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Η ιδιωτικότητα, όρος που αποδίδει τον αγγλοσαξονικό privacy, έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο μελέτης και συζήτησης από φιλοσόφους, κοινωνικούς επιστήμονες και νομικούς 
ήδη από την αρχαιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η περίφημη αναφορά των δικαστών 
S. Warren και L. Brandeis στις ΗΠΑ «…στο δικαίωμα των πολιτών σε μία ανενόχλητη 
ιδιωτική ζωή (the right of an individual to be let alone)» υπήρξε η απαρχή της νεότερης 
συζήτησης για την ιδιωτικότητα. ∆εκαετίες αργότερα, η προστασία της ιδιωτικότητας 
αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στη ∆ιεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώματα, 
ενώ τις τελευταίες δεκαετίες κατοχυρώνεται πλέον σε δεσμευτικού χαρακτήρα κανονι-
στικά κείμενα, όπως η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κοινοτικές Οδηγίες, 
αλλά και ο Χάρτης των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 
πάροδο του χρόνο η «κλασική» αντίληψη της ιδιωτικότητας εμπλουτίστηκε σημαντικά 
με επιμέρους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ο περιορισμός της προ-
σβασιμότητας, ο αποκλειστικός έλεγχος της πρόσβασης στον ιδιωτικό χώρο, η ελαχιστο-
ποίηση των “παρεμβάσεων”, η προσδοκία της εχεμύθειας, το δικαίωμα στο απόρρητο, 
το δικαίωμα στην ανωνυμία κ.ά.

Καταλυτική υπήρξε η επίδραση των νέων τεχνολογιών. Η αλματώδης ανάπτυξη της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών και η ταχεία σύγκλισή τους οδήγησαν αναντίρρητα 
στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής, 
στην αύξηση των ευχερειών, στην αλλαγή της επικοινωνίας,  στην ευχερέστερη και ευρύ-
τερη αναζήτηση, παραγωγή και ανταλλαγή πληροφοριών, στην αξιοποίηση του Παγκό-
σμιου Ιστού (Web) για τους σκοπούς του επιχειρείν κ.λπ. Ταυτόχρονα, η αποκέντρωση 
της επεξεργασίας των δεδομένων και η διείσδυση της δικτύωσης στο σύνολο σχεδόν της 
ανθρώπινης δραστηριότητας αλλάζουν ριζικά το περιβάλλον χρήσης των προσωπικών 
πληροφοριών, οπότε εγείρονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της 
ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο.

Στον παρόντα συλλογικό τόμο, για πρώτη φορά αυτοτελώς στην ελληνική βιβλιο-
γραφία, επιχειρούμε μία ολοκληρωμένη, πολύπτυχη μελέτη της προστασίας της ιδιω-
τικότητας, καθώς αναλύονται τόσο τεχνολογικά θέματα όσο και νομικά ζητήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:

• Τεχνολογικά θέματα που αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικότητας. Η θεμα-
τολογία είναι σύγχρονη και ιδιαίτερα εκτενής και αναφέρεται σε τεχνολογίες ενίσχυ-
σης της ιδιωτικότητας σε πληθώρα σύγχρονων εφαρμογών, όπως τα περιβάλλοντα 

Εισαγωγικό Σημείωμα
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ψηφιακών κοινοτήτων, οι εφαρμογές αξιοποίησης RFID ετικετών, τα ασύρματα και 
κινητά δίκτυα επικοινωνιών, τα δίκτυα τέταρτης γενιάς, τα ασύρματα δίκτυα αισθη-
τήρων, τα κατανεμημένα συστήματα εξόρυξης δεδομένων, περιβάλλοντα ηλεκτρονι-
κής ψηφοφορίας, ενώ περιλαμβάνονται μαθηματική μοντελοποίηση και αποτίμηση 
του κόστους της προστασίας της ιδιωτικότητας.

• Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στον ψηφιακό κόσμο. Καταγράφονται και ανα-
λύονται προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ο νομοθέτης και ο εφαρμοστής του δικαίου 
σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κοινωνικών δικτύων, σε εφαρμο-
γές ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων και RIFD ετικετών, στις κινητές, και εν 
γένει, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αλλού.

Οι επιμελητές έκδοσης και οι συγγραφείς του παρόντος συλλογικού τόμου στο-
χεύουν στην προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου μαθημάτων προχωρημένου 
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών και Νομικών Σπουδών. Επιπλέον στόχος είναι να υποβοηθηθεί η 
καλύτερη κατανόηση σχετικών ζητημάτων τόσο από τους επιστήμονες των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών όσο και από τους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με 
θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη της συγγραφικής 
ομάδας έχουν επιλεγεί με κριτήριο τόσο την ερευνητική δραστηριότητά τους σε συναφή 
θέματα όσο και την εμπειρία τους στη διδασκαλία μαθημάτων σε Πανεπιστημιακά Τμή-
ματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το βιβλίο αποτελείται συνολικά από είκοσι οκτώ κεφάλαια, τα οποία κατανέμονται 
σε δύο μέρη: το Πρώτο μέρος (Κεφάλαια 1-20) καλύπτει τα τεχνικά θέματα και το ∆εύ-
τερο μέρος (Κεφάλαια 21-28) τα νομικά. Η παρουσίαση κάθε κεφαλαίου είναι αυτοτελής 
και ολοκληρώνεται με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές.

Η οργάνωση της ύλης του παρόντος συλλογικού τόμου έχει ως ακολούθως:

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται επισκόπηση των μηχανισμών, των εργαλείων, των εφαρμο-
γών και των υπηρεσιών ασφάλειας που ενισχύουν την ιδιωτικότητα στο ∆ιαδίκτυο και 
στον Παγκόσμιο Ιστό, με έμφαση στην αρχιτεκτονική, στις αρχές και στα σημεία ευπά-
θειάς τους. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των GNUnet’s 
Anonymity Protocol (GAP), Freedom, Hordes, Crowds, Onion Routing, Platform for Privacy 
Preferences (P3P), TRUSTe, Lucent Personalized Web Assistant (LPWA) και Anonymizer. 

Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι κυριότερες τεχνικές επίτευξης ανωνυμίας στις επι-
κοινωνίες. Περιγράφονται τα δίκτυα MIX, μία από τις πρώτες τεχνικές επίτευξης ανω-
νυμίας, ενώ αναλύονται οι κυριότερες τοπολογίες και ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας 
τους. Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στα δίκτυα ομότιμων οντοτήτων και συγκεκριμένα 
στις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την παροχή ανωνυμίας στα δίκτυα αυτού του 
είδους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται υλοποιήσεις που προσφέρουν ανθεκτικότητα σε 
λογοκρισία.

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζονται θέματα ιδιωτικότητας και απορρήτου που σχετίζονται 
με τη διατήρηση δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επιπλέον, περιγράφεται ένα 
γενικό μοντέλο το οποίο συνδυάζει τεχνικά, διαδικαστικά και νομικά μέτρα με σκοπό την 
ασφαλή διατήρηση των δεδομένων επικοινωνίας και την ελαχιστοποίηση των απειλών 
κατά της ιδιωτικότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου μοντέλου αναλύ-
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ονται επίσης οι Πολιτικές Ιδιωτικότητας, οι οποίες αποτελούν έναν ευέλικτο και αποτε-
λεσματικό τρόπο προστασίας της ιδιωτικότητας των συνδρομητών.

Στο Κεφάλαιο 4 μελετώνται τεχνολογίες Ελέγχου Πρόσβασης για Προστασία της 
Ιδιωτικότητας. ∆ίνεται έμφαση στην Πλατφόρμα P3P, η οποία αν και δεν αποτελεί τεχνο-
λογία Ελέγχου Πρόσβασης για Προστασία της Ιδιωτικότητας, έχει επηρεάσει τις τεχνο-
λογίες αυτές σε μεγάλο βαθμό, ενώ παρουσιάζονται οι Ιπποκρατικές Βάσεις ∆εδομέ-
νων. Ακολούθως γίνεται αναφορά στο μοντέλο του «Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Σκοπού», 
καθώς και στο πρότυπο της γλώσσας XACML.

Στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται επισκόπηση των μέτρων ανωνυμίας, με ανα-
φορά στα σχετικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, καθώς και στις εφαρμογές τους σε 
συστήματα διασφάλισης της ανωνυμίας.

Το Κεφάλαιο 6 πραγματεύεται θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικό-
τητας στα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών, καθώς και τις πιθανές απειλές για 
την ιδιωτικότητα των χρηστών που περιάγουν μηνύματα στα δίκτυα αυτά. Παρουσιάζο-
νται οι μηχανισμοί προστασίας της ιδιωτικότητας στα κινητά δίκτυα επικοινωνιών δεύ-
τερης και τρίτης γενιάς και περιγράφονται οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης στα συγκε-
κριμένα δίκτυα. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται επιμέρους πτυχές της ιδιωτικότητας και ασφά-
λειας των δικτύων 4ης γενιάς. Αναλύονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ιδιωτικότητας και 
ανωνυμίας που τίθενται στα δίκτυα 4ης γενιάς και εξετάζονται τεχνικές ασφαλούς δια-
λειτουργικότητας ασύρματων τοπικών δικτύων με τα δίκτυα αυτά. Επιπλέον, μελετώ-
νται η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια στα δίκτυα WiMAX.

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι απειλές κατά της ιδιωτικότητας που προκύ-
πτουν από τη ραγδαία εξάπλωση των RFID συστημάτων και οι υφιστάμενες τεχνικές 
αντιμετώπισής τους. 

Το Κεφάλαιο 9 επικεντρώνεται σε ζητήματα ιδιωτικότητας στα δίκτυα αισθητήρων 
και σε μηχανισμούς που έχουν προταθεί για την προστασία τους. Αναλύονται μηχανι-
σμοί προστασίας του πλαισίου των επικοινωνιών για την απόκρυψη της θέσης και της 
ταυτότητας των κόμβων, καθώς και μηχανισμοί για ελεγχόμενη προσπέλαση και για 
προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας των δεδομένων.

Στο Κεφάλαιο 10 αναλύεται η ασφάλεια της Υπηρεσίας Ονοματοθεσίας Χώρου του 
∆ιαδικτύου (DNS) και περιγράφονται τα θέματα παραβίασης ιδιωτικότητας που ανα-
κύπτουν. Παρουσιάζονται οι τεχνικές ενίσχυσης της ασφαλείας του πρωτοκόλλου, οι 
οποίες αποτελούν σήμερα το βασικό τρόπο άμυνας κατά των επιθέσεων στο DNS.

Στο Κεφάλαιο 11 μελετώνται η συνδεσιμότητα και η επιλεκτική αποκάλυψη σε 
Συστήματα ∆ιαχείρισης Ταυτοτήτων. Παρουσιάζεται η θεωρία, σε επίπεδο μηχανισμών 
και κρυπτογραφίας, για τα συστήματα διαχείρισης διαπιστευτηρίων και μελετώνται τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας του συστήματος διαχείρισης διαπιστευτηρίων Credentica.

Στο Κεφάλαιο 12 παρουσιάζονται μέθοδοι προστασίας ιδιωτικότητας σε τροχιές 
κινούμενων αντικειμένων. Στόχος της πραγματοποιούμενης ανάλυσης είναι η εύρεση 
ενός συνόλου προτύπων κίνησης που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ 
ταυτόχρονα θωρακίζουν την ιδιωτικότητα των ατόμων των οποίων οι τροχιές αναλύο-
νται.
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Στο Κεφάλαιο 13 μελετάται η προστασία της ιδιωτικότητας σε Κατανεμημένα 
Συστήματα Εξόρυξης ∆εδομένων. ∆ίνεται έμφαση σε περιβάλλοντα όπου τα συμβαλλό-
μενα μέρη δεν εμπιστεύονται το ένα το άλλο αλλά ούτε και κάποια τρίτη οντότητα για 
την ανάλυση των δεδομένων τους.

Το Κεφάλαιο 14 πραγματεύεται θέματα ιδιωτικότητας κατά την ανάπτυξη πληρο-
φοριακών συστημάτων παρουσιάζοντας μία σειρά μεθόδων που έχουν προταθεί στο 
πλαίσιο των ερευνητικών περιοχών της τεχνολογίας απαιτήσεων και της ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων.

Στο Κεφάλαιο 15 μελετάται η προστασία της Ιδιωτικότητας των μελών Ψηφιακών 
Κοινοτήτων, μέσα από συνεντεύξεις που ελήφθησαν από μέλη της ψηφιακής κοινότητας 
MySpace με χρήση ερωτηματολογίου.

Στο Κεφάλαιο 16 παρουσιάζονται εναλλακτικές μέθοδοι αυθεντικοποίησης, δεδομέ-
νου ότι κρίσιμη παράμετρο που απαιτείται για την επίτευξη ασφάλειας, αλλά μέσω της 
οποίας μπορεί να διακυβευτεί η ιδιωτικότητα, αποτελεί η αυθεντικοποίηση ενός φυσικού 
προσώπου. Προτείνεται η χρήση ενός συστήματος διασφάλισης ταυτότητας, το οποίο 
θα διατηρεί την ελάχιστη ποσότητα προσωπικών δεδομένων με τις χαμηλότερες απαι-
τήσεις εμπιστευτικότητας.

Στο Κεφάλαιο 17 παρουσιάζονται τεχνικές ασφαλούς ανάκτησης και ανάλυσης 
ψηφιακών δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή νομικά έγκυρων ηλεκτρονικών στοιχείων 
(Forensic Computing).

Στο Κεφάλαιο 18 αναφέρονται οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη, καθώς 
και οι τεχνικές αντιμετώπισής τους σε επίπεδο κρυπτογραφικών εργαλείων. Επιπλέον, 
αναλύονται οι αποφάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης, ενώ παρουσιάζεται ένα σύστημα 
που έχει αναπτυχθεί με βάση τις τεχνικές αυτές.

Το Κεφάλαιο 19 πραγματεύεται θέματα Αποτίμησης του Κόστους της Ιδιωτικότη-
τας. Το μοντέλο που προτείνεται εντάσσεται στη γενικότερη κλάση των μοντέλων στο-
χαστικής ή τυχαίας ωφελιμότητας, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με 
επιτυχία ως μοντέλα αποτίμησης αγαθών που δε διαπραγματεύονται σε καλά οργανω-
μένες αγορές.

Στο Κεφάλαιο 20 περιγράφονται οι πιο διαδεδομένες εγγυήσεις ιδιωτικότη-
τας που προσφέρονται για τη δημοσίευση δεδομένων (k-ανωνυμία, l-ποικιλομορφία, 
m-αμεταβλητότητα, km-ανωνυμία). Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται μοντέλα επίθε-
σης στην ιδιωτικότητα των προσώπων μέσω δημοσιευμένων δεδομένων, καθώς και οι 
βασικές τεχνικές για τη διασφάλιση των διαφόρων εγγυήσεων.

Το Κεφάλαιο 21 αποτελεί μία εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του βιβλίου που ανα-
φέρεται σε νομικά θέματα που αφορούν την ιδιωτικότητα στις τεχνολογίες της πλη-
ροφορικής και των επικοινωνιών. Στόχος του κεφαλαίου είναι κατ’ αρχάς η αποσαφή-
νιση εννοιών συναφών αλλά μη ταυτόσημων, όπως η ιδιωτικότητα, το απόρρητο και 
η προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιχειρείται η γενική παρουσίαση της έννοιας 
της πληροφοριακής ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και η ανάδειξη της 
σχέσης τους με άλλα δικαιώματα και αρχές, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσω-
πικότητας, η αυτονομία και η αξία του ανθρώπου και η αρχή της ισότητας. Το κεφάλαιο 
περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου. Επιπλέον, γίνεται 
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σύντομη ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν ως προς την προστασία της 
ιδιω τικότητας, προβλημάτων που ανακύπτουν ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανά-
πτυξης, της παγκοσμιοποίησης, σημαντικών κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, όπως η 
χρήση νέων τεχνολογιών για την επίτευξη ασφάλειας.

Το Κεφάλαιο 22 αναφέρεται στα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πραγματεύεται τα σχετικά ζητήματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων υπό το πρίσμα της ελληνικής νομοθεσίας για τα 
προσωπικά δεδομένα (ν.2472/1997 και ν.3471/2006). Περιγράφονται οι εφαρμογές και 
τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ εκτίθενται συνοπτικά 
τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν στο πλαίσιό της.

Στο Κεφάλαιο 23 αναλύονται τα νομικά και δεοντολογικά θεμέλια της προστασίας 
του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία. 
Παρατίθενται περιστατικά παραβίασης του απορρήτου και των κανόνων προστασίας 
προσωπικών δεδομένων υγείας διεθνώς και παρουσιάζεται ανάλυση νομολογίας αλλά 
και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων, που αντιμετωπίζουν ζητήματα προ-
στασίας ιατρικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά αρχεία.

Στο Κεφάλαιο 24 αναλύονται οι απειλές στην ιδιωτικότητα που αναπτύσσονται 
από τη χρήση της τεχνολογίας RFID, με έμφαση στα ζητήματα που γεννώνται σχετικά 
με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εξετάζεται η εφαρμογή του νομικού πλαι-
σίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εφαρμογές RFID και αναλύονται οι 
αρχές νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων και τα δικαιώματα του υποκειμένου. Επί-
σης, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι προαναφερθείσες απειλές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ήδη από το στάδιο σχεδίασης των εφαρμογών.

Στο Κεφάλαιο 25 παρουσιάζεται η σχέση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας 
με την προστασία της ιδιωτικότητας και ιδιαίτερα με τη δικαιική προστασία των προσω-
πικών δεδομένων. Αναλύονται η δυνατότητα επίδρασης της προστασίας της πνευματι-
κής ιδιοκτησίας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και η επιρροή της 
προστασίας της ιδιωτικότητας στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Κεφάλαιο 26 πραγματεύεται τις προκλήσεις για το δίκαιο προστασίας της ιδιω-
τικότητας που θέτει η λειτουργία των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Για την καλύτερη 
κατανόηση των επιμέρους ζητημάτων η έρευνα επικεντρώνεται στο Facebook. Εκτός 
από τη λειτουργία του και την παρουσίαση της πολιτικής ιδιωτικότητας, διερευνώνται 
τα νέα δεδομένα που θέτει η λειτουργία του Facebook για την ιδιωτικότητα και αναλύο-
νται οι συνέπειες αυτών στο αμερικανικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στο Κεφάλαιο 27 μελετάται η νομική διασφάλιση του απορρήτου των κινητών επι-
κοινωνιών με βάση την ελληνική νομική ρύθμιση ενόψει και του ν. 3674/2008. Αναλύονται 
οι νομικές κυρώσεις για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, αστικές, ποι-
νικές και διοικητικές, και αναπτύσσεται το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου επεξεργασίας 
των προσωπικών δεδομένων στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την παρου-
σίαση των σχετικών υποχρεώσεων του παρόχου-υπεύθυνου επεξεργασίας και των αντί-
στοιχων δικαιωμάτων του συνδρομητή ή/και χρήστη.

Στο Κεφάλαιο 28 παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο για την προστασία του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών, στην έννοια του οποίου υπάγονται και τα συναφή δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως στην περί-
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πτωση της τηλεφωνίας. Αναπτύσσεται η νομική φύση της άρσης του απορρήτου των 
επικοινωνιών, ως ειδικής ανακριτικής πράξης για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων και για λόγους εθνικής ασφάλειας, αναπτύσσεται η προβληματική για τα 
λεγόμενα «εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας» και παρατίθεται σχετική νομολογία.

Στο Παράρτημα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών όρων που 
χρησιμοποιήθηκε στον παρόντα συλλογικό τόμο.

Κ. Λαμπρινουδάκης,  Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας

Αθήνα, Νοέμβριος 2009

Book idiotikothta.indb   xviiiBook idiotikothta.indb   xviii 4/1/2010   1:07:17 μμ4/1/2010   1:07:17 μμ



Μ
ΕΡ

ΟΣ
  Α ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ

Book idiotikothta.indb   1Book idiotikothta.indb   1 4/1/2010   1:27:26 μμ4/1/2010   1:27:26 μμ



3

Μία Επισκόπηση Τεχνολογιών Ενίσχυσης 
της Ιδιωτικότητας στο ∆ιαδίκτυο

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης1,2, Στέφανος Γκρίτζαλης1, Σωκράτης Κάτσικας2

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μία επισκόπηση των μηχανισμών, των 
εργαλείων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών ασφάλειας, που ενισχύουν 
την ιδιω τικότητα στο ∆ιαδίκτυο και στον Παγκόσμιο Ιστό (Web), με έμφαση στην 
αρχιτεκτονική, στις αρχές και στα σημεία ευπάθειάς τους. Επιπλέον, για την 
προετοιμασία συγκριτικής ανάλυσής τους έχουν επιλεγεί κατάλληλες παράμε-
τροι και ακολούθως αυτές έχουν ομαδοποιηθεί σε κλάσεις κριτηρίων σύγκρισης 
για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σύγκρισης. Κεντρικός στό-
χος κατά τη σχεδίαση του πλαισίου αυτού ήταν η κάλυψη των υπαρχουσών 
απειλών ασφάλειας, των τεχνολογικών ζητημάτων που εγείρονται και της ικα-
νοποίησης των απαιτήσεων των χρηστών. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται 
τα βασικά χαρακτηριστικά των GNUnet’s Anonymity Protocol (GAP), Freedom, 
Hordes, Crowds, Onion Routing, Platform for Privacy Preferences (P3P), TRUSTe, 
Lucent Personalized Web Assistant (LPWA) και Anonymizer. Η συγκριτική αξιολό-
γηση αναδεικνύει το αναμενόμενο γεγονός ότι κάθε σύστημα έχει αναπτυχθεί με 
διαφορετικούς σχεδιαστικούς στόχους, υιοθετεί διαφορετικές τεχνικές για την 
προστασία της ιδιωτικότητας, συνεπώς παρουσιάζει διαφορετικά επιμέρους 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

1  Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καρλόβασι, 83200 
Σάμος, τηλ.: 22730 82014, Fax: 22730 82008, email: (clam, sgritz)@aegean.gr

2  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ανδρούτσου 150, Πειραιάς 18532, τηλ.: 
2104142757, Fax: 2104142753, email: (clam, ska)@unipi.gr

Κεφάλαιο 1
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1.1 Εισαγωγή

1.1.1 Προσδιορισμός του υφιστάμενου πλαισίου

Η σημαντική πρόοδος στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχει αυξήσει 
σημαντικά το ρυθμό αποδοχής των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών. Ωστόσο, 
η επιλογή να επιτρέπουμε στους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ουσια-
στικά από οπουδήποτε, αυξάνει δραματικά το πλήθος των μη εξουσιοδοτημένων οντο-
τήτων που ενδέχεται να προσπαθήσουν να βλάψουν το σύστημα. Επιπλέον, λόγω των 
βασικών χαρακτηριστικών του Internet Protocol (IP), κάθε μηχανή στο δίκτυο μπορεί να 
παρακολουθεί τα πακέτα IP που μεταδίδονται, κατά συνέπεια να ανακαλύψει την ταυ-
τότητα των επικοινωνούντων, δηλαδή του αποστολέα και του παραλήπτη του πακέτου. 
Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μηχανές που συνδέονται στο ∆ιαδίκτυο χρησι-
μοποιούν δυναμικές IPs, άρα δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της μηχανής και του 
χρήστη, υπάρχουν απλοί πρακτικοί κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου 
να προσδιοριστούν οι ταυτότητες των επικοινωνούντων. Είναι εμφανές ότι η απουσία 
μηχανισμών κατάλληλων να εξασφαλίσουν την προστασία της ιδιωτικότητας μπορεί να 
βλάψει την επικοινωνία οντοτήτων μέσω του ∆ιαδικτύου, παραβιάζοντας την ιδιωτικό-
τητά τους (privacy).

Η κρυπτογράφηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ εξυπηρετών 
Παγκόσμιου Ιστού (Web servers) ή απλώς εξυπηρετών ιστού μπορεί να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις εμπιστευτικότητας (confidentiality) και να αντιμετωπίσει επιθέσεις υποκλο-
πής από ωτακουστές (eavesdropper). Παρόλα αυτά, κάποιος μπορεί να συναγάγει διά-
φορες πληροφορίες, όπως η IP διεύθυνση των μηχανών πελάτη και εξυπηρέτη, ο όγκος 
των δεδομένων που ανταλλάσσονται, καθώς και ο χρόνος και η συχνότητα των ανταλ-
λαγών αυτών. Επιπλέον, η κρυπτογράφηση (encryption) δεν μπορεί να προστατεύσει 
πλήρως την ιδιωτικότητα του πελάτη από τον εξυπηρέτη, αφού η εφαρμογή της περιο-
ρίζεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας των περιεχομένων του μηνύματος.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε μία ιστοσελίδα που προσφέρει στους χρήστες 
ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές. Οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει ένα συγκεκριμένο 
ερώτημα στον ιατρικό ιστότοπο και να αποκτήσει τις πληροφορίες που ζητά. Ανάλογα 
με τον τρόπο λειτουργίας κάθε ιστότοπου, προκειμένου να αποκτήσει ένας ασθενής/
χρήστης πρόσβαση στην ηλεκτρονική ιατρική πληροφορία, ενδέχεται να απαιτείται 
εγγραφή. Συνήθως η διαδικασία της εγγραφής περιλαμβάνει τη συμπλήρωση από το 
χρήστη συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο οργανι-
σμός που διατηρεί τον ιατρικό ιστότοπο μπορεί εύκολα να δημιουργήσει «προφίλ χρη-
στών», με την καταγραφή της συχνότητας επίσκεψης στη σελίδα και, επιπλέον, το είδος 
των ιατρικών πληροφοριών που μελετά. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η πληροφορία μπο-
ρεί να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας του χρήστη, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 95/46 για την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία προσωπικών και 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ένα ακόμα ενδεικτικό παράδειγμα που προβάλλει τη σημασία της προστασίας της 
ιδιωτικότητας είναι αυτό των σύγχρονων περιβαλλόντων υγείας που υποστηρίζουν ηλε-
κτρονικές ιατρικές συναλλαγές, με τη μορφή τηλεϊατρικών υπηρεσιών, μεταξύ του ασθε-

Book idiotikothta.indb   4Book idiotikothta.indb   4 4/1/2010   1:27:26 μμ4/1/2010   1:27:26 μμ



ΚΕΦ. 1:  Μία Επισκόπηση Τεχνολογιών Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας στο ∆ιαδίκτυο 5

νούς και του οργανισμού υγείας ή άλλων επαγγελματιών υγείας. Συνήθως τέτοιες ιατρι-
κές συναλλαγές προσφέρονται μέσω του ∆ιαδικτύου, αν και η ανταλλαγή προσωπικών 
ή ιατρικών δεδομένων είναι στοιχείο προαπαιτούμενο. Σε όλο το δίκτυο παροχής υπη-
ρεσιών υγείας συλλέγεται πλήθος ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών, αποθηκεύεται, 
διαμοιράζεται σε διάφορους επαγγελματίες υγείας και μεταφέρεται σε διάφορα μέρη 
στον κόσμο. Είναι εμφανές ότι η ιδιωτικότητα ενός ασθενούς που χρησιμοποιεί τέτοιες 
ιατρικές υπηρεσίες ενδέχεται να παραβιαστεί. Αρκετοί μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα 
προσπαθήσουν να προσπελάσουν τους ιατρικούς φακέλους συγκεκριμένων ατόμων ή 
να αναλύσουν την πληροφορία που διαβιβάζεται μέσω του ∆ιαδικτύου κατά τη διάρκεια 
μιας ιατρικής συναλλαγής του ασθενούς, ή ακόμα και να υποκλέψουν ιατρικές πληροφο-
ρίες εκ μέρους ενός τρίτου ενδιαφερόμενου.

Υπάρχουν αρκετές κακόβουλες τακτικές που έχουν αναπτυχθεί για την παραβί-
αση της ιδιωτικότητας στο ∆ιαδίκτυο. Σε μία επίθεση τύπου traceback, για παράδειγμα, 
ένας επιτιθέμενος (attacker) αρχίζει από ένα γνωστό ανταποκρινόμενο (responder) και 
ιχνηλατεί το μονοπάτι που οδηγεί στον εκκινητή (initiator) της επικοινωνίας, κατά μήκος 
του αντίστροφου (backward) μονοπατιού. Σε μία άλλη κλάση επιθέσεων, ένας συνεργός, 
π.χ., ένας κακόβουλος συμμετέχων σε ένα πρωτόκολλο, κατορθώνει να ανακαλύψει την 
ταυτότητα κάποιου εκκινητή. Επιπλέον, τα jondos στην ανώνυμη δρομολόγηση μπορούν 
εύκολα να εκκινήσουν επιθέσεις τύπου ενδιαμέσου (man-in-the-middle), εάν δεν κρυπτο-
γραφούνται τα δεδομένα που ανταλλάσσονται ανάμεσα στον εκκινητή και στον ανταπο-
κρινόμενο. Οποιοσδήποτε μπορεί να παρακολουθεί την πληροφορία που αποστέλλεται 
ή παραλαμβάνεται από ένα συγκεκριμένο συμμετέχοντα του πρωτοκόλλου δύναται να 
δράσει ως ωτακουστής και να καταγράψει όλα τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα μηνύματα. 
Στην περίπτωση ενός ωτακουστή που παραμένει απαρατήρητος, είναι δυνατή μία σειρά 
επιθέσεων, που περιλαμβάνει επιθέσεις κωδικοποίησης/όγκου μηνύματος (message cod-
ing/volume attack), χρονισμού (timing) ή πλημμύρας (flooding).

Οι επιθέσεις κωδικοποίησης/όγκου μηνύματος αφορούν περιπτώσεις όπου χαρα-
κτηριστικά ενός μηνύματος που μεταδίδεται πάνω από μία ζεύξη επικοινωνίας, όπως 
είναι το περιεχόμενο ή το μέγεθός του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολου-
θηθεί η διαδρομή του (route). Είναι εμφανές ότι ένας επιτιθέμενος, έχοντας στη διάθεσή 
του τέτοια πληροφορία, μπορεί να συσχετίσει συγκεκριμένους διαύλους επικοινωνίας, 
ακολουθίες, συνόδους, με ζεύγη πελατών-εξυπηρετών. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης 
χρονισμού, ο επιτιθέμενος προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει πακέτα που μετα-
δίδονται περιοδικά, στοχεύοντας στην ανακάλυψη της πηγής τους μέσα από συγκεκρι-
μένους χρονικούς συσχετισμούς. Στις επιθέσεις πλημμύρας, μία ή περισσότερες πηγές 
αποστέλλουν μεγάλες ποσότητες πακέτων σε ένα στόχο. Η επίθεση αυτή αποτρέπει 
την επεξεργασία της νόμιμης κίνησης, είτε επειδή ο στόχος έχει κατακλυστεί από την 
επεξεργασία των πακέτων της πλημμύρας, είτε επειδή η νόμιμη κίνηση αδυνατεί να 
φτάσει στο στόχο. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να συσχετίσει τα διαπιστευτήρια (creden-
tials) ενός χρήστη με τη χρονική περίοδο της σύνδεσής του, προκειμένου να επιτύχει μία 
ομωνυμική (homonymic) επίθεση. Είναι φανερό ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους μπο-
ρούν να βλάψουν σοβαρά τους εμπλεκόμενους, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά τους. 
Τέτοιες επιθέσεις συνήθως διεξάγονται από τεχνολογικά προηγμένους χρήστες, οι οποίοι 
έχουν στόχο την απόκτηση πληροφοριών. Επιπλέον, πολλά ομότιμα δίκτυα ξεκίνησαν 
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ως συστήματα διαμοιρασμού δωρεάν αρχείων. Αυτά τα δίκτυα βασίζονται σε εφαρμο-
γές που ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης (spyware) ή να 
παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και την ανωνυμία των ομότιμων χρηστών τους [1]. Αν 
και η χρήση ενός αναχώματος ασφάλειας (firewall) μπορεί να εμποδίσει τις περισσότε-
ρες από αυτές τις επιθέσεις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παραβίαση παραμένει ένα 
πραγματικά ρεαλιστικό σενάριο.

1.1.2 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία

Τα ζητήματα της ιδιωτικότητας έχουν επί μακρόν απασχολήσει τους κοινωνικούς επι-
στήμονες, τους φιλοσόφους και τους νομικούς. Η ιδιωτικότητα έχει αναγνωριστεί ως 
βασικό πανανθρώπινο δικαίωμα στη ∆ιακήρυξη Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων των Ηνω-
μένων Εθνών, στη Συνθήκη για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώματα [2] και σε πολλές 
άλλες εθνικές και διεθνείς συνθήκες. Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες η απαίτηση 
διασφάλισης της ιδιωτικότητας αποτελεί συνθήκη sine qua non, αλλά με την αξιοποί-
ηση των τεχνολογιών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων η ιδιωτικότητα 
βρίσκεται σε ολοένα αυξανόμενο κίνδυνο. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο 
Business Week [3], η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία αποτελούν σημαντικά θέματα που 
απασχολούν τους περισσότερους χρήστες του ∆ιαδικτύου, περισσότερο ακόμη και από 
την ευκολία χρήσης, την αυτόκλητη ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, την ασφάλεια και το κόστος. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ποσοστό 78% 
των χρηστών θα χρησιμοποιούσε το ∆ιαδίκτυο περισσότερο και ποσοστό 61% των μη 
χρηστών θα το χρησιμοποιούσε, εάν ήταν γνωστές και αξιόπιστες οι πολιτικές και πρα-
κτικές ιδιωτικότητας που ακολουθούνται. Σήμερα το γεγονός αυτό χρησιμοποιείται για 
την προσέλκυση περισσότερων διαδικτυακών χρηστών, ειδικά εάν κάποιος λάβει υπόψη 
του ότι σύμφωνα με την έρευνα του Federated Trade Commission, μόνο το 16% των ιστο-
σελίδων είχαν κάποια δήλωση ιδιωτικότητας (privacy statement) ή πολιτική ιδιωτικότητας 
(privacy policy) το 1998, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2000, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 
στο 65.7% [4].

Οι Αμερικανοί δικαστές S. Warren και L. Brandeis όρισαν την ιδιωτικότητα ως «...το 
δικαίωμα των πολιτών σε μία ανενόχλητη ιδιωτική ζωή» [5]. Γενικά, η έννοια της ιδιωτι-
κότητας μπορεί να αναλυθεί με βάση τρεις συμπληρωματικές θεωρήσεις [6]: 

  τη χωρική ιδιωτικότητα (territorial privacy), δηλαδή την προστασία της κοντινής 
φυσικής περιοχής που περιβάλλει ένα άτομο 

  την ιδιωτικότητα του ατόμου (privacy of the person), δηλαδή την προστασία του 
ατόμου από αδικαιολόγητες παρεμβάσεις 

  την πληροφοριακή ιδιωτικότητα (informational privacy), δηλαδή τον έλεγχο αν και 
με ποιο τρόπο προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται, υφίστανται 
επεξεργασία ή διαδίδονται επιλεκτικά.

Ορισμένοι ερευνητές [3] [7] έχουν προσπαθήσει να εισαγάγουν έναν εναλλακτικό 
ορισμό της ιδιωτικότητας, εκφράζοντας τον προαναφερθέντα έλεγχο με όρους: ιδιο-
κτησίας (property), αυτονομίας (autonomy) και απομόνωσης (seclusion). Η ιδιωτικότητα 
μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιοκτησία, στο βαθμό που ένα άτομο είναι δυνατό να απολέσει 
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μέρος του ελέγχου που ασκεί στις προσωπικές του πληροφορίες, με αντάλλαγμα κάποιο 
όφελος. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ως αυτονομία, υπό την έννοια ότι κάθε άτομο 
είναι ελεύθερο να εξουσιοδοτήσει, μερικώς ή πλήρως, μία τρίτη οντότητα να αποκτά, να 
επεξεργάζεται, να κατανέμει, να μοιράζεται και να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληρο-
φορίες για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η ιδιωτικότητα μπορεί να κατανοηθεί 
ως απομόνωση, υπό την έννοια ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να αποζητούν να μην ενο-
χλούνται από τρίτους. Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε την πληροφοριακή ιδιωτι-
κότητα και θα θεωρήσουμε ότι ιδιωτικότητα είναι το αναφαίρετο δικαίωμα ενός ατόμου 
να ελέγχει τους τρόπους με τους οποίους προσωπικές του πληροφορίες αποκτώνται, 
υφίστανται επεξεργασία, κατανέμονται, μοιράζονται και χρησιμοποιούνται από κάθε 
άλλη οντότητα.

Τα χαρακτηριστικά της ανωνυμίας και της ανώνυμης επικοινωνίας μπορούν να περι-
γραφούν σε σύστημα τριών αξόνων [7] [8]. Ο πρώτος άξονας είναι το είδος της ανωνυ-
μίας (type of anonymity), που αναλύεται περαιτέρω σε ανωνυμία αποστολέα, ανωνυμία 
παραλήπτη και αδυναμία συσχέτισης αποστολέα και παραλήπτη, όπου ως αποστολέα 
ορίζουμε ένα χρήστη, και παραλήπτη έναν εξυπηρέτη Παγκόσμιου Ιστού ή απλώς Ιστού. 
Ο δεύτερος άξονας ασχολείται με τις απειλές (threats) που αντιμετωπίζει με επιτυχία 
κάθε τύπος ανωνυμίας, ενώ ο τρίτος διατυπώνει το επίπεδο της ανωνυμίας (level of 
anonymity) που εκφράζει κάθε τύπο ανωνυμίας σε ένα φάσμα που εκτείνεται από την 
«απόλυτη ιδιωτικότητα» έως την «πιθανή αποκάλυψη».

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται γνωστοί μηχανισμοί, εργαλεία, πρωτόκολλα 
και υπηρεσίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και συγκριτική ανά-
λυση των χαρακτηριστικών τους. Η ανάλυση βασίστηκε σε κριτήρια που εκφράζουν 
δυνητικές ανάγκες των χρηστών, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις ιδιωτικότητας και 
ανωνυμίας. Η δομή του κεφαλαίου έχει ως ακολούθως: Αρχικά περιγράφονται διάφο-
ροι μηχανισμοί, εργαλεία, πρωτόκολλα και υπηρεσίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας και 
συγκεκριμένα η περιγραφή των Anonymizer, LPWA, TRUSTe, P3P, Onion Routing, Crowds, 
Hordes, Freedom και GAP περιλαμβάνεται στην ενότητα 1.2. Η ενότητα 1.3 περιγράφει 
το πλαίσιο που αναπτύχθηκε για τη σύγκριση των ποικίλων τεχνολογιών, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τις αρχές λειτουργίας και τις πιθανές ευπά-
θειές τους. Τα κριτήρια σύγκρισης ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Αντιμε-
τωπιζόμενες Απειλές Ασφάλειας, που περιλαμβάνουν ενεργές και παθητικές επιθέσεις 
traceback, κακόβουλους συνεργούς, ωτακουστές, επιθέσεις κωδικοποίησης/όγκου μηνύ-
ματος, επιθέσεις χρονισμού, επιθέσεις πλημμύρας, επιθέσεις χρονικής περιόδου σύνδε-
σης, cookies και παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, Θέματα Τεχνολογιών, συμπε-
ριλαμβανομένων της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, της πολυπλοκότητας εγκατά-
στασης, της απόδοσης, των επιπρόσθετων καθυστερήσεων, και την Ικανοποίηση των 
Απαιτήσεων των Χρηστών, που συμπεριλαμβάνουν την ανωνυμία σύνδεσης, την ανωνυ-
μία δεδομένων και την προσωποποίηση, το χαμηλό κόστος, την ευχρηστία και τη φιλι-
κότητα, την παροχή υπηρεσιών εγγραφής. Επιπλέον, στην ενότητα 1.4 συνοψίζονται τα 
πορίσματα της ανάλυσης. Σημειώνεται ότι δε γίνεται αναφορά σε θέματα πρωτοκόλλων 
για συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Book idiotikothta.indb   7Book idiotikothta.indb   7 4/1/2010   1:27:26 μμ4/1/2010   1:27:26 μμ



ΜΕΡΟΣ  Α:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ8

1.2  Περιγραφή μηχανισμών, εργαλείων, πρωτοκόλλων και 
υπηρεσιών ασφάλειας που ενισχύουν την ιδιωτικότητα 
στο ∆ιαδίκτυο

1.2.1 Anonymizer

Αρκετά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να υποβοηθήσουν τους χρήστες του ∆ιαδικτύου 
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Ο κύριος στόχος αυτών των εργαλείων είναι να 
βεβαιώσουν ότι αιτήματα προσπέλασης προς ιστότοπους δεν είναι εφικτό και δεν πρό-
κειται να συσχετιστούν με συγκεκριμένες διευθύνσεις IP και κατ’ αποτέλεσμα να αποκα-
λύψουν την ταυτότητα του αιτούντος. Το «Anonymizer» αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
εργαλείου ανωνυμίας [9].

1.2.1.1  Εισαγωγή

Η κεντρική έννοια που εισήγαγε το εργαλείο Anonymizer είναι η ύπαρξη ενός τρίτου ιστό-
τοπου [10], ο οποίος δρα ως ενδιάμεσος ανάμεσα στο χρήστη και στον ιστότοπο που 
θέλει να επισκεφτεί. Όποτε ο χρήστης επιθυμεί να επισκεφτεί μία συγκεκριμένη ιστοσε-
λίδα, αντί να δημιουργεί μία απευθείας ζεύξη προς τον απαιτούμενο εξυπηρέτη ιστού, 
αξιοποιεί τον Anonymizer www.anonymizer.com:8080/επιθυμητή-ιστοσελίδα.

Έχοντας εγκαθιδρύσει μία σύνδεση, ο Anonymizer προωθεί την πληροφορία που 
δέχεται από τον ιστότοπο προς τον αιτούντα χρήστη.

1.2.1.2  Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του δικτυακού εργαλείου Anonymizer είναι σχετικά απλή, αφού βασί-
ζεται στην έννοια του πληρεξούσιου (proxy). Όλες οι δικτυακές συνδέσεις που εκκινού-
νται από το χρήστη προωθούνται, μέσω του Anonymizer Proxy Server, σε διάφορους 
εξυπηρέτες HTTP. Με τον τρόπο αυτό οι αιτηθείσες ιστοσελίδες γίνονται διαθέσιμες 
στους χρήστες δίχως να αφήνονται ίχνη, όπως διευθύνσεις IP ή πληροφορία του domain 
name system (DNS). Αν και ο Anonymizer Proxy Server θεωρείται ότι είναι μία και μόνη 
οντότητα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποδοτικά μεγάλοι αριθμοί δικτυακών συν-
δέσεων, είναι δυνατό να υπάρχουν περισσότεροι του ενός πληρεξούσιοι ή και ομάδες 
πληρεξούσιων.

1.2.1.3  Αρχές λειτουργίας

Ας θεωρήσουμε ένα χρήστη που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο Anonymizer 
προκειμένου να επισκεφτεί μία ιστοσελίδα, η οποία, για παράδειγμα, βρίσκεται στο 
URL www.samos.aegean.gr. Πρώτα θα πρέπει να προσθέσει το συγκεκριμένο URL στο 
κατάλληλο πεδίο του ιστότοπου του Anonymizer. Εναλλακτικά μπορεί να προσπελά-
σει την ιστοσελίδα με χρήση εμφωλιασμένου URL που έχει τη μορφή: www.anonymizer.
com:8080, www.samos.aegean.gr ή www.anonymizer.com:8080, www.samos.aegean.gr. 
Σε κάθε περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος Anonymizer HTTP εξυπηρέτης θα προωθήσει 
το αίτημα του χρήστη στον εξυπηρέτη ιστού και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα 
είναι διαθέσιμα στο χρήστη, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θυσιαστεί η ανωνυμία του 
χρήστη. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.1.
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1.2.1.4  Ευπάθειες

Το εργαλείο Anonymizer είναι εξαιρετικά απλοϊκό στη χρήση και δεν απαιτεί τροποποιή-
σεις στο υλικό ή στο λογισμικό του χρήστη. Παρ’ όλα αυτά, περιλαμβάνει έμφυτες αδυ-
ναμίες. Η πρώτη αδυναμία είναι ότι ο χρήστης οφείλει να εμπιστεύεται την υπηρεσία του 
εργαλείου Anonymizer. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εξυπηρέτης του Anonymizer μπορεί να 
παρακολουθεί όλες τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, άρα να συλλέξει πληρο-
φορίες σχετικά με τη λεπτομερή συμπεριφορά του. Η δεύτερη αδυναμία είναι ότι αν και 
το εργαλείο Anonymizer μπορεί να αποκρύπτει την ταυτότητα και τη διεύθυνση IP του 
φυλλομετρητή του χρήστη από τους αιτούμενους HTTP πληρεξούσιους, δεν είναι σε θέση 
να διασφαλίσει το ίδιο για την επικοινωνία ανάμεσα στο μηχάνημα του χρήστη και του 
εξυπηρέτη του Anonymizer. Επιπλέον, η ανωνυμία του χρήστη μπορεί να θυσιαστεί αν 
χρησιμοποιηθούν βοηθητικές εφαρμογές, όπως ο Real Audio, αφού παρακάμπτουν τον 
πληρεξούσιο και εγκαθιδρύουν τις δικές τους απευθείας δικτυακές συνδέσεις.

1.2.2 LPWA

Το Lucent Personalized Web Assistant (LPWA) [11] [12] αποτελεί ένα σύστημα λογισμικού 
σχεδιασμένο να υποστηρίζει την περιήγηση των χρηστών στον ιστό με έναν προσωπο-
ποιημένο, ιδιωτικό και ασφαλή τρόπο χρησιμοποιώντας LPWA-παραγόμενα ψευδώνυμα 
(aliases) και άλλες σχετικές υπηρεσίες του LPWA. Το LPWA όχι μόνο παράγει ασφαλή και 
συνεπή ψευδώνυμα (pseudonymous aliases) για τους χρήστες του ιστού, αλλά επιπλέον 
προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
φίλτρα αποκοπής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

1.2.2.1  Εισαγωγή

Το LPWA σχεδιάστηκε ως απάντηση στην απροθυμία των χρηστών να αξιοποιήσουν 
υπηρεσίες ιστού που ορίζουν ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους την παροχή συγκε-
κριμένων προσωπικών πληροφοριών [13]. Η λειτουργία του συστήματος LPWA στηρί-
ζεται στα λεγόμενα LPWA-παραγόμενα ψευδώνυμα για τους χρήστες του ιστού. Κάθε 
ψευδώνυμο αποτελείται από ένα ψευδώνυμο όνομα χρήστη, ένα ψευδώνυμο συνθημα-

Σχήμα 1.1: Αρχές Λειτουργίας του Anonymizer

www.anonymizer.com:8080

Anonymizer
Proxy Server

www.samos.aegean.gr

Origin HTTP Server

Browser

User

3

2

4

1

Browser
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τικό και μία ψευδώνυμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ψευδώνυμη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει στους ιστότοπους να στέλνουν μηνύματα στους 
χρήστες, τα οποία φιλτράρονται από το σύστημα LPWA και μετά μπορούν επιλεκτικά να 
προωθηθούν στον πραγματικό χρήστη. Το φιλτράρισμα που πραγματοποιεί το σύστημα 
LPWA βασίζεται στη διεύθυνση του παραλήπτη και αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο 
για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Το σύστημα LPWA υποστηρίζει γνωρίσματα, όπως αυτόματη, ασφαλής και συνεπής 
παραγωγή ψευδωνύμων, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείριση ανεπιθύμη-
της αλληλογραφίας, διαδικασία εντοπισμού προδότη (tracing the traitor), δηλαδή εξα-
γωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ποιος ιστότοπος είναι υπεύθυνος σε μία ενδεχό-
μενη διακύβευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλτράρισμα ευαίσθητων 
ως προς την ιδιωτικότητα πεδίων HTTP κεφαλίδων, indirection και statelessness, αφού 
δεν τηρεί πίνακες συσχέτισης μεταξύ των χρηστών και των ψευδωνύμων τους.

1.2.2.2  Αρχιτεκτονική

Σύμφωνα με τους Bleichenbacher et al. [11] και Gabber et al. [12], το LPWA σύστημα 
αποτελείται από τρεις λειτουργικές συνιστώσες: Persona Generator, Browsing Proxy και 
Email Forwarder. Ο Persona Generator παράγει μία μοναδική, συνεπή και αποκλειστικά 
για συγκεκριμένο ιστότοπο persona, ως απάντηση σε αίτημα ενός χρήστη. Η πληροφο-
ρία που ζητείται από το χρήστη είναι μία ταυτότητα χρήστη (διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) και ένα μυστικό (συνθηματικό). Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, 
καθώς και τη διεύθυνση του αιτούμενου ιστότοπου, ο Persona Generator υπολογίζει, εκ 
μέρους του χρήστη, persona για το συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο Browsing Proxy βελτιώνει 
την ιδιωτικότητα του χρήστη με την εφαρμογή indirection στη σύνδεση στο επίπεδο TCP 
και το φιλτράρισμα των κεφαλίδων στο επίπεδο HTTP. Ο Email Forwarder προωθεί στο 
χρήστη τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται στο persona που 
δημιουργήθηκε εκ μέρους του.

Ο Persona Generator χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Janus [12], η οποία έχει σχεδιαστεί 
για να υποστηρίζει ψευδώνυμες διατάξεις πελάτη-εξυπηρέτη (client/server). Η συνάρ-
τηση Janus δέχεται μία ταυτότητα χρήστη, ένα μυστικό και το domain name ενός ιστότο-
που ως εισόδους. Ακολούθως εφαρμόζει κατάλληλο συνδυασμό κρυπτογραφικών συναρ-
τήσεων και παράγει ως έξοδο ένα LPWA όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό. Η τρέχουσα 
υλοποίηση του LPWA αντικαθιστά κάποιους χαρακτήρες διαφυγής στα δεδομένα εισό-
δου του χρήστη με τα κατάλληλα συστατικά της ταυτότητας του ψευδώνυμου.

Οι λειτουργικές συνιστώσες του LPWA μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορα μέρη. 
Ο Persona Generator είναι δυνατό να υλοποιηθεί μέσα στο φυλλομετρητή του χρήστη ή 
στον Browsing Proxy. Ο Browsing Proxy μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ανάχωμα ασφά-
λειας, σε ένα σημείο εισόδου του παρόχου υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP), ή σε κάποιον 
άλλο ιστότοπο. Ο E-mail Forwarder πρέπει να βρίσκεται μακριά από τον υπολογιστή του 
χρήστη, ούτως ώστε να μην είναι ορατός στο χρήστη.

1.2.2.3  Αρχές λειτουργίας

Το LPWA επιτυγχάνει την ανωνυμία του χρήστη, αφού τα ψευδώνυμα δεν μπορούν να 
συνδεθούν με ονόματα χρηστών. Επιπλέον, για κάθε ιστότοπο ο χρήστης έχει ένα διαφο-
ρετικό ψευδώνυμο, εμποδίζοντας δυνητική συνέργεια των επισκεπτόμενων ιστότοπων 
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και τη δημιουργία προφίλ χρηστών που βασίζονται στη χρήση κοινών κλειδιών. Όμως ο 
χρήστης θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην πληροφορία που προσφέρει στους ιστό-
τοπους, για παράδειγμα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί πιστωτικών 
καρτών κ.λπ., οι οποίες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του. Όταν ο 
χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο που ζητάει όνομα χρήστη και συνθηματικό ή διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει απλά να πληκτρολογήσει τον αντίστοιχο 
χαρακτήρα διαφυγής (για παράδειγμα, \u, \p, ή \@) και το σύστημα LPWA θα τροφοδο-
τήσει τον ιστότοπο με το κατάλληλο ψευδώνυμο για το συγκεκριμένο χρήστη. Επιπλέον, 
όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει το χαρακτήρα διαφυγής \@, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ο LPWA πληρεξούσιος να δημιουργήσει μία ψευδώνυμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη συνέχεια, αποθηκεύει όλα τα 
εισερχόμενα μηνύματα και ο πράκτορας του χρήστη αναλαμβάνει να φέρει τα μηνύματα 
για όλα τα ψευδώνυμα που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χρήστη. Αυτή η διάταξη έχει 
το πλεονέκτημα ότι δεν αποθηκεύεται στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καμία 
πληροφορία που θα μπορούσε να παραβιάσει την ιδιωτικότητα. Όμως, μία τέτοια διά-
ταξη αντιστοιχεί καλύτερα σε περιβάλλοντα όπου ο πληρεξούσιος τοποθετείται σε ένα 
ανάχωμα ασφάλειας ή στο σημείο εισόδου του ISP.

Ο Persona Generator παράγει μία διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει το 
αποδοτικό φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το LPWA αποτελείται από τον Browsing Proxy και τον Persona Generator και είναι 
stateless. Ο Browsing Proxy λαμβάνει την ταυτότητα του χρήστη από μία κεφαλίδα HTTP 
(αυθεντικοποίηση πληρεξούσιου) που συνοδεύει κάθε HTTP αίτημα. Ο φυλλομετρητής 
του χρήστη ενημερώνεται, ώστε να αρχίσει να μεταδίδει αυτή την κεφαλίδα ως μέρος της 
διαδικασίας εισόδου του LPWA. Ο Persona Generator υπολογίζει τα ψευδώνυμα του χρή-
στη κατά τη μετάδοση, κάνοντας χρήση της πληροφορίας που βρίσκεται στην κεφαλίδα 
και του domain name του ιστότοπου προορισμού. Τονίζεται η ανάγκη κάθε πληροφορία 
ταυτότητας να αποθηκεύεται στον πληρεξούσιο. Βέβαια, ο χρήστης πρέπει πάντοτε να 
συνδέεται στο LPWA με την ίδια πληροφορία ταυτότητας προκειμένου να έχει συνεπή 
LPWA ψευδώνυμα.

1.2.2.4  Ευπάθειες 

Οι αδυναμίες του LPWA σχετίζονται με τη διάταξη υλοποίησης που θα ακολουθήσει ο 
χρήστης. Εάν η LPWA διάταξη είναι ο κεντρικός πληρεξούσιος, τότε υπάρχουν σοβαρά 
μειονεκτήματα. Πράγματι, ο χρήστης θα πρέπει να εμπιστεύεται τους διαχειριστές του 
πληρεξούσιου στον ιστότοπο www.lpwa.com. Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της συγκε-
κριμένης διάταξης είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο φυλλομετρητή και στον LPWA πλη-
ρεξούσιο που ο χρήστης χρησιμοποιεί για να στείλει το μυστικό του είναι μία δημόσια 
σύνδεση, η οποία κινδυνεύει από επιθέσεις ωτακουστών. Επιπλέον, ο χρόνος για τη λήψη 
πληροφοριών από τους ιστότοπους μπορεί να είναι μεγάλος, αφού κάθε αίτημα, μαζί 
με την πληροφορία απόκρισης, πρέπει να μεταδοθεί στο www.lpwa.com και ακολούθως 
να επιστραφεί. Σημειώνεται ότι το LPWA δε φιλτράρει εφαρμογές JAVA και JavaScript, οι 
οποίες μπορούν να αφήσουν να διαρρεύσει πληροφορία από το φυλλομετρητή πίσω 
στον εξυπηρέτη.
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