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Πρόλογος  

Το Internet αρχικά ξεκίνησε και δηµιουργήθηκε για ακαδηµαϊκούς κυρίως σκοπούς έχει µεταβληθεί 
σε ένα παγκόσµιο δίκτυο αγοράς προϊόντων και συναλλαγών που ακόµα βρίσκεται σε εξέλιξη.  
 
Η εξέλιξη του διαδικτύου,  η  τεράστια ανάπτυξη του  οδηγεί καθηµερινά στην µετατροπή των 
δεδοµένων του φυσικού κόσµου σε ψηφιακή - ηλεκτρονική µορφή. Καθώς σχεδόν οποιαδήποτε 
υπηρεσία ή οργανισµός κτλ. χρησιµοποιούν υπολογιστές µε πρόσβαση στο διαδίκτυο τις 
περισσότερες φορές για την διαχείριση των δεδοµένων τους, η αξία της πληροφορίας που 
συγκεντρώνεται στο διαδίκτυο αποκτά τεράστιες διαστάσεις και γίνεται ένα θέµα που ολοένα και 
περισσότερο συζητιέται. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, ολόκληρη η πληροφορία είναι 
αποθηκευµένη σε ψηφιακά µέσα, χωρίς να υπάρχει σε έντυπη ή αναλογική µορφή. 
 
Αν και έχουµε ακουστά πολλές περιπτώσεις παραβίασης της ασφάλειας συστηµάτων και κλοπής 
δεδοµένων, οι περισσότεροι χρήστες  του Internet δεν έχουν δεχτεί µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση 
σε θέµατα που αφορούν την δικτυακή ασφάλεια. Οι  χρήστες του διαδικτύου βρίσκονται σε άγνοια 
όσον αφορά την ασφάλεια των δεδοµένων τους, µην γνωρίζοντας τους κινδύνους και τις απειλές 
που αντιµετωπίζουν, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών -είτε πρόκειται για (ηλεκτρονική 
διεύθυνση) email, είτε για υποβολή φορολογικών δηλώσεων και web banking- εθίζουν τους 
χρήστες σε πρακτικές χαµηλής ασφάλειας και παρέχουν µια αίσθηση ότι ασχολούνται 
αποτελεσµατικά µε την ασφάλεια των δεδοµένων τους.  
 
Στο διαδίκτυο  υπάρχουν διάφορες επιθέσεις που αυξάνονται συνεχώς και η προσπάθεια για τον 
περιορισµό τους οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης εξειδικευµένης γνώσης για τα γεγονότα που 
διαδραµατίζονται σε ένα δίκτυο. Αν και οι µέθοδοι και τα εργαλεία για την προστασία των 
συστηµάτων βελτιώνονται συνεχώς, ο αριθµός των επιτυχηµένων επιθέσεων συνεχώς αυξάνει. Σε 
αυτό µεγάλο ρόλο παίζει η πολυπλοκότητα των συστηµάτων αλλά και ο αυξανόµενος αριθµός των 
διαθέσιµων από το διαδίκτυο πόρων.   
 
Οι εισβολείς  του διαδικτύου είναι ένας από τους σηµαντικούς  λόγους  για να αυξηθεί η ασφάλεια 
στο διαδίκτυο  και µεταξύ των χρηστών του. Αυτό περιλαµβάνει τη βελτίωση της ασφάλειας των 
συστηµάτων που συνδέονται µε το internet και την ενηµέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για τις 
απειλές. Αν και υπάρχει πολλή πληροφορία στο internet για την ασφάλεια δικτύων και 
συστηµάτων, πολλές φορές δεν µπορεί να κατανοηθεί από χρήστες µε λίγες γνώσεις. Άλλες φορές 
η πληροφορία δεν είναι συγκεκριµένη, δεν προχωράει σε µεγάλα επίπεδα λεπτοµέρειας και 
καταλήγει ελλιπής. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI/ISO. Το OSI αναφέρεται για τα 
συστήµατα που είναι ανοικτά στην επικοινωνία µε άλλα συστήµατα και επίσης το ISO είναι 
∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης, µε στόχο την τυποποίηση των πρωτοκόλλων που 
χρησιµοποιούνται στα διάφορα επίπεδα των δικτύων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται για τα βασικά θέµατα της Κρυπτογραφίας.  Η 
κρυπτογραφία χωρίζονται σε δυο κατηγορίες α)τα συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα(αναφορά σε 
αλγορίθµους όπως DES, AES κτλ..) και β) τα ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα  (αναφορά σε 
αλγορίθµους όπως Diffie-Hellman κτλ..). 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγράφει µε αναλυτικό τρόπο, ορισµός για το τι είναι το δηµόσιο κλειδί  
και για διάφορα πιστοποιητικά, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα  είναι το πιστοποιητικό  X.509 κτλ. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται για το τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο (Internet) , αναφέρεται σε 
τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την διασφάλιση ότι τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν θα µπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν από οποιονδήποτε 
δίχως εξουσιοδότησή. Αναφορά και στο SSL 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφερόµαστε  στις κακόβουλες επιθέσεις στο ∆ιαδίκτυο αυτό 
επικεντρώνεται στην ασφάλεια του διαδικτύου αρχίζοντας από την ευαισθησία των υποδοµών του 
και προχωρώντας στους µηχανισµούς εκµετάλλευσης αυτών από τρίτους, στα ειδή επιθέσεων κτλ..  

Συνοψίζοντας, η διπλωµατική εργασία έχει στόχο να ενηµερώσει για θέµατα ασφάλειας δικτύων και 
να αυξήσει το ενδιαφέρον των χρηστών. 
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Κεφάλαιο 1 :  Η αρχιτεκτονική Ασφάλειας OSI/ISO 

1.1 Ορισµός του µοντέλου  

OSI :  Open System Interconnection – ∆ιασύνδεση Ανοικτού Συστήµατος. 

ISO :  International Standards Organization – ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης. 

Ο ορισµός αυτός δόθηκε µιας και το OSI ασχολείται µε τη διασύνδεση ανοικτών συστηµάτων, 
δηλαδή συστηµάτων που είναι ανοικτά στην επικοινωνία µε άλλα συστήµατα. 

Το µοντέλο OSI, ορίζει ένα πλαίσιο δικτύωσης (networking framework) για την υλοποίηση 
πρωτοκόλλων σε επτά στρώµατα. Ο έλεγχος περνάει από το ένα στρώµα στο επόµενο, αρχίζοντας από 
το επίπεδο εφαρµογής (application layer) στον ένα σταθµό, προχωρώντας στο κατώτατο επίπεδο, µέσω 
του καναλιού προς τον επόµενο σταθµό και προς τα πίσω στην ιεραρχία. 

Φυσική ∆ιασύνδεση

∆εδοµένα
Λάβε

Χρήστης B

∆εδοµένα
Μετέδωσε

Χρήστης Α

1

2

3

4

5

6

7 Φυσικό Επίπεδο

Επίπεδο Συνδέσµου 
Μετάδοσης ∆εδοµένων

Επίπεδο ∆ικτύου

Επίπεδο Μεταφοράς

Επίπεδο Περιόδου 
Σύνδεσης

Επίπεδο Παρουσίασης

Επίπεδο Εφαρµογών 1

2

3

4

5

6

7 Φυσικό Επίπεδο

Επίπεδο Συνδέσµου 
Μετάδοσης ∆εδοµένων

Επίπεδο ∆ικτύου

Επίπεδο Μεταφοράς

Επίπεδο Περιόδου 
Σύνδεσης

Επίπεδο Παρουσίασης

Επίπεδο Εφαρµογών

 
Σχήµα 1.1 
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1.2 Εισαγωγικά 

Το µοντέλο OSI οφείλει την ύπαρξή του σε εγχείρηµα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης, µε 
στόχο την τυποποίηση των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται στα διάφορα επίπεδα των δικτύων. 

Η παρουσίαση του µοντέλου OSI έγινε το έτος 1989 από τον Οργανισµό Προτυποποίησης ISO. Από 
τότε αποτελεί σηµείο αναφοράς για τον τοµέα σχετικά µε θέµατα ασφάλειας δικτύων. 

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

1.3 Περιγραφή του µοντέλου 

Το µοντέλο αυτό αποτελείται από επτά επίπεδα όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.1. Για κάθε επίπεδο του 
µοντέλου δίνεται και η περιγραφή του, ξεκινώντας από το κατώτατο επίπεδο.  

(1) Το Φυσικό Επίπεδο – Physical Layer : 

Το φυσικό επίπεδο (physical layer) βρίσκεται πάνω από το φυσικό µέσο και ασχολείται µε τη 
µετάδοση ανεπεξέργαστων (raw) δυαδικών ψηφίων µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας. Τα ζητήµατα 
σχεδίασης σχετίζονται µε την εξασφάλιση του ότι, όταν η µία πλευρά στέλνει το bit 1, αυτό θα 
λαµβάνεται από την άλλη πλευρά ως bit 1 και όχι ως bit 0. Ασχολείται κυρίως µε τις µηχανικές, 
ηλεκτρονικές και χρονικές διασυνδέσεις όπως τα επίπεδα τάσης, τον χρονισµό κτλ, καθώς και µε το 
φυσικό µέσο µετάδοσης, το οποίο βρίσκεται κάτω από αυτό. 

(2) Το Επίπεδο Σύνδεσης Μετάδοσης ∆εδοµένων – Data Link Layer :   

Η κύρια λειτουργία του, σε γενικές γραµµές είναι, ο έλεγχος και η διόρθωση σφαλµάτων. Πιο 
συγκεκριµένα, ο κυρίως στόχος του επιπέδου σύνδεσης µετάδοσης δεδοµένων είναι να 
µετασχηµατίζει µια υπηρεσία µετάδοσης ανεπεξέργαστων δεδοµένων σε µια γραµµή η οποία να 
φαίνεται στο επίπεδο δικτύου ότι δεν έχει τον κίνδυνο µη εντοπισµένων σφαλµάτων µετάδοσης. Ο 
στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε το να βάζουµε τον αποστολέα να τεµαχίζει τα δεδοµένα εισόδου σε 
πλαίσια δεδοµένων (data frames) — µε τυπικό µέγεθος λίγες εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες bytes, να 
οριοθετείται η αρχή και το τέλος του κάθε frame και να µεταδίδει τα πλαίσια µε τη σειρά. Αν η 
υπηρεσία είναι αξιόπιστη, ο παραλήπτης επιβεβαιώνει την ορθή λήψη κάθε πλαισίου επιστρέφοντας 
ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης (acknowledgment frame). 

Ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται στο επίπεδο σύνδεσης µετάδοσης δεδοµένων (καθώς και στα 
περισσότερα ανώτερα επίπεδα) είναι το πώς µπορεί να αποτραπεί ένας γρήγορος αποστολέας από το 
να κατακλύσει µε δεδοµένα έναν αργό παραλήπτη. Συχνά απαιτείται κάποιος µηχανισµός ρύθµισης 
της κυκλοφορίας, έτσι ώστε ο αποστολέας να µαθαίνει πόσο χώρο προσωρινής αποθήκευσης διαθέτει 
ανά πάσα στιγµή ο παραλήπτης. Πολλές φορές οι µηχανισµοί ρύθµισης της κυκλοφορίας και 
διαχείρισης των σφαλµάτων είναι ενοποιηµένοι. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                    

Γεωργιάδου Μαρίνα –   Ζιαζιάς Αθανάσιος      15

(3) Το Επίπεδο ∆ικτύου – Network Layer :   

Έχει ως κύρια λειτουργία του τον έλεγχο της λειτουργίας του υποδικτύου. Ένα βασικό ζήτηµα 
σχεδίασης είναι ο καθορισµός του τρόπου δροµολόγησης των πακέτων από την προέλευση προς τον 
προορισµό τους. Τα δροµολόγια µπορεί να βασίζονται σε στατικούς πίνακες οι οποίοι είναι 
προσαρµοσµένοι στο δίκτυο και µεταβάλλονται σπάνια. Μπορεί επίσης να προσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε συνόδου, για παράδειγµα, στην αρχή µιας περιόδου εργασίας τερµατικού (δηλαδή, όταν 
πραγµατοποιείται µια σύνδεση σε κάποια αποµακρυσµένη µηχανή). Τέλος, µπορεί να είναι εντελώς 
δυναµικά, δηλαδή να καθορίζονται εκ νέου για κάθε πακέτο, έτσι ώστε να αντανακλούν το τρέχον 
φορτίο του δικτύου. 

Αν υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα στο υποδίκτυο την ίδια χρονική στιγµή, θα αρχίσουν να 
"παρεµποδίζουν" το ένα το άλλο, δηµιουργώντας συµφόρηση. Ο έλεγχος της συµφόρησης ανήκει και 
αυτός στο επίπεδο δικτύου. Γενικότερα, η παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών (καθυστέρηση, χρόνος 
διέλευσης, παραµόρφωση χρονισµού, κ.λπ.) είναι επίσης θέµα του επίπεδου δικτύου. 
Όταν ένα πακέτο πρέπει να ταξιδέψει από ένα δίκτυο σε κάποιο άλλο προκειµένου να φτάσει στον 

προορισµό του, µπορεί να εµφανιστούν πολλά προβλήµατα. Η διευθυνσιοδότηση που 
χρησιµοποιείται από το δεύτερο δίκτυο µπορεί να διαφέρει από εκείνη του πρώτου. Το δεύτερο 
δίκτυο µπορεί να µη δεχτεί καθόλου το πακέτο, αν αυτό είναι πολύ µεγάλο. Μπορεί ακόµα να 
διαφέρουν τα πρωτόκολλα, και ούτω καθεξής. Είναι θέµα του επιπέδου δικτύου να ξεπεράσει όλα 
αυτά τα προβλήµατα, επιτρέποντας έτσι τη διασύνδεση ετερογενών δικτύων. 
Στα δίκτυα εκποµπής (broadcast networks) το πρόβληµα της δροµολόγησης είναι απλό, έτσι το 

επίπεδο δικτύου είναι συνήθως υποτυπώδες ή ακόµη και ανύπαρκτο. 

(4) Το Επίπεδο Μεταφοράς – Transport Layer :  

Η βασική λειτουργία του επιπέδου µεταφοράς είναι να δέχεται δεδοµένα από το ανώτερο επίπεδο 
(session layer), να τα τεµαχίζει αν χρειάζεται σε µικρότερα τµήµατα, να τα µεταβιβάζει στο επίπεδο 
δικτύου (network layer), και να εξασφαλίζει ότι όλα αυτά τα τµήµατα φτάνουν σωστά στο άλλο 
άκρο. Επιπρόσθετα, όλα αυτά πρέπει να γίνονται µε αποδοτικό τρόπο και έτσι ώστε να 
αποµονώνονται τα ανώτερα επίπεδα από τις αναπόφευκτες τεχνολογικές αλλαγές που προκύπτουν 
στο χρησιµοποιούµενο υλικό.  

Επιπλέον, το επίπεδο µεταφοράς καθορίζει τον τύπο της υπηρεσίας που θα παρέχεται στο επίπεδο 
συνόδου και, τελικά, στους χρήστες του δικτύου. Ο πιο δηµοφιλής τύπος σύνδεσης στο επίπεδο 
µεταφοράς είναι ένα «απαλλαγµένο από σφάλµατα κανάλι» από σηµείο σε σηµείο, το οποίο 
παραδίδει µηνύµατα ή byte µε τη σειρά που στάλθηκαν. Άλλα πιθανά είδη υπηρεσίας µεταφοράς 
είναι η µεταφορά µεµονωµένων µηνυµάτων χωρίς εγγυήσεις για τη σειρά µετάδοσης τους, και η 
εκποµπή µηνυµάτων σε πολλαπλούς προορισµούς. Ο τύπος της υπηρεσίας καθορίζεται όταν 
εγκαθιδρύεται η σύνδεση.   

Το επίπεδο µεταφοράς είναι ένα πραγµατικό επίπεδο "απ’ άκρου εις άκρο" (end-to-end), δηλαδή 
από την προέλευση έως τον προορισµό. Με άλλα λόγια, ένα πρόγραµµα στη µηχανή προέλευσης 
πραγµατοποιεί σύνοδο µε ένα παρόµοιο πρόγραµµα στη µηχανή προορισµού, χρησιµοποιώντας τις 
κεφαλίδες των µηνυµάτων και τα µηνύµατα ελέγχου.  
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(5) Το Επίπεδο Συνόδου ή Επίπεδο Περιόδου Σύνδεσης – Session Layer :  

Το επίπεδο συνόδου ή επίπεδο περιόδου σύνδεσης (session layer) έχει ως κύρια λειτουργία την 
αποκατάσταση συνόδων (sessions) µεταξύ χρηστών διαφορετικών µηχανών. Οι σύνοδοι προσφέρουν 
διάφορες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαµβάνονται ο έλεγχος διαλόγου (dialog control, η 
παρακολούθηση του ποιος έχει σειρά να µεταδώσει), η διαχείριση σκυτάλης (token management, η 
αποτροπή των δύο πλευρών από το να επιχειρήσουν ταυτόχρονα την εκτέλεση της ίδιας κρίσιµης 
λειτουργίας), και ο συγχρονισµός (synchronization, η τήρηση σηµείων ελέγχου σε µακρόχρονες 
µεταδόσεις έτσι ώστε αυτές να µπορούν να συνεχιστούν από το σηµείο όπου διακόπηκαν, µετά από 
µια κατάρρευση του συστήµατος).   

(6) Το Επίπεδο Παρουσίασης – Presentation Layer :   

Σε αντίθεση µε τα κατώτερα επίπεδα, που ασχολούνται κυρίως µε τη µεταφορά bit, το επίπεδο 
παρουσίασης ασχολείται µε τη σύνταξη και τη σηµασιολογία των µεταδιδοµένων πληροφοριών. Για 
να είναι εφικτή η επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών που χρησιµοποιούν διαφορετικές 
αναπαραστάσεις δεδοµένων, µπορούν να οριστούν µε αφαιρετικό τρόπο οι δοµές δεδοµένων που θα 
ανταλλάσσονται, µαζί µε µια τυποποιηµένη κωδικοποίηση που θα χρησιµοποιείται "µέσα στο 
καλώδιο". Το επίπεδο παρουσίασης διαχειρίζεται αυτές τις αφαιρετικές δοµές δεδοµένων και 
επιτρέπει τον ορισµό και την ανταλλαγή δοµών δεδοµένων υψηλού επιπέδου (για παράδειγµα, 
τραπεζικών εγγραφών). Ποιο απλά, η κύρια λειτουργία του είναι η παροχή γενικών η σταθερών 
λύσεων σε προβλήµατα που συναντούν συχνά οι χρήστες του δικτύου, όπως η µετατροπή από ASCII 
σε Unicode. 

(7) Το Επίπεδο Εφαρµογών – Application Layer :   

Το επίπεδο εφαρµογών έχει ως κύριο σκοπό του την υποστήριξη µια ποικιλίας πρωτοκόλλων που 
χρησιµοποιούνται τακτικά από τους χρήστες. Ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο εφαρµογής 
είναι το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερ-κειµένου ή HTTP (HyperText Transfer Protocol), το οποίο 
είναι η βάση του Παγκόσµιου Ιστού. Όταν ένα πρόγραµµα πλοήγησης (browser) αιτείται πρόσβαση 
σε µια ιστοσελίδα, στέλνει το όνοµα της επιθυµητής σελίδας στο διακοµιστή χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο HTTP. Ο διακοµιστής επιστρέφει στη συνέχεια τη σελίδα αυτή. Άλλα πρωτόκολλα 
εφαρµογών χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά αρχείων, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, και τις οµάδες 
ειδήσεων δικτύου. 

Οι αρχές που εφαρµόστηκαν και προέκυψαν τα επίπεδα αυτά είναι: 
1. Σε όποιο σηµείο χρειαστεί µια διαφορετική λογική αφαίρεση πρέπει να δηµιουργείται ένα επίπεδο. 
2. Κάθε επίπεδο πρέπει να εκτελεί µια σαφώς καθορισµένη λειτουργία. 
3. Η λειτουργία κάθε επιπέδου πρέπει να επιλέγεται µε στόχο τον καθορισµό διεθνώς τυποποιηµένων 

πρωτοκόλλων. 
4. Τα σύνορα των επιπέδων πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ροή πληροφοριών 

µέσω της διασύνδεσης των επιπέδων. 
5. Το πλήθος των επιπέδων πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο έτσι ώστε να µη χρειάζεται να 

ανακατεύονται χωρίς λόγο διαφορετικές λειτουργίες στο ίδιο επίπεδο, και ταυτόχρονα αρκετά 
µικρό έτσι ώστε η αρχιτεκτονική να µη γίνεται άβολη. 
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1.3Υπηρεσίες Ασφάλειας της αρχιτεκτονικής OSI. 

Οι υπηρεσίες ασφάλειας που προσφέρει η αρχιτεκτονική OSI διαχωρίζονται σε 5 κλάσεις (classes). 
Ο διαχωρισµός αυτό κινείται στο ίδιο πεδίο µε τον παραπάνω διαχωρισµό σε επίπεδα. Έχει ως στόχο 
την επίτευξη της λειτουργικότητας του σχεδιασµού και της υλοποίησης των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Ακολουθεί πίνακας περιγραφής των κλάσεων και επεξήγησης της κάθε µιας. 

Πίνακας Περιγραφής των Κλάσεων Υπηρεσιών Ασφάλειας OSI 
1. Αυθεντικοποίηση  1. Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Οµότιµης Οντότητας. 

2. Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Προέλευσης των ∆εδοµένων. 

    
2. Έλεγχος  

Προσπέλασης 
 Υπηρεσία Ελέγχου Προσπέλασης. 

    
3. Εµπιστευτικότητα   

∆εδοµένων 
 1. Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Συνόδου. 

2. Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Μη Εγκατεστηµένης Συνόδου. 
3. Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Επιλεγµένου Πεδίου. 
4. Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Ροής Κίνησης ∆ικτύου. 

    
4. Ακεραιότητα  

∆εδοµένων 
 1. Υπηρεσία Ακεραιότητας Συνόδου µε Αποκατάσταση. 

2. Υπηρεσία Ακεραιότητας Συνόδου Χωρίς Αποκατάσταση. 
3. Υπηρεσία Ακεραιότητας Συνόδου ς Επιλεγµένου Πεδίου. 
4. Υπηρεσία Ακεραιότητας Μη Εγκατεστηµένης Συνόδου 
5. Υπηρεσία Ακεραιότητας Επιλεγµένου Πεδίου Μη Εγκατεστηµένης 

Συνόδου. 
    
5. Μη Αποποίηση  1. Μη Αποποίηση Με Απόδειξη Προέλευσης. 

2. Μη Αποποίηση Με Απόδειξη Παράδοσης. 
    

 

Αναλυτική Παρουσίαση:  

1) Η Αυθεντικοποίηση (authentication) ως στόχο της έχει την πιστοποίηση της ταυτότητας µιας 
οντότητας και την διασφάλιση της γνησιότητας των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ 
των στελεχών µιας επικοινωνίας. 

Χωρίζεται σε 2 είδη υπηρεσιών:  

α)  Αυθεντικοποίηση Οµότιµης Οντότητας (Peer Entity Authentication): Υπηρεσία που 
ελέγχει αν µια οντότητα που συµµετέχει σε µια επικοινωνία είναι αυτή που ισχυρίζεται 
πως είναι. Συγκεκριµένα, διασφαλίζει πως µια οντότητα δε θα προσπαθήσει να 
προσποιηθεί ότι είναι µία άλλη οντότητα ή να πραγµατοποιήσει µία µη εξουσιοδοτηµένη 
επανάληψη µηνύµατος. Η αυθεντικοποίηση οµότιµης οντότητας λαµβάνει χώρα συνήθως 
είτε κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης µιας συνόδου, είτε σπανιότερα κατά τη 
διάρκεια της φάσης µεταφοράς των δεδοµένων. 

β)  Αυθεντικοποίηση Προέλευσης ∆εδοµένων (Data Origin Authentication): Υπηρεσία που ως 
λειτουργία έχει την πιστοποίηση της πηγής προέλευσης ενός µηνύµατος µε βάση τον 
ισχυρισµό του. Αυτή η υπηρεσία δεν προσφέρει διασφάλιση έναντι επανάληψης ή 
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τροποποίησης των µηνυµάτων κατά τη µετάδοση. Τέτοιου είδους υπηρεσίες 
προσφέρονται συνήθως σε συνδυασµό µε την ακεραιότητα δεδοµένων. Η 
αυθεντικοποίηση προέλευσης δεδοµένων συνήθως παρέχεται κατά τη διάρκεια της φάσης 
µεταφοράς δεδοµένων. 

2) Ο Έλεγχος Προσπέλασης (Access Control) είναι υπηρεσία που στοχεύει στην διασφάλιση 
της ακεραιότητας των πόρων του συστήµατος και της προσπέλασης τους µόνο από 
εξουσιοδοτηµένες οντότητες. Οι υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης συνεργάζονται µε τις 
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αφού για να παραχωρηθούν τα κατάλληλα δικαιώµατα 
πρόσβασης σε κάποιους πόρους θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάλληλη αυθεντικοποίηση. 

3) Η Εµπιστευτικότητα ∆εδοµένων (Data Confidentiality) είναι υπηρεσία που στοχεύει στην 
πλήρη απόκρυψη δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες. Οι λειτουργίες που 
παρέχει εφαρµόζονται σε µέρος του πακέτου ή σε ολόκληρο το πακέτο. Ποιο αναλυτικά οι 
υπηρεσίες που περιλαµβάνει είναι οι ακόλουθες:  

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

β)  Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας µη Εγκατεστηµένης Σύνδεσης (Connectionless 
Confidentiality Service): Η υπηρεσία παρέχει εµπιστευτικότητα µεµονωµένων τµηµάτων 
δεδοµένων. 

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

δ)  Υπηρεσία Εµπιστευτικότητας Ροής Κίνησης (Traffic Flow Confidentiality Service): H 
υπηρεσία παρέχει προστασία πληροφοριών που µπορούν να αποκαλυφθούν ή να 
προκύψουν από επιθέσεις 
τύπου ανάλυσης κυκλοφορίας (traffic analysis). 

4) Η Ακεραιότητα ∆εδοµένων (Data Integrity) εξασφαλίζει την ακεραιότητα των µεταδοµένων 
δεδοµένων κατά την µετάδοσή τους, δηλαδή ότι τα δεδοµένα δεν έχουν τροποποιηθεί από 
µη-εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι λειτουργίες που παρέχει εφαρµόζονται σε µέρος του 
πακέτου ή σε ολόκληρο το πακέτο. Και σε αυτή την περίπτωση οι ανάλογοι µηχανισµοί 
µπορούν να εφαρµοστούν είτε σε ολόκληρο το µήνυµα ή σε ένα τµήµα του, όπως και 
παραπάνω. 

α)  Υπηρεσία Ακεραιότητας Σύνδεσης µε Αποκατάσταση (Connection Integrity Service With 
Recovery): Η υπηρεσία παρέχει ακεραιότητα των δεδοµένων µιας σύνδεσης. ∆ιασφαλίζει 
την δυνατότητα της πιθανής ανάκτησης των δεδοµένων υπό ορισµένες συνθήκες. 

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

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

δ)  Υπηρεσία Ακεραιότητας Άνευ Εγκατάστασης Σύνδεσης (Connectionless Integrity Service): 
Η υπηρεσία παρέχει ακεραιότητα µεµονωµένων τµηµάτων δεδοµένων. 
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δ)  Υπηρεσία Ακεραιότητας Επιλεγµένου Πεδίου Άνευ Εγκατάστασης Σύνδεσης (Selected Field 
Connectionless Integrity Service): Η υπηρεσία παρέχει ακεραιότητα συγκεκριµένων 
πεδίων σε µεµονωµένα τµήµατα δεδοµένων. 

5) Η Μη-Αποποίηση (non-repudiation) διασφαλίζει πως µια οντότητα δεν θα µπορέσει να 
αρνηθεί τόσο την αποστολή όσο και την παραλαβή κάποιου µηνύµατος. Οι υπηρεσίες µη-
αποποίησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στις συναλλαγές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. 

Χωρίζεται και αυτή σε 2 είδη υπηρεσιών:  

α)  Μη Αποποίηση Με Απόδειξη Προελεύσεως (Non - Repudiation With Proof Of Origin): Η 
υπηρεσία αυτή παρέχει στον παραλήπτη πιστοποίηση της προέλευσης των µηνυµάτων που 
παραλαµβάνει. 

β)  Μη αποποίηση µε Απόδειξη Παραδόσεως (Non-Repudiation With Proof Of Delivery): Η 
υπηρεσία  αυτή παρέχει στον αποστολέα πιστοποίηση της παράδοσης των µηνυµάτων που 
αποστέλλει. 

Ακολουθεί µια παρουσίαση των κλάσεων και των επιπέδων OSI µε οµαδοποίηση ως προς τα επίπεδα:  

 
Αντιστοίχιση των Κλάσεων στα Επίπεδα 

 Επίπεδο – Layer  Υπηρεσία-ες 

7. Εφαρµογής 
(Application) 

 Αυθεντικοποίηση 
Έλεγχος Προσπέλασης 
Εµπιστευτικότητα  ∆εδοµένων 
Ακεραιότητα  ∆εδοµένων 
Μη Αποποίηση 

    
6. Παρουσίασης 

(Presentation) 
 Εµπιστευτικότητα  ∆εδοµένων 

    
5. Συνόδου 

(Session) 
 - 

    
4. Μεταφοράς 

(Transport) 
 Αυθεντικοποίηση 

Έλεγχος Προσπέλασης 
Εµπιστευτικότητα  ∆εδοµένων 
Ακεραιότητα  ∆εδοµένων 

    
3. ∆ικτύου 

(Network) 
 Αυθεντικοποίηση 

Έλεγχος Προσπέλασης 
Εµπιστευτικότητα  ∆εδοµένων 
Ακεραιότητα  ∆εδοµένων 

    
2. Σύνδεσης 

∆εδοµένων 
(Data Link) 

 Αυθεντικοποίηση 
Έλεγχος Προσπέλασης 
Εµπιστευτικότητα  ∆εδοµένων 
Ακεραιότητα  ∆εδοµένων 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                    

Γεωργιάδου Μαρίνα –   Ζιαζιάς Αθανάσιος      20

    
1. Φυσικό 

(Physical) 
 Εµπιστευτικότητα  ∆εδοµένων 

    
 

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Ασφάλειας 

Οι τεχνολογίες ασφάλειας που προσφέρονται σε διάφορα επίπεδα του µοντέλου OSI-ISO είναι: 

1) Επίπεδο εφαρµογής: Συµµετρική και Μη-συµµετρική κρυπτογραφία, Ψηφιακές Υπογραφές, 
Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Αρχές Πιστοποίησης, ∆ιαχείριση κλειδιών, Αλγόριθµοι 
Κρυπτογράφησης. Περιγράφονται στο κεφάλαιο 2. 

2) Επίπεδο Σύνδεσης: S-HTTP, SSL, S-MIME, PGP, Firewalls 

Περιγραφή των τεχνολογιών που προσφέρονται στο Επίπεδο Σύνδεσης, εν συντοµία :  

(1) S-HTTP (Secure Hyper-Text Transfer Protocol) : Πρόκειται για σύστηµα ασφαλείας των 
πληροφοριών που υπάρχουν/µεταδίδονται µέσω WWW. Χρησιµοποιεί την µέθοδο δηµόσιου-
ιδιωτικού κλειδιού. Αποτελεί µια επέκταση του πρωτοκόλου HTTP και αναπτύχθηκε από τον 
οργανισµό CommerceNet. Προσφέρει διάφορες τεχνικές ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση µε 
βάση τους αλγόριθµους RSA που προβλέπεται να αποτελέσουν την βάση πολλών µεθόδων 
πληρωµής µέσω δικτύου. 

(2) SSL (Secure Socket Layer) : Είναι ένα Internet socket-layer communication interface που 
επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία αγοραστή και πωλητή. Η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί 
από την Netscape Communications Corporation. Πληρέστερη αναφορά του στο κεφάλαιο 4. 

(3) S-MIME (Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions) : είναι µια ασφαλής µέθοδος για να 
στέλνει κάποιος µηνύµατα χρησιµοποιώντας το σύστηµα κρυπτογράφησης RSA (Rivest-
Shamir-Adleman). Υποστηρίζεται από τις νεότερες εκδόσεις των browsers. Βασίζεται στη 
χρήση ενός ψηφιακού φακέλου (digital envelope). Το µήνυµα κρυπτογραφείται µε ένα 
συµµετρικό αλγόριθµο, όπως DES ή RC2. Το συµµετρικό κλειδί κρυπτογραφείται µε το 
δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και µαζί µε το κρυπτογραφηµένο µήνυµα τοποθετούνται στον 
ψηφιακό φάκελο για να σταλούν στον παραλήπτη. 

(4) PGP (Pretty Good Privacy) : είναι ένα δηµοφιλές πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για να 
κρυπτογραφεί και να αποκρυπτογραφεί ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mails). Πληρέστερη 
αναφορά του στο κεφάλαιο 3. 

(5) Firewalls - Τείχος Προστασίας : Τα Firewalls είναι συστήµατα που περιλαµβάνουν φίλτρα για 
µπλοκάρισµα και παρακολούθηση της µετάδοσης συγκεκριµένων πακέτων δεδοµένων, 
gateways για προώθηση των αποδεκτών πακέτων και application proxies που εκτελούν έλεγχο 
ειδικής πρόσβασης σε εφαρµογές, παρακολούθηση και αναφορά. Γίνεται αναφορά του στο 
κεφάλαιο 5. 
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           Κεφάλαιο 

 

                                              «Βασικά Θέµατα Κρυπτογραφίας 

             -Συµµετρικά Κρυπτοσυστήµατα  
                                   -Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα» 

                                                       «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»  
                                                                                    Αρχαίο απόφθεγµα  

                                                                                    Όχι πια…  
 

«Τίποτα δε µένει κρυφό. Ή µήπως όχι; Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο τότε όλοι αυτοί που ασχολούνται µε θέµατα 
κρυπτογραφίας θα έχαναν τη δουλειά τους. Το θέµα του απορρήτου (secrecy) είναι αρκετά επίκαιρο, µιας 
που όλο και περισσότερες συναλλαγές γίνονται από απόσταση – µε το Internet να τείνει να αποκτήσει την 

πρωτοκαθεδρία- και εποµένως όλο και περισσότερες ευαίσθητες πληροφορίες διακινούνται. Πολλές φορές η 
ασφάλεια στο δίκτυο ταυτίζεται µε το απόρρητο, αλλά όχι και τόσο εύστοχα.»  

 
 
 
2.1 Εισαγωγή        

2.2 Ασφάλεια στο δίκτυο 

2.3 Κρυπτογραφία  

2.4 Τα Κλασσικά Κρυπτοσυστήµατα  

2.5 Τα Μοντέρνα Κρυπτοσυστήµατα 
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2.1 Εισαγωγή 

Από το µακρινό παρελθόν οι ασφαλές µεταδόσεις πληροφοριών και µηνυµάτων  απασχόλησε τους 
ανθρώπους και εξακολουθούν να τους απασχολούν έως σήµερα δηλ. την µετάδοση πληροφοριών χωρίς να 
γίνεται αντιληπτή από τρίτους, η εξασφάλιση της δυνατότητας να µην µπορεί να διαβαστεί το µήνυµα στην 
περίπτωση που η µετάδοση γίνει αντιληπτή καθώς και η απόδειξη της αυθεντικής αποστολής ενός 
µηνύµατος. Τα προβλήµατα αυτά, θα εξακολουθούν να υπάρχουν, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα 
προσπαθούν να προστατέψουν τα δικαιώµατά τους και κάποιοι που θα προσπαθούν να τα παραβιάσουν. 
Στη σύγχρονη εποχή, τα προβλήµατα αυτά µεταφέρονται στο χώρο των ψηφιακών δεδοµένων. Σύγχρονες 
υπολογιστικές µηχανές, µε υψηλές δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών, 
χρησιµοποιούνται τόσο για να εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα όσο και για να την παρακάµπτουν. 

Στην σηµερινή εποχή η πραγµατικότητα επιβάλλει την ανάπτυξη του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό 
εµπόριο, οι συναλλαγές και η µετάδοση εµπιστευτικών δεδοµένων κτλ., και ειδικοτερα την ύπαρξη 
µηχανισµών προστασίας του απαραβίαστου του προσωπικού και του επαγγελµατικού απορρήτου των 
συναλλασσόµενων χρηστών. Επιβάλλει µηχανισµούς ασφάλειας στις συναλλαγές, ασφάλειας η οποία 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την υπογραφή, την ταυτοποίηση δηλαδή των συναλλασσόµενων. 

Λόγοι οι οποίοι καθιστούν την ασφάλεια στην ηλεκτρονική επικοινωνία επιτακτική, είναι η ευκολία που 
παρέχεται µέσω ενός ανοικτού δικτύου, όπως είναι το Internet στην:  

α) παρακολούθηση της επικοινωνίας από τρίτους- ωτακουστές  (eavesdroppirs) 

 β) αλλοίωση του περιεχοµένου του µεταφερόµενου µηνύµατος-ψευδές µήνυµα  (fake message)  

γ) η όχι πάντα δυνατή εξακρίβωση της ταυτότητας των επικοινωνούντων µερών ιδιωτικότητα  (privacy) 
καθιστά πιθανή µία επίθεση πλαστοπροσωπίας (impersonation). 

Η κρυπτογραφία αποτέλεσε πανάρχαια µέθοδο εξασφάλισης της εµπιστευτικότητας των συναλλαγών, 
όπως θα δούµε παρακάτω στην ενότητα 2.3 ιστορική της  διαδροµή. Μια από τις µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται για την ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών στο σύγχρονο περιβάλλον, είναι η 
κρυπτογραφία. Εξακολουθεί επίσης, έως και σήµερα να συµβάλλει στον παραπάνω στόχο, καθώς η ίδια 
αποτελεί µια πολύ βασική τεχνολογία στον τοµέα της ασφάλειας του Internet. Ειδικότερα, µε τη χρήση της 
τεχνολογίας της κρυπτογραφίας, δηµιουργούνται οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές ή αλλιώς 
λεγόµενες ψηφιακές υπογραφές. 

2.2 Ασφάλεια στο δίκτυο  

Οι απειλές (threats) ασφάλειας δικτύου χωρίζονται  σε δύο κατηγορίες. Οι παθητικές απειλές, που µερικές 
φορές αναφέρονται ως παρακολούθηση (eavesdropping)τ περιλαµβάνουν απόπειρες από έναν επιτιθέµενο να 
αποκτήσει πληροφορία σχετικά µε το µήνυµα που διακινείται σε µία επικοινωνία. Οι ενεργητικές απειλές 
περιλαµβάνουν κάποια τροποποίηση των µεταδιδόµενων δεδοµένων ή τη δηµιουργία ψεύτικων µεταδόσεων. 

 

Το πιο σηµαντικό αυτοµατοποιηµένο εργαλείο, µε διαφορά, για ασφάλεια δικτύου και επικοινωνιών είναι η 
κρυπτογράφηση. Με συµβατική κρυπτογράφηση, τα δύο µέρη µοιράζονται ένα µοναδικό κλειδί 
κρυπτογράφησης/ αποκρυπτογράφησης. Η κυριότερη πρόκληση µε τη συµβατική κρυπτογράφηση είναι η 
διανοµή και η προστασία των κλειδιών. Ένα σχήµα κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού περιλαµβάνει δύο 
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κλειδιά, ένα για κρυπτογράφηση και ένα για αποκρυπτογράφηση. Το ένα από τα κλειδιά διατηρείται από τον  

 

ιδιοκτήτη κρυφό και το άλλο είναι δηµόσιο. 

 Η συµβατική κρυπτογράφηση και η κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού συχνά συνδυάζονται σε εφαρµογές 
ασφαλούς διαδικτύωσης. Η συµβατική κρυπτογράφηση χρησιµοποιείται για να κρυπτογραφεί δεδοµένα, 
χρησιµοποιώντας ένα µίας χρήσης ή µικρής διάρκειας κλειδί συνόδου (session key). Το κλειδί συνόδου µπορεί 
να διανεµηθεί από ένα έµπιστο κέντρο διανοµής κλειδιού ή να µεταδοθεί σε κρυπτογραφηµένη µορφή 
χρησιµοποιώντας κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού. Η κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού διαθέτει την 
επιπλέον δυνατότητα να δηµιουργεί ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες µπορούν να πιστοποιήσουν την πηγή των 
µεταδοµένων µηνυµάτων! 

 

2.2.1 Απαιτήσεις ασφάλειας και επιθέσεις  

Για να καταλάβουµε τους τύπους των απειλών στην ασφάλεια, πρέπει να έχουµε έναν προσδιορισµό των 
απαιτήσεων ασφαλείας. Η ασφάλεια υπολογιστή και δικτύου απευθύνονται σε τρεις απαιτήσεις: 

• Εµπιστευτικότητα: Απαιτεί τα δεδοµένα να είναι προσβάσιµα για ανάγνωση µόνο από πιστοποιηµένες οµάδες. 
Αυτός ο τύπος πρόσβασης περιλαµβάνει εκτύπωση, απεικόνιση και άλλες µορφές εµφάνισης. 

• Ακεραιότητα: Απαιτεί τα δεδοµένα να µπορούν να τροποποιηθούν µόνο από πιστοποιηµένες οµάδες. Η 
τροποποίηση περιλαµβάνει εγγραφή, αλλαγή, αλλαγή κατάστασης, διαγραφή και δηµιουργία. 

• ∆ιαθεσιµότητα: Απαιτεί τα δεδοµένα να είναι διαθέσιµα µόνο σε πιστοποιηµένες οµάδες 

Μία χρήσιµη κατηγοριοποίηση των επιθέσεων στην ασφάλεια δικτύου αποτελούν τόσο οι παθητικές όσο  και 
οι ενεργητικές απειλές (Σχήµα 2.1). 
 
 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Σχήµα 2.1 
 
 
Την  ασφάλεια στο διαδίκτυο θα την ξανασυναντήσουµε  στο τέταρτο κεφάλαιο  για το πρωτόκολλο SSL 
(Secure Socket Layer) ή Ασφαλές Επίπεδο Υποδοχών. Το πρωτόκολλο αυτό είναι ένα από τα γνωστότερα 
πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιµοποιούνται για την διεκπεραίωση συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο. 
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2.3 Κρυπτογραφία  

Η λέξη κρυπτολογία αποτελείται από την ελληνική λέξη κρύπτο – κρυφός και την λέξη λόγος. Είναι ο 
τοµέας που ασχολείται µε την µελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας. Ο κύριος στόχος είναι να παρέχει 
µηχανισµούς για 2 ή περισσότερα µέλη να επικοινωνήσουν χωρίς κάποιος άλλος να είναι ικανός να διαβάζει 
την πληροφορία εκτός από τα µέλη. 

2.3.1 Ιστορική αναδροµή κρυπτογραφίας 

Η κρυπτογραφία είχε αρχικά την µορφή τέχνης που τα µυστικά της γνώριζαν λίγοι και εκλεκτοί. Η ιστορία 
της κρυπτογραφίας ξεκινά περίπου το 4000 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο περνά στην αρχαία Ελλάδα που 
έχουµε αναφορές της στο ιστορικό Πολύβιο και συνεχίζεται στον Ιούλιο Καίσαρα. Ο Ιούλιος Καίσαρας 
επινόησε έναν απλό κρυπτογραφικό αλγόριθµο για να επικοινωνεί µε τους επιτελείς του, µε µηνύµατα που 
δεν θα ήταν δυνατόν να τα διαβάσουν οι εχθροί του. Ο αλγόριθµος βασιζόταν στην αντικατάσταση κάθε 
γράµµατος του αλφαβήτου µε κάποιο άλλο, όχι όµως τυχαία επιλεγµένο. Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης 
είναι η ολίσθηση των γραµµάτων του αλφαβήτου προς τα δεξιά. Κάθε γράµµα αντικαθίσταται από κάποιο 
άλλο µε κάποιο κλειδί π.χ. 3. ∆ηλαδή, η κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος γίνεται µε αντικατάσταση κάθε 
γράµµατος από το γράµµα που βρίσκεται 3 θέσεις δεξιότερά του στο αλφάβητο. Θα µπορούσε το κλειδί να 
ήταν ο αριθµός 6, οπότε το κρυπτογραφηµένο κείµενο που θα προέκυπτε θα ήταν διαφορετικό. Έτσι, 
διατηρώντας τον ίδιο αλγόριθµο κρυπτογράφησης και επιλέγοντας διαφορετικό κλειδί παράγονται 
διαφορετικά κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. 

Ο πίνακας αντιστοιχίσεις των γραµµάτων, έχοντας ως κλειδί το 3, φαίνεται παρακάτω: 

 

Το γράµµα a b c d e f g h i j k v m n o p q r s t u v w x y z

Αντικαθίσταται από το γράµµα d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c
 

Αν, για παράδειγµα, το απλό κείµενο είναι η λέξη secret, θα προκύψει το κρυπτογράφηµα wigvix. Για να το 
αποκρυπτογραφήσει κάποιος θα πρέπει να αντιστρέψει τη διαδικασία κρυπτογράφησης, µε άλλα λόγια να 
αντικαταστήσει κάθε γράµµα µε αυτό που βρίσκεται 3 θέσεις αριστερότερά του στο αλφάβητο. Προφανώς, 
δεν αρκεί να ξέρει ότι ο κατάλληλος αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης είναι η ολίσθηση των γραµµάτων του 
αλφαβήτου προς τα αριστερά, αλλά πρέπει να γνωρίζει και πόσες θέσεις χρειάζεται να τα ολισθήσει. Πρέπει 
να γνωρίζει το κλειδί, που σε αυτήν την περίπτωση είναι ο αριθµός 3 

 

Από την στιγµή που η κρυπτογραφία άρχισε να χρησιµοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς και για 
απόκρυψη ζωτικής σηµασίας πληροφοριών, έπαψε να είναι απόκρυφη τέχνη και έτυχε της µελέτης τόσο 
αυτών που ήθελαν να αποκρύψουν τα µυστικά τους όσο και από αυτούς που ήθελαν να βρουν τρόπο να 
αποκαλύψουν τα µυστικά των αντιπάλων τους. Έτσι η κρυπτογραφία πέρασε στο πεδίο της επιστήµης. 
Κρυπτογράφοι και κρυπταναλυτές επιδόθηκαν σε έναν ανελέητο συναγωνισµό. Κάθε πρόοδος της 
κρυπτογραφίας συνοδευόταν από µια αντίστοιχη πρόοδο της κρυπτανάλυσης. Η κρυπτογραφία έγινε 
χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του στρατού των διπλωµατών και του κράτους µε σκοπό την διαφύλαξη 
εθνικών µυστικών και στρατηγικών. Όσο πιο πολύτιµα τα µυστικά τόσο πιο µεγάλη αξία αποκτούσε η 
ασφαλής φύλαξή τους. Στον 20ό αιώνα τα παραδείγµατα εκτεταµένης χρήσης κρυπτογραφικών τεχνικών 
είναι πολλά. 
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Την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στην Αµερική (δεκαετία του 20-30) το νεοσύστατο τότε σώµα FBI 
χρησιµοποίησε τεχνικές κρυπτογραφίας για να αποκρύπτει από τη µαφία τους τόπους παράδοσης µεγάλων 
φορτίων ποτών. 

 

∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι η έκβαση του δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου κρίθηκε υπέρ των 
συµµάχων εξαιτίας της ικανότητας τους να αποκρυπτογραφούν τα γερµανικά µηνύµατα και της 
ανικανότητας των Γερµανών να πράξουν κάτι ανάλογο µε τα συµµαχικά µηνύµατα. Είναι γνωστή άλλωστε η 
ιστορία της µηχανής ENIGMA που χρησιµοποίησαν οι Άγγλοι για να αποκρυπτογραφούν τα µηνύµατα του 
Γερµανικού επιτελείου προς τις αγέλες των υποβρυχίων τους στη Μεσόγειο αλλά και τον Ατλαντικό 
ωκεανό. 

 

Από την δεκαετία του 60 και µετά η κρυπτογραφία γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης 
των υπολογιστών, αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Έτσι λοιπόν, υπήρξε η ανάγκη για προστασία δεδοµένων 
σε ψηφιακή µορφή. Αρχίζοντας µε την εργασία του Feistel στην IBM στις αρχές της δεκαετίας του '70 και 
καταλήγοντας το 1977 µε την υιοθέτηση του Αµερικανικού οµοσπονδιακού προτύπου για την επεξεργασία 
των πληροφοριών την κρυπτογράφηση των µη-διαβαθµισµένων πληροφοριών, τον αλγόριθµο DES. 
Παραµένει µέχρι σήµερα το τυποποιηµένο µέσο για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου σε πολλά 
οικονοµικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο.  

 

Η πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη στην ιστορία της κρυπτογραφίας ήρθε το 1976 όταν ο Diffie και ο Hellman 
δηµοσίευσαν το “New directions in cryptography”. Αυτή η επιστηµονική δηµοσίευση εισήγαγε την 
επαναστατική έννοια τής κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού. Παρόλο που οι συγγραφείς δεν έκαναν 
πρακτική εφαρµογή του σχήµατος που πρότειναν, η αρχή είχε γίνει και το θέµα έτυχε µεγάλου 
ενδιαφέροντος από την κρυπτογραφική κοινότητα. 

 

Το 1978 οι Rivest, Shamir και Adleman ανακάλυψαν την πρώτη πρακτική εφαρµογή του προταθέντος 
σχήµατος. Ήταν το λεγόµενο σχήµα RSA και βασιζόταν σε ένα άλλο δύσκολο µαθηµατικό πρόβληµα, αυτό 
της δυσκολίας παραγοντοποίησης µεγάλων ακεραίων. Όπως ήταν φυσικό οι κρυπταναλυτές σήκωσαν τα 
µανίκια και άρχισαν να ψάχνουν πιο αποτελεσµατικούς τρόπους παραγοντοποίησης. Παρά τις µεγάλες 
προόδους τους κυρίως την δεκαετία του 80 το RSA παρέµεινε ακόµα ασφαλές! Μια από τις σηµαντικότερες 
προσφορές της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού ήταν και η ψηφιακή υπογραφή. 
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2.3.2 Κρυπτολογία 

Η Κρυπτολογία χωρίζεται σε 2 επιµέρους ενότητες: 

1. Κρυπτογραφία: η επιστήµη που ασχολείται µε τους µαθηµατικούς µετασχηµατισµούς για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας της πληροφορίας 

2. Κρυπτανάλυση: η επιστήµη που ασχολείται µε την ανάλυση και την διάσπαση των 
Κρυπτοσυστηµάτων 

1. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειµενικοί σκοποί): 

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

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

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

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

2. Στην κρυπτανάλυση ασχολείται  µε τα κρυπτοσυστήµατα που χωρίζονται σε 2 µεγάλες κατηγορίες τα 

οποία είναι τα εξής  (Σχήµα 2.2):  

 α) τα Κλασσικά Κρυπτοσυστήµατα  

 β) τα Μοντέρνα Κρυπτοσυστήµατα 

  
 
                                                            Σχήµα 2.2 
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2.4 Τα Κλασσικά Κρυπτοσυστήµατα  

 

Τα Κλασσικά Κρυπτοσυστήµατα  χωρίζονται σε 2 κατηγορίες  οι οποίες είναι τα  εξής (Σχήµα 2.3):   

I. αναδιάταξη (α. Πολυσταδιακές και β. Μονοσταδιακές ) 

II. αντικατάσταση (α. Μονοαλφαβητικής, β. Πολυαλφαβητικής, γ. Πολυγραµµατικής, δ. Οµοφωνικής) 

 
 
 

 
 
    Σχήµα 2.3 
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2.4.1 Κρυπτοσυστήµατα  Αναδιάταξης  
 
Τα κρυπτογραφήµατα αντικατάστασης διατηρούν τη σειρά των συµβόλων του καθαρού κειµένου αλλά 
παραποιούν τα ίδια τα σύµβολα. Τα κρυπτογραφήµατα αναδιάταξης αλλάζουν τη σειρά των συµβόλων, 
χωρίς να τα παραποιούν. 
 
Η κρυπτογράφηση γίνεται ως εξής:  
 
Αρχικά τοποθετούµε το καθαρό κείµενο σε έναν πίνακα. Από κάθε γραµµή αντλούµε τα γράµµατα που 
απαρτίζουν το κρυπτογραφηµένο κείµενο µε διαφορετική σειρά που γράφεται στο καθαρό κείµενο. Με τον 
τρόπο αυτό καταφέρνουµε να αναδιατάξουµε τα γράµµατα του καθαρού κειµένου για τη παραγωγή του 
κρυπτογραφήµατος. Το κλειδί σε αυτή τη περίπτωση είναι η σειρά µε την οποία λαµβάνουµε τα 
κρυπτογραφηµένα σύµβολα και ο αριθµός των στηλών του πίνακα. Ένας τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να 
καθορίσουµε το κλειδί είναι χρησιµοποιώντας κωδικές λέξεις ή φράσεις των οποίων τα γράµµατα 
καθορίζουν τη σειρά ανάλογα µε τη θέση τους στην αλφάβητο.  
 
Η παραβίαση και αυτού του κρυπτογραφήµατος γίνεται µε χρήση των στατιστικών ιδιοτήτων της 
χρησιµοποιούµενης γλώσσας και µε εύρεση του µέγεθους του κλειδιού. 
 
 
2.4.1.2 Κρυπτοσυστήµατα  Αντικατάστασης  
 
Σε ένα κρυπτογράφηµα αντικατάστασης κάθε γράµµα ή οµάδα γραµµάτων αντικαθίσταται από ένα άλλο 
γράµµα ή οµάδα γραµµάτων. Το παλαιότερο γνωστό κρυπτογράφηµα τέτοιου είδους είναι το 
κρυπτογράφηµα Καίσαρα. Σύµφωνα µ’ αυτή τη µέθοδο το αλφάβητο του κρυπτογραφηµένου κειµένου 
ολισθαίνει κατά 3 γράµµατα. Γενικότερα, µπορεί να γίνει ολίσθηση κατά k γράµµατα.  
 
Στη περίπτωση αυτή το k είναι το κλειδί του κρυπτογραφήµατος. Μπορούµε να ορίσουµε τη µέθοδο 
κρυπτογράφησης αντικαθιστώντας κάθε γράµµα µε ένα άλλο γράµµα χρησιµοποιώντας έναν οποιοδήποτε 
τυχαίο αλγόριθµο. 
 
Στη περίπτωση αυτή η µέθοδος ονοµάζεται µονοαλφαβητική αντικατάσταση και το κλειδί είναι η ακολουθία 
των γραµµάτων που αντιστοιχεί σε όλη την αλφάβητο. Ενώ η παραπάνω µέθοδος φαίνεται εκ πρώτης όψεως 
ασφαλής, εντούτοις, χρησιµοποιώντας τις στατιστικές ιδιότητας µιας γλώσσας µπορούµε εύκολα να 
σπάσουµε τον κώδικα. 
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2.5 ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα Μοντέρνα  Κρυπτοσυστήµατα  χωρίζονται σε 2 κατηγορίες  οι οποίες είναι τα  εξής:  

I. Συµµετρικά Κρυπτοσυστήµατα  

II. Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα  

2.5.1  Συµµετρική κρυπτογραφία 

Εισαγωγή για την Συµµετρική Κρυπτογραφία 

Χρησιµοποιεί  η συµµετρική κρυπτογραφία το ίδιο κλειδί τόσο για την κρυπτογράφηση, όσο και για την 
αποκρυπτογράφηση (Σχήµα α). Αρχικά, το κλειδί αυτό πρέπει να είναι γνωστό µόνο στα εξουσιοδοτηµένα 
µέρη και, άρα, απαιτείται ασφαλές µέσο για τη µετάδοσή του, για παράδειγµα µία προσωπική συνάντηση 
κατά την οποία θα συµφωνηθεί το κλειδί που θα χρησιµοποιείται. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η 
συµµετρική κρυπτογραφία είναι αναποτελεσµατική. 

 
Σχήµα α : Συµµετρική Κρυπτογραφία 

Στη συµµετρική Κρυπτογραφία υπάρχουν αρκετοί αλγόριθµοι, ο πιο γνωστός είναι ο Data Encryption 
Standard (DES), ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από την IBM και υιοθετήθηκε το 1977 από την κυβέρνηση 
των Η.Π.Α. ως το επίσηµο πρότυπο κρυπτογράφησης απόρρητων πληροφοριών.  

 Τα συστήµατα συµµετρικής κρυπτογραφίας προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ασφαλούς καναλιού για την 
ανταλλαγή των µυστικών κλειδιών δηλ. αυτά  που επιτρέπουν την ασφαλή ανταλλαγή κλειδιών µέσα από 
δηµόσια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται, µε περισσότερο διαδεδοµένο το σύστηµα Kerberos 
που έχει αναπτυχθεί στο MIT. 

Κανόνες Συµµετρικής Κρυπτογραφίας 

 Η συµβατική κρυπτογραφία (conventional cryptography) αναφερόµενη ως συµµετρική κρυπτογραφία 
(symmetric cryptography) ή κρυπτογραφία µυστικού κλειδιού (secret key cryptography) αποτελούσε το 
µοναδικό τύπο κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού. Ένα σχήµα συµβατικής κρυπτογραφίας αποτελείται 
από πέντε επιµέρους οντότητες όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα  (Σχήµα α): 
 

• Αρχικό κείµενο (plaintext): Αποτελείται από τα αρχικά µηνύµατα ή δεδοµένα που εισάγονται στον 
αλγόριθµο κρυπτογράφησης. 

• Αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encryption algorithm): Πραγµατοποιεί τους απαραίτητους 
µετασχηµατισµούς του αρχικού κειµένου για την επίτευξη κρυπτογράφησης ενός µηνύµατος. 
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• Μυστικό κλειδί (secret key): Αποτελεί το µυστικό κλειδί, το οποίο εισάγεται επίσης στον 
αλγόριθµο κρυπτογράφησης. Οι ακριβείς αντικαταστάσεις και τα αποτελέσµατα των 
µετασχηµατισµών που επιτελούνται από τον αλγόριθµο εξαρτώνται από αυτό το µυστικό κλειδί. 

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

• Αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης (decryption algorithm ): Αυτός είναι απαραίτητα ο αλγόριθµος 
κρυπτογράφησης εκτελεσµένος αντίστροφα την διαδικασία, δηλαδή λαµβάνει το 
κρυπτογραφηµένο κείµενο  και το ίδιο µυστικό κλειδί που χρησιµοποιήθηκε στη διαδικασία της 
κρυπτογράφησης και παράγει το αρχικό κείµενο. 

 
Οι αλγόριθµοι Κρυπτογράφησης 
 
 Οι περισσότερο συχνά χρησιµοποιηµένοι συµβατικοί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης είναι οι 
κρυπτογραφήσεις τµηµάτων. Μια κρυπτογράφηση τµήµατος  επεξεργάζεται την καθαρή είσοδο σε 
καθορισµένου µεγέθους τµήµατα και παράγει ένα τµήµα κρυπτογραφηµένου κειµένου ίσου µεγέθους µε 
κάθε τµήµα καθαρού κειµένου. Παρακάτω θα δούµε τους πιο σηµαντικούς αλγόριθµους   

Γενικά για τον αλγόριθµο Data Encryption Standard 

 Το πρότυπο  κρυπτογράφησης δεδοµένων Data Encryption Standard (DES) είναι ένας αλγόριθµος 
συµµετρικής κρυπτογράφησης  (είναι µια µέθοδος κρυπτογράφησης  για τις πληροφορίες) που επιλέχθηκε 
επίσηµα για την χρήση του από τον οργανισµό  Federal Information Processing Standard (FIPS) στις 
Ηνωµένες Πολιτείες το 1976, και  το οποίο στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε ευρέως  διεθνώς. Ο αλγόριθµος 
αρχικά αµφισβητήθηκε, όσον αφορά σε απόρρητες πληροφορίες του σχεδιασµού  στοιχείων,  το σχετικά 
µικρό µήκος του κλειδιού (short key length) και την έµµεση ανάµειξη της   Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας 
(National Security Agency NSA). Ο αλγόριθµος DES κατά συνέπεια έγινε αντικείµενο έντονης ακαδηµαϊκής 
έρευνας, και παρακίνησε τη σύγχρονη κατανόηση του κρυπτογραφήµατος (block ciphers) και της 
κρυπτολογικής ανάλυσής του.  
 
 Ο αλγόριθµος DES θεωρείται σήµερα επισφαλής για πολλές εφαρµογές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι το µέγεθος του κλειδιού (56 bit) είναι πάρα πολύ µικρό. Κλειδιά του αλγορίθµου DES έχουν 
αποκωδικοποιηθεί σε λιγότερο από 24 ώρες. Υπάρχουν επίσης µερικά αναλυτικά αποτελέσµατα τα οποία 
αποδεικνύουν  θεωρητικές αδυναµίες του κρυπτογραφήµατος, οι οποίες ωστόσο στην πράξη δεν µπορούν να 
αποδειχτούν. Ο αλγόριθµος πιστεύεται ότι στην πράξη είναι ασφαλής υπό την µορφή τριπλού DES (Triple 
DES), αν και υπάρχουν θεωρητικές αντιρρήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η κρυπτογραφία  έχει διαδεχθεί από 
προηγµένα πρότυπα κρυπτογράφησης, το πρότυπο Advanced Encryption Standard (AES).  
 
 Σε κάποια έγγραφα τεκµηρίωσης, γίνεται διάκριση ανάµεσα στο DES ως πρότυπο και στον αλγόριθµο που 
είναι γνωστός ως  DEA (Data Encryption Algorithm – Αλγόριθµος Κρυπτογράφησης ∆εδοµένων).  
 
Η ιστορία του αλγορίθµου Des 
 
 Ο αλγόριθµος  DES δηµιουργήθηκε  στης αρχές της  δεκαετίας του '70. Αργότερα το 1972,  µε  την 
ολοκλήρωση µελέτης  για τις ανάγκες ασφάλειας των υπολογιστών της Αµερικανικής Κυβέρνησης, το σώµα 
Αµερικανικών Προτύπων NBS (National Bureau of Standards) προσδιόρισε την ανάγκη ύπαρξης ενός 
κοινού πρότυπου για την κρυπτογράφηση των µη απόρρητων και ευαίσθητων πληροφοριών για όλη την 
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κυβέρνηση. Έτσι, στις 15 Μαΐου 1973, µετά από σύσκεψη µε την NSA, το NBS ζήτησε τις προτάσεις για 
ένα πρότυπο κρυπτογράφησης που θα ικανοποιούσε τα αυστηρά κριτήρια σχεδιασµού του. Εντούτοις, καµία 
από τις υποβαλλόµενες προτάσεις δεν αποδείχθηκε κατάλληλη. Ένα δεύτερο αίτηµα εκδόθηκε στις 27 
Αυγούστου 1974. Αυτή τη φορά, η ΙΒΜ υπέβαλε µία πρόταση που κρίθηκε αποδεκτή, και ένα πρότυπο 
κρυπτογράφησης αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της περιόδου 1973-1974 βασισµένο σε έναν προηγούµενο 
αλγόριθµο, το πρότυπο  Horst Feistel's Lucifer. Η οµάδα της ΙΒΜ για τον σχεδιασµό και την ανάλυση του 
κρυπτογραφήµατος  περιλάµβανε τους Feistel, Walter Tuchman, Don Coppersmith, Alan Konheim,  Carl 
Meyer, Mike Matyas, Roy Adler, Edna Grossman, Bill Notz, Lynn Smith, και Bryant Tuckerman. 
 
Η συµµετοχή NSA  για το σχεδιασµό του DES 
 
 Στις 17 Μαρτίου 1975, το προτεινόµενο τον αλγόριθµο DES δηµοσιεύθηκε στον οµοσπονδιακό κατάλογο. 
∆ηµόσια σχόλια ζητήθηκαν, και µέσα στον επόµενο χρόνο διοργανώθηκαν δύο ανοικτά εργαστήρια 
προκειµένου να συζητηθούν τα προτεινόµενα πρότυπα. Κριτική εκφράστηκε από τα διάφορα συµβαλλόµενα 
µέρη, που περιλαµβάνουν  τους  πρωτοπόρους στα δηµόσια κλειδιά (public-key) πρότυπα κρυπτογραφίας 
Martin Hellman και Whitfield Diffie, οι οποίοι ανέφεραν ένα περιορισµένο µήκος κλειδιού και µυστήριων  
«S-boxes» ως στοιχεία της ανάρµοστης παρέµβασης από το NSA.  
 
 Η υποψία ήταν ότι ο αλγόριθµος ήταν συγκαλυµµένα αποδυναµωµένος από την NSA έτσι ώστε αυτοί - 
αλλά κανένας άλλος - να µπορούν εύκολα να διαβάσουν τα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. Ο Alan Konheim 
(ένας από τους σχεδιαστές DES) σχολίασε «Στείλαµε τα S-boxes στην Ουάσιγκτον. Επέστρεψαν και ήταν 
όλα διαφορετικά».  Η υπηρεσία United States Senate Select Committee on Intelligence κλήθηκε να 
ερευνήσει τις ενέργειες της NSA προκειµένου να καθορίσει εάν είχε υπάρξει οποιαδήποτε ανάρµοστη 
συµµετοχή. Στην αταξινόµητη περίληψη των συµπερασµάτων τους, που δηµοσιεύθηκε το 1978,  
η Επιτροπή έγραψε:  
 
«Στην ανάπτυξη του DES, η NSA έπεισε την ΙΒΜ ότι ένα µειωµένο βασικό µέγεθος κλειδιού θα ήταν 
ικανοποιητικό. Βοήθησε έµµεσα στην ανάπτυξη των S-box δοµών και επιβεβαίωσε ότι το τελικό DES  ήταν, 
στο καλύτερο της γνώσης τους, απαλλαγµένο από οποιαδήποτε στατιστική ή µαθηµατική αδυναµία. »  
 
Εντούτοις, βρήκε επίσης ότι  
 
«Η NSA δεν πείραξε το σχέδιο του αλγορίθµου µε κανένα τρόπο. Η ΙΒΜ εφεύρε και σχεδίασε τον αλγόριθµο, 
έλαβε όλες τις σχετικές αποφάσεις σχετικά µε αυτόν, και συµφώνησε ότι το επιλεγµένο βασικό µέγεθος ήταν 
περισσότερο από επαρκές για όλες τις εµπορικές εφαρµογές για τις οποίες το DES προορίστηκε. »  
 
 Ένα άλλο µέλος της οµάδας DES, ο Walter Tuchman, ανέφερε:  
 
«Αναπτύξαµε τον αλγόριθµο DES εξ ολοκλήρου µέσα στην ΙΒΜ χρησιµοποιώντας IBMers. Το NSA δεν 
παρενέβη στο ελάχιστο!»  
 
Μερικές από τις υποψίες για τις κρυµµένες αδυναµίες των S-boxes καθησυχάστηκαν το 1990, µε την 
ανεξάρτητη ανακάλυψη και την ανοικτή δηµοσίευση από τους Eli Biham και Adi Shamir  της διαφορικής 
κρυπτολογικής ανάλυσης, µια γενικής µεθόδου για το σπάσιµο κρυπτογραφικών block.  
 
 Τα S-boxes του DES ήταν ανθεκτικότερα στην επίθεση από εάν ήταν επιλεγµένα τυχαία, προτείνοντας 
έντονα ότι η ΙΒΜ ήξερε για την τεχνική από τη δεκαετία του '70. Αυτό ήταν πράγµατι η αλήθεια - το 1994, o 
Don Coppersmith δηµοσίευσε τα αρχικά κριτήρια σχεδιασµού για τα S-boxes. Σύµφωνα µε το Steven Levy, 
οι ερευνητές της ΙΒΜ Watson ανακάλυψαν τις διαφορικές κρυπταναλυτικές επιθέσεις το 1974 και κλήθηκαν 
από την NSA να κρατήσουν την τεχνική µυστική.  
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Ο Coppersmith εξηγεί: 
 
 «Αυτό έγινε επειδή η διαφορική κρυπτολογική ανάλυση µπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, που 
χρησιµοποιείται ενάντια σε πολλά σχέδια, και υπήρξε ανησυχία ότι τέτοιες πληροφορίες γνωστές στο δηµόσιο 
τοµέα  θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.»  
 
 
Ο Levy αναφέρει:  
 
«Μας ζήτησαν  να χαρακτηρίσουµε όλα τα έγγραφά µας εµπιστευτικά… Τα αριθµήσαµε και τα ασφαλίσαµε στα 
χρηµατοκιβώτια, επειδή θεωρήθηκαν απόρρητα έγγραφα της Κυβέρνησης. Μας είπαν κάντε το. Έτσι το 
έκανα».  
 
 
 Ο ίδιος ο Shamir σχολίασε:  
 
«Θα έλεγα ότι, αντίθετα προς αυτό που µερικοί άνθρωποι θεωρούν, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το  DES 
αλλοιώθηκε έτσι ώστε το βασικό σχέδιο να αποδυναµωθεί.» 
 
 Η άλλη κριτική - ότι το µήκος του κλειδιού ήταν πάρα πολύ σύντοµο - υποστηρίχθηκε από το γεγονός ότι ο 
λόγος που δόθηκε από το NSA για τη µείωση του  µήκους κλειδιού από 64 bit σε 56 ήταν ότι τα άλλα 8 bit 
θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως τα κοµµάτια ισότητας, τα οποία φάνηκαν κάπως αληθοφανή. Ευρέως 
θεωρήθηκε ότι η απόφαση της NSA παρακινήθηκε από την πιθανότητα ότι θα ήταν σε θέση να 
αντιµετωπίσουν µια επίθεση σε  ένα κλειδί 56 bit αρκετά έτη σε προγενέστερο χρόνο πριν από τον υπόλοιπο 
κόσµο. 
 
 
Ο αλγόριθµος ως πρότυπο 
 
 Παρά τις κριτικές, το DES εγκρίθηκε ως οµοσπονδιακά πρότυπο το Νοεµβρίου του 1976, και δηµοσιεύθηκε 
στις 15 Ιανουαρίου 1977 ως FIPS PUB 46, κατάλληλο για  χρήση σε όλα στα µη απόρρητα δεδοµένα. 
Επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια ως πρότυπο το 1983, το 1988 (που αναθεωρήθηκε ως FIPS-46-1), το 1993 
(FIPS-46-2), και πάλι το 1998 (FIPS-46-3), τα τελευταία που ορίζουν «τριπλό DES».  
 
 Στις 26 Μαΐου 2002,  το DES εκτοπίστηκε τελικά από το AES, το προηγµένο πρότυπο κρυπτογράφησης, 
µετά από έναν δηµόσιο ανταγωνισµό. Ακόµη και το 2004, ωστόσο, το DES παραµένει σε διαδεδοµένη 
χρήση. Στις 19 Μαΐου 2005, το FIPS 46-3 αποσύρθηκε επίσηµα, αλλά η NIST έχει εγκρίνει το τριπλό DES 
έως το 2030 για τις ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες.  
 
 Μια άλλη θεωρητική επίθεση, η γραµµική κρυπτολογική ανάλυση, δηµοσιεύθηκε το 1994, αλλά ήταν µια 
σφοδρή επίθεση το 1998 που κατέδειξε ότι το DES θα µπορούσε να πληγεί πρακτικά, και έδωσε έµφαση 
στην ανάγκη για έναν αλγόριθµο αντικατάστασης. 
 
 Η δηµιουργία του  DES θεωρείται καταλυτικής σηµασίας  για την ακαδηµαϊκή µελέτη του συστήµατος 
κρυπτογραφίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στις µεθόδους για την αποκρυπτογράφηση το κρυπτογραφικών block. 
Σύµφωνα µε µια δηµοσκόπησης  της NIST για τα DES: 
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 Το DES µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτέλεσε την αρχή για τη µη στρατιωτική µελέτη και την ανάπτυξη των 
αλγορίθµων κρυπτογράφησης. Στη δεκαετία του '70 υπήρχαν ελάχιστοι κρυπτογράφοι, εκτός από εκείνους 
στις στρατιωτικές ή στις υπηρεσίες  νοηµοσύνης, και λίγη ακαδηµαϊκή µελέτη του συστήµατος 
κρυπτογραφίας. Υπάρχουν τώρα πολλοί ακαδηµαϊκά δραστήριοι κρυπτογράφοι, τµήµατα µαθηµατικών µε 
ισχυρά προγράµµατα στο σύστηµα κρυπτογραφίας, και εµπορικές επιχειρήσεις και σύµβουλοι ασφάλειας 
πληροφοριών. Μια γενιά κρυπτοαναλυτών έχει αφιερώσει µεγάλη προσπάθεια για το σπάσιµο του 
αλγορίθµου DES.  
 
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του  Bruce Schneier  
 
«το DES έκανε περισσότερα για να δραστηριοποίηση τον τοµέα της κρυπτολογικής ανάλυσης από οτιδήποτε 
άλλο. Τώρα υπάρχει ένας αλγόριθµος προς µελέτη.» 
 
 Ένα αρκετά µεγάλο µερίδιο της βιβλιογραφίας στο σύστηµα κρυπτογραφίας στη δεκαετία του '70 και τη 
δεκαετία του '80 ασχολήθηκε  µε το DES, και το DES είναι το πρότυπα ενάντια στα οποία κάθε κλειδί 
συµµετρικό αλγόριθµο συγκρίνεται πάντα. 
  
 
 
Παρακάτω θα δούµε το χρονολόγιο του αλγορίθµου DES 
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1. 15 Μαΐου 1973: Η NBS δηµοσιεύει το πρώτο αίτηµα για έναν 
τυποποιηµένο αλγόριθµο κρυπτογράφησης  
 

2. 27 Αυγούστου 1974:  
 

Η NBS δηµοσιεύει το δεύτερο αίτηµα για τους 
αλγορίθµους κρυπτογράφησης 

3. 17 Μαρτίου 1975:  
 

Το DES δηµοσιεύεται στον οµοσπονδιακό κατάλογο για 
σχολιασµό 

4. Αύγουστος 1976:   
 
 

Πρώτο εργαστήριο σχετικά µε το DES 

5. Σεπτέµβριος 1976:  ∆εύτερο εργαστήριο, που συζητά τις µαθηµατικές 
βάσεις του DES 

6. Νοέµβριος 1976:  
 

Το DES εγκρίνεται ως πρότυπο 

7. 15 Ιανουαρίου 1977:  
 

Το DES δηµοσιεύεται ως FIPS πρότυπο FIPS ΜΠΑΡ 
46 

8. 1983:  
 

Το DES επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά 

9. 1986:  
 

Το Videocipher ΙΙ, ένα δορυφορικό τηλεοπτικό 
σύστηµα TV που βασίζεται σε DES αρχίζει να 
χρησιµοποιείται από την HBO 

10. 22 Ιανουαρίου 1988:  
 

το DES επιβεβαιώνεται για  δεύτερη φορά ως FIPS 46-
1, εκτοπίζοντας το FIPS PUB 46 

11. Ιούλιος 1990:  
 
 

Οι Biham και Shamir ανακαλύπτουν πάλι τη 
διαφορική κρυπτολογική ανάλυση, και την εφαρµόζουν 
σε ένα κρυπτογραφικό σύστηµα DES. 

12. 1992:  
 

Οι Biham και Shamir δηµοσιεύουν την διαφορική 
κρυπτολογική ανάλυση. 

13. 30 ∆εκεµβρίου 1993:  
 

Το DES επιβεβαιώνεται για την τρίτη φορά ως FIPS 
46-2 

14. 1994:  
 

Η πρώτη πειραµατική κρυπτολογική ανάλυση DES 
εκτελείται χρησιµοποιώντας τη γραµµική 
κρυπτολογική ανάλυση (Matsui, 1994). 

15. Ιούνιος 1997:  
 

Το πρόγραµµα DESCHALL σπάζει ένα µήνυµα που 
κρυπτογραφείται µε DES για πρώτη φορά στο κοινό. 

16. Ιούλιος 1998:  
 

Το DES Cracker  της EFF (Deep Crack) σπάζει ένα 
κλειδί DES σε 56 ώρες. 

17. Ιανουάριος 1999:  
 

Μαζί, οι Deep Crack και distributed.net σπάνε ένα 
κλειδί DES σε 22 ώρες και 15 λεπτά. 

18. 25 Οκτωβρίου 1999:  
 

Το DES επιβεβαιώνεται για την τέταρτη φορά ως FIPS 
46-3, που διευκρινίζει την προτιµηµένη χρήση τριπλού 
DES 

19. 26 Νοεµβρίου 2001:  
 

Το AES δηµοσιεύεται σε FIPS 197 

20. 26 Μαΐου 2002:  
 

Τα πρότυπα AES γίνονται αποτελεσµατικά 

21. 26 Ιουλίου 2004:  
 

Η απόσυρση του FIPS 46-3 (και άλλων σχετικών 
προτύπων) προτείνεται στον οµοσπονδιακό κατάλογο 

22. 19 Μαΐου 2005:  
 

Η NIST αποσύρει το FIPS 46-3 

23. 13 Ιανουαρίου 2007:  
 

Η βασισµένη σε FPGA παράλληλη µηχανή 
COPACOBANA of the University of Bochum and Kiel 
της Γερµανία, σπάει το  DES σε 7.2 ηµέρες µε κόστος 
υλικού $10.000 
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Αλγόριθµοι αντικατάστασης  
 
 Οι ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σχετικά αργή λειτουργία του DES στο λογισµικό παρακίνησαν τους 
ερευνητές να προτείνουν ποικίλα εναλλακτικά σχέδια για block cipher, τα οποία άρχισαν να εµφανίζονται 
προς το τέλος της δεκαετίας του '80 και τις αρχές τις δεκαετίας του '90. Τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια 
κράτησαν ως µέγεθος του DES τα 64-bit, και θα µπορούσαν να ενεργήσουν ως αντικατάσταση, αν και 
χρησιµοποίησαν τυπικά  ένα κλειδί 64-bit ή 124-bit. Στην USSR εισήχθη ο αλγόριθµος  GOST 28147-89, µε 
µέγεθος block 64-bit και ένα κλειδί 256-bit, το οποίο χρησιµοποιήθηκε επίσης στη Ρωσία αργότερα.  
 
 Το ίδιο το DES µπορεί να προσαρµοστεί και να επαναχρησιµοποιηθεί σε ένα ασφαλέστερο σχέδιο. Πολλοί 
πρώην χρήστες DES χρησιµοποιούν τώρα Triple DES (TDES) που περιγράφηκε και αναλύθηκε από έναν 
από τους σχεδιαστές του DES. Περιλαµβάνει την εφαρµογή του DES τρεις φορές µε δύο (2TDES) ή τρία 
(3TDES) διαφορετικά κλειδιά. Το TDES θεωρείται επαρκώς ασφαλές, αν και είναι αρκετά αργό. Μια 
λιγότερο ακριβή εναλλακτική λύση είναι το DES-Χ, το οποίο αυξάνει το µέγεθος του κλειδιού από XORing 
το πρόσθετο κλειδί  υλικό πριν και µετά από DES. Το GDES ήταν µια εναλλακτική του DES µεταβλητή  που 
προτάθηκε ως τρόπος να επιταχυνθεί η κρυπτογράφηση, αλλά αποδείχθηκε ευαίσθητο στη διαφορική 
κρυπτολογική ανάλυση.  
 
 Το 2001, µετά από έναν διεθνή διαγωνισµό, η NIST επέλεξε ένα νέο κρυπτογραφικό πρότυπο: τα πρότυπα 
AES, ως αντικατάσταση. Ο αλγόριθµος που επιλέχτηκε ως AES υποβλήθηκε από τους σχεδιαστές του µε το 
όνοµα Rijndael. Οι άλλες συµµέτοχες στην NIST  επικράτησε το AES συµπεριλαµβάνεται επίσης και οι 
αλγόριθµοι RC6, Serpent, MARS, και Towfish.  
 
 
 Το DES είναι ένας αρχετυπικός κρυπτογραφικό block  - ένας αλγόριθµος που παίρνει µια καθορισµένου 
µήκους σειρά αρχικό κείµενο (plaintext) bits και την µετασχηµατίζει µέσω µιας σειράς περίπλοκων 
διαδικασιών σε ένα άλλο κρυπτογραφηµένο µήνυµα  (ciphertext) του ίδιου µήκους. Στην περίπτωση του 
DES, το µέγεθος του block είναι 64 bit. Το DES χρησιµοποιεί επίσης ένα κλειδί για να προσαρµόσει το 
µετασχηµατισµό, έτσι ώστε η αποκρυπτογράφηση να µπορεί να εκτελεσθεί µόνο από εκείνους που ξέρουν το 
ιδιαίτερο κλειδί που χρησιµοποιείται για να κρυπτογραφηθεί. Το κλειδί αποτελείται φαινοµενικά από 64 bit. 
Ωστόσο,  µόνο 56 bit από αυτά χρησιµοποιούνται πραγµατικά από τον αλγόριθµο. Οκτώ bit 
χρησιµοποιούνται απλώς για τον έλεγχο της ισότητας, και απορρίπτονται µετά. Ως εκ τούτου το 
αποτελεσµατικό βασικό µήκος είναι 56 bit, και αναφέρεται συνήθως υπό αυτήν τη µορφή.  
 
 Όπως άλλα block ciphers, το DES από  µόνο του δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος  κρυπτογράφησης αλλά 
πρέπει αντ' αυτού να χρησιµοποιηθεί σε έναν τρόπο λειτουργίας. Το Fips-81 διευκρινίζουν διάφορους 
τρόπους για τη χρήση µε DES.  
 
Περιγραφή του Αλγορίθµου DES 
 
 Στο παρακάτω σχήµα 2.4(α) φαίνεται συνοπτικά ο τρόπος κρυπτογράφησης µε τον αλγόριθµο DES. Το 
αρχικό κείµενο κρυπτογραφείται σε block των 64 bit, παράγοντας 64 bit κρυπτογραφηµένου κειµένου. Ο 
αλγόριθµος που παραµετροποιείται µε ένα κλειδί των 56 bit και έχει 19 διακεκριµένες φάσεις. Η πρώτη 
φάση είναι µια µετάθεση ανεξάρτητη από το κλειδί στο καθαρό κείµενο των 64 bit. Η τελευταία φάση είναι 
ακριβώς το αντίστροφο αυτής της µετάθεσης. Η προτελευταία φάση ανταλλάσσει τα 32 πιο αριστερά bit µε 
τα 32 πιο δεξιά bit. Οι υπόλοιπες 16 φάσεις είναι λειτουργικά ταυτόσηµες, αλλά παραµετροποιούνται µε 
διαφορετικές συναρτήσεις του κλειδιού. Ο αλγόριθµος σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει την πραγµατοποίηση 
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της αποκρυπτογράφησης µε το ίδιο κλειδί που γίνεται και η κρυπτογράφηση. Τα βήµατα απλώς εκτελούνται 
µε την αντίστροφη σειρά. 
 
Η λειτουργία µιας από τις ενδιάµεσες φάσεις φαίνεται στο σχήµα 2.4(β). Κάθε τέτοια φάση παίρνει δύο 
εισόδους των 32 bit και παράγει δύο εξόδους των 32 bit. Η αριστερή έξοδος είναι απλώς ένα αντίγραφο της 
δεξιάς εισόδου. Η δεξιά έξοδος είναι η αποκλειστική διάζευξη (XOR) της αριστερής εισόδου και µιας 
συνάρτησης της δεξιάς εισόδου και του κλειδιού για αυτή τη φάση, . Όλη η πολυπλοκότητα βρίσκεται σε 
αυτή τη συνάρτηση.  

iK
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   όπου    υποδηλώνει τη λογική XOR ⊕
 
Η συνάρτηση αποτελείται από τέσσερα στάδια τα οποία εκτελούνται σειριακά. Αρχικά, κατασκευάζεται ένας 
αριθµός E , µήκους 48 bit επεκτείνοντας τον 1iR −  των 32 bit σύµφωνα µε έναν σταθερό κανόνα µετάθεσης 
και επανάληψης. Στη συνέχεια, γίνεται αποκλειστική διάζευξη µεταξύ των E  και . Η έξοδος αυτή 
χωρίζεται έπειτα σε οκτώ οµάδες των 6 bit, που η κάθε µία τροφοδοτεί ένα διαφορετικό κουτί S. τα κουτιά S 
παράγουν 4 αντί για 6 bit εξόδου. Προφανώς διαφορετικές είσοδοι µπορούν να παράγουν την ίδια έξοδο. Το 
αποτέλεσµα είναι µια λiστα από 8 αριθµούς των 4 bit. Τέλος, αυτά τα 32 bit περνούν µέσω ενός κουτιού P. 
Σε κάθε µία από τις 16 επαναλήψεις χρησιµοποιείται και ένα διαφορετικό κλειδί. Πριν ξεκινήσει ο 
αλγόριθµος, εφαρµόζεται µια µετάθεση των 56 bit στο κλειδί. Ακριβώς πριν από µια επανάληψη, το κλειδί 
χωρίζεται σε δύο µονάδες των 28 bit, κάθε µία από αυτές περιστρέφεται αριστερά κατά έναν αριθµό από bit 
που εξαρτάται από τον αριθµό της επανάληψης. Το  προκύπτει από αυτό το περιστρεµµένο κλειδί 
εφαρµόζοντας σε αυτό µια µετάθεση των 56 bit. 

iK

iK
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Ο αλγόριθµος Triple Data Encryption Standard (TDES) 

 

Ο αλγόριθµος (TDES) ονοµάζεται Triple Data Encryption Standard σε συντοµογραφία TDES  ή TDEA  
ή συνηθέστερα 3DES προτάθηκε αρχικά από τον W. Τuchman. Το 1985  ο αλγόριθµος  3DES, για πρώτη 
φορά για χρήση σε οικονοµικές εφαρµογές προτυποποιήθηκε στο πρότυπο ΑΝSI Χ9.17. Το 1999, µε τη 
δηµοσίευση του ως FIPS PUB 46-3, το ΤDES ενσωµατώθηκε ως τµήµα της προτυποποίησης 
κρυπτογράφησης δεδοµένων DES. 

 
 Ο αλγόριθµος  TDES  ακολούθησε το πρότυπο 2DES , ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε ευρέως αφού θεωρήθηκε 
ευάλωτος στις κρυπταναλυτικές επιθέσεις τύπου ενδιάµεσου (man-in-the-middle attack). Το TDES  
χρησιµοποιεί τρία κλειδιά και τρεις εκτελέσεις του αλγορίθµου DΕS. Ο αλγόριθµος ακολουθεί τη διαδοχή: 
κρυπτογράφηση αποκρυπτογράφηση, κρυπτογράφηση (ΕDE -encryption - decryption -ecryption): 

C = ΕΚ3 [DΚ2[E Κ1[Ρ]]] 
όπου: 

C        = κρυπτογράφηµα 
Ρ        = αρχικό κείµενο 
ΕΚ[Χ] = κρυπτογράφηση του Χ χρησιµοποιώντας   κλειδί Κ 
DΚ[Υ] = αποκρυπτογράφηση του Χ   χρησιµοποιώντας   κλειδί Κ. 

Η αποκρυπτογράφηση ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία µε τα κλειδιά σε αντίστροφη χρήση  
                                               Ρ = DΚ1[ΕΚ2[DΚ3[C]]] 

 ∆εν υπάρχει κρυπτογραφική σηµασία στη χρήση της αποκρυπτογράφησης για δεύτερο στάδιο. Το  
µοναδικό πλεονέκτηµα είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες του τριπλού DES να αποκρυπτογραφούν δεδοµένα 
από τους χρήστες του απλού DES: 

C=ΕK1[DK1[ΕK1[Ρ]]]=ΕK1[Ρ] 
 

 Με τρία διαφορετικ  κλειδιά το πρότυπο TDES, διαθέτει ένα ουσιαστικό µήκους κλειδιού των 168-bit. Στα 

κό αλγόριθµο 

• ρησιµοποιεί ένα µοναδικό κλειδί των 56-bit, επιτρέπεται κάτω από το πρότυπο 

•  

• yption Standard – AES  θα συνυπάρξουν ως 

ά
πλαίσια του FIPS 46-3 επιτρέπεται, επίσης τη χρήση δύο κλειδιών µε ΚΙ = Κ3. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει 
ένα µήκος κλειδιού 112-bit. Το FIPS 46-3 περιλαµβάνει τις ακόλουθες οδηγίες για το TDES: 

• Το TDES  αποτελεί τον εγκεκριµένο από το FIPS  επιλεγµένο συµβατι
κρυπτογράφησης. 
Ο αρχικός DES, χ
µονό για κληροδοτούµενα συστήµατα. Τα νέα συστήµατα, όµως, πρέπει να υποστηρίζουν το TDES. 
Οι κυβερνητικοί οργανισµοί των ΗΠΑ χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο DES για κληροδοτούµενα
συστήµατα  ενθαρρύνονται για τη µετάβαση σε TDES. 
Είναι αναµενόµενο ότι το TDES και το Advanced Encr
FIPS εγκεκριµένοι αλγόριθµοι, επιτρέποντας την  σταδιακή µετάβαση στο AES. 

 
 Επιπλέον ο αλγόριθµος TDES  έχει µήκος κλειδιού 168-bit και οι επιθέσεις του εξαντλητικής αναζήτησης 
είναι πρακτικά ατελέσφορες. Συνεπώς ο TDES  αναµένεται ότι θα αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο τα 
επόµενα χρόνια, µέχρι την ολοκληρωτική µετάβαση στις επερχόµενες υλοποιήσεις του ΑES. 

Advanced Encryption Standard – AES   

 
την κρυπτογραφία,  το προηγµένο πρότυπο κρυπτογράφησης Advanced Encryption Standard (AES), 

επίσης γνωστό ως  Rijndael, είναι ένα block  cipher  που έχει υιοθετηθεί ως πρότυπο κρυπτογράφησης από 
Σ
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ος Rijndael ήταν µία βελτίωση ενός προηγούµενου σχεδίου από τους Daemen και Rijmen, του  
ετραγώνου.  Το τετράγωνο ήταν µια ανάπτυξη του Shark (είναι ένα σύστηµα κρυπτογραφίας, το σύστηµα 

ετα από τον προκάτοχό του αλγορίθµου DES, ο Rijndael είναι ένα δίκτυο αντικατάσταση-µετάθεσης 
ικτύου, δηλ. όχι ένα δίκτυο του Feistel. Ο αλγόριθµος AES είναι γρηγορότερος  στο λογισµικό και στο 

γόριθµος AES δεν είναι ακριβώς ο Rijndael (αν και στην πράξη 
ρησιµοποιούνται εναλλακτικά) δεδοµένου ότι ο Rijndael υποστηρίζει µια µεγαλύτερη γραµµή του block  

(bytes), χρησιµοποιώντας κατάλληλη 
υνθήκη (οι εκδόσεις Rijndael έχουν ένα µεγαλύτερο block µέγεθος τις πρόσθετες στήλες συνθηκών). Για 

dKey - κάθε ψηφιολέξη(byte) της συνθήκης συνδυάζεται µε το στρογγυλό κλειδί; Κάθε 
στρογγυλό κλειδί προέρχεται από το κρυπτογραφικό κλειδί χρησιµοποιώντας ένα κλειδί 

την Αµερικανική Κυβέρνηση. Έχει αναλυθεί εκτενώς και χρησιµοποιείται τώρα ευρέως παγκοσµίως όπως 
συνέβη µε τον προκάτοχό του, τα πρότυπα κρυπτογράφησης δεδοµένων Data Encryption Standard (DES). Ο 
αλγόριθµος AES αναγγέλθηκε από το εθνικό ίδρυµα προτύπων και τεχνολογίας (NIST) ως Αµερικανικό 
FIPS PUB 197 (FIPS 197) στις  26 Νοεµβρίου 2001 µετά από µια πενταετή διαδικασία τυποποίησης. Έγινε 
αποτελεσµατικό ως προτύπο στις 26 Μαΐου 2002. Από το 2006, ο αλγόριθµος AES είναι ένας από τους 
δηµοφιλέστερους αλγορίθµους που χρησιµοποιούνται στο συµµετρικό  σύστηµα της κρυπτογραφίας. Η 
κρυπτογραφία  αναπτύχθηκε από δύο βέλγους κρυπτογράφους  (cryptographers), από τον Joan Daemen και 
Vincent Rijmen, και υποβλήθηκε στην διαδικασία επιλογής του AES µε το όνοµα «Rijndael», ένας 
συνδυασµός των ονοµάτων των εφευρετών. (Rijndael προφέρεται (IPA), το οποίο ηχεί σχεδόν όπως τη 
"Rhine doll".     
 
Ανάπτυξη  
 
 Ο αλγόριθµ
Τ
Shark είναι ένα block cipher  που έχει ένα 64-bit block και ένα 128-bit key size. Αποτελείται από έξι 
στρογγυλούς SP-δικτύου  που εναλλάσσει τα κλειδιά συνδυάζοντας τα γραµµικά και µη γραµµικά σήµατα 
µετασχηµατισµού. Ο γραµµικός µετασχηµατισµός χρησιµοποιεί µια µήτρα MDS που αντιπροσωπεύει έναν 
κώδικα διόρθωσης λάθους Reed-Solomon error correcting code  προκειµένου να εγγυηθεί η καλή διάδοση 
του). 
 
 Αντίθ
δ
υλικό, είναι σχετικά εύκολο να εφαρµοστεί, και απαιτεί λίγη µνήµη. Σαν νέο πρότυπο κρυπτογράφησης, 
επεκτείνεται αυτήν την περίοδο σε µια ευρεία  κλίµακα. 
 
Περιγραφή του αλγορίθµου  AES 
 
 Για να κυριολεκτήσουµε, ο αλ
χ
και των key sizes; Ο αλγόριθµος  AES έχει ένα block sizes των 128 bit  και ένα  key sizes 128, 192 ή 256 
bits, ενώ ο Rijndael µπορεί να χρησιµοποιήσει µεγέθη κλειδιών (key sizes) και block σε ένα  οποιοδήποτε 
πολλαπλάσιο του 32 bit, µε ένα ελάχιστο των 128 bit και ένα µέγιστο 256 bit, αντίστοιχα. Το κλειδί 
επεκτείνεται χρησιµοποιώντας το βασικό πρόγραµµα του Rijndael. Οι περισσότεροι από τους υπολογισµούς 
του αλγορίθµου AES γίνονται σε έναν πρόσθετο πεπερασµένο πεδίο.  
 
 Ο αλγόριθµος AES λειτουργεί σε µια 4×4 γραµµή ψηφιολέξεων 
σ
την κρυπτογράφηση, κάθε κύκλος του αλγορίθµου AES (εκτός από τον τελευταίο κύκλο) αποτελείται από 
τέσσερα στάδια: 
  

1. AddRoun

δροµολόγησης όπως βλέπουµε  στο παρακάτω σχήµα.  
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2. SubBytes - ένα µη γραµµικό βήµα αντικατάστασης όπου κάθε ψηφιολέξη αντικαθίσταται µε άλλη 

σύµφωνα µε έναν πρόγραµµα κλειδιών όπως βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα.  
 

             
3. ShiftRows - ένα βήµα αντικατάστασης-µετάθεσης όπου κάθε γραµµή των ψηφίων της συνθήκης 

µετατοπίζεται κυκλικά ορισµένα βήµατα όπως βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα.  
 

            
 

4. MixColumns – η αντικατάσταση λειτουργεί  όπως λειτουργεί στις στήλες της συνθήκης, που 
συνδυάζει τις τέσσερις ψηφιολέξεις (byte) σε κάθε στήλη χρησιµοποιώντας έναν γραµµικό 
µετασχηµατισµό όπως βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα.  

 
 

 
Ο τελικός κύκλος αντικαθιστά το στάδιο MixColumns µε µια άλλη περίπτωση στην χρονική περίοδο το 
AddRoundKey. 
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Ο αλγόριθµος Blowfish  

 O Blowfish είναι ένας block cipher που κατασκευάστηκε από τον από τον επιφανή κρυπτογράφο 
Β.Schneier και καθιερώθηκε ως µία από τις δηµοφιλέστερες εναλλακτικές λύσεις του DES.  Είναι ένας 
Feistel cipher µε µέγεθος block 64 bits και χαρακτηριστικό γνώρισµα του Blowfish αποτελεί το µήκος 
κλειδιού, το οποίο είναι µεταβλητό, µπορεί να λάβει τιµές έως 448-bit, αν και πρακτικά χρησιµοποιούνται 
κλειδιά των 128-bit. Ο Blowfish χρησιµοποιεί 16 γύρους. 

 Όλες οι διεργασίες βασίζονται σε X-OR πράξεις και προσθέσεις λέξεων των 32 bits. Από το κλειδί 
παράγεται πίνακας µε τα subkeys που χρησιµοποιούνται σε κάθε γύρο επανάληψης της κρυπτογράφησης. 
Έχει σχεδιασθεί για 32-bit µηχανές και είναι σηµαντικά ταχύτερος από τον DES. Παρ' όλες τις αδυναµίες 
που έχουν ανακαλυφθεί καθ' όλη την διάρκεια της ύπαρξης του, θεωρείται ακόµα από τους  ασφαλής 
αλγόριθµους.  

RC2, RC4, RC5 

 Ο RC2 είναι ένας block cipher µε κλειδί µεταβλητού µήκους που σχεδιάστηκε από τον Ron Rivest για την 
RSA Inc. Τα αρχικά σηµαίνουν "Ron's Code" ή "Rivest's Cipher". Είναι γρηγορότερος από τον DES και 
στόχος της σχεδίασης ήταν να λειτουργήσει για αντικατάσταση του DES. Μπορεί να γίνει περισσότερο ή 
λιγότερο ασφαλής από τον DES, ανάλογα µε το µήκος του κλειδιού. Έχει µέγεθος block ίσο µε 64 bits και 
είναι έως και τρεις φορές ταχύτερος από τον DES. 

 Ο RC4 είναι ένας stream cipher που σχεδιάστηκε πάλι από την Ron Rivest για λογαριασµό της RSA Inc. 
Έχει µεταβλητό µήκος κλειδιού και λειτουργεί στο επίπεδο του byte. Θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής και οι 
υλοποιήσεις του σε λογισµικό τρέχουν πολύ γρήγορα. Χρησιµοποιείται για κρυπτογράφηση τοπικά 
αποθηκευµένων αρχείων και για την διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ δύο αποµακρυσµένων σηµείων 
µέσω του πρωτοκόλλου SSL. 

 Ο RC5 είναι ένας γρήγορος block cipher από τον Ron Rivest για λογαριασµό της RSA Inc το 1994. Έχει 
πολλούς παραµέτρους: µεταβλητό µήκος κλειδιού, µεταβλητό µέγεθος block και µεταβλητό αριθµό 
επαναλήψεων. Τυπικές επιλογές για το µέγεθος του block είναι 32 bits (για πειραµατικές εφαρµογές), 64 bits 
(για αντικατάσταση του DES) και 128 bits. Ο αριθµός των επαναλήψεων µπορεί να είναι από 0 έως και 255. 
Ο RC5 είναι πολύ απλός στην λειτουργία, πράγµα που τον κάνει εύκολο στην ανάλυση. 

 

Ο αλγόριθµος IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

 Σε αυτό το σηµείο αναρωτιόµαστε αφού το DES δεν είναι τόσο ασφαλές γιατί δεν ανακαλύφθηκαν νέοι 
αλγόριθµοι κρυπτογραφίας. Στη πραγµατικότητα έχουν προταθεί πολύ νέοι αλγόριθµοι όπως BLOWFISH 
(Schneier, 1994), Crab (Kaliski και Robshaw, 1994), FEAL (Shimizu και Miyaguchi, 1988), KHAFRE 
(Merkle, 1991), LOKI91 (Brown et al., 1991), NEWDES (Scott, 1985), REDOC-II (Cusick και Wood,1991) 
και SAFER K64 (Massey, 1994). Ίσως ο πιο ενδιαφέρον και βασικός αλγόριθµος κρυπτογραφίας µετά το 
DES να είναι ο IDEA (international data encryption algorithm) 
(Lai και Massey, 1990, και Lai, 1992). 
 
 Ο IDEA σχεδιάστηκε από δύο ερευνητές στην Ελβετία, οπότε δεν έχει την καθοδήγηση της NSA. 
Χρησιµοποιεί ένα κλειδί 128 bit οπότε δεν µπορεί να παραβιαστεί χρησιµοποιώντας µεγάλη υπολογιστική 
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ισχύ, για τα σηµερινά δεδοµένα αλλά και για τις επόµενες δεκαετίες. Σήµερα δεν υπάρχει γνωστός 
αλγόριθµος ή συσκευή που να µπορεί να παραβιάσει το IDEA. 
 
 Η βασική δοµή του αλγορίθµου µοιάζει µε το DES στο γεγονός ότι στην είσοδο δέχεται 64 bit καθαρού 
κειµένου που παραµετροποιούνται µε συνεχείς επαναλήψεις και στην έξοδο παράγει 64 bit 
κρυπτογραφηµένου κειµένου. Επειδή η πολυπλοκότητα κάθε επανάληψης είναι µεγαλύτερη από το DES, ο 
IDEA χρειάζεται µόνο οκτώ επαναλήψεις. Ο αλγόριθµος µιας επανάληψης είναι ένας συνδυασµός πράξεων 
πάνω στις τέσσερις 16-αδες bit που αποτελούν µια είσοδο των 64 bit. 
 
2.3.2.2  Ασύµµετρη Κρυπτογραφία 
 

Εισαγωγή για την Ασύµµετρη Κρυπτογραφία 

∆ιαφορετικά κλειδιά χρησιµοποιούνται στην ασύµµετρη κρυπτογραφία, για την κρυπτογράφηση και την 
αποκρυπτογράφηση, το δηµόσιο (public) και το ιδιωτικό (private) κλειδί αντίστοιχα ( Σχήµα β ). Τα κλειδιά 
αυτά παράγονται έτσι ώστε να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

• Μήνυµα κρυπτογραφηµένο µε το δηµόσιο κλειδί µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε το ιδιωτικό 
κλειδί και αντίστροφα. 

• Το ένα κλειδί δεν µπορεί να προκύψει από το άλλο µε απλό τρόπο. 

 
Σχήµα β: Ασύµµετρη κρυπτογραφία 

Το 1976 οι Diffie και Hellman διατύπωσαν την βασική αρχή της κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού, ενώ το 
1977 οι Rivest, Shamir και Adleman δηµιούργησαν το κρυπτοσύστηµα RSA, την πρώτη υλοποίηση 
συστήµατος κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού, βασιζόµενοι σε αρχές της θεωρίας των πεπερασµένων 
πεδίων.  

Για να αποκατασταθεί η επικοινωνία µε χρήση ασύµµετρης κρυπτογραφίας, ο κάθε χρήστης πρέπει να 
διαθέτει τα δικά του κλειδιά, ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό. Ο αποστολέας ενός µηνύµατος πρέπει να 
γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και να κρυπτογραφήσει το µήνυµα µε αυτό. Ο παραλήπτης 
αποκρυπτογραφεί το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί. 

Το δηµόσιο κλειδί δεν αποτελεί µυστική πληροφορία κι έτσι µπορεί να µεταδοθεί χωρίς την απαίτηση 
ύπαρξης ασφαλούς µέσου. Το ιδιωτικό κλειδί χρησιµοποιείται µόνο από τον ιδιοκτήτη του και δε 
µεταδίδεται ποτέ. Όταν ένα µήνυµα έχει κρυπτογραφηθεί µε το δηµόσιο κλειδί κάποιου χρήστη, µπορεί να 
αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε το ιδιωτικό του κλειδί. Και επειδή µόνο ο ίδιος ο χρήστης γνωρίζει το ιδιωτικό 
του κλειδί, µόνο αυτός µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα που απευθύνονται σε αυτόν. Ούτε καν 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                    

Γεωργιάδου Μαρίνα –   Ζιαζιάς Αθανάσιος      42

το δηµόσιο κλειδί που χρησιµοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση δεν µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 
µήνυµα, κι έτσι η γνώση του δηµόσιου κλειδιού από τρίτους δεν αποτελεί πρόβληµα. 

Η ασύµµετρη κρυπτογραφία προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια από τη συµµετρική. Έχει όµως το 
µειονέκτηµα ότι οι αλγόριθµοι ασύµµετρης κρυπτογράφησης είναι πολύ πιο αργοί από τους αλγόριθµους 
συµµετρικής κρυπτογράφησης. 

Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα και Αυθεντικοποίηση Μηνυµάτων  
 
Η κρυπτογράφηση έχει σαν σκοπό την προστασία από παθητικές επιθέσεις (passive attacks) και ενεργητικές 
επιθέσεις (active attacks ). Οι παθητικές επιθέσεις στοχεύουν στην παραβίαση της εµπιστευτικότητας 
µηνυµάτων (eavesdropping) και οι ενεργητικές επιθέσεις κατά των µεταδιδόµενων δεδοµένων και 
δοσοληψιών (falsification of data  and transactions). Η υπηρεσία ασφάλειας η οποία παρέχει προστασία από 
τέτοιες κατηγορίες επιθέσεων, είναι γνωστή ως αυθεντικοποίηση µηνυµάτων (message authentication). 
 
Η αυθεντικοποίηση µηνυµάτων είναι µία διαδικασία που επιτρέπει στους χρήστες µια ασφαλή ακεραιότητα 
(integrity), δηλαδή τη µη τροποποίηση των δεδοµένων του µηνύµατος, επισηµαίνοντας  την αυθεντικότητα 
(authenticity) της πηγής µετάδοσης. Αν το µήνυµα περικλείει και χρονοσήµανση (timestamp) διασφαλίζεται 
το γεγονός ότι το µήνυµα δεν έχει καθυστερήσει πέραν ενός "φυσιολογικού" ορίου και ότι δεν αποτελεί 
αναµετάδοση παλαιότερου µηνύµατος. Υπάρχουν δυο περιπτώσεις στην αυθεντικοποίηση µηνυµάτων το 
πώς θα γίνει η µετάδοση  του µηνύµατος 

1. Η Συµβατική Κρυπτογράφηση χρησιµοποιώντας την αυθεντικοποίηση είναι δυνατόν να επιτευχθεί   
απλώς µε την χρήση της. Π.χ. έχουµε ένα µυστικό κλειδί το οποίο διαµοιράζονται ο αποστολέας και 
ο παραλήπτης τότε µονό ο αυθεντικός αποστολέας θα είναι σε θέση να κρυπτογραφήσει το µήνυµα 
επιτυχώς.  

2. Αυθεντικοποίηση µηνυµάτων χωρίς κρυπτογράφηση παράγει µία ετικέτα  µηνύµατος (authentication 
tag), η οποία ενσωµατώνει το µήνυµα προς µετάδοση το οποίο δεν είναι κρυπτογραφηµένο µπορεί 
να είναι αναγνώσιµο στον προορισµό ανεξάρτητα από τη µέθοδο αυθεντικοποίησης στον προορισµό 
του. 

Αλγόριθµοι για την ∆ιαχείριση και Ανταλλαγή Κλειδιών 

Diffie-Hellman 

Το πρωτόκολλο Diffie-Hellman είναι ένας µηχανισµός ανταλλαγής κλειδιών και αναπτύχθηκε από τους 
Diffie και Hellman το 1976. Επιτρέπει σε δύο χρήστες να ανταλλάσσουν ένα µυστικό κλειδί µέσα από ένα 
µη ασφαλές δίκτυο. 

Το πρωτόκολλο έχει δύο παραµέτρους: p και g.  

Είναι και οι δύο δηµοσιοποιηµένοι και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλους τους χρήστες του 
συστήµατος.  

Η παράµετρος p είναι ένας πρώτος αριθµός και η παράµετρος g είναι ένας ακέραιος µε την εξής ιδιότητα: για 
οποιοδήποτε ακέραιο αριθµό n στο διάστηµα [1, p-1],  

υπάρχει αριθµός k τέτοιος ώστε gk = n mod p.  
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Οι πρώτες εκδόσεις του µηχανισµού Diffie-Hellman ήταν ευάλωτες σε επιθέσεις man-in-the-middle. Σε αυτή 
την επίθεση ο χρήστης C παρεµβάλλεται στην επικοινωνία των Α και Β και όταν ανταλλάσσουν τις δηµόσιες 
τιµές τους τις αντικαθιστά µε τις δικές του. ∆ηλαδή όταν ο Α µεταδίδει την δηµόσια τιµή του στον Β, ο C 
την αντικαθιστά µε την δικιά του και την στέλνει στον Β. Οµοίως όταν ο Β στέλνει την δηµόσια τιµή του 
στον Α. Σαν συνέπεια, οι C και Α συµφωνούν για ένα µυστικό κλειδί και οι C και Β συµφωνούν για ένα 
άλλο κλειδί. Έτσι ο C µπορεί να διαβάσει τα µηνύµατα που µεταδίδουν ο Α στον Β και πιθανώς να τα 
τροποποιήσει πριν τα προωθήσει σε έναν από τους δύο. 

Το 1992 αναπτύχθηκε µία ανανεωµένη έκδοση από τους Diffie, Van Oorschot και Wiener που υποστήριζε 
την πιστοποίηση της ταυτότητας των δύο πλευρών και είχε σαν σκοπό να καταπολεµήσει την επίθεση man-
in-the-middle. Τα µηνύµατα ανταλλάσσονται υπογεγραµµένα µε τις ιδιωτικές κλείδες των Α και Β, ενώ 
χρησιµοποιούνται και πιστοποιητικά για την απόκτηση των σωστών δηµοσίων κλείδων. Ο C ακόµα και αν 
είναι σε θέση να παρακολουθεί την επικοινωνία των Α και Β, δεν µπορεί να πλαστογραφήσει τα µηνύµατα.  

 

Αλγόριθµοι για Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα 
 
Οι πιο διαδεδοµένοι αλγόριθµοι για ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα είναι ο αλγόριθµος RSA και ο αλγόριθµος 
των Diffie-Hellman. Υπάρχουν επίσης  και άλλοι  δυο αλγόριθµοι ο Digital Signature Standard (DSS) και ο 
Elliptic- Curve  Cryptography(ECC). 
 
 
 Αλγόριθµος RSA 
 
Το 1977 αναπτύχθηκε ένα από τα πρώτα ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα από τους R. Rivest,  A. Shamir και 
L. Adleman  στο MIT και το οποίο δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1978. Το RSA κυριάρχησε ως η πλέον 
µοναδική ευρέως αποδεκτή και εύκολα υλοποιηµένη  προσέγγιση για της κρυπτογράφησης των ασύµµετρων 
κρυπτοσυστήµατων. Ο RSA είναι αλγόριθµος κρυπτογράφησης στον οποίο το αρχικό και το 
κρυπτογραφηµένο κείµενο είναι ακέραιοι αριθµοί µε τιµές µεταξύ 0 και n-1, για κάποιο n. 
 
Η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση είναι της ακόλουθης µορφής για ένα αρχικό κείµενο Μ και για 
το αντίστοιχο κρυπτογραφηµένο C συµβολίζονται ως ακολούθως: 
 
C = Μe mod n 
Μ=Cd mod n = (Μe)d mod n = Μ ed mod n 
 
Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης θα πρέπει να γνωρίζουν τις τιµές των n και e και µόνον ο 
παραλήπτης πρέπει να γνωρίζει την τιµή του d. Ουσιαστικά ο RSA είναι ένας αλγόριθµος" για ασύµµετρο 
κρυπτοσύστηµα µε δηµόσιο κλειδί KU={e,n} και ιδιωτικό κλειδί KR={d,n}. Για να είναι ικανοποιητικός 
αυτός ο αλγόριθµος για κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
 

• Είναι δυνατό να βρεθούν τιµές για τα e,d,n τέτοιες ώστε να ισχύει: Μed= Μ mod n, για κάθε Μ<n. 
 
• Είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστούν τα Μe και Cd, για κάθε Μ<n. 
 
• Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το d, δοθέντων των e και n. 
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Οι δύο πρώτες απαιτήσεις ικανοποιούνται εύκολα. Η τρίτη απαίτηση µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο για 
µεγάλες τιµές των e και n. 
 
 
Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα την Συµµετρικής και Ασύµµετρης Κρυπτογραφίας  
 
 
Η συνεννόηση και ανταλλαγή του κλειδιού, χωρίς να διαρρεύσει σε τρίτους,  είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα 
της συµµετρικής κρυπτογραφίας. Η µετάδοση µέσα από το ∆ιαδίκτυο δεν είναι ασφαλής καθώς 
οποιοσδήποτε γνωρίζει για την συναλλαγή και διαθέτει τα κατάλληλα µέσα, µπορεί να την καταγράψει και 
να αποκτήσει το κλειδί. 
 
Κατέχοντας το κλειδί,  µπορεί να διαβάσει, να τροποποιήσει και να πλαστογραφήσει όλα τα µηνύµατα που 
ανταλλάσσουν οι δύο ανυποψίαστοι χρήστες. Η επικοινωνία για την µετάδοση του κλειδιού µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση και άλλων µέσων (π.χ. τηλεφωνία), αλλά και πάλι δεν µπορεί να διασφαλιστεί 
η απόρρητη επικοινωνία των χρηστών. Η ασύµµετρη κρυπτογραφία δίνει λύση σε αυτό το πρόβληµα αφού 
σε καµία περίπτωση δεν "ταξιδεύουν" σ το δίκτυο οι εν λόγω ευαίσθητες πληροφορίες.  
 
 Η παροχή ψηφιακών υπογραφών που δεν µπορούν να αποκηρυχθούν από την πηγή τους είναι ακόµη ένα 
από τα πλεονεκτήµατα των ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων. Η πιστοποίηση ταυτότητας µέσω της 
συµµετρικής κρυπτογράφησης απαιτεί την κοινή χρήση του ίδιου κλειδιού και πολλές φορές τα κλειδιά 
αποθηκεύονται σε υπολογιστές που κινδυνεύουν από εξωτερικές επιθέσεις. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο 
αποστολέας µπορεί να αποκηρύξει ένα πρωτύτερα υπογεγραµµένο µήνυµα, υποστηρίζοντας ότι το µυστικό 
κλειδί είχε κατά κάποιον τρόπο αποκαλυφθεί. Στην ασύµµετρη κρυπτογραφία δεν υφίσταται τέτοιος 
κίνδυνος, καθώς µόνο ο ίδιος ο χρήστης γνωρίζει την ιδιωτική του κλείδα και είναι αποκλειστική ευθύνη του 
η φύλαξη της. 
 
 Μειονέκτηµα της ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι η ταχύτητα. Κατά κανόνα, η διαδικασίες 
κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ταυτότητας µε συµµετρικό κλειδί είναι σηµαντικά ταχύτερη από την 
κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή µε ζεύγος ασύµµετρων κλειδιών. Η ιδιότητα αυτή καλείται 
διασφάλιση της µη αποκήρυξης της πηγής (non-repudiation). Επίσης, τεράστιο µειονέκτηµα της ασύµµετρης 
κρυπτογραφίας είναι η ανάγκη για πιστοποίηση και επαλήθευση των δηµόσιων κλείδων από οργανισµούς 
(Certificate Authority) ώστε να διασφαλίζεται η κατοχή τους νόµιµους χρήστες. Όταν κάποιος απατεώνας 
κατορθώσει και ξεγελάσει τον οργανισµό, µπορεί να συνδέσει το όνοµα του µε την δηµόσια κλείδα ενός 
νόµιµου χρήστη και να προσποιείται την ταυτότητα αυτού του νόµιµου χρήστη. Σε µερικές περιπτώσεις, η 
ασύµµετρη κρυπτογραφία δεν είναι απαραίτητη και η συµµετρική κρυπτογραφία από µόνη της είναι αρκετή. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι περιβάλλονται κλειστά, που δεν έχουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 3 :  Υπηρεσίες Πιστοποίησης για Ανάπτυξη Υποδοµής ∆ηµόσιων Κλειδιών 

3.1. Ορισµοί 

Ακολουθούν ορισµοί όρων :  

o ∆ηµόσιο Κλειδί είναι ένα κλειδί γνωστό στον καθένα. Χρησιµοποιείται από τον αποστολέα για την 
κρυπτογράφηση του µηνύµατος που πρόκειται να αποστείλει. 

o Υποδοµή ∆ηµόσιων Κλειδιών – Public Key Infrastructure - PKI, σύµφωνα µε την IETF (Internet 
Engineering Task Force), ορίζεται ως το σύνολο που απαρτίζεται από το λογισµικό, το υλισµικό, 
τους ανθρώπους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, 
την αποθήκευση, τη διανοµή και την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών που περιέχουν ∆ηµόσια 
Κλειδιά.  

- Ένα σύστηµα Ψηφιακών Πιστοποιητικών, Υπηρεσιών Πιστοποίησης και άλλων Υπηρεσιών 
Καταγραφής που επιβεβαιώνουν και πιστοποιούν την αυθεντικότητα του κάθε συµµετέχοντος σε 
µια διαδικτυακή συναλλαγή και παράλληλα παρέχουν εγγύηση στην ασφάλεια της δραστηριότητας 
αυτής. 

o Πιστοποίηση είναι η διαδικασία της επαλήθευσης ή της επιβεβαίωσης κάποιου αντικειµένου, 
δήλωσης, ή προσώπου όπως η αυθεντικότητα, δηλαδή ότι οι αξιώσεις που γίνονται από κάποιον ή για 
κάποιον είναι αληθινές. Στον τοµέα της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων, πιστοποίηση είναι 
η διαδικασία επιβεβαίωσης της ψηφιακής ταυτότητας του αποστολέα ή παραλήπτη µιας 
επικοινωνίας, όπως π.χ. µιας αίτησης εισόδου σε ένα σύστηµα. Το αντικείµενο της πιστοποίησης 
µπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένα υπολογιστικό σύστηµα ή ένα υπολογιστικό πρόγραµµα. 

o Υπηρεσίες Πιστοποίησης είναι εφαρµογές που παρέχουν την δυνατότητα πιστοποίησης της 
ταυτότητας κυριοτήτων σε ένα δίκτυο. Είναι χρήσιµες συνήθως σαν ένα πρώτο επίπεδο στην 
διαδικασία της εξουσιοδότησης, ορίζοντας αν ένας πελάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει µια υπηρεσία 
και ποιο µέρος αυτής. 

3.2 Εισαγωγικά – Εισαγωγή βασικών όρων 

3.2.1 Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης (CSP), Αρχές Πιστοποίησης (CA) και Αρχές Καταχώρισης (RA). 

Για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτείται η οργάνωση και λειτουργία νέων φορέων 
παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο 
ασφάλειας. Οι φορείς αυτοί παλαιότερα αποκαλούνταν Έµπιστες Τρίτες Οντότητες (Trusted Third 
Parties – TTP) και σήµερα στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης 
(Certification Service Providers – CSP) αφού αξιοποιούν τις δυνατότητες, κυρίως των αλγορίθµων 
και αντιστοίχων ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων, µε δηµόσια κλειδιά τα οποία αποθηκεύονται σε 
Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Digital Certificates). 

Οι CSP παρέχουν τεχνική άλλα και νοµική υποστήριξη για θέµατα που σχετίζονται µε την 
παραγωγή και διανοµή των απαιτούµενων διακριτικών διασφάλισης και επαλήθευσης µιας 
ηλεκτρονικής δοσοληψίας. Το βασικό έργο των CSP αφορά την άρτια οργάνωση των µηχανισµών 
διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών ή απλώς πιστοποιητικών (certificates) για λόγους 
απλούστευσης. Οι CSP είναι οντότητες – φορείς που πρωταρχικό σκοπό έχουν να πιστοποιούν 
τεχνικά και νοµικά την αντιστοίχηση της ταυτότητας (identity) µιας οντότητας (entity), όπως ενός 
φυσικού προσώπου, ενός εξυπηρέτη, µιας εφαρµογής, ή ενός ρόλου (role) µε ένα δηµόσιο κλειδί το 
οποίο περιέχεται σε ένα πιστοποιητικό. Ουσιαστικά οι CSP δραστηριοποιούνται για την παραγωγή, 
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αποθήκευση, αποστολή και ανάκληση πιστοποιητικών για την υποβοήθηση της επίτευξης µιας 
ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, ένας CSP περιλαµβάνει τουλάχιστον µια Αρχή Πιστοποίησης και 
τουλάχιστον µια Αρχή Καταχώρισης : 

1) Η Αρχή Πιστοποίησης – Certification Authority – CA :  

Η CA αποτελεί ένα έµπιστο τµήµα του οργανισµού CSP και ασχολείται µε την τεχνική 
διαχείριση των πιστοποιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.  
Οι βασικότερες λειτουργίες της CA, στα πλαίσια ενός CSP, περιλαµβάνουν την δηµιουργία  και 

διανοµή των πιστοποιητικών, την αποθήκευση τους σε καταλόγους, τον έλεγχο των διαδικασιών 
ανάκλησης τους, καθώς και την επικοινωνία µε άλλες CSP. 

2) Η Αρχή Καταχώρισης – Registration Authority – RA :  

Η RA ουσιαστικά παρέχει τη λειτουργική διεπαφή και επικοινωνία µεταξύ ενός χρήστη και του 
CSP. Είναι το τµήµα του οργανισµού CSP που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των απαιτούµενων 
στοιχείων και την πιστοποίηση της ταυτότητας ή του ρόλου ενός χρήστη ή µιας οντότητας, όπως 
µιας εφαρµογής ή ενός εξυπηρέτη. Η RA προωθεί προς τη CA τις έγκυρες υποβληθείσες προς 
αυτήν αιτήσεις για τη δηµιουργία και περαιτέρω διαχείριση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.  

3.2.2 Πολιτική Πιστοποιητικών (CP) και ∆ήλωση Πρακτικών Πιστοποίησης (CPS). 

Στα πλαίσια της λειτουργίας ενός CSP απαιτείται η ανάπτυξη και δηµοσίευση δύο βασικών 
κειµένων :  της Πολιτικής Πιστοποιητικών (CP) και ∆ήλωσης Πρακτικών Πιστοποίησης (CPS). 

1. Πολιτική Πιστοποιητικών – Certificate Policy – CP 

Είναι ένα σύνολο συγκεκριµένων κανόνων οι οποίοι εξασφαλίζουν την εφαρµοσιµότητα ενός 
πιστοποιητικού στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης κοινότητας ή ενός συνόλου εφαρµογών µε 
συγκεκριµένες απαιτήσεις ασφάλειας. 

Όταν µια CA εκδίδει ένα πιστοποιητικό, ουσιαστικά δηλώνει προς το χρήστη του πιστοποιητικού 
ότι ένα συγκεκριµένο δηµόσιο κλειδί αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη οντότητα. Παρόλα αυτά, το 
όριο αποδοχής της διαβεβαίωσης της CA από το χρήστη πρέπει να αποτιµάται από αυτόν ανάλογα 
µε το σκοπό και τις εφαρµογές που αυτό το πιστοποιητικό θα χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, ένα 
πιστοποιητικό X.509 v.3 (αναλύεται παρακάτω) µπορεί να περιέχει ένα δείκτη προς µια CP και ο 
δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το χρήστη για τη λήψη απόφασης αν πρέπει να 
εµπιστευθεί το συγκεκριµένο πιστοποιητικό για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Η CP, η οποία πρέπει 
να γίνει αποδεκτή τόσο από το δηµιουργό CSP όσο και από το χρήστη του πιστοποιητικού, 
αναπαριστάνεται στο πιστοποιητικό από ένα µοναδικά καταχωρηµένο Προσδιοριστή Αντικειµένου 
(Object Identifier – OI). Η διαδικασία καταχώρισης περιλαµβάνει συγκεκριµένες διαδικασίες που 
έχουν καθοριστεί σε σχετικά πρότυπα των ISO/IEC και ITU. Ο φορέας ο οποίος καταχωρεί τον OI 
εκδίδει και το κείµενο που προσδιορίζει την CP, ώστε να µπορούν να το εξετάσουν οι χρήστες των 
πιστοποιητικών. Στη γενική περίπτωση, κάθε ξεχωριστό πιστοποιητικό µπορεί να υποδηλώσει µια 
ξεχωριστή συγκεκριµένη CP. Στις περισσότερες, όµως, περιπτώσεις ένας CSP έχει σε ισχύ ένα µικρό 
αριθµό διαφορετικών πολιτικών, εκφράζοντας τις πολιτικές σε υψηλότερο αφαιρετικό επίπεδο. 

2. ∆ήλωση Πρακτικών Πιστοποίησης  – Certification Practice Statement – CPS 

Είναι µια δήλωση όπου καταγράφονται οι πρακτικές που ακολουθεί µια CA για τη διαχείριση των 
πιστοποιητικών. Αποτελεί ένα λεπτοµερέστατο έγγραφο, όπου αναφέρεται ο τρόπος διεκπεραίωσης 
των λειτουργικών διαδικασιών των συστηµάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφάλειας, οι 
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ακολουθούµενες πρακτικές, καθώς και οι ενέργειες διανοµής των πιστοποιητικών. Συνήθως 
αποτελεί τµήµα του συµβολαίου µεταξύ του CSP και του λήπτη των υπηρεσιών πιστοποίησης, ενώ 
µπορεί να περιλαµβάνει και κείµενα από ισχύοντες νόµους, ιδιωτικά συµφωνητικά και δηλώσεις 
βούλησης. Είναι επιθυµητό ένας CSP να περιλαµβάνει δείκτες προς ευρέως αποδεκτά πρότυπα µε τα 
οποία συµµορφώνεται κατά τη λειτουργία του. Οι δείκτες προς τα πρότυπα πρέπει να καλύπτουν, µε 
γενικό τρόπο, την καταλληλότητα των πρακτικών µιας CA σχετικά µε τους σκοπούς µιας άλλης 
οντότητας, καθώς και την δυνητική τεχνολογική συµβατότητα των διανεµηθέντων πιστοποιητικών 
µε το τεχνολογικό περιβάλλον διαφόρων συστηµάτων, όπως συστήµατα αποθήκευσης κτλ. 

3.2.3 Υποδοµή ∆ηµόσιων Κλειδιών – Public Key Infrastructure – PKI 

Στη γενική περίπτωση, ένας CSP µπορεί να έχει πιστοποιήσει ή να έχει πιστοποιηθεί από έναν 
άλλον CSP. Οι CSP, λειτουργικά συνεργαζόµενοι διαµέσου Αλυσίδων Εµπιστοσύνης (Chains of 
Trust) για τη δηµιουργία ενός γενικευµένου Ιστού Εµπιστοσύνης (Web of Trust), οδηγούν στην 
παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών Υποδοµής ∆ηµόσιων Κλειδιών (PKI).  

Μια PKI περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους CSP και στοχεύει στην οργάνωση ενός 
ολοκληρωµένου περιβάλλοντος διαχείρισης πιστοποιητικών, µε όρους τεχνικής επάρκειας και 
νοµικής διασφάλισης κατά τη λειτουργία. 

Η CP καθορίζει τη βάση για τη διαπίστευση µεταξύ διαφόρων CSP, στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης µιας αποτελεσµατικής PKI :  Όποτε µια CA διανέµει ένα πιστοποιητικό µιας CA προς 
µιας άλλη CA, πρέπει να αποτιµηθούν από τον παραλήπτη CA οι ξεχωριστές CP τις οποίες η CA 
αυτή εµπιστεύεται. Αµέσως µετά, για το σύνολο των αποδεκτών CP εγκαθίσταται, από τη CA που 
διένειµε το πιστοποιητικό, ένας δείκτης στο αποδεκτό πιστοποιητικό της CA. 

Μια PKI πρέπει να λειτουργεί σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, σε ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων, που έχουν τεθεί τόσο από την 
βιοµηχανία όσο και από άλλους φορείς. 

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών υπηρεσιών ασφάλειας που µπορεί να προσφέρει µια PKI και 
είναι κοινές σε όλες τις Υπηρεσίες Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού (ΥΥ∆Κ) 

1. Εµπιστευτικότητα – Confidentiality :  διασφαλίζει ότι µόνο εξουσιοδοτηµένα µέλη µπορούν 
να αναγνώσουν µια επικοινωνία, οι ωτακουστές όµως όχι. 

Ως εµπιστευτικότητα ορίζεται η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση ή γνωστοποίηση αυτών. Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται µέσω µηχανισµών ελέγχου 
πρόσβασης στην περίπτωση αποθήκευσης δεδοµένων και µέσω κωδικοποίησης κατά την 
αποστολή δεδοµένων. Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει κωδικοποίηση, αφού οι 
µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης υλοποιούνται κατά βάση από τον συνδυασµό µεθόδων 
πιστοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization). 

Η εµπιστευτικότητα µπορεί να παροµοιασθεί µε έναν αδιαφανή φάκελο. Το µήνυµα που 
περιλαµβάνει δεν είναι άµεσα ορατό σε κανένα δίχως να ανοιχθεί ο φάκελος. Φυσικά, ο 
φάκελος µπορεί να ανοιχθεί από τον οποιονδήποτε και έτσι να παραβιασθεί το απόρρητο της 
αλληλογραφίας. Η κρυπτογραφία παρέχει ένα µεγάλο επίπεδο ασφάλειας στον φάκελος που 
πολύ δύσκολα, σχεδόν ακατόρθωτα, είναι εφικτό να ανοιχτεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός 
από τον νόµιµο παραλήπτη. 

2. Πιστοποίηση – Authentication :  διασφαλίζει ότι ο δηµιουργός µιας επικοινωνίας είναι το 
άτοµο που υποτίθεται και όχι ένας πλαστός (απατεώνας). 
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Ως πιστοποίηση ορίζεται η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός ατόµου ή της πηγής 
αποστολής των πληροφοριών. ∆ηλαδή, το άτοµο που επιθυµεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά 
ενός άλλου άτοµου ή κάποιου εξυπηρετητή µε τον οποίο επικοινωνεί, βασίζεται στην 
πιστοποίηση. 

Η πιστοποίηση µπορεί να υλοποιηθεί µε τρεις βασικές µεθόδους: 

1. Με κάτι που γνωρίζει κανείς, π.χ. το PIN µιας πιστωτικής κάρτας ή το µυστικό κωδικό 
ενός λογαριασµού κτλ. 

2. Με κάτι που έχει κανείς στην ιδιοκτησία του, π.χ. το κλειδί µιας πόρτας ή µια τραπεζική 
κάρτα κτλ. 

3. Με κάτι που έχει εκ γενετής, π.χ. δακτυλικά αποτυπώµατα, φωνή κτλ. 

Η Πιστοποίηση, πιο απλά, 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 Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού 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 υπογραφεί ψηφιακά από την 
οντότητα που το εκδίδει. Τα πιστοποιητικά αυτά χαρακτηρίζονται από το είδος της 
πληροφορίας που περιέχουν. Η εκδότρια αρχή των πιστοποιητικών ονοµάζεται Αρχή 
Πιστοποίησης  (Certificate Authority - CA). 

3. Ακεραιτότητα – Integrity :  διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο µιας επικοινωνίας δεν έχει 
µεταβληθεί, έχει δηλαδή διατηρήσει την ακεραιότητα του, κατά την µεταφορά του. 

Ακεραιότητα είναι η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη 
τροποποίηση ή αντικατάσταση τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από µηχανισµούς 
κρυπτογραφίας όπως είναι οι ψηφιακές υπογραφές. 

Ας υποθέσουµε την ακεραιότητα ενός διαφανούς φακέλου. Το µήνυµα που περιέχει ο 
φάκελος µπορεί να διαβαστεί από τον οποιονδήποτε, οπότε και παραβιάζεται η 
εµπιστευτικότητα, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Ο φάκελος θεωρείται ενδεικτικό στοιχείο 
παραβίασης. Ο παραλήπτης βλέποντας τον φάκελο είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι ο 
φάκελος δεν έχει ανοιχθεί, παραβιαστεί ή ακόµη και αντικατασταθεί. 

4. Τεχνική Μη Αποποίηση – Technical Non-Repudiation :  διασφαλίζει ότι ένα απεσταλµένο 
µήνυµα έχει αποσταλεί και παραληφθεί από τα µέλη που ισχυρίζονται ότι έχουν στείλει και 
λάβει το µήνυµα. 

Η µη-αποποίηση συνδυάζει τις υπηρεσίες της πιστοποίησης και της ακεραιότητας που 
παρέχονται σε µια τρίτη οντότητα. Έτσι, τα εµπλεκόµενα µέρη δεν µπορούν να αρνηθούν εκ 
τον υστέρων την συµµετοχή τους στη συναλλαγή (µη αποποίηση ευθύνης), δηλαδή ο 
αποστολέας δεδοµένων δεν µπορεί να αρνηθεί την δηµιουργία και αποστολή του 
συγκεκριµένου µηνύµατος καθώς και ο παραλήπτης ότι το έλαβε.  

Η ασύµµετρη κρυπτογραφία παρέχει ψηφιακές υπογραφές, τέτοιες ώστε µόνο ο αποστολέας 
του µηνύµατος θα µπορούσε να κατέχει την συγκεκριµένη ψηφιακή υπογραφή, πρόκειται 
δηλαδή για µια αµφιµονοσήµαντη σχέση. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε, και φυσικά 
και ο παραλήπτης του ψηφιακά υπογεγραµµένου µηνύµατος µπορεί να επιβεβαιώσει την 
ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα.  

Το νοµικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο πραγµατοποιείται η άρνηση αυτή παίζει 
επίσης ρόλο. 
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3.3 Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Πιστοποιητικών 

Η διασφάλισης της ταυτότητας κάθε οντότητας που βρίσκεται συνδεδεµένη στο χώρο του 
διαδικτύου είναι και αυτή µια από τις βασικές, άρα και σηµαντικότερες, απαιτήσεις στον τοµέα της 
ασφάλειας του Παγκόσµιου Ιστού. 

Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι τι είδους εργαλεία (όπως πρωτόκολλα), για την διασφάλιση 
αυτή, έχουµε στην διάθεσή µας σήµερα. Ποιο συγκεκριµένα, ποιες από τις υπηρεσίες πιστοποίησης 
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη υποδοµών δηµόσιων κλειδιών; 

Ως απάντηση, ακολουθεί αρχικά µια ονοµαστική αναφορά των εργαλείων αυτών. 

1. Πιστοποιητικά Μορφής PGP (Pretty Good Privacy) 

2. Πιστοποιητικά X.509 

3. Πιστοποιητικά SDI (Selective Dissemination of Information) 

4. Επέκταση Ασφάλειας DNS 

 

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) ή πιστοποιητικό ταυτότητας (identity certificate) 
είναι ένα ηλεκτρονικό διακριτικό που αποδεικνύει την αντιστοίχηση µεταξύ µιας οντότητας και ενός 
δηµόσιου κλειδιού. Ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας διαχείρισης πιστοποιητικών (certificate 
management service) είναι να διαβεβαιώσει για την κατάσταση ενός πιστοποιητικού, το οποίο έχει 
ήδη εκδοθεί από έναν CSP. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αποτελεσµατική διαχείριση των εκδοθέντων 
πιστοποιητικών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Είναι αποκλειστική ευθύνη του CSP να 
υλοποιήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που βελτιώνουν τη διαχείριση της αποτελεσµατικότητας και 
της ασφάλειας, µε σκοπό την αύξηση της εµπιστοσύνης που οι χρήστες δείχνουν στον CSP. 

Εκτός της προαναφερθείσας κατηγορίας πιστοποιητικών, ιδιαίτερη χρησιµότητα παρουσιάζουν και 
τα πιστοποιητικά χαρακτηριστικών (attribute certificates), τα οποία περιγράφουν τις ιδιότητες µιας 
συγκεκριµένης οντότητας, όπως δικαιώµατα προσπέλασης ή συµµετοχή σε οµάδα χρηστών. 

Ο κύκλος ζωής του πιστοποιητικού αποτελείται από τις εξής φάσεις – λειτουργίες :   

1) ∆ηµιουργία Πιστοποιητικού – Certificate Generation 

2) ∆ιανοµή Πιστοποιητικών – Certificate Distribution 

3) Αποθήκευση και Ανάκτηση Πιστοποιητικού – Certificate Storage and Retrieval 

4) Ανάκληση Πιστοποιητικού – Certificate Revocation 

Από αυτές θα επικεντρωθούµε στην 1η, τη ∆ηµιουργία Πιστοποιητικού :  

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης του χρήστη στην RA, ο CΑ δηµιουργεί ένα 
πιστοποιητικό και το παραδίδει στην αιτούσα οντότητα. Κατά τη φάση αυτή επιτυγχάνεται και η 
αντιστοίχηση µεταξύ οντότητας και δηµόσιου κλειδιού. Για να είναι ασφαλής η αντιστοίχηση αυτή, 
θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί από την RA οι κατάλληλες διαδικασίες αυθεντικοποίησης και 
ταυτοποίησης από πλευράς CSP, κατά τη φάση της διαδικασίας καταχώρισης της αιτούσας 
οντότητας. Η ορθότητα της αντιστοίχησης αυτής αποτελεί το βασικό σηµείο για την παροχή της 
υπηρεσίας αυθεντικοποίησης, από πλευράς του CSP, µεταξύ των χρηστών της. Τα πιστοποιητικά, 
αφού δηµιουργηθούν, υπογράφονται ψηφιακά µε χρήση του ιδιωτικού κλειδιού του CSP. Η 
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υπογραφή αυτή υποδηλώνει ότι ο CSP αναλαµβάνει την ευθύνη για την αυθεντικότητα των 
πληροφοριών που αναγράφονται στο πιστοποιητικό. 

Έτσι έχουµε :  

Είσοδος  : Τα δεδοµένα που αναφέρονται στην έγκυρη φόρµα εγγραφής 

Έξοδος  : Ένα έγκυρο πιστοποιητικό 

Επεξεργασία :  Το σηµαντικότερο ζήτηµα σε σχέση µε αυτή τη διαδικασία είναι η µορφή του 
πιστοποιητικού. Παρότι αυτή η διαδικασία έχει αυτοµατοποιηθεί από πολλά 
προϊόντα λογισµικού (π.χ. Netscape Certificate Server, Microsoft Certificate 
Server), δεν έχει υιοθετηθεί µία κοινή µορφή πιστοποιητικού. Στο παρελθόν έχουν 
προταθεί πολλά σχήµατα καθένα από τα οποία χρησιµοποιεί ειδική µορφή για το 
πιστοποιητικό. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι αυτά που δόθηκαν παραπάνω :  
PGP, X.509, SDI και DNS. 

Οι πιο ευρέως αναπτυσσόµενες µορφές πιστοποιητικών είναι αυτές του PGP και του X.509.  

3.3.1 PGP – Pretty Good Privacy 

Αποτελεί ένα κρυπτοσύστηµα που δηµιουργήθηκε από τον Phil Zimmerman και χρησιµοποιεί τους 
αλγόριθµους RSA (Ron Rivest, Adi Shamir & Len Adleman) και IDEA (International Data 
Encryption Algorithm) για την κρυπτογράφηση και υπογραφή µηνυµάτων της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 

Το PGP είναι πολύ απλό και αποτελείται από ένα δηµόσιο κλειδί, µία διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και ένα επίπεδο εµπιστοσύνης το οποίο τοποθετείται πάνω σε αυτό από τον παραλήπτη 
του µηνύµατος.  

Κάθε χρήστης του PGP διατηρεί µία λίστα µε τα δηµόσια κλειδιά των χρηστών µε τους οποίους 
επικοινωνεί, η οποία καλείται keyring. Για την προστασία της λίστας, ο κάθε χρήστης την υπογράφει 
µε το ιδιωτικό του κλειδί. Κάθε κλειδί που προστίθεται στην λίστα είναι δυνατό να φέρει έναν από 
τους εξής χαρακτηρισµούς: 

• Απολύτως Έµπιστο (Completely Trusted) 

• Μερικώς Έµπιστο (Marginally Trusted) 

• Μη Έµπιστο (Untrusted) 

• Άγνωστο (Unknown) 

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

Καθώς οι χρήστες ανταλλάσσουν keyrings σχηµατίζουν έναν ιστό εµπιστοσύνης (web of trust). 
Κάθε χρήστης αποτελεί αρχή πιστοποίησης του εαυτού του και είναι υπεύθυνος για το µοντέλο 
εµπιστοσύνης που επιλέγει. Το απλό αυτό µοντέλο έχει επιτρέψει στο PGP να κερδίσει µία σχετικά 
µεγάλη αποδοχή στο ∆ιαδίκτυο. Παρόλα αυτά, η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού του PGP δεν είναι 
κατάλληλη για εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και για εφαρµογές που απαιτούν ισχυρή 
ταυτοποίηση. 

Τα πιστοποιητικά του PGP δεν είναι επεκτάσιµα και περιέχουν µόνο µία διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, την τιµή ενός δηµόσιου κλειδιού και ένα χαρακτηριστικό του βαθµού της 
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εµπιστοσύνης. Καθώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν µπορεί να αποτελέσει έναν 
ακριβή τρόπο του προσδιορισµού της ταυτότητας ενός χρήστη, το PGP δεν µπορεί να παρέχει ισχυρή 
ταυτοποίηση (strong authentication). Η έλλειψη επεκτασιµότητας των πιστοποιητικών του PGP τα 
καθιστά ακατάλληλα για άλλες εφαρµογές εκτός της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Το PGP δεν υποστηρίζει κάποια µέθοδο επαλήθευσης και ανάκλησης των πιστοποιητικών. Οι 
διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται µόνο µέσω άµεσης επικοινωνίας των χρηστών. Το PGP δεν 
παρέχει τη δυνατότητα ανωνυµίας, καθώς η χρήση µίας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
που δεν περιέχει κάποια ένδειξη για την ταυτότητα του χρήστη καθιστά αδύνατη την επικοινωνία 
µεταξύ των χρηστών για την επαλήθευση και ανάκληση των πιστοποιητικών.  

Παρότι, το πιστοποιητικό PGP είναι πολύ απλό, παρουσιάζει προβλήµατα όταν απαιτείται να 
χρησιµοποιηθεί σε ανοιχτά κατανεµηµένα περιβάλλοντα, αφού δεν παρουσιάζει ευελιξία σε 
περιβάλλοντα µε απαιτήσεις κλιµάκωσης. Για το λόγο αυτό το ενδιαφέρον µετατοπίζεται στη χρήση 
του Χ.509 και ειδικά στα Χ.509 ν3 πιστοποιητικά. 

 

Παράδειγµα :  «PGP και ο Ιστός Εµπιστοσύνης» 

Εάν ο Α θέλει να χρησιµοποιήσει το PGP, θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα «δακτύλιο» 
δηµόσιων-κλειδιών (public-key ring)που θα περιέχει τα δηµόσια κλειδιά άλλων χρηστών. 
Υποθέστε ότι το βασικό δακτύλιο του Α περιέχει ένα δηµόσιο κλειδί που αποδίδεται στον Β, 
αλλά πραγµατικά ανήκει στον Γ. Ίσως ο Α να πήρε το κλειδί από έναν πίνακα ανακοινώσεων που 
χρησιµοποιήθηκε από τον Β για να στείλει το δηµόσιο κλειδί του, το οποίο όµως έχει δεσµευθεί 
από τον Γ. 

Υπάρχει ένας αριθµός πιθανών προσεγγίσεων µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ένα 
δακτύλιο κλειδιών να περιέχει ψεύτικα δηµόσια κλειδιά. 

1. Ο Α µπορεί φυσιολογικά να πάρει το δηµόσιο κλειδί του Β από τον ίδιο τον Β. Αυτή είναι 
µια πολύ ασφαλής µέθοδος αλλά επίσης έχει και προφανείς φυσικούς περιορισµούς. 

2. Ο Α µπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα του κλειδιού τηλεφωνικώς. Εάν ο Α γνωρίζει 
τη φωνή του Β τότε µπορεί να ζητήσει από τον Β να του υπαγορεύσει το δηµόσιο κλειδί 
του µέσω του τηλεφώνου. Εναλλακτικά, ο Β θα µπορούσε να κατακερµατίσει (hash) το 
δηµόσιο κλειδί του και να διαβάσει στον Α το πρώτο µέρος (ένα δείγµα) του 
κατακερµατισµένου αυτού δηµόσιου κλειδιού, έτσι ώστε ο Α να µπορέσει να 
επιβεβαιώσει ότι έχει το σωστό κλειδί (επιβεβαιώνοντας ότι το αυτό το δείγµα του 
κλειδιού όντως είναι του αυτό που έχει σηµειώσει να είναι του Β). 

3. Ο Α θα µπορούσε να πάρει το κλειδί από κάποιον άλλο που εµπιστεύεται. Εάν ο ∆ ξέρει 
το δηµόσιο κλειδί του Β, τότε µπορεί να το επιβεβαιώσει στον Α. Εάν ο Α εµπιστεύεται 
τον ∆, τότε εµπιστεύεται την γνησιότητα του δηµόσιου κλειδιού του Β που δόθηκε από 
τον ∆. Στην ουσία, ο ∆ υπογράφει το δηµόσιο κλειδί του Β µε το δικό του ιδιωτικό-
προσωπικό  κλειδί.  

4. Ο Α µπορεί να λάβει το δηµόσιο κλειδί του Β από µια εµπιστευµένη αρχή πιστοποίησης 
(trusted certification authority). 

 

To PGP συνδέει ένα επίπεδο εµπιστοσύνης (level of trust) µε κάθε δηµόσιο κλειδί ως εξής :  

1. Όταν ο Α εισάγει ένα νέο δηµόσιο κλειδί επάνω στο δικό του public-key ring, µπορεί να 
διευκρινίσει εάν αυτός ο χρήστης είναι άγνωστος (unknown), µη έµπιστος (untrusted), 
µερικά έµπιστος ή ολοκληρωτικά έµπιστος. 
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2. Το δηµόσιο κλειδί µπορεί να συνδέεται µε µία ή περισσότερες υπογραφές (δείτε το 3 πριν). 
Μια τιµή γνησιότητας (legitimacy value) δίνεται στο κλειδί αυτό, ανάλογα µε ποιος το έχει 
υπογράψει, και κατά πόσο ο Α εµπιστεύεται τους υπογράφοντες αυτούς. Παραδείγµατος 
χάριν, ένα κλειδί µπορεί να χρειαστεί να υπογραφεί από ένα εντελώς έµπιστο άτοµο, ή δύο 
µερικώς έµπιστα ή 10 µη έµπιστα άτοµα προτού του δοθεί µια τιµή γνησιότητας που θα 
δείχνει ότι ο Α εµπιστεύεται αυτό το κλειδί. 

Το παρακάτω διάγραµµα επεξηγεί πώς συσχετίζονται η εµπιστοσύνη των υπογραφών και η 
γνησιότητά των κλειδιών. Το διάγραµµα παρουσιάζει ένα public-key ring. Κάθε κόµβος 
αντιπροσωπεύει ένα κλειδί, και το διάγραµµα παρουσιάζει τα διαφορετικά επίπεδα εµπιστοσύνης τα 
οποία συνδέονται µε κάθε κλειδί. Ο ιδιοκτήτης του δακτύλιου των κλειδιών είναι ο «Χ» και ο 
κορυφαίος κόµβος είναι το δηµόσιο-κλειδί του ιδιοκτήτη του δακτύλιου (key-ring owner) και έχει 
την µέγιστη εµπιστοσύνη.  

Σε αυτό το παράδειγµα, ο ιδιοκτήτης έχει διευκρινίσει ότι εµπιστεύεται πάντα τους ακόλουθους 
χρήστες για να υπογράψουν άλλα κλειδιά : ∆, Ε, Ζ, Η. Ο ιδιοκτήτης εµπιστεύεται µερικώς τους 
χρήστες Α και Β να υπογράψουν άλλα κλειδιά. Η σκίαση των κόµβων δείχνει το επίπεδο 
εµπιστοσύνης που ορίζεται από τον ιδιοκτήτη του δακτύλιου των κλειδιών. Ένα σηµείο στη µέση 
ενός κλειδιού δείχνει ότι το κλειδί θεωρείται γνήσιο. 
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Σχήµα 3.1 :  Παράδειγµα του Μοντέλου Εµπιστοσύνης - Trust Model του PGP 

 
Η δοµή του δέντρου προσδιορίζει ποια κλειδιά έχουν υπογράψει άλλοι χρήστες. Ένα βέλος που 

δείχνει από ένα κλειδί σε ένα άλλο, σηµαίνει ότι το πρώτο κλειδί έχει υπογραφεί από το δεύτερο. 
Παραδείγµατος χάριν, το κλειδί Η έχει υπογραφεί από το Α. Ένα βέλος οδηγεί σε ένα αγγλικό 
ερωτηµατικό εάν ένα κλειδί έχει υπογραφεί από κάποιον του οποίου το κλειδί δεν περιέχεται στον 
δακτύλιο, δείχνοντας έτσι ότι ο υπογράφων είναι άγνωστος στο ιδιοκτήτη του δακτύλιου. 
Παραδείγµατος χάριν, το κλειδί Σ έχει υπογραφεί από το Ξ και επίσης από δύο άγνωστους 
υπογράφοντες. 

 

Αξιοπρόσεχτα σηµεία :  

- Ο key-ring owner «X» έχει υπογράψει σχεδόν όλα τα κλειδιά που εµπιστεύεται  πλήρως ή 
µερικώς. Στην πράξη, οι περισσότεροι χρήστες θα υπογράψουν τα κλειδιά άλλων χρηστών που 
εµπιστεύονται. 
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- Υποθέτουµε ότι δύο µερικώς έµπιστες υπογραφές είναι επαρκείς για να πιστοποιήσουν ένα 
κλειδί. Ως εκ τούτου, το κλειδί του χρήστη Θ κρίνεται νόµιµο από το PGP επειδή έχει υπογραφεί 
από τον Α και τον Β, οι οποίοι και οι δύο είναι µερικώς έµπιστοι.  

- Ένα κλειδί µπορεί να καθοριστεί να είναι νόµιµο, αλλά ο ιδιοκτήτης του µπορεί να µην θεωρηθεί 
έµπιστος για να υπογράψει άλλα κλειδιά. Παραδείγµατος χάριν, το κλειδί του Ξ είναι νόµιµο 
επειδή είναι υπογραµµένο από τον Ε, ο οποίος είναι έµπιστος, αλλά ο Ξ δεν είναι έµπιστος ώστε 
να υπογράψει άλλα κλειδιά. Ο key-ring owner εµπιστεύεται ότι έχει το σωστό δηµόσιο κλειδί για 
τον Ξ αλλά δεν έχει πραγµατικά καµιά εµπιστοσύνη στον Ξ. Εποµένως το κλειδί του Σ δεν 
θεωρείται νόµιµο, παρόλο που έχει υπογραφεί από τον Ξ. 

- Ο κόµβος Τ αποσυνδέεται από το δέντρο µε δύο άγνωστες υπογραφές. Ένα τέτοιο κλειδί µπορεί 
να είχε αποκτηθεί από έναν βασικό κεντρικό υπολογιστή. Το PGP δεν µπορεί να υποθέσει ότι 
αυτό το κλειδί είναι νόµιµο εκτός και αν ο key-ring owner αποφασίσει ότι είναι νόµιµο και είτε 
υπογράψει αυτό το κλειδί, είτε δηλώσει ότι είναι πρόθυµος να εµπιστευθεί µια από τις υπογραφές 
του κλειδιού Τ. 
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3.3.2 X.509 

Το Χ.509 σχεδιάστηκε για να παρέχει την υποδοµή πιστοποίησης στις υπηρεσίες καταλόγου του 
Χ.500 (ldap). Η πρώτη έκδοση του X.509 δηµοσιεύτηκε το 1988, καθιστώντας το έτσι την 
παλαιότερη πρόταση για µία παγκόσµια Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την υποστήριξη του προτύπου από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 
Τυποποίησης (International Standards Organization - ISO) και την ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(Internation Telecommunications Union - ITU) έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του X.509 από 
µεγάλο αριθµό οργανισµών και κατασκευαστών.  

Η Visa και η Mastercard έχουν επιλέξει το X.509 για το Secure Electronic Transactions (SET) 
πρότυπο, και η Netscape υιοθέτησε το X.509 πρότυπο για την έκδοση των πιστοποιητικών που 
χρησιµοποιούνται στο Secure Sockets Layer πρωτόκολλο. 

Τόσο το Χ.509 όσο και το Χ.500 αποτελούν τµήµατα της σειράς προτύπων Χ που προτάθηκαν από 
τους οργανισµούς ISO και ITU. To Χ.500 σχεδιάστηκε µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών καταλόγου 
παγκοσµίως και το Χ.509 µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης στις υπηρεσίες του 
Χ.500. 

 Η έκδοση 3 του X.509 επεκτείνει σε µεγάλο βαθµό την λειτουργικότητα του προτύπου και γι αυτό 
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο και χρησιµοποιείται σε πλοηγητές ιστοσελίδων (web browsers), 
εξυπηρετητές και προγράµµατα λογισµικού για την διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail 
server/clients) κτλ από πολλές γνωστές εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού.  

To X.500 (έκδοση 1) αναπτύχθηκε αρχικά το 1988. Για το λόγο αυτό αποτελεί το παλαιότερο 
πρότυπο για µία παγκόσµια ΡΚΙ και υιοθετήθηκε από πολλές εταιρείες: οι Visa και MasterCard το 
υιοθέτησαν για το πρότυπο ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών (SET - Secure Electronic 
Transactions) και οι Microsoft και Netscape για την υλοποίηση των εξυπηρετών πιστοποιητικών 
(certificate servers). Έχοντας ήδη ευρεία διαδοµένη εγκατεστηµένη βάση, εκτιµάται ως ιδιαίτερα 
δύσκολο για το Χ.509 να αντικατασταθεί από άλλο πρότυπο. Παρά το γεγονός ότι το Χ.509 
παρουσιάζει ατέλειες, ιδίως στο θέµα της διαλειτουργικότητας, αναµένεται ότι µόνο νέες εκδόσεις 
του προτύπου ή επεκτάσεις αυτού θα επικρατήσουν στις υλοποιήσεις των CSP και ΡΚΙ. 

Το Χ.509 βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση και το βασικό πλεονέκτηµα του έναντι των δύο 
προηγούµενων είναι η παροχή του µέσου για τη µετακίνηση πέρα από την ανάγκη της ιεραρχίας. Οι 
εκδόσεις 1 και 2 του Χ.509 είναι περισσότερο κατάλληλες για χρήση στο εσωτερικό των τµηµάτων 
µιας επιχείρησης. Αυτό αποτελεί περιορισµό για την ανάπτυξη των προτύπων. 
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Η µορφή του Χ.509 απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα :  

X.509/3 CERTIFICATE 

Έκδοση (3) 

Σειριακός Αριθµός 

Αλγόριθµος Υπογραφής ID 

Όνοµα Έκδοσης 

Λειτουργική Περίοδος 

Όνοµα Αντικειµένου 

 

Πληροφορίες Αντικειµένου 
∆ηµόσιου Κλειδιού 

Μοναδικό Αναγνωριστικό 
Έκδοσης 

Μοναδικό Χαρακτηριστικό 
Αντικειµένου 

 

Τυπικές Επεκτάσεις 

Ιδιωτικές Επεκτάσεις 

 
Υπογεγραµµένο από το  
Ιδιωτικό Κλειδί του TTP 

Σχήµα 3.2 :  Μορφή του πιστοποιητικού X.509 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό για τα πιστοποιητικά τύπου Χ.509 είναι η πρόσθετη 
λειτουργικότητα που προσφέρεται από τις τυπικές επεκτάσεις του (standard extensions). Οι 
επεκτάσεις αυτές είναι στην πραγµατικότητα πεδία τα οποία παρέχουν διάφορους διοικητικούς και 
διαχειριστικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι χρήσιµοι για αυθεντικοποίηση πολλαπλών σκοπών σε 
µεγάλης κλίµακας περιβάλλοντα. 

Οι τυπικές επεκτάσεις προσφέρουν πληροφορίες που συνήθως σχετίζονται µε πληροφορίες 
πολιτικής φύσης, χαρακτηριστικά του θέµατος και του εκδότη, περιορισµούς σχετικά µε το µονοπάτι 
του πιστοποιητικού καθώς και τη βελτιστοποιηµένη λειτουργικότητα των CRL (Certificate 
Revocation Lists – Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών, σύντοµη περιγραφή του στο Γλωσσάρι σελ. 
2). 
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Οι τυπικές επεκτάσεις που έχουν προταθεί από τον ISO µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα 
µε: 

 Πολιτικές Πιστοποιητικών και Χαρτογράφηση Πολιτικών (Certificate Policies and Policy 
Mapping). Αυτές οι επεκτάσεις βοηθούν τον CSP στην παροχή στους χρήστες των 
προδιαγραφών της πολιτικής που εφαρµόζεται στη διαχείριση του πιστοποιητικού. Η 
χαρτογράφηση των πολιτικών έχει ως σκοπό τον καθορισµό πολιτικών που θεωρούνται 
ισοδύναµες µε πολιτικές άλλων CSP. 

 Εναλλακτικές Ονοµασίες (Alternative Names). Οι επεκτάσεις αυτές χρησιµοποιούνται µε 
σκοπό τον καθορισµό εναλλακτικών διακριτικών ονοµασιών για το θέµα ή τον εκδότη. 

 Χαρακτηριστικά Καταλόγου Θέµατος (Subject Directory Attributes). Χρησιµοποιώντας την 
επέκταση αυτή προσφέρεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ενός πιστοποιητικού να ορίσει 
επιπλέον πληροφορίες πέρα από την ονοµασία του θέµατος. 

 Περιορισµοί Μονοπατιού Πιστοποιητικού (Certificate Path Constraints). Η επέκταση αυτή 
χρησιµοποιείται για να βοηθήσει τους CSP να συνδέσουν τις υποδοµές τους µε διάφορους 
τρόπους, επιβάλλοντας βασικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η σύνδεση αυτή. 

Επιπλέον, έχουν οριστεί επεκτάσεις που αφορούν ειδικά τις CRL οι οποίες είναι: 

• Αριθµοί και κωδικοί αιτιολογίας CRL 

• Σηµεία διανοµής CRL 

• Delta CRL 

• Έµµεσες CRL. 

Η ν3 δεν παρέχει µόνο τις τυπικές επεκτάσεις, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα ορισµού ιδιωτικών 
επεκτάσεων (private extensions). Χρησιµοποιώντας την ευκολία αυτή, οι χρήστες µπορούν να 
δηµιουργήσουν τις δικές τους ιδιόκτητες επεκτάσεις µε σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας του 
προτύπου. Προσφέροντας αυτή την ευελιξία στους χρήστες, τους δίνεται η ευκαιρία να 
προσαρµόσουν τα πιστοποιητικά τους στις ανάγκες τους. 

Ένα ακόµη σηµαντικό θέµα σχετικό µε τις επεκτάσεις είναι εκείνο της κρισιµότητας. Η 
κρισιµότητα είναι µία δυαδική τιµή (αληθής ή ψευδής) που ανατίθεται σε κάθε επέκταση. Η ύπαρξη 
της τιµής "αληθές" στην επέκταση της κρισιµότητας, σηµαίνει ότι οποιαδήποτε οντότητα ελέγχει την 
εγκυρότητα του πιστοποιητικού πρέπει να κατέχει τη γνώση των σκοπών και την πληροφορία 
χειρισµού για τη συγκεκριµένη επέκταση. Σε αντίθετη περίπτωση, το πιστοποιητικό θεωρείται 
άκυρο. Η τιµή "ψευδές" καθιστά την παραπάνω προϋπόθεση προαιρετική. Κάθε CSP αναθέτει την 
τιµή της κρισιµότητας κατά βούληση. 
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3.4 Εφαρµογές της Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού θα µπορούσε να έχει πολλές εφαρµογές σε ένα Ακαδηµαϊκό 
Ίδρυµα για παράδειγµα. Όπως: 

1. Ασφαλές Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει αποκτήσει προσωπικό ψηφιακό 
πιστοποιητικό από µια Αρχή Πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει 
κρυπτογραφηµένα µηνύµατα, διαφυλάσσοντας έτσι την ασφάλεια των µηνυµάτων του και το 
απαραβίαστο της προσωπικής του ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

Ο χρήστης κρυπτογραφεί το µήνυµα του µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και το υπογράφει 
µε την ψηφιακή του υπογραφή. Έτσι, µόνο ο παραλήπτης µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 
µήνυµα, µε το ιδιωτικό του κλειδί, και να διαβάσει το περιεχόµενο του µηνύµατος. Ακόµη, ο 
παραλήπτης είναι σίγουρος ότι ο αποστολέας είναι αυτός που δηλώνει ότι απέστειλε το µήνυµα, 
βασιζόµενος στην ψηφιακή υπογραφή που φέρει το µήνυµα, καθώς επίσης και ότι το περιεχόµενο 
του µηνύµατος δεν έχει αλλοιωθεί.  

2. Πρόσβαση σε Ασφαλείς ∆ικτυακούς Τόπους 

Η αποδοχή της Αρχής Πιστοποίησης συνεπάγεται την προσθήκη ψηφιακών πιστοποιητικών στο 
λογισµικό πλοήγησης (browser) του χρήστη. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
πιστοποιητικού αυτού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί ασφαλείς δικτυακούς τόπους 
και να προσπελάσει δεδοµένα, χωρίς αυτά να είναι δηµοσιευµένα σε κοινή θέα.  

3. Προστασία Ευαίσθητων ∆εδοµένων σε Γραµµατείες Τµηµάτων και ∆ιοικητικούς φορείς  

Οι γραµµατείες των τµηµάτων ενός Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος καθώς επίσης και οι διοικητικές 
υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδοµένα που πρέπει να προστατευτούν.  

Η βαθµολογία φοιτητών, τα οικονοµικά στοιχεία των εργαζοµένων, τα διοικητικά έγγραφα, οι 
πρυτανικές αποφάσεις, είναι µερικά σηµαντικά δεδοµένα που δεν πρέπει να είναι κοινώς 
προσπελάσιµα, παρά µόνο από εξουσιοδοτηµένα µέλη και επίσης πρέπει να προστατεύονται από 
παραβιάσεις και αλλοιώσεις. 

Η πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και η προστασία τέτοιου είδους δεδοµένων µπορεί 
να επιτευχθεί µε την Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού. Με τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τους 
χρήστες επιβεβαιώνεται η ταυτότητά τους και µε τους µηχανισµούς κρυπτογράφησης 
βεβαιώνεται η ασφάλεια των δεδοµένων.  

4. Προστασία Ερευνητικών ∆εδοµένων  

Η προστασία ερευνητικών αποτελεσµάτων και µελετών είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε ένα 
ακαδηµαϊκό ίδρυµα. Τα ευαίσθητα ερευνητικά δεδοµένα που αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές 
πρέπει να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Επίσης, η δικτυακή µεταφορά 
τους σε εξουσιοδοτηµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας πρέπει να είναι ασφαλής. 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει µηχανισµούς ασφαλείας για αποθήκευση και 
µεταφορά ερευνητικών δεδοµένων. Τα ερευνητικά δεδοµένα κρυπτογραφούνται, έτσι ώστε µόνο 
εξουσιοδοτηµένα µέλη να έχουν τη δυνατότητα να τα αποκρυπτογραφήσουν και να τα 
αποκτήσουν. 
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5. Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες 

Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για την ακαδηµαϊκή 
έρευνα και µελέτη.  

Στην πλειοψηφία, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης  χρηστών 
που έχουν διεύθυνση δικτύου (IP) µε συγκεκριµένη µορφή (π.χ. οι χρήστες του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µπορούν να προσπελάσουν τα ψηφιακά δεδοµένα της βιβλιοθήκης 
του Α.Π.Θ. µόνο αν έχουν διεύθυνση δικτύου της µορφής 155.207.x.y). Η λύση αυτή όχι µόνο 
δεν είναι ασφαλής, αλλά παρεµποδίζει και το έργο των ακαδηµαϊκών µελών όταν αυτοί 
βρίσκονται εκτός του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος ή συνδέονται µέσω κάποιου παροχέα δικτυακών 
υπηρεσιών (Internet Provider), οπότε και αποκτούν διεύθυνση δικτύου διαφορετικής µορφής. 

Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να επιλυθούν µε ένα πιο ευέλικτο σχήµα ταυτοποίησης των 
εξουσιοδοτηµένων χρηστών. Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για 
κάθε χρήστη, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του και να έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µόνο µε βάση την ακαδηµαϊκή του ιδιότητα.  

6. Πλέγµα ∆εδοµένων (Data GRID) 

Το Πλέγµα ∆εδοµένων είναι µια σχετικά νέα έννοια στην νέα ψηφιακή κοινωνία και 
αποδεικνύεται µια πολύ ουσιώδης δοµή για τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα. Η δικτυακή αυτή δοµή 
επιτρέπει σε ερευνητές, εργαστήρια και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο να συνενώνουν τις 
δυνάµεις τους για να έχουν µια δυναµική συνεργασία σε διάφορες ερευνητικές περιοχές.  

Βασιζόµενοι σε µια κατανεµηµένη δοµή που περιλαµβάνει ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 
δικτυακούς πόρους, χώρους αποθήκευσης ψηφιακών δεδοµένων, υπολογιστικά συστήµατα 
µεγάλης ισχύος ανά τον κόσµο, τα ακαδηµαϊκά µέλη έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν τα 
µέσα αυτά, ανεξάρτητα από την φυσική τους τοποθεσία, µε στόχο την έρευνα.  

Για παράδειγµα χιλιάδες αστρονόµοι που ανήκουν σε διάφορα ακαδηµαϊκά εργαστήρια του 
κόσµου και εστιάζουν σε µια ερευνητική περιοχή µπορούν να δηµιουργήσουν ένα Πλέγµα 
∆εδοµένων και να διαµοιράζονται όλα τα φυσικά µέσα που χρειάζονται για την έρευνα τους, 
ανεξάρτητα από την χωροταξική τους θέση. 

Η πρόσβαση σε ερευνητικά δεδοµένα, σε αποτελέσµατα µελετών, σε δικτυακούς πόρους, σε 
χώρους αποθήκευσης δεδοµένων και γενικότερα σε µέσα που χρησιµοποιούνται για έρευνα 
πρέπει να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού και µε την αντιστοίχηση ψηφιακών 
πιστοποιητικών σε κάθε χρήστη, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητάς τους. 

7. ∆ηµιουργία Ερευνητικών Ιστοσελίδων µε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Τµήµατα 

Πολλά ερευνητικά προγράµµατα που εκπονούνται στα πλαίσια ακαδηµαϊκών προγραµµάτων 
έχουν οργανωµένες ιστοσελίδες, όπου και δηµοσιεύονται διάφορα στοιχεία και αποτελέσµατα για 
το ερευνητικό έργο που επιτελείται.  

Στα ερευνητικά αυτά έργα είναι πιθανό να συµµετέχουν επιστηµονικοί συνεργάτες από άλλα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και να κρίνεται αναγκαία η αποµακρυσµένη προσπέλαση συγκεκριµένων 
συνεργατών στα ερευνητικά δεδοµένα. Έτσι δηµιουργείται η ανάγκη να υπάρχουν ιστοσελίδες 
που να παρέχουν πληροφορίες και να παρουσιάζουν το ερευνητικό έργο σε κάθε ενδιαφερόµενο, 
αλλά παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης από συγκεκριµένα 
ακαδηµαϊκά µέλη σε δεδοµένα της έρευνας που δεν είναι προς κοινή δηµοσίευση. 

Η διάκριση των εξουσιοδοτηµένων ακαδηµαϊκών µελών που µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
όλα τα ερευνητικά δεδοµένα και στους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους που έχουν περιορισµένη 
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πρόσβαση, µπορεί να υλοποιηθεί µε βάση την Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού και την χρήση 
πιστοποιητικών. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού του χρήστη θα επιτρέπεται η 
αντίστοιχη προσπέλαση στην ερευνητική ιστοσελίδα. 

8. Υποβολή Ψηφιακά Υπογεγραµµένων Εργασιών  

Σε µερικά µαθήµατα δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ή παράδοσης εργασιών µέσα από το 
περιβάλλον µιας ιστοσελίδας.  

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει έναν ασφαλή τρόπο να καθοριστεί ο αποστολέας της 
εργασίας, ότι η εργασία δεν έχει αλλοιωθεί και έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστηµα της 
ανάθεσης, όπως αυτό έχει αρχικά οριστεί (χρονοσφράγιση-timestamp).  

9. Υπογεγραµµένο Λογισµικό 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά σε χρήστες για να υπογράψουν 
το λογισµικό που αναπτύσσουν.  

Οι ψηφιακές υπογραφές που συνοδεύουν το λογισµικό είναι τέτοιες ώστε οι αποδέκτες του 
λογισµικού να γνωρίζουν ποιος ανέπτυξε το λογισµικό καθώς επίσης και να είναι βέβαιοι ότι 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα το λογισµικό χωρίς να παρουσιαστούν προβλήµατα 
ασφαλείας. 
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Κεφάλαιο 4 :  Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 

4.1. Τι είναι Ασφάλεια 

Ακολουθούν ορισµοί του όρου ασφάλεια:  

o Ασφάλεια του ∆ιαδικτύου είναι η άσκηση προφύλαξης και διατήρησης προσωπικών περιουσιών και 
πληροφοριών στο διαδίκτυο 

o Στον τοµέα της πληροφορικής, ο όρος ασφάλεια, αναφέρεται σε τεχνικές που χρησιµοποιούνται για 
την διασφάλιση ότι τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν θα µπορούν 
να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν από οποιονδήποτε δίχως εξουσιοδότησή.  

o Οι περισσότερες µετρήσεις ασφαλείας περιλαµβάνουν κρυπτογράφηση δεδοµένων και κωδικούς.  

o Κρυπτογράφηση δεδοµένων είναι η διαδικασία µετατροπής του περιεχοµένου του µηνύµατος σε 
µορφή τέτοια που να είναι µη κατανοητή από µη εξουσιοδοτηµένους αποδέκτες ή από αποδέκτες που 
δεν διαθέτουν το κατάλληλο εξοπλισµό αποκρυπτογράφησης. 

o Κωδικός είναι µια κρυφή λέξη ή φράση που δίνει σε ένα χρήστη πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο 
πρόγραµµα ή σύστηµα. 

 

4.2 Εισαγωγικά 

Η ασφαλής σύνδεση στο διαδίκτυο είναι µια από τις βασικές, άρα και σηµαντικότερες, απαιτήσεις 
στον τοµέα της ασφάλειας του Παγκόσµιου Ιστού. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι πως µπορεί να 
επιτευχθεί µια ασφαλής σύνδεση.   

Ως απάντηση, µεταξύ άλλων, είναι και το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) ή Ασφαλές 
Επίπεδο Υποδοχών. Το πρωτόκολλο αυτό είναι ένα από τα γνωστότερα πρωτόκολλα ασφαλείας που 
χρησιµοποιούνται για την διεκπεραίωση συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο. Σε γενικές γραµµές, αυτό που 
ουσιαστικά κάνει, είναι σε κάθε µήνυµα να δηµιουργείται ένα αποτύπωµα το οποίο, αν µεταβληθεί 
(παραδείγµατος χάριν, αν κάποιος τρίτος προσπαθήσει να ανακτήσει απόρρητες πληροφορίες), τότε η 
συναλλαγή µαταιώνεται και ζητείται από το χρήστη να επανεισαγάγει τα στοιχεία του.  

Το SSL χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση µε κοινό κλειδί, µια από τις ισχυρότερες µεθόδους 
κρυπτογράφησης 

Σε απλά βήµατα λειτουργεί ως εξής: 

1°: Οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να µην είναι εφικτή η ανάγνωσή τους από 
τρίτους. 

2°: Οι πληροφορίες ελέγχονται για την αυθεντικότητα τους µε στόχο να µην είναι δυνατή η 
αποστολή και λήψη τους από και προς υπολογιστές που δεν είναι κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένοι. 

3°: Εξασφαλίζεται, µε κατάλληλο τρόπο, η ακεραιότητα του µεταφερόµενου µηνύµατος, έτσι 
ώστε κάποιος τρίτος να µη µπορεί να το αλλοιώσει. 

4.3 Ιστορική αναδροµή 

Όταν ο Παγκόσµιος Ιστός άρχισε να κάνει την δηµόσια εµφάνισή του, χρησιµοποιήθηκε για την 
διάθεση στατικών σελίδων. Σύντοµα όµως άρχισε να χρησιµοποιείται και για άλλους σκοπούς (κυρίως 
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εµπορικούς πλέον), όπως για την πραγµατοποίηση χρηµατικών συναλλαγών (e-banking, e-shopping, κ.α.). 
Ως επακόλουθο προέκυψε η ανάγκη για την ύπαρξη όχι απλά µιας σύνδεσης στο διαδίκτυο αλλά µιας 
ασφαλούς σύνδεσης σε αυτό.  

Έτσι το 1995 η εταιρεία Netscape Communications, που ήταν ένας από τους δύο κορυφαίους 
δηµιουργούς λογισµικού πλοήγησης, του Netscape Communicator, στην προσπάθεια να ανταποκριθεί 
στην παραπάνω ανάγκη, παρουσίασε το πακέτο ασφάλειας SSL.  

Το πρωτόκολλο SSL σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, αρχικά, για την χρήση του µε την εφαρµογή 
Netscape Communicator. Όµως αργότερα χρησιµοποιήθηκε ευρέως, ακόµη και από τον φυλλοµετρητή 
της Microsoft γνωστό ως Internet Explorer. 

Όσων αφορά την ανάπτυξή του πρωτοκόλλου, η έκδοση 1.0 χρησιµοποιήθηκε µόνο για εσωτερικές 
ανάγκες της Netscape. Με την έκδοση ν.2.0 ενσωµατώθηκε στις εκδόσεις 1. και 2. του Netscape 
Navigator. Σε αυτή την µορφή ήταν που το SSL καθιερώθηκε ως αναπόσπαστο πρότυπο για την 
παροχή κρυπτογραφικής προστασίας στην κυκλοφορία δεδοµένων µέσω HTTP. Ωστόσο, επειδή 
υπήρχαν αρκετοί περιορισµοί σε αυτή την έκδοσή του, τόσο ως προς την κρυπτογραφική ασφάλεια όσο 
και ως προς τη λειτουργικότητα του, προέκυψε η αναβάθµιση του στην έκδοση 3.0. Αξίζει να 
αναφερθεί πως στην υλοποίηση αυτή της έκδοσης υπήρξε σηµαντική συνεισφορά από τη βιοµηχανία 
και η αναθεώρηση έγινε δηµόσια. Η έκδοση αυτή τέθηκε επισήµως σε κυκλοφορία στα τέλη του 1995. 
Η τελική του σύνθεση, µε τις τελικές προδιαγραφές, κυκλοφόρησε τέλη του επόµενου έτους.  

4.4 Αναλυτικά 

Στο σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 4.1) φαίνεται η θέση του SSL στην στοίβα µε τα συνηθισµένα 
πρωτόκολλα στα αντίστοιχα επίπεδα που αφορούν ένα τυπικό κοινό χρήστη που περιηγείται στον 
παγκόσµιο Ιστό µε χρήση του πρωτοκόλλου SSL.  

 

 Πρωτόκολλο – Protocol 

 Εφαρµογών – HTTP (HyperText Transfer Protocol)  

 Ασφάλειας – SSL (Secure Socket Layer)  

 Μεταφοράς  – TCP (Transmission Control Protocol)  

 ∆ικτύου – IP (Internet Protocol)  

  Συνδέσµου Μετάδοσης ∆εδοµένων – PPP (Point to Point Protocol)  

 Φυσικό Επίπεδο (Modem, PSTN/ISDN/ADSL, Καλωδιακή-Cable)  

Σχήµα 4.1 : Επίπεδα & πρωτόκολλα για έναν τυπικό κοινό χρήστη που 
περιηγείται στον Ιστό µέσω SSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://looselycoupled.com/glossary/HTTP
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Στο επόµενο σχήµα (Σχήµα 4.2) απεικονίζεται η αρχιτεκτονική θεώρηση του SSL. To SSL 
στρωµατοποιείται στην κορυφή µίας αξιόπιστης υπηρεσίας µεταφοράς όπως εκείνη που παρέχεται από 
το TCP/IP και είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για όλες τις TCP/IP εφαρµογές. Στην 
πραγµατικότητα, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της ασφάλειας επίπεδου µεταφοράς γενικά και του SSL 
ειδικότερα είναι η ανεξαρτησία από την εφαρµογή, που σηµαίνει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
παρέχει ασφάλεια διαφανώς (transparently) σε οποιαδήποτε TCP/ΙP εφαρµογή στρωµατοποιηθεί στην 
κορυφή του. 

 
Εξυπηρέτης - Server

TCP/IP

SSL Record

SSL Hanshake

Εφαρµογή

Πελάτης - Client

TCP/IP

SSL Record

SSL Hanshake

Εφαρµογή

 

Σχήµα 4.2: Η αρχιτεκτονική τοποθέτηση του SSL. 

Συνοπτικά, το πρωτόκολλο SSL παρέχει TCP/IP ασφάλεια σύνδεσης, η οποία έχει τρεις βασικές 
ιδιότητες: 

• Οι επικοινωνούντες µπορούν να αυθεντικοποιούνται αµοιβαία χρησιµοποιώντας κρυπτογραφία 
δηµόσιου κλειδιού. 

• Επιτυγχάνεται η εµπιστευτικότητα των µεταδιδόµενων δεδοµένων, αφού η σύνδεση κρυπτογραφείται 
διαφανώς µετά από µία αρχική χειραψία και τον καθορισµό ενός κλειδιού συνόδου. 

• Προστατεύεται η ακεραιότητα των µεταδιδόµενων δεδοµένων, καθώς τα µηνύµατα 
αυθεντικοποιούνται διαφανώς και ελέγχονται ως προς την ακεραιότητα τους κατά τη µετάδοση µε 
χρήση MACs (Message Authentication Codes). 

Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το SSL πρωτόκολλο δεν παρέχει προστασία έναντι επιθέσεων 
ανάλυσης κυκλοφορίας (traffic analysis). Με την επίθεση αυτή ένας επιτεθείς (attacker) µπορεί να 
αποκτήσει σηµαντικές πληροφορίες παρακολουθώντας, για παράδειγµα, τη συχνότητας και τον 
χρονισµό πακέτων στο δικτύου (network packets). 

Για παράδειγµα, ένας αναλυτής κυκλοφορίας (ο επιτεθείς) εξετάζοντας τις µη κρυπτογραφηµένες IP 
διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη και τους TCP αριθµούς θυρών ή παρακολουθώντας τον όγκο 
της ροής κυκλοφορίας του δικτύου µπορεί εν τέλει να µάθει ποια µέρη αλληλεπιδρούν, ποιοι τύποι 
υπηρεσιών χρησιµοποιούνται, ή µερικές φορές να ανακτήσει πληροφορίες για επιχειρηµατικές ή 
προσωπικές σχέσεις. Πάντως είναι γνωστό ότι η απειλή των επιθέσεων ανάλυσης κυκλοφορίας στην 
κοινότητα των χρηστών, σε γενικές γραµµές, θεωρείται σχετικά ακίνδυνη. 
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Για να χρησιµοποιηθεί το SSL θα πρέπει τόσο ο εξυπηρετούµενος όσο και ο εξυπηρέτης να 
γνωρίζουν ότι και η άλλη πλευρά χρησιµοποιεί επίσης το SSL. Γενικά, υπάρχουν τρεις δυνατές λύσεις 
για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος : 

1) Nα χρησιµοποιηθούν αφιερωµένοι αριθµοί θυρών που δεσµεύονται από την ΙΑΝΑ (Internet 
Assigned Numbers Authority). Θα πρέπει να ανατίθεται ένας ξεχωριστός αριθµός θύρας για κάθε 
πρωτόκολλο εφαρµογής που υποστηρίζει SSL. 

2) Nα χρησιµοποιείται ο κανονικός αριθµός θύρας για κάθε πρωτόκολλο εφαρµογής και να 
συµφωνούνται επιλογές ασφάλειας ως µέρος του πρωτοκόλλου εφαρµογής. 

3) Nα χρησιµοποιείται µία επιλογή TCP για τη χρήση ενός πρωτοκόλλου ασφάλειας, όπως το SSL, 
κατά τη διάρκεια της φάσης καθιέρωσης της κανονικής TCP/IP σύνδεσης. 

Το µειονέκτηµα που προκύπτει είναι πως η συµφωνία των επιλογών ασφάλειας, ανάλογα µε την 
εφαρµογή, απαιτεί την τροποποίηση του κάθε πρωτοκόλλου εφαρµογής έτσι ώστε να 
προσαρµόζεται στην συµφωνηµένη διαδικασία.  

Στην πράξη, έχουν κρατηθεί και καθορισθεί από την ΙΑΝΑ ξεχωριστοί αριθµοί θυρών για κάθε 
πρωτόκολλο εφαρµογής µε υποστήριξη SSL. Αυτοί οι αριθµοί θυρών περιγράφονται στους πίνακες 
που ακολουθούν (Πίνακας 4.1 και 4.2).  

 

Λέξη κλειδί Θύρα Περιγραφή 

https 443 HTTP µε υποστήριξη SSL 

Ssmtp 465 SMTP µε υποστήριξη SSL 

Snntp 563 NNTP µε υποστήριξη SSL 

Sldap 636 LPAD µε υποστήριξη SSL 

Spop3 995 POP3 µε υποστήριξη SSL 

Πίνακας 4.1 :   Αριθµοί Θυρών που έχουν ανατεθεί για Πρωτόκολλα 
Εφαρµογών µε υποστήριξη SSL. 

Λέξη κλειδί Θύρα Περιγραφή 

FTP-DATA 889 FTP data µε υποστήριξη SSL 

FTPs 990 FTP control µε υποστήριξη SSL 

IMAPs 991 IMAP4 µε υποστήριξη SSL 

TELNETs 992 TELNET µε υποστήριξη SSL 

IRCs 993 IRC µε υποστήριξη SSL 

Πίνακας 4.2 :   Αριθµοί Θυρών που χρησιµοποιούνται για 
Πρωτόκολλα Εφαρµογών µε υποστήριξη SSL. 
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Αναλύοντας κατά βάση το πρωτόκολλο SSL και όπως αυτό απεικονίζεται, στο Σχήµα 4.2, αποτελείται από 
δύο επιµέρους πρωτόκολλα, το SSL Record Protocol (SSLRP) και το SSL Handshake Protocol (SSLHP). 
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή τους :  

o Το Record Protocol παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας 
δεδοµένων, καθώς επίσης και προστασία από επιθέσεις µε επανεκποµπή µηνυµάτων σε µία 
προσανατολισµένη στη σύνδεση αξιόπιστη υπηρεσία µεταφοράς, όπως αυτή που παρέχεται από το 
TCP. Το πρωτόκολλο αυτό λαµβάνει δεδοµένα από πρωτόκολλα υψηλότερων επιπέδων και ασχολείται 
µε τον κατακερµατισµό (fragmentation), τη συµπίεση, την αυθεντικοποίηση και την κρυπτογράφηση 
δεδοµένων. 

o Tο Handshake Protocol, που αποτελεί το σηµαντικότερο από τα πολλαπλά πρωτόκολλα SSL που 
µπορούν να τοποθετούνται πάνω από το Record Protocol, αποτελεί ένα πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης 
και ανταλλαγής κλειδιών το οποίο επίσης διαπραγµατεύεται, αρχικοποιεί και συγχρονίζει τις 
παραµέτρους ασφάλειας και την αντίστοιχη κατάσταση στα δύο άκρα της σύνδεσης. Μετά την 
ολοκλήρωση αυτού, τα δεδοµένα των εφαρµογών µπορούν να αποστέλλονται µέσω του Record 
Protocol ακολουθώντας τις συµφωνηµένες παραµέτρους ασφάλειας και κατάστασης. Σκοπός του SSL 
handshake protocol είναι να υποχρεώνει έναν εξυπηρετούµενο και έναν εξυπηρέτη να καθιερώνουν τα 
πρωτόκολλα που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, να επιλέγουν τη µέθοδο 
συµπίεσης και την προδιαγραφή κρυπτογραφίας, προαιρετικά να αυθεντικοποιούνται αµοιβαία και να 
δηµιουργούν ένα κύριο µυστικό κλειδί (master secret key), από το οποίο προκύπτουν τα διάφορα 
κλειδιά συνόδου για αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση µηνυµάτων. 

 

Μια απλή περιγραφή εφαρµογής τους ακολουθεί :  

Ας αρχίσουµε µε την εξέταση του τρόπου εγκαθίδρυσης ασφαλών συνδέσεων – Handshake Protocol. 
Το υποπρωτόκολλο εγκαθίδρυσης συνδέσεων φαίνεται στο Σχήµα 4.3. Ξεκινά µε το µήνυµα 1, όταν o 
Άλφα στέλνει µια αίτηση στον Βήτα για την εγκαθίδρυση µιας σύνδεσης. Η αίτηση καθορίζει την έκδοση 
SSL που έχει ο Άλφα και τις προτιµήσεις του σχετικά µε τους αλγόριθµους συµπίεσης και 
κρυπτογραφίας. Περιέχει επίσης έναν αριθµό µίας χρήσης RA, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί αργότερα. 

Στη συνέχεια είναι η σειρά του Βήτα. Στο µήνυµα 2 ο Βήτα κάνει µια επιλογή ανάµεσα στους διάφορους 
αλγόριθµους που µπορεί να υποστηρίξει ο Άλφα και στέλνει το δικό του αριθµό µίας χρήσης RB. Στη 
συνέχεια, στο µήνυµα 3, στέλνει ένα πιστοποιητικό που περιέχει το δηµόσιο κλειδί του. Αν το πιστοποιητικό 
αυτό δεν υπογράφεται από κάποια ευρέως γνωστή αρχή, στέλνει επίσης και µια αλυσίδα πιστοποιητικών που 
µπορούν να ακολουθηθούν µέχρι µια τέτοια αρχή. Όλα τα προγράµµατα πλοήγησης, συµπεριλαµβανοµένου 
αυτού του Άλφα, έχουν προκαταβολικά εγκατεστηµένα γύρω στα 100 δηµόσια κλειδιά — έτσι, αν ο Βήτα 
µπορέσει να εγκαθιδρύσει µια αλυσίδα που να επικυρώνεται σε κάποιο από αυτά, ο Άλφα θα είναι σε θέση 
να επαληθεύσει το δηµόσιο κλειδί του Βήτα. Στο σηµείο αυτό ο Βήτα µπορεί να στείλει κάποια άλλα 
µηνύµατα (όπως µια αίτηση για το πιστοποιητικό δηµόσιου κλειδιού του Άλφα). Όταν ο Βήτα τελειώσει, 
στέλνει το µήνυµα 4 για να πει στον Άλφα ότι είναι η σειρά του. 

Ο Άλφα αποκρίνεται επιλέγοντας ένα τυχαίο προκαταρκτικό κλειδί (Premaster key) των 384 bit και 
στέλνοντας το στον Βήτα κρυπτογραφηµένο µε το δηµόσιο κλειδί του (µήνυµα 5), Το πραγµατικό 
κλειδί συνόδου που θα χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων συνάγεται µε 
περίπλοκο τρόπο από το προκαταρκτικό κλειδί σε συνδυασµό µε τους δύο αριθµούς µίας χρήσης. 
Αφού ληφθεί το µήνυµα 5, τόσο ο Άλφα όσο και ο Βήτα είναι σε θέση να υπολογίσουν το κλειδί 
συνόδου. Για το λόγο αυτόν, ο Άλφα λέει στον Βήτα να µεταβεί στη νέα κρυπτογραφία (µήνυµα 6) και 
δηλώνει επίσης ότι έχει τελειώσει µε το υποπρωτόκολλο εγκαθίδρυσης (µήνυµα 7). Ο Βήτα 
επιβεβαιώνει τότε τη λήψη των µηνυµάτων του (µηνύµατα 8 και 9). 
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Ωστόσο, αν και ο Άλφα γνωρίζει ποιος είναι ο Βήτα, o Βήτα δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Άλφα (εκτός και 
αν ο Άλφα έχει ένα δηµόσιο κλειδί και ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό για αυτό, περίπτωση µάλλον απίθανη 
για έναν ιδιώτη). Έτσι, το πρώτο µήνυµα του Βήτα µπορεί να είναι µια αίτηση προς τον Άλφα να συνδεθεί 
χρησιµοποιώντας ένα εκ των προτέρων ορισµένο όνοµα χρήστη και συνθηµατικό. Το πρωτόκολλο σύνδεσης 
είναι, όµως, έξω από την εµβέλεια του SSL. Αφού επιτευχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η σύνδεση µπορεί να 
αρχίσει η µετάδοση δεδοµένων. 

Για την πραγµατική µεταφορά χρησιµοποιείται ένα δεύτερο υποπρωτόκολλο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 
4.4. Τα µηνύµατα του προγράµµατος πλοήγησης τεµαχίζονται αρχικά σε τµήµατα µεγέθους µέχρι και 16 
KB. Αν είναι ενεργοποιηµένη η συµπίεση, κάθε τµήµα συµπιέζεται χωριστά. Μετά από αυτό το βήµα, ένα 
µυστικό κλειδί που συνάγεται από τους δύο αριθµούς µίας χρήσης και το προκαταρκτικό κλειδί συνενώνεται 
µε το συµπιεσµένο κείµενο και το αποτέλεσµα κατακερµατίζεται µε το συµφωνηµένο αλγόριθµο 
κατακερµατισµού. Ο κατακερµατισµός προσαρτάται σε κάθε τµήµα ως κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας 
µηνύµατος (MAC). To συµπιεσµένο θραύσµα µαζί µε τον κωδικό MAC κρυπτογραφείται στη συνέχεια µε 
το συµφωνηµένο συµµετρικό αλγόριθµο κρυπτογράφησης. Τέλος προστίθεται µια κεφαλίδα τµήµατος, και 
το τµήµα µεταδίδεται µέσω της σύνδεσης TCP. 

 

Άλφα
Ά
τ
ο
µ
ο

Βήτα
Ά
τ
ο
µ
ο

1

5

2

6

3

7

4

8

9

Έκδοση Προτιµήσεις, SSL, RA

Έκδοση Επιλογές, SSL, RΒ

Αλυσίδα Πιστοποιητικών Χ.509

Ο ∆ιακοµιστής Τελείωσε

Ε  (Προκαταρκτικό Κλειδί)Β

Αλλαγή Κρυπτογραφίας

Τέλος

Αλλαγή Κρυπτογραφίας

Τέλος

 

Σχήµα 4.3: Μια απλοποιηµένη έκδοση του υποπρωτοκόλλου 
εγκαθίδρυσης σύνδεσης – handshake του SSL. 
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Μήνυµα από το Φυλλοµετρητή

Προσθήκη Κεφαλίδας

Κρυπτογράφιση

Προσθήκη MAC

Κατακερµατισµός

Συµπίεση

Μέρος 1ο Μέρος 2o

 
 

Σχήµα 4.4: Μετάδοση δεδοµένων µέσω του πρωτοκόλλου 
SSL. 

 

Συµπερασµατικά, το πρωτόκολλο SSL µπορεί να χρησιµοποιείται για την εγκαθίδρυση ασφαλών 
συνδέσεων µεταξύ εξυπηρετουµένων και εξυπηρετών (clients – servers). Συγκεκριµένα, µπορεί να 
χρησιµοποιείται για να αυθεντικοποιεί έναν εξυπηρέτη και προαιρετικά τον εξυπηρετούµενο, να εκτελεί 
ανταλλαγή κλειδιών και να παρέχει αυθεντικοποίηση µηνυµάτων, καθώς επίσης και υπηρεσίες 
εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας δεδοµένων για αυθαίρετες TCP/IP εφαρµογές.  

Μολονότι µπορεί να φαίνεται ότι η µη διασφάλιση αυθεντικοποίησης εξυπηρετούµενου αντιβαίνει τις 
αρχές που θα πρέπει να υιοθετούνται από ένα ασφαλές σύστηµα, η απόφαση για προαιρετική υποστήριξη 
βοήθησε το πρωτόκολλο SSL να διαδοθεί ευρύτερα και το βοηθά ακόµη και σήµερα: η υποστήριξη της 
αυθεντικοποίησης εξυπηρετούµενου απαιτεί ξεχωριστά δηµόσια κλειδιά και πιστοποιητικά για κάθε 
εξυπηρετούµενο και από τη στιγµή που η υποστήριξη για το SSL πρέπει να ενσωµατώνεται στο αντίστοιχο 
λογισµικό εξυπηρετούµενου, όπως είναι ένα πρόγραµµα πλοήγησης, η απαίτηση για αυθεντικοποίηση 
εξυπηρετούµενου θα είχε ως συνέπεια τη διανοµή δηµόσιων κλειδιών και πιστοποιητικών για κάθε χρήστη 
στο Internet.  

Βραχυπρόθεσµα,  θεωρείται περισσότερο κρίσιµο οι τελικοί καταναλωτές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού 
εµπορίου να µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε την ταυτότητα των εµπόρων µε τους οποίους 
συναλλάσσονται, παρά να απαιτείται ίδιος βαθµός ασφάλειας και από τους εµπόρους για τους καταναλωτές. 
Επιπλέον, αφού ο αριθµός των εξυπηρετών Internet είναι πολύ µικρότερος από τον αριθµό των 
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εξυπηρετούµενων, είναι ευκολότερο και πιο πρακτικό να εφοδιάζονται οι εξυπηρέτες µε τα απαραίτητα 
δηµόσια κλειδιά και πιστοποιητικά.  

Σήµερα, το πρωτόκολλο SSL είναι το πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο ασφάλειας για το Internet γενικά και 
τον ιστό συγκεκριµένα. Παραδείγµατα δηµόσιων και δωρεάν διαθέσιµων SSL υλοποιήσεων είναι το SSLref 
που αναπτύχθηκε από τη Netscape Communications και το SSLeay που αναπτύχθηκε από τον E.Young, το 
OpenSSL αποτελεί µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υλοποίηση του SSL σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες Ελβετικές τράπεζες που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους διαµέσου του Internet έχουν αναπτύξει την ασφάλεια των εφαρµογών ηλεκτρονικής 
τραπεζικής µε βάση το πρωτόκολλο SSL. Αυτή η απόφαση είναι στην ίδια κατεύθυνση µε τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards - ECBS). 

Browsers – προγράµµατα πλοήγησης, όπως ο Firefox της Mozila Foundation, έχουν επιλεγµένη από την 
αρχή την χρήση SSL 2.0 και 3.0.   

Ωστόσο, οι ευρύτερα αναπτυγµένες και µαζικά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές του SSL συναντώνται 
συνήθως σε HTTP προϊόντα εξυπηρετών και εξυπηρετούµενων. Για παράδειγµα, υπάρχουν αρκετοί HTTP 
εξυπηρέτες διαθέσιµοι οι οποίοι υποστηρίζουν το SSL. Συνήθως αυτοί οι εξυπηρέτες καλούνται ασφαλείς 
εξυπηρέτες (secure servers). Από την πλευρά του εξυπηρετούµενου, σήµερα, τα περισσότερα προγράµµατα 
πλοήγησης ιστού υποστηρίζουν το SSL. 

4.5 Αδυναµίες - Μειονεκτήµατα του Πρωτοκόλλου SSL 

Η µεγαλύτερη ίσως αδυναµία του πρωτοκόλλου είναι η ευαισθησία των αλγόριθµων που χρησιµοποιούν µικρά 
κλειδιά. 

Ένα άλλο µειονέκτηµα της χρήσης του SSL πρωτοκόλλου αποτελεί το γεγονός ότι επιβραδύνεται η 
επικοινωνία του προγράµµατος πλοήγησης του εξυπηρετούµενου µε τον ΗTTPS εξυπηρέτη. Η καθυστέρηση 
οφείλεται στις λειτουργίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης µε ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα κατά 
την αρχικοποίηση της SSL συνόδου. Πρακτικά, οι χρήστες αντιλαµβάνονται µικρή καθυστέρηση λίγων 
δευτερολέπτων µεταξύ της έναρξης συνόδου µε τον HTTPS εξυπηρέτη και της ανάκτησης της πρώτης 
HTML σελίδας από αυτόν. Επειδή κατά τη σχεδίαση του SSL αποθηκεύεται το κύριο µυστικό κλειδί, η 
καθυστέρηση επηρεάζει µόνον την πρώτη SSL επικοινωνία µεταξύ προγράµµατος πλοήγησης και HTTPS 
εξυπηρέτη. 

Επίσης, µόνο στην έκδοση 2.0, υπάρχει αδυναµία που αφορά την επαναδιαπραγµάτευση κλειδιών συνόδου. 
Από τη στιγµή που µία σύνοδος δηµιουργηθεί, το ίδιο κλειδί (master key) χρησιµοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια 
της. Όταν το SSL χρησιµοποιείται πάνω από µια µακρόχρονη σύνοδο (π.χ. µιας εφαρµογής TELNET), η αδυναµία 
αλλαγής του κλειδιού γίνεται επικίνδυνη. Η καλύτερη µέθοδος επίλυσης αυτού του προβλήµατος είναι η 
επαναδιαπραγµάτευση του κλειδιού σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα µιας επιτυχούς 
«Ευθείας Επίθεσης» (Brute Force Attack). 

4.6 Επιθέσεις και Ανθεκτικότητα του Πρωτοκόλλου SSL 

Όπως συµβαίνει σε όλα τα πρωτόκολλα και υπηρεσίες δικτύων, έτσι και εδώ υπάρχουν συγκεκριµένες 
επιθέσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενάντια στο πρωτόκολλο SSL ή σε εφαρµογές του. Ας 
σηµειωθεί ότι η εύρεση µιας αδυναµίας σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή του πρωτοκόλλου SSL δεν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο ελάττωµα στο πρωτόκολλο SSL. Αυτό που τελικά προκύπτει είναι ότι η 
εφαρµογή µπορεί να είναι ευάλωτη σε µια συγκεκριµένη επίθεση ή λόγο κάποιας αδυναµίας, που όµως δεν 
εξυπακούεται πως όλες οι εφαρµογές υλοποιηµένες µε το πρωτόκολλο αυτό είναι τρωτές.  
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Ακολουθεί ένας κατάλογος αποτελούµενος από τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες µεθόδους επίθεσης που 
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να παρακάµψουν το SSL πρωτόκολλο. 

4.6.1 Επιθέσεις κρυπτογραφίας - Cipher Attacks ή Cracking Ciphers 

Επειδή το πρωτόκολλο SSL χρησιµοποιεί πολλαπλές διαφορετικές τεχνολογίες για την εν δυνάµει 
κρυπτογράφηση (underlying encryption), οι επιθέσεις στην µηχανή κρυπτογράφησης ή στα κλειδιά είναι 
πιθανές. Εάν µια επίθεση, ενάντια σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιµες µηχανές κρυπτογράφησης, βρεθεί να 
είναι επιτυχής, τότε το πρωτόκολλο SSL παύει να είναι ασφαλές.  

Συνεπώς, οποιαδήποτε από τις διαθέσιµες µεθόδους κρυπτογραφικής ανάλυσης µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Αυτό περιλαµβάνει την καταγραφή µιας συγκεκριµένης συνόδου - session επικοινωνίας 
και τη χρησιµοποίηση πολλών κύκλων επεξεργασίας από την ΚΜΕ (CPU) για να «σπάσει - crack» είτε την 
σύνοδο αυτή είτε το δηµόσιο κλειδί που χρησιµοποιήθηκε.  

Επειδή πολλές SSL σύνοδοι χρησιµοποιούν κλειδιά των 128 bit, το κόστος µιας επίθεσης ενάντια ενός 
τέτοιου κλειδιού είναι ακόµα αρκετά υψηλό. Καθώς νέα πρωτόκολλα και κλειδιά µεγαλύτερου µήκους 
υποστηρίζονται από το SSL πρωτόκολλο, ο απαιτούµενος φόρτος εργασίας για την αποκρυπτογράφηση 
του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος αυξάνεται. 

4.6.2 Clear Text Attacks - Επίθεση Λεξικού (Dictionary Attack) 

Οι επιθέσεις τύπου Clear Text (όπως auth challenge, fragmentation attack) αποτέλεσαν και αποτελούν 
γεγονός που αφορά το πρωτόκολλο SSL. Επειδή πολλά µηνύµατα στο SSL είναι ίδια, όπως οι εντολές  
HTTP Get, ένας επιτιθέµενος µπορεί να υλοποιήσει ένα λεξικό όπου τα λήµµατα είναι γνωστές τιµές 
συγκεκριµένων λέξεων ή φράσεων. Ο επιτιθέµενος έπειτα ωτακούει µια σύνοδο και συγκρίνει τα στοιχεία 
της συνόδου αυτής µε το περιεχόµενο του λεξικού. Οποιαδήποτε αντιστοιχία δείχνει το κλειδί συνόδου που 
χρησιµοποιήθηκε και έτσι ολόκληρο το πακέτο δεδοµένων µπορεί πλέον να αποκρυπτογραφηθεί. 

Ο συντελεστής του όγκου εργασίας της clear text επίθεσης είναι αρκετά υψηλός. Για κάθε κοµµάτι που 
προστίθεται στο κλειδί, το µέγεθος του λεξικού αυξάνεται µε παράγοντα το δύο. Αυτό καθιστά ουσιαστικά 
αδύνατο το χτίσιµο ενός λεξικού µε αρκετά λήµµατα για την επιτυχή αποκρυπτογράφηση ενός κλειδιού 
µήκους 128 bit χρησιµοποιώντας µια clear text µεθοδολογία επίθεσης.  

Λαµβάνοντας υπόψη τον υψηλό παράγοντα επεξεργασίας που απαιτείται από µια clear text επίθεση, µια  
«Ευθείας Επίθεσης» (Brute Force Attack), ακόµη και µε τον υψηλό παράγοντα εργασίας αυτής, θεωρείται 
φθηνότερη από τις δύο αυτές. Εντούτοις, οι brute force επιθέσεις απαιτούν και αυτές υπερβολικά µεγάλη 
επεξεργαστική ισχύ της Κ.Μ.Ε. καθώς και χρόνο. Ακόµη και µε το σηµερινό διαθέσιµο εξοπλισµό 
µεγάλων υπολογιστικών µονάδων, ο παράγοντας εργασίας (work factor) που σχετίζεται µε brute force 
επιθέσεις σε κλειδιά των 128 bit  θεωρείται ακόµα ένα υπέρµετρα µεγάλο πρόβληµα.  

Έτσι τo SSL δεν απειλείται από αυτήν την επίθεση αφού τα κλειδιά των αλγορίθµων του είναι πολύ 
µεγάλα (128 bits). Ακόµα και οι αλγόριθµοι σε προϊόντα για χρήση εκτός Η.Π.Α. υποστηρίζουν κλειδιά 
των 128 bits και παρόλο που τα 88 bits αυτών µεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση, ο υπολογισµός 240 
διαφορετικών ακολουθιών καθιστά την επίθεση εξαιρετικά δύσκολη. 

4.6.3 «Ευθείας Επίθεσης» (Brute Force Attack) 

Εν συντοµία, η επίθεση αυτή θα δοκιµάσει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς κάθε κλειδιού 
προκειµένου να «σπάσει» τον κωδικό πρόσβασης – password. Η µόνη προφύλαξη είναι είτε το µήκος 
του κλειδιού να είναι πολύ µεγάλο για να «σπασθεί» είτε να γίνεται συχνή αλλαγή αυτού. 
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Πραγµατοποιείται µε τη χρήση όλων των πιθανών κλειδιών για την αποκρυπτογράφηση των 
µηνυµάτων. Όσο πιο µεγάλα σε µήκος είναι τα χρησιµοποιούµενα κλειδιά, τόσο πιο πολλά είναι τα πιθανά 
κλειδιά. Τέτοια επίθεση σε αλγορίθµους που χρησιµοποιούν κλειδιά των 128 bits είναι µάταιη. 

4.6.4 Επίθεση Επανάληψης (Replay Attack) 

Οι επιθέσεις επανάληψης εµπλέκουν τον επιτιθέµενο που καταγράφει µια επικοινωνία µεταξύ του 
πελάτη και του κεντρικού υπολογιστή – εξυπηρέτη και αργότερα αυτός συνδέετε  µε τον κεντρικό 
υπολογιστή και του ξαναστέλνει τα καταγεγραµµένα µηνύµατα. Ενώ µια επίθεση επανάληψης είναι 
εύκολο να δηµιουργηθεί, το πρωτόκολλο SSL χρησιµοποιεί µια ταυτότητα – αναγνωριστικό σύνδεσης 
(connection ID) που παράγεται από τον εξυπηρέτη µε τυχαίο τρόπο και ισχύει µόνο για εκείνη την 
σύνδεση. Συνεπώς, αφού δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχουν δύο ίδια αναγνωριστικά σύνδεσης, ο 
επιτιθέµενος δεν µπορεί επιτυχώς να χρησιµοποιήσει τις καταγεγραµµένες πληροφορίες. Επειδή η SSL 
χρησιµοποιεί µια 128 bit τιµή ταυτότητα σύνδεσης, ένας επιτιθέµενος θα έπρεπε να καταγράψει 
τουλάχιστον 264 συνόδους για να έχει µια πιθανότητα 50% για την απόκτηση µιας έγκυρης ταυτότητας 
σύνδεσης. 

4.6.5 Επίθεση Παρεµβολής (Man-ln-The-Middle Attack) 

Η επίθεση τύπου Man-ln-The-Middle, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.5, υλοποιείται µε την ύπαρξη ενός τρίτου 
ατόµου σε θέση να παρεµβάλλεται στην επικοινωνία µεταξύ του εξυπηρέτη και του πελάτη, υποδυόµενος τον 
πραγµατικό εξυπηρέτη. 

Έχοντας πείσει τον πελάτη να πιστεύει πως έχει συνδεθεί µε τον πραγµατικό κεντρικό υπολογιστή, ο 
επιτιθέµενος µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα που στέλνονται από τον πελάτη, να συλλέξει 
τα δεδοµένα, να τα τροποποιήσει όπως αυτός επιθυµεί, και στην συνέχεια να τα αναµεταδώσει στον 
πραγµατικό κεντρικό υπολογιστή µέσω µιας SSL session µεταξύ του επιτιθεµένου και του πραγµατικού 
κεντρικού υπολογιστή. Οµοίως πράττει για τα µηνύµατα που προέρχονται από τον εξυπηρέτη. 

Η χρήση των πιστοποιητικών κεντρικών υπολογιστών καθιστά την επίθεση παρεµβολής δυσκολότερη. 
Εάν το πιστοποιητικό είναι πλαστογραφηµένο έτσι ώστε να ταιριάξει µε την ταυτότητα του πραγµατικού 
κεντρικού υπολογιστή, η επαλήθευση υπογραφών θα αποτύχει. Εντούτοις, ο επιτιθέµενος θα µπορούσε 
να δηµιουργήσει το δικό του/της έγκυρο πιστοποιητικό, αν και δεν θα ταίριαζε µε το όνοµα του 
πραγµατικού κεντρικού υπολογιστή. Εάν το πιστοποιητικό ταιριάζει µε τον επιτιθέµενο αλλά δεν 
ταιριάξει µε το όνοµα, ο χρήστης θα δει ένα σχετικό µήνυµα που θα του γνωστοποιεί το πρόβληµα. Εάν 
ο χρήστης αγνοήσει το µήνυµα αυτό, όπως πολλοί κάνουν, δεν γνωρίζει το πρόβληµα σύνδεσης. 
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Σχήµα 4.5: Επίθεση Παρεµβολής 
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4.7 Σχέση του Πρωτοκόλλου SSL και του µοντέλου OSI  

Στο Σχήµα 4.6 παρουσιάζεται η σχέση του πρωτοκόλλου SSL και του µοντέλου διασύνδεσης ανοικτών 
συστηµάτων – OSI. 

 
Μοντέλο 
Αναφοράς

OSI

∆ίκτυο ∆εδοµένων

Φυσικό Επίπεδο

Επίπεδο ∆ιασύνδεσης

Επίπεδο ∆ικτύου

Επίπεδο Μεταφοράς

Επίπεδο Συνόδου

Επίπεδο Παρουσίασης

Επίπεδο Εφαρµογής

Εφαρµογή Χρήστη

SSL 
 Handshake

Πρωτόκολλο 
Χειραψίας - 

SSL 
 Record

Πρωτόκολλο 
Καταγραφής - 

Πρωτόκολλο 
SSL

Μη Κρυπτογραφηµένα 
∆εδοµένα

Κρυπτογραφηµένα 
Πακέτα ∆εδοµένων

 

Σχήµα 4.6:  Σχέση των OSI και SSL 

 

Είναι σηµαντικό κάθε καινούργιο πρωτόκολλο επικοινωνίας να συµµορφώνεται µε το µοντέλο OSI, έτσι 
ώστε να µπορεί να αντικαταστήσει εύκολα κάποιο υπάρχον πρωτόκολλο ή να ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα 
δοµή πρωτοκόλλων. Από το παραπάνω σχήµα (Σχήµα 4.6) παρατηρούµε πως το SSL λειτουργεί προσθετικά 
σε σχέση µε την υπάρχουσα δοµή του OSI και όχι ως πρωτόκολλο αντικατάστασης. Επίσης είναι φανερό ότι 
η χρήση του SSL δεν αποκλείει τη χρήση άλλου µηχανισµού ασφαλείας που λειτουργεί σε υψηλότερο 
επίπεδο, όπως για παράδειγµα το S/HTTP που εφαρµόζεται στο επίπεδο εφαρµογής πάνω από το SSL. 
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4.8 Συνοπτικά 

To SSL χρησιµοποιείται ευρύτατα ως βάση για σχεδόν όλη την κρυπτογραφηµένη κυκλοφορία στον Ιστό 
προκειµένου για να αποτραπεί η απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών σε ένα µη-ασφαλές δίκτυο. Μπορούµε 
να πούµε ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο – e-commerce δεν θα ήταν όπου είναι σήµερα χωρίς το πρωτόκολλο 
SSL. 

Το SSL παρέχει εµπιστευτικότητα δεδοµένων και ακεραιότητας στοιχείων στη «χειραψία - handshake» για 
να αποφευχθεί η εκδήλωση επιτυχών επιθέσεων, αν και υπάρχει ένας ορισµένος βαθµός ανθρώπινης 
επέµβασης και κατανόησης που συνδέονται µε την εφαρµογή της σωστή και κατάλληλης κίνησης την στιγµή 
που θα εµφανιστεί ένα πρόβληµα.  

Επιπλέον, µόλις καθιερωθεί το SSL session, τα δεδοµένα αυτά προστατεύονται από ωτακουστές – 
eavesdroppers, και δεν µπορούν να µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της µετάδοσης µιας και τυχών αλλαγές θα 
οδηγήσουν στην αποτυχία της αποκρυπτογράφησης στον αποδέκτη, διατηρώντας την ακεραιότητα των 
δεδοµένων. 
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5.1: Εισαγωγή 

5.2: Ευαισθησίες και κίνδυνοι της ασφάλειας σε ένα δίκτυο 

5.3: Είδη επιθέσεων στο διαδίκτυο 
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5.1 Εισαγωγή 

Ένα δίκτυο συνίσταται από τη διασύνδεση δυο ή περισσοτέρων υπολογιστικών συστηµάτων κατά 
τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να επωφελούνται από ολόκληρο το υπολογιστικό 
δυναµικό. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των χρηστών και της 
κοινής χρήσης των διαθέσιµων υπολογιστικών πόρων. 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην ασφάλεια του διαδικτύου αρχίζοντας από την ευαισθησία των 
υποδοµών του και προχωρώντας στους µηχανισµούς εκµετάλλευσης αυτών από τρίτους. Επίσης θα γίνει 
αναφορά στο κάθε εργαλείο-τεχνική και περιγραφή του µηχανισµού του καθενός ξεχωριστά.  

Ένα εύλογο ερώτηµα που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο ο οποίος βλέπει την τεχνολογία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών να καλπάζει και να αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς, είναι το γιατί οι 
υπολογιστές είναι ανασφαλείς. Από όσα βρέθηκαν σε Ελληνική αλλά και ξένη βιβλιογραφία η µεγάλη 
πλειοψηφία των περιπτώσεων εισβολών σχετίζεται µε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. 

5.2 Ευαισθησίες και κίνδυνοι της ασφάλειας σε ένα δίκτυο 

Αρχικά, ας αναλυθούν οι λόγοι της αυξηµένης ευαισθησίας των δικτυακών υποδοµών απέναντι σε µη 
εξουσιοδοτηµένες προσπάθειες πρόσβασης που είναι οι ακόλουθοι :  

• η επιθυµία πρόσβασης στα αποθηκευµένα αντικείµενα ενός κατανεµηµένου συστήµατος και η χρήση 
των παρεχοµένων υπηρεσιών,  

• η αυξανόµενη ποσότητα και αξία των πληροφοριών που διακινούνται µεταξύ των διασυνδεδεµένων 
υπολογιστικών συστηµάτων (εξυπηρετητές, σταθµοί εργασίας),  

• η ανάπτυξη και επέκταση ευρέων σε έκταση επικοινωνιακών υποδοµών (INTERNET), που αυξάνει 
τη δυνατότητα πρόσβασης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  

Ένας εισβολέας µπορεί να περιλαµβάνεται, στο σύνολο των εξουσιοδοτηµένων χρηστών (και να 
επιθυµεί πρόσβαση υψηλότερου του επιτρεπτού επιπέδου), αλλά είναι δυνατό να προέρχεται και εκτός 
του οργανισµού, που εξυπηρετείται από το σύστηµα. Σκοπός µίας µη εξουσιοδοτηµένης εισβολής είναι :  

o η γνωστοποίηση πληροφοριών,  

o η µεταβολή ή καταστροφή πληροφοριών,  

o η µερική ή συνολική χρήση-καταστροφή των πόρων του συστήµατος,  

o η εισαγωγή προγραµµάτων καταστροφέων (ιών).  

Οι πιο γνωστές εσκεµµένες απειλές που µπορούν να διαταράξουν την ασφάλεια ενός δικτύου είναι οι 
ακόλουθες:  

1. Μη-εξουσιοδοτηµένη χρήση ή προσποίηση κατά την οποία επιχειρείται προσπέλαση στα δεδοµένα 
ή στις προαναφερόµενες υπηρεσίες του δικτύου από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.  

2. Μη-ενεργή παρακολούθηση κατά την οποία απειλείται η εµπιστευτικότητα των ανταλλασσόµενων 
µηνυµάτων στο δίκτυο από µη-ενεργούς παρεµβολείς.  

3. Ενεργή παρακολούθηση κατά την οποία επιχειρείται τροποποίηση ή εξαγωγή των ανταλασσοµένων 
δεδοµένων στο δίκτυο. Ο ενεργός παρεµβολέας µπορεί µεν να εντοπισθεί πιο εύκολα, αλλά µπορεί 
επίσης να προκαλέσει µεγαλύτερη ζηµία στο δίκτυο.  
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4. Καταλογισµός ευθύνης, όπου ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης µπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη 
αποστολής ή παραλαβής ενός συγκεκριµένου µηνύµατος ή ακόµη να κατασκευάσει ένα µη έγκυρο 
µήνυµα.  

5. Άρνηση εξυπηρέτησης κατά την οποία το δίκτυο δεν ανταποκρίνεται στο απαιτούµενο επίπεδο 
εξυπηρέτησης ή και λειτουργικότητας.  

6. Επανάληψη, όπου ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης προβαίνει στην επανάληψη ενός µηνύµατος µε 
στόχο να θεωρηθεί από τον αποδέκτη του ως πρωτότυπο.  

7. Ανάλυση επικοινωνίας κατά την οποία παρακολουθείται η µετάδοση των µηνυµάτων στο δίκτυο 
για τον εντοπισµό κυρίως της προέλευσή τους ή και της αποστολής τους.  

8. Ιοί, σηµαντικό πρόβληµα των υπολογιστικών συστηµάτων. ∆εν είναι τίποτα άλλο παρά λογισµικό 
που σχεδιάζεται για να προκαλέσει προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του συστήµατος. Ο τρόπος 
λειτουργίας τους είναι η επαναλαµβανόµενη αντιγραφή τους σε σηµεία που ήδη βρίσκονται 
καταχωρηµένα άλλα δεδοµένα.  

Η φύση και η αρχιτεκτονική των κατανεµηµένων συστηµάτων επαυξάνουν τους κινδύνους εισβολής 
και καθιστούν δυσκολότερη την υλοποίηση και εφαρµογή αποτρεπτικών µηχανισµών. Μερικοί από τους 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη δυσκολία αυτή αναφέρονται στη συνέχεια.  

• Τα δίκτυα και οι διασυνδεδεµένοι υπολογιστές είναι εκτεθειµένοι σε µεγάλο αριθµό χρηστών-
πιθανών εισβολέων. Η γεωγραφική έκταση, που καλύπτουν τα δίκτυα, επεκτείνεται συνεχώς. 
Ανάλογα αυξάνει και η απόσταση, που χωρίζει το σταθµό πρόσβασης από τον εξυπηρετητή 
δεδοµένων-επεξεργασίας, µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός δεδοµένων να µεταφέρονται και 
µεγάλος αριθµός προγραµµάτων να εκτελούνται αποµακρυσµένα από το σταθµό που τα 
ενεργοποιεί.  

• Τα δίκτυα είναι δοµηµένα µε πληθώρα φυσικών µέσων και συνδέσµων-συστατικών επικοινωνίας. 
Σε πολλές περιπτώσεις η φυσική πρόσβαση του εισβολέα είναι εξαιρετικά απλή, όπως η σύνδεση 
σε κάποιο εκτεθειµένο καλώδιο χαλκού ή σε µη προφυλαγµένο συγκεντρωτή, κατανεµητή. Η 
χρήση κρυπτογραφικών µεθόδων είναι, τις περισσότερες φορές µη οικονοµική-αποτελεσµατική, 
εξαιτίας του υψηλού υπολογιστικού φόρτου, που απαιτεί η διαχείριση των κλειδιών.  

• Οι σηµερινές επικοινωνιακές δοµές διασυνδέουν ετερογενή δίκτυα και πρωτόκολλα. Η οικουµενική 
εφαρµογή οµογενών πρωτοκόλλων προστασίας - κρυπτογραφίας, είτε δεν είναι δυνατή λόγω της 
ετερογένειας των επικοινωνιακών πρωτοκόλλων, είτε όταν είναι δυνατή προκαλεί υψηλό 
υπολογιστικό - επικοινωνιακό φόρτο λόγω των αναγκαίων µετατροπών µηνυµάτων των ετερογενών 
πρωτοκόλλων.  

• Η ταχύτατη επέκταση των ενοποιηµένων επικοινωνιακών υπηρεσιών (ψηφιακά ολοκληρωµένα 
δίκτυα) σε πανεπιστηµιακούς και οικιακούς χώρους, σε συνδυασµό µε την χαλαρή διαχείρισή τους 
και τη διαρροή τεχνογνωσίας σε µη ειδικούς χρήστες έχει αυξήσει κατακόρυφα τους κινδύνους 
εισβολής.  

5.3 Είδη επιθέσεων στο διαδίκτυο  

Ας δούµε τις διάφορες τεχνικές που χρησιµοποιούν συνήθως οι «εισβολείς» µε στόχο την απόκτηση 
πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήµατα, την παροχή δυνατότητας του πλήρους ελέγχου 
αποµακρυσµένων συστηµάτων και τέλος την πρόκληση ζηµιών ή «τρώση» ενός συστήµατος 
ανεξάρτητα των επιδόσεών αυτού. 

5.3.1 Ανίχνευση δικτυακών υπηρεσιών συστηµάτων (probes, scans)  
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Μια ανίχνευση ενός συστήµατος χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστες προσπάθειες για να αποκτήσει 
κάποιος πρόσβαση ή να ανακαλύψει πληροφορίες για το σύστηµα αυτό. Το συνηθέστερο είναι το 
δεύτερο διότι αν κάποιος καταφέρει να ανακαλύψει πληροφορίες για ένα σύστηµα είναι αρκετά 
πιθανό να καταφέρει να παραβιάσει την ασφάλειά του εκµεταλλευόµενος τις αδυναµίες που είναι 
ήδη γνωστές για το συγκεκριµένο σύστηµα. Σαν παραδείγµατα ανίχνευσης θα µπορούσαν να 
αναφερθούν η προσπάθεια για είσοδο στο σύστηµα σε λογαριασµό χρήστη που δεν 
χρησιµοποιείται (όπως κάποιοι λογαριασµοί που υπάρχουν απλά για τις λειτουργίες των υπηρεσιών 
του συστήµατος) και η σάρωση θυρών (port scanning). Πρόκειται για µια διαδικασία αποστολής 
ερωτηµάτων σε διακοµιστές, µε σκοπό να ληφθούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν, καθώς και για το χρησιµοποιούµενο επίπεδο ασφαλείας Από τη στιγµή που ο 
επίδοξος εισβολέας µάθει ποιες υπηρεσίες προσφέρει το µηχάνηµα-στόχος, µπορεί στη συνέχεια να 
σχεδιάσει την επίθεσή του βασιζόµενος σε γνωστές αδυναµίες των υπηρεσιών.  

Επειδή µια διαδικασία port scanning αφήνει τα ίχνη της στα αρχεία καταγραφής (log files) του 
λειτουργικού συστήµατος, ορισµένοι εισβολείς χρησιµοποιούν ορισµένες "ύπουλες" παραλλαγές. 
Μία από αυτές είναι η λεγόµενη "ηµι-ανοιχτή σάρωση SYN" (half-open SYN scan). Κατά τη 
διάρκεια µιας τέτοιας σάρωσης, το πρόγραµµα συνδέεται στα port, αλλά τερµατίζει καθεµία 
ακολουθία σύνδεσης, πριν αυτή ολοκληρωθεί. Από τη στιγµή, λοιπόν, που οι ακολουθίες σύνδεσης 
δεν ολοκληρώνονται, το λειτουργικό σύστηµα στο µηχάνηµα-στόχος συνήθως δεν τις καταγράφει, 
θεωρώντας ότι δεν συνέβησαν ποτέ.  

Ωστόσο, το πρόγραµµα που κάνει τη σάρωση µπορεί να καταλάβει εάν κάποιο port είναι 
"ανοιχτό", κρίνοντας από την απάντηση του λειτουργικού συστήµατος. Η διαδικασία της 
ανίχνευσης θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε τον έλεγχο των πορτών ενός δωµατίου για να βρεθεί 
αν κάποια είναι ξεκλείδωτη και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους. Οι 
ανιχνεύσεις δικτυακών υπηρεσιών µερικές φορές ακολουθούνται από πιο σοβαρά περιστατικά 
έκθεσης της ασφάλειας αλλά µπορεί απλά να είναι το αποτέλεσµα απλής περιέργειας ή σύγχυσης.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιούνται και αυτοµατοποιηµένα εργαλεία για ανίχνευση 
συστηµάτων που µπορούν να πραγµατοποιήσουν ένα πολύ µεγαλύτερο αριθµό ανιχνεύσεων. 
Τέτοια εργαλεία εκτός από εισβολείς χρησιµοποιούνται και από διαχειριστές δικτύων για να 
µπορέσουν να διαπιστώσουν τυχόν αδυναµίες που παρουσιάζουν τα συστήµατά τους.  

5.3.2 Ανιχνευτές δικτυακών πακέτων (packet sniffers) 

Πολλές δικτυακές εφαρµογές εκπέµπουν πακέτα που περιέχουν απλό κείµενο δηλ. η πληροφορία 
που στέλνεται στο δίκτυο δεν είναι κρυπτογραφηµένη. Αφού τα πακέτα δεν είναι 
κρυπτογραφηµένα µπορούν να επεξεργαστούν από οποιαδήποτε εφαρµογή που τα πιάνει από το 
δίκτυο.  

Ένα πρωτόκολλο δικτύου περιγράφει πώς τα πακέτα ταυτοποιούνται και ποια πεδία περιέχουν, 
πράγµα που δίνει τη δυνατότητα στους υπολογιστές να καταλαβαίνουν ποια πακέτα προορίζονται 
για αυτούς. Με την ανοικτή διάδοση των προδιαγραφών των ευρέως χρησιµοποιούµενων 
πρωτοκόλλων όπως το TCP/IP, ο οποιοσδήποτε µπορεί να ερµηνεύσει πακέτα που πιάνει στο 
δίκτυο και να υλοποιήσει µια εφαρµογή ανιχνευτή δικτυακών πακέτων. Ένας ανιχνευτής πακέτων 
(packet sniffer) εποµένως είναι µια εφαρµογή λογισµικού που µπορεί να συλλάβει όλα τα πακέτα 
που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Αν τα πακέτα δεν είναι κρυπτογραφηµένα µια τέτοια εφαρµογή 
µπορεί να δώσει χρήσιµες πληροφορίες σε εισβολείς, όπως στοιχεία και συνθηµατικά λογαριασµών 
χρηστών, αριθµούς πιστωτικών καρτών, και διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία χρηστών.  

Οι ανιχνευτές πακέτων µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά και µε τις τοπολογίες δικτύων 
πράγµα που οι εισβολείς βρίσκουν ιδιαίτερα χρήσιµο. Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι ποιοι 
υπολογιστές παρέχουν συγκεκριµένες δικτυακές υπηρεσίες, πόσοι υπολογιστές βρίσκονται στο 
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τοπικό δίκτυο, ποιοι υπολογιστές έχουν πρόσβαση σε άλλους κλπ.. Όλα αυτά µπορούν να εξαχθούν 
από τα πακέτα που κυκλοφορούν στο δίκτυο λόγω των καθηµερινών λειτουργιών.  

Επιπλέον ένας ανιχνευτής δικτυακών πακέτων µπορεί να τροποποιηθεί για να εισάγει επιπλέον 
πληροφορία ή να τροποποιήσει ήδη υπάρχουσα στα πακέτα του δικτύου. Κάνοντας κάτι τέτοιο 
ένας εισβολέας µπορεί να κλείσει προώρα δικτυακές συνδέσεις ή και να αλλάξει κρίσιµες 
πληροφορίες που περιέχονται σε κάποιο πακέτο. Θα µπορούσαµε να φανταστούµε το µέγεθος της 
ζηµιάς αν ένας εισβολέας τροποποιούσε πληροφορία που προοριζόταν για ένα λογιστικό σύστηµα. 
Τα αποτελέσµατα τέτοιων επιθέσεων είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιµα και πολύ ακριβά στην 
επιδιόρθωσή τους.  

5.3.3 Προσποίηση διεύθυνσης IP (IP Spoofing) 

Μια επίθεση τέτοιου είδους συµβαίνει όταν κάποιος εισβολέας έξω από το δίκτυο που θέλουµε 
να προστατέψουµε προσποιείται ότι είναι µηχάνηµα µε διεύθυνση µέσα στο εύρος των 
διευθύνσεων που εµπιστευόµαστε (εσωτερικές του δικτύου ή κάποιες από εξωτερικές). 
Χρησιµοποιώντας διευθύνσεις που βρίσκονται σε εύρος που εµπιστευόµαστε ο επιτεθείς µπορεί να 
κερδίσει πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες που προορίζονται για έµπιστους χρήστες του δικτύου.  

Ο εισβολέας αποστέλλει µηνύµατα µε διευθύνσεις IP που υποδεικνύουν ότι αυτά προέρχονται 
από ένα "έµπιστο" port. Ο επίδοξος εισβολέας αρχικά καταφεύγει σε ένα πλήθος τεχνικών για να 
βρει µια διεύθυνση IP που αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο port. Στη συνέχεια, τροποποιεί τα περιεχόµενα 
της κεφαλής των πακέτων που θα αποστείλει, ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από ένα έµπιστο 
port..  

Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να δώσει πρόσβαση σε κωδικούς και συνθηµατικά λογαριασµών 
χρηστών αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε άλλους τρόπους. Για παράδειγµα ο εισβολέας 
µπορεί να µιµηθεί κάποιον από τους εσωτερικούς χρήστες ενός φορέα µε τρόπο που εκθέτει τον 
οργανισµό στον οποίο αυτός βρίσκεται (π.χ. αποστολή ενοχλητικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
Τέτοιες επιθέσεις είναι πιο εύκολες όταν ο εισβολέας γνωρίζει κωδικό και συνθηµατικό ενός 
έγκυρου χρήστη αλλά είναι δυνατές απλά και µόνο µε τη γνώση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας.  

5.3.4 Άρνηση Υπηρεσίας (Denial of Service – DoS) 

Μια από τις πλέον διάσηµες αποτελεσµατικές µεθόδους που χρησιµοποιούν οι εισβολείς για να 
θέτουν εκτός λειτουργίας δικτυωµένους υπολογιστές είναι οι επιθέσεις DoS (Denial of Service 
attacks). Το όνοµα της τεχνικής (άρνηση εξυπηρέτησης) οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής-
θύµα για ένα χρονικό διάστηµα δεν είναι σε θέση να εξυπηρετεί αιτήσεις µηχανηµάτων-πελατών 
(clients), εξαιτίας του τεράστιου πλήθους πλαστών αιτήσεων (bogus requests) που δέχεται από τον 
επιτεθεί.  

Οι επιθέσεις αυτού του τύπου είναι τελείως διαφορετικές από όλες τις άλλες τεχνικές λόγω του 
ότι δεν έχουν στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους ή πληροφορία που υπάρχει 
στο δίκτυο. Τέτοιου είδους επιθέσεις στοχεύουν στο να καταστήσουν µια υπηρεσία άχρηστη 
πράγµα που επιτυγχάνεται µε την εξάντληση κάποιων περιορισµένων πόρων του δικτύου, του 
λειτουργικού συστήµατος ή µιας εφαρµογής.  

Υπάρχουν διάφορα και κατά καιρούς εφευρίσκονται νέα είδη ή παραλλαγές επιθέσεων DoS 
πολλά από τα οποία εκµεταλλεύονται εγγενείς αδυναµίες του ζεύγους πρωτοκόλλων TCP/IP. Οι 
τέσσερις από τις διασηµότερες παραλλαγές είναι οι ακόλουθες:  

(1) Ping of Death :  Αίτηση PING ή, αλλιώς, αίτηση ICMP(Επέκταση του πρωτοκόλλου IP για 
την αποστολή µηνυµάτων λαθών και ελέγχου), προς τον υπολογιστή-στόχο, µε άκυρο 
µέγεθος πακέτου στην κεφαλή (header) του τελευταίου (πάνω από 64Kb). Τέτοια "παράτυπα" 
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πακέτα µπορούν να "κρεµάσουν" υπολογιστές που τρέχουν λειτουργικά συστήµατα ανίκανα 
να τα µεταχειριστούν.  

(2) Smurf Attack :  Επιτυγχάνεται αποστέλλοντας αιτήσεις ICMP σε µια διεύθυνση εκποµπής 
(broadcast address) στο υπό επίθεση δίκτυο ή σε κάποιο άλλο, ενδιάµεσο. Η διεύθυνση 
επιστροφής (return address) των πακέτων ICMP "πλαστογραφείται", ώστε να είναι ίδια µε 
αυτήν του υπολογιστή-στόχου. Από τη στιγµή που µια διεύθυνση εκποµπής αντιστοιχεί σε 
όλα τα µηχανήµατα ενός υποδικτύου (subnet), λειτουργεί ενισχυτικά, δηµιουργώντας από µία 
µόνο αίτηση ICMP δεκάδες ή και εκατοντάδες απαντήσεις, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό 
καταιγίδα απαντήσεων. Ας σηµειωθεί ότι µια διεύθυνση εκποµπής αντιστοιχεί το πολύ σε 255 
µηχανήµατα (ανήκουν όλα στο ίδιο υποδίκτυο), εποµένως κατά τη διάρκεια µιας επίθεσης 
Smurf, από κάθε αίτηση PING µπορούν να παραχθούν µέχρι και 255 απαντήσεις. 
Αντιλαµβάνεται κανείς, τον υπέρογκο αριθµό των άχρηστων πακέτων που δηµιουργούνται, 
όταν ο επιτεθείς στέλνει εκατοντάδες ή ακόµη και χιλιάδες πακέτα ICMP. Στο παρακάτω 
σχήµα, Σχήµα 5.1, έχουµε µια τυπική αναπαράσταση της Smurf Attack. 

 

Σχήµα 5.1: Μια τυπική Smurf Attack Επίθεση 

(3) SYN Flood Attack :  Πριν εγκαθιδρυθεί µια συνεδρία (session) µεταξύ ενός πελάτη και ενός 
διακοµιστή, λαµβάνει χώρα µια ακολουθία τριών βηµάτων, γνωστή και ως "ακολουθία 
χειραψίας" (handshaking sequence). Εάν ο πελάτης αγνοήσει την τελευταία απάντηση SYN-
ACK (SYNchronize -ACKnowledge) του διακοµιστή, ο τελευταίος θα επιµένει για ένα 
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Ένας εισβολέας µπορεί να εκµεταλλευτεί τη 
συγκεκριµένη συµπεριφορά για να υπερφορτώσει το διακοµιστή-θύµα ή ακόµα και για να τον 
«κρεµάσει». Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας επίθεσης, ο θύτης παραποιεί τη δικτυακή του 
διεύθυνση (IP address), κρύβοντας µε τον τρόπο αυτό τα ίχνη του. Στα παρακάτω σχήµατα, 
Σχήµα 5.2.1 & 5.2.2, έχουµε µια τυπική αναπαράσταση της SYN Flood Attack. 
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Σχήµα 5.2.1: Μια τυπική SYN Flood Attack Επίθεση – ∆ίχως Επίθεση 

 

Σχήµα 5.2.2: Μια τυπική SYN Flood Attack Επίθεση – Με Επίθεση 

(4) Teardrop Attack :  Ο επιτεθείς εκµεταλλεύεται αδυναµίες στην ανασυγκρότηση των 
πακέτων IP. Όταν ένα τέτοιο πακέτο αποστέλλεται στο Internet, ενδέχεται να ταξιδεύει σε 
επιµέρους, µικρότερα τµήµατα (fragments). Κάθε τµήµα περιλαµβάνει στην κεφαλή του ένα 
πεδίο (field), όπου εκεί περιγράφεται η θέση του στο αρχικό, "µεγάλο" πακέτο IP. Ο θύτης 
χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα, ονόµατι "Teardrop", το οποίο τεµαχίζει πακέτα IP σε τµήµατα 
µε λανθασµένες πληροφορίες στο υπό συζήτηση πεδίο. Όταν ο υπολογιστής – στόχος 
προσπαθήσει να συναρµολογήσει τα "παραπλανητικά" αυτά τµήµατα, θα κολλήσει ή θα 
επανεκκινήσει, εκτός και αν ο διαχειριστής συστήµατος έχει φροντίσει να αναβαθµίσει το 
λειτουργικό µε το κατάλληλο patch που διορθώνει το πρόβληµα.  

Oταν σε µια επίθεση DoS συµµετέχουν περισσότερα του ενός µηχανήµατα, που συνήθως 
ονοµάζονται «zombies», έχουµε τις λεγόµενες κατανεµηµένες επιθέσεις DoS (Distributed 
Denial of Service ή DDoS attacks). Στις επιθέσεις αυτού του είδους είναι δυνατόν να 
συµµετέχουν και προσωπικοί υπολογιστές – ακόµα και το PC στο σπίτι µας – χωρίς να το 
γνωρίζουν οι χρήστες τους. Στο σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 5.3) βλέπετε µια τυπική DDoS 
Επίθεση. Ο επιτεθείς εισβολέας κατορθώνει µε κάποιον τρόπο να βάλει ένα µικρό πρόγραµµα 
σε καθένα από τα µηχανήµατα - zombies που θα συµµετάσχουν – εν αγνοία τους – στην 
επίθεση.  

Τη στιγµή που θα την εξαπολύσει, στέλνει µια ειδοποίηση σε ένα από αυτά (διακοµιστής 
DDoS). Τότε, εκείνο ειδοποιεί µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή καθέναν από τους 
υπόλοιπους υπολογιστές (πελάτες DDoS - zombies) και όλοι µαζί αρχίζουν να βάλλουν κατά 
του στόχου µε πλαστές αιτήσεις. Το αποτέλεσµα είναι εκείνος να "πληµµυρίσει" και να µην 
µπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήσεις νοµότυπων πελατών.  
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Σχήµα 5.3: Μια τυπική DDoS Επίθεση 

5.3.5 Απρόσκλητοι Ωτακουστές - Eavesdroppers 

Ένας ωτακουστής είναι ένας επιτεθείς ικανός να παρακολουθεί όλες τις πληροφορίες που είτε 
αποστέλλονται, είτε λαµβάνονται από ένα µέρος κάποιας επικοινωνίας, µε σκοπό να ανιχνευθεί είτε 
ο ιδρυτής, είτε ο παραλήπτης. Οι ωτακουστές αντιµετωπίζονται δύσκολα, ακριβώς επειδή µπορούν 
να καταγράφουν και να συγκρίνουν όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα µηνύµατα. 

Από τα παλαιότερα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιµοποιούν οι 
διαχειριστές συστηµάτων για να αναλύουν τη συµπεριφορά δικτύων και να εντοπίζουν πιθανά 
προβλήµατα είναι τα λεγόµενα «sniffer». Έτσι ονοµάζεται ένα πρόγραµµα που είναι ικανό να 
«υποκλέπτει» δεδοµένα που ταξιδεύουν σε ένα δίκτυο. Εάν το δίκτυο είναι βασισµένο στο TCP/IP, 
τότε το sniffer που παρακολουθεί πακέτα IP, ονοµάζεται και packet sniffer. Εξάλλου, σε ένα 
δίκτυο τοπολογίας αστέρα, όπως είναι κάποια τοπικά δίκτυα, τα πακέτα που φεύγουν από έναν 
κόµβο (υπολογιστή) εκπέµπονται προς όλους τους άλλους κόµβους του δικτύου. Ωστόσο, µόνο ο 
κόµβος για τον οποίο προορίζονται τα πακέτα θα τα χρησιµοποιήσει. Οι άλλοι θα τα αγνοήσουν. 
Εάν, τώρα, ένα πρόγραµµα sniffer είναι εγκατεστηµένο σε έναν υπολογιστή µε κάρτα δικτύου σε 
«αδιάκριτο» τρόπο λειτουργίας (promiscuous mode), τότε το µηχάνηµα αυτό θα µπορεί να 
«βλέπει» όλα τα πακέτα που διακινούνται στο δίκτυο. 

Οι διαχειριστές συστηµάτων κάνουν χρήση των sniffer για να αναλύουν την κυκλοφορία των 
πακέτων σε ένα δίκτυο και να εντοπίζουν εστίες προβληµάτων. Επίσης, συχνά χρησιµοποιούν 
περισσότερα του ενός sniffer, τα οποία βρίσκονται στρατηγικά εγκατεστηµένα σε διάφορους 
κόµβους του δικτύου, ώστε να εντοπίζουν εισβολές παρείσακτων. Με άλλα λόγια, τα sniffer 
µπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα σύστηµα ανίχνευσης εισβολών IDS (Intrusion Detection 
Systems). 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι τα προγράµµατα αυτά αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τους διαχειριστές 
συστηµάτων. Ωστόσο, όπως έχει ήδη γίνει προφανές, τις υπηρεσίες τους µπορούν να 
εκµεταλλευτούν και οι εισβολείς για την υλοποίηση των παράνοµων δραστηριοτήτων τους. Για 
παράδειγµα, ο εισβολέας µπορεί να χρησιµοποιεί ένα sniffer για να υποκλέπτει κωδικούς 
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πρόσβασης, αριθµούς πιστωτικών καρτών, διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία χρηστών, για να 
διαβάζει την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία κ.λ.π. 

Ο προφανής τρόπος για να προστατευτεί ένα δίκτυο από την επιβλαβή χρήση των sniffers είναι να 
υπάρχει αυστηρή επίβλεψη στα προγράµµατα που εγκαθιστούν οι χρήστες στους υπολογιστές. Εάν 
ένας εισβολέας δε µπορεί να αποκτήσει φυσική πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή, τότε αδυνατεί 
να εγκαταστήσει ένα sniffer. Άλλος ένας τρόπος προστασίας είναι η αποστολή δεδοµένων σε 
κρυπτογραφηµένη µορφή. Ο sniffer θα εξακολουθεί να συλλαµβάνει τα πακέτα, µόνο που τώρα δε 
θα µπορεί να εξάγει κάποιο νόηµα από το περιεχόµενο τους. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αποκρυπτογράφησης. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση 
ισχυρής κρυπτογραφίας, µε το ανάλογο κόστος σε υπολογιστική ισχύ. Το ζητούµενο είναι η "χρυσή 
τοµή" ανάµέσα στη δύναµη των µεθόδων κρυπτογράφησης από τη µία και στην ευκολία των 
χρηστών από την άλλη. Τέλος, υπάρχει µια ολόκληρη κατηγορία προγραµµάτων που µπορούν να 
εντοπίζουν ποιοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο έχουν κάρτα δικτύου σε αδιάκριτο τρόπο λειτουργίας 
(promiscuous mode). Έτσι, ο διαχειριστής συστήµατος µπορεί να ελέγξει εάν κάποιος υπολογιστής 
τρέχει ένα sniffer ή αν έχει δοθεί επίσηµη άδεια για την εγκατάστασή του. 

5.3.6 Κακοπροαίρετος Kώδικας Προγραµµάτων – Malicious Software 

Τα κακοπροαίρετα προγράµµατα (malicious code) είναι ένας γενικός όρος για προγράµµατα που 
µόλις εκτελούνται προκαλούν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Οι 
χρήστες του συστήµατος συνήθως δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη ενός τέτοιου προγράµµατος 
παρά µόνο αφού ανακαλύψουν τη ζηµιά που έγινε.  

Σε αυτή την κατηγορία προγραµµάτων ανήκουν οι δούρειοι ίπποι (trojan horses), οι ιοί (viruses) 
και τα σκουλήκια (worms). Οι δούρειοι ίπποι και οι ιοί είναι συνήθως κρυµµένοι σε νόµιµα 
προγράµµατα ή αρχεία που οι εισβολείς έχουν παραλλάξει για να κάνουν περισσότερα πράγµατα 
από όσα θα έπρεπε.  

(1) Worms – Σκουλήκια :  Είναι προγράµµατα τα οποία διαδίδουν αυτόµατα τον εαυτό τους στα 
άλλα συστήµατα ενός δικτύου. Προχωρούν µέσα στο δίκτυο, εγκαθίστανται σε συνδεδεµένες 
µηχανές και στην συνέχεια, προσπαθούν από εκεί να βρουν επόµενους στόχους και τρόπο να 
τους προσβάλλουν. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι µπορούν να δρουν αυτόνοµα και να 
έχουν ακόµα και την δυνατότητα να ξεχωρίζουν τους στόχους τους. Το πιο χαρακτηριστικό 
σκουλήκι είναι το Internet Worm που το βράδυ της 2ας Νοεµβρίου 1988, κατάφερε να 
διασπάσει το ∆ιαδίκτυο στην Αµερική, προκαλώντας αντιδράσεις πανικού σε όλο τον κόσµο. 

Πιο συγκεκριµένα, τα σκουλήκια (worms) κάνουν χρήση των υπηρεσιών του δικτύου, µε 
ιδιαίτερη προτίµηση στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, για να πολλαπλασιάζονται και να εξα-
πλώνονται. Συνήθως δεν µολύνουν αρχεία από τον υπολογιστή που περνούν. Πολύ γνωστές 
περιπτώσεις, όπως αυτές των Melissa και Love Letter, εξαπλώθηκαν στο ∆ιαδίκτυο µε 
ταχύτατο ρυθµό. H µέθοδος επίθεσης είναι εξαιρετικά ύπουλη, αφού µόλις καταφέρουν να 
διεισδύσουν σε έναν υπολογιστή, στέλνουν µολυσµένα και καλυµένα/παραλλαγµένα 
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε όλη τη λίστα επαφών του χρήστη. Έτσι, ο ανυπο-
ψίαστος χρήστης λαµβάνει µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από κάποιο γνωστό του και 
δείχνοντας εµπιστοσύνη ανοίγει το επισυναπτόµενο αρχείο µε «οδυνηρές» συνέπειες για τον 
υπολογιστή του. Η µαζική αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτός από την 
κατασπατάληση του εύρους ζώνης, επιβαρύνει δραµατικά τους κεντρικούς εξυπηρέτες 
αλληλογραφίας του ∆ιαδικτύου, µε αποτέλεσµα να τίθενται συχνά εκτός λειτουργίας. 
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(2) Trojan Horses – ∆ούρειοι Iπποι :  Προγράµµατα που προσποιούνται ότι έχουν άλλες 
λειτουργίες από αυτές που πραγµατικά υλοποιούν. ∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι ο 
µεγαλύτερος κίνδυνος µετά τους ιούς, για την πλειονότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου, 
προέρχεται από τους "∆ούρειους Ίππους".  
Σε αντίθεση µε τους ιούς, οι ∆ούρειοι ίπποι είναι αυτόνοµα προγράµµατα που απαιτούν την 

εκτέλεση τους από τον χρήστη για να ενεργοποιηθούν. Παριστάνουν ένα χρήσιµο πρόγραµµα 
που ο χρήστης επιθυµεί να εκτελέσει π.χ. µια ηλεκτρονική χριστουγεννιάτικη κάρτα, ένα 
παιχνίδι κλπ. Ενώ το πρόγραµµα φαίνεται να κάνει αυτό που θέλει ο χρήστης στην 
πραγµατικότητα κάνει και κάτι άλλο άσχετο µε τον διαφηµιζόµενο σκοπό του όπως η 
διαγραφή του σκληρού δίσκου, η ενεργοποίηση ενός ιού που κουβαλάει µέσα του, η 
επιλεκτική διαγραφή αρχείων, η ανέυρεση της λίστας ονοµάτων του προγράµµατος 
αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη, η ανέυρεση αριθµών πιστωτικών καρτών 
και η αποστολή τους στον δηµιουργό του ∆ούρειου ίππου κ.α. Οι σύγχρονοι ∆ούρειοι Ίπποι 
µεταµφιέζονται τόσο καλά που µπορεί να παραπλανήσουν ακόµη και έναν έµπειρο χρήστη.Η 
αυξανόµενη δηµοσιότητα και χρήση του παγκόσµιου ιστού (World Wide Web) και η 
αυξανόµενη απαίτηση για συµβατότητα µεταξύ διαφορετικών πλατφόρµων των διάσηµων 
εργαλείων διαχείρισης γραφείου (π.χ. Microsoft Office) έχουν δηµιουργήσει ένα περιβάλλον 
όπου οι µακρο-ιοί και οι ∆ούρειοι ίπποι µπορούν να ανθίσουν και να εξαπλωθούν πολύ 
εύκολα.  
Συνήθως κρύβονται σε άλλα προγράµµατα, αλλά µπορούν να βρίσκονται και µεµονωµένα. 

Πρόκειται για προγράµµατα που στην σύγχρονη µορφή τους αποτελούνται από δύο µέρη, τον 
πελάτη και το διακοµιστή. Ο διακοµιστής "φωλιάζει" µε κάποιον τρόπο στον υπολογιστή του 
θύµατος και ο πελάτης τρέχει στο µηχάνηµα του θύτη. Από τη στιγµή που ο χρήστης του υπό 
επίθεση υπολογιστή συνδεθεί µε το Internet, το Trojan-διακοµιστής, που τρέχει σιωπηρά στο 
περιθώριο – υπόβαθρο (background), στέλνει ένα σήµα το οποίο λαµβάνει το Trojan-πελάτης 
(στο µηχάνηµα του θύτη). Στη συνέχεια εγκαθιδρύεται µεταξύ τους µια σύνοδος και ο 
εισβολέας αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή-στόχο. Τώρα, ο µακρόθεν έλεγχος του 
επιτεθείς στο άλλο µηχάνηµα ποικίλλει, αναλόγως του Trojan. Ο πρώτος µπορεί απλώς να 
παίζει µε τα νεύρα του ανυποψίαστου χρήστη, π.χ., ανοιγοκλείνοντας το πορτάκι του οδηγού 
CD-ROM ή εµφανίζοντας µηνύµατα στην οθόνη του. Μπορεί όµως και να του διαγράψει 
αρχεία. Μια άλλη, ύπουλη λειτουργία των δούρειων ίππων είναι η παρακολούθηση και η 
καταγραφή των πλήκτρων που πιέζει το θύµα. Το Trojan-διακοµιστής παρακολουθεί συνεχώς 
τις κινήσεις του χρήστη. Ετσι, όταν εκείνος πληκτρολογεί κωδικούς πρόσβασης ή αριθµούς 
πιστωτικών καρτών, το πρόγραµµα τα καταγράφει για να τα στείλει αργότερα στο θύτη. 

Πώς όµως µπορεί να «εισαχθεί» ένας «∆ούρειος Ιππος» στον υπολογιστή; Ο συνηθέστερος 
τρόπος είναι να έρχεται ως επισυναπτόµενο σε κάποιο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
να βρίσκεται κρυµµένο µέσα σε κάποιο άλλο πρόγραµµα, π.χ., σε ένα παιχνίδι µε ευρεία 
διάδοση, σε κάποιο χρήσιµο, διάσηµο εργαλείο κ.λ.π. Υπάρχουν δύο τρόποι για την αποφυγή 
τους. Ο πρώτος είναι η χρησιµοποίηση προγραµµάτων γνωστά ως «Antivirus» και  
«AntiTrojan». Πολλά προγράµµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν να ανιχνεύουν ιούς και να 
διαγράφουν µολυσµένα αρχεία. Ο άλλος τρόπος είναι η χρησιµοποίηση ενός «φράγµατος 
ασφάλειας» (firewall), είτε σε µορφή λογισµικού είτε υλισµικού. Κάθε φορά που ένας 
«Εξυπηρέτης ∆ούρειος Ίππος» θα προσπαθεί να «βγει» στο ∆ιαδίκτυο, το φράγµα ασφάλειας 
ειδοποιεί αναλόγως. Είναι προφανές ότι ο συνδυασµός των δύο προηγούµενων µεθόδων 
παρέχει τη µέγιστη προστασία. 

(3) Viruses – Ιοί :  Τα γνωστά προγράµµατα που προσπαθούν (µε πονηρές και συνήθως δόλιες 
τεχνικές) να εγκατασταθούν σε κάποιους υπολογιστές και να προσβάλουν την ακεραιότητα 
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του συστήµατος µε διάφορους τρόπους (από τους πιο ανώδυνους, αφήνοντας µία υπογραφή-
ίχνος της παρουσίας τους ή πιο επώδυνους, µε απώλεια δεδοµένων, καταστροφή της 
διαµόρφωσης - configuration του συστήµατος).  

Ένας πραγµατικός ιός στην κλασσική του έννοια είναι ένα κοµµάτι κώδικα που 
προσαρτάται σε κάποιο άλλο εκτελέσιµο κώδικα, έτσι ώστε όταν εκτελείται το “µολυσµένο” 
πρόγραµµα να εκτελείται και ο ιός µαζί του.  

Ο ιός θα προσπαθήσει να αναπαραχθεί και να εξαπλωθεί, µολύνοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερα αρχεία ή άλλους υπολογιστές σε τοπικό επίπεδο ή στο ∆ιαδίκτυο. Αφού 
εκτελεστεί ο ιός µεταφέρεται στην κύρια µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και µπορεί να 
έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήµατος. Συνήθως το πρώτο µέληµα του είναι να προσαρτήσει 
αντίγραφα του εαυτού του σε άλλα εκτελέσιµα προγράµµατα µε γεωµετρικό ρυθµό και µε 
αυτόν τον τρόπο να εξαπλωθεί. 

Οι ιοί δεν είναι αυτόνοµα προγράµµατα – δεν µπορούν να εκτελεστούν από µόνοι τους και 
απαιτούν για την ενεργοποίηση τους, την εκτέλεση κάποιου πρόγραµµατος “ξενιστή” που 
περιέχει τον ιό µέσα στον κώδικα του. 

Ανάλογα µε τη φύση του ιού, οι συνέπειες από τη µόλυνση µπορεί να είναι από µηδαµινές 
έως και καταστροφικές.  

Υπάρχουν αρκετά είδη ιών, όπως: 

α)  Αυτοί που προσβάλλουν τον τοµέα εκκίνησης µιας αποθηκευτικής µονάδας (boot 
sector viruses). 

β)  Αυτοί που περιέχονται σε εκτελέσιµα αρχεία (Program/File viruses). 

γ)  Αυτοί που εκµεταλλεύονται τις γλώσσες µακροεντολών (Macro viruses). 

δ)  Οι πολυµορφικοί, οι οποίοι µπορεί να ανήκουν σε µερικές ή και σε όλες τις προα-
ναφερόµενες κατηγορίες. 

Η κύρια διαφορά τους από τα σκουλήκια είναι ότι για να διαδοθούν χρειάζεται να γίνει 
κάποια ενέργεια από την πλευρά του χρήστη, η οποία γίνεται χωρίς ο χρήστης να το 
καταλάβει (π.χ. εκτέλεση αρχείων µε παραπλανητική κατάληξη ενώ πρόκειται στην ουσία για 
εκτελέσιµα προγράµµατα).   

(4) Back Doors – Πίσω Πόρτες :  ∆εν αποτελεί κακόβουλο λογισµικό αυτό καθ’αυτό όµως είναι 
µια τροποποίηση νόµιµου λογισµικού µε συχνά κακόβουλο σκοπό. Μερικές φορές 
ονοµάζονται και trap doors ανάλογα µε το ποιος τις δηµιουργεί και επιτρέπουν µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε κάποιο σύστηµα. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
από ειδικούς ασφαλείας σαν  «δόλωµα – bait» για τον εντοπισµό και παγίδευση ιδιαίτερα 
ταλαντούχων εισβολέων. 
Ορισµένες φορές οι σχεδιαστές λειτουργικών συστηµάτων δηµιουργούν σκόπιµα «πίσω 
πόρτες» που τους δίνουν την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές σε οτιδήποτε θέλουν. Φυσικά, 
για τα στελέχη του τµήµατος µηχανογράφησης ενός µεγάλου οργανισµού, αυτό το υψηλό 
επίπεδο ελέγχου είναι συχνά απαραίτητο. 

(5) Logic Bombs – Λογικές Βόµβες :  είναι κρυφά χαρακτηριστικά µέσα σε προγράµµατα τα 
οποία µπορεί να παραµείνουν ανενεργά για πάρα πολύ καιρό µέχρι να ενεργοποιηθούν όταν 
συντρέξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Πολλές φορές οι λογικές βόµβες ενσωµατώνονται σε 
διάσηµα εµπορικά προγράµµατα από τους προγραµµατιστές για τον έλεγχο της πειρατείας 
λογισµικού. 
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Υποκατηγορία αυτών των προγραµµάτων είναι η Time Bomb – Ωρολογιακή Βόµβα που 
χρησιµοποιεί το ρολόι του συστήµατος και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν ο ένοχος δεν θέλει να 
είναι παρών όταν διαπράττεται το αδίκηµα 

(6) Zombies, or Rabbit Programs - Ζόµπι ή Προγράµµατα Λαγοί :  είναι προγράµµατα που 
“κλωνοποιούν“ τον εαυτό τους ατέρµονα, µε στόχο να κατακλύσουν τους πόρους του 
“µολυσµένου” υπολογιστικού συστήµατος µε σκοπό την κατάρρευση του. Άλλα 
προγράµµατα που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, επιτίθενται και κατακλύζουν τους 
εξυπηρετητές (servers) των διαφόρων τοποθεσιών του Web µε χιλιάδες αιτήσης σύνδεσης, 
επιβραδύνοντας την λειτουργία αυτών µε αποτέλεσµα την αδυναµία εξυπηρέτησης (denial-of-
service). 

 

5.3.7 Επιθέσεις για εύρεση συνθηµατικών  

 Επιθέσεις για εύρεση συνθηµατικών µπορούν να υλοποιηθούν µε πολλές διαφορετικές µεθόδους 
συµπεριλαµβανοµένων των απευθείας επιθέσεων (brute–force), προγραµµάτων δούρειων ίππων 
(trojan horse), IP spoofing και ελεγκτών πακέτων. Αν και οι τεχνικές προσποίησης IP διεύθυνσης 
(IP spoofing) και ελεγκτών πακέτων που αναλύονται ξεχωριστά µπορούν να δώσουν λογαριασµούς 
και συνθηµατικά χρηστών, οι επιθέσεις για εύρεση συνθηµατικών αναφέρονται συνήθως σε 
συνεχείς επανειληµµένες προσπάθειες για τον προσδιορισµό ενός λογαριασµού χρήστη και του 
συνθηµατικού του. Τέτοιες επιθέσεις καλούνται "απευθείας" (brute force).  

Συχνά µια απευθείας επίθεση διενεργείται µε τη χρήση ενός προγράµµατος που τρέχει πάνω στο 
δίκτυο και προσπαθεί να συνδεθεί σε ένα διαµοιραζόµενο πόρο όπως ένας εξυπηρετητής. Όταν ο 
εισβολέας κατορθώσει να αποκτήσει πρόσβαση, έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον χρήστη του οποίου 
ο λογαριασµός παραβιάστηκε για να αποκτηθεί η πρόσβαση στον πόρο. Αν ο λογαριασµός έχει 
επαρκή δικαιώµατα, ο εισβολέας µπορεί να δηµιουργήσει µια "πίσω πόρτα" για µελλοντική 
πρόσβαση χωρίς να ανησυχεί για αλλαγές στην κατάσταση ή το συνθηµατικό του λογαριασµού που 
παραβίασε.  

5.3.8 Επιθέσεις σε επίπεδο εφαρµογής 

Οι επιθέσεις σε επίπεδο εφαρµογής µπορούν να γίνουν µε πολλούς τρόπους ανάλογα µε το 
πρωτόκολλο. Μια από τις πιο κοινές µεθόδους είναι η εκµετάλλευση αδυναµιών που 
ανακαλύπτονται σε εξυπηρετητές γνωστών δικτυακών υπηρεσιών όπως ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (sendmail), µεταφοράς αρχείων (ftp), HTTP, NIS, NFS κλπ. Οπως έχει αναφερθεί 
και προηγούµενα, τέτοιες αδυναµίες µπορεί να υπάρχουν είτε από τη σχεδίαση των πρωτοκόλλων η 
οποία δεν είχε λάβει υπόψη της την ασφάλεια, είτε από την υλοποίησή τους. Κατά καιρούς 
αναφέρονται επιτυχείς επιθέσεις σε διάφορους εξυπηρετητές και αν αυτές εκµεταλλεύονται 
υλοποιήσεις βγαίνουν από τους κατασκευαστές νέες σταθερότερες εκδόσεις που επιλύουν τις 
συγκεκριµένες αδυναµίες που ανακαλύφθηκαν. Σαν ένα καλό παράδειγµα επίθεσης σε επίπεδο 
εφαρµογής θα µπορούσαν να αναφερθούν οι µαζικές αποστολές (πολλές χιλιάδες) µηνυµάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε έναν συγκεκριµένο εξυπηρετητή (mail bombs). Τέτοιες επιθέσεις 
µπορεί να αντιµετωπίζονται απλά και µόνο µε σωστότερη ρύθµιση των παραµέτρων των 
εξυπηρετητών. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην υπηρεσία του παγκόσµιου ιστού WWW 
(World Wide Web) λόγω της τεράστιας διάδοσής της.  

Η υπηρεσία του παγκόσµιου ιστού (WWW) βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρµογής, 
το HTTP. Η υπηρεσία αυτή είναι η πλέον διαδεδοµένη στο ∆ιαδίκτυο σε σηµείο µάλιστα που 
αρκετοί χρήστες έχουν ταυτίσει το ∆ιαδίκτυο µε αυτή. Οι επιθέσεις που γίνονται εδώ 
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εκµεταλλεύονται την ανοικτή φύση αρκετών νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται παράλληλα µε 
την ανάπτυξη της υπηρεσίας: την γλώσσα προδιαγραφής υπερκειµένων HTML (Hypertext Markup 
Language), τη λειτουργία των προγραµµάτων πλοηγών ∆ιαδικτύου (web browsers) αλλά και του 
ίδιου του HTTP.  

Καθώς ο παγκόσµιος ιστός αναπτυσσόταν διαρκώς παρουσιάστηκαν ανάγκες για δηµιουργία 
εφαρµογών που παράγουν δυναµικό περιεχόµενο και όχι µόνο απλές στατικές HTML σελίδες. Οι 
εφαρµογές αυτές µπορούν να εκτελούνται τόσο στην πλευρά του εξυπηρετητή όσο και στην πλευρά 
του πελάτη. Επιθέσεις µπορούν να συµβούν και στις δυο περιπτώσεις. Έτσι:  

Στην πλευρά του εξυπηρετητή έχουµε εκτελέσιµα προγράµµατα (cgi, servlets κλπ) που 
δηµιουργούν το δυναµικό περιεχόµενο κάνοντας πρόσβαση σε ένα σωρό κρίσιµους πόρους όπως 
βάσεις δεδοµένων. Αν αυτά τα προγράµµατα δεν είναι προσεκτικά γραµµένα και δεν κάνουν 
απαραίτητους ελέγχους είναι δυνατόν να τα εκµεταλλευτεί ένας εισβολέας εκτελώντας τα µε τρόπο 
διαφορετικό από αυτόν που είναι σχεδιασµένα (π.χ. κλήση τους µε κακόβουλες παραµέτρους που 
δεν είχαν προβλεφθεί).  

Στην πλευρά του πελάτη έχουν δηµιουργηθεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την εκτέλεση 
προγραµµάτων στον πλοηγό ∆ιαδικτύου. Σαν τέτοιες τεχνολογίες θα µπορούσαν να αναφερθούν η 
JAVA, η JAVASCRIPT, τα ActiveX της Microsoft κλπ.  

Τέτοια προγράµµατα φορτώνονται και εκτελούνται τοπικά στο σύστηµα του χρήστη ανάλογα µε 
ετικέτες που υπάρχουν στις HTML σελίδες (<APPLET>, <OBJECT>, <SCRIPT>). Βέβαια οι 
γλώσσες αυτές παρέχουν µηχανισµούς ασφάλειας µέσα στη σχεδίασή τους αλλά έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις που οι µηχανισµοί αυτοί έχουν παρακαµφθεί δηµιουργώντας προγράµµατα που δρουν 
σαν δούρειοι ίπποι. Μάλιστα οι επιθέσεις αυτές προκαλούν ζηµιές σε πληθώρα από συστήµατα 
λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότερες γλώσσες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 
τέτοιων προγραµµάτων είναι ανεξάρτητες πλατφόρµας.  

5.3.9 Oι κίνδυνοι του IRC  

Το IRC (Internet Relay Chat) είναι µία από τις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες του 
Internet ανά την υφήλιο. Η δηµοτικότητα αυτού του συστήµατος επικοινωνίας έχει ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία, και χρησιµοποιείται πλέον από εκατοµµύρια χρήστες καθηµερινά. Υπάρχουν χιλιάδες 
κανάλια συνοµιλίας (chat channels) του IRC σε όλο τον κόσµο, τα οποία ειδικεύονται σε 
ξεχωριστούς τοµείς: χόµπι, επαγγέλµατα, ή ακόµη και διάφορα αµφιλεγόµενα θέµατα. ∆υστυχώς, 
όπως και οτιδήποτε άλλο, το IRC έχει και ορισµένα µειονεκτήµατα. Κάποιος χρήστης, κάποτε, 
θεώρησε ότι το να ενοχλεί τους άλλους χρήστες είναι διασκεδαστικό. Από τότε υπήρξαν πολλοί 
άλλοι οι οποίοι ακολούθησαν τα βήµατά του. Κατ' αυτό τον τρόπο προέκυψαν οι κίνδυνοι του IRC, 
οι οποίοι ουσιαστικά οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας. Όταν οι χρήστες 
τρέχουν ένα client πρόγραµµα IRC, στην πραγµατικότητα ζητούν άδεια για να εισέλθουν σ' έναν 
IRC server, ο οποίος και περιέχει τους µηχανισµούς του συστήµατος. Αυτός ο server πιστοποιεί την 
ταυτότητα των χρηστών, εµποδίζει δύο χρήστες να επιλέξουν την ίδια εικονική ταυτότητα (το 
ψευδώνυµο που χρησιµοποιεί κάθε χρήστης για να συνδεθεί σ' ένα κανάλι συνοµιλίας), ελέγχει τον 
αριθµό των χρηστών, κ.α.  

Επί του παρόντος, σε συγκεκριµένες συνθήκες ο server µπορεί να εκδιώξει έναν χρήστη από ένα 
κανάλι. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν ένα client πρόγραµµα IRC στέλνει πολλές πληροφορίες στον 
server σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, και για να αποφύγει τον κορεσµό του συστήµατος ο 
server κλείνει αυτή την συγκεκριµένη σύνδεση. Το φαινόµενο αυτό αποτελεί την βάση των 
επιθέσεων που γίνονται µέσω του IRC. Ακολουθεί µία περιγραφή των πιο κοινών µορφών 
επίθεσης:  
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 Nuke – Επίθεση «µε Πυρηνικά» :  Μία τέτοια επίθεση εξαλείφει αµέσως έναν χρήστη από 
ένα κανάλι IRC. Αυτή η επίθεση εκτελείται στέλνοντας πλασµατικά πακέτα δεδοµένων 
στην διεύθυνση IP του χρήστη• ο υπολογιστής του χρήστη απαντά στέλνοντας ένα µεγάλο 
όγκο πληροφοριών στον IRC server και, σαν αποτέλεσµα, το IRC εκδιώκει τον χρήστη από 
το κανάλι. Υπάρχουν διάφορες µορφές επίθεσης nuke, αν και η πιο γνωστή είναι η 
αποκαλούµενη ICMP - µία επίθεση 'άρνησης εξυπηρέτησης (Denial of Service, DoS). Αυτή 
είναι η συνηθέστερη µορφή επιθέσεων µέσω IRC, καθώς υπάρχουν πολλά εργαλεία 
διαθέσιµα στο Internet για την εκκίνηση τέτοιων επιθέσεων.  

 Flood – «Πληµµύρα» :  Αυτό το είδος επιθέσεων είναι παρόµοιο µε τις επιθέσεις nuke, 
αλλά επειδή είναι λιγότερο αποτελεσµατικό δεν χρησιµοποιείται τόσο συχνά. Μία επίθεση 
flood εκτελείται στέλνοντας µεγάλες ποσότητες δεδοµένων στον υπολογιστή-θύµα, έτσι 
ώστε όταν αυτός απαντήσει, να υπερβεί τον όγκο των δεδοµένων που επιτρέπει ο server.  

Ολοένα και περισσότεροι ιοί χρησιµοποιούν επίσης το IRC για να παρέχουν πρόσβαση σε 
υπολογιστές σε διάφορους εισβολείς. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι ένα είδος ∆ούρειου 
Ίππου ο οποίος, όταν εγκαθίσταται σ' έναν υπολογιστή, συνδέεται σε συγκεκριµένα κανάλια IRC 
και περιµένει να λάβει εντολές από τον δηµιουργό του.  
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5.3.10 Άλλοι τύποι απειλών 

Κάποιοι άλλοι τύποι απειλών για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ανωνυµία 
περιλαµβάνουν:  

1) Επιθέσεις Αντίστροφης Πορείας, 
2) Επιθέσεις από Εχθρικούς Συνεργάτες, 

3) Επιθέσεις Κωδικοποίησης Μηνυµάτων, 

4) Επιθέσεις Χρονοσήµανσης, 

5) Επιθέσεις Υπερφόρτωσης Μηνυµάτων, 

6) Επιθέσεις Περιόδων Σύνδεσης, 
7) Επιθέσεις από Αξιοποίηση Cookies, 

8) Επιθέσεις σε Υπηρεσίες Προσωποποίησης. 

1) Επίθεση Αντίστροφης Πορείας – Trace Back Attack 

Σε µία επίθεση αντίστροφης πορείας, ένας επιτεθείς ξεκινά από ένα γνωστό ανταποκριτή και 
ιχνηλατεί το µονοπάτι προς τον ιδρυτή είτε κατά το µονοπάτι προώθησης είτε κατά το αντίστροφο 
µονοπάτι. Αυτά τα δύο είδη αποτελούν τους δύο τύπους επιθέσεων αντίστροφης πορείας.  

Σε µία ενεργή (active) επίθεση αντίστροφης πορείας, ο επιτεθείς διατηρεί τον έλεγχο της δικτυακής 
δοµής και είναι ικανός να ακολουθήσει µία ενεργή και συνεχιζόµενη ροή πακέτων που διαπερνά το 
δίκτυο προς το σηµείο προέλευσης τους.  

Σε µία παθητική (passive) επίθεση αντίστροφης πορείας, ο επιτεθείς είναι µε κάποιο τρόπο σε θέση 
να εξετάσει την κατάσταση δροµολόγησης των συµµετεχόντων µελών ενός πρωτοκόλλου και να 
ιχνηλατήσει αντίστροφα τη σύνδεση προς µία αποθηκευµένη πορεία. 

2) Επίθεση από Εχθρικούς Συνεργάτες – Malicious Collaborators  

Είναι δύσκολο να αποδειχθεί ένα σύστηµα ασφαλές όταν αντιµετωπίζει οµάδα από συνεργαζόµενα 
µέλη. Αυτά τα µέλη είναι «εχθρικοί συµµετέχοντες» σε πρωτόκολλα που επικοινωνούν µεταξύ τους 
για να ανακαλύψουν την ταυτότητα κάποιου ιδρυτή. Στην ακραία περίπτωση, όταν όλοι πλην ενός 
αποτελούν εχθρικό συνεργάτη, οποιοδήποτε πακέτο που θα αποσταλεί προς τον έντιµο συµµετέχοντα 
διαµέσου ενός από τα περιγραφέντα συστήµατα θα είναι αναγνώσιµο. 

3) Επίθεση Κωδικοποίησης Μηνυµάτων – Message Coding Attack 

Ένας επιτεθείς είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει µία επικοινωνία µε ένα συγκεκριµένο 
εξυπηρετούµενο και έναν εξυπηρέτη. Επιπλέον µπορούν να ιχνηλατηθούν µηνύµατα, εάν δεν 
τροποποιούν την κωδικοποίηση τους κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Παράλληλα, η αποτροπή 
επιθέσεων που βασίζονται στην ακριβή καταγραφή του όγκου των µηνυµάτων είναι αρκετά δύσκολη.  

4) Επίθεση Χρονοσήµανσης – Timing Attack 
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Η απειλή των επιθέσεων χρονοσήµανσης περιγράφει την ανάλυση των πακέτων που µεταδίδονται 
και ανιχνεύει την πηγή τους εξαιτίας των συσχετισµένων χρόνων. Η αντιµετώπιση αυτής της απειλής 
είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι οποιοδήποτε σύστηµα εκτός µιας ασφαλούς οµάδας υπολογιστών 
είναι ευπρόσβλητο σε επιθέσεις χρονοσήµανσης. Ως αποτέλεσµα, η πλειοψηφία των εργαλείων, 
υπηρεσιών και πρωτοκόλλων ανωνυµίας δεν µπορεί να προστατεύσει την ανωνυµία των χρηστών 
από αυτήν την επίθεση. 

5) Επίθεση Υπερφόρτωσης Μηνυµάτων – Flooding Attack 

Στην περίπτωση που κάποιος δροµολογητής υποστηρίζει n χρήστες, ένας επιτεθείς µπορεί να 
αποστείλει n-1 πακέτα και να ιχνηλατήσει το πρωταρχικό πακέτο προς την πηγή του. Ωστόσο, αυτή η 
επίθεση µπορεί να αποφευχθεί ζητώντας την αυθεντικοποίηση κάθε αποστολέα. Σηµειώνεται ότι η 
αναγκαιότητα αυθεντικοποίησης δεν ταυτίζεται µε την ανάγκη της ιδιωτικότητας και της ανωνυµίας. 
Πράγµατι, µόνον οι δροµολογητές που ζητούν αυθεντικοποίηση, για παράδειγµα µέσω SSL, µπορούν 
να αντιµετωπίσουν τις επιθέσεις υπερφόρτωσης µηνυµάτων. 

Η πλειοψηφία των εργαλείων, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών ανωνυµίας στηρίζουν τη λειτουργία 
τους στην αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των συµµετεχόντων τους. 

6) Επίθεση Περιόδων Σύνδεσης – Connection Period Attacks 

Ο τύπος αυτής της επίθεσης αναφέρεται στην απώλεια της ιδιωτικότητας µιας οµάδας και του 
επιπέδου ανωνυµίας της, µε βάση το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες εγκαθιστούν έναν 
περιορισµένο αριθµό συνδέσεων και έχουν ένα συνήθη τύπο συµπεριφοράς στον ιστό. Ως 
αποτέλεσµα, ένας επιτεθείς µπορεί να αναλύσει κάποιες επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες και να 
αποκτήσει ιδιωτικές πληροφορίες. Παρόλο που αυτό το είδος επίθεσης δεν αποκαλύπτει 
απαραιτήτως την ταυτότητα του χρήστη, µπορεί να µειώσει δραµατικά το µέγεθος των ανώνυµων 
χρηστών µιας οµάδας. 

7) Επίθεση από Αξιοποίηση cookies 

 Όπως είναι γνωστό, τα cookies αποτελούν αρχεία δεδοµένων που τοποθετούνται στο σύστηµα 
ενός χρήστη µε σκοπό να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες σε εξυπηρέτες, τους οποίους 
επισκέπτονται οι χρήστες. Η δοµή των cookies µπορεί να απειλήσει την ιδιωτικότητα και ανωνυµία 
των χρηστών, επειδή τα προσωπικά δεδοµένα ενδέχεται να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας από 
ποικίλες οντότητες του ιστού. 

8) Επίθεση σε Υπηρεσίες Προσωποποίησης 

Οι υπηρεσίες προσωποποίησης προσφέρονται κατά τη διαδικασία προσέλκυσης νέων χρηστών σε 
ένα περιβάλλον. Υπάρχει πάντοτε η απειλή αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας εγγραφής. Η αυξανόµενη χρήση αυτών των υπηρεσιών οδηγεί στην ανάγκη 
αντιµετώπισης των σχετιζόµενων απειλών από εργαλεία, εφαρµογές και υπηρεσίες ανωνυµίας. 
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Επίλογος 

Αδυναµίες των µέτρων προστασίας 

∆υστυχώς, όσα µέτρα προστασίας και αν ληφθούν, πάντοτε τα χρησιµοποιούµενα προγράµµατα θα 
είναι ατελή υπό την έννοια ότι θα παρουσιάζουν αδυναµίες τις οποίες ενίοτε θα εκµεταλλεύονται οι 
αποφασισµένοι crackers. Πρόκειται για τα λεγόµενα «exploits», δηλαδή προγραµµατιστικές αδυναµίες 
σε γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες εφαρµογές, τις οποίες µπορούν να αξιοποιούν οι εισβολείς 
για να αποκτούν µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή έλεγχο σε συστήµατα ή απλά να προκαλούν ζηµιές 
σε υπολογιστές-στόχους. Οι εταιρείες υπολογιστών προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα 
ασφάλειας παρέχοντας στους χρήστες αναβαθµίσεις ή διορθώσεις. 

Συχνά, πάντως, οι εταιρείες κυκλοφορούν αναβαθµίσεις ή διορθώσεις (bug fixes, patches) 
προγραµµάτων µε γνωστά προβλήµατα. Σε κάθε περίπτωση, οι αναβαθµίσεις σίγουρα λύνουν κάποια 
προβλήµατα, ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη ότι αυξάνουν συνολικά την ασφάλεια του συ-
στήµατος µας. Είναι πιθανό ένα patch να κλείνει ορισµένα κενά ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα να 
δηµιουργεί κάποια άλλα. 
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Γλωσσάρι – Βασικές Έννοιες 

1. Βασικές έννοιες και όροι ασφάλειας στο επίπεδο του χρήστη 

1.1 Ευρεία εκποµπή – Broadcasting :  Μέθοδος αποστολής του ίδιου µηνύµατος σε όλους τους 
υπολογιστές ενός υποδικτύου, ταυτόχρονα. Παρόµοια έννοια είναι το multicasting (πολλαπλή 
εκποµπή), µόνο που τώρα οι παραλήπτες του µηνύµατος είναι προεπιλεγµένοι όχι κατ' ανάγκη όλοι 
οι υπολογιστές. 

1.2 Φράγµα Ασφάλειας – Firewall :  Μέθοδος προστασίας που υλοποιείται σε επίπεδο υλικού ή / και 
λογισµικού και χρησιµοποιείται για να αποτρέπει εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από και προς ένα 
δίκτυο. Συχνά τα φράγµατα ασφάλειας χρησιµοποιούνται για να εµποδίζουν χρήστες του ∆ιαδικτύου 
να προσπελάζουν ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία είναι και αυτά συνδεδεµένα µε το ∆ιαδίκτυο. Γενικά, 
µπορούµε να πούµε ότι ένα φράγµα ασφάλειας διαχωρίζει ένα δίκτυο από κάποιο άλλο. 

1.3 Hub :  Κοινό σηµείο σύνδεσης για ένα πλήθος υπολογιστών σε ένα τοπικό δίκτυο (τοπολογία 
αστέρα). Ένα hub έχει πολλές θύρες (ports). Όταν ένα πακέτο φτάνει σε µία θύρα, αντιγράφεται σε 
όλες τις άλλες, µε αποτέλεσµα όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µε το hub να "βλέπουν" 
όλα τα διακινούµενα πακέτα. Σε αντιδιαστολή βρίσκονται τα διασκεπτικά στοιχεία τοπικών 
υπολογιστών ή πλαισίων: κάθε φορά που ένα πακέτο φτάνει σε µία θύρα, διαβάζεται η διεύθυνση 
προορισµού στην κεφαλή του και το πακέτο προωθείται µόνο στη θύρα στην οποία αντιστοιχεί ο 
υπολογιστής µε τη συγκεκριµένη διεύθυνση. 

1.4 ICMP (Internet Control Message Protocol) :  Επέκταση του πρωτοκόλλου IP για την αποστολή 
µηνυµάτων λαθών και ελέγχου. Χρησιµοποιείται από την εντολή Ping για να διαπιστώνεται, µεταξύ 
των άλλων, εάν ένα µηχάνηµα είναι ενεργό, από δροµολογητές (routers), κάθε φορά που ειδοποιούν 
ένα µηχάνηµα για τη µη διαθεσιµότητα ενός κόµβου στον οποίο απευθύνονται κτλ. 

1.5 IP Spoofing :  Τεχνική για την απόκτηση µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε δικτυωµένα 
µηχανήµατα. Ο εισβολέας αποστέλλει µηνύµατα µε διευθύνσεις IP που υποδεικνύουν ότι αυτά 
προέρχονται από ένα "έµπιστο" port. Ο επίδοξος cracker αρχικά καταφεύγει σε ένα πλήθος τεχνικών 
για να βρει µια διεύθυνση IP που αντιστοιχεί σε µια τέτοια θύρα. Στη συνέχεια, τροποποιεί τα 
περιεχόµενα της κεφαλής των πακέτων που θα αποστείλει, ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από µια 
έµπιστη θύρα. Η κατάλληλη ρύθµιση δροµολογητών και φραγµάτων ασφάλειας µπορεί να αποτρέψει 
τις επιθέσεις του είδους. 

1.6 PING (Packet InterNet Groper) :  Εργαλείο για να διαπιστώνεται εάν µια δεδοµένη διεύθυνση IP 
είναι προσβάσιµη. Το πρόγραµµα στέλνει ένα πακέτο σε µια διεύθυνση και στη συνέχεια αναµένει 
µια απάντηση από τον υπολογιστή στον οποίο αντιστοιχεί αυτή η διεύθυνση 

1.7 Port Number – Αριθµός Θύρας :  Αριθµός που αντιστοιχεί σε µια εφαρµογή στο ρόλο διακοµιστή, σε 
ένα δίκτυο βασισµένο στο TCP/IP (όπως, π.χ., το ∆ιαδίκτυο). Η θύρα µπορεί να θεωρηθεί ως το άκρο 
µιας λογικής σύνδεσης (δηλαδή µιας σύνδεσης όπως τη βλέπει ο χρήστης). Ένας αριθµός θύρας 
χρησιµοποιείται ώστε εισερχόµενα δεδοµένα να αντιστοιχίζονται στην κατάλληλη υπηρεσία 
(service). Γνωστά παραδείγµατα αποτελούν τα port 80, 25 και 20, που χρησιµοποιούνται από 
διακοµιστές ιστοσελίδων, αλληλογραφίας και FTP, αντίστοιχα www.isi.edu/in-

http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers
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notes/iana/assignments/port-numbers. Ο συνδυασµός µιας διεύθυνσης IP ενός µηχανήµατος µε έναν 
αριθµό port ονοµάζεται Socket. 

1.8 Promiscuous Mode – Αδιάκριτος Τρόπος Λειτουργίας : ∆ικτυωµένος υπολογιστής ρυθµισµένος ώστε 
να αναγνωρίζει και να δέχεται όλα τα πακέτα που φτάνουν ή περνούν από αυτόν, ανεξαρτήτως 
πρωτοκόλλου ή προορισµού. Κάθε εργαλείο λογισµικού που χρησιµοποιείται για το φιλτράρισµα 
δικτυακών πακέτων πρέπει να είναι εγκατεστηµένο σε έναν υπολογιστή µε κάρτα δικτύου και 
οδηγούς που του επιτρέπουν να βρίσκεται σε αδιάκριτο τρόπο λειτουργίας. 

1.9 Subnet – Υποδίκτυο : Υποσύνολο ενός δικτύου που περιλαµβάνει υπολογιστές οι οποίοι έχουν 
διευθύνσεις µε ένα κοινό τµήµα. Στα δίκτυα TCP/IP, οι υπολογιστές ενός υποδικτύου έχουν 
διευθύνσεις IP µε κοινό πρόθεµα. Η υποδιαίρεση ενός δικτύου σε υποδίκτυα είναι χρήσιµη τόσο για 
λόγους ευκολίας διαχείρισης όσο και για λόγους ασφαλείας. 

1.10 CRL (Certificate Revocation Lists – Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών, κεφ3 σελ12) : Είναι η µια 
από τις δύο συνηθισµένες µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την διατήρηση πρόσβασης στους 
εξυπηρέτες ενός δικτύου στην περίπτωση µιας PKI. Η άλλη µέθοδος είναι η Online Certificate Status 
Protocol (OCSP). Η CRL είναι µια λίστα πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί πριν από τη 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης τους. Το κυριότερο αρνητικό χαρακτηριστικό της είναι ότι πρέπει 
να «κατεβαίνουν» ενηµερώσεις (updates) τακτικά έτσι ώστε να διατηρούνται οι λίστες έγκυρες. Σε 
αντίθεση, η OCSP, ξεπερνά αυτόν τον περιορισµό µε το να ελέγχει την κατάσταση του 
πιστοποιητικού σε πραγµατικό χρόνο.  

 

 

http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers
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1. Συγγραφείς-Προγραµµατιστές Κακόβουλου Κώδικα – Malicious Code Authors 

∆εν είναι γνωστά πολλά πράγµατα για τους ανθρώπους που γράφουν και εγκαθιστούν 
προγραµµατιζόµενες απειλές κυρίως γιατί ένα πολύ µικρό ποσοστό από τα σχετικά συµβάντα γίνονται 
γνωστά στην ευρύτερη κοινότητα. Παλιότερες µελέτες έδειξαν υψηλό ποσοστό προγραµµατιστών ως 
εγκληµατιών σε αντίθεση µε σήµερα. Προφανώς η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
δηµιούργησε την δυνατότητα διάπραξης τέτοιων εγκληµάτων από το ευρύ κοινό. Βασιζόµενοι στους 
συγγραφείς που είναι γνωστοί στις αρχές και στα γεγονότα που τελικά αναδύθηκαν στην επιφάνεια, 
αυτοί µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 

2.1 Εργαζόµενοι :  

Τα τρία συστατικά κάθε απάτης είναι η ανάγκη, η ευκαιρία και η γνώση. Με την πρόσληψη ενός 
υπαλλήλου, δύο από τα τρία στοιχεία, και συγκεκριµένα η ευκαιρία και η γνώση, υπάρχουν ήδη λόγω 
της φύσης του επαγγέλµατος.  

Μια από τις µεγαλύτερες κατηγορίες ατόµων που προκαλούν προβλήµατα ασφαλείας περιλαµβάνει 
τους δυσαρεστηµένους υπαλλήλους ή πρώην υπαλλήλους που νιώθουν ότι αδικήθηκαν ή φέρουν µια 
βαθιά αντιπάθεια για τους εργοδότες τους. Οι εργαζόµενοι ή πρώην εργαζόµενοι αποτελούν συνήθως 
τους πιο επικίνδυνους πληροφορικούς εγκληµατίες αφού γνωρίζουν πολλούς από τους κωδικούς 
ασφαλείας και µέτρα προστασίας που είναι ήδη εγκατεστηµένα. Ξέρουν σε ποιους υπολογιστές να 
επιτεθούν, ποια αρχεία θα δηµιουργήσουν την µεγαλύτερη ζηµιά αν σβηστούν και που βρίσκονται 
αποθηκευµένα τα αντίγραφα ασφαλείας. 

Μια γνωστή τεχνική που έχει χρησιµοποιηθεί από υπαλλήλους οικονοµικών και πιστωτικών  
οργανισµών είναι η τεχνική του σαλαµιού (salami technique) κατά την οποία η κατάλληλη 
τροποποίηση ενός η περισσοτέρων προγραµµάτων, προκαλεί τον υπολογιστή να στρογγυλοποιεί τις 
συναλλαγές προς τα κάτω κατά πολύ ασήµαντα χρηµατικά ποσά, που µεταφέρονται στους 
λογαριασµούς των ένοχων υπαλλήλων. Οι παθόντες µπορεί να είναι χιλιάδες, εποµένως µη 
προσδιορίσηµοι. 

2.2 Κλέφτες : 
Μια δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους κλέφτες και τους παραχαράκτες. Αυτά τα άτοµα θα 

µπορούσαν να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος για να 
εκµεταλλευθούν την κατάσταση που θα προκύψει ή να καλύψουν αποδείξεις της εγκληµατικής τους 
δραστηριότητας. 

2.3 Κατάσκοποι : 
Βιοµηχανική και πολιτική κατασκοπία ή σαµποτάζ είναι ένας άλλος λόγος συγγραφής κακόβουλου 

κώδικα. Οι προγραµµατιζόµενες απειλές είναι ένα πολύ ισχυρό και δύσκολα εντοπίσιµο µέσο 
απόκτησης απόρρητων ή ευαίσθητων πληροφοριών, ή καθυστέρησης του ανταγωνισµού (σαµποτάζ). 

2.4 Εκβιαστές : 
Ο εκβιασµός µπορεί επίσης να αποτελέσει κίνητρο για την συγγραφή τέτοιου είδους λογισµικού. Σε 

αυτήν την περίπτωση οι εκβιαστές απειλούν να ενεργοποιήσουν καταστροφικό λογισµικό αν δεν 
πληρωθεί κάποιο ποσό ή αν δεν ικανοποιηθεί κάποια άλλη τους επιθυµία. Πολλές εταιρίες έχουν πέσει 
θύµατα κάποιας µορφής εκβιασµού στην οποία έχουν συµφωνήσει να µην κινηθούν δικαστικά 
εναντίον των ατόµων που παραβίασαν την ασφάλεια των υπολογιστικών τους συστηµάτων. ∆εν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις µάλιστα όπου οι εταιρίες έχουν προσλάβει στο προσωπικό τους τέτοιου είδους 
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άτοµα. Σε αντάλλαγµα  οι εκβιαστές συµφωνούν να µην φανερώσουν δηµόσια τις ατέλειες των 
δικτύων των εταιριών που τους επέτρεψαν την παράνοµη πρόσβαση. 

Φυσικά ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι εταιρίες διστάζουν να οδηγήσουν σε δίκη κάποιο 
εκβιαστή είναι η δυσφήµιση που θα υποστούν σχετικά µε την ασφάλεια τους και επίσης η απειλή 
περαιτέρω ζηµιάς αν δεν ανακαλυφθούν και διορθωθούν οι αδυναµίες στην ασφάλεια. 

2.5 Πειραµατιστές : 

Αναµφίβολα κάποιες προγραµµατιζόµενες απειλές θα γραφτούν από πειραµατιστές και περίεργους. 
Μερικές φορές τα άτοµα αυτής της κατηγορίας µπορεί να δηµιουργήσουν κάποιο πρόγραµµα που να 
αποβεί επικίνδυνο λόγω κάποιων προγραµµατιστικών λαθών στον κώδικα του ή λόγω αφέλειας ή 
κακής κρίσης από µέρους τους. 

2.5 Λαγωνικά ∆ηµοσιότητας : 

Άλλο µεγάλο κίνητρο για την συγγραφή ενός ιού ή σκουληκιού µπορεί να είναι το κέρδος, η φήµη ή 
απλά η ικανοποίηση του εγώ από το κυνηγητό. Σε αυτό το συχνό σενάριο, κάποιος θα συγγράψει έναν 
ιό, θα τον εξαπολύσει στο διαδίκτυο και µετά θα προσπαθήσει να κερδίσει δηµοσιότητα σαν αυτός 
που τον ανακάλυψε, ή σαν ο πρώτος που θα δηµιουργήσει κώδικα που τον απενεργοποιεί, ή απλά να 
κοκορευτεί για το δηµιούργηµα του σε κάποιο δηµόσιο χώρο συνοµιλιών στο διαδίκτυο. Αυτού του 
είδους το σενάριο εµφανίζεται µε αυξηµένη συχνότητα τελευταία αφού τώρα πια δίνεται µεγάλη 
έµφαση από τον δηµοσιογραφικό τύπο και την τηλεόραση σε τέτοιου είδους γεγονότα. 

2.6 Πολιτικοί ακτιβιστές : 
Ένα στοιχείο µε αυξανόµενη συχνότητα στον χώρο της συγγραφής ιών φαίνεται να είναι 

υποθάλπουσα πολιτική σκοπιµότητα. Οι ιοί σε αυτήν την κατηγορία µεταφέρουν κάποιο είδος 
πολιτικού µηνύµατος είτε σαν κύριο λόγο ύπαρξης τους είτε για αντιπερισπασµό. Αυτό το στοιχείο 
αναγάγει την συγγραφή ιών σε ένα εργαλείο στα χέρια πολιτικών εξτρεµιστών που ζητάνε κάποιο 
κοινό ή ακόµη χειρότερα όταν επιθυµούν την παρενόχληση κυβερνητικών, κοινωνικών ή 
επιχειρησιακών ιδρυµάτων. Προφανώς η επίθεση στα υπολογιστικά δίκτυα τέτοιων ιδρυµάτων και 
οργανισµών εξυπηρετεί τους σκοπούς κάποιου µεγαλύτερου πολιτικού σκοπού. 
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