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17.1 ΜΟΝΤΕΛΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

17.1.1 Ένα Μοντέλο της Διαδικασίας Κρυπτογράφησης/Αποκρυπτογράφησης
Η επιθυμία για ιδιωτική επικοινωνία είναι ένα γνώρισμα του ανθρώπου από τότε που πρωτο-
παρουσιάστηκε στη Γη. Γι’ αυτό και η ιστορία των μυστικών επικοινωνιών είναι γεμάτη με 
μοναδικές επινοήσεις κι ενδιαφέροντα ανέκδοτα [1]. Η μελέτη των τρόπων με τους οποίους 
μπορεί να μεταμορφωθεί ένα μήνυμα, με στόχο την αποτροπή της υποκλοπής του από μη-
εξουσιοδοτημένα άτομα, ονομάζεται κρυπτογραφία (cryptography). Ο όρος κρυπτογράφηση 
(encipher, encrypt) αναφέρεται στο μετασχηματισμό που υφίσταται το μήνυμα στην πλευρά 
του πομπού, ενώ ο όρος αποκρυπτογράφηση (decipher, decrypt) αναφέρεται στον αντίστροφο 
μετασχηματισμό που εκτελείται στην πλευρά του δέκτη. Οι δύο κύριοι λόγοι χρήσης κρυπτο-
γραφικών συστημάτων (cryptosystems, ή κρυπτοσυστήματα εν συντομία) στις επικοινωνίες 
είναι (1) ιδιωτικότητα, για την αποτροπή μη-εξουσιοδοτημένων ατόμων από το να εξαγάγουν 
πληροφορία από το κανάλι (υποκλοπή της επικοινωνίας), και (2) πιστοποίη  ση, για την απο-
τροπή μη-εξουσιοδοτημένων ατόμων από το να εισαγάγουν πληροφορία στο κανάλι (παρα-
ποίηση της επικοινωνίας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά την ηλε-
κτρονική μεταφορά κεφαλαίων, ή κατά τη διαπραγμάτευση μιας σύμβασης, είναι σημαντικό 
να παρέχεται το ηλεκτρονικό ισοδύναμο μιας γραπτής υπογραφής, έτσι ώστε να αποφεύγο-
νται, ή να διευθετούνται, τυχόν διαφωνίες μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη αναφορικά με 
τα μηνύματα που διακινήθηκαν μεταξύ τους.

Το Σχήμα 17.1 παρουσιάζει ένα μοντέλο κρυπτογραφικού συστήματος. Ένα αρχικό μή -
νυμα, ή ανοιχτό κείμενο (plaintext), M, κρυπτογραφείται με τη χρήση ενός αντιστρεπτού 
μετασχηματισμού, EK, ο οποίος παράγει ένα κρυπτογραφημένο κείμενο, C = EK (M). Το κρυ-
πτογραφημένο κείμενο (ciphertext, κρυπτογράφημα εν συντομία) μεταδίδεται μέσω ενός μη-
ασφαλούς, ή δημόσιου καναλιού. Όταν ένας εξουσιοδοτημένος παραλήπτης λαμβάνει το C, 
το αποκρυπτογραφεί με τον αντίστροφο μετασχηματισμό, DK = EK −1, για να λάβει το αρχικό, 
μη-κρυπτογραφημένο μήνυμα: 

  (17.1)

Η παράμετρος K αναφέρεται σ’ ένα σύνολο συμβόλων ή χαρακτήρων, το αποκαλούμενο 
κλειδί (key), το οποίο υπαγορεύει ένα συγκεκριμένο κρυπτογραφικό μετασχηματισμό, EK, 
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από μια οικογένεια τέτοιων. Αρχικά, η ασφάλεια των κρυπτοσυστημάτων βασίζονταν στην 
μυστικότητα της συνολικής διαδικασίας κρυπτογράφησης, αλλά τελικά αναπτύχθηκαν συστή-
ματα για τα οποία η γενική φύση του κρυπτογραφικού μετασχηματισμού, ή αλγόριθμου, μπο-
ρεί να κοινοποιείται ευρέως, επειδή η ασφάλεια του συστήματος βασίζεται στο συγκεκριμένο 
κλειδί που χρησιμοποιείται. Το κλειδί παρέχεται μαζί με το αρχικό, μη-κρυπτογραφημένο 
μήνυμα για σκοπούς κρυπτογράφησης, και μαζί με το κρυπτογραφημένο μήνυμα για σκοπούς 
αποκρυπτογράφησης. Το δίπολο κρυπτοσύστημα-κλειδί θα μπορούσε να παρομοιαστεί μ' 
έναν υπολογιστή γενικής χρήσης και το λογισμικό που χρησιμοποιεί. Ο υπολογιστής, όμοια με 
το κρυπτοσύστημα, έχει δυνατότητα να εκτελεί μεγάλη ποικιλία μετασχηματισμών, από τους 
οποίους το λογισμικό, παρόμοια μ’ ένα συγκεκριμένο κλειδί, επιλέγει έναν. Στα περισσότερα 
κρυπτοσυστήματα, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο κλειδί μπορεί τόσο να κρυπτογραφεί 
όσο και να αποκρυπτογραφεί μηνύματα. Το κλειδί κοινοποιείται στην ομάδα των εξουσιοδο-
τημένων χρηστών μέσω ενός ασφαλούς καναλιού· συνήθως, το κλειδί παραμένει αμετάβλητο 
για ένα σημαντικό αριθμό μεταδόσεων. Ο στόχος του κρυπταναλυτή (υποκλοπέα ή αντίπαλου) 
είναι να παράγει μια εκτίμηση του ανοιχτού (μη-κρυπτογραφημένου) κειμένου,  M̂, αναλύο-
ντας το κρυπτογράφημα που έλαβε από το δημόσιο κανάλι, χωρίς να έχει στη διάθεσή του το 
πλεονέκτημα του κλειδιού.

Τα σχήματα κρυπτογράφησης εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: κρυπτογράφηση 
μπλοκ (block encryption) και κρυπτογράφηση ροής (stream encryption). Με την κρυπτογρά-
φηση μπλοκ, το ανοιχτό κείμενο χωρίζεται σε τμήματα (μπλοκ) σταθερού μεγέθους· κάθε 
μπλοκ κρυπτογραφείται ανεξάρτητα από τα άλλα. Συνεπώς, για ένα δεδομένο κλειδί, ένα 
συγκεκριμένο μπλοκ ανοιχτού κειμένου θα μετατρέπεται στο ίδιο μπλοκ κρυπτογραφημέ-
νου κειμένου κάθε φορά που εμφανίζεται (παρόμοια με την κωδικοποίηση μπλοκ). Με την 
κρυπτογράφηση ροής, παρόμοια με την συνελικτική κωδικοποίηση, δεν υπάρχει σταθερό 
μέγεθος μπλοκ. Κάθε bit του ανοιχτού κειμένου, mi , κρυπτογραφείται με το i-οστό στοιχείο 
ki μιας ακολουθίας συμβόλων (κλειδοροής) που παράγεται με το κλειδί. Η κρυπτογράφηση 
είναι περιοδική εάν η κλειδοροή επαναλαμβάνεται μετά από p χαρακτήρες, για κάποια στα-
θερή τιμή p· διαφορετικά, είναι μη-περιοδική.

Γενικά, οι ιδιότητες που θεωρούνται επιθυμητές για ένα σχήμα κρυπτογράφησης είναι 
αρκετά διαφορετικές από εκείνες που θεωρούνται επιθυμητές για ένα σχήμα κωδικοποίησης 
καναλιού. Για παράδειγμα, με την κρυπτογράφηση, τα δεδομένα του ανοιχτού κειμένου δεν 
θα πρέπει να εμφανίζονται ποτέ αυτούσια στο κρυπτογραφημένο κείμενο, ενώ με την κωδι-
κοποίηση καναλιού τα κωδικοποιημένα δεδομένα είναι συχνά σε συστηματική μορφή, η οποία 
περιλαμβάνει αμετάβλητα τα bits του μηνύματος συν κάποια bits ισοτιμίας (δείτε την Ενό-
τητα 6.4.5). Μία άλλη διαφορά μεταξύ της κρυπτογράφησης και της κωδικοποίησης κανα-
λιού είναι η εξής: Με την κρυπτογράφηση μπλοκ, ένα σφάλμα σ’ ένα μεμονωμένο bit που 
φτάνει στην είσοδο της μονάδας αποκρυπτογράφησης θα μπορούσε να αλλάξει την τιμή πολ-
λών από τα bits εξόδου για το συγκεκριμένο μπλοκ. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως διάδοση 
σφάλματος, είναι συνήθως επιθυμητό στην κρυπτογραφία, επειδή καθιστά δύσκολο για ένα 
μη-εξουσιοδοτημένο χρήστη να καταφέρει να ξεγελάσει ένα σύστημα. Εν αντιθέσει, στην 
περίπτωση της κωδικοποίησης καναλιού, το επιθυμητό είναι το σύστημα να μπορεί να διορ-
θώνει όσο το δυνατόν περισσότερα σφάλματα, έτσι ώστε η έξοδος να παραμένει σχετικά ανε-
πηρέαστη από τα σφάλματα της εισόδου.
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17.1.2  Στόχοι του Συστήματος
Οι βασικές απαιτήσεις για ένα κρυπτοσύστημα μπορούν να διατυπωθούν ως εξής:

1.  Πρέπει να παρέχει έναν εύκολο και φθηνό τρόπο κρυπτογράφησης και αποκρυπτο-
γράφησης σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν στην κατοχή τους το 
κατάλληλο κλειδί

2.  Πρέπει να διασφαλίζει ότι η δουλειά του κρυπταναλυτή -το να παράγει μια εκτίμηση 
του μη-κρυπτογραφημένου κειμένου χωρίς να έχει το πλεονέκτημα του κλειδιού-, θα 
είναι δύσκολη και δαπανηρή

Τα επιτυχημένα κρυπτοσυστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: απεριόριστα (άνευ 
όρων) ασφαλή και υπολογιστικά ασφαλή. Ένα σύστημα λέγεται ότι είναι απεριόριστα ασφαλές 
(unconditionally secure) όταν το ποσό της πληροφορίας που καθίσταται διαθέσιμο στον κρυ-
πταναλυτή δεν επαρκεί για τον προσδιορισμό των μετασχηματισμών κρυπτογράφησης και 
αποκρυπτογράφησης, ανεξάρτητα από την υπολογιστική ισχύ που έχει στη διάθεσή του. Ένα 
τέτοιο σύστημα, το οποίο αποκαλείται one-time pad (σημειωματάριο μιας χρήσης), συνί-
σταται στην κρυπτογράφηση ενός μηνύματος μ’ ένα τυχαίο κλειδί, το οποίο χρησιμοποιείται 
μόνο μια φορά. Το κλειδί δεν επαναχρησιμοποιείται ποτέ· επομένως, ο κρυπταναλυτής δεν 
έχει πρόσβαση σε πληροφορία, την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί 
σε επόμενες μεταδόσεις μηνυμάτων με το ίδιο κλειδί. Αν και ένα τέτοιο σύστημα είναι απε-
ριόριστα ασφαλές (δείτε την Ενότητα 17.2.1), έχει περιορισμένη χρησιμότητα για ένα συμ-
βατικό σύστημα επικοινωνίας, επειδή θα έπρεπε να διανέμεται ένα νέο κλειδί για κάθε νέο 
μήνυμα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένο διαχειριστικό φόρτο. Η διανομή κλειδιών 
στους εξουσιοδοτημένους χρήστες αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία οποιου-
δήποτε κρυπτοσυστήματος, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ένα κλειδί χρησιμοποιείται 
για παρατεταμένα διαστήματα. Παρόλο που ορισμένα συστήματα μπορούν να αποδειχθούν 
απεριόριστα ασφαλή, επί του παρόντος δεν υπάρχει γνωστός τρόπος για να καταδειχθεί η 
απεριόριστη ασφάλεια οποιουδήποτε αυθαίρετου κρυπτοσυστήματος. Για το λόγο αυτό, οι 
προδιαγραφές για τα περισσότερα κρυπτοσυστήματα βασίζονται στο λιγότερο τυπικό ορισμό 
της υπολογιστικής ασφάλειας  (computational security) του συστήματος για x αριθμό ετών, 
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπό συνθήκες ευνοϊκές για τον κρυπταναλυτή (δηλαδή, χρήση 
υπολογιστών τεχνολογίας αιχμής), η ασφάλεια του συστήματος θα μπορούσε να παραβιαστεί 
σ’ ένα διάστημα x ετών, αλλά δεν θα μπορούσε να σπάσει σε λιγότερο από x έτη.

17.1.3  Κλασσικές Απειλές
Η ασθενέστερη κατηγορία κρυπταναλυτικών απειλών για ένα σύστημα είναι οι αποκαλούμε-
νες επιθέσεις που βασίζονται μόνο σε κρυπτογραφημένο κείμενο  (ciphertext only attack). Μ’ 
αυτό το είδος επίθεσης, ο κρυπταναλυτής μπορεί να έχει κάποια γνώση του γενικού συστή-
ματος και της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο μήνυμα, αλλά τα μόνα αξιόλογα δεδομένα 
που έχει στη διάθεσή του είναι το μεταδοθέν κρυπτογραφημένο μήνυμα, το οποίο υπέκλεψε 
από το δημόσιο κανάλι.

Σοβαρότερη απειλή για ένα σύστημα αποτελούν οι αποκαλούμενες επιθέσεις γνωστού 
ανοιχτού κειμένου (known plaintext attack)· μια τέτοια επίθεση απαιτεί γνώση τόσο του ανοι-
χτού κειμένου όσο και του κρυπτογραφημένου ισοδύναμού του. Η άκαμπτη δομή των περισ-
σότερων επιχειρησιακών φορμών και γλωσσών προγραμματισμού συχνά παρέχει σ’ έναν 
αντίπαλο αρκετή εκ των προτέρων γνώση των λεπτομερειών του μη-κρυπτογραφημένου κει-
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μένου του μηνύματος. Οπλισμένος μ’ αυτή τη γνώση και με την κρυπτογραφημένη έκδοση 
του μηνύματος, ο κρυπταναλυτής μπορεί να διεξάγει μια επίθεση γνωστού ανοιχτού κειμέ-
νου. Στο πεδίο της διπλωματίας, εάν ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ζητά από έναν υπουργό 
εξωτερικών να κάνει μια συγκεκριμένη δημόσια δήλωση και, εάν αυτός την κάνει χωρίς να 
παραφράσει το μήνυμα, ο κρυπταναλυτής μπορεί να αποκτήσει γνώση τόσο του κρυπτο-
γραφημένου κειμένου όσο και της ακριβούς μετάφρασής του σε ανοιχτό κείμενο. Αν και μια 
επίθεση γνωστού ανοιχτού κειμένου δεν είναι πάντοτε εφικτή, η διεξαγωγή της είναι αρκού-
ντως συχνή, με αποτέλεσμα ένα σύστημα να μην θεωρείται ασφαλές εκτός κι αν είναι ειδικά 
σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ασφάλεια έναντι επιθέσεων γνωστού ανοιχτού κειμένου [2].

Όταν ο κρυπταναλυτής είναι σε θέση να επιλέξει το ανοιχτό κείμενο, μπορεί να προσβάλει 
το κρυπτοσύστημα με μια επίθεση επιλεγμένου ανοιχτού κειμένου (chosen plaintext attack). 
Ένα τέτοιο είδος επίθεσης χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
παγκοσμίου πολέμου, για το σπάσιμο του κρυπτοσυστήματος που χρησιμοποιούσε ο Ιαπω-
νικός στρατός. Στις 20 Μαΐου του 1942, o ναύαρχος Yamamoto, επικεφαλής του αυτοκρα-
τορικού Ιαπωνικού ναυτικού, εξέδωσε μια διαταγή στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς 
η τακτική που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί κατά την επίθεση στη νήσο Midway. Η συγκε-
κριμένη διαταγή υπεκλάπη από τις συμμαχικές υπηρεσίες. Εκείνη την εποχή, οι Αμερικανοί 
γνώριζαν ήδη αρκετά για τον κώδικα των Ιαπώνων ώστε να μπορούν να αποκρυπτογραφούν 
τα περισσότερα μηνύματα. Ωστόσο, παρέμεναν υπό αμφιβολία κάποια σημαντικά στοιχεία, 
όπως η θέση της επίθεσης. Οι συμμαχικές δυνάμεις υποψιάζονταν ότι οι χαρακτήρες «AF» 
σήμαιναν τη νήσο Midway, αλλά για επιβεβαίωση, ο Joseph Rochefort, επικεφαλής της μονά-
δας αντικατασκοπείας, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια επίθεση επιλεγμένου ανοιχτού 
κειμένου, με στόχο  να ξεγελάσει τους Γιαπωνέζους και να τους υποχρεώσει να παρέχουν 
κάποια απτή απόδειξη. Ζήτησε από τη φρουρά του Midway να μεταδώσει ένα συγκεκριμένο 
μήνυμα, στο οποίο θα ανέφερε ότι το σύστημα υδροδότησης παρουσίασε κάποια βλάβη. Οι 
Αμερικανοί κρυπταναλυτές χρειάστηκε να περιμένουν μόνο δύο ημέρες πριν καταφέρουν 
να υποκλέψουν ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα των Ιαπώνων, στο οποίο αναφέρονταν ότι το 
«AF» αντιμετώπιζε έλλειψη πόσιμου νερού [1].

17.1.4  Κλασικοί Κρυπτογραφικoί Κώδικες
Ένα από τα παλαιότερα δείγματα μονοαλφαβητικού κρυπτογραφικού κώδικα είναι ο κώδικας 
του Καίσαρα, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Ιούλιος Καίσαρας για τις επικοινωνίες του κατά 
τη διάρκεια των εκστρατειών στη Γαλατία. Κάθε γράμμα του αρχικού μηνύματος αντικαθί-
σταται από ένα νέο γράμμα, το οποίο υπολογίζεται βάσει μιας αλφαβητικής μετατόπισης. Το 
Σχήμα 17.2α απεικονίζει ένα τέτοιο κρυπτογραφικό μετασχηματισμό, ο οποίος αποτελείται 
από τρεις κυκλικές μετατοπίσεις του αλφάβητου. Χρησιμοποιώντας αυτό τον κώδικα, το 
μήνυμα «now is the time» κρυπτογραφείται ως εξής:

Ανοιχτό κείμενο: N O W I S T H E T I M E
Κρυπτογραφημένο κείμενο: Q R Z L V W K H W L P H

To κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι απλώς ο αριθμός των αλφαβητικών μετατοπίσεων· ο 
κώδικας αλλάζει με την επιλογή ενός νέου κλειδιού. Ένας άλλος κλασικός κρυπτογραφικός 
κώδικας, ο οποίος απεικονίζεται στο Σχήμα 17.2β, είναι το αποκαλούμενο τετράγωνο του 
Πολύβιου. Ως πρώτο βήμα, τα γράμματα I και J συνδυάζονται και αντιμετωπίζονται ως ένας 
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μεμονωμένος χαρακτήρας, επειδή η τελική επιλογή μεταξύ των δύο μπορεί εύκολα να εξα-
κριβωθεί από το νοηματικό πλαίσιο του μηνύματος. Το προκύπτον, 25 χαρακτήρων, αλφά-
βητο διευθετείται σε μορφή διάταξης 5  5. Η κρυπτογράφηση οποιουδήποτε χαρακτήρα επι-
τυγχάνεται επιλέγοντας το κατάλληλο ζεύγος αριθμών γραμμής-στήλης (ή στήλης-γραμμής). 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα κρυπτογράφησης με το τετράγωνο του Πολύβιου:

Ανοιχτό κείμενο:  
Κρυπτογραφημένο κείμενο: 

N O W I S T H E T I M E
33 43 25 42 34 44 32 51 44 42 23 51

Ο κώδικας αλλάζει με την αναδιοργάνωση των γραμμάτων στην 5  5 διάταξη.
To προοδευτικό κλειδί του Trithemius (Trithemius progressive key), το οποίο παρουσιά-

ζεται στο Σχήμα 17.3, είναι ένα παράδειγμα πολυαλφαβητικού κρυπτογραφικού κώδικα 
(polyalphabetic cipher). Η γραμμή που αντιστοιχεί στη μετατόπιση 0 είναι πανομοιότυπη με 
τη γνωστή σειρά του αλφαβήτου. Στην επόμενη γραμμή, τα γράμματα είναι κυκλικά μετα-
τοπισμένα κατά έναν χαρακτήρα προς τ’ αριστερά, με το πρώτο (αριστερότερο) γράμμα να 
γίνεται τελευταίο. Κάθε επόμενη γραμμή ακολουθεί το ίδιο μοτίβο μετατόπισης του αλφαβή-
του κατά ένα χαρακτήρα προς τ’ αριστερά σε σχέση με την προηγούμενη γραμμή. Το μοτίβο 
αυτό συνεχίζεται έως ότου να παραχθούν αναπαραστάσεις του αλφάβητου με όλες τις πιθα-
νές μετατοπίσεις. Ένας τρόπος χρήσης ενός τέτοιου αλφάβητου συνίσταται στην επιλογή 
του πρώτου κρυπτογραφημένου χαρακτήρα από τη γραμμή με μετατόπιση 1, του δεύτερου 
κρυπτογραφημένου χαρακτήρα από τη γραμμή με μετατόπιση 2, κ.ο.κ. Ακολουθεί ένα παρά-
δειγμα αυτού του σχήματος κρυπτογράφησης:

Ανοιχτό κείμενο:  
Κρυπτογραφημένο κείμενο: 

N O W I S T H E T I M E
O Q Z M X Z O M C S X Q

Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφέροντες τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
προοδευτικό κλειδί του Trithemius. Ένας από αυτούς, η αποκαλούμενη μέθοδος κλειδιού 
Vigenere, χρησιμοποιεί μια λέξη-κλειδί (keyword). Το κλειδί είναι αυτό που υπαγορεύει 
ποιες γραμμές επιλέγονται για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κάθε διαδοχικού 
χαρακτήρα του μηνύματος. Εάν υποθέσουμε ότι επιλέγεται η λέξη «TYPE» ως κλειδί, τότε 
ένα δείγμα κρυπτογράφησης με τη μέθοδο Vigenere είναι το ακόλουθο 

(β)

(α)

Σχήμα 17.2 (α) Κώδικας του Καίσαρα με μετατόπιση 3. 
(β) Το τετράγωνο του Πολύβιου.

Ανοιχτό κείμενο:
Κρυπτογραφη-
μένο κείμενο: 
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Κλειδί:  
Ανοιχτό κείμενο:  
Κρυπτογραφημένο κείμενο:  

T Y P E T Y P E T Y P E
N O W I S T H E T I M E
G M L M L R W I M G B I

όπου το πρώτο γράμμα του κλειδιού, T, υποδεικνύει ότι η γραμμή που πρέπει να επιλεχθεί 
για την κρυπτογράφηση του πρώτου χαρακτήρα είναι αυτή που ξεκινά με το T (μετατόπιση 
19). Η επόμενη γραμμή που πρέπει να επιλεχθεί ξεκινά με το Y (μετατόπιση 24), κ.ο.κ. Μια 
παραλλαγή αυτής της μεθόδου, η αποκαλούμενη μέθοδος αυτόματου (μη-κρυπτογραφημένου) 
κλειδιού Vigenere, ξεκινά μ’ ένα μεμονωμένο γράμμα ή λέξη που χρησιμοποιείται ως κλειδί 
εκκίνησης. Αυτό το κλειδί υπαγορεύει ποια θα είναι η γραμμή έναρξης για την κρυπτογρά-
φηση του πρώτου χαρακτήρα (ή οι γραμμές έναρξης για τους λίγους πρώτους χαρακτήρες), 
όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι χαρακτήρες του ανοιχτού κειμέ-
νου χρησιμοποιούνται ως κλειδί επιλογής των γραμμών για την κρυπτογράφηση. Ένα παρά-
δειγμα το οποίο χρησιμοποιεί το γράμμα «F» ως κλειδί εκκίνησης είναι το ακόλουθο:

Κλειδί: 
Ανοιχτό κείμενο:  
Κρυπτογραφημένο κείμενο: 

F N O W I S T H E T I M
N O W I S T H E T I M E
S B K E A L A L X B U Q

Σχήμα 17.3 To προοδευτικό κλειδί του Trithemius.

Ανοιχτό κείμενο:
Μετατόπιση:
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Με τη μέθοδο αυτόματου κλειδιού, είναι σαφές ότι εισάγεται ένας μηχανισμός ανάδρασης 
στη διαδικασία κρυπτογράφησης. Μέσω αυτής της ανάδρασης, η μορφή του κρυπτογραφη-
μένου κειμένου υπαγορεύεται από το ίδιο το περιεχόμενο του μηνύματος.

Μια τελευταία παραλλαγή της μεθόδου Vigenere, η αποκαλούμενη μέθοδος αυτόματου 
(κρυπτογραφημένου) κλειδιού Vigenere είναι παρόμοια με την προηγούμενη, υπό την έννοια 
ότι χρησιμοποιεί κι αυτή ένα κλειδί εκκίνησης και ανάδραση. Η διαφορά έγκειται στο ότι 
μετά από την κρυπτογράφηση με το κλειδί εκκίνησης, κάθε επόμενος χαρακτήρας του κλει-
διού είναι η ακολουθία που λαμβάνεται από τον προηγούμενο χαρακτήρα του κρυπτογραφή-
ματος και όχι από το μη-κρυπτογραφημένο κείμενο. Ένα παράδειγμα θα βοηθήσει στην απο-
σαφήνιση της μεθόδου· όπως και πριν, χρησιμοποιείται το γράμμα «F» ως κλειδί εκκίνησης:

Κλειδί: 
Ανοιχτό κείμενο: 
Κρυπτογραφημένο κείμενο: 

F S G C K C V C G Z H T
N O W I S T H E T I M E
S G C K C V C G Z H T X

Αν και κάθε χαρακτήρας του κλειδιού μπορεί να βρεθεί από τον προηγούμενό του στο 
κρυπτογράφημα, λειτουργικά εξαρτάται απ' όλους τους προηγούμενους χαρακτήρες του 
μηνύματος συν το κλειδί εκκίνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη «διάχυση» των στατιστι-
κών χαρακτηριστικών του μη-κρυπτογραφημένου κειμένου σε όλη την έκταση του κρυπτο-
γραφήματος, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη στατιστική του ανάλυση από έναν κρυπτα-
ναλυτή. Μια αδυναμία του κώδικα που παρουσιάσαμε παραπάνω είναι ότι το κρυπτογρά-
φημα περιέχει χαρακτήρες του κλειδιού, οι οποίοι εκτίθενται σε κοινή θέα όταν μεταδίδονται 
μέσω του δημόσιου καναλιού. Υπάρχουν παραλλαγές αυτής της μεθόδου που αποτρέπουν 
τη δημόσια έκθεση του κλειδιού [3]. Με τα σημερινά πρότυπα, τα σχήματα κρυπτογράφη-
σης του Vigenere δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλή· η βασική συνεισφορά του στην επιστήμη της 
κρυπτογραφίας ήταν η ανακάλυψη ότι μπορούν να παράγονται μη-επαναλαμβανόμενες ακο-
λουθίες κλειδιών χρησιμοποιώντας τα ίδια τα μηνύματα, ή συναρτήσεις επί των μηνυμάτων.

17.2  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

17.2.1  Απόλυτη Μυστικότητα
Θεωρήστε ένα κρυπτοσύστημα με πεπερασμένο χώρο μηνυμάτων {M } = M0, M1,…, MN-1 
και πεπερασμένο χώρο κρυπτογραφημάτων {C } = C0, C1, ..., CU-1. Για οποιοδήποτε Mi, η a 
priori πιθανότητα ότι θα μεταδοθεί το Mi είναι P(Mi ). Με δεδομένο ότι λαμβάνεται το Cj, η a 
posteriori πιθανότητα ότι μεταδόθηκε το Mi είναι P(Mi|Cj ). Ένα κρυπτοσύστημα λέγεται ότι 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη μυστικότητα (perfect secrecy), εάν, για κάθε μήνυμα Mi και κάθε 
κρυπτογράφημα Cj, η a posteriori πιθανότητα ισούται με την a priori πιθανότητα:

   (17.2)

Συνεπώς, για ένα σύστημα με απόλυτη μυστικότητα, ένας κρυπταναλυτής που υποκλέπτει το 
Cj δεν αποκτά επιπλέον πληροφορία που θα του δώσει τη δυνατότητα να προσδιορίσει ποιο 
μήνυμα μεταδόθηκε. Μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για απόλυτη μυστικότητα είναι, για 
κάθε Mi και Cj,

  (17.3)
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Το σχηματικό διάγραμμα του Σχήματος 17.4 απεικονίζει ένα παράδειγμα απόλυτης μυστικό-
τητας. Σ’ αυτό το παράδειγμα, {M } = M0, M1, M2, M3, {C} = C0, C1, C2, C3, {K} = K0, K1, 
K2, K3, N = U = 4 και P(Mi) = P(Cj) = ¼. O μετασχηματισμός από μήνυμα σε κρυπτογράφημα 
εκτελείται ως εξής:

   
(17.4)

όπου το TKj υποδεικνύει έναν μετασχηματισμό με το κλειδί Kj και η πράξη x modulo-y ορίζε-
ται ως υπόλοιπο της διαίρεσης του x διά του y. Συνεπώς, s = 0, 1, 2, 3. Ένας κρυπταναλυτής 
που υποκλέπτει ένα από τα κρυπτογραφήματα Cs = C0, C1, C2, ή C3 δεν έχει κανέναν τρόπο 
για να εξακριβώσει ποιο από τα τέσσερα κλειδιά χρησιμοποιήθηκε και, επομένως, εάν το 
σωστό μήνυμα είναι M0, M1, M2, ή M3. Ένα κρυπτογραφικό σύστημα στο οποίο ο αριθμός 
των μηνυμάτων, ο αριθμός των κλειδιών και ο αριθμός των κρυπτογραφικών μετασχηματι-
σμών είναι ίσοι, λέγεται ότι έχει απόλυτη μυστικότητα εάν, και μόνο εάν, ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες δύο συνθήκες:

1.  Υπάρχει μόνο ένα κλειδί που να μετασχηματίζει κάθε μήνυμα σε κάθε κρυπτογρά-
φημα. 

2. Όλα τα κλειδιά είναι ισοπίθανα.

Κλειδί

Αρχικά
μηνύματα

Κρυπτογραφημένα 
μηνύματα

Σχήμα 17.4 Παράδειγμα απόλυτης μυστικότητας.
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Εάν αυτές οι δύο συνθήκες δεν ικανοποιούνται, τότε θα υπάρχει κάποιο μήνυμα Mi τέτοιο 
ώστε, για ένα δεδομένο Cj, να μην υπάρχει κλειδί που να μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το Cj 
δίνοντας το Mi, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι P(Mi|Cj) = 0 για κάποια i και j. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, ο κρυπταναλυτής θα μπορούσε να αποκλείσει συγκεκριμένα μηνύματα (ανοιχτού 
κειμένου) από την εξέτασή του, απλοποιώντας έτσι την εργασία της κρυπτανάλυσης. Η από-
λυτη μυστικότητα είναι ένας ιδιαίτερα επιθυμητός στόχος, επειδή σημαίνει ότι το κρυπτοσύ-
στημα είναι απεριόριστα ασφαλές. Ωστόσο, είναι σαφές ότι για συστήματα τα οποία μεταδί-
δουν μεγάλο αριθμό μηνυμάτων, η «ποσότητα» του κλειδιού που πρέπει να διανέμεται στους 
παραλήπτες για να διασφαλιστεί η απόλυτη μυστικότητα μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια 
διαχειριστικά προβλήματα, τα οποία καθιστούν μη-πρακτική τη χρήση τέτοιων συστημάτων. 
Δεδομένου ότι σ’ ένα σύστημα με απόλυτη μυστικότητα ο αριθμός των κλειδιών είναι του-
λάχιστον ίσος με τον αριθμό των πιθανών μηνυμάτων, εάν αυτό πρέπει να υποστηρίζει μηνύ-
ματα απεριόριστου μήκους, η απόλυτη μυστικότητα απαιτεί άπειρο μέγεθος κλειδιού.

Παράδειγμα 17.1    Σπάσιμο ενός Κρυπτοσυστήματος Όταν ο Χώρος Κλειδιών είναι 
Μικρότερος από το Χώρο Μηνυμάτων

Δίνεται το ακόλουθο, 29-χαρακτήρων, κρυπτογράφημα

G  R  O  B  O  K  B  O  D  R  O  R  O  B  Y  O  C  Y  P  I  O  C  D  O  B  I  O  K  B

το οποίο έχει παραχθεί μ’ έναν κώδικα του Καίσαρα (δείτε την Ενότητα 17.1.4), βάσει του οποίου το 
κάθε γράμμα έχει μετατοπιστεί κατά K θέσεις, όπου 1 ≤ K ≤ 25. Δείξτε πώς μπορεί ένας κρυπταναλυτής 
να σπάσει αυτό τον κώδικα.
Λύση
Επειδή ο αριθμός των πιθανών κλειδιών (25) είναι μικρότερος από τον αριθμό των πιθανών μηνυμάτων 
29 χαρακτήρων που έχουν λογική σημασία (υπάρχουν μυριάδες), απόλυτη μυστικότητα δεν μπορεί να 
επιτευχθεί. Στον αρχικό πολυαλφαβητικό κώδικα του Σχήματος 17.3, ένας χαρακτήρας του αρχικού 
μηνύματος αντικαθίσταται από ένα γράμμα διαρκώς αυξανόμενης κατάταξης καθώς αυξάνεται ο αριθ-
μός γραμμής (K). Επομένως, για την ανάλυση του κρυπτογραφήματος, αντιστρέφουμε τη διαδικασία, 
δημιουργώντας γραμμές με τρόπο ώστε τα γράμματα του κρυπτογραφήματος να αντικαθίστανται από 
γράμματα φθίνουσας κατάταξης. Ο κώδικας μπορεί να σπάσει εύκολα δοκιμάζοντας όλα τα πιθανά 
κλειδιά, από το 1 έως το 25 (δείτε το Σχήμα 17.5)· η διαδικασία καταλήγει σ' εκείνο το ένα κλειδί (K = 
10) που παράγει το αρχικό μήνυμα WHERE ARE THE HEROES OF YESTERYEAR (τα κενά έχουν 
προστεθεί εκ των υστέρων).

Παράδειγμα 17.2   Απόλυτη Μυστικότητα
Μπορούμε να τροποποιήσουμε το χώρο κλειδιών του Παραδείγματος 17.1 για να δημιουργήσουμε έναν 
κρυπτογραφικό κώδικα που θα επιδεικνύει απόλυτη μυστικότητα. Σ’ αυτό το νέο κώδικα, κάθε χαρακτή-
ρας του μηνύματος κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας μια τυχαία επιλεγμένη τιμή κλειδιού. Το κλειδί, 
K, δίνεται τώρα από την ακολουθία k1, k2, ..., k29, όπου κάθε ki είναι ένας τυχαίος ακέραιος στο διάστημα 
(1, 25), ο οποίος  υπαγορεύει τη μετατόπιση που θα χρησιμοποιηθεί για τον i-οστό χαρακτήρα· επομέ-
νως, υπάρχουν συνολικά (25)29 διαφορετικές ακολουθίες κλειδιού. Έτσι, το 29-χαρακτήρων κρυπτογρά-
φημα του Παραδείγματος 17.1 θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε 29-χαρακτήρων μήνυμα με 
λογική σημασία. Για παράδειγμα, το κρυπτογράφημα θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο ακόλουθο αρχικό 
μήνυμα (τα κενά έχουν προστεθεί μετά)

E N G L I S H  A N D  F R E N C H  A R E  S P O K E N  H E R E
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το οποίο παράγεται με το κλειδί 2, 4, 8, 16, 6, 18, 20, …. Τα περισσότερα από τα 29-χαρακτήρων πιθανά 
μηνύματα μπορούν να αποκλειστούν, επειδή δεν έχουν λογική σημασία (αυτό το γνωρίζουμε χωρίς να 
έχουμε το κρυπτογραφημένο κείμενο). Η απόλυτη μυστικότητα επιτυγχάνεται επειδή η υποκλοπή του 
κειμένου που κρυπτογραφείται μ’ αυτό το σύστημα δεν αποκαλύπτει καμία επιπλέον πληροφορία για το 
αρχικό μήνυμα.

17.2.2 Εντροπία και Αμφισημία
Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 9, η ποσότητα της πληροφορίας που περιέχει ένα μήνυμα 
σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης του μηνύματος. Τα μηνύματα με πιθανότητα εμφά-
νισης 0 ή 1 δεν περιέχουν καθόλου πληροφορία, επειδή μπορούμε να είμαστε πολύ σίγουροι 
όσον αφορά στην πρόβλεψή μας περί της εμφάνισής τους. Όσο περισσότερη αβεβαιότητα 
υπάρχει στην πρόβλεψη της εμφάνισης ενός μηνύματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το πληροφο-
ριακό του περιεχόμενο. Επομένως, όταν όλα τα μηνύματα ενός συνόλου είναι ισοπίθανα, δεν 
έχουμε καμία εμπιστοσύνη όσον αφορά τη δυνατότητά μας να προβλέψουμε την εμφάνιση 
ενός συγκεκριμένου μηνύματος και, ως εκ τούτου, η αβεβαιότητα –το πληροφοριακό περιε-
χόμενο– του μηνύματος φτάνει στη μέγιστη τιμή της.

ΚείμενοΚλειδί

Σχήμα 17.5 Σπάσιμο ενός κρυπτογραφικού συστήματος όταν ο χώρος κλειδιών είναι μικρότερος από 
τον χώρο μηνυμάτων.
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Η εντροπία, H (X ), ορίζεται ως η μέση ποσότητα πληροφορίας ανά μήνυμα. Μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα μέτρο του πόση δυνατότητα επιλογής εμπλέκεται στην επιλογή ενός μηνύμα-
τος X. Εκφράζεται ως το ακόλουθο άθροισμα επί όλων των πιθανών μηνυμάτων:

  (17.5)

Όταν ο λογάριθμος υπολογίζεται με βάση το 2, όπως εδώ, η H (X ) είναι ο αναμενόμενος 
αριθμός bits σ’ ένα βέλτιστα κωδικοποιημένο μήνυμα X. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μέτρο 
που επιθυμεί ένας κρυπταναλυτής. Ο κρυπταναλυτής υποτίθεται ότι έχει υποκλέψει κάποιο 
κρυπτογράφημα και θέλει να ξέρει με πόση σιγουριά μπορεί να προβλέψει ένα μήνυμα (ή 
κλειδί), με δεδομένο ότι στάλθηκε αυτό το συγκεκριμένο κρυπτογράφημα. Η αμφισημία 
(equivocation), η οποία ορίζεται ως υπό συνθήκη (δεσμευμένη) εντροπία του X με δεδομένο 
το Y, είναι ένα πολύ πιο χρήσιμο μέτρο για τον κρυπταναλυτή που επιχειρεί να σπάσει τον 
κρυπτογραφικό κώδικα και δίνεται από την

  
  (17.6)

Η αμφισημία μπορεί να θεωρηθεί ως ο βαθμός αβεβαιότητας ότι στάλθηκε το μήνυμα X, με 
δεδομένο ότι έχει ληφθεί το Y. Ο κρυπταναλυτής θα ήθελε η H (X|Y ) να προσεγγίζει το μηδέν 
καθώς αυξάνεται η ποσότητα του υποκλαπέντος κρυπτογραφήματος Y.

Παράδειγμα 17.3   Εντροπία και Αμφισημία
Θεωρήστε ένα σύνολο μηνυμάτων αποτελούμενο από οκτώ ισοπίθανα μηνύματα {X} = X1, X2, …, X8.
(α) Βρείτε την εντροπία που σχετίζεται μ’ ένα μήνυμα από το σύνολο {X}.
(β) Με δεδομένο ένα άλλο σύνολο ισοπίθανων μηνυμάτων {Y} = Y1, Y2, θεωρήστε ότι η εμφάνιση κάθε 

μηνύματος του Y μειώνει τις πιθανές επιλογές του X με τον ακόλουθο τρόπο:

Εάν εμφανιστεί το Y1: είναι πιθανά μόνο τα X1, X2, X3, ή X4 
Εάν εμφανιστεί το Y2: είναι πιθανά μόνο τα X5, X6, X7, ή X8 

Βρείτε την αμφισημία του μηνύματος X υπό την εξάρτηση του μηνύματος Y.
Λύση
(α)  P(X)= ⅛.
 H(X) = 8[(⅛) log28] = 3 bits/μήνυμα
(β)  P(Y) = ½. Για κάθε Y, P(X|Y) = ¼ για τέσσερα από τα μηνύματα του X και P(X|Y) = 0 για τα υπόλοιπα 

τέσσερα μηνύματα του X. Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (17.6), παίρνουμε

H(X |Y) = 2[(½)4(¼ log2 4)] = 2 bits/μήνυμα

Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι η γνώση του Y έχει μειώσει την αβεβαιότητα για το X από 3 bits/μήνυμα 
σε 2 bits/μήνυμα.



Ψηφιακές Επικοινωνίες14

17.2.3 Ρυθμός και Πλεονασμός μιας Γλώσσας
O πραγματικός ρυθμός (true rate) μιας γλώσσας ορίζεται ως ο μέσος αριθμός των bits πλη-
ροφορίας που περιέχονται σε κάθε χαρακτήρα και, για μηνύματα μήκους N, εκφράζεται ως

 
 
 (17.7)

όπου H (X) είναι η εντροπία του μηνύματος –  ή, αλλιώς, ο αριθμός των bits στο βέλτιστα 
κωδικοποιημένο μήνυμα. Για μεγάλες τιμές του N, οι εκτιμήσεις του r για γραπτό κείμενο της 
Αγγλικής γλώσσας κυμαίνονται μεταξύ 1.0 και 1.5 bits/χαρακτήρα [4]. Ο απόλυτος ρυθμός 
(absolute rate), ή μέγιστη εντροπία μιας γλώσσας ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός των bits 
πληροφορίας που περιέχονται σε κάθε χαρακτήρα, υποθέτοντας ότι όλες οι δυνατές ακολου-
θίες χαρακτήρων είναι ισοπίθανες. Ο απόλυτος ρυθμός δίνεται από την

 r' = log2 L  (17.8)

όπου L είναι ο αριθμός των χαρακτήρων στη συγκεκριμένη γλώσσα. Για το αλφάβητο της 
Αγγλικής γλώσσας, r' = log2 26 = 4.7 bits/χαρακτήρα. Φυσικά, ο πραγματικός ρυθμός της 
Αγγλικής είναι πολύ μικρότερος από τον απόλυτο ρυθμό της επειδή, όμοια με τις περισσότε-
ρες άλλες γλώσσες, η Αγγλική επιδεικνύει ιδιαίτερα αυξημένη δομή και πλεονασμό.

O πλεονασμός (redundancy) μιας γλώσσας ορίζεται βάσει του πραγματικού και του από-
λυτου ρυθμού της ως

 D = r' – r  (17.9)

Για την Αγγλική γλώσσα, με r' = 4.7 bits/χαρακτήρα και r = 1.5 bits/χαρακτήρα, D = 3.2 
και ο λόγος D/r' = 0.68 είναι ένα μέτρο του πλεονασμού της γλώσσας.

17.2.4 Απόσταση Mοναδικότητας και Ιδανική Μυστικότητα
Παραπάνω αναφέραμε ότι η απόλυτη μυστικότητα απαιτεί άπειρη ποσότητα κλειδιού, εάν 
θέλουμε να κρυπτογραφούμε μηνύματα απεριόριστου μεγέθους. Με πεπερασμένο μέγεθος 
κλειδιού, η αμφισημία του κλειδιού, H(K|C), γενικά προσεγγίζει το μηδέν, πράγμα το οποίο 
σημαίνει ότι το κλειδί μπορεί να προσδιοριστεί μονοσήμαντα και, κατ’ επέκταση, το κρυπτο-
σύστημα μπορεί να παραβιαστεί. Η απόσταση μοναδικότητας (unicity distance) ορίζεται ως 
η ελάχιστη ποσότητα κρυπτογραφημένου κειμένου, N, για την οποία η αμφισημία του κλει-
διού H(K|C) είναι κοντά στο μηδέν. Συνεπώς, η απόσταση μοναδικότητας είναι το ποσό του 
κρυπτογραφημένου κειμένου που απαιτείται για το μονοσήμαντο προσδιορισμό του κλειδιού 
και, κατ’ επέκταση, για το σπάσιμο του κρυπτοσυστήματος. Ο Shannon [5] περιέγραψε την 
ιδανική μυστικότητα (ideal secrecy) ως την κατάσταση ενός κρυπτοσυστήματος στο οποίο 
η H(K|C) δεν προσεγγίζει το μηδέν καθώς η ποσότητα του κρυπτογραφημένου κειμένου 
προσεγγίζει το άπειρο· δηλαδή, ανεξάρτητα από την ποσότητα κρυπτογραφημένου κειμένου 
που υποκλέπτεται, το κλειδί κρυπτογράφησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Ο όρος «ιδανική 
μυστικότητα» περιγράφει ένα σύστημα το οποίο δεν επιτυγχάνει μεν απόλυτη μυστικότητα, 
αλλά είναι απαραβίαστο (απεριόριστα ασφαλές), επειδή δεν αποκαλύπτει επαρκή πληροφο-
ρία για την εξακρίβωση του κλειδιού.
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Τα περισσότερα κρυπτοσυστήματα είναι υπερβολικά πολύπλοκα για να υπολογιστούν οι 
απαιτούμενες πιθανότητες για την εύρεση της απόστασης μοναδικότητας. Ωστόσο, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε την απόσταση μοναδικότητας, όπως 
έδειξαν οι Shannon [5] και Hellman [6]. Ακολουθώντας την ανάπτυξη του Hellman, υποθέ-
τουμε ότι κάθε ανοιχτό κείμενο και κρυπτογράφημα προέρχεται από ένα πεπερασμένο αλφά-
βητο L συμβόλων. Συνεπώς, υπάρχουν 2r'N πιθανά μηνύματα μήκους N, όπου r' είναι ο από-
λυτος ρυθμός της γλώσσας. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο συνολικός χώρος μηνυμάτων 
χωρίζεται σε δύο κλάσεις, τα μηνύματα με λογική σημασία, M1, και τα ακατανόητα (άνευ 
σημασίας) μηνύματα, M2. Έτσι έχουμε 

 Αριθμός μηνυμάτων με λογική σημασία = 2rN  (17.10) 

 Αριθμός μηνυμάτων άνευ σημασίας = 2r' N – 2rN (17.11)

όπου r είναι ο πραγματικός ρυθμός της γλώσσας, ενώ οι a priori πιθανότητες των δύο κλά-
σεων μηνυμάτων είναι

     M1 με λογική σημασία  (17.12)

              M2 άνευ σημασίας  (17.13)

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 2H (K) πιθανά κλειδιά (μέγεθος του αλφάβητου κλειδιών), 
όπου H(K) είναι η εντροπία του κλειδιού (ο αριθμός των bits στο κλειδί). Υποθέτουμε επίσης 
ότι όλα τα κλειδιά είναι ισοπίθανα· δηλαδή,

  (17.14) 

Ο υπολογισμός της απόστασης μοναδικότητας βασίζεται σ’ ένα μοντέλο τυχαίου κρυπτογρα-
φικού αλγόριθμου (random cipher), το οποίο δηλώνει ότι για κάθε κλειδί K και κρυπτογρά-
φημα C, η λειτουργία αποκρυπτογράφησης DK (C) δίνει μια ανεξάρτητη τυχαία μεταβλητή 
κατανεμημένη στο σύνολο των πιθανών 2r' N μηνυμάτων (τόσο αυτών που βγάζουν νόημα 
όσο και των ακατανόητων). Συνεπώς, για ένα δεδομένο K και C, η λειτουργία DK (C) μπορεί 
να παράγει οποιοδήποτε από τα αρχικά μηνύματα με ίση πιθανότητα.

Δοθείσας μιας διαδικασίας κρυπτογράφησης η οποία περιγράφεται από το μετασχηματι-
σμό Ci = EKi ( Mi ), ψευδής λύση F προκύπτει οποτεδήποτε η κρυπτογράφηση με χρήση ενός 
διαφορετικού κλειδιού Kj θα μπορούσε επίσης να παράγει το Ci είτε από το μήνυμα Mi είτε 
από κάποιο άλλο μήνυμα Mj

 · δηλαδή,

   (17.15) 

Ένας κρυπταναλυτής που καταφέρνει να υποκλέψει το Ci δεν είναι σε θέση να επιλέξει το 
σωστό κλειδί και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να παραβιάσει το κρυπτοσύστημα. Εδώ δεν 
ενδια φερόμαστε για τις λειτουργίες αποκρυπτογράφησης που παράγουν ακατανόητα μηνύ-
ματα επειδή αυτά είναι πολύ εύκολο να απορριφθούν.

Για κάθε σωστή λύση που προκύπτει για ένα συγκεκριμένο κρυπτογράφημα, υπάρχουν 
2H (K) – 1 λανθασμένα κλειδιά, τα οποία έχουν όλα την ίδια πιθανότητα, P(F), να δώσουν 
ψευδή λύση. Επειδή όλα τα αρχικά μηνύματα με λογική σημασία υποτίθεται ότι είναι ισοπί-
θανα, η πιθανότητα ψευδούς λύσης είναι ίδια με την πιθανότητα του να καταλήξει κανείς σ’ 
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ένα μήνυμα με λογική σημασία – δηλαδή,

   (17.16)

όπου D = r' – r είναι ο πλεονασμός της γλώσσας. Ο αναμενόμενος αριθμός ψευδών λύσεων 
 υπολογίζεται, τότε, σε

    (17.17)

Λόγω της γρήγορης μείωσης του  με την αύξηση του N, το

   (17.18)
ορίζεται ως το σημείο όπου το πλήθος των ψευδών λύσεων είναι επαρκώς μικρό, έτσι ώστε 
ο κρυπτογραφικός κώδικας να μπορεί να σπάσει. Συνεπώς, η προκύπτουσα απόσταση μονα-
δικότητας είναι 

   (17.19)

Από την Εξίσωση (17.17) βλέπουμε ότι εάν η H (K) είναι πολύ μεγαλύτερη από το DN, θα 
υπάρχει μεγάλος αριθμός αποκρυπτογραφήσεων με λογική σημασία και, ως εκ τούτου, μικρή 
πιθανότητα ένας κρυπταναλυτής να μπορεί να διακρίνει ποιο από αυτά τα μηνύματα είναι το 
σωστό. Υπό μια χαλαρή έννοια, το DN αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εξισώσεων που είναι 
διαθέσιμες για τον υπολογισμό του κλειδιού και το H (K) είναι ο αριθμός των αγνώστων. 
Όταν ο αριθμός των εξισώσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των άγνωστων bits του 
κλειδιού, δεν είναι εφικτή μια μοναδική λύση, οπότε το σύστημα χαρακτηρίζεται ως απαρα-
βίαστο. Όταν ο αριθμός των εξισώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αγνώστων, 
είναι εφικτή μια μοναδική λύση, οπότε το σύστημα δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως 
απαραβίαστο (αν και μπορεί να συνεχίζει να είναι υπολογιστικά ασφαλές).

Η αριθμητική υπεροχή των ακατανόητων αποκρυπτογραφήσεων είναι αυτή που επιτρέπει 
το σπάσιμο κρυπτοσυστημάτων. Η Eξίσωση (17.19) καταδεικνύει την αξία της χρήσης τεχνι-
κών συμπίεσης δεδομένων πριν από την κρυπτογράφηση. Η συμπίεση δεδομένων εξαλείφει 
τον πλεονασμό, αυξάνοντας έτσι την απόσταση μοναδικότητας. Η τέλεια συμπίεση δεδομέ-
νων θα είχε ως αποτέλεσμα D = 0 και N = ∞ για οποιοδήποτε μέγεθος κλειδιού.

Παράδειγμα 17.4   Απόσταση Mοναδικότητας
Ζητείται να υπολογιστεί η απόσταση μοναδικότητας για ένα σύστημα κρυπτογράφησης γραπτού αγγλι-
κού κειμένου, στο οποίο το κλειδί δίνεται από την ακολουθία k1, k2, …, k29, όπου κάθε ki είναι ένας 
τυχαίος ακέραιος στο πεδίο τιμών (1, 25), ο οποίος υπαγορεύει τον αριθμό μετατόπισης (Σχήμα 17.3) για 
τον i-οστό χαρακτήρα. Υποθέστε ότι όλες οι ακολουθίες κλειδιού είναι ισοπίθανες.
Λύση
Υπάρχουν (25)29 πιθανές ακολουθίες κλειδιών, κάθε μία ισοπίθανη με τις υπόλοιπες. Συνεπώς, χρησιμο-
ποιώντας τις Εξισώσεις (17.5), (17.8) και (17.19) παίρνουμε

Εντροπία κλειδιού: H(K) = log2 (25)29 = 135 bits

Απόλυτος ρυθμός για την Αγγλική γλώσσα: r' = log2 26 = 4.7 bits/χαρακτήρα 

Υποτιθέμενος πραγματικός ρυθμός για την Αγγλική γλώσσα: r = 1.5 bits/χαρακτήρα 
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Πλεονασμός: D = r' – r = 3.2 bits/χαρακτήρα

 43 χαρακτήρες

Στο Παράδειγμα 17.2 παρουσιάσαμε το σκεπτικό της απόλυτης μυστικότητας χρησιμοποιώντας τον 
ίδιο τύπο ακολουθίας κλειδιού που περιγράφουμε κι εδώ, μ’ ένα 29-χαρακτήρων μήνυμα. Στο παρά-
δειγμά μας εδώ βλέπουμε ότι εάν το διαθέσιμο κρυπτογράφημα έχει μήκος 43 χαρακτήρες (πράγμα το 
οποίο υποδηλώνει ότι κάποιο τμήμα της ακολουθίας κλειδιού χρησιμοποιείται δύο φορές), ενδεχομένως 
να είναι εφικτή μια μοναδική λύση. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη όσον αφορά την υπολογιστική 
δυσκολία της διαδικασίας εύρεσης λύσης. Παρόλο που έχουμε εκτιμήσει το θεωρητικά προβλεπόμενο 
ποσό κρυπτογραφημένου κειμένου που απαιτείται για το σπάσιμο του κώδικα, ενδεχομένως να είναι 
υπολογιστικά ανέφικτη η επίτευξή του.

17.3 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Για ακολουθίες κρυπτογραφημάτων με μήκος μεγαλύτερο από την απόσταση μοναδικότητας, 
οποιοδήποτε σύστημα μπορεί, θεωρητικά, να «σπάσει» με την απλή μέθοδο της δοκιμής κάθε 
πιθανού κλειδιού έως ότου βρεθεί η μοναδική λύση. Προφανώς, αυτό δεν είναι διόλου πρα-
κτικό, παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου το κλειδί είναι εξαιρετικά μικρό. Για παράδειγμα, 
για ένα κλειδί δημιουργημένο με απλή μετάθεση (permutation) του αλφάβητου, υπάρχουν 
26! ≈ 4  1026 εκδοχές (τιμή η οποία θεωρείται μικρή στο πλαίσιο της κρυπτογραφίας). Με 
μια εξαντλητική αναζήτηση, θα μπορούσε κανείς να αναμένει ότι θα φτάσει στο σωστό κλειδί 
περίπου στα μισά της διαδικασίας αναζήτησης. Εάν υποθέσουμε ότι κάθε δοκιμή απαιτεί 
χρόνο υπολογισμού 1 μικροδευτερόλεπτο, ο συνολικός χρόνος αναζήτησης ξεπερνά τα 1012 
έτη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλες τεχνικές, πέραν της «ωμής βίας» 
(π.χ. στατιστική ανάλυση), εάν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα επιτυχίας ως κρυπτα-
ναλυτές.

17.3.1 Σύγχυση και Διάχυση
Μια μέθοδος στατιστικής ανάλυσης, η οποία χρησιμοποιεί τη συχνότητα εμφάνισης μεμονω-
μένων χαρακτήρων και συνδυασμών χαρακτήρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σπάσιμο  
πολλών κρυπτοσυστημάτων. Ο Shannon [5] εισήγαγε δύο βασικές έννοιες στην κρυπτογρα-
φία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρεμποδίσουν τις βασιζόμενες στη στα-
τιστική απόπειρες ενός κρυπταναλυτή. Πρόκειται για δύο κρυπτογραφικούς μετασχηματι-
σμούς, τους οποίους αποκάλεσε σύγχυση (confusion) και διάχυση (diff usion). Η σύγχυση χρη-
σιμοποιεί αντικαταστάσεις, οι οποίες καθιστούν την τελική σχέση μεταξύ του κλειδιού και 
του κρυπτογραφήματος όσο το δυνατόν πιο πολύπλοκη. Αυτό κάνει δύσκολη την αξιοποίηση 
στατιστικής ανάλυσης για τη μείωση του συνόλου πιθανών επιλογών σ’ ένα συγκεκριμένο 
υποσύνολο του χώρου κλειδιών. Η σύγχυση διασφαλίζει ότι θα απαιτείται το μεγαλύτερο 
μέρος του κλειδιού για την αποκρυπτογράφηση ακόμη και κρυπτογραφημάτων πολύ μικρού 
μεγέθους. Η διάχυση χρησιμοποιεί μετασχηματισμούς, οι οποίοι εξομαλύνουν τις στατιστι-
κές διαφορές μεταξύ χαρακτήρων και μεταξύ συνδυασμών χαρακτήρων. Ένα παράδειγμα 
διάχυσης μ’ ένα 26-χαρακτήρων αλφάβητο είναι ο μετασχηματισμός μιας ακολουθίας μηνύ-
ματος M = M0, M1, ... σε μια νέα ακολουθία μηνύματος Y = Y0, Y1, ... σύμφωνα με τη σχέση 
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 (17.20)

όπου κάθε χαρακτήρας της ακολουθίας αντιμετωπίζεται ως ακέραιος modulo-26, s είναι 
κάποιος επιλεγμένος ακέραιος και n = 0, 1, 2, …. Το νέο μήνυμα, Y, θα έχει τον ίδιο πλεονα-
σμό με το αρχικό μήνυμα, M, αλλά οι συχνότητες εμφάνισης γραμμάτων στο Y θα είναι πιο 
ομοιόμορφες απ’ ότι στο M. Ως αποτέλεσμα, ο κρυπταναλυτής θα πρέπει να υποκλέψει μια 
μεγαλύτερη ακολουθία κρυπτογραφήματος για να μπορέσει να αποδειχθεί επιτυχής οποιαδή-
ποτε στατιστική ανάλυση.

17.3.2 Αντικατάσταση 
Οι τεχνικές κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν αντικατάσταση (substitution), όπως ο κώδι-
κας του Καίσαρα και ο κώδικας προοδευτικού κλειδιού του Trithemius, χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε παζλ. Τέτοιοι απλοί κώδικες αντικατάστασης προσφέρουν ελάχιστη προστασία 
στο πλαίσιο της κρυπτογράφησης. Για να μπορεί μια τεχνική αντικατάστασης να επιφέρει 
σύγχυση, με την έννοια που της έδωσε ο Shannon, απαιτείται μια πολυπλοκότερη σχέση. Το 
Σχήμα 17.6 παρουσιάζει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη πολυ-
πλοκότητα, εισάγοντας ένα μη-γραμμικό μετασχηματισμό στη λειτουργία αντικατάστασης· 
αυτή η διάταξη αποκαλείται S-box. Σε γενικές γραμμές, το S-box λειτουργεί ως εξής: Τα n 
bits εισόδου αναπαρίστανται κατ’ αρχάς ως ένας από 2n διαφορετικούς χαρακτήρες (ο μετα-
σχηματισμός είναι από δυαδικό σε οκταδικό στο παράδειγμα του Σχήματος 17.6). Στη συνέ-
χεια, το σύνολο των 2n χαρακτήρων υφίσταται μετάθεση (permutation), με αποτέλεσμα κάθε 
χαρακτήρας να μετακινείται στη θέση ενός από τους άλλους χαρακτήρες του συνόλου. Κατό-
πιν ο χαρακτήρας μετατρέπεται ξανά σε έξοδο των n bits.

Σχήμα 17.6 Δομή του S-box.

Είσοδος Έξοδος

Δυαδικό σε οκταδικό Οκταδικό σε δυαδικό

Είσοδος
Έξοδος
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Μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι υπάρχουν (2n)! διαφορετικά μοτίβα αντικαταστάσεων 
(συνδέσεων στο S-box). Το έργο του κρυπταναλυτή γίνεται υπολογιστικώς ανέφικτο καθώς 
το n λαμβάνει μεγάλες τιμές, π.χ. n = 128· τότε, 2n = 1038 και το (2n)! είναι ένας αστρονομι-
κός αριθμός. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι για n = 128, ο μετασχηματισμός αντικατάστασης 
που δίνει αυτό το S-box είναι πολύπλοκος – δηλαδή, επιτυγχάνει σύγχυση. Ωστόσο, αν και 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το μετασχηματισμό S-box με n = 128 ως ιδανικό, η υλοποίησή 
του δεν είναι εφικτή επειδή θα απαιτούσε μια μονάδα με 2n = 1038 συνδέσεις.

Για να επαληθεύσουμε ότι το S-box του Σχήματος 17.6 εκτελεί έναν μη-γραμμικό μετα-
σχηματισμό, χρειάζεται απλώς και μόνο να επικαλεστούμε το θεώρημα της υπέρθεσης, το 
οποίο διατυπώνεται παρακάτω. Έστω

   (17.21)

όπου a και b είναι οι όροι εισόδου, C και C' είναι οι όροι εξόδου και T είναι ο μετασχηματι-
σμός. Τότε,

Εάν ο T είναι γραμμικός: C = C' για όλες τις εισόδους
Εάν ο T είναι μη-γραμμικός: C ≠ C'

Υποθέστε ότι a = 001 και b = 010. Τότε, χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό T όπως περι-
γράφουμε στο Σχήμα 17.6, παίρνουμε

C = T (001)  T (010) = 111 000 = 111 

C' = T  (001  010) = T (011) = 110
όπου το σύμβολο  αντιπροσωπεύει την πρόσθεση modulo-2. Εφόσον C ≠ C', ο μετασχημα-
τισμός S-box είναι μη-γραμμικός.

17.3.3 Μετάθεση
Με την τεχνική της μετάθεσης (permutation), οι θέσεις των γραμμάτων στο αρχικό μήνυμα 
απλώς αναδιοργανώνονται, αντί να αντικαθίστανται από άλλα γράμματα του αλφάβητου, 
όπως συμβαίνει με τους κλασσικούς κρυπτογραφικούς κώδικες. Για παράδειγμα, η λέξη 
THINK θα μπορούσε, μετά από την εφαρμογή μετάθεσης, να καταλήξει στο κρυπτογράφημα 
HKTNI. Το Σχήμα 17.7 παρουσιάζει ένα παράδειγμα μετάθεσης δυαδικών δεδομένων (μια 
γραμμική λειτουργία). Εδώ βλέπουμε ότι τα δεδομένα εισόδου απλώς αναδιατάσσονται – ή, 
ακριβέστερα, υφίστανται ένα μετασχηματισμό μετάθεσης (permutation, P-box). Η συγκεκρι-
μένη τεχνική έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα όταν χρησιμοποιείται μόνη της. Είναι ευάλωτη 
στα «πονηρά» μηνύματα. Ένα «πονηρό» μήνυμα είναι αυτό του Σχήματος 17.7. Αποτελού-
μενο από ένα μεμονωμένο ψηφίο 1 και όλα τα υπόλοιπα 0 και οδηγούμενο στην είσοδο, το 
μήνυμα αυτό αποκαλύπτει γρήγορα μια από τις εσωτερικές συνδέσεις του P-box. Εάν ο κρυ-
πταναλυτής μπορεί να υποβάλει το σύστημα σε επίθεση ανοιχτού κειμένου, θα μεταδώσει μια 
ακολουθία τέτοιων «πονηρών» μηνυμάτων, μετακινώντας το μεμονωμένο στοιχείο 1 κατά 
μια θέση κάθε φορά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να αποκαλύψει σταδιακά κάθε μια από 
τις συνδέσεις εισόδου-εξόδου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του λόγου για τον 
οποίο η ασφάλεια ενός συστήματος δεν θα πρέπει να βασίζεται ποτέ στην αρχιτεκτονική του. 
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17.3.4  Κώδικας Γινομένου
Για μετασχηματισμούς που εφαρμόζονται σε σχετικά μεγάλο αριθμό συμβόλων μηνυμάτων, 
αμφότερα τα προαναφερθέντα κρυπτοσυστήματα, S- box και P-box, υστερούν. Ο Shannon 
[5] πρότεινε τη χρήση ενός κώδικα γινομένου (product cipher) –δηλαδή, ενός συνόλου μετα-
σχηματισμών αντικατάστασης και μετάθεσης, οι οποίοι, σε συνδυασμό, θα μπορούσαν να 
δώσουν ένα κρυπτοσύστημα πολύ πιο ασφαλές απ’ όσο θα ήταν οποιοδήποτε από τα δύο 
κρυπτοσυστήματα μόνο του. Αυτή η προσέγγιση της εναλλάξ εφαρμογής μετασχηματισμών 
αντικατάστασης και μετάθεσης χρησιμοποιήθηκε από την IBM στο σύστημα LUCIFER [7, 
8] και αποτέλεσε τη βάση για το πρότυπο κρυπτογράφησης DES (Data Encryption Standard) 
[9]. Το Σχήμα 17.8 απεικονίζει έναν τέτοιο συνδυασμό μετασχηματισμών P-box και S-box. 
Η αποκρυπτογράφηση επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας τα δεδομένα ανάποδα, χρησιμοποιώντας 
το αντίστροφο κάθε S-box. Με τη μορφή που απεικονίζεται στο Σχήμα 17.8 το σύστημα 
αυτό είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, επειδή κάθε S-box είναι διαφορετικό, δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ένα τυχαία παραγόμενο κλειδί, και η δομή του συστήματος δεν διευκολύνει την 
επαναλαμβανόμενη χρήση των ίδιων κυκλωμάτων. Για την αποφυγή αυτών των δυσκολιών, 
το σύστημα LUCIFER [8] χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους S-box, S1 και S0, των 
οποίων οι λεπτομέρειες μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Το Σχήμα 17.9 απεικονίζει ένα τέτοιο 
σύστημα. Τα δεδομένα εισόδου μετασχηματίζονται από τη σειρά των S-box και P-box, όπως 
υπαγορεύει ένα κλειδί. Το 25-bit κλειδί που χρησιμοποιείται σ’ αυτό το παράδειγμα υπαγο-
ρεύει, μ’ ένα δυαδικό 1 ή 0, ποιος τύπος μετασχηματισμού (S1 ή S0) επιλέγεται για καθένα 
από τα 25 S-box που υπάρχουν στο μπλοκ. Οι λεπτομέρειες των συσκευών κρυπτογράφησης 
μπορούν να αποκαλυφθούν, επειδή η ασφάλεια του συστήματος παρέχεται από το κλειδί.

Η επαναληπτική δομή του βασιζόμενου σε κώδικα γινομένου κρυπτοσυστήματος που 
απεικονίζεται στο Σχήμα 17.9 χαρακτηρίζει τους περισσότερους σημερινούς κρυπτογραφι-

Σχήμα 17.7 Δομή του P-box.

Είσοδος Έξοδος
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Σχήμα 17.8 Κρυπτοσύστημα που βασίζεται σε κώδικα γινομένου.

ΈξοδοςΕίσοδος

ΈξοδοςΕίσοδος

Τα σκιασμένα πλαίσια αντιστοιχούν στα σύμβολα του ακόλουθου δυαδικού κλειδιού.
Δυαδικό κλειδί

Σχήμα 17.9 Δυνατότητα επιλογής μετασχηματισμού μέσω του κλειδιού.

κούς κώδικες μπλοκ. Τα μηνύματα διαχωρίζονται σε διαδοχικά μπλοκ των n bits, κάθε ένα εκ 
των οποίων κρυπτογραφείται με το ίδιο κλειδί. Το n-bit μπλοκ αντιπροσωπεύει έναν από τους 
2n διαφορετικούς χαρακτήρες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα για (2n)! 
διαφορετικά μοτίβα αντικατάστασης. Κατά συνέπεια, για μια εύλογη υλοποίηση, το σκέλος 
του σχήματος κρυπτογράφησης που εκτελεί την αντικατάσταση εκτελείται εν παραλλήλω, 
σε μικρά τμήματα του μπλοκ. Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζεται στην 
επόμενη ενότητα.

17.3.5 Το Πρότυπο Κρυπτογράφησης DES
Το 1977, η Εθνική Υπηρεσία Προτύπων των ΗΠΑ υιοθέτησε μια τροποποιημένη έκδοση του 
συστήματος Lucifer ως εθνικό πρότυπο κρυπτογράφησης, το οποίο έγινε γνωστό με το όνομα 
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DES (Data Encryption Standard) [9]. Από τη σκοπιά της εισόδου-εξόδου ενός συστήματος, 
το DES μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα κρυπτογράφησης μπλοκ με μέγεθος αλφάβη-
του 264 σύμβολα (Σχήμα 17.10). Ένα μπλοκ εισόδου των 64 bits, το οποίο θεωρείται ως 
σύμβολο ανοιχτού κειμένου σ’ αυτό το αλφάβητο, αντικαθίσταται από ένα νέο σύμβολο στο 
κρυπτογράφημα. Το Σχήμα 17.11 απεικονίζει τις λειτουργίες του συστήματος σε μορφή δομι-
κού διαγράμματος. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης ξεκινά με μια αρχική μετάθεση (initial 
permutation, IP) των 64 bits του ανοιχτού κειμένου, όπως περιγράφεται στον IP-πίνακα 
(Πίνακας 17.1). Ο IP-πίνακας διαβάζεται από τ’ αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς 
τα κάτω, με αποτέλεσμα τα bits x1, x2, …, x64 να μετασχηματίζονται στα bits x58, x50, …, x7. 
Μετά από αυτή την αρχική μετάθεση, ο πυρήνας του αλγόριθμου κρυπτογράφησης  περιλαμ-
βάνει  16 επαναλήψεις που χρησιμοποιούν το τυποποιημένο δομικό μπλοκ που παρουσιάζε-
ται στο Σχήμα 17.12. Το τυποποιημένο δομικό μπλοκ (standard building block, SBB) χρησι-
μοποιεί 48 bits του κλειδιού για να μετασχηματίσει τα 64 bits δεδομένων εισόδου σε 64 bits 
δεδομένων εξόδου, τα οποία χωρίζονται σε δύο ομάδες των 32 bits, μία για το αριστερό μισό 
(L) και μία για το δεξιό μισό (R). Η έξοδος κάθε SBB γίνεται είσοδος για το επόμενο SBB. Τα 
32 bits του δεξιού μισού της εισόδου (Ri-1) αντιγράφονται αμετάβλητα και γίνονται τα 32 bits 
του αριστερού μισού της εξόδου (Li ). Επιπλέον, τα Ri-1 bits μετασχηματίζονται σε 48 bits με 
τη χρήση του πίνακα επέκτασης (E-πίνακας, 17.2) και κατόπιν αθροίζονται modulo-2 με τα 
48 bits του κλειδιού. Όπως και στην περίπτωση του IP-πίνακα, o E-πίνακας διαβάζεται από τ’ 
αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Ο πίνακας επεκτείνει τα bits

  
στα

  (17.22)

Παρατηρήστε ότι τα bits που αναγράφονται στην πρώτη και τελευταία στήλη του E-πίνακα 
είναι εκείνες οι θέσεις bit που χρησιμοποιούνται δύο φορές για να γίνει η επέκταση από 32 
bits σε 48 bits.

Στη συνέχεια, τα (Ri-1)Ε bits αθροίζονται modulo-2 με την i-οστή επιλογή κλειδιού, όπως 
θα εξηγήσουμε παρακάτω, και το αποτέλεσμα τμηματοποιείται σε οκτώ μπλοκ των 6 bits

  
Δηλαδή, 

  (17.23)
Κάθε ένα από τα οκτώ μπλοκ των 6 bits, Bj , χρησιμοποιείται κατόπιν ως είσοδος σ’ ένα S-box 
(μία συνάρτηση κατάστασης), το οποίο επιστρέφει ένα μπλοκ των 4 bits, Sj (Bj ). Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, τα 48 bits εισόδου μετασχηματίζονται από το S-box σε 32 bits. Η συνάρτηση 
του S-box, Sj , ορίζεται στον Πίνακα 17.3. Ο μετασχηματισμός του Bj = b1, b2, b3, b4, b5, b6 

Κλειδί

Ανοιχτό 
κείμενο

Κρυπτογράφημα Σχήμα 17.10 To DES ως ένα 
σύστημα κρυπτογράφησης 
μπλοκ.
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επιτυγχάνεται ως εξής: Ο ακέραιος που αντιστοιχεί στα bits b1, b6 επιλέγει μια γραμμή του 
πίνακα και ο ακέραιος που αντιστοιχεί στα bits b2 b3 b4 b5 επιλέγει μια στήλη του πίνακα. 
Για παράδειγμα, εάν b1 = 110001, τότε το S1 επιστρέφει την τιμή που βρίσκεται στη γραμμή 

Σχήμα 17.11 Σχηματική αναπαράσταση του προτύπου κρυπτογράφησης DES.

Αριστερές 
μετατοπίσεις

Αριστερές 
μετατοπίσεις

Αριστερές 
μετατοπίσεις

Αριστερές 
μετατοπίσεις

Αριστερή 
μετατόπιση

Αριστερή 
μετατόπιση

Κρυπτογράφηση Πρόγραμμα επιλογής κλειδιού

64-bit ανοιχτό κείμενο

Αρχική μετάθεση

64-bit κλειδί

Επιλογή μετάθεσης 1

56-bit κλειδί

Τυποποιη-
μένο δομικό 
μπλοκ (SBB)

Επιλογή 
μετάθεσης 2

Επιλογή 
μετάθεσης 2

Επιλογή 
μετάθεσης 2

64-bit κρυπτογράφημα

Τελική μετάθεση
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3, στήλη 8 του πίνακα, η οποία είναι ο ακέραιος 5 και αναπαρίσταται με την ακολουθία bits 
0101. Το 32-bit μπλοκ που παράγει ως έξοδο το S-box υφίσταται στη συνέχεια μετάθεση με 
τη βοήθεια του πίνακα επιλογής μετάθεσης P (Πίνακας 17.4). Όμοια με τους προαναφερ-
θέντες πίνακες, ο P-πίνακας διαβάζεται από τ’ αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς 
τα κάτω, οπότε τα bits x1, x2, …, x32 μετατίθενται στα x16, x7, …, x25. Η 32-bit έξοδος της 
λειτουργίας μετάθεσης αθροίζεται modulo-2 με τα 32 bits του αριστερού μισού της εισόδου 
(Li-1) σχηματίζοντας τα 32 bits του δεξιού μισού της εξόδου (Ri ).

Ο αλγόριθμος του SBB μπορεί να διατυπωθεί φορμαλιστικά με τις ακόλουθες σχέσεις 

  (17.24)

  (17.25)

όπου το f ( Ri-1, Ki ) συμβολίζει τη συναρτησιακή σχέση που συμπεριλαμβάνει τον E-πίνακα 
το S-box και τον P-πίνακα, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Μετά από 16 επαναλήψεις του 
SBB, τα δεδομένα αναδιατάσσονται σύμφωνα με την τελική αντίστροφη μετάθεση (IP-1) που 
περιγράφεται από τον πίνακα IP-1 (Πίνακας 17.5), όπου τα bits εξόδου διαβάζονται από τ’ 
αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, όπως και πριν.

Για την αποκρυπτογράφηση χρησιμοποιείται ο ίδιος αλγόριθμος, αλλά η ακολουθία 
του κλειδιού που χρησιμοποιείται στο τυποποιημένο δομικό μπλοκ έχει αντίστροφη σειρά. 
Σημειώστε ότι η τιμή του f ( Ri-1, Ki ), το οποίο μπορεί επίσης να εκφραστεί βάσει της εξόδου 
του i-οστού μπλοκ ως f ( Li, Ki ), είναι αυτή που καθιστά εφικτή τη διαδικασία αποκρυπτο-
γράφησης.

17.3.5.1 Επιλογή Κλειδιού
Η διαδικασία επιλογής κλειδιού εξελίσσεται επίσης σε 16 επαναλήψεις, όπως υποδεικνύει 

το «πρόγραμμα επιλογής κλειδιού» (key schedule) στο Σχήμα 17.11. Το κλειδί εισόδου απο-
τελείται από ένα 64-bit μπλοκ, με 8 bits ισοτιμίας στις θέσεις 8, 16, ... 64. Η επιλογή μετάθε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.1 Πίνακας Αρχικής Μετάθεσης (IP)

58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17  9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7

Σχήμα 17.12 Σχηματική αναπαρά-
σταση του τυποποιημένου δομικού 
μπλοκ. 

Είσοδος Έξοδος
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32  1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9
 8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 32  1

 ΠΙΝΑΚΑΣ 17.2 Πίνακας Επέκτασης (E-πίνακας)

Column

 Row 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 0 14  4 13  1  2 15 11  8  3 10  6 12  5  9  0  7
 1  0 15  7  4 14  2 13  1 10  6 12 11  9  5  3  8 

S1 2  4  1 14  8 13  6  2 11 15 12  9  7  3 10  5  0
 3 15 12  8  2  4  9  1  7  5 11  3 14 10  0  6 13

 0 15  1  8 14  6 11  3  4 9  7  2 13 12  0  5 10
 1  3 13  4  7 15  2  8 14 12  0  1 10  6  9 11  5 

S2 2  0 14  7 11 10  4 13  1  5  8 12  6  9  3  2 15
 3 13  8 10  1  3 15  4  2 11  6  7 12  0  5 14  9

 0 10  0  9 14  6  3 15  5  1 13 12  7 11  4  2  8
 1 13  7  0  9  3  4  6 10  2  8  5 14 12 11 15  1 

S3 2 13  6  4  9  8 15  3  0 11  1  2 12  5 10 14  7
 3  1 10 13  0  6  9  8  7  4 15 14  3 11  5  2 12

 0  7 13 14  3  0  6  9 10  1  2  8  5 11 12  4 15
 1 13  8 11  5  6 15  0  3  4  7  2 12  1 10 14  9 

S4 2 10  6  9  0 12 11  7 13 15  1  3 14  5  2  8  4
 3  3 15  0  6 10  1 13  8  9  4  5 11 12  7  2 14

 0  2 12  4  1  7 10 11  6  8  5  3 15 13  0 14  9
 1 14 11  2 12  4  7 13  1  5  0 15 10  3  9  8  6 

S5 2  4  2  1 11 10 13  7  8 15  9 12  5  6  3  0 14
 3 11  8 12  7  1 14  2 13  6 15  0  9 10  4  5  3

 0 12  1 10 15  9  2  6  8  0 13  3  4 14  7  5 11
 1 10 15  4  2  7 12  9  5  6  1 13 14  0 11  3  8 

S6 2  9 14 15  5  2  8 12  3  7  0  4 10  1 13 11  6
 3  4  3  2 12  9  5 15  0 11 14  1  7  6  0  8 13

 0  4 11  2 14 15  0  8 13  3 12  9  7  5 10  6  1
 1 13  0 11  7  4  9  1 10 14  3  5 12  2 15  8  6 

S7 2  1  4 11 13 12  3  7 14 10 15  6  8  0  5  9  2
 3  6 11 13  8  1  4 10  7  9  5  0 15 14  2  3 12

 0 13  2  8  4  6 15 11  1 10  9  3 14  5  0 12  7
 1  1 15 13  8 10  3  7  4 12  5  6 11  0 14  9  2 

S8 2  7 11  4  1  9 12 14  2  0  6 10 13 15  3  5  8
 3  2  1 14  7   4 10  8 13 15 12  9 0   3  5  6 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.3 Επιλογή Μετασχηματισμού S-Box

Στήλη

Γραμμή

σης 1 (PC-1) απορρίπτει τα bits ισοτιμίας και μεταθέτει τα υπόλοιπα 56 bits με τον τρόπο που 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 17.6. Η έξοδος της PC-1 χωρίζεται σε δύο μισά, C και D, 28 bits 
έκαστο. Η επιλογή του κλειδιού εξελίσσεται σε 16 επαναλήψεις, έτσι ώστε να παρέχει ένα 
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διαφορετικό σύνολο από 48 bits κλειδιού σε κάθε βήμα επανάληψης (SBB) της διαδικασίας 
κρυπτογράφησης. Τα μπλοκ C και D μετατοπίζονται διαδοχικά σύμφωνα με τις σχέσεις

 και   (17.26)

όπου το LSi είναι μια αριστερή κυκλική μετατόπιση κατά τον αριθμό θέσεων που υποδεικνύει 
ο Πίνακας 17.7. Στη συνέχεια, η ακολουθία Ci, Di υφίσταται αναδιάταξη σύμφωνα με την 
επιλογή μετάθεσης 2 (PC-2) κατά τον Πίνακα 17.8. Το αποτέλεσμα είναι η ακολουθία κλει-
διού Ki, η οποία χρησιμοποιείται στην i-οστή επανάληψη του αλγόριθμου κρυπτογράφησης.

To DES μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα σύστημα κρυπτογράφησης μπλοκ (δείτε το Σχήμα 
17.11), το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ως μέθοδος κωδικοβιβλίου (codebook 
method). Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το ότι ένα δεδομένο μπλοκ 
ανοιχτού κειμένου (είσοδος) θα δίνει πάντα το ίδιο κρυπτογράφημα (έξοδος), εφόσον χρη-
σιμοποιείται το ίδιο κλειδί. Μια άλλη κατάσταση κρυπτογράφησης, η οποία αποκαλείται 
κρυπτογράφηση με ανάδραση (cipher feedback), κρυπτογραφεί μεμονωμένα bits αντί για 
χαρακτήρες, έτσι ώστε να συμπεριφέρεται ως ένα σύστημα κρυπτογράφησης ροής (stream 
encryption system) [3]. Στο σχήμα κρυπτογράφησης με ανάδραση (το οποίο θα περιγρά-
ψουμε παρακάτω), η κρυπτογράφηση ενός τμήματος του ανοιχτού κειμένου δεν εξαρτάται 
μόνο από το κλειδί και τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά επίσης και από κάποια προηγούμενα 
δεδομένα.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 υπήρξαν δύο σημεία διαφωνίας αναφορικά με το DES, 
τα οποία έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα [10]. Το πρώτο έχει να κάνει με την παράμετρο μήκους 
του κλειδιού. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούσαν ότι τα 56 bits δεν επαρκούν για να αποκλεί-
σουν οποιαδήποτε επίθεση μέσω εξαντλητικής αναζήτησης. Το δεύτερο σημείο διαφωνίας 
αφορά στις λεπτομέρειες της εσωτερικής δομής των μετασχηματισμών S-box, οι οποίες δεν 
δημοσιεύτηκαν ποτέ από την IBM. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), η οποία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.4 Πίνακας Μετάθεσης (P-Πίνακας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.5 Πίνακας Τελικής Μετάθεσης (IP-1)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17:  Κρυπτογράφηση και Αποκρυπτογράφηση 27

είχε εμπλακεί στις δοκιμές του αλγόριθμου DES, απαίτησε τη μη κοινοποίηση αυτών των πλη-
ροφοριών, κρίνοντάς τες ως ζωτικές για την ασφάλεια της χώρας. Εκείνοι που επέκριναν αυτό 
το γεγονός ανησυχούσαν ότι η NSA είχε εμπλακεί σε σχεδιαστικές επιλογές του προτύπου, οι 
οποίες θα της έδιναν τη δυνατότητα να παραβιάζει οποιοδήποτε κρυπτογραφημένο με το DES 
μήνυμα [10]. Το πρότυπο DES έχει πάψει να θεωρείται βιώσιμη επιλογή για ισχυρή κρυπτο-
γράφηση. Η εύρεση ενός 56-bit κλειδιού είναι ζήτημα λίγων ημερών ακόμα και με φθηνούς 
υπολογιστές [11]1. (Θα εξετάσουμε κάποιους εναλλακτικούς αλγόριθμους στην Ενότητα 17.6).

17.4 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΟΗΣ
Παραπάνω, ορίσαμε το one-time pad ως ένα σύστημα κρυπτογράφησης με τυχαίο κλειδί που 
χρησιμοποιείται μόνο μια φορά· αυτό το σύστημα παρέχει απεριόριστη ασφάλεια. Θα μπορούσε 
κανείς να φανταστεί μια υλοποίηση του one-time pad ως σύστημα κρυπτογράφησης ροής (stream 
encryption) με χρήση μιας πραγματικά τυχαίας ροής δεδομένων για το κλειδί (η ακολουθία του 
κλειδιού [κλειδοροή] δεν επαναλαμβάνεται ποτέ). Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί 
απόλυτη μυστικότητα για άπειρο αριθμό μηνυμάτων, επειδή κάθε μήνυμα θα κρυπτογραφείται 
μ’ ένα διαφορετικό κομμάτι της κλειδοροής. Η ανά-
πτυξη σχημάτων κρυπτογράφησης ροής αποτελεί 
μια προσπάθεια επίτευξης της αποτελεσματικότητας 
του one-time pad. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
παραγωγή κλειδοροών οι οποίες δείχνουν μεν 
τυχαίες, αλλά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εύκολα 
για τους σκοπούς της αποκρυπτογράφησης, με τη 
βοήθεια αλγόριθμων. Τέτοιες τεχνικές κρυπτογρά-
φησης ροής χρησιμοποιούν ψευδοτυχαίες ακο -
λουθίες (pseudorandom numbers, PN), οι οποίες 
οφείλουν το όνομά τους στο γεγονός ότι δείχνουν 
τυχαίες στον περιστασιακό παρατηρητή.

Οι ψευδοτυχαίες δυαδικές ακολουθίες έχουν 
στατιστικές ιδιότητες παρόμοιες με το στρίψιμο 
ενός νομίσματος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι 
ψευδοτυχαίες ακολουθίες είναι εκ φύσεως ντε-
τερμινιστικές (δείτε την Ενότητα 12.2). Οι τεχνι-
κές αυτές έγιναν δημοφιλείς επειδή οι αλγόριθ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.6 Επιλογή Μετάθεσης 1 (PC-1) για την Παραγωγή του Κλειδιού

57 49 41 33 25 17  9
 1 58 50 42 34 26 18
10  2 59 51 43 35 27
19 11  3 60 52 44 36
63 55 47 39 31 23 15
 7 62 54 46 38 30 22
14  6 61 53 45 37 29
21 13  5 28 20 12  4

 Iteration, i Number of left shifts

 1 1
 2 1
 3 2
 4 2
 5 2
 6 2
 7 2
 8 2
 9 1
 10 2
 11 2
 12 2
 13 2
 14 2
 15 2
 16 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.7 Πρόγραμμα Μετατοπίσεων 
για την Παραγωγή του Κλειδιού

Πλήθος αριστερών 
μετατοπίσεωνΒήμα επανάληψης, i

1 Σ.τ.Μ.: Στις 18 Ιανουαρίου του 1999, στα πλαίσια του διαγωνισμού DES III που είχε προκηρυχτεί από το 
RSA, το Electronic Frontier Foundation (με τον επί τούτου κατασκευασμένο υπολογιστή Deep Crack) σε 
συνεργασία με το παγκόσμιο, κατανεμημένο δίκτυο υπολογιστών distributed.net, χρειάστηκαν 22 ώρες και 
15 λεπτά για να βρουν το 56-bit κλειδί του DES, να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμα και να κερδίσουν το 
έπαθλο των 10,000 δολαρίων. Το αποκρυπτογραφημένο μήνυμα ήταν «See you in Rome» (Δεύτερο Συνέδριο 
για το AES, 22-23 Μαρτίου 1999)» και βρέθηκε μετά από έλεγχο περίπου του 30% του χώρου κλειδιών.
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μοι κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης μπορούν να υλοποιούνται εύκολα, με χρήση 
καταχωρητών ολίσθησης με ανάδραση (feedback shift registers). Σε πρώτη εξέταση, μπορεί 
κανείς να πιστέψει ότι μια ψευδοτυχαία κλειδοροή μπορεί να παρέχει την ίδια ασφάλεια 
με το one-time pad, εφόσον η περίοδος της ακολουθίας που παράγεται από έναν μεγίστου 
μήκους γραμμικό καταχωρητή ολίσθησης είναι 2n – 1 bits, όπου n ο αριθμός των θέσεων 
(σταδίων) του καταχωρητή. Εάν η ψευδοτυχαία ακολουθία υλοποιούνταν μ’ έναν καταχω-
ρητή 50 θέσεων και συχνότητα ρολογιού 1 MHz, η ακολουθία θα επαναλαμβάνονταν κάθε 
250 – 1 μικροδευτερόλεπτα, δηλαδή, κάθε 35 χρόνια. Στην εποχή των κυκλωμάτων πολύ 
μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης, είναι εξίσου εύκολο να κατασκευαστεί ένας καταχωρητής 
με 100 θέσεις, περίπτωση στην οποία η (ψευδοτυχαία) ακολουθία θα επαναλαμβάνονταν 
κάθε 4  1016 χρόνια. Εύλογα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι, εφόσον η ψευδοτυχαία 
ακολουθία δεν επαναλαμβάνεται για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δείχνει πραγμα-
τικά τυχαία και θα προσφέρει απόλυτη μυστικότητα. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ 
της ψευδοτυχαίας ακολουθίας και μιας πραγματικά τυχαίας ακολουθίας που χρησιμοποιείται 
από ένα σύστημα one-time pad. Η ψευδοτυχαία ακολουθία παράγεται από έναν αλγόριθμο· 
ως εκ τούτου, εάν κάποιος γνωρίζει τον αλγόριθμο, γνωρίζει και ολόκληρη την ακολουθία. 
Όπως θα δούμε στην Ενότητα 17.4.2, ένα σχήμα κρυπτογράφησης το οποίο χρησιμοποιεί 
γραμμικό καταχωρητή ολίσθησης με ανάδραση γι’ αυτό το σκοπό είναι ευάλωτο σε επιθέσεις 
γνωστού ανοιχτού κειμένου (known plain text attacks). 

17.4.1  Παράδειγμα Παραγωγής Κλειδιού με Χρήση Γραμμικού 
Καταχωρητή Ολίσθησης με Ανάδραση

Γενικά, οι τεχνικές κρυπτογράφησης ροής χρησιμοποιούν καταχωρητές ολίσθησης για την 
παραγωγή της ψευδοτυχαίας ακολουθίας κλειδιού. Ένας καταχωρητής ολίσθησης μπορεί να 
μετατραπεί σε γεννήτρια ψευδοτυχαίων ακολουθιών με τη συμπερίληψη ενός βρόχου ανά-
δρασης, ο οποίος υπολογίζει ένα νέο όρο για το πρώτο στάδιο του καταχωρητή βασιζόμενος 
στους προηγούμενους n όρους. Ο καταχωρητής λέγεται ότι είναι γραμμικός εάν η αριθμητική 
πράξη που εκτελείται στον κλάδο ανάδρασης είναι γραμμική. Το παράδειγμα γεννήτριας 
ψευδοτυχαίων ακολουθιών από την Ενότητα 12.2  επαναλαμβάνεται στο Σχήμα 17.13. Γι’ 
αυτό το παράδειγμα, είναι βολικό να αριθμήσουμε τα στάδια του καταχωρητή με τον τρόπου 
που παρουσιάζει το Σχήμα 17.13, όπου n = 4 και οι έξοδοι από τα στάδια 1 και 2 προστίθενται 
modulo-2 (γραμμική πράξη) και ανατροφοδοτούν το στάδιο 4. Εάν η αρχική κατάσταση των 
σταδίων (x4, x3, x2, x1) είναι 1 0 0 0, η διαδοχή των καταστάσεων που παράγονται σε κάθε 
παλμό του ρολογιού θα ήταν 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0, 1 0 0 1, 1 1 0 0, κ.ο.κ. Η ακολουθία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.8 Επιλογή Μετάθεσης 2 (PC-2) για το Κλειδί
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εξόδου αποτελείται από τα bits που εξέρχονται από το δεξιότερο στάδιο του καταχωρητή – 
δηλαδή, 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0, όπου το δεξιότερο bit της ακολουθίας είναι η χρονικά 
προγενέστερη έξοδος ενώ το αριστερότερο bit είναι η πλέον πρόσφατη έξοδος. Δοθέντος 
οποιουδήποτε γραμμικού καταχωρητή ολίσθησης ανάδρασης βαθμού n, τελικά, η παραγό-
μενη ακολουθία εξόδου είναι περιοδική.

17.4.2 Τρωτά Σημεία των Γραμμικών Καταχωρητών Ολίσθησης με Ανάδραση
Ένα σχήμα κρυπτογράφησης το οποίο χρησιμοποιεί ένα γραμμικό καταχωρητή ολίσθησης με 
ανάδραση (LFSR) για την παραγωγή της κλειδοροής είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιθέσεις. 
Ένας κρυπταναλυτής χρειάζεται μόνο 2n bits ανοιχτού κειμένου και το αντίστοιχο κρυπτο-
γράφημα για να προσδιορίσει τις λήψεις ανάδρασης (feedback taps), την αρχική κατάσταση 
του καταχωρητή και ολόκληρη την ακολουθία του κώδικα. Γενικά, το 2n είναι ένας πολύ 
μικρός αριθμός συγκριτικά με την περίοδο 2n - 1. Ας αναλύσουμε αυτό το τρωτό σημείο με 
το παράδειγμα καταχωρητή LFSR που απεικονίζεται στο Σχήμα 17.13. Φανταστείτε ότι ένας 
κρυπταναλυτής, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα για την εσωτερική συνδεσμολογία του LFSR, 
καταφέρνει να αποκτήσει 2n = 8 bits κρυπτογραφήματος και το ισοδύναμο ανοιχτό κείμενο,

Ανοιχτό κείμενο:  0 1 0 1 0 1 0 1
Κρυπτογράφημα: 0 0 0 0 1 1 0 0

όπου, το δεξιότερο bit είναι το χρονικά προγενέστερο και το αριστερότερο bit είναι το πιο 
πρόσφατο.

Ο κρυπταναλυτής προσθέτει modulo-2 τις δύο ακολουθίες, για να υπολογίσει το τμήμα 
της κλειδοροής, 0 1 0 1 1 0 0 1, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 17.14. Η κλειδοροή παρου-
σιάζει τα περιεχόμενα των σταδίων του LFSR σε διάφορες χρονικές στιγμές. Το δεξιότερο 
πλαίσιο που περιβάλει τέσσερα από τα bits του κλειδιού υποδεικνύει τα περιεχόμενα του 
καταχωρητή ολίσθησης στη χρονική στιγμή t1. Καθώς «ολισθαίνουμε» διαδοχικά το πλαίσιο 
κατά ένα ψηφίο προς τ’ αριστερά, βλέπουμε τα περιεχόμενα του καταχωρητή ολίσθησης τις 
χρονικές στιγμές t2, t3, t4. Βασιζόμενοι στη γραμμική δομή αυτού του τεσσάρων σταδίων 
καταχωρητή ολίσθησης, μπορούμε να γράψουμε

  (17.27)

όπου x5 είναι το ψηφίο που ανατροφοδοτείται (μέσω  της ανάδρασης) στην είσοδο, ενώ το 
gi (= 1 ή 0) ορίζει την i-οστή σύνδεση ανάδρασης. Συνεπώς, γι’ αυτό το συγκεκριμένο παρά-
δειγμα, μπορούμε να γράψουμε τις ακόλουθες τέσσερις εξισώσεις με τέσσερις αγνώστους, 
εξετάζοντας τα περιεχόμενα του καταχωρητή τις τέσσερις χρονικές στιγμές που επισημαίνο-

Σχήμα 17.13 Παράδειγμα γραμ-
μικού καταχωρητή ολίσθησης με 
ανάδραση.

Έξοδος

Ανάδραση Αθροιστής 
modulo-2
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νται στο Σχήμα 17.14:

  

(17.28)

Η λύση των Εξισώσεων (17.28) είναι g1 = 1, g2 = 1, g3 = 0, g4 = 0, και αντιστοιχεί στον LFSR 
που απεικονίζεται στο Σχήμα 17.13. Στο σημείο αυτό, ο κρυπταναλυτής έχει μάθει την εσω-
τερική συνδεσμολογία του LFSR και, επιπλέον, την κατάσταση εκκίνησης του καταχωρητή 
κατά τη χρονική στιγμή t1. Μπορεί, λοιπόν, να συμπεράνει την ακολουθία για οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή [3]. Γενικεύοντας αυτό το παράδειγμα για οποιονδήποτε LFSR n σταδίων, 
αναδιατυπώνουμε την Εξίσωση (17.27) ως εξής:

   (17.29)

Η Εξίσωση (17.29) μπορεί να γραφεί σε μορφή πίνακα 
   (17.30)

όπου

  

Σχήμα 17.14 Παράδειγμα τρωτότητας 
ενός LFSR όταν χρησιμοποιείται σ' ένα 
κρυπτοσύστημα.

n = 4 στάδια

Ανάδραση Ανοιχτό κείμενο

Κρυπτογράφημα

Kλειδοροή

Kλειδοροή:
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και

  

Μπορεί να αποδειχθεί [3] ότι οι στήλες του X είναι γραμμικά ανεξάρτητες· έτσι, ο πίνακας 
X είναι ομαλός (μη-ιδιάζων· η ορίζουσά του είναι μη-μηδενική) και, άρα, έχει αντίστροφο 
πίνακα. Επομένως,

   (17.31)

H αντιστροφή του πίνακα απαιτεί, κατά μέγιστο, ένα σύνολο πράξεων τάξης μεγέθους n3, 
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί μ’ έναν υπολογιστή για οποιαδή-
ποτε εύλογη τιμή του n. Για παράδειγμα, εάν n = 100, n3 = 106, οπότε ένας υπολογιστής με 
κύκλο λειτουργίας 1-μs θα χρειαζόταν 1 δευτερόλεπτο για να εκτελέσει την αντιστροφή. Η 
αδυναμία του LFSR οφείλεται στη γραμμικότητα της Εξίσωσης (17.31). Η χρήση μη-γραμ-
μικής ανάδρασης στον καταχωρητή ολίσθησης κάνει τη δουλειά του κρυπταναλυτή πολύ πιο 
δύσκολη, εάν όχι υπολογιστικώς μη-βατή. 

17.4.3 Σύγχρονα και Αυτοσύγχρονα Συστήματα Κρυπτογράφησης Ροής
Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συστήματα κρυπτογράφησης ροής ως σύγχρονα 
(synchronous), ή αυτοσύγχρονα (self-synchronous). Στην πρώτη κατηγορία, η κλειδοροή παρά-
γεται ανεξάρτητα από το μήνυμα, οπότε αν ένας χαρακτήρας χαθεί κατά τη μετάδοση, καθί-
σταται αναγκαίος ο επανασυγχρονισμός των γεννητριών κλειδιού πομπού και δέκτη. Ένας 
σύγχρονος κρυπτογραφικός κώδικας ροής παρουσιάζεται στο Σχήμα 17.15. Η κατάσταση 
εκκίνησης της γεννήτριας κλειδιού αρχικοποιείται με μια γνωστή είσοδο, I0. Το κρυπτογρά-
φημα παράγεται με modulo πρόσθεση του i-οστού χαρακτήρα κλειδιού, ki, με τον i-οστό 
χαρακτήρα μηνύματος, mi. Γενικά, αυτού του είδους οι σύγχρονοι κρυπτογραφικοί κώδικες 
σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να χρησιμοποιούν την ιδιότητα της σύγχυσης (δείτε την Ενότητα 
17.3.1), αλλά όχι της διάχυσης. Δηλαδή, η κρυπτογράφηση ενός χαρακτήρα δεν «διαχέεται» 
σε κάποιο μεγαλύτερου μήκους μπλοκ του μηνύματος. Για το λόγο αυτό, οι σύγχρονοι κρυ-
πτογραφικοί κώδικες ροής δεν επιδεικνύουν το φαινόμενο της διάδοσης σφαλμάτων.

Σ’ έναν αυτοσύγχρονο κρυπτογραφικό κώδικα ροής, κάθε χαρακτήρας του κλειδιού 
παράγεται από ένα σταθερό αριθμό, n, προηγούμενων χαρακτήρων του κρυπτογραφήμα-
τος, γεγονός στο οποίο οφείλεται η εναλλακτική ονομασία του, κώδικας κρυπτογράφησης με 
ανάδραση (cipher feedback). Μ’ ένα τέτοιο σύστημα, εάν χαθεί ένας χαρακτήρας του κρυ-
πτογραφήματος κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το σφάλμα διαδίδεται προς τα εμπρός κατά 

Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση
Γεννήτρια 
κλειδιού

Γεννήτρια 
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Σχήμα 17.15 Σύγχρονος 
κρυπτογραφικός κώδικας 
ροής.
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n χαρακτήρες, αλλά το σύστημα επανασυγχρονίζει τον εαυτό του αφού ληφθούν n σωστοί 
χαρακτήρες του κρυπτογραφήματος. 

Στην Ενότητα 17.1.4 εξετάσαμε ένα παράδειγμα κρυπτογραφικού κώδικα με ανάδραση, 
συγκεκριμένα τον κώδικα αυτόματου κλειδιού του Vigenere. Εκεί είδαμε ότι τα πλεονεκτήματα 
ενός τέτοιου συστήματος είναι (1) η παραγωγή ενός μη-επαναλαμβανόμενου κλειδιού και (2) 
τα στατιστικά χαρακτηριστικά του αρχικού μηνύματος διαχέονται σε όλη την έκταση του κρυ-
πτογραφήματος. Ωστόσο, το γεγονός ότι το κλειδί βρίσκεται «εκτεθειμένο» στο κρυπτογρά-
φημα ήταν μια βασική αδυναμία αυτού του κώδικα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εξαλειφθεί 
περνώντας τους χαρακτήρες του κρυπτογραφήματος από ένα μη-γραμμικό κρυπτογραφικό 
κώδικα μπλοκ για να λάβουμε τους χαρακτήρες του κλειδιού. Το Σχήμα 17.16 απεικονίζει μια 
γεννήτρια κλειδιών που χρησιμοποιεί έναν καταχωρητή ολίσθησης και λειτουργεί σε κατά-
σταση κρυπτογράφησης με ανάδραση. Κάθε χαρακτήρας, ci, του κρυπτογραφήματος εξόδου 
(ο οποίος σχηματίζεται με modulo πρόσθεση του χαρακτήρα του μηνύματος, mi, και του χαρα-
κτήρα του κλειδιού, ki), ανατροφοδοτείται στην είσοδο του καταχωρητή ολίσθησης. Όπως και 
πριν, η αρχικοποίηση παρέχεται από μια γνωστή είσοδο, I0. Σε κάθε βήμα επανάληψης, η έξο-
δος του καταχωρητή ολίσθησης χρησιμοποιείται ως είσοδος σ’ έναν (μη-γραμμικό) αλγόριθμο 
κρυπτογράφησης μπλοκ, EΒ. Ο χαμηλής τάξης χαρακτήρας από την έξοδο του EB γίνεται ο 
επόμενος χαρακτήρας κλειδιού, ki+1, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον επόμενο χαρακτήρα 
του μηνύματος, mi+1. Δεδομένου ότι μετά από τις πρώτες λίγες επαναλήψεις η είσοδος στον 
αλγόριθμο εξαρτάται μόνο από το κρυπτογράφημα, το σύστημα είναι αυτοσυγχρονιζόμενο.

17.5 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΔΗΜOΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟY
Το σκεπτικό των κρυπτοσυστημάτων δημόσιου κλειδιού πρωτοπαρουσιάστηκε το 1976 από 
τους Diffi  e και Hellman [12]. Στα συμβατικά κρυπτοσυστήματα, ο αλγόριθμος κρυπτογρά-
φησης είναι κοινοποιήσιμος, εφόσον η ασφάλεια του συστήματος εξαρτάται από ένα μυστικό 
κλειδί. Το ίδιο κλειδί χρησιμοποιείται τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την απο-
κρυπτογράφηση. Τα κρυπτοσυστήματα δημόσιου κλειδιού χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά 
κλειδιά, το ένα για κρυπτογράφηση και το άλλο για αποκρυπτογράφηση. Στα κρυπτοσυστή-
ματα δημόσιου κλειδιού, όχι μόνο ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης, αλλά επίσης και το κλειδί 

Σχήμα 17.16 Κατάσταση κρυπτογράφησης με ανάδραση.

Κρυπτογράφηση 
Αποκρυπτογράφηση

Καταχωρητής 
ολίσθησης

Καταχωρητής 
ολίσθησης



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17:  Κρυπτογράφηση και Αποκρυπτογράφηση 33

κρυπτογράφησης μπορούν να δημοσιο-
ποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια του συστήματος. Μάλιστα, 
είχε προταθεί η δημιουργία ενός ελεύ-
θερα προσβάσιμου καταλόγου, παρό-
μοιου με τον τηλεφωνικό κατάλογο, ο 
οποίος θα περιείχε τα κλειδιά κρυπτο-
γράφησης όλων των «συνδρομητών». 
Το μόνο που κρατείται μυστικό είναι το 
κλειδί αποκρυπτογράφησης του κάθε 
χρήστη. Το Σχήμα 17.17 απεικονίζει 
ένα τέτοιο σύστημα. Τα σημαντικά χα -
ρακτηριστικά ενός κρυπτοσυστήματος 
δημόσιου κλειδιού είναι:

1. O αλγόριθμος κρυπτογράφησης 
EK και ο αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης DK είναι αντιστρεπτοί μετασχηματισμοί επί 
του ανοιχτού κειμένου (M) ή του κρυπτογραφήματος (C ), οριζόμενοι από το κλειδί K. 
Δηλαδή, για κάθε K και M, εάν C = EK (M ), τότε M = DK (C ) = DK [EK (M)].

2. Για κάθε K, τα EK και DK είναι εύκολο να υπολογιστούν.
3. Για κάθε K, ο υπολογισμός του DK από το EK είναι υπολογιστικώς μη-βατός.
Ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ δύο μερών (συνδρο-

μητών) που δεν έχουν συναντηθεί ή επικοινωνήσει ποτέ πριν. Για παράδειγμα, όπως βλέπετε 
στο Σχήμα 17.17, ο συνδρομητής A μπορεί να στείλει ένα μήνυμα M στο συνδρομητή B εντο-
πίζοντας το κλειδί κρυπτογράφησης του B στον κατάλογο και εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο 
κρυπτογράφησης, EB, για να παράγει το κρυπτογράφημα C = EB (M ), το οποίο και μεταδίδει 
κατόπιν μέσω του δημόσιου καναλιού. Ο συνδρομητής B είναι το μόνο μέρος που μπορεί 
να αποκρυπτογραφήσει το C, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης DB, για να 
παράγει το M = DB (C ).

17.5.1  Πιστοποίηση Υπογραφής με Κρυπτοσύστημα Δημόσιου Κλειδιού
Το Σχήμα 17.18 απεικονίζει τη χρήση ενός κρυπτοσυστήματος δημόσιου κλειδιού για την 
πιστοποίηση υπογραφής (signature authentication). Ο συνδρομητής A «υπογράφει» το 
μήνυμά του εφαρμόζοντας κατ’ αρχάς το δικό του αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης, DA, στο 
μήνυμα, έτσι ώστε να παράγει το S = DA (M) = E −1

A(M ). Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τον 
αλγόριθμο κρυπτογράφησης EB του συνδρομητή B για να κρυπτογραφήσει το S, παράγοντας 
το C = EB (S) = EB [E −1

A(M)], το οποίο και μεταδίδει μέσω ενός δημόσιου καναλιού. Όταν ο 
συνδρομητής B λάβει το C, κατ’ αρχάς το αποκρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας τον ιδιωτικό 
του αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης, DB, παράγοντας το DB (C ) = E −1

A(M). Κατόπιν εφαρμό-
ζει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης του συνδρομητή A για να παράγει το EA [E −1

A(M )] = M.
Εάν το αποτέλεσμα είναι ένα κατανοητό μήνυμα, πρέπει να προέρχεται από το συνδρο-

μητή A, εφόσον κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να ξέρει το μυστικό κλειδί αποκρυπτογράφη-
σης του A για να παράγει το S = DA (M ). Παρατηρήστε ότι το S είναι εξαρτώμενο τόσο από 
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το μήνυμα όσο και από τον υπογράφοντα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφενός ο B μπορεί 
να είναι σίγουρος ότι το μήνυμα που έλαβε προήλθε πράγματι από τον A και αφετέρου ο A 
μπορεί να είναι σίγουρος ότι κανείς άλλος δεν θα μπορεί να αποδώσει οποιοδήποτε ξένο ή 
πλαστό μήνυμα στο άτομό του.

17.5.2 Μία Μονόδρομη Συνάρτηση με Kρυφή Είσοδο
Τα κρυπτοσυστήματα δημόσιου κλειδιού βασίζονται στο σκεπτικό των μονόδρομων συναρ-
τήσεων με κρυφή είσοδο. Ας ορίσουμε κατ’ αρχάς τι είναι μια μονόδρομη συνάρτηση: μία 
εύκολα υπολογιζόμενη συνάρτηση, της οποίας η αντίστροφη είναι υπολογιστικώς ανέφικτο 
να βρεθεί. Δείτε, για παράδειγμα, τη συνάρτηση y = x5 + 12x3 + 107x + 123. Είναι προφανές 
ότι, δοθέντος του x, το y είναι εύκολο να υπολογιστεί· ωστόσο, δοθέντος του y, το x είναι σχε-
τικά δύσκολο να υπολογιστεί. Μια μονόδρομη συνάρτηση με κρυφή είσοδο (trapdoor one-way 
function) είναι μια μονόδρομη συνάρτηση, της οποίας η αντίστροφη είναι εύκολο να υπολο-
γιστεί εάν είναι γνωστά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σχεδίαση της συνάρτησης. Όμοια με μια κρυφή είσοδο, τέτοιες συναρτήσεις είναι εύκολο να 
χρησιμοποιηθούν προς τη μια κατεύθυνση. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει ειδική πληροφόρηση, 
η αντίστροφη διαδικασία απαιτεί ασύλληπτα πολύ χρόνο. Θα εφαρμόσουμε το σκεπτικό της 
κρυφής εισόδου στην Ενότητα 17.5.5, όταν θα περιγράψουμε το σχήμα των Merkle-Hellman.

17.5.3 Το Σχήμα Κρυπτογράφησης των Rivest-Shamir-Adelman 
Στο σχήμα κρυπτογράφησης των Rivest-Shamir-Adelman, ευρέως γνωστό ως RSA, τα μηνύ-
ματα αναπαρίστανται κατ’ αρχάς ως ακέραιοι στο πεδίο τιμών (0, n – 1). Κάθε χρήστης επιλέ-
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γει τη δική του τιμή για το n και ένα άλλο ζεύγος θετικών ακεραίων e και d, με τον τρόπο που 
θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Ο χρήστης τοποθετεί το δικό του κλειδί κρυπτογράφησης, 
το ζεύγος αριθμών (n, e), στο δημόσιο κατάλογο. Το κλειδί αποκρυπτογράφησης αποτελείται 
από το ζεύγος αριθμών (n, d), εκ των οποίων ο d κρατείται μυστικός. Η κρυπτογράφηση ενός 
μηνύματος M και η αποκρυπτογράφηση ενός κρυπτογραφήματος C ορίζονται ως εξής:

 
Κρυπτογράφηση: 

Αποκρυπτογράφηση   (17.32)

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι εύκολο να υπολογιστούν και το αποτέλεσμα της καθεμιάς 
είναι ένας ακέραιος στο πεδίο τιμών (0, n - 1). Στο RSA, το n υπολογίζεται επιλέγοντας δύο 
μεγάλους πρώτους αριθμούς, p και q, και πολλαπλασιάζοντάς τους μαζί:

   (17.33)
Το n κοινοποιείται σε όλους, αλλά οι πρώτοι αριθμοί p και q παραμένουν μυστικοί  (η παρα-
γοντοποίηση του n για την  εύρεσή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη). Στη συνέχεια σχηματίζε-
ται η συνάρτηση � (totient) του Euler 

   (17.34)

H �(n) έχει την ενδιαφέρουσα ιδιότητα [12] ότι, για οποιονδήποτε ακέραιο X στο πεδίο τιμών 
(0, n -1) και οποιονδήποτε ακέραιο k,

   (17.35)

Συνεπώς, ενώ όλες οι άλλες αριθμητικές πράξεις γίνονται με αριθμητική modulo-n, οι πρά-
ξεις στον εκθέτη γίνονται με αριθμητική modulo-�(n). Επιλέγεται τυχαία ένας μεγάλος ακέ-
ραιος, d, τέτοιος ώστε να είναι σχετικά πρώτος με τον �(n), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
οι �(n) και d δεν πρέπει να έχουν άλλους κοινούς διαιρέτες εκτός του 1, και εκφράζεται ως

   (17.36)

όπου gcd ο μέγιστος κοινός διαιρέτης. Οποιοσδήποτε πρώτος αριθμός μεγαλύτερος από το 
μεγαλύτερο των (p, q) αρκεί. Τότε ο ακέραιος e, όπου 0 < e < �(n), μπορεί να βρεθεί από τη 
σχέση

   (17.37)

η οποία, βάσει της Εξίσωσης (17.35), είναι ταυτόσημη με την επιλογή των e και d με τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τη σχέση

   (17.38)
Συνεπώς,

   (17.39)

και η διαδικασία αποκρυπτογράφησης λειτουργεί σωστά. Δοθέντος ενός κλειδιού κρυπτο-
γράφησης (n, e), ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε ένας κρυπταναλυτής να επιχειρήσει 
να σπάσει τον κώδικα είναι η παραγοντοποίηση του n στους p και q, ο υπολογισμός του �(n) 
= (p – 1)(q – 1) και κατόπιν ο υπολογισμός του d από την Εξίσωση (17.37). Όλα αυτά μπο-
ρούν να γίνουν με σχετική ευκολία, εκτός από την παραγοντοποίηση του n.

Το σχήμα RSA βασίζεται στο γεγονός ότι είναι εύκολο να παραχθούν δύο μεγάλοι πρώ-
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τοι αριθμοί, p και q, και να πολλαπλασιαστούν μαζί, ενώ είναι πολύ πιο δύσκολο να παρα-
γοντοποιηθεί το αποτέλεσμα. Συνεπώς, το γινόμενο μπορεί να δημοσιοποιηθεί ως μέρος του 
κλειδιού κρυπτογράφησης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης των παραγόντων του, 
πράγμα το οποίο θα οδηγούσε στην αποκάλυψη του κλειδιού αποκρυπτογράφησης που αντι-
στοιχεί στο κλειδί κρυπτογράφησης. Φροντίζοντας ώστε ο καθένας από τους παράγοντες να 
έχει περίπου μήκος 100 ψηφίων, ο πολλαπλασιασμός μπορεί να εκτελεστεί σε κλάσματα του 
δευτερολέπτου, αλλά μια εξαντλητική διαδικασία παραγοντοποίησης του αποτελέσματος θα 
απαιτούσε δισεκατομμύρια χρόνια [2].

17.5.3.1 Χρήση του RSA 
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα που παρατίθεται στο [13], έστω p = 47, q = 59. Επομέ-

νως, n = pq = 2773 και �(n) = (p – 1)(q - 1) = 2668. Η παράμετρος d επιλέγεται με τρόπο ώστε 
να είναι σχετικά πρώτη με το �(n). Για παράδειγμα, ας επιλέξουμε d = 157. Στη συνέχεια, η 
τιμή του e υπολογίζεται ως εξής (οι λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα):

ed modulo �(n) = 1
157e modulo 2688 = 1

Συνεπώς, e = 17. Ας χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το ακόλουθο ανοιχτό κείμενο:

ITS ALL GREEK TO ME
Αντικαθιστώντας το κάθε γράμμα μ’ έναν διψήφιο αριθμό στο πεδίο τιμών (01, 26), ο οποίος 
αντιστοιχεί στη θέση του γράμματος στο αλφάβητο, και κωδικοποιώντας τα κενά διαστήματα 
ως 00, το προς κρυπτογράφηση μήνυμα μπορεί να γραφεί ως

0920 1900 0112 1200 0718 0505 1100 2015 0013 0500
Κάθε μήνυμα πρέπει να εκφράζεται ως ένας ακέραιος στο πεδίο τιμών (0, n – 1)· συνεπώς, 
για το συγκεκριμένο παράδειγμα, η κρυπτογράφηση μπορεί να εκτελεστεί σε μπλοκ των τεσ-
σάρων ψηφίων (ένα τη φορά), επειδή αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός ψηφίων που θα δίνει 
πάντα έναν αριθμό μικρότερο από n – 1 = 2772. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία (0920) του ανοι-
χτού κειμένου κρυπτογραφούνται ως εξής:

C = (M)e modulo-n = (920)17 modulo-2773 = 948

Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία για τα υπόλοιπα ψηφία του ανοιχτού κειμένου, παίρνουμε

C = 0948 2342 1084 1444 2663 2390 0778 0774 0219 1655

Για να πάρουμε το αρχικό κείμενο εφαρμόζουμε το κλειδί αποκρυπτογράφησης, ως εξής:
M = (C)157 modulo-2773

17.5.3.2 Ο Τρόπος Υπολογισμού του e
Για τον υπολογισμό του e χρησιμοποιείται μια παραλλαγή του αλγόριθμου του Ευκλείδη 

[14], ο οποίος υπολογίζει το μέγιστο κοινό διαιρέτη των �(n) και d. Κατ’ αρχάς υπολογίζουμε 
μια σειρά x0, x1, x2, …, όπου x0 = �(n), x1 = d και xi+1 = xi-1 modulo-xi, έως ότου να βρούμε 
ένα xk = 0. Τότε, gcd (x0, x1) = xk-1. Για κάθε xi υπολογίζουμε τους αριθμούς ai και bi, με 
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τρόπο ώστε xi = ai x0 + bi x1. Εάν xk-1 = 1, τότε ο bk-1 είναι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος 
του x1 modulo-x0. Εάν ο bk-1 είναι αρνητικός αριθμός, η λύση είναι bk-1 + �(n).

Παράδειγμα 17.5   Υπολογισμός του e από τα d και �(n)
Για το προηγούμενο παράδειγμα, με p = 47, q = 59, n = 2773, �(n) = 2688 και επιλεγμένη την  τιμή 157 
για το d, χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο του Ευκλείδη για να επαληθεύσουμε ότι e = 17.
Λύση

 

i xi ai bi yi

0 2668  1   0
1  157  0   1 16
2  156  1 16  1
3     1 1  17

όπου

 
Άρα

 

17.5.4 Το Πρόβλημα του Σακιδίου
Το πρόβλημα του σακιδίου (knapsack problem) είναι ένα κλασικό πρόβλημα συνδυαστικής 
βελτιστοποίησης. Το σακίδιο (Σχήμα 17.19) είναι γεμάτο μ’ ένα υποσύνολο αντικειμένων, 
τα οποία υποδεικνύονται στο σχήμα με το βάρος τους σε γραμμάρια. Δοθέντος του βάρους 
του γεμάτου σακιδίου (η κλίμακα είναι βαθμονομημένη έχοντας ήδη αφαιρέσει το βάρος του 
άδειου σακιδίου), το πρόβλημα ζητά να βρεθούν ποια αντικείμενα περιέχονται στο σακίδιο. 
Για το απλό παράδειγμα του Σχήματος 17.19, η λύση είναι εύκολο να βρεθεί διά της μεθόδου 
«δοκιμή και λάθος». Ωστόσο, εάν το σύνολο των πιθανών αντικειμένων ανέρχεται σε 100 
αντί για 10, η λύση του προβλήματος μπορεί να γίνει υπολογιστικώς ανέφικτη.

Εδώ θα εκφράσουμε το πρόβλημα του σακιδίου με όρους ενός διανύσματος σακιδίου και 
ενός διανύσματος δεδομένων. Το διάνυσμα σακιδίου είναι μια n-άδα διακριτών ακεραίων 
(ανάλογη με το σύνολο των πιθανών αντικειμένων στο σακίδιο)

  

To διάνυσμα δεδομένων είναι μια n-άδα δυαδικών συμβόλων 

  
Το σακίδιο, S, είναι το άθροισμα ενός υποσυνόλου των στοιχείων του διανύσματος σακιδίου:

 

   

όπου xi = 0, 1  (17.40)
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Το πρόβλημα του σακιδίου μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Δοθέντος του S και γνωρίζο-
ντας το a, ζητείται να υπολογιστεί το x.

Παράδειγμα 17.6   Το Πρόβλημα του Σακιδίου
Με δεδομένα τα a = 1, 2, 4, 8, 16, 32 και S = ax = 26, βρείτε το x.

Λύση
Σ’ αυτό το παράδειγμα, το x δείχνει να είναι η δυαδική αναπαράσταση του S. Η μετατροπή από δεκαδικό 
σε δυαδικό γίνεται ευκολότερη εάν το a εκφραστεί ως 20, 21, 22, 23, 24, 25. Το διάνυσμα δεδομένων x 
μπορεί να βρεθεί εύκολα, επειδή το a σ’ αυτό το παράδειγμα είναι υπεραυξητικό, πράγμα το οποίο σημαί-
νει ότι κάθε στοιχείο της n-άδας a είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των προηγούμενων στοιχείων της. 
Δηλαδή,

 
–

 (17.41)

Όταν το a είναι υπεραυξητικό, η λύση για το x ξεκινά με xn = 1 εάν S ≥ an, (διαφορετικά xn = 0) και 
συνεχίζεται σύμφωνα με τη σχέση

 διαφορετικά

εάν

 
 (17.42)

όπου i = n – 1, n – 2, ..., 1. Από την Εξίσωση (17.42) εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε το x = 0 1 0 1 1 0.

Σχήμα 17.19 Το πρόβλημα του σακιδίου.

Κιλά

Κιλά



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17:  Κρυπτογράφηση και Αποκρυπτογράφηση 39

Παράδειγμα 17.7   Το Πρόβλημα του Σακιδίου, Ξανά
Με δεδομένο το a = 171, 197, 459, 1191, 2410, 4517 και S = ax = 3798, βρείτε το x.
Λύση 
Όπως και στο Παράδειγμα 17.6, το a είναι υπεραυξητικό· συνεπώς μπορούμε να υπολογίσουμε το x 
χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (17.42), η οποία και σ’ αυτή την περίπτωση δίνει

x = 0 1 0 1 1 0

17.5.5   Ένα Κρυπτοσύστημα Δημόσιου Κλειδιού Βασιζόμενο στο Πρόβλημα 
του Σακιδίου, Αλλά με Κρυφή Είσοδο

Το σύστημα που θα περιγράψουμε εδώ, γνωστό και ως σχήμα των Merkle-Hellman [15], 
βασίζεται στο σχηματισμό ενός διανύσματος σακιδίου το οποίο δεν έχει την ιδιότητα του 
υπεραυξητικού και, κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο να λυθεί. Ωστόσο, ένα βασικό στοιχείο 
αυτού του προβλήματος σακιδίου είναι μια κρυφή είσοδος, η οποία δίνει σ’ έναν εξουσιοδο-
τημένο χρήστη τη δυνατότητα να το λύσει.

Κατ’ αρχάς σχηματίζουμε μια υπεραυξητική n-άδα a'. Στη συνέχεια επιλέγουμε έναν 
πρώτο αριθμό, M, τέτοιο ώστε

   (17.43)

Επιλέγουμε επίσης έναν τυχαίο αριθμό W, όπου 1 < W < M και σχηματίζουμε τον W –1 ώστε 
να ικανοποιεί την ακόλουθη σχέση:

   (17.44)
το διάνυσμα a', καθώς και οι αριθμοί M, W και W –1, κρατούνται μυστικά. Στη συνέχεια, σχη-
ματίζουμε το a με στοιχεία από το a', ως εξής:

 ai � Wa ¿j modulo-M   (17.45)
Ο σχηματισμός του a χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (17.45) ισοδυναμεί με το σχηματισμό 
ενός διανύσματος σακιδίου με κρυφή είσοδο. Όταν πρόκειται να μεταδοθεί ένα διάνυσμα 
δεδομένων x, πολλαπλασιάζουμε το x επί το a, παίρνοντας ως αποτέλεσμα τον αριθμό S, ο 
οποίος και στέλνεται μέσω του δημόσιου καναλιού. Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (17.45), 
το S μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

  
 (17.46)

O εξουσιοδοτημένος χρήστης λαμβάνει το S και, χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (17.44), το 
μετατρέπει στο S':

    

  

(17.47)
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Εφόσον ο εξουσιοδοτημένος χρήστης γνωρίζει το υπεραυξητικό διάνυσμα a' που κρατεί-
ται μυστικό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το S' για να βρει το x.

17.5.5.1 Χρήση του Κρυπτοσυστήματος Merkle-Hellman 
Υποθέστε ότι ο χρήστης A θέλει να κατασκευάσει ένα ζεύγος δημόσιας και ιδιωτικής 

συνάρτησης κρυπτογράφησης για λογαριασμό του. Παίνει κατ’ αρχάς το υπεραυξητικό διά-
νυσμα a' = (171, 197, 459, 1191, 2410, 4517)

  

Στη συνέχεια επιλέγει έναν πρώτο αριθμό M μεγαλύτερο από 8945 και έναν τυχαίο αριθμό W, 
όπου 1 ≤ W < M και υπολογίζει τον W –1 ώστε να ικανοποιεί τη σχέση WW –1 = 1 modulo-M.

Επιλογή M = 9109
επιλογή W = 2251         αυτά κρατούνται μυστικά
οπότε W –1= 1388

Στη συνέχεια σχηματίζει το διάνυσμα σακιδίου με κρυφή είσοδο:

  
Ο χρήστης A δημοσιοποιεί το διάνυσμα a, το οποίο δεν είναι υπεραυξητικό. Ας υποθέσουμε 
τώρα ότι ο χρήστης B θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον χρήστη A.

Εάν το προς μετάδοση μήνυμα είναι x = 0 1 0 1 1 0, ο χρήστης B σχηματίζει το
S = ax = 14,165 και το στέλνει στο χρήστη A

Ο χρήστης A, αφού λάβει το S, το μετατρέπει στο S':

  

Χρησιμοποιώντας το S' = 3798 και το υπεραυξητικό διάνυσμα a', ο χρήστης A μπορεί εύκολα 
να υπολογίσει το x.

Σήμερα, το σχήμα κρυπτογράφησης των Merkle-Hellman έχει σπάσει [16], γεγονός το 
οποίο μας αφήνει μόνο με τον RSA, καθώς και ορισμένα άλλα σχήματα που θα εξετάσουμε 
παρακάτω, ως χρήσιμους αλγόριθμους για την υλοποίηση κρυπτοσυστημάτων δημόσιου 
κλειδιού.

17.6 ΤΟ PRETTY GOOD PRIVACY
Το Pretty Good Privacy (PGP) είναι λογισμικό ασφάλειας, το οποίο δημιουργήθηκε από τον 
Phil Zimmerman [17] και κυκλοφόρησε το 1991 με τη μορφή λογισμικού ελεύθερης διανο-
μής (shareware). Έκτοτε, καθιερώθηκε ως de facto πρότυπο για την κρυπτογράφηση αρχείων 
και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απολαμβάνοντας ευρύτατη δημοτικότητα από την 
έκδοση 2.6 και μετά, το PGP παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο έως ότου έγινε διαθέσιμη 
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η έκδοση 5.0 (η οποία είναι συμβατή με την έκδοση 2.6). Ο Πίνακας 17.9 παρουσιάζει τους 
αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στο PGP 2.6, 5.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις. 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 17.9, το PGP χρησιμοποιεί αρκετούς αλγόριθμους κρυ-
πτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που βασίζονται στη χρήση ιδιωτικού και 
δημόσιου κλειδιού. Για την κρυπτογράφηση του μηνύματος χρησιμοποιείται ένας αλγόριθ-
μος ιδιωτικού κλειδιού (για τον οποίο παράγεται ένα νέο κλειδί συνόδου [session key] σε 
κάθε σύνοδο) . Οι αλγόριθμοι ιδιωτικού κλειδιού που υποστηρίζονται από το PGP είναι οι 
IDEA (International Data Encryption Algorithm), Triple-DES (Data Encryption Standard) 
και CAST (το όνομά του προέρχεται από τα αρχικά των επινοητών του, Carlisle Adams και 
Staff ord Tavares [19]). Για την κρυπτογράφηση κάθε κλειδιού συνόδου χρησιμοποιείται ένας 
αλγόριθμος δημόσιου  κλειδιού. Οι αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού που υποστηρίζονται από 
το PGP είναι ο RSA (τον οποίο περιγράψαμε στην Ενότητα 17.5.3) και ο αλγόριθμος των 
Diffi  e-Hellman.

Αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία ψηφιακών 
υπογραφών. Το PGP έκδοση 5.0 χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο DSA (Digital Signature Algo-
rithm), του οποίου οι προδιαγραφές ορίζονται στο πρότυπο DSS (Digital Signature Standard) 
του NIST. Το PGP έκδοση 2.6 χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο RSA για τις ψηφιακές υπογραφές 
του. Εάν το διαθέσιμο κανάλι δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για ανταλλαγή κλει-
διών, είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος δημόσιου κλειδιού. Εάν είναι 
διαθέσιμο ένα ασφαλές κανάλι, τότε προτιμάται η κρυπτογράφηση με ιδιωτικό κλειδί, επειδή 
παρέχει συνήθως μεγαλύτερη ταχύτητα έναντι των συστημάτων δημόσιου κλειδιού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.9 Αλγόριθμοι που Χρησιμοποιούνται στα PGP 2.6, PGP 5.0 και Μεταγενέστερες Εκδόσεις 

Λειτουργία Αλγόριθμοι 
στο PGP 2.6 [17]

Αλγόριθμοι στο PGP 5.0
και Μεταγενέστερες Εκδόσεις [18]

Κρυπτογράφηση του μηνύματος με 
χρήση αλγόριθμου ιδιωτικού κλειδιού 
και ιδιωτικού κλειδιού συνόδου

IDEA Triple-DES, CAST, ή IDEA

Κρυπτογράφηση του ιδιωτικού κλειδιού 
συνόδου με χρήση αλγόριθμου δημό-
σιου κλειδιού

RSA RSA ή Diffi  e-Hellman 
(παραλλαγή Elgamal)

Ψηφιακή υπογραφή RSA RSA και το πρότυπο που υιοθετήθηκε από 
το NIST1 για τις ψηφιακές υπογραφές 
(DSS2)

Χρήση συνάρτησης κατακερματισμού 
(hash) για τη δημιουργία της σύνοψης 
μηνύματος (message digest) που χρη-
σιμοποιείται σε ψηφιακές υπογραφές

MD5 SHA-1

1  National Institute of Standards και Technology (Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας, υπάγεται στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου των ΗΠΑ).

2 Το επιλεγμένο από το NIST πρότυπο για ψηφιακές υπογραφές.
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Η διαδικασία που χρησιμοποιεί το PGP 2.6 για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων απεικο-
νίζεται στο Σχήμα 17.20. Το κείμενο του αρχικού μηνύματος συμπιέζεται με τον αλγόριθμο 
ZIP πριν από την κρυπτογράφηση. Το PGP χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο ZIP που ανέπτυξαν 
οι Jean-Loup Gailly, Mark Alder και Richard B. Wales [18]. Εάν το συμπιεσμένο κείμενο έχει 
μικρότερο μέγεθος από το αρχικό κείμενο, τότε κρυπτογραφείται το συμπιεσμένο κείμενο· 
διαφορετικά, κρυπτογραφείται το αρχικό κείμενο.

Τα μικρά αρχεία (με μέγεθος περίπου 30 χαρακτήρες στην περίπτωση των ASCII αρχείων) 
δεν ωφελούνται από τη συμπίεση. Επιπρόσθετα, το PGP αναγνωρίζει τα αρχεία που έχουν 
ήδη συμπιεστεί με χρήση δημοφιλών μεθόδων/εργαλείων συμπίεσης, όπως το PKZIP, και δεν 
επιχειρεί να τα συμπιέσει. Η συμπίεση δεδομένων εξαλείφει τις πλεονασματικές ακολουθίες 
χαρακτήρων (strings) που υπάρχουν σ’ ένα αρχείο και παράγει μια πιο ομοιόμορφη κατανομή 
χαρακτήρων. Το αποτέλεσμα της συμπίεσης είναι ένα αρχείο μικρότερου μεγέθους, πράγμα 
το οποίο μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την κρυπτογράφηση, την αποκρυπτογράφηση 
και τη μετάδοση ενός αρχείου· ωστόσο, η συμπίεση είναι επίσης ευεργετική επειδή μπορεί 
να δυσχεράνει ορισμένες κρυπταναλυτικές επιθέσεις, οι οποίες αξιοποιούν τον πλεονασμό. 
Εάν ένα αρχείο πρόκειται να υποστεί συμπίεση, αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί πριν από την 
κρυπτογράφηση (ποτέ μετά). Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Επειδή ένας καλός αλγόριθμος 
κρυπτογράφησης παράγει ένα κρυπτογράφημα με σχεδόν ομοιόμορφη στατιστική κατανομή 
χαρακτήρων· επομένως, εάν ο αλγόριθμος συμπίεσης εφαρμοζόταν μετά από μια τέτοια 
διαδικασία κρυπτογράφησης, θα είχε ως αποτέλεσμα μηδενική συμπίεση. Εάν ένα κρυπτο-
γράφημα μπορεί να συμπιεστεί, αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης που το 
παρήγαγε ήταν τουλάχιστον ανεπαρκής. Ένας αλγόριθμος συμπίεσης δεν θα πρέπει να μπορεί 

Σχήμα 17.20 Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας που χρησιμοποιεί το PGP.

Ανοιχτό
κείμενο

Το κλειδί 
συνόδου 

κρυπτογρα-
φημένο με τον 

RSA

Εάν το αρχείο 
συμπιέστηκε, 

αποσυμπιέζεται 
με τον αλγόριθμο 

ZIP

128-bit κλειδί συνό-
δου δημιουργημένο 

από γεννήτρια ψευδοτυ-
χαίων αριθμών

Δημόσιο κλειδί 
RSA του παραλήπτη

Ιδιωτικό κλειδί 
RSA του παραλήπτη

Μ
η-ασφαλές κανάλι

Ανά-
κτηση του 
αρχικού 

αρχείου με 
το μη-κρυ-
πτογρα-
φημένο 
κείμενο

Το κρυπτογραφη-
μένο κλειδί συνόδου 
αποκρυπτογραφείται 
χρησιμοποιώντας το 
ιδιωτικό κλειδί RSA 

του παραλήπτη

Το κρυπτογρά-
φημα αποκρυ-
πτογραφείται 

χρησιμοποιώντας 
τον αλγόριθμο 

IDEA

Εάν είναι συμπι-
έσιμο, το αρχείο 

συμπιέζεται με τον 
αλγόριθμο ZIP

Το ανοιχτό κεί-
μενο κρυπτο-
γραφημένο με 
τον αλγόριθμο 

IDEΑ

Αλγόριθμος RSA (το 
κλειδί συνόδου κρυπτο-
γραφείται χρησιμοποι-

ώντας το δημόσιο κλειδί 
του παραλήπτη)
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να εντοπίζει μοτίβα πλεονασμού σε κείμενο το οποίο κρυπτογραφήθηκε μ’ έναν καλό αλγό-
ριθμο κρυπτογράφησης.

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 17.20, το PGP 2.6 ξεκινά την κρυπτογράφηση ενός 
αρχείου με τη δημιουργία ενός 128-bit κλειδιού συνόδου (session key), χρησιμοποιώντας μια 
γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών. Το παραγόμενο συμπιεσμένο αρχείο (με το μη-κρυπτο-
γραφημένο κείμενο) κρυπτογραφείται κατόπιν με τον αλγόριθμο ιδιωτικού κλειδιού IDEA, ο 
οποίος χρησιμοποιεί αυτό το τυχαίο κλειδί συνόδου. Στη συνέχεια, το τυχαίο κλειδί συνόδου 
κρυπτογραφείται με τον αλγόριθμο δημόσιου κλειδιού RSA, χρησιμοποιώντας το δημόσιο 
κλειδί του παραλήπτη. Το κρυπτογραφημένο κατά RSA κλειδί συνόδου και το κρυπτογραφη-
μένο κατά IDEA αρχείο στέλνονται στον παραλήπτη. Για να διαβάσει το αρχείο, ο παραλή-
πτης αποκρυπτογραφεί κατ’ αρχάς το κρυπτογραφημένο κλειδί συνόδου με τον αλγόριθμο 
RSA, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη. Στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί 
το κρυπτογραφημένο αρχείο με τον αλγόριθμο IDEA, χρησιμοποιώντας το αποκρυπτογρα-
φημένο κλειδί συνόδου. Αφού αποσυμπιέσει το αρχείο, ο παραλήπτη μπορεί να διαβάσει το 
κείμενο.

17.6.1 Οι Κώδικες Triple-DES, CAST και IDEA
Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 17.9, το PGP υποστηρίζει τρεις κώδικες μπλοκ για την κρυ-
πτογράφηση των μηνυμάτων: Triple-DES, CAST και IDEA. Και οι τρεις κρυπτογραφικοί 
κώδικες επενεργούν σε μπλοκ του ανοιχτού και του κρυπτογραφημένου κειμένου, μεγέθους 
64 bit έκαστο. Ο Triple-DES έχει μέγεθος κλειδιού 168 bits, ενώ οι CAST και IDEA χρησι-
μοποιούν κλειδιά μεγέθους 128 bits.

17.6.1.1 Περιγραφή του Triple-DES
Το πρότυπο κρυπτογράφησης δεδομένων DES που περιγράψαμε στην Ενότητα 17.3.5 

χρησιμοποιείται από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, αλλά υπήρξαν φωνές που εξέφρασαν 
ανησυχίες για το κατά πόσον είναι ασφαλές, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους κλειδιού (56 
bits) που χρησιμοποιεί. Με το Triple-DES, το προς κρυπτογράφηση μήνυμα περνά από τον 
αλγόριθμο DES 3 φορές (η δεύτερη λειτουργία του DES εκτελείται σε κατάσταση αποκρυ-
πτογράφησης)· κάθε λειτουργία εκτελείται μ’ ένα διαφορετικό 56-bit κλειδί. Όπως απεικο-
νίζεται στο Σχήμα 17.21, η διαδικασία αυτή δίνει το αποτέλεσμα που θα είχε η χρήση ενός 
κλειδιού μήκους 168 bit.

17.6.1.2 Περιγραφή του CAST
CAST είναι το όνομα μιας οικογένειας κρυπτογραφικών κωδίκων μπλοκ που ανέπτυξαν 

οι Adams και Tavares [19]. Το PGP έκδοση 5.0 χρησιμοποιεί μια έκδοση του CAST γνω-
στή ως CAST5, ή CAST-128. Αυτή η έκδοση χρησιμοποιεί μέγεθος μπλοκ 64 bits και μήκος 
κλειδιού 128 bits. Ο αλγόριθμος CAST χρησιμοποιεί έξι μετασχηματισμούς S-box με 8-bit 
είσοδο και 32-bit έξοδο. Συγκριτικά, το DES χρησιμοποιεί οκτώ S-box με 6-bit είσοδο και 
4-bit έξοδο. Τα S-box που χρησιμοποιούνται στο Cast-128 σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να 
παρέχουν μετασχηματισμούς υψηλής μη-γραμμικότητας, γεγονός το οποίο καθιστά αυτό τον 
αλγόριθμο εξαιρετικά ανθεκτικό στην κρυπτανάλυση [11].
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17.6.1.3 Περιγραφή του IDEA
IDEA (International Data Encryption Algorithm) είναι το όνομα ενός κρυπτογραφικού 

κώδικα μπλοκ, τον οποίο ανέπτυξαν οι Xuejia Lai και James Massey [19]. Συγκεκριμένα, 
είναι ένας επαναληπτικός κρυπτογραφικός κώδικας που χρησιμοποιεί 64-bit μπλοκ και εκτε-
λεί οκτώ επαναλήψεις (γύρους) μ’ ένα 128-bit κλειδί. Η ασφάλεια του IDEA βασίζεται στην 
εκτέλεση τριών τύπων αριθμητικών πράξεων πάνω σε λέξεις των 16 bit. Οι πράξεις αυτές 
είναι πρόσθεση modulo 216, πολλαπλασιασμός modulo 216 + 1 και αποκλειστική διάζευξη bit  
προς bit (bitwise XOR). Το 128-bit κλειδί χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας επαναλη-
πτικής διαδικασίας κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης μ’ έναν τρόπο που βασίζεται 
στην αναδιάταξη. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 17.10, το αρχικό κλειδί K0 διαχωρίζεται 
σε οκτώ υποκλειδιά των 16 bit, Zx

(R), όπου x είναι ο αριθμός υποκλειδιού για το γύρο R. Έξι 
από αυτά τα υποκλειδιά χρησιμοποιούνται στο γύρο 1 και τα υπόλοιπα δύο χρησιμοποιούνται 
στο γύρο 2. Στη συνέχεια, το K0 υφίσταται περιστροφή κατά 25 bits προς τα αριστερά, δίνο-
ντας το K1, το οποίο, με τη σειρά του, διαχωρίζεται σε οκτώ υποκλειδιά· τα πρώτα 4 από αυτά 
χρησιμοποιούνται στο γύρο 2 και τα τέσσερα τελευταία στο γύρο 3. Η διαδικασία συνεχίζε-
ται, με τον τρόπο που παρουσιάζεται στον Πίνακα 17.10, δίνοντας συνολικά 52 υποκλειδιά.

Το «πρόγραμμα» παραγωγής των υποκλειδιών για κάθε γύρο παρατίθεται στον Πίνακα 
17.11, τόσο για τους γύρους κρυπτογράφησης όσο και για τους γύρους αποκρυπτογράφησης. 
Η αποκρυπτογράφηση εκτελείται όπως και η κρυπτογράφηση. Τα υποκλειδιά αποκρυπτο-
γράφησης υπολογίζονται από τα υποκλειδιά κρυπτογράφησης, με τον τρόπο που παρουσιά-
ζεται στον Πίνακα 17.11, όπου βλέπουμε ότι τα υποκλειδιά αποκρυπτογράφησης είναι είτε 
προσθετικά είτε πολλαπλασιαστικά αντίστροφα των υποκλειδιών κρυπτογράφησης.

Το μήνυμα διαχωρίζεται σε μπλοκ δεδομένων των 64 bit. Στη συνέχεια, αυτά τα μπλοκ 
διαχωρίζονται σε τέσσερα υπομπλοκ των 16 bit έκαστο: M1, M2, M3 και M4. Μια ακολουθία 
τεσσάρων τέτοιων υπομπλοκ γίνεται η είσοδος για τον πρώτο γύρο του αλγόριθμου IDEA. Ο 
αλγόριθμος χειρίζεται τα δεδομένα για συνολικά οκτώ γύρους. Κάθε γύρος χρησιμοποιεί ένα 
διαφορετικό σύνολο έξι υποκλειδιών, όπως ορίζεται στον Πίνακα 17.11. Μετά από ένα γύρο, 
εναλλάσσονται οι θέσεις του δεύτερου και τρίτου 16-bit υπομπλοκ δεδομένων.  

Μετά από την ολοκλήρωση του όγδοου γύρου, τα τέσσερα υπομπλοκ υφίστανται έναν 
τελικό μετασχηματισμό εξόδου. Για την αναπαράσταση του Zx

(R) στους Πίνακες 17.10 και 
17.11, ο αριθμός γύρου παρουσιάζεται  χωρίς παρενθέσεις, για να είναι πιο ευανάγνωστος.

Κρυπτογράφηση

Αποκρυπτογράφηση

Ανοιχτό 
κείμενο

Κρυπτογρά-
φημα

Σχήμα 17.21 Σχηματική 
αναπαράσταση της διαδι-
κασίας κρυπτογράφησης/
αποκρυπτογράφησης με το 
triple-DES.
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Κάθε γύρος αποτελείται από τα βήματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.12. Οι τελι-
κές τιμές από τα βήματα 11-14 σχηματίζουν την έξοδο του γύρου. Τα δύο εσωτερικά 16- bit 
υπομπλοκ δεδομένων (εκτός από αυτά του τελευταίου γύρου) εναλλάσσουν θέσεις και κατό-
πιν αυτά τα τέσσερα υπομπλοκ γίνονται είσοδος για τον επόμενο γύρο. Αυτή η διαδικασία 
συνεχίζεται για 8 γύρους συνολικά. Μετά από το γύρο 8, ο τελικός μετασχηματισμός εξόδου 
έχει ως εξής:

1. M1  Z1
out (πρώτο υποκλειδί του μετασχηματισμού εξόδου)

2. M2 + Z2
out

3. M3 + Z3
out

4. M4  Z4
out

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.11 Πρόγραμμα Παραγωγής Υποκλειδιών του IDEA 

Γύρος Σύνολο Υποκλειδιών
Κρυπτογράφησης

Σύνολο Υποκλειδιών 
Αποκρυπτογράφησης 

1 Z1
1 Z2

1 Z3
1 Z4

1 Z5
1 Z6

1 (Z1
out)-1 – Z2

out – Z3
out (Z4

out)-1 Z5
8 Z6

8

2 Z1
2 Z2

2 Z3
2 Z4

2 Z5
2 Z6

2 (Z1
8)-1 – Z2

8 – Z3
8 (Z4

8)-1 Z5
7 Z6

7

3 Z1
3 Z2

3 Z3
3 Z4

3 Z5
3 Z6

3 (Z1
7)-1 – Z2

7 – Z3
7 (Z4

7)-1 Z5
6 Z6

6

4 Z1
4 Z2

4 Z3
4 Z4

4 Z5
4 Z6

4 (Z1
6)-1 – Z2

6 – Z3
6 (Z4

6)-1 Z5
5 Z6

5

5 Z1
5 Z2

5 Z3
5 Z4

5 Z5
5 Z6

5 (Z1
5)-1 – Z2

5 – Z3
5 (Z4

5)-1 Z5
4 Z6

4

6 Z1
6 Z2

6 Z3
6 Z4

6 Z5
6 Z6

6 (Z1
4)-1 – Z2

4 – Z3
4 (Z4

4)-1 Z5
3 Z6

3

7 Z1
7 Z2

7 Z3
7 Z4

7 Z5
7 Z6

7 (Z1
3)-1 – Z2

3 – Z3
3 (Z4

3)-1 Z5
2 Z6

2

8 Z1
8 Z2

8 Z3
8 Z4

8 Z5
8 Z6

8 (Z1
2)-1 – Z2

2 – Z3
2 (Z4

2)-1 Z5
1 Z6

1

Μετασχηματισμός 
εξόδου Z1

out Z2
out Z3

out Z4
out (Z1

1)-1 – Z2
1 – Z3

1 (Z4
1)-1

Παράδειγμα 17.8  Ο Πρώτος Γύρος του Αλγόριθμου IDEA 
Υποθέστε ότι το προς κρυπτογράφηση μήνυμα είναι η λέξη «HI», την οποία μετασχηματίζουμε κατ’ 
αρχάς σε δεκαεξαδική μορφή. Ξεκινάμε με τον κώδικα ASCII, όπου το bit 1 είναι το λιγότερο σημαντικό 
bit (LSB). Στη συνέχεια, προσθέτουμε ένα όγδοο bit 0, το οποίο γίνεται το περισσότερο σημαντικό bit 
(MSB) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ισοτιμίας· κατόπιν, μετασχηματίζουμε τέσσερα bits 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.10 Σχηματισμός Υποκλειδιών στον Αλγόριθμο IDEA

128-bit κλειδί (διαχωρίζεται σε 
οκτώ υποκλειδιά των 16 bit) Ακολουθία των bits από την οποία παράγονται τα κλειδιά 

Z1
1 Z2

1 Z3
1 Z4

1 Z5
1 Z6

1 Z1
2 Z2

2 K0 = Αρχικό, 128-bit κλειδί
Z3

2 Z4
2 Z5

2 Z6
2 Z1

3 Z2
3 Z3

3 Z4
3 K1 = 25-bit περιστροφή του K0

Z5
3 Z6

3 Z1
4 Z2

4 Z3
4 Z4

4 Z5
4 Z6

4 K2 = 25-bit περιστροφή του K1

Z1
5 Z2

5 Z3
5 Z4

5 Z5
5 Z6

5 Z1
6 Z2

6 K3 = 25-bit περιστροφή του K2

Z3
6 Z4

6 Z5
6 Z6

6 Z1
7 Z2

7 Z3
7 Z4

7 K4 = 25-bit περιστροφή του K3

Z5
7 Z6

7 Z1
8 Z2

8 Z3
8 Z4

8 Z5
8 Z6

8 K5 = 25-bit περιστροφή του K4

Z1
out Z2

out Z3
out Z4

out Πρώτα 64 bits του K6, όπου K6 = 25-bit περιστροφή του K5
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τη φορά, διαβάζοντας την ακολουθία των bits με κατεύθυνση από το MSB προς το LSB. Συνεπώς, το 
γράμμα H του μηνύματος μετασχηματίζεται στο 0048 και το γράμμα I μετασχηματίζεται στο 0049. 

Γι’ αυτό το παράδειγμα επιλέγουμε ένα 128-bit κλειδί, K0, το οποίο εκφράζουμε ως οκτώ ομάδες, ή 
υποκλειδιά, 4 δεκαεξαδικών ψηφίων έκαστο, ως εξής: K0 = 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001, 
όπου το δεξιότερο υποκλειδί είναι το λιγότερο σημαντικό. Χρησιμοποιώντας αυτό το κλειδί και τον 
αλγόριθμο IDEA, βρίσκουμε την έξοδο του γύρου 1.
Λύση
Κατ’ αρχάς, το μήνυμα διαχωρίζεται σε 64-bit μπλοκ δεδομένων. Στη συνέχεια, κάθε ένα από αυτά τα 
μπλοκ διαχωρίζεται σε υπομπλοκ, Mi, όπου i = 1, ..., 4, με κάθε υπομπλοκ να περιέχει 16 bits, ή 4 δεκα-
εξαδικά ψηφία. Σ’ αυτό το παράδειγμα, το μήνυμα «HI» έχει μήκος μόνο 16 bits, οπότε (χρησιμοποι-
ώντας δεκαεξαδικό συμβολισμό) M1 = 4849 και M2 = M3 = M4 = 0000. Η πρόσθεση εκτελείται κατά 
modulo 216 και ο πολλαπλασιασμός εκτελείται κατά modulo 216 + 1. Για τον πρώτο γύρο, το προσδιο-
ρισθέν 128-bit κλειδί διαχωρίζεται σε οκτώ 16-bit υποκλειδιά ξεκινώντας από τη λιγότερο σημαντική 
ομάδα δεκαεξαδικών ψηφίων, ως εξής: Z1

(1) = 0001, Z2
(1) = 0002, Z3

(1) = 0003, Z4
(1) = 0004, Z5

(1) = 0005, 
Z6

(1) = 0006, Z1
(2) = 0007 και Z2

(2) = 0008.
Τα βήματα που παρατίθενται επιγραμματικά στον Πίνακα 17.11 δίνουν:
 1. M1  Z1 = 4849 x 0001 = 4849.
 2. M2 + Z2 = 0000 + 0002 = 0002.
 3. M3 + Z3 = 0000 + 0003 = 0003.
 4. M4  Z4 = 0000 x 0004 = 0000.
 5.  Εφαρμόζεται XOR μεταξύ των αποτελεσμάτων από το βήμα (1) και από το βήμα (3) – δηλαδή, 

4849 XOR 0003 = 484A, ως εξής:

(το δεκαεξαδικό 4849 μετατρέπεται σε δυαδικό)
(το δεκαεξαδικό 0003 μετατρέπεται σε δυαδικό)

             0100  1000  0100  1001 
XOR   0000  0000  0000  0011 

            0100  1000    0100    1010

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.12 Τα Βήματα που Εκτελούνται σε Κάθε Γύρο του IDEA 

1.  M1  Z1
(R)

2.  M2 + Z2
(R)

3.   M3 + Z3
(R)

4.   M4  Z4
(R)

5. Εφαρμόζεται XOR3 στα αποτελέσματα από τα βήματα 1 και 3.
6. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα 2 και 4.
7. Πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα από το βήμα 5 με το Z5

(R).
8. Προστίθενται τα αποτελέσματα από τα βήματα 6 και 7.
9. Πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα από το βήμα 8 με το Z6

(R).
10. Προστίθενται τα αποτελέσματα από τα βήματα 7 και 9.
11. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα 1 και 9.
12. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα 3 και 9.
13. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα 2 και 10.
14. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα 4 και 10.
3 Η πράξη XOR ορίζεται ως εξής: 0 XOR 0 = 0, 0 XOR 1 = 1, 1 XOR 0 = 1 και 1 XOR 1 = 0
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  Εκτελώντας ξανά μετατροπή σε δεκαεξαδικό, παίρνουμε την τιμή 484A (όπου το A είναι ο δεκαε-
ξαδικός συμβολισμός του δυαδικού 1010)

 6. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα (2) και (4): 0002 XOR 0000 = 0002.
 7. Το αποτέλεσμα από το βήμα (5) πολλαπλασιάζεται με το Z5: 484Α  0005 = 6971.
 8. Τα αποτελέσματα από τα βήματα (6) και (7) προστίθενται: 0002 + 6971 = 6973.
 9. Το αποτέλεσμα από το βήμα (8) πολλαπλασιάζεται με το Z6: 6973  0006 = 78B0.
 10. Τα αποτελέσματα από τα βήματα (7) και (9) προστίθενται: 6971 + 78B0 = E221.
 11. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα (1) και (9): 4849 XOR 78B0 = 30F9.
 12. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα (3) και (9): 0003 XOR 78B0 = 78B3.
 13. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα (2) και (10): 0002 XOR E221 = E223.
 14. Εφαρμόζεται XOR στα αποτελέσματα από τα βήματα (4) και (10): 0000 XOR E221 = E221.
Η έξοδος του γύρου 1 (το αποτέλεσμα από τα βήματα 11-14) είναι: 30F9 78B3 E223 E221. Πριν από την 
έναρξη του γύρου 2, εναλλάσσουν θέση οι δύο εσωτερικές λέξεις της εξόδου του γύρου 1. Κατόπιν εκτε-
λούνται επτά επιπλέον γύροι κι ένας τελικός μετασχηματισμός εξόδου.

17.6.2 Diffi  e-Hellman (Παραλλαγή Elgamal) και RSA
Για την κρυπτογράφηση του κλειδιού συνόδου, το PGP παρέχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
δύο αλγόριθμων κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού –  συγκεκριμένα, του RSA και του 
πρωτοκόλλου των Diffi  e- Hellman (στην παραλλαγή Elgamal). Το PGP προβλέπει μεγέθη 
κλειδιού από 1024 έως 4096 bits για τους αλγόριθμους RSA και Diffi  e-Hellman. Το μέγεθος 
κλειδιού των 1024 bits θεωρείται ότι παρέχει επαρκή ασφάλεια για τη διακίνηση και ανταλ-
λαγή των περισσότερων ειδών πληροφορίας. Η ασφάλεια του αλγόριθμου RSA (δείτε την 
Ενότητα 17.5.3) βασίζεται στη δυσκολία της παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων.

Το πρωτόκολλο των Diffi  e-Hellman αναπτύχθηκε από τους Whitfi eld Diffi  e, Martin E. 
Hellman και Ralph C. Merkle, το 1976 [19, 20], για την ανταλλαγή δημόσιων κλειδιών μέσω 
μη ασφαλών καναλιών. Βασίζεται στη δυσκολία του προβλήματος εύρεσης του διακριτού 
λογάριθμου για πεπερασμένα σώματα [21]. Υποθέτει ότι είναι υπολογιστικώς ανέφικτος ο 
υπολογισμός του gab όταν είναι γνωστά μόνο τα ga και gb. Η κατατεθειμένη στην αρμόδια 
υπηρεσία των ΗΠΑ ευρεσιτεχνία υπ’ αριθμόν 4,200,770, η οποία έληξε το 1997, περιγράφει 
το πρωτόκολλο των Diffi  e-Hellman και παραλλαγές του, όπως η Elgamal. Η παραλλαγή 
Elgamal, την οποία ανέπτυξε ο Taher Elgamal, αποτελεί μια επέκταση του πρωτοκόλλου 
Diffi  e-Hellman, η οποία επιτρέπει τη χρήση του για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων. Το PGP 
χρησιμοποιεί την παραλλαγή Elgamal του πρωτοκόλλου Diffi  e-Hellman για την κρυπτογρά-
φηση του κλειδιού συνόδου.

17.6.2.1 Περιγραφή του Πρωτοκόλλου Diffi  e-Hellman, Παραλλαγή Elgamal 
Το εν λόγω πρωτόκολλο εμπεριέχει δύο παραμέτρους συστήματος, τις n και g, οι οποίες 

είναι αμφότερες δημοσιοποιήσιμες. Η παράμετρος n είναι ένας μεγάλος πρώτος αριθμός, ενώ 
η παράμετρος g είναι ένας ακέραιος μικρότερος από τον n, ο οποίος διαθέτει την ακόλουθη 
ιδιότητα: για κάθε αριθμό p μεταξύ των 1 και n - 1 (συμπεριλαμβανομένων και αυτών), υπάρ-
χει μια δύναμη k του g τέτοια ώστε gk = p mod n. Ακολουθεί μια περιγραφή του σχήματος 
κρυπτογράφησης Elgamal [19, 21], το οποίο επιτρέπει στο χρήστη B να στείλει ένα μήνυμα 
στο χρήστη A:
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•  Ο χρήστης A επιλέγει τυχαία έναν μεγάλο ακέραιο, a (αυτό είναι το ιδιωτικό κλειδί του 
χρήστη A).

•  Το δημόσιο κλειδί του χρήστη A υπολογίζεται ως εξής: y = ga mod n.
•  Ο χρήστης B θέλει να στείλει ένα μήνυμα M στο χρήστη A. Ο χρήστης B παράγει κατ’ 

αρχάς έναν τυχαίο αριθμό k, μικρότερο από τον n.
•  Ο χρήστης B υπολογίζει τα ακόλουθα:
  y1 = gk mod n
  y2 = M  (yk mod n) (θυμηθείτε ότι το y είναι το δημόσιο κλειδί του χρήστη A).
•  Ο χρήστης B στέλνει το κρυπτογράφημα (y1, y2) στο χρήστη A.
• Αφού λάβει το κρυπτογράφημα (y1, y2), ο χρήστης A υπολογίζει το αυθεντικό κείμενο 

του αρχικού μηνύματος M ως εξής:

Παράδειγμα 17.9    Χρήση του Αλγόριθμου Diffi  e-Hellman (Παραλλαγή Elgamal) 
για την Κρυπτογράφηση Μηνύματος 

Υποθέστε ότι οι «δημοσιοποιήσιμες» παράμετροι του συστήματος είναι n = 11 και g = 7. Υποθέστε 
επίσης ότι ο χρήστης A επιλέγει για το ιδιωτικό κλειδί του το a = 2. Δείξτε πώς υπολογίζεται το δημό-
σιο κλειδί του χρήστη A. Επίσης, δείξτε πώς θα έπρεπε ο χρήστης B να κρυπτογραφήσει ένα μήνυμα
M = 13, για αποστολή στο χρήστη A, καθώς και πώς ο χρήστης A μπορεί στη συνέχεια να αποκρυπτο-
γραφήσει το λαμβανόμενο κρυπτογράφημα για να καταλήξει στο αρχικό μήνυμα.
Λύση
Το δημόσιο κλειδί του χρήστη A ( y = ga mod n) υπολογίζεται ως εξής: y = 72 mod 11 = 5. Ο χρήστης B 
θέλει να στείλει το μήνυμα M = 13 στο χρήστη A. Γι’ αυτό το παράδειγμα, έστω ότι ο χρήστης B επιλέ-
γει τυχαία μια τιμή για το k (μικρότερη από n = 11) – π.χ. k = 1. Ο χρήστης B υπολογίζει το ζεύγος του 
κρυπτογραφήματος 

y1 = gk mod n = 71 mod 11 = 7

y2 = M  (yk mod n) = 13 x (51 mod 11) = 13 x 5 = 65
Ο χρήστης A λαμβάνει το κρυπτογράφημα (7, 65) και εξακριβώνει το μήνυμα M εκτελώντας τον ακό-
λουθο υπολογισμό:

17.6.3 Κρυπτογράφηση Μηνυμάτων με το PGP
Οι αλγόριθμοι ιδιωτικού κλειδιού που χρησιμοποιεί το PGP για την κρυπτογράφηση μηνυ-
μάτων παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 17.6.1. Οι αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού που χρησι-
μοποιεί το PGP για την κρυπτογράφηση του ιδιωτικού κλειδιού συνόδου παρουσιάστηκαν 
στην Ενότητα 17.6.2. Το παράδειγμα που ακολουθεί συνδυάζει αυτά τα δύο είδη αλγόριθμων 
σε μια συγκροτημένη περιγραφή της διαδικασίας κρυπτογράφησης του PGP, όπως απεικονί-
ζεται στο Σχήμα 17.20.
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Παράδειγμα 17.10    Χρήση των RSA και IDEA για την Κρυπτογράφηση Μηνυμάτων 
με το PGP 

Για την κρυπτογράφηση του κλειδιού συνόδου, χρησιμοποιήστε τον αλγόριθμο δημόσιου κλειδιού RSA 
με τις παραμέτρους από την Ενότητα 17.5.3.1, όπου n = pq = 2773, το κλειδί κρυπτογράφησης είναι e = 
17 και το κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι d = 157. Το κλειδί κρυπτογράφησης είναι το δημόσιο κλειδί 
του παραλήπτη, ενώ το κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη. Από το 
Παράδειγμα 17.8, χρησιμοποιήστε το κλειδί συνόδου K0 = 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 
και το κρυπτογράφημα 30F9 78B3 E223 E221 που αναπαριστά το μήνυμα «HI», με όλα τα ψηφία σε 
δεκαεξαδική αναγραφή. (Σημειώστε ότι το κρυπτογράφημα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας μόνο ένα 
γύρο του αλγόριθμου IDEA. Σε μια πραγματική υλοποίηση, εκτελούνται 8 γύροι συν ένας μετασχηματι-
σμός εξόδου). Δείξτε πώς κρυπτογραφείται το κλειδί συνόδου και πώς γίνεται η μετάδοση από το PGP.

Λύση
Βάσει της περιγραφής από την Ενότητα 17.5.3.1, το κλειδί συνόδου θα κρυπτογραφηθεί χρησιμοποιώντας 
τον αλγόριθμο RSA με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη, 17. Χάριν ευκολίας, για την εκτέλεση των υπο-
λογισμών με μια απλή αριθμομηχανή, ας μετασχηματίσουμε κατ’ αρχάς το κλειδί συνόδου σε ομάδες απο-
τελούμενες από δεκαδικά ψηφία. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αλγόριθμου RSA, η τιμή που αποδίδεται 
σε οποιαδήποτε ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει την n – 1 = 2772. Εκφράζουμε, λοιπόν, το 128-bit κλειδί 
ως ομάδες των 4 ψηφίων, αποφασίζοντας ότι η περισσότερο σημαντική ομάδα (αριστερότερη) αναπαρι-
στά 7 bits και οι υπόλοιπες 11 ομάδες αναπαριστούν 11 bits έκαστη (Σ.τ.Μ.: 211 = 2048 < n –1 = 2772). Ο 
μετασχηματισμός από δεκαεξαδικά ψηφία σε δεκαδικά ψηφία μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητός ως μία 
διαδικασία δύο βημάτων: (1) μετατροπή σε δυαδικό και (2) μετατροπή σε βάση 10. Το αποτέλεσμα είναι
K0 = 0000 0032 0000 1792 0048 0001 0512 0064 0001 1024 0064 0001. Από την Εξίσωση 17.32, 
θυμηθείτε ότι C = (M)e modulo-n, όπου M θα είναι μία από τις 4-ψήφιες ομάδες του K0. Οι τέσσερις 
αριστερότερες ομάδες κρυπτογραφούνται ως εξής: 

C12 = (0000)17 mod 2773 = 0. 
C11 = (0032)17 mod 2773 = 2227. 
C10 = (0000)17 mod 2773 = 0. 
C9 = (1792)17 mod 2773 = 2704.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τον υπολογισμό δυνάμεων σε αριθμητική modulo είναι χρησιμοποι-
ώντας τον αλγόριθμο Square-and-Multiply. Αυτός ο αλγόριθμος [21] μειώνει τον αριθμό των πολλαπλα-
σιασμών modulo που χρειάζεται να εκτελεστούν, από e - 1 σε 2�  το μέγιστο, όπου �  ο αριθμός των bits 
στη δυαδική αναπαράσταση. Ας δούμε πώς χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Square-and-Multiply, εφαρμό-
ζοντάς τον για την κρυπτογράφηση μιας από τις δεκαδικές ομάδες του κλειδιού συνόδου (της ενδέκατης 
ομάδας από τα δεξιά, M11 = 0032), όπου n = 2773 και e = 17. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον αλγό-
ριθμο, κατ’ αρχάς μετατρέπουμε το e στη δυαδική του αναπαράσταση (17 δεκαδικό = 10001 δυαδικό).

Οι υπολογισμοί απεικονίζονται στον Πίνακα 17.13. Χρησιμοποιείται αριθμητική modulo-n, όπου

 Binary representation of e  Modulo multiplication  
Row Number (MSB first) (modulo 2773)

           0  1
           1 1 12  32 = 32

           2 0 322  1024

           3 0 10242  382

           4 0 3822  1728

           5 1 17282  32 = 2227

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.13 Χρήση του Αλγόριθμου Square-and-Multiply με Ανοιχτό Κ = 32

Αριθμός 
Γραμμής

Δυαδική αναπαράσταση
του e (πρώτο το MSB)

Πολλαπλασιασμός
modulo 2773
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n = 2773 στο παράδειγμά μας εδώ. Η δεύτερη στήλη περιέχει το δυαδικό κώδικα, με το περισσότερο 
σημαντικό bit (MSB) στη γραμμή 1. Κάθε τιμή bit σ’ αυτή τη στήλη λειτουργεί με τρόπο ώστε να ελέγ-
χει ένα αποτέλεσμα στη στήλη 3. Η τιμή έναρξης, τοποθετημένη στη στήλη 3 γραμμή 0, είναι πάντα 1. 
Επομένως, το αποτέλεσμα για οποιαδήποτε γραμμή στη στήλη 3 εξαρτάται από την τιμή του bit στην 
αντίστοιχη γραμμή της στήλης 2· εάν αυτή η καταχώριση περιέχει ένα «1», τότε το αποτέλεσμα της προ-
ηγούμενης γραμμής υψώνεται στο τετράγωνο και πολλαπλασιάζεται επί το ανοιχτό κείμενο (32 σ’ αυτό 
το παράδειγμα). Εάν μια γραμμή της δεύτερης στήλης περιέχει ένα «0», τότε το αποτέλεσμα αυτής της 
γραμμής στη στήλη 3 ισούται μόνο με το τετράγωνο του αποτελέσματος της προηγούμενης γραμμής. Η 
τελική τιμή είναι το κρυπτογραφημένο κείμενο (C = 2227). Επαναλαμβάνοντας αυτή τη μέθοδο για κάθε 
μία από τις δώδεκα δεκαδικές ομάδες που απαρτίζουν το K0, το αποτέλεσμα είναι το κρυπτογράφημα 
ολόκληρου του κλειδιού συνόδου: C = 0000 2227 0000 2704 0753 0001 1278 0272 0001 1405 0272 
0001. Αυτό το κρυπτογραφημένο κατά RSA κλειδί συνόδου (εδώ παρουσιάζεται στο δεκαδικό), μαζί με 
το κρυπτογραφημένο κατά IDEA μήνυμα 30F9 78B3 E223 E221 (εδώ παρουσιάζεται στο δεκαεξαδικό) 
μπορεί τώρα να μεταδοθεί μέσω μη-ασφαλούς καναλιού.

17.6.4 Πιστοποίηση και Υπογραφή Μηνυμάτων με το PGP 
Οι αλγόριθμοι δημόσιου κλειδιού μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πιστοποίησης 
(authentication) – ή, με άλλα λόγια, για την ψηφιακή «υπογραφή» ενός μηνύματος. Όπως 
βλέπουμε στο Σχήμα 17.18, ένας αποστολέας μπορεί να κρυπτογραφήσει ένα έγγραφο με 
το ιδιωτικό του κλειδί (στο οποίο δεν έχει πρόσβαση κανείς άλλος) πριν το κρυπτογραφήσει 
με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Ο παραλήπτης πρέπει να χρησιμοποιήσει πρώτα το 
ιδιωτικό του κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα και κατόπιν να προβεί σ’ ένα δεύ-
τερο βήμα αποκρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του αποστολέα. Αυτή η 
τεχνική κρυπτογράφησης του μηνύματος διασφαλίζει τη μυστικότητά του και παρέχει επίσης 
πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα.

Λόγω της «βραδύτητας» των αλγόριθμων δημόσιου κλειδιού, το PGP προβλέπει μια 
διαφορετική μέθοδο πιστοποίησης της ταυτότητας του αποστολέα. Αντί της χρονοβόρας 
διαδικασίας κρυπτογράφησης ολόκληρου του ανοιχτού κειμένου του μηνύματος, η προσέγ-
γιση που ακολουθεί το PGP κρυπτογραφεί μια σταθερού μεγέθους σύνοψη του μηνύματος 
(message digest), δημιουργημένη με μια μονόδρομη συνάρτηση κατακερματισμού (hash). Η 
κρυπτογράφηση της σύνοψης του μηνύματος εκτελείται χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο 
δημόσιου κλειδιού. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως ψηφιακή υπογραφή (digital signature) 
και παρουσιάζεται  στο Σχήμα 17.22. Μια ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται για να παρέ-
χει πιστοποίηση τόσο του αποστολέα όσο και του μηνύματος. Η πιστοποίηση του μηνύματος 
αποσκοπεί στο να επαληθεύσει ότι το μήνυμα δεν έχει τροποποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κατά τη διακίνησή του. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική, εάν ένα μήνυμα έχει τροπο-
ποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. από κάποιον τρίτο που παραποιεί το μήνυμα), οι δύο 
εκδόσεις της σύνοψής του (στον αποστολέα και στον παραλήπτη) θα είναι διαφορετικές.

Το PGP έκδοση 2.6 χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο MD5 (Message Digest 5) για τη δημιουρ-
γία μιας 128-bit σύνοψης (αποκαλείται επίσης τιμή hash [κατακερματισμού]) από το αυθε-
ντικό κείμενο του ανοιχτού μηνύματος. Στη συνέχεια, αυτή η τιμή hash κρυπτογραφείται με 
το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα και στέλνεται μαζί με το μήνυμα. Όταν ο παραλήπτης λαμ-
βάνει το μήνυμα, κατ’ αρχάς αποκρυπτογραφεί τη σύνοψη μηνύματος με το δημόσιο κλειδί 
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του αποστολέα. Στη συνέχεια, ο παραλήπτης εφαρμόζει τη συνάρτηση κατακερματισμού 
(hash) στο αρχικό μήνυμα και συγκρίνει τις δύο συνόψεις του μηνύματος. Εάν ταιριάζουν, η 
υπογραφή του μηνύματος θεωρείται έγκυρη. Στο Σχήμα 17.22, το μήνυμα στέλνεται χωρίς να 
κρυπτογραφηθεί (ως ανοιχτό κείμενο), αλλά θα μπορούσε να κρυπτογραφηθεί με τη μέθοδο 
που απεικονίζεται στο Σχήμα 17.20.

17.6.4.1 MD5 και SHA-1
Οι MD5 και SHA-1 είναι συναρτήσεις κατακερματισμού (hash). Μια συνάρτηση κατα-

κερματισμού H (x) λαμβάνει μια είσοδο και επιστρέφει μια σταθερού μεγέθους συμβολο-
σειρά h, η οποία είναι η τιμή hash (γνωστή επίσης ως σύνοψη μηνύματος [message digest]). 
Μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού (hash) έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

1.  Το μέγεθος της εξόδου της συνάρτησης είναι σταθερό.
2.  Η τιμή hash είναι σχετικά απλό να υπολογιστεί.
3. Η συνάρτηση είναι μονόδρομη – με άλλα λόγια, είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Δοθεί-

σας μιας τιμής hash h, είναι υπολογιστικώς ανέφικτο να βρεθεί η είσοδος (x) της 
συνάρτησης.

4. Η συνάρτηση δεν υποφέρει από προβλήματα συγκρούσεων (collisions). Για μια συνάρ-
τηση κατακερματισμού, αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατον δύο διαφορετικά μηνύματα 
να παράγουν την ίδια τιμή hash.

Ο αλγόριθμος MD5 που χρησιμοποιείται στο PGP έκδοση 2.6 δημιουργεί τη σύνοψη 
μηνύματος με μέγεθος 128 bit. Ο αλγόριθμος MD5 επεξεργάζεται το κείμενο σε μπλοκ των 
512 bit, χρησιμοποιώντας τέσσερις γύρους για το χειρισμό των δεδομένων. Σε κάθε γύρο 
χρησιμοποιείται μια διαφορετική, μη-γραμμική συνάρτηση, η οποία συγκροτείται από συν-
δυασμούς των λογικών τελεστών AND, OR, NOT και XOR. Κάθε συνάρτηση εκτελείται 16 
φορές σ’ ένα γύρο. Επιπλέον, σε κάθε γύρο εκτελούνται λειτουργίες ολίσθησης των bits και 
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βαθμωτές προσθέσεις [19]. Ο Hans Dobbertin [18] έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν να υπάρ-
ξουν συγκρούσεις όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος MD5. Λόγω αυτής της ενδεχόμενης 
αδυναμίας, η προδιαγραφή του PGP συνιστά τη χρήση του προτύπου DSS (Digital Signature 
Standard) για την ψηφιακή υπογραφή των μηνυμάτων. Το DSS χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο 
SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1). Ο αλγόριθμος SHA-1 δέχεται ως είσοδο ένα μήνυμα 
με μήκος μικρότερο από 264 bits και παράγει μια 160-bit σύνοψη του μηνύματος. Ο SHA-1 
είναι παρόμοιος με τον αλγόριθμο MD5 στο ότι χρησιμοποιεί μια διαφορετική, μη-γραμμική 
συνάρτηση σε κάθε έναν από τους 4 γύρους του. Με τον SHA-1, κάθε συνάρτηση εκτελείται 
20 φορές ανά γύρο. Ο αλγόριθμος SΗA-1 χρησιμοποιεί επίσης διάφορες βαθμωτές λειτουρ-
γίες πρόσθεσης και λειτουργίες ολίσθησης των bits· είναι ελαφρώς αργότερος από τον MD5, 
αλλά το μέγεθος της σύνοψης μηνύματος που παράγει (160 bits έναντι των 128 bits) τον καθι-
στά ασφαλέστερο, κυρίως σε περιπτώσεις επιθέσεων «ωμής βίας» [19]. Μια επίθεση «ωμής 
βίας» συνίσταται στη δοκιμή (πάρα) πολλών συνδυασμών εισόδων, με στόχο τη δημιουργία 
μιας σύνοψης μηνύματος ταυτόσημης με αυτήν του υπό επίθεση μηνύματος.

17.6.4.2 Το DSS (Πρότυπο για Ψηφιακές Υπογραφές) και το RSA
Όσον αφορά τις ψηφιακές υπογραφές, το PGP έκδοση 2.6 χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο 

RSA για την κρυπτογράφηση της τιμής hash που παράγεται από τη συνάρτηση MD5· ωστόσο, 
οι εκδόσεις 5.0 και μεταγενέστερες υιοθέτησαν το πρότυπο DSS του NIST για τις ψηφιακές 
υπογραφές [22]. Το DSS του NIST απαιτεί τη χρήση της συνάρτησης κατακερματισμού του 
SHA-1. Στη συνέχεια, η τιμή hash κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο DSA 
(Digital Standard Algorithm). Όμοια με το πρωτόκολλο Diffi  e-Hellman, το DSA βασίζεται 
στο πρόβλημα του διακριτού λογάριθμου (η αναφορά [22] περιλαμβάνει λεπτομερή περι-
γραφή του DSA).

17.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο αναπτύξαμε το βασικό μοντέλο και τους στόχους της κρυπτογράφησης. 
Αναφέραμε εν τάχει ορισμένα από τα πρώτα κρυπτοσυστήματα και παρουσιάσαμε ακροθι-
γώς τη μαθηματική θεμελίωση της ασφαλούς επικοινωνίας, την οποία ανέπτυξε ο Shannon. 
Ορίσαμε την έννοια της απόλυτης μυστικότητας και δείξαμε υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί 
να την επιτύχει ένα σύστημα· αποδείξαμε επίσης ότι τέτοια συστήματα μπορούν μεν να κατα-
σκευαστούν, αλλά δεν είναι πρακτική η χρήση τους σε συστήματα επικοινωνίας τα οποία 
διακινούν μεγάλους όγκους δεδομένων. Περιγράψαμε επίσης πρακτικά συστήματα ασφά-
λειας, τα οποία αξιοποιούν τις τεχνικές που ανέπτυξε ο Shannon (σύγχυση και διάχυση) για 
την παρεμπόδιση των βασιζόμενων σε στατιστικές αναλύσεις προσπαθειών ενός κρυπτανα-
λυτή.

Το σημαίνον έργο του Shannon αποτέλεσε γόνιμο έδαφος για πολλές εξελίξεις, μία εκ των 
οποίων ήταν το σύστημα LUCIFER της IBM, το οποίο μετεξελίχθηκε, από την Εθνική Υπη-
ρεσία Προτύπων των ΗΠΑ, στο πρότυπο κρυπτογράφησης δεδομένων DES. Περιγράψαμε 
λεπτομερώς τον αλγόριθμο του DES και εξετάσαμε τη χρήση γραμμικών καταχωρητών ολί-
σθησης με ανάδραση (LFSR) σε συστήματα κρυπτογράφησης ροής, καταδεικνύοντας επίσης 
την εγγενή αδυναμία των LFSR όταν χρησιμοποιούνται ως γεννήτριες κλειδιών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17:  Κρυπτογράφηση και Αποκρυπτογράφηση 53

Στη συνέχεια εξετάσαμε το πεδίο των κρυπτοσυστημάτων δημόσιου κλειδιού και περιγρά-
ψαμε εν συντομία δύο από τα ευρύτερα γνωστά: το RSA (Rivest-Shamir-Adelman), το οποίο 
βασίζεται στο γινόμενο δύο μεγάλων πρώτων αριθμών, και το σχήμα των Merkle-Hellman, 
το οποίο βασίζεται στο κλασικό «πρόβλημα του σακιδίου». Τέλος, εξετάσαμε το καινοτόμο 
σχήμα PGP (Pretty Good Privacy), το οποίο αναπτύχθηκε από τον Phil Zimmerman και δημο-
σιοποιήθηκε το 1991. Το PGP αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο τύπων συστημάτων 
–βασιζόμενων σε ιδιωτικό και σε δημόσιο κλειδί– κι έχει αποδείξει την αξία του ως αξιόλογη 
μέθοδος κρυπτογράφησης αρχείων για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
17.1. Έστω X μία ακέραια μεταβλητή η τιμή της οποίας αναπαρίσταται με 64 bits. Με πιθανότητα ½ η τιμή 

της X εμπίπτει στο διάστημα (0, 216 – 1), με ¼ στο διάστημα (216, 232 – 1) και με ¼ στο διάστημα
(232, 264 – 1). Οι τιμές μέσα σε κάθε διάστημα είναι ισοπίθανες. Υπολογίστε την εντροπία της X.

17.2. Ένα σύνολο ισοπίθανων μετεωρολογικών μηνυμάτων είναι το εξής: ηλιοφάνεια (S), συννεφιά (C), ασθε-
νής βροχόπτωση (L) και έντονη βροχόπτωση (H). Δοθείσας της προστιθέμενης πληροφορίας που αφορά 
την ώρα της ημέρας (πρωί ή απόγευμα), οι πιθανότητες μεταβάλλονται ως εξής:

 Πρωί: 

 Απόγευμα: 
 (α) Βρείτε την εντροπία του μετεωρολογικού μηνύματος. 
 (β) Βρείτε την εντροπία του μηνύματος υπό την εξάρτηση της ώρας της ημέρας.
17.3. Το αλφάβητο της γλώσσας της Χαβάης έχει μόνο 12 γράμματα – τα φωνήεντα a, e, i, o, u και τα σύμ-

φωνα h, k, l, m, n, p, w. Υποθέστε ότι κάθε φωνήεν εμφανίζεται με πιθανότητα 0.116, καθώς και ότι κάθε 
σύμφωνο εμφανίζεται με πιθανότητα 0.06. Υποθέστε επίσης ότι ο μέσος αριθμός των bits πληροφορίας 
ανά γράμμα είναι ίδιος με αυτόν για την Αγγλική γλώσσα. Υπολογίστε την απόσταση μοναδικότητας 
για ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα γραμμένο στη Χαβανέζικη γλώσσα, εάν η ακολουθία του κλειδιού 
αποτελείται από μια τυχαία μετάθεση του 12 χαρακτήρων αλφάβητου της γλώσσας.

17.4. Υπολογίστε την απόσταση μοναδικότητας για ένα σύστημα κρυπτογράφησης το οποίο έχει αναπτυχθεί 
για κείμενα της Αγγλικής γλώσσας και χρησιμοποιεί μια ακολουθία κλειδιού αποτελούμενη από 10 
τυχαίους αλφαβητικούς χαρακτήρες:

 (α)  Όταν κάθε χαρακτήρας του κλειδιού μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα 26 γράμματα του αλφά-
βητου (επιτρέπονται διπλοεμφανίσεις τους).

 (β) Όταν δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διπλοεμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο κλειδί.
17.5. Επαναλάβετε το Πρόβλημα 17.4 για την περίπτωση όπου η ακολουθία του κλειδιού αποτελείται από 

δέκα ακέραιους, τυχαία επιλεγμένους από το σύνολο αριθμών 0 έως 999 .
17.6.  (α)  Βρείτε την απόσταση μοναδικότητας για ένα βασιζόμενο στο DES σύστημα, το οποίο κρυπτογρα-

φεί 64-bit μπλοκ (οκτώ αλφαβητικοί χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας ένα 56-bit κλειδί.
 (β)  Ποια θα είναι η επίδραση στην απόσταση μοναδικότητας του βήματος (α) εάν το κλειδί αυξηθεί στα 

128 bits; 
17.7. Στα Σχήματα 17.8 και 17.9, χρησιμοποιούνται εναλλάξ μετασχηματισμοί P-box και S-box. Θεωρείτε 

ότι αυτή η διευθέτηση είναι, σε οποιοδήποτε βαθμό, ασφαλέστερη από ένα σύστημα στο οποίο όλοι οι 
μετασχηματισμοί P-box είναι ομαδοποιημένοι μαζί και εφαρμόζονται πρώτοι, ακολουθούμενοι από τους 
μετασχηματισμούς S-box ομαδοποιημένους κατά παρόμοιο τρόπο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

17.8. Ποια είναι η έξοδος από την πρώτη επανάληψη του αλγόριθμου DES όταν το ανοιχτό κείμενο και το 
κλειδί αποτελούνται, το καθένα, από ακολουθίες μηδενικών; 

17.9. Δίνεται η 10-bit ακολουθία ανοιχτού κειμένου 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1, μαζί με την ακολουθία του αντίστοιχου 
κρυπτογραφήματος, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0, όπου το δεξιότερο bit είναι το χρονικά προγενέστερο. Περι-
γράψτε τον πέντε σταδίων γραμμικό καταχωρητή ολίσθησης με ανάδραση (LFSR) που παρήγαγε την 
ακολουθία του κλειδιού και δείξτε την αρχική του κατάσταση. Έχει η παραγόμενη ακολουθία εξόδου το 
μέγιστο μέγεθος; 

17.10.  Βάσει του αλγόριθμου RSA και των παραμέτρων του Παραδείγματος 17.5, υπολογίστε το κλειδί κρυ-
πτογράφησης, e, όταν το κλειδί αποκρυπτογράφησης ορίζεται σε 151.

17.11. Δοθέντων τιμών για τα e και d, οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση ed modulo-�(n) = 1, κι ενός μηνύμα-
τος το οποίο είναι κωδικοποιημένο ως ακέραιος αριθμός M στο πεδίο τιμών (0, n - 1), τέτοιος ώστε
gcd (M, n) = 1, αποδείξτε ότι (Me modulo-n)d modulo-n = M.

17.12. Χρησιμοποιήστε το σχήμα RSA για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα M = 3. Χρησιμοποιήστε τους πρώ-
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τους αριθμούς p = 5 και q = 7. Επιλέξτε το κλειδί αποκρυπτογράφησης d = 11 και υπολογίστε την τιμή 
του κλειδιού κρυπτογράφησης, e.

17.13.  Εξετάστε τις ακόλουθες περιπτώσεις για το σχήμα RSA.
 (α)  ιανίε ίομθιρα ιοτώρπ ιο νάΕ  p = 7 και q = 11, παραθέστε πέντε επιτρεπτές τιμές για το κλειδί απο-

κρυπτογράφησης, d.
 (β)  ιανίε ίομθιρα ιοτώρπ ιο νάΕ   p = 13, q = 31 και το κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι d = 3, βρείτε το 

κλειδί κρυπτογράφησης, e, και περιγράψτε πώς θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσετε για να κρυπτο-
γραφήσετε τη λέξη «DIGITAL».

17.14. Χρησιμοποιήστε το σχήμα δημόσιου κλειδιού των Merkle-Hellman με το υπεραυξητικό διάνυσμα a  = 1, 
3, 5, 10, 20. Επιπλέον, δίνονται οι ακόλουθες παράμετροι: μεγάλος πρώτος αριθμός M = 51 και τυχαίος 
αριθμός W = 37.

 (α)  αμσυνάιδ όκιτηξυαρεπυ–ημ οτ ετίερΒ  a που μπορεί να δημοσιοποιηθεί και κρυπτογραφήστε το 
διάνυσμα δεδομένων 1 1 0 1 1.

 (β) ςητπήλαραπ ςονέμητοδοισυοξε ςανέ αίοπο ατ εμ αταμήβ ατ ετξίεΔ   μπορεί να αποκρυπτογραφήσει 
το κρυπτογραφημένο μήνυμα.

17.15.  Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Diffie-Hellman (παραλλαγή Elgamal), κρυπτογραφήστε το μήνυμα 
M = 7. Οι παράμετροι του συστήματος είναι n = 17 και g = 3. Το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη είναι
a = 4. Βρείτε το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Για κρυπτογράφηση μηνυμάτων με τυχαία επιλεγμένο 
k, χρησιμοποιήστε k = 2. Επαληθεύστε την ακρίβεια του κρυπτογραφήματος, εκτελώντας την αποκρυ-
πτογράφησή του με το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη.

17.16.  Βρείτε τη δεκαεξαδική τιμή του μηνύματος «no» μετά από ένα γύρο του αλγόριθμου IDEA. Το κλειδί 
συνόδου σε δεκαεξαδικό συμβολισμό είναι 0002 0003 0002 0003 0002 0003 0002 0003, όπου η δεξιό-
τερη ομάδα 4 ψηφίων αναπαριστά το υποκλειδί Z1. Για το μήνυμα «no», έστω ότι κάθε ASCII χαρακτή-
ρας αναπαρίσταται μ’ ένα 16-bit υπομπλοκ δεδομένων, όπου το «n» = 006E και το «o» = 006F.

17.17. Στο παράδειγμα χρήσης του PGP (17.10), το κλειδί συνόδου για τον αλγόριθμο IDEA κρυπτογραφήθηκε 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο RSA. Το κρυπτογραφημένο κλειδί συνόδου που προέκυψε ήταν (σε 
δεκαδική μορφή): 0000 2227 0000 2704 0753 0001 1278 0272 0001 1405 0272 0001, όπου η λιγότερο 
σημαντική (δεξιότερη) ομάδα είναι η ομάδα 1. Χρησιμοποιώντας το κλειδί αποκρυπτογράφησης, απο-
κρυπτογραφήστε την ομάδα 11 αυτού του κλειδιού συνόδου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Square-
and-Multiply.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
17.1. Ποιες είναι οι δύο ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα χρήσιμο κρυπτοσύστημα; (Δείτε την 

Ενότητα 17.1.2).
17.2. Ο Shannon εισήγαγε δύο νέες έννοιες στην κρυπτογράφηση, τις οποίες ονόμασε σύγχυση και διάχυση. 

Εξηγήστε τη σημασία τους. (Δείτε την Ενότητα 17.3.1).
17.3. Εάν το ζητούμενο είναι ασφάλεια υψηλών επιδόσεων, εξηγήστε γιατί δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 

γραμμικός καταχωρητής ολίσθησης με ανάδραση (LFSR). (Δείτε την Ενότητα 17.4.2).
17.4. Εξηγήστε τη βασική διαφορά μεταξύ των συμβατικών κρυπτοσυστημάτων και των κρυπτοσυστημάτων 

δημόσιου κλειδιού. (Δείτε την Ενότητα 17.5).
17.5. Περιγράψτε τα βήματα που χρησιμοποιεί το πρότυπο DES για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων. Πόσο 

διαφορετική είναι η διαδικασία όταν χρησιμοποιείται το Triple-DES; (Δείτε τις Ενότητες 17.3.5 και 
17.6.1.1).

17.6. Περιγράψτε τα βήματα της διαδικασίας κρυπτογράφησης με το PGP 2.6. (Δείτε την Ενότητα 17.6.1.3).
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