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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το δημόσιο σύστημα κρυπτογραφίας γίνεται γρήγορα ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων εφαρμογών που απαιτούν την ασφάλεια κα την 
πιστοποίηση ταυτότητας σε ένα ανοικτό δίκτυο όπως είναι το διαδίκτυο. Η διαδεδομένη 
χρήση του δημόσιου συστήματος κρυπτογραφίας απαιτεί μια βασική υποδομή δημοσίου 
κλειδιού για να δημοσιεύσει και να διαχειριστεί τα δημόσια κλειδιά των χρηστών, των 
οποίων η δημοσίευση αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να λειτουργήσει το δημόσιο 
κρυπτογραφικό σύστημα. Χωρίς μία τέτοια υποδομή δεν μπορούμε να εκμεταλευτούμε 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το δημόσιο σύστημα κρυπτογραφίας σε σχέση με το 
σύστημα της συμμετρικής κρυπτογραφίας. Αυτή η διατριβή παρουσιάζει ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών που είναι κοινά για όλα τα συστήματα υποδομής δημόσιου κλειδιού. 
Στόχος είναι να κατανοηθεί πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα υποδομής 
δημόσιου κλειδιού και ταυτόχρονα να παραθέσουμε τα δυνατά τους χαρακτηριστικά το 
οποία μας προσφέρουν την απαραίτητη ασφάλεια για να κάνουμε με ασφάλεια τις 
συνναλαγές μας καθώς και τις όποιες περιοριστικές τους αδυναμίες για να μπορέσουμε 
έτσι να προβληματιστούμε για τις τυχόν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Ακόμα 
ασχολούμαστε και με νομικά θέματα των ψηφιακών υπογραφών τόσο στο εξωτερικό όσο 
και στην Ελλάδα, αφού το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνει ουσιαστικά την εξέλιξη αυτής 
της τεχνολογίας οριοθετώντας τα πλαίσια μέσα στα οποία αυτή θα κινηθεί.
Ελπίζω να συμβάλω στην κατανόηση του θέματος το οποίο γίνεται επίκαιρο εν όψει της 
θεσμοθέτησης της χρήσης των ψηφιακών υπογραφών τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα, οι οποίες για να λειτουργήσουν απαιτείται πρωταρχικά το στήσιμο μιάς 
υποδομής δημοσίου κλειδιού η οποία θα υποστηρίζει ασφαλής ψηφιακές συνναλαγές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κρυπτογραφία είναι η επιστήμη και η ικανότητα να γράφεις με μυστικότητα κρατώντας 
τις πληροφορίες μυστικές. Όταν αναφέρομαστε σε υπολογιστές, η κρυπτογραφία 
προστατεύει δεδομένα έναντι της αποκάλυψης αυτών χωρίς άδεια. Μπορεί να 
αναγνωρίσει την ταυτότητα του χρήστη και φανερώνει την πλαστογραφία χωρίς άδεια. 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε αυτές τις χρήσεις και θα παρουσιάσουμε μερικές 
μεθόδους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται σήμερα.
Η κρυπτογραφία είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της σύγχρονης ασφάλειας των 
υπολογιστών σήμερα.

1.1 Ένα σύντομο ιστορικό για την κρυπτογραφία
Η γνώση για την κρυπτογραφία μπορεί να εξακριβωθεί από τους αρχαίους χρόνους.Δεν 
είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί μόλις τρεις άνθρωποι χρησιμοποίησαν την 
ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης, υπήρχε η πιθανότητα οι δύο από αυτούς να 
θέλουν να ανταλλάξουν γράμματα χωρίς ένας τρίτος να μπορεί να τα διαβάσει.
Στην αρχαία Ελλάδα , οι Σπαρτιάτες στρατιώτες χρησιμοποιούσαν μια μορφή 
κρυπτογραφίας έτσι ώστε οι στρατιώτες να μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους 
μυστικά μυνήματα. Τα μηνύματα ήταν γραμμένα σε στενές ταινίες περγαμηνής, η οποία 
ήταν τυλιγμένη σε κυλινδρικές σκυτάλες. Αφού ξετύλιγαν την περγαμηνή, η γραφή 
μπορούσε να διαβαστεί μόνο από κάποιον που είχε μια άλλη σκυτάλη με το ίδιο ακριβώς 
μέγεθος. Αυτό το πρωτόγονο σύστημα ήταν μια λογική διεργασία προστασίας 
μηνυμάτων από κλοπή και από τα περίεργα μάτια του ανθρώπου που τα μετέφερε 
επίσης .
Σήμερα ο κύριος ρόλος της κρυπτογραφίας είναι να προστατεύει τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Αμέσως μετά που ο Samuel F. Morse δημόσια παρουσίασε τον τηλέγραφο 
το 1845, οι χρήστες του τηλέγραφου, άρχισαν να ανησυχούν για το πόσο εμπιστευτικά 
ήταν τα μηνύματα που μετέφεραν. Τι θα γινότα αν κάποιος ηχογραφούσε την γραμμή 
του τηλέγραφου; Τι θα εμπόδιζε τον ασυνείδητο τηλεγραφητή να κρατήσει ένα αντίγραφο 
του μηνύματος που θα το αναμετάδιδε και σε άλλους; Η απάντηση ήταν να 
κωδικοποιήσουν τα μηνύματα με ένα μυστικό κώδικα έτσι ώστε μόνο ο παραλήπτης να 
μπορούσε να τα αποκωδικοποιήσει.
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Η κρυπτογραφία έγινε ακόμα πιο σημαντική με την εφεύρεση της ραδιοτηλεφωνίας και 
τη χρήση της στον πόλεμο. Χωρίς κρυπτογραφία, τα μηνύματα που μεταδίδονταν μεταξύ 
συμμάχων μπορούσαν να υποκλαπούν από τον εχθρό.

1.2. Τι είναι κρυπτογράφηση
Κρυπτογράφηση είναι μια διεργασία με την οποία ένα μήνυμα (που ονομάζεται 

plaintext) μετατρέπεται σε ένα άλλο μήνυμα (που ονομάζεται ciphertext) 
χρησιμοποιώντας μια μαθηματική συνάρτηση (αλγόριθμος κρυπτογράφησης) και ένα 
ειδικό password που ονομάζεται κλειδί.
Αποκρυπτογράφηση είναι η ανάποδη διεργασία : το ciphertext μετατρέπεται στο αρχικό 
κείμενο (plaintext) χρησιμοποιώντας μια άλλη μαθηματική συνάρτηση και ένα άλλο 
κλειδί. Σε μερικά κρυπτογραφικά συστήματα το κλειδί κρυπτογράφησης και το κλειδί 
αποκρυπτογράφησης μπορεί να είναι το ίδιο. Η διεργασία της κρυπτογράφησης και της 
αποκρυπτογράφησης φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 1.1

FlQursI

Κ·ι
ο

itiitia

tassaga

f
1 cr ?

*

Encryption Encrypted 
__ ____________ Massage

Disruption

i. lim

3

Εικόνα 1.1
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Εδώ είναι ένα παράδειγμα plaintext:
Ο αριθμός της πιστωτικής μου κάρτας είναι 3456344 

Το μήνυμα μπορεί να κρυπτογραφηθεί με έναν αλγόριθμο γνωστό ως Data Encryption 
Standard (DES) και ένα κλειδί mycard. Το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω 
κρυπτογράφημα (ciphertext):

“:”=3094—!2f9kf09j4krfFjj
Όταν αυτό αποκρυπτογραφεί με το κλειδί mycard, θα αναπαραχθεί το αρχικό μήνυμα: Ο 
αριθμός της πιστωτικής μου κάρτας είναι 3456344
Εάν προσπαθήσεις να αποκρυπτογραφήσεις το μήνυμα με ένα άλλο κλειδί, ίσως πάρεις 
το εξής: kdk$)-!9fk98+||3kf98fu3$#$#
Έτσι ο μόνος τρόπος να αποκρυπτογραφήσεις ένα ciphertext είναι να γνωρίζεις το 
μυστικό κλειδί mycard. Εάν δεν ξέρεις το μυστικό κλειδί και δεν έχεις πρόσβαση σε έναν 
πολύ γρήγορο υπολογιστή, δεν μπορείς να το αποκρυπτογραφήσεις. Ακόμα εάν 
χρησιμοποιήσεις ένα ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης και ένας υπερ-υπολογιστής 
δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει.

1.3. Τι μπορούμε να επιτύχουμε με την κρυπτογράφηση
Η κρυπτογράφηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις καθημερινές μας υπολογιστικές 
και επικοινωνιακές μας ανάγκες:

• Η κρυπτογράφηση μπορεί να προστατεύσει πληροφορίες αποθηκευμένες στον 
υπολογιστή μας από πρόσβαση ενός τρίτου, με ή χωρίς άδεια.

• Η κρυπτογράφηση μπορεί να προστατεύσει πληροφορίες κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς από ένα υπολογιστικό σύστημα στο άλλο.

• Η κρυπτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσει και για να εντοπίσει 
τυχαίες ή σκόπιμες αλλαγές στα δεδομένα μας.

• Η κρυπτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσει την ταυτότητα του 
δημουργού.
Πέρα από αυτά τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία πρέπει να 
γνωρίζουμε για να αποφεύγουμε τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα:
• Η κρυπτογράφηση δεν μπορεί να προφυλάξει τα δεδομένα μας από κάποιον 
εισβολέα που θέλει να σβήσει τα δεδομένα μας όπως είναι.

• Ένας εισβολέας μπορεί να έχει τροποποήσει και να εκθέτει ένα πρόγραμμα 
κρυπτογράφησης από μόνος του, έτσι ώστε να μπορεί να αποκρυπτογραφήσει όλα τα 
μηνύματα με το δικό του κλειδί. Ή μπορεί να κρατά σε ένα αρχείο όλα τα κλειδιά για να 
τα χρησιμοποιήσει αργότερα.
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• Ένας εισβολέας μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία μας πριν τα 
κρυπτογραφήσουμε και αφού τα αποκρυπτογραφήσουμε.

• Ένας εισβολέας ίσως βρει έναν άγνωστο προγούμενα και σχετικά εύκολο τρόπο να 
αποκρυπτογραφεί τα μηνύματα που εμείς κρυπτογραφούμε με κάποιο αλγόριθμο.
Για όλους αυτούς τυς λόγους, η κρυπτογράφηση θα πρέπει να θεωρείται σαν ένα μέρος 
της ολικής στρατηγικής ασφαλείας που έχουμε, και όχι σαν υποκατάστατο άλλων 
μετρών ασφαλείας που πρέπει να έχουμε, όπως είναι ο κατάλληλος έλεγχος πρόσβασης 
στον υπολογιστή μας.

1.4. Στοιχεία της κρυπτογράφησης
Υπάρχουν πολλοί διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κρυπτογραφήσουμε 
και να αποκρυπτογραφήσουμε μια πληροφορία με έναν υπολογιστή. Παρ όλα, αυτά όλα 
τα συστήματα κρυπτογράφησης μοιράζονται κοινά στοιχεία:
Plaintext
Η πληροφορία την οποία επιθυμούμε να κρυπτογραφήσουμε.
Ciphertext
Η πληροφορία αφού αυτή κρυπτογραφήθηκε.
Αλγόριθμός κρυπτογράφησης
Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης είναι μια συνάρτηση, συνήθως μαθηματικών αρχών, η 
οποία εκτελεί το έργο της κρυπτογράφησης και της αποκρυπτογράφησης των 
δεδομένων μας.
Κλειδιά κρυτπογράφησης
Τα κλειδιά κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για 
να ορίσουν πώς τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα ή αποκρυπτογραφημένα. Τα 
κλειδιά είναι παρόμοια με τα password των υπολογιστών: όταν ένα κομμάτι 
πληροφορίας κρυπτογραφείται, πρέπει να έχουμε το σωστό κλειδί για να έχουμε 
πρόσβαση πάλι σε αυτό. Αλλά αντίθετα με ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί password, 
ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης δεν συγκρίνει το κλειδί που δίνουμε με το κλειδί που 
αρχικά χρησιμοποιούμε για να κρυπτογραφήσουμε το αρχείο, και μετά μας παρέχει 
πρόσβαση εάν τα δύο κλειδιά ταιριάζουν. Αντίθετα ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης 
χρησιμοποιεί το κλειδί μας για να μετατρέψει το ciphertext στο αρχικό κείμενο. Εάν 
δώσουμε το σωστό κλειδί θα πάρουμε το αρχικό μήνυμα. Εάν προσπαθήσουμε να 
αποκρυπτογραφήσουμε ένα αρχείο με λάθος κλειδί, θα πάρουμε σκουπίδια.
Μήκος κλειδιών

Όπως και με τα password τα κλειδιά κρυπτογράφησης έχουν ένα προκαθορισμένο 
μήκος. Τα μακρύτερα κλειδιά είναι περισσότερο δύσκολο να τα μαντέψει κάποιος από τα
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μικρότερα γιατί υπάρχουν περισσότερα πιθανά κλειδιά που πρέπει να δοκιμάσει 
επιτιθέμενος, για να βρει το σωστό. Μερικά συστήματα κρυπτογράφησης μας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε διαφορετικό μήκος κλειδιών και μερικά μας επιτρέπουν 
μεταβλητού μήκους κλειδιών.

1.5. Δύναμη και αντοχή κρυπτογράφησης
Όλοι οι τύποι της κρυπτογραφίας δεν είναι ίδιοι. Μερικά συστήματα παρακάμπτονται 
εύκολα, ή σπάζονται. Άλλα αντιστέκονται αρκετά ακόμα και στις ποιο καλές επιθέσεις. Η 
ικανότητα ενός κρυπογραφικού συστήματος να προστατεύσει την πληροφορία από μία 
επίθεση ονομάζεται η αντοχή του. Η αντοχή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
περιλαμβάνοντας:

• Η μυστικότητα του κλειδιού.

• Η δυσκολία να μαντέψουμε το κλειδί, ή να δοκιμάσουμε όλα τα πιθανά κλειδιά. 
Μακρύτερα κλειδιά είναι γενικά δυσκολότερο να μαντέψεις ή να βρεις.

• Η δυσκολία να αναστρέψουμε έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης χωρίς να 

γνωρίζουμε το κλειδί.
• Η ύπαρξη άλλων δρόμων όπως λέμε πίσω πόρτα με τους οποίους μπορούμε να 

αποκρυπτογραφήσουμε ποιο εύκολα ένα αρχείο χωρίς να γνωρίζουμε το κλειδί 
κρυπτογράφησης.

• Η ικανότητα να αποκρυπτογραφήσης ένα ολόκληρο κρυπτογραφημένο μήνυμα 
εάν γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο αποκρυπτογραφήθηκε ένα μέρος αυτού.

• Η διαδικασία και η γνώση των χαρακτηριστικών του plaintext από τον 

επιτιθέμενο.
Ο στόχος στον σχεδίασμά κρυπτογραφικών συστημάτων είναι η δημιουργία ενός 
αλγόριθμου που θα είναι πολύ δύσκολο να αναστραφεί χωρίς το κλειδί. Η δυσκολία της 
αναστροφής αυτής πρέπει να είναι σχεδόν ισοδύναμη με την προσπάθεια που απαιτείται 
για να μαντέψουμε το κλειδί προσπαθώντας με πιθανές λύσεις κάθε φορά.
Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την διαδικασία αναστροφής του αλγόριθμου πολύ 
δύσκολη χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν μαθηματικά υψηλού επιπέδου.
Η κρυπτογραφική δύναμη δεν μπορεί σχεδόν ποτέ να αποδειχθεί θετική, μπορεί όμως 
να γίνει το αντίθετο. Όταν ένας καινούριος αλγόριθμος σχεδιάζεται, οι δημιουργοί του 
πιστεύουν ότι είναι τέλειος. Πιστεύουν πως είναι τόσο δυνατός ώστε δεν υπάρχει 
περίπτωση να αποκρυπτογραφηθεί ένα ciphertext χωρίς την χρήση του κατάλληλου 
κλειδιού. Επίσης οι σχεδιαστές προσπαθούν να σπάσουν τον αλγόριθμο με ήδη
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γνωστούς τρόπους επιθέσεων. Καθώς όμως ο χρόνος περνάει καινούριες τεχνικές 
επίθεσης ανακαλύπτονται και δημοσιεύονται.
Για το λόγο αυτό είναι καλή ιδέα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με καινούριους 
κρυπτογραφικούς αλγόριθμους. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι 
κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι έχουν στοιχειώδη ελαττώματα που τους κάνουν 
ακατάλληλους για σοβαρό σκοπό.

1.6. Ευρέως διαδεδομένοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και 
συναρτήσεις
Υπάρχουν δύο βασικά είδη κρυπτογραφικών αλγορίθμων σε χρήση σήμερα:

• Κρυπτογραφία προσωπικού κλειδιού ή συμμετρική κρυπτογραφία.
Η συμμετρική κρυπτογραφία βασίζεται στην ύπαρξη ενός μοναδικού κλειδιού, το οποίο 
χρησιμοποιείται τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση των 
δεδομένων. Για τον λόγο αυτό καλείται επίσης και κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού ή 
διαμοιραζόμενου μυστικού.
Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή με περισσότερο 
γνωστό το Data Encryption Standard (DES), ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από την IBM 
και υιοθετήθηκε το 1977 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως το επίσημο πρότυπο 
κρυπτογράφησης απόρρητων πληροφοριών. Παρά την πολυπλοκότητα της 
αρχιτεκτονικής του DES, ο αλγόριθμος αυτός βασικά αποτελεί ένα κώδικα 
μονοαλφαβητικής αντικατάστασης χρησιμοποιώντας χαρακτήρες των 64 bits. 
Πρόσφατη εξέλιξη του συστήματος αυτού αποτελεί ο Τπρίβ-ϋεε,ενώ εξαιρετικά 
δημοφιλείς είναι και οι IDEA (International Data Encryption Algorithm), RC2 και RC4.
Τα συστήματα συμμετρικής κρυπτογραφίας προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ασφαλούς 
καναλιού για την ανταλλαγή των μυστικών κλειδιών. Τέτοια συστήματα που επιτρέπουν 
την ασφαλή ανταλλαγή κλειδιών μέσα από δημόσια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί και 
χρησιμοποιούνται, με περισσότερο διαδεδομένο το σύστημα Kerberos που έχει 
αναπτυχθεί από το Μ IT.
Τα σχήματα αυτά παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι δεν είναι εύκολο να επεκταθούν για 
την εξυπητέτηση μεγάλων πληθυσμών και απαιτούν επίσης πρόσθετες διαδικασίες 
ασφαλείας, όπως την αποθήκευση των κλειδιών σε ένα κεντρικό ασφαλή εξυπηρέτη.

• Κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού ή ασύμμετρη κρυπτογραφία

Σε αντίθεση με την κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού η ασσύμετρη κρυπτογραφία ή 
κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού είναι αρκετά πρόσφατη. Οι αλγόριθμοι και τα 
συστήματα της κατηγορίας αυτής βασίζονται στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών κλειδιών για
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τις διαδικασίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Τα κλειδιά που ανήκουν στο 
ζεύγος αυτό έχουν την ιδιότητα ότι είναι πρακτικά αδύνατος ο υπολογισμός του ενός 
κλειδιού γνωρίζοντας το άλλο. Η βασική αυτή αρχή της κρυπτογραφίας δημόσιου 
κλειδιού διατυπώθηκε το 1976 από τους Diffie και Heilman ενώ το 1977 οι Rivest, 
Shamir και Adleman βασιζόμενοι σε αρχές της θεωρίας των πεπερασμένων πεδίων 
δημιούργησαν το κρυπτοσύστημα RSA την πρώτη υλοποίηση συστήματος 
κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού. Από τότε έχουν υπάρξει αρκετές προτάσεις για 
σχήματα δημόσιου κλειδιού, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοσυστημάτων EL Gamal 
και ελλειπτικών καμπύλών.
Κάθε κρυπτοσύστημα δημόσιου κλειδιού έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όλα όμως 
βασίζονται στη δυνατότητα δημοσίευσης των δημόσιων κλειδιών, καθώς είναι πρακτικά 
αδύνατος ο υπολογισμός του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού. Ο αποστολέας 
χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη για την κρυπτογράφηση του μηνύματος 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι μόνο ο παραλήπτης που διαθέτει το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί 
μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα.
Η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική 
πολυπλοκότητα από την αντίστοιχη του μυστικού κλειδιού. Για το λόγο αυτό έχει 
επικρατήσει ως κοινή πρακτική η χρησιμοποίηση της για την κρυπτογράφηση των 
μυστικών κλειδιών που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση της πληροφορίας. Με 
τον τρόπο αυτό κάθε ασφαλές μήνυμα αποτελείται από δύο συστατικά: την πληροφορία 
(η οποία είναι κρυπτογραφημένη με σχήμα μυστικού κλειδιού) και το ίδιο το μυστικό 
κλειδί (το οποίο είναι κρυπτογραφημένο με σχήμα δημόσιου κλειδιού).

• Ψηφιακές Υπογραφές
Οι αρχές της κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού επιτρέπουν ένα είδος υπογραφής των 
μηνυμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του αποστολέα. Η χρησιμοποίηση 
του ιδιωτικού κλειδιού του αποστολέα για την υπογραφή ενός μηνύματος πιστοποιεί 
στον παραλήπτη που το αποκρυπτογραφεί με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί την 
ταυτότητα του αποστολέα.
Ορισμένα κρυπτοσυστήματα, όπως το RSA έχουν την ιδιότητα ότι τόσο το δημόσιο 
κλειδί όσο και το ιδιωτικό κλειδί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την 
κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση. Κατά συνέπεια το ίδιο ζεύγος 
κλειδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση της πληροφορίας και για την 
ψηφιακή υπογραφή του μηνύματος. Η πρακτική αυτή δημιουργεί όμως ορισμένα 
προβλήματα στη διαχείριση του ζεύγους των κλειδιών, όπως οι προδιαγραφές της 

φύλαξης του ιδιωτικού κλειδιού για κάθε περίπτωση. Όταν το ζεύγος των κλειδιών 
χρησιμοποιείται για ψηφιακές υπογραφές, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται αντίγραφα
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ασφαλείας του ιδιωτικού κλειδιού, ενώ θα πρέπει να καταστρέφεται στο τέλος της 
ενεργούς του ζωής, καθώς αν ποτέ το ιδιωτικό κλειδί αποκαλυφθεί μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πλαστογράφηση υπογραφών. Αντίθετα, αν το ζεύγος κλειδιών 
χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση πληροφορίας το ιδιωτικό κλειδί είναι αναγκαίο 
να φυλάσσεται για όσο το δυνατόν περισσότερο καθώς η απώλεια του θα έχει ως 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων που έχουν 
κρυπτογραφηθεί με το δημόσιο ανάλογο του. Η αντίθεση αυτή στις απαιτήσεις για κάθε 
περίπτωση έχει οδηγήσει στο να είναι γενικά προτιμητέα η χρησιμοποίηση δύο ζεύγων 
κλειδιών ένα για την κρυπτογραφία και ένα για τις ψηφιακές υπογραφές.

• Κρυπτογραφία διασταύρωσης δημόσιου/προσωπικού κλειδιού
Σε αυτά τα συστήματα, χρησιμοποιείται αργότερη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού για 
ανταλλαγή ενός τυχαίου κλειδιού συνόδου (session key), το οποίο τότε χρησιμοποιείται 
σαν βάση του αλγόριθμου κρυπτογράφησης προσωπικού κλειδιού. Ένα κλειδί συνόδου 
χρησιμοποιείται μόνο για μια περίοδο κρυπτογράφησης και μετά καταστρέφεται. Σχεδόν 
όλες οι πρακτικές εφαρμογές της κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού είναι συστήματα 
διασταύρωσης.

• Συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων
Για την ψηφιακή υπογραφή ενός μηνύματος, χρησιμοποιούνται συναρτήσεις 
κατατεμαχισμού (hash functions ή message digests ή fingerprints), οι οποίες 
απεικονίζουν ένα αυθαίρετου μεγέθου μήνυμα σε έναν σταθερό αριθμό bits, τα οποία 
στην συνέχεια κρυπτογραφούνται με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα. Έτσι το μήνυμα 
μεταδίδεται μαζί με το κρυπτογραφήμενο αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού. 
Για την επαλήθευση της υπογραφής, ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το αποτέλεσμα 
της συνάρτησης κατατεμαχισμού με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα και το συγκρίνει με 
το αποτέλεσμα που υπολογίζει από το μήνυμα που έχει λάβει.
Οι συναρτήσεις κατατεμαχισμού έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

• Δεν παρουσιάζουν συγκρούσεις (collision-free), ώστε να είναι αδύνατη η ύπαρξη δύο 
διαφορετικών μηνυμάτων με το ίδιο αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού

• Είναι μονόδρομες, ώστε δεδομένου ενός αποτελέσματος της συνάρτησης 
κατατεμαχισμού να είναι υπολογιστικά αδύνατη η εύρεση οποιουδήποτε μηνύματος το 
οποίο να έχει αυτό το αποτέλεσμα.

Οι περισσότερο γνωστές συναρτήσεις κατατεμαχισμού είναι οι MD5 και SHA-1
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• Αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού
Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για μεγάλο όγκο δεδομένων η επίσης για 
δεδομένα με συνεχή ροή. Είναι σχεδιασμένοι να εκτελούνται με ταχύτητα και έχουν 
μεγάλο αριθμό πιθανόν κλειδιών. Οι καλύτεροι αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού 
φτάνουν το τέλειο: αν κάτι δεδομένο κρυπτογραφηθεί με ένα δοσμένο κλειδί, δεν 
υπάρχει τρόπος να το αποκρυπτογραφήσεις χωρίς να έχεις το ίδιο το κλειδί.
Οι αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες . Σε 
αυτούς που κρυπτογραφούν ένα κομμάτι δεδομένων μόνο μιας ή αλγόριθμους “μπλοκ”, 
και σε αυτούς που κάνουν την κρυπτογράφηση byte παρά byte σε δεδομένα συνεχής 
ροής ή αλγόριθμους "συρμού”.
Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού σε χρήση σήμερα. Μερικοί από 
αυτούς που συναντάμε συνήθως για την ασφάλεια του web είναι οι παρακάτω.
DES (Data Encryption Standard) Εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών το 1977 και σαν ANSI πρότυπο το 1981. Είναι ένας μπλοκ αλγόριθμος που 
χρησιμοποιεί κλειδί 56-bit και έχει πολλούς τύπους λειτουργιών ανάλογα με τον σκοπό 
που χρησιμοποιείται. Είναι ένας δυνατός αλγόριθμος, αλλά πιθανολογείται ότι μια 
μηχανή που θα είναι ικανή να σπάσει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα σε μερικές ώρες 
μπορεί να κατασευαστεί για περισσότερα από 1.000.000 δολάρια. Τέτοιες μηχανές ίσως 
υπάρχουν αν και καμία κυβέρνηση ή επίσημη εταιρία δεν παραδέχεται ότι έχει.
DESX. Είναι μια απλή μετατροπή του DES αλγόριθμου για να βελτιώσει την ασφάλεια 
και να κάνει την αναζήτηση κλειδιού δυσκολότερη. Περισσότερες πληροφορίες 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της RSA Data Security στην διεύθυνση: 
http://www.rsa.com/rsalabs/nevfaa/.
Triple-DES. Είναι ένας τρόπος να κάνεις το DES τουλάχιστον δύο φορές ποιό ασφαλές 
χρησιμοποιώντας τον DES αλγόριθμο τρεις φορές με τρία διαφορετικά κλειδιά.
IDEA. (International Data Encryption Algorithm) Αναπτύχθηκε στην Ζυρίχη της Ελβετίας, 
από τους James L. Massey και τον Xuejia Lai και δημοσιεύτηκε το 1990. Χρησιμοποιεί 
κλειδί 128-bit και θεωρείται ότι είναι πολύ ασφαλής. Ο IDEA χρησιμοποιείται και από το 
πρόγραμμα PGP.
RC2. Είναι μπλοκ αλγόριθμος και αναπτύχθηκε από τον Ronald Rivest και κρατείται σαν 
επαγγελματικό μυστικό από την Rsa Data Security. Αυτός ο αλγόριθμος ανακαλύφθηκε 
από ένα ανώνυμο μήνυμα που βρέθηκε στο Usenet το 1996. Ο RC2 πωλείται με μια 
λειτουργία όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις κλειδιά από Ι-bit έως 2048-bit. Συχνά το 
μήκος όμως φτάνει στα 40-bit, σε εφαρμογές που εξάγονται , και αυτό είναι πολύ 
ευάλωτο στην επίθεση έρευνας κλειδιού.
RC4. Είναι αλγόριθμος συρμού πού αναπτύχθηκε από τον Ronald Rivest και κρατείται 
σαν επαγγελματικό μυστικό από την Rsa Data Security. Επίσης αυτός ο αλγόριθμος
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ανακαλύφθηκε από ένα ανώνυμο μήνυμα που βρέθηκε στο Usenet το 1994 και 
εμφανίζεται αρκετά ασφαλής. Χρησιμοποιεί κλειδιά από Ι-bit έως έως 2048-bit, και 
συχνά περιορίζεται σε 40-bit κλειδιά για προγράμματα που εξάγονται.
RC5. Είναι αλγόριθμος μπλοκ, αναπτύχθηκε από τον Ronald Rivest και δημοσιεύτηκε το 
1994. Ο RC5 επιτρέπει από τον χρήστη να ορίζει το μήκος κλειδιού, το μέγεθος του 
μπλοκ δεδομένων και το πόσες φορές να γίνει η κρυπτογράφηση.

1.7. Επιθέσεις στους αλγόριθμους συμμετρικού κλειδιού
Όταν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την κρυπτογραφία για να προστατεύσουμε 
πληροφορίες, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι άνθρωποι από τους οποίους 
προσπαθούμε να κρύψουμε την πληροφορία θα αντιγράψουν το κρυπτογράφημα και θα 
προσπαθήσουν να το αποκρυπτογραφήσουν με δυναμικές επιθέσεις. Για να είναι 
χρήσιμο το κρυπτογραφικό σύστημα πρέπει να αντιστέκεται σε τέτοιες άμεσες επιθέσεις. 
Οι επιθέσεις κατά κρυπτογραφημένων πληροφοριών χωρίζονται σε τρεις κύριες 
κατηγορίες. Αυτές είναι:

• Επιθέσεις αναζήτησης κλειδιού (Key search attact)

• Επιθέσεις κρυπτανάλυσης (Cryptanalysis)

• Επιθέσεις βασισμένες στο σύστημα κρυπτογράφησης. (System-based attacts)

Επιθέσεις αναζήτησης κλειδιού (key search attack)
Ο ευκολότερος τρόπος να σπάσεις έναν κώδικα, είναι να δοκιμάσεις όλα τα πιθανά 
κλειδιά το ένα μετά το άλλο (θεωρώντας δεδομένο ότι αυτός που κάνει την προσπάθεια 
μπορεί να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το σωστό κλειδί). Οι 
περισσότερες προσπάθειες θα αποτύχουν, αλλά κάποια θα επιτύχει και είτε θα επιτρέψει 
στον cracker μπει στο σύστημα η θα του επιτρέψει να αποκρυπτογραφήσει το 
κρυπτογράφημα. Αυτές οι επιθέσεις ονομάζονται επιθέσεις αναζήτησης κλειδιού.
Δεν υπάρχει τρόπος να αμυνθούμε εναντίον αυτού του τρόπου επίθεσης, γιατί δεν 
μπορούμε να εμποδίσουμε τον επιτιθέμενο να προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει το 
κρυπτογραφημένο μήνυμας μας, με κάθε πιθανό κλειδί.
Οι αναζητήσεις κλειδιών δεν είναι πολύ αποτελεσματικές.Μερικές φορές δεν υπάρχει 
καμία πιθανότητα: συχνά υπάρχουν πάρα πολλά κλειδιά να δοκιμαστούν και δεν 
υπάρχει αρκετός χρόνος να δοκιμαστούν όλα.
Από την άλλη μεριά, πολλές τέτοιες επιθέσεις είναι αρκετά απλούστερες γιατί οι 

περισσότεροι χρήστες διαλέγουν κλειδιά βασισμένα σε μικρά password με χαρακτήρες 
που μπορούν να εκτυπωθούν.
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O RC4 αλγόριθμος κρυπτογράφησης, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά σε WORLD 
WIDE WEB εφαρμογές, ξέρουμε ότι χρησιμοποιεί μήκος κλειδιών από 1 έως 2048 bits , 
αλλά συχνά χρησιμοποιεί μυστικό κλειδί μήκους 40 bits ή 128 bits. Με ένα κλειδί 40-bit, 
υπάρχουν 2 (1.1*10 ) πιθανά κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με έναν 
υπολογιστή που δοκιμάζει 1.000.000 κλειδιά το δευτερόλεπτο, μπορούμε να 
δοκιμάσουμε όλα τα πιθανά κλειδιά σε λιγότερο από 13 μέρες. Κάποιος το 1994 
κατασκεύασε μια μηχανή αναζήτησης η οποία μπορούσε να επεξεργαστεί 150 
εκατομμύρια κλειδιά το δευτερόλεπτο. Το 1997, ένας κώδικας 40-bit είχε σπαστεί μέσα 
σε 3.5ώρες. Ένα κλειδί 40-bit είναι καλό θέμα για μια τέτοια επίθεση.
Από την άλλη πλευρά, ένα κλειδί 128-bit έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε τέτοια επίθεση. 
Αυτό γιατί ένα 128-bit κλειδί επιτρέπει 2 (3.4*10 ) πιθανά κλειδιά. Εάν υπήρχε ένας 
υπολογιστής που θα μπορούσε να δοκιμάσει ένα δισεκατομμύριο κλειδιά το 
δευτερόλεπτο, και είχαμε ένα δισεκατομμύριο από αυτούς τους υπολογιστές, αυτοί θα 

έπαιρναν 10 χρόνια να δοκιμάσουν κάθε πιθανό 128-bit RC4 κλειδί. Αυτός ο χρόνος 
μετριέται κατά προσέγγιση χιλιάδες φορές μεγαλύτερος από την ηλικία του σύμπαντος, 
που εκτιμήθηκε πρόσφατα σαν 1.8*10 χρόνια.
Από αυτή την απλή ανάλυση, φαίνεται ότι ο RC4 με κλειδί 128-bit μήκος, είναι επαρκής 
για πολλές κρυπτογραφικές ανάγκες σήμερα αλλά και για πάντα. Δυστυχώς όμως 
υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που καθιστούν αυτή την λύση, τεχνικά, νομικά και 
πολιτικά ακατάλληλη για πολλές εφαρμογές.

Επιθέσεις κρυπτανάλυσης
Εάν το μήκος του κλειδιού ήταν ο μόνος παράγοντας που καθόριζε την ασφάλεια ενός 
κρυπτογραφημάτος τότε ο καθένας που θα ενδιαφερόταν να ανταλλάζει μυστικά 
μηνύματα απλά θα χρησιμοποιούσε κώδικες με 128-bit κλειδιά, και όλοι αυτοί που 
σπάνε κώδικες θα έπρεπε να βρούν καινούργια δουλειά. Η κρυπτογραφία θα ήταν ένα 
λυμένο παρακλάδι των μαθηματικών, σαν την απλή πρόσθεση.
Αυτό που κρατά σε ενδιαφέρον την κρυπτογραφία είναι το γεγονός ότι οι κρυπτογραφικοί 
αλγόριθμοι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Οι επιθέσεις αναζήτησης κλειδιού 
σπάνια χρειάζονται να γνωρίζουν τα περιεχόμενα ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος. 
Σε αντίθεση, οι περισσότεροι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι μπορούν να νικηθούν 
χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από βελτιωμένα μαθηματικά και υπολογιστική ισχύ. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι πολλά κρυπτογραφημένα μηνύματα αποκρυπτογραφούνται χωρίς 
να γνωρίζουμε το κλειδί. Ένας επιδέξιος αναλυτής μπορεί μερικές φορές να 
αποκρυπτογραφήσει κάποιο κείμενο χωρίς να γνωρίζει τον κρυπτογραφικό αλγόριθμο.
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Μια επίθεση κρυπτανάλυσης μπορεί να έχει δύο στόχους. Ο κρυπταναλυτής ίσως έχει το 
κρυπτογράφημα και θέλει να ανακαλύψει το καθαρό κείμενο, ή ίσως έχει το 
κρυπτογράφημα και θέλει να βρεί το κλειδί με το οποίο κρυπτογραφήθηκε.
Επίθεση γνωστού plaintext
Σε αυτή του είδους την επίθεση, ο κρυπταναλυτής έχει ένα κομμάτι από plaintext και το 
αντίστοιχο κομμάτι του ciphertext. Αν και αυτό ίσως φαίνεται απίθανο γεγονός, είναι 
αρκετά συχνό όταν η κρυπτογραφία χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ηλεκτρονικά 
γράμματα (με σταθερές επικεφαλίδες -headers- στην αρχή κάθε μηνύματος) ή σληρούς 
δίσκους (με γνωστές δομές σε προκαθορισμένα σημεία του δίσκου ). Ο στόχος μιας 
επίθεσης γνωστού plaintext είναι να προσδιορίσει το κλειδί κρυπτογράφησης (και 
πιθανός τον αλγόριθμο), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκρυπτογραφήσει 
άλλα μηνύματα.
Επίθεση επιλεγμένου plaintext
Σε αυτή του είδους την επίθεση, ο κρυπταναλυτής μπορεί να έχει την ευκαιρία της 
επίθεσης κρυπτογραφώντας επιλεγμένα κομμάτια δεδομένων. Έτσι δημιουργείται ένα 
αποτέλεσμα το οποίο ο κρυπταναλυτής μπορεί μετά να το αναλύσει. Είναι ευκολότερο 
να εφαρμοστούν από ότι φαίνονται. Ο στόχος μιας επίθεσης επιλεγμένου plaintext είναι 
να προσδιορίσει το κλειδί κρυπτογράφησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αποκρυπτογραφήσει άλλα μηνύματα.
Κρυπτανάλυση διαφορών

Αυτή η επίθεση, οποία είναι μια μορφή της επίθεσης επιλεγμένου plaintext, ασχολείται με 
το να κρυπτογραφεί πολλά κείμενα που είναι ελαφρά διαφοροποιημένα το ένα με το 
άλλο και συγκρίνει τα αποτελέσματα.
Ανάλυση διαφορετικών λαθών
Αυτή η επίθεση δουλεύει εναντίον κρυπτογραφικών συστημάτων που είναι 
κατασκευασμένα σε hardware. Η συσκευή είναι εκτεθειμένη σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες ( ζέστη, κούραση, ακτινοβολία) οι οποίοι διαλέγονται για να παρασύρουν 
την συσκευή να κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της κρυπτογράφησης η της 
αποκρυπτογράφησης . Αυτά τα λάθη μπορούν να αναλυθούν και από αυτά μπορούμε 
να αναγνωρίσουμε την εσωτερική κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβάνοντας και το 
κλειδί κρυπτογράφησης ή τον αλγόριθμο.
Ο μόνος πραγματικός τρόπος να καθορίσουμε εάν ένας κρυπτογραφικός αλγόριθμος 

είναι δυνατός είναι να τον δημοσιεύσουμε και να περιμένουμε από κάποιον να βρεί μια 
αδυναμία του. Αυτή η διαδικασία εξέτασης λαθών δεν είναι ή τέλεια αλλά είναι καλύτερη 
από το να μην κάνουμε τίποτα. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που λένε ότι 
έχουν αναπτύξει έναν νέο αλγόριθμο κρυπτογράφησης, αλλά δεν μας λένε με ποιο 
ακριβώς τρόπο δουλεύει, για το λόγω του ότι θα εκτεθεί η δύναμη του αλγόριθμου. Εάν ο
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αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει πληροφορίες που είναι πολύτιμες, τότε 
ένας επιτιθέμενος θα αγοράσει η θα κλέψει ένα αντίγραφο του προγράμματος που 
εφαρμόζει τον αλγόριθμο και θα αποσυνθέσει το πρόγραμμα βλέποντας έτσι με ποιο 
τρόπο δουλεύει. Η αληθινή κρυπτογραφική ασφάλεια εξαρτάται από την ειλικρίνεια και 

από την ερευνητική εξέταση.

Επιθέσεις βασισμένες στο σύστημα κρυπτογράφησης
Ένας άλλος τρόπος να σπάσουμε ένα κρυπτογραφικό σύστημα είναι να επιθετούμε στο 
κρυπτογραφικό σύστημα που χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο, χωρίς ουσιαστικά να 
επιθετούμε στο κρυπτογραφικό αλγόριθμο καθ’εαυτό.
Ένα καλό παράδειγμα τέτοιας επίθεσης είναι ο VC-I Video, κρυπτογραφικός αλγόριθμος 
που χρησιμοποιούταν για την δορυφορική μετάδοση προγράμματος τηλεόρασης 
παλαιότερα. Για πολλά χρόνια υπήρχαν πειρατές που πουλούσαν αποκωδικοποιητές 
που μπορούσαν να υποκλέψουν τα κλειδιά μεταφοράς και ύστερα να τα 
χρησιμοποιήσουν για να αποκρυπτογραφήσουν την μετάδοση. Ο VC-Ι κρυπτογραφικός 
αλγόριθμος ήταν ασφαλής, αλλά το σύστημα σαν σύνολο ήταν αδύνατο. Πολλές από τις 
πρόσφατες επιθέσεις εναντίον των εφαρμογών SSL της Netscape ήταν επιθέσεις του 
Netscape Navigator παρά του ίδιου SSL πρωτοκόλλου. Σε μια δημοσιευμένη επίθεση, οι 
ερευνητές ανακάλυψαν ότι η γεννήτρια τυχαίων αριθμών δεν ήταν ακριβώς τυχαία. Ήταν 
δυνατό για τους επιτιθέμενους να παρακολουθήσουν προσεκτικά τον υπολογιστή στον 
οποίο έτρεχε η εφαρμογή και να προβλέπουν κάθε φορά την διαμόρφωση της 
γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Έτσι καθόριζαν ποιο ήταν το επιλεγμένο κλειδί με έναν 
τίμιο τρόπο. Σε άλλη επίθεση ερευνητές ανακάλυψαν ότι μπορούν εύκολα να 
τροποποιήσουν το ίδιο το πρόγραμμα έτσι ώστε η γεννήτρια τυχαίων αριθμών να μην 
μπορεί να εκτελεστεί. Έτσι δεν χρειάζεται να μαντέψουμε το κλειδί.

1.8. Αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού (public key)
Η ύπαρξη κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού πρωτοπαρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 
1975 από τους Whitfield Diffie και Martin Heilman. Οι δύο ερευνητές τότε στο Stanford 
University, έγραψαν ένα έγγραφο στο οποίο υποστήριζαν την ύπαρξη μιας 
κρυπτογραφικής τεχνικής, με την οποία μια πληροφορία που κρυπτογραφούνταν με ένα 
κλειδί μπορούσε να αποκρυπτογαφηθεί από ένα δεύτερο, χωρίς τα δύο κλειδιά να 
έχουν σχέση μεταξύ τους. Ο Robert Merkle, τότε ένας απόφοιτος του Berkeley, είχε 
παρόμοιες ιδέες, αλλά λόγω των ιδιοτροπιών των ακαδημαϊκών εκδόσεων δεν 
δημοσιεύτηκαν τότε, αλλά όταν η ιδέα της κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού ήταν 

ευρέως γνωστή.
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Μέχρι τότε, μια ποικιλία από κρυπτογραφικά συστήματα δημόσιου κλειδιού είχαν 
αναπτυχθεί. Δυστυχώς υπήρχαν σημαντικά λιγότερα κρυπτογραφικά συστήματα 
δημόσιου κλειδιού από ότι συμμετρικού κλειδιού. Η αιτία έχει να κάνει με τον τρόπο που 
έχουν σχεδιαστεί οι αλγόριθμοι. Καλοί συμμετρικοί αλγόριθμοι απλά αλλάζουν την 
είσοδο ανάλογα με το κλειδί. Για να αναπτύξουμε ένα καινούργιο αλγόριθμο συμμετρικού 
κλειδιού θα πρέπει να βρούμε έναν νέο ασφαλή τρόπο να αλλάζουμε την είσοδο. Οι 
αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού στηρίζονται στα μαθηματικά. Αναπτύσσοντας έναν τέτοιο 
αλγόριθμο απαιτείται να λυθεί ένα μαθηματικό πρόβλημα με ειδικές ιδιότητες. 
Diffie-Hellman key exchange. Ένα σύστημα για ανταλλαγή κρυπτογραφικών κλειδιών 
ανάμεσα σε ενεργά μέρη. To Diffie-Hellman δεν είναι ακριβώς μια μέθοδος 
κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, αλλά μια μέθοδος ανάπτυξης και 
ανταλλαγής ενός μοιρασμένου μυστικού κλειδιού σε ένα δημόσιο κανάλι επικοινωνίας 
Στην πραγματικότητα, τα δύο μέρη συμφωνούν σε μερικές κοινές αριθμητικές τιμές, και 
τότε το κάθε μέρος δημιουργεί ένα κλειδί. Οι μαθηματικοί μετασχηματισμοί των κλειδιών 
ανταλλάσονται. Κάθε μέρος μπορεί τότε να υπολογίσει ένα τρίτο κλειδί συνόδου (session 
key) το οποίο δεν μπορεί εύκολα να παραχθεί από έναν επιτιθέμενο που γνωρίζει και 
των δύο τις αριθμητικές τιμές.
RSA. Ο RSA είναι ένα πολύ γνωστό κρυπτογραφικό σύστημα αναπτυγμένο από 
καθηγητές του ΜΙΤ, τους Ronald Rivest, Adi Shamir και Leonard Adleman. O RSA 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να κρυπτογραφεί πληροφορίες αλλά και σαν βάση του 
συστήματος ψηφιακών υπογραφών. Οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αποδείξουν την πατρότητα και γνησιότητα της ψηφιακής 
πληροφορίας. Το κλειδί μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκους, ανάλογα με την 
εφερμογή που χρησιμοποιείται.
ELGAMAL Ο δημιουργός αυτού του αλγόριθμου είναι ο Taher ELGamal, είναι ένα 
κρυπτογραφικό σύστημα δημόσιου κλειδιού που είναι βασισμένο στο πρωτόκολλο 
ανταλλαγής κλειδιών των Diffie-Hellman. Ο ELGamal χρησιμοποιείται για 
κρυπτογράφηση και για ψηφιακές υπογραφές με τον ίδιο τρόπο όπως ο RSA.
DSS. (Digital Signature Standard). Αναπτύχθηκε από την National Security Agency 
(NSA) και εφαρμόστηκε σαν ομοσπονδιακό πρότυπο επεξεργασίας πληροφοριών FIPS 
(Federal Information Processing Standard) από την NITST (National Institute for 
Standards and Technology). O DSS είναι βασισμένος στον αλγόριθμο ψηφιακών 
υπογραφών (DSA). Αν και ο DSS επιτρέπει κλειδιά οποιουδήποτε μήκους, μόνο κλειδιά 
ανάμεσα σε 512 και 1024 bits επιτρέπονται στον DSS. Όπως αναφέρθηκε, ο DSS 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ψηφιακές υπογραφές, αν και είναι πιθανό να 
χρησιμοποιήσει DSS εφαρμογές για την κρυπτογράφηση επίσης.
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1.9. Επιθέσεις στους αλγόριθμους δημόσιου κλειδιού
Οι αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού είναι θεωρητικά ποιο ευάλωτοι στις επιθέσεις από 
αυτούς του συμμετρικού κλειδιού γιατί ο επιτιθέμενος έχει (ίσως) ένα αντίγραφο του 
δημόσιου κλειδιού που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση του μηνύματος. Η 
δουλειά του επιτιθέμενου είναι ακόμα ευκολότερη γιατί το ίδιο το μήνυμα πιθανώς να 
υποδηλώνει με ποιόν αλγόριθμο έχει κρυπτογραφηθεί.
Οι επιθέσεις στους αλγόριθμους δημόσιου κλειδιού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Επιθέσεις παραγοντοποίησης (factoring attacks)
Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι πολύ δημοφιλείς στα συστήματα δημοσίου κλειδιού 
γιατί είναι πολύ εύκολες να κατανοηθούν. Αυτή η επίθεση αποσκοπεί να αντλήσει το 
προσωπικό κλειδί από το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί. Στην επίθεση αυτή χρειάζεται να 
επιλύσουμε διάφορα είδη μαθηματικών προβλημάτων.
Στην περίπτωση του RSA αλγόριθμου για να επιτύχουμε την επίθεση αυτή, χρειάζεται να 
παραγοντοποιήσουμε έναν αριθμό που σχετίζεται με το δημόσιο κλειδί. Το μαθηματικό 
πρόβλημα της παραγοντοποίησης απασχολεί αιώνες τους μαθηματικούς και είναι ακόμα 
δυσκολότερο όταν πρόκεται για μεγάλους αριθμούς. Έχουν βρεθεί μερικοί εύκολοι 
μέθοδοι για κάποια κατηγορία αριθμών, αλλά παραμένει δύσκολη δουλειά. Μια γνωστή 
τέτοια επίθεση είναι η παραγοντοποίηση του RSA-129 αριθμού το 1994. Η RSA Data 
Security δημοσιεύει λίστες από τέτοιους αριθμούς και προκαλεί να παραγοντοποιηθούν 
έναντι χρηματικής αμοιβής. Μια ολοκληρωμένη λίστα μπορεί να αποκτηθεί στέλνοντας 
ένα μήνυμα στην διεύθυνση:
Challenae-rsa-list@rsa.com.

Επίθεση αλγοριθμική
Ένας άλλος τρόπος επίθεσης είναι να βρούμε ένα βασικό ελλάτωμα η αδυναμία του 
μαθματικού προβλήματος στο οποίο είναι βασισμένο το σύστημα κρυπτογράφησης . 
Αυτό έχει γίνει περισσότερες από μια φορές στο παρελθόν. Το πρώτο κρυπτογραφικό 
σύστημα που εφαρμόστηκε ήταν βασισμένο σε ένα μαθηματικό πρόβλημα που 
ονομαζόταν Superincreasing Knapsack Problem. Μερικά χρόνια μετά βρέθηκε ένας 
μαθηματικός τρόπος για να αποκτάται το μυστικό κλειδί από το δημόσιο μέσα σε πολύ 
λίγο χρόνο. Όταν μια σημαντική μαθηματική καινοτομία βρίσκεται, ίσως να μην 
δημοσιευτεί σε όλους αλλά να φυλαχθεί από μια κυβερνητική αρχή για να 
χρησιμοποιηθεί εναντίον κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που ανταλλάσουν άλλες 
χώρες. Αλλιώς εάν μια μέθοδος βρεθεί από κάποιον με εγκληματικές προθέσεις, ίσως να 

κρατηθεί μυστική για να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά οικονομικά εγκλήματα.
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1.10. Συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων (message digest 
functions)
Μια αποσύνθεση μηνύματος (message digest) δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν 
αριθμό, έναν ειδικό αριθμό που βγαίνει από έναν “ανακατεμένο κώδικα1' (hash-code) ο 
οποίος προέρχεται από μια συνάρτηση (message digest functions) που είναι δύσκολο 
να αντιστραφεί. Ο μοναδικός αριθμός αυτός έχει συνήθως 128 με 256 bits μήκος.
Μια καλή συνάρτηση αποσύνθεσης μηνύματος πρέπει να συνδυάζει μερικές 

μαθηματικές ιδιότητες:

• Κάθε bit από την συνάρτηση αποσύνθεσης μηνύματος επηρεάζεται από κάθε bit της 
εισόδου της συνάρτησης.

• Εάν κάθε δοσμένο bit της εισόδου της συνάρτησης αλλάζει, τότε κάθε bit εξόδου έχει 
ποσοστό πιθανότητας αλλαγής 50%.

• Έχοντας ένα αρχείο εισόδου και την ανάλογη συνάρτηση σποσύνθεσης του, θα 
πρέπει να είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί κάποιο άλλο αρχείο που θα βγάλει τον 
ίδιο αριθμό αποσύνθεσης.
Οι συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων ονομάζονται επίσης και συναρτήσεις (hash 
functions) μιας κατεύθυνσης γιατί παράγουν τιμές που είναι δύσκολο να αντιστραφούν, 
ανθεκτικές στην επίθεση και μοναδικές ως επί το πλείστον.
Πολλές συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται 
σήμερα. Μερικές από αυτές είναι:
HMAC. Hashed Message Authentication Code. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί ένα 
προσωπικό κλειδί και μια συνάρτηση αποσύνθεσης για να δημιουργήσει ένα μυστικό 
κώδικα επικύρωσης μηνύματος. Είναι ποιο ανθεκτικό ακόμα και αν η συνάρτηση 
αποσύνθεσης είναι αδύνατη.
MD2. Message Digest #2. Αναπτύχθηκε από τον Ronald Rivest. Είναι η ποιο ασφαλής 

από όλες τις συναρτήσεις του, αλλά είναι υπολογιστικά αργότερη. Παράγει 128-bit 
αριθμό αποσύνθεσης.
MD4. Message Digest #4. Επίσης αναπτυγμένη από τον Ronald Rivest. Είναι 
γρηγορότερη από την MD2 αλλά όχι ασφαλής. Παράγει 128-bit αριθμό αποσύνθεσης. 
MD5. . Message Digest #5 . Επίσης αναπτυγμένη από τον Ronald Rivest. Περισσότερο 
ασφαλής και ευρέως χρησιμοποιημένη, το καλοκαίρι του 1996 ανακαλύφθηκαν ατέλειες 
που επέτρεπαν να υπολογιστούν κάποιες συγκρούσεις (collisions ). Παράγει 128-bit 
αριθμό αποσύνθεσης.

SHA. Secure Hash Algorithm. Αναπτυγμένη από την NSA και σχεδιασμένη για χρήση με 

την National Institute for Standards and Technology’s Digital Signature Standard (NIST's
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DSS). Λίγο μετά την δημοσίευση της θεωρήθηκε ανασφαλής από την NIST. Παράγει 
160-bit αριθμό αποσύυνθεσης.
SHA-1. Secure Hash Algorithm-1. Αναθεωρημένη έκδοση της SHA. Δεν είναι γνωστό 
ότι είναι ασφαλέστερη από την προηγούμενη έκδοση. Παράγει 160-bit αριθμό 

αποσσύνθεσης.
Πέρα από αυτές τις συναρτήσεις, επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακά 
συστήματα συμμετρικής “ μπλοκ “ κρρυπτογράφησης όπως είναι το DES, σαν 
συναρτήσεις αποσύνθεσης. Για να χρησιμοποιήσουμε μια κρυπτογραφική συνάρτηση 
σαν συνάρτηση αποσύνθεσης απλά τρέχουμε την συνάρτηση με την μέθοδο 
ανατροφοδότησης (feedback mode). Για κλειδί χρησιμοποιούμε ένα κλειδί που 
διαλέγεται τυχαία και ταιριάζει στην εφαρμογή. Κρυπτογραφούμε ολόκληρο το αρχείο 
εισόδου. Το τελευταίο κομμάτι του κρυπτογραφήματος είναι ο αριθμός αποσύνθεσης.

Οι συναρτήσεις αποσύνθεσης στην πράξη
Οι συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων μόνες τους δεν χρησιμοποιούνται για 
κρυπτογραφικές και για αποκρυπτογραφικές λειτουργίες. Αντίθετα χρησιμοποιούνται για 
την δημιουργία ψηφιακών υπογραφών και για κώδικες επικύρωσης μηνυμάτων, και για 
δημιουργία των κλειδιών κρυπτογράφησης από τα passphrases.
Ο ευκολότερος τρόπος να κατανοήσουμε τις συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων 
είναι να τις μελετήσουμε στην πράξη. Το παρακάτω παράδειγμα δέιχνει μερικές 
εισόδους στην συνάρτηση MD5 και τα κωδικοποιημένα αποτελέσματα:
MD5 (My credit card number is 84-75771)= 05kdlam395ngld993n5kr49kf0pq 
MD5 (There is $1100 in my credit car.) = k03mdoe775lap4p0fdmfu984jf84r 
MD5 (My credit card number is 84-75775)=kw04955kvosk4867dnsks909488r 
Παρατηρούμε ότι όλα τα μηνύματα έχουν εντελώς διαφορετικές εξόδους. Ακόμα και το 
πρώτο με το τρίτο που διαφέρουν κατά ένα μόνο χαρακτήρα έχουν τελείως διαφορετικά 
μηνύματα αποσύνθεσης. Το μήνυμα αποσύνθεσης φαίνεται να είναι τυχαίο, αλλά δεν 
είναι.
Ας δούμε τα παρακάτω παραδείγματα αποσύνθεσης:
MD5 ((My credit car number is 84-75777)=jdl30489fkfmgi49011somskwidk29 
MD5 ((My credit ca number is 84-75777)= Iapq20c7d3lp20dsk2oa93aopiew33 
MD5 ((My credit card numb is 84-75777)=izx836ndi30gaj45078gn30judmg3 

MD5 (My credit card number is 84-75771)= 05kdlam395ngld993n5kr49kf0pq 
Παρατηρούμε ότι η τέταρτη γραμμή είναι ακριβώς η ίδια με την πρώτη του 
προηγούμενου παραδείγματος. Αυτό είναι γιατί το ίδιο κέιμενο παράγει τον ίδιο MD5 

κώδικα πάντα.

22



Η συνάρτηση αποσύνθεσης μηνυμάτων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να 
ανιχνεύουμε και τις ποιο μικρές αλλαγές σε πολύ μεγάλα αρχεία ή μηνύματα. 
Υπολογίζοντας τον κώδικα MD5 ενός μηνύματος μπορούμε αργότερα που ίσως έχουμε 
την υποψία ότι έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο του να ξανα υπολογίσουμε την έξοδο της 
συνάρτησης και να συγκρίνουμε τις δύο εξόδους. Εάν είναι ίδιες έχουμε μια μεγάλη 
πιθανότητα το μήνυμα μας να είναι όπως πρίν. Δύο διαφορετικά αρχεία μπορεί να έχουν 
την ίδια τιμή αποσύνθεσης. Αυτό ονομάζεται "σύγκρουση” (collision). Για να είναι μια 
συνάρτηση ασφαλής, θα πρέπει υπολογιστικά να είναι αδύνατο να βρεθεί κάποια 
“σύγκρουση”.

Χρήσεις των συναρτήσεων αποσύνθεσης μηνυμάτων
Οι συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων χρησιμοποιούνται ευρεώς σήμερα για 
πολλούς λόγους:

• Οι συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων είναι πολύ γρηγορότερες από τις 
παραδοσιακές συναρτήσεις συμμετρικού κλειδιού αλλά φάινεται να μοιράζονται πολλές 
από τις ίδιες δυνατές κρυπτογραφικές ιδιότητες τους.

• Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ευρεσιτεχνίας σε καμία συνάρτηση αποσύνθεσης 
μηνυμάτων που είναι σε χρήση σήμερα.

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί εξαγωγής στις συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων.

• Χρησιμοποιώντας τον αριθμό ενός αποσυνθεμένου μηνύματος, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε κλειδιά κρυπτογράφησης για κρυπτογραφήματα συμμετρικού κλειδιού 
επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιούν passphrases. Το κλειδί 
κρυπτογράφησης τότε δημιουργείται από υπολογισμούς πάνω στον αριθμό 
αποσυνθεμένου μηνύματος της φράσης που είχε χρησιμοποιηθεί. To PGP χρησιμοποιεί 
αυτή την τεχνική για τον υπολογισμό των κλειδιών κρυπτογράφησης.

• Ο αριθμός του αποσυνθεμένου μηνύματος μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε 
κώδικες επικύρωσης μηνυμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα κοινό μυστικό ανάμεσα 
στα δύο μέρη για να αποδείξουν ότι ένα μήνυμα είναι γνήσιο. Οι κώδικες επικύρωσης 
μηνυμάτων για να αναγνωριστούν επισυνάπτονται στο τέλος του μηνύματος. Οι 
συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος πολλών 
κρυπτογραφικών συστημάτων δημόσιου κλειδιού.

• Οι αποσυνθέσεις μηνυμάτων είναι η βάση πολλών προτύπων ψηφιακών υπογραφών. 
Αντί να υπογράφουμε ολόκληρο το κείμενο, τα περισσότερα πρότυπα ψηφιακών 
υπογραφών, απλά υπογράφουν ένα αποσυνθεμένο μήνυμα του κειμένου.
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• Προγράμματα όπως το PGP χρησιμοποιούν τον αριθμό αποσύνθεσης για να 
μεττατρέψουν ένα passphrase που δίνεται από τον χρήστη σε ένα κλειδί 
κρυπτογράφησης, το οποίο χρησιμοποιείται για συμμετρική κρυπτογράφηση.

• Οι κώδικες επικύρωσης μηνυμάτων βασίζονται στις αποσυνθέσεις μηνυμάτων που 
παρέχουν ασφάλεια στα περισσότερα πρωτόκολλα του του Internet

Επιθέσεις στις συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων
Υπάρχουν δύο είδη επιθέσεων στις συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων. Η πρώτη 

είναι να βρούμε δύο μηνύματα- οποιαδήποτε - που έχουν τον ίδιο αριθμό αποσύνθεσης. 
Η δεύτερη επίθεση είναι γενικότερη: Έχοντας ένα συγκεκριμένο μήνυμα, πρέπει να 
βρεθεί ένα δεύτερο μήνυμα που να έχει τον ίδιο κώδικα αποσύνθεσης. Μεγαλύτερη αξία 
υπάρχει εάν το δεύτερο μήνυμα είναι αναγνώσιμο από άνθρωπο και στον ίδιο τύπο 
επεξεργαστή όπως ο πρώτος.
Οι συναρτήσεις αποσύνθεσης μηνυμάτων είναι ένα βασικό στοιχείο της 
κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού και γενικότερα των κρυπτογραφικών συστημάτων, 
και μια τέτοια πραγματική επίθεση μπορεί να σημαίνει εξασθένιση του κρυπτογραφικού 
συστήματος. Για το λόγο αυτό όταν διαπιστωθεί κάποια αδυναμία σε μια συνάρτηση 

αποσύνθεσης, αποσύρεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί και τοποθετείται στη θέση 
του κάποιος άλλος.

1.11 Υποδομή δημόσιου κλειδιού
Το τελευταίο κομμάτι του puzzle της κρυπτογραφίας είναι ένα σύστημα για να 
αποδεικνύει τη ταυτότητα των ανθρώπων που κρατούν κρυπτογραφικά κλειδιά. Τα 
τελευταία χρόνια ένα τέτοιο σύστημα ονομάζεται υποδομή δημόσιου κλειδιού.
Στην κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού κάθε χρήστης απαιτείται να φτιάξει δυο κλειδιά:

• Ένα δημόσιο κλειδί, το ο» χρησιμοποιείται για να στέλνουμε κρυπτογραφημένα 
μηνύματα στον παραλήπτη, και για να επικυρώνουμε την ψηφιακή υπογραφή του 
αποστολέα.

• Ένα προσωπικό κλειδί, ταττοίο χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη για να 
αποκωδικοποιήσει τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που λαμβάνει, και για να υπογράψει 
με την ψηφιακή υπογραφή του ο αποστολέας.

Ενώ τα προσωπικά κλειδιά είναι σχεδιασμένα να κρατιούνται μυστικά, τα δημόσια 
κλειδιά είναι σχεδιασμένα να δημοσιεύονται και να διανέμονται ευρέως.
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Ένας απλός τύπος δημόσιου και προσωπικού κλειδιού περιέχει ελάχιστη πληροφορία 
εκτός από τις πραγματικές τιμές που χρειάζονται για να γίνει η κρυπτογράφηση και η 
αποκρυπτογράφηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες 
πληροφορίες να αποθηκεύονται σε κάθε δημόσιο κλειδί. Μαζί με την πληροφορία 
κρυπτογράφησης, ίσως επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε το όνομα του χρήστη ή κάποια 
άλλη πληροφορία ταυτότητας. Για παράδειγμα αν έχουμε τρία δημόσια κλειδιά για τρεις 
ανθρώπους είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Αν όμως αποθηκεύσουμε περισσότερη 
πληροφορία στο προσωπικό κλειδί του κάθε ατόμου, θα έχουμε τρόπο να ξέρουμε ποιο 
προσωπικό κλειδί ανήκει σε ποιανού το δημόσιο κλειδί.
Η περιοχή του ονόματος μπορεί να συμπληρωθεί με οποιόδηποτε στοιχείο θέλουμε. 
Άπαξ και το κλειδί δημιουργηθεί με ένα όνομα, αυτό μπορεί να υπογράφει από ένα τρίτο 
πρόσωπο. Τα τρίτα πρόσωπα που επικυρώνουν την πληροφορία του κλειδιού πριν αυτό 
υπογράφει ονομάζονται αρχές πιστοποίησης.(C.A. Certification Authorities).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

2.1. Αναγνώριση ταυτότητας
Η αναγνώριση ταυτότητας είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της σημερινής ζωής, αλλά και 
της μελλοντικής επίσης. Μεγάλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ειδικά διακριτικά σήματα 
(κονκάρδες) αναγνώρισης ταυτότητας για τους εργαζόμενους, για να βοηθούν τους 
φύλακες στο να αποφασίζουν ποιους θα αφήνουν να μπαίνουν στα κτίρια και ποιοι θα 
μένουν έξω. Κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αναγνωριστικά έγγραφα ταυτότητας για να 
ελέγχουν τα σύνορα τους. Και όλο και περισσότερο, οι υπολογιστές χρησιμοποιούν 
διαφορετικά είδη συστημάτων για να καθορίσουν την ταυτότητα των χρηστών τους, και 
για να ελέγχουν την πρόσβαση των πληροφοριών τους και των υπηρεσιών τους.

2.2. Συστήματα αναγνώρισης ταυτότητας βασισμένα σε 
πιστοποιητικά ιδιότητας.
Ένας αποδεδειγμένος τρόπος να αποδεικνύουμε την ταυτότητα μας στον φυσικό κόσμο 
είναι η μεταφορά πιστοποιητικών ιδιότητας από μια έμπιστη αρχή. Πιστοποιητικά 
ιδιότητας είναι το διαβατήριο, μια αστυνομική ταυτότητα, ένα δίπλωμα αυτοκινήτου, 
ακόμα και μια κάρτα μέλους ενός γυμναστηρίου, τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητα 
μας.
Τα καλά πιστοποιητικά ιδιότητας είναι κατασκευασμένα με κατάλληλο τρόπο ώστε να 
μην είναι εύκολη η μεταποίηση των στοιχείων τους, έτσι ώστε να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης 
να τα ανταλλάξει με κάποιο άλλο. Επίσης θα πρέπει να μην είναι δυνατόν να 
πλαστογραφηθούν έτσι ώστε να μην εκδίδονται από κανέναν άλλο εκτός από τις νόμιμες 
αρμόδιες αρχές. Για παράδειγμα η αστυνομική ταυτότητα πρέπει να εκδίδεται μόνο από 
τις αστυνομικές αρχές και δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει άλλος εκτός από τον 
νόμιμο κάτοχο της.

2.3. Χρησιμοποιώντας τις Ψηφιακές Υπογραφές για Αναγνώριση 
Ταυτότητας
Πολλά από τα συστήματα αναγνώρισης ταυτότητας μπορούν να βελτιωθούν με την 
χρήση των ψηφιακών υπογραφών.

Με λίγα λόγια κάθε χρήστης ενός συστήματος που χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές 
δημιουργεί ένα ζεύγος κλειδιών:
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Ένα προσωπικό κλειδί
Χρησιμοποιείται για να υπογράψει κάποιος με την υπογραφή του ένα κομμάτι 
δεδομένων, όπως ένα Html κείμενο, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια 
φωτογραφία.
Ένα δημόσιο κλειδί
Χρησιμοποιείται για την επικύρωση της ψηφιακής υπογραφής αφού αυτή έχει 
υπογράφει.
Εάν του Νίκου το δημόσιο κλειδί είναι ευρέως διαδεδομένο σε ένα tamper-proof format, 
τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του κλειδί για να αποδείξει ότι είναι 
στην πραγματικότητα ο Νίκος (εξασφαλίζοντας βέβαια, ότι θα έχει προσέξει να 
προστατεύσει το κλειδί του από πιθανή κλοπή ). Το πλεονέκτημα της χρήσης 
κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού είναι ότι η δοκιμασία αυτή μπορεί να γίνει με 
ασφάλεια πάνω από ένα τηλέφωνο, η ένα δίκτυο υπολογιστών ακόμα και εάν κάποιο 

τρίτο πρόσωπο κρυφακούει.
Για να δούμε πως ο Νίκος μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του κλειδί για να 
αποδείξει την ταυτότητα του, ας φανταστούμε ότι ο Νίκος και η Ελένη ανταλλάσουν 
μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό που έχει να κάνει η Ελένη, για να 
αναγνωρίσει ότι η ταυτότητα του μηνύματος είναι του Νίκου, είναι να στείλει ένα σύντομο 
γράμμα στον Νίκο που θα περιέχε έναν τυχαίο αριθμό, ζητώντας του να υπογράψει 
ψηφιακά τον αριθμό αυτόν και να τον στείλει πάλι πίσω σε αυτήν. Όταν η Ελένη πάρει 
πίσω το γράμμα, αυτή επικυρώνει την ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιώντας το 
αντίγραφο του δημόσιου κλειδιού του Νίκου. Εάν ο Νίκος ήταν προσεκτικός με τα κλειδιά 
του, η Ελένη λογικά μπορεί να συμπεράνει ότι το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνεί είναι 
ο Νίκος.

Veritas : Ψηφιακές υπογραφές για φυσικά πιστοποιητικά ιδιότητας
Ένας ενδιαφέρον τρόπος χρήσης της τεχνολογίας δημόσιου κλειδιού για την απόδειξη 
ταυτότητας είναι το σύστημα Veritas των Pitney-Bowes, το οποίο χρησιμοποιεί τις 
ψηφιακές υπογραφές για να αποδεικνύει την γνησιότητα φωτογραφιών και άλλων 
πληροφοριών που είναι αποθηκευμένα σε φυσικά έγγραφα (όπως είναι η άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου). Αυτό το σύστημα αποθηκεύει ένα barcode, δυο διαστάσεων και 
υψηλής πυκνότητας, στο πίσω μέρος μιας πλαστικής κάρτας. Αυτό το bar code περιέχει 

μια ψηφιοποιημένη φωτογραφία, ένα αντίγραφο της υπογραφής του οδηγού, και 
πληροφορίες όπως το όνομα, την ηλικία και την διεύθυνση του οδηγού. Όλες οι 
πληροφορίες που αποθηκεύονται στο bar code είναι υπογεγραμμένες με μια ψηφιακή 

υπογραφή. Το προσωπικό κλειδί που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί αυτή η 
ψηφιακή υπογραφή ανήκει στην αρχή που εκδίδει την κάρτα.
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Για να επικυρώσουμε την ψηφιακή υπογραφή που είναι αποθηκευμένη στο πίσω μέρος 
της κάρτας, είναι απαραίτητο να έχουμε τον κατάλληλο αναγνώστη "Veritas reader". 
Αυτός ο αναγνώστης σαρώνει και τις δύο διαστάσεις του bar code της κάρτας, 
επικυρώνει την ψηφιακή υπογραφή, και μετά εμφανίζει ένα αντίγραφο της φωτογραφίας 
σε μια μικρή οθόνη. Ένα μαγαζί που πουλά οινοπνευματώδη ποτά ίσως μπορούσε να 
χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα για να επιβεβαιώνει την ηλικία των ανθρώπων που 
προσπαθούν να αγοράσουν αλκοόλ, καθώς και για να επικυρώνει τα ονόματα των 
ανθρώπων που υπογράφουν λογαριασμούς (checks).

To Veritas δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 1994 για την παροχή IDS σε 800 φοιτητές 
του πανεπιστημίου New Haven. Επίσης το 1995 δοκιμάστηκε στους ειδικούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Connecticut. Περίπου 7.000 πιστοποιητικά ιδιότητας αθλητών 
εκδόθηκαν για την χρήση τους στους αγώνες. Αυτά τα πιστοποιητικά ιδιότητας περιείχαν 
μια φωτογραφία του αθλητή, βιογραφικά δεδομένα και ιατρικές πληροφορίες. Οι Pitney- 
Bowes ανέφεραν ένα 1007ο ρυθμό ανάγνωσης στις κάρτες, πράγμα που είχε σαν 
συνέπεια να "πέσει" το δίκτυο.

2.4. Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure)
Όλα τα συστήματα αναγνώρισης ταυτότητας που αναφέρθηκαν προηγουμένως έχουν 
ένα κοινό μειονέκτημα : Επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν προσωπικές - 
ιδιωτικές σχέσεις ανάμεσα στους εαυτούς τους και ενός συγκεκριμένου υπολογιστικού 
συστήματος, αλλά δεν επιτρέπουν αυτές οι σχέσεις να σχηματίζονται στο πλαίσιο μιας 
μεγαλύτερης κοινωνίας. Είναι όλα προσωπικά συστήματα αναγνώρισης ταυτότητας, δεν 
είναι δημόσια, κοινής ωφέλειας.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος γίνεται μέλος σε μια 
πανεθνική online service και δημιουργεί έναν email λογαριασμό. Όταν δημιουργεί τον 
λογαριασμό, παίρνει ένα username, nikopap και ένα password, pnk32s. Όταν ο Νίκος 
επιθυμεί να δει το email του, χρησιμοποιεί το password για να αποδείξει την ταυτότητα 
του. Αυτός ακόμα, ίσως δημιουργήσει ένα προσωπικό κλειδί για να αποδείξει την 
ταυτότητα του, και δώσει ένα αντίγραφο του δημόσιου κλειδιού του στην online service. 
Τώρα ας φανταστούμε ότι ο Νίκος χάνει το password του. Αυτός μπορεί πάντα να πάει 
πάλι πίσω στην πανεθνική υπηρεσία και να δημιουργήσει ένα καινούργιο username, 

npapad, και ένα καινούργιο password, aoek4o4s.. Αλλά πως ο Νίκος να πείσει τους 
ανθρώπους με τους οποίους αντάλλαζε μηνύματα, ότι ο nikopap κατ ο npapad είναι στην 
πραγματικότητα το ίδιο πρόσωπο?
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Ένας τρόπος με τον οποίον ο Νίκος μπορεί ίσως να αποδείξει την ταυτότητα του είναι να 
στείλει με email, τον αριθμό του τηλεφώνου του, στους φίλους του και να τους ζητήσει να 
τον πάρουν τηλέφωνο. Αυτό ίσως "δουλέψει" για αυτούς που τον γνωρίζουν και έχουν 
ακούσει την φωνή του. Οι άλλοι, όμως, δεν έχουν τρόπο να ξέρουν αν η φωνή του Νίκου 
στο τηλέφωνο ανήκει πράγματι στον Νίκο, ή ανήκει σε έναν απατεώνα. Αυτή η τεχνική 
επίσης δεν θα "δούλευε" εάν ο Νίκος είχε την συνήθεια να αλληλογραφεί με χιλιάδες 
ανθρώπους (Usenet) κοινού ενδιαφέροντος. Τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση να έχει μιλήσει προσωπικά με όλους αυτούς.
Ένας άλλος τρόπος θα ήταν για τον Νίκο να καταφύγει σε ένα τρίτο έμπιστο πρόσωπο 
να του εγγυηθεί την ταυτότητα του. Για παράδειγμα, αυτός θα μπορούσε να "σαρώσει" 
την άδεια οδήγησης του αυτοκινήτου του, και να τοποθετήσει την εικόνα στο web site 
του. Το πρόβλημα με αυτή την τεχνική είναι ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής δεν 
θα έβλεπαν στην πραγματικότητα την άδεια οδήγησης του Νίκου, αλλά μια ψηφιακή 
αναπαράσταση αυτής. Εάν το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό του 
npapad ήταν στα αλήθεια απατεώνας, αυτό το πρόσωπο θα μπορούσε εύκολα να 
"σαρώσει" την δική του άδεια οδήγησης, και με ένα πρόγραμμα όπως το PhotosShop να 
άλλαζε το όνομα του με το Νίκος Παπαδόπουλος.
Αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο Νίκος στην περίπτωση του είναι να τοποθετήσει μια 
ψηφιακή υπογραφή στην άδεια οδήγησης του (βλέπε το σύστημα Veritas: Ψηφιακές 
υπογραφές για φυσικά πιστοποιητικά ιδιότητας). Αυτή η ψηφιακή υπογραφή θα 
πιστοποιούσε τα περιεχόμενα της άδειας οδήγησης του, και αυτοί που θα "κατέβαζαν" 
την φωτογραφία του από το web θα γνώριζαν ότι το όνομα ή η διεύθυνση του δεν είχε 
αλλάξει.
Δυστυχώς, η ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικών ιδιότητας είναι μόνο η λύση του μισού 
προβλήματος. Οι άνθρωποι που αλληλογραφούν με τον Νίκο θα είναι ικανοί να δουν την 
φωτογραφία της άδειας οδήγησης του και να γνωρίζουν την εμφάνιση του Νίκου 
Παπαδόπουλου. Αλλά πως θα γνωρίζονν ότι ο npapad είναι στην πραγματικότητα ο 
Νίκος Παπαδόπουλος; Αντί να υπογράφει ψηφιακά η φωτογραφία του Νίκου, σε αυτή 
την περίπτωση χρειάζεται να υπογράφει ψηφιακά το δημόσιο κλειδί του. Τότε ο Νίκος 
μπορεί να υπογράψει όλα τα μηνύματα του με το προσωπικό του κλειδί. Όποιος τώρα 
επιθυμεί να επιβεβαιώσει ότι τα μηνύματα του Νίκου στην πραγματικότητα του ανήκουν, 
θα πρέπει να πάρει ένα αντίγραφο του ψηφιακά υπογεγραμμένου δημόσιου κλειδιού του 
Νίκου και να επικυρώσει την υπογραφή του που βρίσκεται εκεί.
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2.5. Βασικά Χαρακτηριστικά της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού
Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ) στην απλούστερή της 
μορφή είναι ένα σύστημα για την δημοσίευση των δημόσιων κλειδιών που 
χρησιμοποιούνται στην κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού. Υπάρχουν δύο βασικές 
λειτουργίες που είναι κοινές σε όλες τις PKIs:

• Η πιστοποίηση (certification) είναι η διαδικασία της αντιστοίχισης και δέσμευσης 
ενός δημόσιου κλειδιού σε ένα άτομο, οργανισμό ή άλλη οντότητα, ή σε ένα 
μέρος πληροφορίας όπως κάποιο δικαίωμα (permission) ή χαρακτηριστικό 
(attribute).

• Η επαλήθευση (validation) είναι η διαδικασία της επαλήθευσης της ισχύος ενός 
πιστοποιητικού.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι η βασική λειτουργία όλων των PKIs. Είναι ο τρόπος με τον οποίο 
δημοσιεύονται οι τιμές των δημόσιων κλειδιών και η πληροφορία που αντιστοιχεί στις 
τιμές αυτές. Ένα πιστοποιητικό (certificate) είναι ο τρόπος με τον οποίο η ΡΚΙ μεταδίδει 
τις τιμές των δημόσιων κλειδιών, ή πληροφορία που σχετίζεται με αυτά ή και τα δύο. 
Γενικά ένα πιστοποιητικό είναι μία συλλογή πληροφοριών που έχει υπογράφει ψηφιακά 
από την οντότητα που το εκδίδει. Τα πιστοποιητικά αυτά χαρακτηρίζονται από το είδος 
της πληροφορίας που περιέχουν.

Subject identification 
information 

Subject 
public key id. Jp

CA identification 
information

A basic certificate

Ένα πιστοποιητικό ταυτότητας (identity certificate) απλώς ταυτοποιεί μία οντότητα, 

καλούμενη το υποκείμενο (subject) του πιστοποιητικού και φέρει τις τιμές των δημόσιων
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κλειδιών της οντότητας αυτής. Ένα πιστοποιητικό χαρακτηριστικού (attribute certificate) 
περιγράφει μη-οντότητες, όπως κάποιο δικαίωμα ή χαρακτηριστικό.

Ο χρήστης (user) ενός πιστοποιητικού είναι η οντότητα που βασίζεται στην πληροφορία 
την οποία περιέχει το πιστοποιητικό, εμπιστευόμενος την εκδότρια αρχή για την 
"γνησιότητα" των πιστοποιητικών. Η εκδότρια αρχή των πιστοποιητικών καλείται Αρχή 
Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certificate Authority - CA).

Η ύπαρξη μιάς ΡΚΙ επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία με μόνη προϋπόθεση τη γνώση 
του δημόσιου κλειδιού από την CA. Ο αποστολέας αποκτά το πιστοποιητικό του 
παραλήπτη από την CA, το οποίο περιέχει τα δημόσια κλειδιά του παραλήπτη, ενώ η 
γνησιότητά του εξασφαλίζεται από την ψηφιακή υπογραφή του πιστοποιητικού από την 
ίδια την CA.

Η πληροφορία που περιέχεται σε ένα πιστοποιητικό, η σχέση μεταξύ της CA και του 
certificate user καθώς και του subject του πιστοποιητικού αποτελούν βασικά 
χαρακτηριστικά των διαφόρων PKIs. Η σχέση εμπιστοσύνης (trust relationship) 
μεταξύτων CA, certificate user και του cerificate subject αποτελεί επίσης βασικό 
χαρακτηριστικό των PKIs.

Για να βοηθήσουμε και να επεξηγήσουμε αυτές τις έννοιες, παρουσιάζουμε ένα 
παράδειγμα χρησιμοποιώντας τα πιστοποιητικά ταυτότητας. Φανταστείστε ότι η Alice 
επιθυμεί να επικοινωνήσει ασφαλώς με τον Bob χρησιμοποιώντας ένα δημόσιο 
κρυπτογραφικό σύστημα. Η Alice πρέπει να ξέρει την τιμή του δημόσιου κλειδιού του 
Bob. Χωρίς ένα σύστημα υποδομής δημοσίου κλειδιού η Alice πρέπει να έχει άμεση 
γνώση της τιμής του κλειδιού του Bob και επομένως ο Bob πρέπει να επικοινώσει με 
την Alice μέσω ενός ασφαλούς καναλιού προκειμένου να της κάνει γνωστή την τιμή του 
δημόσιου κλειδιού του. Εάν η Alice επιθυμεί τώρα να επικοινωνήσει και με τον Doug, 
πρέπει επίσης να έχει άμεση γνώση του δημόσιου κλειδιού του Doug. Με μια ΡΚΙ, η 
Alice πρέπει μόνο να γνωρίζει την τιμή του δημόσιου κλειδιού της CAs που υπογράφει 
το κλειδί. Η Αρχή Πιστοποίησης θα εξέδιδε ένα πιστοποιητικό ταυτότητας για κάθε ένα 
από τα δημόσια κλειδιά του Bob και του Doug τα οποία θα υπέγραφε με το δικό της 
ιδιωτικό κλειδί. Κατόπιν εάν η Alice επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον Bob ή τον Doug, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο πιστοποιητικό για να λάβει τη σωστή τιμή του 
δημοσίου κλειδιού του καθενός. Σε αυτήν την περίπτωση, η Alice είναι ο χρήστης των 
πιστοποιητικών ενώ ο Bob και ο Doug αποτελούν και οι δύο υποκείμενα των 
διαφορετικών πιστοποιητικών.
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Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα πιστοποιητικό είναι ένα βασικό 
χαρακτηριστικό διαφορετικών PKIs. Επίσης, η σχέση μεταξύ της CA, του χρήστη 
πιστοποιητικών και του υποκειμένου των πιστοποιητικών διαμορφώνει ένα άλλο βασικό 
χαρακτηριστικό ΡΚΙ. Και τα τρία μπορούν να είναι ευδιάκριτες οντότητες, όπως στο 

παραπάνω παράδειγμα, ή και τα τρία μπορεί να είναι η ίδια οντότητα. Οι σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ των τριών επίσης διαμορφώνουν ένα τρίτο βασικό χαρακτηριστικό 
των PKI's. Στο ανωτέρω παράδειγμα, η Alice πρέπει να εμπιστευθεί τα πιστοποιητικά 
των CA’s. Εάν η Alice και η CA είναι ευδιάκριτες οντότητες, ο τρόπος με τον οποίο η 
Alice θα εμπιστευθεί την CA θα καθορίσει πόση εμπιστοσύνη δείχνει χρησιμοποιώντας 
τα πιστοποιητικά της CA’s για ασφαλείς επικοινωνίες.

Διευθετήσεις των CA
Οι περισσότερες PKIs επιτρέπουν στις CAs να πιστοποιούν άλλες CAs. Τα 
πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία αυτή καλούνται πιστοποιητικά 
CA (CA - certificates) σε αντίθεση με τα πιστοποιητικά των χρηστών (user certificates). 
Γενικά, είναι δυνατή η ύπαρξη ενός αυθαίρετου αριθμού από CAs σε μία διαδρομή από 
ένα χρήστη σε κάποιον άλλο. Έτσι, ο αποστολές που επιθυμεί να στείλει ένα ασφαλές 
μήνυμα σε κάποιον που πιστοποιείται από μία άλλη CA θα πρέπει να επαληθεύσει την 
ταυτότητα όλων των CA που μεσολαβούν μέχρι να αποκτήσει το πιστοποιητικό του 
παραλήπτη. Η διαδικασία αυτή καλείται επαλήθευση διαδρομής πιστοποίησης 
(certification path validation). Το μήκος της διαδρομής πιστοποίησης είναι ο αριθμός των 
CA που μεσολαβούν από τον αποστολέα στον παραλήπτη, ή ο αριθμός των 
πιστοποιητικών που πρέπει να επαληθεύσει ο αποστολέας μέχρι να αποκτήσει το 
δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Η διαδρομή του σχήματος 2 αποτελείται από τρία 
πιστοποιητικά: το Certificate 1 είναι ένα CA-certificate που έχει εκδοθεί από την CA X για 
την CA Υ, η CA Υ έχει εκδόσει το Certificate 2 για την CA Ζ, η οποία τέλος έχει εκδόσει 
ένα end-user certificate για τον παραλήπτη.

Όταν ο αποστολέας επαληθεύει την διαδρομή πιστοποίησης, αρχίζει με το δημόσιο 
κλειδί της CA X το οποίο το χρησιμοποιεί για να επαληθεύσει το certificate 1. Στη 
συνέχεια χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί της CA Υ, το οποίο απέκτησε από το certificate 
1 για να επαληθεύσει το certificate 2, αποκτώντας έτσι το δημόσιο κλειδί της CA Ζ, το 
οποίο μπορεί τέλος να χρησιμοποιήσει για να επαληθεύσει το certificate 3 και να 
ανακτήσει το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη.
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Αποστολέας

CA X's public key

>

Subject ID info
Subject <=£Π5, 

public key
ID info for CAX

Certificate 1

Παραλήπτης |Q info
Παραλήπτη
public key

ID info for CAZ

Certificate 3

Certificate 2
Subject ID info

Subject 
public key

ID info for CA Y

Σχήμα 2 - Μία διαδρομή πιστοποίησης από τον αποστολέα ενός ασφαλούς 

μηνύματος στον παραλήπτη
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Σχήμα 3 - Μία γενική ιεραρχία με cross-certificates

Η διευθέτηση των CAs αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των PKIs. Ορισμένες 
χρησιμοποιούν μία γενική ιεραρχία, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Σε αυτήν την εικόνα, οι 
κύκλοι αντιπροσωπεύουν CAs και τα ορθογώνια αντιπροσωπεύουν τους τελικούς 
χρήστες. Ένα βέλος δείχνει ότι η πηγή έχει εκδώσει ένα πιστοποιητικό για το στόχο. Σε 
μια γενική ιεραρχία, κάθε CA πιστοποιεί το γονέα του και τα παιδιά του. Επίσης 
εμφανίζονται στο σχήμα μερικά διαγώνια πιστοποιητικά, που υποδεικνύονται από τα 
dashed βέλη, τα οποία είναι πιστοποιητικά που δεν ακολουθούν τη βασική ιεραρχία.

Σχήμα 4 - Μία κατερχόμενη ιεραρχία

Άλλες PKIs χρησιμοποιούν μία παραλλαγή της γενικής ιεραρχίας γνωστή σαν 
κατερχόμενη ιεραρχία (top - down hierarchy), η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 4. Στην 
περίπτωση αυτή οι CAs πιστοποιούν μόνο τα παιδιά τους και η CA του ανώτατου 
επιπέδου είναι η αφετηρία όλων των διαδρομών πιστοποίησης. Η CA που αποτελεί την 
αφετηρία της διαδρομής πιστοποίησης καλείται root CA.

Άλλες PKIs δεν παρουσιάζουν καμμία δομή (στην πράξη κάθε CA είναι root CA του 
εαυτού της και έχει πλήρη έλεγχο στην απόδοση της εμπιστοσύνης. Οι αδόμητες αυτές 
CA μπορούν να λειτουργούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το Pretty Good 
Privacy χρησιμοποιεί μία αδόμητη ΡΚΙ στην οποία κάθε CA βασίζει την εμπιστοσύνη της 
στα πιστοποιητικά των άλλων CA. Αν αρκετές από τις υπόλοιπες CA έχουν εκδόσει 
πιστοποιητικά που δένουν μία οντότητα με ένα συγκεκριμένο κλειδί, τότε η CA μπορεί να 
την αποδεχτεί με κάποιο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η διευθέτηση αυτή καλείται ιστός 
εμπιστοσύνης (web of trust).
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Οι σχέσεις των CA μίας ΡΚΙ καθορίζουν την δυνατότητα αλλαγής κλίμακας (scalability) 
της ΡΚΙ. Μία διευθέτηση ενός απλού ιστού εμπιστοσύνης δεν κλιμακώνεται καλά καθώς 
η ανακάλυψη της διαδρομής πιστοποίησης σε έναν ελεύθερης μορφής ιστό είναι πολύ 
δύσκολη. Επίσης, η διευθέτηση αυτή εισάγει μία υποκειμενικότητα στην απόδοση της 
εμπιστοσύνης. Και για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα ας ξαναγυρίσουμε στο 
προηγούμενο παράδειγμα μας όπου παρόλο που η Alice μπορεί να εμπιστεύεται τον 
Bob όταν ο Bob εμπιστεύεται τον Carl, μπορεί ο Bob να διευκρινίζει ότι εμπιστεύεται τον 
Carl αποδίδοντας του διαφορετικό βαθμό εμπιστοσύνης από ότι στην Alice. Έτσι 
οποιαδήποτε κλειδιά λαμβάνει η Alice από τον Carl μέσω του Bob μπορεί να μη γίνονται 
αποδεκτά από την Alice παρόλο που ο Bob μπορεί να τα θεωρεί αποδεκτά. Αυτό το 
γεγονός μπορεί να οδηγήσει την Alice να μην εμπιστεύεται πλέον τον Bob όχι γιατί 
θεωρεί τον Bob ότι ενεργεί κακόβουλα αλλά γιατί πολύ απλά δεν αποδίδουν τον ίδιο 
βαθμό εμπιστοσύνης στα ίδια άτομα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να χειροτερεύσει καθώς 
ο αριθμός των πιστοποιητικών που μεσολαβούν για να επικοινωνήσει ο Bob με την Alice 
αυξάνεται.

Το ιεραρχικό μοντέλο ανταποκρίνεται καλύτερα στην αλλαγή κλίμακας αλλά παρουσιάζει 
άλλα μειονεκτήματα. Σε μία κατερχόμενη ιεραρχία, όλοι οι χρήστες πρέπει να 
χρησιμοποιούν την CA του ανώτατου επιπέδου σαν την root CA. Το γεγονός αυτό 
σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες χρειάζονται το δημόσιο κλειδί της CA του ανώτατου 
επιπέδου πριν να αρχίσουν να χρησιμοποποιούν την ΡΚΙ. Επίσης η CA του ανώτατου 
επιπέδου γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στόχος, καθώς η υποκλοπή του ιδιωτικού της 
κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλαστογράφηση των μηνυμάτων.

Μία γενική ιεραρχία επιτρέπει σε οποιαδήποτε CA να είναι η root CA. Παρόλα αυτά, η 
δομή αυτή βασίζεται επίσης αρκετά στις CA των ανώτερων επιπέδων και ιδιαίτερα της 
CA του ανώτατου επιπέδου καθώς ένας μεγάλος αριθμός των διαδρομών πιστοποίησης 
διέρχεται από αυτή. Αυτό αναγκάζει τους χρήστες της ΡΚΙ να εμπιστευθούν την A 
σιωπηρά. Εάν το ιδιωτικό κλειδί της Α παραβιαστεί τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για να αλλοιώσει τα μηνύματα μεταξύ των οντοτήτων που στηρίζονται σε ένα μονοπάτι 
πιστοποίησης που περιλαμβάνει την Α. Δεδομένου ότι τόσα πολλά μονοπάτια περνούν 
μέσω της Α, γίνεται ένας πολύ ελκυστικός στόχος για επιθέσεις.
Οι διαδρομές πιστοποίησης σε μία γενική ιεραρχία μπορούν επίσης να γίνουν πολύ 
μεγάλες. Η διαδικασία του cross-certification βοηθά στην μείωση των μηκών διαδρομών, 
περιπλέκοντας όμως την ανακάλυψη των διαδρομών.Παραδείγματος χάριν, στο σχήμα 3 

όταν επικοινωνεί ο χρήστης h με το χρήστη j, θα έπρεπε να εκμεταλλευθεί το διαγώνιο- 
πιστοποιητικό μεταξύ του f και του j, που κάνουν το μονοπάτι G-F-J-K πιστοποίησής ; Ή 
θα έπρεπε να ακολουθήσει το ιεραρχικό μονοπάτι του G-F-B-A-I-J-K; Εξαρτάται από
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πόση εμπιστοσύνη δείχνει στις διαφορετικές CAs και στα δύο μονοπάτια, και εάν ξέρει 
για τη διαγώνια-πιστοποίηση από την αρχή.

2.6. Σχέσεις Οντοτήτων

Δύο από τα πιό βασικά χαρακτηριστικά προέρχονται από τις σχέσεις μεταξύ μιας PKI’s, 
(μιας CAs, υποκειμένων και χρήστών). Το πρώτο έχει να κάνει με το είδος της σχέσης 
που υπάρχει μεταξύ των τριών - εάν, παραδείγματος χάριν, οι CAs είναι κάτι το 
ξεχωριστό από τα υποκείμενα και τους χρήστες ή εάν οι χρήστες και τα υποκείμενα 
μπορούν επίσης να είναι CAs οι ίδιοι. Επίσης, όταν αυτές οι τρεις οντότητες είναι 
ξεχωριστές, η ερώτηση προκύπτει ως προς το πόσο καλά ξέρουν η μια την άλλη και 
ποιο ελάχιστο όριο εμπιστοσύνης απαιτείται για την ΡΚΙ για να λειτουργήσει.
Η δεύτερη σχέση-βασισμένη στα χαρακτηριστικά είναι το ποσό εμπιστοσύνης που 
πρέπει να υπάρξει μεταξύ των ξεχωριστών οντοτήτων ενός ΡΚΙ. Μερικά PKIs απαιτούν 
από τους χρήστες να αναθέτουν, όλη την εμπιστοσύνη τους σε μία μόνο CA 
(παραδείγματος χάριν, στην κορυφαία CA σε ένα από επάνω προς τα κάτω ιεραρχικό 
σύστημα) ενώ άλλα επιτρέπουν στους χρήστες να αποφασίσουν ποιά CAs να 
εμπιστευθούν. Μερικές φορές είναι οι CAs που πρέπει να εμπισευθούν άλλες CAs ή τα 
υποκείμενα τους. Μερικά PKIs επιτρέπουν στις οντότητές τους να καθαρίσουν το είδος 
εμπιστοσύνης που θα επιδείξουν. Μία CA θα μπορούσε να καθορίσει την εμπιστοσύνη 
της σε μία άλλη CA έτσι ώστε η δεύτερη CA να γινόταν αποδεκτή μόνο για ορισμένα είδη 
πιστοποιητικών. Παραδείγματος χάριν, η πρώτη CA θα μπορούσε να έχει μια πολιτική 
δηλώνοντας “εμπιστεύομαι αυτή τη CA μόνο για να εκδώσει πιστοποιητικά που 
συσχετίζουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια τιμή δημόσιου κλειδιού" 
και αυτό θα μπορούσε να εκφραστεί στο ΡΚΙ με έναν τρόπο που καθιστά την 
προσαρμογή σε αυτή την πολιτική αυτόματη.
Όταν ασχολείσαι με θέματα που αφορούν σχέσεις εμπιστοσύνης το θέμα της ευθύνης 
προκύπτει αναπόφευκτα. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί 
όταν χρησιμοποιείται ένα ΡΚΙ για να εξασφαλίσει ευαίσθητες πληροφορίες; Σε κάποια 
PKIs, οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι ευδιάκριτες και εύκολο να ελεγχθούν, καθιστώντας 
σχετικά απλή διαδικασία την απόδοση ευθύνης. Άλλα PKIs έχουν λίγους, ενδεχομένως 
μηχανισμούς για τον καθορισμό σχέσεων εμπιστοσύνης πόσο μάλλον σχετικά με την 
ανάθεση αυτής. Αυτά τα PKIs καθιστούν δύσκολη υπόθεση τον καθορισμό ευθυνών. Τα 
ζητήματα εμπιστοσύνης είναι εξαιρετικά σύνθετα και δεν μπορούν να επιλυθούν από μία 
καλοσχεδιασμένη ΡΚΙ μόνο. Η εμπιστοσύνη καθορίζεται σπάνια από απόλυτους όρους. 

Ένα πρόσωπο εμπιστεύεται συνήθως κάποιο άλλο για μερικά πράγματα αλλά όχι για 
άλλα. Κανένα προκαθορισμένο μοντέλο δεν μπορεί να καλύψει όλες τις νομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των σχέσεων εμπιστοσύνης. Ένα ΡΚΙ είναι μόνο ένα εργαλείο για
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τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Οποιοδήποτε ΡΚΙ που επιδιώκει να καλύψει όλες τις πιθανές 
περιπτώσεις πάσχει αναπόφευκτα από έλλειψη ευελιξίας.

2.7. Επαλήθευση

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργία των ΡΚΙ είναι η επαλήθευση των 
πιστοποιητικών. Οι πληροφορίες σε ένα πιστοποιητικό μπορούν να αλλάξουν κατά τη 
διάρκεια του χρόνου. Ένας χρήστης πιστοποιητικών πρέπει να είναι βέβαιος ότι τα 
στοιχεία του πιστοποιητικού είναι αληθινά, δηλαδή ο χρήστης πρέπει να επικυρώσει το 
πιστοποιητικό.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι επαλήθευσης των πιστοποιητικών:

• Η online επαλήθευση, όπου ο χρήστης επαληθεύει απευθείας με την CA την ισχύ 
ενός πιστοποιητικού κάθε φορά που το χρησιμοποιεί

• Η CA μπορεί να αναφέρει μια περίοδο ισχύος στο πιστοποιητικό - ένα ζευγάρι 
ημερομηνιών που καθορίζουν μια χρονική περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας 
οι πληροφορίες στο πιστοποιητικό μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρες. Αυτό 
είναι γνωστό ως off-line επικύρωση.

Ο τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης επαληθεύει την ισχύ των πιστοποιητικών αποτελεί 
επίσης βασικό χαρακτηριστικό των ΡΚΙ.

Άμμεσα συνδεδεμένη με την μέθοδο επαλήθευσης είναι η ανάκληση (revocation) 
πιστοποιητικών. Η ανάκληση πιστοποιητικών είναι η διαδικασία ενημέρωσης των 
χρηστών για τα πότε οι πληροφορίες σε ένα πιστοποιητικό γίνονται άκυρες. Αυτό μπορεί 
να συμβεί όταν το ιδιωτικό κλειδί του υποκειμένου παραβιάζεται ή, όταν αλλάζει μια 
πληροφορία του πιστοποιητικού (π.χ. το υποκείμενο αλλάζει αριθμό τηλεφώνου).

Αν τα πιστοποιητικά επαληθεύονται online, το πρόβλημα της ανάκλησή τους δεν 
υφίσταται, καθώς κάθε φορά που είναι να χρησιμοποιηθεί η CA μπορεί να βεβαιώσει σε 
πραγματικό χρόνο τον ενδιαφερόμενο ότι το πιστοποιητικό δεν είναι πλέον έγκυρο. Στην 
περίπτωση όμως της offline επαλήθευσης, η μέθοδος ανάκλησης αποτελεί κρίσιμο 
χαρακτηριστικό της ΡΚΙ.

Η περισσότερο διαδεδομένη προσέγγιση στην περίπτωση της off-line επαλήθευσης είναι 
η χρήση λιστών ανάκλησης πιστοποιητικών (certificate revocation lists - CRLs), οι οποίες 
εκδίδονται περιοδικά και υπογράφονται από τις CA. Είναι σημαντικό για τον χρήστη να 
ελέγχει την πιό πρόσφατη CRL κατά τη διάρκεια της επικύρωσης του πιστοποιητικού 
που τον ενδιαφέρει για να σιγουρευτεί ότι το πιστοποιητικό που είναι έτοιμος να 
χρησιμοποιήσει δεν έχει ανακληθεί. Ένα σημαντικό πρόβλημα με τις CRLs είναι τι 
συμβαίνει με τους χρήστες οι οποίοι ζητάνε επαλήθευση πιστοποιητικού κατά τη
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διάρκεια του κρίσιμου χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή που μια CA λαμβάνει την 
ανακοίνωση ότι ένα πιστοποιητικό πρέπει να ανακληθεί μέχρις ότου να δημοσιεύσει την 
επόμενη CRL η οποία θα το περιλαμβάνει. Δεδομένου ότι το ανακλημένο πιστοποιητικό 
θα εμφανιστεί μόνο στο επόμενο CRL, οποιοσδήποτε χρήστης που ελέγχει το παρόν 
CRL δεν ξέρει για την ανάκλησή του και θα υποθέσει ότι το πιστοποιητικό ισχύει ακόμα. 
Καλούμε αυτό το πρόβλημα time granularity problem των CRLs.
Μια άλλη ανησυχία είναι το μέγεθος της CRL. Μία CA μπορεί να έχει πιστοποιήσει 
χιλιάδες, ή ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες υποκείμενα. Καθώς το ποσοστό ανακλήσεων 
για έναν δεδομένο πληθυσμό είναι γενικά απρόβλεπτο, οι CRLs για τέτοιες CAs 
αναμένεται να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Όταν μία CRL έχει πάρα πολύ μεγάλο 
μέγεθος είναι πολύ δύσκολο να ανακτηθεί από τους χρήστες των οποίων η πρόσβαση 
στις CAs μπορεί να έχει περιορισμένο εύρος ζώνης. Επίσης, δεδομένου ότι οι CRLs 
υπογράφονται, οι υπογραφές τους πρέπει να ελεγχθούν προτού να μπορούμε να τις 
χρησιμοποιήσουμε, και ο χρόνος που απαιτείται για να ελεγθεί η υπογραφή σε μία 
μεγάλη CRL και να επεξεργαστούν οι καταχωρήσεις της μπορεί να είναι πολύ 
σημαντικός.

Αυτά τα προβλήματα έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές τροποποιήσεις κατά την 
διαδικασία προσέγγισης των CRLs. Μία είναι να εκδοθούν χωριστές CRLs για 
διαφορετικούς λόγους ανάκλησης. Παραδείγματος χάριν, μία CA θα μπορούσε να 
εκδόσει μία CRL για τις στερεότυπες ανακλήσεις (π.χ. μια αλλαγή σε ένα πιστοποιητικό 
υποκειμένου που προσδιορίζει διάφορες στερεότυπες πληροφορίες) και μία άλλη CRL 
για τις ανακλήσεις λόγω παραβιάσεων ασφαλείας. Ομοίως, μία CA θα μπορούσε να 
εκδώσει μία CRL για τα θέματα των τελικών χρηστών της και μία άλλη για τις άλλες CAs 
που μπορεί να έχει πιστοποιήσει. Αυτά τα μέτρα έχουν σαν αποτέλεσμα τον χωρισμό 
μια μεγάλης CRL σε τμήματα που μπορούν να αφομοιωθούν επιλεκτικά. Παραδείγματος 
χάριν, ένας χρήστης μπορεί να μην ανησυχεί πολύ για τις στερεότυπες ανακλήσεις και 
έτσι να θέλει να ελέγξει μόνο τις CRLs οι οποίες αναφέρονται σε ανακλήσεις 
πιστοποιητικών σχετικά με θέματα ασφάλειας. Επίσης, όταν καλούμαστε να 
αποφασίσουμε για να επιλέξουμε ένα μονοπάτι πιστοποίησης μπορούμε να ελέγξουμε 
μόνο τις CRLs των CAs για να δούμε ποιες είναι έγκυρες και ποιες έχουν ανακληθεί, 
(εως ότου φθάσουμε στο τέλος του μονοπατιού).

Ενώ αυτή η μέθοδος έκδοσης διαφορετικών CRLs, για διαφορετικούς λόγους ανάκλησης 

μειώνει το μέγεθος των CRLs κάνοντας εφικτή τη διαδικασία ανάγνωσης τους κάνει πολύ 
λίγα για να λύσει το πρόβλημα του χρόνου (granularity-time problem), των CRLs στο 

οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Ένα άλλο μέτρο έχει προταθεί για να αντιμετωπίσει 

αυτό το πρόβλημα: των δ-CRLs (delta CRLs). Μία δ-CRL είναι μία λίστα των αλλαγών
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που έχουν προκύψει σε σχέση με την τελευταία εκδοθείσα CRL. Με τον τρόπο αυτό είναι 
δυνατή η έκδοση προειδοποιήσεων με μεγαλύτερη συχνότητα και μειώνουν έτσι την 
πιθανότητα ότι ένα ανακλημένο πιστοποιητικό θα επικυρωθεί ψευδώς. Οι δέλτα- CRLs 
επίσης μπορούν να βοηθήσουν και με το πρόβλημα μεγέθους των CRLs. Ένα σύστημα 
επικύρωσης πιστοποιητικών μπορεί να αρχίζει με μία πλήρης CRL και έπειτα το μόνο 
που χρειάζεται είναι να επεξεργαστούμε τα στοιχεία των δέλτα-CRLs όπως αυτές 
υπογράφονται, ενημερώνοντας έτσι αυτόματα ένα αντίγραφο της πλήρης CRL με τις 
τελευταίες αλλαγές που έχουν προκύψει γλυτώνοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμο 
χρόνο. Οι μέθοδοι της ανάκλησης και επικύρωσης πιστοποιητικών σε πραγματικό χρόνο 
είναι ακόμα πολύ νέες. Ενώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι με μία προσέγγιση 
ανάκλησης και επικύρωσης των πιστοποιητικών με τη μέθοδο της απευθείας σύνδεσης 
αποφεύγονται τα διοικητικά προβλήματα των CRLs οι απαιτήσεις εύρους ζώνης και 
επεξεργασίας τέτοιων προσεγγίσεων παραμένουν ασαφείς.

2.8. Ταυτοποίηση

Η ταυτοποίηση είναι η διαδικασία της χρήσης μίας ΡΚΙ. Όταν μία CA πιστοποιεί μία 
οντότητα και ένας χρήστης στη συνέχει επαληθεύει την πιστοποίηση αυτή, η οντότητα 
έχει ταυτοποιηθεί. Ένα πιστοποιητικό μπορεί να περιέχει πληροφορίες για μία οντότητα 
ή πληροφορίες για κάποιο χαρακτηριστικό (π.χ. δικαιώματα πρόσβασης, θέση εργασίας, 
κ.τ.λ.). Στην πρώτη περίπτωση η διαδικασία ταυτοποίησης χαρακτηρίζεται ως 
ταυτοποίηση ταυτότητας (identity authentication), ενώ στην δεύτερη ως ταυτοποίηση 
χαρακτηριστικού (attribute authentication). Ένα πιστοποιητικό χαρακτηριστικών μπορεί ή 
όχι να προσδιορίζει την οντότητα στην οποία ανήκει το χαρακτηριστικό. Η 
χρησιμοποίηση ή όχι πιστοποιητικών χαρακτηριστικών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
των ΡΚΙ.

Οι περιορισμοί της ταυτοποίησης
Όποτε η ταυτοποίηση εκτελείται χρησιμοποιώντας μία ΡΚΙ, είτε on-line είτε off-line, αυτή 
η διαδικασία καλείται εντός ζώνης ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση που εκτελείται 
χρησιμοποιώντας παραδοσιακότερες μεθόδους, όπως μέσω του τηλεφώνου ή με το να 
συναντήσουμε κάποιον, καλείται εκτός ζώνης ταυτοποίηση. Ο στόχος κάθε PKIs είναι να 
ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για την εκτός ζώνης ταυτοποίηση και η επιτυχία της σε αυτήν 

την προσπάθεια είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της ΡΚΙ. Είναι μάλλον απίθανο να 
εκλείψει εντελώς η ανάγκη για ταυτοποίηση εκτός ζώνης. Εξάλλου ένα άτομο το οποίο 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μιας υποδομής δημοσίου κλειδιού πρέπει 
αρχικά να πιστοποιηθεί μέσω μιας αρχής πιστοποίησης. Αυτή η αρχική πιστοποίηση δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την υποδομή δημοσίου κλειδιού μιας και
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δεν υπάρχει αρχικά καμμία αρχή πιστοποίησης η οποία να μπορεί να εγγυηθεί για την 
γνησιότητα της ταυτότητας η των χαρακτηριστικών του ατόμου. Για αυτό η αρχική 
διαδικασία πιστοποίησης απαιτεί μια εκτός ζώνης διαδικασία πιστοποίησης. Ακόμα 
διαφορετικές υποδομές δημοσίου κλειδιού απαιτούν διαφορετικούς βαθμούς πιστοποίη
σης κατά τη διαδικασία της εκτός ζώνης πιστοποίηση γιατί τόσο τα στοιχεία της 
ταυτότητας του ατόμου όσο και διάφορα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυτό κατά τη 
διάρκεια του χρόνου αλλάζουν και χρειάζεται να ενημερώνονται.
Η έκταση του βαθμού της εκτός ζώνης διαδικασίας ταυτοποίησης που απαιτείται σε μία 
υποδομή δημοσίου κλειδιού εξαρτάται εν μέρει από το πόσο οι σχεδιαστές της 
υποδομής δημοσίου κλειδιού θέλουν να τη θωρακίσουν με όσο το δυνατό περισσότερο 
αντικειμενικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Μια υπογραφή η 
οποία έχει δημιουργηθεί από την Alice μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί εάν η Alice αργότερα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η υπογραφή αυτή είναι 
δική της. Εάν η υποδομή δημοσίου κλειδιού προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί σαν η 
αρχή για την αντικατάσταση των ιδιόχειρων υπογραφών με τις ηλεκτρονικές, τότε η 
ιδιότητα της μη αμφισβήτησης είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Γενικότερα όσο 
περισσότερη εκτός ζώνης επικοινωνία έχει η Alice με την αρχή πιστοποίησης της τόσο 
λιγότερο κινδυνεύει να πέσει θύμα εξαπάτησης. Αυτό το θέμα ενέχει τόσο νομικά και 
καινωνικά όσο και τεχνικά ζητήματα. Παρόλο ότι φαίνεται ότι το σύστημα της υποδομής 
δημοσίου κλειδιού μπορεί να παρέχει καλύτερη κρυπτογράφηση από οποιόδηποτε άλλο 
κρυπτογραφικό σύστημα πολλά ζητήματα πρέπει να λυθούν πριν αυτό μπορέσει να 
συμβεί. Ο βαθμός αντικειμενικότητας και μη αμφισβήτησης ο οποίος παρέχεται από μια 
υποδομή δημοσίου κλειδιού είναι δίχως αμφιβολία ένα βασικό της χαρακτηριστικό. 
Παρόλα αυτά εξαρτάται άμεσα από το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λειτουργεί, και το οποίο θα προσπαθήσουμε να περιγράφουμε στο τέταρτο κεφάλαιο.

Ανωνυμία

Το χαρακτηριστικό αυτό των ΡΚΙ αναφέρεται στην δυνατότητα χρησιμοποίησης της ΡΚΙ 
αποκαλύπτοντας αποκλειστικά και μόνο την πληροφορία εκείνη που απαιτείται για την 
περίπτωση. Η δημιουργία μιάς μη αμφισβητήσιμης υπογραφής υποδηλώνει ότι ο 
υπογράφων είναι πρόθυμος στο να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου θέλουμε ορισμένες πληροφορίες να είναι 

ανώνυμες. Σε τέτοιες περιπτώσεις η υποδομή δημοσίου κλειδιού πρέπει να μπορεί να 
παρέχει μαζί με την ισχυρή ταυτοποίηση και υψηλό βαθμό μυστικότητας μέσω της 
ιδότητας της ανωνυμίας. Η πιστοποίηση μέσω χαρακτηριστικών δίνει αυτή τη 
δυνατότητα.
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2.10. Περίληψη βασικών χαρακτηριστικών των ΡΚΙ

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν στο μέρος αυτό, τα βασικά χαρακτηριστικά των ΡΚΙ 
απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Βασικά Χαρακτηριστικά ΡΚΙ

Πληροφορία
των
Πιστοποιητικών

Τι είδους πληροφορία περιέχεται στα πιστοποιητικά? Είναι 
προκαθορισμένη ή μπορεί το πιστοποιητικό να μεταφέρει 
οποιαδήποτε πληροφορία?

Διευθέτηση των 
CA

Ποιά είναι η διευθέτηση των CAs και η καταλληλότητά της για κάθε 
περίπτωση?

Σχέσεις
Εμπιστοσύνης

CA « Subject « 
User

Ποιό είναι το επίπεδο της εμπιστοσύνης που εναποθέτει κάθε 
οντότητα στην άλλη και ποιές οι υπευθυνότητές τους?

Σχέσεις
Εμπιστοσύνης

CA « Subject « 
User

Ποιό είναι το επίπεδο της εμπιστοσύνης που εναποθέτει κάθε 
οντότητα στην άλλη και ποιές οι υπευθυνότητές τους?

Μέθοδος
Ανάκλησης
Πιστοποιητικών

Πως πραγματοποιείται η ανάκληση των πιστοποιητικών? Αν 
χρησιμοποιούνται CRLs πως αντιμετωπίζονται τα θέματα 
μεγέθους και χρονικής διαφοράς?

Πιστοποιητικά
Ταυτότητας
Πιστοποιητικά
Χαρακτηριστικώ
V

Μπορεί η ΡΚΙ να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών 
για χαρακτηριστικά όπως δικαιώματα, πρόσβαση, κ.τ.λ ?.

Ισχυρή
Ταυτοποίηση

Υπάρχει η δυνατότητα της επαλήθευσης της ταυτότητας των 
οντοτήτων?

Ανωνυμία Παρέχει η ΡΚΙ δυνατότητα ανωνυμίας στους χρήστες?
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

3.1. PRETTY GOOD PRIVACY

To Pretty Good Privacy 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 του Internet.

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: Completely Trusted, 
Marginally Trusted, Untrusted, Unknown.

To PGP επιτρέπει την ανταλλαγή keyrings, ενώ ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
ρυθμίσει το επίπεδο εμπιστοσύνης για την αποδοχή ενός νέου κλειδιού (για παράδειγμα 
μπορεί να θεωρήσει την οντότητα του κλειδιού έμπιστη, αν το κλειδί έχει ήδη υπογράφει 
από δύο Completely Trusted κλειδιά ή από τρία Marginally Trusted κλειδιά).

Καθώς οι χρήστες ανταλλάσσουν keyrings σχηματίζουν έναν ιστό εμπιστοσύνης (web of 

trust). Κάθε χρήστης αποτελεί CA 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 Internet. Παρόλα αυτά, η ΡΚΙ 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.

To PGP δεν έχει κάποια συνεπή μέθοδο επαλήθευσης και ανάκλησης των 

πιστοποιητικών. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται μόνο μέσω άμεσης
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επικοινωνίας των χρηστών. To 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.

Παρακάτω συνοψίζουμε σε έναν πίνακα τα βασικά χαρακτηριστικά της υποδομής 
δημοσίου κλειδιού του PGP.

Βασικά Χαρακτηριστικά της ΡΚΙ του PGP

Πληροφορία των 

Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά του PGP περιέχουν μόνο μία διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ένα δημόσιο κλειδί και τον βαθμό 
εμπιστοσύνης. Η πληροφορία που μπορούν να περιέχουν δεν είναι 
επεκτάσιμη

Διευθέτηση των 
CA

Η διευθέτηση των CAs είναι αυτή του ιστού εμπιστοσύνης (web of 
trust)

Σχέσεις 
Εμπιστοσύνης 
CA <-> Subjects 
User

Κάθε χρήστης αποτελεί την CA του εαυτού του. Οι CAs μπορούν 
να αναθέσουν κάποιο βαθμό εμπιστοσύνης στα υποκείμενα τους 
(δηλαδή στους άλλους χρήστες -Cas)

Μέθοδος
Επαλήθευσης
Πιστοποιητικών

Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος επαλήθευσης των πιστοποιητικών. 
Όταν ένα πιστοποιητικό προστίθεται σε ένα keyring θεωρείται 
έγκυρο εως ότου ο χρήστης αποφασίσει για το αντίθετο.

Μέθοδος
Ανάκλησης
Πιστοποιητικών

Δεν υπάρχουν CRLs. Η ανάκληση των πιστοποιητικών έγκειται 
στην αυθαίρετη επικοινωνία μεταξύ των χρηστώ.

Πιστοποιητικά 
Ταυτότητας και 
Πιστοποιητικά 
Χαρακτηριστικών

Παρέχονται μόνο πιστοποιητικά ταυτότητας (identity certificates)

Ισχυρή
Ταυτοποίηση

To PGP έχει περιορισμένες δυνατότητες ταυτοποίησης. 0 μόνος 
τρόπος αναγνώρισης των οντοτήτων είναι μία διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του internet

Ανωνυμία Δεν παρέχεται κάποιος μηχανισμός εξασφάλισης της ανωνυμίας.
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3.2. X.509

To X.509 πρότυπο σχεδιάστηκε για να παρέχει την υποδομή πιστοποίησης στις 
υπηρεσίες καταλόγου του Χ.500. To Χ.509 και το Χ.500 είναι μέρος της σειράς X 
διεθνών προτύπων που προτείνονται από τον ISO και την ITU. Τα πρότυπα Χ.500 
έχουν ως σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες καταλόγου αρχείων στα μεγάλα δίκτυα 
υπολογιστών. To Χ.509 παρέχει ένα πλαίσιο ΡΚΙ για τις υπηρεσίες Χ.500.
Η πρώτη έκδοση του Χ.509 δημοσιεύτηκε το 1988, καθιστώντας το έτσι την παλαιότερη 
πρόταση για μία παγκόσμια ΡΚΙ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υποστήριξη του 
ως προτύπου από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards 
Organization - ISO) και την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (Internation 
Telecommunications Union - ITU) έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του Χ.509 από 
μεγάλο αριθμό οργανισμών και κατασκευαστών. Η Visa και η Mastercard έχουν επιλέξει 
το Χ.509 για το Secure Electronic Transactions (SET) πρότυπο, και η Netscape 
υιοθέτησε το Χ.509 πρότυπο για την έκδοση των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται 
στο Secure Sockets Layer πρωτόκολλο. Το Χ.509 και το PGP είναι τα μόνα συστήματα 
ΡΚΙ που έχουν τεθεί σε πρακτική εφαρμογή μέχρι σήμερα

Η έκδοση 3 του Χ.509 επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητα του προτύπου. 
Τόσο το SET όσο και οι περισσότερες προτάσεις για την δημιουργία μιάς παγκόσμιας 
ΡΚΙ βασίζονται στην έκδοση 3 του Χ.509.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράφουμε όλες τις εκδόσεις των προτύπων Χ.509, δίνοντας 
έμφαση στα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους περιγράφοντας τις ομοιότητες και τις 
διαφορές τους. Θα περιγράφουμε έπειτα δύο προτάσεις ΡΚΙ που βασίζονται στο Χ.509 
πρότυπο: το ΡΕΜ και τα πρότυπα σχεδίων ΡΚΙΧ.

Μια πλήρης κατανόηση μιάς ΡΚΙ που βασίζεται στο Χ.509 πρότυπο απαιτεί κάποια 
βασική γνώση του καταλόγου αρχείων Χ.500 για τον οποίο το πρότυπο Χ.509 
σχεδιάστηκε αρχικά. Ο κατάλογος των αρχείων του Χ.500 καταλόγου είναι πολύ 
παρόμοιος με έναν τηλεφωνικό κατάλογο αρχείων όπου λαμβάνοντας υπόψη ένα όνομα 
κάποιου ατόμου μπορείς να βρεις τις βοηθητικές πληροφορίες για εκείνο το άτομο. 
Εντούτοις, το Χ.500 παρέχει περισσότερο από ακριβώς ένα όνομα, μια διεύθυνση και 
έναν τηλεφωνικό αριθμό. Μια είσοδος σε έναν κατάλογο αρχείων Χ.500 μπορεί να 
περιέχει έναν πλήθος ιδιοτήτων, όπως το όνομα της οργάνωσης για την οποία το 

πρόσωπο εργάζεται τον τίτλο της εργασίας του και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου για να αναφέρουμε μερικές από αυτές. Μια είσοδος σε έναν κατάλογο 
αρχείων του Χ.500 μπορεί να αντιπροσωπεύσει οποιαδήποτε πραγματική οντότητα, όχι 
μόνο άτομα αλλά και υπολογιστές, εκτυπωτές, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, και έθνη.
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Ακόμα μπορεί επίσης να περιέχει το ψηφιακό πιστοποιητικό ενός ατόμου 
προσδιορίζοντας το δημόσιο κλειδί του.

3.3. Μορφή Πιστοποιητικών Χ.509

Η μορφή των πιστοποιητικών ταυτότητας (identity certificates) του Χ.509 απεικονιζόμενη 
στο παρακάτω σχήμα είναι η ακόλουθη:

Certificate
version

Certificate serial 
number 

CA's signature 
algorithm ID 
CA's X.500 

name 
Validity 
period 

Subject's 
X.500 name 

Subject's public 
key information
Issuer unique 

identifier 
Subject unique 

identifier } Version 
2 only

CA's private 
key

όπου version είναι η έκδοση του Χ.509 που χρησιμοποιείται (1,2, ή 3), serialNumber ο 
σειριακός αριθμός του πιστοποιητικού, signature ο αλγόριθμος της υπογραφής της CA, 
issuer η επωνυμία της CA, validity η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, subject η 
επωνυμία του υποκειμένου του πιστοποιητικού, subject PublicKey Info πληροφορία 
σχετικά με το δημόσιο κλειδί του υποκειμένου. Τα πεδία issuer Unique Identifier και 
subject Unique Identifier είναι προαιρετικά και η παρουσία ενός ή και των δύο 
επιβάλλει η έκδοση του Χ.509 να είναι η 2 ή 3. Το πρώτο πεδίο αποτελείται από μία 
ακολουθία δυαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν το όνομα του 
Χ.500 της CA ξεκάθαρο. Είναι δυνατό για ένα όνομα Χ.500 να ανατεθεί σε μία ιδιαίτερη 
οντότητα και μετά να επανεκχωρηθεί σε μία νέα οντότητα. Τα μοναδικά αυτά πεδία 

αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο πεδίο αποτελείται από μία ακολουθία
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δυαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν το όνομα του υποκειμένου 
του πιστοποιητικού ξεκάθαρο. Το πεδίο extensions αποτελεί επέκταση της έκδοσης 3 
του Χ.509 και χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κλειδί και την 
πολιτική που ακολουθείται για την έκδοση του πιστοποιητικού, χαρακτηριστικά της 
εκδότριας αρχής και του υποκειμένου των πιστοποιητικών, περιορισμούς στις διαδρομές 
πιστοποίησης και ενισχυμένη λειτουργικότητα των CRLs.

To Χ.509 και το Χ.500 σχεδιάστηκαν αρχικά στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αρκετά 
πριν την εκρηκτική ανάπτυξη του Internet. Για το λόγο αυτό οι εκδόσεις 1 και 2 του Χ.509 
παρόλο που δεν επιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη διευθέτηση των CAs, προτείνουν ως 
καταλληλότερη την γενική ιεραρχία με cross-certificates. Επίσης οι εκδόσεις αυτές 
χρησιμοποιούν πολύ απλές CRLs, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μικρού 

μεγέθους και συχνής ενημέρωσης.

3.4. Επεκτάσεις της έκδοσης 3

Η έκδοση 3 του Χ.509 εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο. Η βασικότερη είναι η 
επεκτασιμότητα των πιστοποιητικών και των CRLs η οποία δίνει στις CAs τη δυνατότητα 
να περιλαμβάνουν μαζί με το πιστοποιητικό και μία λίστα των πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του πιστοποιητικού. Αυτές οι πολιτικές σκοπεύουν 
στο να βοηθήσουν τους χρήστες να αποφασίσουν εάν ένα πιστοποιητικό είναι 
κατάλληλο για μία συγκεκριμένη χρήση. Για παράδειγμα μία πολιτική μπορεί να 
καθορίζει ότι ένα πιστοποιημένο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή 
μηνυμάτων όχι όμως και για χρηματοοικονομικές συνναλαγές. Με αυτό τον τρόπο 
παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία όσον αφορά στη δυνατότητα επιλογής του 
πιστοποιητικού που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες μας κάθε φορά. Άλλη σημαντική 
διαφορά της έκδοσης 3 σε σχέση με τις προηγούμενες είναι η δυνατότητα ενός ή 
περισσοτέρων εναλλακτικών ονομάτων για την εκδότρια αρχή και το υποκείμενο του 
πιστοποιητικού (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομίου και URLs του Internet), 
έτσι ώστε το Χ.509 να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ανάγκη ενός Χ.500 καταλόγου. 
Οι περιορισμοί στις διαδρομές πιστοποίησης που μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τα 
πιστοποιητικά της έκδοσης 3 του Χ.509 παρέχουν στις CA την δυνατότητα να 
υλοποιήσουν ένα προοδευτικά περιοριζόμενο (progressive-constraint) μοντέλο 
εμπιστοσύνης το οποίο απαγορεύει την δημιουργία μεγάλων διαδρομών. Ένα 
παράδειγμα της λειτουργίας αυτής φαίνεται στο σχήμα 5.
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D trusts E 
su bje ct to 

conditions X

E tru sts F 
su bject to 

co n d it io n s Y

application of constraintsX, Y and Z

Σχήμα 5 - Μία προοδευτικά περιοριζόμενη αλυσίδα εμπιστοσύνης

Στο παράδειγμα αυτό ο χρήστης a χρησιμοποιεί την D ως την δίκιά του CA, και κατά 
συνέπεια έχει πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτή. Η D έχει πιστοποιήσει άλλη μία CA, την Ε 
επιβάλλοντας όμως τον περιορισμό ότι η Ε θα εκδίδει πιστοποιητικά μόνο προς άλλες 
CAs (περιορισμός X). Η Ε με την σειρά της έχει πιστοποιήσει την F μόνο για την έκδοση 
πιστοποιητικών προς τελικούς χρήστες και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι χρήστες 
θα ανήκουν στο domain foo.com (περιορισμός Υ). Τέλος η F έχει εκδόσει ένα 
πιστοποιητικό προς τον χρήστη b, δηλώνοντας όμως ότι το πιστοποιητικό αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συνηθισμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία (και όχι για 
παράδειγμα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών) (περιορισμός Ζ).

Με τον τρόπο αυτό η απεριόριστη εμπιστοσύνη που έχει ο χρήστης a στην D 
περιορίζεται σταδιακά καθώς αυξάνεται η διαδρομή πιστοποίησης. Έτσι όταν ο a αποκτά 
το πιστοποιητικό του b γνωρίζει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο για τη 
συνηθισμένη αλληλογραφία. Ο σταδιακός περιορισμός της εμπιστοσύνης επιτρέπει την 
καλύτερη πιστοποίηση σε αντίθεση με το σχήμα του ιστού εμπιστοσύνης (Web of trust) 
του PGP.

3.5. Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών

Το σύστημα ανάκλησης πιστοποιητικών της έκδοσης 3 του προτύπου Χ.509 έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: •

• Οι CRLs διαθέτουν αύξοντα αριθμό και αιτιολογία ανάκλησης
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Σε κάθε CRL που εκδίδεται για έναν δεδομένο αριθμό πιστοποιητικών ανατίθεται ένας 
αριθμός από μια μονοτικά αυξανόμενη ακολουθία. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να 
καθορίσουν εάν μία CRL λείπει. Επίσης, κάθε πιστοποιητικό σε μία CRL μπορεί τώρα να 
έχει έναν λόγο ανάκλησης ο οποίος θα είναι δυνατόν να αντιστοιχηθεί με το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Αυτές οι δύο επεκτάσεις επιτρέπουν ποιό πολύπλοκα 
μοντέλα CRLs.

• Προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών σημείων διανομής CRLs 
(CRL distribution points) ώστε να είναι δυνατή η κατάτμησή τους.

Αυτές οι επεκτάσεις βοηθούν στο να μειωθούν τα μεγέθη των CRLs που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από τους χρήστες των CA’s. Με αυτόν τον τρόπο αντί να αναγκάσουμε 
τους χρήστες να αποδεχθούν την πλήρες CRL, η CA μπορεί να χωρίσει την CRL σε 
μικρότερα τμήματα και να εκδώσει κάθε ένα από αυτά τα τμήματα από ένα διαφορετικό 
σημείο διανομής. Παραδείγματος χάριν, μία εταιρική CA μπορεί να εκδώσει ένα 
διαφορετικό CRL για κάθε τμήμα μιάς επιχείρησης. Κατόπιν όταν ένας χρήστης θέλει να 
ελέγξει ένα πιστοποιητικό που αφορά κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης, 
χρειάζεται μόνο να ελέγξει το συγκεκριμένο τμήμα της CRL παρά την πλήρη CRL. Ένας 
άλλος τρόπος να χωρίσεις μία CRL σε τμήματα είναι σύμφωνα με το λόγο ανάκλησης. Οι 
στερεότυπες ανακλήσεις, παραδείγματος χάριν λόγω μιας αλλαγής ονόματος, μπορούν 
να τοποθετηθούν σε ένα διαφορετικό CRL από τις ανακλήσεις λόγω ενός συμβιβασμού 
ασφαλείας. Ο κατάλογος συμβιβασμού ασφαλείας μπορεί έπειτα να ενημερωθεί και να 
ελέγχεται συχνότερα χωρίς να πρέπει επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία όλα τα 
τμήματα της CRL που αφορούν τις στερεότυπες ανακλήσεις οπότε με αυτό τον τρόπο 
γλυτώνουμε σημαντικό χρόνο όταν θέλουμε να ελέγξουμε κάποιο πιστοποιητικό ως 
προς την εγκυρότητα του.

• Προβλέπονται δ-CRLs

Αυτή η επέκταση προσφέρει μία ακόμα μέθοδο για να μειώσουμε το μέγεθος μιάς 
πλήρους CRL. Αντί μία CA να εκδόσει μία πλήρη CRL μπορεί να εκδόσει μία λίστα 
αλλαγών οι οποίες προέκυψαν από την τελευταία φορά που εκδόθηκε η πλήρης λίστα 
της συγκεκριμένης CRL. Οι χρήστες με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται για τις 
τελευταίες αλλαγές οι οποίες προέκυψαν και έτσι δεν χρειάζονται να ενημερώσουν την 
πλήρη λίστα της CRL που κρατάνε στη βάση δεδομένων τους αλλά μόνο να 

ενημερώσουν τα πιστοποιητικά εκείνα της CRL των οποίων τα στοιχεία έχουν υποστεί 
κάποιες αλλαγές, γλυτώνοντας έτσι χρόνο.
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Προβλέπονται έμμεσες CRLs.

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την έκδοση CRLs από άλλες οντότητες εκτός της 
CA, οι οποίες μπορούν να συλλέγουν τις CRL από πολλές CA και να παρέχουν ένα 
κοινό σημείο διανομής τους. Όλες αυτές οι επεκτάσεις CRL όμως δεν καταφέρνουν 
να εξαλείψουν ολοκληρωτικά το θεμελιώδες πρόβλημα της άμεσης και πλήρους 
ενημέρωσης σχετικά με τις αλλαγές οι οποίες μπορεί να έχουν προκύψει κατά τη 
διάρκεια του χρόνου σε κάποια πιστοποιητικά. Ακόμα και με τμηματικά CRL έτσι 
ώστε να μειώσουμε το μέγεθος καθώς και με συχνές εκδόσεις των delta-CRL 
προσπαθώντας να έχουμε όσο το δυνατό γρηγορότερη ενημέρωση σχετικά με τις 
αλλαγές οι οποίες μπορεί να προκύψουν ακόμα και τότε υπάρχει περίπτωση να 
υπάρχουν κρούσματα αλλοίωσης πιστοποιητικών τα οποία εμείς να εμπιστευόμαστε 
ως ασφαλή. Είναι βέβαια δύσκολο να συμβεί είναι πιθανό ωστόσο.

Η έκδοση 3 του Χ.509 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την online επαλήθευση των 
πιστοποιητικών, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη της ύπαρξης CRLs και ταυτόχρονα τα 
παραπάνω προβλήματα. Παρόλα αυτά δεν έχει ακόμα καθοριστεί κάποιο σύστημα 
τέτοιας χρήσης.

3.6. Καταχώρηση Αντικειμένων (Object Registration)

Η επεκτασιμότητα της έκδοσης 3 του Χ.509 παρέχει έναν μεγάλο βαθμό ευελιξίας. 
Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η επεκτασιμότητα των πιστοποιητικών 
καθιστά δύσκολη την ευρεία εφαρμογή επεκτάσεων που να είναι καθορισμένες από τους 
χρήστες.

Κάθε φορά που το Χ.509 χρειάζεται να αναγνωρίσει κάποιο αντικείμενο, όπως ένας 
αλγόριθμος υπογραφής, μία πολιτική πιστοποίησης, ένα καθορισμένο από τον χρήστη 
εναλλακτικό όνομα ή επέκταση, χρησιμοποιείται ως αναγνωριστής του αντικειμένου μία 
διεθνής μοναδική αριθμητική τιμή η οποία συνίσταται από μία ακολουθία ακεραίων και 
καλείται Object Identifier (OID). Οι τιμές των OID απονέμονται από ειδικές αρχές (που 
μπορούν να είναι οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός) ακολουθώντας μία ιεραρχική 
δομή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οποιαδήποτε εταιρία η οργανισμός μπορεί να 
λειτουργήσει ως αρχή απονομής των OID. Η εταιρία αρχικά αποδίδει μία μοναδική τιμή 
στον εαυτό της η οποία λειτουργεί σαν πρόθεμα για όλες τις τιμές που αυτή καθορίζει. 

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι μία CA λειτουργεί στις Η.Π.Α. 
Αυτή η CA καθορίζεται από μία OID ας πούμε 2-16-840-1-45356. Αυτή η OID θα 
λειτουργεί ως πρόθεμα το οποίο θα χρησιμοποιείται για όλα τα αντικείμενα τα οποία 
αυτή η CA θα πιστοποιεί. Έστω ότι η CA θέλει να πιστοποιήσει μία συγκεκριμένη
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πολιτική πιστοποίησης στην οποία αποδίδει την μοναδική αριθμητική τιμή 15 ας πούμε η 
οποία όμως θα υπάγεται ως υποσύνολο στην τιμή 3 η οποία είναι η τιμή η οποία 
χαρακτηρίζει γενικά όλες τις πολιτικές πιστοποίησης. Έτσι η συγκεκριμένη πολιτική 
πιστοποίησης της CA μπορεί να αναγνωριστεί με τη μοναδική τιμή 2-16-840-1-45356-3- 
15. Αυτό το σύστημα δουλεύει καλά για να αποδίδει τιμές στα αντικείμενα και 
χρησιμοποιείται ευρέως στην υποδομή δημοσίου κλειδιού που βασίζεται στο Χ.509 
πρότυπο. Για παράδειγμα αν η CA στο παρακάτω σχήμα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 
αυτή την πολιτική στα πιστοποιητικά που αυτή εκδίδει αυτή η πολιτική θα αναγνωρίζεται 
αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη αριθμητική τιμή. Τα προβλήματα της προσέγγισης 
αυτής δημιουργούνται όταν οι OIDs χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη συμφωνία 
σχετικά με τη γνώση του αντικειμένου το οποίο καλούνται να καθορίσουν. Αν λοιπόν η 
CA στο παράδειγμα μας θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την πολιτική για την έκδοση των 
πιστοποιητικών που αυτή εκδίδει θα πρέπει να βεβαιωθεί πρώτα ότι αυτό το οποίο 
σημαίνει η συγκεκριμένη αριθμητική τιμή (δηλ. τη συγκεκριμένη πολιτική) και η οποία 
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της πολιτικής της είναι είναι γνωστό εκ τω 
προτέρων σε κάθε οντότητα η οποία θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό. 
Αλλιώς όταν μία μη πληροφορημένη οντότητα θα συναντούσε τη συγκεκριμένη τιμή 2- 
16-840-1-45356-3-15 δεν θα είχε ιδέα τι να συμπεράνει για αυτή την πολιτική. Σύγχυση 
ακόμα μπορεί να δημιουργηθεί όταν δύο διαφορετικές OIDs χρησιμοποιούνται για την 
αναγνώριση του ίδιου αντικειμένου. Για παράδειγμα φανταστείτε ότι δύο CAs έχουν 
αποδώσει την ίδια αριθμητική τιμή σε έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο ψηφιακών 
υπογραφών όπως τον SHA με RSA. Όσο διάστημα οι χρήστες των δύο CAs δεν 
επικοινωνούν μεταξύ τους δεν πρόκεται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όμως όταν ένας 
χρήστης από τη μία CA προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει ένα πιστοποιητικό το οποίο 
έχει εκδόσει η άλλη CA δεν θα μπορέσει να αναγνωρίσει τον OID της δεύτερης CA ο 
οποίος χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του αλγόριθμου για τις ψηφιακές 
υπογραφές που αναφέραμε παραπάνω και έτσι δεν θα μπορεί να επαληθεύσει την 
υπογραφή του υποκειμένου στο πιστοποιητικό παρόλο πού κανονικά θα έπρεπε να είναι 
σε θέση να επαληθεύσει τη γνησιότητα της υπογραφής. Το πρόβλημα περιπλέκεται 
ακόμα περισσότερο εάν οι δύο CAs προσπαθήσουν ποτέ να συνδέσουν τις υποδομές 
τους. Τότε οι CAs θα πρέπει η να ενημερώσουν όλους τους χρήστες τους ότι οι δύο 
αριθμητικές τιμές είναι ίδιες η η μία από τις δύο η και οι δύο θα πρέπει να αλλάξουν τον 

OID και να ενημερώσουν για αυτή την αλλαγή τους χρήστες τους. Το γεγονός αυτό 
εμποδίζει την επεκτασιμότητα του Χ.509 καθώς ο οποιοσδήποτε δημιουργεί μία νέα 

επέκταση πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αντίστοιχα OIDs είναι γνωστά σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Δεν υπάρχει προς το παρόν μία συστηματική μέθοδος για τον 
καθορισμό της σημασίας ενός OID.
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Παράδειγμα λειτουργίας των OID

0 (itu-t) 1 (iso) 2 (joint-iso-itu-t)

16 (country)

840 (us)

1 (organization)

45356 (the CA)

1 (algorithms) 3 (policies)

15 (the policy)
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Βασικά χαρακτηριστικά me ΡΚΙ του Χ.509 ν3

Βασικά Χαρακτηριστικά της ΡΚΙ του Χ.509 ν3

Πληροφορία των
Πιστοποιητικών

Πλήρως εττεκτάσιμη, μπορεί να περιλαβάνει 
οποιαδήποτε πληροφορία

Διευθέτηση των CA Παρέχονται μηχανισμοί προοδευτικού περιορισμού 
της εμπιστοσύνης. Ευνοείται η γενική ιεραρχία με 
cross-certificates

Σχέσεις
Εμπιστοσύνης

CA « Subject« User

Κάθε χρήστης απαιτείται να εμπιστεύεται πλήρως 
τουλάχιστον μία CA. Οι CAs μπορούν να 
περιορίζουν την κατανομή της εμπιστοσύνης τους 
σε υποκείμενα και Cas

Μέθοδος
Επαλήθευσης
Πιστοποιητικών

Offline, με δυνατότητα να πραγματοποιείται και 
Online μέσω επεκτάσεων που δεν έχουν ακόμα 
προτυποποιηθεί

Μέθοδος Ανάκλησης 
Πιστοποιητικών

Εξελιγμένες δυνατότητες CRL

Πιστοποιητικά
Ταυτότητας
Πιστοποιητικά
Χαρακτηριστικών

Παρέχονται και πιστοποιητικά ταυτότητας (identity 
certificates) και πιστοποιητικά χαρακτηριστικών 
(attribute certificates)

Ισχυρή Ταυτοποίηση Οι CAs είναι υπεύθυνες για την ακρίβεια της 
πληροφορίας που περιλαμβάνεται στα
πιστοποιητικά. Η χρήση ονομάτων που δεν έχουν 
την μορφή που προβλέπεται στο Χ.500 καθιστά την 
επαλήθευση της ταυτότητας περισσότερο δύσκολη

Ανωνυμία Οι επεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

παρέχονται υπηρεσίες πλήρους ανωνυμίας
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3.7. Privacy Enhanced Mail

To Privacy Enhanced Mail αποτέλεσε την πρώτη πρόταση για μία παγκόσμια ΡΚΙ του 
Internet βασισμένη στην έκδοση 1 του Χ.509. Το πρότυπο αυτό προτάθηκε το 1993 
[RFC1421, RFC1422, RFC1423, RFC1424] και είχε σαν στόχο την προσθήκη 
δυνατοτήτων ασφάλειας, πιστοποίησης, εξασφάλισης της ακεραιότητας των μηνυμάτων 
και μη αποκήρυξης του πρωτότυπου (non repudiation of origin) στην ηλεκτρονική 
αλληλογραφία του Internet χρησιμοποιώντας σχήματα κρυπτογράφησης δημόσιου 
κλειδιού. Το πρότυπο αυτό δεν υιοθετήθηκε ποτέ στην πράξη, κυρίως γιατί η 
προτεινόμενη ΡΚΙ δεν ήταν κατάλληλη για την ομότιμη αρχιτεκτονική του Internet.

Σχήμα 6 - Η ιεραρχία των CAs του ΡΕΜ

Η ΡΚΙ του ΡΕΜ χρησιμοποιεί μία κατερχόμενη ιεραρχία των CAs όπως φαίνεται στο 
σχήμα 6. Σαν root CA ορίζεται η Internet Policy Registration Authority (IPRA), η οποία 
και καθορίζει τις πολιτικές πιστοποίησης για όλο το Internet. Η IRPA πιστοποιεί μόνο τις 
Policy Certification Authorities (PCA), οι οποίες με τη σειρά τους επιβάλλουν 
περισσότερο συγκεκριμένες πολιτικές πιστοποίησης και πιστοποιούν τις διάφορες 
επιμέρους CA των οργανισμών. Η διευθέτηση αυτή είναι κατάλληλη στην περίπτωση 
που υπάρχει μία υφιστάμενη ιεραρχία των οντοτήτων.
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To PEM αποτέλεσε πρακτικά μία προσπάθεια για την άμεση εφαρμογή του Χ.509ν1 στο 
Internet. Σε κάθε οντότητα (IRPA, PCAs, CAs, χρήστες) απονέμεται ένα μοναδικό Χ.500 
Distinguished Name (DN). Για να γίνει η πιστοποίηση των CA, μία PCA επιβεβαιώνει την 
μοναδικότητα του DN ψάχνοντας την βάση των DN που διατηρεί η IRPA. Επίσης, οι CAs 
του ΡΕΜ μπορούν να πιστοποιήσουν μόνο οντότητες των οποίων το DN βρίσκεται (στην 
ιεραρχία του Χ.500) κάτω από το δικό τους DN.

Το γεγονός ότι το ΡΕΜ δεν προβλέπει κάποιο μηχανισμό διάδοσης των πολιτικών 

πιστοποίησης (εκτός από την δημοσίευσή τους με μορφή RFCs) σε συνδυασμό με την 
ανάγκη να γνωρίζουν οι χρήστες τις πολιτικές κάθε PCA η οποία μπορεί να βρίσκεται σε 
μία διαδρομή πιστοποίησης που χρησιμοποιούν, έχει σαν αποτέλεσμα να εισάγεται η 
απαίτηση για την ύπαρξη ενός μικρού μόνο αριθμού PCAs. Αυτό σημαίνει ότι το ΡΕΜ θα 
έπρεπε να είναι σε θέση να περιγράφει όλες τις δυνατές περιπτώσεις επικοινωνίας με 
έναν μικρό αριθμό πολιτικών.

Η αποτυχία του ΡΕΜ βοήθησε στο να αναγνωριστεί ότι ένα αυστηρά ιεραρχικό μοντέλο 
δεν είναι κατάλληλο για το Internet. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΡΕΜ φαίνονται στον 
παραπάνω πίνακα.

Βασικά Χαρακτηριστικά της ΡΚΙ του ΡΕΜ

Πληροφορία των
Πιστοποιητικών

Χ.509 έκδοση 1

Διευθέτηση των CA Συμπαγής κατερχόμενη ιεραρχία

Σχέσεις
Εμπιστοσύνης

CA « Subject « User

Κάθε χρήστης απαιτείται να εμπιστεύεται πλήρως την IRPA 
καθώς όλες οι διαδρομές πιστοποίησης αρχίζουν με το κλειδί 
της IRPA. Οι χρήστες χρειάζεται επίσης να εμπιστεύονται τις 
CA και PCA που μεσολαβούν καθώς και να είναι ενήμεροι 
των πολιτικών που εφαρμόζουν οι PCAs.

Μέθοδος
Επαλήθευσης
Πιστοποιητικών

Online επαλήθευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική
αλληλογραφία. 0 αποστολέας συμπεριλαμβάνει στο μήνυμα 

του την πλήρη διαδρομή πιστοποίησης (δηλ. τα 
πιστοποιητικά όλων των CA και PCA που μεσολαβούν) την 
οποία επαληθεύει με το κλειδί της IRPA.
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Μέθοδος Ανάκλησης 
Πιστοποιητικών

Απλές CRL της έκδοσης 1 του Χ.509, οι οποίες διανέμονται 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία

Πιστοποιητικά
Ταυτότητας
Πιστοποιητικά
Χαρακτηριστικών

Μόνο πιστοποιητικά ταυτότητας (identity certificates)

Ισχυρή Ταυτοποίηση Η αρχιτεκτονική του ΡΕΜ επιτρέπει την ισχυρή ταυτοποίηση 
των χρηστών

Ανωνυμία Το ΡΕΜ παρέχει έναν μηχανισμό ανωνυμίας μέσω των 
PERSONAL CAs. Η διαφορά των CAs αυτών είναι ότι δεν 
παρέχουν στοιχεία για την ταυτότητα των υποκειμένων των 
πιστοποιητικών

ΡΚΙΧ

Το ΡΚΙΧ (Public Key Infrastructure using X.509) αποτελεί μία προσπάθεια δημιουργίας 
μίας ΡΚΙ για το Internet, η οποία να βασίζεται στην έκδοση 3 του Χ.509. Το βασικό 
μειονέκτημα της ΡΚΙΧ είναι η εξάρτησή της από OID αριθμούς. Καθώς δεν υπάρχει ένας 
συνεπής μηχανισμός για τον καθορισμό της σημασίας κάθε OID, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι κάθε οντότητα θα είναι σε θέση να ερμηνεύει εύκολα 
τα OID που συναντά. Αυτό μπορεί να γίνει αν καθοριστεί ένα σχετικά μικρό σύνολο από 

πρότυπα OIDs, που να είναι όμως αρκετό για την διατήρηση της λειτουργικότητας της 
ΡΚΙ.

Υπάρχει αρκετός σκεπτικισμός για το αν μία ΡΚΙ που βασίζεται αποκλειστικά στο Χ.509 
είναι κατάλληλη για την δημιουργία μίας παγκόσμιας ΡΚΙ. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
βασικά στην εξάρτηση του Χ.509 από την ιεραρχία του χώρου ονομάτων (namespace) 
του Χ.500 καθώς η ανάγκη ύπαρξης ενός μοναδικού ονόματος για κάθε οντότητα εισάγει 
έναν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας.
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3.8. Attibutes-based PKI σχήματα

Σημαντικό μέρος των πρόσφατων ερευνητικών προσπαθειών εντοπίζεται στην μελέτη 
σχημάτων γενικών PKIs οι οποίες βασίζονται σε χαρακτηριστικά (attributes) σε αντίθεση 
με τα παραδοσιακά identity-based σχήματα. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις βασικές 
προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή: η ANSI Χ9.45, η Simple Distributed Security 
Infrastructure (SDSI) και η Simple Public Key Infrastructure (SDSI).

3.9. SIMPLE DISTRIBUTED SECURITY INFRASTRUCTURE (SDSI)

H SDSI δημιουργήθηκε από τους Ron Rivest και Butler Lampson to 1996 με σκοπό να 
διευκολύνει την κατασκευή συστημάτων ασφάλειας και να παρέχει έναν τρόπο 
καθορισμού λιστών ελέγχου πρόσβασης (access control lists) και πολιτικών ασφάλειας 
(security policies). Η SDSI αρχιτεκτονική βασίζεται σε ρόλους (roles) και χαρακτηριστικά 
(attributes). Η βασική διαφορά του συστήματος είναι ότι αντί ένα δημόσιο κλειδί να 
αντιστοιχίζεται σε μία οντότητα, τα ίδια τα κλειδιά είναι οντότητες. Συγκεκριμένα, οι 
οντότητες της SDSI καλούνται "principals" και ορίζονται σαν δημόσια κλειδιά τα οποία 
μπορούν να εκδίδουν επαληθεύσιμα υπογεγραμμένα πιστοποιητικά. Τα δημόσια κλειδιά 
λειτουργούν σαν ενδιάμεσος (proxy) των οντοτήτων και ελέγχουν τα αντίστοιχα ιδιωτικά 
κλειδιά.

3.10. Πιστοποιητικά της SDSI

Η SDSI προβλέπει τρία είδη πιστοποιητικών, τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από 
οποιαδήποτε principal. Τα είδη αυτά είναι:

• Πιστοποιητικά Ταυτότητας (Identity certificates)

• Πιστοποιητικά Μέλους Ομάδας (Group-membership certificates)

• Πιστοποιητικά Αντιστοίχισης Ονόματος (Name-binding certificates)

Τα πιστοποιητικά ταυτότητας αντιστοιχίζουν πληροφορία αναγνώρισης σε μία principal. 
Ο βασικός σκοπός των πιστοποιητικών αναγνώρισης είναι να επιτρέψουν στον χρήστη 
να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο άτομο που βρίσκεται πίσω από την principal. Για το 
λόγο αυτό τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να περιέχουν ελεύθερο κείμενο και 
φωτογραφίες, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολα αναγνωρίσιμα.
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Ονόματα

Όταν μία principal δημιουργεί ένα πιστοποιητικό αντιστοιχίζοντας ένα όνομα σε μία 
συγκεκριμένη τιμή, το όνομα αυτό δημιουργείται στον τοπικό χώρο ονομάτων της 
principal (local address space). Η κάθε principal μπορεί να δημιουργήσει το δικό της 
τοπικό χώρο ονομάτων ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρεται σε άλλες 
principals. Η ονοματολογία μπορεί να είναι αυθαίρετη καθώς η SDSI παρέχει έναν απλό 
μηχανισμό για την σύνδεση των επιμέρους τοπικών χώρων ονομάτων προσθέτοντας σε 
κάθε όνομα το όνομα της principal που έχει εκδόσει το πιστοποιητικό του. Έτσι εάν ο 
Ευγένιος έχει ονομάσει μία principal Άννα και η Άννα έχει ονομάσει μία άλλη principal 
Κώστας τότε ο Ευγένιος μπορεί να αναφέρεται στη δεύτερη principal σαν Άννα Κώστας. 
Ο Ευγένιος μπορεί να αναφέρεται σε όλες τις principals της Άννας με αυτό τον τρόπο και 
η αλυσίδα αυτή μπορεί να επεκτείνεται συνεχώς. Για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση των 
επιμέρους τοπικών χώρων ονομάτων κάθε principal της SDSI πρέπει να μπορεί να 
παρέχει άμεσα τα πιστοποιητικά όταν της ζητούνται (πρακτικά πρέπει να διατηρεί έναν 
εξυπηρέτη πιστοποιητικών). Έτσι για να μπορέσει να βρεί ο Ευγένιος την principal η 
οποία βρίσκεται πίσω από το όνομα Άννα Κώστας θα πρέπει να συνδεθεί με τον server 
της Άννας και να ζητήσει το πιστοποιητικό αντιστοίχισης ονόματος το οποίο καθορίζει το 
όνομα Κώστας.

Η SDSI παρέχει επίσης τη δυνατότητα πολλαπλών καθολικών χώρων ονομάτων, οι 
οποίοι δημιουργούνται από ένα μικρό σύνολο "distinguished root" principals.

Ομάδες

Η SDSI επιτρέπει τον καθορισμό ομάδων (groups) από principals. Κάθε ομάδα έχει ένα 
όνομα και ένα αριθμό από principals. Το όνομα της ομάδας είναι τοπικό σε κάποια 
principal η οποία είναι και ο "ιδιοκτήτης" της ομάδας. Μόνο ο ιδιοκτήτης μιάς ομάδας 
μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της και κάθε principal μπορεί να δημιουργεί 
ομάδες. Οι ομάδες αποτελούν τον θεμελιώδη μηχανισμό λειτουργίας της SDSI για τον 
καθορισμό των πολιτικών ασφάλειας.

Διαχείριση Κλειδιών

Η SDSI παρέχει ένα απλό σύστημα για την δημοσίευση, τροποποίηση και απόσυρση 
υπογεγραμένων δηλώσεων, όπως τα πιστοποιητικά μέλους ομάδας. Παρόλα αυτά δεν 

παρέχει μία συνεπή μέθοδο για την διαχείριση των δημόσιων κλειδιών στα οποία 
βασίζεται.
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Οι συνδεδεμένοι τοπικοί χώροι ονομάτων της SDSI δεν παρέχουν αρκετή 
λειτουργικότητα στην διαχείριση των κλειδιών. Οι καθολικοί χώροι μπορούν να 
αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα αυτό καθώς η οντότητα που χρησιμοποιείται σαν 
καθολικός χώρος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και διαβεβαιώνει ότι τα ονόματα 
είναι ακριβή. Αυτό όμως απαιτεί την ύπαρξη ενός ή περισσότερων σημείων καθολικής 
εμπιστοσύνης, το οποίο έχει αποδειχθεί ανέφικτο. Επίσης δεν έχει καθοριστεί ακόμα ένα 
ικανοποιητικό σχήμα ονοματολογίας.

SDSI ΡΚΙ

Βασικά Χαρακτηριστικά της ΡΚΙ της SDSI

Πληροφορία των
Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά ταυτότητας μπορούν να περιλαμβάνουν 
πληροφορία ελεύθερου κειμένου και είναι επεκτάσιμα. 0 
μηχανισμός καθορισμού ομάδων της SDSI επιτρέπει την 
αντιστοίχιση οποιουδήποτε χαρακτηριστικού σε μία principal

Διευθέτηση των CA Οποιαδήποτε principal της SDSI μπορεί να είναι CA Δεν 
υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διευθέτηση για τις CA της SDSI

Σχέσεις
Εμπιστοσύνης

CA « Subject « User

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης της SDSI είναι παρόμοιες αυτών 
του PGP. Κάθε principal της SDSI ορίζει τον βαθμό 
εμπιστοσύνης με τον οποίο χαρακτηρίζει κάθε άλλη principal.

Μέθοδος
Επαλήθευσης
Πιστοποιητικών

Online επαλήθευση. Τα πιστοποιητικά μπορούν να 
επαληθεύονται σε κάθε χρήση τους ή μπορούν να 
επαληθεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Μέθοδος Ανάκλησης 
Πιστοποιητικών

0 online προσανατολισμός της SDSI επιτρέπει την άμεση 
ανάκληση πιστοποιητικών

Πιστοποιητικά
Ταυτότητας
Πιστοποιητικά
Χαρακτηριστικών

Η SDSI παρέχει πιστοποιητικά ταυτότητας (identity 
certificates) και μέσω του μηχανισμού ομάδων και 
πιστοποιητικά χαρακτηριστικών (attribute certificates)

Ισχυρή Ταυτοποίηση Η διασύνδεση των τοπικών χώρων ονομάτων μπορεί να 
μειώσει την δύναμη της ταυτοποίησης καθώς αυξάνεται η 
αλυσίδα των χώρων.

0 μηχανισμός καθολικών χώρων ονομάτων επιτρέπει την

58



ισχυρή ταυτοποίηση, δεδομένου ότι υπάρχει ένας μικρός 
αριθμός distinguished global roots

Ανωνυμία Η SDSI μπορεί να παρέχει ανωνυμία στις principals 
μειώνοντας όμως την δύναμη ταυτοποίησης

3.11. SIMPLE PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (SPKI)

To 1996, πριν την δημοσίευση της SDSI, σχηματίστηκε μία ομάδα εργασίας του Internet 
με σκοπό να προτείνει μία εναλλακτική ΡΚΙ σε σχέση με αυτή του Χ.509ν3. Η νέα ομάδα 
αυτή εργασίας ονομάστηκε Simple Public Key Infrastructure Working Group. Μέχρι τώρα 
η SPKI WG έχει δημοσιεύσει μόνο draft έγγραφα απαιτήσεων και draft έγγραφα για την 
μορφή των πιστοποιητικών.

Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ της SPKI και της SDSI. Η SPKI είναι όπως και η 
SDSI "key-centric" (ο αντίστοιχος όρος των principals είναι keyholders) , υποστηρίζεται ο 
μηχανισμός των τοπικών χώρων ονομάτων ενώ παρέχεται και ένας μηχανισμός 
αντιστοίχισης χαρακτηριστικών σε τιμές δημόσιων κλειδιών (εκδίδοντας όμως 
πιστοποιητικά σε αντίθεση με τον μηχανισμό ομάδων της SDSI).

Η SPKI είναι ένα σύστημα βασισμένο σε χαρακτηριστικά. Τα πιστοποιητικά της SDKI 
περιέχουν τον ελάχιστο αριθμό χαρακτηριστικών που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, 
ώστε να προστατεύται η ιδιωτικότητα (privacy) των keyholders. Η SPKI παρέχει επίσης 
αρκετές μεθόδους επαλήθευσης και ανάκλησης των πιστοποιητικών όπως περιόδους 
ισχύος, περιοδική επαλήθευση, CRLs.

Εμπορικές CA

1. BelSign (BE)

2. Baltimore Technologies (IE)

3. CertCo (US)

4. Entrust Technologies (US)

5. GMD/SECUDE Informationssysteme (DE)

6. Telesec (DE)

7. Thawte Consulting (SA)
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8. Utimaco Safeware (DE)

9. xcert software inc.

10. Verisign Inc.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

4.1. Κρυπτογραφία και νομοθεσία εξαγωγών

Σε αυτό το τμήμα θα δώσουμε μια πολύ συνοπτική περιγραφή των κρυπτογραφικών 
πολιτικών εξαγωγής σε δώδεκα χώρες. Υπογραμμίζουμε ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί 
αλλάζουν συνεχώς, και οι πληροφορίες που θα δώσουμε εδώ είναι ενδεικτικές της 
παρούσας κατάστασης βάσει του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Παραδείγματος χάριν, 
οι κανονισμοί εξαγωγής σε διάφορες χώρες είναι πιθανόν να αλλάξουν στο εγγύς μέλλον 
σύμφωνα με τη νέα Αμερικανική πολιτική. Επιπλέον, μερικές χώρες μπορεί να έχουν 
διαφορετικές πολιτικές για τα απτά και διαφορετικές για τα άυλα προϊόντα. Τα άυλα 
προϊόντα είναι προϊόντα που μπορούν να μεταφορτωθούν από το Διαδίκτυο.
Η Αυστραλιανή κυβέρνηση κατηγορείται για έλλειψη συντονισμού στην καθιέρωση μιας 
πολιτικής σχετικά με την εξαγωγή, την εισαγωγή, και την εσωτερική χρήση των 
κρυπτογραφικών προϊόντων. Οι πρόσφατες διευκρινίσεις δηλώνουν ότι δεν υπάρχει 
κανένας περιορισμός στην εισαγωγή και την εσωτερική χρήση, αλλά ότι η εξαγωγή 
ελέγχεται από το τμήμα υπεράσπισης σύμφωνα με τη ρύθμιση Wassenaar. Στη Βραζιλία 
ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός οποιουδήποτε είδους σήμερα, υπάρχουν 
προτάσεις για έναν νέο νόμο ο οποίος θα απαιτεί από τους χρήστες να καταχωρήσουν 
τα προϊόντα τους. Η Βραζιλία δεν είναι μέρος του Wassenaar Arrangement.
Στον Καναδά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην εισαγωγή και την εσωτερική χρήση 
των προϊόντων κρυπτογράφησης σήμερα. Η Καναδική πολιτική εξαγωγής είναι 
σύμφωνη με τις πολιτικές χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, και 
η Αυστραλία με την έννοια ότι η καθιέρωση ασφάλειας επικοινωνιών του Καναδά (CSE) 
συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές στις αναφερθείσες χώρες. Η Κίνα είναι μια από τις 
χώρες με τους ισχυρότερους περιορισμούς στο σύστημα κρυπτογραφίας. Άδεια 
απαιτείται για την εξαγωγή, την εισαγωγή, ή την εσωτερική χρήση οποιουδήποτε 

προϊόντος συστήματος κρυπτογραφίας. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στους 
κανονισμούς εξαγωγής, και η Κίνα δεν συμμετέχει στη ρύθμιση Wassenaar. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έντονα τη νομική χρήση του συστήματος 
κρυπτογραφίας και είναι στην πρώτη γραμμή της αντίδρασης των περιορισμών στο
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σύστημα κρυπτογραφίας. Ενώ αυτή η πολιτική ενθαρρύνεται από τη Γερμανία, 
υπάρχουν ποικίλες περιοριστικές πολιτικές μεταξύ των άλλων κρατών μελών.
Η Γαλλία συνήθιζε να έχει ισχυρούς περιορισμούς στην εισαγωγή και την εσωτερική 
χρήση των προϊόντων κρυπτογράφησης, αλλά οι ουσιαστικότεροι περιορισμοί 
καταργήθηκαν τις αρχές του 1999. Οι κανονισμοί εξαγωγής είναι σύμφωνοι με τη 
ρύθμιση Wassenaar και ελέγχονται από την υπηρεσία Central de la Securite (SCSSI).
Στη Γερμανία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην εισαγωγή ή τη χρήση 
οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού κρυπτογράφησης. Επιπλέον, οι περιορισμοί στους 
κανονισμούς εξαγωγής καταργήθηκαν τον Ιούνιο του 1999.
Στην Ιταλία ενώ η ανεμπόδιστη χρήση του συστήματος κρυπτογραφίας υποστηρίζεται 
από τις ιταλικές αρχές, έχουν υπάρξει προτάσεις για ελέγχους του συστήματος 
κρυπτογραφίας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εισαγωγών, αλλά η εξαγωγή 
ελέγχεται σύμφωνα με τη ρύθμιση Wassenaar από το υπουργείο ξένου εμπορίου. Η 
πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου είναι παρόμοια με αυτή της Ιταλίας, αλλά με ακόμα 
περισσότερες ειλικρινείς προτάσεις για τους νέους εσωτερικούς ελέγχους συστήματος 
κρυπτογραφίας. Η εξαγωγή ελέγχεται από το τμήμα εμπορίου και βιομηχανίας.
Η εσωτερική χρήση, η εξαγωγή, και η εισαγωγή των κρυπτογραφικών προϊόντων 
ελέγχονται στενά στο Ισραήλ. Έχουν υπάρξει προτάσεις για μικρές χαλαρώσεις των 
κανονισμών, αλλά μόνο για τα κρυπτογραφικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς πιστοποίησης ταυτότητας. Στην Ιαπωνία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός 
στην εισαγωγή ή τη χρήση των προϊόντων κρυπτογράφησης. Η εξαγωγή ελέγχεται 
σύμφωνα με τη ρύθμιση Wassenaar από το τμήμα ελέγχου εξαγωγής ασφάλειας του 
υπουργείου διεθνούς εμπορίας και βιομηχανίας. Στη Ρωσία η ρωσική πολιτική είναι 
παρόμοια με τις πολιτικές της Κίνας και του Ισραήλ σε σχέση με τις άδειες που 
απαιτούνται για την εισαγωγή και την εσωτερική χρήση των προϊόντων 
κρυπτογράφησης. Αντίθετα από εκείνες τις χώρες, εντούτοις, η Ρωσία είναι συμμετέχων 
της ρύθμισης Wassenaar. Η εξαγωγή των κρυπτογραφικών προϊόντων από τη Ρωσία 
απαιτεί γενικά μια άδεια. Στη Νότια Αφρική δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην 
εσωτερική χρήση του συστήματος κρυπτογραφίας, αλλά η εισαγωγή των 
κρυπτογραφικών προϊόντων απαιτεί μια έγκυρη άδεια από το τμήμα ελέγχου 
εξοπλισμών. Η εξαγωγή ελέγχεται από το τμήμα ανάπτυξης και προστασίας αμυντικών 
εξοπλισμών. Η Νότια Αφρική δεν συμμετέχει στη ρύθμιση Wassenaar. Στον παρακάτω 

πίνακα 75 χώρες έχουν διαιρεθεί σε πέντε κατηγορίες σύμφωνα με τις πολιτικές 
κρυπτογράφησης που εφαρμόζουν όπως αυτές ίσχυαν και το 1999.
Η κατηγορία 1 περιλαμβάνει τις χώρες με μια πολιτική που επιτρέπει την απεριόριστη 

χρήση του συστήματος κρυπτογραφίας, ενώ η κατηγορία 5 αποτελείται από τις χώρες
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όπου το σύστημα κρυπτογραφίας ελέγχεται στενά. Οι χώρες με τα ονόματά τους στον 
πίνακα με πλάγιους χαρακτήρες είναι συμμετέχοντες στη ρύθμιση Wassenaar

1. Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Dominica, Estonia, Germany, Iceland, 
Indonesia, Ireland, Kuwait, Krgystan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Mexico, 
Morocco, Papua New Guinea, Philippines, Slovenia, Sri Lanka, Switzerland, 
Tanzania, Tonga, Uganda, United Arab Emirates.

2. Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Japan, Kenya, 
South Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zeeland, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, South Africa, Sweden, Taiwan, Turkey, Ukraine, Uruguay.

3. Hong Kong, Malaysia, Slovakia, Spain, United Kingdom, United States.
4. India, Israel, Saudi Arabia.
5. Belarus, China, Kazakhstan, Mongolia, Pakistan, Russia, Singapore, Tunisia, 

Venezuela, Vietnam.

Η Wassenaar ρύθμιση (WA) ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα 33 χωρών 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της 
Αυστραλίας, και από τα μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Ο σκοπός της είναι να ελέγξει τις 
εξαγωγές των συμβατικών όπλων και της ευαίσθητης διπλής χρήσης τεχνολογίας, η 
οποία περιλαμβάνει τα κρυπτογραφικά προϊόντα, "διπλής χρήσης" σημαίνει ότι ένα 
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι 
έλεγχοι της ρύθμισης Wassenaar δεν εφαρμόζονται στα αποκαλούμενα άυλα προϊόντα, 
στα οποία περιλαμβάνονται αυτά τα οποία κατεβάζουμε από το Διαδίκτυο.

4.2. Κρυπτογράφηση και νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών

Για πολλά έτη, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν ενέκρινε την εξαγωγή των 
κρυπτογραφικών προϊόντων εκτός αν το βασικό μέγεθος ήταν αυστηρά περιορισμένο. 
Για αυτόν τον λόγο, τα κρυπτογραφικά προϊόντα διαιρέθηκαν σε δύο κλάσεις: προϊόντα 
με το "ισχυρό" σύστημα κρυπτογραφίας και προϊόντα με το "αδύνατο" (δηλαδή 
εξαγώγιμο) σύστημα κρυπτογραφίας. Το αδύνατο σύστημα κρυπτογραφίας σημαίνει 
γενικά ένα βασικό μέγεθος στα περισσότερα κλειδιά 56 μπιτ το περισσότερο στους 
συμμετρικούς αλγορίθμους, έναν συντελεστή RSA του μεγέθους το περισσότερο στα 
512 μπιτ, και ενός ελλειπτικού βασικού μεγέθους καμπύλών το περισσότερο στα 112
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μπιτ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 56-bit DES και το RC5 κλειδιά έχουν σπάσει καθώς 
επίσης και ένα κλειδί RSA 512-bit. Τον Ιανουάριο του 2000, οι περιορισμοί στους 
κανονισμούς εξαγωγής ήταν εντυπωσιακά χαλαρωμένοι. Σήμερα, οποιοδήποτε 
κρυπτογραφικό προϊόν είναι εξαγώγιμο χωρίς να χρειάζεται κάποια ειδική άδεια όπως 
γινόταν έως σήμερα εκτός αν οι τελικοί χρήστες είναι ξένες κυβερνήσεις ή οι προορισμοί 
(Κούβα, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, βόρεια Κορέα, Σερβία, Σουδάν, Συρία, και Ταλιμπάν- 
ελεγχόμενες περιοχές του Αφγανιστάν από τον Ιανουάριο του 2000). Η εξαγωγή στους 
κυβερνητικούς τελικούς χρήστες μπορεί επίσης να εγκριθεί, αλλά κάτω από μια ειδική 
άδεια.
Η κρυπτογραφία αποτελεί ελεγχόμενα εξαγώγιμο προϊόν για διάφορους λόγους. Το 
ισχυρό σύστημα κρυπτογραφίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς σκοπούς 
ή ακόμα και ως όπλο πολέμου. Κατά τη διάρκεια εμπόλεμης περιόδου, η δυνατότητα να 
παρεμποδιστούν και να αποκρυπτογραφηθούν οι εχθρικές επικοινωνίες είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη. Για αυτό το λόγο, οι κρυπτογραφικές τεχνολογίες είναι υπαγόμενες στους 
ελέγχους εξαγωγής. Σύμφωνα με τη ρύθμιση Wassenaar οι αντιπροσωπείες της 
Αμερικανικής κυβέρνησης θεωρούν ως ισχυρή κρυπτογράφηση συστήματα που 
χρησιμοποιούν τον RSA αλγόριθμο με τα βασικά μεγέθη άνω των 512 μπιτ ή τους 
συμμετρικούς αλγορίθμους (όπως τριπλός- DES, IDEA, ή RC5) με τα βασικά μεγέθη 
άνω των 56 μπιτ. Δεδομένου ότι η κυβερνητική πολιτική κρυπτογράφησης επηρεάζεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συλλογή στοιχείων της εσωτερικής και διεθνούς 
νοημοσύνης (η το FBI και το NSA, αντίστοιχα) η κυβέρνηση αναγκάζεται να ισορροπήσει 
τις συγκρουόμενες απαιτήσεις καθιστώντας το ισχυρό σύστημα κρυπτογραφίας 
διαθέσιμο για εμπορικούς σκοπούς και ταυτόχρονα καθιστώντας πιθανό για τις 
παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να σπάσουν τους κώδικες αν χρειαστεί.
Για τους περισσότερους κρυπτογράφους το ανωτέρω επίπεδο συστήματος 
κρυπτογραφίας 512-bit για τον RSA αλγόριθμο και 56-bit για τους συμμετρικούς 
αλγορίθμους δεν θεωρείται καθόλου ισχυρό. Στην πραγματικότητα, αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα RSA labaratories έχουν θεωρήσει ότι αυτό το επίπεδο συστήματος κρυπτογραφίας 
θα είναι εμπορικά ανεπαρκές σε λίγα έτη. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες προτιμούν συχνά 
να χρησιμοποιούν τους όρους "στρατηγικό" και "πρότυπο" για να διαφοροποιήσουν τα 
συστήματα κρυπτογράφησης. Ο όρος "πρότυπο" αναφέρεται στους αλγορίθμους που 
έχουν συνταχθεί και επιλεγεί ως ομοσπονδιακά πρότυπα. Ο DES είναι το 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση καθορίζει "στρατηγικό" οποιοδήποτε 

αλγόριθμο απαιτεί υπερβολικά μεγάλη δυσκολία παραγοντοποιήσης του, για να 
μπορέσει κάποιος να του επιτεθεί επιτυχώς. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δημοσιεύει σπάνια 
τα κριτήρια για αυτό που η ίδια καθορίζει ως παράγοντες δυσκολίας "αποδεκτό" ή 
"υπερβολικούς".
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4.3. Ψηφιακές Υπογραφές και περιορισμοί εξαγωγών

Οι ψηφιακές εφαρμογές υπογραφών είναι μια από τις εννέα ειδικές κατηγορίες 

συστήματος κρυπτογραφίας που εμπίπτουν αυτόματα στο πλαίσιο των χαλαρωμένων 

κανονισμών εμπορίου. Οι ψηφιακές εφαρμογές υπογραφών που χρησιμοποιούν τα 

βασικά μεγέθη κλειδιού του αλγόριθμου RSA παραπάνω από 512 μπιτ ήταν εξαγώγιμες 

ακόμη και πριν από το έτος 2000. Εντούτοις, υπήρξαν μερικοί περιορισμοί κατά την 

ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής υπογραφών που χρησιμοποιεί έναν αντιστρέψιμο 

αλγόριθμο (δηλαδή η λειτουργία υπογραφής είναι ένα είδος της αντίστροφης λειτουργίας 

για την κρυπτογράφηση), όπως τον RSA. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή πρέπει 

να υπογράψει ένα τμήμα του μηνύματος, όχι το ίδιο το μήνυμα. Διαφορετικά, το μήνυμα 

έπρεπε να διαβιβαστεί με την υπογραφή επισυναπτόμενη. Εάν το μήνυμα δεν 

διαβιβάζεται με την υπογραφή, το NSA θεωρεί αυτήν την διαδικασία σχεδόν- 

κρυπτογράφηση και θεωρεί ότι οι κρατικοί έλεγχοι θα έπρεπε να εφαρμοστούν.

4.4. Θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις Ηλ. 

Υπογραφές

Ήδη από το 1979, αρχίζουν να αναπτύσσονται διεθνείς πρωτοβουλίες, από τα Ηνωμένα 

Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, για την 

"τυποποίηση" και την "ασφάλεια" των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ οργανισμών 

και εταιριών. Τέτοια προγράμματα είναι γνωστά με τις ονομασίες EDI, UNCITRAL, 

EDIFACT, TEDIS κ.λ.π. και είχαν ως χαρακτηριστικό τους ότι απευθύνονταν σε 

'κλειστές' -σχετικά- ομάδες, οι οποίες έπρεπε να υιοθετήσουν συμβατικά τα 

προτεινόμενα πρότυπα στην μεταξύ τους επικοινωνία.

Ομως, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την διείσδυση μεγάλων μαζών σ' αυτό, έγινε 

σύντομα αντιληπτό ότι, οι συμβατικές σχέσεις για την αποδοχή τεχνικών συστημάτων 

ασφάλειας στην ηλεκτρονική επικοινωνία δεν αρκούσε, και ότι υπήρχε ανάγκη για 

γενικότερη νομοθετική ρύθμιση.

Στις Η.Π.Α. έχει παρατηρηθεί ένα πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων και άλλων μορφών 

κανόνων που σχετίζονται με τη χρήση, παραγωγή και ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος των νομοθεσιών αυτών έχει περάσει στις 

αρμοδιότητες του κράτους, υπάρχει και ένα μέρος σχετικών ομοσπονδιακών νόμων,
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νομοσχεδίων και ρυθμιστικών standards που ορίζουν αυτόν τον ιδιαίτερο τύπο 

τεχνολογίας. Πρίν ωστόσο οι Η.Π.Α. συμμετέχουν σε μια αναθεώρηση της νομοθεσίας 

τους προκειμένου να κατοχυρώσουν νομικά την ηλεκτρονική υπογραφή είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι ως ένα βαθμό ήταν εξ ολοκλήρου δυνατό να διατηρηθεί η ισχύς των 

ηλεκτρονικών υπογραφών βάσει του υφιστάμενου αμερικανικού εμπορικού δικαίου. Για 

παράδειγμα ο Universal Commercial Code (UCC), που είχε ως σκοπό αρχικά να 

εναρμονίσει την νομοθεσία των κρατικών εμπορικών συνναλαγών αποτέλεσε ένα 

σημαντικό μέσο μέσω του οποίου θα αναπτυσσόταν η νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές. Υπήρχε μία ρήτρα στον νόμο που υπαγόρευε ότι ορισμένοι τύποι 

συμβάσεων θα πρέπει να είναι “γραμμένοι” και “υπογεγραμμένοι” από τα ενδιαφερόμενο 

μέρη. Οι ορισμοί που ο UCC δίνει σε αυτούς τους όρους, και η ερμηνεία που έχει δοθεί 

από τη αμερικανική νομολογία δείχνει ότι αυτοί οι όροι καλύπτουν αρκετά ευρύ φάσμα 

έτσι ώστε να περιλαμβάνουν κάτω από την έννοια τους υπογραφές δακτυλογραφημένες, 

φωτοτυπημένες, καθώς και μέσω fax. Έτσι λογικά γεννιέται το ερώτημα, κατά πόσο ο 

ηλεκτρονικές υπογραφές θα μπορούσαν να ενταχθούν στο παραπάνω πλαίσιο. Μία 

τέτοια εκδοχή σχετίζεται με μια απόφαση που εκδίδεται από το γραφείο γενικής 

λογιστικής (GAO) τον Δεκέμβριο του 1991. To GAO ρωτήθηκε από τα Εθνικό Ινστιτούτο 

Στάνταρτς και Τεχνολογιών (NIST) το κατά πόσο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

συμβατικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων 

ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο EDI των οποίων οι ηλεκτρονικές 

υπογραφές είναι ένας τύπος. Δίνοντας την έγκριση του έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι 

ηλεκτρονικές υπογραφές σε έγκυρα συμβόλαια το (GAO) επισήμανε δύο σημαντικούς 

παράγοντες. Πρώτον το υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας άρα 

και αποδοτικότητας που θα προέκυπτε από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στον 

επιχειρηματικό τομέα. Το δεύτερο σημείο που τονίστηκε ήταν οι τεχνολογικές εγγυήσεις 

που υπήρχαν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα του μηνύματος. 

Τέτοιες εγγυήσεις ήταν τα διάφορα τεχνολογικά standards τα οποία προτάθηκαν από το 

NIST κα υιοθετήθηκαν αργότερα από το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. 

Συγκεκριμένα το FIPS PUB 180-1 που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1995 περιέχει έναν 

Secure Hash Algorithm standard (SHA) το SHA-1, το οποίο απαιτείται να χρησιμοποιούν 

όλα τα ομοσπονδιακά τμήματα και γραφεία για την παραγωγή και επιβεβαίωση- 

επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών. Βάσει αυτών των δύο λόγων της βελτίωσης 

της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της διασφάλισης της μυστικότητας και της 

ακεραιότητας των μηνυμάτων μέσω της υιοθέτησης διάφορων τεχνολογικών προτύπων 

που το εγγγυώνταν αυτό, το GAO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι λογικό να 

ερμηνευτεί ο νόμος με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή αυτών 

των τεχνολογικών εξελίξεων, εκτός εάν ο ίδιος ο νόμος από μόνος του εξαιρεί από τις
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διατάξεις του ανάλογες ερμηνείες η αν πολιτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

επιβάλλουν διαφορετικά. Συνεπώς οι συμβαλλόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν 

νόμιμα συμβατικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής 

δεδομένων υιοθετώντας τα πρότυπα του NIST σχετικά με την ασφάλεια και την 

ιδιωτικότητα. Εκτός από τα νομικά και τεχνικά πρότυπα που αναφέραμε παραπάνω 

υπάρχουν και άλλες ομοσπονδιακές και ηλεκτρονικές υπογραφές. Ο πρώτος νόμος που 

ρύθμιζε θέματα σχετικά με ηλεκτρονικές υπογραφές ψηφίστηκε από την Πολιτεία Utah 

των Η.Π.Α. το 1995 και έπειτα, αμέσως μετά, το 1996, αντίστοιχος νόμος από την 

Πολιτεία της Florida. Η Government Paperwork Elimination Act, που τέθηκε σε ισχύ τον 

Οκτώβριο του 1998, έχει σαν κύριο στόχο την προώθηση των ηλεκτρονικών 

συνναλαγών μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατικών γραφείων. Στοχεύει να πετύχει αυτό 

τον στόχο υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να καταστήσει τα διάφορα έγγραφα της 

διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο σε ένα δάστημα 18 μηνών από την 

ημερομηνία ισχύος αυτού του νόμου. Ο νόμος επίσης όριζε ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία 

που υποβάλλονται η διατηρούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται σε 

αυτόν δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς τη νομική τους ισχύ ανεξάρτητα εάν 

είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον ο νόμος ορίζει ότι το Office Management And 

Budget (OMB) θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 

από πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, τα ομοσπονδιακά γραφεία να 

παρέχουν τη δυνατότητα τήρησης και απόκρυψης καθώς και τη χρήση και αποδοχή των 

ηλεκτρονικών υπογραφών σε όσους επιλέξουν τις ηλεκτρονικές συνναλαγές μαζί τους. 

Ο νόμος της εσωτερικής αναδόμησης εισοδήματος που θεσπίζεται τον Ιούλιο του 1998, 

απαιτεί από το Υπουργείο Οικονομικών να αναπτύξει τις διαδικασίες και τους 

κανονισμούς εκείνους έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών. 

Ένας άλλος νόμος είναι ο Electronic Communication Privacy Act ο οποίος απαγορεύει 

την χρήση την αλλοίωση και γενικά την όποια κακόβουλη επέμβαση σε οτιδήποτε 

μεταφέρεται ηλεκτρονικά μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Έτσι σαφώς ο νόμος αυτός 

προσφέρει κάποια προστασία ενάντια στην αναρμόδια χρήση από κάποιον τρίτο των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ψηφιακών υπογραφών.

Εκτός από τους νόμους αυτούς εκκρεμούν αυτή τη στιγμή δεκάδες νομοσχέδια σχετικά 

με συναφή θέματα στο Κογκρέσο. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο νόμος Digital Signature and 

Electronic Authentication (SEAL) ο οποίος εγκρίνει τη χρήση ηλεκτρονικής πιστοποίησης 

κα αυθεντικότητας από κάποιο οικονομικό ίδρυμα για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων 

του, κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ακόμη η Electronic Financial Services Efficiency Act θα αναγνώριζε την εγκυρότητα των 

ψηφιακών υπογραφών και άλλων μορφών πιστοποίησης και αυθεντικότητας σε πολλές
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κατηγορίες οικονομικών και εμπορικών συνναλαγών. Αυτός ο νόμος θα επέτρεπε τη 

χρήση ψηφιακών υπογραφών από οποιονδήποτε φορέα σε κάθε είδους γραπτή 

επικοινωνία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ή οποιοδήποτε ομοσπονδιακό τμήμα η 

γραφείο ή οποιοδήποτε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Στην Ευρώπη, οι πρώτοι σχετικοί εθνικοί νόμοι για την νομική αναγνώριση των 

ηλεκτρονικών υπογραφών, τέθηκαν σε ισχύ το 1997 στην Ιταλία και στην Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας.

Σήμερα, όλος σχεδόν ο ανεπτυγμένος κόσμος, έχει διαμορφώσει ένα σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο, με το οποίο θέτει προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες αναγνωρίζει νομικά τις 

Ηλεκτρονικές Υπογραφές.

4.5. Θεσμοθέτηση των Ηλεκτρονικών Υπογραφών

Συγκεκριμένα στις Η.Π.Α., ισχύει από τις 30 Ιουνίου του 2000, ο "Electronic Signature 

Law", τον οποίο, ο τότε πρόεδρος της Αμερικής Bill Clinton, υπέγραψε -χαρακτηριστικά- 

με την ηλεκτρονική του υπογραφή, χρησιμοποιώντας (ως φορέα της), μία έξυπνη κάρτα 

('smart card'). Το νομοθέτημα αυτό αποτελείται από 46 άρθρα μέσω των οποίων 

επιχειρείται μια αναλυτική και σαφής διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου θεσμικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και για τους πάροχους υπηρεσιών 

πιστοποίησης (το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματος τους έναντι των πελατών τους που κάνουν χρήση των υπηρεσιών 

πιστοποίησης που παρέχουν).

Ο παραπάνω νόμος προορίζεται να διευκολύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπογραφών στο διακρατικό ή ξένο εμπόριο δίνοντας ίση νομική ισχύ στις ηλεκτρονικά 

υπογγεγραμένες συμβάσεις, τα αρχεία και στις περισσότερες εμπορικές και 

καταναλωτικές συναλλαγές. Ο νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ για τα περισσότερα από τα 

παραπάνω την 1η Οκτωβρίου, 2000.

Ο "Electronic Signature Law” δεν νομοθετεί τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις 

συμβάσεις που υπογράφονται με αυτό τον τρόπο ως αυτόματα έγκυρες και δεσμευτικές, 

αλλά ορίζει ότι οι υπογραφές και οι συμβάσεις σχετικά με τις διακρατικές ή ξένες 

συναλλαγές εμπορίου δεν μπορούν να βρεθούν άκυρες και ανεκτέλεστες απλώς επειδή 

είναι με ηλεκτρονική μορφή. Κατά συνέπεια, μια ηλεκτρονική υπογραφή ή μια σύμβαση 

έχει την ίδια επίδραση με μια παραδοσιακή υπογραφή ή μια σύμβαση που γράφεται με 

μελάνι σε χαρτί, και οι ίδιοι κανόνες του νόμου και των στοιχείων συμβάσεων ισχύουν. 

Εάν μια διαφωνία προκύψει σχετικά με την εγκυρότητα του συμβολαίου το
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συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να απαιτήσει για να επικυρώσει την υπογραφή, να ελέγξει 

την τρίτη αρχή, την αρχή πιστοποίησης δηλαδή για να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο του 

συμβολαίου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του διαδικασία η οποία μπορεί να είναι 

δυσκολότερη στις ψηφιακές συναλλαγές απ' ό,τι στις παραδοσιακές επιχειρησιακές 

συναλλαγές.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου είναι η επικύρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών, 

των συμβάσεων, και των αρχείων. Συμπεραίνεται ρητά από το νόμο ότι μια υπογραφή, 

σύμβαση, ή άλλο αρχείο σχετικά με μια συναλλαγή τόσο στο διακρατικό ή και στο ξένο 

εμπόριο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά η ισχύς του, ή η δυνατότητα επιβολής 

κυρώσεων που απορρέουν από αυτό απλώς επειδή είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Με 

άλλα λόγια, μια ηλεκτρονική υπογραφή, μια σύμβαση, ή ένα αρχείο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ακριβώς όπως μια παραδοσιακή υπογραφή η οποία δημιουργείται με 

τη χρήση μελάνης στο χαρτί ενός εγγράφου, μιάς σύμβασης ή ενός αρχείου 

προσφέροντας ακριβώς τον ίδιο βαθμό επικύρωσης στον υπογράφοντα. Το δεύτερο 

κύριο σημείο που απορρέει από το νόμο είναι αυτό της τεχνολογικής ουδετερότητας. 

Καμμία ιδιαίτερη τεχνολογία ή μεθοδολογία δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί για να 

δημιουργηθεί μια έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή, για να υπογράψει ένα αρχείο η ένα 

έγκυρο συμβόλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπ' αριθ. 93/99 Οδηγία της (13-12-1999), καλούσε τα 

κράτη-μέλη της, -μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα-, να εναρμονίσουν το δίκαιό 

τους με τις αρχές που καθορίζονταν σ' αυτήν μέχρι τις 19 Ιουλίου του 2001, και να 

αναγνωρίσουν έτσι -όσες δεν το είχαν ήδη κάνει- τις ηλεκτρονικές υπογραφές ως 

«ισότιμες» με τις ιδιόχειρες, κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε, ότι, όπως και στο θέμα της "προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων", η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη μια φορά διαφοροποιήθηκε αισθητά από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θέτοντας αυστηρότερες προδιαγραφές για την ισότιμη 

αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών, προς όφελος και προστασία των πολιτών 

της. Βέβαια, λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, των διαφορετικών τεχνολογιών 

που ήδη εφαρμόζονταν, αλλά και λόγω του ευμετάβλητου της τεχνολογίας, η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία προσπάθησε να είναι, (και τα κατάφερε!), ιδιαίτερα ουδέτερη και γενική στους 

ορισμούς της, αποφεύγοντας να υιοθετήσει μία συγκεκριμένη τεχνολογία ή να 

προδιαγράφει τεχνικά κάποια πρότυπα. Αντί για αυτό, "δημιούργησε" και παράλληλα 

"εξουσιοδότησε" μια "Επιτροπή", που, σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς 

Οργανισμούς Τυποποίησης CEN (Committee European de Normalization) και ETSI 

(European Telecommunication Standardization Institute) που λειτουργούν για αυτόν τον 

σκοπό υπό την καθοδήγηση της EESSI (European Electronic Signature Standardization
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Initiative), θα μελετήσει, θα προσδιορίσει τεχνικά και θα θεσμοθετήσει, μελλοντικά, τις 

"ειδικότερες προδιαγραφές" των προβλέψεων που αναφέρονται στην Οδηγία. (Ήδη 

έχουν εκπονηθεί αρκετά πρότυπα αναφορικά με ειδικότερα θέματα της λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών υπογραφών από τους δύο αυτούς Οργανισμούς και τα οποία βρίσκονται 

στο στάδιο της "αξιολόγησής" τους από την "Επιτροπή" ώστε να ακολουθήσει μετά και η 

νομοθετική "υιοθέτησή" τους). Αλλα κράτη που διαθέτουν ήδη σχετική νομοθεσία είναι η 

Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, η Αργεντινή, η Μαλαισία, κ.ά. Πριν 

όμως εξετάσουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει, (στην χώρα μας) τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και να αναλύσουμε πρώτα, τι 

είναι και πώς λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπογραφές.

Κατ' αρχήν, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να έχει μία υπογραφή. 

Μια υπογραφή, είτε είναι ηλεκτρονική, είτε είναι χειρόγραφη, θα πρέπει, τουλάχιστον σε 

ικανοποιητικό -αν όχι απόλυτο- βαθμό, να παράγει τα εξής αποτελέσματα:

Α.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ

(δηλ. να υποδεικνύει το "ποιος υπογράφει" - "ανάγνωση" της υπογραφής)

Β.ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ

(δηλ. να εξασφαλίζει ότι "πράγματι είναι αυτός" - δεν μπορεί να έχει τεθεί από άλλον)

Γ.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(δηλ. να ορίζει 'τι καλύπτει η υπογραφή' - δεν 'αλλοιώνεται' η βούληση του 

υπογράφοντα)

Δ.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ

(δηλ. "δέσμευση" του υπογράφοντα - διάρκεια των παραπάνω συνεπειών)

Αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις της ταυτοποίησης, της αυθεντικότητας, της δυνατότητας 

προοσδιορισμού του ακριβές αντικειμένου που έχει υπογράφει ηλεκτρονικά, και της 

δέσμευσης του υπογράφοντα έτσι ώστε να μην μπορεί να αρνηθεί ότι η υπογραφή είναι 

δίκιά του, υλοποιούνται με τις μεθόδους της ασσύμετρης κρυπτογραφίας, τις οποίες 

αναλύσαμε διεξοδικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο παρεμβάλονται οι 

Τρίτες Έμπιστες Οντότητες και προσφέρουν ως Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης μετά 

από συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης, ατομικά πιστοπιητικά (περιορισμένης
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συνήθως ισχύος) για τη συσχέτιση ενός συγκεκριμένου προσώπου με ένα συγκεκριμένο 

δημόσιο κλειδί. Οταν λοιπόν ο κάτοχος ενός ιδιωτικού κλειδιού και του σχετικού 

πιστοποιητικού του δημόσιου κλειδιού του, υπογράψει (ενεργοποιώντας το ιδιωτικό του 

κλειδί) και στείλει ένα έγγραφο σε έναν τρίτο, τότε εκτός από το ίδιο το έγγραφο, φτάνει 

στον παραλήπτη (ταυτόχρονα) ένα κρυπτογραφημένο "αποτύπωμα" του εγγράφου 

(=ηλεκτρονική υπογραφή) και το πιστοποιητικό του αποστολέα. Έτσι, αν ο τρίτος 

αποκωδικοποιήσει (με το δημόσιο κλειδί που περιέχεται στο πιστοποιητικό) αυτό το 

"κωδικοποιημένο αποτύπωμα", το αποτέλεσμα πρέπει να συμφωνεί ακριβώς με το 

"αποτύπωμα" (-'αλγόριθμος περίληψης") του απεσταλμένου εγγράφου. Εφόσον, τώρα, 

ο τρίτος ελέγξει (στην δημοσιευόμενη "λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών" (CRL) του 

παρόχου των πιστοποιητικών) και ότι το πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί (π.χ. λόγω 

έκθεσης του ιδιωτικού κλειδιού σε τρίτους ή απώλειάς του) και είναι πράγματι ισχυρό, 

τότε ο τρίτος μπορεί με βεβαιότητα να βασισθεί (και με ευθύνη του εκδότη του 

πιστοποιητικού) στο ότι το έγγραφο είναι αναλλοίωτο και ότι προέρχεται από τον 

αποστολέα που λέει το πιστοποιητικό! Με αντίστοιχο τρόπο, π.χ. κωδικοποιώντας (με το 

ιδιωτικό μας κλειδί) μια "αίτηση πρόσβασης" σε ένα απομακρυσμένο σύστημα, αυτό 

παραλαμβάνει το πιστοποιητικό μας και, κάνοντας ανάλογο έλεγχο, "ταυτοποιεί" και 

"αυθεντικοποιεί" τον αιτούντα, οπότε και του επιτρέπει ανάλογα ή όχι την πρόσβαση. Τα 

"πιστοποιητικά" που εκδίδει ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά ένα τυποποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει κάποια 

προδιεγεγραμμένα πεδία (όπως: Σειριακός Αριθμός Πιστοποιητικού, Ημερομηνία 

Έκδοσης και Λήξης, Στοιχεία Εκδότη, Στοιχεία του Πιστοποιούμενου-Υποκειμένου, το 

Δημόσιο Κλειδί που πιστοποιείται κ.ά) κάτι δηλαδή σαν μια "ηλεκτρονική ταυτότητα" με 

πληροφορίες αντίστοιχες με αυτές που έχει και η αστυνομική μας ταυτότητα (συν κάποια 

πεδία σχετικά με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές 

πληροφορίες). Ένα "πρότυπο" που έχει επικρατήσει για τέτοια πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής υπογραφής είναι το "Χ.509" μάλιστα η τελευταία έκδοσή του "Version 3", η 

οποία διαθέτει αρκετή "ευελιξία" και παραμετροποίηση στα πεδία που υποστηρίζει.

Λειτουργίες Υπηρεσίες Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης
Ενας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, επιβάλλεται να προσφέρει προς τους 

πιστοποιούμενους-συνδρομητές του και προς τους τρίτους-χρήστες των πιστοποιητικών
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(που θα βασίζονται δηλαδή στα εκδιδόμενα από αυτόν πιστοποιητικά) μια σειρά από 

υπηρεσίες που ομαδοποιούνται και εντάσσονται κάτω από τις εξής διαφορετικές 

"λειτουργικές οντότητες":

Υπηρεσία Εγγραφής (Registration Authority - RA), η οποία έχει ως αποστολή 

να παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά από τους ενδιαφερομένους, να 

ελέγχει και να επιβεβαιώνει την ταυτότητά τους και την πραγματική κατοχή 

του κλειδιού που πιστοποιείται, να στέλνει εντολή και στοιχεία στον "Εκδότη 

Πιστοποιητικών" για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και να 

αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά για την περίπτωση δικαστικής ή εξώδικης 

επίλυσης διαφοράς.

Εκδότης Πιστοποιητικών (Certification Authority - CA), ο οποίος εκδίδει τα 

πιστοποιητικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στον 

"Κανονισμό Πιστοποίησης" και με τα στοιχεία που έχει παραλάβει από την 

Υπηρεσία Εγγραφής, και ενημερώνει για την έκδοση αυτή τις άλλες 

οντότητες, όπως άλλωστε κάνει και κατά την ανανέωση, παύση ή ανάκληση 

των πιστοποιητικών.

Υπηρεσία Δημοσίευσης και Διανομής (Dissemination Service - "Repository"), 

η οποία, μέσα από ένα "ηλεκτρονικό αποθετήριο" (repository - δηλ. μια 

ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη σε 24ωρη βάση) δημοσιεύει και διανέμει τα 

ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, τον Κανονισμό Πιστοποίησης (Certification 

Practice Statement -'CPS'), καθώς και τους ιδιαίτερους όρους χρήσης του 

κάθε είδους πιστοποιητικού (Πολιτικές Πιστοποιητικών - Certificate Policies) 

και άλλες χρήσιμες πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ανάκλησης (Revocation Management 

& Status Service), η οποία δέχεται και ελέγχει αιτήματα ανάκλησης (ή και 

προσωρινής παύσης) των πιστοποιητικών και -αν επιβάλλεται- προβαίνει 

στην ανάκληση και στην ενημέρωση της (συνεχώς δημοσιευόμενης) "Λίστας 

Ανακληθέντων Πιστοποιητικών" (Certificate Revocation List -CRL). 

Προαιρετικά, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, μπορεί να παρέχει επίσης

Υπηρεσία Χρονοσήμανσης (Time Stamping Authority), η οποία παρέχει 

αξιόπιστες ηλεκτρονικές σημάνσεις χρόνου σε έγγραφα των συνδρομητών μετά 

από αίτησή τους, και
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Υπηρεσία Προμήθειας Συσκευών Δημιουργία Υπογραφής (Device Provision 

Service), η οποία προμηθεύει τον συνδρομητή με έναν εξατομικευμένο ασφαλή 

"φορέα και ενεργοποιητή" (π.χ. smart card) ενός ιδιωτικού κλειδιού που 

δημιουργεί ειδικά για αυτόν. Τις παραπάνω υπηρεσίες ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης μπορεί να τις παρέχει είτε όλες άμεσα ο ίδιος, είτε, κάποιες από 

αυτές, μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών του (outsourcing) που 

λειτουργούν πάντως σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από αυτόν Κανονισμό 

Πιστοποίησης (C.P.S.).

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Π.Υ.Π. πρέπει να λειτουργήσει (-αν δεν έχει ενταχθεί κάτω 

από το σχήμα άλλου Π.Υ.Π.) και ως "Θεμελιώδης Εκδότης Πιστοποιητικών" (Root CA) 

δημιουργώντας ένα αρχικό ζεύγος κλειδιών με το οποίο (αυτό)υπογράφει το 

πιστοποιητικό του και τα πιστοποιητικά τού (ή των) Έκδότη(ών) Πιστοποιητικών" (και 

ίσως και των "Υπηρεσιών Εγγραφής") που θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία του για 

την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης προς το κοινό. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε τρίτος 

που εμπιστεύεται την συγκεκριμένη "Τρίτη Έμπιστη Οντότητα" αρκεί να εγκαταστήσει ως 

αξιόπιστο μόνο το "Root CA-πιστοποιητικό της" στον υπολογιστή του, ώστε κάθε 

πιστοποιητικό που εκδίδεται μέσα στην "αλυσίδα (πιστοποιητικών) εμπιστοσύνης" που 

ξεκινά από αυτό το πιστοποιητικό [Root CA -> Εκδότης Πιστοποιητικών -> (πιθανώς και) 

Υπηρεσία Εγγραφής -> πιστοποιητικά συνδρομητών να γίνεται αυτόματα αποδεκτό από 

τον υπολογιστή του. Η ύπαρξη του "αυτό-υπογραφόμενου πιστοποιητικού" του Root CA, 

επιλύει το πρόβλημα: "και ποιος μου πιστοποιεί (=μου υπογράφει) το πιστοποιητικό τού 

Εκδότη Πιστοποιητικών' που υπογράφει το πιστοποιητικό σου?" - ερώτημα, που θα 

μπορούσε -αλλιώς- να είναι ατέρμονο!

Εχοντας πλέον πάρει 'μια ιδέα' για το "πώς λειτουργεί μια υποδομή ΡΚΙ" και τις 

"λειτουργίες που κάνει ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης", μπορούμε να δούμε 

ειδικότερα και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα (ήδη από 26-6-2001) για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, αφού όμως πρώτα αναφερθούμε στα κύρια σημεία της 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό πλαίσιο για 

τις ηλεκτρονικές υπογραφές (98/C 325/04) (Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 16 

Ιουνίου 1998). Ας δούμε τώρα περιληπτικά τα βασικά σημεία της οδηγίας. Στο δεύτερο 

άρθρο δίνει τους νομικούς ορισμούς της ηλεκτρονικής υπογραφής, το ποιες μεθόδους 

αναγνωρίζει νομικά για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών, το τι θεωρεί 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, και ορίζει την έννοια του πάροχου ψηφιακών 

πιστοποιητικών. Στο τρίτο άρθρο το οποίο έχει τίτλο πρόσβαση στην αγορά αφήνεται 

στο κράτος μέλος μια ευελιξία όσον αφορά στις διαδικασίες εθελοντικής διαπίστευσης 

που αποσκοπούν στην επίτευξη βελτιωμένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών
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πιστοποίησης. Διευκρινίζεται όμως ότι όλες οι προϋποθέσεις που συνδέονται με τους εν 

λόγω μηχανισμούς πρέπει να είναι αντικειμενικές, διαφανείς, ανάλογες και να μην 

οδηγούν σε διακρίσεις. Στό τέταρτο άρθρο αναφέρεται ότι κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει 

τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζει κατ' εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας για παρόχους 

υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένους στην επικράτειά του, καθώς και για τις 

υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν. Και ακόμα ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 

περιορίσουν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης που προέρχονται από άλλο κράτος 

μέλος στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Στο πέμπτο άρθρο 

διασφαλίζεται η νομική κατοχύρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών ως ισότιμων με τις 

ιδιόχειρες, και στο έκτο άρθρο περιγράφονται οι υποχρεώσεις και η νομική ευθύνη που 

φέρει ο πάροχος πιστοποιητικών έναντι των χρηστών οι οποίοι τον εμπιστεύονται για 

την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών τους. Στο έβδομο άρθρο κατοχυρώνεται 

νομικά το δικαίωμα εταιριών παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης που είναι σε χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να παρέχουν κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις υπηρεσίες πιστοποίησης σε κράτη μέλη της. Στο όγδοο άρθρο 

αναφέρεται ρητά η υποχρέωση των παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης να 

διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, από τυχόν διαρροές και να 

μην αποκαλύπτουν αυτά παρά μόνο σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 

για τη δικαστική έρευνα. Στο ένατο και δέκατο άρθρο αναφέρεται η δημιουργία μιας 

συμβουλευτικής επιτροπής της οποίας την επιστημονική γνώμη πάνω σε θέματα 

υπογραφών και πιστοποίησης θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τέλος με το 13ο άρθρο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης με την 

παραπάνω οδηγία η 31η Δεκεμβρίου του 2000 σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εναρμονίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την παραπάνω οδηγία και να 

ανακοινώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολο των νομικών διατάξεων που έχουν 

θεσπίσει έτσι ώστε να διαπιστωθεί η εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο.

4.6. Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, με το Π.Δ. 150/26-6-2001 "για τις ηλεκτρονικές υπογραφές", εναρμονίζεται 

πλήρως με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/1999. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού 

του νομοθετήματος είναι τα εξής:

Ως προς την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών:

Ορίζονται δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών υπογραφών (ά. 3§1 και ά. 3§2).

Σύμφωνα με το άρθρο 3§1: "η Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή που βασίζεται σε 

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας
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Υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο 

δικονομικό δίκαιο.

Η δεύτερη κατηγορία του άρθρου 3§2 περιλαμβάνει όλες τις άλλες ηλεκτρονικές 

υπογραφές που: "δεν αποκλείουν την ισχύ τους ή το παραδεκτό τους ως αποδεικτικό 

στοιχείο από μόνο το λόγο ότι δεν συντρέχουν (όλες) οι προϋποθέσεις της 

προηγούμενης παραγράφου". Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η πρώτη κατηγορία ηλεκτρονικών 

υπογραφών είναι "ex officio" ισότιμες με τις ιδιόχειρες, οι ηλεκτρονικές υπογραφές της 

δεύτερης κατηγορίας εξετάζονται "ad hoc" από τον εφαρμοστή του νόμου, που - 

πιθανώς- απαιτήσει "περισσότερα στοιχεία" για να τις "αξιολογήσει".

Ως "Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή" ο νόμος ορίζει (ά. 2) γενικά τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές που τηρούν τις "ιδιότητες των υπογραφών" που ανέφερα παραπάνω ενώ ως 

"Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό" ορίζει το πιστοποιητικό που, εκτός των λοιπών 

στοιχείων που ανέφερα, περιλαμβάνει επίσης (Παράρτημα I του π.δ.) "σαφή ένδειξη" του 

ότι είναι "Αναγνωρισμένο", "σαφή ένδειξη" στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 

"ψευδώνυμο" αντί για όνομα, και, προαιρετικά, ενδείξεις για τυχόν περιορισμούς στην 

χρήση του ή στα όρια των συναλλαγών που ορίζει ο εκδότης του. Τέλος, εκτός του ότι 

πρέπει να παράγεται από "Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής", φορέα δηλαδή 

(όπως π.χ. προηγμένης τεχνολογίας smart cards) που καλύπτει κάποιους κανόνες 

ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, πρέπει και να εκδίδεται από 

Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης που να καλύπτει τα (12!) κριτήρια του Παραρτήματος 

II (σσ.: σχετικά με την αξιοπιστία του και την παροχή προστατευτικών υπηρεσιών προς 

τους συνδρομητές του και τους τρίτους).

Ως προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Με το ά. 4§4 του π.δ. (σύμφωνα πάντα και με την Οδηγία), καθιερώνεται ρητά η 

ελευθερία παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και η έκδοση ακόμη και 'αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών' από οποιονδήποτε (ακόμη και από ένα φυσικό πρόσωπο!!!) χωρίς να 

απαιτείται καμία άδεια από οποιοδήποτε φορέα! Ορίζεται βέβαια (ά. 4§8) ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. 

(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) έχει την "εποπτεία και τον έλεγχο 

των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παροχών Υπηρεσιών Πιστοποίησης" στην οποία, 

άμα θέλουν οι Π.Υ.Π. μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν "εθελοντική διαπίστευση" 

(κάτω από "αντικειμενικές προϋποθέσεις") για την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
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Για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης που "εκδίδουν αναγνωρισμένα 

πιστοποιητικά προς το κοινό" (μόνο όμως για αυτούς, χωρίς να περιλαμβάνει 

αντίστοιχους παρόχους που εκδίδουν πιστοποιητικά για χρήση σε "κλειστές ομάδες" που 

επιθυμούν δική τους υποδομή ΡΚΙ με "μη αναγνωρισμένα πιστοποιητικά") ορίζονται 

ευθύνες, οι οποίες σχετίζονται με την ακρίβεια των περιεχομένων των πιστοποιητικών 

και του ελέγχου που πρέπει να έχει κάνει ο Π.Υ.Π. πριν εκδώσει τα αναγνωρισμένα 

πιστοποιητικά του, απέναντι σε κάθε τρίτο "για την ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος του 

επειδή εύλογα βασίσθηκε στο πιστοποιητικό αυτό!"

Αλλες διατάξεις του π.δ.

Ορίζεται η ΕΕΤΤ -ή οριζόμενος από αυτήν δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας- ως αρμόδια για 

την "διαπίστωση" της συμμόρφωσης των διαφόρων χρησιμοποιούμενων 'Ασφαλών 

Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής" με τους όρους του Παραρτήματος III (ά. 4§2). 

Επίσης, ορίζεται η "Δι-ευρωπαϊκότητα" των ρυθμίσεων, με την έννοια της ισοδυναμίας 

των πιστοποιητικών, των διαπιστεύσεων και των διαπιστώσεων που γίνονται νομότυπα 

σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα άλλα κράτη (ά. 5).

Οσον αφορά τα υποκείμενα που μπορούν να αποκτήσουν ένα "αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό" (και άρα να υπογράψουν "επίσημα" ένα ηλεκτρονικό έγγραφο) συνάγεται 

από το π.δ. (συγκεκριμένα από τον ορισμό του "υπογράφοντα" στο ά. 2 & από το στοιχ. 

γ και δ' του Παρ. II) ότι μπορεί να είναι: α) φυσικό πρόσωπο επώνυμο, β) φυσικό 

πρόσωπο καλυμμένο από ψευδώνυμο, γ) φυσικό πρόσωπο συνδεδεμένο με 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (attribute) του, και δ) νομικό πρόσωπο! (σσ.: Το πώς ένα 

νομικό πρόσωπο, μπορεί να είναι το ίδιο (και όχι μέσω αντιπροσώπου του) 

"υπογράφων", είναι ένα θέμα που η "κλασσική νομική παιδεία" το αντιμετωπίζει μάλλον 

με αμηχανία.

Βέβαια, υποκείμενα «υπογραφών αυθεντικότητας», -φυσικά με «όχι αναγνωρισμένα» 

πιστοποιητικά-, μπορούν κάλλιστα να είναι, όπως είπαμε και παραπάνω, ένας Η/Υ 

(διακομιστής /server) ή ένα ηλεκτρονικό αντικείμενο, π.χ. κάποιο 'πακέτο 

εφαρμογών'/Software).

Τέλος, τονίζεται (ά. 1 §2) η μη αλλοίωση ("δεν θίγονται...") των προϋπάρχουσων 

διατάξεων σχετικά με την σύναψη και την ισχύ των συμβάσεων ή την επιβολή 

συγκεκριμένου τύπου για κάποιες συμβάσεις ή σχετικά με την αποδεικτική ή άλλη χρήση 

των εγγράφων.
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Αρθρο 14 του Ν. 2672/98

Εκτός από το συγκεκριμένο π.δ., σημαντικό ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδος για 

τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές παίζει το συγκεκριμένο άρθρο που -ως είθισται στην 

Ελληνική νομοθετική πρακτική- μπήκε "σφήνα" σε ένα νόμο που τιτλοφορείται 

"Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ν. 2672/28-12- 

98).

Το συγκεκριμένο άρθρο, στις 25 (!) παραγράφους του, ασχολείται κυρίως με την 

θεσμοθέτηση της αποδοχής της χρήσης -κάτω πάλι από προϋποθέσεις και 

περιορισμούς- τόσο των "τηλεμοιότυπων" (FAX) όσο και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mails) στην Δημόσια Διοίκηση και γενικά στα Ν.Π.Δ.Δ..

Τα σημαντικότερα -για τις ηλεκτρονικές υπογραφές- σημεία του νομοθετήματος αυτού, 

είναι οι παράγραφοι 19 και 22 του ά. 14, όπου με την μεν πρώτη δίδεται (από επίπεδο 

'τυπικού νόμου') η "εξουσιοδότηση" προς τους υπουργούς Ε.Δ.Δ.Α, Οικ., Ανάπτ., και 

Μ&Ε. για την με πρότασή τους έκδοση π.δ. που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τις 

"ψηφιακές" (όπως τις αποκαλεί) υπογραφές, ενώ στην δεύτερη (§22) παράγραφο 

προβλέπεται ότι "η ψηφιακή υπογραφή επιφέρει τα αποτελέσματα της ιδιόχειρης 

υπογραφής κατά την κείμενη νομοθεσία" και ότι" Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με το π.δ. της §19, έχει την αποδεικτική ισχύ 

εγγράφου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε άλλης σχετικής 

διάταξης.

Τέλος, στην παράγραφο 20, εξουσιοδοτεί τους ίδιους υπουργούς να 'εκδώσουν' (με 

πρότασή τους εννοείται) π.δ. που να επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου και σε άλλα ήδη ηλεκτρονικών εγγράφων, εφ' όσον φέρουν ψηφιακή 

(ηλεκτρονική) υπογραφή!

Διάφορα άρθρα του Α.Κ, του Κ.Πολ.Δ. καθώς και συναφείς νόμοι

Διάφορα ακόμη άρθρα και συναφή νομοθετήματα που σχετίζονται (αλλά με λιγότερη 

συνάφεια για αυτό και απλώς αναφέρονται) με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, είναι τα: 

ά. 160 ΑΚ, για τον έγγραφο τύπο και την ιδιόχειρη υπογραφή, 

ά. 444 §3 ΚΠολΔ, για τις 'μηχανικές απεικονίσεις' ως ιδιωτικά έγγραφα,

ά. 457 ΚΠολΔ, για τους αποδεικτικούς κανόνες γνησιότητας υπογραφής, 

Ν. 2472/97 για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

Ν. 2251/1994 για την προστασία καταναλωτών, κ.ά.



4.7. Τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα

Με σχέδιο νόμου το οποίο ήδη έχει ετοιμάσει ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Στ. Μπένος και θα εισαχθεί προς συζήτηση εντός του 

Φλεβάρη στη Βουλή, ανάμεσα σε πολλά άλλα όπως καθιέρωση μιας έξυπνης κάρτας 

(smart card) σύμφωνα με την οποία ο κάθε πολίτης θα προμηθεύεται με έναν κωδικό 

αριθμό για να μπορεί να διεκπαιρεώνει ταχύτητα όλες τις συνναλαγές του με το δημόσιο, 

σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη τη χώρα καθώς και θεσμοθέτηση 

χρησιμοποίησης μεθόδων τηλεδιάσκεψης στο δημόσιο και κατάργηση υπεύθυνων 

δηλώσεων και χαρτοσήμων προκειμένου να μειωθούν η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία 

των πολιτών θεσπίζεται και η ηλεκτρονική υπογραφή κάτι που παρέχει στους πολίτες 

την ευχέρεια να επιτελούν τις συνναλαγές τους με το δημόσιο ακόμα και από το σπίτι 

μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών αφού όλα τα έντυπα θα υπάρχουν και σε ηλεκτρονική 

μορφή και επομένως θα μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά και να στέλνονται μέσω e- 

mails στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, γλυτώνοντας τους πολίτες και τη διοίκηση χρόνο 

και άρα χρήμα απλοποιώντας τις συννναλαγές του πολίτη με τη διοίκηση. Όπως 

αντιλαμβανόμαστε αυτό ελλατώνει σημαντικά τους χρόνους που απαιτούνται σήμερα 

από το δημόσιο για να εκδώσει από ένα απλό πιστοποιητικό μέχρι κάποια οικοδομική 

άδεια ή κάποια άδεια καταστήματος. Η τεχνολογία λοιπόν για μια ακόμα φορά θα τεθεί 

στην υπηρεσία του πολίτη διευκολύνοντας την καθημερινότητα του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TOY PGP

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πως τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να 

πιστοποιήσουν την ταυτότητα ενός ατόμου. Επίσης θα περάσουμε και από το κέντρο 

ψηφιακών ID της Verisign της πρώτης αρχής πιστοποίησης στην προσφορά δημόσιων 

υπηρεσιών στο Web και θα δημιουργήσουμε on-line ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.

5.1. Ατομικά Πιστοποιητικά
Ένα ατομικό πιστοποιητικό είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο είναι σχεδιασμένο 

για να πιστοποιεί την ταυτότητα ενός ατόμου. Όπως και με τα πιστοποιητικά των Web 

sites, τα ατομικά πιστοποιητικά συνδέουν ένα συγκεκριμένο όνομα με ένα συγκεκριμένο 

μυστικό κλειδί. Αυτά εκδίδονται από τις αρχές πιστοποίησης (CAs).

Τα ατομικά πιστοποιητικά έχουν πολλές χρήσεις και οφέλη:

• Τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να απομακρύνουν την ανάγκη της 

απομνημόνευσης των usernames και των passwords. Απλά υπογράφουμε με την 

ψηφιακή υπογραφή μας οποτεδήποτε εισβάλουμε σε περιορισμένο χώρο

• Αντί να αναπτύσουν μια μεγάλη διασκορπισμένη βάση δεδομένων, οι οργανισμοί 

μπορούν απλά να χρησιμοποιήσουν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εκδιδόμενο από μια 

ειδική CA σαν απόδειξη ιδιότητας μέλους στον οργανισμό αυτό.

• Είναι δυσκολότερο για μια ομάδα ατόμων να μοιραστούν ένα μονό ψηφιακό ID από ότι

είναι να μοιραστούν ένα ζεύγος username-password. Αυτό συμβαίνει επειδή η

υπογραφή του ονόματος μας με ένα ψηφιακό πιστοποιητικό απαιτεί πρόσβαση σε ένα 

μυστικό κλειδί. Αυτό είναι επειδή υπάρχουν τεχνικά εμπόδια στο να μπορούν να 

μοιράζονται κοινά μυστικά κλειδιά οι χρήστες μεταξύ τους, και επειδή ίσως οι χρήστες να 

είναι απρόθυμοι να μοιράζονται ένα μυστικό κλειδί που είναι χρήσιμο για περισσότερες 

από μία εφαρμογές.

• Επειδή τα ψηφιακά πιστοποιητικά περιέχουν ένα δημόσιο κλειδί (που ανήκει στον 

ιδιοκτήτη του πιστοποιητικού), εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιου το 

ψηφιακό πιστοποιητικό για να τον στείλουμε κρυπτογραφημένο e-mail.

• Τα πιστοποιητικά που δείχνουν την ηλικία ενός προσώπου μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για περιορισμούς σε πονηρού περιεχομένου δεδομένα ή και

chatgroups.

• Τα πιστοποιητικά που δείχνουν το φύλο ενός προσώπου μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους μόνο για άνδρες ή μόνο για
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γυναίκες.

Δημιουργώντας ισχυρά συστήματα αναγνώρισης της ταυτότητας των χρηστών, τα 

πιστοποιητικά βοηθούν για την εξαφάνιση της ανωνυμίας. Επίσης είναι περισσότερο 

αποτελεσματικά και από τα «cookies». Ένα cookie απλώς αφήνει ένα ίχνος, που έχει να 

κάνει με τα σημεία από τα οποία εμείς περάσαμε στην επίσκεψη μας σε ένα web site. 

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από την άλλη μεριά, αφήνει πίσω το όνομα μας, την 

ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ή και άλλες πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας οι οποίες 

έχουν την δυνατότητα να ξαναγυρίσουν σε εμάς και να μας δώσουν πληροφορίες για την 

ταυτότητα του site που επισκεφτήκαμε.

Επειδή τα πιστοποιητικά ελαχιστοποιούν την ανωνυμία, μερικοί χρήστες του Internet 

είναι αντίθετοι στη χρήση τους, βασιζόμενοι στο ότι αυτά εκθέτουν την μυστικότητα του 

χρήστη. Αυτό κάνουν, αυτός είναι και ο σκοπός που δημιουργήθηκαν άλλωστε. Ωστόσο, 

τα πιστοποιητικά δεν στέλνονται ποτέ από έναν web browser χωρίς την γνώση και την 

άδεια του χρήστη. Επίσης, τα πιστοποιητικά δεν περιέχουν πληροφορίες που είναι 

άγνωστες στον χρήστη. Φυσικά, και οι δύο αυτές περιπτώσεις μπορούν να αλλάξουν 

στο μέλλον.

Στο μέλλον, οι χρήστες του Internet μπορεί να αλλάξουν γνώμη για τα πιστοποιητικά. 

Είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διακυβέρνησης είναι η έκδοση καρτών απόδειξης ταντότητας, και η ύπαρξη μεγάλων 

προστίμων όταν ο πολίτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητα του όταν τον 

ζητηθεί. Αυτές οι κάρτες απόδειξης ταυτότητας, επίσης βοηθούν στη εδραίωση μιας 

δυνατής κοινωνίας με ανθρώπους υπεύθυνους των πράξεων τους. Με την όλο και ποιο 

συχνή χρήση των πιστοποιητικών στο Internet, θα αναπτυχθεί και το ασφαλής εμπόριο.

Υποστήριξη για τα Client-side ψηφιακά πιστοποιητικά

Τα client-side ψηφιακά πιστοποιητικά υποστηρίζονται από τον Internet Explorer, και τον 

Netscape Navigator, και άλλες εφαρμογές βασισμένες στο SSL. Η υποστήριξη 

αποτελείται από τέσσερα συστατικά κλειδιού :

Δηυιουονία κλειδιού
Η εφαρμογή (browser) περιέχει κώδικα για την δημιουργία δημόσιου/προσωπικού 

ζεύγους κλειδιών, στέλνοντας το μυστικό κλειδί σε μία CA μέσα στην φόρμα μιας HTTP 

POST συναλλαγής.

Απόκτηση πιστοποιητικού

Η εφαρμογή (browser) μπορεί να δεχτεί ένα πιστοποιητικό από μια CA μέσω HTTP.

Κλήση ΙΑνταπόκοιση
Η εφαρμογή μπορεί να κάνει χρήση ενός αποθηκευμένου μυστικού κλειδιού για την 

υπογραφή τυχαίων κλήσεων ενός SSL server.
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Ασφαλής αποθήκευση
Ο browser παρέχει ένα μέρος για την ασφαλή αποθήκευση του μυστικού κλειδιού. Οι 

εκδόσεις του Internet Explorer, και του Netscape Navigator επιτρέπουν στο κλειδί να 

αποθηκεύεται κρυπτογραφημένο. Σε μελλοντικές εκδόσεις οι εφαρμογές θα επιτρέπουν 

στα κλειδιά να αποθηκεύονται σε floppy disks ή σε smart cards.

5.2. Μια επίσκεψη στο Κέντρο Ψηφιακών ID της Verisign

Το κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών βρίσκεται στην διεύθυνση: http://digitalid.vensign.com

Η home page φαίνεται στην Εικόνα 5.1 παρακάτω.

Εικόνα 5.1

Electronic Credentials for the Internet**

Personal IDs
Secure e-mail & 
web site access

Server IDs
Secure e-commerce 
& communications

S Wm' Developers
!% :~j=P'x'v Code signing &

|X developer toolkits

Please click on the VeriSign product you have, or are 
interested in, so we can direct you to the appropriate 
Web pages.

• If you are an individual interested in securing 
your e-mail, choose Personal IPs

• If you have a web server and need to create 
secure connections, chojpse Server IDs

• If you are a software publisher, choose
Developers

JitSF
' . . - *, ,

" TT

. .s....... Jj jjj .. ..
Visit www.verisign.cotn for current news on VeriSign.

Copyright ® 2QQQ, VeriSign, Inc. All Rights Reserved
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5.3. Δημιουργία ενός δοκιμαστικού Verisign ψηφιακού ID
Για να αποκτήσουμε και για να εγκαταστήσουμε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό στην 

εφαρμογή, που χρησιμοποιούμε για την περιήγηση μας στο Internet, θα πρέπει να 

ακολουθήσουμε προσεκτικά μια διαδικασία. Αυτή την διαδικασία μπορούμε να την 

πληροφορηθούμε και από την εκάστοτε Αρχή Πιστοποίησης.

Παρακάτω καταγράφω βήμα προς βήμα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να 

εγκαταστήσουμε ένα προσωπικό πιστοποιητικό στον browser της Nescape του 

Navigator 4 :

1. Το πρώτο βήμα είναι να επισκεφτούμε την κεντρική σελίδα της Vensign πον βρίσκεται 

στην διεύθυνση: https://diqitalid.verisian.com. (Εικόνα 5.1)

2. Μετά επιλέγουμε την επιλογή Personals IDs.

3. Οδηγούμαστε σε μια ιστοσελίδα, εικόνα 5.2 όπου επιλέγουμε την επλογή Try a Digital 

ID Free For 60 Days.

Εικόνα 5.2

Digital IDs For Secure E-Mail
In the physical world, you protect your written 
correspondence by putting it in an envelope before 
posting. In the online world, sending an e-mail message 
is like sending a postcard: it is easy to intercept and 
read as it travels across the Internet. Instead of risking 
disclosure of your private e-mails, safeguard them with a 
Verisign Digital ID. * •

Installed in your Weblbrowser or e-mail software, a 
Digital ID serves as an electronic substitute for sealed 
envelopes and handwritten signatures, enabling you to:

• Digitally sign e-mail messages to assure recipients 
that e-mail really came from you

• Encrypt e-mail contents and attachments, 
protecting them from being read by online 
intruders so that only your intended recipient can 
decrypt them.

NOTE: In order to secure your e-mail with a Digital ID,

Εικόνα 5.2

4. Οδηγούμαστε σε μια ιστοσελίδα, όπου επιλέγουμε τον συγκεκριμένο τύπο ψηφιακού 

ID που επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε στον Web browser μας. Παρακάτω φαίνονται οι 

δύο τύποι, με τις υπηρεσίες που προσφέρουν:

Digital IDs are available for U.S. $14.95 
and are valid for one year.

Buy Now

Free Guides

► "Securing Your Web 
Site for Business"

► Promote Yourself with 
Personalized E-Mail

► Try a Digital ID FREE 
for 60 Days

► Join the SecurE-Mail 
Network!

► Get your Digital ID on 
a Litronic Smartcard

Cert Management
► Search
► Renew
► Revoke
► Replace
► Retrieve
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Full Service Class 1 Digital ID Full Service Class 2 Digital ID

• Full Sen ice Class 2 Digital ID Send and receive • Send and receive secure e-mail (via S/MIME)
secure e-mail (viaS/MIMF.) • Higher Assurance - Verities personal identity

• Basi^Assurance - Verifies your e-mail 
Address only

• Replaces passwords and enables one-step 
registration at participating websites

• Replaces passwords and enables. One-step
registration at participating Websites

• VeriSign Customer Care. 24 hours a day, 7 days 
a week

• VeriSign Customer Care, 24 hours a Day, 7 days 
a week

• Automatic enrollment in $25,000 NetSureSM 
Protection Plan

• Automatic Enrol Intent in $1,000 NetSureSM 
Protection Plan

• Free replacement and revocation US and 
Canadian residents only US$19.95 year

• Free replacement and revocation • US and Canadian residents only
• US$9.95.'year • US$19.95/year

Επιλέγουμε το δοκιμαστικό - ελεύθερο ψηφιακό ID (Free Trial Class 1 Digital ID) που 

προσφέρει η Verisign

5. Καλούμαστε να συμπληρώσουμε μια απλή φόρμα, οπού περιλαμβάνει τα παρακάτω 

3 βήματα:

Step 1: Digital ID Information

Δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, όπως, όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Επίσης υπάρχει μια επιλογή για το αν Θέλουμε να συμπεριλά(3ουμε την ηλεκρονική μας 

διεύθυνση στο ψηφιακό πιστοποιητικό μας. Το επιλέγουμε αν θέλουμε να 

χρησιμοποιούμε το ψηφιακό ID για ασφαλές e-mail (S/MIME)

Step 2: Choose a Challenge Phrase

Δίνουμε μια "challenge" φράση, η οποία είναι μια λέξη ή μια πρόταση που 

χρησιμοποιείται σε περίπτωση ακύρωσης, ή αντικατάστασης του ψηφιακού μας ΙΚ 

Πρέπει να διαλέξουμε μια φράση που θα την θυμόμαστε μόνο εμείς. Εάν εκθέσουμε ή 

χάσονμε αυτή την φράση, η VeriSign δεν μπορεί να μας ακυρώση το ψηφιακό ID μας. 

Step 3: Choose Full Service Class 1 Digital ID or 60 day Free Trial 

Μια πλήρης υπηρεσία της VeriSign Digital ID έρχεται με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Send and receive secure e-mail (via S/MIME)

Replaces passwords and enables one-step registration at participating websites 

VeriSign Customer Care, 24 hours a day, 7 days a week 

Automatic Enrollment in $1,000 NetSureSM Protection ΡΙαη 

Free replacement and revocation of your Digital ID should it be lost or corrupted
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Διαλέγουμε ανάμεσα στην full service VeriSign Digital ID (US$9.95) ή στην 60-μέρες 

δοκιμαστικό ελεύθερο ψηφιακό ID (που δεν περιλαμβάνει ακύρωση, αντικατάσταση, και 

"NetSure" προστασία. Εμείς θα διαλέξουμε το δοκιμαστικό ψηφιακό ID.

Step 5: Digital ID Subscriber Agreement

Εδώ πρέπει να διαβάσουμε την κατάλληλη συμφωνία (CPS) και να αποφασίσουμε εάν 

την αποδεχόμαστε ή όχι. Σε περίπτωση που την αποδεχτούμε προχωράμε στο επόμενο 

βήμα της διαδικασίας εγκατάστασης του ψηφιακό ID.

Step 6: Optional: Choose Your Encryption Strength

Η ασφάλεια του ψηφιακού ID εξαρτάται απο το "μέγεθος" τον κλειδιού που διαλέγουμε. 

Μεγαλύτερα κλειδιά είναι ασφαλέστερα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το 

Netscape Navigator του Communicator, διαλέγουμε 512 απο την λίστα που υπάρχει. 

Εάν χρησιμοποιούμε US-only έκδοση, μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα στα 768 ή 

1024 για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εμφανίζεται στην οθόνη η παρακάτω προειδοποίηση, όπου μας λέει ότι πρόκεται να 

δημιουργηθεί το προσωπικό κλειδί.

Εικόνα 5.3

Αν επιλέξουμε την επιλογή “More Info” θα πάρουμε:
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C^natmiiMcator u at-out to generate a Pm ate Key for you It will be used with the 
Certificate you are now requesting to identify you «ο Web Sues tod va Email Y ou 
Pitt ate Key never leave* your computer, and if you choose, wB be protected by a
Cc*i?itiiiir«i atut f-AMWufd

Passwords are particularly important if you are in mi eiwronrnent where other people 
have % tess to yen* computer, cilia physically oj ova a netwoik Do not g/vt other* 
your password, because that would allow them to use your Certificate to -impersonate

CcTiimureotpr uses a complex •rauihfmaecaJ operation to generate your pnv#re key It
may take up to severed imautti to complete If you etanpc Cosmstmtaior dumg —
process, it mi not create your key, and you wit have to reapply for your Certific ate ,.

Δεχόμαστε το γεγονός, πατώντας "OK"

Οδηγούμαστε σε μια ιστιοσελίδα, Εικόνα 4.5, οπού η Verisign μας πληροφορεί οτι Θα 

μας στείλει ένα e-mail, που θα περιέχει τον PIN.

Ό

οκ

Εικόνα 5.4.

Step 2 of 4: Check E-mail
Step 1; Complete Enrollment Form Step 3: Pick up Digital ID

Step 4: Install Digital ID

<§>
You should receive an e-mail from the Digital ID 
Center within the hour at the e-mail address you 
entered in the enrollment form. It will contain 
instructions for installing the Digital ID.

Cop■,»right <s> 200ύ. VeriSign, Inc. All Rights Reserved
Trust Network

Εικόνα 5.5
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To e-mail φαίνεται παρακάτω:

QUICK INSTALLATION INSTRUCTIONS

To assure that someone else cannot obtain a Digital Π) that contains your 

name and e-mail address, you must retrieve your Digital Π) from 

VeriSign's secure web site using a unique Personal Identification 

Number (PIN).

Be sure to follow these steps using the same computer you used to 

begin the process.

Copy your Digital Π) PIN

Your Digital ID PIN is: 9a6ae3d0ea3300bd580b857762b5a856

Go to VeriSign's secure Digital ID Center

http s ://di,gitalid. verisign. c om/enrollment/mspickup. htrn

Paste (or enter) your Digital Π) PIN 

Then select the SUBMIT button to install 

your Digital ID.

That's all there is to it!

Εικόνα 5.6

Ακολουθούμε την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω, δηλαδή να οδηγηθούμε στην 

παραπάνω διεύθυνση και να αντιγράψουμε το PIN Number το οποίο λάβαμε στην ειδική 

φόρμα που παρουσιάζεται όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα 5.7
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When picking up your ID, use the same machine and browser used for 
enrollment.

The Personaj^dentiflcation Number (PIN) is needed to complete this step. It was contained in an e- 
mail message sent immediately after the enrollment form was submitted.
This was sent from VeriSign Customer Support Department to the e-mail address entered in the 
enrollment form.

Copy the PIN number from the e-mail, paste (or enter) it into the box below, and click SUBMIT.

After the PIN is submitted, generating the Digital ID will take up to three minutes. Do not interrupt 
the browser until there is a response.

Enter the Digital ID Personal 
Identification Number (PIN):
The Digital ID PIN is listed in the confirmation e- 
mail that was sent from the Digital ID Center.

| 9 a6 a e3 dOe a3300 b d580 b857762 b5 a856

Μετά από αυτό ακολοθούμε την διαδικασία πατώντας την επιλογή Submit και 

οδηγούμαστε στην εικόνα 5.7. στην οποία πληροφορούμαστε ότι έχει επιτυχώς 

δημιουργηθεί το προσωπικό μας ψηφιακό πιστοποιητικό.

Step 4 of 4: Install Digital ID
Step 1: Complete Enrollment Form Step 3: Pick up Digital ID 

Step 2: Check E-mail * Step 4: Install Digital ID

Your Digital ID
Your Digital IDSM has been successfully generated.

Organization = VeriSign, Inc.
Organizational Unit = VeriSign Trust Network-
Organizational Unit = www.verisign.com/repository/RPA Incorp. by Ref.,LIAB.LTD(c)98
Organizational Unit = Persona Not Validated
Organizational Unit = Digital ID Class 1 - Microsoft
Common Name = eygenios krimitsas
Email Address = krimits@otenet.gr

Please click on the "Install" button to the right to install 
the Digital ID.

INSTALL
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Τώρα μένει να εγκαταστήσουμε το προσωπικό μας ψηφιακό πιστοποιητικό, πατώντας 

την επιλογή Install, και πάμε στην εικόνα 5.8. η οποία μας ενημερώνει ότι το ψηφιακό 

πιστοποιητικό μας εγκαταστάθηκε επιτυχώς.

What Do You Do Next?
You've successfully installed your Digital ID into Microsoft Internet Explorer and 
are now ready to start securing your e-mail through Outlook Express or Outlook 
2000. To help you get started quickly, follow the instructions below:

Associate a Digital ID With Your E-mail Account 

Microsoft Outlook Express:

1, Select Accounts from the Tools menu, then the Mail tab.
2, Select your Mail account, click the Properties button, select the Security tab,
3, Check the box "Use a digital ID when sending secure messages from", then 

click the Digital ID button,
4, Select the certificate you want to use to digitally sign your e-mail,

Outlook 98 and 2000:

1. In the Tools menu select Options, then the Security tab
2. Click "Add digital signature to outgoing messages", click the "Change Settings" 

button
3. On the next screen click the "Choose,,," button, Select the Digital ID you want 

to use for signing e-mail in Outlook,
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Τέλος μπορούμε να δοκιμάσουμε το ψηφιακό μας ID στην διεύθυνση

https://diqitalid.verisiqn.corn/status.htm

Παρακάτω φαίνεται το αποτέλεσμα της έρευνας για το ψηφιακό πιστοποιητικό που 

δημιουργήθηκε με την ηλεκτρονική διεύθυνση :krimits@otenet.gr

Help with this Page

Digital ID Services

If this is the correct Digital ID, you can now choose to 
preferences for the Digital ID.

downliad , revoke, replace, renew, or set

Name eygenios krimitsas

Email krimits@otenet.gr

Status Valid
Validity Jan. 12,2002 - Mar. 13,2002

Class Digital ID Class 1 - Client Authentication Standard
Address not available

Subject

Organization = VeriSign, Inc.
Organizational Unit = VeriSign Trust Network
Organizational Unit = www.verisign.com/repository/RPA Incorp. by Ref. .LIAB.LTD(c) 
98
Organizational Unit = Persona Not Validated 
Organizational Unit = Digital ID Class 1 - Microsoft 
Common Name = eygenios krimitsas 
Email Address = krimits@otenet.gr

Serial
Number 6d2b2a904184022514051 e399e501 d18

Βρίσκοντας ένα Ψηφιακό ID

H Verisign παρέχει ένα σύστημα για να ψάχνουμε τα ψηφιακά ID από το όνομα, email, 

διευθύνσεις, και από τον σειριακό αριθμό. Η φόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://digitalid.verisign.com/query.htm.
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Η δυνατότητα αυτή εύρεσης του ψηφιακού ID από τρίτους πρέπει να πούμε ότι την 

έχουμε αποδεχτεί πριν μας εκδοθεί το πιστοποιητικό από την CA, αποδεχόμενοι το CPS 

της CA.
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H Verisign επιτρέπει το «downloading» πιστοποιητικών σε τουλάχιστον τέσσερα 

διαφορετικά format περιλαμβάνοντας:

• Microsoft Code Signing

• Microsoft Internet Explorer

• Netscape Navigator

• S/MIME Format (Binary PKS#7)

Ετσι κάποιος που θέλει να στείλει ένα κρυπτογραφημένο email σε ένα πρόσωπο θα 

πρέπει πρώτα να αποκτήσει το πιστοποιητικό του απο την υπηρεσία αυτή της Verisign

Ακυρώνοντας ένα Ψηφιακό ID

Η Verisign παρέχει ένα σύστημα για την ακύρωση ψηφιακών IDs ατόμων. Το σύστημα 

απαιτεί να γνωρίζουμε τον σειριακό αριθμό και τον τύπο του ψηφιακού ID. Επίσης 

πρέπει να δώσουμε και ένα λόγο για την επιθυμία της ακύρωσης.

Η φόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση : http://digitalid.verisign.com/revoke.htm. Η Verisign 

έχει ακυρώσει το ψηφιακό ID ενός προγραμματιστή, ο οποίος κατά την Verisgn δεν 

ακολούθησε τους όρους του CPS.

5.4. Περιγραφή του Pretty Good Privacy

Για να χρησιμοποιήσουμε το PGP με τον Windows Explorer, απλά κάνουμε ένα δεξί κλικ 

στο αρχείο που επιθυμούμε να κρυπτογραφήσουμε, υπογράψουμε ή να 

αποκρυπτογραφήσουμε. Για να προσεγγίσσουμε τις λειτουργίες του PGP από τον 

Wndows Explorer, επιλέγουμε το αρχείο τα οποίο θέλουμε και διαλέγουμε την 

κατάλληλη επιλογή από το PGP υποκατάλογο του καταλόγου αρχείου ως εξής.
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Open
Print
New
jjubk View 

*j(, Norton Copy. 
Norton Move.

Encrypt
Sign
Encrypt and Sign

Microsoft
Outlook

- ^^11111

ItWIWI 1 . .

Add to Zip 

Send To

Internet PGP
Explorer

Cut
Copy

■V
PGPccNTrc4 Create Shortcut

Delete
Rename

Properties

Start |

Μπορούμε να κρυπτογραφήσουμε, υπογράψουμε ή να αποκρυπτογραφήσουμε ένα 

οποιοδήποτε αρχείο, όπως έναν επεξεργαστή κειμένου, αρχεία video κλπ. Ακόμα 

μπορούμε να κρυπτογραφήσουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε αρχεία που έχουμε 

στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας και περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες.

5.5. Δημιουργία καινούργιου ζεύγους κλειδιών

Αν δεν έχουμε ξαναχρησιμοποιήσουμε το PGP το πρώτο πράγμα που έχουμε να 

κάνουμε για να μπορέσουμε να στείλουμε και να λάβουμε κρυπτογραφημένα και 

πιστοποιημένα μηνύματα είναι να δημιουργήσουμε ένα ζεύγος κλειδιών.

Ένα ζεύγος κλειδιών αποτελείται από δύο κλειδιά: ένα μυστικό κλειδί (private key) που 

μόνο εμείς χειριζόμαστε και ένα δημόσιο κλειδί (public key) που ελεύθερα διανέμουμε σε 

αυτούς που αλληλογραφούμε. Για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο ζεύγος κλειδιών 

έχουμε:
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1. Ανοίγουμε το PGP keys παράθυρο.

2. Διαλέγουμε την επιλογή “new key” από τον κατάλογο “Keys”

To Wizard δημιουργίας που ακολουθεί μας παρέχει πληροφορίες και μας καθοδηγεί 

βήμα προς βήμα στην διαδικασία δημιουργίας του ζεύγους των κλειδιών μας.

Τελικά δημιουργείται στο τέλος της διαδικασίας το ζεύγος των κλειδιών μας.
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Το ψηφιακό πιστοποιητικό που έχουμε δημιουργήσει με τη βοήθεια του PGP φαίνεται 

παρακάτω:

5.6. Διανέμοντας το δημόσιο κλειδί μας
Για να μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε κρυπτογραφημένα e-mails θα πρέπει να 

διανέμουμε το δημόσιο κλειδί μας, έτσι ώστε αυτός που θα θελήσει να μας στείλει 

κρυπτογραφημένο μήνυμα να έχει το δημόσιο κλειδί μας γιατί με αυτό θα 

κρυπτογραφήσει το μήνυμα που θα μας στείλει και εμείς αντίστοιχα θα 

αποκρυπτογραφήσουμε το μήνυμα με το αντίστοιχο ιδιωτικό μας κλειδί. Αντίστροφα για 

να στείλουμε εμείς κρυπτογραφημένο μήνυμα σε κάποιον θα πρέπει να το 

κρυπτογραφήσουμε με το δικό του δημόσιο κλειδί έτσι ώστε ο παραλήπτης να το 

αποκρυπτογραφήσει με το ιδιωτικό του κλειδί. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να πάρουμε το 

δημόσιο κλειδί κάποιου που θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί του.

1. Να πάρουμε ένα κλειδί από ένα δημόσιο παροχέα κλειδιών.

(public key server)
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2. Να προσθέσουμε το δημόσιο κλειδί κατευθείαν σε ένα e-mail 

μήνυμα.

3. Να πάρουμε ένα δημόσιο κλειδί από ένα αρχείο.

??t? e??a? t? d?M?s?? ??e?d? μ?? ■ i! «■» 15Jill
i File Edit View Insert Format Tools Message Help reI

□a
π H Q| DO £·/

»

L
Send Cut Copy Paste Undo Check j

! Το: 
ICc;

secretry @aix. meng. auth. gr

Subject: ]Αυτό είναι to δημόσιο κλειδί μου

Ξ3110 ζϊ ~-Arial B I U A

--BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—
Version: PGPfreeware 7.0.3 for non-commercial use 
< hit p: //www. p g p. c o m >|

mQGiBDp3APkRBAD9xMNAHtETnhzFI6hrt4DzQ5CSDVThrai 
qDhq56y57LRp5JUFDf4rn+DvBC9Jb D Wl R N F i U a CIWM7 H g6T2 
kFOQ5SNIGyROE+9T1obLGpAF23gpWC5xl2cWbZhEjDQNOI 
tvlTbffM88JPcEV5B3qFyqMEAJ06QwX+JP4r7heNbTsGkCw3l 
u8Jas7e9rjxz50rOclMMslcgTHoHulG7lhMlaXemjWllaKwYDKi: „ j

iC
UΛ t I ΙΟ Ι t I in i

Αυτός που θα λάβει το e-mail το μόνο που έχει να κάνει είναι να αντιγράψει το κομμάτι 

του κειμένου που αντιπροσωπεύει το δημόσιο κλειδί και μετά να το επικολλήσει μέσα 

στο παράθυρο του PGPKeyq και να προσθέσει το κλειδί στο δημόσιο κρίκο του. Έτσι θα 

μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας αποκρυπτογραφώντας τα e-mail που θα του στέλνουμε 

με το δημόσιο κλειδί μας.

Μπορούμε ακόμα να σώσουμε σε ένα αρχείο το δημόσιο κλειδί μας και να το διανέμουμε 

σε όσα άτομα επιθυμούμε να επικοινωνούν μαζί μας.

Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην διαρεύσει το ιδιωτικό μας κλειδί γιατί αν συμβεί 

αυτό τότε αυτός που θα το έχει θα μπορεί να υπογράφει μηνύματα με την δική μας 

υπογραφή και να τα στέλνει προσποιούμενος ότι τα στέλνουμε εμείς, καθώς και να 

αποκρυπτογραφεί μηνύματα τα οποία προορίζονται μόνο για εμάς κα μπορεί να 

περιέχουν απόρρητες πληροφορίες.

Παρακάτω βλέπουμε δυό αρχεία που περιλαμβάνουν το ζεύγος των κλειδιών μας 

ιδιωτικού και δημοσίου.
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pubring Rearing

Στην περίπτωση τώρα που θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε έναν από τους χρήστες 

του PGP και δεν έχουμε το δημόσιο κλειδί του για να κρυπτογραφήσουμε το μήνυμα, 

υπάρχει η πιθανότητα να έχει τοποθετήσει το κλειδί του σε έναν παροχέα κλειδιών (key 

server). Αυτό είναι πολύ βολικό για εμάς να έχουμε ένα αντίγραφο του πρόσφατου 

κλειδιού οποιουδήποτε εμείς θέλουμε να στείλουμε μήνυμα.

Επίσης μας απαλλάσει από την υποχρεώση να κρατάμε πολλά κλειδιά στον κρίκο 

κοινών κλειδιών (public key ring) που έχουμε.

Έστω ότι θέλουμε να στείλουμε ένα e-mail στον Phil Zimmermann αλλά δεν έχουμε το 

δημόσιο κλειδί του. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να το βρούμε είναι η εξής.

Επιλέγουμε την επιλογή search και έχουμε:

I^PGPkeys -inlxl
File Edit View Keys Server Groups Help

% 5. % % : £ 1■
\5i

............. .........—.—— Open key search window Validity Trust Size Description ±_
0 iemmanouil anna <secretry@aix.men.., .....A.... 2048/1024 DH/DSS key pai
El 6^ eygenekrimi <eygenios_@boltblue.c... & 2048/1024 DH/DSS key pai
0 Φ» eygenios krimitsas <krimits@otenet,,.. i--------- 1 2048/1024 DH/DSS public k
0 ^ eygenios krimitsas <krimits@ot... m 2048/1024 DH/DSS key pai
g Q* James E, Smith <smith,james,e@ag,L. 2048/1024 DH/DSS public kjr]

<1 ....................................-................ .. 1 il

Groups I Validity Description

/a

96

mailto:secretry@aix.men


PGPkeys Search Window

Search for keys on | ldap://keyserver.pgp.com jj where Search ‘

j User ID jj contains jjjpr2@pgp.com Clear Search

More Choices I ewerlhofcesl Help j

Keys Validity Trust Size Description l

HSE^PhiliP R· Zimmerrnann <prz@pgp,com> # mmrn 2048/1024 DH/DSS public l|H

g Philip R, Zimmerrnann <prz@pgp.com> Γ 3 2048/1024 DH/DSS public k
g & Philip R, Zimmerrnann <prz@pgp,com> 2048/1024 DH/D55 public k
B Philip R. Zimmerrnann <prz@pgp,com> V 1---------- i 2048/1024 DH/DSS public k

Philin P 7immprnri^nn <τΤικ7ΐίϊ1ηπη rnm^
11_______________ ________________________

?n4fiiin?4 ΠΜ/ηςς ni .Klir lZj

jlJ

if Found 6 key(s) matching search criteria, I1IIIIISI1
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tammBmnrm

Search for keys on | Idap://keyserver pgp com "▼'] where 

j User ID j contains ~*j | prz@pgp.com

-in) xl

Search

Clear Search

More Choices | Help

Keys Validity Trust Size Description

I
B Θ* Philip R, Zimmerma Copy
B ©* Philip R, Zimmerma
B Philip R. Zimmerma ^et:e
El 0» Philip, 0 7immp™„ Delete from Server

gf Found 6 key(s) matching

C4-iilir
i Ϊ
•f1 Found 6

Sign.,,
Set as Default
Add

Disable on Server
Revoke.·.;' ‘

K

2048/1024 DH/DSS public I
: 2048/1024 DH/DSS public k
“ 2048/1024 DH/DSS public k
“ 2048/1024 DH/DSS public k
- ?n4fti'm?4 ημίηςς nnhlir

;ΐϋβ«ιιιι«ι j
"T....... T2U4Uj 11)24 ~vm

s
1

i-------- - sinjn/in^ Γ,μΠν

■Mil

Και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουμε την διαδικασία εισαγωγής του κλειδιού στον 

κρίκο των κλειδιών μας και έτσι μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα μας στον 

συγκεκριμένο χρήστη του PGP.
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5.7. Κρυπτογραφώντας και υπογράφοντας ένα e-mail

Θα στείλουμε τώρα ένα κρυπτογραφημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένα e-mail, 

χρησιμοποιώντας το Outlook Express.

ΐ* this is an encrypted mail .-JSiJll
File Edit View Insert Format Tools Message Help

! Ί ! % li m !θ

Send Cut Copy Paste Undo Check

I To: |secretrwipaixrneng.auth.gr

ICC! Γ"
Subject: jthis is~an encrypted mail

ί Arial z3 RID B I U A

hello anna how are you;

3U/1/2UU1 y:4b μμ 
31/1/2001 7:14 μμ 
31/1/2001 7:34 μμ 
31/1/2001 7:39 μμ 
31/1/2001 9:10 μμ

mail.ote
mail.ote
mail.ote
mail.ote
mail.ote

-| ,'ΛΟΓιΠ i~l .

Spelling 

Attach

Priority ’’

Sign Message (S/MIME) 

Encrypt Message (5/MIME) 

JjjPi Offline

Encrypt Message (PGP)

I Sign Message (PGP)

Launch PGPkeys

Customize.

Δ
a

Επιλέγουμε τις επιλογές Encrypt Message και Sign Message για να κρυπτογραφήσουμε 

και να υπογράψουμε το e-mail, και μας ζητείται το passhrase μας το οποίο και εισάγουμε 

για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, και να στείλουμε το μήνυμα μας και ψηφιακά 

υπογεγραμμένο.
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Το κρυπτογραφημένο μήνυμα έχει ως εξής.

.....BEGIN PGP MESSAGE.....
Version: PGPfreeware 7.0.3 for non-commercial use < htt p://www.pqp. corn>

qANQRI DBwU4DeswYN1 ak/9kQB/9bbroLCaSufez3kVwWgNasSB36k3JlaQXDeizC+
3vi5cy+ecwY9dpTCyLbxXs5LUINBiWsnuiltYGTyYr3wkY/YWMhwOUYtj8Doy5Zf
SHqlAKpyGIKjCdvKSUkYvolFmA4lt9kyq5TRRwRco40LFhRnJHxovynOhBxLEaxn
e22NlmTA+VhDzWZQyug6sykMdoC1wsmGrWZoEuT5W+w9B916fXggn3uqQFcu2iqo
R2oTR7PY2 ow7 AN/h bTb OD Lb we WQS n s rb KN G6 l/c c 1 cfQ 17 B d9 N vG p c WD b +10 Y p e J
53J1Rnel+m+rBg74UHBrnOhKLqdROFmEtKKZhCZ4KFIjD7mvB/4uNdcfXzlTCCsv
HAPkpEkH0SybZ6FR0LSFw+GpzUKEm3AD65GMw2BEIrit4RN8YlhWotl6vPVDVMC
jrl o4oJ2oPH7Gm8NUub+ciyuAcJdUOfpvElgn6N3vAtdVnU95yp22zkCINfglOb3
jl xOX/3flcp6tlOn1vRXCkBvdBVgzdxaGNcEcqnF2GM2707OGWubScSvOsiC61 KH
XVus1Euw/mywCWTEBMWDfvEyTYS+WlbBUooEMpDMCBhoDFeiAi2S7ks64N70w/l
3+JJvoLTndlNdKC047g8nBUDuOhBAa9hB+hs/ts2vPRbl5dKkhhUFflEcTKO5TBR
c8IH9tFewcFOA1uqaloJgwrREAf/fGDQflliNvn1qOjh3TCqtyfkHjqxGRz7y3PX
qPE5UZzKhCvuvhMkmQB+mck1h2IY5C0zJWJCWeg4Ffah9Uuzw06q85Rz3Mq2qxb
u6jLSi3Y/1kH4jP1J7hRBDR1waTLTFfaZjpGd7GHhEBhV4PUNLHYvfVkA+dmUj0C
+OKzd5/+QhrHQP9W63gcsa5TMvVGZBMIiYehDOplBqYI3ZETBOqlR9gSugBASBGO
Del +xNv3nQpMBkDggcc9gEadXZ/9MosZdAFP8dWXprSwXvl1T6/RyLEHEgRKKwgq
AUrp16ErW2EAI8mq/tR094uVEXIS7GeENW9yau5RkjxCnXq9NggAkeVC1s7loWQu
Y52qQ4/RuzKyCG05ABMoM7w/C0LmCxOXnupKmjDAkpQ6h/qfu0epX2eWT4QNRZ5
Wje3+eUmQQQFaDpb4hy85VbkGOa4Qjhp3zxjE1jjdi49UICjTCSVRFiLF9ndU86p
BimBGuzkiXW65VRaaXRiwxu40iP6uDzdgVBVBxNmQ0pbZgGbb6OOQBqgs+NKIEcf
+j gh i y m WrG5f8 Y3 c6 E s9 Wl a g m WU KX2 WG m4XQ u ο I d st+S y rr/wm C b LQ8t7 p k p9 OTt
AyXRNQwKptlaZsg8PoXPNqsbGnfDvqD47pnD7GUTXbLV/6dhZ14Xjs7kKSRzLXsB
tUswo3Exccl6ufNZABBW1 wkxqx143LyYa69SQ8sWwJa6i8mnYx+wlJtrRlteaVhS
ZbCyYdF7ycKFgyEDEjYuDV+droUrq2CNdkJ51NioGhWsZ9+m3/sVOum7ADID/RYK
55 U8 F S7/KQ5 s rX5TE Qt E WhZWg q h 156 B Axj rj g7LrN9 cO F+Q=
=8P9k
—END PGP MESSAGE-—

Για να αποκρυπτογραφήσουμε το μήνυμα επιλέγουμε την επιλογή degrypt PGP 

message
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& this is an encrypted mail -IpJjsJ

File Edit View Tools Message Help d

Reply Reply All Forward
~~=b
Print

.X
Delete

From:
Date:
To:
Subject:

eygenios krimitsas
Τετάρτη, 31 Iavouapiou 2001 9:26 μμ 
secretry@aix. meng, auth. gr 
this is an encrypted mail

. μμ iiiaii.uieileuyr

! . 9:45 μμ mail.otenet.gf
I 7:14 μμ mail.otenet.gr

. 7:34 μμ mail.otenet.gr
7:39 μμ mail.otenet.gr
9: 111 mi mail.ntenet.n

-G*- Previous

\> Next

Addresses

.....BEGIN PGP MESSAGE......
Version: PGPfreeware 7.0.3 for non-commercial use
<http://wiwv .pgp.com>

Decrypj^GP message 

Launch PGPkeys

Customize..

qANQRI DBwU4DeswYN1 ak/9kQB/9bbml_CaSufez3kVwWgN 
3vi5cy4-ecwY9dpTByLbxXs5LUINBiWsnuNtYGTyYr3wkY/YW(· 
SHqlAKpyGIKjCdvKSUkYvolFmA4lr9kyq5TRRwRco40LFhRnJ 
e22NlmTA+VhDzWZQyug6sykMdoC1wsmGrWZoEuT5W4w9E
R2oTR7PY2ow7AN/hbTbODLbweWQSnsrbKNG6l/cc1cfQI7Bc 
53J1 Rnel4-m+rBg74UHBrnOhKLqdRGFmEtKKZhCZ4KFIjD7mv 
HAPkpEkH0SybZ6FR0LSFw+GpzUKEm3AD65GMw2BEIrit4F .

λ λ ιη~πι_ι-7Γ'.~θΜΐ ι..ιη·η:.. λ^ι^ιι inc« .ι-Μ·ι..Λυη«ι me.
,^r |

και εισάγουμε την μυστική μας φράση αττοκρυπτογραφώντας το μήνυμα με το ιδιωτικό 

μας κλειδί και έχουμε ξανά το αρχικό μήνυμα.
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this is an encrypted mail

File Edit View Tools Message Help

2<j

&> «la X »

Reply Reply All Forward Print Delete

From: eygenios krimitsas
Date: Τετάρτή 31 Ιανουάριου 2001 9:26 μμ
To: secretry@aix.meng.auth.gr
Subject: this is an encrypted mail

xxx PGP Signature Status: good
Signer: eygenios krimitsas <krimits@otenet.gr> 

’“"‘Signed: 31/1/2001 9:26:161i 
Verified: 31/1/2001 9:27:22 ii 

xx,< BEGIN PGP DECRYPTED/VERIFIED MESSAGE ““

hello anna how are you;

*** END PGP DECRYPTED/VERIFIED MESSAGE "χχ

-il
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ΕττίλονοοΣυυττεράσυατα

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές, σήμερα χρησιμοποιούνται:

α. Για την έγκυρη -νομικά- υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων (Απαιτείται να 

καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3§1 του π.δ.) 

β. Για ελεγχόμενη (προσωπική) πρόσβαση σε Τηλεματικές Υπηρεσίες 

(Απομακρυσμένη αναγνώριση και αυθεντικότητα προσώπων & υπολογιστών σε 

εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, internet banking, συνδρομητικές υπηρεσίες 

κ.λ.π.)

γ. Για κρυπτογράφηση δεδομένων και εγγράφων (διασφάλιση απορρήτου) 

δ. Για 'υπογραφή' και άλλων ψηφιακών αντικειμένων (software, ηλεκτρονικά βιβλία, 

ψηφιακές ταινίες κ.λ.π.)

ε. Για αξιόπιστες διαβεβαιώσεις τρίτου (π.χ. Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης για 

την ένθεση χρονοσήμανσης σε ηλεκτρονικά έγγραφα, υπογραφή πιστοποιητικών 

με πιστοποιημένες ιδιότητες του υποκειμένου (Attribute Authority) αλλά ακόμη και 

βιομετρικών στοιχείων του, π.χ. φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα 

κ.λ.π.).

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί που μελλοντικά: 

ί) θα επιτρέψουν την χρησιμοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπογραφών από κάθε 

ψηφιακό μέσο (κινητό τηλέφωνο, αμφίδρομη τηλεόραση κ.ά.) 

ϋ) ϋ) θα προσφέρουν την δυνατότητα για επιλεκτική προβολή πιστοποιημένων 

ιδιοτήτων του υποκειμένου, κατά την βούλησή του, σε οποιαδήποτε 

απομακρυσμένη του επικοινωνία, διατηρώντας έτσι όπου επιθυμεί ο ίδιος -και 

δεν επιβάλλεται από τις περιστάσεις το αντίθετο- την ανωνυμία του (με την 

χρήση ψευδώνυμου).

Με την δυνατότητα που έχουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές να προσφέρουν αξιόπιστες 

λύσεις σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές, και στο βαθμό που θα χρησιμοποιηθούν 

σωστά και χωρίς 'συμβιβασμούς' στις αρχές που τις διέπουν (πραγματικός έλεγχος των 

στοιχείων των πιστοποιούμενων από τις Υπηρεσίες Εγγραφής των Π.Υ.Π., προστασία 

του ιδιωτικού κλειδιού χωρίς έκθεσή του σε τρίτους, άμεση ανάκληση όταν προκόψει 

σχετικός λόγος κ.λ.π.), οι ηλεκτρονικές υπογραφές προσφέρουν την απάντηση στα 

περισσότερα προβλήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, δίνοντας έτσι προοπτική και 

ασφάλεια στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που αποτελεί νομοτελειακά το 

μέλλον της ανεπτυγμένης οικονομίας.

Με δεδομένο ότι με την υπάρχουσα σήμερα τεχνολογία, οι εφαρμογές της ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας (που χρησιμοποιεί φυσικά και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, π.χ.
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μέγεθος κλειδιών άνω των 512bits) είναι θεωρητικά απαραβίαστες, σε συνδυασμό και με 

την νομοθετική κατοχύρωση τους σε παγκόσμιο -σχεδόν- επίπεδο, δημιουργούνται 

ακαταμάχητα τεκμήρια της συναλλαγής (οποιοσδήποτε φύσης και αν ήταν αυτή) που 

διέπραξε κάποιος χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπογραφή του.

Ετσι, χρησιμοποιώντας διαβαθμισμένες Πολιτικές Πιστοποιητικών και πολιτικές 

υπογραφής σε διάφορες εφαρμογές, έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε το 

επιθυμητό επίπεδο 'νομικής δέσμευσης' του 'αντισυμβαλλόμενού μας', από ένα απλό 

επίπεδο εσωτερικού υπαλληλικού ελέγχου μιας εταιρίας (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή της 

ηλεκτρονικής ωρολόγιας κάρτας εργασίας από τον υπάλληλο και χρήσης της μετά από 

την διοίκηση ως αποδεικτικό μέσο για απλές συστάσεις), έως την σύνδεση μας με 

ασφαλή τραπεζικά συστήματα συναλλαγών καθώς και την υπογραφή μεγάλης αξίας 

συμβάσεων από απόσταση, με δεδομένη την δυνατότητα δικαστικής προστασίας μας 

στην περίπτωση αποκήρυξης της υπογραφής από τον αντισυμβαλλόμενό μας.

Βέβαια, κάθε καινοτομία και παραδοχή έχει και τον αντίλογό της! Έτσι δεν πρέπει να μην 

αναφερθεί η Ισχυρά διατυπωμένη επιφύλαξη' αρκετών στοχαστών για τον μεγάλο 

κίνδυνο που μπορεί να κρύβει η ολοκλήρωση της 'ψηφιοποίησης' μέχρι και της 

προσωπικής μας βούλησης!

Η πιθανή απόλυτη εξάρτησή μας από μία πλαστική (έξυπνη) κάρτα -φορέα των 

ηλεκτρονικών υπογραφών μας-, σε μία εποχή όπου μόνο με την χρήση αυτής της 

κάρτας θα μπορούμε να ψωνίζουμε, να επικοινωνούμε, να εκτελούμε κάθε είδους 

συναλλαγή και να αποκτάμε πρόσβαση, όχι μόνο σε απομακρυσμένα δίκτυα, αλλά 

ακόμη και στο αυτοκίνητό μας ή στο ίδιο μας το σπίτι, και η επακόλουθη -λογικά- ανάγκη 

για 'ενσωμάτωσή' της στο ίδιο το σώμα του υποκειμένου (πιθανώς στο 'χέρι ή στο 

μέτωπο'), δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα στην ανθρωπότητα και κάνει μία μεγάλη 

μερίδα ανθρώπων να αισθάνοναι άβολα με όλα αυτά και να τα αντιμετωπίζουν με μία 

θρησκόληπτη διάθεση.

Παρόλα αυτά οι ηλεκτρονικές υπογραφές, προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στην 

ανάγκη για ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, αποτελούν, πράγματι, μαζί με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, το μέλλον. Η χώρα μας, πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες 

θεσμικές προβλέψεις και, με σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του πολίτη, να 

προωθήσει προσεχτικά την ελληνική κοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας του 21ου 

αιώνα.
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GLOSSARY

ANSI American National Standards Institute 

CA Certification Authority 

CN Common Name 

CRL Certificate Revocation List 

DES Data Encryption Standard 

DIT (An X.500) Directory Information Tree 

DN (An X.500) Distinguished Name 

IDEA International Data Encryption Algorithm 

IPRA Internet Policy Registration Authority 

ISO International Organization for Standardization 

ISP Internet Service Provider 

ITU International Telecommunication Union 

MD5 Message Digest 5 

OID Object Identifier 

PCA Policy Certification Authority 

PEM Privacy Enhanced Mail 

PGP Pretty Good Privacy 

PKI Public-Key Infrastructure 

PKIX Public-Key Infrastructure using X.509 

RFC Request For Comments 

RSA Rivest, Shamir and Adleman 

SDSI Simple Distributed Security Infrastructure 

SET Secure Electronic Transaction 

SHA Secure Hash Algorithm
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SPKI Simple Public Key Infrastructure 

WWW World-Wide Web
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