για τη διαδικασία παραγωγής των κλειδιών του αλγόριθµου, υπάρχει 

ειδική κατηγορία εγκεκριµένων γεννητριών κλειδιών που φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Key 
generator 

entry 
index 

Short key 
generator 

entry 
name 

Signature 
algorithm 

Random 
number 

generation 
method 

Random 
generator 

parameters 

Adoption 
date 

4.01 rsagen1 rsa trueran or 
pseuran 

EntropyBits
≥128 or 

SeedLen≥12
8 

01.01.2001 

4.02 dsagen1 dsa trueran or 
pseuran 

EntropyBits
≥128 or 

SeedLen≥12
8 

01.01.2001 

4.03 ecgen1 ecdsa-Fp, 
ecgdsa-Fp 

trueran or 
pseuran 

EntropyBits
≥128 or 

SeedLen≥12
8 

01.01.2001 

4.04 ecgen2 ecdsa-F2m, 
ecgdsa-F2m 

trueran or 
pseuran 

EntropyBits
≥128 or 

SeedLen≥12
8 

01.01.2001 

 

Η πρακτικότητα του συστήµατος RSA, όπως φάνηκε από προηγούµενο 

κεφάλαιο, βασίζεται στη modulo αριθµητική, ενώ η ασφάλειά του βασίζεται στη 
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δυσκολία παραγοντοποίησης ακεραίων που είναι γινόµενα µεγάλων πρώτων 

αριθµών. 

Από την άλλη, η ασφάλεια του αλγόριθµου DSA στηρίζεται στη δυσκολία 

υπολογισµού του διακριτού λογάριθµου στο χώρο των ισοϋπόλοιπων , ουσιαστικά 

στην εύρεση του αριθµού x στην εξίσωση:  [mod n] 

pF

bax ≡

 

Αναλυτικά, οι αλγόριθµοι παραγωγής υπογραφών που περιγράφονται αναλυτικά από 

την οµάδα εργασίας ALGO παρατίθενται συνολικά ως εξής: 

 

• RSA 

• DSA 

• Ελλειπτικά ανάλογα του αλγόριθµου DSA στο σύνολο E( ) pF

• Ελλειπτικά ανάλογα του αλγόριθµου DSA στο σύνολο E( ) mF
2

• Αλγόριθµος EC-GDSA βασισµένος στο σύνολο E( ) pF

• Αλγόριθµος EC-GDSA βασισµένος στο σύνολο E( ) mF
2

 

4.6 Γεννήτριες τυχαίων αριθµών 

 

 Εδώ καθορίζονται όλες οι διαδικασίες µε τη βοήθεια των οποίων 

επιτυγχάνεται η παραγωγή τυχαίων και ανεξάρτητων αριθµών, οι οποίοι αποτελούν 

παραµέτρους στους παραπάνω αλγόριθµους. Λίστα από τέτοιες τυποποιηµένες 

γεννήτριες τυχαίων αριθµών εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Random 
generator 

entry index 

Short random 
generator 

entry name 

Random 
generator 

parameters 

Adoption 
date 

5.01 trueran EntropyBits 01.01.2001 
5.02 pseuran SeedLen 01.01.2001 
5.03 cr_to_X9.30_

x 
SeedLen 01.01.2001 

5.04 cr_to_X9.30_
k 

SeedLen 01.01.2001 
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Μέρος 2ο: Η ρυθµιστική της τεχνικής διάστασης της ηλεκτρονικής 

υπογραφής 
 

 

Η νοµικές προσεγγίσεις που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές και 

υπάρχουν σε αρκετές νοµοθεσίες ανά τον κόσµο είναι το θέµα του αρχικού 

κεφαλαίου στο δεύτερο µέρος της εργασίας. Εξετάζεται το ρυθµιστικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που, σε διεθνές επίπεδο, διέπει τόσο τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές, όσο και οποιαδήποτε µέθοδο ηλεκτρονικής πιστοποίησης.  

Στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρονται και αναλύονται όλες οι διατάξεις του 

ελληνικού νόµου, ο οποίος το 2001 υιοθέτησε πλήρως τις διατάξεις της 

ευρωπαϊκής Οδηγίας EC/99/93. Αναλύονται οι διάφοροι τύποι ηλεκτρονικής 

υπογραφής που αναγνωρίζει ο νόµος τόσο όσον αφορά την ισχύ όσο και τις 

προϋποθέσεις χρήσης του κάθενός. 

Στη συνέχεια, δίνονται στο έβδοµο κεφάλαιο στοιχεία για τα λειτουργικά 

και ποιοτικά πρότυπα, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι τεχνολογικές παράµετροι 

των ηλεκτρονικών υπογραφών παρέχουν αξιόπιστη πιστοποίηση και 

εντάσσονται µέσα στις απαιτήσεις του νόµου. Οι προδιαγραφές ασφαλείας και 

η αναφορά στις ‘πολιτικές’ υπογραφών εντάσσονται επίσης στα θέµατα που 

διαπραγµατεύεται το κεφάλαιο.  

Στο τελευταίο κοµµάτι, επιχειρείται µια ανάλυση όσον αφορά τον 

επιµερισµό ευθυνών ανάµεσα στα µέλη µιας PKI και τις πιθανές αντιδικίες 

που είναι δυνατό να προκύψουν µεταξύ τους. Εδώ επίσης περατίθενται υπό 

τη µορφή παραδείγµατος – case study η νοµική δέσµευση µε τη βοήθεια των 

όρων ενός συµβολαίου που είναι δυνατό να προτείνει ένας φορέας 

ηλεκτρονικής πιστοποίησης προς τους πελάτες του. 

 72 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 

5.1 Οι τρεις προσεγγίσεις για τη νοµική αντιµετώπιση του θέµατος των 

ηλεκτρονικών υπογραφών 

 

 Σε διεθνές επίπεδο, οι νόµοι και οι οδηγίες σχετικά µε θέµατα ηλεκτρονικής 

πιστοποίησης έχουν χαρακτηριστεί ως νοµοθετικό χάος (B.P. Aalberts & S. van der 

Hof, Digital Signature Blindness, Analysis of legislative approaches toward 

electronic authentication, November 1999, Online available at 

http://cwis.kub.nl/~frw/people/hof/ds-fr.htm.), µε έναν αριθµό από διαφορετικές 

τακτικές και προσεγγίσεις να υιοθετούνται. Μία χρήσιµη κατηγοριοποίηση αυτών 

των διαφορετικών προσεγγίσεων που εφαρµόζονται στη διεθνή πρακτική έχει 

προταθεί από τους Aalberts και van der Hof. Αυτά τα διαφορετικά νοµικά πλαίσια 

µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

i. Νοµοθεσίες που έχουν ως βάση τον καθορισµό τεχνολογικών προδιαγραφών 

(technology-specific approach), µε αναφορά σε µία PKI. 

ii. Νοµοθεσίες που προσεγγίζουν το θέµα µε τη χρήση δύο συµπληρωµατικών 

επιπέδων (two-tier approach), ένα τεχνολογικά ουδέτερο και ένα που θέτει 

αυστηρότερες απαιτήσεις που παραπέµπουν σε τεχνολογικές προδιαγραφές. 

iii. Νοµοθεσίες εντελώς ουδέτερες από τεχνολογική άποψη (technology-neutral 

approach), οι οποίες περιορίζονται στον καθορισµό γενικών διαχειριστικών 

πλαισίων και κανόνων (minimalist legislative model). 

 

 

5.2 Προσέγγιση µε βάση τεχνολογικές προδιαγραφές (technology-specific 

approach) 

 

 Αυτή η προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην τεχνολογία, η οποία µπορεί 

να προσδώσει αυξηµένο νοµικό βάρος (legal consequences) στις ψηφιακές 
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υπογραφές. Και εδώ γίνεται ένας επιπλέον διαχωρισµός σε τρεις υποκατηγορίες: α) 

τεχνικής (technical), β) προσέγγισης που αφορά τις νοµικές συνέπειες (legal 

consequences), και γ) επιχειρησιακής (organizational). 

 

Τεχνική προσέγγιση 

Εδώ περιγράφονται κατά κύριο λόγο οι τεχνικές προϋποθέσεις για τις 

ψηφιακές υπογραφές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί ο γερµανικός νόµος 

German Digital Signature Law (GDSL). Ο GDSL επικεντρώνεται στην παροχή µιας 

ασφαλούς υποδοµής, µε απώτερο σκοπό την άνθιση του ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆εν 

υπεισέρχεται σε νοµικές υποχρεώσεις, ενώ η συµµόρφωση προς τους όρους του έχει 

προαιρετικό και όχι δεσµευτικό χαρακτήρα. 

 

Προσέγγιση µε αναφορά στις νοµικές συνέπειες 

 Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζεται η έννοµη χρήση των ψηφιακών 

υπογραφών και καθορίζονται τόσο οι προϋποθέσεις συµµετοχής σε µία PKI όσο και 

οι ευθύνες στα εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή τους συνδροµητές, τις αρχές πιστοποίησης 

και τους παραλήπτες των πιστοποιητικών. Σε ορισµένους νόµους, αυτός ο 

επιµερισµός των ευθυνών γίνεται ανάλογα µε το αν αυτές είναι απόλυτες (absolute 

duties), όταν υπάρχουν αναφορές σε διµερείς συµφωνίες, ή διαπραγµατεύσιµες 

(negotiable), σε περιπτώσεις απουσίας ειδικών συµφωνιών. Τέτοια προσέγγιση έχει 

υιοθετηθεί από δύο νόµους των ΗΠΑ, στις πολιτείες Utah (Utah Digital Signature Act 

1995) και Minnesota (Minnesota Electronic Authentication Act). 

 Σε ορισµένες νοµολογίες δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις ευθύνες που 

προκύπτουν από προκληθείσες ζηµιές σε τρίτα πρόσωπα (relying parties) όταν αυτά 

επαφίονται στην ισχύ ψηφιακών υπογραφών τουλάχιστο µία ηµέρα µετά την 

ανάκληση των αντίστοιχων πιστοποιητικών από το αποθετήριο της εταιρείας 

παρόχου. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν ο Malaysian Digital Signatures Act και ο 

Missouri Digital Signature Act, στη Μαλαισία και στην πολιτεία Μισούρι των ΗΠΑ, 

αντίστοιχα. 

 

Επιχειρησιακή προσέγγιση 

 Στην προσέγγιση αυτή δίνεται µεγαλύτερη σηµασία στον καθορισµό 

διαδικασιών λειτουργικότητας, ασφάλειας, αξιόπιστης επίβλεψης και αδειοδότησης 

στα πλαίσια των οργανισµών – εταιρειών παροχής ηλεκτρονικών διαπιστεύσεων. 
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Έχουν στόχο την προώθηση της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ 

πρέπει να σηµειωθεί δεν προβλέπονται µε ρητό τρόπο έννοµες συνέπειες (explicit 

legal liability consequences) ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη µιας PKI. Ο ιαπωνικός 

νόµος Japan’s ECOM Certification Authority Guidelines έχει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. Σε αυτόν υπάρχουν µόνο κατευθυντήριες γραµµές (guidelines) για 

την πολιτική που πρέπει να ακολουθούν οι αρχές πιστοποίησης, καθώς και συστάσεις 

σχετικές µε τα διαφορετικά επίπεδα ευθυνών στα οποία αντιστοιχούν οι διάφορες 

µορφές παροχής υπηρεσιών από αυτές. 

 

5.3 Νοµοθεσίες δύο επιπέδων (two-tier approach) 

 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, γίνεται αναφορά σε όρους, προϋποθέσεις και 

ευθύνες µε αναφορά δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει µε τη νοµική αναγνώριση 

των ηλεκτρονικών υπογραφών σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, το οποίο όσον αφορά 

την τεχνολογία διαπνέεται από ουδετερότητα. Στο δεύτερο επίπεδο, δίνεται βαρύτητα 

στις νοµικές συνέπειες, στον καταµερισµό ευθυνών που προκύπτουν από τη χρήση 

ψηφιακών ιδιαίτερα υπογραφών µέσα στα πλαίσια µιας PKI. Παραδείγµατα νόµων 

που έχουν τέτοια προσέγγιση είναι: 

 

European Union Directive on a Common Framework for Electronic Signatres 1999 

 Η Οδηγία 99/93/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και φυσικά η υιοθέτησή 

της στην Ελλάδα µε το Π∆ 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125/25.6.2001) αποτελεί το 

χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο αυτής της κατηγορίας. Όσον αφορά τον 

καταµερισµό ευθυνών ανάµεσα στα τρία κύρια εµπλεκόµενα µέρη µιας PKI (αρχή 

πιστοποίησης – CA, συνδροµητή – S και αποδέκτη – RP), η Οδηγία επικεντρώνεται 

µόνο στις ευθύνες των CA (πάροχοι ηλεκτρονικής πιστοποίησης), οι οποίοι οφείλουν 

να εξασφαλίζουν τις τεχνολογικές προϋποθέσεις ώστε τα πιστοποιητικά που θα 

διακινούνται να θεωρηθούν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία. Οι CA θεωρούνται 

υπόλογοι σε περίπτωση που ο αποδέκτης ηλεκτρονικά υπογεγραµµένου µηνύµατος 

ενεργήσει στηριζόµενος στην αξιοπιστία αυτού, εκτός αν αποδείξουν ότι οι πράξεις 

τους ή οι όποιες παραλείψεις τους δε συνιστούν αµέλεια. 

 

Singapore: Electronic Transactions Act 1998 (‘SETA’) 
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 Στο κείµενο αυτό δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις ευθύνες των εκτός της αρχής 

CA εµπλεκόµενων µερών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο SETA αναγνωρίζει ευθύνη του 

παραλήπτη της υπογραφής RP, σε περίπτωση που η πίστη του στο αξιόπιστο του 

µηνύµατος που λαµβάνει αποδειχτεί ότι δεν είναι δικαιολογηµένη. Για το λόγο αυτό, 

δίνονται πλαίσια συµφωνιών στις οποίες είναι δυνατό να προβαίνουν, όχι οι CA αυτή 

τη φορά, αλλά οι συνδροµητές µε τους αποδέκτες των υπογραφών. Ακόµα και σε 

περιπτώσεις χρήσης πιστοποιητικού που έχει αποσυρθεί ή παρουσιάζει 

ασυµβατότητες δεδοµένων, οι ευθύνες των CA δεν είναι απόλυτες αν δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τις όχι αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις του νόµου. 

Γενικά, η φιλοσοφία του νόµου SETA είναι ο καθορισµός ενός αρκετά 

χαλαρού κανονιστικού πλαισίου για την πλευρά των παρόχων, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προώθησης πρωτοβουλιών από πλευράς εταιρειών 

υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της ηλεκτρονικής διαπίστευσης, καθώς και 

προσέλκυσης και άλλων τέτοιων πρωτοβουλιών στη χώρα από επενδυτικά σχήµατα 

του εξωτερικού. 

 

UNCITRAL Draft Uniform Rules on Electronic Signatures 

 Σε αυτό το σχέδιο νόµου δίνεται (άρθρο 8), περισσότερο από όλους τους 

υπόλοιπους, βαρύτητα στην προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν  (exercise 

reasonable care) οι συνδροµητές S ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις χρήσης των 

πιστοποιητικών χωρίς την εξουσιοδότησή τους (unauthorised use). Για το σκοπό αυτό 

απαιτείται η σωστή τους εκπαίδευση στη χρήση των διαδικασιών και των 

τεχνολογικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρονικές υπογραφές. Σε 

περίπτωση που κρίνεται ότι ένας συνδροµητής δεν ικανοποίησε τέτοιου είδους 

προϋποθέσεις, θεωρείται υπεύθυνος. 

 Στα άρθρα 9 και 10 αναλύονται οι ευθύνες των παρόχων ηλεκτρονικής 

πιστοποίησης, οι οποίες είναι της ίδιας, ίσως όχι τόσο αυστηρής, φιλοσοφίας µε τις 

αντίστοιχες της ευρωπαϊκής Οδηγίας. Οι περιπτώσεις καταλογισµού ευθυνών στον 

αποδέκτη των υπογεγραµµένων κειµένων, όπως αµέλεια τήρησης των περιορισµών 

χρήσης του πιστοποιητικού ή αµέλεια του να διαπιστώσει τη µη εγκυρότητά του 

λόγω απόσυρσης, αναφέρονται στο άρθρο 11 του νόµου. 

 Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει µία εξισορρόπηση όσον αφορά τις ευθύνες 

που αναλογούν σε όλες τις οντότητες µιας PKI, µε δεδοµένο ότι η UNCITRAL, όντας 
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Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών, είχε σα γνώµονα την προώθηση µιας ουδέτερης 

πρότασης. 

 

5.4 Τεχνολογικά ουδέτερη ή γενική διαχειριστική προσέγγιση (technology 

neutral or minimalist approach) 

 

 Η νοµοθεσία που ακολουθεί αυτή την προσέγγιση, δεν υιοθετεί, άµεσα ή 

έµµεσα, καµία τεχνολογία ως αναφορά, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάλυση και 

αναφορά στις ευθύνες είτε του αποστολέα ενός µηνύµατος είτε των άλλων οντοτήτων 

που εµπλέκονται. Παραδείγµατα τέτοιων νόµων διεθνώς είναι: 

 

• UNCITRAL Model Law 1996 

• Australia, Electronic Transactions Act 1999 

• Canada, Uniform Electronic Commerce Act 

• USA, Uniform Electronic Transactions Act, από το οµοσπονδιακό Συµβούλιο 

NCCUSL (National Conference of Commissioners on Uniform State Law) 

• United Kingdom, Electronic Communications Bill 

 

5.5 ∆ιεθνείς συνεργασίες στα πλαίσια των ηλεκτρονικών υπογραφών 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές ερευνητικές πρωτοβουλίες σχετικές µε το θέµα 

των ηλεκτρονικών υπογραφών έχουν αναπτυχθεί διεθνώς από οργανισµούς, µεγάλες 

εταιρείες και πανεπιστήµια. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο 

έρευνα στον τοµέα της τυποποίησης των τεχνολογιών ηλεκτρονικής πιστοποίησης, 

πράγµα που θα δώσει ώθηση στην αντίστοιχη τεχνολογική αγορά. Εκτός από την 

EESSI, για την οποία ήδη έγινε αναφορά, τέτοιες πρωτοβουλίες,  είναι οι: 

 

• CEN: Η CEN, ανάµεσα σε πολλές παρόµοιες δραστηριότητες, 

πραγµατοποίησε το συνέδριο FINREAD Workshop, στο οποίο 

αξιολογήθηκαν οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για ασφαλείς 

συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών καρτών διαπίστευσης (IP card reader) για 

τραπεζικές χρήσεις και για τραπεζικές συναλλαγές εξ’ αποστάσεως µέσω του 

internet. 
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• ETSI: Η Επιτροπή Τεχνικής Ασφάλειας (Technical Committee Security) είναι 

το αρµόδια για τις τυποποιήσεις, οι οποίες αφορούν την ονοµατολογία και τις 

αντίστοιχες δεσµεύσεις που επιβάλλει (naming conventions and constraints), 

µορφή ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (format of public key certificates), 

πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ των παρόχων (CSP’s inter-operation). 

• ICTSB (Information and Communications Technologies Standards Board – 

Συµβούλιο Τυποποίησης Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών 

Συστηµάτων).  

• W3C: Η κοινοπραξία του World Wide Web (W3C), δηµιουργήθηκε για να 

οδηγήσει τον Παγκόσµιο Ιστό  στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

µέσω της ανάπτυξης κοινών πρωτοκόλλων που θα προάγουν την εξέλιξή του 

και θα διασφαλίσουν την διαλειτουργικότητά του. Είναι µια διεθνής  

κοινοπραξία που  διευθύνεται από κοινού από το MIT Laboratory for 

Computer Science (MIT LCS) στις ΗΠΑ, το National Institute for Research in 

Computer Science and Control (INRIA) στη Γαλλία και το Keio University 

στην Ιαπωνία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Κοινοπραξία 

περιλαµβάνουν: την αποθήκευση πληροφοριών σε ότι αφορά τον Παγκόσµιο 

Ιστό για τους δηµιουργούς και τους χρήστες, παραδείγµατα εφαρµογών για 

την ενσωµάτωση και προώθηση προτύπων, καθώς και διάφορα πρωτότυπα 

και δείγµατα εφαρµογών που θα  επιδεικνύουν τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας. Μέχρι σήµερα,  περισσότεροι από 480 οργανισµοί ανά τον 

κόσµο είναι Μέλη της Κοινοπραξίας. Έχει προσδιορίσει τα πρότυπα σύνταξης 

ιστοσελίδων που ενσωµατώνουν την τεχνολογία XML (XML 

Recommendation).  

Το W3C ανακοίνωσε το Μάιο την έκδοση της Canonical  

XML 1.0 ως επίσηµο πρότυπο του W3C. Αυτή η προδιαγραφή καθορίζει µια 

µέθοδο για την αλληλουχία των XML εγγράφων ούτως ώστε να εξαλείψει 

συµπτωµατικές διαφωνίες στο συντακτικό τους, όπως επιτρέπεται από την 

XML 1.0. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη στις XML Υπογραφές που 

απαιτούν τα έγγραφα  να είναι καθορισµένα σε σειρά για τη διαδικασία 

ψηφιακής υπογραφής, έτσι ώστε αυτές οι συµπτωµατικές αλληλουχίες να µην 

ακυρώνουν την υπογραφή. Σύµφωνα µε το W3C, η εφαρµογή είναι σταθερή, 

συνεισφέρει στη διαλειτουργικότητα του Web, και έχει αξιολογηθεί από τα 
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αρµόδια µέλη του W3C που υποστηρίζουν την υιοθέτησή της από 

Ακαδηµαϊκές, Βιοµηχανικές και Ερευνητικές Κοινότητες. Οι XML 

Υπογραφές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αξιόπιστη XML τεχνολογία 

υπογραφών. Ωστόσο, διάφοροι επεξεργαστές µπορεί να συστήσουν αλλαγές 

σε ένα έγγραφο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η Canonical XML 

1.0 παρέχει µια µέθοδο αλληλουχίας ενός XML εγγράφου για τον τύπο της 

canonical έκδοσής του. Αν δύο έγγραφα είναι του ίδιου canonical τύπου, τότε 

τα δύο έγγραφα είναι λογικά ισοδύναµα µέσα στο περιεχόµενο αυτής της 

προδιαγραφής. Αυτή η σχέση συγκρινόµενη µε την XML υπογραφή είναι 

σηµαντική για το ηλεκτρονικό εµπόριο γιατί εξασφαλίζει την ακεραιότητα 

των εγγράφων και µηνυµάτων πρωτοκόλλου που µετακινούνται µεταξύ 

πολλαπλών XML επεξεργαστών.  

Αυτό είναι το πρώτο recommendation που δηµιουργήθηκε από την Οµάδα 

Εργασίας για τις XML υπογραφές, η οποία αποτελείται από κοινού από το 

W3C και το IETF. Στους συνεισφέροντες συµπεριλαµβάνονται εκπρόσωποι 

από τις Ariba, Baltimore Technologies, Done360, IAIK TU Graz, IBM, 

Microsoft, PureEdge, Reuters, και την Τεχνική Οµάδα του W3C. Σχετικά µε 

το World Wide Web Consortium είναι διαθέσιµες περισσότερες πληροφορίες 

στο: http://www.w3.org/. 

• PKCS (RSA Laboratories’ Public-Key Standards): Αποτελεί ένα σύνολο 

ανεπίσηµων προδιαγραφών που έχουν αναπτυχθεί σαν αποτέλεσµα 

ερευνητικών προσπαθειών σε συνεργασία µε ιδρύµατα και εταιρείες όπως οι: 

Apple, Digital, Lotus, Microsoft, MIT, Northern Telecom, Novell και Sun. 

Αφορούν κυρίως τις τεχνικές RSA-κρυπτογράφησης και τα πρότυπα σύνταξης 

ηλεκτρονικών υπογραφών και πιστοποιήσεων. 

• European co-operation for Accreditation (EA) (Ευρωπαϊκή συνεργασία για 

τη ∆ιαπίστευση): Πριν από λίγα χρόνια, ο οργανισµός αυτός δηµιουργήθηκε 

ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης του Ευρωπαϊκού ∆ιαπιστευτηρίου 

Πιστοποιητικών (European Accreditation of Certification – EAC) και της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση Ερευνητικών Εργαστηρίων 

(European co-operation for Accreditation of Laboratories – EAL). Μεταξύ 

άλλων θεµάτων του οργανισµού αποτελούν η πιστοποίηση συστηµάτων 

διοίκησης, προσωπικού και προϊόντων. 
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• ICC (International Champer of Commerce): Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εµπορίου 

έχει συστήσει την GUIDEC (General Usage for International Digitally 

Ensured Commerce) µε σκοπό τον καθορισµό των καλύτερων 

επιχειρηµατικών πρακτικών εξασφάλισης της αξιοπιστίας και διαφύλαξης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (electronic commerce). 

• UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law): Η 

Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τους νοµικούς κανόνες του ∆ιεθνούς 

Εµπορίου εξέδωσε το 1996 τον Πρότυπο Νόµο για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

(Model Law on Electronic Commerce) στην προσπάθεια ένταξης του νοµικού 

πλαισίου που διέπουν τις διεθνείς αγορές στη διακίνηση τεχνολογικών 

δεδοµένων µέσω του internet, στο άρθρο 7 του οποίου αναλύθηκαν για πρώτη 

φορά σε διεθνή επίπεδο νοµικές πτυχές που αφορούν ηλεκτρονικές 

υπογραφές. 

• IETF (Internet Engineering Task Force): Είναι µία ανοικτή ουσιαστικά 

κοινότητα αποτελούµενη από ειδικούς επιστήµονες (ερευνητές δικτύων 

υπολογιστών κλπ.) και κατασκευαστές µε στόχο την αξιολόγηση και τη 

µετέπειτα καλύτερη αξιοποίηση του internet. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

πως το µεγαλύτερο κοµµάτι της δουλειάς και επικοινωνίας των µελών του 

γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου παρά µέσω συνεδρίων. Με το θέµα 

των ηλεκτρονικών υπογραφών ασχολείται η οµάδα εργασίας PKIX Working 

Group (Public-Key Infrastructure (X.509) – PKIX) από τα τέλη του 1995. 

Έχει προχωρήσει στον καθορισµό ενός πλήθους προτύπων για της 

ηλεκτρονικές υπογραφές, τα οποία είναι συµβατά µε το Χ.509. 

• ITU (International Telecommunication Union): Με έδρα την Ελβετία, είναι 

ένας σηµαντικός διεθνής οργανισµός που λειτουργεί στα πλαίσια του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

• ISO/IEC JTC1/SC 27: Σ’ αυτό το κοµµάτι του οργανισµού ISO υπάρχουν 

πολλές ερευνητικές οµάδες σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Η πρώτη 

οµάδα εργασίας (WG1) της οµάδας ασφάλειας 27 (SC 27 – Security 

Techniques) εξελίσσει δύο ερευνητικές κατευθύνσεις: i) Η έκθεση (technical 

draft report) ISO/IEC PDTR 14516 δίνει κατευθυντήριες γραµµές για τη 

χρήση και τη διαχείριση των αναγκαίων πρωτοκόλλων χρονοσήµανσης 

(Time-Stamp Protocols – TTP) παρέχοντας προδιαγραφές για τα κύρια 
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χαρακτηριστικά τους. ii) Το προσχέδιο εργασίας (working draft) ISO/IEC 

15945 δίνει προδιαγραφές για τις υπηρεσίες TTP που υποστηρίζουν τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
Η Οδηγία EC/99/93 και ο ελληνικός νόµος για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές 
 

6.1 ∆ραστηριότητες µέχρι την ψήφιση της Οδηγίας 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) µε την Οδηγία (Directive)  

EC/99/93, που πρότεινε στα τέλη του 1999 στην Ευρωπαϊκή Βουλή και στο 

Συµβούλιο, έθεσε για πρώτη φορά ένα νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές που πρέπει να έχουν όλα τα κράτη – µέλη. 

 Τα προηγούµενα χρόνια είχαν ήδη ληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες σχετικά µε 

την τυποποίηση και τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που εµπλέκουν ηλεκτρονικού 

τύπου διαπιστεύσεις. Αξίζει να αναφερθούν οι δραστηριότητες του ∆ιεθνούς 

Εµπορικού Επιµελητηρίου (International Chamber of Commerce – ICI), οι 

δραστηριότητες της UNCITRAL, η απογραφή των εξελισσόµενων τεχνολογιών από 

την ILPF, καθώς και η έρευνα για την τυποποίηση των IETF και ΑΒΑ. Υπό την 

αιγίδα της ICTSB, οι ευρωπαϊκοί βιοµηχανικοί φορείς καθώς και εκείνοι της 

τυποποίησης δηµιούργησαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Τυποποίηση 

Ηλεκτρονικών Υπογραφών (EESSI – European Electronic Signature Standardization 

Initiative,). Σκοπός της EESSI είναι η ανάλυση των µελλοντικών αναγκών 

τυποποίησης µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές και ιδίως στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπου οι απαιτήσεις 

εµφανίζονται µεγαλύτερες. Οι προτάσεις της Ειδικής Επιτροπής EESSI δεν υπήρξαν 

δεσµευτικές, ωστόσο δεν υπάρχουν αξιοσηµείωτες διαφωνίες µε την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία. 

Όσον αφορά τις προσπάθειες για τον καθορισµό µιας γενικά αποδεκτής 

νοµικής περιγραφής για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, υπάρχουν πολλοί, και συναφείς 

µεταξύ τους, αποδεκτοί ορισµοί στη διεθνή βιβλιογραφία για τον όρο “ηλεκτρονική 

υπογραφή”. Περισσότερο αναγνωρισµένος διεθνώς είναι αυτός που έχει προταθεί από 

την UNCITRAL. Σύµφωνα µε αυτόν, ορίζεται ως ένας µηχανισµός ασφαλείας 

(security mechanism) που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µε σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών ασφαλείας όπως είναι η απόδειξη της γνησιότητας, ειδικότερα η 
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γνησιότητα προέλευσης των δεδοµένων, της ακεραιότητας των δεδοµένων και της 

αδυναµίας απάρνησης (non-repudiation) µιας έννοµης πράξης 

 

6.2 Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

 

6.2.1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

 

 Όσον αφορά το εύρος του νοµικού πεδίου εφαρµογής των ηλεκτρονικών 

υπογραφών, ο νοµοθέτης έθεσε συγκεκριµένα και αυστηρά πλαίσια: 

 

• Τόσο η Οδηγία όσο και ο ελληνικός νόµος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές µε 

τις διατάξεις τους δεν θίγουν περιπτώσεις που σχετίζονται µε τη σύναψη και 

την ισχύ συµβάσεων ή τη σύσταση νοµικών υποχρεώσεων όπου µπορεί να 

υπάρχουν ειδικές ρητές απαιτήσεις από εθνικό ή κοινοτικό νόµο. 

• ∆εν επηρεάζει – θίγει κανόνες και περιορισµούς για την αποδεικτική ή άλλη 

χρήση εγγράφων η οποία περιέχεται σε εθνικό ή κοινοτικό νόµο. 

• Τα εµπλεκόµενα µέρη παραµένουν ελεύθερα να συµφωνήσουν µεταξύ τους 

για τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποδέχονται 

ηλεκτρονικά υπογεγραµµένα δεδοµένα. 

 

Η Οδηγία αλλά και ο ελληνικός νόµος έχει, µε άλλα λόγια, επιλέξει µια 

σαφώς ευρύτερη προσέγγιση στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει µια ελεύθερη 

αγορά για τους  παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης (CSP) αλλά µια περιορισµένη 

προσέγγιση όσον αφορά το εύρος του νοµικού πεδίου εφαρµογής. 
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Ελευθερία των αγορών για παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπογραφών και 
ηλεκτρονικών διαπιστεύσεων 

Όλα τα είδη ηλεκτρονικών υπογραφών 

Όλες οι υπηρεσίες πιστοποίησης 

Όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικών 
υπογραφών 

Με ευρύ πεδίο εφαρµογής 

Νοµική ισοδυναµία των ηλεκτρονικών υπογραφών 
µε τις ιδιόχειρες 

Με περιορισµένο 
πεδίο εφαρµογής 

Κάτω από συγκεκριµένους όρους 

Μόνο για συγκεκριµένους σκοπούς 

Με αρκετές εξαιρέσεις 

 

6.2.2 Ορισµοί 

 

 Ως πρώτη παρατήρηση σχετικά µε τους ορισµούς που εισάγει τόσο το 

προεδρικό διάταγµα 150/2001 όσο και η ευρωπαϊκή Οδηγία, αξίζει να σηµειωθεί ότι 

σε κανένα σηµείο δε χρησιµοποιείται ο όρος “ψηφιακή υπογραφή”. 

 Κάτω από το σκεπτικό και το πρίσµα του να συµπεριληφθούν περισσότερες 

υπηρεσίες και προϊόντα στο πεδίο εφαρµογής του νόµου (προς όφελος της ελεύθερης 

διακίνησης και της µη ύπαρξης διακρίσεων στις ηλεκτρονικές υπογραφές κλπ.) 

χρησιµοποιείται ένας πολύ ευρύς ορισµός των ηλεκτρονικών υπογραφών. Αυτή η 

ουδέτερη προσέγγιση επιτρέπει τη µη αναφορά σε συγκεκριµένες τεχνολογίες, όπως 

οι ψηφιακές υπογραφές και η ασύµµετρη κρυπτογραφία. Είναι εµφανές ωστόσο ότι 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της µεθόδου ασύµµετρης κρυπτογραφίας και της 

ηλεκτρονικής διαπίστευσης έχουν ληφθεί υπόψη στην περιγραφή της “προηγµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής”. 

 Επιπλέον, ο ίδιος ο όρος “υπογραφή” είναι δυνατό να οδηγήσει σε σύγχυση 

και να οδηγήσει σε µια περιορισµένη προσέγγιση, υπονοώντας ότι ο νόµος καλύπτει 

αποκλειστικά και µόνο τις ηλεκτρονικές εναλλακτικές µορφές της γνωστής ιδιόχειρης 

υπογραφής. Αυτό δεν θα ήταν σωστό, και γι’ αυτό το λόγο γίνεται σαφής διάκριση 

µεταξύ “ηλεκτρονικής υπογραφής” και “προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής”. 
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• Μια “ηλεκτρονική” (electronic signature) υπογραφή χωρίς κάποια 

παραπάνω διαπίστευση είναι στην πραγµατικότητα µια µέθοδος πιστοποίησης 

της γνησιότητας  µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (electronic 

authentication). Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει στο νόµο περαιτέρω 

εξήγηση αυτής της µεθόδου ή ορισµός της, γεγονός που αφήνει χώρο για 

ευρεία ερµηνεία. Ουσιαστικά, κάθε µέθοδος ηλεκτρονικής πιστοποίησης της 

γνησιότητας εκλαµβάνεται ως ηλεκτρονική υπογραφή, αρκεί αυτή να είναι 

συνηµµένη σε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα ή να σχετίζεται λογικά µε αυτά. 

Έτσι, µέθοδοι πιστοποίησης της γνησιότητας όπως οι βιοµετρήσεις (µε 

περισσότερο διαδεδοµένα προϊόντα των εταιρειών Penop και Smartpen), 

κώδικες πιστοποίησης δηµόσιου κλειδιού, όπως είναι οι ψηφιακές υπογραφές, 

αποτελούν ηλεκτρονικές υπογραφές. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι στον 

όρο ηλεκτρονική υπογραφή συµπεριλαµβάνεται και η αναγραφή του 

ονόµατος του αποστολέα µετά το σώµα κειµένου ενός µηνύµατος 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µια επισύναψη σε αυτό ενός αρχείου που θα 

περιέχει φωτογραφία του εγγράφου το οποίο φέρει ιδιόχειρη υπογραφή. 

Όλα τα είδη πιστοποίησης της γνησιότητας τα οποία µέχρι τώρα 

χρησιµοποιούντο στα παραδοσιακά έγχαρτα έγγραφα (π..χ σφραγίδες) και τα 

οποία µπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά µέσα εµπίπτουν µέσα 

στα πλαίσια εφαρµογής του νόµου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

• Ο ορισµός της “προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής” (advanced 

electronic signature) είναι επηρεασµένος από το πρότυπο ISO 7498-2 για τις 

ψηφιακές υπογραφές, το οποίο και αυτό µε τη σειρά του είναι τεχνολογικά 

ουδέτερο. Σύµφωνα µε το πρότυπο της ISO, ψηφιακές υπογραφές είναι 

δυνατό να υλοποιηθούν όχι µόνο µε τη χρήση µεθόδων ασύµµετρης 

κρυπτογραφίας αλλά και µε τη χρήση συµµετρικής σε συσχέτιση µε διατάξεις 

δηµιουργίας και επαλήθευσης υπογραφών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

ενσωµατώνουν τεχνολογία προστασίας από παραποιήσεις (tamper-proof 

signature creation and verification devices). Μία “προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή” χωρίς κάποια επιπλέον διαπίστευση – αξιολόγηση είναι ισοδύναµη 

µια “ψηφιακή υπογραφή”, µε τον τρόπο που η τελευταία ορίζεται από την 

ISO. 
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Αντίθετα από άλλες νοµοθεσίες και κατευθύνσεις (π.χ. UNCITRAL ή 

κάποιους νόµους των ΗΠΑ) η αποδοχή των περιεχοµένων από τον υπογράφοντα δεν 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο µιας ηλεκτρονικής υπογραφής. Ο νόµος δέχεται κάθε 

µορφή ηλεκτρονικής πιστοποίησης της γνησιότητας ως ηλεκτρονική υπογραφή, 

ανεξάρτητα αν ως πράξη έχει νοµικά αποτελέσµατα (legal effect) ή όχι, και 

ανεξάρτητα αν ο υπογράφων αποδέχεται ή όχι το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού 

εγγράφου. Σε αυτό βοήθησε η ευρεία προσέγγιση της ηλεκτρονικής υπογραφής και 

µε αυτό τον τρόπο έγινε προσπάθεια να παρακαµφθούν διαφορές στη νοµοθεσία των 

καρατών – µελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η αποδοχή του υπογράφοντα 

πρέπει να καθίσταται σαφής µε άλλα µέσα, όπως το να αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο 

µέσα στο υπογεγραµµένο κείµενο ή να εξασφαλίζεται από την ίδια την πολιτική των 

υπογραφών (signature policy: σύνολο από κανόνες για τη δηµιουργία και επαλήθευση 

ηλεκτρονικών υπογραφών, συµπεριλαµβανοµένων των CSP (Certification Service 

Provider), οι οποίοι αναγνωρίζονται ως έγκυροι και έχοντες νοµικό περιεχόµενο – 

όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση να καθορίζουν a priori την αποδοχή του 

περιεχοµένου του ηλεκτρονικού εγγράφου από τον υπογράφοντα). 

 Επίσης, παρέχεται ελευθερία στον ορισµό του υπογράφοντα καθώς ο 

τελευταίος µπορεί να ενεργεί αυτοδύναµα ή εκπροσωπώντας κάποιο άλλο πρόσωπο, 

φυσικό ή νοµικό (π.χ. εταιρεία). 

 

Πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης 

 Ως πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης εκλαµβάνονται οι Υπηρεσίες 

Πιστοποίησης (CAs) στο περιβάλλον µιας PKI, αλλά και άλλοι φορείς όπως Αρχές 

Καταχώρισης (RA), αρχές που παρέχουν υπηρεσίες χρονικής πιστοποίησης για τη 

δηµιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής, Αρχές Πιστοποίησης Πολιτικής (PCA) 

εκλαµβάνονται ως τέτοιοι ως τέτοιοι στο βαθµό που παρέχουν υπηρεσίες που 

σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 

Προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής 

 Και σε αυτό τον ορισµό υπάρχει µια ευρεία προσέγγιση. Οι λεγόµενες έξυπνες 

κάρτες (smart cards), οι οποίες αποθηκεύουν ιδιωτικά κλειδιά για ψηφιακές 

υπογραφές, ένα λογισµικό για ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως εκείνα που είναι 

ενσωµατωµένα στα προγράµµατα πλοήγησης του internet (Microsoft Internet 

Explorer και Netscape Navigator) και τα µε αυτά σχετιζόµενα προγράµµατα 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συσκευές – διατάξεις βιοµέτρησης µε ηλεκτρονικά µέσα 

εκλαµβάνονται όλα ως προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 

∆ιάταξη δηµιουργίας υπογραφής 

 Μια ηλεκτρονική κάρτα, η οποία χρησιµοποιώντας κάποιο ιδιωτικό κλειδί 

έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ένα τυπικό 

παράδειγµα διάταξης δηµιουργίας υπογραφής. Σε περίπτωση που η διάταξη 

ικανοποιεί και τις απαιτήσεις ασφάλειας που περιέχονται στο Παράρτηµα III, τότε 

αποτελεί “ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής”. 

 

Πιστοποιητικά – Ασφαλή πιστοποιητικά 

 Τα πιστοποιητικά του πρωτοκόλλου X.509 της ISO-ITU για την έκδοση 

πιστοποιητικών και την απόδειξη της γνησιότητας ενός δηµόσιου κλειδιού αποτελούν 

ίσως το περισσότερο κοινό “πιστοποιητικό” µε την έννοια του νόµου. Το ασφαλές 

πιστοποιητικό πρέπει επιπλέον να πληροί: α) τους όρους του Παραρτήµατος I και β) 

να παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

περιέχονται στο Παράρτηµα II. 

 

 

6.2.3 Πρόσβαση στην αγορά 

 

 Οι αρχές που θα διέπουν την εσωτερική αγορά όσον αφορά τον τοµέα των 

υπηρεσιών – παροχών ηλεκτρονικού τύπου διαπιστεύσεων περιγράφεται στο 4ο 

άρθρο. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι πάροχοι µπορούν να διακινούν να διακινούν 

προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής που αφορούν είτε ασφαλείς είτε µη ασφαλείς 

διατάξεις. 

 

Σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, ο νόµος προβλέπει τέσσερις αρχές 

όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά: 

 

1. Για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οποιασδήποτε µορφής δεν 

απαιτείται προηγουµένων άδεια (prior authorization). 

2. Εισάγεται ωστόσο ο θεσµός της εθελοντικής διαπίστευσης (voluntary 

accreditation) προκειµένου να προωθηθεί ένα αυξηµένο επίπεδο υπηρεσιών 
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µεταξύ των παρόχων. Οι όροι της διαπίστευσης απαιτείται να είναι 

αντικειµενικοί, διαφανείς, ανάλογοι µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και να µην 

οδηγούν σε διακρίσεις. 

3. Θεσµοθετείται η έννοια µιας επιβλέπουσας αρχής (supervisory system) που θα 

διαπιστώνει τις ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής και θα επιβλέπει 

την παραπάνω διαδικασία διαπίστευσης. Στην Ελλάδα αυτό το ρόλο παίζει η 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ή οριζόµενοι από 

αυτήν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Στην ΕΕΤΤ δεν παρέχεται η δυνατότητα 

να περιορίσει τον αριθµό των εταιρειών παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης 

που επιθυµούν την εθελοντική διαπίστευσή τους. 

4. Υπάρχουν οικονοµικές κυρώσεις (έως και 300.000 ευρώ) για παρόχους 

υπηρεσιών πιστοποίησης που ενεργούν ως διαπιστευµένοι πάροχοι χωρίς να 

είναι, οι οποίες επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ, η οποία και έχει υπό την 

εποπτεία της τόσο όλους τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους 

υπηρεσιών πιστοποίησης όσο και όλους τους φορείς ηλεκτρονικής 

διαπίστευσης που εξασφαλίζουν “ασφαλείς διατάξεις ηλεκτρονικής 

υπογραφής”. Τέτοιες αρµοδιότητες εµπίπτουν στις λεγόµενες επιπρόσθετες 

απαιτήσεις (additional requirements) για τους παρόχους από την πλευρά της 

ΕΕΤΤ και είναι φυσικό να είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα. 

 

 

6.2.4 Έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών 

 

 Το πιο σηµαντικό σ’ αυτό το 3ο άρθρο είναι η 2η παράγραφος, σύµφωνα µε 

την οποία η ισχύς µιας ηλεκτρονικής υπογραφής και το παραδεκτό της ως 

αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται µόνο από το ότι αυτή είναι σε ηλεκτρονική 

µορφή ή για το ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Παραρτηµάτων I και III. 

 Μία επιπλέον αρχή είναι ότι συγκεκριµένοι τύποι ηλεκτρονικών υπογραφών 

(προηγµένες υπογραφές βασιζόµενες σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και που 

δηµιουργούνται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής) αναγνωρίζονται ως 

νοµικά ισοδύναµες µε τις αντίστοιχες ιδιόχειρες. 

 Με µια προσεκτική παρατήρηση, βλέπουµε ότι µια προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή (advanced electronic signature) στηριζόµενη σε αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό (άρα ικανοποιεί τις όλες απαιτήσεις που περιγράφονται στα 
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Παραρτήµατα I και II) και που δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας 

υπογραφής (άρα ικανοποιούνται οι όροι του Παραρτήµατος III) είναι η πιο επίσηµα 

αποδεκτή – αναγνωρισµένη µορφή ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία δεν 

κατονοµάζεται µε κάποιο ιδιαίτερο τρόπο ούτε στην Οδηγία αλλά ούτε και στον 

ελληνικό νόµο. Μια τέτοια υπογραφή θα µπορούσε να έχει το όνοµα “αναγνωρισµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή” (qualified electronic signature) πράγµα που δηλώνεται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

 
 

 

6.2.5 Παραρτήµατα 

 

Τα παραρτήµατα αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του νόµου. Πρέπει 

ωστόσο να σηµειωθεί πως, µε εξαίρεση το Παράρτηµα IV, σχετίζονται αποκλειστικά 

µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών ως εναλλακτική (ηλεκτρονική) µορφή 

των αντίστοιχων ιδιόχειρων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3.1 του νόµου (5.1 της 

Οδηγίας). 

 

 

Παράρτηµα I 

Οι όροι που περιέχονται στο Παράρτηµα I σχετίζονται µε τις απαιτήσεις για 

τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά. Ένα πιστοποιητικό προκειµένου να χαρακτηριστεί 

αναγνωρισµένο, πρέπει τουλάχιστο να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται εδώ. 

Υπενθυµίζεται πως για να χαρακτηριστεί αναγνωρισµένο το πιστοποιητικό, πρέπει 
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εκτός από τους όρους του Παραρτήµατος I να συντρέχουν και οι απαιτήσεις του 

Παραρτήµατος II για τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που το εκδίδει. Η 3η 

έκδοση του πρωτοκόλλου X.509 µε κατάλληλες προσθήκες εµφανίζεται να τις 

ικανοποιεί. 

Υπονοείται πως αν µια συµφωνία βασίζεται σε ηλεκτρονική υπογραφή ενός 

αναγνωρισµένου πιστοποιητικού, τότε όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

Παράρτηµα I πρέπει να µπορούν να αναγνωριστούν στο ίδιο το πιστοποιητικό. Αυτό 

σηµαίνει ότι είτε το πιστοποιητικό φέρει αυτές τις πληροφορίες χωρίς κάποιου είδους 

κωδικοποίηση ή ότι αυτές είναι σε κωδικοποιηµένη µορφή και πάντως είναι δυνατό 

να αποκαλυφθούν εύκολα µε τη βοήθεια προϊόντων επαλήθευσης υπογραφών. ∆εν 

είναι επιτρεπτή ωστόσο η αναφορά αυτών των πληροφοριών σε σηµείο του 

διαδικτύου (URL) διότι εκεί µπορούν να υποστούν αλλαγή χωρίς τη βούληση και την 

ενηµέρωση των αντισυµβαλλόµενων. 

 

Παράρτηµα II 

 Εδώ αναφέρονται οι όροι που πρέπει κατ’ αρχάς να πληροί ένας πάροχος για 

την έκδοση αναγνωρισµένου πιστοποιητικού. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η 

λειτουργία ενός καταλόγου πιστοποιητικών, όπου είτε αυτά αποθηκεύονται (έως και 

30 χρόνια σύµφωνα µε την παράγραφο θ αν πρόκειται για αναγνωρισµένα 

πιστοποιητικά), ενώ είναι δυνατό να διενεργούνται τροποποιήσεις σε αυτά όταν και 

όπου επιτρέπεται (παράγραφος ιβ). Αυτές οι δύο παράγραφοι αποτελούν ουσιαστικά 

την ένταξη στο νόµο και την περιγραφή των CRLs σε µια Υποδοµή ∆ηµοσίου 

Κλειδιού (PKI). Απαιτείται επίσης η παροχή όλων των πληροφοριών προς τους 

πελάτες των παρόχων  (παράγραφος ια) που µπορεί να αφορούν όρους χρήσης, 

περιορισµούς, κανονισµούς λειτουργίας, διαδικασίες επίλυσης διαφορών κλπ. 

 

Παράρτηµα III 

 Αναφέρονται οι όροι που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε µια διάταξη 

δηµιουργίας υπογραφής να χαρακτηριστεί ως ασφαλής. Γίνεται επισήµανση για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής και τη µη 

δυνατότητα εξαγωγής τους από τρίτο. 

 

Παράρτηµα IV 
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 Το Παράρτηµα IV είναι το µόνο που αναφέρεται σε όλα τα είδη υπογραφών 

και το οποίο δεν είναι δεσµευτικό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ύπαρξης 

µιας “αναγνωρισµένης ηλεκτρονικής υπογραφής” (qualified electronic signature) 

όπως υπονοείται στο άρθρο 3, παράγραφος 1. 

 

Παρατήρησεις:  

• Ο όρος “εµφανίζονται” (“δεδοµένα που εµφανίζονται στον επαληθεύοντα”) 

δεν αναφέρεται µόνο στην οπτική απεικόνιση σε οθόνη αλλά και σε κάθε 

άλλη λειτουργική απεικόνιση υπογεγραµµένων δεδοµένων όπως κείµενο, 

ήχος, εικόνες κλπ. 

• Στην τελευταία παράγραφο (ζ) συστήνεται πως “µπορούν να εντοπιστούν 

τυχόν τροποποιήσεις απτόµενες της ασφάλειας”. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως σε 

περίπτωση εσφαλµένης επαλήθευσης της υπογραφής, ο επαληθεύων να 

µπορεί να το εντοπίσει – πληροφορηθεί (π.χ. από µία ένδειξη στην οθόνη της 

διάταξης επαλήθευσης: “σφάλµα επαλήθευσης”). 

 

6.2.6 Ευθύνη των παρόχων 

 

Το σύνολο των ευθυνών των παρόχων πιστοποίησης αναφέρεται στο άρθρο 6 

και αναφέρεται µόνο σε παρόχους που εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά στο 

κοινό. Ωστόσο, όλες αυτές οι ευθύνες είναι θέµα απόδειξης ενώπιον δικαστικής 

αρχής, καθώς όπως αναφέρεται “ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται 

αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσµα”. Επίσης, όρια στις ευθύνες του παρόχου 

τίθενται όταν στο πιστοποιητικό αναγράφονται περιορισµοί χρήσης του καθώς και 

περιορισµοί ως προς το ύψος των συναλλαγών, για τις οποίες µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι τα όρια αυτά τίθενται µε τρόπο 

αναγνωρίσιµο από οποιονδήποτε τρίτο. 

 

6.2.7 ∆ιεθνείς πτυχές 

 

 Στο άρθρο 5 του ελληνικού νόµου (αντίστοιχο µε το άρθρο 7 της Οδηγίας) 

καλύπτονται οι διεθνείς πτυχές των σχέσεων – υπηρεσιών που είναι δυνατό να 

προσφερθούν από παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης. Η σηµαντικότερη παρατήρηση 
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που µπορεί να γίνει εδώ αφορά την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από πάροχο που 

είναι εγκατεστηµένος σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθοριζόµενο 

καθεστώς (παράγραφος 4) µπορεί να διασαφηνιστεί ως εξής: 

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στις οποίες µπορεί να επιτευχθεί ισοδυναµία των 

αναγνωρισµένων πιστοποιητικών που εκδίδονται από πάροχο εγκατεστηµένο εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ξένος πάροχος) µε τα αντίστοιχα εκδιδόµενα από πάροχο 

εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ευρωπαϊκός πάροχος): 

i. 

 Ο ξένος πάροχος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 Τα πιστοποιητικά του ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος I. 

 Ο ξένος πάροχος έχει εθελοντικά διαπιστευθεί σε κράτος – µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ii. 

 Τα πιστοποιητικά του ξένου παρόχου είναι εγκεκριµένα από ευρωπαϊκό 

πάροχο. 

 Τα πιστοποιητικά του ξένου παρόχου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

Παραρτήµατος I. 

 Ο ξένος πάροχος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος II. 

 Ο ευρωπαϊκός πάροχος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος II. 

iii. 

 Ο ξένος πάροχος και το πιστοποιητικό του αναγνωρίζεται βάσει διµερούς ή 

πολυµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ή 

διεθνών οργανισµών. 

 

 

6.2.8 Προστασία δεδοµένων και αρµόδιες επιτροπές 

 

 Αναφέρεται στο άρθρο 7 του Π.∆. 150/2001 σχετικά µε την προστασία 

δεδοµένων πως οι πάροχοι και οι φορείς επίβλεψης (όπως η ΕΕΤΤ) υπόκεινται στις 

διατάξεις του Ν2472/1997 (ΦΕΚ Α 287) για την προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται η αναγραφή 

ψευδώνυµου στο πιστοποιητικό αντί του ονόµατος του υπογράφοντος. 
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6.2.9 Ο ρόλος της ΕΕΤΤ 

 

Για την εγκυρότητα µιας καθηµερινής συναλλαγής απαιτείται η υπογραφή 

του συναλλασσόµενου. Η υπογραφή σε ένα κείµενο, αποτελεί απόδειξη ότι το 

υπογράφον  το περιεχόµενο του κειµένου πρόσωπο γνωρίζει, αναγνωρίζει, 

αποδέχεται το κείµενο αυτό. Ο υπογράφων δεν µπορεί να αρνηθεί το από αυτόν 

υπογεγραµµένο περιεχόµενο, εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις εκδήλωσης 

παραβατικής συµπεριφοράς (πλαστογραφία, απάτη κ.λπ). Ένα υπογεγραµµένο 

κείµενο έχει νοµική υπόσταση και επικυρώνει τη συναλλαγή.  

Το Π.∆. 150/2001 που εισήγαγε στην ελληνική έννοµη τάξη τις ∆ιατάξεις της 

Οδηγίας 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το 

κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, καθόρισε το πλαίσιο εκείνο µέσα στο 

οποίο µία ψηφιακή υπογραφή αναγνωρίζεται νοµικά ως ιδιόχειρη. Αυτό σηµαίνει ότι 

υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, τα πρόσωπα που συµβάλλονται  σε µία 

ηλεκτρονική συναλλαγή, και υπογράφουν ηλεκτρονικά, δεν µπορεί να την αρνηθούν.  

Επιπλέον, το προεδρικό ∆ιάταγµα, εκτός των άλλων,  

 

• καθόρισε τους όρους που πρέπει να ισχύουν σε ψηφιακά πιστοποιητικά για να 

θεωρούνται αναγνωρισµένα πιστοποιητικά και τους όρους που πρέπει να 

πληρούν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης για να παρέχουν 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά. 

• έθεσε τις αρχές λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών πιστοποίησης. 

• έθεσε τις προϋποθέσεις νοµικής αναγνώρισης εντός ΕΕ των αναγνωρισµένων 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

εγκατεστηµένους σε χώρες εκτός ΕΕ, και άλλες σχετικές προβλέψεις που 

αφορούν διεθνείς πτυχές. 

• έθεσε το πλαίσιο της  ευθύνης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

 

Συγκεκριµένα, ανατέθηκαν στην ΕΕΤΤ συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Οι 

αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ όπως απορρέουν από το Π∆ 150/2001, είναι επιγραµµατικά 

οι εξής: 
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• Η παροχή Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης, ύστερα από έγγραφη αίτηση του 

ενδιαφερόµενου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειµένου να επιτευχθεί 

βελτιωµένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης. (άρθρο 4 παρ. 5 εδ.α) ή η 

ανάθεση σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του έργου αυτού. Με την Εθελοντική 

∆ιαπίστευση απονέµονται δικαιώµατα και επιβάλλονται υποχρεώσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων τελών, στον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 

• Η εποπτεία και ο έλεγχος των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παρόχων 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης, καθώς και των φορέων διαπίστευσης και ελέγχου της 

συµµόρφωσης των υπογραφών προς το Παράρτηµα ΙΙΙ του πδ. 150/2001 (εφόσον η 

ΕΕΤΤ αναθέσει τέτοια καθήκοντα σε άλλους φορείς) (άρθρο 4 παρ. 8). 

• Η διαπίστωση της συµµόρφωσης των διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής 

(υλικού ή λογισµικού που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του ιδιωτικού κλειδιού 

για τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής) προς το Παράρτηµα ΙΙΙ του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος 150/2001 (άρθρο 4 παρ. 2, εδ.α) ή ανάθεση σε δηµόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς του έργου αυτού.  

• Η επιβολή προστίµων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης, οι οποίοι 

ενεργούν ως διαπιστευµένοι, χωρίς να είναι (άρθρο 4 παρ.9) 

• Η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επωνυµίες και τις 

διευθύνσεις όλων των διαπιστευµένων εθνικών Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, 

καθώς και για τυχόν αλλαγές στις παραπάνω πληροφορίες (άρθρα 8 παρ. 2 και 3). 

Τέλος, η ΕΕΤΤ µε την υπ. αρ. 248/71 Απόφασή της «Κανονισµός Παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (ΦΕΚ 603/Β’/16-5-2002) 

ρυθµίζει ζητήµατα των αναγνωρισµένων πιστοποιητικών και θέτει το θεσµικό πλαίσιο 

για την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παρόχων 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 

 

 

6.3 Χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών 

 

 Οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται σε ευρύ φάσµα 

διαφορετικών εφαρµογών, πράγµα που έχει διαφορετικό κάθε φορά αντίκτυπο τόσο 

στα τεχνολογικά εργαλεία που εµπλέκει όσο και στα νοµικά ζητήµατα που 

ανακύπτουν: 
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• Για επίσηµες επικοινωνίες µεταξύ δηµόσιων κυρίως οργανισµών (οικονοµικές 

προσφορές εταιρειών, ανταλλαγή έγγραφων αιτήσεων, δηλώσεις φόρων, 

µεταφορά νοµικών / κρατικών εγγράφων κ.α.). 

• Για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εµπορικών συνδιαλλαγών µε πρόσβαση σε 

ανοικτά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (open networks), όπως µπορεί να είναι το 

ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), µοντέλα επιχειρηµατικής ανάπτυξης 

B2B, B2C κλπ. 

• Για χρήση σε περιορισµένης πρόσβασης τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (σε ένα 

κλειστό για παράδειγµα εταιρικό δίκτυο – corporate intranet). 

• Για διαπροσωπική χρήση (π.χ. εφαρµογές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

• Αποκλειστικά για σκοπούς ταυτοποίησης (identification) και καθορισµού – 

ελέγχου δικαιωµάτων πρόσβασης (authentication purposes) σε πληροφοριακά 

συστήµατα. 

 

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις εφαρµογής, η ηλεκτρονική υπογραφή 

αντιµετωπίζεται µε τρόπο νοµικά ισοδύναµο µε τις ιδιόχειρες υπογραφές. 

Όσον αφορά τις τελευταίες τρεις περιπτώσεις, παραµένει η ανάγκη 

κατοχύρωσης µιας εξουσιοδότησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

δεσµευτικών αποδεικτικών νοµικών στοιχείων, είτε λόγω της φύσεως της αίτησης 

(περίπτωση απλής εξουσιοδότησης ενός χρήστη) είτε λόγω της φύσεως του 

τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος (intranet, ηλεκτρονική αλληλογραφία). Με αυτή 

την έννοια, η χρήση µιας ηλεκτρονικής υπογραφής που επέχει θέση ιδιόχειρης δεν 

είναι απαραίτητη. 

 

6.4 Ένταξή της ηλεκτρονικής υπογραφής σε σενάρια εταιρικών συναλλαγών 

. 

 Οι διαφορετικές απαιτήσεις που είναι δυνατό να υπάρχουν για τις διάφορες 

χρήσεις των ηλεκτρονικών υπογραφών µπορούν να εξεταστούν πληρέστερα κάτω 

από το πρίσµα ενός σεναρίου (business scenario) εταιρικών συναλλαγών. Το σενάριο 

αυτό αποτελείται από τρία στάδια εταιρικών διαδικασιών (business transactions), 

όπως άλλωστε συναντάται και στην πράξη: 
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i. Συνδιαλλαγές πριν τη σύναψη συµβολαίου (pre-contract exchanges). 

ii. Σύναψη συµβολαίου (contract establishment) µεταξύ των εµπλεκοµένων 

µερών. 

iii. ∆ιαδικασίες – συνδιαλλαγές µετά το πέρας της σύναψης συµβολαίου (post-

contract establishment) 

 

Οι πρώτες µπορούν, για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν αιτήσεις 

πληροφόρησης σχετικά µε προϊόντα και τιµές, ανταλλαγή απόψεων για πιθανούς 

όρους των συµβολαίων κλπ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα εµπλεκόµενα 

µέρη δεν υπόκεινται σε δεσµεύσεις. Υπάρχει ασφαλώς η απαίτηση της µη 

παραπλάνησης ή παρανόησης, αλλά αυτό ικανοποιείται από την απλή εξακρίβωση 

της γνησιότητας των δεδοµένων (data origin authentication), αλλά όχι απαραίτητα και 

την εξακρίβωση – διαπίστωση πρόθεσης (indication of intent). 

 Η σύναψη συµβολαίου είναι δυνατό να περιλαµβάνει, επίσης, κάποιες ειδικές 

ρυθµίσεις ή προσφορές οι οποίες µε την υπογραφή του γίνονται αποδεκτές. Αυτό 

απαιτεί ξεκάθαρα στοιχεία πρόθεσης (intent) από µία εύκολα – πρόδηλα 

εξακριβώσιµη πηγή (identifiable source). Εποµένως, σε αυτό το στάδιο είναι εµφανής 

η αναγκαιότητα ύπαρξης ηλεκτρονικής υπογραφής ως αναντίρρητο αποδεικτικό 

στοιχείο της προέλευσης των δεδοµένων καθώς και της ξεκάθαρης – έκδηλης 

πρόθεσης του υπογράφοντος ως προς το περιεχόµενο αυτών των δεδοµένων. Κατά τη 

διαδικασία ανταλλαγής του συµβολαίου είναι απαραίτητο ο χρόνος που µεσολαβεί 

από τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής µέχρι την εξακρίβωσή της από το 

αντισυµβαλλόµενο µέρος να είναι σύντοµος. 

 Σε περίπτωση µετέπειτα διαφωνίας µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων, τα 

δεδοµένα µαζί µε την ηλεκτρονική υπογραφή είναι δυνατό να παρουσιαστούν ως 

στοιχεία που θα πιστοποιούν, µε τον ίδιο τρόπο που επιτυγχάνει η ιδιόχειρη 

υπογραφή, την εγκυρότητα, τη νοµιµότητα και την αµοιβαία αποδοχή των όρων του 

συµβολαίου ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής αρχής. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να 

συµβεί και µετά το πέρας ακόµα και χρόνων από τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής 

υπογραφής. 

Η εξέταση τέτοιων σεναρίων από πλευράς των διεθνών οργανισµών υπήρξε 

και συνεχίζει να είναι µια έρευνα που προσπαθεί να εξιχνιάσει το οποιοδήποτε 

ζήτηµα είναι δυνατό να προκύψει, η διευθέτηση του οποίου να µη ρυθµίζεται από τη 

ρητή νοµοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

7.1 Αναγκαιότητα τυποποίησης 

 

 Τα τελευταία χρόνια αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει την πρόθεση, 

µε κάποιες να έχουν προχωρήσει σε πρακτικές εφαρµογές, της χρήσης της 

τεχνολογίας και της πρακτικής των ηλεκτρονικών υπογραφών. Οι περισσότερο 

συνηθισµένες εφαρµογές σ’ αυτό το πρώτο στάδιο φαίνεται να είναι η χρήση 

ηλεκτρονικών καρτών (electronic identity cards) από πολίτες για τη διεκπεραίωση 

υποθέσεών τους µε το δηµόσιο. 

 Επίσης, αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες χρησιµοποιούν ήδη ή σχεδιάζουν να το 

κάνουν στο άµεσο µέλλον, ηλεκτρονικές κάρτες για τις συναλλαγές των πελατών 

τους, για διατραπεζικές συναλλαγές και για διεξαγωγή ηλεκτρονικού εµπορίου (e-

commerce). Αξίζει να σηµειωθεί πως κάποιες από τις µεγαλύτερες τράπεζες 

αποσκοπούν στην υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών µε τη βοήθεια ενός οργανισµού µε 

το όνοµα Identrus (γνωστός και παλαιότερα µε το όνοµα Global Trust), που 

δηµιούργησαν. 

 Λόγω τέτοιων εξελίξεων και δραστηριοτήτων, υπάρχει µια επιτακτική ανάγκη 

στην επιχειρηµατική κοινότητα για τυποποίηση στο χώρο των εφαρµογών που 

εµπλέκουν ηλεκτρονικές υπογραφές. Και αυτό διότι αν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

δεν διατυπωθούν γενικώς αποδεκτά πρότυπα, τότε διαφορετικές χώρες και εταιρικά 

σχήµατα θα καταλήξουν να χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα ασύµβατα 

µεταξύ τους. Κάτι τέτοιο θα είναι σαφέστατα επιβλαβές για την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής αγοράς και την εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 Υπάρχει έντονη απαίτηση για τον καθορισµό προτύπων τεχνολογικής 

συµβατότητας για ηλεκτρονικού τύπου διαπιστεύσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

τεχνολογική συµβατότητα ανάµεσα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες: 

 

• Οι χρήστες επιθυµούν συµβατά και τυποποιηµένα προϊόντα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να αγοράζουν διαφορετικά κοµµάτια του εξοπλισµού από 

διαφορετικούς κατασκευαστές. 
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• Οι κατασκευαστές επιθυµούν την ύπαρξη προτύπων ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα πώλησης όλων των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά. 

 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί από την EESSI, ακόµα και το τεχνολογικό 

επίπεδο των “αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών υπογραφών” µπορεί να µην αποδειχθεί 

επαρκές όσον αφορά την παροχή τεχνολογικών αποδείξεων στον επαληθεύοντα ή 

γενικά ενώπιον δικαστικής αρχής, η οποία θα επιχειρήσει να διευθετήσει διαφορές 

που έχουν προκύψει. Ως παράδειγµα, µπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση όπου µία 

ηλεκτρονική υπογραφή στηρίζεται σε ένα πιστοποιητικό το οποίο έχει ανακληθεί 

κάποιο καιρό µετά τη δηµιουργίας της. Για τη στήριξη ενός ισχυρισµού εγκυρότητας 

της υπογραφής, είναι απαραίτητη η παροχή στοιχείων που θα αποδεικνύουν ότι το 

πιστοποιητικό  ήταν έγκυρο κατά τη χρονική περίοδο δηµιουργίας της υπογραφής. 

Έτσι, απαιτούνται ανεξάρτητα στοιχεία που αφορούν το χρόνο δηµιουργίας της 

υπογραφής. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να εξαχθούν µε διαπιστευµένο τρόπο από µία 

Αρχή Χρονοσήµανσης ( Time Stamping Authority – TSA) η οποία επισυνάπτει αυτή 

τη χρονική πληροφορία στα υπογεγραµµένα δεδοµένα. Ηλεκτρονικές υπογραφές που 

συγκεντρώνουν τέτοια επαυξηµένα χαρακτηριστικά αναφέρονται από την EESSI ως 

“επαυξηµένου κύρους ηλεκτρονικές υπογραφές” (enhanced electronic signatures). 

 

 

7.2 Τεχνολογικό πλαίσιο για αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές υπογραφές 

 

 Τόσο ο ελληνικός νόµος όσο και η Οδηγία δεν ήταν δυνατό να παραµείνουν 

εντελώς ουδέτεροι όσον αφορά την τεχνολογία. Το τεχνολογικό πλαίσιο (technical 

framework) είναι επηρεασµένο από την τεχνική της ασύµµετρης κρυπτογραφίας, 

πράγµα που επισηµαίνεται µε ιδιαίτερο τρόπο στο Παράρτηµα III σχετικά µε τις 

απαιτήσεις προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού. Αρκετοί τύποι συσκευών ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις αυτές, όπως είναι οι έξυπνες κάρτες ή άλλες διατάξεις εφοδιασµένες µε 

κατάλληλο λογισµικό (Personal Digital Assistants – PDAs). Σύµφωνα µε την EESSI 

το παρακάτω δείγµα τυποποιηµένων τεχνολογιών αποτελεί µία αρχική βάση 

αναφοράς για τις διαδικασίες δηµιουργίας και επαλήθευσης αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών υπογραφών (qualified electronic signatures): 
 

• ∆ίκτυο πιστοποίησης µε χρήση των πιστοποιητικών X.509 [ISO/IEC 9594-8]. 

 98 



• Συνδιασµός των X.509 PKI Certificate and CRL Profile [RFC 2459]. 

• Ψηφιακές υπογραφές µε χρήση των αλγορίθµων RSA and DSA [ISO/IEC 

14888-1, -3]. 

• Χρήση των συναρτήσεων κατακερµατισµού (hash functions) SHA-1 και 

RIPEMD-160 [ISO/IEC 10118-3]. 

• Κρυπτογραφικά µηνύµατα: Cryptographic Message Syntax [RFC 2315] 

βασισµένα στον αλγόριθµο RSA’s όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του 

(publicly available specification) PKCS #7. 

• Χρήση µουπονιών υλικού (hardware tokens), όπως είναι οι έξυπνες κάρτες 

(smart cards) [ISO/IEC 7816 part 4-9, DIN Vornorm 6629 and/or RSA’s 

specification PKCS#15], PCMCIA cards και µικροί βοηθητικοί υπολογιστές -  

Personal Digital Assistants (PDAs) για τη διαφύλαξη και χρήση των ιδιωτικών 

κλειδιών. 

 

Οι λόγοι υιοθέτησης των παραπάνω τεχνολογιών είναι οι εξής: 

 

• Αποτελούν όλες τεχνολογίες γενικά αποδεκτές και εφαρµοσµένες ήδη σε 

πλήθος χωρών. 

• Υπάρχουν ήδη καθορισµένα πρότυπα γι’ αυτές τις τεχνολογίες. 

• Αφορούν µια ικανοποιητικά ευρεία γκάµα εφαρµογών (που αφορούν 

συµβατότητα δικτυακών πρωτοκόλλων, αλγόριθµους κρυπτογράφησης, 

πρότυπα συναρτήσεων µονόδροµου τεµαχισµού κλπ.).  

 

Η EESSI έχει ακόµα επισηµάνει την αναγκαιότητα διαχωρισµού µεταξύ 

νοµοθεσίας και πιστοποίησης µε στόχο να κρατηθεί το πλαίσιο νόµων σε όσο το 

δυνατό γενικότερο επίπεδο. 

 

7.3 Λειτουργικά και ποιοτικά πρότυπα για τους παρόχους 

 

 Για να επιτευχθεί η ύπαρξη ενός αυξηµένου επιπέδου λειτουργικής ασφάλειας 

στις διαδικασίες ηλεκτρονικής πιστοποίησης, και ιδίως για “αναγνωρισµένες 

ηλεκτρονικές υπογραφές”, είναι αναγκαίος ο καθορισµός συγκεκριµένου κώδικα 

πρακτικής (code of practice) για την ασφαλή διαχείριση όλως των διαδικασιών στις 
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οποίες εµπλέκονται οι πάροχοι (CSP Security Management), µε τρόπο ανεξάρτητο, 

κατ’ αρχάς, από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 Αυτοί οι κώδικες πρακτικής αφορούν κυρίως την αναγνώριση των 

συγκεκριµένων περιπτώσεων όπου η ασφάλεια (δεδοµένων, συστηµάτων, αξιοπιστία 

πρόσβασης κλπ.) τίθενται σε κίνδυνο και την εφαρµογή καταλλήλων µεθόδων – 

εργαλείων ελέγχου για τη διαχείριση τέτοιων κινδύνων. ∆ύο τέτοιου είδους γενικώς 

αποδεκτά πρότυπα διαχείρισης παρέχουν προδιαγραφές γι’ αυτό το σκοπό: 

 

• BS 7799: Κώδικας πρακτικής για την Ασφαλή ∆ιαχείριση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (Information Security Management). Το πρότυπο το εισήγαγε η 

Μεγάλη Βρετανία (British Standard – BS). Περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό 

δίδονται παρακάτω. 

• ISO TR 13335: ∆ίνει κατευθυντήριες γραµµές για τη ∆ιαχείριση της 

Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Guidelines for the Management of 

Information Technology Security – SMITS). 

 

7.4 Τεχνικές προδιαγραφές για τους παρόχους 

 

 Για την εξασφάλιση ύπαρξης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών αυξηµένου 

κύρους, η EESSI έχει προτείνει το παρακάτω σχήµα τεχνικών προδιαγραφών 

(Technical Profile Requirements): 

 

a) Χρήση του Χ.509 για την παροχή πιστοποιητικών (Public Key Certificates) 

που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος I µε κείµενα αναφοράς 

εκείνα της οµάδας IETF PKIX: 

• Internet X.509 PKI Certificate and CRL profile (RFC 259) (πρότυπα 

για τις Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών – Certificate Revocation 

List). 

• Internet X.509 PKI Qualified Certificates (για αναγνωρισµένες 

υπογραφές). 

b) Πρωτόκολλα ασφαλούς πρόσβασης µέσω τηλεπικοινωνιακών µέσων σε 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά που είναι αποθηκευµένα σε βάσεις δεδοµένων 

(Lightweight Directory Access Protocol to access qualified certificates). 
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Προτεινόµενο σχήµα υλοποίησης είναι το PKIX draft Internet X.509 Public 

Key Infrastructure LDAPv2 Schema (RFC 2259). 

c) Προτεινόµενοι αλγόριθµοι και µήκη κλειδιών για τις υπογραφές των 

πιστοποιητικών: Σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα πρακτική (π.χ. πολιτική 

πιστοποιητικών που έχει θεσµοθετήσει η κυβέρνηση του Καναδά) προτείνεται 

ένας από τους αλγόριθµους RSA ή DSA (ISO/IEC 14888-1, -3) µε µήκος 

κλειδιού 1024 bits, ενώ δεν αποκλείεται, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, το µήκος 

αυτό να γίνει 2048 bits. Οι συναρτήσεις µονόδροµου τεµαχισµού SHA-1 και 

RIPEMD-160 (ISO/IEC 10118-3) είναι οι περισσότερο αναγνωρισµένες 

µέθοδοι παραγωγής ψηφιακών υπογραφών. Παρ’ όλα αυτά τόσο οι 

αλγόριθµοι όσο και τα µήκη των κλειδιών είναι αναµενόµενο να υποστούν  σε 

διαδικασία τακτικής (πιθανόν σε ετήσια βάση) αναθεώρησης. 

d) Προτεινόµενοι αλγόριθµοι και µήκη κλειδιών για υπογραφές των 

πιστοποιητικών ορισµένης χρήσης στην οποία περιλαµβάνεται χρονικός 

περιορισµός ισχύος του πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση, τα µήκη των 

κλειδιών για αλγορίθµους που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι δυνατό να είναι 

µικρότερα, δεδοµένου ότι προορίζονται να χρησιµοποιηθούν (άρα και να 

«αντέξουν» τεχνολογικά) µόνο για όσο χρονικό διάστηµα το πιστοποιητικό 

είναι σε καθεστώς ισχύος. 

 

 

7.5 Λειτουργικά και ποιοτικά πρότυπα για τις διατάξεις δηµιουργίας / 

επαλήθευσης υπογραφής 

 

 Οι προδιαγραφές που τίθενται από την πλευρά του νοµοθετικού πλαισίου στο 

Παράρτηµα III, µας οδηγούν σε συµπεράσµατα όσον αφορά ένα περίγραµµα 

απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιούν οι διατάξεις δηµιουργίας ηλεκτρονικών 

υπογραφών: 
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Απαιτήσεις Συµπεράσµατα 

1. Οι ασφαλείς διατάξεις 

δηµιουργίας υπογραφής πρέπει  

µε τη βοήθεια ενδεδειγµένων 

τεχνικών και διαδικαστικών 

µέσων να εξασφαλίζουν 

τουλάχιστο ότι: 

Η διάταξη πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

(α) τα δεδοµένα δηµιουργίας 

υπογραφής που 

χρησιµοποιούνται προς 

παραγωγή υπογραφών 

απαντούν κατ’ ουσία, µόνο µία 

φορά και ότι το απόρρητο είναι 

διασφαλισµένο, 

1. Η γεννήτρια παραγωγής κλειδιών (είτε 

αυτή βρίσκεται στη διάταξη είτε είναι 

άµεσα διαθέσιµη µόνο από τον πάροχο) 

πρέπει να αποτελείται από κατάλληλη – 

αποδεκτή τυχαία ή ψευδοτυχαία γεννήτρια 

αριθµών, που θα αποτρέπει το ενδεχόµενο 

απόδοσης του ίδιου κλειδιού σε 

διαφορετικούς χρήστες. 

2. Ο µηχανισµός αποθήκευσης του ιδιωτικού 

κλειδιού πρέπει είναι επαρκώς 

προστατευµένος από περιπτώσεις 

υποκλοπής του. 

3. Πρέπει να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή ή 

η εξαγωγή αντιγράφου του ιδιωτικού 

κλειδιού, ή ακόµα και ολόκληρης της 

διάταξης συµπεριλαµβανοµένου και του 

ιδιωτικού κλειδιού (σηµείωση 4). 

(β) Τα δεδοµένα δηµιουργίας 

υπογραφής που 

χρησιµοποιούνται προς 

παραγωγή υπογραφών δεν 

µπορούν, µε εύλογη 

βεβαιότητα, να αντληθούν από 

αλλού και ότι η υπογραφή 

προστατεύεται από 

πλαστογραφία µε τα µέσα της 

4. Ο κρυπτογραφικός αλγόριθµος πρέπει να 

είναι τόσο ισχυρός και το µήκος των 

κλειδιών τόσο µεγάλο, ώστε να παρέχουν 

επαρκή προφύλαξη από προσπάθειες 

υπολογισµού του ιδιωτικού κλειδιού για 

υπογραφές από τη γνώση του δηµόσιου 

κλειδιού για υπογραφές ή από γνώση της 

ίδιας της υπογραφής, και πάντως 

τουλάχιστο για τη χρονική περίοδο ισχύος 
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σύγχρονης τεχνολογίας, του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

5. Ο αλγόριθµος τεµαχισµού πρέπει να 

παρέχει εγγυήσεις ώστε να µην είναι 

δυνατή η παραγωγή ηλεκτρονικού 

εγγράφου που να δίνει ως αποτέλεσµα της 

συνάρτησης τεµαχισµού κάποια γνωστή εκ 

των προτέρων τιµή, η παραγωγή 

ηλεκτρονικού εγγράφου που να δίνει ως 

αποτέλεσµα της συνάρτησης τεµαχισµού 

ίδια τιµή µε άλλο έγγραφο, ή η ύπαρξη 

ζεύγους ηλεκτρονικών εγγράφων που να 

δίνουν ως αποτέλεσµα της συνάρτησης 

τεµαχισµού την ίδια τιµή. 

(γ) τα δεδοµένα δηµιουργίας 

υπογραφής που 

χρησιµοποιούνται προς 

παραγωγή υπογραφών µπορούν 

να προστατεύονται 

αποτελεσµατικά από το νόµιµο 

υπογράφοντα κατά της 

χρησιµοποίησης από τρίτους. 

6. Η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού πρέπει να 

προστατεύεται µε τη χρήση ενός κωδικού 

πρόσβασης (password ή κωδικό PIN), 

ανθεκτικό σε επιθέσεις υποκλοπής του (π.χ. 

σε λεξικογραφικές επιθέσεις µε τη χρήση 

συνηθισµένων λέξεων). 

7. Απαιτείται η ύπαρξη µηχανισµού 

προστασίας από επιθέσεις ‘εξοντωτικής’ 

αναζήτησης κλειδιού (“exhaustive search”) 

για την εύρεση του κωδικού πρόσβασης. 

Οι ασφαλείς διατάξεις 

δηµιουργίας υπογραφής δε 

µεταβάλλουν τα προς υπογραφή 

δεδοµένα ούτε εµποδίζουν την 

υποβολή των δεδοµένων αυτών 

στον υπογράφοντα πριν από τη 

διαδικασία υπογραφής. 

8. (∆εν εγείρει κάποιες επιπλέον συνέπειες ή 

απαιτήσεις.) 

 

Παρατήρηση στο συµπέρασµα 3: Η φράση ότι τα δεδοµένα της υπογραφής απαντούν 

κατ’ ουσία “µόνο µία φορά” επιδέχεται αρκετές ερµηνείες. Αν το κλειδί απαντάται 
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µόνο µία φορά, τότε είναι δυνατό να εξαχθεί ο ισχυρισµός ότι δεν είναι δυνατή η 

αντιγραφή του ούτε ακόµα και για λόγους ύπαρξης αποθετηρίου κλειδιών (backup 

purposes) στην εταιρεία πάροχο. Το κλειδί πρέπει να αποθηκεύεται σε διάταξη που 

ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας από παραποιήσεις (tamper-proof device). 

Επιπλέον, µε αυτό τον τρόπο υπονοείται ότι δεν πρέπει να ‘διαφεύγει’ ποτέ από την 

εν λόγω διάταξη, εφ’ όσον η δηµιουργία του γίνεται σε αυτή.  

 

Παρατήρηση στο συµπέρασµα 8: Εγείρεται ίσως το ερώτηµα σχετικά µε το αν η 

παρουσίαση των δεδοµένων προς υπογραφή µπορεί να πραγµατοποιηθεί από µία 

“ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής” και αν κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε 

ασφαλή τρόπο, τον οποίο και ο νόµος και η Οδηγία ουσιαστικά αφήνει ανοικτό. 

 

Προς το παρόν, η πιο κοινή και αποδεκτή τεχνολογία που προσοµοιάζει σε 

“ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής” είναι µία έξυπνη κάρτα µαζί µε διάταξη 

ανάγνωσής της (Card Accepted Device – card reader). Η κάρτα αυτή περιέχει τα 

“δεδοµένα προς δηµιουργία υπογραφής”, δηλαδή το ιδιωτικό κλειδί 

κρυπτογράφησης, προστατευµένο από ένα κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερη 

ασφάλεια, µία ειδική διαδικασία συνάρτηση αποτρέπει τις επιθέσεις αναζήτησης 

κλειδιού (exhaustive search), ενώ παράλληλα δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της 

κάρτας. Άλλες διατάξεις που χρησιµοποιούν το υλικό για την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών προστασίας (αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ο όρος κουπόνια 

υλικού – hardware tokens για να περιγράψει τέτοιες µορφές διαπίστευσης) είναι οι 

κάρτες PCMCIA (κάρτες διαπίστευσης σε υπηρεσίες), η κάρτα SIM του κινητού 

τηλεφώνου ή άλλες συσκευές (Personal Digital Assistants). 

Η χρήση τέτοιων καρτών είναι µέχρι τώρα ο συνηθισµένος τρόπος πρόσβασης 

του ιδιωτικού κλειδιού από το χρήστη. Ωστόσο οι µέθοδοι διαπίστευσης χρηστών µε 

τη βοήθεια τεχνικών βιοµέτρησης (biometrics), όπως η εξακρίβωση των δαχτυλικών 

αποτυπωµάτων ή η αναγνώριση της ίριδας του µατιού από κατάλληλες συσκευές, 

εµφανίζονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο και εµφανίζονται να παρέχουν 

µεγαλύτερη ασφάλεια και να είναι περισσότερο φιλικές προς το χρήστη. 

 

7.6 Προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρονικών υπογραφών 

 

Παραδείγµατα προδιαγραφών προστασίας ιδιωτικού κλειδιού σε διάφορες χώρες:  
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TCSEC (Trusted Computer Security Evaluation Criteria): Το υπουργείο άµυνας των 

ΗΠΑ δηµοσίευσε το 1983 τα πρώτα κριτήρια προστασίας υπολογιστικών 

συστηµάτων σε ένα βιβλίο γνωστό περισσότερο στη βιβλιογραφία ως “πορτοκαλί 

βιβλίο” (“Orange Book”). 

ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria): Εθνικά κριτήρια που 

θεσπίστηκαν κατά τη δεκαετία του 80 από τη Βρετανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία και 

την Ολλανδία, ενώ εγκρίθηκαν και δηµοσιεύτηκαν το 1993 από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (European Commission). 

BS 7799: Κώδικας πρακτικής για την Ασφαλή ∆ιαχείριση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (Information Security Management). Εισήχθη από τη Μεγάλη Βρετανία 

(British Standard – BS). και αναφέρεται στη βιβλιογραφία των πρότυπων ασφάλειας 

πληροφοριακών συστηµάτων ως εγχειρίδιο αναφοράς. Το πρώτο µέρος του προτύπου 

(1995, Part 1: The Code of Practice) παρέχει κυρίως κατευθυντήριες γραµµές προς 

εταιρείες και οργανισµούς, ενώ το δεύτερο (1998, Part 2: The Requirements 

Specification) δίνει και το αυστηρό πλαίσιο κανόνων προς συµµόρφωση και 

µετέπειτα πιστοποίηση. Χρησιµοποιείται είτε µε την έννοια των κατευθυντήριων 

γραµµών είτε ως βάση για την οργάνωση θεµάτων που άπτονται της ασφάλειας 

συστηµάτων σε µεγάλο αριθµό χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των: Αγγλία, 

Νορβηγία, Σουηδία, ∆ανία, Βραζιλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία κ.α. Στην 

Αγγλία η συµµόρφωση µε τους όρους που αναφέρει αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση 

για όλους τους παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers – ISP) 

αλλά πρόσφατα και των παρόχων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (σύµφωνα µε τη 

βρετανική νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό εµπόριο – Electronic Commerce 

legislation). Στοιχεία για λεπτοµέρειες του πρότυπου καθώς και για τον οργανισµό 

“c’cure” που αναµειγνύεται στην προώθηση αναγνώρισής του είναι διαθέσιµα στην 

ιστοσελίδα http://www.c-cure.org. 

FIPS 140-1: Εγκρίθηκε το 1994 από το Αµερικανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (US 

National Institute of Standards – NIST), και περιέχει προδιαγραφές που πρέπει να 

ικανοποιούνται από κρυπτογραφικούς αλγόριθµους (cryptographic modules). 

Αναγνωρίζει 4 επίπεδα ασφάλειας για κρυπτογραφικούς αλγόριθµους και µοντέλα 

που αφορούν διαφορετικής σηµασίας εφαρµογές. Πληροφορίες για τη NIST καθώς 

και κατάλογο διαπιστευµένων προϊόντων είναι δυνατό να βρει κανείς στη διεύθυνση: 

http://csrc.nist.gov/cryptval/140-1.htm 
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Σύµφωνα µε το γερµανικό κανονισµό, απαιτείται η χρήση του προτύπου ITSEC E4 

HIGH για τη γεννήτρια κλειδιών και τη µετέπειτα προστασία αυτού. Όσον αφορά το 

“περιβάλλον υπογραφής” (“signing environment”), απαιτείται η ικανοποίηση του E2 

HIGH  για ιδιωτική χρήση και E4 HIGH για εµπορική. 

Ο ιταλικός κανονισµός απαιτεί ITSEC E3 HIGH για τη γεννήτρια κλειδιών και τη 

µετέπειτα προστασία αυτού, χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση συµµόρφωσης στο 

περιβάλλον υπογραφής. 

Ο σουηδικός Κανονισµός Ασφαλείας (Swedish S10 Certificate Policy), είναι πολύ 

ελαστικός, έχοντας µόνο γενικής φύσεως απαιτήσεις και χωρίς να επιβάλλει 

συγκεκριµένα επίπεδα ασφάλειας. 

Η Καναδέζικη Πολιτική Πιστοποιητικών (Canadian Government Certificate Policy) 

απαιτεί την τήρηση του FIPS 140-1 Level 1 για κρυπτογραφικά σχήµατα µέτριων 

απαιτήσεων και του Level 2 για κρυπτογραφικά σχήµατα υψηλών απαιτήσεων. Το 

πρώτο είναι δυνατό να υλοποιηθεί µόνο µε λογισµικό (software implemented), αλλά 

το δεύτερο υλοποιείται µόνο µε έξυπνη κάρτα ή σχετική τεχνολογία που πάντως 

ενσωµατώνει hardware tokens. 

Η Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Ένωση για τις Έξυπνες Κάρτες (European Smart Card 

Industry Association – Eurosmart) που αποτελείται από 13 κορυφαίους προµηθευτές, 

έχει αναπτύξει πρότυπο ασφάλειας έξυπνων καρτών οι οποίες ενσωµατώνουν 

λογισµικό (“Protection Profile for Smart Cards with Embedded Software”), το οποίο 

και βασίζεται στο ITSEC. 

 

 

7.7 Συστάσεις για τη διαδικασία επαλήθευσης υπογραφής 

 

Η επαλήθευση των υπογραφών αποτελεί µία διαδικασία που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί: 

 

• Από φυσικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιώντας ένα τερµατικό (κατά 

κανόνα στην εταιρεία του παρόχου) και κατάλληλο λογισµικό επιχειρεί 

επαλήθευση της ληφθείσας υπογραφής. 

• Αυτοµατοποιηµένα, µε τη βοήθεια λογισµικού. 
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Ο νόµος αναφέρεται (Παράρτηµα IV, α) σε δεδοµένα που “εµφανίζονται στον 

επαληθεύοντα” (“displayed to the verifier”) µπορεί να ερµηνευθεί ως επαλήθευση 

αποκλειστικά από φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου 

η επαλήθευση µε χρήση λογισµικού αποτελεί τον κανόνα, και εποµένως 

περισσότερες διευκρινήσεις ίσως απαιτηθούν µελλοντικά. 

Επίσης, η έννοα της “εµφάνισης” µπορεί να συµπεριλαµβάνει τη χρήση 

οπτικοακουστικών µέσων. 

Το σύνολο των συστάσεων που αναφέρονται εδώ µπορεί να εκφραστεί 

συγκεντρωτικά µε τις ακόλουθες απαιτήσεις – πληροφορίες που θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµες στον επαληθεύοντα: 

 

• Η ταυτότητα του υπογράφοντος, όπως αυτή φανερώνεται από τα επί µέρους 

πεδία του πιστοποιητικού. 

• Η ταυτότητα της εκδότριας αρχής, όπως αυτή φανερώνεται από τα επί µέρους 

πεδία του πιστοποιητικού. 

• Το είδος της δέσµευσης που επιβάλλει το πιστοποιητικό στον υπογράφοντα 

και όλες οι υπόλοιπες πολιτικές πιστοποιητικών (certificate policies) που 

συµπεριλαµβάνονται. 

• Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού. 

• Οποιοσδήποτε περιορισµός χρήσης του πιστοποιητικού, τόσο στο επίπεδο του 

σκοπού όσο και στο επίπεδο σου ύψους της οικονοµικής συναλλαγής. 

• Επί µέρους πληροφορίες σχετικά µε τα πιστοποιητικά ολόκληρης της 

αλυσίδας των οντοτήτων πιστοποίησης (CAs Certificate Chain), 

συµπεριλαµβανοµένου και του αρχικού πιστοποιητικού (root certificate) της 

αλυσίδας. 

 

Τονίζεται από την EESSI η ανάγκη καθορισµού ενός “συγκεκριµένου 

συνόλου κανόνων” (“named set of rules”) και αυτό διότι η ικανοποίηση όλως των 

παραπάνω φαντάζει µάλλον αδύνατη πρακτικά, λόγω του χρόνου που θα απαιτηθεί 

για µια τέτοια συναλλαγή. 

Τέλος, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή 

συγκεκριµένων προδιαγραφών για τα “προϊόντα επαλήθευσης ηλεκτρονικών 

υπογραφών” τις οποίες οφείλουν οι πάροχοι να ακολουθήσουν, αλλά µόνο η εξαγωγή 
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συστάσεων. Η δήλωση του κατασκευαστή αναφορικά µε τήρηση των συστάσεων 

αυτών είναι το µόνο που είναι δυνατό να γίνει για ένα προϊόν επαλήθευσης 

υπογραφής, πράγµα που εξηγεί και το µη ορισµό ενός “ασφαλούς προϊόντος 

επαλήθευσης ηλεκτρονικών υπογραφών” από την πλευρά του νοµοθέτη. 

Η Επιτροπή για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές (Electronic Signature 

Committee) έχει δηµιουργηθεί ακριβώς µε σκοπό να παρέχει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (European Commission) συµβουλευτικού τύπου υπηρεσίες και να 

προβαίνει σε συστάσεις σχετικά µε: 

 

• Με τη διασαφήνιση των απαιτήσεων που ορίζονται στα Παραρτήµατα. 

• Θέτει κριτήρια για την καθοδήγηση των επιβλέπουσών αρχών (η ΕΕΤΤ για 

την Ελλάδα) κάθε χώρας στα επί µέρους καθήκοντα που εκείνες έχουν. 

• Καθορίζει γενικώς αποδεκτά πρότυπα όσον αφορά προϊόντα ηλεκτρονικών 

υπογραφών, τα οποία εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος III 

και της παραγράφου στ. του Παραρτήµατος II. 

 

 

7.8 Πολιτικές υπογραφών και πολιτικές πιστοποιητικών 

 

 Με τον όρο “πολιτική υπογραφών” (signature policy) ορίζονται “το σύνολο 

των κανόνων για τη δηµιουργία και επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών, 

συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων (CSPs), οι οποίοι αναγνωρίζονται ως έγκυροι 

και έχοντες νοµικό περιεχόµενο”. Τέτοιοι κανόνες είναι δυνατό, µεταξύ άλλων, να 

αφορούν: 

 

• Κανόνες για τη δηµιουργία υπογραφής, χρήση υλικού (hardware) 

συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής, τα είδα των αλγορίθµων που 

χρησιµοποιούνται. 

• Κανόνες για τη λειτουργία των παρόχων (CSPs), όπως η υποστήριξη 

χρονοσήµανσης κ.α. 

• Κανόνες που αφορούν τη διαδικασία επαλήθευσης συµπεριλαµβανοµένης της 

απαίτησης να κρατούνται αρχεία που παρέχουν πληροφορίες για τον ακριβή 
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χρόνο δηµιουργίας / επαλήθευσης της υπογραφής (time-stamped records of 

validation data). 

 

Χωρίς τη συµφωνία στην πολιτική χρήσης των υπογραφών, υπάρχει ασάφεια τόσο 

από την πλευρά του δηµιουργού όσο και από την πλευρά του επαληθεύοντα για το 

βαθµό ισχύος που αυτές έχουν. 

 Επίσης, µε τον όρο “πολιτικές πιστοποιητικών” αναφέρονται οι ενέργειες από: 

 

• Τον πάροχο (CAs) του πιστοποιητικού (αξιόπιστη διαπίστευση, λειτουργία 

καταλόγων, ενηµέρωση για αλλαγές ή αποσύρσεις πιστοποιητικών). 

• Τους υπογράφοντες (την κράτηση µυστικού του ιδιωτικού κλειδιού). 

• Τους αντισυµβαλλόµενους σε µία συµφωνία που επικυρώνεται µε 

ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (χρόνος λήξης του πιστοποιητικού ή άλλοι 

πρόσθετοι όροι). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ PKI 
 

8.1 Βασικές οντότητες µιας PKI 

 

 Στα πλαίσια µιας προσπάθειας απόδοσης ευθυνών που αντιστοιχούν στα µέρη 

που εµπλέκονται σε µία Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI) µπορούν να θεωρηθούν 

τα εξής µέρη ως συµµετέχοντες: 

 

• Ο συνδροµητής (subscriber – ‘S’) ενός ψηφιακού πιστοποιητικού, στο οποίο η 

ταυτότητά του είναι συνδεδεµένη µε ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδί. 

• Η Αρχή Πιστοποίησης (certification authority – ‘CA’) που εκδίδει τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά και η υπηρεσία εγγραφής (registration authority – ‘RA’), η 

οποία φέρνει σε πέρας τη διαδικασία αναγνώρισης του συνδροµητή. 

• Ο βασιζόµενος στην υπογραφή (relying party – ‘RP’) που λαµβάνει 

πληροφορίες ψηφιακά υπογεγραµµένες και ενεργεί εµπιστευόµενος το 

ψηφιακό πιστοποιητικό, αφού µε το δηµόσιο κλειδί του S διαπιστώνει ότι το 

µήνυµα έχει τον S ως αποστολέα. 

 

Για να απλοποιηθεί η παρακάτω ανάλυση, έχει γίνει η υπόθεση ότι η αρχή CA 

φέρνει σε πέρας και τις υποχρεώσεις της RA, δηλαδή η τελευταία ενσωµατώνεται στη 

CA. Επιπλέον είναι δυνατή, όπως έχει αναφερθεί στο σχετικό κεφάλαιο, η ύπαρξη 

στην πράξη πολλών αρχών CAs, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει µεταξύ τους µία 

αλυσίδα εµπιστοσύνης. Σε τέτοιες σύνθετες περιπτώσεις, πρέπει µεταξύ των 

εµπλεκοµένων µερών να υπάρχει ένας µηχανισµός διαχείρισης των υποχρεώσεων 

ανάµεσα στις αρχές C. Επιπλέον, πρέπει να όσο το δυνατό σαφέστερη η περιγραφή 

των υποχρεώσεων προς τους συνδροµητές αλλά και προς τους βασιζόµενους στην 

υπογραφή. Για τις ανάγκες τις εδώ ανάλυσης εξετάζονται οι τρεις παρακάτω σχέσεις: 

 

• S – CA 

• S – RP 

• CA – RP 
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Ή όπως φαίνονται στο σχήµα: 

 

 

S
Private 

Agreement 

Relying Party 
Agreement 

CA – End 
Entity  

Agreement 

Relying Party 

CA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Περιπτώσεις αντιδικίας µεταξύ των µελών µιας PKI 

 

 Μερικά από τα παραδείγµατα συµβάντων – περιπτώσεων που µπορούν να 

οδηγήσουν σε διαφωνία τα µέρη µιας PKI όσον αφορά τις ευθύνες τους είναι: 

 

• Η έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του S, πράγµα που είναι δυνατό 

να οδηγήσει σε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της ιδιωτικής υπογραφής του S. 

• Η παράλειψη ανάκλησης πιστοποιητικού εκ µέρους της CA ή λάθος 

ανάκλησή του. 

• Η δηµιουργία πιστοποιητικού και η µετέπειτα λαθεµένη συσχέτισή του µε την 

ταυτότητα άλλου προσώπου, λόγω χρήσης του δηµόσιου κλειδιού του 

τελευταίου. 

• Περιστατικά που βασίζονται στην έλλειψη µηχανισµών ασφάλειας δεδοµένων 

που χρησιµοποιούνται για την έκδοση πιστοποιητικών. 

• Περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αποθετήρια 

πιστοποιητικών ή λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών (CRLs) όταν αυτό είναι 

απαραίτητο για τη βεβαίωση εγκυρότητας ενός πιστοποιητικού. 
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Μια εκτενής ανάλυση σχετικά µε τους κινδύνους χρήσης των PKI από τη µεριά 

των χρηστών είναι αυτή δύο κορυφαίων επιστηµόνων στον τοµέα της κρυπτογραφίας 

και της ασφάλειας υπολογιστικών συστηµάτων, αντίστοιχα, Ellison και Schneier στο 

άρθρο τους “Ten Risks of PKI: What you ‘re Not Being Told About Public Key 

Infratructure” (2000). 

 

8.3 Υπόθεση 

 

 Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει προσπάθεια παράθεσης µιας υπόθεσης 

µε επίκεντρο πάντα µία PKI, στο οποίο θα γίνει ένας αρχικός επιµερισµός ευθυνών 

αλλά και ορισµένες παρατηρήσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, επιτροπές ης 

ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επισηµάνει την ανάγκη εξέτασης τέτοιων σεναρίων, ώστε 

να εντοπιστούν οι ασάφειες στην εφαρµογή νόµων και οδηγιών και µε αυτό τον 

τρόπο να δηµιουργηθούν οι βάσεις για ένα πιο σαφές κανονιστικό πλαίσιο (τόσο σε 

αυτό της τυποποίησης των τεχνολογιών όσο και  σε επίπεδο νοµοθεσίας). 

 Ας υποτεθεί ότι ο RP λαµβάνει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα συνοδευόµενο από 

ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή και το οποίο εµφανίζεται να έχει αποστολέα και 

συντάκτη τον S. Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από την αρχή CA κει είναι 

 112 



είτε επισυναπτόµενο στο ίδιο το µήνυµα είτε ο RP το αποκτά µέσω του διαδικτύου 

από το αποθετήριο πιστοποιητικών της CA (online reporitory). 

 Ο RP επαφίεται στη γνησιότητα – εγκυρότητα του µηνύµατος, το οποίο του 

δίνει οδηγία να προβεί σε χρηµατική αποζηµίωση προς τρίτο πρόσωπο (έστω τον C). 

Ο S ισχυρίζεται ότι ποτέ δε συνέταξε ή έστειλε µήνυµα και επιρρίπτει την ευθύνη 

στον RP ή/και στη CA, ενώ τα χρήµατα έχουν ήδη δοθεί. 

 Ο S δεν έχει γνώση σχετικά µε το πώς το ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο 

µήνυµα στάλθηκε στον RP. Η παρέµβαση ενός τρίτου προσώπου Χ και η πρόσβασή 

του στο ιδιωτικό κλειδί, το οποίο και είναι καταχωρηµένο στον υπολογιστή του S, 

εκλαµβάνεται σαν ενδεχόµενη εξήγηση από τα εµπλεκόµενα µέρη χωρίς να είναι 

όµως δυνατό να στοιχειοθετηθεί. Το αποτέλεσµα είναι να απαιτείται ο επιµερισµός 

των ευθυνών (liabilities allocation) µεταξύ των S, RP και CA. 

 

 
 

8.4 Έκδηλη αβεβαιότητα 

 

 Σε περίπτωση απουσίας συµβολαίων µεταξύ S και RP, το οποίο θα φροντίζει 

για τον επιµερισµό των ευθυνών σε περιπτώσεις ύπαρξης µη εξουσιοδοτηµένων 

µηνυµάτων, ο S υποχρεώνεται ουσιαστικά να αποδείξει ενώπιον δικαστικών αρχών 

τον τρόπο µε τον οποίο ‘πλαστογραφήθηκε’ η υπογραφή του σε ένα έγγραφο χωρίς ο 

ίδιος να έχει γνώση. Είναι απαραίτητη , για παράδειγµα, η προσκόµιση στοιχείων που 

θα υποδηλώνουν είτε την υποκλοπή του ιδιωτικού κλειδιού από άλλο φυσικό 

πρόσωπο καθόσο χρόνο εκείνος βρισκόταν µακριά από τον εν λειτουργία υπολογιστή 

του (όπως κάποιες φορές γίνεται στη διάρκεια της εργασίας) ή ακόµα την επίδραση 

ενός λογισµικού τύπου “δούρειου ίππου” (“trojan horse virus”), όπως είναι ο Back 

Ofice 2002, το οποίο παρείσφρησε στον υπολογιστή του S και υπέκλεψε το ιδιωτικό 
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κλειδί για λογαριασµό τρίτου. Σε µια τέτοια διαφωνία, είναι εκ πρώτης όψεως 

εµφανές το πλεονέκτηµα του RP, η θέση του οποίου από την (θεσπισµένη νοµικά) 

ισχύ της υπογραφής, η οποία µάλιστα έχει πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια ισχυρών 

κρυπτογραφικών αλγόριθµων και γενικά ικανοποιεί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις 

για να χαρακτηριστεί ως “προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή” (advanced electronic 

signature). 

 

 Τέτοιες περιπτώσεις “έκδηλης αβεβαιότητας” (“evidential uncertainty”) 

οφείλονται περισσότερο στην ίδια τη φύση της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται 

παρά στον ίδιο το νόµο: 

 

i. Η τεχνολογία αυτή παρέχει εγγυήσεις αναντίρρητης συσχέτισης του ιδιωτικού 

µε το δηµόσιο κλειδί για την υπογραφή, ωστόσο δεν παρέχει αποκλειστικές 

εγγυήσεις σχετικά µε το ποιος χρησιµοποίησε το ιδιωτικό κλειδί για να 

υπογράψει το µήνυµα. Αυτό είναι κάτι που αποµένει να συναχθεί από τα 

δεδοµένα της υπόθεσης. Είναι αυτονόητο πως οι εγγυήσεις αυτές εξασθενούν 

όταν το ιδιωτικό κλειδί φυλάσσεται και διαχειρίζεται από τεχνολογικά 

εγκεκριµένο λογισµικό / υλικό. Στην περίπτωση, αντίθετα, που στη 

διαδικασία δηµιουργίας της ψηφιακής υπογραφής χρησιµοποιούνται τεχνικές 

βιοµέτρησης για την ταυτοποίηση της γνησιότητας, τα στοιχεία που 

συσχετίζουν τη βούληση του S µε το υπογραφόµενο από αυτόν κείµενο είναι 

µάλλον ατράνταχτα. 

ii. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για τις ψηφιακές υπογραφές δεν παρέχει τη 

δυνατότητα διάκρισης του S από τον Χ, αν ο δεύτερος όντως έχει διαπράξει 

υποκλοπή εις βάρος του πρώτου, πράγµα που στην περίπτωση της ιδιόχειρης 

υπογραφής είναι δυνατό να εξακριβωθεί µε κατάλληλα µέσα. 

 

 

8.5 Ύπαρξη αµέλειας 

 

 Ανάµεσα στους ισχυρισµούς του RP, είναι πιθανό να υπάρξει και αυτός της 

αµέλειας του S ή/και της S όσον αφορά τη διαφύλαξη του ιδιωτικού κλειδιού , κάτι 

που εµπλέκει τη νοµική αντιµετώπιση ακόµα περισσότερο. Ο S µε τη σειρά του είναι 

δυνατό να κατηγορήσει την αρχή πιστοποίησης CA για ελλιπή διαφύλαξη του 
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ιδιωτικού κλειδιού ή για αµέλεια ανάκλησής του στην περίπτωση που διαπιστώθηκε 

πρόβληµα µε αυτό (άρθρο 6.2 του Π∆ 150/2001).  

 Πρέπει να παρατηρηθεί εδώ πως σε περίπτωση µη ύπαρξης παρόµοιας 

δικαστικής διαµάχης στο παρελθόν, είναι δύσκολη η διασαφήνιση των 

συγκεκριµένων άρθρων και διατάξεων που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον 

καθορισµό ευθυνών σε ένα σενάριο σαν αυτό που περιγράφηκε ως τώρα. 

 

8.6 Μέθοδοι διευθέτησης νοµικών διαφορών σε µία PKI 

 

 Γενικά, υπάρχουν τρεις µέθοδοι – στρατηγικές που βοηθούν να γίνουν 

σαφέστερες οι περιπτώσεις νοµικής αβεβαιότητας στο περιβάλλον µιας PKI: 

 

i. Ιδιωτικά συµβόλαια που θα αναφέρουν τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και 

τους τυχόν περιορισµούς που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διαπίστευσης ανάµεσα στον αποδέκτη των υπηρεσιών διαπίστευσης και τον 

παρόχου αυτής, τα οποία και θα επιµερίζουν τις ευθύνες ανάµεσα στα 

εµπλεκόµενα µέρη σε περιπτώσεις διαφωνιών ή παραλείψεων. 

ii. Η ύπαρξη παρόµοιων παλαιότερων περιπτώσεων που αναπόφευκτα 

λειτουργούν ως οδηγός για τη διελεύκανση των ασαφειών που προκύπτουν. 

Κάτι τέτοιο ωστόσο φαίνεται να έχει αξία µόνο στο µέλλον, όταν τα 

περιβάλλοντα PKI ήδη θα έχουν αναπτυχθεί και ωριµάσει λειτουργικά και θα 

έχει εποµένως αποκτηθεί η εµπειρία διαχείρισης από όλα τα µέρη που τα 

απαρτίζουν. 

iii. Η ύπαρξη στενότερου κανονιστικού πλαισίου τόσο νοµικού όσο και στον 

τοµέα της τυποποίησης της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται, κάτι που έχει 

ήδη θιχτεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

8.7 ∆ιµερείς συµφωνίες για τη διευθέτηση ευθυνών 

 

Η ύπαρξη των ιδιωτικών συµφωνιών ανάµεσα στα µέρη που απαρτίζουν µια 

PKI θα επιχειρηθεί στη συνέχεια να αναλυθεί. Οι συµφωνίες αυτές είναι δυνατό να 

εµφανίζονται µε τη µορφή: 
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• Της σαφούς εκφρασµένης παραίτησης της ευθύνης χωρίς την ύπαρξη 

συµβολαίου (non-contractual disclaimers) εκ µέρους συνήθως του παρόχου 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής πιστοποίησης. Τέτοια µπορεί να είναι µία σχετική 

δήλωση σε ιστοσελίδα από όπου ένας χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στις 

λίστες των πιστοποιητικών (CRLs) κατέχοντας ο ίδιος την ευθύνη σχετικά µε 

το αν στηρίζεται ή όχι στις πληροφορίες αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η δήλωση αυτή να µην είναι δυνατό να διαφύγει της προσοχής του χρήστη. 

• Των όρων σε ένα συµβόλαιο µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών για τη 

διευθέτηση τυχόν διαφωνιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα συµβόλαια αυτά 

υπόκεινται στον έλεγχο γενικότερων νοµικών διατάξεων (όπως ο νόµος για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές ή άλλοι) και είναι δυνατό κάποιοι όροι τους να 

αποδειχτούν καταχρηστικοί σε βάρος των ασθενών µερών (ιδιώτες 

καταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις). 

• Την ασφάλιση της CA σε ασφαλιστικό φορέα έναντι του κινδύνου πληρωµής 

οικονοµικής αποζηµίωσης. Μία τέτοιου είδους ασφαλιστική αγορά έχει ήδη 

αρχίσει να αναπτύσσεται στο εξωτερικό. Η εταιρεία St Paul Insurance 

Company και οι Lloyds of London παρέχουν ασφαλιστικά ‘πακέτα” σε 

εταιρείες παρόχους CΑs που αφορούν χρηµατικές διεκδικήσεις έναντι των 

τελευταίων για οικονοµικές απώλειες από αποζηµιώσεις για εσφαλµένη ή 

ενάντια στο νόµο χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών ή υπηρεσιών που 

σχετίζονται µε αυτά. 

 

8.8 Εταιρείες ηλεκτρονικής διαπίστευσης και επίπεδα παρεχοµένων 

πιστοποιητικών 

 

Μια σειρά οργανισµών – εταιρειών που παρέχουν προς το κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής πιστοποίησης παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα δικό τους πλαίσιο 

κανόνων – όρων στα πλαίσια συµφωνιών µε τους πελάτες τους είναι οι: 

 

• Entrust.net (µε έδρα το Τέξας κει γραφεία στις ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλη 

Βρετανία, Ελβετία, Γερµανία, Ιαπωνία κλπ.) 

• 128i (µε έδρα τη Νέα Ζηλανδία) 
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• Identrus (σχηµατίστηκε από οκτώ οικονοµικούς οργανισµούς µεταξύ των 

οποίων και οι: Bank of America, Chase Manhattan, Deutsche Bank κ.α.) 

• Globalsign (µε έδρα το Βέλγιο) 

• Verisign (πολυεθνική εταιρεία, πρωτοπόρος στον τοµέα της κρυπτογραφίας) 

 

Το νοµικό πλαίσιο ιδιωτικών συµφωνητικών της Verisign είναι ίσως το 

καλύτερα και λεπτοµερέστερα τεκµηριωµένο σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα, µε 

εξαίρεση αυτό της Globalsign, µε το οποίο µοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία. Το 

πλαίσιο αυτό, µε το όνοµα Certification Practice Statement – CPS, αφορά επί µέρους 

κανονισµούς για τους τοµείς εφαρµογής των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, τους 

όρους έκδοσης, αποδοχής, ανάκλησης κλπ. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί ως πλαίσιο 

αναφοράς το CPS (µε τη µορφή case study) και θα παρατεθούν οι βασικότερες αρχές 

του. 

Η Verisign προσφέρει τρία επίπεδα πιστοποιητικών: 

 

• Class 1 Certificates  

Εκδίδονται για χρήση µόνο από ένα άτοµο και επιβεβαιώνουν ότι το 

αντίστοιχο όνοµα ή ψευδώνυµο καθώς και η ηλεκτρονική του διεύθυνση 

ανήκουν στον κατάλογο της Verisign. Έχουν πεδίο χρήσης την περιήγηση στο 

internet και την ασφαλή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

∆εν αποτελούν εχέγγυα µέθοδο απόδειξης της γνησιότητας του χρήστη, ενώ 

το όνοµα / ψευδώνυµο του τελευταίου χαρακτηρίζεται ως µη επαληθεύσιµη 

πληροφορία (“Nonverified Subscriber Information” – NSI). Όπως είναι 

αναµενόµενο, δεν προορίζεται για εµπορική χρήση. 

• Class 2 Certificates 

Πρόκειται και πάλι για ατοµικά πιστοποιητικά. Εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 

που παρέχονται από αυτό δεν έρχονται σε αντίθεση µε στοιχεία βάσεων 

δεδοµένων τόσο της Verisign όσο και των άλλων εταιρειών, οργανισµών, µε 

τους οποίους συνεργάζεται. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, έχουν εφαρµογή σε συναλλαγές χαµηλού κινδύνου (“low risk” 

transactions), χρήσεις διαπιστευµένης αλλαγής κωδικού και on-line πληρωµές 

ορισµένων συνδροµών. ∆εν εξασφαλίζουν πλήρη νοµική κάλυψη για την 
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ταυτότητα του χρήστη, ενώ και εδώ οι πληροφορίες που περιέχονται στα 

πιστοποιητικά θεωρούνται ως µη επαληθεύσιµες (NSI). 

• Class 3 Certificates 

Εκδίδονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε οργανισµούς ή εταιρείες. Απαιτείται η 

φυσική παρουσία του πελάτη ενώπιον κάποιας τρίτης αρχής η οποία θα 

εξακριβώσει την ταυτότητά του (π.χ. συµβολαιογράφος) και τον επιπλέον 

έλεγχο ταυτοποίησης των στοιχείων του πελάτη σε άλλες βάσεις δεδοµένων 

(δηµοτολόγια κλπ.). Απαιτείται από το συνδροµητή η τήρηση των κανόνων 

ασφαλούς δηµιουργίας και διαφύλαξής τους και χρησιµοποιούνται κυρίως σε 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, τραπεζικές συναλλαγές µέσω internet 

κλπ. 

 

Οι επί µέρους όροι του CPS αφορούν διακανονισµό ευθυνών µεταξύ συνδροµητών, 

των ενδεχόµενων αποδεκτών ηλεκτρονικά υπογεγραµµένων εγγράφων, οργανισµών 

και ασφαλιστικών φορέων. 

 

8.9 Αρχές του συµφωνητικού της εταιρείας ηλεκτρονικών διαπιστεύσεων 

Verisign µε τους συνδροµητές της 

 

8.9.1 Ευθύνες συνδροµητή 

 

 Οι ευθύνες του πελάτη της Verisign ως συνδροµητή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

πιστοποίησης (subscriber liability) αναφέρονται στους παρακάτω όρους: 

 

i. Όροι σχετικοί µε την κατανόηση των διαδικασιών µιας PKI, της προστασίας 

του ιδιωτικού κλειδιού και την αποδοχή των όρων του ίδιου του συµβολαίου. 

Περιλαµβάνουν παραδοχές εκ µέρους του συνδροµητή ότι έχει λάβει την 

απαιτούµενη κατάρτιση όσον αφορά και τη χρήση του περιβάλλοντος και του 

λογισµικού / υλικού που σχετίζεται µε την παραγωγή, επαλήθευση και 

διαφύλαξη των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Οι συνδροµητές αναγνωρίζουν 

ότι παραµένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι όσον αφορά τα ζητήµατα 

προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού τους από υποκλοπή, παραποίηση καθώς 

και από τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του πιστοποιητικού. 

 118 



ii. Με την αποδοχή χρήσης του πιστοποιητικού, ο συνδροµητής αποδέχεται 

αυτόµατα ότι τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό 

είναι αληθείς και το ίδιο το πιστοποιητικό περιορίζεται µόνο για το εύρος 

χρήσεων που έχει γι’ αυτό προσδιοριστεί, λαµβάνοντας υπ’ όψη και τον τύπο 

του πιστοποιητικού. 

iii. Ο χρήστης του πιστοποιητικού συµφωνεί ότι η Verisign και όλοι οι 

συνεργαζόµενοι µε αυτή φορείς και συνεργάτες δε φέρουν καµία ευθύνη όσον 

αφορά ζητήµατα απώλειας ή ζηµιάς που προκύπτουν από: 

• Παρερµηνεία των χρήσεων του πιστοποιητικού η οποία παραβιάζει το 

νόµο και η αδυναµία του χρήστη να αποδείξει ότι δεν ενήργησε είτε µε 

αµέλεια είτε µε δόλο. 

• Αδυναµία επαρκούς προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού. 

iv. Ο συνδροµητής φέρει όλες τις νοµικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων, ακόµα και 

στην περίπτωση που οι τελευταίοι προβαίνουν σε ενέργειες στηριζόµενοι σε 

εσφαλµένη ερµηνεία των κανονισµών χρήσης του πιστοποιητικού. Κάτι 

τέτοιο σηµαίνει πως στο παράδειγµα των τριών οντοτήτων S, RP, CA που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ο S καθίσταται υπόλογος στη διαφωνία του µε τον 

RP. 

v. Ο ίδιος ο συνδροµητής εγγυάται µε δική του ευθύνη ότι η χρήση του 

ονόµατός του ή ενός ψευδώνυµου δεν προκαλεί σύγχυση µε ονοµασίες άλλων 

φυσικών ή νοµικών προσώπων και δεν προβαίνει σε κατά παράβαση χρήση 

εµπορικών ονοµάτων εταιρειών, εµπορικών σηµάτων και γενικά δεν 

παραβιάζει το νόµο. 

 

 

8.9.2 Υποχρεώσεις σχετικές µε αυτόν που βασίζεται στην αξιοπιστία της 

υπογραφής 

 

 Το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον αποδέκτη του ηλεκτρονικά 

υπογεγραµµένου εγγράφου, δηλαδή τον RP, επικεντρώνεται στις εξής: 

 

i. Οι αποδέκτες τω πιστοποιητικών µπορούν να επαφίονται στην ηλεκτρονική 

υπογραφή ενός συνδροµητή αν αυτή δηµιουργήθηκε µέσα στα χρονικά όρια 
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εγκυρότητας του πιστοποιητικού στο οποίο αντιστοιχεί, κάτι που είναι δυνατό 

να εξακριβωθεί µε σαφή και εύληπτο τρόπο από τον αποδέκτη. 

ii. Το αποθετήριο πιστοποιητικών της Verisign (Verisign Repository) αποτελεί 

µια συλλογή από βάσεις δεδοµένων, όπου το κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση 

σε πληροφορίες που σχετίζονται µε τα πιστοποιητικά συνδροµητών (όσα 

στοιχεία επιτρέπεται να εµφανίζονται), όπως και την περίοδο εγκυρότητάς 

τους. Στη σχετική ιστοσελίδα, κάτω από την ένδειξη “Certificate Status and 

Information” ο οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα: α) να βρει την τρέχουσα 

κατάσταση ενός ονόµατος (“Check the Status of a Digital ID”), β) να έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες της λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών (“Find the 

certification Revocation List”). 

Η πρώτη επιλογή φέρνει το χρήστη σε ένα περιβάλλον από όπου έχει τη 

δυνατότητα αναζήτησης του Digital ID ενός χρήστη µε την εισαγωγή 

στοιχείων ονόµατος, ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή σειριακού αριθµού και 

πάτηµα του πλήκτρου αναζήτησης. Πάνω από το πλήκτρο αυτό υπάρχει µία 

σαφής ένδειξη που υποδεικνύει ότι η λήψη πληροφοριών από το site της 

Verisign συνεπάγεται και την αποδοχή συγκεκριµένων κανόνων (“By clicking 

the SEARCH button you accept the terms of your Relying Party Agreement”). 

Η επιλογή από το χρήστη της ίδιας της δήλωσης οδηγεί τον ενδιαφερόµενο 

στη σχετική σελίδα όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η συµφωνία (Relying 

Party Agreement – RPA), σύµφωνα µε την οποία η µη συµφωνία του 

αναγνώστη προς όλους τους αναγραφόµενους όρους ισοδυναµεί µε τη µη 

εξουσιοδότησή του για πρόσβαση και κατά συνέπεια χρήση των υπηρεσιών 

πληροφόρησης που παρέχει η Verisign. Εδώ αναφέρονται όρι όπως 

περιορισµοί ευθύνης από πλευράς της Verisign και δίνονται παροχές 

εγγυήσεων για την ακρίβεια των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις 

λίστες CRLs. 

Η δεύτερη επιλογή φέρνει τον ενδιαφερόµενο σε σελίδα που περιέχει 

κατάλογο από όπου µπορεί να επιλέξει τον τύπο του πιστοποιητικού για το 

οποίο ενδιαφέρεται. Οδηγίες και κανονισµοί παρέχονται από δύο ενδείξεις της 

Verisign στην ιστοσελίδα, τη “CRL Usage Argeement” και την “Readme.txt”, 

οι οποίες αµφότερες οδηγούν στη σελίδα περιγραφής των όρων συµφωνίας 

για τις λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών (“Certificate Revocation List Usage 

Agreement – CRLUA”). 
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8.9.3 Συνεργαζόµενες αρχές πιστοποίησης 

 

 Οι αρχές έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (Issuing Authorities – IA) που 

δεν είναι κάτω από τον άµεσο έλεγχο της Verisign πρέπει να ικανοποιούν 

συγκεκριµένα κριτήρια προκειµένου να συµµετάσχουν στην Υποδοµή ∆ηµοσίου 

Κλειδιού (PKI) της Verisign. Πρέπει, για παράδειγµα, να έχουν τη δυνατότητα 

ανάληψης των ευθυνών και των κινδύνων που συνεπάγεται η έκδοση πιστοποιητικών 

καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης εγγυήσεων για λάθη και παραλείψεις. Στα πλαίσια 

αυτού του στόχου, είναι αναγκαία η συνυπογραφή µιας διµερούς συµφωνίας (IA 

Agreement) µε τη Verisign. 

 Οι συνεργαζόµενες αρχές πρέπει επιπλέον να υποστούν δοκιµαστικούς 

ελέγχους, ώστε να εξακριβωθεί η αξιοπιστία συστηµάτων, εργαζοµένων και 

εταιρικών διαδικασιών. Οφείλουν φυσικά να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

υπολογιστικά συστήµατα για τον έλεγχο διακίνησης των πιστοποιητικών και 

ασφαλώς για την αποφυγή υποκλοπών, παραποιήσεων και περιπτώσεων µη 

εξουσιοδοτηµένης χρήσης των ιδιωτικών κλειδιών. 

 Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους, κατέχουν την ευθύνη για την 

πληρωµή ανάλογου ποσού αποζηµίωσης στους συνδροµητές αν τα πιστοποιητικά των 

τελευταίων δεν έχουν ανακληθεί ή η ηµεροµηνία ισχύος τους δεν έχει υπερβεί το 

προκαθορισµένο όριο. 

 

8.9.4 Περιορισµοί χρηµατικών εγγυήσεων από την πλευρά των αρχών 

πιστοποίησης 

 

i. Το συµβόλαιο CPS (Certification Practices Statement) προβλέπει την πλήρη 

και χωρίς όρους αποζηµίωση που αντιστοιχεί στο ποσό της συνδροµής σε 

συνδροµητές που παραιτήθηκαν του δικαιώµατος χρήσεις του πιστοποιητικού 

µέσα σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών από την έκδοσή του. Μετά το πέρας 

αυτού του χρονικού διαστήµατος, αποζηµιώσεις δίνονται από τη Verisign 

µόνο αν παραβιάζονται όροι του CPS ή του πλάνου προστασίας της Verisign 

(Netsure Protection Plan – NPP), το οποίο και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια 

του κεφαλαίου. 
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ii. Σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στην εφαρµογή του Netsure 

Protection Plan, η Verisign και οι εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζεται 

διατηρούν πολύ περιορισµένες τις παρεχόµενες εγγυήσεις, µε το µεγαλύτερο 

µέρος του συµβολαίου CPS να αναφέρεται σε αποποιήσεις ευθυνών όσον 

αφορά τις εγγυήσεις αυτές. Παρέχουν εν τούτοις τη διαβεβαίωση για την 

ασφάλεια των κρυπτογραφικών µεθόδων που χρησιµοποιείται για τη 

δηµιουργία και διαφύλαξη του ιδιωτικού κλειδιού. Πιο συγκεκριµένα, η 

Verisign και οι συνεργαζόµενοι µε αυτή φορείς: 

• ∆εν εγγυώνται για την ακρίβεια, αξιοπιστία και καταλληλότητα από 

την άποψη του σκοπού (fitness for purpose) οποιασδήποτε 

πληροφορίας περιέχεται στα πιστοποιητικά ή µπορεί να καταστεί 

προσβάσιµη µε τη βοήθεια αυτών. 

• ∆εν εγγυώνται την “αδυναµία απάρνησης” (non-repudiation) από 

κάποιο χρήστη για οποιοδήποτε πιστοποιητικό. 

• ∆εν εγγυώνται για κανενός είδους λογισµικό (!!). 

iii. Η Verisign και οι συνεργαζόµενοι µε αυτή φορείς δεν αποδέχονται 

οποιεσδήποτε ευθύνες για άµεσες, έµµεσες ή τυχαίες ζηµιές, όπως είναι για 

παράδειγµα η απώλεια δεδοµένων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση 

ψηφιακών πιστοποιητικών, ψηφιακών υπογραφών ή άλλης σχετικής 

υπηρεσίας. 

iv. Το CPS καθορίζει επίσης τα ποσά στα οποία περιορίζονται οι ευθύνες της 

Verisign όσον αφορά βάσιµους ισχυρισµούς εναντίον της από οποιουσδήποτε 

τρίτους (δηλαδή όχι απαραίτητα πελάτες της) ως εξής, ανάλογα µε τον τύπο 

του πιστοποιητικού: 

Class 1 – US$ 100 

Class 2 – US$ 5.000 

Class 1 – US$ 100.000 

 

8.9.5 Όροι ασφαλιστικού προγράµµατος αρχής πιστοποίησης 

 

 Το πρόγραµµα Netsure Protection Plan (the ‘Plan’) παρέχεται από τη Verisign 

και υποστηρίζεται από τους Lloyds of London. Έχει σχεδιαστεί για την παροχή 

αυξηµένων εγγυήσεων ασφάλειας στους συνδροµητές υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
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πιστοποίησης της Verisign. Αφορά αποκλειστικά το κοµµάτι των συνδροµητών 

(“Netsure Subscribers”) για τους οποίους έχει εκδοθεί συγκεκριµένης κλάσης 

πιστοποιητικό µετά από συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, ενώ δεν αφορά περιπτώσεις στις 

οποίες έχουν εκδοθεί προσωρινά ή χωρίς χρηµατική επιβάρυνση ή δοκιµαστικής 

χρήσης (demo) πιστοποιητικά. 

 Για αυτές τις περιπτώσεις, οι όροι και οι εγγυήσεις που αναφέρονται στο CPS 

αντικαθίστανται από εκείνους του NPP, του οποίου οι κύριοι όροι είναι: 

 

i. Οι περιορισµένες εγγυήσεις (limited warranties) παρέχουν προστασία ενάντια: 

• Στη δηµόσια έκθεση προσωπικών δεδοµένων που προκύπτον από 

πιστοποιητικά, χωρίς να έχει προηγουµένως εξασφαλιστεί η 

συγκατάθεση του συνδροµητή. 

• Σε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, ή µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη του 

µυστικού κλειδιού ή σε απώλεια του πιστοποιητικού. 

• Σε εσφαλµένη αντιστοίχηση πιστοποιητικού µε κάποιο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει τον αποδέκτη σε 

παρανοήσεις. 

• Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάκληση του πιστοποιητικού 

όταν αυτή επιβάλλεται για συγκεκριµένους λόγους ασφαλείας ή έχει 

ζητηθεί από το χρήστη. 

Οι καλυπτόµενοι (Covered Persons) από αυτό το συµβόλαιο κατέχουν τη 

δυνατότητα λήψης αποζηµίωσης έναντι ζηµιών που προέκυψαν σαν συνέπεια 

παραβίασης ενός ή περισσότερων από τις παραπάνω εγγυήσεις. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι καλυπτόµενοι διαθέτουν επίσης το δικαίωµα  να απαιτήσουν 

την απόσυρση του πιστοποητικού και τη λήψη του πλήρους ποσού που είχαν 

ως τότε καταβάλλει ως συνδροµή για την παροχή πιστοπίησης στην εταιρεία 

Verisign. 

ii. Εξαιρέσεις στις εγγυήσεις αυτές υπάρχουν σε περιπτώσεις απώλειας ή 

καταστροφής του πιστοποιητικού από τον καλυπτόµενο, γεγονός που 

προκύπτει ως έννοµη συνέπεια: 

• ∆ικής τους αµέλειας ή καθυστέρησης επικοινωνίας για αίτηση 

ανάκλησης πιστοποιητικού. 
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• ∆ικής τους αποτυχίας όσον αφορά τη λήψη ικανών µέτρων 

προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού. 

• ∆ικής τους αποτυχίας για λήψη ικανών µέτρων προστασίας όσον 

αφορά τις µεθόδους – διαδικασίες δηµιουργίας και επαλήθευσης της 

ψηφιακής υπογραφής. 

• Ενεργειών από άλλα πρόσωπα που έχουν ως αποτέλεσµα ζηµιές σε 

πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές υποδοµές (όπως είναι για 

παράδειγµα οι ιοί σε υπολογιστικά συστήµατα). 

• Αποτυχίας της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, των αποθηκευτικών 

µέσων (σκληροί δίσκοι κλπ.) ή περιπτώσεων διακοπής της 

ηλεκτροδότησης. 

• Παράνοµων ενεργειών του καλυπτόµενου ή του προσώπου που 

επαφίεται στο ψηφιακό πιστοποιητικό. 

iii. Τα όρια αποζηµίωσης εξαρτώνται από το είδος του πιστοποιητικού του 

καλυπτόµενου προσώπου. Η Verisign δεσµεύεται ως προς την παροχή 

αποζηµίωσης στον καλυπτόµενο σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε 

όρου της εγγύησης. Τα ποσά αυτά της αποζηµίωσης πρέπει να σηµειωθεί ότι 

δίδονται στη διάρκεια επιχειρησιακής ισχύος του αντίστοιχου πιστοποιητικού 

στο οποίο αναφέρονται, και τα ποσά τους ανέρχονται σε: 

Class 1 Certificate: US$ 1.000 

Class 2 Certificate: US$ 25.000 

Class 3 Certificate: US$ 50.000 

Παρέχονται επίσης αντίστοιχες αποζηµιώσεις και σε άλλο πρόσωπο πλην των 

καλυπτόµενων συνδροµητών όταν υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης 

οποιουδήποτε όρου της εγγύησης σε ποσά που ανέρχονται σε: 

Class 1 Certificate: US$ 100 

Class 2 Certificate: US$ 5.000 

Class 3 Certificate: US$ 100.000 
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Συντοµογραφίες 
 

ABA American Bar Association 
ALGO Algorithms Group 
ANSI  American National Standards Institute 
ATM Asynchronous Transfer Mode 
BS British Standard  
CA Certificate Authority  
CPS Certification Practices Statement 
CRL Certificate Revocation List 
CSP Certification Service Provider 
CSPS Cryptographically Secure Pseudorandom Sequences 
DES  Data Encryption Standard 
EA European co-operation for Accreditation  
EC European Commuity 
EDI Electronic Data Interchange  
EESSI European Electronic Signature Standardization Initiative 
ETSI European Telecommunications Standards Institute 
FIPS  Federal Information Processing Standards  
GDSL German Digital Signature Law  
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IA Issuing Authorities  
ICC International Chamber of Commerce  
ICTSB Information and Communications Technologies Standards Board 
IDEA  International Data Encryptio Algorithm 
IETF  Internet Engineering Task Force 
IP  Internet Protocol 
ISO International Standards Organization  
ISP Internet Service Providers  
ITS Information Technology Security  
ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 
ITU Internation Telecommunications Union  
MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
NIST National Institute of Standards  
NP  Nondeterministic Polynomial  
NPP Netsure Protection Plan  
NSI Nonverified Subscriber Information 
PCA Policy Certification Authorities 
PCA Policy Certification Authority  
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PCMCIA  Personal Computer Memory Card International Association 
PDA Personal Digital Assistants  
PGP Pretty Good Privacy 
PKCS Public Key Cryptography Standards  
PKI  Public Key Infrastructure  
PPA Policy Approval Authority  
PRNG Pseudo-Random Number Generators 
RA Registration Authority  
RP Relying Party 
RPA Relying Party Agreement  
RSA-algorithm Rivest-Shamir-Adleman algorithm 
SCD Signature-Creation Data  
SDNS Secure Domain Name System 
SET Secure Electronic Transactions  
SETA Singapore Electronic Transactions Act  
SHA Ssecure Hash Algorithm  
SSH Secure Shell 
SSL Secure Socket Layer 
SVD Signature-Verification Data  
TCSEC  Trusted Computer Security Evaluation Criteria 
TSA Time Stamping Authority  
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 
URL Universal Resource Locator 
W3C World Wide Web  
XML Extensible Markup Language 
ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδροµείων  
ΦΕΚ  Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. Κβαντική κρυπτογραφία 

Παρακάτω παρατίθεται ένα αρκετά αναλυτικό παράδειγµα επίδειξης του 

κβαντικού πρωτοκόλλου κρυπτογραφίας. Έστω ότι ο Α επιθυµεί να στείλει το 

µήνυµα "111110010100" στο Β. Τότε για κάθε ένα ψηφίο, επιλέγει στην τύχη µία 

κλίση πόλωσης είτε κάθετη, "(" (0 µοίρες ("|") για το "0" και 90 µοίρες ("?") για το 

"1"), είτε διαγώνια, "(" (45 ("(") µοίρες για το "0" και 135 ("\") µοίρες για το "1") και 

τοποθετεί ανάλογα το κελί Pockels που έχει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ίδιο ψηφίο 

µπορεί να κωδικοποιηθεί είτε µε φωτόνιο κάθετης είτε µε φωτόνιο οριζόντιας 

πόλωσης και η απόφαση ως προς το ποιο από τα δύο θα γίνει, παίρνεται τυχαία. 

Έστω, για παράδειγµα, ότι η διαδικασία που είχε την παρακάτω εξέλιξη για τον Α: 

 

 
   

Η τρίτη γραµµή του πίνακα δείχνει την πόλωση των φωτονίων που στέλνονται π.χ. 

στην οπτική ίνα που καταλήγει στο Β. Ο Β, έχοντας λάβει τα πολωµένα φωτόνια που 

φαίνονται στην τρίτη γραµµή του πιο πάνω πίνακα, επιλέγει στην τύχη και αυτός µία 

διεύθυνση πόλωσης (δεύτερη σειρά στον πιο κάτω πίνακα) για τον καλσίτη που έχει 

και µετρά την πόλωση των εισερχόµενων φωτονίων. Έστω ότι το αποτέλεσµα της 

µέτρησης είναι αυτό που φαίνεται στην τρίτη σειρά:  

   

Φυσικά, δεν αναµενόταν ο Β να ανακτήσει και όλα τα ψηφία λόγω και της τυχαίας 

επιλογής της διεύθυνσης του άξονα πόλωσης του καλσίτη αλλά και της αρχής της 

απροσδιοριστίας του Heisenberg. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβληµα. 

Τώρα ο Α στέλνει στο Β, µέσα από το κλασικό κανάλι επικοινωνίας, το είδος της 

πόλωσης που χρησιµοποίησε (τη δεύτερη γραµµή του πρώτου πίνακα πιο πάνω). Στα 
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σηµεία που ο Β έτυχε να χρησιµοποιήσει την ίδια πόλωση (και εάν δεν υπήρχαν 

υποκλοπείς στο κβαντικό κανάλι), θα πρέπει σίγουρα να έχει ανακτήσει τα ψηφία που 

κωδικοποίησε ο Β (οι άλλες θέσεις είναι κενές καθώς δεν ενδιαφέρουν τους Α και Β):  

  

Τα ψηφία στα οποία ο Α και ο Β έχουν συµφωνήσει, αποτελούν και το κλειδί 

για να ξεκινήσουν την επικοινωνία τους χρησιµοποιώντας κάποια κλασσική µέθοδο 

κρυπτογραφίας. 

Σηµειώνεται πως το κλασσικό κανάλι µπορεί να παρακολουθείται αλλά για να 

µπορέσει ένας υποκλοπέας να µάθει το κλειδί, θα πρέπει να παρακολουθεί και το 

κβαντικό κανάλι κάνοντας µετρήσεις της πόλωσης των φωτονίων. Όµως δεν µπορεί 

να το κάνει αυτό, καθώς η προσπάθειά του να µετρήσει την πόλωση καταστρέφει 

ανεπανόρθωτα την αρχική πόλωση που είχε επιλέξει ο Α µε αποτέλεσµα ο Β να 

καταλάβει ότι υπάρχει υποκλοπέας στο δίκτυο. Ο επίδοξος υποκλοπέας λοιπόν θα 

πρέπει, αφού µετρήσει την πόλωση ενός φωτονίου, να το στείλει στο Β. Όµως η 

µέτρηση αυτή θα καταστρέψει την αρχική πόλωση. Άρα ο υποκλοπέας στέλνει τις 

περισσότερες φορές φωτόνια µε πόλωση διαφορετική από αυτήν που είχε επιλέξει ο 

Α. Έστω ότι επιχειρεί να διαβάσει το έκτο από αριστερά ψηφίο (έκτη στήλη), που 

είναι "0". Φυσικά, δεν γνωρίζει την διεύθυνση πόλωσης που έχει επιλέξει ο Α καθώς 

δεν έχει σταλεί ακόµη από το κλασσικό κανάλι. Άρα, έστω ότι µετρά το ψηφίο αυτό 

µε καλσίτη διεύθυνσης "(". Τότε, το ψηφίο (που έχει κωδικοποιηθεί µε πόλωση "/" 

από τον Α) θα εξέλθει ως να ήταν κάθετα ή οριζόντια πολωµένο. Όµως, η παρέµβαση 

του υποκλοπέα έχει ήδη καταστρέψει την πόλωση "/". Άρα δεν µπορεί να κάνει 

τίποτε καλύτερο από το να στείλει στην τύχη κάτι στο Β ο ελπίζοντας για το 

καλύτερο. Έστω ότι στέλνει φωτόνιο πόλωσης "|", το οποίο κωδικοποιεί το ψηφίο "0" 

(κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα να γίνει αντιληπτός). 

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα του Β στην έκτη από αριστερά θέση, ο Β 

χρησιµοποίησε καλσίτη µε διεύθυνση πόλωσης "(". Άρα, το κάθετα πολωµένο 

φωτόνιο του υποκλοπέα θα εξέλθει είτε ως να ήταν πολωµένο σε γωνία 45 µοιρών 

(ψηφίο "0") είτε ως να ήταν πολωµένο σε γωνία 135 µοιρών (ψηφίο "1"). Το 

σηµαντικό είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να εξέλθει ως ψηφίο "1", οπότε ο Β δεν θα 

συµφωνεί µε τον Α, όπως είχε γίνει πιο πάνω όπου δεν υπήρχε καµµία υποκλοπή. 
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Άρα, όταν ανταλλάξουν τις διευθύνσεις πόλωσης στο κλασσικό κανάλι επικοινωνίας, 

θα διαπιστώσουν ότι στο έκτο ψηφίο υπάρχει ασυµφωνία, ενώ δεν θα έπρεπε. 

Βέβαια, εάν ο υποκλοπέας είναι τυχερός, µπορεί να στέλνει σωστά πολωµένα 

φωτόνια κάθε φορά. Αλλά όσο αυξάνει ο αριθµός των ψηφίων που στέλνει ο Α, τόσο 

µειώνεται συντριπτικά η πιθανότητα να είναι ‘τυχερός’ ο υποκλοπέας κάθε φορά που 

κάνει µία µέτρηση και στέλνει ένα φωτόνιο µε κάποια πόλωση. Και το σηµαντικό 

είναι ότι το παραπάνω πρωτόκολλο δεν είναι µόνο στη σφαίρα της θεωρίας αλλά έχει 

υλοποιηθεί και δουλέψει και σήµερα είναι δυνατόν να αποσταλούν µε ασφάλεια 

ψηφία "0" και "1" σε αποστάσεις πάνω από 30 χιλιόµετρα. 

 

Χαρακτηριστικά, τέλος, αναφέρεται η παρακάτω δηµοσίευση στην ιστοσελίδα  

http://www.e-go.gr/technology/article.jsp?pubid=97848&artid=81126&catid=40 

πρόσφατης επιστηµονικής προσπάθειας:  

 

Aποστολή µηνυµάτων µέσω φωτονίων 

11-10-2002, 16:38 

Bρετανοί και Γερµανοί ερευνητές κατάφεραν να στείλουν κωδικοποιηµένο 

µήνυµα µέσα σε φωτόνια σε µια απόσταση 23,5 χιλιοµέτρων. Aν η µέθοδός τους 

αποδειχθεί ασφαλής, το επόµενο βήµα θα είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών αποστολής 

σηµάτων που δεν θα επιτρέπουν την αποκωδικοποίησή τους από όποιον θέλει να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Mε την "κβαντική κρυπτογράφηση" ο αποστολέας 

στέλνει το µήνυµα µέσα σε φωτόνια και µε άλλα φωτόνια στέλνει ξεχωριστά το 

κλειδί αποκωδικοποίησης. Yπολογίζεται ότι η κβαντική κρυπτογράφηση θα χρειαστεί 

περίπου 7 χρόνια για να περάσει σε µαζική χρήση. 

 

 

2. Υπολογισµοί µε DNA: µαζικά παράλληλοι υπολογισµοί σε µοριακό επίπεδο 

Αρχικά ο Adleman µοντελοποίησε τις 7 πόλεις κατασκευάζοντας 7 αλυσίδες 

DNA, κάθε µία από τις οποίες περιείχε µία συγκεκριµένη ακολουθία 20 

νουκλεοτιδίων (βάσεων) µέσα από τα τέσσερα δυνατά νουκλεοτίδια θυµίνη (T), 

κυτοσύνη (C), γουανίνη (G) και αδενίνη (A). Κάθε µία από αυτές τις αλυσίδες 

αντιπροσώπευε και µία πόλη. Για κάθε δρόµο που συνέδεε δύο πόλεις, π.χ. την 1 και 

τη 2, κατασκεύασε µία διαφορετική αλυσίδα DNA που αποτελούνταν από το δεύτερο 
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µισό (10 νουκλεοτίδια) του DNA που αντιπροσώπευε την πόλη 1 και το πρώτο µισό 

(άλλα 10 νουκλεοτίδια) του DNA που αντιπροσώπευε την πόλη 2. 

Ας δούµε, για παράδειγµα, τις κωδικοποιήσεις των πόλεων 2, 3 και 4:  

2:   TATCGGATCG GTATATCCGA 

3:   GCTATTCGAG CTTAAAGCTA 

4:   GGCTAGGTAC CAGCATGCTT  

Ο γράφος του Adleman συµπεριλάµβανε και δρόµους από την πόλη 2 στην 3 και από 

την πόλη 3 στην 4. Οι δρόµοι αυτοί κωδικοποιήθηκαν, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε 

πιο πάνω ως εξής:  

2 προς 3:   GTATATCCGA GCTATTCGAG 

3 προς 4:  CTTAAAGCTA GGCTAGGTAC  

Ένα κρίσιµο βήµα, πριν όλες οι πιο πάνω αλυσίδες µπορέσουν να 

ενεργοποιηθούν και έτσι να λυθεί το πρόβληµα είναι το πως θα "συγκολληθούν" οι 

δρόµοι 2 προς 3 και 3 προς 4. Ο συνδετικός κρίκος είναι η πόλη 3, που έχει την 

αναπαράσταση που είδαµε πιο πάνω. Άρα, µε κάποιον τρόπο, θα πρέπει οι αλυσίδες 2 

προς 3 και 3 προς 4 να "κολλήσουν" στην πόλη 3. Η λύση στο πρόβληµα αυτό δίνεται 

από την ίδια τη φύση των νουκλεοτιδίων που τείνουν να συνδέονται µόνο µε το 

συµπληρωµατικό τους νουκλεοτίδιο σχηµατίζοντας τα ζεύγη C-G και T-A. Άρα, µία 

αλυσίδα DNA συµπληρωµατική (Watson-Crick συµπληρωµατική, όπως λέγεται) µε 

την αλυσίδα που κωδικοποιεί την πόλη 3, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

"συγκόλληση" των δρόµων  

2 προς 3 και 3 προς 4: 

2 προς 3 ( (σηµείο σύνδεσης) 3 προς 4 

G T A T A T C C G A G C T A T T C G A G C T T AA A G C T A G G C T AG G 

TA C 

C G A T A A G C T C G A AT T T C G A T 

(η συνδετική αλυσίδα, συµπληρωµατική της αλυσίδας για την πόλη 3) 
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Ο αλγόριθµος που θα υλοποιούταν από τον "µοριακό υπολογιστή" που 

ετοιµάστηκε ως άνω, θα ήταν εξαιρετικά απλός, και θα αποτελούταν από ένα στάδιο 

διαδοχικών φιλτραρισµάτων, συνδεδεµένων αλυσίδων DNA:  

1. Σχηµάτισε όλες τις δυνατές διαδροµές, από οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε πόλη. 

2. Κράτησε µόνο αυτές που αρχίζουν µε την πόλη 1 και καταλήγουν στην πόλη 7. 

3. Κράτησε µόνο αυτές που περιέχουν ακριβώς 7 πόλεις. 

4. Κράτησε µόνο αυτές που δεν περιέχουν µία πόλη παραπάνω από µία φορά. 

5. Εάν κάτι έµεινε στο τέλος, δήλωσε ότι υπάρχει η επιθυµητή διαδροµή αλλιώς 

δήλωσε ότι δεν υπάρχει.  

Τα συστατικά στοιχεία για την εύρεση µίας διαδροµής που ξεκινά από την 

πόλη 1 και καταλήγει στην πόλη 7, περνώντας από όλες τις πόλεις ακριβώς µία φορά, 

είχαν κατασκευαστεί. Για κάθε µία ακµή, ο Adleman κατασκεύασε περίπου 3000 

ίδιες αλυσίδες και τις τοποθέτησε σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα, µαζί µε κατάλληλους 

καταλύτες που θα επέτρεπαν τη µεταξύ τους αντίδραση. Παραµένει ωστόσο το 

ερώτηµα σχετικά µε το τι γίνεται όµως µε το επίµαχο πρόβληµα της εύρεσης των 

πρώτων παραγόντων ενός µεγάλου αριθµού. Εκτιµήθηκε ότι για να παραγοντοποιηθεί 

ένας αριθµός µήκους 1000 δυαδικών ψηφίων "0" και "1" θα χρειαζόντουσαν 

10.200.000 λίτρα DNA! Όµως ο Adleman παρατήρησε ότι για να δοκιµαστούν όλα 

τα πιθανά 256 κλειδιά του σχήµατος DES, θα χρειαζόντουσαν µόνο µερικοί 

δοκιµαστικοί σωλήνες DNA υλικού. Η επίδραση των υπολογισµών µε DNA στην 

κρυπτογραφία δεν είναι ακόµη και σήµερα εντελώς ξεκαθαρισµένη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Στα περισσότερα καταναλωτικά WINDOWS (WINDOWS 95/98/Me) , δεν 

υπάρχει κανένα αυτόνοµο πρόγραµµα κρυπτογράφησης. Στα WINDOWS 2000 και 

στα WINDOWS XP, µόνο στις επαγγελµατικές τους (Professional) όµως εκδόσεις, 

υπάρχει η δυνατότητα κρυπτογράφησης αρχείων, υπό την προϋπόθεση ότι το 

σύστηµα αρχείων είναι το NTFS (New Technology File System) και όχι το FAT ή το 

FAT32. Επίσης κατά την περιήγηση στις ιστοσελίδες του διαδικτύου, όταν τίθεται 

θέµα ασφάλειας αποστολής δεδοµένων, χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση το 

πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer). Σε περίπτωση επίσκεψης σε τέτοια 

ιστοσελίδα στο κάτω µέρος του προγράµµατος (Internet Explorer ή Netscape 

Navigator) εµφανίζεται µια κλειστή κλειδαριά, ενώ σε περίπτωση σελίδας που δεν 

υποστηρίζει τέτοιες τεχνικές η κλειδαριά εµφανίζεται κλειστή. Κάποιες δικτυακές 

τοποθεσίες που υποστηρίζουν τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδοµένων και ψηφιακής 

ταυτοποίησης αρχείων εµφανίζουν στο αρχικό κοµµάτι της διεύθυνσής τους (του 

URL δηλαδή), αντί του συνηθισµένου http, το https. 

 

Ψηφιακές υπογραφές: Ρύθµιση του Office XP για έλεγχο πιστοποιητικών που 

έχουν ανακληθεί 

Στο Microsoft Office XP, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ψηφιακά πιστοποιητικά, 

κατά τη δηµιουργία ψηφιακών υπογραφών για έργα και αρχεία µε µακροεντολές, 

όπως έγγραφα, παρουσιάσεις και βιβλία εργασίας. Όταν εργάζεστε µε ένα 

υπογεγραµµένο αρχείο ή έργο µε µακροεντολή, µια ψηφιακή υπογραφή µπορεί να 

προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο αυθεντικότητας στο αρχείο ή το έργο. Μια ψηφιακή 

υπογραφή µοιάζει µε άδεια οδήγησης ή διαβατήριο: εγγυάται την αυθεντικότητα µιας 

ψηφιακής υπογραφής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τον υπογράφοντα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά εκδίδονται από αρχές έκδοσης 

πιστοποιητικών. Εάν τροποποιηθεί αυτού του είδους το πιστοποιητικό, η αρχή 

έκδοσης πιστοποιητικών µπορεί αργότερα να ανακαλέσει το πιστοποιητικό, 

καθιστώντας έτσι άκυρες όλες τις µακροεντολές ή τα έγγραφα που υπογράφονται 

µετά την ηµεροµηνία ανάκλησης της υπογραφής. Ένα πιστοποιητικό µπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει τροποποιηθεί, εάν κάποιο τρίτο, µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο, 
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αποκτήσει το ιδιωτικό κλειδί που σχετίζεται µε το πιστοποιητικό. Αυτό το ιδιωτικό 

κλειδί είναι συνήθως αποθηκευµένο στον υπολογιστή του υπογράφοντος. Με το 

ιδιωτικό κλειδί, ένα µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο µπορεί ουσιαστικά να 

πλαστογραφήσει µια υπογραφή. 

Εάν λάβετε ένα αρχείο που περιέχει µακροεντολές, υπογεγραµµένες µε πιστοποιητικό 

που έχει ανακληθεί, αποφύγετε την ενεργοποίηση των µακροεντολών στο αρχείο. Για 

να το κάνετε αυτό, εξακριβώστε εάν η ρύθµιση ασφαλείας µακροεντολών έχει την 

τιµή "Υψηλό". 

Πώς γίνεται; 

1. Ανοίξτε το Microsoft Word 2002, το Microsoft Excel 2002 ή το Microsoft 

PowerPoint® 2002.  

2. Στο µενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.  

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.  

4. Στην ενότητα Ασφάλεια µακροεντολών, κάντε κλικ στο κουµπί Ασφάλεια 

µακροεντολών.  

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επίπεδο ασφαλείας και στη συνέχεια εξακριβώστε 

εάν είναι επιλεγµένο το κουµπί επιλογής Υψηλό.  

Εάν λάβετε ένα έγγραφο, µια παρουσίαση ή ένα βιβλίο εργασίας που έχει υπογραφεί 

ψηφιακά µε πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί, ίσως να µην µπορέσετε να 

εµπιστευθείτε τα περιεχόµενά του. 

Ενεργοποίηση ελέγχου ανάκλησης 

Από προεπιλογή, το Office XP δεν ελέγχει εάν ένα πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. Για 

να ελέγχει το Office XP για πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί, πρέπει να 

ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ανάκλησης στον Microsoft Internet Explorer 3.0 ή 

νεότερης έκδοσης. 

Ενεργοποίηση του ελέγχου ανάκλησης 

1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.  

2. Στο µενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet.  
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3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρηµένους.  

4. Μετακινηθείτε στην ενότητα Ρυθµίσεις ασφάλειας στο κάτω µέρος και στη 

συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Έλεγχος για ανάκληση 

πιστοποιητικών από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

Σηµείωση   Όταν ενεργοποιείτε τον έλεγχο ανάκλησης, ο υπολογιστής σας πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε το Internet για να λάβει τη λίστα ανακλήσεων. Η 

σύνδεση µε το Internet και η λήψη της λίστας µπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία 

ελέγχου του πιστοποιητικού.  

Εφόσον ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ανάκλησης, θα λαµβάνετε προειδοποιητικά 

µηνύµατα, όταν θα προσπαθείτε να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν µακροεντολές µε 

πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί. 

Αναζήτηση πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί 

Για υπογεγραµµένα αρχεία (έγγραφα, παρουσιάσεις ή βιβλία εργασίας) 

Ένα υπογεγραµµένο αρχείο θα περιέχει το εικονίδιο σφραγίδας υπογραφής στη 

γραµµή κατάστασης, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

   

Για να δείτε τις λεπτοµέρειες του πιστοποιητικού, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα, στη 

γραµµή κατάστασης, επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να προβάλετε και στη 

συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή πιστοποιητικού. 

Για υπογεγραµµένες µακροεντολές 

Το προειδοποιητικό µήνυµα που θα λάβετε εξαρτάται από τη ρύθµιση της ασφαλείας 

µακροεντολών. 

Έλεγχος της ρύθµισης ασφαλείας 

1. Ανοίξτε το Microsoft Word 2002, το Microsoft Excel 2002 ή το Microsoft 

PowerPoint® 2002.  

2. Στο µενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.  
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3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.  

4. Στην ενότητα Ασφάλεια µακροεντολών, κάντε κλικ στο κουµπί Ασφάλεια 

µακροεντολών.  

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επίπεδο ασφαλείας και στη συνέχεια εξακριβώστε 

εάν είναι επιλεγµένο το κουµπί επιλογής Υψηλό.  

Υψηλή ασφάλεια 

Θα λάβετε το ακόλουθο µήνυµα. 

Αυτό το αρχείο περιέχει µακροεντολές µε υπογραφή που έχει λήξει ή 

έχει ακυρωθεί. Αφού η λειτουργία του υπολογιστή είναι σε επίπεδο 

υψηλής ασφαλείας, οι µακροεντολές αυτές θα απενεργοποιηθούν. 

Μεσαία ασφάλεια 

Θα λάβετε ένα προειδοποιητικό µήνυµα ασφαλείας όµοιο µε το ακόλουθο. 

 

Εάν κάνετε κλικ στο κουµπί Λεπτοµέρειες, θα δείτε ένα µήνυµα ότι το πιστοποιητικό 

έχει ανακληθεί. 
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Εάν κάνετε κλικ στο κουµπί Προβολή πιστοποιητικού, θα δείτε ένα άλλο µήνυµα 

στην καρτέλα Γενικά, που υποδηλώνει ότι το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. 
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