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Περίιευε  

 Ζ ιέμε θξππηνγξαθία πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλζεηηθά "θξππηφο" + "γξάθσ" θαη 

είλαη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ρξήζε ηερληθψλ θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ. 

  

 Ζ θξππηνγξαθία είλαη έλαο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο θξππηνινγίαο, ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη λα 

παξέρεη κεραληζκνχο γηα 2 ή πεξηζζφηεξα κέιε λα επηθνηλσλήζνπλ ρσξίο θάπνηνο 

άιινο λα είλαη ηθαλφο λα δηαβάδεη ηελ πιεξνθνξία εθηφο απφ ηα κέιε. 

 Σα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο, 

απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θξππηνγξαθίαο δεκφζηνπ θιεηδηνχ θαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο αζρνινχληαη κε ηε κειέηε 

ηνπο. Σν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 

θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. RSA) είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξεο 

παξακέηξνπο θαη θιεηδηά, πξνζθέξνληαο ηα ίδηα επίπεδα αζθάιεηαο.  

 Γηα ην ιφγν απηφ, ηα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ 

πξνηηκνχληαη ζε ζπζθεπέο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, φπσο νη έμππλεο θάξηεο (smart 

cards) θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε πξνβιήκαηα ζηα 

θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ, είλαη ε γέλεζε ειιεηπηηθψλ 

θακππιψλ, θαηάιιεισλ λα πξνζθέξνπλ ηελ αζθάιεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηηο 

θξππηνγξαθηθέο εθαξκνγέο.  

 Σέινο, ε ξίςε κίαο ειεθηξνληθήο ςήθνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ επαξθείο εγγπήζεηο αζθάιεηαο φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ ςεθνθφξνπ δε 

ζα απνθαιπθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηεο ςήθνπ, 

φπσο επίζεο θαη φηη ην πεξηερφκελφ ηεο δε ζα κεηαβιεζεί, ιφγσ κε απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή εμαηηίαο εθινγηθήο ιαζξνρεηξίαο. 



 

Diploma Thesis - Abstract 

Diploma Thesis Title: “Cryptography and Elliptic Curve Cryptography: applications 

in electronic voting systems” 

Abstract: The word cryptography comes from the geek words “kryptos” (=hidden) 

and “grapho” (=write) and it is a scientific sector that deals with the study, the 

development and the use of techniques of coding and decoding in order to hide the 

content of a message. 

  

 Cryptography is a part of the science of cryptology, which deals with the study 

of safe communication. Its main purpose is to provide tools and mechanisms to 2 or 

more members so as to communicate without interruptions from anyone else. 

 The cryptographic systems, which are based upon elliptic curves, are a very 

essential part of public key cryptography and during the last years more and more 

scientists study them. The advantage of these systems compared to conventional 

cryptographic systems (e.g. RSA) is that they use less parameters and keys, offering 

the same safety levels.  

 For this reason, the cryptographic elliptic curve systems are used in machines, 

such as smart cards and cell phones. One of the fundamental problems in such 

systems is the creation of elliptic curves which offer the safety that is required from 

the cryptographic applications.  

 Finally, the cast of an electronic vote through the Internet must be 

accompanied by satisfying security guaranties that the voter's identity will not be 

revealed during the transfer and the process of his vote, as well as that the content of 

the vote will not be changed due to a non-effective functionality of the system or due 

to voting sleight. 

 

 



 

Δσταρηζηίες  

 

 Ζ εξγαζία απηή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί πνηέ ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

νξηζκέλσλ αλζξψπσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή 

κνπ θ. Θ. Παπαζενδψξνπ θαη ηνλ Γ. Σζψιε γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείραλ, 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ ζην πξφζσπφ κνπ. 

 Δθηφο, φκσο, απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ άκεζα γηα ηελ εξγαζία 

απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Φίιηππν θαη Βηξγηλία θαη ηελ αδεξθή 

κνπ Βαζηιηθή γηα ηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ, νηθνλνκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 Πάλσ απ' φια, σζηφζν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην θίιν θαη ζπλνδνηπφξν 

ζηε δσή κνπ, Γεκήηξε, πνπ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ 

θαη κε ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 

 

         

Ζ ηζηνξία ησλ θαιπκκέλσλ κελπκάησλ θαη ηεο κπζηηθήο γξαθήο έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηνπο αξραηφηεξνπο πνιηηηζκνχο. Γηαηί δελ ππάξρεη αλζξψπηλε θνηλσλία δίρσο 

κπζηηθά, ρσξίο ξαδηνπξγίεο, ζπλσκνζίεο, πνιηηηθέο ίληξηγθεο, πηζψπιαηα 

καραηξψκαηα, πφιεκν, νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο ή εξσηηθέο ζρέζεηο, πνπ έπξεπε λα 

θξαηεζνχλ ελ θξππηψ θαη παξαβχζησ, λα νξγαλσζνχλ κε κπζηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, λα δηαθνηλσζνχλ κε κπζηηθά κελχκαηα θαη κπζηηθέο γξαθέο.  

 Πξηλ απφ 4.000 ρξφληα, νη αξραίνη Αηγχπηηνη γξαθείο ζθάιηδαλ ζηνπο ηνίρνπο 

ζπνπδαίσλ κλεκείσλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο ηνπο ή γεγνλφηα ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Γηα θάπνην παξάμελν ιφγν, άιιαδαλ νξηζκέλα ζηνηρεία, 

αιινηψλνληαο ην λφεκα ζηελ "ηεξνγιπθηθή" ηζηνξία πνπ ράξαδαλ.  

 θνπφο ηνπο δελ ήηαλ ε ζπγθάιπςε ηνπ λνήκαηνο. Αληηζέησο, ήζειαλ λα 

μαθληάζνπλ ή λα δηαζθεδάζνπλ ηνλ αλαγλψζηε, ή ελδερνκέλσο, λα απμήζνπλ ην 

κπζηήξην θαη ηε καγεία ησλ ζξεζθεπηηθψλ θεηκέλσλ. Άζειά ηνπο, κε απηή ηελ 

πξαθηηθή πξννηψληζαλ ηελ αιεζηλή θξππηνγξάθεζε πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ επφκελε 

ρηιηεηία.  

 Αζθαιψο, δελ ήηαλ κφλν νη Αηγχπηηνη πνπ αλέπηπμαλ ηξφπνπο θξπθήο 

γξαθήο. Παξφκνηεο ηερληθέο εθαξκφζηεθαλ ζηε Μεζνπνηακία, φπνπ βξέζεθε κηα 

κηθξνζθνπηθή πιάθα, ειηθίαο πεξίπνπ 3.500 εηψλ, πάλσ ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη κία 

κπζηηθή ζπληαγή γηα βεξλίθη θεξακηθήο. Ο ζπγγξαθέαο ηεο ρξεζηκνπνίεζε ηα 

ζθελνεηδή ζηνηρεία κε ηέηνηνλ ηξφπν - αθαίξεζε ζπιιαβέο θαη δηαηήξεζε 

αζπλήζηζηεο νκάδεο ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ - ψζηε λα δηαθπιάμεη ην πνιχηηκν 

επαγγεικαηηθφ κπζηηθφ ηνπ.  

Αθφκε, νη Βαβπιψληνη, νη Αζζχξηνη θαη νη Έιιελεο αλέπηπμαλ δηθά ηνπο κέζα 

γηα λα θξχβνπλ ην λφεκα ησλ κελπκάησλ ηνπο θαη ηελ επνρή ησλ Ρσκαίσλ 

εκθαλίζηεθε ε πξψηε πξνζσπηθφηεηα ζηελ Ηζηνξία, ην φλνκα ηεο νπνίαο ζπλδέζεθε 
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άκεζα κε κηα κέζνδν θξππηνγξαθίαο: ν Ηνχιηνο Καίζαξαο. 

 Ο Ηνχιηνο Καίζαξαο ήηαλ έμππλνο, ηνικεξφο θαη αλειεήο, ηφζν σο 

ζηξαηεγφο, αιιά θαη σο πνιηηηθφο. Γειαδή δηέζεηε ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα λα γίλεη επηηπρεκέλνο  θξππηνγξάθνο. ηα ζηξαηησηηθά ηνπ απνκλεκνλεχκαηα 

"Γαιαηηθνί Πφιεκνη" πεξηγξάθεη ηε δεμηνηερλία ηνπ λα  "θξχβεη" ην πεξηερφκελν ελφο 

κελχκαηνο, ψζηε λα θαίλεηαη αθαηαλφεην ζηα ρέξηα ηνπ ερζξνχ.  

 Αιιά θαη πξηλ ηνλ Ηνχιην Καίζαξα, νη αξραίνη Έιιελεο, θαηά ηνλ 5ν αηψλα 

πεξίπνπ π.Υ., εθάξκνδαλ δηάθνξεο ηερληθέο απφθξπςεο κελπκάησλ, φπσο ε θάιπςε 

ησλ πήιηλσλ πιαθψλ κε θεξί πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ή ην 

ηαηνπάδ κελπκάησλ ζηα μπξηζκέλα θεθάιηα ησλ ζθιάβσλ. Μφιηο ηα καιιηά ηνπ 

αγγειηαθφξνπ κάθξαηλαλ - κε ηε πξνυπφζεζε φηη είρε επηδήζεη ηεο ζεςαηκίαο! - ηνλ 

έζηειλαλ λα παξαδψζεη ην κήλπκα απηνπξνζψπσο. Ο παξαιήπηεο μχξηδε ην θεθάιη 

ηνπ αγγειηνθφξνπ θαη δηάβαδε άλεηα ην κήλπκα.  

 Πξηλ ηε ζπλέρηζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο, αμίδεη λα γίλεη ε εμήο 

παξαηήξεζε: Μνινλφηη ε ιέμε "θψδηθαο" θαη ε ιέμε "θξππηφγξακκα" 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδψζνπλ ζρεδφλ ην ίδην πξάγκα, ζηελ νπζία έρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

 Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηα εμήο: ηα θξππηνγξάκκαηα είλαη ζπζηήκαηα 

πνπ αληηθαζηζηνχλ θάζε κεκνλσκέλν γξάκκα ηνπ κελχκαηνο κε θάπνην άγλσζην 

ζχκβνιν. Οη θψδηθεο, απφ ηελ άιιε, δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα λνήκαηα απ' φηη 

ζηνπο ραξαθηήξεο θαη αληηθαζηζηνχλ νιφθιεξεο ιέμεηο ή θξάζεηο κε αληίζηνηρεο 

θσδηθέο νκάδεο πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα δεδνκέλε - γλσζηή θαη ζηηο δχν πιεπξέο - 

ιίζηα. Δπίζεο, νη θψδηθεο είλαη ζηαηηθνί θαη φρη ηφζν επέιηθηνη φζν ηα 

θξππηνγξάκκαηα: ε αιινίσζε ηνπ λνήκαηνο, ζηεξίδεηαη ζηηο ιίζηεο θσδηθψλ νκάδσλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα δεδνκέλν βηβιίν θσδίθσλ. 

 Γηα παξάδεηγκα, έλαο θψδηθαο κπνξεί λα θαζνξίδεη φηη ε νκάδα αξηζκψλ 

"5487" αληηθαζηζηά ηε ιέμε "επίζεζε". Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά πνπ γξάθεηαη ε 

ιέμε "επίζεζε" ζε έλα κήλπκα, ε θσδηθνπνηεκέλε απφδνζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

θσδηθή νκάδα "5487". Αθφκα θη αλ έλα βηβιίν θσδηθψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο γηα θσδηθνπνίεζε ηεο "επίζεζεο", ν αξηζκφο ησλ παξαιιαγψλ ζα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο. 

 Αληίζεηα, ηα θξππηνγξάκκαηα είλαη εθ θχζεσο πην επέιηθηα θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν θξππηνγξαθείηαη κηα ιέμε, φπσο ε "επίζεζε", κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηε 

ζέζε ηεο ζην κήλπκα θαη απφ πιήζνο άιισλ κεηαβιεηψλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο θξππηνγξάθεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ίδην γξάκκα, ιέμε ή 

θξάζε ζε έλα κήλπκα κπνξεί λα θξππηνγξαθεζεί κε εληειψο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ίδηνπ κελχκαηνο. 
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 Αθνχ έγηλε ζαθήο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ιέμεηο "θψδηθαο" θαη 

"θξππηφγξακκα", κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο κέζα ζην ρξφλν, 

παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο θξππηνγξαθίαο. Γηα ρηιηάδεο ρξφληα, ε ηερληθή ηεο 

απφθξπςεο κελπκάησλ ιεηηνπξγνχζε θαη εμειηζζφηαλ απνηειεζκαηηθά, ρσξίο λα 

ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα αληίζηνηρε εμέιημε ζηηο ηερληθέο ηεο θξππηαλάιπζεο. Ζ 

πξψηε ζεκαληηθή δνπιεηά ζηελ απνθξππηνγξάθεζε έγηλε απφ ηνπο αξαβηθνχο ιανχο. 

Οη ιφγηνη ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ ηζιακηθνχ πνιηηηζκνχ κεηά ην 750 κ.Υ. ήηαλ 

επηδέμηνη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζηα καζεκαηηθά, ζηηο ηέρλεο θαη ζηε ινγνηερλία. 

Δθδφζεθαλ ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θαη πνιιά βηβιία θξππηνγξάθεζεο. Ζ αλάιπζε 

ζηελ πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ θαη ηεο δνκήο ησλ πξνηάζεσλ έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε 

θαη πξφνδν ζηελ θξππηαλάιπζε.  

  Οη κνπζνπικάλνη ιφγηνη παξαηήξεζαλ φηη ηα γξάκκαηα ζε φιεο ηηο γιψζζεο 

εκθαλίδνληαη κε ηαθηηθή θαη αμηφπηζηε ζπρλφηεηα. Δπίζεο, αληηιήθζεθαλ φηη ε 

γλψζε απηήο ηεο ζπρλφηεηαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζπάζηκν 

θξππηνγξαθεκάησλ, ηερληθή γλσζηή σο αλάιπζε ζπρλφηεηαο. Ζ πξψηε γλσζηή, 

θαηαγεγξακκέλε εμήγεζε ηεο θξππηαλάιπζεο δφζεθε απφ ηνλ Άξαβα επηζηήκνλα θαη 

ζπγγξαθέα ηνπ 9νπ αηψλα, Ακπνχ Γηνπζνχθ Γηάθνκπ Ηκπλ Ηζάθ Αι-ακπάρ Αι-

Κίληη, ζην έξγν ηνπ "Υεηξφγξαθν πεξί Απνθξππηνγξαθήζεσο Κξππηνγξαθηθψλ 

Μελπκάησλ".  

 Δλψ ν αξαβηθφο θφζκνο ζεκείσλε ζπλερείο πξνφδνπο, ζηελ Δπξψπε ε κειέηε 

ηεο θξππηνγξαθίαο ήηαλ ειάρηζηα δηαδεδνκέλε. Ζ θξπθή γξαθή ζηελ αξρή ηεο 

κεζαησληθήο πεξηφδνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηα κνλαζηήξηα, φπνπ νη κνλαρνί 

κειεηνχζαλ βηβιηθά θαη εβξατθά θξππηνγξαθήκαηα, φπσο ην θξππηφγξακκα Αηκπάο. 

 Έλα ζπάλην παξάδεηγκα θξππηνγξαθήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθηφο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ πεξηβάιινληνο εθείλε ηελ πεξίνδν βξέζεθε ζε κία επηζηεκνληθή 

πξαγκαηεία κε ηίηιν "Ο Ηζεκεξηλφο ηνπ Πιαλήηε" πνπ απνζθνπνχζε ζηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ρξήζε ελφο αζηξνλνκηθνχ νξγάλνπ. Σν θείκελν απηφ, πνπ ζχκθσλα κε 

θάπνηνπο ινγίνπο απνδίδεηαη ζηνλ Σδέθξη φζεξ, πεξηιακβάλεη θξππηνγξαθεκέλεο 

παξαγξάθνπο, ζηηο νπνίεο ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

ζχκβνια. Δπί ηέζζεξηο αηψλεο κεηά ην 1400 κ.Υ., ην θπξίαξρν ζχζηεκα κπζηηθήο 

γξαθήο ήηαλ ν νλνκαηνζέηεο: έλαο ζπλδπαζκφο θσδηθψλ ιέμεσλ θαη 

θξππηνγξαθήκαηνο. 

 Οη νλνκαηνζέηεο αλαπηχρζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ζηα ηέιε ηνπ 14νπ 

αηψλα - κηα επνρή πνπ πινχζηεο πνιηηείεο, φπσο ε Βελεηία, ε Νάπνιε θαη ε 

Φισξεληία, αληαγσλίδνληαλ γηα εκπνξηθή αλσηεξφηεηα, ελψ παξάιιεια ε 

Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ακθηηαιαληεπφηαλ αλάκεζα ζε δχν Πάπεο. πλδπάδνληαο 

ηε γξαθή ζε θψδηθα κε ηε γξαθή ζε θξππηνγξάθεκα, νη νλνκαηνζέηεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα θξππηφγξακκα αληηθαηάζηαζεο, γηα λα αληηθαζηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή νλφκαηα κε θσδηθέο ιέμεηο ή ζχκβνια. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 
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νλνκαηνζέηεο απνηεινχληαλ απφ έλαλ θαηάινγν ζπκβφισλ, πνπ αληηθαζηζηνχζαλ 

άκεζα θνηλέο ιέμεηο ή νλφκαηα. Έηζη ε ιέμε "θαη" κπνξεί λα γξαθφηαλ σο "2", ελψ ν 

"Βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο" γηλφηαλ "&". ηηο αξρέο νη νλνκαηνζέηεο αληηθαζηζηνχζαλ 

ιίγεο θσδηθέο ιέμεηο κε ζχληνκα θσδηθά αληίζηνηρα - ελφο ή δχν γξακκάησλ. Απηφ 

ζα ελζσκαησλφηαλ ζε έλα κνλναιθαβεηηθφ θξππηφγξακκα αληηθαηάζηαζεο γηα λα 

αλαθαηεπηεί ην ππφινηπν κήλπκα. Μέρξη ηνλ 18ν αηψλα, ην κέγεζφο ηνπο είρε απμεζεί 

εμαηξεηηθά θαη νη νλνκαηνζέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε Ρσζία πεξηειάκβαλαλ 

θψδηθεο αληηζηνηρίαο γηα ρηιηάδεο ιέμεσλ ή ζπιιαβψλ.  

 Ζ ρξήζε, σζηφζν, ηεο αλάιπζεο ζπρλφηεηαο έθαλε ηα απιά 

θξππηνγξαθήκαηα εληειψο αλαζθαιή. Έηζη φπνηνο ρξεζηκνπνηνχζε κνλναιθαβεηηθά 

ζπζηήκαηα αληηθαηάζηαζεο αληηκεηψπηδε ηνλ θίλδπλν λα απνθξππηνγξαθεζνχλ ηα 

κελχκαηά ηνπ θαη λα δηαβαζηνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ.  

 Οη απνθσδηθνπνηεηέο είραλ θεξδίζεη έλα πιενλέθηεκα, αιιά φρη γηα πνιχ. 

Δπθπείο Δπξσπαίνη εξαζηηέρλεο ηεο θξππηνγξάθεζεο είραλ ήδε θάλεη ην πξψην 

βήκα: επηλφεζαλ κηα ηερληθή απείξσο αλζεθηηθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο 

ππνινγηζκνχ ηεο ζπρλφηεηαο γξακκάησλ. 

 Απηή ε λέα κνξθή θξππηνγξάκκαηνο αλαηξέρεη ζηελ παπηθή Απιή θαη ήηαλ 

πξντφλ ηνπ ηδηνθπνχο Λένλ Μπαηίζηα Αικπέξηη, λφζνπ γηνπ ελφο πινχζηνπ 

Φισξεληίλνπ. Ο Αικπέξηη ήηαλ γλήζην ηέθλν ηεο Αλαγέλλεζεο, ηνπ νπνίνπ ηα 

ηαιέληα πεξηειάκβαλαλ αξρηηεθηνληθή, ηέρλεο, επηζηήκε θαη δίθαην. Ήηαλ επίζεο 

εμαηξεηηθφο θσδηθνζξαχζηεο. ηαλ, ινηπφλ, ην Βαηηθαλφ ρξεηάζηεθε λα ζηείιεη 

θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα, ν Αικπέξηη πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη: ην 1467 έγξαςε 

έλα δνθίκην πνπ έβαιε ηα ζεκέιηα ζε έλαλ εληειψο λέν ηξφπν θξππηνγξαθίαο . 

 Σν δνθίκην ηνπ Αικπέξηη πεξηείρε κηα ζαθή εξκελεία ηεο αλάιπζεο 

ζπρλφηεηαο θαη πξνζέθεξε δηάθνξνπο ηξφπνπο επίιπζεο θξππηνγξαθεκάησλ. 

Δπίζεο, πεξηέγξαθε έλα ζχζηεκα θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε δχν 

νκφθεληξνπο ράιθηλνπο δίζθνπο (ηνλ έλαλ ιίγν θαξδχηεξν απφ ηνλ άιινλ, 

ζηεξεσκέλνπο ζε κία βειφλα πνπ ελεξγεί σο άμνλαο) ησλ νπνίσλ νη πεξηθέξεηεο είραλ 

δηαηξεζεί ζε 24 ίζα κέξε. ηελ πεξηθέξεηα ηνπ εμσηεξηθνχ δίζθνπ ράξαμε ηα 

γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθάβεηνπ (κε παξάιεηςε ησλ h, k θαη y, ελψ ηα j, u θαη w 

δελ ππήξραλ ζηα ιαηηληθά) θαη ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 4. ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ δίζθνπ ράξαμε ηα 23 γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (ρσξίο ηα U, W 

θαη J) κε πξνζζήθε ηνπ “et” (πνπ ζεκαίλεη "θαη"), ζε ηπραία ζεηξά.  

 Γηα λα ζηαιεί κηα θξππηνγξαθεκέλε επηζηνιή, ηα γξάκκαηα ή νη αξηζκνί ηνπ 

θαλνληθνχ θεηκέλνπ δηαβάδνληαλ ζηνλ εμσηεξηθφ δίζθν θαη θξππηνγξαθνχληαλ κε 

βάζε ηα αληίζηνηρα γξάκκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Απνζηνιέαο θαη απνδέθηεο είραλ θαη 

νη δχν παλνκνηφηππνπο δίζθνπο θαη απνθάζηδαλ γηα ηελ αξρηθή (ζπζρεηηζκέλε) ζέζε 

ησλ δχν δίζθσλ. 
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 Μέρξη ην ζεκείν απηφ, ην ζχζηεκα είλαη απιά κηα κνλναιθαβεηηθή 

αληηθαηάζηαζε. Αιιά κε απηφ πνπ έγξαςε ζηε ζπλέρεηα, ν Αικπέξηη έθεξε ηελ 

θαηλνηνκία: "Αθνχ γξαθνχλ ηξεηο ή ηέζζεξηο ιέμεηο, αιιάδνπκε ηε δηάηαμε, 

πεξηζηξέθνληαο ηνλ έλαλ θχθιν." Γελ αθνχγεηαη ζπνπδαίν, φκσο νη ζπλέπεηέο ηνπ 

ήηαλ ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ην “k” ηνπ θξππηνγξαθήκαηνο ζηνλ εζσηεξηθφ 

θχθιν, αληηζηνηρνχζε ζην “f” ηνπ θαλνληθνχ θεηκέλνπ, αιιά κφιηο γχξηδε ν δίζθνο ην 

“k” αληηζηνηρνχζε (γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηζηξνθή) ζην “t”.  

 Ζ δνπιεηά ηνπ απνθσδηθνπνηεηή έγηλε πνιχ δχζθνιε. Κάζε λέα ζέζε ησλ 

δίζθσλ έθεξλε λένπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ θξππηνγξαθεκάησλ θαη θαλνληθψλ 

θεηκέλσλ. Έηζη, ε ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο ζπρλφηεηαο πεξηνξίζηεθε θαηά πνιχ. 

 Δπηπιένλ, ν Αικπέξηη ρξεζηκνπνίεζε ηνπο αξηζκνχο ζηνλ εμσηεξηθφ δίζθν σο 

έλα είδνο θξππηνγξαθηθνχ θψδηθα. Γειαδή πξηλ θξππηνγξαθήζεη νιφθιεξν ην 

θείκελν, αληηθαζηζηνχζε νξηζκέλεο θξάζεηο κε ζπλδπαζκνχο ησλ αξηζκψλ 1 έσο 4, 

ζχκθσλα κε έλα κηθξφ βηβιίν θσδίθσλ πνπ έγξαθε ν ίδηνο. ηε ζπλέρεηα, νη αξηζκνί 

απηνί θξππηνγξαθνχληαλ καδί κε ην ππφινηπν κήλπκα. 

 ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ε ηερλνινγία άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηηο 

επηθνηλσλίεο, επεξεάδνληαο άκεζα ηελ θξππηνγξαθία. Οη θσδηθνπιάζηεο άδξαμαλ 

ηελ επθαηξία θαη άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο γηα λα θξαηήζνπλ έλα κήλπκα 

θξπθφ. 

 Ζ επαλάζηαζε έγηλε ην 1844, φηαλ ν Ακεξηθαλφο εθεπξέηεο άκηνπει Μνξο 

θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε ηειεγξαθηθή γξακκή, πνπ θάιππηε κηα απφζηαζε 60 

ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ, κεηαμχ Βαιηηκφξεο, Μέξηιαλη θαη Οπάζηγθηνλ. ηηο 24 Μαΐνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Μνξο έζηεηιε ην δηάζεκν βηβιηθφ ηειεγξάθεκα - ",ηη ν Θεφο 

απεξγάζζε" - απφ ηελ αίζνπζα ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ πξνο ην 

βνεζφ ηνπ, Άιθξελη Βέηι, ζηε Βαιηηκφξε.  

 ηνλ θψδηθα Μνξο, ην κήλπκα ζα είρε κεηαδνζεί ζηα ειιεληθά, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

--- --..-- - .. --- -.-. . --- ... .- .-- . .-. - -. .- ... -.-. .... 

ηέιλνληαο ην κήλπκα, ν Μνξο απέδεημε φηη ειεθηξηθή επηθνηλσλία καθξάο 

απνζηάζεσο ήηαλ πιένλ εθηθηή θαη ζεκαηνδφηεζε κηα επαλάζηαζε πνπ ζα είρε 

ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ θνηλσλία. 

 χληνκα νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ηελ ηερλνινγία γηα λα 

θιείλνπλ άκεζα ζπκθσλίεο, εθεκεξίδεο επσθειήζεθαλ απφ ηελ ηαρχηεηά ηεο γηα ηε 

ζπιινγή εηδήζεσλ θαη ηα ππνπξγεία ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα εζληθή θαη δηεζλή 

επηθνηλσλία. Μέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο, έλα ππθλφ δίθηπν ηειεγξαθηθψλ θαισδίσλ 

δηέζρηδε φινπο ηνπο σθεαλνχο ηεο πδξνγείνπ, θάλνληαο πξαγκαηηθφηεηα ηελ αθαξηαία 

παγθφζκηα επηθνηλσλία. 
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 Αιιά παξ' φιε ηελ ηαρχηεηά ηνπ, ν ηειέγξαθνο είρε έλα πξνθαλέο ειάηησκα: 

ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο. Ο Μνξο είρε επηλνήζεη έλα ζχζηεκα απφ ζχληνκνπο θαη απφ 

παξαηεηακέλνπο θηχπνπο γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ, ηνλ 

Κψδηθα Μνξο, αιιά ην θσδηθφ ηνπ βηβιίν ήηαλ θνηλήο ρξήζεσο, άξα ήηαλ άρξεζην 

γηα κπζηηθά. 

 Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη νη ππάιιεινη ηνπ ηειεγξαθείνπ έπξεπε λα δηαβάζνπλ 

ην κήλπκα γηα λα ην δηαβηβάζνπλ. πλεηδεηνπνηψληαο ην πξφβιεκα απηφ, δεθάδεο 

άλζξσπνη άξρηζαλ λα επηλννχλ ηα δηθά ηνπο, ππνζεηηθά "απαξαβίαζηα" 

θξππηνγξάκκαηα. Σν θείκελν ηνπ κελχκαηνο ζα θξππηνγξαθείην κε ηε ρξήζε 

θάπνηαο κεζφδνπ θαη χζηεξα ην κεηαπνηεκέλν θείκελν ζα κεηαηξεπφηαλ ζε ζηηγκέο 

θαη παχιεο Μνξο απφ έλαλ ρεηξηζηή ηειέγξαθνπ αλίδεν γηα ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ 

κελχκαηνο. χληνκα, αλαπηχρζεθε πιήζνο πξνζσπηθψλ εξαζηηερληθψλ 

θξππηνζπζηεκάησλ γηα λα θαιπθζεί απηή ε αλάγθε. 

 Ο ζηξαηφο πξνζαξκφζηεθε επίζεο ζηε λέα ηερλνινγία. Γηα κελχκαηα 

ηαθηηθήο, θψδηθεο θαη νλνκαηνζέηεο εγθαηαιείθζεθαλ ιφγσ δπζθνιίαο επαλέθδνζεο 

ζηνπο πνιπάξηζκνπο ηειεγξαθηθνχο ζηαζκνχο. χληνκα, ζεκαληηθά ζηξαηησηηθά 

κελχκαηα θξππηνγξαθνχληαλ κε ηε ρξήζε ηνπ παιηνχ πνιπαιθαβεηηθνχ 

θξππηνγξάκκαηνο Βηδελέξ, ηνπ "απαξαβίαζηνπ" chiffre indechiffrable (κε 

απνθξππηνγξαθήζηκν θξππηφγξακκα). 

 Ο ηειέγξαθνο έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηελ θξππηνγξαθία. Δπέηξεςε ηελ 

άκεζε κεηάδνζε θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ ζε απνζηάζεηο ρηιηάδσλ 

ρηιηνκέηξσλ θαη επαλέθεξε - κεηά απφ 450 ρξφληα, θαηά ηα νπνία είραλ επηθξαηήζεη 

θψδηθεο θαη νλνκαηνζέηεο - ζην πξνζθήλην ηελ ηέρλε ησλ θξππηνγξακκάησλ.  

 Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο θξππηνγξαθίαο έπαημε θαη ε ξνή ηεο 

Ηζηνξίαο, ηδηαίηεξα ζε πεξίνδν πνιέκνπ, πνπ ζπρλά θξεκφηαλ απφ ηελ επηηπρεκέλε 

παξαβίαζε ή δηαθχιαμε ησλ θξππηνγξαθεκάησλ. Σν απαξαβίαζην θξππηφγξακκα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα φπια ζην ζηξάηεπκα θάζε έζλνπο. 

Αμησκαηηθνί θαη δηνηθεηέο κπνξνχζαλ λα ζηέιλνπλ κελχκαηα ζηηο δπλάκεηο ηνπο 

ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ, κε ηε βεβαηφηεηα φηη ν ερζξφο δε ζα πεξηκέλεη ηηο 

θηλήζεηο ηνπο. Έλαο παξαβηαζκέλνο θψδηθαο ίζσο ζήκαηλε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

ζπληάθηε ηνπ. Δάλ θάπνηνο αμησκαηηθφο έζηειλε θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα θαη 

αγλννχζε φηη ην θξππηφγξακκά ηνπ έρεη εθηεζεί, ηφηε αθφκε θαη ηα πην επθπή 

πνιεκηθά ηνπ ζρέδηα, ζα θαηέιεγαλ ζε απνηπρία.  

 Απφ ηνπο παιαηφηεξνπο κέρξη θαη ηνπο πην πξφζθαηνπο πνιέκνπο, νη 

θξππηνγξάθνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηνπο θξππηαλαιπηέο ζε κηα αιεζηλή 

αλακέηξεζε, κε ηελ ηχρε ηνπ πνιέκνπ λα εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην πνηνο απφ ηνπο 

δχν ππεξηεξεί. Σφζν νη θσδηθνπιάζηεο φζν θαη νη θσδηθνζξαχζηεο είλαη πάληνηε 

παξφληεο ζηελ πξψηε γξακκή - αλ φρη ζσκαηηθά, ζίγνπξα πλεπκαηηθά.  
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 Σν ηειεγξάθεκα Σζίκεξκαλ είλαη έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο 

θσδηθψλ κελπκάησλ ζε πεξίνδν πνιέκνπ. Ίζσο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα 

επηηπρεκέλεο θξππηαλάιπζεο θαη ηεο επαθφινπζεο απνθξππηνγξάθεζεο, πνπ άιιαμε 

ηνλ ξνπ ηνπ πνιέκνπ.  

 Σν ηειεγξάθεκα ζηάιζεθε ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1917, απφ ην Γεξκαλφ 

ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Άξζνπξ Σζίκεξκαλ ζην Γεξκαλφ πξέζβε ζην Μεμηθφ, Υάηλξηρ 

θνλ Έθαξλη. Υσξίο λα ην γλσξίδνπλ νη Γεξκαλνί, ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο 

ππνθιάπεθε απφ ηε βξεηαληθή νκάδα απνθξππηνγξάθεζεο "Γσκάηην 40", ε νπνία 

πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηε ζέζε ηεο ζην θηίξην ηνπ Ναπαξρείνπ, ζην Γνπάηηρνι ηνπ 

Λνλδίλνπ. Ζ νκάδα ζπγθξνηήζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ θαη παξέκεηλε ε ςπρή ησλ βξεηαληθψλ πξνζπαζεηψλ απνθσδηθνπνίεζεο 

κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ην 1919 απφ ηελ Κπβεξλεηηθή ρνιή Κσδίθσλ θαη 

Κξππηνγξακκάησλ, κηα ζπγρψλεπζε ησλ κνλάδσλ θξππηνγξαθίαο ηνπ Ναπαξρείνπ 

θαη ηνπ Γξαθείνπ Πνιέκνπ. 

 Σν κήλπκα θξππηνγξαθήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο θψδηθα γλσζηνχ σο 0075 θαη 

απνθξππηνγξαθήζεθε κε ρξήζε θιεκκέλσλ γεξκαληθψλ βηβιίσλ - θσδίθσλ κε κηα 

πξνγελέζηεξε παξαιιαγή ηνπ 0075. Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ηειεγξαθήκαηνο 

Σζίκεξκαλ θαη ε επαθφινπζε είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν 

επέζπεπζε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη άιιαμε ηε ξνή ηεο Ηζηνξίαο. 

 Απφδεημε ηνπ πφζν ε θξππηνγξαθία έρεη επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο Ηζηνξίαο 

είλαη ε κεραλή Αίληγκα θαη ν ξφινο ηεο ζην Β' Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ κεραλή απηή 

έρεη γίλεη ζξχινο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, κνινλφηη ε ηζηνξία ηεο έγηλε γλσζηή 

δεθαεηίεο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Αλάκεζα ζηνλ Πξψην θαη ην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν, Βξεηαλνί απνθσδηθνπνηεηέο εξγάδνληαλ γηα ηελ Κπβεξλεηηθή 

ρνιή Κσδίθσλ θαη Κξππηνγξακκάησλ (G.C. & C.S.) - ε νπνία δηαδέρηεθε ην 

"Γσκάηην 40" - ζπάδνληαο δηπισκαηηθά θαη εκπνξηθά κελχκαηα απφ ηε νβηεηηθή 

Έλσζε, ηελ Ηζπαλία θαη ηηο ΖΠΑ. Καζψο πιεζίαδε ν πφιεκνο, νη πξνζπάζεηεο ηεο 

ζρνιήο εζηίαζαλ ζηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηαπσλία. Σν Μπιίηζιετ Παξθ 

βξίζθεηαη 80 ρηιηφκεηξα βνξεηνδπηηθά ηνπ Λνλδίλνπ θαη  πεξηβάιιεη κηα κεγάιε 

βηθηνξηαλή έπαπιε. Αγνξάζηεθε ην 1938 απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο βξεηαληθήο 

ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ MI6, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί ε G.C. & C.S. θαη πήξε ην 

θσδηθφ φλνκα "ηαζκφοΥ." Καζψο πιεζίαδε ν Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 186 άηνκα 

εξγάδνληαλ ζην Μπιίηζιετ: 50 εηδηθεχνληαλ ζηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηα ππφινηπα 

ζηελ θξππηαλάιπζε. 

     Σν 1932 ηξεηο λεαξνί Πνισλνί θξππηνγξάθνη - νη καζεκαηηθνί Μαξηάλ 

Ρεδέθζθη, Γηέξδη Ρνδίηθη θαη Υέλξηθ Εηγθάιζθη - έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην 

ζπάζηκν ησλ θσδηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε γεξκαληθή κεραλή Αίληγκα. Ζ κεραλή 

ιεηηνπξγνχζε κε αλαδηαηάθηεο γξακκάησλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπο, πεξηγξαθφηαλ ζε έλα εγρεηξίδην ρξήζηε. 
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 Αξρηθά, ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαλ κε «Αίληγκα» πεξηιάκβαλαλ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ξπζκίζεηο ησλ αλαδηαηαθηψλ θξππηνγξαθεκέλεο δχν ζπλερφκελεο 

θνξέο ζηελ αξρή ηνπο. Σν εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε γηα ηηο κεραλέο κπνξεί λα έιεγε φηη 

ζηηο 4 ηνπ κελφο νη αλαδηαηάθηεο έπξεπε λα ξπζκίδνληαη κε ηα γξάκκαηα Α, Υ θαη Ν 

ζηελ θνξπθή. Ο ρξήζηεο ζα άξρηδε ηφηε ην κήλπκα κε ηνπο έμη ραξαθηήξεο 

ΑΥΝΑΥΝ, πξηλ ζπλερίζεη κε ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. 

 Χζηφζν, ηα πεξίπινθα καζεκαηηθά, απφ κφλα ηνπο, δελ ήηαλ αξθεηά. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη ζεσξίεο, έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ φινη νη 

ζπλδπαζκνί ησλ 100.000 δπλαηψλ ζέζεσλ ησλ αλαδηαηαθηψλ. Οη Πνισλνί 

απνθσδηθνπνηεηέο θαηαζθεχαζαλ κηα κεραλή, ηελ νπνία νλφκαζαλ "θπθιφκεηξν", 

απνηεινχκελε απφ δχν αλαδηαηάθηεο Αίληγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξάγεη 

ηαρχηεξα απηνχο ηνπο ζπλδπαζκνχο. 

 Σν θπθιφκεηξν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εηνηκάζεη έλαλ θαηάινγν ζχκθσλα 

κε ηνλ πηζαλφ αξηζκφ ησλ δηεπζεηήζεσλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλαδηαηαθηψλ: 

26 x 26 x 26 = 17.576 ξπζκίζεηο. Με 6 δπλαηέο ζεηξέο ησλ αλαδηαηαθηψλ, ν 

θαηάινγνο πεξηειάκβαλε 6 x 17.576 = 105.456 θαηαγξαθέο. Ο Ρεδέθζθη έγξαςε πσο 

ε ζχληαμε ηνπ θαηαιφγνπ "ήηαλ επίπνλε θαη ρξεηάζηεθε πάλσ απφ έλα ρξφλν, αιιά 

φηαλ εηνηκάζηεθε... ηα εκεξήζηα θιεηδηά κπνξνχζαλ λα απνθηεζνχλ κέζα ζε 

δεθαπέληε ιεπηά ηεο ψξαο". 

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ε νκάδα ηνπ Μπιίηζιετ Παξθ είρε ζπάζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα κελχκαηα Αίληγκα θαη είρε ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε λίθε ησλ πκκάρσλ. Ο πφιεκνο ηνπ Αηιαληηθνχ, θαζψο θαη ε 

απφβαζε ζηε Ννξκαλδία ζα είραλ δηαθνξεηηθή έθβαζε ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ γεξκαληθψλ κελπκάησλ. Οη απνθσδηθνπνηεηέο ηνπ 

Μπιίηζιετ Παξθ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζπληφκεπζαλ ηνλ πφιεκν. 

 Παξαθνινπζψληαο, ινηπφλ, ηελ εμέιημε ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο Ηζηνξίαο, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ην πφζν ζπνπδαία 

είλαη ε θξππηνγξάθεζε θαη ην πφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη ζηελ Ηζηνξία 

ελφο Έζλνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΔΧΡΗΑ ΑΡΗΘΜΧΝ 

 

 

 

 

 

2.1 ΠΡΧΣΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ 

 Έλαο ζεηηθφο αξηζκφο p>1 θαιείηαη πξψηνο (prime), αλ νη κφλνη δηαηξέηεο ηνπ 

είλαη νη αθέξαηνη ±1 θαη ±p. Έλαο ζεηηθφο αθέξαηνο n>1 πνπ δελ είλαη πξψηνο 

θαιείηαη ζχλζεηνο.  

 Έλαο πξψηνο αξηζκφο πνπ είλαη δηαηξέηεο ελφο αθεξαίνπ m θαιείηαη πξψηνο 

δηαηξέηεο ή πξψηνο παξάγνληαο ηνπ m. Πξνθαλψο, θάζε αθέξαηνο αξηζκφο έρεη έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ πξψην δηαηξέηε. Γχν αθέξαηνη αξηζκνί n, m νλνκάδνληαη πξψηνη κεηαμχ 

ηνπο (comprime) αλ ν κέγηζηνο θνηλφο δηαηξέηεο ηνπο είλαη ην 1 θαη ζα ζπκβνιίδνπκε 

gcd(n, m) = 1. χκθσλα κε ην ζεκειηψδεο ζεψξεκα ηεο Αξηζκεηηθήο, θάζε θπζηθφο 

αξηζκφο α>1 αλαιχεηαη ζε γηλφκελν πξψησλ παξαγφλησλ θαηά έλα θαη κφλν ηξφπν, 

αλ παξαβιέςνπκε ηελ ηάμε ησλ παξαγφλησλ ζην γηλφκελν. Γειαδή ην α αλαιχεηαη 

κνλαδηθά σο α = p1
k1

p2
k2

...pn
kn

 φπνπ pi είλαη πξψηνη αξηζκνί θαη ki είλαη ε αληίζηνηρε 

ηάμε ηνπο ζην γηλφκελν. Οη πξψηνη αξηζκνί ηεο κνξθήο 2
n
 – 1 θαινχληαη πξψηνη 

αξηζκνί ηνπ Mersenne
1
. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο 31 = 2

5
 – 1 είλαη πξψηνο αξηζκφο 

ηνπ Mersenne. 

 

 

2.2 ΜΔΓΗΣΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΗΡΔΣΖ – ΑΚΔΡΑΗΑ ΓΗΑΗΡΔΖ 

 Οπιζμόρ: Ο κέγηζηνο θνηλφο δηαηξέηεο ησλ a, b είλαη ν κεγαιχηεξνο αθέξαηνο 

πνπ δηαηξεί ηνλ a θαη ηνλ b. πκβνιίδνπκε κε (a, b) ή κε ΜΚΓ(a, b) ή κε gcd(a, b). 

                                                           
1 Mersenne Marin: Γάιινο θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο θαη ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο. 
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Εύπεζη ΜΚΔ – Αλγόπιθμορ Εςκλείδη 

Ζ εχξεζε ηνπ ΜΚΓ φηαλ είλαη γλσζηνί νη πξψηνη παξάγνληεο ησλ a, b είλαη 

απιή. Ζ παξαγνληνπνίεζε κεγάισλ αξηζκψλ είλαη δχζθνιν πξφβιεκα, φκσο γηα ην 

ΜΚΓ ππάξρεη έλαο αιγφξηζκνο πνπ δίλεη απνηέιεζκα κε O(log a) δηαηξέζεηο. Με 

δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο έρνπκε: 

   a = bq1 + r1             0< r1 < b 

b = r1q2 + r2            0< r2 < r1 

   r1 = r2q3 + r3            0< r3 < r2 

           . 

           . 

           . 

   rj-2 = rj-1qj + rj          0< r1 < b 

   rj-1 = rjqj+1                

 

Μέρξη λα βξνχκε έλα rj πνπ λα δηαηξεί αθξηβψο ην πξνεγνχκελν ππφινηπν rj-1. 

Σφηε ην rj είλαη ν ΜΚΓ. Γηα παξάδεηγκα: 

 

1742 = 3 · 494 + 260 

  494 = 1 · 260 + 234 

  260 = 1 · 234 + 26 

  234 = 9 · 26 

 

Δπνκέλσο (1742, 494) = 26. 

 

πλάξηεζε: function gcd(a, b: natural); 

  if a > b then 
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     if b|a then gcd:=b else gcd:=gcd(a mod b, b) 

  else αληίζηξνθα ζπκκεηξηθά 

 

Ζ νξζφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ Δπθιείδε ζηεξίδεηαη ζηελ παξαθάησ 

πξφηαζε: ρεηηθά πξψηνη ιέγνληαη νη a, b αλ ηζρχεη (a, b) = 1. Αλ d = (a, b), ηφηε 

ππάξρεη x, y є Z : d = xa + yb. 

 Γειαδή, ν ΜΚΓ κπνξεί λα γξαθεί σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ a, b. 

Μάιηζηα απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν O(log
3
(a) bit operations). Ο 

αιγφξηζκνο πνπ ππνινγίδεη ηα x, y ζηεξίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ Δπθιείδε 

θάλνληαο ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξνεγνχκελν 

παξάδεηγκα γηα λα ππνινγίζνπκε ην 26 σο γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ 1742 θαη 494 

θάλνπκε ηα εμήο: 

 

26 = 260 – 234 =  

     = 260 – (494 – 260) =  

     = 2 · 260 – 494 =  

     = 2(1742 – 3 · 494) – 494 =  

     = 2 · 1742 – 7 · 494 

 

 

2.3 ΟΜΑΓΔ, ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ ΚΑΗ ΧΜΑΣΑ 

 Έζησ Δ έλα κε θελφ ζχλνιν. Καινχκε πξάμε επί ηνπ Δ κηα απεηθφληζε Δ x 

Δ→ Δ. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφζζεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο είλαη πξάμεηο επί ηνπ Ε.  

 Έλαο δεχγνο (G, *), φπνπ G είλαη έλα κε θελφ ζχλνιν θαη * κία πξάμε 

  

 *: G x G → G• (x, y) → x * y 

 

 θαιείηαη νκάδα (group), αλ ε πξάμε * έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 
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x * (y * z) = (x * y) * z γηα θάζε x, y, z Є G (πξνζεηαηξηζηηθφο λφκνο) 

ππάξρεη α Є G ηέηνην ψζηε γηα θάζε x Є G λα ηζρχεη 

 

x * g = x = g * x 

γηα θάζε x Є G, ππάξρεη x' Є G ηέηνην ψζηε  

 

x * x' = g = x' * x.  

 Σν g είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα θαη θαιείηαη νπδέηεξν 

ζηνηρείν ηεο νκάδαο G. Γηα θάζε x Є G ην ζηνηρείν x' είλαη κνλαδηθφ θαη θαιείηαη 

ζπκκεηξηθφ ηνπ x. Αλ επηπιένλ ε πξάμε * είλαη αληηκεηαζεηηθή, δειαδή έρεη ηελ 

ηδηφηεηα x * y = y * x, γηα θάζε x, y Є G, ηφηε ε νκάδα G θαιείηαη αληηκεηαζεηηθή ή 

αβειηαλή. πρλά, ζπκβνιίδνπκε ηελ πξάμε * κηαο νκάδαο (G, *) ζαλ 

πνιιαπιαζηαζκφ. Σφηε ε νκάδα θαιείηαη πνιιπιαζηαζηηθή θαη γξάθνπκε xy αληί γηα 

x * y. ηαλ ε νκάδα G είλαη αβειηαλή, ζπρλά ζπκβνιίδνπκε ηελ πξάμε * θαη ζαλ 

πξφζζεζε. Σφηε ε νκάδα θαιείηαη πξνζζεηηθή, νπφηε γξάθνπκε x + y αληί γηα x * y.  

 

Έλαο δαθηχιηνο είλαη κία ηξηάδα (Α, +, •), πνπ απνηειείηαη απφ έλα κε θελφ 

ζχλνιν Α θαη απφ δχν πξάμεηο: κία πξφζζεζε 

+ : Α x Α → Α • (x, y) → x + y 

 

θαη έλαλ πνιιαπιαζηαζκφ 

• : A x A → A • (x, y) → xy 

 

έηζη ψζηε λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

1. ην δεχγνο (Α, +) είλαη αβειηαλή νκάδα 

2. x(yz) = (xy)z γηα θάζε x, y, z Є A 

3. ππάξρεη κνλάδα, δειαδή ππάξρεη έλα ζηνηρείν 1 ηνπ Α ηέηνην, ψζηε  

1x = x = x1  γηα x Є A 
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4. x (y + z) = xy + xz θαη (y + z)x = yx + zx, γηα θάζε x, y, z  Є A. 

 Σν ζηνηρείν 1 είλαη κνλαδηθφ. Αλ ηζρχεη xy = yx γηα θάζε x, y  Є A ηφηε ν 

δαθηχιηνο Α θαιείηαη αληηκεηαζεηηθφο. Έλα ζηνηρείν α ηνπ δαθηπιίνπ Α θαιείηαη 

αληηζηξέςηκν, αλ ππάξρεη α'  Є Α ηέηνην ψζηε: 

  αα' = 1 =α'α. 

Σν α' είλαη κνλνζήκαλην νξηζκέλν, θαιείηαη αληίζηξνθν ηνπ α θαη ζπκβνιίδεηαη κε  

α
-1

.  

 Έλαο αληηκεηαζεηηθφο δαθηχιηνο Α ≠ {0} θαιείηαη ζψκα αλ θάζε κε κεδεληθφ 

ζηνηρείν ηνπ είλαη αληηζηξέςηκν. 

Γηα παξάδεηγκα, ν δαθηχιηνο Q ησλ ξεηψλ αξηζκψλ είλαη ζψκα, ελψ ν δαθηχιηνο Ε 

δελ είλαη. 

 Αλ ππάξρεη έλαο ζεηηθφο αθέξαηνο n γηα ηνλ νπνίν ην απνηέιεζκα ηεο 

πξφζζεζεο ηνπ 1 ζηνλ εαπηφ ηνπ n θνξέο λα δίλεη ην 0 ζε έλα ζψκα F, ηφηε ν 

κηθξφηεξνο ηέηνηνο αξηζκφο n, θαιείηαη ραξαθηεξηζηηθή char ηνπ ζψκαηνο F.  

 Οκνηνκνξθηζκφο  είλαη κηα ζπλάξηεζε 

   θ: Α → Β 

ε νπνία δηαηεξεί ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, δειαδή θ (a + 

b) = θ(a) + θ(b) θαη θ(ab) = θ(a)θ(b). Δλδνκνξθηζκφο είλαη ν νκνηνκνξθηζκφο θ: Α 

→ Α θαη ηζνκνξθηζκφο είλαη ν αληηζηξέςηκνο νκνηνκνξθηζκφο. 

 

 

2.4 ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

 Οξηζκφο: Έζησ ν πξψηνο p θαη ΜΚΓ (a, p) = 1. Αλ p†a θαη ε εμίζσζε x
2
 = a 

mod p έρεη ιχζε ιέκε φηη ν a είλαη ηεηξαγσληθφ ππφινηπν mod p.  

  Σν θξηηήξην ηνπ Euler είλαη απηφ πνπ καο δείρλεη πφηε αθξηβψο έλαο αξηζκφο a 

είλαη ηεηξαγσληθφ ππφινηπν mod p. Γειαδή ν αξηζκφο a είλαη ηεηξαγσληθφ ππφινηπν 

mod p αλ θαη κφλν αλ a
(p-1)/2

 = 1 mod p (θξηηήξην Euler).  

 Έλα ρξήζηκν ζεψξεκα είλαη ην αθφινπζν: Αλ p κνλφο πξψηνο αξηζκφο 

ππάξρνπλ (p-1)/2 αθξηβψο κε ηζνδχλακα ηεηξαγσληθά ππφινηπα (ζπληνκνγξαθία 

QR) ηνπ p πνπ δίδνληαη απφ ηε ζρέζε 1
2
, 2

2, 
…, [(p-1)/2]

2
.  

 Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη παξαπάλσ έλλνηεο, ζα παξαζέζνπκε έλα 

παξάδεηγκα: Σα QR ηνπ 19 είλαη 9 αξηζκνί ηεο κνξθήο t θαη 19-t.  
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Πξάγκαηη: 1
2
 = 1 mod 19                          18

2
 = 324 = 1 mod 19 

      2
2
 = 4 mod 19                          17

2
 = 289 = 4 mod 19 

      3
2
 = 9 mod 19                          16

2
 = 256 = 9 mod 19 

                 4
2
 = 16 mod 19                        15

2
 = 225 = 16 mod 19 

      5
2
 = 25 = 6 mod 19                  14

2
 = 196 = 6 mod 19 

      6
2
 = 17 mod 19                        13

2
 = 169 = 17 mod 19 

      7
2
 = 11 mod 19                        12

2
 = 144 = 11 mod 19 

      8
2
 = 7 mod 19                          11

2
 = 121 = 7 mod 19 

      9
2
 = 5 mod 19                          10

2
 = 100 = 5 mod 19 

 

Άξα QR: {1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17} 

θαη QNR: {2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18},  

φπνπ QR: ηα ηεηξαγσληθά ππφινηπα θαη ηα QNR: ηα κε ηεηξαγσληθά ππφινηπα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο 

 

ΚΡΤΠΣΟΤΣΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΛΔΗΓΗΧΝ 

 

 

 

 

 

3.1 ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΛΔΗΓΗΟΤ 

 Ζ ηδέα ηεο θξππηνγξαθίαο δεκφζησλ θιεηδηψλ νθείιεηαη ζηνπο Diffie
2
 θαη 

Hellman
3
 (1976) θαη ην πξψην θξππηνζχζηεκα δεκνζίνπ θιεηδηνχ ήηαλ ην RSA, ην 

νπνίν πξνηάζεθε ην 1977 απφ ηνπο Rivest, Shamir θαη Adleman.  

 Σα θξππηνζπζηήκαηα δεκνζίσλ θιεηδηψλ είλαη αζθαιή (κέρξη λα απνδεηρζεί 

ην αληίζεην...) απφ ππνινγηζηηθήο πιεπξάο: ην πξφβιεκα ηεο θξππηαλάιπζεο είλαη 

ππνινγηζηηθά απξφζηην, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη απνδνηηθφο θξππηαλαιπηηθφο 

αιγφξηζκνο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην θξππηνζχζηεκα RSA ε θξππηαλάιπζε βαζίδεηαη 

ζην πξφβιεκα ηεο παξαγνληνπνίεζεο, γηα ην θξππηνζχζηεκα ζαθηδίνπ Merkle - 

Hellman ε θξππηαλάιπζε είλαη νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ζαθηδίνπ 

(DKP) θαη ηα ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ βαζίδνληαη ζηελ απξνζηηφηεηα 

πξνβιεκάησλ (παξαγνληνπνίεζε, δηαθξηηνί ινγάξηζκνη θιπ.) ζην πεδίν ησλ 

ειιεηπηηθψλ θακππιψλ θαη φρη ησλ πεπεξαζκέλσλ ζσκάησλ. 

 ηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο k είλαη δεκφζην, 

δειαδή είλαη γλσζηφ ζηνλ θαζέλα, ελψ ην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο k' θξαηείηαη 

απφξξεην. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πίζσ απφ ηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη ε 

ρξήζε ζπλαξηήζεσλ κνλήο θαηεχζπλζεο. Αο ζεκεησζεί, φκσο, φηη δελ είλαη γλσζηφ 

αλ φλησο ππάξρνπλ ζπλαξηήζεηο κνλήο θαηεχζπλζεο. 

 Οη ζπλαξηήζεηο κνλήο θαηεχζπλζεο νξίδνληαη σο εμήο: 

                                                           
2 Diffie Whitfield: Ακεξηθαλφο θξππηνγξάθνο θαη έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο θξππηνγξαθίαο 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ. 

3 Hellman Martin: θξππηνιφγνο θαη έλαο απφ ηνπο εθεπξέηεο ηεο θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνχ. 
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Οπιζμόρ: Έζησ 1, 2 δχν πεπεξαζκέλα ζχλνια (αιθάβεηα) θαη f κηα ζπλάξηεζε f: 

1
*
 → 2*. Λέκε φηη ε f είλαη ζπλάξηεζε κνλήο θαηεχζπλζεο, αλ ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

Ζ f είλαη 1-1 θαη γηα φια ηα x ϵ 1
*
 θαη γηα ηελ f(x) ηζρχεη: |x| ≤ |f(x)| ≤ |x|

k
 γηα 

θάπνην k > 0. 

Ζ f(x) κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν. 

Γηα ηελ f
-1

, ηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο f δελ ππάξρεη αιγφξηζκνο πνιπσλπκηθνχ 

ρξφλνπ, δειαδή ην πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ x ϵ 1 δεδνκέλνπ ηνπ f(x) ϵ 2 

είλαη απξφζηην. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Μία ζπλάξηεζε f(x) ιέγεηαη κνλήο θαηεχζπλζεο εάλ είλαη εχθνιν 

λα ππνινγηζηεί ε f(x) δεδνκέλνπ ηνπ x (εχθνιν = ζε ρακειφ πνιπσλπκηθφ ρξφλν, 

θαηά πξνηίκεζε γξακκηθφ), ελψ ν αληίζηξνθνο ππνινγηζκφο ηνπ x δεδνκέλνπ ηνπ 

f(x) είλαη απξφζηηνο.  

 Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη ζπλάξηεζε κνλήο θαηεχζπλζεο θαη ν ππνινγηζκφο 

ηεο f
-1

 είλαη εχθνινο φηαλ δίλεηαη κηα απφξξεηε θαηαπαθηή, ηφηε ε f ιέγεηαη 

ζπλάξηεζε θαηαπαθηήο. 

 Έλα παξάδεηγκα είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο αθεξαίσλ: Ζ f(x, y) = x·y είλαη κηα 

ζπλάξηεζε πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο, αλ θαη δελ έρεη απνδεηρηεί. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε χςσζε ζε δχλακε modulo έλαλ πξψην αξηζκφ n (απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην θξππηνζχζηεκα RSA). Ζ αληίζηξνθε απηήο ηεο πξάμεο είλαη ε 

εχξεζε ξίδαο modulo n.  

 Αο ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη αλ P ≠ NP  δελ είλαη ζίγνπξν φηη ππάξρνπλ 

ζπλαξηήζεηο κνλήο θαηεχζπλζεο. 

 Έλα δηαηζζεηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: Έζησ έλα δίρηπ. Έλα ςάξη κπαίλεη 

κέζα ζε απηφ απφ κία ηξχπα, αιιά ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δηρηπνχ (θπιηλδξηθφ), δε 

κπνξεί λα βξεη μαλά ηελ έμνδν θαη λα βγεη. Σν ίδην πξάγκα ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο κνλήο θαηεχζπλζεο. Αλ φκσο δείμνπκε ζην ςάξη ην άλνηγκα ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ δηρηπνχ, ηφηε ην ςάξη ζα βγεη εχθνια.  

 

 

3.2 PGP 

 Βξηζθφκαζηε ήδε ζηελ Δπνρή ηεο πιεξνθνξίαο, κηα επνρή κεηαβηνκεραληθή 

φπνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη ην πην πνιχηηκν αγαζφ. Ζ αληαιιαγή ςεθηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ έρεη γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσλίαο καο. Γεθάδεο 
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εθαηνκκχξηα ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζηέιλνληαη θάζε κέξα θαη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ζχληνκα ζα γίλεη δεκνθηιέζηεξν απφ ην παξαδνζηαθφ. Σν Γηαδίθηπν 

εμαζθαιίδεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο αγνξάο θαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην αλζεί. Σν ρξήκα ξέεη κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη ππνινγίδεηαη φηη 

θαζεκεξηλά ην κηζφ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ φινπ ηνπ θφζκνπ ηαμηδεχεη κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

– Δηαηξεία Παγθφζκησλ Γηαηξαπεδηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ). ην κέιινλ, νη 

δεκνθξαηίεο πνπ επλννχλ ηα δεκνςεθίζκαηα ζα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θαη νη θπβεξλήζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ηελ 

θαιχηεξε δηνίθεζε ησλ ρσξψλ ηνπο, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο φπσο ε ειεθηξνληθή 

θνξνινγηθή δήισζε. 

 Χζηφζν, ε επηηπρία ηεο Δπνρήο ηεο πιεξνθνξίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ παγθφζκηα ξνή ηνπο θαη απηφ 

βαζίδεηαη ζηελ ηζρχ ηεο θξππηνγξαθίαο. Ζ θξππηνγξάθεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

παξέρεη ηηο θιεηδαξηέο θαη ηα θιεηδηά ηεο Δπνρήο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπί δχν ρηιηάδεο 

ρξφληα, ε θξππηνγξάθεζε ήηαλ ζεκαληηθή κφλν γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο, ζήκεξα φκσο έρεη έλα ξφιν λα παίμεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αχξην νη θνηλνί άλζξσπνη ζα ζηεξίδνληαη ζηελ θξππηνγξαθία γηα λα 

πξνζηαηεχνπλ ην ηδησηηθφ ηπο απφξξεην. Δπηπρψο, θαζψο απνγεηψλεηαη ε Δπνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο, έρνπκε πξφζβαζε ζε ηδηαίηεξα ηζρπξή θξππηνγξάθεζε. Ζ αλάπηπμε 

ηεο θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνχ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ θξππηνγξάκκαηνο RSA, έρεη 

δψζεη ζηνπο ζεκεξηλνχο θξππηνγξάθνπο ζαθέο πιενλέθηεκα ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα 

ηνπο κε ηνπο θξππηαλαιπηέο. Αλ ε ηηκή ηνπ Ν είλαη αξθεηά κεγάιε, ηφηε ε Δχα 

ρξεηάδεηαη παξάινγα πνιχ ρξφλν γηα λα βξεη ηα p θαη q, θαη επνκέλσο ε 

θξππηνγξάθεζε RSA είλαη νπζηαζηηθά άζξαπζηε. Καη ην ζεκαηηθφηεξν απφ φια, ηελ 

θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ δε κπνξεί λα ηελ εμαζζελίζεη θαλέλα πξφβιεκα 

δηαλνκήο θιεηδηψλ. ειαδή ην RSA εγγπάηαη ζρεδφλ άζξαπζηεο θιεηδαξηέο γηα ηηο 

πην πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο.  

 Χζηφζν, φπσο ζε θάζε πηπρή ηεο ηερλνινγίαο, έηζη θαη ζηελ θξππηνγξάθεζε 

ππάξρεη κηα ζθνηεηλή πιεπξά. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνζηαηεχεη ηηο επηθνηλσλίεο 

ησλ λνκνηαγψλ πνιηηψλ, ε θξππηνγξάθεζε πξνζηαηεχεη θαη ηηο επηθνηλσλίεο θαη ησλ 

ηξνκνθξαηψλ. ήκεξα ε αζηπλνκία ρξεζηκνπνηεί ηελ παγίδεπζε ησλ γξακκψλ σο 

κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, φπσο ην νξαγαλσκέλν 

έγθιεκα θαη ε ηξνκνθξαηία, φκσο απηφ ζα ήηαλ αδχλαηνλ αλ νη θαθνπνηνί 

ρξεζηκνπνηνχζαλ άζξαπζηα θξππηνγξάκκαηα. Καζψο βξηζθφκαζηε ζηηο αξρέο ηνπ 

21νπ αηψλα, ην ζεκειηψδεο δίιεκκα γηα ηελ θξππηνγξαθία είλαη λα βξεη έλαλ ηξφπν 

λα επηηξέπεη ζην θνηλφ θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

θξππηνγξάθεζε ψζηε λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο Δπνρήο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ρσξίο παξάιιεια λα επηηξέπεη ζηνπο εγθιεκαηίεο λα θαηαρξψληαη ηεο 

θξππηνγξάθεζεο θαη λα δηαθεχγνπλ ηε ζχιιεςε.  
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 Γηα λα θαηαλνήζνπκε παξαζηαηηθά ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ζπκβαηηθφ θαη 

ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη ε Αιίθε ζέιεη λα ζηείιεη 

πξνζθιήζεηο γηα ην πάξηη γελεζιίσλ ηεο θαη φηη ε Δχα, πνπ δελ έρεη πξνζθιεζεί, 

ζέιεη λα κάζεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηνπ πάξηη. Αλ ε Αιίθε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν ηαρπδξφκεζεο ησλ επηζηνιψλ, ζα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηελ 

Δχα λα ππνθιέςεη κηα απφ ηηο πξνζθιήζεηο. Πξψηα πξψηα, ε Δχα δε μέξεη ζε πνην 

ζεκείν εηζήιζαλ ζην ηαρπδξνκηθν ζχζηεκα νη πξνζθιήζεηο, εθφζνλ ε Αιίθε ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θνπηί ηεο πφιεο. Ζ κφλε ηεο 

ειπίδα λα ππνθιέςεη κηα πξφζθιεζε είλαη λα εληνπίζεη κε θάπνην ηξφπν ηε 

δηεχζπλζε ελφο απφ ηνπο θίινπο ηεο Αιίθεο θαη λα δηεηζδχζεη ζην ηνπηθφ γξαθείν 

δηαλνκήο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ειέγμεη κία πξνο κία φιεο ηηο επηζηνιέο κε ην 

ρέξη. Αλ θαηνξζψζεη λα βεη έλα γξάκκα κε απνζηνιέα ηελ Αιίθε, ζα πξέπεη λα ην 

αλνίμεη κε ηε κέζνδν ηνπ αηκνχ γηα λα πάξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέιεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ην επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε ψζηε λα απνθχγεη 

νπνηαδήπνηε ππνςία ιαζξνρεηξίαο. 

 πγθξηηηθά, ην έξγν ηεο Δχαο γίλεηαη ζαθψο επθνιφηεξν αλ ε Αιίθε ζηείιεη 

ηηο επηζηνιέο ηεο κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ηαλ ηα κελχκαηα θχγνπλ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ηεο Αιίθεο, ζα πάλε ζε έλαλ ηνπηθφ ζέξβεξ, κηα θεληξηθή πχιε εηζφδνπ 

ζην Γηαδίθηπν. Αλ ε Δχα είλαη αξθεηά έμππλε, κπνξεί λα κπεη πεηξαηηθά ζηνλ ηνπηθφ 

ζέξβεξ ρσξίο λα βγεη απφ ην ζπίηη ηεο. Οη πξνζθιήζεηο ζα έρνπλ γξακκέλε ηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Αιίθεο θαη ζα είλαη παλεχθνιν λα ζηήζεη έλα 

ειεθηξνληθφ θφζθηλν πνπ λα ςάρλεη γηα ειεθηξνληθά κελχκαηα κε ηε δηεχζπλζε 

απηή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα βξεη κηα πξφζθιεζε, δε ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη θαλέλα 

θάθειν θη έηζη κπνξεί λα ηε δηαβάζεη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. Δπηπιένλ, ε 

πξφζθιεζε κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο ρσξίο λα δείρλεη θαλέλα ίρλνο 

ππνθινπήο. Ζ Αιίθε ζα αγλνεί ην ηη ζπλέβε. Χζηφζν, ππάξρεη έλαο ηξφπνο λα 

εκπνδηζηεί ε Δχα απφ ην λα δηαβάδεη ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα ηεο Αιίθεο: ε 

θξππηνγξάθεζε. 

 Πάλσ απφ εθαηφ εθαηνκκχξηα ειεθηξνληθά κελχκαηα ζηέιλνληαη θάζε κέξα 

ζε φιν ηνλ θφζκν θαη φια είλαη επάισηα ζηελ ππνθινπή. Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία 

βνήζεζε ηηο επηθνηλσλίεο, αιιά δεκηνχξγεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παξαθνινχζεζήο ηνπο.  Θεσξεηηθά, φηαλ ην 1977 επηλνήζεθε ην RSA, 

πξνζέθεξε έλα αληίδνην ζην ζελάξην ηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ, επεηδή ν θαζέλαο ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ δεκφζην θαη ηδησηηθφ θιεηδί θη έηζη λα ζηέιλεη 

θαη λα δέρεηαη απνιχησο αζθαιή κελχκαηα. Χζηφζν, ζηελ πξάμε ππήξρε έλα κείδνλ 

πξφβιεκα, επεηδή ε ηφηε δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο κε ην RSA απαηηνχζε κεγάιε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπκκεηξηθέο κνξθέο θξππηνγξάθεζεο, φπσο ην 

DES.  Καηά ζπλέπεηα, ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κφλν ε θπβέξλεζε, ν ζηξαηφο θαη νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηέζεηαλ αξθεηά ηζρπξνχο ππνινγηζηέο ψζηε λα “ηξέρνπλ” ην 

RSA. Γελ είλαη, ινηπφλ, πεξίεξγν πνπ ε RSA Data Security, Inc., ε εηαηξεία πνπ 
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ζπζηήζεθε γηα λα δηαθηλεί εκπνξηθά ην RSA, δεκηνχξγεζε ηα θξππηνγξαθηθά 

πξντφληα ηεο ζηνρεχνληαο κφλν ζε απηέο ηηο αγνξέο. 

 Με ηελ πεπνίζεζε πσο φινη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ 

απνξξήηνπ ηελ νπνία πξνζέθεξε ε θξππηνγξάθεζε κε ην RSA, ν Φηι Είκεξκαλ 

(Φπζηθφο, πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ Δπηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ) δηνρέηεπζε ηνλ 

επηζηεκνληθφ δήιν ηνπ ζηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο πνπ ζα βαζηδφηαλ ζην RSA, 

αιιά ζα απεπζπλφηαλ ζηηο κάδεο. Πξφζεζή ηνπ ήηαλ λα εθκεηαιιεπηεί ην ππφβαζξφ 

ηνπ ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ γηα λα ζρεδηάζεη έλα πξντφλ νηθνλνκηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ, πνπ δε ζα μεπεξλνχζε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θνηλνχ πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή. Δπηπιένλ, ήζειε ε δηθή ηνπ εθδνρή ηνπ RSA λα δηαζέηεη ρεηξηζκφ 

ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ν ηειεπηαίνο λα έρεη εηδηθέο 

θξππηνγξαθηθέο γλψζεηο. Σν ζρέδηφ ηνπ ην νλφκαζε “Pretty Good Privacy” (Άξηζηε 

Πξνζηαζία Ηδησηηθνχ Απνξξήηνπ) ή ζπληνκνγξαθηθά PGP. Σν φλνκα απηφ ην 

εκπλεχζηεθε απφ ηα Ralph's Pretty Good Groceries (Άξηζηα Δίδε Μπαθαιηθήο ηνπ 

Ραιθ), ηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο ρνξεγνχο κηαο απφ ηηο αγαπεκέλεο 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηνπ Είκεξκαλ, ηνπ Prairie Home Companion, πνπ 

παξνπζίαδε ν Γθάξηζνλ Κέηινξ. 

 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εξγαδφκελνο ζην ζπίηη ηνπ ζην Κνινξάλην, 

ν Είκεξκαλ νινθιήξσζε ην θξππηνγξαθηθφ ηνπ ινγηζκηθφ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ 

λα επηηαρχλεη ηελ θξππηνγξάθεζε κε ην RSA. Καλνληθά, φηαλ ε Αιίθε ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην RSA γηα λα θξππηνγξαθήζεη έλα κήλπκα πξνο ηνλ Μπνκπ, 

βξίζθεη ζηνλ θαηάινγν ην δεκφζην θιεηδί ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεη ζην 

κήλπκα ηε κνλνζήκαληε ζπλάξηεζε ηνπ RSA. Αληίζηνηρα, ν Μπνκπ 

απνθξππηνγξαθεί ην θξππηνγξαθηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηψληαο ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί 

γηα λα αλαζηξέςεη ηε κνλνζήκαληε ζπλάξηεζε ηνπ RSA. Καη νη δχν δηαδηθαζίεο 

απαηηνχλ ζεκαληηθνχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη αλ ην κήλπκα είλαη εθηελέο, 

ε θξππηνγξάθεζε θαη ε απνθξππηνγξάθεζή ηνπ κε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή 

κπνξεί λα πάξεη αξθεηά ιεπηά. Αλ ε Αιίθε ζηέιλεη εθαηφ κελχκαηα ηελ εκέξα, δε 

κπνξεί λα αθηεξψζεη ηφζν ρξφλν γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ θαζελφο απφ απηά. Γηα 

λα επηηαρχλεη ηελ θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε, ν Είκεξκαλ θαηέθπγε ζε 

έλα πξνζθπέο ηέρλαζκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε RSA 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαδνζηαθή ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε. Ζ δεχηεξε κπνξεί 

λα είλαη εμίζνπ αζθαιήο κε ηελ πξψηε θαη γίλεηαη πνιχ πην γξήγνξα, φκσο πάζρεη σο 

πξνο ηε δηαλνκή ηνπ θιεηδηνχ, ην νπνίν πξέπεη λα δηαβηβαζηεί κε αζθάιεηα απφ ηνλ 

απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε. Δδψ έξρεηαη θαη ζψδεη ηελ θαηάζηαζε ην RSA, επεηδή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ. 

 Ο Είκεξκαλ θαληάζηεθε ην εμήο ζελάξην: Αλ ε Αιίθε ζέιεη λα ζηείιεη έλα 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ζηνλ Μπνκπ, ην πξψην πξάγκα πνπ θάλεη είλαη λα ην 

θξππηνγξαθήζεη κε έλα ζπκκεηξηθφ θξππηφγξακκα. Ο Είκεξκαλ πξφηεηλε ηε ρξήζε 

ηνπ IDEA, ελφο θξππηνγξάκκαηνο φκνηνπ κε ην DES. Γηα λα θξππηνγξαθήζεη κε ην 



26 

IDEA, ε Αιίθε πξέπεη λα δηαιέμεη έλα θιεηδί, αιιά γηα λα κπνξέζεη ν Μπνκπ λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα, ζα πξέπεη εθείλε λα ηνπ ζηείιεη κε θάπνην ηξφπν ην 

θιεηδί. Ζ Αιίθε μεπεξλάεη απηφ ην πξφβιεκα σο εμήο: βξίζθεη ζηνλ θαηάινγν ην 

δεκφζην θιεηδί RSA ηνπ Μπνκπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

θξππηνγξαθήζεη ην θιεηδί ηνπ DEA. Έηζη ηειηθά ε Αιίθε ζηέιλεη ζηνλ Μπνκπ δχν 

πξάγκαηα: ην κήλπκα, θξππηνγξαθεκέλν κε ην ζπκκεηξηθφ θξππηφγξακκα IDE θαη 

ην θιεηδί IDEA, θξππηνγξαθεκέλν κε ην αζχκκεηξν θξππηφγξακκα RSA. ηελ άιιε 

άθξε, ν Μπνκπ ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί RSA γηα λα απνθξππηνγξαθήζεη 

ην θιεηδί IDEA θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί ην θιεηδί IDEA γηα λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα. ιν απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη πεξίπινθν, φκσο ην 

πιενλέθηεκα είλαη φηη ην κήλπκα, πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα 

πιεξνθνξηψλ, θξππηνγξαθείηαη κε έλα γξήγνξν ζπκκεηξηθφ θξππηφγξακκα θαη κφλν 

ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί IDEA, πνπ απνηειείηαη απφ ζρεηηθά κηθξή πνζφηεηα 

πιεξνθνξηψλ, θξππηνγξαθείηαη κε έλα αξγφ αζχκκεηξν θξππηφγξακκα. Ο Είκεξκαλ 

ζρεδίαδε λα πεξηιάβεη απηφ ην ζπλδπαζκφ RSA θαη IDEA ζην ηειηθφ ηνπ πξντφλ 

PGP, αιιά ν θηιηθφο ρεηξηζκφο ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κε ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο 

λα ππεηζέιζεη ζηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

 Έρνληαο θαηά κέγα κέξνο επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο ηαρχηεηαο, ν Είκεξκαλ 

ελζσκάησζε ζην PGP θαη κηα ζεηξά απφ ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Αιίθε, πξηλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπληζηψζα RSA ηνπ PGP, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην 

δηθφ ηεο δεκφζην θαη ηδησηηθφ θιεηδί. Ζ παξαγσγή θιεηδηψλ δελ είλαη εχθνιε, γηαηί 

απαηηεί λα βξεηο δχν ηεξάζηηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. Χζηφζν, ε Αιίθε δελ έρεη παξά 

λα θνπλήζεη αθαλφληζηα ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή ηεο θαη ην πξφγξακκα PGP ζα 

πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ δχν θιεηδηψλ ηεο, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ – 

νη θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνχ εηζάγνπλ έλαλ ηπραίν παξάγνληα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 

PGP γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε ρξήζηεο έρεη ην δηθφ ηνπ, μερσξηζηφ δεπγάξη 

πξψησλ αξηζκψλ θαη επνκέλσο ην δηθφ ηνπ δεκφζην θαη ηδησηηθφ θιεηδί. Μεηά απφ 

απηφ, ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ε Αιίθε  είλαη λα αλαθνηλψζεη ην δεκφζην θιεηδί ηεο. 

 Μηα άιιε ρξήζηκε πηπρή ηνπ PGP είλαη ε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. Σν θνηλφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν δε θέξεη 

ππνγξαθή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη αδχλαην λα πηζηνπνηεζεί ε αιεζηλή 

ηαπηφηεηα ηνπ ζπληάθηε ελφο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε Αιίθε 

ζέιεη λα ζηείιεη, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, έλα εξσηηθφ γξάκκα ζηνλ 

Μπνκπ, θαλνληθά ην θξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ θαη εθείλνο, φηαλ ην 

ιάβεη, ην απνθξππηνγξαθεί κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί. ηελ αξρή ν Μπνκπ 

θνιαθεχεηαη, φκσο πψο κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην γξάκκα πξνέξρεηαη φλησο 

απφ ηελ Αιίθε; Ίζσο ε θαθφβνπιε Δχα λα έγξαςε ην ειεθηξνληθφ κήλπκα θαη ζην 

ηέινο λα πιεθηξνιφγεζε ην φλνκα ηεο Αιίθεο. Υσξίο ηελ εγγχεζε κηαο ηδηφρεηξεο 

ππνγξαθήο κε κειάλη, δελ ππάξρεη θαλέλαο πξνθαλήο ηξφπνο επηβεβαίσζεο ηεο 

απζεληηθφηεηαο. Δλαιιαθηηθά, θαληαζζείηε φηη κηα ηξάπεδα ιαβαίλεη έλα 

ειεθηξνληθφ κήλπκα απφ έλαλ πειάηε, κε ηελ εληνιή φιεο ηνπ νη θαηαζέζεηο λα 
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κεηαθεξζνχλ ζε έλαλ ηδησηηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηα Νεζηά Κάηκαλ. Καη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ρσξίο ηδηφρεηξε ππνγξαθε, πψο κπνξεί ε ηξάπεδα λα μέξεη φηη 

ην ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη φλησο απφ ηνλ πειάηε; Κάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα ην 

έρεη γξάςεη έλαο θαθνπνηφο, επηρεηξψληαο λα κεηαθέξεη -πηα ρξήκαηα ζην δηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ ζηα Νεζηά Κάηκαλ. Γηα λα εδξαησζεί ε εκπηζηνζχλε ζην Γηαδίθηπν, 

είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θάπνηα αμηφπηζηε κνξθή ςεθηαθήο ππνγξαθήο
4
.  

 Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή PGP βαζίδεηαη ζε κηα  αξρή πνπ πξψηνη αλέπηπμαλ νη 

Οπίηθηιλη Νηίθη θαη Μάξηηλ Υέικαλ. ηαλ πξφηεηλαλ ηελ ηδέα ησλ ρσξηζηψλ 

θιεηδηψλ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε επηλφεζή ηνπο, πέξαλ ηνπ 

φηη ζα έιπλε ην πξφβιεκα ηεο δηαλνκήο ησλ θιεηδηψλ, ζα παξείρε θαη έλαλ θπζηθφ 

κεραληζκφ παηαγσγήο ππνγξαθψλ γηα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δίδακε, ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηη ην δεκφζην θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ην ηδησηηθφ γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα αληηζηξαθεί, ψζηε γηα ηελ θξππηνγξάθεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ην ηδησηηθφ θιεηδί θαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ην δεκφζην. Απηφο ν ηξφπνο 

θξππηνγξάθεζεο ζπλήζσο αγλνείηαη, επεηδή δελ παξέρεη θακία αζθάιεηα. Αλ ε 

Αιίθε ρξεζηκνπνηήζεη ην ηδησηηθφ ηεο θιεηδί γηα λα θξππηνγξαθήζεη έλα κήλπκα 

πξνο ηνλ Μπνκπ, νη πάληεο ζα κπνξνχλ λα ην απνθξππηνγξαθήζνπλ εθφζνλ φινη 

έρνπλ ην δεκφζην θιεηδί ηεο. Χζηφζν, απηή ε κέζνδνο πηζηνπνηεί ηελ απζεληηθφηεηα: 

αλ ν Μπνκπ κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη έλα κήλπκα ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην 

θιεηδί ηεο Αιίθεο, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα έρεη θξππηνγξαθεζεί κε ην ηδησηηθφ ηεο 

θιεηδί θαη εθφζνλ κφλν ε Αιίθε έρεη πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ ηεο θιεηδί, ην κήλπκα 

ζα πξέπεη λα έρεη ζηαιεί απφ ηελ ίδηα. 

 ηελ πξάμε, αλ ε Αιίθε ζέιεη λα ζηείιεη έλα εξσηηθφ γξάκκα ζηνλ Μπνκπ, 

έρεη δχν επηινγέο. Δίηε θξππηνγξαθεί ην κήλπκα κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Μπνκπ, 

ψζηε λα δηαζθαιίζεη ην απφξξεην, είηε ην θξππηνγξαθεί κε ην δηθφ ηεο ηδησηηθφ 

θιεηδί, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ απζεληηθφηεηα. Αλ φκσο ζπλδπάζεη ηηο δχν επηινγέο, 

κπνξεί λα δηαζθαιίζεη θαη ην απφξξεην θαη ηελ απζεληηθφηεηα.  

 Πξψηα θξππηνγξαθεί ην κήλπκα ρξεζηκνπνηψληαο ην ηδησηηθφ ηεο θιεηδί θαη 

ζηε ζπλέρεηα θξπηπνγξαθεί ην θξππηνγξαθηθφ θείκελν πνπ πξνέθπςε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Μπνκπ. Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε 

                                                           
4 Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη έλα καζεκαηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 

γλεζηφηεηαο ελφο ςεθηαθνχ κελχκαηνο ή εγγξάθνπ. Μηα έγθπξε ςεθηαθή ππνγξαθή δίλεη ζηνλ 

παξαιήπηε ηελ πηζηνπνίεζε φηη ην κήλπκα πνπ δεκηνπξγήζεθε αλήθεη ζηνλ απνζηνιέα πνπ ην 

ππέγξαςε ςεθηαθά θαη φηη δελ αιινηψζεθε-παξαπνηήζεθε θαηά ηελ κεηαθνξά. Οη ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ κηαο θξππηνγξαθηθήο ζπλάξηεζεο θαηαηεκαρηζκνχ (hash 

function) γηα δεκηνπξγία ηεο ζχλνςεο (hash) ζε ζπλδπαζκφ κε αζχκκεηξε θξππηνγξαθία γηα 

θξππηνγξάθεζε/απνθξππηνγξάθεζε ζχλνςεο (ν ζπλδπαζκφο ζχλνςεο θαη θξππηνγξάθεζεο κε 

αζχκκεηξε θξππηνγξαθία απνδεηθλχεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ εγγξάθνπ, αιιά θαη ηελ απφδεημε 

ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα).  
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παξαζηαηηθά ην κήλπκα λα πεξηβάιιεηαη απφ έλα εχζξαπζην εζσηεξηθφ θέιπθνο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θξππηνγξάθεζε κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηεο Αιίθεο θαη έλα 

ηζρπξφηεξν εμσηεξηθφ θέιπθνο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θξππηνγξάθεζε κε ην 

δεκφζην θιεηδί ηνπ Μπνκπ. Σν ηειηθφ θξππηνγξαθηθφ θείκελν κπνξεί λα ην 

απνθξππηνγξαθήζεη κφλν ν Μπνκπ, επεηδή κφλν απηφο έρεη πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ 

θιεηδί πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπάζεη ην ηζρπξφ εμσηεξηθφ θέιπθνο. Έρνληαο 

απνθξππηνγξαθήζεη ην εμσηεξηθφ θέιπθνο, ν Μπνκπ κπνξεί εχθνια λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην εζσηεξηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί ηεο Αιίθεο – 

ην εζσηεξηθφ θέιπθνο δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ κελχκαηνο, αιιά 

απνδεηθλχεη φηη ην κήλπκα πξνέξρεηαη απφ ηελ Αιίθε θαη φρη απφ θάπνηνλ 

πιαζηνγξάθν. 

 Χο εδψ, ε απνζηνιή ελφο κελχκαηνο θξππηνγξαθεκέλνπ κε ην PGP κνηάδεη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθε. Σν θξππηφγξακκα IDEA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο, ην RSA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

ηνπ θιεηδηνχ IDEA θαη αλ απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή, πξέπεη λα ελζσκαησζεί 

αθφκε έλα ζηάδην θξππηνγξάθεζεο. Χζηφζν, ν Είκεξκαλ ζρεδίαζε ην πξντφλ ηνπ κε 

ηξφπν πνπ λα θάλεη ηα πάληα απηφκαηα, έηζη ψζηε ε Αιίθε θαη ν Μπνκπ λα κε 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. Γηα λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζηνλ 

Μπνκπ, ε Αιίθε δελ έρεη παξά λα γξάςεη ην ειεθηξνληθφ ηεο γξάκκα θαη λα επηιέμεη 

ην PGP απφ έλα κελνχλ επηινγψλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηεο. ηε ζπλέρεηα 

πιεθηξνινγεί ην φλνκα ηνπ Μπνκπ θαη ην PGP βξίζθεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Μπνκπ 

θαη απηφκαηα εθηειεί φιε ηε δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα θάλεη 

φια φζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ κελχκαηνο. ηαλ ιάβεη ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα, ν Μπνκπ επηιέγεη ην PGP θαη απηφ απνθξππηνγξαθεί ην 

κήλπκα θαη πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπληάθηε. ην PGP δελ ππήξρε ηίπνηε ην 

πξσηφηππν – νη Νηίθη θαη Υέικαλ είραλ ήδε ζθεθηεί γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη 

άιινη θξππηνγξάθνη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζπλδπαζκφ ζπκκεηξηθψλ θαη 

αζχκκεηξσλ θξππηνγξακκάησλ γηα λα επηηαρχλνπλ ηελ θξππηνγξάθεζε – φκσο ν 

Είκεξκαλ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηα ελζσκάησζε φια απηά ζε έλα εχρξεζην πξφγξακκα 

θξππηνγξάθεζεο ην νπνίν κπνξνχζε λα “ηξέμεη” ζε έλαλ κέηξηαο ηζρχνο πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή.  

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1991, ν Είκεξκαλ ήηαλ ήδε έηνηκνο λα κεηαηξέςεη ην PGP 

ζε νινθιεξσκέλν εκπνξηθφ πξντφλ. Έκελαλ κφλν δχν πξνβιήκαηα κε ηερληθήο 

θχζεσο. Έλα καθξνπξφζεζκν πξφβιεκα ήηαλ φηη ην RSA, πνπ απνηειεί ηελ θαξδηά 

ηνπ PGP, είλαη παηεληαξηζκέλν πξντφλ, θαη ν λφκνο πεξί επξεζηηερλίαο ππνρξέσλε 

ηνλ Είκεξκαλ, πξηλ θπθινθνξήζεη ην PGP, λα πάξεη άδεηα απφ ηελ RSA Data 

Security, Inc. Χζηφζν, ν Είκεξκαλ απνθάζηζε λα βάιεη ην πξφβιεκα απηφ ζηελ 

άθξε. Σν PGP δελ απεπζπλφηαλ ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ζηνπο ηδηψηεο. Έηζη, ζεψξεζε 

φηη δε ζα βξηζθφηαλ ζε άκεζν αληαγσληζκφ κε ηελ RSA Data Security, Inc. θαη 

ήιπηδε φηη ε εηαηξεία ελ επζέησ ρξφλσ ζα ηνπ έδηλε ηελ άδεηα.  
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 Σν ζνβαξφηεξν θαη πιένλ άκεζν πξφβιεκα ήηαλ έλα πνιπλνκνζρέδην θαηά 

ηνπ εγθιήκαηνο, πνπ είρε θαηαηεζεί ζηελ ακεξηθαληθή Γεξνπζία ην 1991 θαη ην νπνίν 

πεξηείρε ηελ αθφινπζε ξήηξα: “Σν Κνγθξέζν ζεσξεί φηη νη παξέρνληεο ππεξεζίεο ζην 

ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ 

εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηά 

ηνπο επηηξέπνπλ ζηελ θπβέξλεζε λα δηαζέηεη ην πιήξεο θείκελν ησλ επηθνηλσληψλ 

θσλήο, δεδνκέλσλ θαη ινηπψλ κνξθψλ, φηαλ ν λφκνο ην επηηάζζεη”. Ζ Γεξνπζία 

αλεζπρνχζε κήπσο νη εμειίμεηο ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, φπσο ι.ρ. ηα θηλεηά   

ηειέθσλα, θαηαιήμνπλ λα εκπνδίδνπλ ηηο δπλάκεηο επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο παγηδεχζεηο γξακκψλ. Χζηφζν, ην λνκνζρέδην, 

εθηφο ηνπ φηη ππνρξέσλε ηηο εηαηξείεο λα εγγπψληαη ηε δπλαηφηεηα ηεο παγίδεπζεο 

γξακκψλ, θαηλφηαλ επηπιένλ λα απεηιεί θάζε κνξθή αζθαινχο θξππηνγξάθεζεο. 

 Ζ ζπληνληζκέλε δξάζε ηεο RSA Data Security, Inc. ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ησλ νκάδσλ ππεξάζπηζεο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, νδήγεζε ζηελ 

απάιεηςε ηεο επίκαρεο ξήηξαο, φκσο φινη ζπκθσλνχζαλ φηη επξφθεηην γηα κηα 

πξφζθαηξε αλάπαπια. Ο Είκεξκαλ θνβφηαλ φηη αξγά ή γξήγνξα ε θπβέξλεζε ζα 

πξνζπαζνχζε θαη πάιη λα πεξάζεη κηα λνκνζεζία ε νπνία ζα θήξπζζε παξάλνκε ηελ 

θξππηνγξάθεζε ηχπνπ PGP. Απφ ηελ αξρή ε πξφζεζή ηνπ ήηαλ λα ξίμεη ην PGP ζηελ 

αγνξά, ηψξα φκσο αλαζεσξνχζε ηηο επηινγέο ηνπ. Αληί ινηπφλ λα πεξηκέλεη, κε 

θίλδπλν λα απαγνξεπηεί ην PGP απφ ηελ θπβέξλεζε, απνθάζηζε φηη πξνείρε λα γίλεη 

ην πξφγξακκα πξνζηηφ ζε φινπο πξηλ λα είλαη πνιχ αξγά. Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1991 

έθαλε ην δξαζηηθφ βήκα: δήηεζε απφ έλαλ θίιν ηνπ λα “θνιιήζεη” ην PGP ζηνλ 

ειεθηξνληθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Usenet. Σν PGP δελ είλαη παξά έλα 

ινγηζκηθφ θη έηζη, απφ ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζα κπνξνχζε ν νπνηνζδήπνηε λα ην 

θαηεβάζεη δσξεάλ ζην ζχζηεκά ηνπ. Σν PGP θπθινξνχζε πιένλ ειεχζεξα ζην 

Γηαδίθηπν.  

 Αξρηθά, ην PGP πξνθάιεζε αλαηαξαρή κφλν ζηνπο θαλαηηθνχο ηεο 

θξππηνγξαθίαο. Αξγφηεξα, άξρηζαλ λα ην θαηεβάδνπλ θαη άηνκα απφ έλα επξχηεξν 

θάζκα ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα πεξηνδηθά ησλ ππνινγηζηψλ 

δεκνζίεπζαλ ζχληνκεο αλαθνξέο θαη κεηά νινζέιηδα άξζξα γηα ην θαηλφκελν PGP. 

ηαδηαθά, ην PGP άξρηζε λα δηεηζδχεη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο γσληέο ηεο ςεθηαθήο 

θνηλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νκάδεο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν άξρηζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θξππηνγξαθνχλ ηα θείκελά ηνπο, 

ψζηε λα κελ πέθηνπλ νη πιεξνθνξίεο ζηα ρέξηα ησλ θαζεζηψησλ πνπ θαηεγνξνχληαλ 

γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ο Είκεξκαλ άξρηζε λα δέρεηαη 

ειεθηξνληθά κελχκαηα πνπ ηνλ εμπκλνχζαλ γηα ην δεκηνχξγεκά ηνπ.  

 Δλψ, φκσο, ν Είκεξκαλ θέξδηδε ζαπκαζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηελ ίδηα ηελ 

Ακεξηθή είρε γίλεη ζηφρνο θξηηηθήο. Ζ RSA Data Security, Inc. απνθάζηζε λα κε 

ρνξεγήζεη ζηνλ Είκεξκαλ άδεηα ειεχζεξεο ρξήζεο θαη ήηαλ έμαιιε κε ηελ 

παξαβίαζε ηεο επξεζηηερλίαο ηεο. Παξφηη ν Είκεξκαλ θπθινθφξεζε ην PGP σο 
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ειεχζεξν ινγηζκηθφ, απηφ πεξηείρε ην ζχζηεκα θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνχ 

RSA, κε ζπλέπεηα ε RSA Data Security, Inc. λα ην ραξαθηεξίζεη “πεηξαηηθφ 

ινγηζκηθφ”. Ο Είκεξκαλ είρε θπθινθνξήζεη θάηη πνπ αλήθε ζε άιινπο. Ζ δηακάρε 

ηεο επξεζηηερλίαο ζα ζπλερηδφηαλ γηα αξθεηά ρξφληα.                                

 

 

3.3 ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΜΑΕΔ... Ζ ΜΖΠΧ ΟΥΗ;  

 Ζ έξεπλα ζε ζρέζε κε ηνλ Φηι Είκεξκαλ θαη ην PGP ππξνδφηεζε κηα δηακάρε 

κε αληηθείκελν ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξππηνγξάθεζεο ζηελ Δπνρή 

ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ δηάδνζε ηνπ PGP ψζεζε ηνπο θξππηνγξάθνπο, ηνπο πνιηηηθνχο, 

ηνπο ππέξκαρνπο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

λφκνπ λα ζθεθηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο επξείαο δηάδνζεο ηεο θξππηνγξάθεζεο. Απφ ηε 

κηα πιεπξά ήηαλ απηνί πνπ, φπσο ν Είκεξκαλ, πίζηεπαλ φηη ε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο 

αζθαινχο θξππηνγξάθεζεο ζα ήηαλ επινγία γηα ηελ θνηλσλία, εθφζνλ ζα εμαζθάιηδε 

ζηα άηνκα ην απφξξεην ησλ ηδησηηθψλ ηνπο ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ. Δλαληίνλ ηνπο 

ηάζζνληαλ εθείλνη πνπ ζεσξνχζαλ ηελ θξππηνγξάθεζε απεηιή γηα ηελ θνηλσλία, 

επεηδή νη εγθιεκαηίεο θαη νη ηξνκνθξάηεο ζα κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλνχλ κπζηηθά, 

αζθαιείο απφ ηελ αζηπλνκηθή παξαθνινχζεζε. 

 Ζ δηακάρε ζπλερίζηεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

ζήκεξα παξακέλεη εμίζνπ έληνλε. Σν ζεκειηψδεο εξψηεκα είλαη αλ νη θπβεξλήζεηο ζα 

πξέπεη ή φρη λα ζεζπίζνπλ λφκνπο θαηά ηεο θξππηνγξαθίαο. Ζ θξππηνγξαθηθή 

ειεπζεξία ζα παείρε ζηνπο πάληεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαθνπνηψλ, ηε 

βεβαηφηεηα φηη ε ειεθηξνληθή ηνπο αιιεινγξαθία είλαη αζθαιήο. Απφ ηελ άιιε, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο θξππηνγξαθίαο ζα επέηξεπε ζηελ αζηπλνκία λα 

παξαθνινπζεί ηνπο εγθιεκαηίεο, αιιά θαη ην κέζν πνιίηε. Ζ ηειηθή επηινγή γηα ην 

κειινληηθφ ξφιν ηεο θξππηνγξαθίαο βξίζθεηαη ζηα δηθά καο ρέξηα, κέζσ ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ εθιέγνπκε.  

 Σα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινπλ θαηά ηεο επξείαο δηάδνζεο ηεο 

θξππηνγξαθίαο νη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο ηζνξξνπίαο. Δπί δεθαεηίεο ε αζηπλνκία ζε φιν 

ηνλ θφζκν πξαγκαηνπνηνχζε λφκηκεο παγηδεχζεηο ηειεθσληθψλ γξακκψλ γηα λα 

ζπιιακβάλεη ηνπο εγθιεκαηίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ακεξηθή ην 1918 νη 

ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα εμνπδεηεξψλνπλ ηελ παξνπζία 

ησλ πνιεκηθψλ θαηαζθφπσλ θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ θαηαδίθε ησλ ιαζξεκπφξσλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. Ζ 

αληίιεςε φηη νη ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο απνηεινχλ απαξαίηεην εξγαιείν ηνπ λφκνπ 

εδξαηψζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φηαλ ην FBI ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα απεηινχζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ην έζλνο. Απηνί πνπ θαινχληαλ 
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λα επηβάιινπλ ην λφκν αληηκεηψπηδαλ κεγάιε δπζθνιία ζην λα θαηαδηθάζνπλ ηνπο 

ππφπηνπο, επεηδή ε καθία απεηινχζε φινπο ηνπο ελ δπλάκεη κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη 

επηπιένλ ππήξρε ν θψδηθαο ηεο ζησπήο (omerta). Ζ αζηπλνκία ζεψξεζε φηη ε 

κνλαδηθή ηεο ειπίδα ήηαλ ε ζπγθέληξσζε απνδείμεσλ κέζσ ησλ ηειεθσληθψλ 

παγηδεχζεσλ θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έβιεπε κε ζπκπάζεηα απηφ ην 

επηρείξεκα. Σν 1967 απνθάζηζε φηη ε αζηπλνκία κπνξνχζε λα θαηαθεχγεη ζε 

ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο, κε ηνλ φξν λα έρεη πξνεγνπκέλσο εμαζθαιίζεη δηθαζηηθφ 

έληαικα.  Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα, ην FBI εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη φηη “ε 

ηειεθσληθή παγίδεπζε κε δηθαζηηθή εληνιή είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ηερληθή πνπ 

δηαζέηνπλ νη δπλάκεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ, ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο εγθιεκαηηθήο βίαο, ηεο θαηαζθνπίαο θαη ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο”. κσο, νη ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο ηεο αζηπλνκίαο ζα 

ήηαλ άρξεζηεο αλ νη θαθνπνηνί απνθηνχζαλ πξφζβαζε ζηελ θξππηνγξάθεζε. Μηα 

ηειεθσληθή θιήζε ζε ςεθηαθή γξακκή δελ είλαη παξά κηα ξνή αξηζκψλ θαη κπνξεί 

λα θξππηνγξαθεζεί κε ηηο ίδηεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. Σν PGPfone, γηα παξάδεηγκα, είλαη 

έλα απφ ηα πνιιά πξντφληα ηα νπνία κπνξνχλ λα θξππηνγξαθνχλ ηηο πξνθνξηθέο 

επηθνηλσλίεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 Οη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

απνηειεζκαηηθέο ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

λφκνπ θαη ηεο ηάμεο θαη φηη ζα πξέπεη λα ηεζνχλ πεξηνξηζκνί ζηελ θξππηνγξάθεζε, 

ψζηε λα ζπλερίδνπλ ηηο ππνθινπέο ηνπο. Ζ αζηπλνκία έρεη ήδε ζπλαληήζεη 

θαθνπνηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηζρπξή θξπηπνγξάθεζε γηα λα πξνζηαηεχνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θαξηέι Κάιη θαλνλίδεη ηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ λαξθσηηθψλ κέζσ 

θξππηνγξαθεκέλσλ επηθνηλσληψλ. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

θνβνχληαη φηη ν ζπλδπαζκφο Γηαδηθηχνπ θαη θξππηνγξαθίαο ζα επηηξέπεη ζηνπο 

θαθνπνηνχο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο, ελψ αλεζπρνχλ 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο ιεγφκελνπο Σέζζεξηο Ηππφηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο Απνθάιπςεο, 

δειαδή ηηο ηέζζεξηο νκάδεο πνπ ζα σθειεζνχλ ηα κέγηζηα απφ ηελ θξππηνγξάθεζε: 

έκπνξνη λαξθσηηθψλ, νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηξνκνθξάηεο θαη παηδφθηινη.  

 Καθνπνηνί θαη ηξνκνθξάηεο δελ θξππηνγξαθνχλ κφλν ηηο επηθνηλσλίεο ηνπο, 

αιιά θαη ηα ζρέδηα θαη ηα αξρεία ηνπο, παξεκπνδίδνληαο ηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ 

ζνηρείσλ. Ζ αίξεζε Ανχκ ηλξηθίν, ππεχζπλε γηα ηηο επηζέζεηο  κε δειεηεξηψδε αέξηα 

ζην κεηξφ ηνπ Σφθην ην 1995, θξππηνγξαθνχζε, φπσο απνδείρζεθε, θάπνηα απφ ηα 

έγγξαθά ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην RSA. Ο Ράκζετ Γηνπζέθ, έλαο απφ ηνπο 

ηξνκνθξάηεο πνπ εκπιέθνληαλ ζηε βνκβηζηηθή επίζεζε ζην Παγθφζκην Κέληξν 

Δκπνξίνπ, δηαηεξνχζε ζην θνξεηφ ππνινγηζηή ηνπ θξππηνγξαθεκέλα ζρέδηα 

κειινληηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. κσο, απφ ηελ θξππηνγξάθεζε 

επσθεινχληαη φρη κφλν νη δηεζλείο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, αιιά θαη νη πην θνηλνί 

θαθνπνηνί. Έλα ζπλδηθάην παξάλνκνπ ηδφγνπ ζηηο ΖΠΑ, γηα παξάδεηγκα, 

θξππηνγξαθνχζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ επί ηέζζεξα ρξφληα. Μηα κειάηε ηελ νπνία 
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νινθιήξσζαλ ην 1997 νη Νηφξνζη Νηέληγθ θαη Οπίιηακ Μπφνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κέληξνπ Δζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ Πιεξνθνξηψλ, θαηέιεμε ζηελ εθηίκεζε φηη ζε πεληαθφζηεο 

εγθιεκαηηθέο ππνζέζεηο παγθνζκίσο ππεηζέξρεηαη ε θξππηνγξάθεζε θαη πξνέβιεςε 

φηη ν αξηζκφο απηφο ζα δηπιαζηάδεηαη θάζε ρξφλν.  

 Πέξα, φκσο, απφ ηελ εζσηεξηθή αζηπλφκεπζε, αλαθχπηνπλ θαη δεηήκαηα 

εζληθήο αζθαιείαο. Ζ NSA είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνπο ερζξνχο ηνπ έζλνπο κέζσ ηεο απνθξππηνγξάθεζεο ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ δηαζέηεη έλα παγθφζκην δίθηπν ζηαζκψλ αθξφαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε Βξεηαλία, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά θαη ηε Νά Εειαλδία – φιεο απηέο νη ρψξεο 

ζπγθεληξψλνπλ θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο. Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπνζεζίεο, 

φπσο ε Βάζε Παξαθνινχζεζεο εκάησλ Μέλγνπηζ Υηι, ζην Γηφξθζατξ, πνπ 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαηαζθνπεπηηθφ ζηαζκφ ζηνλ θφζκν. Έλα κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Μέλγνπηζ Υηι ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα Έζεινλ, πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζαξψλεη ειεθηξνληθά κελχκαηα, θαμ, ηειέηππα θαη ηειεθσληθέο 

θιήζεηο, αλαδεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο. Σν Έζεινλ ιεηηνπξγεί κε βάζε έλα 

ιεμηθφ χπνπησλ ιέμεσλ, φπσο “Υεδκπνιά”, “δνινθφλνο” θαη “Κιίληνλ” θαη είλαη 

αξθεηά έμππλν ψζηε λα ηηο αλαγλσξίδεη ακέζσο. Σν Έζεινλ κπνξεί λα επηζεκαίλεη ηα 

χπνπηα κελχκαηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη έρεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζεί κελχκαηα απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο νκάδεο ή ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο. κσο, ην Έζεινλ ζα ήηαλ νπζηαζηηθά άρξεζην αλ φια ηα κελχκαηα 

ήηαλ θξππηνγξαθεκέλα κε ηζρπξή θξπηπνγξάθεζε. Οη ρψξεο πνπ κεηέρνπλ ζην 

Έζεινλ ζα έραλαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα πνιηηηθέο ζπλσκνζίεο θαη 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο.  ηελ αληίπεξα φρζε ηεο δηακάρεο βξίζθνληαη νη 

ππέξκαρνη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νκάδεο, φπσο ην Κέληξν 

γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηελ Σερλνινγία θαη ην τδξπκα Ζιεθηξνληθψλ πλφξσλ. Σα 

επηρεηξήκαηα ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο θξππηνγξάθεζεο ζηεξίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε 

φηη ην ηδησηηθφ απφξξεην απνηειεί ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα, φπσο 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην Άξζξν 12 ηεο Παγθφζκηαο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ.  

 Οη ππέξκαρνη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θξππηνγξάθεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ηδησηηθφ απφξξεην. 

Γηαθνξεηηθά θνβνχληαη φηη ε έιεπζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πνπ ηφζν 

δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ζα εγθαηληάζεη κηα λέα επνρή παγηδεχζεσλ ησλ 

επηθνηλσληψλ, κε φιεο ηηο θαηαρξήζεηο πνπ αλαπφθεπθηα ζπλεπάγεηαη θάηη ηέηνην. 

ην παξειζφλ νη θπβεξλήζεηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηζρχ ηνπο γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο επηθνηλσλίεο αζψσλ πνιηηψλ. Οη πξφεδξνη Λίληνλ Σδφλζνλ θαη 

Ρίηζαξλη Νίμνλ ήηαλ έλνρνη γηα αδηθαηνιφγεηεο παγηδεχζεηο ηειεθψλσ θαη ν 

πξφεδξνο Σδνλ Κέλεληη πξνέβε ζε ακθηιεγφκελεο παγηδεχζεηο ηνλ πξψην κήλα ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ. ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Κνγθξέζνπ γηα έλα λνκνζρέδην 

πνπ αθνξνχζε ζηηο εηζαγσγέο δάραξεο απφ ηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ν Κέλεληη 
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δήηεζε λα παγηδεπηνχλ ηα ηειέθσλα αξθεηψλ βνπιεπηψλ θαη γεξνπζηαζηψλ. Ζ 

δηθαηνινγία ηνπ ήηαλ φηη πίζηεπε πσο νη ζπγθεθξηκέλνη αληηπξφζσπνη 

δσξνδνθνχληαλ, κηα θαηλνκεληθά βάζηκε αλεζπρία σο πξνο ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

Χζηφζν, δε βξέζεθε πνηέ θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν δσξνδνθίαο θαη νη 

παγηδεχζεηο απιψο πξνζέθεξαλ ζηνλ Κέλεληη πνιχηηκεο πνιηηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ 

βνήζεζαλ ηελ θπβέξλεζε λα θεξδίζεη ηελ ςεθνθνξία γηα ην λνκνζρέδην. 

 Μία απφ ηηο γλσζηφηεξεο ππνζέζεηο ζπλερνχο θαη αδηθαηνιφγεηεο 

ηειεθσληθήο παγίδεπζεο αθνξά ζηνλ Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ ην Νεφηεξν
5
, ηνπ νπνίνπ 

νη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο παξαθνινπζνχληαλ επί ζεηξάλ εηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

1963 ην FBI ζπλέιεμε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Κηλγθ κέζσ ηειεθσληθήο παγίδεπζεο θαη 

ηηο δηνρέηεπζε ζην γεξνπζηαζηή Σδέηκο Ίζηιαλη γηα λα ηνλ βνεζήζεη ζηε δηάξθεηα 

ησλ ζπδεηήζεσλ γηα έλα λνκνζρέδην πεξί αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ. Γεληθφηεξα, ην FBI 

ζπγθέληξσλε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ Κηλγθ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ηνλ κεηψζνπλ εζηθά. Μαγλεηνηαηλίεο κε ηνλ Κηλγθ λα 

δηεγείηαη ζθακπξφδηθεο ηζηνξίεο ζηέιλνληαλ ζηε γπλαίθα ηνπ θαη παίδνληαλ 

παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ Σδφλζνλ. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηε βξάβεπζε ηνπ Κηλγθ κε ην 

Νφκπει, ελνριεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ηνπ δηνρεηεχηεθαλ ζε κηα νξγάλσζε 

πνπ ζρεδίαδε λα ηνπ απνλείκεη κηα ηηκεηηθή δηάθξηζε. 

 Καη άιιεο, φκσο, θπβεξλήζεηο είλαη εμίζνπ έλνρεο γηα θαηάρξεζε ησλ 

ηειεθσληθψλ παγηδεχζεσλ. Ζ γαιιηθή Commission Nationale de Controle des 

Interceptions de Securite (Δζληθή Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Τπνθινπψλ Αζθαιείαο) 

εθηηκά φηη ζηε Γαιιία δηελεξγνχληαη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 100.000 παξάλνκεο 

ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο. Ζ κεγαιχηεξε ίζσο παξαβίαζε ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ 

φισλ ησλ πνιηηψλ είλαη ην δηεζλέο πξφγξακκα Έζεινλ. Σν Έζεινλ δελ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα δηθαηνινγεί ηηο ππνθινπεο ηνπ θαη δελ εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα. Αλη' απηνχ, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο αδηαθξίησο, ρξεζηκνπνηψληαο δέθηεο πνπ 

αληρλεχνπλ ηηο επηθνηλσλίεο κέζσ δνξπθφξσλ. Αλ ε Αιίθε ζηείιεη έλα αζψν 

ππεξαηιαληηθφ κήλπκα ζηνλ Μπνκπ, απηφ ζίγνπξα ζα ππνθιαπεί απφ ην Έζεινλ θαη 

αλ ηπραίλεη λα πεξηέρεη θάπνηεο ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ιεμηθφ ηνπ Έζεινλ, 

ηφηε ζα επηζεκαλζεί γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, καδί κε κελχκαηα πξνεξρφκελα απφ 

αθξαίεο πνιηηηθέο νκάδθεο θαη ηξνκνθξαηηθέο ζπκκνξίεο. Δλψ νη ππεχζπλνη γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ δηαηείλνληαη φηη ε θξππηνγξάθεζε πξέπεη λα απαγνξεπηεί επεηδή 

ζα θαηαζηήζεη ην Έζεινλ αλαπνηειεζκαηηθφ, νη ππέξκαρνη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θξππηνγξάθεζε είλαη απαξαίηεηε αθξηβψο γηα λα θαηαζηεί 

αλαπνηειεζκαηηθφ ην Έζεινλ. 

 ηαλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ πξνβάιινπλ ην επηρείξεκα φηη 

ε ηζρπξή θξππηνγξάθεζε ζα κεηψζεη ηηο θαηαδίθεο εγθεκαηηψλ, νη ππέξκαρνη ησλ 

                                                           
5 Ο Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ Σδνχληνξ ν λεφηεξνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο ππέξκαρνπο ηεο 

κε βίαηεο θνηλσληθήο αιιαγήο ηνλ εηθνζηφ αηψλα.  
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αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ απαληνχλ φηη ην δήηεκα ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ είλαη πην 

ζεκαληηθφ θαη επηκέλνπλ φηη, νχησο ή άιισο, ε θξππηνγξάθεζε δελ πξφθεηηαη λα 

απνηειέζεη ηεξάζηην εκπφδην γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, εθφζνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο δελ είλαη θαίξην ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, 

ην 1994 ζε φιε ηελ Ακεξηθή, επί ζπλφινπ 250.000 νκνζπνλδηαθψλ δηψμεσλ, κφλν ζε 

ρίιηεο πεξίπνπ πεξηπηψζεηο ππήξμαλ ηειεθσληθέο παγηδεχζεηο κε δηθαζηηθή εληνιή. 

 Οη κεγαιχηεξνη, ίζσο, ζχκκαρνη ηεο θηιειεχζεξεο πιεπξάο είλαη νη κεγάιεο 

εηαηξείεο. Σν εκπφξην κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ βξίζθεηαη αθφκε ζηα ζπάξγαλα, αιιά νη 

πσιήζεηο απμάλνπλ ηαρχηαηα, κε ηε βηνκεραλία ησλ βηβιίσλ, ησλ κνπζηθψλ CD θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ λα αλνίγεη ην δξφκν θαη ηα ζνχπεξ κάξθεη, ηα πξαθηνξεία ηαμηδηψλ 

θαη άιιεο επηρεηξήζεηο λα αθνινπζνχλ θαηά πφδαο. Σν 1998, έλα εθαηνκκχξην 

Βξεηαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ ην Γηαδίθηπν γηα λα αγνξάζνπλ πξντφληα αμίαο 400 

εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ θαη ππνινγίδεηαη φηη ην 1999 ην πνζφ απηφ ζα ηεηξαπιαζηαζηεί. 

ε ιίγα κφιηο ρξφληα απφ ζήκεξα, ην εκπφξην κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ίζσο λα 

θπξηαξρεί ζηελ αγνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. Μηα επηρείξεζε 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εγγπάηαη ηε κπζηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ε ρξήζε ηζρπξήο 

θξππηνγξάθεζεο. 

 Πξνο ην παξφλ, κηα αγνξά ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κε ηελ 

θξππηνγξαθία δεκφζηνπ θιεηδηνχ. Ζ Αιίθε επηζθέπηεηαη ην δηθηπαθφ ηφπν κηαο 

εηαηξείαο θαη επηιέγεη έλα αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλεη έλα έληππν 

παξαγγειίαο πνπ ηεο δεηά ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ηεο 

θάξηαο. Μεηά ε Αιίθε ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί ηεο εηαηξείαο γηα λα 

θξπηπνγξαθήζεη ην έληππν ηεο παξαγγειίαο. Ζ θξππηνγξαθεκέλε παξαγγειία 

δηαβηβάδεηαη ζηελ εηαηξεία, πνπ κφλν απηή κπνξεί λα ηελ απνθξππηνγξαθήζεη, αθνχ 

είλαη ε κφλε πνπ δηαζέηεη ην ηδησηηθφ θιεηδί πνπ είλαη απξαίηεην γηα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε. ια απηά ηα θέλεη απηφκαηα ν πινεγφο δηθηχνπ ηεο Αιίθεο 

(π.ρ. ν Explorer) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνινγηζηή ηεο εηαηξείαο. 

 Χο ζπλήζσο, ε αζθάιεηα ηεο θξππηνγξάθεζεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

θιεηδηνχ. ηελ Ακεξηθή δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ, φκσο νη 

ακεξηθαληθέο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ αθφκε απαγνξεχεηαη λα εμάγνπλ πξντφληα 

δηθηχνπ πνπ παξέρνπλ ηζρπξή θξππηνγξάθεζε. Καηά ζπλέπεηα, νη πινεγνί δηθηχνπ 

πνπ εμάγνληαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη κφλν κηθξά θιεηδηά θη 

έηζη παξέρνπλ κέηξηα κφλν αζθάιεηα. Πξάγκαηη, αλ ε Αιίθε βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν 

θαη αγνξάδεη, κέζσ Γηαδηθηχνπ, έλα βηβιίν απφ κηα εηαηξεία ζην ηθάγν, ε 

ζπλαιιαγή ηεο είλαη έλα δηζεθαηνκκχξην δηζεθαηνκκχξην δηζεθαηνκκχξην θνξέο 

ιηγφηεξν αζθαιήο απφ κηα ζπλαιιαγή ηνπ Μπνκπ, πνπ αγνξάδεη απφ ηελ ίδηα 

εηαηξεία έλα βηβιίν ζηε Νέα Τφξθε. Ζ ζπλαιιαγή ηνπ Μπνκπ είλαη απφιπηα 

αζθαιήο, γηαηί ν πινεγφο ηνπ ππνζηεξίδεη θξππηνγξάθεζε κε κεγαιχηεξν θιεηδί, 
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ελψ ε ζπλαιιαγή ηεο Αιίθεο ζα κπνξνχζε λα απνθξπηπνγξαθεζεί απφ έλαλ 

απνθαζηζκέλν θαθνπνηφ. Δπηπρψο, ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηεο Αιίθεο είλαη πνιχ 

κεγαιχεηξν απφ ην ζπλεζηζκέλν πηζησηηθφ φξην ηεο θάξηαο θη έηζη κηα ηέηνηα 

επίζεζε είλαη αηειέζθνξε. Χζηφζν, φζν απμάλεη ν φγθνο ησλ ρξεκάησλ πνπ ξένπλ 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θάπνηα ζηηγκή ζα είλαη επηθεξδέο γηα ηνπο θαθνπνηνχο ην λα 

απνθξππηνγξαθνχλ ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ. Με δπν ιφγηα, γηα λα αλζήζεη ην 

εκπφξην κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζα πξέπεη νη θαηαλαισηέο ζε φιν ηνλ θφζκν λα 

δηαζέηνπλ πξαγκαηηθή αζθάιεηα θαη νη επηρεηξήζεηο δε ζα αλερζνχλ θνινβσκέλε 

θξππηνγξάθεζε. 

 Οη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ ηζρπξή θξπηπνγξάθεζε θαη γηα έλαλ επηπξφζζεην 

ιφγν. Οη εηαηξείεο απνζεθεχνπλ ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξηψλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη πεξηγξαθέο πξντφλησλ, ζηνηρεία ησλ πειαηψλ 

θαη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί. πσο είλαη θπζηθφ, νη εηαηξείεο ζέινπλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ηνπο ΄ραθξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξεηζθξήζνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη λα ηηο θιέςνπλ. Ζ πξνζηαζία απηή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα είλαη 

πξνζηηέο κφλν ζηνπο ππαιιήινπο πνπ θαηέρνπλ ην θιεηδί ηεο απνθξπηπνγξάθεζεο.  

 πλνςίδνληαο, είλαη ζαθέο φηη ν αγψλαο δηεμάγεηαη κεηαμχ δχν ζηξαηνπέδσλ: 

νη ππέξκαρνη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη ππέξ ηεο ηζρπξήο 

θξπηπνγξάθεζεο, ελψ νη ππεχζπλνη γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ππέξ ησλ απζηεξψλ 

πεξηνξηζκψλ. Γεληθά, ε θνηλή γλψκε θαίλεηαη λα θιίλεη ππέξ ηεο 

θηινθξππηνγξαθηθήο ζπκκαρίαο, ηελ νπνία ελίζρπζαλ θάπνηα θηιηθά κέζα 

ελεκέξσζεο, αιιά θαη δχν ηαηλίεο ηνπ Υνιηγνπλη. ηηο αξρέο ηνπ 1998, ην Mercury 

Rising είρε σο ζέκα ηελ ηζηνξία ελφο λένπ, άζξαπζηνπ – ππνηίζεηαη – 

θξπηπνγξάκκαηνο ηεο NSA, πνπ ην απνθξππηνγξαθεί άζειά ηνπ έλα ηδηνθπέο 

απηηζηηθφ αγφξη ελλέα εηψλ. Έλαο πξάθηνξαο ηεο NSA, πνπ ηνλ ελζαξθψλεη ν ¨αιεθ 

Μπάιληνπτλ, επηρεηξεί λα δνινθνλήζεη ην παηδί, ζεσξψληαο ην απεηιή γηα ηελ εζληθή 

αζθάιεηα. Δπηπρψο, ην αγφξη έρεη γηα πξνζηάηε ηνπ ηνλ Μπξνπο Οπίιηο. Σελ ίδηα 

ρξνληά ην Υφιηγνπλη παξνπζίαζε ηελ ηαηλία Enemy of the State (Δρζξφο ηνπ 

Κξάηνπο), πνπ πεξηέγξαθε κηα ζπλσκνζία ηεο NSA γηα λα δνινθνλήζεη έλαλ 

πνιηηηθφ, ππέξκαρν ελφο λνκνζρεδίνπ πνπ πνξσζνχζε ηελ ηζρπξή θξππηνγξάθεζε. Ο 

πνιηηηθφο δνινθνλείηαη, αιιά έλαο δηθεγφξνο, πνπ ηνλ ελζαξθψλεη ν Οπίι κηζ θη 

έλαο αληάξηεο ηεο NSA (Σδηλ Υάθκαλ) ηειηθά ζέξλνπλ ηνπο δνινθφλνπο ζηα 

δηθαζηήξηα. Καη νη δχν ηαηλίεο εκθαλίδνπλ ηελ NSA σο πην αδίζηαθηε απφ ηε CIA 

θαη απφ πνιιέο απφςεηο ε NSA έρεη φλησο αλαιάβεη ην ξφιν ηεο θξαηηθήο απεηιήο. 

 Δλψ ε θηινθξππηνγξαθηθή παξάηαμε κάρεηαη γηα ηελ θξππηνγξαθηθή 

ειεπζεξία θαη ε αληηθξπηπνγξαθηθή ππεξακχλεηαη ησλ θξππηνγξαθηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, ππάξρεη θαη κηα ηξίηε επηινγή πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Σε εθαεηία ηνπ 1980, νη θξππηνγξάθνη θαη νη θπβεξλεηηθέο 



36 

αξρέο δηεξεπλνχζαλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά ελφο ζρήκαηνο γλσζηνχ σο παξαθαηαζήθε 

θιεηδηνχ. Ο φξνο “παξαθαηαζήθε” ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε κηα ξχζκηζε φπνπ 

θάπνηνο εκπηζηεχεηαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ζε κηα ηξίηε πιεπξά, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα ην παξαδψζεη ζε κηα δεχηεξε πιεπξά θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ελνηθηαζηήο γεο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνο θχιαμε έλα πνζφ ζε 

έλαλ ζπκβνιαηνγξάθν, ν νπνίνο κπνξεί λα ην παξαδψζεη ζην γαηνθηήκνλα ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. ην ρψξν ηεο θξππηνγξαθίαο, ν φξνο 

ζεκαίλεη φηη ε Αιίθε θαηαζέηεη σο παξαθαηαζήθε έλα αληίγξαθν ηνπ ηδησηηθνχ 

θιεηδηνχ ηεο ζε έλαλ αλεμάξηεην, αμηφπηζην κεζνιαβεηή, ν νπνίνο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα ην παξαδψζεη ζηελ αζηπλνκία, αλ ππάξμνπλ επαξθή ηεθκήξηα 

φηη ε Αιίθε ελεπιάθε ζε εγθιεκαηηθή ελέξγεηα. 

 Ζ πην δηάζεκε δνθηκή ηνπ θξππηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθαηαζήθεο 

θιεηδηνχ ήηαλ ην AEES - American Escrowed Encryption Standard ( Ακεξηθαληθφ 

Μέηξν Κξπηπνγξάθεζεο Παξαθαηαζήθεο), πνπ πηνζεηήζεθε ην 1994. ζηφρνο ήηαλ 

λα ελζαξξπλζεί ε πηνζέηεζε δχν ζπζηεκάησλ θξππηνγξάθεζεο ζηηο ηειεθσληθέο 

επηθνηλσλίεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο κέζσ ππνινγηζηή, κε ηηο νλνκαζίεο αληίζηνηρα, 

clipper (ηζνζηαζκηζηήο) θαη capstone (επηζηέγαζκα). Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

θξππηνγξάθεζε ηχπνπ clipper, ε Αιίθε ζα έπξεπε λα αγνξάζεη κηα ηειεθσληθή 

ζπζθεπή κε έλα πξν – εγθαηεζηεκέλν θχθισκα ην νπνίν ζα πεξηείρε ηα ζηνηρεία ηνπ 

κπζηηθνχ ηδησηηθνχ ηεο θιεηδηνχ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα αγφξαδε ηελ εηδηθή απηή 

ζπζθεπή, έλα αληίγξαθν ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ζα ρσξηδφηαλ ζε δχν ίζα κέξε, ην 

θαζέλα απφ ηα νπνία ζα δηαβηβαδφηαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκνζπνλδηαθέο αξρέο γηα 

απνζήθεπζε. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ππνζηήξηδε φηη ε Αιίθε ζα είρα πξφζβαζε 

ζε αζθαιή θξππηνγξάθεζε θαη ην ηδσηηθφ ηεο απφξξεην ζα παξαβηαδφηαλ κφλν αλ νη 

ππεχζπλνη γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ήηαλ ζε ζέζε λα πείζνπλ θαη ηηο δχν 

νκνζπνλδηαθέο αξρέο φηη ππήξρε λνκηθή βάζε γηα λα απνθηήζνπλ ην ππφ 

παξαθαηαζήθε ηδησηηθφ ηεο θιεηδί. 

 Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηνχζε ηα ζπζηήκαηα clipper θαη 

capstone γηα ηηο δηθέο ηεο επηθνηλσλίεο θαη ππνρξέσζε ηηο εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαλ 

ζε θπβεξλεηηθέο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ ην AEES. Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο 

θαη νη ηδηψηεο ήηαλ ειεχζεξνη λα ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο κνξθέο θξπηπνγξάθεζεο, 

φκσο ε θπβέξλεζε πίζηεπε φηη ην AESS ζα γηλφηαλ βαζκηαία ν αγαπεκέλνο ηχπνο 

θξππηνγξάθεζεο ηνπ έζλνπο. Χζηφζν, ε πνιηηηθή απηή δελ ηειεζθφξεζε. Ζ ηδέα ηεο 

παξαθαηαζήθεο θιεηδνχ θέξδηζε ειάρηζηνπο ππνζηεξηθηέο εθηφο ηεο θπβέξλεζεο. 

ηνπο ππέξκαρνπο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ δελ άξεζε ε ηδέα ηνπ λα θαηέρνπλ νη 

νκνζπνλδηαθέο αξρέο ηα θξπηπνγξαθηθά θιεηδηά ηνπ θάζε πνιίηε – ηα παξνκνίαδαλ 

κε ηα αιεζηλά θιεηδηά θαη ξσηνχζαλ πψο ηα έλησζε ν θφζκνο αλ ε θπβέξλεζε θαηείρε 

ηα θιεηδηά φισλ ησλ ζπηηηψλ καο. Οη εηδηθνί ηεο θξππηνγξαθίαο επηζήκαηλαλ φηη 

αξθνχζε έλαο θαη κφλν δηεθζαξκέλνο ππάιιεινο γηα λα ππνλνκεχζεη φιν ην 

ζχζηεκα, πνπιψληαο ηα ππφ παξαθαηαζήθε θιεηδηά ζην κεγαιχηεξν πιεηνδφηε. 

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο αλεζπρνχζαλ γηα ην ζέκα ηνπ απνξξήηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κηα 
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επξσπατθή επηρείξεζε ζηελ Ακεξηθή ίζσο λα θνβφηαλ φηη ηα κελχκαηά ηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνθιέπηνληαη απφ ακεξηθαλνχο εκπνξηθνχο αμησκαηνχρνπο, πνπ ζα 

επηρεηξνχζαλ έηζη λα απνθηήζνπλ κπζηηθά ηα νπνία ζα έδηλαλ πξνβάδηζκα ζηνπο 

ακεξηθαλνχο αληαγσληζηέο ηεο.  

 Παξά ηελ απνηπρία ηνπ AESS, πνιιέο θπβεξλήζεηο παξακέλνπλ πεπεηζκέλεο 

φηη ε παξαθαηαζήθε θιεηδηνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά, ππφ ηνλ φξν 

λα είλαη ηα θιεηδηά επαξθψο πξνζηαηεπκέλα θαη λα ππάξρνπλ ερέγγπα πνπ ζα 

θαζεζπράδνπλ ην θνηλφ φηη ην ζχζηεκα δελ είλαη αλνηρηφ ζε θπβεξλεηηθέο 

θαηαρξήζεηο. Παξφηη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε απέζπξε ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ 

παξαθαηαζήθε θιεηδηνχ, πνιινί ππνπηεχνληαη φηη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ζα 

επηρεηξήζεη θαη πάιη λα εηζαγάγεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηεο. Όζηεξα κάιηζηα απφ 

ηελ απνηπρία ηεο πξναηξεηηθήο παξαθαηαζήθεο, ίζσο νη θπβεξλήζεηο λα ζθεθηνχλ λα 

ηε ζεζπίζνπλ σο ππνρξεσηηθή. ην κεηαμχ, ε θηινθξππηνγξαθηθή παξάηαμε 

εμαθνινπζεί λα αληηκάρεηαη ηελ παξαθαηαζήθε θιεηδηνχ.  

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηιέμνπλ λα εθαξκφζνπλ νη θπβεξλήζεηο, ψζηε λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο αλεζπρίεο 

ησλ θηιειεχζεξσλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

λφκνπ. Σν πνηα επηινγή ηειηθά ζα πξνηηκήζνπλ δελ είλαη θαζφινπ ζαθέο, επεηδή 

απηή ηε ζηηγκή ε θξππηνγξαθηθή πνιηηηθή είλαη ηδηαίηεξα ξεπζηή. Μηα ζπλερήο ξνή 

γεγνλφησλ αλά ηνλ θφζκν επεξεάδεη δηαξθψο ηε δηακάρε γηα ηελ θξππηνγξάθεζε. 

 Μία πάλησο πηπρή ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

θαίλεηαη βέβαηε θαη απηή είλαη ε αλάγθε γηα πηζηνπνηεηηθέο αξρέο. Αλ ε Αιίθε ζέιεη 

λα ζηείιεη έλα αζθαιέο ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε έλα λέν θίιν ηεο, ηνλ Εαθ, ρξεηάδεηαη 

ην δεκφζην θιεηδί ηνπ. Θα κπνξνχζε λα ηνπ δεηήζεη λα ηεο ην ζηείιεη κέζσ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ. Γπζηπρψο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ππνθιέςεη ε Δχα ην γξάκκα ηνπ 

Εαθ πξνο ηελ Αιίθε, λα ην θαηαζηξέςεη θαη λα πιαζηνγξαθήζεη έλα λέν γξάκκα, ην 

νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πεξηέρεη ην δηθφ ηεο δεκφζην θιεηδί αληί γηα ηνπ Εαθ. 

ηε ζπλέρεηα ε Αιίθε κπνξεί λα ζηείιεη έλα εκπηζηεπηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνλ 

Εαθ, αιιά ελ αγλνία ηεο ζα ην έρεη θξππηνγξαθήζεη κε ην δεκφζην θιεηδί ηεο Δχαο. 

Αλ ε Δχα θαηνξζψζεη λα ππνθιέςεη ε Δχα ην γξάκκα ηνπ Εαθ πξνο ηελ Αιίθε, λα ην 

θαηαζηξέςεη θαη λα πιαζηνγξαθήζεη έλα λέν γξάκκα, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζα πεξηέρεη ην δηθφ ηεο δεκφζην θιεηδί αληί γηα ηνπ Εαθ. ηε ζπλέρεηα ε Αιίθε 

κπνξεί λα ζηείιεη έλα εκπηζηεπηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνλ Εαθ, αιιά ελ αγλνία 

ηεο ζα ην έρεη θξππηνγξαθήζεη κε ην δεκφζην θιεηδί ηεο Δχαο. Αλ ε Δχα θαηνξζψζεη 

λα ππνθιέςεη απηφ ην κήλπκα, εχθνια ζα κπνξεί λα ην απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα ην 

δηαβάζεη. Με άιια ιφγηα, έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θξππηνγξαθία δεκφζηνπ θιεηδηνχ είλαη ην πψο κπνξεί θαλείο λα είλαη βέβαηνο φηη 

δηαζέηεη ην γλήζην δεκφζην θιεηδί ηνπ πξνζψπνπ κε ην νπνίν επηζπκεί λα 

επηθνηλσλήζεη. Οη πηζηνπνηεηηθέο αξρέο είλαη νξγαλψζεηο νη νπνίεο ζα βεβαηψλνπλ 

φηη έλα δεκφζην θιεηδί φλησο αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Μηα 
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πηζηνπνηεηηθή αξρή ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη κηα ζπλάληεζε πξφζσπν κε πξφζσπν 

κε ηνλ Εαθ, γηα λα επηβεβαηψζεη φηη έρεη θαηαρσξίζεη ζσζηά ην δεκφζην θιεηδί ηνπ. 

Αλ ε Αιίθε εκπηζηεχεηαη ηελ ελ ιφγσ αξρή, κπνξεί λα πάξεη απφ απηήλ ην δεκφζην 

θιεηδί ηνπ Εαθ θαη λα είλαη ζίγνπξε φηη είλαη ην γλήζην. 

 Πην πάλσ εμεγήζακε πσο ε Αιίθε ζα κπνξνχζε λα αγνξάδεη κε αζθάιεηα 

πξντφληα απφ ην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί κηαο εηαηξείαο γηα λα 

θξππηνγξαθήζεη ην έληππν παξαγγειίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ζα ην έθαλε 

κφλν αλ ην δεκφζην θιεηδί είρε επηβεβαησζεί απφ κηα πηζηνπνηεηηθή αξρή. Σν 1998, ε 

πξψηε εηαηξεία ζηελ αγνξά, ζην ρψξν ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηαλ ε Verisign, πνπ κέζα 

ζε ηέζζεξα κφιηο ρξφληα αχμεζε ην θεθάιαηφ ηεο ζε 30 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη 

πηζηνπνηεηηθέο αξρέο, πέξαλ ηνπ λα δηαζθαιίδνπλ αμηφπηζηε θξππηνγξάθεζε 

επηβεβαηψλνληαο ηα δεκφζηα θιεηδηά, κπνξνχλ επίζεο λα εγγπψληαη ηε γλεζηφηεηα 

ππνγξαθψλ. Σν 1998, ε Baltimore Technologies ηεο Ηξιαλδίαο πηζηνπνίεζε ηηο 

ππνγξαθέο ηνπ πξνέδξνπ Μπηι Κιίληνλ θαη ηνπ Ηξιαλδνχ πξσζππνπξγνχ Μπέξηη 

Άρεξλ, πξάγκα πνπ επέηξεςε ζηνπο δχν εγέηεο λα ππνγξάςνπλ ςεθηαθά έλα θνηλφ 

αλαθνηλσζέλ ζην Γνπβιίλν. 

 Οη πηζηνπνηεηηθέο αξρέο δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε θίλδπλν γηα ηελ 

αζθάιεηα. Απιψο ζα δεηνχζαλ απφ ηνλ Εαθ λα απνθαιχςεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ην θαηαζηήζνπλ έγθπξν ζε φζνπο ζα επηζπκνχζαλ λα ηνπ 

ζηείινπλ θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο άιιεο εηαηξείεο, 

γλσζηέο σο TTP [Trusted Third parties (Δκπηζηεπκέλα Σξίηα Μέξε)], νη νπνίεο 

παξέρνπλ κηα πην ακθηιεγφκελε ππεξεζία, ηε ιεγφκελε αλάθηεζε θιεηδηνχ. 

Φαληαζζείηε κηα λνκηθή εηαηξεία πνπ πξνζηαηεχεη φια ηεο ηα δσηηθά έγγξαθα 

θξππηνγξαθψληαο ηα κε ην δηθφ ηεο δεκφζην θιεηδί, ψζηε κφλν  ε ίδηα λα κπνξεί λα 

απνθξππηνγξαθεί κε ην ηδησηηθφ ηεο θιεηδί. Ση γίλεηαη φκσο αλ ν ππάιιεινο πνπ έρεη 

απνζεθεχζεη ην ηδησηηθφ θιεηδί ην μεράζεη, ην ζθάζεη κε απηφ ή ζθνησζεί ζε ηξνραίν; 

Οη θπβεξλήζεηο ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία εηαηξεηψλ TTP, νη νπνίεο θξαηνχλ 

αληίγξαθα φισλ ησλ θιεηδηψλ. ε απηήλ  ηελ πεξίπησζε, κηα εηαηξεία πνπ ζα ράζεη 

ην ηδησηηθφ θιεηδί ηεο, κπνξεί λα ην αλαθηήζεη εξρφκελε ζε επαθή κε ηελ TTP ηεο. 

 Οη εηαηξείεο TTP απνηεινχλ ζεκείν ακθηιεγφκελν, επεηδή έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα ηδησηηθά θιεηδηά ησλ πειαηψλ ηνπο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηα 

κελχκαηά ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο, δηαθνξεηηθά είλαη εχθνιν λα 

ππάξμνπλ θαηαρξήζεηο. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη TTP είλαη ζηελ νπζία κηα 

κεηελζάξθσζε ηεο παξαθαηαζήθεο θιεηδηνχ θαη φηη νη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα κπνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα πηέζνπλ ηηο TTP λα ηνπο 

παξαδψζνπλ ηα θιεηδηά ελφο πειάηε ζηα πιαίζηα κηαο αζηπλνκηθήο έξεπλαο. Άιινη 

πάιη ζεσξνχλ φηη νη TTP απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαίζζεηεο ππνδνκήο 

ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ.  



39 

  Καλείο δε κπνξεί λα πξνθεηέςεη πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ησλ TTP ζην κέιινλ, 

νχηε λα πξνθεηέςεη κε βεβαηφηεηα ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε θξππηνγξαθηθή πνιηηηθή 

ζε δέθα ρξφληα απφ ζήκεξα. Πηζαλφηαηα, ε θηινθξππηνγξαθηθή παξάηαμε ζα 

θεξδίζεη αξρηά ηε κάρε, θπξίσο επεηδή θακία ρψξα δε ζα ζέιεη λα έρεη 

θξππηνγξαθηθνχο λφκνπο πνπ λα απαγνξεχνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Αλ φκσο 

απηή ε πνιηηηθή απνδεηρζεί εζθαικέλε, ζα ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα νη λφκνη λα 

αιιάμνπλ. Αλ εθδεισζεί κηα ζεηξά απφ απνηξφπαηεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη νη 

ππεχζπλνη γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ απνδείμνπλ φηη νη παγηδεχζεηο ηειεθψλσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηηο είραλ απνηξέςεη, ηφηε νη θπβεξλήζεηο ζα θεξδίζνπλ γξήγνξα ηε 

ζπκπάζεηα ηνπ θνηλνχ ππέξ κηαο πνιηηηθήο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαθαηαζήθε 

θιεηδηνχ. ινη νη ρξήζηεο ηζρπξήο θξππηνγξάθεζεο ζα ππνρξεσζνχλ λα θαηαζέζνπλ 

ηα θιεηδηά ηνπο ζε έλαλ αληηπξφζσπν παξαθαηαζήθεο θιεηδηνχ θαη επνκέλσο 

νπνηνζδήπνηε ζηείιεη έλα κήλπκα θξππηνγξαθεκέλν κε κε θαηαηεζεηκέλν θιεηδί, ζα 

παξαβηάδεη ην λφκν. Αλ ε πνηλή γηα έλα ηέηνην αδίθεκα είλαη αξθεηά απζηεξή, νη 

ππεχζπλνη γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν. 

Αξγφηεξα, αλ νη θπβεξλήζεηο θαηαρξαζηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ζπλδέεηαη κε έλα 

ζχζηεκα παξαθαηαζήθεο θιεηδηνχ, ην θνηλφ ζα απαηηήζεη ηελ επάλνδν ζηελ 

θξππηνγξαθηθή ειεπζεξία θαη ην εθθξεκέο ζα θηλεζεί πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Με δπν ιφγηα, ηίπνηε δε καο εκπνδίδεη λα αιιάδνπκε ηελ πνιηηηθή καο αλάινγα κε ην 

πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θιίκα. Ο απνθαζηζηηθφο παξάγσλ ζα είλαη ην 

πνηνλ θνβνχληαη πεξηζζφηεξν νη πνιίηεο – ηνπο θαθνπνηνχο ή ηελ θπβέξλεζε.   

 

 

3.4 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ RSA 
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 Σν ζρήκα δείρλεη ηε ζπλήζε δνκή ηνπ θξππηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

δεκφζην θιεηδί (public key digital encryption scheme), φπσο ην ζχζηεκα R.S.A. Απφ 

ηα αξρηθά ησλ κειεηεηψλ πνπ ην δεκνζίεπζαλ ην 1978 R.L. Rivest, A. Shamir θαη 

L.M. Adleman. 

 Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα καο πεξηγξάςεη θαη ηελ απνζηνιή ελφο 

κελχκαηνο – θσηνγξαθίαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ θάπνην δηαζηεκφπινην πνπ 

πιεζηάδεη ην Γία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη δε ρξεηαδφκαζηε θιεηδηά, ην ξφιν ηνπ 

θαθνχ παίδεη ν ζφξπβνο πνπ κεηαβάιιεη ηκήκαηα ηνπ κελχκαηνο, ην πξφβιεκα ηνπ 

παξαιήπηε είλαη λα δηνξζψζεη ηα ιάζε πνπ δεκηνχξγεζε ν ζφξπβνο ζην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο ψζηε λα αλαθηήζεη ην αξρηθφ κήλπκα. 

 Έζησ φηη ην αξρηθφ κήλπκα είλαη ε αθνινπζία 1101 θαη ην θιεηδί πξνζζέηεη 

θαηά κέηξν 2 ηνλ αξηζκφ 0011 ζην κήλπκα, δίλνληαο ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα 

1110, πνπ ν παξαιήπηεο γλσξίδνληαο ην θιεηδί ζα απνθξππηνγξαθήζεη θη έηζη ζα 

πάξεη ην αξρηθφ κήλπκα. Ο “θαθφο” πνπ έρεη επέκβεη ζην δίαπιν επηθνηλσλίαο δε 

κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα εθηφο αλ έρεη ην θιεηδί. Μάιηζηα δε 

γλσξίδεη θαλ φηη ππάξρεη κήλπκα ζην δίαπιν ή αλ δηέξρνληαη απφ ην δίαπιν ηπραία 0 
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ή 1. Ζ απφθξπςε ηεο κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ θπθινθνξίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζην ζχζηεκα ηνπ ζρήκαηνο. Πνιιέο ερζξηθέο ελέξγεηεο έρνπλ πξνδνζεί απιά 

απφ ηελ απφηνκε αχμεζε ηνπ φγθνπ πιεξνθνξίαο. 

 ην θξππηνζχζηεκα RSA, ν ρξήζηεο επηιέγεη δχν κεγάινπο δηαθνξεηηθνχο 

πεξηηηνχο πξψηνπο αξηζκνχο p, q θαη ππνινγίδεη ην N = p · q. Ο ρξήζηεο δηαιέγεη 

έλαλ αθέξαην e ηέηνηνλ ψζηε: 

    (e, θ(Ν)) = 1 

θαη ππνινγίδεη έλαλ d ψζηε: 

    e · d = 1 (mod θ(Ν)) 

 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Δπεθηεηακέλν Δπθιείδεην αιγφξηζκν. 

 ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο δεκνζηνπνηεί ηα e θαη N (δεκφζην θιεηδί ηνπ) θαη 

θξαηά απφξξεηα ηα d, p, q. Ζ θξππηνγξάθεζε θαη ε απνθξππηνγξάθεζε γίλνληαη σο 

εμήο: 

  Δ(x) = x
e
 mod N,   D(y) = y

d
 mod N. 

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο: Αθνχ ην Ν 

είλαη ην γηλφκελν ησλ δχν πξψησλ αξηζκψλ, p, q, ζα ηζρχεη: θ(Ν) = (p-1)(q-1). Έηζη, 

αλ θάπνηνο γλσξίδεη ηα p θαη q, κπνξεί εχθνια λα ππνινγίζεη ην θ(Ν) θαη επνκέλσο 

θαη ην d. Αθφκε, κία θαιή επηινγή γηα ην δεκφζην εθζέηε e είλαη θάπνηνο πξψηνο 

αξηζκφο > max(p,q).  

 Απνκέλεη λα δεηρζεί φηη ε ζπλάξηεζε D είλαη αληίζηξνθε ηεο E: 

   D(E(x)) = x. 

Δίλαη E(D(x)) = E(x
d 

 mod N) = x
e·d

 mod N. Αθνχ e · d ≡ 1 (mod θ(Ν)), ππάξρεη 

αθέξαηνο k ηέηνηνο ψζηε 

   e ∙ d = 1 + k ∙ θ(Ν). 

πλεπψο γηα x € U(ZN
*
), ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεψξεκα ηνπ Euler: 

 

 E(D(x)) = x
e∙d

 mod N = x
1+k∙θ(Ν) 

mod N =  

   = x ∙ x
k∙θ(Ν)

 mod N = x ∙ (x
θ(Ν)

)
k
 mod N = x mod N. 

 Δηδηθά γηα ην RSA κπνξεί κε αλάινγν ηξφπν λα απνδεηρζεί φηη ηζρχεη θαη 

E(D(x)) = x. Σν γεγνλφο απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο.  
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 Ο αιγφξηζκνο RSA ζηεξίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε E(x) = x
e 

mod N, ε νπνία 

δερφκαζηε φηη είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο, ρσξίο απηφ λα έρεη απνδεηρηεί. Γελ ππάξρεη 

γλσζηφο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο γηα λα αληηζηξέςεη θαλείο ηε ζπλάξηεζε RSA, φηαλ 

ε θαηαπαθηή d δελ είλαη γλσζηή. 

 Ζ θξππηαλάιπζε ελφο ζπζηήκαηνο RSA κπνξεί λα αλαρζεί ζε 

παξαγνληνπνίεζε (factoring). Πξάγκαηη, έζησ φηη κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ζε 

πξψηνπο παξάγνληεο ην N = p ∙ q. Σφηε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην θ(Ν) = θ(p ∙ q) 

= (p-1)(q-1). Αλ μέξνπκε ην θ(Ν) είλαη εχθνιν λα βξνχκε έλα d (εθζέηε 

θξππηνγξάθεζεο), ηέηνην ψζηε e ∙ d ≡ 1 (mod θ(Ν)), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

Δπεθηεηακέλν Δπθιείδεην αιγφξηζκν. Σειηθά, κπνξνχκε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε 

ην θξππηνγξαθεκέλν y, κε x = y
d
 mod N.  

 Έηζη, ε αληηγξαθή ηεο ζπλάξηεζεο RSA κπνξεί λα αλαρζεί ζε 

παξαγνληνπνίεζε. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε παξαγνληνπνίεζε κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ 

αληηζηξνθή κηαο ζπλάξηεζεο RSA (ζηελ πεξίπησζε απηή, ε θξππηαλάιπζε ελφο 

ζπζηήκαηνο RSA ζα ήηαλ ηζνδχλακε κε ηελ παξαγνληνπνίεζε), είλαη επνκέλσο 

πηζαλφ λα ππάξρνπλ άιινη πην άκεζνη ηξφπνη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ελφο 

θξππηνζπζηήκαηνο RSA, ρσξίο ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ Ν. 

 Θα πξνζπαζήζνπκε λα ππνινγίζνπκε ην θ(Ν) κε θάπνηνλ ηξφπν, θάηη πνπ ζα 

επέηξεπε απηνκάησο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ d θαη άξα ην ζπάζηκν ηνπ RSA). Σφηε, 

φκσο, ζα ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ππνινγίζνπκε ηνπο αξηζκνχο p, q, ιχλνληαο ηηο 

εμηζψζεηο: 

 

     N = p ∙ q 

     θ(Ν) = (p-1)(q-1) 

 Αλ αληηθαηαζηήζνπκε q = N/p ζηε δεχηεξε εμίζσζε, ηφηε έρνπκε κηα 

δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε γηα ην p: 

 

  p
2
 – (N – θ(Ν) + 1) p + N = 0. 

 Οη δχν ιχζεηο απηήο ηεο εμίζσζεο ζα είλαη p θαη q, νη δχν παξάγνληεο ηνπ Ν. 

Παξαηεξνχκε, ινηπφ, φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θ(Ν) δε κπνξεί λα είλαη επθνιφηεξνο 

απφ ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ Ν. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη ην ζπάζηκν ηνπ RSA κε 

ππνινγηζκφ ηνπ εθζέηε απνθξππηνγξάθεζεο d είλαη κάιινλ δχζθνιν: αλ ππάξρεη 

έλαο αιγφξηζκνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ d ελφο ζπζηήκαηνο RSA, ηφηε κπνξνχκε λα 

ζρεδηάζνπκε έλαλ πηζαλνηηθφ αιγφξηζκν Las Vegas γηα ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ Ν. 
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Απηφο ν Las Vegas αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εθζέηε d σο καληείν (oracle). 
6
  

 Έηζη, πξνθχπηεη ην εμήο ζεψξεκα: Έλαο αιγφξηζκνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εθζέηε απνθξππηνγξάθεζεο d ζε έλα θξππηνζχζηεκα RSA κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

πηζαλνηηθφ αιγφξηζκν γηα ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ Ν. Ο πηζαλνηηθφο αιγφξηζκνο 

παξαγνληνπνίεζεο δηαιέγεη αξηζκνχο w € ZN
*
. Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ κηα ηπραία 

επηινγή ηνπ w < N ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε (w, N) > 1, ηφηε κπνξεί λα γίλεη ακέζσο ε 

παξαγνληνπνίεζε ηνπ Ν. Άξα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη (w, N) = 1. 

 Αλ κπνξεί λα βξεζεί κηα κε ηεηξηκκέλε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 1 (mod N), ηφηε 

επίζεο κπνξνχκε λα παξαγνληνπνηήζνπκε εχθνια ην Ν. Μηα κε ηεηξηκκέλε 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 1 (mod N) είλαη έλαο αξηζκφο u κε ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

   u ≠ ± 1 (mod N)   θαη   u
2
 ≡ 1 (mod N). 

 Ζ ηζνηηκία  x
2
 ≡ 1 (mod p)  έρεη δχν ιχζεηο modulo p: ± 1 (mod p). κνηα, ε 

ηζνηηκία x
2
 ≡ 1 (mod q) έρεη δχν ιχζεηο modulo q:  ± 1 (mod q).  

 

 

3.5 ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑΚΡΗΣΟΤ ΛΟΓΑΡΗΘΜΟΤ 

 Πξνηνχ νξίζνπκε ην πξφβιεκα, ππελζπκίδνπκε φηη είλαη εχθνιν γηα θάπνηνλ 

λα ππνινγίζεη ην b
x
 γηα θάπνην κεγάιν x ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν. Αλ, φκσο, καο 

δψζνπλ έλαλ αξηζκφ y, ν νπνίνο είλαη ηεο κνξθήο b
x
 (ζεσξνχκε ην b γλσζηφ), είλαη 

εχθνιν λα ππνινγίζνπκε ην κνλαδηθφ x ηέηνην ψζηε y = b
x
; Με άιια ιφγηα ππάξρεη 

αιγφξηζκνο πνπ λα ππνινγίδεη ην x = logby ζε «ινγηθφ» ρξφλν; Ζ επίιπζε ηεο 

παξαπάλσ εμίζσζεο ζην p, γηα p πξψην, είλαη ην Πξφβιεκα Γαθξηηνχ Λνγαξίζκνπ 

θαη ε απάληεζε ζην ηειεπηαίν εξψηεκα είλαη αξλεηηθή κε βάζε φζα γλσξίδνπκε 

κέρξη ηψξα, αλ επηιέμνπκε θαηάιιεια ηα ζψκα ζην νπνίν εξγαδφκαζηε, δειαδή αλ 

ην p έρεη ηνπιάρηζηνλ 150 ςεθία θαη ην p-1 έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ «κεγάιν» πξψην 

παξάγνληα.  

 Οπιζμόρ: Έζησ G κία πεπεξαζκέλε θπθιηθή νκάδα ηάμεο n, α έλαο 

γελλήηνξαο ηεο G θαη β є G. Ο Γηαθξηηφο Λνγάξηζκνο ηνπ β ζηε βάζε α, πνπ 

ζπκβνιίδεηαη logαβ είλαη ν κνλαδηθφο αθέξαηνο x, 0 ≤ x ≤ n-1, ηέηνηνο ψζηε β = α
x
.  

 Οπιζμόρ: Σν Πξφβιεκα Γηαθξηηνχ Λνγαξίζκνπ είλαη ην παξαθάησ: 

Γίλνληαη: έλαο πξψηνο αξηζκφο p, έλαο γελλήηνξαο α ηνπ Zp
*
 θαη έλα ζηνηρείν β є Zp

*
. 

                                                           
6 Αιγφξηζκνο Las Vegas είλαη έλαο πηζαλνηηθφο αιγφξηζκνο, ν νπνίνο είηε δίλεη κηα απάληεζε πνπ 

είλαη πάληα ζσζηή ή ηειεηψλεη ρσξίο λα δψζεη θακία απάληεζε κε κηα κηθξή πηζαλφηεηα ε. 
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Εεηείηαη: Να βξεζεί αθέξαηνο x, 0 ≤ x ≤ p-2, ηέηνηνο ψζηε α
x
 ≡ b (mod p). 

Ζ δπζθνιία ηνπ Πξνβιήκαηνο Γηαθξηηνχ Λνγαξίζκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ 

ηελεπηινγή ηνπ γελλήηνξα α ηνπ Zp
*
. 

 

 

3.6 ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΧΝ DIFFIE – HELLMAN 

 Σν πξφβιεκα ηνπ Γηαθξηηνχ Λνγαξίζκνπ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο Αξηζκψλ κε άκεζεο εθαξκνγέο ζηελ Κξππηνγξαθία. Έλα 

άιιν πξφβιεκα κε ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζε θξππηνζπζηήκαηα θαη πξσηφθνιια 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ είλαη ην Πξφβιεκα ησλ Diffie – Hellman. Γηαηππψζεθε απφ 

ηνπο Whitfield Diffie θαη Martin Hellman ην 1976 ζε κία δεκνζίεπζε κε ηίηιν “New 

Directions in Cryptography” πνπ απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο 

θξππηνγξαθίαο.  

Οπιζμόρ: Σν Πξφβιεκα ησλ Diffie –Hellman είλαη ην παξαθάησ: 

Γίλνληαη: έλαο πξψηνο αηζκφο p, έλαο γελλήηνξαο α ηνπ Zp
* 

θαη ηα ζηνηρεία α
α
 mod p, 

α
b
 mod p є Zp

*
.  

Εεηείηαη: Να βξεζεί ην α
αb

 mod p. 

 Πξάγκαηη, αλ ζέζσ x = α
α
 mod p θαη y = α

b
 mod p, ηφηε ζα είλαη α = logαx θαη 

b = logαy. Αλ επνκέλσο κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην Πξφβιεκα ηνπ Γηαθξηηνχ 

Λνγαξίζκνπ, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηα α, b, άξα θαη ην α
αb

 mod p. 

 

Ππυηόκολλο Ανηαλλαγήρ Κλειδιού Diffie – Hellman 

1. Αξρηθά δεκνζηεχεηαη έλαο πξψηνο αξηζκφο p, θαηάιιεια επηιεγκέλνο (ψζηε λα 

θαζίζηαηαη «αδχλαηε» ε επίιπζε ηνπ αληίζηνηρνπ Πξνβιήκαηνο Γηαθξηηνχ 

Λνγαξίζκνπ) θαη έλαο γελλήηνξαο α ηνπ Zp
*
 (2 ≤ α ≤ p-2). ηελ πξάμε απηά κπνξνχλ 

λα πεξηέρνληαη ζην πξψην κήλπκα. 

2. Ζ Α επηιέγεη έλαλ ηπραίν αθέξαην x πνπ ην γλσξίδεη κφλν απηή θαη ζηέιλεη ζηνλ Β 

ην κήλπκα: α
x
 mod p.  

3. Ο Β επηιέγεη έλαλ ηπραίν αθέξαην Y πνπ ην γλσξίδεη κφλν απηφο θαη ζηέιλεη ζηελ 

Α ην κήλπκα: α
y
 mod p. 

4. Ο Β ιακβάλεη ην α
x
 θαη ππνινγίδεη ην Κ = (α

x
)

y
. 

5. Ζ Α ιακβάλεη ην α
y
 θαη ππνινγίδεη ην (α

y
)

x
 = Κ. 
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3.7 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ EL GAMAL 

 Σν θξππηνζχζηεκα ElGamal είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά θξππηνζπζηήκαηα 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη ζηεξίδεηαη ζην Πξφβιεκα ηνπ Γηαθξηηνχ Λνγαξίζκνπ.    

 Τπνζέηνπκε φηη ε Α ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη ιακβάλνληαο θείκελα 

θξππηνγξαθεκέλα κε ην ElGamal. Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν δεκφζην θιεηδί θαη ην αληίζηνηρν ηδησηηθφ. ηε 

ζπλέρεηα ε Α κπνξεί είηε λα δεκνζηεχζεη ην θιεηδί ηεο ζε κία ιίζηα κε δεκφζηα 

θιεηδηά είηε λα ην ζηείιεη απεπζείαο ζε εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ζέιεη λα 

επηθνηλσλήζεη. 

 

 

Δημιοςπγία κλειδιού για ηο κπςπηοζύζηημα ElGamal 

 

H A επηιέγεη έλαλ κεγάιν πξψην αξηζκφ p θαη έλαλ γελλήηνξα α ηνπ Zp
*
. 

 

Δπηιέγεη έλαλ ηπραίν αθέξαην α, ηέηνην ψζηε 1 ≤ α ≤ p-2, θαη ππνινγίδεη ην α
α
 mod p. 

 

Σν δεκφζην θιεηδί ηεο Α είλαη ην (p, α, α
α
) θαη ην ηδησηηθφ ηεο θιεηδί είλαη ην α. 

 Αο ππνζέζνπκε έζησ φηη ν Β ζέιεη λα ζηείιεη έλα θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα 

ζηελ Α. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 

Κξππηνγξάθεζε: Ο Β πξέπεη λα θάλεη ηα παξαθάησ: 

   

 Βξίζθεη ην «απζεληηθφ» δεκφζην θιεηδί ηεο Α δειαδή ην (p, α, α
α
). 

 Κσδηθνπνηεί ην κήλπκα έηζη ψζηε λα εθθξάδεηαη σο έλαο αθέξαηνο m, 0 ≤ m 

≤ p-1  

 Δπηιέγεη έλαλ ηπραίν αθέξαην k, 1 ≤ k ≤ p-2 

 Τπνινγίδεη ηα γ = α
k
 mod p θαη δ = m · (α

α
)
k
 mod p. 

 ηέιλεη ζηελ Α ην Κξππηνγξαθεκέλν Κείκελν. 

 



46 

Απνθξππηνγξάθεζε: Ζ Α γηα λα αλαθηήζεη ην απιφ θείκελν m απφ ην c πξέπεη λα 

θάλεη ηα παξαθάησ: 

 

 Υξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηεο θιεηδί α, γηα λα ππνινγίζεη ην γ
-α

 (=α
-αk

). 

 Αλαθηά ην m ππνινγίδνληαο ην: γ
-α

 ∙ δ ≡ α
αk

mα
αk 

≡ m (mod p). 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ ΣΟ ΚΡΤΠΣΟΤΣΗΜΑ ElGamal 

Αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ην κήλπκα c πνπ ζηέιλεη ν Β ζηελ Α δελ είλαη παξά 

ην απιφ θείκελν m πνπ «θνξάεη» κία κάζθα, δειαδή ην δ, θαη έλα ζηνηρείν γηα ην 

ηπραίν k, δειαδή ην γ, πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ε Α γηα λα βγάιεη ηε κάζθα απφ ην 

απιφ θείκελν. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γ
-α

 ζην βήκα (i) ηεο απνθξππηνγξάθεζεο ε Α αξθεί 

λα ππνινγίζεη ην γ
p-1-α

 = γ
-α

. 

Ζ πλάξηεζε Κξππηνγξάθεζεο ηνπ ElGamal είλαη ηπραηνπνηεκέλε. Με ηνλ 

φξν απηφ ελλννχκε φηη ε πλάξηεζε Κξππηνγξάθεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηπραία 

επηιεγκέλν αθέξαην K. Έηζη απφ έλα Απιφ Κείκελν κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιά 

δηαθνξεηηθά θξππηνγξαθεκέλα θείκελα, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αζθάιεηά ηνπ. 

Δίλαη ελ ηνχηνηο πνιχ ζεκαληηθφ λα επηιέγνληαη δηαθνξεηηθνί ηπραίνη k γηα θάζε 

θξππηνγξαθεκέλν θείκελν πνπ ζηέιλεηαη. 

Ζ αζθάιεηα ηνπ Κξππηνζπζηήκαηνο ElGamal βαζίδεηαη ζηε δπζθνιία ηνπ 

Πξνβιήκαηνο ησλ Diffie – Hellman. 

Σέινο, ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ p ζπλίζηαηαη ζε επηινγή ελφο πξψηνπ 

αξηζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ «κεγάιν» παξάγνληα θαη κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 768 

bits.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

 

ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΑ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΧΝ 

ΚΑΜΠΤΛΧΝ 

 

 

 

 

 

4.1 ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΔ ΚΑΜΠΤΛΔ - ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Ζ θξππηνγξαθία ειιεηπηηθψλ θακππιψλ είλαη κηα ζρεηηθά λέα επηζηήκε, ε 

νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα παγθφζκηα αζθάιεηα.  

 Σα θξππηνζπζηήκαηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο, 

πξνηάζεθαλ ην 1985 απφ ηνλ Neal Koblitz
7
 θαη ηνλ Victor Miller

8
. Απηά ηα 

θξππηνζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζην πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ, ην νπνίν 

εθκεηαιιεχηεθε ν El Gamal γηα λα δεκηνπξγήζεη ην θξππηνζχζηεκά ηνπ. Έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηε «ζπκβαηηθή» θξππηνγξαθία. Ζ κφλε δηαθνξά ηεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο 

φηη αληί δαθηπιίσλ ηεο κνξθήο Zn ρξεζηκνπνηεί θάπνηα πεπεξαζκέλα ζψκαηα πνπ 

έρνπλ ηάμε θάπνηνλ πξψην αξηζκφ θαη βξίζθνληαη θάησ απφ κηα ειιεηπηηθή θακπχιε. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο πνπ είλαη νξηζκέλεο ζε έλα 

ζψκα ηεο κνξθήο FP. 

 Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ειιεηπηηθέο θακπχιεο είλαη 

ελδηαθέξνλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θξππηνγξάθσλ. ηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο καο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηα αζθαιέζηεξα θξππηνζπζηήκαηα ηεο αγνξάο. 

Σν ζεκαληηθφ εδψ είλαη φηη δελ ππάξρεη θακία γλσζηή θαη απνδνηηθή κέζνδνο 

                                                           
7 Koblitz Neal: Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Washington ζην ηκήκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Δπίζεο, είλαη επίηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Κέληξνπ Δθαξκνζκέλεο Κξππηνγξαθηθήο 

Έξεπλαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Waterloo. Πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ειιεηπηηθψλ θακππιψλ κε 

ην Miller, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θξππηνγξαθίαο ππεξειιεηπηηθψλ θακππιψλ.  

8 Miller Victor: Ακεξηθαλφο καζεκαηηθφο ζην Κέληξν Έξεπλαο Σειεπηθνηλσληψλ ζην Princeton ηνπ 

New Jersey. Οη θχξηνη ηνκείο ελδηαθέξνληφο ηνπ είλαη: Τπνινγηζηηθή Θεσξία Αξηζκψλ, 

πλδπαζηηθή, πκπίεζε Γεδνκέλσλ θαη Κξππηνγξαθία. 
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επίζεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ειιεηπηηθψλ 

θακππιψλ ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ζψκαηα αξθεηά κηθξφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηα ζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηα «ζπκβαηηθά» θξππηνζπζηήκαηα.  

 Απηή ε ηειεπηαία ππφζεζε είλαη ε αηηία πνπ νη ειιεηπηηθέο θακπχιεο έρνπλ 

γίλεη ηφζν δεκνθηιείο γηα ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θξππηνγξαθίαο, εηδηθά γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ζε πεξηνξηζκέλεο πιαηθφξκεο, 

φπσο νη έμππλεο θάξηεο, φπνπ ε δηαζέζηκε κλήκε είλαη αξθεηά κηθξή. ηηο 

πεξηνξηζκέλεο πιαηθφξκεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη αζχξκαηεο ζπζθεπέο, φπσο ηα 

PDA, ηα ηειέθσλα πνπ ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο multimedia, ηα έμππλα θηλεηά θαη 

άιια. Σέηνηνπ είδνπο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο. 

 Ζ επηθνηλσλία κέζσ δεκνζίσλ θαλαιηψλ θάλεη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε ηεο 

θξππηνγξαθίαο επηηαθηηθή. Σν πξφβιεκα, φκσο, πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη φιεο νη 

πεξηνξηζκέλεο πιαηθφξκεο πζηεξνχλ ζηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ ηνπο θαη αδπλαηνχλ 

ζηελ επεμεξγαζία πνιχπινθσλ αιγνξίζκσλ ιφγσ αλεπαξθνχο κλήκεο, κε 

απνηέιεζκα νη αιγφξηζκνη ησλ «ζπκβαηηθψλ» θξππηνζπζηεκάησλ λα είλαη αδχλαηνλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Αληίζεηα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αιγφξηζκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεηπηηθέο θακπχιεο, ρξεηάδνληαη αξθεηά κηθξφηεξε κλήκε – γηαηί 

ηα θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αξθεηά κηθξφηεξα – θαη κηθξφηεξε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ – γηαηί νη πξάμεηο πνπ γίλνληαη είλαη ππνινγηζηηθά επθνιφηεξεο – 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 Ζ αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ησλ αιγνξίζκσλ αζθαινχο 

αληαιιαγήο θιεηδηψλ θαη ηα θξππηνζπζηήκαηα δεκνζίνπ θιεηδηνχ κέζσ ειιεηπηηθψλ 

θακππιψλ βαζίδνληαη ζηε δπζθνιία εχξεζεο ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ, πνπ είλαη 

εθηειέζηκνο ζε ππνεθζεηηθφ ρξφλν. πλεπψο, κπνξνχλ λα επηιερζνχλ αξθεηά 

κηθξφηεξνη παξάκεηξνη γηα ηα θξππηνζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ απφ φηη ζηα 

ζπλήζε θξππηνζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ ή γηα ην RSA, πεηπραίλνληαο ην 

ίδην επίπεδν αζθαιείαο. Μηθξφηεξεο παξάκεηξνη κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθά νθέιε, εηδηθά γηα πςειφηεξα επίπεδα αζθαιείαο.  

 

 

4.2 ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΔ ΚΑΜΠΤΛΔ ΣΟ ΧΜΑ ΣΧΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΧΝ ΑΡΗΘΜΧΝ 

 Αληίζεηα απφ ηελ αίζζεζε πνπ καο δεκηνπξγεί ν φξνο «θακπχιε», κηα 

ειιεηπηηθή θακπχιε κπνξεί λα απνηειείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ δχν θακπχιεο 

θαη έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ θακππιψλ.  

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ εμίζσζε ηνπ θχθινπ, ζα πξνζζέζνπκε δηαδνρηθά φξνπο 

έσο φηνπ θαηαιήμνπκε ζηελ εμίζσζε ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. πσο είλαη γλσζηφ 
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απφ ηελ Αλαιπηηθή Γεσκεηξία, έλαο θχθινο κε θέληξν Ο(0, 0) νξίδεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε: 

 

 x
2
 + y

2
 = r

2 
, 

φπνπ r ε αθηίλα ηνπ θχθινπ. Αλ απεηθνλίζνπκε φια ηα ζεκεία (x, y) ελφο επηπέδνπ, 

ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε ηνπ θχθινπ, ζα πάξνπκε ηελ θπθιηθή θακπχιε 

πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ: 

 

 

ρήκα: x
2
 + y

2
 = r

2 
ζηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο 

 

Ο θχθινο είλαη εηδηθή πεξίπησζε έιιεηςεο, φπνπ a = b: 

  ax
2
 + by

2
 = c. 

Οη ηηκέο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε έιιεηςεο γηα δεδνκέλα a θαη b 

ζρεκαηίδνπλ ηελ θακπχιε ηνπ επφκελνπ ζρήκαηνο:  
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ρήκα: ax
2
 + by

2
 = c ζηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο 

 

 Σφζν ζηελ εμίζσζε ηνπ θχθινπ, φζν θαη ζηελ εμίζσζε ηεο έιιεηςεο, νη 

κεηαβιεηέο ζπλδένληαη κε δεπηεξνβάζκηεο εμηζψζεηο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζε 

κηα δεδνκέλε ηηκή ηνπ x λα αληηζηνηρνχλ δχν ηηκέο γηα ην y θαη αληίζηξνθα. Γηα 

δεδνκέλα δηαθνξεηηθά ζεκεία (x1, y1) θαη (x2, y2) ηεο έιιεηςεο, κπνξεί λα νξηζζεί 

επζεία, ε νπνία πεξλά απφ ηα ζεκεία απηά. Ζ επζεία ζα ηέκλεη ηελ έιιεηςε κφλν ζε 

απηά ηα δχν ζεκεία. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο, ε εμίζσζε ηεο θακπχιεο είλαη 

δεπηεξνβάζκηα σο πξνο y, αιιά ηξηηνβάζκηα σο πξνο x. Ζ εμίζσζε ηεο ειιεηπηηθήο 

θακπχιεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 y
2
 = x

3
 + ax + b,  

γηα ζηαζεξέο a θαη b. Θεσξνχκε δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία (x1, y1) θαη (x2, y2) ηεο 

ειιεηπηηθήο θακπχιεο θη έζησ ε επζεία: 

 y = ιx + c 

ε νπνία ηέκλεη ηελ ειιεηπηηθή θακπχιε ζηα ζεκεία απηά. Αληηθαζηζηψληαο ηελ 

εμίζσζε ηεο επζείαο ζηελ ειιεηπηηθή θακπχιε, ζα είλαη: 

 (ιx + c)
2
 = x

3
 + ax + b,  

ε νπνία είλαη ηξηηνβάζκηα εμίζσζε κε δχν απφ ηηο ξίδεο ηα x1 θαη x2. Τπάξρεη, φκσο, 

θαη ε ηξίηε ξίδα x3, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ηεο επζείαο (x3, ιx3 + c). πλεπψο, ε 

επζεία ηέκλεη ηελ θακπχιε ζε ηξία ζεκεία. 

 ην αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη θακπχιε θαη ε επζεία πνπ ηέκλεη ηελ 

θακπχιε ζε ηξία ζεκεία. Ζ ειιεηπηηθή θακπχιε απνηειείηαη απφ ηηο θακπχιεο ηνπ 



51 

ζρήκαηνο θαη επηπιένλ απφ έλα ζεκείν Ο, πνπ ην νλνκάδνπκε «ζεκείν ζην άπεηξν» 

(point at infinity).  

 

 

ρήκα: Ζ ειιεηπηηθή θακπχιε y
2
 = x

3
 – 7x + 4 

 

 Γηα θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ a θαη b, ε εμίζσζε ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο δελ 

έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ξίδεο (γηα y = 0). Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ  

 4a
3
 + 27b

2
 = 0 

Καη ε ειιεηπηηθή θακπχιε είλαη ηεο κνξθήο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο. Μηα ηέηνηα 

ειιεηπηηθή θακπχιε νλνκάδεηαη ηδηάδνπζα (singular). 
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ρήκα: Singular ειιεηπηηθή θακπχιε 

 

 

4.3 ΠΡΟΘΔΖ ΖΜΔΗΧΝ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΖ ΚΑΜΠΤΛΖ 

 Αξρηθά, ζα παξνπζηάζνπκε πψο νξίδεηαη γξαθηθά ε πξφζζεζε ζεκείσλ 

ειιεηπηηθήο θακπχιεο. Ζ πξφζζεζε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κηα επζεία κπνξεί λα 

ηέκλεη κηα ειιεηπηηθή θακπχιε ζε ηξία ην πνιχ ζεκεία.  

 Αλ εμεηάζνπκε κηα ειιεηπηηθή θακπχιε, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη απηή είλαη 

ζπκκεηξηθή σο πξνο ηνλ άμνλα x. Έηζη, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην αληίζεην ζεκείν   

(-P) ελφο ζεκείνπ (P) ηεο θακπχιεο, φπσο θαίλεηαη πην θάησ: 
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ρήκα: Οξηζκφο αληηζέηνπ 

 

 Παξαηεξνχκε φηη αλ P = (x, y), ηφηε –P = (x, -y). Γεσκεηξηθά, απηφ 

πεξηγξάθεηαη σο εμήο: Τπνινγίδνπκε ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν p θαη 

ην ζεκείν Ο(θαηαθφξπθε). Σν ηξίην ζεκείν ηεο θακπχιεο είλαη ην –P. Σν ζεκείν ζην 

άπεηξν είλαη ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ηέκλνληαη φιεο νη παξάιιειεο κε ηνλ άμνλα 

ησλ y.  

 Δπνκέλσο, ην νπδέηεξν ζηνηρείν ζηελ πξφζζεζε ζεκείσλ ειιεηπηηθήο 

θακπχιεο είλαη ην ζεκείν Ο: 

 P + O  = O + P = P θαη 

 P + (-P) = O. 

 Έζησ ηα ζεκεία p θαη Q ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. Ζ επζεία, ε νπνία 

δηέξρεηαη απφ ηα p θαη Q, ηέκλεη ηελ θακπχιε ζην ηξίην ζεκείν ην νπνίν είλαη ην –(P 

+ Q). Σν ζεκείν (P + Q) ζα είλαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ –(P + Q) σο πξνο ηνλ άμνλα x.  
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ρήκα: Πξφζζεζε ζεκείσλ P + Q 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ P = Q, ζεσξνχκε φηη ηα δχν απφ ηα ηξία ζεκεία πνπ 

ηέκλνπλ ηελ θακπχιε ζπκπίπηνπλ. Ζ επζεία πνπ νξίδεηαη είλαη ε εθαπηνκέλε ζην 

ζεκείν P. 
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ρήκα: P + P = 2P 

 

 ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο ζεκείσλ 

ειιεηπηηθήο θακπχιεο αιγεβξηθά. Καηά ην γξαθηθφ ππνινγηζκφ, ηα δχν ζεκεία, 

θαζψο θαη ην αληίζεην ηνπ αζξνίζκαηνο απηψλ, βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία. Έζησ ηα 

δχν ζεκεία P = (x1, y1) θαη Q = (x2, y2). Σφηε ε επζεία: 

 y = ιx + c,  

ε νπνία δηέξρεηαη απφ ηα ζεκεία απηά, ζα έρεη θιίζε ίζε κε: 

 ι = (y2 – y1) / (x2 – x1). 

 Αλ ζηελ εμίζσζε ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο, ζέζνπκε φπνπ y ηελ εμίζσζε ηεο 

επζείαο, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ P + Q = (x3, y3) είλαη: 

 x3 = ι
2
 – x1 – x2 

y3 = ι(x1 – x3) – y1. 

 Οη παξαπάλσ ζρέζεηο πξνέθπςαλ γηα δηαθνξεηηθά ζεκεία P θαη Q. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ Q = -P = (x1, -y1), ε θιίζε γίλεηαη άπεηξε, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί 

ζην ζεκείν Ο.  
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 Σέινο, ζηελ πεξίπησζε φπνπ P = Q, ε πξφζζεζε αληηζηνηρεί κε ην 

δηπιαζηαζκφ ηνπ ζεκείνπ P. Ζ θιίζε ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαγψγηζε ηεο εμίζσζεο 

ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο θαη είλαη ίζε κε :  

 ι = (3x1
2
 + a) / 2y1,  

ελψ νη ζπληεηαγκέλεο νξίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ γηα δηαθνξεηηθά 

P θαη Q.  

 

 

4.4 ΟΗ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΔ ΚΑΜΠΤΛΔ ΟΡΗΜΔΝΔ modulo p  

 Οη ειιεηπηηθέο θακπχιεο, νη νπνίεο έρνπλ θξππηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, είλαη 

νξηζκέλεο ζην ζψκα Zp, φπνπ p είλαη πξψηνο θαη p > 3. Ζ πξάμε ηεο πξφζζεζεο είλαη 

επίζεο εζσηεξηθή ζην Zp θαη νξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δπίζεο, καο ελδηαθέξεη ε 

ειιεηπηηθή θακπχιε λα έρεη ηξεηο δηαθξηηέο ξίδεο (γηα y = 0), νπφηε θαηαιήγνπκε 

ζηνλ αθφινπζν επίζεκν νξηζκφ: 

 ΟΡΗΜΟ: Ζ ειιεηπηηθή θακπχιε νξηζκέλε ζην Zp, γηα θάπνηνλ πξψην 

αθέξαην p > 3, είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ (x, y) є Zp × Zp ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ 

ηελ εμίζσζε: 

 y
2
 ≡ x

3
 + ax + b (mod p) 

φπνπ 

 a, b є Zp 

θαη 

 4a
3
 + 27b

2
 = 0 (mod p). 

 Ζ πξφζζεζε δχν ζεκείσλ ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο ζην Zp νξίδεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, φπσο θαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. Έζησ δχν ζεκεία P = (x1, y1) θαη 

Q = (x2, y2) ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο 

 y
2
 ≡ x

3
 + ax + b (mod p). 

Σν ζεκείν P + Q = (x3, y3), ην νπνίν είλαη επίζεο ζεκείν ηεο θακπχιεο, ζα έρεη 

ζπληεηαγκέλεο: 

 x3 ≡ ι
2
 – x1 – x2 (mod p) θαη  

 y3 ≡ ι(x1 – x3) – y1 (mod p), 

φπνπ: 
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ι ≡ [(y2 – y1) / (x2 – x1)] (mod p), αλ P ≠ Q 

ή 

ι ≡ [(3x1
2
 + a) / 2y1] (mod p), αλ P = Q. 

 Μία άιιε ζεκαληηθή ηδηφηεηα ζηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο ζην Zp είλαη φηη ηα 

ζεκεία ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο καδί κε ην ζεκείν Ο νξίδνπλ θπθιηθή ππννκάδα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηνδήπνηε ζεκείν αλήθεη ζηελ ειιεηπηηθή θακπχιε, εθηφο ηνπ 

Ο, είλαη γελλήηνξαο απηήο. Γειαδή δεδνκέλνπ θάπνηνπ ζεκείνπ P ηεο θακπχιεο, ε 

δηαδνρηθή πξφζζεζε ηνπ P ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζα δηαηξέμεη φια ηα ζεκεία ηεο θακπχιεο. 

Αλ ε θακπχιε απνηειείηαη απφ n ζεκεία, ηφηε ζα είλαη: 

 2P = P + P = Q 

 3P = P + 2P = R 

 … 

 nP = O, 

 (n+1)P = P. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Τπνινγηζκφο ζεκείσλ ειιεηπηηθήο θακπχιεο 

 1.Θεσξνχκε ηελ θακπχιε (Δ): y
2
 = x

3
 + 73 θαη ηα ζεκεία ηεο P1(2, 9) θαη 

P2(3, 10). Ζ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηα ζεκεία απηά βξίζθνπκε εχθνια φηη είλαη ε 

(ε12): y = x + 7. Αληηθαζηζηψληαο ζηελ εμίζσζε (Δ) παίξλνπκε (x + 7)
2
 = x

3
 + 73 ή x

3
 

– x
2
 –14x + 24 = 0. Ζ εμίζσζε απηή είλαη γλσζηφ φηη έρεη ξίδεο ηηο x1 = 2 θαη x2 = 3, 

αθνχ είλαη νη ηεηκεκέλεο ησλ ζεκείσλ πνπ ε επζεία ε12 ηέκλεη ηελ Δ. 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο Vieta κεηαμχ ησλ ξηδψλ θαη ζπληειεζηψλ ελφο 

πνιπσλχκνπ, έρνπκε φηη x1 + x2 + x3 = 1, νπφηε γηα ηελ Σξίηε ξίδα ηεο εμίζσζεο 

βξίζθνπκε x3 = -4. Σψξα επεηδή y3 = x3 + 7, έρνπκε y3 = 3 θαη P(-4, 3). Δπνκέλσο, P3 

= (-4, -3), φπνπ P3 = P1 + P2. ηε ζπλέρεηα, αο ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα 

πξνζζέζνπκε ην P3 ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπχιεο Δ ζην 

ζεκείν P3 βξίζθεηαη δηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (Δ): 

  2ydy = 3x
2
dx, νπφηε (dy/dx)x=-4, y=-3 = (3x

2
/2y)x=-4, y=-3 = -8. 

 ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε εθαπηνκέλε επζεία έρεη εμίζσζε, y = -8(x+4) – 3 ή 

y = -8x – 35 θαη αληηθαζηζηψληαο ζηελ (Δ) παίξλνπκε (-8x – 35)
2
 = x

3
 + 73 ή x

3
 – 

64x
2
 – 560x – 1152 = 0. Ζ εμίζσζε απηή έρεη κία δηπιή ξίδα, ηελ x = -4, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ επαθήο. Υξεζηκνπνηψληαο πάιη ηελ 

αληίζηνηρε ζρέζε Vieta κε x1 + x2 + x3 = 64 βξίζθνπκε φηη ε Σξίηε ξίδα είλαη 64 – 2(-



58 

4) = 72. Ζ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ y είλαη y = -8·72 – 35 ή y = -611. Αιιάδνληαο ην 

πξφζεκν γηα ην y πξνθχπηεη  

P3 + P3 = (72, 611). 

2. ηελ  πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δνπιέςνπκε κε ειιεηπηηθέο θακπχιεο 

modulo n, φπνπ n αθέξαηνο κεγαιχηεξνο ηνπ 3, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε παξφκνηα 

ηηο παξαπάλσ ηδέεο. Γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε ηελ θακπχιε 

(Δ): y
2
 ≡ x

3
 + 2x + 3 (mod 5) 

Σα ζεκεία ηεο Δ είλαη ηα δηαηεηαγκέλα δεχγε (x, y) mod 5, ηα νπνία 

ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε θαη ην ζεκείν ζην άπεηξν. Μπνξνχκε λα ηα ππνινγίζνπκε / 

απαξηζκήζνπκε σο εμήο: Οη δπλαηέο πεξηπηψζεηο γηα ην x mod 5 είλαη 0, 1, 2, 3 θαη 4. 

Αληηθαζηζηψληαο  θαζεκία απφ ηηο ηηκέο απηέο ζηελ εμίζσζε, βξίζθνπκε ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ y πνπ επαιεζεχνπλ ηελ εμίζσζε: 

 x ≡ 0 → y
2
 ≡ 3 (mod 5)  →  ~ ιχζε  

 x ≡ 1 → y
2
 ≡ 6 ≡ 1 (mod 5) → y ≡ 1, 4 (mod 5) 

  x ≡ 2 → y
2
 ≡ 15 ≡ 0 (mod 5) → y ≡ 0 (mod 5) 

 x ≡ 3 → y
2
 ≡ 36 ≡ 1 (mod 5) → y ≡ 1, 4 (mod 5) 

  x ≡ 4 → y
2
 ≡ 75 ≡ 0 (mod 5) → y ≡ 0 (mod 5) 

  x ≡ ∞ → y ≡ ∞. 

 Δπνκέλσο ηα ζεκεία ηεο Δ είλαη ηα (1, 1), (1, 4), (2, 0), (3, 1), (3, 4), (4, 0) θαη 

(∞, ∞).  

 Ζ πξφζζεζε ησλ ζεκείσλ κηαο ειιεηπηηθήο θακπχιεο, modulo n, γίλεηαη κε 

ηνπο ηχπνπο πνπ δφζεθαλ κε ηελ παξαηήξεζε φηη έλαο ξεηφο αξηζκφο a/b πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί σο ab
-1

, φπνπ b
-1

b ≡ 1 (mod n). Απηφ απαηηεί φηη gcd(b, n) = 1 θαη 

είλαη ην ζεκείν θιεηδί γηα ηε ρξήζε ησλ ειιεηπηηθψλ θακππιψλ ζηελ 

παξαγνληνπνίεζε αθεξαίσλ. Αο πξνζζέζνπκε ηα ζεκεία (1, 4) θαη (3, 1) ηεο 

παξαπάλσ θακπχιεο. Ζ θιίζε είλαη  

 ι ≡ (1-4) / (3-1) ≡ 1 (mod 5). 

Δπνκέλσο, 

 x3 ≡ ι
2
 – x1 – x2 ≡ 1

2
 – 1 – 3 ≡2 (mod 5) 

 y3 ≡ ι(x1 – x3) – y1 ≡ 1(1-2) – 4 ≡ 0 (mod 5) 

πνπ ζεκαίλεη φηη  
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 (1, 4) + (3,1) = (2, 0). 

 

 

4.5 ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑΚΡΗΣΟΤ ΛΟΓΑΡΗΘΜΟΤ ΣΗ 

ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΔ ΚΑΜΠΤΛΔ 

 Γεδνκέλνπ ελφο ζεκείνπ P, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην P + P = 2P, είηε 

γξαθηθά κε ηελ εθαπηνκέλε ζην P, είηε αιγεβξηθά κε ηηο εμηζψζεηο ηεο πξφζζεζεο 

γηα P = Q. Πξνηνχ παξνπζηάζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ ζηηο 

ειιεηπηηθέο θακπχιεο, ζα δείμνπκε πσο γίλεηαη ν (βαζκσηφο) πνιιαπιαζηαζκφο ελφο 

ζεκείνπ, δειαδή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ nP, γηα δεδνκέλν αθέξαην n.  

 Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ nP είλαη παξφκνηνο κε ηνλ αιγφξηζκν 

«επαλαιακβαλνκέλνπ ηεηξαγσληζκνχ – θαη πνιιαπιαζηαζκνχ», γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

χςσζεο ελφο αξηζκνχ ζε δχλακε. 

 Ο αιγφξηζκνο επαλαιακβαλνκέλνπ ηεηξαγσληζκνχ – θαη πνιιαπιαζηαζκνχ 

είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο λα πςψζνπκε έλαλ αξηζκφ a ζε κηα δχλακε n. ηηο 

ειιεηπηηθέο θακπχιεο κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ηνλ αληίζηνηρν αιγφξηζκν 

«δηπιαζηαζκνχ – θαη πξφζζεζεο», ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 Έζησ έλα ζεκείν P ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο θη έζησ ν αθέξαηνο n. Εεηείηαη 

ην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζην nP.  

 

1. Δίζνδνο: n, P. 

2. Έζησ Q ← Ο, i ←l – 1 

3. Τπνινγίδνπκε ηε δπαδηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ n. Έζησ (c0c1…cl-1) ε 

δπαδηθή ιέμε κήθνπο l bits, φπνπ  

n = 
l-1

i=0 ci · 2
i
. 

 4. Δπαλάιαβε ην βήκα έσο φηνπ i < 0: 

  Q ← 2Q 

  Αλ ci = 1, ηφηε Q ← Q + P. 

  i ← i – 1. 

5. Έμνδνο: Q. 



60 

 Δίλαη θαλεξέο νη αλαινγίεο ησλ πξάμεσλ κεηαμχ ηεο αξηζκεηηθήο θαηάινηπσλ 

ζε πεπεξαζκέλα ζψκαηα θαη ζε ειιεηπηηθέο θακπχιεο. ε έλα πεπεξαζκέλν ζψκα Zp, 

κε γελλήηνξα a є Zp, κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ Zp, 

πςψλνληαο ην γελλήηνξα ζε εθζέηε: an (mod p). Αλάινγα, ζηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο, 

δεδνκέλνπ θάπνηνπ ζεκείνπ P ≠ Ο, κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε φια ηα ζεκεία ηεο 

ειιεηπηηθή θακπχιεο, κε ην βαζκσηφ γηλφκελν nP (mod p).  

 

 

4.6 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΧΝ ΚΑΜΠΤΛΧΝ 

 Έρεη δεηρζεί φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ επηρεηξνχλ λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ ζηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο είλαη ηεο κνξθήο n
a
, 

a > 0. Δίλαη δειαδή εθζεηηθά πην αξγνί απφ ηε (ινγαξηζκηθή) πνιππινθφηεηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ βαζκσηψλ γηλνκέλσλ ηνπ p.  

 Χζηφζν, ππάξρεη κηα θαηεγνξία ειιεηπηηθψλ θακππιψλ, νη ππεξηδηάδνπζεο 

(supersingular) ειιεηπηηθέο θακπχιεο νη νπνίεο δε ζεσξνχληαη αζθαιείο, δηφηη 

ππνπίπηνπλ ζε επίζεζε ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηζνκνξθηζκφ 

κεηαμχ ησλ ειιεηπηηθψλ θακππιψλ θαη ησλ πεπεξαζκέλσλ ζσκάησλ. Αλ θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ειιεηπηηθέο θακπχιεο πξνηηκψληαη ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζε 

ηαρχηεηα πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ, δε ζπληζηψληαη. 

 Έλα άιιν θξηηήξην αζθάιεηαο ησλ ειιεηπηηθψλ θακππιψλ είλαη ην πιήζνο 

ησλ ζεκείσλ κηα ειιεηπηηθήο θακπχιεο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζεκείσλ κηαο θακπχιεο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε εμαληιεηηθή αλαδήηεζε. 

Γεληθά, ν ππνινγηζκφο ζεκείσλ κηαο ειιεηπηηθήο θακπχιεο είλαη δχζθνινο. Ο Hasse 

δηαηχπσζε έλα ζεψξεκα, ην νπνίν ζέηεη ηα φξηα ηνπ πιήζνπο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ειιεηπηηθήο θακπχιεο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Hasse, κηα θακπχιε νξηζκέλε ζην 

Zp, αλακέλεηαη λα έρεη ζεκεία κεηαμχ ησλ νξίσλ: 

 p + 1 - 2√p ≤ |E| ≤ p + 1 + 2√p, 

φπνπ |Δ| ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. 

 Οη Lenstra
9
 θαη Verheul

10
 εθηίκεζαλ φηη πξνθεηκέλνπ κηα ειιεηπηηθή θακπχιε 

λα είλαη αζθαιήο έσο ην 2020, ε ηάμε κεγέζνπο ηνπ p είλαη 2
160

, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Zp θαη n ≈ 160, ζηελ πεξίπησζε ηνπ GF(2
n
). πγθξηηηθά, γηα λα έρνπκε ηνλ ίδην 

                                                           
9 Lenstra Arjen: Οιιαλδφο καζεκαηηθφο. πνχδαζε καζεκαηηθά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Άκζηεξληακ 

θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη θαζεγεηήο ζηε Λσδάλε ζην Δξγαζηήξην Κξππηνινγηθψλ Αιγνξίζκσλ. 

10 Verheul Eric: Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Radboud ηνπ Nijmegen. Ζ έξεπλά ηνπ επηθεληξψλεηαη 

ζε καζεκαηηθέο εθαξκνγέο ηεο αζθάιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη θπξίσο ηελ θξππηνγξαθία. 
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βαζκφ αζθαιείαο ζην πεπεξαζκέλν ζψκα Zp κε γελλήηνξα a є Zp θαη αληίζηνηρε 

πξάμε γηα ην γηλφκελν, ε ηάμε κεγέζνπο ηνπ p ζα πξέπεη λα είλαη 2
1880

.  

4.7 ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΑ Δ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΔ ΚΑΜΠΤΛΔ: ElGamal 

 Οη ειιεηπηηθέο θακπχιεο δελ απνηεινχλ έλα λέν θξππηνζχζηεκα, αιιά 

δηαηίζεληαη σο εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ππαξρφλησλ θξππηνζπζηεκάησλ. Έλα 

απφ ηα πην απιά θξππηνζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ είλαη ην θξππηνζχζηεκα 

ElGamal θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θξππηνζχζηεκα απηφ σο βάζε αληηζηνίρηζεο 

ησλ ελλνηψλ ελφο θξππηνζπζηήκαηνο ζην ζψκα ησλ ειιεηπηηθψλ θακππιψλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ απιψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θξππηνθεηκέλσλ 

απνηειείηαη απφ ηα ζεκεία κηαο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. Τπάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί 

αιγφξηζκνη νη νπνίνη αληηζηνηρίδνπλ απιφ θείκελν ζε ζεκεία ειιεηπηηθήο θακπχιεο. 

Έηζη, έλα απιφ θείκελν εθθξάδεηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ:  

 Pm = (xm, ym). 

 ην κνληέιν επηθνηλσλίαο, ζεσξνχκε ηελ Αιίθε ε νπνία επηζπκεί λα ζηείιεη 

εκπηζηεπηηθά έλα κήλπκα ζην Βχξσλα. πσο φια ηα ζπζηήκαηα αζχκκεηξεο 

θξππηνγξαθίαο, απαηηείηαη κηα αλαθνξηθή πνζφηεηα απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ ην 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ θιεηδί. ηηο ειιεηπηηθέο θακπχιεο, ε πνζφηεηα απηή ζα είλαη 

έλα ζεκείν ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. Έζησ G = (xg, yg) ην ζεκείν απηφ. Ο Βχξσλ 

επηιέγεη έλαλ αθέξαην nb, ν νπνίνο απνηειεί ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί. Σν δεκφζην θιεηδί 

είλαη ην {Pb, G, a, b}, φπνπ: 

 

 Pb = nbG. 

 Ζ Αιίθε γλσξίδνληαο ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Βχξσλα, επηιέγεη έλαλ αθέξαην k 

θαη θξππηνγξαθεί ην κήλπκα Pm ζχκθσλα κε ηελ θξππηνγξαθηθή πξάμε: 

 Cm = (kG, Pm + kPb). 

 Παξαηεξνχκε απφ ηελ παξαπάλσ πξάμε φηη ην θξππηνθείκελν απνηειείηαη 

απφ δχν ζεκεία. Ζ απνθξππηνγξάθεζε εθηειείηαη απφ ην Βχξσλα σο εμήο: Γηα ν 

δεχγνο ζεκείσλ πνπ νξίδνπλ ην θξππηνθείκελν, πνιιαπιαζηάδεη ην πξψην ζεκείν κε 

ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη αθαηξείηαη απφ ην δεχηεξν 

ζεκείν: 

 dk(Cm) = (Pm + kPb) – (nb(kG)) = Pm + knbG – knbG = Pm. 

  Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχκε έλα θξππηνζχζηεκα ElGamal επί ηεο ειιεηπηηθήο 

θακπχιεο (Δ): y
2
 ≡ x

3
 + 19 (mod 71). Ο Βχξσλ δεκνζηνπνηεί ηνλ p = 71 θη έλα 

ζεκείν G = (25, 33) ηεο θακπχιεο, θαζψο θαη ην δεκφζην θιεηδί Pb = nbG = (33, 39) 
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γηα ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί nb = 43. Γηα λα θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα Pm = (xm, ym) = 

(22, 44), ε Αιίθε επηιέγεη ηπραία ην κπζηηθφ ηεο αθέξαην ν νπνίνο αο ππνζέζνπκε φηη 

είλαη ν k = 29. ζηε ζπλέρεηα, βξίζθεη δχν ζεκεία R = kG = (33, 32) θαη Q = kPb = 

(25, 38). Σν κήλπκα Pm θξππηνγξαθείηαηηηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζεκείνπ Q ψζηε cx ≡ xm · 25 ≡ 53 (mod 71) θαη cy ≡ ym · 38 ≡ 39 (mod 71). Σν 

θξππηνθείκελν c = (R, 53, 39) απνζηέιιεηαη ζην Βχξσλα. Ο Βχξσλ αλαθαηαζθεπάδεη 

ην ζεκείν Q, ρξεζηκνπνηψληαο ην κπζηηθφ ηνπ αθέξαην nb σο Q = nbR = (25, 38), 

ππνινγίδεη 25
-1

 ≡ 54 (mod 71) θαη 38
-1

 ≡ 43 (mod 71). Πξνθαλψο, είλαη xm
 
≡ 53 · 54 

≡ 2862 ≡ 22 (mod 71) θαη ym ≡ 39 · 43 ≡ 1677 ≡ 44 (mod 71). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ – ΔΦΑΡΜΟΓΔ - 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

 

  

 

 

 

5.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 Ζ ζεακαηηθή αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ επηθνηλσληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε ζε έλα δπλακηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ δνκψλ ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, αιιά θαη ηνπ πνιηηηθνχ γίγλεζζαη γεληθφηεξα. 

Σα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο δχλαηαη λα εηζέιζνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο δξάζεο θαη λα απνηειέζνπλ εξγαιείν βειηίσζεο ή πιήξνπο 

αλαδηακφξθσζεο ζεζκνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Μέζα ζ’  απηφ ην πλεχκα 

αλαδηάξζξσζεο ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ εληάζζεηαη θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο σο κηαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο άζθεζεο ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Ζ δηαξθήο κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

ςεθνθφξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο έρεη πξνθαιέζεη 

ηελ έληνλε αλεζπρία ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη θάζε 

πνιίηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα θαηνξζψζνπλ λα αλαζηξέςνπλ ην θαηλφκελν απηφ θαη λα 

ηνλψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα ηηο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 

 Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ ή άιισλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη 

ηδηαίηεξα ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο απφ απφζηαζε, ρσξίο 

ηελ απαίηεζε πξνζέιεπζεο ηνπ ςεθνθφξνπ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη 

ζήκεξα, απνηειεί ζπνπδαία θαηλνηνκία, πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη μεθηλήζεη ήδε, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ε πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ απηνχ ηνπ είδνπο, ζε πεξηνξηζκέλνπ 
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εχξνπο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε επίπεδν 

ηνπηθψλ αξρψλ. χκθσλα κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ε αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ 

ππήξμε ζεηηθή, θαζψο ζεκεηψζεθε άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ εθινγέσλ. 

 

 

5.2 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 Με ηνλ φξν ειεθηξνληθή ςεθνθνξία (electronic voting / e – voting) ελλννχκε 

ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ. Ζ 

έλλνηα απηή, ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε, είλαη εμαηξεηηθά γεληθή, θαζψο πεξηιακβάλεη 

κία κεγάιε θιίκαθα επηκέξνπο ζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

ηεο δηεμαγσγήο κηαο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία κπνξεί λα εθηείλνληαη απφ ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ έσο ηελ άζθεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηθαηψκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ηειεθψλνπ. 

 Λφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ έλλνηα 

ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ειεθηξνληθή άζθεζε ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο είηε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (on-line voting), είηε άιισλ δηθηχσλ, παξέρνληαο ζηνπο ςεθνθφξνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζηελ θαηάζεζε κηαο αζθαινχο θαη κπζηηθήο ςήθνπ, κε ηε 

βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ νξηνζέηεζε, δχν 

είλαη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ςήθνπ θαη ηε δηαθνξνπνηνχλ  ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο: 

 

1) Ζ δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο απφ απφζηαζε, ρσξίο ηελ 

απηνπξφζσπε, επνκέλσο, παξνπζία ηνπ ςεθνθφξνπ ζην εθινγηθφ ηκήκα. 

2) Ζ ρξήζε ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ 

κεζφδσλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο φιεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 Ζ ξίςε κίαο ειεθηξνληθήο ςήθνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ επαξθείο εγγπήζεηο αζθάιεηαο φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ ςεθνθφξνπ δε ζα 

απνθαιπθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηεο ςήθνπ, φπσο 

επίζεο θαη φηη ην πεξηερφκελφ ηεο δε ζα κεηαβιεζεί, ιφγσ κε απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή εμαηηίαο εθινγηθήο ιαζξνρεηξίαο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, ειεθηξνληθφ εθινγηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη ην ζχζηεκα εθείλν πνπ είλαη 
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πξννξηζκέλν λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο κηαο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο. 

 Ζ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, είηε ζηα 

παξαδνζηαθά εθινγηθά ηκήκαηα, είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν απφ ηνλ νπνίν 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Έηζη, πξνθχπηεη κηα νπζηαζηηθή 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, ε 

νπνία ζπλαξηάηαη κε ην ρψξν απφ ην νπνίν ν εθινγέαο επηιέγεη λα αζθήζεη ην 

εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα: 

 

Α. Ηλεκηρονική υηθοθορία ενηός ηφν εκλογικών ημημάηφν (poll site e-voting): 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε ςεθνθνξία γίλεηαη ζηα εθινγηθά θέληξα, ππφ ηελ επνπηεία 

ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο θαη ηελ επνπηεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

 Με ηελ χπαξμε επνπηείαο δηαθπιάζζεηαη ν κπζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη απνηξέπνληαη θαηλφκελα άζθεζεο πηέζεσλ επί ησλ εθινγέσλ, φπσο 

απεηιέο, εθθνβηζκφο ή άζθεζε βίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηε ςήθν ηνπο 

θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ζ επνπηεία ησλ αξκφδηα δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαιείηαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη πνιίηεο δε ζα ζπλαληήζνπλ θσιχκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν χπαξμεο 

θαηλνκέλσλ πιαζηνπξνζσπίαο. 

 Τπνθαηεγνξία ηεο άζθεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζε επνπηεπφκελν 

απφ ηηο αξρέο ρψξν απνηειεί ε άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα πεξίπηεξα (kiosk voting) ή ζαιάκνπο, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα 

ρψξνπο, φπνπ είλαη επρεξήο ε πξνζέγγηζε απφ ην θνηλφ, φπσο εκπνξηθά θέληξα, 

ηαρπδξνκεία θ.ά. Καη νη ρψξνη απηνί ζα επηηεξνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο. 

 

Β. Ηλεκηρονική υηθοθορία ποσ πραγμαηοποιείηαι από απόζηαζη (remote e-

voting): Ζ άζθεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηθαηψκαηνο γίλεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ηδησηηθφ 

ρψξν, φπνπ ην κεράλεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαζέηεη ηελ ςήθν ηνπ ν εθινγέαο, 

ειέγρεηαη απφ ηνλ ίδην ή θάπνηνλ ηξίην. Ο ρψξνο απηφο κπνξεί λα είλαη ε νηθία, ν 

επαγγεικαηηθφο ρψξνο ηνπ ςεθνθφξνπ ή θάπνηνο δεκφζηνο ρψξνο, φπσο ηα «internet 

cafée». Σν ζχζηεκα απηφ ςεθνθνξίαο είλαη πξνθαλέο φηη κεγηζηνπνηεί ηελ επθνιία 

ζπκκεηνρήο ζηε ςεθνθνξία. 

 Δγείξεη, φκσο, ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ν 

ςεθνθφξνο αζθεί ην δηθαίσκά ηνπ, θαζψο θαη γηα ην εάλ νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη 
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ε ζχγρξνλε ηερλνινγία είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην πεξηερφκελν ηεο ςήθνπ 

ζα παξακείλεη κπζηηθφ θαη αλαιινίσην.  Δλ νιίγνηο, ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

επνπηεπφκελεο θαη κε επνπηεπφκελεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ είλαη νπζηαζηηθή, δηφηη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ αζθνχλ ζηελ φιε δηαδηθαζία νη αξκφδηνη 

θνξείο. Ζ απνπζία επνπηείαο είλαη δπλαηφ λα επηηξέςεη ηελ  παξαβίαζε ηεο 

κπζηηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο ςήθνπ.  

 Ζ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απφ απφζηαζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

απνηειεί επηκέξνπο θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ RVEM (Remote Voting by Electronic 

Means), δειαδή ςεθνθνξία απφ απφζηαζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Άιια 

ηέηνηα κέζα κπνξεί λα απνηεινχλ: 

 

 Ζ Φεθνθνξία κε ηε ρξήζε ηειεθψλνπ. Απηφο ν ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε κε ηε ρξήζε ησλ γξακκψλ ηεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο ή κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 Ζ ςήθνο κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (SMS – 

Short Message Service). 

 Υξήζε ηεο Φεθηαθήο Γηαδξαζηηθήο Σειεφξαζεο (Interactive Digital 

Television). Ζ ηερλνινγία απηή αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο ησλ λέσλ 

ηχπσλ ηειεφξαζεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο ςεθνθφξνπο λα θαηαζέζνπλ ηε 

ςήθν ηνπο. 

 

Ζ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε θιίκαθα απφ θαηλνηφκεο 

εμειίμεηο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηηο 

αιιαγέο απηέο πξνθάιεζε, κεηαμχ άιισλ, ε αλάγθε γηα επηηάρπλζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν θαηακεηξνχληαλ ηα ςεθνδέιηηα ν νπνίνο, ηδηαίηεξα ζηα θξάηε κε κεγάιε 

δεκνγξαθηθή ζπγθέληξσζε, κπνξνχζε λα αλαζηείιεη γηα εκέξεο ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο απαζρφιεζεο νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Οη αιιαγέο απηέο αξρηθά ζπλίζηαην ζηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ, ηα 

νπνία ζηφρεπαλ ζηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ησλ ςήθσλ, ηελ νπνία 

απηνκαηνπνίεζαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηηάρπλζε ζηελ αλαθνίλσζε ησλ 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Μησανήμαηα ηλεκηπονικήρ καηαμέηπηζηρ τήθυν 
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 Σα κεραλήκαηα ειεθηξνληθήο θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζπλήζσο ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ησλ ςεθνθφξσλ. πλνιηθά, ηα ζπζηήκαηα απηά ζεσξνχληαη φηη απμάλνπλ 

ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο. 

 Σα πιένλ δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ 

είλαη: 

 

1) Σσζηήμαηα διάηρηζης καρηών (punch card systems). ηα ζπζηήκαηα απηά, ην 

ςεθνδέιηην είλαη κία εηδηθή νξζνγψληα θάξηα, ζηελ νπνία ν εθινγέαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθή δηαηξεηηθή ζπζθεπή, θαηαγξάθεη ηελ επηινγή ηνπ. Οη θάξηεο 

θαηαρσξνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζε κία εηδηθή κνλάδα αλάγλσζεο θαξηψλ, ε νπνία 

θαηαγξάθεη ηελ επηινγή ησλ ςεθνθφξσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εθινγψλ, ε 

κνλάδα απηή ππνινγίδεη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, έρνληαο πξνεγνπκέλσο 

απνξξίςεη ηα άθπξα ςεθνδέιηηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δε 

δηαθνξνπνίεζαλ νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ςεθνθφξνο θαηαγξάθεη ηηο 

επηινγέο ηνπ. 

 

2) Σσζηήμαηα οπηικής ζάρφζης (optical scanning systems). ηα ζπζηήκαηα απηά 

ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ είλαη αλαγξακκέλα ζε έλα έληππν ςεθνδέιηην, ζην νπνίν 

ν εθινγέαο ζεκεηψλεη ηελ επηινγή ηνπ κε ζηπιφ ή κνιχβη (ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή). Καηφπηλ ε εηδηθή κνλάδα (scanner), κε κία θσηνεπαίζζεηε θεθαιή 

αλάγλσζεο, αλαγηγλψζθεη ην πεξηερφκελν ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, φπσο 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, θαηαγξάθεη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα. 

 

Μητανήμαηα ηλεκηρονικής υηθοθορίας 

 Δίλαη επίζεο γλσζηά κε ηελ νλνκαζία κεραλήκαηα άκεζεο απηφκαηεο 

εγγξαθήο (Direct Recording Electronic machines – DREs). Σέηνηνπ είδνπο 

ηερλνινγίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα κε νζφλε αθήο (touch screen 

systems) ή ηερλνινγίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (PC – based systems).  

 Με ηα κεραλήκαηα απηά ν εθινγέαο δελ θαηαγξάθεη πιένλ ηελ επηινγή ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα μερσξηζηφ ςεθνδέιηην, αιιά αληίζεηα ρξεζηκνπνηεί απ’ 

επζείαο ηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, ελεξγνπνηψληαο ηε ςήθν ηνπ κε ην άγγηγκα κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Οη ςήθνη απνζεθεχνληαη ειεθηξνληθά ζηε κλήκε ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο κεηαθέξνληαη ζην 

θεληξηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα είηε κε ηε κνξθή θνξεηψλ κνλάδσλ, π.ρ. δηζθέηηεο, 
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είηε κέζσ δηθηχνπ, φπνπ θαηακεηξψληαη νη ςήθνη θαη πηλαθνπνηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα. 

 Με ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ, θαηαξγείηαη ε πηζαλφηεηα δηάπξαμεο 

ιάζνπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, θαζψο είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα 

πξνβάιινπλ έλα πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθινγέαο 

επηρεηξήζεη λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία έρνληαο ςεθίζεη πεξηζζφηεξνπο 

ππνςεθίνπο απφ φηη επηηξέπεηαη. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ 

άηνκα κε εηδηθέο αλαπεξίεο (π.ρ. ερεηηθέο εληνιέο, παξνρή ηεο κεζφδνπ «κπξάηγ» ζε 

πεξίπησζε χπαξμεο αλαπεξίαο ζηελ φξαζε). Σέινο, κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην ρξφλν 

θαη ην θφζηνο ηεο θαηακέηξεζεο, εμαιείθνληαο ηελ πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο. 

 

5.3 ΘΔΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 

Θεηικές ζσνέπειες 

 Ζ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο 

εθινγψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, πξνζδνθάηαη λα αλαζηξαθεί ε 

πνξεία απνρσξηζκνχ κίαο ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο απφ ηηο 

πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ςεθνθφξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάδεημεο ησλ αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ είλαη ζεκαληηθή ζην πιαίζην κίαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, γηαηί κεγεζχλεη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

πνπ ζα θιεζεί λα ιάβεη ε εγεζία απηή.  

 Ζ άλνδνο ην πνζνζηνχ ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ζα θηλεηνπνηεζεί γηα λα αζθήζεη 

ηα εθινγηθά ηνπ δηθαηψκαηα, νθείιεηαη θπξίσο: 

 

 ηελ αχμεζε ηεο επθνιίαο ζπκκεηνρήο ησλ ςεθνθφξσλ (voters convenience), 

ιφγσ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, φπσο είλαη ε επέθηαζε ηεο εθινγηθήο πεξηφδνπ. Ζ 

ειεθηξνληθή ςήθνο ζα απνηειεί κηα ηθαλνπνηεηηθή ιχζε γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφπνπ, αιιά θαη ηνπ θφζηνπο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππνρξέσζε πξνζέιεπζεο 

ζηα εθινγηθά ηκήκαηα. Δθινγείο, νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο 

αζζέλεηα, απνπζία ζην εμσηεξηθφ ή εγθαηάζηαζε ζε δηαθνξεηηθή εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ιφγσ επαγγεικαηηθψλ  ππνρξεψζεσλ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζέιζνπλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, ζα πάςνπλ πιένλ λα πθίζηαληαη κηα de 

facto απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ ειεθηξνληθή ςήθνο 
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εμάιινπ ζα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνπο ςεθνθφξνπο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα ή άιιεο ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. 

 

 εκαληηθή ψζεζε ζηελ εθινγηθή ζπκκεηνρή, εμάιινπ, ζεσξείηαη φηη ζα 

επηθέξεη ε πξνζέιθπζε πνπ ζα αζθήζεη ην δηαδίθηπν θαζ’ απηφ ηδηαίηεξα 

ζηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία ςεθνθφξνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηε κεξίδα 

εθείλε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο. Ο δπλακηθφο θαη θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ φινπ 

επηρεηξήκαηνο ζα δψζεη κηα λέα πλνή ζε κία παγησκέλε θαη ελδερνκέλσο 

ηδηαίηεξα ζηαηηθή, γηα ηελ ελζνπζηψδε θχζε ηεο λεαξήο ειηθίαο, εθινγηθή 

πξαθηηθή. 

 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ζα 

ππάξμεη κείσζε ηνπ κεζν – καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ησλ εθινγψλ θαη ηαπηφρξνλε 

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη γξεγνξφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, κεηψλνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη αλάγθεο γηα 

επαλάιεςε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ πξνκήζεηα, βέβαηα, ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο (πιηθφ, ινγηζκηθφ) 

αλαπφθεπθηα ζα επηβαξχλεη βξαρππξφζεζκα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Μαθξνπξφζεζκα, φκσο, ε ππνδνκή απηή ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο 

πνιιαπιψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ ηφζν νηθνλνκηθψλ (κείσζε ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ησλ παξαδνζηαθψλ εληχπσλ 

ςεθνδειηίσλ) φζν θαη ζε ελαπφζεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηψλ ζηε ιεηηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ κεραλεκάησλ, ζα πεξηνξίζεη ηηο αλζξσπνψξεο πνπ δαπαλψληαη ππφ 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ εθινγψλ. 

 Σν εθινγηθφ  απνηέιεζκα ζα αλαπαξηζηά κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηε 

βνχιεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ 

ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ, ζα πξνβιέςεη ηξφπνπο πξνεηδνπνίεζεο ησλ 

ςεθνθφξσλ ζε πεξίπησζε φπνπ εθ παξαδξνκήο ε ςήθνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θξηηήξηα εγθπξφηεηαο πνπ ζέηεη ν εθινγηθφο λφκνο (π.ρ. ςήθνο κε πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο). 

 Ζ επθνιία ζηελ πξφζβαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, 

αιιά θαη ην ελδερφκελν ρξήζεο ηεο κεζφδνπ απηήο θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ (δεκνςεθίζκαηα, ιατθέο πξσηνβνπιίεο, αηηήζεηο αλάθιεζεο θ.ά.), 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα λέα κνξθή άκεζεο 

δεκνθξαηίαο, ηε δεκνθξαηία ηνπ θπβεξλνρψξνπ (cyber – democracy).  
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 Οη πνιίηεο, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζα 

αλαθάκςνπλ απφ ηελ πνιηηηθή απάζεηα, ζπκκεηέρνληαο ζε δηθηπαθά fora θαη 

αληαιιάζζνληαο απφςεηο γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

δσήο. Έηζη, ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία δε ζα ζπκβάιιεη κφλν ζε κία πνζνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ςεθνθφξσλ, αιιά ην θπξηφηεξν ζε κία 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο απηήο). 

 

Αρνηηικές ζσνέπειες 

 Οη επηδξάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο επθνιίαο ησλ ςεθνθφξσλ, 

αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ζηαζσηψλ απηήο ηεο κεζφδνπ. Δλ ηνχηνηο, εμίζνπ ηζρπξφο είλαη θαη ν αληίινγνο φζσλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςεθηνπνίεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θξχβεη πνιινχο 

θηλδχλνπο γηα ηηο θαηαθηήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη νη νπνίεο σο έλα βαζκφ απνηεινχλ ζεζκηθφ θεθηεκέλν. 

 Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δελ 

είλαη ζε ζέζε, κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο λα 

δηαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο, πνπ είλαη απαξαίηεην λα παξέρεη έλα 

αμηφπηζην εθινγηθφ ζχζηεκα. Ζ αζθάιεηα, ζε γεληθέο γξακκέο, κπνξεί λα αθνξά: 

 

 Σελ αθεξαηφηεηα ηεο ςήθνπ, ηελ εγγχεζε, δειαδή, φηη ην πεξηερφκελφ ηεο δε 

ζα κεηαβιεζεί ζην ζηάδην πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηνπ ςεθνθφξνπ κέρξη ηελ θαηακέηξεζε ηεο ςήθνπ απφ ην 

θεληξηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Ζ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα 

εθινγηθά δεδνκέλα θαη ε απφπεηξα πξφθιεζεο δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ εμέιημε 

ηεο δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε απηνκαηνπνηεκέλε 

ιαζξνρεηξία κεγάιεο θιίκαθαο. 

 Σε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ εθινγέσλ λα ξίμνπλ ηε ςήθν 

ηνπο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα πξνζέιζνπλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα επηβάιιεη, 

εθ ησλ πξαγκάησλ, ηε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάγθε 

εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθνθφξνπ. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο πηζαλά 

ζα ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ή θσδηθψλ πξφζβαζεο, 

αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο κε ηηο νπνίεο έρεη ζρεδηαζηεί ην 

θάζε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 
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 Παξά ηελ ηθαλφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ςήθνπ ησλ εθινγέσλ, αιιά θαη λα απνζηξέςνπλ 

ηνλ θίλδπλν απνθάιπςεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθνθφξνπ, ελ ηνχηνηο ακθηζβεηείηαη 

επξέσο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε εθαξκνγέο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηδηαίηεξεο 

ζπλζεηφηεηαο, φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. 

 Παξάιιεια, παξά ηελ εληππσζηαθή δηάδνζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηεο ρξήζεο 

ησλ κέζσλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ, εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη δηαθνξνπνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. πλεπψο, ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ελδερνκέλσο λα 

επλνήζεη ηνπο ςεθνθφξνπο εθείλνπο πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνινίπσλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ.  

 Ζ ςεθηνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία απνηειεί ηνλ θνξπθαίν ζεζκφ ηεο 

δεκνθξαηίαο, ράξηλ ηθαλνπνίεζεο αηνκηθηζηηθψλ επηδηψμεσλ (επθνιία ζπκκεηνρήο) 

ππνβηβάδεη ηελ άζθεζε ελφο ζεκειηψδνπο πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο ζην επίπεδν ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη θαζεκεξηλά ν πνιίηεο. 

 Οη εθινγέο απνζθνπνχλ ζην λα ελδπλακψζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 

ππελζπκίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ λα ζέηεη θαλείο ην επξχηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ πάλσ 

απφ ηηο ζηελέο ηνπ αηνκηθέο επηδηψμεηο. Ζ δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή πάληα ζα 

ζπλεπάγεηαη έλα κηθξφ πνζνζηφ αλαζηάησζεο γηα ηνλ πνιίηε, φπσο άιισζηε 

ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δσή. Ζ αληηκεηψπηζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξία σο κηα επέθηαζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

παξαγλσξίδεη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ βίνπ θαη ππνλνκεχεη ηελ ίδηα αξρή 

ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. 

 

 

5.4 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 ηα πεξηζζφηεξα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα επηθξαηεί αλεζπρία γηα ηα 

απμαλφκελα πνζνζηά απνρήο απφ ηηο εζληθέο εθινγέο, θαζψο θαη γηα ηε δηαθαηλφκελε 

ηάζε απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηα πνιηηηθά δξψκελα. Γηα λα αληηζηξαθεί ην θιίκα, 

αλαδεηνχληαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά. Έλα απφ ηα  

ππφ ζπδήηεζε κέηξα είλαη ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο – e-

voting.  

 Ζ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, θαη κάιηζηα ηεο ςεθνθνξίαο 

κέζσ Γηαδηθηχνπ, αλακέλεηαη λα απινπνηήζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηα ιάζε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ, ππφζρεηαη κεγαιχηεξε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη κηθξφηεξν 
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καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθφ θφζηνο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ παξαδνζηαθψλ 

εθινγψλ. Δηδηθφηεξα, κε ηα ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο ςεθνθνξίαο κέζσ 

Γηαδηθηχνπ ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ςήθνπ ζα είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, ελψ 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ππνινγηζηψλ πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκνη ζε εχθνια 

πξνζβάζηκνπο ρψξνπο (γηα παξάδεηγκα βηβιηνζήθεο, παλεπηζηήκηα, δεκφζηεο 

ππεξεζίεο) κπνξνχλ λα γίλνληαη δηαζέζηκνη ζην εθινγηθφ ζψκα ηελ εκέξα ησλ 

εθινγψλ. 

 Έσο ζήκεξα έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο εθινγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είραλ αλεπίζεκν ραξαθηήξα, ελψ αξθεηά ζπζηήκαηα 

ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη πηινηηθά, κε ζθνπφ ηε κειινληηθή ηνπο πινπνίεζε ζε 

ζπζηήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη εθινγέο ηεο παξάηαμεο 

ησλ Γεκνθξαηηθψλ ζηελ πνιηηεία ηεο Αξηδφλα ησλ Ζ.Π.Α. (λνκηθά έγθπξεο), ην 

Μάξηην ηνπ 2000, ε απνζηνιή κέζσ Γηαδηθηχνπ, ησλ ςήθσλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ εληφο θη εθηφο ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο Πξνεδξηθέο εθινγέο ην 2000, νη εθινγέο 

ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ ζηελ πνιηηεία ηεο Αιάζθα (αλεπίζεκα απνηειέζκαηα), ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2000 θαη νη ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

(αλεπίζεκα απνηειέζκαηα), ην Μάην ηνπ 2002.  

 ε γεληθέο γξακκέο, θάζε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

δηαθξηηά ζηάδηα: 

 

-Δγγραθή: Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, νη ςεθνθφξνη απνδεηθλχνπλ 

ηελ αιεζηλή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο λα ςεθίζνπλ 

(π.ρ. φξην ειηθίαο). Οη εγγξαθφκελνη ρξήζηεο πξνζηίζεληαη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν. 

-Δπικύρφζη: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ θαη πξηλ ππνβάιινπλ ηε ςήθν 

ηνπο, νη ςεθνθφξνη ηαπηνπνηνχληαη, επηβεβαηψλεηαη δειαδή ε ηαπηφηεηά ηνπο ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

-Υποβολή Ψήθοσ: Οη ςεθνθφξνη ζε απηφ ην ζηάδην ππνβάιινπλ ηε ςήθν 

ηνπο. Μφλν κηα ςήθνο επηηξέπεηαη γηα θάζε ςεθνθφξν. 

-Καηαμέηρηζη Ψήθφν: Μφιηο εθπλεχζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ςήθσλ, νη 

ςήθνη θαηακεηξνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλψλεηαη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ. 

 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε ηε ρξήζε είηε 

θπζηθψλ είηε ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηαθξίλνληαη δχν ηχπνη ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο: ε Ζιεθηξνληθή Φεθνθνξία ζε Δθινγηθά εκεία (Polling Place E-

Voting) θαη ε Ζιεθηξνληθή Φεθνθνξία κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet Voting). 
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Ηλεκηπονική Ψηθοθοπία ζε Εκλογικά ημεία. ε έλα εθινγηθφ ζεκείν, π.ρ. 

Δθινγηθφ Κέληξν ή Κηφζθη, ηφζν ηα ζπζηήκαηα – πειάηεο (voting clients) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ςεθνθφξνη γηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηε ςήθν ηνπο, φζν θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε ςεθνθνξία, επηβιέπνληαο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλεο νληφηεηεο (π.ρ. εθινγηθνί αληηπξφζσπνη, αζηπλνκία). Αλάινγα κε 

ην είδνο ηνπ εθινγηθνχ ζεκείνπ, ην ζηάδην ηεο Δπηθχξσζεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο (έιεγρνο απ’ επζείαο απφ ηνπο εθινγηθνχο αληηπξνζψπνπο) είηε 

κε ειεθηξνληθέο (π.ρ. θσδηθφο PIN). Ζ Τπνβνιή ηεο ςήθνπ γίλεηαη ειεθηξνληθά ζε 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ή εηδηθέο ζπζθεπέο κε νζφλεο αθήο (φπσο νη πζθεπέο 

Άκεζεο Καηακέηξεζεο – DRE, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο Ζ.Π.Α.). Οη 

ειεθηξνληθέο ςήθνη απνζεθεχνληαη ηνπηθά ζε απνζπψκελεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο. 

Ζ Καηακέηξεζε ησλ ςήθσλ γίλεηαη επίζεο ειεθηξνληθά: νη ςήθνη θαηακεηξνχληαη 

ηνπηθά ζην εθινγηθφ θέληξν ή απνζηέιινληαη ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server) 

ησλ εθινγψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ κεηαθνξά 

ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή κπνξεί λα γίλεη επίζεο ειεθηξνληθά, κε «αζθαιείο» 

ζπλδέζεηο (π.ρ. κηζζσκέλεο γξακκέο νπηηθψλ ηλψλ ή κέζσ Γηαδηθηχνπ κε ηερληθέο 

IPSEC – Δηθνληθά Ηδησηηθά Γίθηπα VPNs). Δλαιιαθηηθά, έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ησλ 

δηθηχσλ ATM (Automated teller Machines) ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ: ηα δίθηπα ATM 

έρνπλ νξηζκέλα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο (κπζηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ 

επηθνηλσλίαο, αμηφπηζηνο εμνπιηζκφο, αλζεθηηθά ηεξκαηηθά, πςειφ πνζνζηφ 

δηείζδπζεο). Χζηφζν, ζπρλά δηαηππψλνληαη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ εθινγψλ.  

 

Ψηθοθοπία μέζυ Διαδικηύος. Ζ ςήθνο ππνβάιιεηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη ηα 

ζπζηήκαηα – πειάηεο βξίζθνληαη ππφ ραιαξή ή κεδακηλή επίβιεςε (ζην ζπίηη, ζην 

ρψξν εξγαζίαο, ζε βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα). Ζ Δγγξαθή κπνξεί λα γίλεη 

κε θπζηθέο (π.ρ. ζε εθινγηθά γξαθεία) ή κε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. ςεθηαθή 

ππνγξαθή, κέζνδνη βηνκεηξηθήο). Σα ζηάδηα ηεο Δπηθχξσζεο, ηεο Τπνβνιήο θαη ηεο 

Καηακέηξεζεο γίλνληαη εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά. 

 

Ζ ςεθνθνξία κέζσ Γηαδηθηχνπ απαηηεί  κεγαιχηεξν επίπεδν αζθαιείαο απφ 

απηφ πνπ απαηηείηαη ζε ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δλψ ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ ςεθνθφξσλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο ςήθνπ αλά 

ςεθνθφξν κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηερληθέο πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ (π.ρ. 

ςεθηαθέο ππνγξαθέο – ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά), νη επηπιένλ απαηηήζεηο φπσο 

κπζηηθφηεηα θαη αλσλπκία ηεο ςήθνπ, νηθνπκεληθή επαιεζεπζηκφηεηα, θαζψο θαη 

πξνζηαζία απφ θαηαλαγθαζκφ, ζπλζέηνπλ έλα πνιχπινθν κνληέιν απαηηήζεσλ 

αζθάιεηαο ην νπνίν έσο ζήκεξα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί κε κεζφδνπο πνπ λα είλαη 
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αζθαιείο θαη παξάιιεια πξαθηηθέο. Οη επηθξηηέο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ ζεσξνχλ φηη νη ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο δελ είλαη 

αθφκα ψξηκεο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ε πηνζέηεζή ηνπο ζα νδεγνχζε ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ 

ιεγφκελσλ «ςεθηαθά αλαιθάβεησλ» πνιηηψλ. 

 

 

5.5 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 Έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

εθινγέο κεγάιεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη: 

α) Αζθαιέο, δειαδή: 

-Γεκνθξαηηθφ: Μφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ςεθνθφξνη δηθαηνχληαη λα 

ππνβάιινπλ ςήθνπο θαη θαλείο ςεθνθφξνο δε δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα ςήθνπο. 

 -Αθξηβέο: Κακία ςήθνο δελ είλαη δπλαηφ λα αιινησζεί, λα θαηακεηξεζεί 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο, λα δηαγξαθεί απφ ηηο Δθινγηθέο Αξρέο ή άιινπο 

εζσηεξηθνχο/εμσηεξηθνχο ερζξνχο. 

-Μπζηηθφ: Κακία ςήθνο δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλδεζεί κε ην ςεθνθφξν πνπ 

ηελ ππέβαιε, ελψ φιεο νη ςήθνη παξακέλνπλ κπζηηθέο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε 

πεξίνδνο ππνβνιήο ςήθσλ. 

-Πξνζηαηεπκέλν απφ Καηαλαγθαζκφ: Καλέλαο ρξήζηεο δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνδείμεη ηε ςήθν ηνπ ζε θάπνην ηξίην πξφζσπν. 

-Οηθνπκεληθά Δπαιεζεχζηκν: Κάζε εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο κπνξεί λα 

πεηζηεί φηη ην ζχζηεκα είλαη αθξηβέο θαη φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

ςήθσλ ηεο θάιπεο αληαλαθιά ηε βνχιεζε ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ηηο ππέβαιαλ. 

-Αλζεθηηθφ: ιεο νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο, παξά ηα 

φπνηα ηπραία ζθάικαηα ή ηηο θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξέο νξηζκέλσλ νληνηήησλ 

(ςεθνθφξνη, Αξρέο, εζσηεξηθνί/εμσηεξηθνί ερζξνί). 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ζε αξθεηά δεκνθξαηηθά 

θαζεζηψηα (π.ρ. Απζηξαιία, Διιάδα, Βέιγην), φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο 

εθινγέο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, κηα επηπιένλ απαίηεζε αζθάιεηαο είλαη ε 

εχξεζε ησλ ςεθνθφξσλ πνπ δελ άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. 
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β) Πξαθηηθφ, δειαδή: 

 Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη εχθνια πινπνηήζηκν, ζπκβαηφ κε ηηο δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο θαη πιαηθφξκεο (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, αξρηηεθηνληθέο, εξγαιεία 

πινήγεζεο ζην Web θιπ.), ιεηηνπξγηθφ (ηηο εθινγέο ηνπ 2000 ζηε Φιφξηληα ησλ 

Ζ.Π.Α. έλαο κεγάινο αξηζκφο άθπξσλ ςήθσλ ππνβιήζεθε ιφγσ ειιηπνχο ζρεδίαζεο 

ησλ ςεθνδειηίσλ) θαη λα απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, γιψζζαο, θπζηθψλ ηθαλνηήησλ, κφξθσζεο, εμνηθείσζεο κε ηηο 

ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θιπ. Δπίζεο, ην ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη κηα 

πνηθηιία απφ format ςήθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεγφκελσλ «ιεπθψλ» ή 

άθπξσλ ςήθσλ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ρακειή ππνινγηζηηθή 

πνιππινθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ λα κελ επεξεάδεηαη δξαζηηθά απφ ην 

κέγεζνο ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ή ησλ ππνςεθίσλ, ελψ νη ππεξεζίεο αζθαιείαο 

πνπ πξνζθέξεη ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο ζην ρξήζηε. 

 

 

5.6 ΔΠΗΘΔΔΗ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 Καλείο δελ παξαγλσξίδεη φηη ηα θίλεηξα γηα κηα επίζεζε ζηελ αζθάιεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ηδηαίηεξα ζε εζληθέο εθινγέο, είλαη πνιιά: 

πνιηηηθέο επηδηψμεηο, ρξεκαηηθή ακνηβή, δηεθδίθεζε εμνπζίαο, εκπινθή κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Σν είδνο θαη ε κνξθή ησλ επηζέζεσλ 

πνηθίιινπλ. 

 

Α) Ζιεθηροληθή Φεθοθορία (Γεληθά): Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειεθηξνληθά 

δεδνκέλα αληηγξάθνληαη, αιινηψλνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη πην εχθνια απφ φηη νη 

θπζηθέο ςήθνη. Δπηπιένλ, φια ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα είλαη επάισηα ζε επηζέζεηο 

απφ εζσηεξηθνχο ερζξνχο (insider attacks), θαζψο θαη ζε επηζέζεηο Άξλεζεο 

Δμππεξέηεζεο (Denial of Service – DOS). Σα ζεκεξηλά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

ςεθνθνξίαο επίζεο δηαζέηνπλ αλεπαξθή ζηνηρεία ειέγρνπ (audit trail) θαη δελ 

παξέρνπλ νηθνπκεληθή επαιεζεπζηκφηεηα, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςεθνθνξίαο λα ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε. 

 

Β) Φεθοθορία κέζφ Γηαδηθηύοσ: Απφ ηε ζθνπηά ηεο αζθάιεηαο, νη εθινγέο 

κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο ζε επηζέζεηο θαηαλαγθαζκνχ 

(coercion), φπνπ νη ρξήζηεο αλαγθάδνληαη ή ζπλαιιάζζνληαη κε θάπνηνλ ηξίην γηα 

ηελ ππνβνιή κηαο πξνζπκθσλεκέλεο ςήθνπ. Δπηπξφζζεηα, ζε έλα ζχζηεκα εμ 
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απνζηάζεσο ςεθνθνξίαο νη ςεθνθφξνη ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ νη 

ίδηνη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ ζηηο ππνινγηζηηθέο ηνπο κεραλέο (ζπζηήκαηα – 

πειάηεο), π.ρ. πξνηνχ ππνβάιινπλ ηε ςήθν ηνπο. Οη έιεγρνη θαη ε πηζηνπνίεζε 

ινγηζκηθνχ ζηα ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ παξνπζηάδνπλ επίζεο 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη 

ζπλήζσο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη έρνπλ κπζηηθφ (θιεηζηφ) θψδηθα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη ηα πξνγξάκκαηα 

πινήγεζεο ζην Web. Παξάιιεια, ηα ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισηα, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο, ζηα εμήο ζεκεία: 

-ηα ζςζηήμαηα – πελάηερ: Ηνί ηχπνπ «ζθνπιήθηα» (worms) ή «δνχξεηνη ίππνη» 

(trojan horses) κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηελ ςήθν, πνιχ πξηλ απηή θξππηνγξαθεζεί ή 

απζεληηθνπνηεζεί. Δπίζεο, ν εηζβνιέαο κπνξεί εμ απνζηάζεσο λα εθκεηαιιεπηεί 

«ηξχπεο» ή ιάζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πινήγεζεο ζην Web.  

-ηο επίπεδο ηηρ επικοινυνίαρ: Οη θπξηφηεξεο επηζέζεηο ζην επίπεδν ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη νη επηζέζεηο πιαζηνπξνζσπίαο (spoofing) DNS νλνκάησλ ή IP 

δηεπζχλζεσλ θαη νη επηζέζεηο ελδηάκεζεο νληφηεηαο (man in the middle). Ζ 

επηθνηλσλία κεηαμχ πειάηε θαη εμππεξεηεηή κπνξεί επίζεο λα απεηιεζεί θαη απφ 

επηζέζεηο ηχπνπ TCP SYN/ACK ζην επίπεδν δηθηχνπ ηνπ κνληέινπ TCP/IP, απφ 

επηζέζεηο πιαζηνπξνζσπίαο ζην θπζηθφ επίπεδν ηνπ κνληέινπ OSI (ARP spoofing) 

θιπ. 

-ηα ζςζηήμαηα – εξςπηπεηηηέρ: Οη επηζέζεηο ζε απηφ ην επίπεδν είλαη 

παξφκνηεο κε απηέο ζηα ζπζηήκαηα – πειάηεο. Δδψ βέβαηα νη επηζέζεηο Άξλεζεο 

Δμππεξέηεζεο (DOS), φπσο IP fragmentation ή ππεξρείιηζε θαηαρσξεηψλ (buffer 

overflow), έρνπλ κεγάιε επηθηλδπλφηεηα, αθνχ κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ νιφθιεξε 

ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Σν πξφβιεκα ηεο ζπκθφξεζεο (bottleneck) είλαη παξφκνην, 

σο πξνο ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, κε κηα επίζεζε Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο, κε ηε δηαθνξά φηη 

ε ζπκθφξεζε πξνθαιείηαη απφ ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ ηαπηφρξνλσλ λνκίκσλ 

αηηήζεσλ γηα ζχλδεζε κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη φρη απαξαίηεηα απφ θαθφβνπιε 

επίζεζε. 

 

 

5.7 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΚΛΟΓΧΝ ΜΔΧ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ’ φςε,  

ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ εθινγψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ: 
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Πρφηόκολλα / Λογιζμικό: Γηα λα είλαη αζθαιήο ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, 

ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πινπνηεί έλα θξππηνγξαθηθφ πξσηφθνιιν πνπ ηθαλνπνηεί 

ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο επίζεο, ζεσξνχκε πσο ην ζχζηεκα 

ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κε αλνηθηφ ινγηζκηθφ (open source). Σν ζχζηεκα πξέπεη 

επίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο 

(monitoring) θαη επαιήζεπζεο (audit) ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αλεμάξηεηνη ειεθηξνληθνί 

ή θπζηθνί κεραληζκνί επαιήζεπζεο ελδερνκέλσο λα απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Mercuri ην 1992 πξφηεηλε 

ηελ εθηχπσζε ησλ επηινγψλ ηνπ ςεθνθφξνπ ζε ραξηί, ην νπνίν ν ςεθνθφξνο ζα 

ξίρλεη ζε κηα θπζηθή θάιπε γηα ηηο αλάγθεο κηαο δεχηεξεο θαηακέηξεζεο. 

 

Υποδομή Γημόζιοσ Κλειδιού: Οη εθινγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ ζα γίλνπλ πιήξσο 

ειεθηξνληθέο (απφ ην ζηάδην ηεο Δγγξαθήο έσο θαη ην ζηάδην ηεο Καηακέηξεζεο) 

κφλνλ φηαλ πηνζεηεζεί θαη πινπνηεζεί κηα εληαία θαη αζθαιήο Τπνδνκή Γεκνζίνπ 

Κιεηδηνχ (Public Key Infrastructure – PKI), φπνπ ε ηαπηνπνίεζε ησλ ςεθνθφξσλ 

ππνγξαθψλ / ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ελψ ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ επηθνηλσληψλ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ θξππηνγξαθηθνχο αιγνξίζκνπο δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ. Παξάιιεια, ηα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ζην Web ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ θξππηνγξάθεζε θαη ςεθηαθέο ππνγξαθέο ζην επίπεδν Δθαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ OSI. Δπηπιένλ, ηερλνινγίεο φπσο SSL/TLS (Secure Socket Layer / 

Transport Layer Security) θαη SSH (Secure Shell) πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηξνπή ησλ επηζέζεσλ πιαζηνπξνζσπίαο θαη ησλ επηζέζεσλ 

ελδηάκεζεο νληφηεηαο.  

 

Αζθάλεια Πληροθοριακού Σσζηήμαηος: πληζηάηαη ε ρξήζε εθαξκνγψλ 

φπσο πξνγξάκκαηα antivirus θαη εξγαιεία firewalls ζηα ζπζηήκαηα – πειάηεο, θαζψο 

θαη πζηήκαηα Διέγρνπ Δηζβνιήο (Intrusion Detection Systems) θαη firewalls ζηα 

ζπζηήκαηα – εμππεξεηεηέο. Παξάιιεια επηβάιιεηαη ε ρξήζε δηαδηθαζηψλ 

πιενλαζκνχ (redundancy), αλάθακςεο απφ επίζεζε ή δπζιεηηνπξγία ζηνπο 

εμππεξεηεηέο (π.ρ. ζπζηνηρίεο δίζθσλ RAID, δπλαηφηεηεο hot swapping, ηερληθέο 

clustering θαη load balancing γηα ζπζηνηρίεο εμππεξεηεηψλ, απνζεθεπηηθέο κνλάδεο 

DLT) ζηνπο εμππεξεηεηέο ή ζην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο (π.ρ. ελζχξκαηα / 

αζχξκαηα κέζα πςεινχ ξπζκνχ δηακεηαγσγήο) θαζψο θαη ε πηνζέηεζε απζηεξψλ 

ειέγρσλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ήηαλ 

θαη ε παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ ςήθσλ, πιένλ ηεο κίαο εκέξαο 

(αξθεί βεβαίσο νη ειεθηξνληθέο ςήθνη λα θαηακεηξνχληαη ηαπηφρξνλα κε ηηο 

θπζηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε λνκηκφηεηα ησλ εθινγψλ). 
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Νομικά Θέμαηα: Πέξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεζκνζέηεζεο γηα ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ ήδε έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί θαη ε χπαξμε λνκνινγίαο (θαη 

λνκνζεζίαο) πνπ ζα θαηνρπξψλεη ηε κπζηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ θαη ζα 

πξνβιέπεη επηζέζεηο φπσο θαηαλαγθαζκφο ηνπ ςεθνθφξνπ, ειεθηξνληθή εηζβνιή 

(hacking) θαη αιινίσζε εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ ή πξνζσπηθψλ ςήθσλ, επηζέζεηο 

πιαζηνπξνζσπίαο, επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο, θιπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ζρεδηαζκφ κηαο απζηεξήο πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο πνπ ζα πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαη ηελ 

αλάθακςε απφ επηζέζεηο. Σν πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πξέπεη λα επηιέγεηαη 

πξνζεθηηθά θαη νη ςεθνθφξνη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα φιεο 

ηηο πηπρέο (ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε) ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

 

 

5.8 ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 Σα βαζηθά θξππηνγξαθηθά κνληέια ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί έσο ζήκεξα είλαη: ην κνληέιν MIX – net, απφ ηνλ Chaum ην 1981, ην 

κνληέιν ησλ «ηπθιψλ» ππνγξαθψλ, απφ ηνλ Fujioka θαη άιινπο ην 1993, θαη ην 

νκνκνξθηθφ κνληέιν, απφ ηνλ Cramer θαη άιινπο ην 1997. ρεδφλ φια ηα 

πξσηφθνιια πνπ έρνπλ πξνηαζεί σο ζήκεξα βαζίδνληαη ζηα παξαπάλσ ηξία κνληέια. 

 

Το Μονηέλο MIX – net: Ο Chaum, ην 1981, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ησλ δηθηχσλ 

MIX – net (MIX networks) ηα νπνία απνηεινχλ έλαλ θξππηνγξαθηθφ κεραληζκφ γηα 

ηελ θαηαζθεπή αλσλχκσλ θαλαιηψλ (anonymous channels) ζε εθαξκνγέο πςειήο 

αζθάιεηαο). Έλα δίθηπν MIX – net απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ εμππεξεηεηψλ, 

ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο, πνπ θαινχληαη θφκβνη MIX. Κάζε θφκβνο MIX ιακβάλεη 

σο είζνδν (input) έλα ζχλνιν κελπκάησλ (π.ρ. ηηο θξππηνγξαθεκέλεο ςήθνπο), θάλεη 

νξηζκέλνπο ηπραίνπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη επηζηξέθεη ζηελ έμνδν (output) έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχλνιν (ησλ ίδησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ) κελπκάησλ, θαηά ηξφπν ψζηε 

ηα κελχκαηα ηεο εμφδνπ λα κε κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα κελχκαηα ηεο εηζφδνπ. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, θακία ζπλεξγία νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ θφκβσλ MIX (εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ζπλεξγνχλ φινη νη θφκβνη) δε κπνξεί λα απνθαλζεί πεξί ηνπ 

πνηα ςήθνο αληηζηνηρεί ζε πνηνλ ςεθνθφξν.  
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 ην κνληέιν ηνπ Chaum, ηνπ 1981, θάζε ςήθνο θξππηνγξαθείηαη δηαδνρηθά 

κε ηα δεκφζηα θιεηδηά φισλ ησλ θφκβσλ MIX, κε ζεηξά αληίζηξνθε ηεο ζεηξάο ησλ 

θφκβσλ. Ζ ςήθνο θξππηνγξαθείηαη πξψηα κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ MIXC πνπ ζα 

παξαιάβεη ηειεπηαίν ηε ιίζηα κε ηηο θξππηνγξαθεκέλεο ςήθνπο, ζηε ζπλέρεηα κε ην 

θιεηδί ηνπ πξνηειεπηαίνπ MIXB θαη ην ηέινο κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ πξψηνπ ηε 

ηάμεη MIXA. Κάζε θφκβνο MIX απνθξππηνγξαθεί ηε ιίζηα ησλ ςήθσλ πνπ ηνπ 

απνζηέιινληαη, ηε κεηαζρεκαηίδεη, (π.ρ. πξνζζέηνληαο ηπραηφηεηα ζε θάζε ςήθν θαη 

αλαδηαηάζζνληαο ηε ιίζηα κε ηηο ςήθνπο πνπ πξνθχπηεη) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

πξνσζεί ζηνλ επφκελν θφκβν. Απηφ ην κνληέιν θαιείηαη MIX – net 

απνθξππηνγξάθεζεο. ε έλα παξαπιήζην κνληέιν, ζε θάζε θφκβν MIX ιακβάλεη 

ρψξα κφλνλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ςήθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα φινη νη θφκβνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο ηειηθήο ιίζηαο ησλ ςήθσλ (κνληέιν 

ηνπ Hirt, 2000).  

 

    

ρήκα: Παξάδεηγκα ελφο δηθηχνπ MIX – net κε ηξεηο θφκβνπο MIX.  

Έλαο άιινο ηχπνο είλαη ην MIX – net επαλαθξππηνγξάθεζεο, ηνπ Jakobsson 

ην 1999, φπνπ φιεο νη ςήθνη θξππηνγξαθνχληαη κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ πξψηνπ 

θφκβνπ MIX θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάζε θφκβν MIX ιακβάλεη ρψξα ν 

κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε θξππηνγξάθεζε κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ επφκελνπ θφκβνπ, 

θαηά ηξφπν επαιεζεχζηκν κεηαμχ ησλ θφκβσλ ή/θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξαηεξεηέο). 

 Οη πιένλ ρξήζηκεο ηδηφηεηεο ησλ δηθηχσλ MIX – net, εηδηθά γηα εθινγέο 

κεγάιεο θιίκαθαο, είλαη ε νηθνπκεληθή επαιεζεπζηκφηεηα ηεο νξζφηεηαο ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ηεο απνθξππηνγξάθεζεο πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη ε 

αλζεθηηθφηεηά ηνπο έλαληη ζπλεξγηψλ κεηαμχ (έσο) ελφο νξηζκέλνπ αξηζκνχ MIX. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηα δίθηπα MIX – net έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο γηα 

ηελ επίηεπμε αλσλπκίαο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Έσο ζήκεξα πάλησο, 

θαλέλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δελ έρεη πινπνηεζεί κε ρξήζε ηερληθψλ 

MIX – net.   
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Το Μονηέλο ηφν «Τσθλών» Υπογραθών: Ζ έλλνηα ηεο «ηπθιήο» ππνγξαθήο 

(blind signature) παξνπζηάζηεθε αξρηθά σο κηα θξππηνγξαθηθή κέζνδνο γηα ηελ 

ππνγξαθή ελφο κελχκαηνο ρσξίο ηε γλψζε ηνπ κελχκαηνο θαζ’ απηνχ. Θα 

κπνξνχζαλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξάδεηγκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, λα 

αληηζηνηρηζηνχλ κε ηελ ππνγξαθή (εμσηεξηθά) ελφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ πνπ 

πεξηέρεη έλα ραξηί ηνπνζεηεκέλν θάησ απφ θαξκπφλ. ηαλ ν θάθεινο αξγφηεξα 

αλνηρηεί απφ ην λφκηκν παξαιήπηε, ην ραξηί ζα έρεη απνηππσκέλε ηελ ππνγξαθή 

(κνληέιν Schneier, 1996). 

 Απηή ε κέζνδνο, αλ θαη εθαξκφζηεθε αξρηθά ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο (e-cash), ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

Δπηθχξσζεο ησλ ςήθσλ κε παξάιιειε πξνζηαζία ηεο κπζηηθφηεηάο ηνπο (Fujioka 

θαη άιινη, 1993). 

 

 

ρήκα: Παξάδεηγκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κε «ηπθιέο» ππνγξαθέο 

Έσο ζήκεξα έρνπλ πξνηαζεί αξθεηά ζρήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην κεραληζκφ 

ησλ «ηπθιψλ» ππνγξαθψλ (π.ρ. Okamoto,  1997). Δπίζεο, αξθεηά ζπζηήκαηα έρνπλ 

πινπνηεζεί πηινηηθά ζε εθινγέο κηθξήο θιίκαθαο (ην ζχζηεκα SENSUS – δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ εθινγψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, ην ζχζηεκα EVOX – εθινγέο 

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην MIT).  

 Έλα πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ην κνληέιν ησλ 

«ηπθιψλ» ππνγξαθψλ είλαη φηη απαηηνχλ ρακειφ επηθνηλσληαθφ θφξην θαη 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο, αθφκα θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ / ππνςεθίσλ είλαη 

κεγάινο (scalability). Δπηπιένλ, ε κπζηηθφηεηα ησλ ςήθσλ επαθίεηαη ζηνπο 

ςεθνθφξνπο, θάηη πνπ επλνεί ηελ εχθνιε θαη αζθαιή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλήζσο απφ κηα Αξρή. 

 Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ «ηπθιήο» ππνγξαθήο είλαη φηη 

απαηηνχλ απφ ηνλ ςεθνθφξν λα είλαη ελεξγφο (online) ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 
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ςεθνθνξίαο. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα απηά πξνζθέξνπλ κφλν αηνκηθή 

επαιεζεπζηκφηεηα (νη ςεθνθφξνη κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε 

πνπ αθνξνχλ κφλνλ ηε δηθή ηνπο ςήθν). Πξφζθαηα έρνπλ επίζεο πξνηαζεί 

πξσηφθνιια φπνπ ε δχλακε ηνπ Δπηθπξσηή είλαη θαηαλεκεκέλε (distributed), κε ηε 

ρξήζε θξππηνγξαθηθψλ ηερληθψλ ηχπνπ threshold (κνληέιν Durette, 1999). 

 

Το Ομομορθικό Μονηέλο Κρσπηογράθηζης: Σν κνληέιν απηφ (Cramer θαη 

άιινη, 1997) ρξεζηκνπνηεί ηηο νκνκνξθηθέο ηδηφηεηεο νξηζκέλσλ θξππηνγξάθεζεο γηα 

λα εδξαηψζεη νηθνπκεληθή επαιεζεπζηκφηεηα ζε εθινγέο κεγάιεο θιίκαθαο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηε κπζηηθφηεηα ησλ αηνκηθψλ ςήθσλ. Καηά ηελ 

νκνκνξθηθή θξππηνγξάθεζε ππάξρεη κία πξάμε ⊕ oξηζκέλε ζην ζχλνιν ησλ 

κελπκάησλ θαη κία πξάμε ⊗ νξηζκέλε ζην ζχλνιν ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ (ζπλήζσο 

νη πξάμεηο απηέο είλαη ην άζξνηζκα θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο modulo έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ), ηέηνηεο ψζηε ην «γηλφκελν» ησλ θξππηνγξαθήζεσλ νπνησλδήπνηε δχν 

ςήθσλ λ1, λ2 : Δ(λ1) ⊗ Δ(λ2), λα ηζνχηαη κε ηελ θξππηνγξάθεζε Δ(λ1⊕λ2) ηνπ 

«αζξνίζκαηνο» ησλ ςήθσλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ηαπηφηεηα ηνπ ςεθνθφξνπ δε 

ρξεηάδεηαη λα πξνζηαηεπηεί κε ηερληθέο αλσλπκίαο (π.. δίθηπα MIX – net, «ηπθιέο» 

ππνγξαθέο), αθνχ θακία ςήθνο δελ απνθξππηνγξαθείηαη κεκνλσκέλα, αιιά φιεο νη 

ςήθνη ζπλδπάδνληαη θαη ην ηειηθφ θξππηνγξάθεκα απνθξππηνγξαθείηαη απφ ηηο 

Αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σν ζχζηεκα Votehere, ηνπ Adler ην 2000, ην νπνίν ήδε ρξεζηκνπνηείηαη 

πηινηηθά ζε ηνπηθέο εθινγέο κηθξήο θιίκαθαο, απνηειεί κηα πινπνίεζε ηνπ 

νκνκνξθηθνχ κνληέινπ θξππηνγξάθεζεο. Έλα κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην νκνκνξθηθφ κνληέιν είλαη ε πεξηνξηζκέλε επθακςία ηνπο 

(flexibility), θαζψο νη ςήθνη ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζε δίηηκεο ςήθνπο ηνπ ηχπνπ 

«Ναη / ρη» (π.ρ. {+1, -1}). Γηα κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ, νη πινπνηήζεηο ηνπ 

κνληέινπ ζπλεπάγνληαη πςειφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο γηα ηνπο εμππεξεηεηέο. Χζηφζν, 

πξφζθαηα έρνπλ πξνηαζεί ελαιιαθηηθά θξππηνγξαθηθά ζρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε 

ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα είλαη είηε γξακκηθή, είηε ινγαξηζκηθή σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ (κνληέιν Damgard, 2003).     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ο 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΔ ΚΑΜΠΤΛΔ 

 

 

 

 

 

6.1 Κρσπηογραθία Γεκόζηοσ Κιεηδηού 

 Ζ θξππηνγξαθία είλαη ζαθέζηαηα έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο 

επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια θεθάιαηα, 

θξππηνγξάθεζε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο απινχ κελχκαηνο ζε κηα άιιε 

κνξθή πνπ δε γίλεηαη θαηαλνεηή ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα εμνπζηνδφηεζε θαη 

απνθξππηνγξάθεζε είλαη ε αληίζηξνθή δηαδηθαζία. Καη νη δχν απηέο δηαδηθαζίεο 

γίλνληαη κε ηε ρξήζε θάπνησλ θιεηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ, ε θξππηνγξάθεζε γίλεηαη κε έλα δεκφζην θιεηδί πνπ είλαη γλσζηφ ζε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ θξππηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ε απνθξππηνγξάθεζε κε έλα 

ηδησηηθφ θιεηδί. Δπνκέλσο, γηα λα επηηεζεί θαλείο επηηπρψο ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη 

λα βξεη ην ηδησηηθφ θιεηδί γλσξίδνληαο κφλν ην δεκφζην θιεηδί. 

 Ζ αζθάιεηα ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ δεκνζίνπ θιεηδηνχ βαζίδεηαη 

ζηε δπζθνιία επίιπζεο θάπνηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζπζρεηίδεη ην 

ηδησηηθφ θιεηδί κε ην δεκφζην, έηζη ψζηε λα είλαη ππνινγηζηηθά πνιχ δχζθνιν λα 

πξνθχςεη ην ηδησηηθφ απφ ην δεκφζην θιεηδί. Έλα ηέηνην πξφβιεκα είλαη ην 

πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγάξηζκνπ, πνπ νξίδεηαη σο εμήο: 

 Έζησ FP έλα πξψην, πεπεξαζκέλν ζψκα θαη g, y θαη x ζηνηρεία ηνπ γηα ηα 

νπνία ηζρχεη ε εμίζσζε: 

     g
x
 = y. 

 

Σν πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ είλαη ε εχξεζε ηεο ηηκήο ηνπ x, γλσξίδνληαο 

ην g θαη ην y.  
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 ηα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα δεκνζίνπ θιεηδηνχ πνπ βαζίδνληαη ζην 

πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ, ην δεκφζην θιεηδί είλαη ην y θαη ην ηδησηηθφ 

είλαη ην x. 

 Σν 1985, κηα παξαιιαγή ηνπ DLP πξνηάζεθε απφ ηνπο Miller θαη Koblitz πνπ 

φξηδε ην πξφβιεκα ζην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ κηαο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. Σν 

πξφβιεκα νλνκάζζεθε ECDLP (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem), δειαδή 

πξφβιεκα δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ ζε ειιεηπηηθέο θακπχιεο.  

 Έζησ E(FP) κηα ειιεηπηηθή θακπχιε πνπ νξίδεηαη ζην πξψην, πεπεξαζκέλν 

ζψκα FP θαη Q, P δχν ζεκεία ηεο, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε: 

    Q = k P,  

φπνπ k έλαο αθέξαηνο αξηζκφο. Σν πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ ζηηο 

ειιεηπηηθέο θακπχιεο είλαη ε εχξεζε ηεο ηηκήο ηνπ k, γλσξίδνληαο ηα ζεκεία Q θαη P. 

 ηα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ (αληίζηνηρα αθξηβψο 

κε ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην πξφβιεκα ηνπ δηαθξηηνχ ινγαξίζκνπ DLP), ην 

δεκφζην θιεηδί είλαη ην Q θαη ην ηδησηηθφ ν αθέξαηνο k. ιφγσ ηεο άκεζεο αληηζηνηρίαο 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ ECDLP θαη DLP, βαζηθά θξππηνγξαθηθά 

πξσηφθνιια πνπ βαζίδνληαη ζην DLP (φπσο ην πξσηφθνιιν αληαιιαγήο θιεηδηψλ 

Diffie – Hellman θαη ε θξππηνγξάθεζε θαηά ElGamal) κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

ζε ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ. Ζ δπζθνιία σζηφζν πνπ ππάξρεη ζηα 

ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ είλαη φηη πξέπεη λα γίλνπλ επηινγέο σο πξνο ηνλ 

ηχπν ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηνλ ηχπν ηνπ πεπεξαζκέλνπ 

ζψκαηνο ζην νπνίν ζα νξηζηεί θαη ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο 

βαζηθέο πξάμεηο. Γηαθνξεηηθφο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ επηινγψλ ζα δψζεη θαη 

δηαθνξεηηθή απφδνζε ζην ζχζηεκα. 

 Σν απινχζηεξν πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε 

ρξήζε ειιεηπηηθψλ θακππιψλ είλαη ην αθφινπζν. Αξρηθά, ην πξσηφθνιιν 

πξνυπνζέηεη φηη νη δχν ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ, δηακνηξάδνληαη ην 

ίδην θιεηδί. Απηφ κπνξεί λα γίλεη γηα παξάδεηγκα κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

αληαιιαγήο θιεηδηνχ ησλ Diffie – Hellman. Έζησ, φηη ην θιεηδί πνπ κνηξάδνληαη νη 

δχν ρξήζηεο είλαη ην S. ηελ πεξίπησζε ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

ειιεηπηηθψλ θακππιψλ, απηφ είλαη έλα ζεκείν ζηελ ειιεηπηηθή θακπχιε. Απηφ πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη νη δχν γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε είλαη ε x 

ζπληεηαγκέλε ηνπ S. Ζ ζπληεηαγκέλε απηή ηίζεηαη σο είζνδνο ζε ζπλάξηεζε ε νπνία 

επηζηξέθεη κηα κάζθα πνπ έρεη κέγεζνο (ζε bytes) φζν θαη ην κήλπκα πνπ ζέιεη ν 

θάζε ρξήζηεο λα θξππηνγξαθήζεη. Γηα λα θξππηνγξαθεζεί έλα κήλπκα, απιά 

εθηειείηαη ε ιεηηνπξγία XOR κεηαμχ ηνπ κελχκαηνο θαη ηεο κάζθαο. Γηα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε αθνινπζείηαη αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία, αιιά ηψξα γίλεηαη 
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XOR  ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο κε ηε κάζθα. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

κάζθαο ρξεηάδεηαη κηα ζπλάξηεζε θεξκαηηζκνχ.  

 Έλα δεχηεξν πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε 

θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ θαη βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθεζεο θαηά ElGamal, είλαη ην ECES (Elliptic Curve Encryption Scheme). 

Ζ θξππηνγξάθεζε γίλεηαη απφ κηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα 

αξρηθά κελχκαηα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζνχλ σο καζεκαηηθά αληηθείκελα. Μία 

εχθνιε κέζνδνο είλαη λα αλαπαξαζηαζεί ην θελφ απφ ην 0 θαη ηα γξάκκαηα Α...Ε κε 

Α → 1, Β → 2, ..., Ε → 26. Ζ θξππηνγξάθεζε ελφο κελχκαηνο πνπ επηζπκεί λα 

ζηείιεη έλαο ρξήζηεο Α ζε έλαλ ρξήζηε Β γίλεηαη σο εμήο: 

Δπηιέγεηαη έλαο αξηζκφο 0< k < n-1, φπνπ n είλαη ν κεγαιχηεξνο πξψηνο παξάγνληαο 

ηεο ηάμεο m ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. 

Τπνινγίδνπκε ην ζεκείν R = kP, φπνπ P είλαη ην ζεκείν βάζεο κε ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ ρξήζηε Β. Γειαδή QB = kBP, φπνπ QB είλαη 

ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Β θαη kB είλαη ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί. 

Τπνινγίδεηαη ην ζεκείν Q = kQB.  

Τπνινγίδεηαη ν αθέξαηνο c = zx (mod p), φπνπ z είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

κελχκαηνο πνπ θξππηνγξαθείηαη ζε κνξθή αθέξαηνπ αξηζκνχ κε βάζε ηε κέζνδν πνπ 

πξνηάζεθε παξαπάλσ, x είλαη ε x ζπληεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ Q θαη p είλαη ε ηάμε 

ηνπ πεπεξαζκέλνπ ζψκαηνο ζην νπνίν νξίδεηαη ε ειιεηπηηθή θακπχιε. 

 Σν δεπγάξη (R, c) απνηειεί ηελ θξππηνγξαθεκέλε κνξθή ηνπ αξρηθνχ 

κελχκαηνο. Σα βήκαηα ηεο απνθξππηνγξάθεζεο ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο 

(R, c) απφ ην ρξήζηε Β είλαη: 

1. Τπνινγίδεηαη ην ζεκείν Q = kBR, φπνπ kB είλαη ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ Β. 

2. Τπνινγίδεηαη ν αθέξαηνο z = c/x (mod p), φπνπ x είλαη ε x ζπληεηαγκέλε ηνπ 

ζεκείνπ Q θαη p είλαη ε ηάμε ηνπ πεπεξαζκέλνπ ζψκαηνο ζην νπνίν νξίδεηαη ε 

ειιεηπηηθή θακπχιε. 

 Ο αθέξαηνο z είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο ζε κνξθή 

αθέξαηνπ αξηζκνχ θαη αθνινπζψληαο ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα 

κελχκαηα κεηαηξέπνληαη ζε αθεξαίνπο, πξνθχπηεη ην αξρηθφ κήλπκα πνπ επηζπκνχζε 

λα ζηείιεη ν Α ζηνλ Β. 

 Ο γλσζηφηεξνο αιγφξηζκνο δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζε 

θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ είλαη ν αιγφξηζκνο ECDSA. Σα 

ζρήκαηα ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζρεδηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ έλα ςεθηαθφ 

ηζνδχλακν ησλ πξαγκαηηθψλ ππνγξαθψλ. Μηα ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη έλαο αξηζκφο 
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πνπ εμαξηάηαη απφ ην κπζηηθφ θιεηδί ηνπ αηφκνπ πνπ ππνγξάθεη θαη επηπξφζζεηα απφ 

ην κήλπκα ην νπνίν ππνγξάθεηαη. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο πξέπεη, αθφκα, λα είλαη 

επαιεζεχζηκεο. Γειαδή, αλ θάπνηα ζηηγκή ππάξμεη ακθηβνιία γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο 

ππνγξαθήο, λα θαίλεηαη απφ πνηνλ πξαγκαηηθά πξνήιζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

θάπνηνο λα πιαζηνγξαθήζεη ηελ ππνγξαθή ελφο άιινπ ή κπνξεί λα ππνγξάςεη έλα 

κήλπκα θαη κεηά λα αξλεζεί φηη ην έθαλε. Σα πξνβιήκαηα απηά ιχλνληαη κε ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο. 

 Σα βήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο κε ηνλ αιγφξηζκν 

ECDSA είλαη ηα εμήο: 

 Δπηιέγεηαη έλαο ηπραίνο k κε 1 ≤ k ≤ n-1, φπνπ n είλαη ν κεγαιχηεξνο πξψηνο 

παξάγνληαο ηεο ηάμεο m ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. 

 Τπνινγίδεηαη ην γηλφκελν kG = (x1, y1) φπνπ G είλαη ην ζεκείν βάζεο ηεο 

ειιεηπηηθήο θακπχιεο. ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ην r = x1 (mod n). Αλ r = 

0, γίλεηαη επηζηξνθή ζην πξψην βήκα. 

 Τπνινγίδεηαη ε ηηκή k
-1

 (mod n).  

 Υξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ γηα λα ππνινγηζηεί ε 

πνζφηεηα e = RMD(message). Γειαδή, ζην βήκα απηφ ππνινγίδεηαη ε έμνδνο 

ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ έρνληαο ζαλ είζνδν ην κήλπκα πνπ 

πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί. 

 Τπνινγίδεηαη ην s = k
-1

 (e + dr) (mod n), φπνπ d είλαη ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ 

ππνγξάθνληα. Αλ s = 0, γίλεηαη επηζηξνθή ζην πξψην βήκα. 

 Δπηζηξέθεηαη ην δεπγάξη (r, s) πνπ είλαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

Σα βήκαηα ηεο επηθχξσζεο ηεο ππνγξαθήο (r, s) είλαη ηα εμήο: 

   1. Τπνινγίδεηαη ην e = RMD(message), φπσο έγηλε θαη ζην θνκκάηη ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο. 

      2. Τπνινγίδεηαη ην w = s
-1

 (mod n). 

      3. Τπνινγίδνληαη ηα u1 = ew (mod n) θαη u2 = rw (mod n). 

4. Τπνινγίδεηαη ην ζεκείν Q = u1G + u2Q, φπνπ ην Q είλαη ην δεκφζην θιεηδί 

ηνπ ππνγξάθνληα. Αλ ην Q είλαη ίζν κε ην ζεκείν ζην άπεηξν, ηφηε ε 

ππνγξαθή απνξξίπηεηαη. Αιιηψο ππνινγίδεηαη ην u = x1 (mod n), φπνπ x1 

είλαη ε x ζπληεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ Q. 

5. Ζ ππνγξαθή επηθπξψλεηαη αλ θαη κφλν αλ u = r. 
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6.2 ΒΑΗΚΔ ΔΠΗΘΔΔΗ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΧΝ 

ΚΑΜΠΤΛΧΝ 

 Σα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ βαζίδνληαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζην πξφβιεκα ECDLP. Γηα λα κπνξέζεη επνκέλσο θάπνηνο λα βξεη 

ην ηδησηηθφ θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα επηιχζεη έλα 

ηέηνην πξφβιεκα. Οη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή κε άιια ιφγηα, νη ζεκαληηθφηεξεο επηζέζεηο είλαη:  

 

1. Ζ επίζεζε MOV (MOV attack). Απηή βαζίδεηαη ζε αλαγσγή ηνπ πξνβιήκαηνο 

ECDLP ζε κηα ειιεηπηηθή θακπχιε E(FP), ζην πξφβιεκα DLP ζην ζψκα FP^l, φπνπ l 

είλαη ν κηθξφηεξνο αθέξαηνο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη ε εμίζσζε p
l
 ≡ 1 (mod m) κε m = 

#E(FP). Γηα λα είλαη απνδνηηθή ε επίζεζε, ζα πξέπεη ν L λα είλαη έλαο κηθξφο 

αξηζκφο. 

2. Ζ επίζεζε ζε κε νκαιέο θακπχιεο (anomalous attack). Οη κε νκαιέο θακπχιεο 

είραλ πξνηαζεί απφ ηε Miyaji, γηαηί είλαη πνιχ αλζεθηηθέο ζηελ επίζεζε MOV. 

Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο θακπχιεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ειιεηπηηθψλ θακππιψλ, αθνχ έρνπλ βξεζεί κέζνδνη πνπ 

επηιχνπλ ην ECDLP ζε γξακκηθφ ρξφλν. 

3. Ζ κέζνδνο ειάρηζηνπ βήκαηνο – γηγάληηνπ βήκαηνο (Baby Step Giant Step) BDGS. 

Ζ κέζνδνο απηή απαηηεί ρψξν θαη ρξφλν ηεο ηάμεο ηνπ Ο(√m). 

4.Με ηε ρξήζε ηπραίσλ πεξηπάησλ (random walks), ν ρψξνο πνπ απαηηεί ε παξαπάλσ 

κέζνδνο κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ ν ρξφλνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο λα 

κείλεη ζην O(√m). Απηφ γίλεηαη κε ηηο δχν κεζφδνπο ξν θαη ιάκδα (ξ – method, ι – 

method) ηνπ Pollard. 

 

Ζ κέζνδνο ησλ Pohlig
11

 θαη Hellman νπζηαζηηθά δελ απνηειεί έλαλ αιγφξηζκν 

επίιπζεο ηνπ ECDLP, αιιά κηα απινπνίεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη πάλσ ζην 

πξφβιεκα. Οη Pohlig θαη Hellman παξαηήξεζαλ φηη γηα ηελ επίιπζε ηνπ ECDLP ζε 

κηα ειιεηπηηθή θακπχιε κε ηάμε m = Πi mi
ki

, αξθεί λα επηιπζνχλ πνιιά ECDLP ζηηο 

ειιεηπηηθέο θακπχιεο κε ηάμεηο mi, ζηηο νπνίεο αλ εθαξκνζηεί γηα παξάδεηγκα ε 

κέζνδνο ξν ηνπ Pollard, ζα είλαη πην γξήγνξε. 

 Σνλίδεηαη φηη θακία απφ ηηο παξαπάλσ επηζέζεηο δε κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, αλ γίλεη ζσζηή επηινγή ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο. Ο θαιχηεξνο 

                                                           
11 Pohlig Stephen: ειεθηξνιφγνο κεραληθφο πνπ απηή ηε ζηηγκή εξγάδεηαη ζην MIT Lincoln 

Laboratory.  
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ρξφλνο επίιπζεο ηνπ ECDLP είλαη εθζεηηθφο γηα ηηο κεζφδνπο ε θαη 4, ελψ νη 

ππφινηπεο επηζέζεηο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ηεο ηάμεο 

ηεο ειιεηπηηθήο θακπχιεο.  

       Γηα λα εμαζθαιηζηεί επνκέλσο ε ζζελαξφηεηα ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

ειιεηπηηθψλ θακππιψλ, ζα πξέπεη ε ηάμε m θάζε ειιεηπηηθήο θακπχιεο E(FP) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξαθάησ νξηζκνχ. 

 Ζ ηάμε m κηαο ειιεηπηηθήο θακπχιεο E(FP) θαιείηαη θαηάιιειε, αλ 

ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ ηξεηο ζπλζήθεο: 

 

 Ζ m έρεη σο παξάγνληα έλαλ αξθεηά κεγάιν πξψην αξηζκφ (ζπλήζσο 

κεγαιχηεξν απφ 2
160

). 

 Ζ m δελ είλαη ίζε κε ηνλ πξψην αξηζκφ p.  

 Γηα θάζε 1 ≤ k ≤ 20, ηζρχεη p
k
 ≠ 1 (mod m). 

 

Με ηελ πξψηε ζπλζήθε απνθεχγεηαη ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ ησλ 

Pohlig θαη Hellman, ε δεχηεξε ζπλζήθε θάλεη αδχλαηε ηελ εθαξκνγή ησλ επηζέζεσλ 

πάλσ ζε κε νκαιέο θακπχιεο, ελψ ε ηξίηε ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθπγή ηεο επηζέζεσο 

MOV. χκθσλα κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηζέζεηο θαη ηελ ηζρχ ησλ ζχγρξνλσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, έλα θιεηδί πξέπεη λα έρεη κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 160 bits 

γηα λα ζεσξείηαη αζθαιέο. 

 

 

6.3 ΓΔΝΔΖ ΑΦΑΛΧΝ ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΧΝ ΚΑΜΠΤΛΧΝ 

 Ζ θαηαζθεπή ειιεηπηηθψλ θακππιψλ κε δεδνκέλε ηάμε είλαη έλα απφ ηα 

ζεκειηψδε πξνβιήκαηα ζηελ ππνινγηζηηθή ζεσξία αξηζκψλ. Έρεη, επίζεο, κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ θξππηνγξαθία, φπνπ απαηηνχληαη ειιεηπηηθέο θακπχιεο ησλ νπνίσλ 

ε ηάμε πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάπνηεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνθπγή επηζέζεσλ. ηελ 

παξάγξαθν απηή ζα αλαθεξζεί πψο γίλεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ ειιεηπηηθψλ 

θακππιψλ, πνπ νξίδνληαη πάλσ ζε πεπεξαζκέλα ζψκαηα, κέζσ κηαο κεζφδνπ πνπ 

νλνκάδνληαη κέζνδνο ηνπ κηγαδηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (Complex Multiplication 

Method) ή κέζνδνο CM. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ κηγαδηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. 
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6.4 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΗΓΑΓΗΚΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ 

 Ζ ζεσξία ηνπ κηγαδηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία πνιχ 

απνδνηηθή κέζνδν γηα ηε γέλεζε ησλ παξακέηξσλ κηαο ειιεηπηηθήο θακπχιεο ζε έλα 

πξψην, πεπεξαζκέλν ζψκα FP. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κέζνδνο νλνκάδεηαη κέζνδνο ηνπ 

κηγαδηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (Complex Multiplication Method) ή απιά κέζνδνο CM 

θαη βαζίδεηαη ζην εμήο ζεψξεκα. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη κηα ειιεηπηηθή 

θακπχιε E(FP) ζην πξψην ζψκα FP, ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα θαληαζηηθφ 

ηεηξαγσληθφ ζψκα K = Q(√d)  (d >0) ζην νπνίν ν πξψηνο αξηζκφο p ζα είλαη ίζνο κε 

ηε λφξκα ελφο αθεξαίνπ αιγεβξηθνχ π. Γειαδή, p = ππ' = ΝΚ(π). Ζ ηάμε ηεο 

ειιεηπηηθήο θακπχιεο ζα είλαη ηφηε ίζε κε m = #E(FP) = p + 1 – (π + π') = p + 1 – 

SK(π). 

 

 

6.5 ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΗΥΣΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

 Ζ κέζνδνο ηνπ κηγαδηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ 

ηνπο Atkin θαη Morain γηα ηελ θαηαζθεπή ειιεηπηηθψλ θακππιψλ ησλ νπνίσλ ε ηάμε 

είρε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο ζηνλ αιγφξηζκφ ηνπο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε πξψησλ αξηζκψλ. Παξάιιεια, ε κέζνδνο πηνζεηήζεθε απφ ηε Spallek 

θαη ηνπο Lay θαη Zimmer γηα ηελ θαηαζθεπή ειιεηπηηθψλ θακππιψλ θαηάιιεισλ ζε 

θξππηνγξαθηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, πνιιέο εξγαζίαο δεκνζηεχηεθαλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ, φπσο απηέο ησλ Enge θαη Morain, Muller 

θαη Paulus, θαζψο θαη νη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ησλ Baier θαη Weng. 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ πνιπσλχκσλ Hilbert απνηειεί ην πην ρξνλνβφξν βήκα ηεο 

κεζφδνπ CM. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πξνηάζεθαλ δχν ιχζεηο. 

Ζ πξψηε ήηαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ πνιιά πνιπψλπκα γηα δηαθνξέο ηηκέο ηεο 

δηαθξίλνπζαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγεηαη ε ρξνλνβφξα θαηαζθεπή ησλ πνιπσλχκσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ. Ζ δεχηεξε ιχζε είλαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα 

πνιπψλπκα Hilbert κε ηα πνιπψλπκα Weber γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηεο 

δηαθξίλνπζαο -D. 

 Ζ πξψηε πξνζέγγηζε, παξφιν πνπ είλαη πνιχ απνδνηηθή σο πξνο ην ρξφλν, 

δεκηνπξγεί ην εμήο πξφβιεκα: ε απνζήθεπζε θαη ν ρεηξηζκφο πνιιψλ πνιπσλχκσλ 

Hilbert κε κεγάινπο ζπληειεζηέο δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία θαη επηπιένλ δελ 

είλαη εθηθηή ζε ζπζθεπέο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ. Δπίζεο, ε ρξήζε νξηζκέλσλ κφλν 

πνιπσλχκσλ Hilbert είλαη πνιχ δεζκεπηηθή γηα ηε κέζνδν CM φπνπ κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα επηιεγνχλ πνιιέο, δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο δηαθξίλνπζαο. 
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 Σα πξνβιήκαηα απηά δελ ππάξρνπλ ζηε δεχηεξε πξνζέγγηζε. Χζηφζν, νη 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο πνπ πξνυπήξραλ ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιπψλπκα Weber κφλν 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηεο δηαθξίλνπζαο -D. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πεξίπησζε D ≡ 7 

(mod 8) γηα D πνπ δε δηαηξείηαη κε ην 3, παξνπζηάδεηαη ζηηο εξγαζίεο [3, 5, 30, 42], 

ελψ νη πεξηπηψζεηο D ≠ 3 (mod 8) θαη D ≠ 0 (mod 3) ζηελ [87]. Οη άιιεο πεξηπηψζεηο 

ηεο δηαθξίλνπζαο δελ παξνπζηάδνληαη ζε θακία δεκνζηεπκέλε εξγαζία. Δπηπιένλ, ζε 

θακία δελ εμεγείηαη πσο πξνθχπηνπλ νη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ ξηδψλ ησλ 

πνιπσλχκσλ Weber ζηηο ξίδεο ησλ αληίζηνηρσλ πνιπσλχκσλ Hilbert θαη δε δίλεηαη 

θάπνην άλσ θξάγκα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πνιπσλχκσλ Weber. 

 

 

6.6 ΝΔΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Θεσξψληαο φηη ε ρξήζε ησλ πνιπσλχκσλ Weber επηβάιιεηαη ζε εθαξκνγέο 

πνπ απαηηνχλ γξήγνξε θαη απνδνηηθή θαηαζθεπή ειιεηπηηθψλ θακππιψλ, ζηελ 

παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη κηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ CM, ε νπνία αθνινπζεί 

ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε θαη εμεγνχληαη αλαιπηηθά φια ηα βήκαηά ηεο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη έλα πιήξεο ζχλνιν κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ ξηδψλ ησλ πνιπσλχκσλ 

Weber ζηηο ξίδεο ησλ αληίζηνηρσλ πνιπσλχκσλ Hilbert γηα θάζε ηηκή ηεο 

δηαθξίλνπζαο θαη απνδεηθλχεηαη έλα άλσ θξάγκα γηα ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα 

ππνινγηζκνχ ησλ πνιπσλχκσλ Weber. Σέινο, παξνπζηάδεηαη κηα εθηελήο 

πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε πνπ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ πνιπσλχκσλ Weber θαη Hilbert 

ζηε κέζνδν CM θαηαδεηθλχνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξψησλ. Πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα επίζεο, απνδεηθλχνπλ φηη ην άλσ θξάγκα ηεο αθξίβεηαο θαηαζθεπήο 

ησλ πνιπσλχκσλ Weber είλαη πνιχ θνληά κε ηελ πξαγκαηηθή αθξίβεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ο 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 Οη εγθιεκαηίεο ζηξέθνληαη ζπρλά ζε θψδηθεο θαη θξππηνγξαθήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θξχςνπλ ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, 

νη αξρέο αζθαιείαο ππνρξεψζεθαλ λα εηδηθεπηνχλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα πξνεγνχληαη φζσλ ηηο ππνλφκεπαλ. Δλ ηνχηνηο, ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα πξνρψξεζε απφ ηα απιά θξππηνγξάκκαηα ζε εμαηξεηηθά εμεδεηεκέλεο 

ηερλνινγίεο ψζηε λα δηαηεξήζεη ηε κπζηηθφηεηα ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

 πγρξφλσο, λφκηκεο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ απφξξεηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηνπο. Με 

ηε ζεηξά ηνπο, πεηξαηέο θαη εγθιεκαηίεο επηδφζεθαλ ζε θξππηαλάιπζε, επηδηψθνληαο 

λα νδεγήζνπλ ηα ρξήκαηα, κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ, ζηνπο δηθνχο ηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

 Δθφζνλ ππάξρνπλ κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο κελπκάησλ πνπ είλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα παξαβηαζηνχλ, ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  δελ ζα πξνηηκνχζε 

θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα πξνρσξεκέλε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο; Ζ απάληεζε 

είλαη, πσο ηα πνιχ αζθαιή ζπζηήκαηα πζηεξνχλ ζε πξαθηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Δθφζνλ ε θξππηνγξάθεζε απαηηεί ππεξβνιηθφ ρξφλν, πνιινί 

επηιέγνπλ κηα κέζνδν πνπ ζπζηάδεη ηελ αζθάιεηα γηα ράξε ηεο ηαρχηεηαο. 

 Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη φπνηνο πξνζπαζεί λα ζηείιεη έλα 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα είλαη ην πψο λα ελεκεξψζεη ηνλ παξαιήπηε γηα ηνλ ηξφπν 

θξππηνγξάθεζήο ηνπ. ηα θξππηνγξαθήκαηα αιθαβεηηθήο αληηθαηάζηαζεο, κφιηο ην 

θξππηνγξαθηθφ ζρήκα γίλεη αληηιεπηφ απφ έλαλ σηαθνπζηή, φια ηα κελχκαηα 

δηαβάδνληαη εχθνια. 

 Σν ζχζηεκα Κξππηνγξάθεζεο Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ (Κ.Γ.Κ. - Public Key 

Cryptosystem) αληηκεησπίδεη θαη ηα δχν ζέκαηα. Χζηφζν, πξαθηηθά ρξεζηκνπνηεί δχν 
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θιεηδηά: έλα πνπ θνηλνπνηείηαη θαη έλα άιιν πνπ κέλεη απφξξεην. Καη ηα δχν θιεηδηά 

εθδίδνληαη απφ κηα αλαγλσξηζκέλε αξρή πηζηνπνίεζεο. Σν δεκφζην θιεηδί θξαηείηαη 

κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζε έλαλ θαηάινγν θαη είλαη πξνζηηφο ζε 

νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θάηνρφ ηνπ. Σφζν ην δεκφζην, φζν 

θαη ην ηδησηηθφ θιεηδί είλαη πνιπςήθηνη αξηζκνί πνπ ζπλδένληαη κε καζεκαηηθή 

ζρέζε. Οπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε, 

αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην άιιν γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε.  

 Χζηφζν, ε γλψζε φηη ηα θιεηδηά ζρεηίδνληαη καζεκαηηθά δε ρξεζηκεχεη ζε 

έλαλ επίδνμν απνθσδηθνπνηεηή, αθνχ ην λα ζπκπεξάλεη ην έλα απφ ην άιιν είλαη 

ηφζν δχζθνιν πνπ ζεσξείηαη νπζηαζηηθά αδχλαην. πκκεηξηθά θξππηνγξάκκαηα 

είλαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θιεηδί ηφζν γηα ηελ θξππηνγξάθεζε, φζν θαη 

γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε – π.ρ. Μηα απιή αιθαβεηηθή αληηθαηάζηαζε. Έηζη, ε 

δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ θιεηδηψλ γηα θξππηνγξάθεζε θαη 

απνθξππηνγξάθεζε κελχκαηνο ζπλεπάγεηαη πσο ην θξππηνγξάθεκα είλαη 

αζχκκεηξν. Έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Κ.Γ.Κ. είλαη φηη δελ απαηηεί ηελ 

χπαξμε θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ θιεηδηψλ, ειαηηψλνληαο 

ηελ πηζαλφηεηα ππνθινπήο ηνπ θιεηδηνχ απφ σηαθνπζηέο πνπ παγηδεχνπλ ην δίαπιν 

επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο. 

 Αλ θαη ηα ζεκέιηα γηα ην Κ.Γ.Κ. είραλ ηεζεί αξθεηά παιαηφηεξα, ην έξγν ησλ 

Ρφλαιλη Ρίβεζη, Άληη ακίξ θαη Λένλαξλη Άληιεκαλ – ηξηψλ εξεπλεηψλ ζην 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (Μ.Η.Σ.) - έθεξε ηελ θαηλνηνκία θαζψο ην 

έθαλε θαηάιιειν γηα πξαθηηθή ρξήζε. Απηή ε νκάδα επηζηεκφλσλ βξήθε κηα 

καζεκαηηθή κέζνδν πνπ ζα κπνξνχζε εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπζρεηηζηεί 

ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ θιεηδί, επηηξέπνληαο επίζεο ηελ αληαιιαγή ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ – έλαλ ηξφπν ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

απνζηνιέα. Ζ κέζνδφο ηνπο πεξηείρε παξαγνληνπνίεζε θαη πξψηνπο αξηζκνχο. 

 Οη παξάγνληεο ελφο νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ είλαη νη αθέξαηνη αξηζκνί πνπ ηνλ 

δηαηξνχλ αθξηβψο ρσξίο λα αθήλνπλ ππφινηπν. Γηα παξάδεηγκα, νη παξάγνληεο ηνπ 

αξηζκνχ 6 είλαη νη 1, 2, 3, 6, αθνχ ην 6, εάλ δηαηξεζεί κε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο 

αξηζκνχο, δίλεη έλαλ αθέξαην ρσξίο ππφινηπν. 

 Πξψηνη αξηζκνί είλαη νη αξηζκνί πνπ έρνπλ κφλν δχν παξάγνληεο: ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ 1. πξνθαλψο ν αξηζκφο 6 δελ εκπίπηεη ζ' απηήλ ηελ θαηεγνξία, 

αθνχ έρεη ηέζζεξηο παξάγνληεο. Αληίζεηα, ν αξηζκφο 23 δηαηξείηαη αθξηβψο κφλνλ 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απφ ην 1. σο εθ ηνχηνπ είλαη πξψηνο αξηζκφο. ' απηφ ην 

ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην 1 δε ζεσξείηαη πξψηνο αξηζκφο. 

 Ο πνιιαπιαζηαζκφο δχν κεγάισλ πξψησλ αξηζκψλ, φπσο είλαη ην 29 θαη ην 

31, είλαη πνιχ γξήγνξνο. Δίλαη απινχζηαηνο γηα έλαλ ππνινγηζηή θαη δηαξθεί 

δεπηεξφιεπηα. Θα κπνξνχζακε λα ηνλ θάλνπκε αθφκε θαη κε κνιχβη θαη ραξηί. Γε ζα 
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έπαηξλε πνιιή ψξα λα ηνλ θάλνπκε αθφκα θαη κε ην κπαιφ: ην απνηέιεζκα είλαη ην 

899. 

 κσο, αλ επηρεηξήζνπκε ηελ αληίζηξνθή πνξεία, ζα έρνπκε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο. Πνηνη είλαη νη δχν παξάγνληεο ην γηλφκελν ησλ νπνίσλ καο δίλεη ηνλ 

αξηζκφ 899; Πξνθεηκέλνπ λα ην βξνχκε, ίζσο ρξεηαζηνχκε κηα ψξα κε ηνλ 

ππνινγηζηή, κηα κέξα κε κνιχβη θαη ραξηί θαη πηζαλφηαηα κηα εβδνκάδα κε ην κπαιφ. 

Καζψο νη εκπιεθφκελνη πξψηνη αξηζκνί κεγαιψλνπλ, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο 

απμάλεηαη νινέλα πεξηζζφηεξν. Οη δχν πιένλ πνιπςήθηνη πξψηνη αξηζκνί πνπ έρνπλ 

αλαθαιπθζεί κέρξη ζήκεξα έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 7 εθαηνκκχξηα ςεθία ν θαζέλαο. 

Αλ επηρεηξήζνπκε λα ηνπο πνιιαπιαζηάζνπκε – κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή πάληα 

– ζίγνπξα ζα ηα θαηαθέξνπκε. Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία είλαη απίζηεπηα ρξνλνβφξα. 

ήκεξα, ε παξαγνληνπνίεζε  κεξηθψλ πνιχ κεγάισλ αξηζκψλ απαηηεί ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ελφο ππνινγηζηή ίζν κε 30 έηε. Απηή αθξηβψο ε “καζεκαηηθή 

πεξηπινθή” κε πξψηνπο αξηζκνχο είλαη ε βάζε ηεο εξγαζίαο ησλ Ρίβεζη, ακίξ θαη 

Άληιεκαλ. Ζ εηαηξεία πνπ ίδξπζε ε ηξηάδα (Αζθάιεηα R.S.A.) εθηηκά φηη ζήκεξα ην 

θξππηφγξακκα R.S.A. ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ έλα δηζεθαηνκκχξην 

εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο. Μηα δεκνθηιήο εθαξκνγή R.S.A. βνεζά ζηελ 

αλαγλψξηζε ρξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε απφ απφζηαζε ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ ελφο ππνινγηζηή. Έλαο ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα δπλεηηθφ ηδησηηθφ δίθηπν, έλα είδνο αζθαινχο ειεθηξνληθνχ δηαχινπ. ε θάζε 

ρξήζηε έρεη δηαηεζεί κηα κηθξνζθνπηθή νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ – κηα ζπζθεπή 

ηζέπεο. ηε κηθξή νζφλε εκθαλίδεηαη έλαο εμαςήθηνο αξηζκφο, πνπ αιιάδεη θάζε 30 

δεπηεξφιεπηα. Γηα λα κπεη ζην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο θαιεί κηα ζειίδα θαηαρψξεζεο 

θαη ζπκπιεξψλεη έλαλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, 

πξνζζέηεη ηα έμη ςεθία πνπ εκθαλίδνληαη εθείλε ηε ζηηγκή ζηε κηθξνζθνπηθή νζφλε 

ηνπ θαη κεηά δαθηπινγξαθεί έλαλ πξνζπκθσλεκέλν θσδηθφ εηζφδνπ. Με απηφ ην 

ζπλδπαζκφ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα είλαη ζρεδφλ ζίγνπξε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκά ηεο. 

 Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαβίαζε κελπκάησλ πνπ είλαη 

θξππηνγξαθεκέλα κε Κ.Γ.Κ. είλαη ην πφζν ηζρπξφ θιεηδί έρνπλ επηιέμεη ηα άηνκα 

πνπ επηθνηλσλνχλ. Δάλ ε θξππηνγξάθεζε είλαη βαζηζκέλε ζε κηθξνχο πξψηνπο 

αξηζκνχο, ε δνπιεηά ηνπ θξππηαλαιπηή ζα είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Ζ θξππηνγξάθεζε 

πνπ εθαξκφδεηαη, γηα παξάδεηγκα ζε ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο – εκπνξηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ Κ.Γ.Κ., ρξεζηκνπνηεί θιεηδηά κε πνιπςήθηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. 

 ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα θξππηνγξάθεζε 64 bits θαη 128 bits, απηφ είλαη 

έλδεημε γηα ην κήθνο ηνπ θιεηδηνχ. Έλα θιεηδί 64 bits κπνξεί λα έρεη κέρξη θαη 20 

ςεθία. Θα ήηαλ απίζαλν λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηνπο πξψηνπο παξάγνληεο  ηνπ 

αξηζκνχ 44019146190022537727 ρσξίο ππνινγηζηή. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 5926535897 

θαη 7427466391.  
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 Χο απνηέιεζκα ησλ θιεηδηψλ κεγάινπ κήθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ (Κ.Γ.Κ.) θαη ησλ απμαλφκελα πεξίπινθσλ 

καζεκαηηθψλ κεζφδσλ πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε απνθσδηθνπνίεζε, γίλεηαη θαλεξφ 

πσο ην παηρλίδη δε βξίζθεηαη πιένλ ζηα ρέξηα ησλ εξαζηηερλψλ, αιιά ζηελ επθπΐα 

ησλ καζεκαηηθψλ. Χζηφζν, ην ελδερφκελν πσο κπνξεί λα ππάξμεη κηα ξσγκή ζηελ 

παλνπιία ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δπζθνιία ηεο 

παξαγνληνπνίεζεο κεγάισλ αξηζκψλ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Αλ θαη νη κέζνδνη 

παξαγνληνπνίεζεο πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί κέρξη ζήκεξα είλαη πεξίπινθεο, κπνξεί λα 

πξνθχςεη έλαο απινχζηεξνο ηξφπνο. 

 ην θάησ θάησ, ηα καζεκαηηθά ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο είλαη 

ηξνκαθηηθά πεξίπινθα, φκσο κέζα απφ απηήλ ηελ πνιππινθφηεηα πξνέθπςε ε 

απινχζηαηε εμίζσζε E=mc². Έηζη, νη απνθσδηθνπνηεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν εζηηάδνπλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ αλεχξεζε απιψλ κεζφδσλ παξαγνληνπνίεζεο. Δάλ ηηο 

βξνπλ, ε θξππηνγξάθεζε κελπκάησλ κε ηε ρξήζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ ζα είλαη ηφζν 

αζθαιήο φζν ε ρξήζε ηεο αιθαβεηηθήο κεηάζεζεο ηνπ Καίζαξα. 

 

ΔΘΑΦΑΛΘΖΟΝΣΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

 Μνινλφηη πνιιά απφ ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα πνπ ζηέιλνπκε θαζεκεξηλά 

είλαη αζψα, ελίνηε ζέινπκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη θαλέλαο “ηξίηνο” δελ πξφθεηηαη 

λα ηα δεη. Δάλ θάλνπκε αίηεζε γηα κηα λέα δνπιεηά, ν ηειεπηαίνο άλζξσπνο πνπ 

ζέινπκε λα ην κάζεη είλαη ν πξνεγνχκελνο εξγνδφηεο καο.  

 Έλαο ηξφπνο απφθξπςεο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

ρξήζε ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ γλσζηνχ σο Pretty Good Privacy (P.G.P.), πνπ 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία ζπκβαηηθήο θξππηνγξαθίαο θαη θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ. Σν P.G.P. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Φηι Είκεξκαλ θαη πξνζθέξζεθε γηα 

ειεχζεξε ρξήζε ζηελ νκάδα ζπδήηεζεο Γηαδηθηχνπ Usenet, ην 1991. Σν ινγηζκηθφ 

P.G.P. παξάγεη έλα ηπραίν θιεηδί βαζηζκέλν ζηηο θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνχ θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ δαθηπινγξαθνχκε. Απηφ ην ηπραίν θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε. Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ, αιιά αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δεκφζην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ 

κελχκαηνο, θξππηνγξαθείηαη ην ηπραίν θιεηδί (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην) κε ην δεκφζην θιεηδί θαη ζηέιλεηαη καδί κε ην κήλπκα, πνπ 

θξππηνγξαθήζεθε κε ην ηπραίν θιεηδί. ηαλ ν παξαιήπηεο ιάβεη ην κήλπκα, αληί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ηδησηηθφ θιεηδί γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζή ηνπ, απνθξππηνγξαθεί 

ην ηπραίν θιεηδί θαη ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ κελχκαηνο. 

 Κξππηνγξάθεζε εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ επηζθεπηφκαζηε “αζθαιείο” 

ηζηνζειίδεο. Μπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηελ εκθάληζε ελφο κηθξνχ ζπκβφινπ 
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ινπθέηνπ θάησ δεμηά ζην παξάζπξν πινήγεζεο θαη επίζεο απφ δηεπζχλζεηο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πνπ αξρίδνπλ κε https αληί ηνπ http. Σέηνηεο ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

κηα ηερλνινγία πνπ νλνκάδεηαη Secure Sockets Layer ή S.S.L. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ην S.S.L. ρξεζηκνπνηεί θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ κε θιεηδηά κήθνπο 128 

δπαδηθψλ ςεθίσλ, γηα λα αζθαιίζεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε εκάο θαη ηνλ ππνινγηζηή 

κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχκε. Ο απνθσδηθνπνηεηήο πνπ επηζπκεί λα ππνθιέςεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ καο ινγαξηαζκνχ, γηα παξάδεηγκα, αληηκεησπίδεη ηηο ίδηεο 

πξνθιήζεηο κε ηνπο απνθσδηθνπνηεηέο, πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπάζνπλ κελχκαηα 

ζηαικέλα κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θξππηνγξαθηθνχ ζρήκαηνο. 

 Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο θξππηνγξαθίαο: ηελ θβαληηθή θξππηνγξαθία. Ζ 

θβαληηθή θξππηνγξαθία, ε νπνία εηζέξρεηαη ζηε ζθαίξα ηεο θβαληηθήο θπζηθήο θαη 

ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο, δηαηείλεηαη πσο είλαη απαξαβίαζηε. Μήπσο έξρεηαη ην ηέινο 

ησλ θξππηαλαιπηψλ; 

 Ζ θβαληηθή θπζηθή, ή δηαθνξεηηθά θβαληηθή κεραληθή, είλαη έλα επηηπρεκέλν 

πιαίζην γηα λα εξκελεχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν θφζκνο καο. 

Γηεξεπλά φια φζα ζπκβαίλνπλ ζην κηθξφθνζκν θαη είλαη ην κφλν κέζν γηα λα 

απνθηήζνπκε έλα αθξηβέο καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ ππναηνκηθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ κνξίσλ. Χζηφζν, νη ζεσξίεο ηεο θβαληηθήο κεραληθήο είλαη ιίγν παξάμελεο. 

Θέιεη, αο πνχκε, λα πηζηέςνπκε πσο έλα ζσκαηίδην θσηφο – έλα θσηφλην – 

απνδείρηεθε φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε δχν ζέζεηο ηαπηφρξνλα.  

 Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, νη επηζηήκνλεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη θάπνηεο 

απφ ηηο πηπρέο ηεο θβαληηθήο κεραληθήο, πνπ αληηηίζεληαη ζηελ θνηλή δηαίζζεζε, ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηζρπξφηεξσλ ππνινγηζηψλ. Σν 1985, 

έλαο επηζηήκνλαο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, ν Νηέηβηλη Νηφηηο, 

πεξηέγξαςε, γηα πξψηε θνξά, πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζηελ πξάμε έλαο παγθφζκηνο 

θβαληηθφο ππνινγηζηήο. Απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα, νη επηζηήκνλεο εξγάδνληαη 

ππξεησδψο πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ελφο θβαληηθνχ ππνινγηζηή, ν νπνίνο ζα έρεη 

αδηαλφεηα ηεξάζηηα ηζρχ, αθφκα θη αλ έρεη ην κέγεζνο ελφο θιηηδαληνχ.  

 Πξνο ην παξφλ, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θβαληηθψλ ππνινγηζηψλ είλαη 

δχζθνιε, φκσο δελ παχνπλ λα αληηκεησπίδνληαη σο ελδερφκελε απεηιή γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ επηθνηλσληψλ.  Δπηπρψο, εξεπλεηέο θαη κεραληθνί ήξζαλ λα δηαζψζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε κε ηε δηθή ηνπο θβαληηθή καγεία, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα δηαλεκεζνχλ θξππηνγξαθηθά θιεηδηά ππφ ηελ ηέιεηα πξνζηαζία ησλ λφκσλ ηεο 

θπζηθήο. 

 Κάπνηα ζπζηήκαηα θαηαλνκήο θβαληηθψλ θιεηδηψλ ζηεξίδνληαη ζην γεγνλφο 

φηη ηα κεκνλσκέλα θσηφληα πάιινληαη πξνο δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαζψο θηλνχληαη 

ζην ρψξν – κηα ηδηφηεηα πνπ νλνκάδεηαη πφισζε ησλ θσηνλίσλ. Σα θσηφληα πνπ 

εθπέκπνληαη απφ κηα θαλνληθή πεγή θσηφο, φπσο έλαο ειεθηξηθφο ιακπηήξαο, 
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πάιινληαη πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο, αιιά, κφιηο αλαγθάζνπκε κηα θσηεηλή αθηίλα 

λα πεξάζεη κέζα απφ έλα εηδηθφ θίιηξν (Polaroid), κπνξνχκε λα θάλνπκε φια ηα 

θσηφληα ηεο αθηίλαο πνπ βγαίλεη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα πάιινληαη πξνο ηελ ίδηα 

δηεχζπλζε.  

             Απηφ κπνξεί θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο θξππηνγξαθίαο. Ζ 

πφισζε ηνπ θσηφο κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: ν πξψηνο είλαη ε επζχγξακκε 

πφισζε (πφισζε ησλ παικψλ νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα) θαη ν δεχηεξνο θάλεη ηα 

θσηφληα λα πάιινληαη δηαγσλίσο, απφ επάλσ αξηζηεξά πξνο ηα θάησ δεμηά ή απφ 

επάλσ δεμηά πξνο ηα θάησ αξηζηεξά. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο επηινγέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ ν θαη 1 κηαο ζεηξάο θβαληηθψλ bits.  

 Δθείλν πνπ θάλεη απηή ηε κέζνδν θαιή γηα ηελ απνζηνιή κπζηηθψλ 

κελπκάησλ είλαη φηη, πξνθεηκέλνπ έλαο σηαθνπζηήο λα κεηξήζεη ζσζηά ηελ 

ηαιάλησζε θάζε θσηνλίνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηνλ ηξφπν 

πφισζεο είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν απνζηνιέαο. Δάλ έλα ζπγθεθξηκέλν θσηφλην είρε 

πνισζεί κε επζχγξακκν ηξφπν, ηφηε κφλνλ έλαο επζχγξακκνο αληρλεπηήο ζα 

απνθαηλφηαλ κε αθξίβεηα αλ είλαη 1 ή 0. Δάλ γηλφηαλ ρξήζε εζθαικέλα ελφο 

δηαγψληνπ αληρλεπηή, ηφηε ζα εξκελεχνληαλ εζθαικέλα ηα θσηφληα θαη δε ζα γηλφηαλ 

γλσζηφ ην πξαγκαηηθφ κήλπκα. 

 Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ απνζηνιή ελφο 

κελχκαηνο αθήλεη ηνλ παξαιήπηε ηνπ ζηελ ίδηα αθξηβψο ζέζε κε έλαλ σηαθνπζηή. 

Πξηλ κπνξέζεη λα εξκελεχζεη ην ξεχκα ησλ θσηνλίσλ ζσζηά, πξέπεη απηφο ή απηή λα 

γλσξίδεη ηη ζρήκα πφισζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα θάζε θσηφλην. Αιιηψο, ην κήλπκα 

είλαη άρξεζην. 

 Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα απηφ, αλαπηχρζεθε έλα ζρήκα ζην νπνίν ην 

ξεχκα θσηνλίσλ δελ αληηπξνζσπεχεη ην κήλπκα, αιιά κφλν ην θιεηδί. Παξ' φια 

απηά, ε απφζηαζε απνηειεί πεξηνξηζκφ γηα ηα θβαληηθά θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα, 

ιφγσ θπζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζηνιή θσηνλίσλ ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο κέζσ νπηηθψλ ηλψλ. Οη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

δηαλεκεζεί θβαληηθά θιεηδηά είλαη γχξσ ζηα 100 ρηιηφκεηξα, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

θβαληηθά ζπζηήκαηα είλαη θαιά κφλν γηα επηθνηλσλίεο κέζα ζε κηα πφιε.  

 Βέβαηα, νη λφκνη ηεο θπζηθήο κπνξεί λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

θιεηδηψλ πνπ δηαλέκνληαη κέζσ θβαληηθψλ δηαχισλ, αιιά ε θξππηνγξαθία δελ είλαη 

παξά ηκήκα κφλν ηεο κάρεο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ θβαληηθή θξππηνγξαθία δε κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηα ζπζηήκαηα απφ ηα 

ηξσηά ζεκεία ινγηζκηθψλ θαη εμνπιηζκνχ νχηε απφ αλζξψπηλεο αδπλακίεο. Ο 

πξνδφηεο αληηκεησπίδεηαη δχζθνια θαη ε θβαληηθή κεραληθή δε κπνξεί λα θάλεη ην 

παξακηθξφ εάλ φια ηα κπζηηθά είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα “κλήκε” κεγέζνπο 

αλαπηήξα αθεκέλνπ ζην πίζσ θάζηζκα ελφο ηαμί. Σα θβαληηθά θξππηνγξαθηθά 
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ζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ κε θβαληηθά κέξε 

θαη απηά πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ κε ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο. Έλαο ππνθινπέαο ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα εηζβάιεη ζηελ νπηηθή ίλα κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε, λα ηελ 

ππεξθνξηψζεη θαη λα θαηαζηξέςεη ηελ ηερλνινγία ηνπο. Δλ ηνχηνηο, νη εξεπλεηέο 

πηζηεχνπλ πσο λέεο γεληέο θβαληηθψλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ζα μεπεξλνχλ ηηο 

επηζέζεηο: ελζσκαησκέλα θίιηξα ζα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε κφλν ζηνπο δέθηεο 

θσηφο κε ηα ζσζηά κήθε θχκαηνο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ φηη δχν ζπλνκηιεηέο κηινχλ ν 

έλαο ζηνλ άιιν θαη φρη κε έλαλ ππνθινπέα πνπ ππνθξίλεηαη πσο είλαη θάπνηνο απφ 

ηνπο δχν. 

 Έλα απηφ παξάδεηγκα, ελδεηθηηθφ ηεο αζθάιεηαο ησλ θβαληηθψλ 

θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ην εμήο: Ννξβεγνί εξεπλεηέο γηα πξψηε θνξά ηνλ 

επηέκβξην θαηάθεξαλ λα παξαβηάζνπλ δχν ζπζηήκαηα «απφιπηα αζθαινχο» 

θβαληηθήο θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα. 

Οη αθαδεκατθνί «ράθεξο» ηχθισζαλ ηα ζπζηήκαηα ιέηδεξ θαη θαηάθεξαλ λα 

ππνθιέςνπλ ην θξππηνγξαθηθφ θιεηδί ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηνί. πσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ζηελ θβαληηθή θξππηνγξάθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε νπηηθέο ίλεο, ην κπζηηθφ 

θιεηδί πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε ελφο κελχκαηνο θσδηθνπνηείηαη ζε θβαληηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα «0» θαη ηα «1» ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. 

 Ζ ηερληθή απηή ζεσξείην κέρξη πξφζθαηα απφιπηα αζθαιήο, δεδνκέλνπ φηη 

θαλείο δε κπνξεί λα κεηξήζεη ηηο θβαληηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θσηνλίσλ ρσξίο 

ηαπηφρξνλα λα ηηο δηαηαξάμεη. Απηφ ζα ζήκαηλε, φηη έλαο σηαθνπζηήο, πνπ 

πξνζπαζεί λα ππνθιέςεη ην θιεηδί ηεο θξππηνγξάθεζεο, ζα επεξέαδε ην ζήκα θαη ζα 

γηλφηαλ ακέζσο αληηιεπηφο απφ ηνλ απνζηνιέα θαη ην ιήπηε ηνπ κελχκαηνο. 

Φαίλεηαη, παξ’ φια απηά, φηη ηα πξάγκαηα δελ έρνπλ αθξηβψο έηζη. πσο δήισζε ν 

επηθεθαιήο ησλ «ράθεξο» ζην Ννξβεγηθφ Παλεπηζηήκην Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

ζην Σξφληράηκ, ε ηερληθή ηνπο ηνπο έδσζε 100% γλψζε ηνπ θιεηδηνχ κε κεδεληθή 

δηαηάξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πψο ηα θαηάθεξαλ; Οη «ράθεξο» «ηχθισζαλ» ηνλ αληρλεπηή ηνπ παξαιήπηε 

ζηέιλνληαο ζηελ νπηηθή ίλα κηα ζηαζεξή δέζκε ιέηδεξ κε ηζρχ 1 milliwatt. ζν ε 

δέζκε παξέκελε ελεξγή, νη «ράθεξο» κπνξνχζαλ λα δηαβάδνπλ ηελ εηζεξρφκελε 

πιεξνθνξία ζηνλ παξαιήπηε κε παικνχο θσηφο. Σν ζήκα πνπ έθηαλε ζηνλ 

παξαιήπηε κεηέθεξε έηζη ηε ζσζηή πιεξνθνξία, ήηαλ φκσο θιαζηθφ ζήκα θαη φρη 

θβαληηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αξρέο ηεο θβαληηθήο θξππηνγξάθεζεο έπαπαλ λα 

ηζρχνπλ θαη ν σηαθνπζηήο δε γηλφηαλ αληηιεπηφο. Οη εξεπλεηέο εθκεηαιιεχηεθαλ έλα 

θαζαξά ηερληθφ «παξαζπξάθη» πνπ κεηέηξεπε έλα θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα ζε 

θιαζηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα ην αληηιεθζεί θαλείο. 

 Πάλησο, ν ίδηνο ν επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο επηκέλεη φηη ε θβαληηθή 

θξππηνγξάθεζε παξακέλεη ε πην αζθαιήο πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Άιισζηε, νη 
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επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ πσο απηή ε εξγαζία ζα νδεγήζεη ηειηθά ζηε ηζρπξνπνίεζε 

ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ.     

 ηε ζχγρξνλε επνρή, ν ηνκέαο ηεο θξππηνγξαθίαο βξίζθεηαη θαηά κεγάιν 

κέξνο ζηα ρέξηα θπζηθψλ θαη καζεκαηηθψλ. Ζ πξνζπκία ηνπο λα δεκνζηεχζνπλ ηηο 

αλαθαιχςεηο ηνπο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλαληήζεηο ζεκαίλεη φηη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ ζρεηηθά κε ηνπο θψδηθεο θαη ηα θξππηνγξαθήκαηα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ πνηέ άιινηε. 

 Γπζηπρψο, νη πεξηζζφηεξεο εμειίμεηο ζπκβαίλνπλ ζηα θξπθά. Κπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο ε Δζληθή Τπεξεζία Αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ θαη ην Γεληθφ αξρεγείν 

Δπηθνηλσληψλ ηεο Βξεηαλίαο, θξαηνχλ κπζηηθή ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

απνθσδηθνπνίεζε θαη θξππηνγξάθεζε. 

 Γηα θάπνηνπο, ε απμαλφκελε εμάξηεζε ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ καο απφ ηελ 

θξππηνγξαθία απνηειεί ήδε ιφγν αλεζπρίαο. Ο θπβεξλεηηθφο έιεγρνο ζηελ 

θξππηνγξαθία ζα κπνξνχζε λα απνηειεί θίλδπλν γηα ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο εάλ 

ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζηηο αξρέο πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, 

ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ή ζηα e-mails ηνπ θαζελφο. 

 Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ην κφλν ζηνηρείν, πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ, είλαη ε 

“ζπλερήο αιιαγή”. Δάλ αλαηξέμνπκε ζηελ ηζηνξία ηεο θξππηαλάιπζεο θαη 

πεξηκαδέςνπκε ηα ζπληξίκκηα ηφζσλ πξψελ “απαξαβίαζησλ” θσδίθσλ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζηνλ αηέξκνλα αγψλα κεηαμχ θξππηνγξάθσλ θαη θξππηαλαιπηψλ, 

ε αιιαγή ζηε ζθέςε θαη ζηα ζπζηήκαηα ήηαλ ην κφλν φπιν γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα 

εκπφδηα πνπ έζεηε ε κία πιεπξά πξνο ηελ άιιε. 

 Ίζσο θάπνηε, ε πνιππινθφηεηα ηεο παξαγνληνπνίεζεο κεγάισλ αξηζκψλ, ε 

θβαληηθή θπζηθή θαη ε ζεσξία ηνπο ράνπο ζα θαίλνληαη ηφζν απιά ζηνπο 

κειινληηθνχο απνθσδηθνπνηεηέο φζν θαίλεηαη ζήκεξα ε κεηάζεζε ηνπ Καίζαξα. 

 Ο αγψλαο δξφκνπ ησλ φπισλ ηεο θξππηνγξαθίαο, πνπ ζην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ επεθηάζεθε θαη καο έθεξε απφ ηα απιά θξππηνγξάκκαηα ζηα απφκαθξα 

πεδία ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο, δελ έρεη ηειεηψζεη. ζν ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

κπζηηθά θαη άιινη πνπ ζέινπλ λα ηα κάζνπλ, ζα ππάξρεη πάληα δήηεζε γηα ην 

κπζηεξηψδεο είδνο ηνπ θσδηθνπιάζηε θαη ηνπ θσδηθνζξαχζηε.     
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