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Περίληψη 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση ενός ασφαλούς 
και κατανεμημένου συστήματος διαμοιρασμού πληροφορίας. Με δεδομένη την 
εξαιρετικά ρηχή ικανότητα προστασίας διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ χρηστών, 
δημιουργείται η ανάγκη ανάπτυξης και μελέτης μιας εφαρμογής η οποία προστατεύει 
τις διαδικασίες αποστολής/λήψης, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και 
εμπιστευτικότητας δεδομένων. Η εφαρμογή συνδυάζει την τεχνολογία “Ethereum 
Blockchain’’ μία αξιόπιστη και κατανεμημένη δομή δεδομένων με τη βοήθεια των 
Smart Contracts, με την κρυπτογράφηση “RSA Encryption’’ μία επίσης αξιόπιστη 
διαδικασία κρυπτογράφησης δεδομένων, με σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος το 
οποίο χρησιμοποιεί το “Blockchain’’ ως δομή και την “RSA’’ κρυπτογράφηση ως 
τεχνική απόκρυψης του περιεχομένου των δεδομένων αυτών. Έτσι, επιτυγχάνεται η 
ανάπτυξη της περιγραφόμενης αρχιτεκτονικής, όπου οι χρήστες μπορούν να 
εμπιστευτούν την αποστολή ενός μηνύματος με ασφάλεια και προστασία από 
κακόβουλους χρήστες. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με δύο μορφές αλληλεπίδρασης. Η 
πρώτη είναι περισσότερο φιλική στους χρήστες καθώς η διαδικασία γίνεται μέσω 
κατάλληλης διεπαφής χρηστών (User Interface), σε αντίθεση με την δεύτερη η οποία 
χρησιμοποιεί το τερματικό (terminal) γνωστή και ως “Command Line Interface (CLI)’’. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ethereum, Blockchain, RSA, Encryption, Solidity 

 





 

 

Abstract 
In this diploma thesis I studied and implemented a secure distributed cloud storage 
which can be used by users who want to securely send a message or a bit of 
information to another user. This application protects the: sending/receiving process, 
integrity, confidentiality and availability of sensitive data. It also combines two well-
known technologies; one of them is Ethereum Blockchain and Smart Contracts, a 
confidential distributed data structure and the other is RSA Encryption, a powerful 
encryption process. Consequently, it uses the Ethereum Blockchain as a data structure 
(to ensure availability and integrity) and RSA as an encryption technique of the 
sensitive data that a user wants to share (to ensure confidentiality and authorization). 
So, participants can trust this application and be sure that their sharing data can only 
be read by the authorized user and not by a malicious user, even if the encrypted 
information is exposed to everyone. The application can be used either via a user 
interface (UI) or a command line interface (CLI). 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Σημασία του Προβλήματος 

Η ασφάλεια κάθε συστήματος κρίνεται με βάση 3 κριτήρια: την εμπιστευτικότητα, την 
ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το blockchain έως τώρα 
αποτελεί μία δομή η οποία χρησιμοποιείται για συναλλαγές bitcoin αλλά ταυτόχρονα 
πληρεί τα 2 από τα 3 παραπάνω κριτήρια. Πληρεί την διαθεσιμότητα και την 
ακεραιότητα των δεδομένων αλλά όχι την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, ότι 
δηλαδή αν κάποιος χρήστης αποθηκεύσει κάτι δεν θα είναι ορατό από τους 
υπόλοιπους. 

1.2 Συνεισφορά 

Η διπλωματική αυτή συνδυάζει τα 2 αυτά κριτήρια του blockchain και τον αλγόριθμο 
RSA για να καλύψει και τα 3 χαρακτηριστικά/κριτήρια ασφάλειας συστημάτων. Ως μία 
καινούρια οντότητα η οποία δημιουργείται μέσω της ένωσης των 2 τεχνολογιών 
καλείται να λύσει το παραπάνω πρόβλημα και να εισάγει μία νέα μορφή blockchain, 
αυτή ως μέσο αποθήκευσης και όχι ως μέσο συναλλαγών bitcoin. 
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2 Κατανεμημένα Συστήματα και Blockchain 

2.1 Ορισμός κατανεμημένων συστημάτων 

Το κατανεμημένο σύστημα είναι μια οντότητα η οποία περιλαμβάνει αυτόνομους 
υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου και χρησιμοποιούν 
ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για την παροχή ενοποιημένων υπολογιστικών 
υπηρεσιών. Σε ένα τέτοιο σύστημα οι διεργασίες που εκτελούνται από τους 
δικτυωμένους υπολογιστές επικοινωνούν μεταξύ τους και συντονίζουν τις κινήσεις 
τους μόνο μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων. 

2.2 Χαρακτηριστικά κατανεμημένων συστημάτων 

Ένα κατανεμημένο σύστημα[11] αποτελείται από αυτόνομους υπολογιστές οι οποίοι 
έχουν την δυνατότητα να δρουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ο υπολογιστής ο οποίος 
είναι γνωστός και ως κόμβος μπορεί να είναι είτε μια συσκευή (όπως στην περίπτωση 
IoT) είτε μια διεργασία (μία διαδικασία η οποία εκτελείται αυτόματα ή χειροκίνητα). 
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο χρήστης δεν διακρίνει καμία διαφορά μεταξύ 
αλληλεπίδρασης με ένα σύστημα (υπολογιστής) και αλληλεπίδρασης με ομάδα 
υπολογιστών (κατανεμημένο σύστημα). Έτσι, προσφέρεται η ίδια εμπειρία (User 
Experience) στον χρήστη, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζονται πολλά συστήματα μεταξύ 
τους. Οι κόμβοι στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα ελέγχου υγείας γνωστά και ως health 
checks, τα οποία λειτουργούν όπως ακριβώς ορίζονται, δηλαδή ο κάθε κόμβος κάνει 
γνωστή την κατάσταση της υγείας του σε όλους τους υπόλοιπους με σκοπό την 
συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία του κατανεμημένου συστήματος ως μία οντότητα. Αν 
ένας κόμβος σταματήσει να στέλνει μηνύματα προς τους υπόλοιπους, σημαίνει ότι 
έχει “πέσει’’ ή αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα δικτύου. Οι υπόλοιποι κόμβοι 
προσαρμόζονται και συνεχίζουν την λειτουργία τους κανονικά, ενώ το σύστημα που 
αποτυγχάνει να επικοινωνήσει, με κάποιο σωστό configuration, μπορεί να επανέλθει 
εκτελώντας την διαδικασία επανεκκίνησης (reboot). Κατά συνέπεια, επιτυγχάνεται 
υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητα του συστήματος κάθε στιγμή και για κάθε 
περίπτωση. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό τους, είναι η απουσία κοινόχρηστης 
μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε κόμβος διαθέτει την δική του αρχιτεκτονική και 
μνήμη κάτι που καθιστά τα κριτήρια ένταξης ενός νέου υπολογιστή (κόμβου) 
ελάχιστα. Σε κάθε περίπτωση οι στόχοι των κατανεμημένων συστημάτων παραμένουν 
σαφείς και αναλλοίωτοι. Ένας από τους στόχους αυτούς είναι η ευελιξία. Σε μια 
αρχιτεκτονική μονολιθικού πυρήνα η ευελιξία είναι σαφώς λιγότερη καθώς η 
επέκταση ή η ευκολία αλλαγής γενικότερα είναι σημαντικά μικρότερη. Αντίθετα, στα 
κατανεμημένα συστήματα το χαρακτηριστικό αυτό είναι προφανώς ευκολότερο. 
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Σημαντικά, επίσης, χαρακτηριστικά αποτελούν η επίδοση, η αξιοπιστία και η 
διαφάνεια των συστημάτων αυτών. Με τον όρο επίδοση εννοείται η υψηλή ταχύτητα 
διεκπεραίωσης διεργασιών, η ταχύτητα δηλαδή με την οποία εκτελείται μια 
διεργασία. Η επίτευξη της εικόνας ενός ενιαίου συστήματος για τους χρήστες, δηλαδή 
η εικόνα που ένας χρήστης βλέπει αλλά δεν είναι ορατή η διασπορά των πόρων 
καλείται διαφάνεια. Τέλος, σημαντικότερο χαρακτηριστικό αποτελεί η κλιμάκωση 
δηλαδή η δυνατότητα αύξησης του πλήθους των επεξεργαστών ή του πλήθους των 
κόμβων. Η κλιμάκωση η οποία επιτυγχάνει αύξηση των επεξεργαστών καλείται 
κάθετη κλιμάκωση ή scale up, ενώ η κλιμάκωση των κόμβων ενός συστήματος 
καλείται οριζόντια κλιμάκωση ή scale out. 

2.3 Ορισμός και λειτουργία Blockchain 

Το blockchain [1] είναι ουσιαστικά μία σειρά καταχωρίσεων που αφορούν 
συναλλαγές, σε ένα δημόσιο κατάστιχο. Κάθε νέα ομάδα καταχωρήσεων -ένα “block’’- 
συνδέεται με τα προηγούμενα, δημιουργώντας μία “αλυσίδα’’ καταχωρίσεων, 
δηλαδή ένα “blockchain’’. Τα blocks αυτά συνδέονται μονοσήμαντα μεταξύ τους. 
Προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία, κατά την οποία επιτυγχάνεται η αλγοριθμική 
επίλυση ενός υπολογιστικά κοστοβόρου προβλήματος το οποίο περιγράφεται 
παρακάτω. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το blockchain λειτουργεί ως ένα κατανεμημένο 
(distributed) σύστημα, το οποίο είναι κοινό για όλους τους χρήστες, αφού όλοι οι 
συμμετέχοντες αποθηκεύουν ένα αντίγραφό του· κάτι που εξασφαλίζει την ασφάλεια 
και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Η ειδοποιός διαφορά προκύπτει από το γεγονός 
ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη μιας ενδιάμεσης “έμπιστης’’ αρχής (πχ. μιας 
τράπεζας), ενώ η εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων μερών βασίζεται σε 
αλγοριθμική και αλάνθαστη επιβεβαίωση. Δηλαδή, και στη περίπτωση blockchain 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ καταβάλλων-λαβών ενός κρυπτονομίσματος (όπως το 
bitcoin ή το ethereum).  

Κάθε καταβάλλων χρήστης ενός ή πολλών κρυπτονομισμάτων το μεταφέρει στον 
λαβών ως εξής: υπογράφει το hash της προηγούμενης κατά την σειρά της αλυσίδας 
συναλλαγής και του δημοσίου κλειδιού του παραλήπτη και τα προσθέτει στο τέλος 
του νομίσματος. Έτσι, ο παραλήπτης επιβεβαιώνει το block που τον αφορά μέσω της 
αλυσίδας. Αυτό όμως αντιπαρατίθεται με τον ορισμό του blockchain σε αυτό το 
μοντέλο καθώς ο λαβών δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πως κανένα κρυπτονόμισμα δεν 
μεταφέρθηκε δύο φορές. Μια λύση θα ήταν η εισαγωγή μιας έμπιστης οντότητας η 
οποία θα μπορούσε να ελέγξει όλες τις συναλλαγές για την αποφυγή του παραπάνω 
προβλήματος, αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε αυτό αντιπαρατίθεται στον ορισμό του.  

Η λύση που έχει δοθεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η εξής: οι συναλλαγές 
ανακοινώνονται σε όλους δημόσια, και υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο οι 
συμμετέχοντες συμφωνούν σε μια εκδοχή της σειράς με την οποία εκτελέστηκε κάθε 
συναλλαγή. Ο λαβών απαιτεί απόδειξη κατά την ώρα της συναλλαγής πως η 
πλειοψηφία των κόμβων του blockchain αποδέχονται ότι ήταν όντως η πρώτη 
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συναλλαγή και επομένως δεν υπάρχει το πρόβλημα ενδεχόμενης διπλής καταβολής 
κρυπτονομίσματος.  

Η αρχιτεκτονική αυτή απαιτεί μια τιμή η οποία όταν εισαχθεί στη είσοδο μιας 
συνάρτησης κατακερματισμού, τότε η έξοδός της να ξεκινά με ένα συγκεκριμένο 
πλήθος από μηδενικά. Επομένως η εργασία (δηλαδή ο υπολογιστικός “κόπος’’) η 
οποία απαιτείται για να βρεθεί αυτό το hash είναι εκθετική ως προς το πλήθος των 
μηδενικών αυτών. Δηλαδή, όσο περισσότερα μηδενικά απαιτούνται, τόσο εκθετικά 
περισσότερη εργασία απαιτείται για να “τύχει’’ το ζητούμενο hash. 

Στο δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται η απόδειξη εργασίας αυξάνοντας μια τιμή μέσα στο 
block μέχρις ότου βρεθεί η τιμή αυτή με την οποία το hash του block να περιέχει τα 
απαραίτητα μηδενικά. Όταν η υπολογιστική προσπάθεια έχει χρησιμοποιηθεί για να 
ικανοποιήσει την απόδειξη εργασίας το block δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να 
επαναδαπανηθεί η ίδια τουλάχιστον υπολογιστική προσπάθεια. Καθώς επόμενα 
blocks συνδέονται με το παρόν η απαραίτητη προσπάθεια για να αλλάξει το block 
περιέχει και την επανάληψη του proof-of-work και για όλα τα επόμενα. Κατά 
συνέπεια, όταν ένα block “θαφτεί’’ αρκετά μέσα στην αλυσίδα τότε θεωρείται ότι η 
συναλλαγή έχει “κλειδώσει’’, διότι απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια που 
σημαίνει υπολογιστική δύναμη για να μεταβληθεί η παρούσα κατάσταση της 
αλυσίδας. 

2.4 Πλεονεκτήματα και οφέλη Blockchain 

Η δημόσια πρόσβαση στο blockchain διασφαλίζει την διαθεσιμότητα και την 
διαφάνεια στις συναλλαγές και τη διάχυση της πληροφορίας. Στο ίδιο πλαίσιο, 
διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία με την εξάλειψη κάθε ενδεχομένου 
παραβάσεων, ακριβώς εξαιτίας της δημόσιας φύσης των δεδομένων. Ταυτόχρονα, 
εκλείπει και η ανάγκη για ενδιάμεσα μέρη που αυξάνουν τα κόστη, αφού όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν στη συναλλαγή βρίσκονται κρυπτογραφημένες μέσα στο 
blockchain. Παρόλα αυτά κάθε συμμετέχων μπορεί να δει τις συναλλαγές χωρίς 
περισσότερες λεπτομέρειες. Επομένως, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο 
blockchain διασφαλίζουν εξ’ ορισμού την διαθεσιμότητα και την ακεραιότητά τους. 
Με τον όρο διαθεσιμότητα δεδομένων εννοείται ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ανά 
πάσα στιγμή, ενώ με τον όρο ακεραιότητα εννοείται ότι τα δεδομένα παραμένουν 
αναλλοίωτα κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και για κάθε χρονική στιγμή. 

2.5 Ethereum Blockchain 

Το Ethereum [2] είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα blockchain η οποία δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργούνται, να εκτελούνται και να χρησιμοποιούνται αποκεντρωμένες 
εφαρμογές και έξυπνα συμβόλαια (Smart contracts) χρησιμοποιώντας την γλώσσα 
προγραμματισμού Solidity. Χαρακτηριστική είναι η διευκόλυνση και η 
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αυτοματοποίηση που προσφέρει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων 
του δικτύου. Το ether (ETH) είναι το νόμισμα της εφαρμογή που υλοποιείται και 
λειτουργεί επίσης ως αντίτιμο για τις εξορύξεις στο δίκτυο Ethereum. 
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3 Κρυπτογραφία 

3.1 Απαραίτητοι Ορισμοί 

• Κρυπτογραφία είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο μερών με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η κατανόηση του περιεχομένου των μηνυμάτων να είναι δυνατή 
μόνο από τους συμμετέχοντες, δηλαδή μόνο από τον αποστολέα και τον 
παραλήπτη. 

• Κρυπτογράφηση (encryption) ονομάζεται η διαδικασία μετασχηματισμού ενός 
μηνύματος σε μία ακατανόητη μορφή με τη χρήση κάποιου κρυπτογραφικού 
αλγορίθμου ούτως ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί από κανέναν εκτός του 
νόμιμου παραλήπτη. 

• Κλειδί (key) είναι ένας αριθμός αρκετών bit που χρησιμοποιείται ως είσοδος 
στη συνάρτηση κρυπτογράφησης. 

3.2 Συμμετρική Κρυπτογράφηση 

Η συμμετρική κρυπτογράφηση ή κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού (Symmetric 
Cryptography) βασίζεται στην ύπαρξη ενός και μόνο κλειδιού, το οποίο 
χρησιμοποιείται τόσο στην κρυπτογράφηση όσο και στην αποκρυπτογράφηση του 
μηνύματος, είναι δηλαδή κοινό. Επομένως, για την επιτυχή διαδικασία 
κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης μεταξύ 2 οντοτήτων απαιτείται η 
ανταλλαγή του κλειδιού αυτού. 

 
Εικόνα 1. Συμμετρική κρυπτογράφηση 
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3.3 Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση 

Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση ή Κρυπτογράφηση δημοσίου Κλειδιού περιλαμβάνει 
τους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους[5] στους οποίους χρησιμοποιείται ένα κλειδί για 
κρυπτογράφηση και ένα διαφορετικό κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των 
δεδομένων. Τα κλειδιά αυτά αποτελούν ένα μαθηματικά συνδεδεμένο ζεύγος 76 
κλειδιών όπου η γνώση του ενός κλειδιού δεν οδηγεί στην αποκάλυψη του άλλου. Το 
κλειδί κρυπτογράφησης γνωστοποιείται (συνήθως µέσω ψηφιακού πιστοποιητικού) 
σε τρίτους και λέγεται δημόσιο κλειδί (public key) ενώ το κλειδί αποκρυπτογράφησης 
είναι γνωστό µόνο στον κάτοχό του και λέγεται ιδιωτικό ή μυστικό κλειδί (private key). 
Για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 2 οντοτήτων δεν χρειάζεται η ανταλλαγή κοινού 
κλειδιού όπως στην συμμετρική κρυπτογράφηση, αλλά η δημοσίευση του δημόσιου 
κλειδιού από τον παραλήπτη του μηνύματος σε κάποιο μη αξιόπιστο περιβάλλον 
προσπελάσιμο από οποιονδήποτε και από τον αποστολέα. Ο δεύτερος κρυπτογραφεί 
το μήνυμα με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και στέλνει το κρυπτογραφημένο 
μήνυμα. Το μήνυμα μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με το ιδιωτικό κλειδί το 
οποίο κρατάει μη δημοσιευμένο ο παραλήπτης. Το κρυπτογραφημένο μήνυμα φτάνει 
μέσω ενός μη αξιόπιστου καναλιού στον παραλήπτη και το αποκρυπτογραφεί με το 
ιδιωτικό κλειδί. Παράδειγμα ασύμμετρης κρυπτογράφησης αποτελεί ο αλγόριθμος 
RSA ο οποίος χρησιμοποιείται στην υλοποίηση που περιγράφεται. 

 
Εικόνα 2. Ασύμμετρη κρυπτογράφηση 

Η κρυπτογράφηση δημοσίου Κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη 
δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής[7] (digital signatures). Με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η εμπιστευτικότητα ότι ένα έγγραφο προέρχεται από τον 
ισχυριζόμενο κάτοχο του εγγράφου. Έστω ότι ο Β θέλει να επιβεβαιώσει ότι το 
έγγραφο που έστειλε ο Α είναι δικό του (του Α). Ο Α κρυπτογραφεί το έγγραφο με το 
ιδιωτικό του κλειδί και το στέλνει στον Β. Ο Β προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το 
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μήνυμα που έλαβε με το δημόσιο κλειδί του Α. Αν η διαδικασία αποκρυπτογράφησης 
είναι επιτυχής και αποκαλυφθεί το αρχικό κείμενο (plain text) τότε επιβεβαιώνεται η 
προέλευση του εγγράφου. 

 
Εικόνα 3. Ψηφιακές υπογραφές 

3.4 Αλγόριθμος RSA 

3.4.1 Ιστορική αναδρομή και χρήση του RSA 

Ο RSA [3] (Rivest-Shamir-Adleman) είναι ένας από τους πρώτους αλγορίθμους 
δημόσιου κλειδιού και χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλή μετάδοση δεδομένων. 
Βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών (σήμερα, συνήθως της 
τάξης των 1024 με 2048 bits). Χρησιμοποιούνται δυο κλειδιά, ένα δημόσιο κατά τη 
διάρκεια της κρυπτογράφησης και ένα ιδιωτικό για την αποκρυπτογράφηση. Το 
ακρωνύμιο RSA παράχθηκε από τα αρχικά γράμματα των επωνύμων Ron Rivest, Adi 
Shamir και Leonard Adleman [6], από τους οποίους δημοσιεύθηκε ο αλγόριθμος για 
πρώτη φορά το 1977. 

Μία από τις βασικότερες (ίσως η βασικότερη) εφαρμογή που συναντά ο αλγόριθμος 
είναι η κρυπτογράφηση των δεδομένων που στέλνονται από τους χρήστες των 
προγραμμάτων περιήγησης (browsers). Το γνωστό https πρωτόκολλο διαφέρει με 
αυτό του http στο ότι το πρώτο κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν τα δεχτεί ο server. Το 
επίπεδο του δικτύου που γίνεται η εν λόγω κρυπτογράφηση ονομάζεται επίπεδο 
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μεταφοράς και αναλαμβάνει την διαδικασία αυτή. Έτσι, για κάθε ιστοσελίδα που 
γίνεται πρόσβαση μέσω του πρωτοκόλλου https, και συμπληρώνεται για παράδειγμα 
μία φόρμα εγγραφής χρήστη, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται πριν φτάσουν στον 
εξυπηρετητή (server) ώστε το “κανάλι’’ που τους ενώνει να είναι ασφαλής και να μην 
προσπελαύνεται καμία πληροφορία από κάποιον κακόβουλο χρήστη. Η 
προαναφερθείσα επίθεση ονομάζεται man-in-the-middle attack[4] (Εικόνα 2.4) και 
περιγράφει την διαδικασία κατά την οποία κάποιος κατάφερε να παρίσταται ανάμεσα 
σε πελάτη- εξυπηρετητή και να διαβάζει οποιαδήποτε πληροφορία ανταλλάσσουν. Το 
πρόβλημα λύνει μέχρι και σήμερα ο αλγόριθμος RSA μέσω της αξιόπιστης 
διαδικασίας κρυπτογράφησης που παρέχει. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως για την 
παραπάνω χρήση του RSA δεν χρησιμοποιείται απλά ένα ζευγάρι κλειδιών αλλά και 
κάποιες άλλες οντότητες (π.χ. Certificate Authority) οι οποίες κάνουν ακόμα πιο 
αξιόπιστη την επικοινωνία. Με δυο λόγια πιστοποιούν ότι τα κλειδιά παρήχθησαν 
από κάποια αξιόπιστη πηγή και για το συγκεκριμένο ιστότοπο (URL) που γίνεται η 
πρόσβαση. 

 
Πηγή: https://www.imperva.com/learn/application-security/man-in-the-middle-attack-mitm/ 

Εικόνα 4. man-in-the-middle attack 

3.4.2 Μαθηματική περιγραφή και Ανάλυση του 
αλγορίθμου 

Παρακάτω αναλύεται η μαθηματική ανάλυση του αλγορίθμου, συνοδευόμενη από 
ένα παράδειγμα κρυπτογράφησης, ώστε να δώσει μία βαθύτερη κατανόηση του 
αλγορίθμου ο οποίος χρησιμοποιείται και αποτελεί ένα από τα κυριότερα κομμάτια 
της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Υπολογισμός ζεύγους κλειδιών: 

1. Επιλογή 2 τυχαίων μεγάλων πρώτων αριθμών  και  έτσι ώστε  

2. Υπολογίζεται  
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3. Υπολογίζεται η συνάρτηση του Όιλερ  

4. Επιλογή ενός  έτσι ώστε  

5. Υπολογίζεται ο  έτσι ώστε  

Ζευγάρι κλειδιών: 

• Δημόσιο κλειδί:  

• Ιδιωτικό κλειδί :  

Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός  τόσο πιο αδύνατη είναι η ασφάλεια των κλειδιών 
και επομένως ο υπολογισμός κατάλληλου  είναι πιο εύκολος από κάποιον 
κακόβουλο χρήστη. 

Ακολουθεί παράδειγμα κρυπτογράφησης της λέξης “secret’’. 

Κρυπτογράφηση: 

Έστω  το μήνυμα προς κρυπτογράφηση το οποίο αντιπροσωπεύεται από 
έναν αριθμό όπου: 

 που είναι ο δεκαεξαδικός κωδικός ASCII. 

 που είναι ο δεκαεξαδικός κωδικός ASCII. 

 που είναι ο δεκαεξαδικός κωδικός ASCII. 

 που είναι ο δεκαεξαδικός κωδικός ASCII. 

 που είναι ο δεκαεξαδικός κωδικός ASCII. 

 που είναι ο δεκαεξαδικός κωδικός ASCII. 

Το κρυπτογραφημένο μήνυμα  υπολογίζεται ως εξής: 

 

Αποκρυπτογράφηση: 
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4 Προσεγγίσεις και Εγκατάσταση του 
Ethereum Blockchain 

4.1 Προσεγγίσεις για την δομή Blockchain 

4.1.1 Bitcoin 

Το Bitcoin [8] είναι ένα αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα το οποίο είναι το πρώτο που 
βασίζεται στην τεχνολογία του blockchain χωρίς να υπάγεται σε κάποια τράπεζα. Οι 
συναλλαγές εξασφαλίζονται από τους κόμβους του δικτύου με κρυπτογράφηση και 
καταχωρούνται στα μπλοκ του blockchain. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή έως τώρα 
τεχνική των τραπεζών στο bitcoin υπολογίζονται αρκετά μικρότερα κόστη 
συναλλαγών, αλλά εξασφαλίζει και την διαθεσιμότητα/εμπιστευτικότητα κάθε 
συναλλαγής. Συσχετίζεται εύκολα με χρηματιστηριακές τεχνικές καθώς αποτελεί μία 
πραγματικά “ελεύθερη αγορά’’. Παρόλα αυτά, δεν αποτελεί επίσημο και 
αναγνωρισμένο μέσω πληρωμής, αλλά έχει εδραιωθεί και συνυπάρχει με το 
οικονομικό σύστημα. Νέα bitcoin εκδίδονται [9] συνεχώς και δίνονται ως ανταμοιβή 
σε αυτούς που συνεισφέρουν στην επιβεβαίωση των συναλλαγών. Αυτοί που 
επιβεβαιώνουν συναλλαγές ώστε να εισπράξουν κάποια ανταμοιβή ονομάζονται 
miners και η διαδικασία mining, αντίστοιχα. Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η 
διαδικασία εξόρυξης (mining). 

4.1.2 Η διαδικασία εξόρυξης 

Η προσθήκη κάθε μπλοκ στο blockchain έγινε γνωστή ως διαδικασία εξόρυξης 
(mining), μια διαδικασία που μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε χρήστη του 
δικτύου bitcoin χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και όσο το δυνατόν περισσότερη 
υπολογιστική ισχύ. Η απόδειξη της εργασίας συνίσταται στην ανίχνευση ενός 
κατακερματισμού του νέου μπλοκ με τιμή χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο 
στόχο. Η εξόρυξη των μπλοκ βοηθάει τους συμμετέχοντες να συμφωνούν στις 
συναλλαγές του συστήματος. Επειδή ακριβώς η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλη 
ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας οι “εξορύκτες’’ (miners) ανταμείβονται 
αξιοκρατικά με 2 τρόπους: 

1. Κάθε καινούριο μπλοκ που γνωρίζει το blockchain περιέχει ένα πεδίο που 
περιλαμβάνει μία συναλλαγή. Η συναλλαγή αυτή, δεν έχει διεύθυνση εισόδου 
και αυτή της εξόδου παρέχεται από τον miner ο οποίος καταχωρεί μία από τις 
δικές του διευθύνσεις για να εισπράξει προφανώς τα bitcoins.  
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2. Η αμοιβή για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται από την τιμή μεταξύ του 
συνολικού ποσού εισροών και του συνολικού ποσού της συναλλαγής. 

4.1.3 Το blockchain ως μέσο αποθήκευσης 

Η διπλωματική αυτή προσεγγίζει ένα πλεονέκτημα της δομής blockchain και μία 
οπτική γωνία που δεν έχει έως τώρα υλοποιηθεί. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η 
δομή είναι αξιόπιστη ως προς την διαθεσιμότητα των δεδομένων και ότι ακολουθούν 
πάντα την μεγαλύτερη αλυσίδα του blockchain. Έτσι, οι χρήστες θα έχουν πάντα τα 
δεδομένα έτοιμα προς προσπέλαση και αποθήκευση. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τα 
δεδομένα, αν και “μπερδεμένα’’, θα είναι γνωστά σε όλους καθώς αποθηκεύονται 
πάνω στις συναλλαγές και συγκεκριμένα στο πεδίο input από κάθε block/transaction. 
Αυτό καλείται να λύσει ο αλγόριθμος RSA, ο οποίος όπως έχει ήδη αναφερθεί 
κρυπτογραφεί κάθε πληροφορία με ένα δημόσιο κλειδί. Άρα με αυτόν τον τρόπο τα 
δεδομένα αν και ακόμη γνωστά και προσπελάσιμα από όλους δεν είναι κατανοητά, 
καθώς περιέχει μόνο κρυπτογραφημένα κομμάτια του αρχικού μηνύματος (plain 
text). Είναι προφανές, ότι η προσέγγιση αυτή δεν θυμίζει καθόλου αυτή της μέχρι 
τώρα προσέγγισης των συναλλαγών. Βέβαια και σε αυτή την υλοποίηση χρειάζεται 
και πάλι τεράστια υπολογιστική ισχύς για να αλλάξει κατεύθυνση η αλυσίδα κάτι που 
προσφέρει το πλεονέκτημα ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να αλλάξει 
την αλυσίδα των μπλοκ, αλλά θα καταναλώνει πολλή υπολογιστική ενέργεια και κατά 
συνέπεια αρκετή συνολική ενέργεια. Δηλαδή, οι miners θα συνεχίσουν να κάνουν 
mining κανονικά, καθώς τα μπλοκ πρέπει και σε αυτή την υλοποίηση να 
δημιουργηθούν με τον ίδιο τρόπο, για να μην χάσει το ίσως βασικότερο πλεονέκτημα 
της δομής. 

4.2 Εγκατάσταση Ethereum Blockchain 

Παρακάτω παρατίθενται τεχνικές λεπτομέρειες και bash scripts για την αυτόματη 
εγκατάσταση του περιβάλλοντος Ethereum Blockchain. 

4.2.1 Λεπτομερείς Απαιτήσεις συστήματος 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας παραθέτω κάποια scripts για την εύκολη 
εγκατάσταση του Ethereum blockchain. Αξίζει να σημειωθούν αναλυτικές 
λεπτομέρειες του συστήματος στο οποίο δοκιμάστηκε. Ουσιαστικά είναι ένα ubuntu 
Virtual Machine πάνω στο Oracle VirtualBox. 

4.2.1.1 VirtualBox Linux 
Distributor ID: Ubuntu 

Description: Ubuntu 18.04.3 LTS 
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Release: 18.04 

Codename: bionic 

4.2.1.2 CPU details 
Processors  : 4 

vendor_id : GenuineIntel 

cpu family : 6 

model  

model name : Intel™ Core™ i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz 

stepping : 1 

cpu GHz 2.50GHz 

cache size : 6144 KB 

physical id : 0 

siblings : 3 

cpu cores : 3 

initial apicid : 0 

fpu_exception : yes 

15upid level : 13 

bogomips : 4988.45 

clflush size : 64 

cache_alignment : 64 

address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual 

processor : 1 

vendor_id : GenuineIntel 

cpu family : 6 

model name : Intel™ Core™ i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz 

stepping : 1 

cpu MHz 2.50GHz 

cache size : 6144 KB 

physical id : 0 

siblings : 3 
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cpu cores : 3 

initial apicid : 1 

fpu_exception : yes 

16upid level : 13 

bogomips : 4988.45 

clflush size : 64 

cache_alignment : 64 

address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual 

processor : 2 

vendor_id : GenuineIntel 

cpu family : 6 

model  

model name : Intel™ Core™ i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz 

stepping : 1 

cache size : 6144 KB 

4.2.1.3 Memory details 
MemTotal  4037020 kB 

MemFree  135880 kB 

MemAvailable  2538732 kB 

Buffers  53340 kB 

Cached  1948964 kB 

SwapCached  0 kB 

Active  2167296 kB 

Inactive  1480452 kB 

Active(anon)  917068 kB 

Inactive(anon)  160764 kB 

Active(file) 1250228 kB 

Inactive(file)  1319688 kB 

Unevictable  16 kB 

Mlocked  16 kB 
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SwapTotal  1648788 kB 

SwapFree  1648788 kB 

Dirty  12 kB 

Writeback  0 kB 

AnonPages  1645528 kB 

Mapped  1308208 kB 

Shmem  35140 kB 

KReclaimable  71852 kB 

Slab  108892 kB 

SReclaimable  71852 kB 

SUnreclaim  37040 kB 

KernelStack  9360 kB 

PageTables  45908 kB 

NFS_Unstable  0 kB 

Bounce  0 kB 

WritebackTmp  0 kB 

CommitLimit  3667296 kB 

Committed_AS  6367900 kB 

VmallocTotal  34359738367 kB 

VmallocUsed  0 kB 

VmallocChunk  0 kB 

Percpu  1120 kB 

HardwareCorrupted  0 kB 

AnonHugePages  243712 kB 

ShmemHugePages  0 kB 

ShmemPmdMapped  0 kB 

CmaTotal  0 kB 

CmaFree  0 kB 

HugePages_Total  0 

HugePages_Free  0 

HugePages_Rsvd  0 
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HugePages_Surp  0 

Hugepagesize  2048 kB 

Hugetlb  0 kB 

DirectMap4k  139200 kB 

DirectMap2M 4055040 kB 

4.2.2 Οδηγίες Εγκατάστασης 

• Download, unzip https://github.com/ethereum/go-ethereum, μετονομασία 

αρχείου σε: “go-ethereum-master” 

• Τα scripts πρέπει να βρίσκονται στο path με τον φάκελο “go-ethereum-

master”, και να εκτελεστούν με την παρακάτω σειρά: 

1. install_blockchain.sh 

2. init.sh 

3. start.sh 

Για επαναφορά του Blockchain: 

1. Κλείσιμο blockchain server (keyboard interrupt Ctrl+C) 

2. reset.sh 

3. init.sh 

4. start.sh 

Ακολουθούν τα εν λόγω scripts. Για κάθε script παρατίθεται μια σχετική περιγραφή, 
ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να παραμετροποιεί το script της επιθυμίας του. 

4.2.3 Scripts 

4.2.3.1 Install_blockchain.sh 
Εγκαθιστά το Ethereum blockchain με το apt package manager των Linux και 
αναδιατυπώνει το PATH του συστήματος. 

#!/bin/bash 
 
sudo apt-get install software-properties-common 
sudo add-apt-repository -y ppa:ethereum/ethereum 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install ethereum 
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sudo apt-get install -y build-essential 
#WHERE NEEDED 
# TYPE Y [Enter] 
# TYPE N=DEAFULT required for a specific packet 
 

#install go 
sudo apt-get -y upgrade 
wget https://dl.google.com/go/go1.13.3.linux-amd64.tar.gz 
sudo tar -xvf go1.13.3.linux-amd64.tar.gz 
sudo mv go /usr/local 
 
export GOROOT=/usr/local/go 
export GOPATH=~/Desktop/ 
export PATH=$GOPATH/bin:$GOROOT/bin:$PATH 
 
cd "go-ethereum-master" 
make geth 
#now geth cli is installed 
 

4.2.3.2 genesis.json 
Το μπλοκ που χρησιμοποιείται κατά την αρχικοποίηση και έναρξη του Ethereum 
blockchain. Το πεδίο difficulty αξίζει να υπογραμμιστεί καθώς είναι αυτό το οποίο 
ορίζει την δυσκολία να γίνει η διαδικασία mining και κάθε μπλοκ. Η τιμή είναι πολλή 
χαμηλή για λόγους ευκολίας. 

{ 
 "nonce": "0x0000000000000042", 
 "mixhash": 
"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000", 
 "difficulty": "0x20000", 
 "alloc": {}, 
 "coinbase": "0x0000000000000000000000000000000000000000", 
 "timestamp": "0x0", 
 "parentHash": 
"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000", 
 "extraData": "0x", 
 "gasLimit": "0xffffffff", 
 "config": { 
    "chainId": 4224, 
    "homesteadBlock": 0, 
    "eip150Block": 0, 
    "eip155Block": 0, 
    "eip158Block": 0 
 } 
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} 
 

4.2.3.3 init.sh 
Αρχικοποίηση του blockchain δεδομένου του παραπάνω αρχείου “genesis.json’’ 

#!/bin/bash 
geth --datadir blockchain init genesis.json 

4.2.3.4 start.sh 
Ξεκινάει το Ethereum blockchain. Σηκώνει server στην διεύθυνση localhost (127.0.0.1) 
και στην πόρτα 8543 

#!/bin/bash 
geth --port 3000 --networkid 58343 --nodiscover --
datadir=./blockchain --maxpeers=0  --rpc --rpcport 8543 --
rpcaddr 127.0.0.1 --rpccorsdomain "*" --rpcapi 
"admin,db,eth,debug,miner,net,shh,txpool,personal,web3" --allow-
insecure-unlock 

4.2.3.5 reset.sh 
Reset το blockchain. Προσοχή μετά το script αυτό πρέπει να ακολουθήσει το init.sh, 
ώστε να εκτελεστεί και πάλι η διαδικασία αρχικοποίησης. 

#!/bin/bash 
rm -rf blockchain/geth/chaindata 

4.2.3.6 connect_to_blockchain.sh 
Σύνδεση για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το geth cli 

#!/bin/bash 
geth attach http://127.0.0.1:8543 
 

4.3 Χρήση και ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων 

Για την δημιουργία των Smart Contracts πρέπει να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα 
προγραμματισμού Solidity. Ακολουθούν οδηγίες για να εισαχθεί ένα έξυπνο 
συμβόλαιο στο Ethereum Blockchain: 

1. Δημιουργία του αρχείου με επέκταση .sol, το οποίο περιέχει τον κώδικα του 
έξυπνου συμβολαίου, στο φάκελο blockchain/contracts  

2. Δημιουργία αρχείου με επέκταση .js (JavaScript file) υπό την μορφή: 

<αριθμός contract>_<όνομα>.js 
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Ο αριθμός αρχείου πρέπει να είναι μετά το 1 καθώς το 1_initial_migration.js 
χρησιμοποιείται ήδη. 

3. Το αρχείο του βήματος 2 πρέπει να ακολουθεί την εξής μορφή: 

const <όνομα μεταβλητής> = artifacts.require ("<όνομα του έξυπνου 
συμβολαίου>"); 

module.exports = function(deployer) { 

  deployer.deploy(<όνοµα µεταβλητής>); 

}; 

4. Χρήση του geth cli από το τερματικό εκτελώντας το script 
connect_to_blockchain.sh ως εξής: 

miner.start() 
5. Χρήση του truffle cli από το τερματικό ως εξής: 

truffle migrate 
6. Η έξοδος έχει την εξής μορφή: 

 
Compiling your contracts... 
=========================== 
> Everything is up to date, there is nothing to compile. 
 
 
 
Starting migrations... 
====================== 
> Network name:    'development' 
> Network id:      58343 
> Block gas limit: 0xfe414f7f 
 
 
1_initial_migration.js 
====================== 
 
   Replacing 'Migrations' 
   ---------------------- 
   > transaction hash:    
0x7f1e265303058853c826f1bf5b3f031f13ec76149f22a49eb68eda6f928
0555a 
   > Blocks: 0            Seconds: 24 
   > contract address:    
0x92D590E261BD3005BD731C5D51Bf46480541eCD0 
   > block number:        8 
   > block timestamp:     1579469266 
   > account:             
0x839a4e08Aeb1C24f73613C16BdBf931444565148 
   > balance:             45 
   > gas used:            283236 
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   > gas price:           20 gwei 
   > value sent:          0 ETH 
   > total cost:          0.00566472 ETH 
 
 
   > Saving migration to chain. 
   > Saving artifacts 
   ------------------------------------- 
   > Total cost:          0.00566472 ETH 
 
 
2_pairs.js 
========== 
 
   Replacing UsenamePairs' 
   ---------------------- 
   > transaction hash:    
0x4f6378ce869147f10955b42879e28c8ed9a2f55683fa8dda606203ccbc3
81a17 
   > Blocks: 0            Seconds: 0 
   > contract address:    
0x06Aa46B9bfa46dB9751AAd36145556Ed14423fb0 
   > block number:        13 
   > block timestamp:     1579469271 
   > account:             
0x839a4e08Aeb1C24f73613C16BdBf931444565148 
   > balance:             65 
   > gas used:            685391 
   > gas price:           20 gwei 
   > value sent:          0 ETH 
   > total cost:          0.01370782 ETH 
 
 
   > Saving migration to chain. 
   > Saving artifacts 
   ------------------------------------- 
   > Total cost:          0.01370782 ETH 
 
 
Summary 
======= 
> Total deployments:   2 
> Final cost:          0.01937254 ETH 
 

Το πεδίο “contract address’’ περιγράφει την διεύθυνση του μπλοκ που αποθηκεύτηκε 
το έξυπνο συμβόλαιο. Αυτή είναι η διεύθυνση που απαιτείται να περιγραφεί στον 
κώδικα ώστε να χρησιμοποιηθεί το εκάστοτε έξυπνο συμβόλαιο. 
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4.3.1 Χρήση geth cli 

Εκτελώντας το script “connect_to_blockchain.sh’’ ξεκινά το περιβάλλον του geth όπου 
καθιστά δυνατή την επεξεργασία του Ethereum blockchain. 

Για δημιουργία χρήστη ο οποίος απαιτείται για να εκτελεί την διαδικασία εξόρυξης 
στο Ethereum blockchain γίνεται ως εξής: 

personal.newAccount() 

έπειτα θα ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης, 

Για χρήση του χρήστη ως εξορύκτης: 

personal.UnlockAccount(eth.accounts[0], “<κωδικός πρόσβασης>”) 
miner.start() -> Για εκτέλεση εξόρυξης 
miner.stop()  -> Για διακοπή εκτέλεσης εξόρυξης 

όπου eth.account[0] επιστρέφει την διεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο συγκεκριμένος 
χρήστης. 
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5 Τεχνική σχηματική περιγραφή της 
διπλωματικής εργασίας 

5.1 Δημιουργία RSA Κλειδιών 

Η ακόλουθη εικόνα περιγράφει την διαδικασία δημιουργίας και αποθήκευσης των 
RSA κλειδιών. Δηλαδή, παράγονται δύο αρχεία τύπου pem εκ των οποίων το ένα είναι 
το ιδιωτικό κλειδί (private.pem) και το άλλο είναι το δημόσιο (public.pem). Ο χρήστης 
διαλέγει τον προορισμό φακέλου στον οποίο επιθυμεί να αποθηκευτούν και τα 2 είδη 
κλειδιών. Προς το παρόν ο χρήστης δεν αλληλοεπιδρά με το blockchain, κάτι που 
όμως απαιτείται στις επόμενες περιπτώσεις χρήσης. 

 
Εικόνα 5. Δημιουργία RSA κλειδιών (2048 bits) 

5.2 Εγγραφή Χρήστη 

Ο χρήστης εισάγει ως είσοδο: 

1. Ένα username της επιθυμίας του 
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2. Το δημόσιο κλειδί που παρήγαγε στο προηγούμενο βήμα (δηλαδή το 
public.pem) 

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται εξολοκλήρου στο blockchain, από την άποψη ότι 
ακόμη και ο έλεγχος γίνεται κατά την εκτέλεση του smart contract (solidity). 
Προφανώς, δεν μπορεί να εισαχθεί δύο φορές το ίδιο username, γι’ αυτό και γίνεται ο 
συγκεκριμένος έλεγχος. 

 
Εικόνα 6. Εγγραφή Χρήστη 
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5.3 Αποστολή ενός αρχείου 

Η αποστολή ενός αρχείου είναι αρκετά περίπλοκη γι’ αυτό και θα αναλυθούν σε 
βάθος τα βήματα ένα προς ένα. 

Πρώτο βήμα: 

Ο χρήστης εισάγει ως είσοδο: 

1. το username του χρήστη στον οποίο θέλει να στείλει το αρχείο, δηλαδή το 

username του παραλήπτη 

2. τον προορισμό του αρχείου που επιθυμεί να μοιραστεί / στείλει 

Κατά το πέρας του πρώτου βήματος το πρόγραμμα κρατά το username και το όνομα 
του αρχείου προς αποστολή. 

Δεύτερο Βήμα: 

Το πρόγραμμα διαβάζει το αρχείο και το κωδικοποιεί κατά Base64. Αυτό γίνεται για 
να γίνει δυνατή η αποστολή ενός οποιουδήποτε αρχείου οποιασδήποτε μορφής. 
Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σταλεί αρχείο το οποίο είναι είτε .txt είτε .png 
είτε pdf είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής. 

Τρίτο Βήμα: 

Το αρχείο διαιρείται σε μικρότερα κομμάτια, επειδή η αποθήκευσή του γίνεται στο 
πεδίο input ενός block στο Ethereum blockchain και ο χώρος που μπορεί να διαθέσει 
το πεδίο αυτό είναι περιορισμένος. Έπειτα, κάθε κομμάτι του αρχείου 
κρυπτογραφείται κατά RSA με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη, το οποίο γίνεται 
γνωστό μέσα από μία συνάρτηση στο Smart Contract. Η διεύθυνση του block στο 
οποίο αποθηκεύτηκε το κάθε κομμάτι επιστρέφεται στο πρόγραμμα. 
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Εικόνα 7. Αποστολή αρχείου (1) 
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Τέταρτο Βήμα: 

Αφού συλλέξει όλες τις διευθύνσεις των block, στα οποία αποθηκεύτηκαν τα 
διαιρεμένα κομμάτια, δημιουργεί την πληροφορία σε μορφή JSON (JavaScript Object 
Notation) η οποία περιέχει το username, το όνομα του αρχείου, και όλες τις 
διευθύνσεις, το κρυπτογραφεί με το ίδιο κλειδί και αποθηκεύει σε νέο block την 
πληροφορία αυτή. 
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Εικόνα 8. Αποστολή αρχείου (2) 

Συνοψίζοντας, υπάρχει ένα block στο Ethereum blockchain στο οποίο βρίσκεται 
κρυπτογραφημένη η εξής πληροφορία: 

• το username του παραλήπτη 

• το όνομα του αρχείου  

• οι διευθύνσεις των blocks που κατέχουν την κρυπτογραφημένη πληροφορία 

του κάθε κομματιού του αρχικού αρχείου που στέλνει ο χρήστης 
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Η παραπάνω πληροφορία είναι επίσης κρυπτογραφημένη, έτσι ώστε μόνο ο 
εξουσιοδοτημένος (authorized) χρήστης να μπορεί να διαβάσει που βρίσκονται τα 
κομμάτια αποθηκευμένα. Εξουσιοδοτημένος είναι ο χρήστης ο οποίος κατέχει το 
ιδιωτικό κλειδί (private key) το οποίο ταιριάζει με το δημόσιο ταίρι του. 

5.4 Λήψη ενός αρχείου 

Αρχικά ο χρήστης δίνει ως είσοδο το username του και το ιδιωτικό (private key) του, 
έτσι ώστε να διαβάσει μόνο τα block που μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Δηλαδή, 
χρησιμοποιείται το ιδιωτικό κλειδί σαν authentication του χρήστη, αφού θα μπορεί να 
διαβάσει μόνο τα block που μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. 

 

Εικόνα 9. Λήψη αρχείου (1) 
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Έπειτα, από το πεδίο Addresses λαμβάνει τις διευθύνσεις των κομματιών που 
βρίσκεται αποθηκευμένο αρχείο το οποίο αποστάλθηκε με την σωστή σειρά. Έτσι, 
στο συγκεκριμένο βήμα το πρόγραμμα “ξέρει’’ τις διευθύνσεις των block που πρέπει 
να προσπελάσει για να λάβει την αρχική πληροφορία. 

 
Στο επόμενο βήμα, λαμβάνονται τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις 
διευθύνσεις των block και τα αποκρυπτογραφεί ανά block έτσι ώστε (στο τέλος του 
βήματος) να έχει τα αποκρυπτογραφημένα πλέον κομμάτια του αρχείου, τα οποία και 
ενώνει. 
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Τα προαναφερθέντα κομμάτια του αρχείου είναι, όπως περιγράφεται στο 4.3, 
κωδικοποιημένα κατά base64, επομένως το τελευταίο βήμα υλοποιεί την διαδικασία 
base64 αποκωδικοποίηση και την εγγραφή του αρχικού αρχείου (plaintext).  
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Εικόνα 10. Λήψη αρχείου (2) 
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6 Βασικές Τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται 

6.1 Python 

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε στο σύνολό της χρησιμοποιώντας την γλώσσα 
προγραμματισμού Python. Η Python λόγω της εξαιρετικά απλής και ευρείας χρήσης 
καθιστά εύκολη την επεξεργασία δεδομένων όπως το διάβασμα αρχείων. Είναι μια 
γλώσσα που απαιτεί λιγότερα LoC (Lines of Code) σε σχέση με άλλες και προτιμήθηκε 
καθώς παρέχει συγκεκριμένες βιβλιοθήκες διαχείρισης του blockchain. 

Η βιβλιοθήκη αυτή λέγεται web3 και προσφέρει πολλές δυνατότητες διαχείρισης 
blockchain αλλά και το geth cli. Επομένως, προσφέρει και τη δυνατότητα για έναν 
miner να ξεκινήσει. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν είναι αντιπροσωπευτικό καθώς οι miners 
υπό κανονικές συνθήκες blockchain δρουν ανεξάρτητα από τις διαδικασίες 
αποστολής/λήψης αρχείων. Για τις ανάγκες όμως της διπλωματικής που εκτελεί το 
blockchain locally κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. 

Άλλη μία βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήθηκε είναι η Cryptodome.PublicKey η οποία 
παρέχει υπηρεσίες από/κρυπτογράφησης, δημιουργίας ζευγαριού ιδιωτικού και 
δημοσίου κλειδιού. 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη PySide2 η οποία κατέστη δυνατή την 
υλοποίηση του UI (User Interface). 

Παρακάτω περιγράφεται σε σχήμα η αρχιτεκτονική του κώδικα. Κάθε κλάση 
χρησιμοποιεί προφανώς την UI_Form, καθώς κάθε υποκλάση της χρησιμοποιεί τις 
απαραίτητες μεθόδους για την δημιουργία user interface. Οι βασικές μέθοδοι κάθε 
κλάσης περιγράφεται κάθετα για κάθε κλάση. 

Κλάσεις Python 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UI_Form 

Download Upload Register Generate Keys 
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Βασικές Μέθοδοι 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Περιγραφή Μεθόδων 

6.2.1 Κλάση Download 

search_blkchain() 
1. Δέχεται σαν είσοδο ένα pem file, το οποίο πρέπει να είναι το ιδιωτικό 

κλειδί του χρήστη. 

2. Προσπελαύνει και αποκρυπτογραφεί μέσω της rsa_dec() το blockchain από 

το τελευταίο προς το πρώτο μπλοκ χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί σαν 

authentication method. 

3. Γεμίζει μία λίστα που περιγράφει κάθε αρχείο που αναφέρεται στον 

χρήστη που δέχθηκε ένα ή περισσότερα νέα αρχεία. 

download() 
1. Δέχεται σαν είσοδο το αρχείο που επιλέγει ο χρήστης για να αποθηκεύσει 

και το ιδιωτικό κλειδί. 

2. Διαβάζει τις διευθύνσεις στις οποίες βρίσκεται η πληροφορία με τη σειρά 

κατά την οποία ανέβηκαν. 

3. Αποκρυπτογραφεί μέσω της rsa_dec() τα αρχεία και τα προσθέτει σε ένα 

αλφαριθμητικό. 

4. Αποκωδικοποιεί κατά base64 το αλφαριθμητικό και το γράφει σε ένα 

αρχείο σύμφωνα με το όνομα που το έστειλε ο αποστολέας 

rsa_dec() 
1. Δέχεται σαν είσοδο ένα αλφαριθμητικό και το ιδιωτικό κλειδί 

download 

search_blkchain 

rsa_dec 

getPairs 

setNewPair 

getKey 

rsa_enc 

edit_file 

gen_keys 



Secure Distributed Cloud Storage 
 

Σόλωνας  Γουστέρης- Α.Μ. 6029  37 

2. Επιστρέφει το αποκρυπτογραφημένο πλέον αλφαριθμητικό κατά τον 

αλγόριθμο RSA 

6.2.2 Κλάση Upload 

getKey() 
1. Δέχεται ως είσοδο ένα username και εκτελεί την συνάρτηση getKeyFrom() 

του smart contract δεδομένου του username αυτού. 

2. Επιστρέφει το δημόσιο κλειδί του username που ζητήθηκε από το smart 

contract στην python με τελικό αποδέκτη τον χρήστη που εκτελεί την 

μέθοδο. 

rsa_dec() 
1. Δέχεται σαν είσοδο ένα αλφαριθμητικό και το δημόσιο κλειδί 

2. Επιστρέφει το κρυπτογραφημένο πλέον αλφαριθμητικό κατά τον 

αλγόριθμο RSA 

edit_file() 
1. Δέχεται ως είσοδο ένα αρχείο και το κωδικοποιεί κατά base64. Ελέγχει αν 

το αρχείο υπερβαίνει το μέγιστο που μπορεί να δεχθεί το πεδίο input ενός 

μπλοκ στο Ethereum blockchain 

2. Αν το αρχείο είναι μεγαλύτερο το διαιρεί σε κομμάτια τα οποία μπορούν 

να αποθηκευτούν στα μπλοκ. 

3. Κάθε κομμάτι του κρυπτογραφείται μέσω της παρούσας rsa_enc() 

μεθόδου και από εδώ ξεκινά η διαδικασία αποστολής αρχείου. 

6.2.3 Κλάση Register 

getPairs() 
1. Δέχεται ως είσοδο ένα username. 

2. Καλεί την συνάρτηση getKeyFrom() από το smart contract 

3. Επιστρέφει το δημόσιο κλειδί που αντιστοιχεί στο username 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να γίνεται ο έλεγχος πριν ένας χρήστης κάνει 
register και να επιβεβαιώνεται η απουσία του συγκεκριμένου username. 

setNewPair() 
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1. Δέχεται ως είσοδο ένα username και ένα αρχείο .pem το οποίο περιγράφει 

το δημόσιο κλειδί του χρήστη που θέλει να εγγραφεί. 

2. Καλεί την συνάρτηση setKeyTo() του smart contract μέσω του Ethereum 

blockchain και δημιουργεί το ζευγάρι ονόματος χρήστη – δημόσιο κλειδί 

6.2.4 Κλάση GenerateKeys 

gen_keys() 
1. Δέχεται ως είσοδο έναν προορισμό αρχείου στον οποίο θα αποθηκεύσει τα 

κλειδιά (ιδιωτικό και δημόσιο κλειδί) 

2. Γράφει τα αρχεία στον επιθυμητό προορισμό αρχείου με τα ονόματα, 

«private.pem» για το ιδιωτικό κλειδί «public.pem» για το δημόσιο κλειδί, 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιο κλειδί θα πρέπει ο χρήστης να 

χρησιμοποιήσει για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις χρήσης. 

Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από τις παραπάνω μεθόδους στις οποίες θα 
αναφερθώ με λιγότερη λεπτομέρεια.  

6.3 Ethereum Blockchain 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί αρκετές φορές χρησιμοποιήθηκε το Ethereum Blockchain 
και επιλέχτηκε λόγω της εύκολης διαχείρισης πληροφορίας και του geth cli που 
καθιστά εύκολη τη διαχείριση των miners και της προσπέλασης των μπλοκ. 
Αναλυτικές οδηγίες και βοηθητικά scripts περιγράφονται σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

6.4 Solidity 

Η Solidity είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη των 
έξυπνων συμβολαίων[10] που παρέχει το Ethereum blockchain. Στη συγκεκριμένη 
διπλωματική χρησιμοποιείται για να γίνεται έλεγχος κατά την εγγραφή νέων χρηστών, 
αλλά και για την αντιστοιχία χρηστών – δημοσίων κλειδιών, ώστε κάθε χρήστης να 
στέλνει το αρχείο κρυπτογραφημένο. Παρακάτω περιγράφεται η αντιστοιχία 
username- key υλοποιημένη σε solidity smart contract 

pragma solidity ^0.5.0; 
contract UsernamePairs { 
   string[] public username; 
   string[] public keys; 
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   function getKeyFrom(string memory username) public view 
returns (string memory key){ 
       . . . 
    
   function setKeyTo(string memory username, string memory key) 
public{ 

. . .  
   } 
} 
  

Εικόνα 11. Solidity 
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7 Υλοποίηση 

7.1 Περιπτώσεις χρήσης της εφαρμογής 

Παρακάτω θα αναλυθούν όλες οι περιπτώσεις χρήσεως της εφαρμογής 
συμπεριλαμβανομένων και των δύο αλληλεπιδράσεων, δηλαδή και της γραφικής και 
της τερματικής διεπαφής. 

 
Εικόνα 11. Αρχική διεπαφή χρήστη 

Στην εικόνα 10 φαίνονται οι πρώτες διεπαφές που κάποιος χρήστης βλέπει αρχικά 
πριν επιλέξει την ενέργεια που επιθυμεί. 

7.1.1 Δημιουργία ζεύγους κλειδιών 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω μία από τις περιπτώσεις χρήσης που εξετάζει η 
διπλωματική εργασία είναι η δημιουργία δύο κλειδιών, ενός ιδιωτικού κι ενός 
δημοσίου RSA για την από/κρυπτογράφηση των ανταλλασσόμενων δεδομένων. Στις 
εικόνες 11, 12 περιγράφονται οι διεπαφές της συγκεκριμένης περίπτωσης χρήσης. 



Secure Distributed Cloud Storage 
 

Σόλωνας  Γουστέρης- Α.Μ. 6029  42 

 

Εικόνα 12. Δημιουργία Κλειδιών 
 

Πατώντας στο κουμπί δίπλα από το TextBox που δέχεται ένα μονοπάτι/προορισμό 
αρχείου εμφανίζεται η παρακάτω διεπαφή (Εικόνα 12). Ο ζητούμενος προορισμός 
αποτελεί το μονοπάτι στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δύο RSA κλειδιά. 

 

Εικόνα 13. Επιλογή Μονοπατιού 
 

Για το τερματικό, ο χρήστης καλείται να εκτελέσει την παρακάτω εντολή εισάγοντας 
όπου “<directory to save the generated keys>’’ το μονοπάτι στο οποίο επιθυμεί να 
αποθηκευτούν τα κλειδιά. 
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Εικόνα 14. Δημιουργία κλειδιών από γραμμή εντολών 

 

7.1.2 Εγγραφή χρήστη 

Η περίπτωση χρήσης “Εγγραφή χρήστη’’ δέχεται το δημόσιο κλειδί (pem file) το οποίο 
πρέπει να αποθηκευτεί στο Smart Contract του Ethereum Blockchain, και ένα 
username της αρεσκείας του χρήστη. Η python στέλνει τα δεδομένα στο smart 
contract ενώ γίνεται πρώτα έλεγχος ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο username ήδη. 
Ακολουθεί η διεπαφή εικόνα 14 

 

Εικόνα 15. Εγγραφή χρήστη 

 

Πατώντας το κουμπί “…’’ ανοίγει το ίδιο παράθυρο με αυτό της εικόνας 12 και δέχεται 
μόνο pem file για είσοδο. Ο χρήστης καλείται να εισάγει το δημόσιο κλειδί που 
παρήγαγε στην περίπτωση χρήσης 11. Πατώντας το κουμπί “Sign Up’’ εκτελείται η 
διαδικασία που περιεγράφηκε. 

Για την ίδια περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η δεύτερη διεπαφή 
αλληλεπίδρασης, δηλαδή το τερματικό ως εξής: 

 

Εικόνα 16. Εγγραφή χρήστη από γραμμή εντολών 

 

Όπου στο πεδίο «<username>» ο χρήστης εισάγει το username που επιθυμεί, και στο 
πεδίο «<public key>» το μονοπάτι/προορισμό του δημοσίου κλειδιού. 
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7.1.3 Αποστολή αρχείου 

Όπως ακριβώς στην προηγούμενη περίπτωση και σε αυτήν (Εικόνα 16) ο χρήστης 
καλείται να εισάγει δύο πληροφορίες: το username στο οποίο θέλει να στείλει ένα 
αρχείο και το εν λόγω αρχείο που θα στείλει το οποίο εισάγει στο δεύτερο πεδίο 
πατώντας το κουμπί “…’’. 

 

Εικόνα 17. Αποστολή αρχείου 
 

 

Εικόνα 18. Αποστολή αρχείου από γραμμή εντολών 
 

Όπου στο πεδίο “<username>’’ ο χρήστης εισάγει το username που επιθυμεί, και στο 
πεδίο “<file_path >’’ το μονοπάτι/προορισμό του αρχείου προς αποστολή. 

7.1.4 Λήψη αρχείου 

Η λήψη ενός αρχείου γίνεται μέσω των παρακάτω διεπαφών αλληλεπίδρασης (Εικόνα 
18). Όπως ακριβώς και στις προηγούμενες περιπτώσεις οι χρήστες που επιθυμούν να 
κατεβάσουν ένα αρχείο καλούνται να εισάγουν τις εξής πληροφορίες: 

• Το username που επέλεξαν κατά την εγγραφή τους, και 

• το ιδιωτικό τους κλειδί το οποίο παράχθηκε κατά την διαδικασία δημιουργίας 
κλειδιών 

Το ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται ως αυθεντικοποίηση (authentication) του χρήστη. 
Δηλαδή, το σύστημα θα ψάξει μόνο τα αρχεία τα οποία μπορούν να 
αποκρυπτογραφηθούν με το ιδιωτικό κλειδί. Κατά συνέπεια, κι εφόσον ο χρήστης δεν 
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έχει μοιραστεί το username και το ιδιωτικό του κλειδί, θα διαλέξει να κατεβάσει ένα 
από τα αρχεία που ταίριαξαν με το ιδιωτικό κλειδί. 

Ο χρήστης καλείται αφού εισάγει τις παραπάνω πληροφορίες να πατήσει το κουμπί 
“Search for new files’’ για να ξεκινήσει η διαδικασία εύρεσης αρχείων. 

 

Εικόνα 19. Λήψη αρχείου 

 

Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας το τερματικό 

 

Εικόνα 20. Λήψη αρχείου από γραμμή εντολών 

 

Όπου στο πεδίο “<username>’’ ο χρήστης εισάγει το username που επιθυμεί, στο 
πεδίο “<private_key >’’ το μονοπάτι/προορισμό του ιδιωτικού κλειδιού και στο πεδίο 
“<directory to save>’’ το μονοπάτι/προορισμό που θέλει ο χρήστης να αποθηκεύσει 
τα αρχεία. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης η παραπάνω διεπαφή μετασχηματίζεται 
ως εξής (Εικόνα 20): 
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Εικόνα 21. Λήψη αρχείων 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα βρέθηκαν 4 αρχεία τα οποία μπόρεσαν να 
αποκρυπτογραφηθούν με το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη και φόρτωσε την λίστα 
(ComboBox). Επιλέγοντας το αρχείο που επιθυμεί και πατώντας το κουμπί 
“Download’’ ξεκινάει η διαδικασία αποθήκευσης στο μονοπάτι που επιλέγει αμέσως 
μετά. 

Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας το τερματικό περιγράφεται παρακάτω 
εκτελώντας το ίδιο παράδειγμα. 

 

Εικόνα 22. Λήψη αρχείων από γραμμή εντολών 

 



Secure Distributed Cloud Storage 
 

Σόλωνας  Γουστέρης- Α.Μ. 6029  47 

Πατώντας έναν από τους αριθμούς 1 έως 4 κατεβαίνει το αρχείο που περιγράφεται 
για κάθε αριθμό. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή του αριθμού “0’’ όπου 
πραγματοποιείται η έξοδος από η διαδικασία λήψης αρχείου. 

7.2 Παράδειγμα εκτέλεσης όλων των λειτουργιών 

Κάθε περίπτωση ακολουθείται κι εκτελείται και με τις δύο διεπαφές αλληλεπίδρασης 
με διαφορετικό χρήστη για κάθε περίπτωση. 

Επιλέγοντας την διαδικασία δημιουργίας κλειδιών (Περίπτωση Χρήσης 7.1.1) και το 
μονοπάτι της επιθυμίας του χρήστη: 

 

Εικόνα 23. Κλειδιά 

 

Πατώντας το κουμπί “Generate Keys’’ αποθηκεύονται στο επιλεγόμενο προορισμό και 
πληροφορεί τον χρήστη με το εξής μήνυμα: 
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Εικόνα 24. Μήνυμα επιτυχίας κλειδιών 
 

 

Εικόνα 25. Μορφή κλειδιών 
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Εικόνα 26. Δημιουργία κλειδιών από τη γραμμή εντολών 
Εικόνα 26. Δημιουργία κλειδιών από τη γραμμή εντολών 

Τα αρχεία έχουν δημιουργηθεί στο φάκελο “παράδειγμα’’ που επιλέχθηκε στο 
προηγούμενο βήμα. 

Σε επόμενο βήμα επιλέγεται η ενέργεια εγγραφής χρήστη (Περίπτωση Χρήσης 7.1.2) 

 

Εικόνα 27. Εγγραφή χρήστη 

 

Πατώντας “Sign Up’’ εκτελείται η εξής διαδικασία: 

1. Ελέγχεται και επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο username 

2. Το σύστημα διαβάζει το αρχείο “public.pem’’ και στέλνει στο smart contract το 

ζευγάρι username– public.pem 

3. Το smart contract αποθηκεύει το ζευγάρι στο storage του Ethereum 

Blockchain. 

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας ο χρήστης λαμβάνει το εξής μήνυμα: 
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Εικόνα 28. Μήνυμα επιτυχίας εγγραφής 

 

 
Εικόνα 29. Εγγραφή από τη γραμμή εντολών 

 

Περίπτωση αποστολής αρχείου (Περίπτωση Χρήσης 7.1.3) 

 
Εικόνα 30. Αποστολή αρχείου 

 

Στέλνω το αρχείο test_image.png το οποίο είναι ένα αρχείο εικόνας. 
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Με το πάτημα “Upload File’’ εκτελούνται τα εξής βήματα: 

1. Το σύστημα κωδικοποιεί το αρχείο κατά base64 και το διαιρεί σε μπλοκ 

2. Αναζητάει τον test_user και διαβάζει το δημόσιο κλειδί του 

3. Κρυπτογραφεί όλα τα διαιρεμένα κομμάτια με το κλειδί αυτό και γράφει 

μπλοκ στο Blockchain. 

4. Αποθηκεύει τις διευθύνσεις των μπλοκ / συναλλαγών που γράφεται το αρχείο 

και γράφει ένα ακόμη μπλοκ (κρυπτογραφημένο) το οποίο περιέχει το 

username του δέκτη, τις διευθύνσεις των μπλοκ και το όνομα του αρχείου. 

 
Εικόνα 31. Αποστολή αρχείου από τη γραμμή εντολών 

 

Περίπτωση λήψης αρχείου (Περίπτωση Χρήσης 7.1.4) 

 
Εικόνα 32. Λήψη αρχείου 

 

Επιλέγοντας “Search for new files’’ εκτελούνται τα εξής: 

1. Αναζητάται και προσπαθεί να αποκρυπτογραφηθεί κάθε μπλοκ με το ιδιωτικό 

κλειδί του χρήστη 
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2. Για κάθε μπλοκ που αποκρυπτογραφείται ελέγχεται αν το 

αποκρυπτογραφημένο μήνυμα περιέχει πληροφορία με username, addresses 

και file_name. 

3. Γίνεται ταίριασμα μεταξύ του username που περιγράφεται στο 

αποκρυπτογραφημένο μήνυμα και του username που περιγράφεται 

παραπάνω. 

Επιλέγοντας “Download’’ και υποθέτοντας ότι το αρχείο επιθυμώ να αποθηκευτεί στο 
φάκελο “παράδειγμα’’: 

 
Εικόνα 33. Προορισμός λήψης αρχείου 

 

1. Αποκρυπτογραφεί την πληροφορία που βρίσκεται στο πεδίο input του μπλοκ 

με διεύθυνση αυτή που περιγράφει η πρώτη διεύθυνση του πεδίου addresses. 

2. Προσθέτει σε μία μεταβλητή τύπου string το μήνυμα του βήματος 1. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι η αρχή του αρχείου κωδικοποιημένου κατά base64 

3. Προστίθεται για κάθε διεύθυνση η παραπάνω πληροφορία στο εν λόγω 

αλφαριθμητικό 

4. Γράφει το αρχείο στο φάκελο προορισμού που επιλέχθηκε 
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Εικόνα 34. Αποτέλεσμα λήψης αρχείου 

 

Η εικόνα png αποθηκεύτηκε στο φάκελο “παράδειγμα’’ αναλλοίωτη. 

 
Εικόνα 35. Λήψη αρχείου από γραμμή εντολών 

 

Επιλέγω τον αριθμό “1’’ για να κατεβάσω το αρχείο test_image.png κι έπειτα τον 
αριθμό “0’’ για έξοδο από το περιβάλλον λήψης αρχείου. 
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Εικόνα 36. Συνολική περιγραφή του φακέλου example 
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8 Συμπεράσματα και Προοπτικές 

8.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην σημαντικότητα της διπλωματικής 
εργασίας, καθώς η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων αποτελεί σήμερα ίσως 
την σημαντικότερη και την περισσότερο κοστοβόρη οικονομικά ‘’βιομηχανία’’ του 
κλάδου. Όλα κινούνται γύρω από την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια κάθε bit 
δεδομένου που είναι αποθηκευμένο σε κάθε υπολογιστικό σύστημα. Διαβάζοντας 
κανείς τη διπλωματική αυτή εργασία, θα συμπεράνει πόσο σημαντικό είναι το 
αποτέλεσμα της ένωσης δύο ή περισσότερων τεχνολογιών με σκοπό τη δημιουργία 
ενός τρίτου το οποίο λύνει ένα πρόβλημα. Η διπλωματική εργασία ενώνει την δομή 
blockchain με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης RSA με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
συστήματος, μιας υλοποίησης, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αρχική 
υλοποίηση του blockchain, δηλαδή την ασφαλή μη κεντρικοποιημένη διαχείριση των 
συναλλαγών. 

8.2 Μελλοντική Εργασία 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θίγει θέματα ασφάλειας αρχείων και γενικά 
διαμοίρασης δεδομένων/αρχείων. Ένα από τα σενάρια που μπορεί να υλοποιηθεί 
είναι η πιστοποίηση και επιβεβαίωση ότι ένα αρχείο προέρχεται από κάποια 
συγκεκριμένη και μοναδική πηγή. Στο κεφάλαιο 2.3 αναλύεται η περίπτωση 
ψηφιακών υπογραφών, όπου σε αντίθεση με τις περιπτώσεις χρήσης που 
περιεγράφηκαν στα παραπάνω κεφάλαια, χρησιμοποιεί για κρυπτογράφηση το 
ιδιωτικό κλειδί αντί για το δημόσιο. Έτσι, αν κάποιος χρήστης επιθυμεί την 
επιβεβαίωση ότι το αρχείο προέρχεται από την πηγή που ισχυρίζεται μπορεί να 
χρησιμοποιήσει για αποκρυπτογράφηση το δημόσιο κλειδί της πηγής. 

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι η αποθήκευση των Φ.Ε.Κ. των 
κυβερνήσεων. Τα Φ.Ε.Κ. θα είναι δημοσιευμένα και αποθηκευμένα στο Blockchain 
διατηρώντας τα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας και ακεραιότητας. Για να 
διαπιστώσει ένας χρήστης ότι τα Φ.Ε.Κ. δημοσιεύονται από την κυβέρνηση 
αποκρυπτογραφεί τα μπλοκ με το δημόσιο κλειδί της (που δημοσιεύεται από την 
ίδια). 

Το σύστημα που περιγράφει η διπλωματική εργασία εκτελεί την διαδικασία 
αναζήτησης σε όλα τα μπλοκ του Ethereum blockchain από το τελευταίο προς το 
αρχικό μπλοκ. Μια τέτοια διαδικασία είναι σαφώς αργή και καθυστερεί αναλογικά με 
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τον πλήθος των μπλοκ που προστίθενται. Δηλαδή, όσο περισσότερα μπλοκ υπάρχουν 
στο blockchain τόσο πιο αργή γίνεται η διαδικασία αναζήτησης. 

Επομένως, ως εξέλιξη της διπλωματικής εργασίας θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί ο 
αλγόριθμος αναζήτησης με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται λιγότερο η 
καθυστέρηση δεδομένης της αύξησης του πλήθους των μπλοκ που συνυπάρχουν στο 
blockchain. 
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