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Μέρος I

Εισαγωγή





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1

Εισαγωγή - Η έννοια της αξιολόγησης

Μ
ε τον όρο αξιολόγηση εννοούµε τη συστηµατική αποτίµηση της αξίας ή

της σηµαντικότητας µίας διαδικασίας ή ενός αντικειµένου κάνοντας χρή-

ση συγκεκριµένων προαποφασισµένων κριτηρίων. Η έννοια της αξιολό-

γησης αποτελεί από µόνη της αντικέιµενο µελέτης καθώς υπάρχουν πολλοί και

διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της αξιολόγησης ενός υποκειµένου. Συγκεκρι-

µενα, στα [28], [58] ϐλέπουµε ότι υπάρχει σαφής διαχωρισµός των διαφορετικών

προσεγγίσεων για τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ανάλογα µε τον προ-

σανατολισµό και τους στόχους του οργανισµού που διενεργεί την αξιολόγηση, καθώς

και την επιστηµολογική προσέγγιση την οποία ακολουθεί.

Η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών αναπτύσσεται µε ϱαγδαί-

ους ϱυθµούς και έχει εφαρµογές σε ένα πολύ µεγάλο και διαρκώς αυξανόµενο εύρος

δραστηριοτήτων, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άµεσης ανταλλαγής πληροφορίας

ανεξαρτήτως της απόστασης που χωρίζει τον αποστολέα από τον παραλήπτη. Το

σηµείο συνάντησης τους, το διαδίκτυο, είναι πλέον πλήρως ενσωµατωµένο στην κα-

ϑηµερινότητα του µέσου ανθρώπου και παρέχει ένα καινούριο περιβάλλον επικοι-

νωνίας. Οι δυνατότητες του διαδικτύου στην αποστολή όχι µόνο κειµένου αλλά και

ήχου και ϐίντεο σε πραγµατικό χρόνο το έχουν καταστήσει απαραίτητο εργαλείο στην

εκπαίδευση, τη ϐιοµηχανία και το εµπόριο.

Μεγάλη µερίδα των διαθέσιµων εφαρµογών του διαδικτύου είναι εφαρµογές που

απευθύνονται σε οµάδες ατόµων και οι οποίες έχουν κοινά αντικείµενα και στόχους

για την οµάδα στην οποία απευθύνονται, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τις

εφαρµογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας για

κάθε τέτοια εφαρµογή, τόσο στο σύνολο της όσο και στα επί µέρους χαρακτηριστικά

της, είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός νέου προβλήµατος το οποίο έχει να

κάνει µε την αξιολόγηση µέσω διαδικτύου τόσο των εφαρµογών αυτών όσο και των

συµµετεχώντων στις δραστηριότητες τις οποίες προσφέρει κάθε εφαρµογή.

Με την ευρεία διάδοση της χρήσης του διαδικτύου, οι δυνατότητες για διενέργεια

µαζικής αξιολόγησης στα πλαίσια µιας διαρκώς διευρυνόµενης γκάµας δραστηριο-

τήτων έχει γίνει εφικτή σε παγκόσµια κλίµακα. Ανάλογα µε τον επιστηµολογικό τύπο

αξιολόγησης που διενεργείται, δηλαδή είτε αυτός είναι ¨προσανατολισµένος προς τον

καταναλωτή¨ (αντικειµενική επιστηµολογική προσέγγιση) είτε είναι ¨πελατοκεντρι-

κός¨ ή ¨αξιολόγηση από αντίπαλο¨(υποκειµενική επιστηµολογική προσέγγιση), το

διαδίκτυο µπορεί να προσφέρει πολλούς και διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης, οι

οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό σε πολλές

και διαφορετικής ϕύσης εφαρµογές.



4 Εισαγωγή - Η έννοια της αξιολόγησης

1.1 Ο σκοπός της εργασίας

Η εργασία αυτή έχει σα σκοπό τη διερεύνηση των εφαρµογών της κρυπτογρα-

ϕίας στην ασφάλεια της διαδικασίας της αξιολόγησης σε περιβάλλοντα όπου γίνεται

χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Πιό συγκεκριµένα, ξεκινώντας

από την όσο το δυνατόν πλήρη περιγραφή ενός συστήµατος e-αξιολόγησης τόσο σε

επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο software, σκοπός µας είναι να εισάγουµε

κατάλληλες κρυπτογραφικές τεχνικές έτσι ώστε να καλύπτουµε τις απαιτήσεις ασφα-

λείας της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και να δώσουµε παραδείγµατα

αντίστοιχων εφαρµογών όπου είναι γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

1.2 Η διάρθρωση της εργασίας

Η διάρθρωση της εργασίας αυτής γίνεται µε τον εξής τρόπο :

• Στο πρώτο µέρος ϑα διερευνήσουµε το τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώνεται η έν-

νοια της ασφάλειας στη διαδικασία της αξιολόγησης, τους λόγους για τους οποί-

ους υπάρχει ανάγκη για ενσωµάτωση τεχνικών ασφαλείας στην e-αξιολόγηση

και τα οφέλη που αποκοµίζουµε από αυτες καθώς και µία γρήγορη παρου-

σίαση του συνόλου των τεχνικών που χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια του

κεφαλαίου αυτού, ϑα δούµε που και πως ενσωµατώνονται εφαρµογές κρυ-

πτογραφίας στο σύνολο των τεχνικών ασφαλείας που χρησιµοποιούνται στη

διαδικασία αξιολόγησης.

• Στο δεύτερο µέρος ϑα κάνουµε µια παρουσίαση των κρυπτογραφικών πρωτο-

κόλλων και τεχνικών που έχουν εφαρµογή στην e-αξιολόγηση, καθώς και µια

παρουσίαση του µαθηµατικού τους υπόβαθρου.

• Στο τρίτο µέρος ϑα κάνουµε µια παρουσίαση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής

αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
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Ασφάλεια στην e-αξιολόγηση

2.1 e-αξιολόγηση : ορισµός

Με τον όρο e-αξιολόγηση εννοούµε τη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης µε

τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η διαδικασία της αξιολόγη-

σης µπορεί να αφορά διαφορετικά αντικείµενα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και µε

διαφορετικούς στόχους.

Με ϐάση τον ορισµό της αξιολόγησης τον οποίο δώσαµε στην εισαγωγή και τη

ϕύση του προβλήµατος το οποίο καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µε εφαρµογές

e-αξιολόγησης, πιθανά αντικείµενα αξιολόγησης είναι οι επιδόσεις µαθητών και κα-

ϑηγητών σε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το επίπεδο οργάνωσης

ενός ιδρύµατος, το εκπαιδευτικό υλικό ή ακόµα και η αξιολόγηση της επίτευξης των

εκπαιδευτικών ή τυχόν οικονοµικών στόχων του προγραµµατος αυτού.

2.2 Η έννοια της ασφάλειας στην e-αξιολόγηση

Στην e-αξιολόγηση, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο γεννά

µια σειρά από προβλήµατα τα οποία έχουν να κάνουν τόσο µε τη ϕύση τις διαδι-

κάσιας της αξιολόγησης, όσο και µε τη ϐαθµό εµπιστευτικότητας των δεδοµένων

που διακινούνται µέσω του διαδικτύου στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής. Με την

ενσωµάτωση της ασφάλειας στην e-αξιολόγηση επιχειρούµε να αποτρέψουµε :

• Την αυθαίρετη πρόσβαση σε δεδοµένα εµπιστευτικού χαρακτήρα τα οποία δια-

κινούνται στα πλαίσια της διαδικασίας της e-αξιολόγησης τα οποία µπορούν

να αφορούν από ϐαθµούς µέχρι και εµπορικά, τραπεζικά ή και ϐιοµηχανικά

δεδοµένα µεγάλης εµπορικής αξίας.

• Τη µεταβολή είτε των δεδοµένων της e-αξιολόγησης είτε της διαδικασίας αυτής

καθεαυτής καθιστώντας τη µη αξιόπιστη, και άρα µη χρήσιµη.

Ξεκινώντας την εισαγωγή στην έννοια της ασφάλειας στην e-αξιολόγηση, ϑα πρέ-

πει αρχικά να ορίσουµε το αντικείµενο στο οποίο αυτή διενεργείται. Το αντικεί-

µενο αυτό είναι η παρεχόµενη πληροφορία στις διάφορες µορφές τις, από την ο-

ποία καλούµαστε να ϐγάλουµε µια σειρά από συµπεράσµατα κάνοντας χρήση της

e-αξιολόγησης. Γενικά, η πληροφορία µπορεί να έχει τρεις µορφές :

• ∆εδοµένα : Σταθερή πληροφορία για αντικείµενα και ϕαινόµενα.

• Πληροφορία : Επεξεργασµένα δεδοµένα σε κατάλληλη µορφή για λήψη απο-

ϕάσεων και αναλυτική έρευνα.



8 Ασφάλεια στην e-αξιολόγηση

• Γνώση : Επεξεργασµένη πληροφορία που χρησιµοποιέιται για την επίλυση

προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων, καθώς επίση και µέτα-πληροφορία

για τους τρόπους επεξεργασίας και µετατροπής της πληροφορίας για τη λήψη

αποφάσεων.

Η ασφάλεια στην e-αξιολόγηση απότελείται από δύο ξεχωριστά κοµµάτια κα-

ϑώς περιλαµβάνει τόσο την ασφάλεια σε επίπεδο εξοπλισµού (hardware, δηλ. του

δικτύου, των υπολογιστικών συστηµάτων κτλ.) όσο και την ασφάλεια σε επίπεδο

λογισµικού (software, δηλ. τα προγράµµατα, τις πλατφόρµες και τις διαδικτυακές

εφαρµογές).

Για την αντιµετώπιση των δύο παραπάνω προβληµάτων, όχι µόνο σε εφαρµογές e-

αξιολόγησης, αλλά και γενικά σε οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικού δικτύου έχει, ήδη

από το 1989, ϑεσπιστεί το πρότυπο ISO 74982 [18], το οποίο καθορίζει µία σειρά

από κριτήρια ασφαλείας τα οποία και πρέπει να ακολουθούνται για τη δηµιουργία

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος δικτύωσης :

• Εµπιστευτικότητα : τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στις ϐάσεις δεδοµέ-

νων και διακινούνται στο δίκτυο δεν είναι αναγνώσιµα από τρίτους.

• Ακεραιότητα : τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στις ϐάσεις δεδοµένων

και διακινούνται στο δίκτυο δεν είναι δυνατό να µεταβληθούν από τρίτους

• ∆ιαθεσιµότητα : τα δεδοµένα είναι πάντα διαθέσιµα σε διαπίστευµένα µέλη του

δικτύου.

• Αναγνωρισιµότητα και εξακρίβωση ταυτότητας για τα διαπιστευµένα µέλη του

δικτύου.

• Εξουσιοδότηση (έλεγχος τοπικής πρόσβασης): τα διαπιστευµένα µέλη έχουν

πρόσβαση µόνο στα σχετικά µε αυτά δεδοµένα και όχι σε άλλα.

• Μη δυνατότητα αποκύρηξης πράξης : κάθε χρήστης του δικτύου µπορεί να

καταστεί υπεύθυνος για κάθε πράξη την οποία έχει τελέσει χρησιµοποιώντας

το δίκτυο.

Το πρώτο ϐήµα το οποίο ϑα πρέπει να κάνουµε για να ϑεµελιώσουµε την προ-

σέγγιση µας είναι µια µελέτη του είδους των απειλών ασφαλείας τις οποίες ϑα πρέπει

να µπορεί να αντιµετωπίσει ένα σύστηµα e-αξιολόγησης.

2.3 Μοντελοποίηση των απειλών ασφαλείας για ένα

σύστηµα e-αξιολόγησης

Η ϑεµελίωση της ασφάλειας σε ένα σύστηµα είναι αλληλένδυτη µε τον προσδιό-

ϱισµό του τύπου των απειλών σε αυτό αλλά και µε το µέγεθος της Ϲηµιάς η οποία

µπορεί να προκληθεί από µια πετυχηµένη επίθεση στο σύστηµα. Για να το κάνουµε

αυτό πρέπει αρχικά να περιγράψουµε τη δοµή ενός συστήµατος e-αξιολόγησης όσο

και το προφίλ των συµµετέχοντων σε ένα τέτοιο σύστηµα, διαµορφώνοντας έτσι ένα

γενικό ϑεωρητικό µοντέλο ενός συστήµατος e-αξιολόγησης. Η µοντελοποίηση αυτή

ϐασίζεται στην εργασία [41].
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Οι οντότητες οι οποίες απαρτίζουν το µοντέλο ενός συστήµατος e-αξιολόγησης

είναι οι αξιολογητές, οι αρχές που συντονίζουν τη διαδικασία της e-αξιολόγησης και

οι επιλογές που γίνονται σχετικά µε τον τύπο e-αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά έχουµε

:

• Οι αξιολογητές : Οι αξιολογητές είναι οι οντότητες οι οποίες παρέχουν τις α-

ναγκαίες πληροφορίες για τα προς αξιολόγηση αντικείµενα κατά τη διαδικασία

της e-αξιολόγησης. Οι αξιολογητές µπορεί να λαµβάνουν οποιαδήποτε µορφή

ανάλογα µε τη ϕύση και τους στόχους της διαδικασίας αξιολόγησης στην οποί-

α µετέχουν. Μπορούν να αποτελούν είτε µέρος ενός κλειστού προγράµµατος,

όπως π.χ. ενός προγράµµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε να µετέχουν

σε µια ανοιχτή διαδικασία όπως, π.χ. σε ένα γκάλλοπ ή σε µια µέτρηση του

ϐαθµού ικανοποιήσης παρεχόµενων υπηρεσιών από µια εταιρία. Ανάλογα µε

τον τύπο και τους σκοπούς της αξιολόγησης, οι αξιολογητές ϑα πρέπει να έχουν

την δυνατότητα διακοπής ή ακόµη και ανάκλησης της επιλογής τους µέχρι και

τον τερµατισµό της αξιολόγησης.

• Οι αρχές (authorities) : Οι αρχές διαχειρίζονται τη διαδικασία της αξιολό-

γησης αλλά και τα αποτελέσµατα τα οποία αυτή παράγει. Καθώς το περι-

ϐάλλον διεξαγωγής της διαδικασίας e-αξιολόγησης είναι το διαδίκτυο, το ϱόλο

της αρχής παίζουν αυτοµατοποιηµένες διαδικτυακές υποδοµές (τα υπολογι-

στικά συστήµατα και το λογισµικό που χρησιµοποιείται για τη διενέργεια της

e-αξιολόγησης) οι οποίες χρησιµοποιούνται τόσο για τη διανοµή των πληροφο-

ϱιών στους αξιολογητές όσο και για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αξιο-

λογήσεων που δίνουν οι αξιολογητές. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι αρχές

µπορούν να ενεργούν και ως αξιολογητές, αφού µε το πέρας της διαδικασίας

(ή ακόµα και παράλληλα εαν είναι δυναµική) της e-αξιολόγησης µπορούν να

εξάγουν µέτα-πληροφορία µε κατάλληλη επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Οι

αρχές παίζουν, συνήθως το όλο της εµπιστευτικής τρίτης αρχής (Trusted Th

ird PartyTTP) όπως καλείται στη ϐιβλιογραφία της κρυπτογραφίας. Αξίζει να

σηµειωθεί ότι υπάρχει και η δυνατότητα αξιολόγησης µε µη έµπιστες αρχές ή

χωρίς καν τη διαµεσολάβηση αρχών µε χρήση συγκεκριµένων κρυπτογραφικών

πρωτοκόλλων.

• Οι επιλογές αξιολόγησης. Η δοµή των επιλογών εξαρτάται από τον τύπο των

αξιολόγησης. Πιο συγκεκριµένα, εξαρτάται από τον τύπο των ερωτήσεων και

τον τρόπο µε τον οποίο αυτές διανέµονται στους αξιολογητές στα πλαίσια της

διαδικασίας της e-αξιολόγησης.

Η διαδικασία e-αξιολόγησης έχει τρεις ϕάσεις λειτουργίας :

• Τη ϕάση αρχικοποιήσης της διαδικασίας, όπου και γίνεται διανοµή των πι-

στοποιητικών συµµετοχής και του υλικού αξιολόγησης από τις αρχές στους

αξιολογητές.

• Τη κύρια ϕάση, όπου οι αξιολογητές αποστέλλουν ανώνυµα στις αρχές την

ατοµική τους αξιολόγηση σύµφωνα µε τους στόχους της διαδικασίας, τις οποίες

και οι αρχές συγκεντρώνουν σε ϐάσεις δεδοµένων.
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• Τη ϕάση κλεισίµατος και επεξεργασίας των δεδοµένων που παρηχθησαν από τη

διαδικασία, όπου και µε το πέρας του χρονικού ορίου συµµετοχής στη διαδικα-

σία γίνεται τελική συγκέντρωση των αποτελεσµάτων και περαιτέρω επεξεργασία

για την παραγωγή συµπερασµάτων και µέτα-πληροφορίας.

Η παραπάνω αλληλουχία των τριών ϕάσεων δεν είναι δεσµευτική για ένα σύστηµα

e-αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι µια διαδικασία αξιολόγησης στην

οποία λαµβάνονται δεδοµένα αξιολόγησης σε ϐάθος χρόνου µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε

να απεικονίζεται η πρόοδος των αντικειµένων αξιολόγησης µέσα στο διάστηµα αυτό

και να είναι δυνατή η προσαρµογή της διαδικασίας σε καινούριες συνθήκες µέσα

στο χρονικό σιάστηµα αυτό. Μια τέτοια διαδικασία καλείται δυναµική αξιολόγηση.

Σε περίπτωση δυναµικής αξιολόγησης µπορεί, αναλόγως της µορφής της διαδι-

κασίας ή των απαιτήσεων ασφαλείας, είτε να έχουµε επανάληψη µόνο του δεύτερου

µέρους της διαδικασίας, είτε διαδοχικές επαναλήψεις των δύο πρωτων ϐηµάτων. Το

τρίτο ϐήµα ανανεώνεται είτε σε πραγµατικό χρόνο είτε µετά από την περάτωση του

δεύτερου ϐήµατος κάθε επανάληψης, είτε µε το πέρας συνολικά της διαδικασίας.

Με τον τρόπο αυτό πραγµατώνεται η δυναµική ανανέωση της παρεχόµενης πληρο-

ϕορίας για κάθε προς αξιολόγηση αντικείµενο αλλά και η παραγωγή αποτελεσµάτων

σε ϐάθος χρόνου.

Ο επιτιθέµενος σε ένα σύστηµα e-αξιολόγησης µπορεί να έχει πολλές διαφορε-

τικές µορφές και σκοπούς. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος σκόπιµα µπορεί να

ϑέλει να κάνει Ϲηµιά στο σύστηµα,κάποιος ο οποίος ϑα ήθελε να αποκτήσει πρόσβα-

ση σε πληροφορίες εµπιστευτικού περιεχοµένου ή ακόµα και κάποιος χρήστης του

συστήµατος ο οποίος ϑα µπορούσε να το ϐλάψει κατά λάθος. ΄Ενας επιτιθέµενος

ο οποίος µπορεί να επηρεάσει το σύστηµα καλείται ενεργός επιτιθέµενος (active a

dversary) ενώ ένας επιτιθέµενος που απλά αποκτά πρόσβαση στο σύστηµα χωρίς να

µπορεί να το επηρεάσει καλείται παθητικός επιτιθέµενος.(passive adversary)

Τα προς προστασία στοιχεία του συστήµατος e-αξιολόγησης είναι αυτά τα οποία

είτε παρέχουν κρίσιµη λειτουργικότητα για το σύστηµα είτε έχουν οικονοµική αξία

λόγω της εµπιστευτικής ϕύσης τους. Τέτοια στοιχεία είναι :

• Το υλικό της αξιολόγησης (π.χ. πληροφορίες για το προς αξιολόγηση αντικεί-

µενο, συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια κτλ.).

• Προσωπικα δεδοµένα και δεδοµένα ταυτοποιήσης (κωδικοί πρόσβασης).

• ΄Ογκος κίνησης στο δίκτυο του συστήµατος e-αξιολόγησης.

• Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών του συστήµατος.

• Η ακεραιότητα των δεδοµένων που ανταλλάσονται στα πλαίσια της διαδικασίας,

τόσο µεταξύ του συστήµατος και των χρηστών όσο και µεταξύ των χρηστών αυτό

καθεαυτό.

Για να ολοκληρώσουµε την περιγραφή της δοµής ενός συστήµατος e-αξιολόγησης,

ϑα δούµε κάποια σηµεία πρόσβασης τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ο επιτιθέ-

µενος για να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα [41] :

1. Χρησιµοποιηµένα πρωτόκολλα δικτύου

2. Χρησιµοποιηµένα κανάλια πληροφορίας
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3. Συστήµατα χρηστών

4. ∆ιαδικτυακή υποδοµή του συστήµατος (servers, terminals κτλ.)

΄Εχοντας πλέον περιγράψει τη δοµή ενός συστήµατος e-αξιολόγησης, ϑα πρέπει

να προβάλλουµε σε αυτή τις δύο ϐασικές κατηγορίες προβληµάτων ασφαλείας για

δίκτυα υπολογιστών, όπως τα παρουσιάσαµε παραπάνω, µε σκοπό να δούµε ποιές

είναι οι απειλές στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της e-αξιολόγησης και την

πιθανή τους προέλευση.

Οι επιθέσεις σε ένα σύστηµα e-αξιολόγησης χωρίζονται σε τεσσερις κατηγορί-

ες [41], στις επιθέσεις ενάντια στη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών του δικτύου, στις

επιθέσεις ενάντια στην ακεραιότητα της πληροφορίας και της κυκλοφορίας της µέσα

στο δίκτυο, τις επιθέσεις ενάντια στην ιδιωτικότητα των χρηστών και επιθέσεις ενάντια

στην δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη.

Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούµε :

• τις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, οι οπόιες εξαντλούν το εύρος του κανα-

λιού πληροφορίας (bandwidth) του δικτύου καθιστόντας το ανίκανο να αντα-

ποκριθεί στις απαιτήσεις του δικτύου. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τέτοιου τύπου

επιθέσεων.

• τις επιθέσεις στα συστήµατα και τους κόµβους της διαδικτυακής υποδοµής του

συστήµατος.

Στη δεύτερη κατηγορία επιθέσεων τοποθετούµε :

• τις επιθέσεις κακόβουλου κώδικα

• τις επιθέσεις που έχουν να κάνουν µε τη ϱοή πληροφορίας στο δίκτυο, είτε

µεταβάλλοντας την είτε εκτρέπωντας την.

• τις επιθέσεις πλαστογράφησης πληροφορίας

Στην τρίτη κατηγορία τοποθετούµε :

• την κατασκόπευση οµάδας χρηστών

• την ανάλυση της ϱοής του δικτύου για εξαγωγή πληροφορίας

• την απόκτηση των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του συστήµατος

Στην τέταρτη κατηγορία τοποθετούµε :

• τις επιθέσεις ενάντια στους κωδικούς που χρησιµοποιούν οι χρήστες για την

πρόβαση τους στο σύστηµα

• τις επιθέσεις πλαστοπρωσοπίας (maninthemiddle attacks, session hĳacking,

επιθέσεις επανάληψης συνεδρίας, επιθέσεις αποκύρηξης κτλ.)

Το παραπάνω µοντέλο µας υποδεικνύει τις πιθανες απειλές τις οποίες µπορεί

να αντιµετωπίσει ένα σύστηµα e-αξιολόγησης. Στη συνέχεια ϑα κάνουµε µια µικρή

παρουσίαση στα πρότυπα υλοποίησης δικτύων για συστήµατα e-αξιολόγησης.
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2.4 Τα υπάρχοντα πρότυπα και η ασφάλεια σε επί-

πεδο hardware

Η ασφάλεια στην e-αξιολόγηση, όντας µια απευθείας εφαρµογή της ασφάλειας

δικτύων, απότελείται από δύο ξεχωριστά κοµµάτια και περιλαµβάνει την ασφάλεια

σε επίπεδο εξοπλισµού (hardware, δηλ. του ϕυσικού δικτύου, των υπολογιστικών

συστηµάτων κτλ.) και την ασφάλεια σε επίπεδο λογισµικού (software, δηλ. τα

προγράµµατα, τις πλατφόρµες και τις διαδικτυακές εφαρµογές).

΄Ενα σύστηµα e-αξιολόγησης είναι µια εφαρµογή ϐασισµένη σε πρωτόκολλα που

επιτρέπουν τόσο την ανώνυµη επικοινωνία µεταξύ των αξιολογητών και της αρχής

όσο και πολλές και διαφορετικές µορφές ανώνυµης επικοινωνίας και ανταλλαγής

αρκετών διαφορετικών µορφών δεδοµένων (π.χ. απλές ϕόρµες-ερωτηµατολόγια, ε-

ϕαρµογές flash, εφαρµογές τηλεσυνδιάσκεψης κτλ.). Αυτό σηµαίνει ότι ένα τέτοιο

σύστηµα ϑα πρέπει, ανάλογα µε τη ϕύση του προγράµµατος e-αξιολόγησης να µπο-

ϱεί να ικανοποιέι αυτές τις ανάγκες. Καθώς οι ανάγκες αυτες διαφέρουν από ίδρυµα

σε ίδρυµα, ή ακόµα και από σχολή σε σχολή, µπορούµε να έχουµε συστήµατα

e-αξιολόγησης µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.

΄Ενα καλό σηµείο αναφοράς για συστήµατα τέτοιου τύπου είναι τα συστήµατα τα

οποία χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές elearning. Τυπικά, τέτοια συστήµατα είναι

δοµηµένα µε ϐάση την εξής αρχιτεκτονική :

• ΄Ενας κύριος εξυπηρετητής (server) ο οποίος περιέχει το κύριο µέρος της λει-

τουργικότητας του συστήµατος όπως µαθησιακό περιεχόµενο, πρωτόκολλα ε-

πικοινωνίας, το portal του προγράµµατος κτλ.

• Επιµέρους εξυπηρετητές οι οποίοι αναλαµβάνουν επιµέρους λειτουργίες, όπως

π.χ. τοποικούς εξυπηρετητές τηλεσυνδιάσκεψης, διανεµηµένους εξυπηρετητές

ϐασικής λειτουργικότητας και backup servers, εξυπηρετητές γραµµατείας κτλ.

Το δίκτυο εξυπηρετείται από ευρυζωνική διαδικτυακή υποδοµή η οποία επιτρέπει

τη διαµεταγωγή δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες.

Η δοµή ενός δικτύου όπως αυτό που περιγράψαµε απεικονίζεται στις δυο παρα-

κάτω εικόνες :

Σχ.1 : Κατανεµηµένο δίκτυο elearning
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Σχ.2 : Εξυπηρέτηση χρήστη

Τέτοιου τύπου συστήµατα προτυποποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC

24751:2008 [20]. Το πρότυπο αυτό, σε συνδυασµό µε το πρότυπο ISO/IEC 15408-

1 [19] το οποίο χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός δικτύου,

µπορεί να µας δώσει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση δόµησης ενός ασφαλούς συ-

στήµατος e-αξιολόγησης.

2.5 Τα υπάρχοντα πρότυπα και η ασφάλεια σε επί-

πεδο software

Αντίστοιχα µε τη διαδικτυακή υποδοµή του σύστήµατος, τόσο το λογισµικό της

πλατφόρµας όσο και το περιεχόµενο ϑα πρέπει να έχουν κάποια ϐασικά χαρακτη-

ϱιστικά τα οποία ϑα επιτρέπουν ευκολία χρήσης, ασφάλεια, δυνατότητα πολλαπλών

χρήσεων του περιεχοµένου και συµβατότητα µε αντίστοιχα προγράµµατα.

Οι περισσότερες εφαρµογές e-αξιολόγησης τις οποίες έχουµε εντοπίσει στο δια-

δίκτυο αφορούν συστήµατα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν σα ϐάση συστήµα-

τα απλής ταυτοποίησης της ταυτότητας του χρήστη µε χρήση κωδικού πρόσβασης

(passwordbased systems). Τα συστήµατα τα οποία ϑα εξετάσουµε στην εργασία

αυτή ανήκουν στις εφαρµογές elearning.

΄Ενας από τους πρώτους ϕορείς που ασχολήθηκε µε την e-αξιολόγηση στην εκπαι-

δευτική διαδικασία είναι το πανεπιστήµιο της Γλασκώβης µε το πρόγραµµα Teaching

with Independent Learning TechnologiesTILT [44]. Στο πρόγραµµα αυτό χρησιµο-

ποιήθηκαν διάφορες µέθοδοι (ερωτηµατολόγια, µικρά κουίζ, καταγραφή της εµπι-

στοσύνης των ϕοιτητών) για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής

διαδικασίας σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Μετεξέλιξη του προγράµµατος αυ-

τού είναι το πρόγραµµα Evaluation of Learning with Information & Communication

TechnologyELICT [45].

Το πιό διαδεδοµένο πακέτο λογισµικού elearning είναι το πακέτο ανοικτού κώ-

δικα Moodle [2], το οποίο αποτελεί µια πλατφόρµα η οποία χρησιµοποιεί διάφορα

υπάρχοντα πρότυπα για την κατασκευή εφαρµογών elearning. Το σύστηµα ϐασίζε-

ται στη γλώσσα προγραµµατισµού ιστοσελίδων ΡΗΡ και σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµέ-

νων που κάνουν χρήση της γλώσσας διαχείρισης SQL (π.χ. MySQL, Microsoft SQL,

Oracle, PostGRE SQL). Στην Ελλάδα, το σύστηµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί για την

ανάπτυξη πλατφόρµας elearning στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [39] σύµφωνα µε

την εργασία [42]. Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας στο ΕΜΠ γίνεται χρήση ερωτηµατολογίων στα οποία οι ϕοιτητές καταγράφουν

την άποψη τους για την εκπαιδευτική διαδικασία. ΄Ενα τέτοιο ερωτηµατολόγιο είναι

το παρακάτω :
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Σχ.3 : Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ΕΜΠ

΄Ενα άλλο τέτοιο σύστηµα ηλεκτρονικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας έχει υλοποιηθεί από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο [61].

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα τα οποία µπορούν να ακολουθηθούν για τη δόµηση

ενός συστήµατος elearning. ΄Ενα τέτοιο πρότυπο είναι το Sharable Content Object

Reference ModelSCORM [53] το οποίο προέρχεται από την υπηρεσία Προηγµένης

Καταναµηµένης Εκπαίδευσης του υπουργείου ΄Αµυνας των Η.Π.Α. . Το πρότυπο

αυτό έχει σα ϐάση τη γλώσσα XML και χρησιµοποιείται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε

να καθορίζει το ϱυθµό εκπαίδευσης του εκπαιδευόµενου αλλά και να τον συγχρονίζει

µε το υλικό και τον τρόπο αξιολόγησης του. ΄Ενα τέτοιο παράδειγµα συστήµατος

εµφανίζεται στην εργασία [64]. ΄Αλλα πρότυπα αυτού του τύπου είναι το πρότυπο

ανοικτού κώδικα LAMS [37], το οποίο κάνει χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Java καθώς και το πρωτόκολλο AICC [11].

Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει έντονη ερευνητική και επιχειρηµατική δραστη-

ϱιότητα γύρω από το αντικείµενο της e-αξιολόγησης στο elearning. Παραδείγµατα

αποτελούν το ετήσιο συνέδριο Distance Learning Administration Conference [1], ο

οργανισµός ascilite (Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary

Education) [17] και η εταιρία eLearnCAMPUS [16]

2.6 Η εφαρµογή της κρυπτογραφίας στην ασφάλεια

Με τον όρο κρυπτογραφία ονοµάζουµε ¨τη µελέτη των µαθηµατικών τεχνικών

που σχετίζονται µε διάφορες όψεις της ασφάλειας δεδοµένων όπως είναι η εµπι-

στευτικότητα, η ακεραιότητα των δεδοµένων, η ταυτοποίηση µιας οντότητας και η

ταυτοποίηση της προέλευσης µιας πληροφορίας¨ [40]. Με ϐάση αυτό τον ορισµό,

τεχνικές κρυπτογραφίας χρησιµοποιούνται µε σκοπό η πληροφορία που διακινείται

εντός του δικτύου που εξυπηρετεί το σύστηµα e-αξιολόγησης να είναι µη αναγνώσι-
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µη από κάποιο µη εξουσιοδοτηµένο χρήστη ή επιτιθέµενο στο σύστηµα ο οποίος την

έχει υποκλέψει.

Ας ϑυµηθούµε τα κριτήρια ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται για ένα ασφαλές

περιβάλλον δικτύωσης :

• Εµπιστευτικότητα.

• Ακεραιότητα.

• ∆ιαθεσιµότητα.

• Αναγνωρισιµότητα και εξακρίβωση ταυτότητας για τα διαπιστευµένα µέλη του

δικτύου.

• Εξουσιοδότηση (έλεγχος τοπικής πρόσβασης).

• Μη δυνατότητα αποκύρηξης πράξης.

Σε ένα σύστηµα e-αξιολόγησης, εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις, µπορούν

να προστεθούν κατά περίπτωση και οι παρακάτω :

• Ιδιωτικότητα : ∆εν πρέπει να υπάρχει κανένας έµµεσος ή άµεσος τρόπος µε τον

οποίο να µπορεί κανείς να συνάγει τις επιλογές ενός αξιολογητή.

• Επιλεξιµότητα : ∆ηλαδή κάθε αξιολογητής µπορεί να αξιολογήσει µόνο µία

ϕορά.

• Ανεξάρτητη επιβεβαίωση: Κάθε αξιολογητής µπορεί να επιβεβαιώσει ότι κατα-

µετρήθηκε τη επιλογή του.

• Καθολική Επιβεβαίωση: Κάθε µέλος ή τρίτος παρατηρητής µπορεί να ελέγξει

αν η αξιολόγηση είναι δίκαια.

• Εντιµότητα : Κάθε συµµετέχων στην διαδικασία της αξιολόγησης δεν µπορεί

να γνωρίζει έστω και µερικό αποτέλεσµα πριν την καταµέτρηση.

• Ευστάθεια : Να µπορεί να αυτοπροστατεύεται από κάθε λάθος ή σκόπιµη ε-

νέργεια των συµµετεχόντων.

• Receiptfreeness: Κάθε συµµετέχων στην αξιολόγηση δεν µπορεί να πείσει

κάποιον άλλο παρατηρητή για το τι αυτός επέλεξε και να τον επηρεάσει αντί-

στοιχα.

• Ανεξαρτησία σύγκρουσης : ∆εν είναι δυνατό να παίρνουν δύο ή περισσότεροι

χρήστες ίδια διακριτικά διαπίστευσης (αποτρέπει το ενδεχόµενο της διπλής

¨ψήφου¨)

Οι απαιτήσεις ασφαλείας, έτσι όπως ϐλέπουµε ότι προσαρµόζονται για ένα σύ-

στηµα e-αξιολόγησης, µοιάζουν πολύ µε τις απαιτήσεις ασφαλείας για συστήµατα

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (evoting systems) και, κατά συνέπεια, η προσέγγιση

ασφάλειας ενός δικτύου που χρησιµοποιείται για ένα σύστηµα e-αξιολόγησης ϑα

µοιάζει σε µεγάλο ϐαθµό µε την προσέγγιση που ακολουθείται σε συστήµατα ηλε-

κτρονικής ψηφοφορίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι τεχνικές και η στρατηγική που ϑα
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ακολουθήσουµε είναι εµπνευσµένες από αυτές που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα

evoting.

΄Ενα πρωτόκολλο evoting προστατεύει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφο-

ϱίας κρυπτογραφόντας και υπογράφοντας ψηφιακά τις ψήφους και συγκεντρώνοντας

τις ανώνυµα, αποτρέπωντας τόσο την ανάγνωση πληροφορίας από το σύστηµα όσο

και τη µεταβολή της ϱοής της πληροφορίας και άρα υλοποιεί τα κριτήρια ασφαλείας

που ϑεσπίστηκαν παραπάνω. Αντίστοιχα, για ένα σύστηµα e-αξιολόγησης, ϑα γίνει

προσαρµογή των τεχνικών αυτών µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο

η ακεραιότητα των πληροφοριών όσο και το αδιάβλητο της διαδικασίας µέσω της

ικανοποίησης των παραπάνω κριτηρίων.

Στο επόµενο κεφάλαιο ϑα κάνουµε µια παρουσίαση των ϐασικών τεχνικών κρυ-

πτογραφίας που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα e-αξιολόγησης, δίνοντας ιδιαίτερη

έµφαση σε πρωτόκολλα evoting.
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Εισαγωγή στην κρυπτογραφία

3.1 Ιστορία της κρυπτογραφίας

Η κρυπτογραφία είναι ΄µια αρχαία τέχνη και µια νεαρή επιστήµη΄ [38] και έχει

µια µακρά και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ιστορικά, η κρυπτογραφία πρωτοεµ-

ϕανίζεται τόσο στον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισµό, όσο και στους αρχαίους ΄Ελληνες

(η σκυτάλη των αρχαίων σπαρτιατών). Οι αρχαίοι Ρωµαίοι χρησιµοποιούσαν κατά

κόρον κρυπτοσυστήµατα µονοαλφαβητικής αντικατάστασης, δηλαδή κρυπτοσυστή-

µατα που ϐασίζονται στην αντικατάσταση ενός γράµµατος µε ένα άλλο, µε πιό γνωστό

το κρυπτόγραµµα του Καίσαρα, που αντικαθιστούσε κάθε γράµµα µε το κατά τρεις

ϑέσεις επόµενο του στο λατινικό αλφάβητο. Η πρώτη µεγάλη εξέλιξη στο αντικεί-

µενο έγινε από τους ΄Αραβες τον 9ο αι. µ.Χ. και πιό συγκεκριµένα από τον ΄Αραβα

πολυµαθή Αλ-Κιντί στο έργο του ’Ενα χειρόγραφο περί της αποκρυπτογράφησης

κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων΄, και αφορούσε την τεχνική της ανάλυσης συχνοτή-

των, όπου και παρατηρείται η πρώτη πρακτική µέθοδος κρυπτανάλυσης. Στη συ-

νέχεια, εµφανίστηκε στην αναγεννησιακή Ευρώπη η τεχνική της πολυαλφαβητικής

αντικατάστασης στα έργα των ϕιλόσοφων Alberti και Trithemius (σαν πολυαλφαβητι-

κή αντικατάσταση ορίζεται η κλάση κρυπτοσυστηµάτων όπου κάθε χαρακτήρας από

το αλφάβητο µπορεί να αντικατασταθεί µε διαφορετικούς χαρακτήρες), η οποία και

έφτασε στο απόγειο της µε το κρυπτοσύστηµα Vigenère, το οποίο και καλούταν le

chiffre indéchiffrable, δηλαδή το άθραυστο κρυπτόγραµµα.

Οι πρώτες επιτυχείς επιθέσεις σε κρυπτοσυστήµατα πολυαλφαβητικής αντικατά-

στασης πραγµατοποιήθηκαν πρώτα από τον Charles Babbage και λίγο αργότερα από

τον Friedrich Kasiski στα µέσα του 19ου αιώνα. Με την έλευση του 20ου αιώνα, για

να ικανοποιηθούν οι αυξανόµενες ανάγκες για κρυπτογραφηµένες επικοινωνίες που

ήρθαν ως αποτέλεσµα του τηλέγραφου, του τηλεφώνου και του ασυρµάτου, συντε-

λέστηκε η εκµηχάνιση της κρυπτογραφίας, µε πιό διάσηµο παράδειγµα τη µηχανή

Enigma του γερµανικού στρατού κατά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Οι µηχα-

νές αυτές χρησιµοποιούσαν διατάξεις από ϱότορες µε τους οποίους αντιστοιχούσαν

διαδοχικά κάθε στοιχείο του απλού µηνύµατος σε κάποιο άλλο. Μέχρι και πριν

από µερικές δεκαετίες, οι σχεδόν αποκλειστικοί χρήστες της κρυπτογραφίας ήταν ο

στρατός και τα διπλωµατικά σώµατα που χρησιµοποιούσαν την κρυπτογραφία για

να µεταδίδουν απόρρητες και ευαίσθητες πληροφορίες. Μια πολύ αναλυτική πα-

ϱουσίαση της ιστορίας της κρυπτογραφίας στους αιώνες ϐρίσκεται στο ϐιβλίο του D.

Kahn, The codebreakers: the story of secret writing [32].

Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών

και, ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1970, των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών,

µετέφερε το πεδίο εφαρµογών από το στρατό στις εµπορικές εφαρµογές. Την περίοδο
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αυτή συντελέσθηκαν τρεις µεγάλες εξελίξεις οι οποίες έφεραν επανάσταση στο πεδίο

της κρυπτογραφίας. Η πρώτη ήταν η ϑεµελίωση της µαθηµατικής ϑεωρίας πλη-

ϱοφοριών µε τις εργασίες σταθµό ’A mathematical theory of communication’ [55]

και τη συµπληρωµατική της ’Communication theory of secrecy systems’ [56] από

τον Claude Shannon στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Στην εργασία αυτή εισή-

χθησαν οι ϐασικές για την κρυπτογραφία έννοιες της εντροπίας της πληροφορίας

(H(X) = EX [I(x)] = −
∑

x∈X
p(x) log p(x) για τυχαία µεταβλητή X και X το σύνολο

όλων των δυνατών µηνυµάτων για την τυχαία µεταβλητή Q), της απόστασης µονα-

διαιότητας (unicity distance - το µήκος του κρυποτκειµένουπου είναι αναγκαίο για

να σπαστεί το κρυπτοσύστηµα ελαττώνοντας τον αριθµό των πλαστών κλειδιών στο

µηδέν) και της τέλειας µυστικότητας (perfect secrecy - η πιθανότητα απόκτησης του

απλού κειµένου από το αντίστοιχο κρυπτοκείµενο να είναι ίδια µε το να αποκτηθεί

το απλό κείµενο χωρίς την ύπαρξη του κρυπτοκειµένου).

Η δεύτερη ήταν η δουλειά του Horst Feistel στην ΙΒΜ όπου και ανέπτυξε την

τεχνική των δικτύων Feistel κάνοντας χρήση της καινοτόµας τεχνικής των Sboxes

για κρυπτογράφηση των µηνυµάτων. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν πλέον τη ϐάση

για το σχεδιασµό κρυπτοσυστηµάτων που κάνουν χρήση ενός µυστικού κλειδιού.(τα

οποία και καλούνται συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα ή κρυπτοσυστήµατα µυστικού

κλειδιού). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα κρυπτοσυστήµατα DES, AES και

Blowfish.

Η τρίτη και πιο σηµαντική εξέλιξη ήρθε το 1976 µε την εργασία των Ralph Merkle

και Whitfield Diffie : ’New directions in cryptography’ [14], όπου και προτάθηκε

η πρωτοποριακή ιδέα της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού και παρείχε µια νέα

µέθοδο για ανταλλαγή κλειδιού, η ασφάλεια της οποίας ϐασίζεται στην µη υπολογι-

στική επιλυσιµότητα του προβλήµατος του διακριτού λογαρίθµου, το οποίο και ϑα

ορίσουµε στη συνέχεια. Η ιδεά της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού ϐασίζεται στην

ιδέα ότι οποιοσδήποτε µπορεί να χρησιµοποιήσει το δηµόσιο κλειδί ενός ατόµου για

να κρυπτογραφήσει ένα µήνυµα αλλά το µήνυµα αυτό µπορεί να το αποκρυπτογρα-

ϕήσει µόνο ο κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στο δηµόσιο κλειδί.

Η ιδέα αυτή προκάλεσε µια επανάσταση στο χώρο της κρυπτογραφίας αποτελώντας

τη ϐάση για τεχνολογίες όπως η ψηφιακή υπογραφή ενός εγγράφου, τα συστήµατα

συµφωνίας κλειδιού µε κρυφό κωδικό, τα συστήµατα διαµοιρασµού µυστικού, τα

συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ηλεκτρονικών δηµοπρασιών και πολλές

άλλες. Επίσης, αποτέλεσε αφορµή και για πολλές ϑεωρητικές καινοτοµίες σε διά-

ϕορους τοµείς των µαθηµατικών όπως η άλγεβρα, η ϑεωρία πολυπλοκότητας και

πολλούς άλλους.

Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80, µε τη δυναµική είσοδο τόσο της επιχειρηµατι-

κής όσο και της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην κρυπτογραφική έρευνα, το πεδίο της

κρυπτογραφίας διευρύνθηκε ϑεαµατικά και προς πολλές κατευθύνσεις, τόσο ϑεωρη-

τικά όσο και σε επίπεδο εφαρµογών. Αυτό συνέβη για να καλυφθούν οι ολοένα και

µεγαλύτερες ανάγκες για ασφάλεια των ψηφιακών δεδοµένων καθώς τόσο η υιοθε-

σία ηλεκτρονικών συσκευών για συναλλαγές (π.χ. τραπεζικά ΑΤΜ) όσο και η έλευση

και εξάπλωση του διαδικτύου και του ψηφιακού ταχυδροµείου (email) (που µε τη

σειρά τους αποτέλεσαν τη ϐάση για περισσότερες εφαρµογές όπως την ψηφιακή υπο-

γραφή εγγράφων, το ηλεκτρονικό εµπόριο και πολλές άλλες) κατέστησαν προφανή

την ανάγκη προστασίας ευαίσθητων δεδοµένων και διασφάλισης των ηλεκτρονικών

συναλλαγών.
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3.1.1 Κρυπτοσυστήµατα δηµοσίου και µυστικού κλειδιού

Πρωτού ξεκινήσουµε την περιγραφή των δυο κύριων κατηγοριών κρυπτοσυστη-

µάτων αξίζει να αναφέρουµε µια από τις κυρίαρχες συµβάσεις στην περιγραφή κρυ-

πτοσυστηµάτων. Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, που πρωτοεµφανίστηκε στο [14],

οι δύο οντότητες που ανταλλάσουν κρυπτογραφηµένα µηνύµατα καλούνται Αλίκη

και Μποµπ (Alice και Bob) ενώ ο αντίπαλος ο οποίος υποκλέπτει το µήνυµα καλεί-

ται Εύα (Eve). Η σύµβαση αυτή εµπλουτίστηκε µε τα χρόνια µε διάφορα ονόµατα

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων και των κρυπτοσυστηµάτων που

εµφανίστηκαν κατά καιρούς. ΄Ετσι, ακολουθώντας τη σύµβαση αυτή, ϑα χρησιµο-

ποιούµε µεταφρασµένα στα Ελληνικά, τα αντίστοιχα ονόµατα στις περιγραφές των

διαφόρων κρυπτογραφικών εργαλείων τα οποία ϑα παρουσιάσουµε.

Το χαρακτηριστικό που καθορίζει τις δύο κύριες κατηγορίες κρυπτοσυστηµάτων

είναι ο τύπος κλειδιού τον οποίο χρησιµοποιούν, ο οποίος και καθορίζει τη λειτουργία

τους. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες κρυπτοσυστηµάτων. Ο πρώτος τύπος είναι

τα λεγόµενα συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα ή κρυπτοσυστήµατα µυστικού κλειδιού.

Τα κρυπτοσυστήµατα αυτά λειτουργούν ως εξής :

Η Αλίκη ϑέλει να στείλει στον Μποµπ ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα. ΄Εχοντας

συµφωνήσει απο πριν µε τον Μποµπ για το µυστικό κλειδί που ϑα χρησιµοποιήσουν,

η Αλίκη κρυπτογραφεί το µήνυµα µε το κλειδί αυτό και το στέλνει στον Μποµπ.

Ο Μποµπ λαµβάνει το µήνυµα και το αποκρυπτογραφεί µε το προσυµφωνυµένο

κλειδί. Εαν στο ενδιάµεσο της επικοινωνίας ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο καλούµε

Εύα, υποκλέψει το µήνυµα δεν µπορεί να το διαβάσει εάν δεν έχει το κλειδί που

έχουν η Αλίκη και ο Μποµπ. Να σηµειώσουµε ότι τα ονόµατα Αλίκη, Μποµπ και

Εύα είναι ονόµατα που χρησιµοποιούνται στην κρυπτογραφία ως εθιµοταξία.

Σχ.4 : E είναι ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης, D είναι ο αλγόριθµος

αποκρυπτογράφησης, k είναι το κλειδί, p είναι το µήνυµα και q το κρυπτοκείµενο.

Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες συµµετρικών κρυπτοσυστηµάτων : τα block κρυ-

πτοσυστήµατα και τα stream κρυπτοσυστήµατα.

Τα block κρυπτοσυστήµατα κρυπτογραφούν τα δεδοµένα ανά block δοθέντος

µήκους. Τα κρυπτοσυστήµατα αυτά χρησιµοποιούν δίκτυα Feistel, τα οποία ανα-

ϕέραµε προηγουµένως, για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Τα πιο διαδεµένα

κρυπτοσυστήµατα αυτού του τύπου είναι τα DES (µαζί µε τις πιό σύγχρονες παραλ-

λαγές του όπως το 3DES), το AES και το Blowfish.

Τα stream κρυπτοσυστήµατα συνδυάζουν τα bits του µηνύµατος µε ένα ψευ-

δοτυχαίο ϱεύµα από bits (το οποίο καλείται ϱεύµα κλειδιού (keystream» για να

κρυπτογραφήσουν τα δεδοµένα. Τα πιό διαδεδοµένα κρυπτοσυστήµατα δηµοσίου

κλειδιού είναι τα RC4, A5/1, A5/2 και FISH.

Τα κρυπτοσυστήµατα δηµοσίου κλειδιού ϐασίζονται στη χρήση ενός Ϲεύγους κλει-

διών τα οποία καλούνται ιδιωτικό και δηµόσιο κλειδί. Ο Μποµπ συνδυάζει το δη-

µόσιο κλειδί της µε το κρυπτοσύστηµα και κατασκευάζει ένα δηµόσιο αλγόριθµο
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κρυπτογράφησης, τον οποίο και αναρτά. Η Αλίκη κρυπτογραφεί το µήνυµα της µε

το δηµόσιο αλγόριθµο και τον στέλνει στο Μποµπ. Ο Μποµπ χρησιµοποιεί τον ιδιω-

τικό αλγόριθµο αποκρυπτογράφησης (που είναι συνδυασµός του ιδιωτικού κλειδιού

και του κρυπτοσυστήµατος και των οποίων µοναδικός γνώστης είναι ο Μποµπ) για

να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα. Εάν στο ενδιάµεσο της επικοινωνίας ένα τρίτο

πρόσωπο, το οποίο καλούµε Εύα, υποκλέψει το µήνυµα δεν µπορεί να το διαβάσει

εάν δεν έχει το ιδιωτικό κλειδί αποκρυπτογραφησης του Μποµπ.

Σχ.5 : ǫB είναι ο δηµόσιος αλγόριθµος κρυπτογράφησης , δB είναι ο ιδιωτικός

αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης, B είναι το Ϲεύγος κλειδιών, p είναι το µήνυµα

και q το κρυπτοκείµενο.

Υπάρχει µεγάλει ποικιλία κρυπτοσυστηµάτων δηµοσίου κλειδιού, όπως τα κρυ-

πτοσυστήµατα MQV, ECDSA, McEliece, NTRU, Pallier και ChorRivest. Τα δύ-

ο πιό διαδεδοµένα, όµως, κρυπτοσυστήµατα δηµοσίου κλειδιού, τα οποία και ϑα

παρουσιάσουµε στη συνέχεια είναι το κρυπτοσύστηµα RSA και το κρυπτοσύστηµα

ElGamal.

3.1.2 Κρυπτοσυστήµατα µυστικού κλειδιού

Το κρυπτοσύστηµα DES

Το κρυπτοσύστηµα DES (Data Encryption Standard) αποτελεί το πλέον γνωστό

κρυπτοσύστηµα µυστικού κλειδιού και ήταν το πρώτο κρυπτοσύστηµα του οποί-

ου, στα µέσα της δεκαετίας του ΄70, ο αλγόριθµος έγινε ανοικτός και µε πλήρως

διευκρινισµένες λεπτοµέρειες υλοποίησης. Το κρυπτοσύστηµα αυτό ορίζεται από το

αµερικανικό standard FIPS 462 [62].

Το κρυπτοσύστηµα DES (όπως και όλα τα κρυπτοσυστήµατα αυτού του τύπου)

ϐασίζει την ασφάλεια στην κατασκευή µίας ασφαλούς συνάρτησης κρυπτογράφησης

από τη σύνθεση αρκετών απλών πραξεων οι οποίες µεµονωµένα προσφέρουν ανεπαρ-

κή προστασία. Τέτοιου τύπου πράξεις αποτελούν οι γραµµικοί µετασχηµατισµοί, οι

αντιµεταθέσεις, οι µεταφράσεις (π.χ. το XOR), οι πολλαπλασιασµοί modulo, και οι

απλές αντικαταστάσεις.

Αρχικά ϑα ορίσουµε κάποιες ϐασικές έννοιες για τα κρυπτοσυστήµατα µυστικού

κλειδιού. Σαν κρυπτοσύστηµα παραγώγου, ορίζουµε ένα κρυπτοσύστηµα το οποί-

ο συνδυάζει δύο ή περισσότερους, µετασχηµατισµούς µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το

κρυπτοσύστηµα που παράγεται σαν αποτέλεσµα είναι πιό ασφαλές από τα επιµέρους

κοµµάτια του. Πλέον, ένα δίκτυο αντιµετάθεσης-αντικατάστασης είναι ένα κρυπτο-

σύστηµα παραγώγου το οποίο αποτελείται από ένα αριθµό από ϕάσεις ο καθένας

από τις οποίες αποτελείται από αντικαταστάσεις και αντιµεταθέσεις.

΄Ενα επαναληπτικό block κρυπτοσύστηµα είναι ένα κρυπτοσύστηµα το οποίο κά-

νει χρήση διαδοχικών επαναλήψεων µίας εσωτερικής συνάρτησης η οποία καλείται

συνάρτηση γύρου. Οι παράµετροι για ένα τέτοιο κρυπτοσύστηµα περιλαµβάνουν
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τον αριθµό γύρων r, το µέγεθος σε bit του block n, το µέγεθος σε bit του κλειδιού

εισόδου K από το οποίο παράγονται r υποκλειδιά Ki για κάθε γύρο. ∆ίκην αντιστρε-

ψιµότητας, για κάθε τιµή του Ki η συνάρτηση γύρου είναι µια αµφιµονοσήµαντη

και επί συνάρτηση (αµφίρριψη) πάνω στην είσοδο του γύρου.

΄Ενα δίκτυο Feistel είναι ένα επαναληπτικό κρυπτόγραµµα το οποίο απεικονίζει

ένα 2t-bit απλό κείµενο (L0, R0) για t blocks L0 και R0 σε ένα κρυπτοκείµενο

(Lr, Rr) µέσω µίας διαδικασίας r γύρων, όπου r > 1. Για 1 ≤ i ≤ r, στο γύρο

i έχουµε την απεικόνιση (Li−1, Ri−1) →Ki (Li, Ri) ως εξής : Li = Ri−1, Ri =
Li−1 ⊕ f(Ri−1, Ki), όπου κάθε υποκλειδί Ki παράγεται από το κλειδί K.

Το κρυπτοσύστηµα DES είναι ένα δίκτυο Feistel το οποίο επεξεργάζεται blocks

απλού κειµένου µήκους 64 bits παράγοντας blocks κρυπτοκείµενο µήκους 64 bits.

Το µήκος κλειδιού είναι 56 bits (64 bits όπου 8 από αυτά τα bits χρησιµοποιούνται

ως bits ελέγχου). Τα 256 κλειδιά υλοποιούν 256 από τις 264 δυνατές αµφιρρίψεις για

τα 64-µπιτα blocks. Το DES κάνει χρήση 16 γύρων και ενός αρχικού (ΙΡ) και ενός

τελικού (ΙΡ−1) πίνακα αντιµετάθεσης.

Σχ.6 : Οι πίνακες αντιµετάθεσης ΙΡ και ΙΡ−1

Πριν από τον κύριο γύρο, το block σπάει σε δύο µισά µήκους 32 bit τα οποί-

α και επεξεργάζεται εναλασσόµενα, διαδικασία η οποία καλείται σχήµα Feistel. Η

διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση είναι

παρόµοιες διαδικασίες (αρκεί να χρησιµοποιηθούν τα υποκλειδιά στην ανάστροφη

σειρά για να έχουµε αποκρυπτογράφηση). Με το σύµβολο ⊕ συµβολίζουµε το απο-

κλειστικό ή (XOR). Η συνάρτηση γύρου f ανακατεύει µισό block χρησιµοποιόντας

το αντίστοιχο για το γύρο υποκλειδί και το αποτέλεσµα της συνδυάζεται µε το άλλο

µισό του block. Πλέον, τα µισά εναλλάσονται µεταξύ τους πριν τον επόµενο γύρο

µέχρι και το πέρας της διαδικασίας.

Η συνάρτηση γύρου λειτουργεί πάνω σε µισό block σε κάθε γύρω και αποτελείται

από τέσσερις ϕάσεις :

1. Εξάπλωση : Το block εξαπλώνεται από τα 32 στα 48 bit χρησιµοποιόντας την

αντιµετάθεση εξάπλωσης όπου τα µισά από τα bit αντιγράφονται µε ϐασή τον

πίνακα επέκτασης Ε. το αποτέλεσµα είναι 8 κοµµάτια των 6-bit, όπου καθένα

περιέχει ένα αντίγραφο από 4 αντίστοιχα bits εισόδου συν ένα αντίγραφο από

το αµέσως γειτονικό bit από καθένα τα κοµµάτια εισόδου σε οποιαδήποτε από

τις δύο πλευρές.

2. Ανάµιξη κλειδιών : Το αποτέλεσµα συνδυάζεται µε το υποκλειδί χρησιµοποιών-

τας την πράξη XOR. 16 υποκλειδιά µεγέθους 48 bits (ένα για κάθε γύρο) πα-

ϱάγονται από το κύριο κλειδί χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα υποκλειδών, το

οποίο και ϑα περιγράψουµε παρακάτω.
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3. Αντικατάσταση : έπειτα από την ανάµειξη µε το υποκλειδί, το block χωρίζεται

σε 8 κοµµάτια των 6-bit πριν γίνει επεξεργασία τους από τα κουτιά αντικατά-

στασης (Sboxes) Κάθε ένα από αυτά τα οκτώ Sboxes αντικαθιστά τα έξι bit

εισόδου µε τέσσερα bit εξόδου σύµφωνα µε ένα µη γραµµικό µετασχηµατισµό

ο οποίος παρέχεται µε τη µορφή ενός πίνακα ανάθεσης (lookup table). Τα

Sboxes αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλειας του DES καθώς χωρίς αυτά το

κρυπτοσύστηµα ϑα ήταν ένας γραµµικός µετασχηµατισµός και άρα ϑα ήταν

πάρα πολύ ευκολο να σπάσει.

4. Αντιµετάθεση : Τέλος, οι 32 έξοδοι από τα Sboxes επαναταξινοµούνται µε

χρήση του σταθερού πίνακα αντιµετάθεσης Ρ. Ο σκοπός αυτής της αντιµετάθε-

σης είναι, έπειτα από την εξάπλωση, τα bit εξόδου να είναι εξαπλωµένα σε έξι

διαφορετικά Sboxes στον επόµενο γύρο.

Σχ.7 : Οι πίνακες επέκτασης Ε και αντιµετάθεσης Ρ

Για το πρόγραµµα κλειδιών αρχικά επιλέγονται 56 από τα 64 bits µέσω αντι-

µεταθετικής επιλογής (τα υπόλοιπα 8 χρησιµοποιούνται ως ελεγκτές σφάλµατος).

΄Επειτα τα 56 αυτά bits χωρίζονται σε δύο µισά των 28 bits, καθένα από τα οποί-

α τα µεταχειριζόµαστε διαφορετικά. Σε διαδοχικούς γύρους, καθένα από τα µισά

¨περιστρέφεται¨ αριστερά κατά 1 ή 2 bits (ανάλογα µε το γύρο) και τα 48 bits του

υποκλειδιού επιλέγονται από µια δεύτερη αντιµεταθετική επιλογή (24bits από το

αριστερό µισό και 24 bits από το δεξιό µισό). Κάθε bit χρησιµοποιείται σε περίπου

14 από τα 16 υποκλειδιά. Η ίδια διαδικασία µε ανάστροφη ϕορά χρησιµοποιείται

για την κατασκευή των υποκλειδιών για την αποκρυπτογράφηση.
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Καθώς το κρυπτοσύστηµα αυτό ήταν το πρώτο εµπορικό κρυπτοσύστηµα µε ευ-

ϱεία χρήση και ανοικτές στο ευρύ κοινό τις προδιαγραφές, τόσο του αλγορίθµου

όσο και τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης, το DES υπήρξε, και συνεχίζει να αποτε-

λεί, αντικείµενο πολλών κρυπταναλυτικών επιθέσεων. Πλέον, µετά από 30 χρόνια

από την καθιέρωση του το DES ϑεωρείται µη ασφαλές και ξεπερασµένο λόγω του

µικρού µεγέθους κλειδιού και των διαφόρων αδυναµιών που έχουν κατά καιρούς

ϐρεθεί από τις κρυπταναλυτικές επιθέσεις εναντίων του. Τον αντικαταστάτη του, το

κρυπτοσύστηµα AES ϑα περιγράψουµε αµέσως µετά.

Το κρυπτοσύστηµα AES

Το κρυπτοσύστηµα AES είναι ένα κρυπτοσύστηµα το οποίο επιλέχθηκε µέσα

από µια πενταετή διαδικασία αξιολόγησης ανάµεσα από 15 διαφορετικά κρυπτοσυ-

στήµατα και έγινε το στάνταρ για τους συµµετρικούς αλγόριθµους κρυπτογράφησης

του Αµερικανικού Ινστιτούτου Στάνταρ και Τεχνολογίας ως U.S. FIPS PUB 197 (FIPS

197) το Νοέµβριο του 2001 [43]. Το κρυπτοσύστηµα αυτό σχεδιάστηκε από τους J.

Daemen και V. Rĳmen και το αρχικό του όνοµα ήταν Rĳndael, σα συνδυασµός των

ονοµάτων των δηµιουργών του. Ακολουθέι µια σύντοµη περιγραφή του κρυπτοσυ-

στήµατος.

Το κρυπτοσύστηµα AES έχει σταθερό µέγεθος block 128 bits και µεταβλητό

µέγεθος κλειδιού 128, 192 και 256 bits Σε αντίθεση µε τον προκάτοχο του, το AES

είναι ένα δίκτυο αντικατάστασης-αντιµετάθεσης και όχι ένα δίκτυο Feistel.
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Το κρυπτοσύστηµα κάνει χρήση 4 ϐασικών διαδικασίών και ενός προγράµµατος

κλειδιών µε ϐάση την παρακάτω διαδικασία :

• Επέκταση Κλειδιών µε χρήση του προγράµµατος κλειδιών Rĳndael

• Αρχικός γύρος

1. Πρόσθεση Κλειδιού Γύρου ϐάση του προγράµµατος κλειδιών Rĳndael

• Γύροι

1. SubBytes : ένα µη γραµµικό ϐήµα αντικατάστασης όπου κάθε byte αν-

τικαθίσταται µε κάποιο άλλο µε ϐάση ένα πίνακα αντικατάστασης.

2. ShiftRows : ένα ϐήµα αντιµετάθεσης όπου κάθε σειρά του στιγµιοτύπου

του µετακινείται κυκλικά µε ένα συγκεκριµένο αριθµό ϐηµάτων

3. MixColumns : µια πράξη ανάµειξης η οποία εκτελείται στις στήλες του

στιγµιότυπου συνδυάζοντας 4 bytes ανά στήλη.

4. AddRoundKey : Συνδυασµός κάθε byte του στιγµιότυπου µε το κλειδί

του γύρου ϐάση του προγράµµατος κλειδιών Rĳndael.

• Τελευταίος γύρος

1. SubBytes

2. ShiftRows

3. AddRoundKey

Το κρυπτοσύστηµα AES, όντας το στάνταρ για τα κρυπτοσυστήµατα µυστικού

κλειδιού σήµερα και ένα από τα πιό ευρέως χρησιµοποιούµενα κρυπτοσυστήµατα

σε πολλές εφαρµογές έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία εναντίον πολλών και διαφορετικών

επιθέσεων. Η µόνη ένσταση που έχει εγερθεί από την κρυπτογραφική κοινότητα

είναι το γεγονός ότι το κρυπτοσύστηµα σαν αλγεβρική απεικόνιση είναι πολύ απλό

και ενδέχεται αυτό να δώσει τη δυνατότητα εύρεσης µιας αποτελεσµατικής επίθεσης

εναντίον του κρυπτοσυστήµατος.

3.1.3 Κρυπτοσυστήµατα δηµοσίου κλειδιού

Το κρυπτοσύστηµα RSA

Το κρυπτοσύστηµα RSA πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Ronald Rivest, Adi Sha

mir και Leonard Adleman το 1978 µε την εργασία τους ’A method for obtaining digi

tal signatures and publickey cryptosystems’ [50]. Το κρυπτοσύστηµα αυτό ϐασίζει

την υπόθεση ασφαλείας του στη µη υπολογιστική επιλύσηµότητα του πρόβλήµατος

της παραγοντοποίησης µεγάλων ακεραίων. Ο αλγόριθµος του κρυπτοσυστήµατος

είναι ο παρακάτω :

∆ηµιουργία κλειδιών Η Αλίκη δηµιουργεί το δηµόσιο και το αντίστοιχο ιδιωτικό

κλειδί µε τον εξής τρόπο :

1. ∆ηµιουργεί δύο µεγάλους πρώτους αριθµούς p, q (και οι δύο να είναι περίπου

ιδιόυ µεγέθους)
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2. Υπολογίζει n = pq , φ(n) = (p − 1)(q − 1)

3. Επιλέγει έναν ακέραιο e , 1 < e < φ(n) τέτοιο ώστε gcd(e, φ) = 1

4. Υπολογίζει µοναδικό ακέραιο d , 1 < d < φ τέτοιο ώστε ed ≡ 1 mod φ(n)

5. Το δηµόσιο κλειδί είναι το (n, e), το ιδιωτικό είναι το d.

Κρυπτογράφηση Για να κρυπτογραφήσει έναν ακέραιο m , 0 ≤ m < n (το αρ-

χικό κείµενο), ο Μποµπ πρέπει να υπολογίσει το c = me mod n (το κρυπτοκείµενο)

Απόκρυπτογράφηση Η Αλίκη ανακτά το αρχικό κείµενο m από το κρυπτοκεί-

µενο c υπολογίζοντας m = cd mod n

Το κρυπτοσύστηµα ElGamal

Το κρυπτοσύστηµα ElGamal παρουσιάστηκε από τον Taher ElGamal το 1985

στην εργασία του ’A public key cryptosystem and a signature scheme based on

discrete logarithms’ [25] και ϐασίζει την υπόθεση ασφαλείας του στη µη υπολογι-

στική επιλυσιµότητα του πρόβλήµατος του διακριτού λογαρίθµου. Το πρόβληµα του

διακριτού λογαρίθµου ορίζεται ώς εξής :

΄Εστω G µια πεπερασµένη κυκλική οµάδα τάξης n, a ένας γεννήτορας της G και

b ∈ G. Ο διακριτός λογάριθµος του b στη ϐάση a, που συµβολίζεται logab είναι ο

µοναδικός ακέραιος x , 0 ≤ x ≤ n − 1, τέτοιος ώστε b = ax

Πλέον, το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου (Discrete Logarithm Problem

DLP)ορίζεται ως εξής :

• ∆εδοµένα : ΄Ενας πρώτος αριθµός π, ένας γεννήτορας a του Z
∗
p και ένα στοιχείο

b ∈ Z
∗
p.

• Ζητούµενα : Να ϐρεθεί ακέραιος x, 0 ≤ x ≤ p− 2, τέτοιος ώστε ax ≡ b(mod p)

Το κρυπτοσύστηµα ElGamal µπορεί να ϐασιστεί σε οποιαδήποτε οικογένεια οµά-

δων για την οποία το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου ϑεωρείται υπολογιστικά

µη επιλύσιµο. Συνήθως, χρησιµοποιούµε µια υποοµάδα Gq τάξης q της Zp, όπου

p, q µεγάλοι πρώτοι αριθµοί που ικανοποιούν q | p − 1. Σαν εναλλακτική, µπορούν

να χρησιµοποιηθούν ελλειπτικές καµπύλες πάνω σε πεπερασµένα σώµατα, περίπτω-

ση για την οποία το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου ϑεωρείται πιο δύσκολο. Ο

αλγόριθµος του κρυπτοσυστήµατος για την πρώτη περίπτωση είναι ο παρακάτω :

∆ηµιουργία κλειδιών Η Αλίκη δηµιουργεί το δηµόσιο και το αντίστοιχο ιδιωτικό

κλειδί µε τον εξής τρόπο :

1. ∆ηµιουργεί µεγάλο πρώτο αριθµό p και ένα γεννήτορα g για την πολλαπλασια-

στική οµάδα Zp των ακεραίων modulo p

2. Επιλέγει τυχαίο ακέραιο α, όπου 1 ≤ α ≤ p − 2 και υπολογίζει h = gα

3. Το δηµόσιο κλειδί είναι η τριπλέτα (p, g, h) και το ιδιωτικό είναι το α

Κρυπτογράφηση Ο Μποµπ λαµβάνει το δηµόσιο κλειδί (p, g, h) της Αλίκης και

ϑέλει µε αυτό να κρυπτογραφήσει ένα µύνηµα m, όπου 0 ≤ m < p. Θα πρέπει τότε

να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία :
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1. Επιλέγει τυχαίο ακέραιο k , 0 ≤ k ≤ p − 2

2. Υπολογίζει x = gk , y = mhk

3. Στέλνει το κρυπτοκέιµενο c = (x, y) στην Αλίκη.

Απόκρυπτογράφηση Για να ανακτήσει το αρχικό κείµενο m η Αλίκη από το

c = (x, y) η Αλίκη ϑα πρέπει να πράξει τα ακόλουθα :

1. Χρησιµοποιόντας το ιδιωτικό κλειδί α, υπολογίζει r = xp−1−α (r = xp−1−α =
x−α = (gk)−α = g−kα)

2. Ανακτά το αρχικό κείµενο m υπολογίζοντας m = yr mod p
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Βασικά Εργαλεία

Καθώς στο προηγούµενο κεφάλαιο κάναµε µια εισαγωγή στην κρυπτογραφία και

τα κρυπτοσυστήµατα δηµόσιου και µυστικού κλειδιού, στο κεφάλαιο αυτό ϑα δούµε

µια σειρά από εργαλεία τα οποία και χρησιµοποιούνται σαν δοµικά κοµµάτια ενός

συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και αποτελούν προϊόν της εξέλιξης της κρυ-

πτογραφικής έρευνας µε σκοπό την προσοµοίωση και µαθηµατική µοντελοποίηση

διεργασιών µυστικής ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών.

4.1 Κρυπτογραφικά Εργαλεία

4.1.1 Σχήµατα διαµοιρασµού µυστικού

Με τον όρο σχήµα διαµοιρασµού µυστικού secret sharing scheme εννούµε µια

µέθοδο για τη διανοµή ενός µυστικού σε µια οµάδα συµµετεχόντων, σε καθέναν από

τους οποίους δίνεται ένας κλήρος, δηλαδή ένα κοµµάτι, του µυστικού. Μεµονωνµένα

κοµµάτια δεν έχουν κάποια χρησιµότητα από µόνα τους. Ο σκοπός ενός σχήµατος

διαµοιρασµού µυστικού είναι το να διαµοιραστεί µια πληροφορία σε N οντότητες µε

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε µόνο κάποιες προαποφασισµένες οµάδες των οντοτήτων αυτών

να µπορούν να ανακατασκευάσουν µετέπειτα την πληροφορία. ∆ιαφορετικές οµάδες

δε ϑα πρέπει να µπορούν να αποκτήσουν καθόλου γνώση του µυστικού.

Στην παρούσα εργασία ϑα δούµε το (t + 1, N) σχήµα µυστικού διαµοιρασµού

του Shamir [54] το οποίο επιτρέπει σε µια οµάδα t + 1 από N να µπορούν να

ανακατασκευσουν την πληροφορία.

΄Εστω σύνολο µυστικών σχηµατίζουν σώµα F (είτε σύνολο X ⊂ R είτε Zp). Τότε

το F ϑα πρέπει τουλάχιστον N + 1 διαφορετικά στοιχεία, 0, 1, . . . , N .

∆ιαµοιρασµός των κλήρων ΄Ενα µυστικό s ∈ F διανέµεται µεταξύ των N οντο-

τήτων και κάθε οντότητα παίρνει κλήρο sj ∈ F . Επιλέγουµε ένα τυχαίο πολυώνυµο

f ϐαθµού t στο σώµα F του οποίου το s είναι ϱίζα, δηλ. f(0) = s. ∆ίνουµε στην

οντότητα Aj τον κλήρο sj = f(j).
Επανακατασκευή του µυστικού ΄Ενα σύνολο από t + 1 οντότητες A αποκτά το

µυστικό s ανακατασκευάζοντας το πολυώνυµο (µε χρήση παρεµβολής Lagrange) και

υπολογίζοντας s = f(0) :

s = f(0) =
∑

j∈A

f(j)λj,A =
∑

j∈A

sjλj,A

µε
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λj,A =
∏

l∈A−{j}

l

l − j

Η πληροφορία την οποία t ή λιγότερες οντότητες έχουν για το πολυώνυµο f δεν

αποκαλύπτει τίποτα για την τιµή f(0) = s. Οποιαδήποτε τιµή επιλεχθεί για f(0) = r,

οι οντότητες οι οποίες την επέλεξαν µπορούν να υπολογίσουν πολυώνυµο g το οποίο

να ικανοποιεί g(0) = r.

4.1.2 ∆ηµόσια επαληθεύσιµος διαµοιρασµός µυστικού

΄Ενα σχήµα δηµόσια επαληθεύσιµου διαµοιρασµού µυστικού (Publicly verifiable

secret sharing  PVSS) είναι ένα σχήµα διαµοιρασµού µυστικού που επιτρέπει να

επαληθευθεί ότι ο διανοµέας έχει διανείµει έγκυρους κλήρους του µυστικού (κάθε

σύνολο από t + 1 οντότητες ϑα αποκτήσει το ίδιο µυστικό) και επιτρέπει τη σύλληψη

µιας µη έντιµης οντότητας η οποία πλαστογραφεί τον κλήρο της.

Το σχήµα που παρουσιάζουµε στην παρούσα εργασία είναι αυτό του B. Schoen

makers [52] και ειναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα σχήµατα δηµόσια επαληθεύσιµου

διαµοιρασµού µυστικού.

Αρχικοποίηση Επιλέγουµε σώµα Zp και γεννήτορες G, g. Η οντότητα Aj επιλέγει

το ιδιωτικό κλειδί zj και δηµοσιέυει το δηµόσιο κλειδί hj = gzj . Ο διαµοιραστής ϑέλει

να µοιράσει ένα µυστικό gs στις οντότητες.

∆ιαµοιρασµός των κλήρων Ο διαµοιραστής επιλέγει τυχαίο πολυώνυµο ϐαθ-

µού t στο Zp :

p(x) =

t
∑

k=0

αkx
k

όπου α0 = s και α1, . . . , αt ∈ Zp. Το πολυώνυµο κρατιέται µυστικό και οι δεσµεύ-

σεις Ck = Gαk , 0 ≤ k ≤ t, όπως επίσης και οι κρυπτογραφηµένοι κλήροι Hj =

h
p(j)
j , j = 1, 2, . . . , N δηµοσιεύονται. Επιπλέον, ο διαµοιραστής δείχνει ότι οι κρυ-

πτογραφηµένοι κλήροι είναι συνεπείς : ΄Εστω Xj =
∏t

k=0 Cjk

k = G
Pt

k=0
αkjk

= Gp(j).

Τότε ο διαµοιραστής δείχνει ότι

logG Xj = loghj
= Hj

κάνοντας χρήση µη διαλογικής απόδειξης της ισότητας διακριτών λογαρίθµων

(Κεφ. 4.2.2).

Επανακατασκευή του µυστικού Η αρχή Aj αποκρυπτογραφεί τον κλήρο της

Sj = gp(j) υπολογίζοντας Sj = H
1/zj

j . Η Aj αποδεκνύει, επίσης, ότι logG hj =
− logHj

Sj. Επιπλέον, ας υποθέσουµε ότι t+1 αρχές Aj , j ∈ A παράγουν τις σωστές

τιµές για τα Sj , j ∈ A. Το µυστικό ανακτάται µε χρήση παρεµβολής Lagrange :

∏

j∈A

S
λj,A

j =
∏

j∈A

gp(j)λj,A = g
P

j∈A p(j)λj,A = gp(0)=gs

όπου λj,A =
∏

l∈A−{j}
l

l−j
είναι ένας συντελεστής Lagrange.

΄Ενα άλλο σχήµα τέτοιου τύπου είναι αυτό του M. Stadler [57]
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4.1.3 Ψηφιακές υπογραφές - Τυφλές υπογραφές

Με τον όρο ψηφιακή υπογραφή καλούµε ένα µαθηµατικό σχήµα το οποίο επι-

τρέπει σε µία οντότητα να συνδέσει την ταυτότηα της µε µια πληροφορία. Η διαδικα-

σία της υπογραφής συνίσταται στην µετατροπή ενός µηνύµατος και µίας µυστικής

πληροφορίας που έχει στην κατοχή της µια οντότητα σε µια ετικέτα που καλείται

υπογραφή.

Τυπικά, ένα σχήµα ψηφιακής υπογραφής για το χώρο µυνηµάτων M είναι µια

τριάδα (η, σ, Γ) όπου :

• η είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου πιθανοτικός αλγόριθµος που κατασκευάζει

το δηµόσιο (pk) και το αντίστοιχο ιδιωτικό (sk) κλειδί του υπογράφοντα.

• σ είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµος υπογραφής όπου για µήνυµα

m ∈ M και ιδιωτικό κλειδί sk κατασκευάζει µια υπογραφή s

• Γ είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµος επαλήθευσης υπογραφής όπου

για το Ϲεύγος µυνήµατος-υπογραφής (m, s) και το δηµόσιο κλειδί pk απαντάει

είτε Ναι είτε ΄Οχι.

Οι απαιτήσεις για να είναι επιτυχής η ψηφιακή υπογραφή µιας πληροφορίας

είναι να είναι αυθεντική (µόνο ο αποστολέας να µπορεί να υπογράψει την υπογράψει)

και δηµόσια επαληθεύσιµη (να µπορεί οποιοσδήποτε τρίτος να επαληθεύσει κατά

πόσον δοθείσα υπογραφή είναι ορθή).

Οι ψηφιακές υλοποιούνται µε χρήση κρυπτοσυστηµάτων δηκοσίου κλειδιού όπως

το RSA, το DSA, το ECDSA κ.α.

Ο όρος ΄τυφλή υπογραφή΄ εισήχθη από τον D. Chaum στην εργασία του [9]. Με

τον όρο τυφλή υπογραφή εννοούµε µια µορφή ψηφιακής υπογραφής στην οποία

το περιεχόµενο του µηνήµατος αποκρύπτεται (΄τυφλώνεται΄) προτού υπογραφεί. Η

υπογραφή την οποία παίρνουµε µπορεί πλέον να επαληθευθεί δηµόσια έναντι του

αυθεντικού, µη τυφλωµένου µηνύµατος µε τη µορφή µιας κανονικής ψηφιακής

υπογραφής.

Τυπικά, ένα σχήµα τυφλής υπογραφής για το χώρο µηνυµάτων M είναι µια

πεντάδα (η, χ, σ, δ, Γ) όπου :

• η είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου πιθανοτικός αλγόριθµος που κατασκευάζει

το δηµόσιο (pk) και το αντίστοιχο ιδιωτικό (sk) κλειδί του υπογράφοντα.

• χ είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµος ¨τύφλωσης¨, οπου για µήνυµα

m ∈ M ένα δηµόσιο κλειδί pk και µια τυχαία συµβολοσειρά r κατασκευάζουν

ένα τυφλό µήνυµα m′

• σ είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµος υπογραφής όπου για τυφλό

µήνυµα m′ και ιδιωτικό κλειδί sk κατασκευάζει µια τυφλή υπογραφή s′ για το

µήνυµα m′

• δ είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµος ανάκτησης όπου για τυφλή

υπογραφή s′ και την τυχαία συµβολοσειρά r ανακτούν την υπογραφή r για το

µήνυµα m.
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• Γ είναι ένας πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµος επαλήθευσης υπογραφής όπου

για το Ϲεύγος µηνύµατος-υπογραφής (m, s) και το δηµόσιο κλειδί pk απαντάει

είτε Ναι είτε ΄Οχι.

Με τον όρο πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµο εννοούµε έναν αλγόριθµο του οποί-

ου ο αριθµός των ϐηµάτων εκτέλεσης του είναι άνω ϕραγµένος από ένα πολυώνυµο

T (n) του µεγέθους n της εισόδου του αλγορίθµου.

΄Ενα παράδειγµα λειτουργίας της τυφλής υπογραφής είναι το παρακάτω.

Εαν ο υπογραφών έχει ένα δηµόσιο κλειδί RSA (n, e) και το αντίστοιχο ιδιωτικό

κλειδί d, µπορεί να υπογράψει ένα µήνυµα m , m ∈ Zn ως smd mod n. ∆οθείσης

της υπογραφής s του µηνύµατος m, καθένας µπορεί να επαληθέυσει την εγκυρό-

τητα της ελέγχοντας εάν m
?
= se mod n. ΄Ετσι, η υπογραφή ενός µυνήµατος και

η επαλήθευση της πραγµατοποιούνται µέσω της διαδικασίας κρυπτογράφησης και

αποκρυπτογράφησης του κρυπτοσυστήµατος RSA.

Ας υποθέσουµε, τώρα, ότι κάποιος αιτείται να λάβει την υπογραφή του υπογρά-

ϕοντος για το µήνυµα m χωρίς να ϑέλει να του αποκαλύψει το περιεχόµενο του

µηνύµατος (π.χ. επικύρωση της ψήφου σε εκλογές από τον εκλογικό αντιπρόσωπο).

Από τον υπογράφοντα Ϲητείται να υπογράψει τυφλά το µήνυµα χωρίς να ξέρει τι

υπογράφει.

Εάν ο υπογράφων έχει δηµόσιο κλειδί RSA (n, e) και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί

d, ο αιτών την τυφλή υπογραφή τη λαµβάνει για µήνυµα m ως εξής :

1. Ο αιτών ¨τυφλώνει¨ το µήνυµα m του σε m′ = mre mod n όπου r ∈R Zn

τυχαίο, και στέλνει το m′ στον υπογράφοντα.

2. Ο υπογράφων υπογράφει το ¨τυφλό¨µήνυµα m′ και στέλνει την υπογραφή

s′ = m′ mod n στον αιτούντα.

3. Ο αιτών ανακτά την υπογραφή s για το µήνυµα m υπολογίζοντας :

s =
s′

r
=

m′d

r
=

mdred

r
=

mdr

r
= md( (mod n))

Για σχήµατα τυφλής υπογραφής κατωφλιού (threshold blind signatures), όπου

το µυστικό κλειδί sk διαµοιράζεται µεταξύ N οντοτήτων δείτε [13] και [31].

4.1.4 ∆έσµευση δυαδικού ψηφίου

΄Εστω ότι η Αλίκη ϑέλει να στείλει το δυαδικό ψηφίο (bit) b στο Μποµπ χωρίς

να ϑέλει να του το αποκαλύψει άµεσα. Ο Μποµπ απαιτεί η Αλίκη να µην αλλάξει

άποψη µετέπειτα και άρα το (bit) που ϑα του αποκαλύψει ϑα είναι ίδιο µε αυτό

που είχε σκεφτεί αρχικά. Η διαδικασία µε την οποία αυτό επιτυγχάνεται καλείται

δέσµευση δυαδικού ψηφίου (bit commitment)

Γενικά Η Αλίκη κρυπτογραφεί το (bit) b µε κάποιο τρόπο και στέλνει το αποτέλε-

σµα στον Μποµπ. Ο Μποµπ δεν µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα (και άρα

να ανακτήσει το b) µέχρι η Αλίκη να του στείλει το κλειδί. Η κρυπτογράφηση του b
καλείται blob. Γενικά, ένα σχήµα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου είναι µια συνάρτηση

ξ : {0, 1} × X → Y , όπου Q, U είναι πεπερασµένα σύνολα. Μια κρυπτογράφηση

του b µπορεί να είναι µια οποιαδήποτε τιµή ξ(b, k) , k ∈ X. ΄Ενα σχήµα δέσµευσης

δυαδικού ψηφίου πρέπει να ικανοποιεί τις εξής ιδιότητες :
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• Απόκρυψη - ο Μποµπ δεν µπορεί να καθορίσει την τιµή του b από το ξ(b, k)

• ∆έσµευση - Η Αλίκη µπορεί να ανοίξει αργότερα το ξ(b, k) αποκαλύπτοντας

τα b, k που χρησιµοποιήσε κατά την κατασκευή του ξ(b, k). Η Αλίκη δεν ϑα

πρέπει να µπορεί να ανοίξει το blob ταυτόχρονα σαν 0 και σαν 1.

Εάν η Αλίκη ϑέλει να δεσµεύσει µια σειρά από bits ϑα πρέπει να δεσµεύσει

το καθένα ξεχωριστά. ∆έσµευση δυαδικού ψηφίου στο οποίο η Αλίκη µπορεί να

ανοίξει το blob ταυτόχρονα σαν 0 και σαν 1 καλείται δέσµευση δυαδικού ψηφίου

καταπακτής.

΄Ενα σχήµα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου, το οποίο ϐρίσκεται στην εργασία [8]

είναι το παρακάτω:

΄Εστω µεγάλος πρώτος αριθµός p, γεννήτορας g του Zp και G ∈ Zp γνωστά. Ο

διακριτός λογάριθµος του G µε ϐάση g δε ϑα πρέπει να είναι γνωστός ταυτόχρονα

και στην Αλίκη και στο Μποµπ. ∆έσµευση δυαδικού ψηφίου ξ : {0, 1} × Zp → Zp

είναι

ξ(b, k) = gkGb

.

΄Εστω logg G = a. Το blob µπορεί να ανοιχτεί σαν b αποκαλύπτοντας το k και σαν

¬b αποκαλύπτοντας k − a εαν b = 0 ή k + a εάν b = 1. Εάν η Αλίκη δεν γνωρίζει το

a τότε δε µπορεί να ανοίξει το blob σαν ¬b. Οµοίως, εάν ο Μποµπ δε γνωρίζει το k,

δε µπορεί να καθορίσει το b απλά γνωρίζοντας το ξ(b, k) = gkGb.

΄Ενα σχήµα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου καταπακτής επιτυγχάνεται εάν η Αλίκη

γνωρίζει το a. Εάν το το a είναι γνωστό στο Μποµπ και η Αλίκη ανοίξει το blob στο

Μποµπ µέσω ενός µη υποκλέψιµου καναλιού, ο Μποµπ µπορεί να πει ψέµµατα σε

κάποιο τρίτο για το δεσµευµένο bit b µε το να ισχυριστεί ότι έλαβε το k + a ή το

k − a αντί του k. Τέτοιου τύπου σχήµατα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου καλούνται

χαµαιλεοντικά.

Τέλος, αντί η Αλίκη να δεσµεύσει κάθε bit σε µια συµβολοσειρά s ανεξάρτητα, η

Αλίκη µπορεί απλά να αναθέσει στο 0 ≤ s < p το ξ(s, k) = gkGs, καθώς η γνώση

του a δίνει στην Αλίκη τη δυνατότητα να ανοίξει το ξ(s, k) ως οποιοδήποτε s′, k′

ικανοποιώντας τη σχέση as + k = as′ + k′

4.1.5 ∆ίκτυα ανάµειξης

Η κύρια ιδέα πίσω από τα δίκτυα ανάµειξης είναι το να µετατίθεται κα να µετα-

ϐάλλεται µια ακολουθία αντικειµένων µε σκοπό την απόκρυψη της αναλογίας µεταξύ

στοιχείων της αρχικής και της τελικής ακολουθίας. Ο σκοπός της ιδέας αυτής ήταν

να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση ανώνυµου καναλιού [9].

Υπάρχουν n εξυπηρετητές ανάµειξης M1, . . . , Mn, καθένας µε το αντίστοιχο Ϲεύ-

γος δηµοσίου και ιδιωτικού κλειδιού (Ej, Dj ). ΄Οταν κάποιος ϑέλει να στείλει ένα

µήνυµα m µέσω ενός ανώνυµου καναλιού, το κρυπτογραφεί

E1(E2(. . . En(m)) . . .)

και το στέλνει στο M1.

Ο M1 περιµένει µέχρι να ϕτάσουν περισσότερα κρυπτογραφηµένα µηνύµατα.

Τότε, παίρνει τα µηνύµατα που έχει λάβει, αφαιρεί ένα επίπεδο κρυπτογράφησης,

τα αντιµεταθέτει µε τυχαία σειρά και τα στέλνει στον M2.
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Πλέον, ο εξυπηρετητής ανάµειξης Mj λαµβάνει τα κρυπτογραφηµένα µυνήµατα,

αφαιρεί ένα επίπεδο κρυπτογράφησης, τα αντιµεταθέτει µε τυχαία σειρά και στέλνει

Ej+1(Ej+2(. . . En(m)) . . .) στον Mj+1. Ο τελευταίος εξυπηρετητής ανάµειξης απο-

κρυπτογραφεί τα µηνύµατα και τα στέλνει στους αποδέκτες.

Μπορούµε να απαιτήσουµε ένας εξυπηρετητής ανάµειξης να δώσει απόδειξη της

ορθότητας της ορθής απόκρυψης και αντιµετάθεσης των µηνυµάτων [47]

4.1.6 Οµοµορφική κρυπτογράφηση

Ας ϑεωρήσουµε ένα πιθανοτικό σχήµα κρυπτογράφησης. ΄Εστω P ο χώρος των

αρχικών κειµένων και C ο χώρος των κρυπτοκειµένων έτσι ώστε το P να είναι µία

οµάδα υπό τη δυαδική πράξη ⊕ και C είναι µία οµάδα υπό τη δυαδική πράξη ⊗.

Το στιγµιότυπο E του σχήµατος πιθανοτικής κρυπτογράφησης δηµιουργείται µε την

κατασκευή του Ϲεύγους δηµοσίου και ιδιωτικού κλειδιού. ΄Εστω Er(m) υποδηλώνει

την κρυπτογράφηση του µηνύµατος m χρησιµοποιώντας το σύνολο παραµέτρων r
για το στιγµιότυπο E. Το r είναι ένας παράγοντας τυχαιότητας που χρησιµοποιείται

στη διαδικασία κρυπτογράφησης.

Λέµε ότι ένα πιθανοτικό σχήµα κρυπτογράφησης είναι (⊕,⊗)−οµοµορφικό εάν

για κάθε στιγµιότυπο E του σχήµατος κρυπτογράφησης, δοθέντων c1 = Er1(m1) και

c2 = Er2(m2), υπάρχει r τέτοιο ώστε :

c1 ⊗ c2 = Er(m1 ⊕ m2)

.

Για παράδειγµα, το κρυπτοσύστηµα ElGamal είναι οµοµορφικό. Εδώ, P είναι

ένα σύνολο ακεραίων modulo p (P = Zp) και C είναι ένα σύνολο Ϲευγών C =
{(a, b) | a, b ∈ Zp}. Η πράξη ⊕ είναι ένας πολλαπλασιασµός modulo p. Για τη

δυαδική πράξη ⊗ ορισµένη σε κρυπτοκείµενα, ας πάρουµε τον πολλαπλασιασµό

modulo p ανά συνιστώσα. ∆υο αρχικά κείµενα m0 , m1 κρυπτογραφούνται σε

Ek0
(m0) = (gk0, hk0m0)

Ek1
(m1) = (gk1, hk1m1)

όπου k0 , k1 είναι τυχαία.

Ισχύει ότι

Ek0
(m0)Ek1

(m1) = (gk0gk1, hk0m0h
k1m1) = (gk, hkm0m1) = Ek(m0m1)

για k = k0 + k1

΄Αρα, στο κρυπτοσύστηµα ElGamal µε πολλαπλασιασµό των κρυπτοκειµένων ε-

πιτυγχάνουµε την πρόσθεση των αντίστοιχων απλών κειµένων.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι και το κρυπτοσύστηµα RSA είναι ένα κρυπτοσύ-

στηµα για το οποίο ισχύει η ιδιότητα της οµοµορφικής κρυπτογράφησης.

Η έννοια της οµοµοφικής κρυπτογράφησης πρωτοεµφανίστηκε στην εργασία [49]
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4.2 ∆ιαλογικές αποδείξεις γνώσης

΄Ενα σύστηµα διαλογικής απόδειξης είναι ένα πρωτόκολλο που περιγράφει τον

τρόπο µε τον οποίο µπορεί κανείς να µεταβιβάσει µια (συνήθως πιθανοτική) απόδει-

ξη ορθότητας µιας πρότασης. Στα πλαίσια µιας διαλογικής απόδειξης, µια µηχανή

απόδειξης (Prover) επικοινωνεί µε την µηχανή επαλήθευσης (Verifier) η οποία επι-

ϐεβαιώνει την ορθότητα της απόδειξης. Αποδείξεις που δεν αποκαλύπτουν καµία

επιπρόσθετη γνώση για την πρόταση παρά µόνο την ορθότητα (µε πολύ µεγάλη πι-

ϑανότητα) της, καλούνται αποδείξεις µηδενικής γνώσης.

Σε αυτό το κοµµάτι ϑα παρουσιάσουµε διαλογικές αποδείξεις που χρησιµο-

ποιούνται σε συστήµατα ψηφοφορίας και, κατα συνέπεια, ϑα χρησιµοποιηθούν και

σε συστήµατα e-αξιολόγησης. Οι αποδείξεις αυτές ϐασίζονται στο πρόβληµα του δια-

κριτού λογαρίθµου (δηλαδή στην υπόθεση ότι είναι µη υπολογιστικά επιλύσιµο) και

το κρυπτοσύστηµα ElGamal. Παρόµοιες αποδείξεις µπορούν να σχεδιαστούν και

για άλλα κρυπτοσυστήµατα (όπως, για παράδειγµα, το κρυπτοσύστηµα του Pailler

[δτζ01]). ΄Ολες αυτές οι διαλογικές αποδείξεις µπορούν µετατραπούν σε µη διαλο-

γικές χρησιµοποιόντας την τεχνική των FiatShamir, όπως ϑα περιγράψουµε παρα-

κάτω.

4.2.1 Κάνοντας µία διαλογική απόδειξη µη διαλογική

΄Ολα τα πρωτόκολλα διαλογικών αποδείξεων έχουν παρόµοια δοµή : ο αποδείκτης

(prover) ϑέλει να αποδείξει το P . Στέλνει κάποιο A στον επαληθευτή, ο οποίος δίνει

µια πρόκληση C (αλληλουχία τυχαίων bits) και τελικά ο αποδείκτης υπολογίζει µία

απάντηση R = respond(P, A, C). Η επικοινωνία (P ; A, C, R) και το γεγονός ότι ο

αποδείκτης δεν ήξερε τίποτα για το C τη στιγµή που είχε υπολογίσει το A πείθει τον

επαληθευτή ότι το P ισχύει.

Το όλο πρωτόκολλο γίνεται µη διαλογικό εάν δώσουµε εντολή στον αποδείκτη

να κατασκευάσει ο ίδιος τυχαία µη αναµενόµενα bits C. Ο επαληθευτής δε ϑα

πρέπει να µπορεί να κατασκευάσει το C πριν να δηµιουργείσει τα P και A. Οι Fiat

και Shamir πρότειναν µία τεχνική όπου το C είναι το αποτέλεσµα µιας συνάρτησης

κατακερµατισµού : C = H(P, A).
Η µη διαλογική απόδειξη κατασκευάζεται ως

(P ; A, H(P, A), R)

όπου R = respond(P, A, H(P, A)).

4.2.2 Ισότητα διακριτών λογαρίθµων

Σε αυτό το κοµµάτι ϑα παρουσιάσουµε το πρωτόκολλο το οποίο χρησιµοποιείται

για να δειχθεί η ισότητα διακριτών λογαρίθµων. Ο αποδείκτης έχει µια τετράδα

(g, x, h, y) , g, x, h, y ∈ Zp και επιδεικνύει κατοχή ενός α ∈ Zp το οποίο ικανοποιεί

x = gα και u = hα. Ιδιότητες ασφαλείας του πρωτοκόλλου µπορούν να ϐρεθούν σε

διάφορες εργασίες, όπως η [12]. Το πρωτόκολλο απεικονίζεται παρακάτω :
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Σχ.8 : ∆ιαδραστική απόδειξη γνώσης για logg x = logh y

Για τυχαία c, r οποιοσδήποτε µπορεί να κατασκευάσει (grx−c, hry−c, c, r) τα οποία

είναι η αποδεκτή συνδιαλλαγή µε τη σωστή κατανοµή. Παρολαυτά, ο αποδείκτης

στέλνει a, b πριν να λάβει την πρόκληση c. ΄Ετσι, χωρίς γνώση του α δε µπορεί να

υπολογίσει την απάντηση r έτσι ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του επαληθευτή.

Μη διαλογική εκδοχή

• Οι υπολογισµοί του αποδείκτη είναι ίδιοι όπως και στη διαλογική απόδειξη,

αλλά αυτός κατασκευάζει την πρόκληση c για τον εαυτό του ως

c = H(a ‖ b ‖ c ‖ x ‖ y)

όπου H είναι µια ασφαλής συνάρτηση κατακερµατισµού. Ο αποδείκτης απο-

ϑηκεύει τα c, r σαν απόδειξη.

• Η επαλήθευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ελέγχοντας εάν

c
?
= H(grx−c ‖ hry−c ‖ x ‖ y)

Παρατηρείστε ότι εάν, αντί για τέσσερα στοιχεία οµάδας τα οποία συµµετέχουν

στη διαλογική απόδειξη, η µη διαλογική εκδοχή χρειάζεται να αποθηκεύσει µόνο

δυο τέτοια στοιχεία.

4.2.3 1-από-L Απόδειξη Επανακρυπτογράφησης

Ο αποδείκτης ϑέλει να αποδείξει ότι για το κρυπτογραφηµένο µήνυµα (x, y) υπάρ-

χει µια επανακρυπτογράφηση στα L κρυπτογραφηµένα µηνύµατα (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xL, YL).
Τα µηνύµατα κρυπτογραφούνται µε χρήση του κρυπτοσυστήµατος ElGamal.

Ας υποθέσουµε ότι η επανακρυπτογράφηση του (x, y) είναι (xt, yt) και ότι η

τυχαιότητα της επανακρυπτογράφησης (ο µάρτυρας) είναι u, δηλαδή (xt, yt) =
(xgu, yhu). Σηµειώστε ότι τα a, b, d, r από το πρωτόκολλο είναι διανύσµατα : a =
(a1, . . . , aL), b = (b1, . . . , bL), d = (d1, . . . , dL) και r = (r1, . . . , rL).

Οι τιµές ai, bi που έχουν σταλεί δεσµεύουν τον αποδείκτη στα di και ri για όλα

τα i = 1, 2, . . . , L εκτός από i = t. Οι τιµές at και bt δεσµεύουν τον αποδείκτη µόνο

σε µία τιµή w = udt + rt καθώς at = gudt+rt και bt = hudt+rt. Καθώς ο αποδείκτης

γνωρίζει το u, µπορεί ακόµα να αλλάξει τα dt και rt µετά από αυτό το γύρο.

Ο επαληθευτής προκαλεί τον αποδείκτη να µετατρέψει τα d και r του κατά τέτοιο

τρόπο ώστε το d να αθροίζεται σε τυχαίο αριθµό c. Ο αποδείκτης, πλέον, µετατρέ-

πει τις τιµές dt και rt για να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις (c = d1 + d2 + . . . + dl
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και w = udt + rt) και στέλνει τα τροποποιηµένα d1, d2, . . . , dL και r1, r2, . . . , rL στον

επαληθευτή. Με αυτή τη διαδικασία ο επαληθευτής πείθεται ότι ανάµεσα σε L
κρυπτογραφηµένα Ϲεύγη πράγµατι υπάρχει ένα επανακρυπτογραφηµένο Ϲεύγος του

(x, y) και ο αποδείκτης γνωρίζει την τυχαιότητα της επανακρυπτογράφησης διαφο-

ϱετικά δε ϑα µπορούσε να προσαρµόσει τις τιµές του για το δοσµένο άθροισµα. Για

τις ιδιότητες ασφαλείας του πρωτοκόλλου δείτε την εργασία [12].

Σχ.9 : Απόδειξη γνώσης για 1-από-L επανακρυπτογράφηση

Μη διαλογική εκδοχή

• Οι υπολογισµοί του αποδείκτη είναι ίδιοι όπως και στη διαλογική απόδειξη

αλλά ο αποδείκτης κατασκευάζει ο ίδιος την πρόκληση c ως εξής :

c = H(a1 ‖ . . . ‖ aL ‖ b1 ‖ . . . ‖ bL ‖ x ‖ y ‖ x1 ‖ . . . ‖ xL ‖ y1 ‖ . . . yL)

όπου H είναι µια ασφαλής συνάρτηση κατακερµατισµού. Ο αποδείκτης απο-

ϑηκέυει τα c, d1, . . . , dL, r1, . . . , rL ως απόδειξη.

• Η επαλήθευση µπορεί να πραγµατοποιηθέι ελέγχοντας εάν :

c
?
= H(a1 ‖ . . . ‖ aL ‖ b1 ‖ . . . ‖ bL ‖ x ‖ y ‖ x1 ‖ . . . ‖ xL ‖ y1 ‖ . . . ‖ yL)

όπου

ai =
(xi

x

)di

gri

bi =

(

yi

y

)di

hri

Πλεόν παρατηρούµε ότι αντί για 4L + 1 στοιχεία οµάδας τα οποία συµµετέχουν

στη διαλογική απόδειξη, η µη διαλογική εκδοχή χρειάζεται να αποθηκεύσει µόνο

2L + 1 τέτοια στοιχεία.

L Πιθανότητες για το διακριτό λογάριθµο

Για το κρυπτογραφηµένο µήνυµα (x, y) = E(m) (στο κρυπτοσύστηµα ElGa

mal) ϑέλουµε να δώσουµε µια απόδειξη ότι το m είναι ένα από L πιθανά µηνύµατα
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G1, . . . , GL και τίποτα άλλο. Αποκαλύπτοντας κάποια πληροφορία για το µήνυµα

m πέραν του ότι ανήκει στο σύνολο αυτό δεν είναι επιθυµητό. Ας υποθέσουµε ότι ο

διακριτοί λογάριθµοι (µε ϐάσεις g, h ) των στοιχείων G1, . . . , GL δεν είναι γνωστοί.

Ο σκοπός είναι να αποδείξουµε ότι

logg x = logh(y/G1) ∨ logg x = logh(y/G2) ∨ . . . ∨ logg x = logh(y/GL)

όπου ∨ είναι η πράξη της διάζευξης (or).

Αρκεί να δείξουµε ότι µεταξύ των στοιχείων

(x1, y1) = (x, y/G1) (x2, y2) = (x, y/G2)
... (xL, yL) = (x, y/GL)

ϐρίσκεται η επανακρυπτογράφηση του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος (1, 1). Για το

σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε το πρωτόκολλο διαλογικής απόδειξης 1-από-L επανα-

κρυπτογράφησης.

4.2.4 Επανακρυπτογράφηση καθορισµένου επαληθευτή

Ο αποδείκτης ϑέλει να αποδείξει µυστικά ότι (x′, y′) είναι µια επανακρυπτογρά-

ϕηση του (x, y) = (gk, hkm) δηλαδή ότι (x′, y′) = (xgu, hku) όπου u είναι ένας παρά-

γοντας τυχαιότητας για την επανακρυπτογράφηση. Η απόδειξη κατασκευάζεται για

το συγκεκριµένο αποδείκτη ο οποίος κατέχει ένα µυστικό zu (το διακριτό λογάριθµο

του hu στη ϐάση gu : hu = gzu). Η γνώση του zu του επιτρέπει να κατασκευάσει

µια απόδειξη τέτοιου είδους για καθένα από τα Ϲεύγη (x′, y′), (x, y). Το πρωτόκολλο

ϐασίζεται στη γνώση του zu από τον επαληθευτή. Εάν αυτή η ιδιότητα δεν διασφα-

λιστεί από την υποδοµή δηµοσίου κλειδιού που υποστηρίζει το πρωτόκολλο, τότε

χρησιµοποιείται πρωτόκολλο που διασφαλίζει τη γνώση του δηµοσίου κλειδιού, και

το οποίο ϑα δούµε παρακάτω.

Οι τιµές a, b, s σταλµένες στον επαληθευτή δεσµεύουν το χρήστη στα d, w, r. Ο

αποδείκτης δεν µπορεί να αλλάξει τις τιµές w, r. Ο επαληθευτής µπορεί, ωστόσο,

να χρησιµοποιήσει τη γνώση του zu για να ανοίξει το s για αυθείρετες τιµές w′ , r′

ικανοποιώντας τη σχέση w + rzu = w′r′zu.

Σχ.10 : Απόδειξη γνώσης για 1-από-L επανακρυπτογράφηση καθορισµένου

επαληθευτή

Μη διαλογική εκδοχή
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1. Οι υπολογισµοί του αποδείκτη είναι οι ίδιοι µε αυτούς που είναι στη διαλογική

απόδειξη αλλά ο αποδείκτης κατασκευάζει ο ίδιος την πρόκληση c ως εξής :

c = H(x ‖ y ‖‖ x′ ‖ y′ ‖ a ‖ b ‖ s)

όπου H είναι µια συνάρτηση κατακερµατισµού. Ο αποδείκτης αποθηκέυει τα

c, w, r, u ως απόδειξη.

2. Η επαλήθευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ελέγχοντας εάν

c
?
= H(x ‖ y ‖ x′ ‖ y′ ‖

gu

(

x′

x

)c+w ‖
hu

(

y′

y

)c+w ‖ gwhr
u)

Πλεόν παρατηρούµε ότι αντί για 7 στοιχεία οµάδας τα οποία συµµετέχουν στη

διαλογική απόδειξη, η µη διαλογική εκδοχή χρειάζεται να αποθηκεύσει µόνο 4 τέτοια

στοιχεία.

Πως µπορεί ο επαληθευτής να πλαστογραφήσει την απόδειξη

Ο επαληθευτής που γνωρίζει το µυστικό zu έτσι ώστε hu = gzu µπορεί να κατα-

σκευάσει τη µη διαλογική απόδειξη για οποιοδήποτε (x, y) και (x∗, y∗). Το σηµείο

κλειδί είναι ότι η τιµή s δε δεσµεύει τον επαληθευτή στα w και r. Ο επαληθευτής

επιλέγει α, β, u∗ τυχαία, ϑέτει E = x ‖ y ‖ x∗ ‖ y∗ και υπολογίζει

c∗ = H



E ‖
gu∗

(

x∗

x

)α ‖
hu∗

(

y∗

y

)α ‖ gβ





w∗ = a − c∗

r∗ =
β − w∗

zu

και ϑέτει τα (c∗, w∗, r∗, u∗)

4.2.5 ∆ιασφαλίζοντας τη γνώση του ιδιωτικού κλειδιού

Το ακόλουθο πρωτόκολλο χρησιµοποιείται για να επαληθευτεί εάν ο χρήστης

(ψηφοφόρος, αξιολογητής) πραγµατικά γνωρίζει το ιδιωτικό του κλειδί που ανταπο-

κρίνεται στο αντίστοιχο δηµόσιο κλειδί hu = gzu. Ακόµα και αν ο χρήστης δε γνωρίζει

το ιδιωτικό του κλειδί και συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις εκβιαστή (ο ο-

ποίος γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί), εν τέλει µαθαίνει το ιδιωτικό του κλειδί.

Η γνώση του χρήστη για το zu επαληθέυεται από N οντότητες (αρχές). Υποθέτου-

µε ότι τουλάχιστον t από αυτές είναι τίµιες. Το µη υποκλέψιµο κανάλι µεταξύ του

χρήστη και των οντοτήτων είναι αναγκαίο.

1. Ο χρήστης διαµοιράζει το ιδιωτικό του κλειδί zu µετακύ των οντοτήτων χρη-

σιµοποιώντας ένα (t + 1, N) σχήµα διαµοιρασµού µυστικού (όπως αυτό που

περιγράψαµε σε προηγούµενο κοµµάτι της εργασίας) :

• Επιλέγει τυχαίο πολυώνυµο ϐαθµού t : fu(x) = zu + a1x + . . . + atx
t
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• Στέλνει sj = fu(j) µέσω του µη υποκλέψιµου καναλιού στην αρχή Aj , j =
1, . . . , N

• ∆εσµεύεται από τις συνιστώσες του πολυωνύµου στέλνωντας Cj = gaj στον

πίνακα ανακοινώσεων (bulletin board)

2. Κάθε οντότητα Aj επαληθεύει εάν ο κλήρος που έλαβε ανταποκρίνεται στο

πολυώνυµο στο οποίο δεσµεύεται ο χρήστης :

gsj
?
= huC

j
1C

j2

2 . . . Cjt

t (= gzuga1jga2j2

. . . gatjt

= gfu(j))

3. Εάν η οντότητα Aj εντοπίσει ένα σφάλµα, τότε υποβάλλει διαµαρτυρία και

Ϲητείται από το χρήστη να δηµοσιεύσει τον κλήρο του στον πίνακα ανακοινώ-

σεων. Εάν ο υποβληθείς κλήρος δεν ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις, ο χρήστης

αποπέµπεται.

4. Τέλος, εάν κάθε οντότητα δεν έχει υποβάλει διαµαρτυρία στο προηγούµενο

στάδιο, στέλνει στο χρήστη τον κλήρο της µέσω µη υποκλέψιµου καναλιού.

Τουλάχιστον t τίµιες οντότητες είτε υποβάλουν διαµαρτυρία (και τα κοµµάτια

τους υποβάλλονται στον πίνακα ανακοινώσεων) είτε στέλνουν τους κλήρους τους µυ-

στικά στο χρήστη. Ο χρήστης, πλέον µπορεί να να ανακτήσει το ιδιωτικό του κλειδί

zu χρησιµοποιώντας πολυωνυµική παρεµβολή στα ληφθέντα κοµµάτια (όπως είδα-

µε και προηγουµένως, ο πιό διαδεδοµένος τύπος παρεµβολής είναι η παρεµβολή

Λαγρανγε).
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Ηλεκτρονική ψηφοφορία

5.1 Εισαγωγικά

Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (evoting) ορίζουµε το σύνολο των τεχνικών

που αφορούν ηλεκτρονικά µέσα και που χρησιµοποιούνται τόσο για την κατάθεση

ψήφων σε µια ψηφοφορία όσο και για την καταµέτρηση ψήφων. Καθώς οι σύγ-

χρονες εφαρµογές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αφορούν υπολογιστικά συστήµατα, οι

τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας, ι-

διωτικότητας και µη διαβλητότητας της εκλογικής διαδικασίας προέρχονται από την

επιστήµη της κρυπτογραφίας. ΄Ενας κρυπτογραφικός αλγόριθµος ο οποίος καθορίζει

τον τρόπο διενέργειας µιας εκλογικής διαδικασίας καλείται πρωτόκολλο ηλεκτρονι-

κής ψηφοφορίας. ΄Οπως αναφέραµε και στο πρώτο κεφάλαιο, ένα πρωτόκολλο e

voting προστατεύει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κρυπτογραφόντας

και υπογράφοντας ψηφιακά τις ψήφους και συγκεντρώνοντας τις ανώνυµα, απο-

τρέπωντας τόσο την ανάγνωση πληροφορίας από το σύστηµα όσο και τη µεταβολή

της ϱοής της πληροφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τη διαδικασία. Συστήµατα ηλεκτρο-

νικής ψηφοφορίας, τα οποία αποτελούν υλοποίηση σε ολοκληρωµένα συστήµατα

κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων, χρησιµοποιούνται από αρκετές χώρες (π.χ. Η.Π.Α.,

Ινδία, Ελβετία, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Καναδά κ.α.) για τη διενέργεια τόσο εθνικών

και δηµοτικών εκλογών όσο και για δηµοψηφίσµατα και διαδικασίες απογραφής

(ecensus).

Τα σχήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (evoting schemes) είναι ένας από τους

τοµείς της κρυπτογραφίας στους οποίους έχει συντελεστεί πολύ µεγάλο ερευνητικό

έργο. Παρολαυτά, µέχρι στιγµής δεν έχει ϐρεθεί λύση που να ικανοποιεί συνολικά

τις απαιτήσεις ταυτόχρονα τόσο σε ασφάλεια όσο και σε αποδοτικότητα είτε σε πρα-

κτικό είτε σε ϑεωρήτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, έχει προταθεί ένας αρκετά µεγάλος

αριθµός σχηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µε αρκετά µεγάλη ποικιλία ως προς

τις ιδιότητες ασφαλείας που αυτά ικανοποιούν. ΄Ενας κατάλογος µε τις ιδιότητες που

µπορεί να ικανοποιεί ένα πρωτόκολλο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχει ως εξής :

• Εµπιστευτικότητα : τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στις ϐάσεις δεδοµέ-

νων και διακινούνται στο δίκτυο δεν είναι αναγνώσιµα από τρίτους.

• Ακεραιότητα : τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στις ϐάσεις δεδοµένων

και διακινούνται στο δίκτυο δεν είναι δυνατό να µεταβληθούν από τρίτους

• ∆ιαθεσιµότητα : τα δεδοµένα είναι πάντα διαθέσιµα σε διαπίστευµένα µέλη του

δικτύου.



42 Ηλεκτρονική ψηφοφορία

• Αναγνωρισιµότητα και εξακρίβωση ταυτότητας για τα διαπιστευµένα µέλη του

δικτύου.

• Εξουσιοδότηση (έλεγχος τοπικής πρόσβασης): τα διαπιστευµένα µέλη έχουν

πρόσβαση µόνο στα σχετικά µε αυτά δεδοµένα και όχι σε άλλα.

• Μη δυνατότητα αποκύρηξης πράξης : κάθε χρήστης του δικτύου µπορεί να

καταστεί υπεύθυνος για κάθε πράξη την οποία έχει τελέσει χρησιµοποιώντας

το δίκτυο.

• Ιδιωτικότητα : ∆εν πρέπει να υπάρχει κανένας έµµεσος ή άµεσος τρόπος µε τον

οποίο µπορεί να µπορεί κανείς να συνάγει τις επιλογές ενός αξιολογητή.

• Επιλεξιµότητα : Κάθε αξιολογητής µπορεί να αξιολογήσει µόνο µία ϕορά.

• Ανεξάρτητη και καθολική επιβεβαίωση: Κάθε αξιολογητής µπορεί να επιβε-

ϐαιώσει ότι καταµετρήθηκε τη επιλογή του.

• Καθολική Επιβεβαίωση: Κάθε µέλος ή τρίτος παρατηρητής µπορεί να ελέγξει

αν η αξιολόγηση είναι δίκαια.

• ∆ικαιοσύνη : Κάθε συµµετέχων στην διαδικασία της αξιολόγησης δεν µπορεί

να γνωρίζει έστω και µερικό αποτέλεσµα πριν την καταµέτρηση.

• Ευστάθεια : Να µπορεί να αυτοπροστατεύεται από κάθε λάθος ή σκόπιµη ε-

νέργεια των συµµετεχόντων.

• Receiptfreeness: Κάθε συµµετέχων στην αξιολόγηση δεν µπορεί να πείσει

κάποιον άλλο παρατηρητή για το τι αυτός επέλεξε και να τον επηρεάσει αντί-

στοιχα.

• Ανεξαρτησία σύγκρουσης : ∆εν είναι δυνατό να παίρνουν δύο ή περισσότεροι

χρήστες ίδια διακριτικά διαπίστευσης (αποτρέπει το ενδεχόµενο της διπλής

ψήφου).

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες σχηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας : τα

σχήµατα που χρησιµοποιούν ανώνυµο κανάλι, τα σχήµατα που χρησιµοποιούν συν-

δυασµό ανώνυµου καναλιού και τυφλών υπογραφών, και τα σχήµατα οµοµορφικής

κρυπτογράφησης. Οι πρώτες δύο είναι αρκετά δηµοφιλείς σε συστήµατα τα οποία

δεν παρουσιάζουν µεγάλες απαιτήσεις ασφάλειας, είναι αρκετά αποδοτικά και υ-

ποστηρίζουν όλους τους δυνατούς τύπους ψηφοφορίας. Στα µειονεκτήµατα τους

καταλογίζονται το ότι επιβάλλουν στο χρήστη να δρα σε πολλούς γύρους (αρχικο-

ποίηση, ψήφο, αρίθµηση, επαλήθευση, τυχόν διαµαρτυρία) και συνήθως δεν περι-

λαµβάνουν το χαρακτηριστικό της καθολικής επιβεβαίωσης. ΄Οσο για τα σχήµατα

οµοµορφικής κρυπτογράφησης, ικανοποιούν σε αρκετα µεγαλύτερο ϐαθµό τις α-

παιτήσεις ασφαλείας του συστήµατος, καθώς η πληροφορία µέσα σε αυτά διέρχεται

κρυπτογραφηµένη, αλλά αυτό προκαλεί µεγάλο κόστος επικοινωνίας στο δίκτυο. Τα

σχήµατα αυτά υποστηρίζουν µόνο συγκεκριµένο τύπο ψηφοδελτίων. Κάθε σχήµα

ικανοποιεί σε διαφορετικό ϐαθµό κάποιες από τις παραπάνω απαιτήσεις ασφαλείας

που δώσαµε παραπάνω. Συνήθως, όσο περισσότερες απαιτήσεις ασφαλείας ικανο-

ποιεί ένα πρωτόκολλο τόσο πιο µεγάλη είναι η πολυπλοκότητα χώρου ή/και χρόνου

που απαιτείται για τη λειτουργία του.
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Θα προχωρήσουµε στην παρουσίαση ενός χαρακτηριστικού σχήµατος ηλεκτρο-

νικής ψηφοφορίας από κάθε κατηγορία και µέσα από αυτά ϑα δίνουµε και κάποια

σύντοµη περιγραφή για τα υπόλοιπα σχήµατα που απαρτίζουν την κατηγορία.

5.1.1 Σχήµατα ανώνυµου καναλιού : το σχήµα του Chaum

Το σχήµα του Chaum ήταν το πρώτο σχήµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που πα-

ϱουσιάστηκε το 1981 [9].

Οι αρχές της ηλελτρονικής ψηφοφορίας είναι N εξυπηρετητές ανάµειξης µε δη-

µόσια κλειδιά E1, . . . , EN . ΄Ενας ψηφοφόρος Vi δηµιουργεί το δηµόσιο κλειδί του Ki

και γράφει στο κοµµάτι που έχει στον πίνακα ανακοινώσεων E1(E2(. . . EN (Ki)) . . .).
Οι εξυπηρετητές ανάµειξης ανακατεύουν τα µηνύµατα αυτά, όπως είδαµε κατά την

περιγραφή των δικτύων ανάµειξης, και παράγουν µια λίστα κλειδιών Ki. Εδώ, πλέ-

ον, ο χρήστης µπορεί να ισχυριστεί κατά πόσο το κλειδί του Ki είναι ή όχι στη λίστα.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της ψηφοφορίας επανεκκινείται. Εάν δεν εγερθεί

καµµία διαµαρτυρία, τότε ο ψηφοφόρος γράφει E1(E2(. . . EN (Ki ‖ K−1
i (ui))) . . .)

στον πίνακα ανακοινώσεων. Πάλι, οι εξυπηρετητές ανάµειξης ανακατεύουν αυτά τα

µηνύµατα και η λίστα Ki ‖ K−1
i (ui) συνδυάζεται µε την προηγούµενη λίστα για να

παρθούν οι ψήφοι ui.

Το σχήµα αυτό έχει αρκετά µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, αποτυχία ενός

και µόνο χρήστη ϑα διαταράξει τη διαδικασία ψηφοφορίας και ϑα προκαλέσει την

επανέναρξη της. Επιπλέον, εάν η εκλογική διαδικασία πρέπει να ξαναρχίσει µετά τη

δεύτερη ϕάση, οπότε και κάποιες ψήφοι ϑα έχουν ήδη δηµοσιευτεί, αυτό µπορει να

επηρεάσει τη διαδικασία καθώς έχουµε εµφάνιση µερικού αποτελέσµατος. Επίσης,

το σχήµα αυτό δεν εκπληρώνει το χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας σύγκρουσης και

έχει αρκετά µεγάλη πολυπλοκότητα κατά τη ϕάση της αρχικοποίησης. Το σχήµα

αυτό ϐελτιώνεται σε αποδοτικότητα και από άποψη δικαίου στην εργασία [47].

5.1.2 Σχήµατα ανώνυµου καναλιού µε χρήση ψηφιακής υπο-

γραφής

Σχήµατα τέτοιου τύπου περιγράφονται στις εργασίες [10] [7] [22] [48] [30] [31].

Σε γενικές γραµµές, σχήµατα αυτού του τύπου δουλεύουν µε τον εξής τρόπο : ο

ψηφοφόρος λαµβάνει ένα κουπόνι, το οποίο είναι ένα τυφλά υπογεγραµµένο µή-

νυµα από την αρχή. Ο ψηφοφόρος µπορεί να λάβει µόνο ένα κουπόνι, καθώς για

κάθε ψηφοφόρο η αρχή µπορεί να υπογράψει τυφλά µόνο ένα µήνυµα. ΄Επειτα, ο

ψηφοφόρος αποστέλλει την ψήφο του διαµέσου του ανώνυµου καναλιού πίσω στην

αρχή. Η αρχή συλλέγει τις ψήφους και τις δηµοσιεύει µαζί µε τα κουπόνια.

Η αρχή η οποία εκδίδει τα κουπόνια καλείται διαχειριστής και η αρχή η οποία τα

µεζεύει καλείται συλλέκτης. Οι όροι αυτοί µπορεί να αναφέρονται σε δυο διαφορε-

τικές αρχές µε διαχωρισµένες αρµοδιότητες ή µόνο σε µία η οποία εκπληρώνει και

τους δύο ϱόλους, ανάλογα µε το σχήµα.

Η προσέγγιση αυτή έχει µερικά συγκεκριµένα προβλήµατα ασφαλείας τα οποία

τα διάφορα σχήµατα καλούνται να λύσουν. Τα πιό σηµαντικά από αυτά είναι τα εξής

:

• Το χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης µπορεί να µην εκπληρώνεται καθώς ο

συλλέκτης γνωρίζει από πριν το µερικό αποτέλεσµα πριν από τη ϕάση της

µέτρησης.
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• Το χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας σύγκρουσης µπορεί να µην εκπληρωθεί

καθώς υπάρχει περίπτωση δύο χρήστες να πάρουν ίδιο κουπόνι και έτσι η

ψήφος του ενός από τους δύο να αποπεµφθεί σα διπλή ψήφος.

• Μια ανέντιµη αρχή (διαχειριστής) µπορεί να υποδυθεί ψηφοφόρους απέχωντας

από τις εκλογές και προσθέτωντας δικούς της ψήφους, ή παρέχοντας µυστικά

περισσότερα από ένα κουπόνια σε µερικούς ψηφοφόρους.

• Σε περίπτωση που η ψήφος ενός ψηφοφόρου δεν έχει καταµετρηθεί, ο ψηφο-

ϕόρος αυτός δε µπορεί να υποβάλλει διαµαρτυρία χωρίς να αποκαλύψει την

ψήφο του.

Για να διορθωθεί το χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης, µπορούµε να αποτρέψουµε

από το συλλέκτη να µπορεί να δει τις πραγµατικές ψήφους µε το να κρυπτογραφού-

µε τις ψήφους τις οποίες συγκεντρώνει ο συλλέκτης και αποκρυπτογραφώντας τις

σε σηµείο της διαδικάσιας µεταγενέστερο της ϕάσης της µέτρησης. Το κλειδί απο-

κρυπτογράφησης µπορεί είτε να αποστέλλεται ανώνυµα (όπως ϑα δούµε παρακάτω

στο σχήµα FOO- (από τα ονόµατα των συγγραφέων της εργασίας Fujioka, Ohta και

Okamoto» είτε να ανακατασκευάζεται από ένα σύνολο αρχών (σχήµα [30]).

Το χαρακτηριστικό ανεξαρτησίας σύγκρουσης µπορεί να επιτευχθεί εισάγοντας

την ταυτοποίηση του χρήστη µέσα στο κουπόνι µε τρόπο που είναι µη υπολογιστικά

εφικτό να εξαχθεί από εκεί.

Για να αποφύγουµε το ενδεχόµενο της ανέντιµης συµπεριφοράς από µία αρχή

µπορούµε να διανείµουµε τις αρµοδιότητες της περισσότερες από µια αρχές. Στην

παρούσα εργασία ϑα παρουσιάσουµε το σχήµα FOO [22], το οποίο είναι και το πιο

αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας.

Το σχήµα FOO

Το σχήµα αυτό περιλαµβάνει δύο αρχές, ένα διαχειριστή και ένα συλλέκτη, οι

οποίες δεν είναι αναγκαστικά έµπιστες. Ο διαχειριστής είναι υπέυθυνος για την

έκδοση κουπονιών και ο συλλέκτης είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και καταµέτρηση

των ψήφων και την έκδοση τελικού αποτελέσµατος. Το κουπόνι είναι µια τυφλά

υπογεγραµµένη ψήφος από το διαχειριστή. Ο συλλέκτης συλλέγει τα κουπόνια, τα

αριθµεί και δηµοσιεύει τη λίστα µε το πέρας των εκλογών. Ο ψηφοφόρος ϐρίσκει το

κουπόνι του στη λίστα, και στέλνει ανώνυµα τον αριθµό του κουπονιού του µαζί µε

το κλειδί στο συλλέκτη. Ο συλλέκτης δηµοσιεύει τα κλειδιά, αποκρυπτογραφεί τις

ψήφους και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα των εκλογών.

΄Εστω IDi είναι η ταυτότητα του ψηφοφόρου Vi, σi είναι το σχήµα υπογραφής

του Vi κι σA είναι το σχήµα υπογραφής του διαχειριστή. Επιπλέον, έστω χ είναι

η τεχνική ¨τύφλωσης¨ και δ είναι η τεχνική επανάκτησης που χρησιµοποιείται στις

τυφλές υπογραφές.

Στάδιο αρχικοποίησης

Ο διαχειριστής κατασκευάζει το σχήµα υπογραφής του και δηµοσιεύει το δηµόσιο

κλειδί του.

Στάδιο εγγραφής Ο ψηφοφόρος προετοιµάζει το ψηφοδέλτιο του ως εξής :

• Ο Vi επιλέγει την ψήφο ui και κατασκευάζει το ψηφοδέλτιο του xi = χ(ui, ki),
όπου χ είναι ένα ασφαλές σχήµα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου, όπως αυτό που

είδαµε στο κεφάλαιο 4.1.4, χρησιµοποιώντας τυχαίο κλειδί ki.
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• Ο Vi υπολογίζει το µήνυµα ei χρησιµοποιώντας την τεχνική τύφλωσης ei =
χ(xi, ri)

• Ο Vi υπογράφει το si = σ(ei) και στέλνει την τριπλέτα (IDi, ei, si) στο διαχει-

ϱιστή.

Η δέσµευση δυαδικού ψηφίου γίνεται για να δωθεί η δυνατότητα στο διαχειριστή

να ελέγξει το γνήσιο της υπογραφής του ψηφοφόρου. Σκοπός είναι η αποτροπή

πλαστοπροσωπίας από κάποιον τρίτο.

Ο διαχειριστής A λαµβάνει την τριπλέτα (IDi, ei, si) και ελέγχει εάν :

• Ο ψηφοφόρος Vi έχει δικαίωµα ψήφου

• Ο ψηφοφόρος Vi δεν έχει κάνει αίτηση για υπογραφή

• Η υπογραφή si του µηνύµατος ei είναι έγκυρη

Εάν όλες αυτές οι συνθήκες ικανοποιούνται τότε ο διαχειριστής A υπογράφει di =
σA(ei) και στέλνει το di στον ψηφοφόρο. Εάν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις

δεν ισχύει τότε ο διαχειριστής απορρίπτει την υπογραφή.

Με το πέρας του σταδίου εγγραφής ο διαχειριστής ανακοινώνει τον αριθµό των

ψήφοφόρων που έλαβαν την υπογραφή του και δηµοσιεύει τη λίστα (IDi, ei, si).
Στάδιο ψηφοφορίας

• Ο ψηφοφόρος Vi ανακτά την υπογραφή yi του ψηφοδελτίου xi χρησιµοποιών-

τας την τεχνική ανάκτησης δ : yi = δ(di, ri), αφαιρώντας έτσι τον παράγοντα

τύφλωσης ri.

• Ο Vi ελέγχει ότι η yi είναι πράγµατι η υπογραφή του διαχειριστή από το xi. Εάν

ο έλεγχος αποτύχει τότε ο Vi ισχυρίζεται ότι έχει γίνει διατάραξη της διαδικασίας

δείχνοντας ότι το Ϲεύγος (xi, yi) είναι µη έγκυρο.

• Ο Vi στέλνει το κουπόνι (xi, yi) ανώνυµα στο συλλέκτη.

• Ο συλλέκτης C ελέγχει την υπογραφή του διαχειριστή yi για το ψηφοδέλτιο

xi. Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής τότε ο C εισάγει την τριπλέτα (l, xi, yi) σε µία

λίστα ως το l-οστό αντικείµενο της.

Στάδιο καταµέτρησης Το στάδιο καταµέτρησης αποτελείται από δύο ξεχωριστές

ϕάσεις : άνοιγµα και καταµέτρηση.

Φάση ανοίγµατος

΄Οταν όλοι οι ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει τότε ο συλλέκτης C δηµοσιεύει τη λίστα

(l, xi, yi). Ο ψηφοφόρος Vi, τότε, κάνει τα ακόλουθα :

• Ο Vi ελέγχει ότι ο αριθµός των ψηφοδελτίων στη λίστα είναι ίσος µε τον α-

ϱιθµό των ψηφοφόρων. Εάν αυτός ο έλεγχος αποτύχει τότε ο ψηφοφόρος το

ισχυρίζεται αποκαλύπτοντας το κουπόνι xi, yi και τον παράγοντα τύφλωσης ri

• Ο Vi ελέγχει ότι η ψήφος του περιλαµβάνεται στη λίστα. Εάν αυτός ο έλεγχος

αποτύχει τότε ο ψηφοφόρος το ισχυρίζεται αποκαλύπτοντας το (xi, yi) το έγκυρο

ψηφοδέλτιο και την υπογραφή του.
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• Ο Vi στέλνει το κλειδί ki µαζί µε τον αριθµό l, δηλαδή το (l, ki) στο συλλέκτη

C µέσω ανωνύµου καναλιού.

Φάση µέτρησης

• Ο συλλέκτης C ανοίγει τη δέσµευση του ψηφοδελτίου xi και ανακτά την ψήφο

ui και την προσθέτει µαζί µε το κλειδί ki στη λίστα και ελέγχει εάν το ui είναι

έγκυρη ψήφος.

• Ο C µετράει τις ψήφους και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.

Ιδιότητες ασφάλειας

• Αναγνωρισιµότητα και εξακρίβωση ταυτότητας για τα διαπιστευµένα µέλη του

δικτύου: µόνο διαπιστευµένα µέλη της ψηφοφορίας µπορούν να παρουν κου-

πόνι. Μη έγκυρα κουπόνια και ψήφοι ϑα διαγράφονται. Το κουπόνι δε µπορεί

να χρησιµοποιείται παραπάνω από µία ϕορά.

• Ιδιωτικότητα : Η ιδιωτικότητα του χρήστη επιτυγχάνεται ακόµα και αν ο δια-

χειριστής και ο συλλέκτης συνωµοτήσουν εναντίον του ψηφοφόρου : η σχέση

µεταξύ του ID του ψηφοφόρου και του ψηφοδελτίου του είναι κρυµµένη από

το σχήµα τυφλής υπογραφής. Ο ψηφοφόρος στέλνει το ψηφοδέλτιο του xi ό-

πως επίσης και το κλειδί ki µέσω ανώνυµου καναλιού οπότε δεν είναι δυνατή

η ανίχνευση της προέλευσης τους.

• Ανεξάρτητη επιβεβαίωση: Ο ψηφοφόρος µπορεί να ελέγξει εάν το ψηφοδέλτιο

του (xi, yi) είναι εντός της λίστας που δηµοσιεύεται από το συλλέκτη και κατά

πόσον τα ki και ui του έχουν προστεθεί στη λίστα. ΄Οταν ο ψηφοφόρος ισχυρί-

Ϲεται ότι έχει υπάρξει ανωµαλία στη διαδικασία, δε χρειάζεται να αποκαλύψει

την ψήφο του ui αλλά µόνο τα xi, yi του. Με αυτό τον τρόπο µπορεί, εφόσον

τα xi, yi είναι έγκυρα, να πάρει καινούριο κουπόνι. Με αυτό τον τρόπο, όµως,

κατά τη ϕάση της µέτρησης οποιοσδήποτε συµµετέχων µπορεί να µάθει ποιοί

είναι οι ψήφοι που προήλθαν από ψηφοφόρους που διαµαρτυρήθηκαν. Εκτός

κι αν έχουµε επανεκκίνηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, δεν επιτυγχάνεται η

ιδιωτικότητα των διαµαρτυρόµενων χρηστών.

• Καθολική επιβεβαίωση : ∆εν επιτυγχάνεται καθώς εάν λοίπουν κάποιοι ψηφο-

ϕόροι µπορεί η ανεξάρτητη αρχή να ψηφίσει στη ϑέση τους.

• ∆ικαιοσύνη : Το σχήµα είναι δίκαιο καθώς η µέτρηση των ψήφων δεν επηρρε-

άζει τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

• Receiptfreeness: ∆εν επιτυγχάνεται καθώς κάθε συµµετέχων µπορεί να ϐρει

την ψήφο του στο τέλος κάθε εκλογής.

΄Αλλα σχήµατα αυτού του τύπου

΄Αλλα σχήµατα αυτού του τύπου περιλαµβάνουν :

• Το σχήµα [46] το οποίο και αποτελεί µαι µετατροπή του σχήµατος FOO για να

αποτρέπει τη δυνατότητα του χρήστη να µπορεί να αποδείξει το περιεχόµενο

της ψήφου του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας τυχαίας αντιµετάθεσης

από το συλλέκτη κατά τη µέτρηση των ψήφων.
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• Το σχήµα Radwin [48], το οποίο δανείζεται την τεχνική του ανώνυµου κα-

ναλιού µε δυνατότητα απάντησης από τα σχήµατα ηλεκετρονικού χρήµατος,

προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισµού διπλής ψήφου. Αυτό το επιτυγχάνει µε

το να µην ενσωµατώνει την ψήφο στο κουπόνι, αλλά µε το να την κρυπτογρα-

ϕεί µε ένα κρυπτοσύστηµα δηµοσίου κλειδιού (στην προκειµένη περίπτωση το

κρυπτοσύστηµα RSA) και να τη χρησιµοποιεί εν είδη ψευδωνύµου. Με αυτό

τον τρόπο, κατά τη ϕάση της καταµέτρησης µπορεί να ϐρεθεί διπλοψηφίσας

ψηφοφόρος µε το να εντοπιστεί το ψευδώνυµο του στη λίστα.

• Το σχήµα JL [30], το οποίο ενσωµατώνει το συλλέκτη µε το διαχειριστή και

χρησιµοποιεί N ελεγκτικές οντότητες για να ελέγξει τη διαδικασία ψηφοφορί-

ας. Αυτό επιτυγχάνεται µε το διαµοιρασµό του κλειδιού (µέσω ενός σχήµατος

(t + 1, N) διαµοιρασµού µυστικού) που χρησιµοποιείται για την κρυπτογρά-

ϕηση των ψήφων µε το κρυπτοσύστηµα ElGamal στις ελεγκτικές οντότητες, οι

οποίες το ανακτούν µε το πέρας της ϕάσης της µέτρησης των ψήφων.

5.1.3 Σχήµατα οµοµορφικής κρυπτογράφησης

Τα σχήµατα οµοµορφικής κρυπτογράφησης εκµεταλλέυονται την ιδιότητα της

οµοµορφικής κρυπτογράφησης να πολλαπλασιάζει δυο κρυπτοκείµενα µε σκοπό να

προσθέσει τα αντίστοιχα απλά κείµενα από τα οποία προήλθαν τα κρυπτοκείµενα.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν να µαζέψουν κρυπτογραφηµένο το σύνολο των

ψήφων και έπειτα να τις αποκρυπτογραφήσουν σα σύνολο, αποσυνδέοντας έτσι το

περιεχόµενο της ψήφου από την ταυτότητα του ψηφοφόρου.

Το πρώτο σχήµα αυτού του τύπου το οποίο προτάθηκε είναι το σχήµα των Benaloh

και Yung [4], [6]. Το σχήµα του Iversen [29] είναι εµπνευσµένο από αυτό. Οι

Sako και Killian στην εργασία [51] ϐελτίωσαν την πολυπλοκότητα του σχήµατος του

Benaloh.

΄Ενα σχήµα το οποίο επηρέασε την περαιτέρω έρευνα στα σχήµατα ψηφοφορίας

οµοµορφικής κρυπτογράφησης είναι αυτό των Cramer, Gennaro και Schoenmakers

(CGS] [12]), το οποίο και είναι το σχήµα το οποίο ϑα παρουσιάσουµε στην εργασία

αυτή.

Το σχήµα που περιγράφεται στην εργασία [52] είναι λιγότερο αποδοτικό από το

σχήµα CGS αλλά ταιριάζει άριστα σε εκλογές µικρής κλίµακας, καθώς δε λαµβάνει

χώρα καµία επικοινωνία µεταξύ των αρχών παρά µόνο κατά τη ϕάση αρχικοποίσης

της διαδικασίας.

Το χαρακτηριστικό Receiptfreeness εισήχθει από τους Benaloh και Tuinstra [5]

το οποίο προσωµοιώνει τη λειτουργία που έχει το παραβάν στις κανονικές εκλογές. Οι

Hirt και Sako στην εργασία [27], όµως, έδειξαν ότι το σχήµα αυτό δεν είναι receipt

free. Στην εργασία αυτή προτείνουν, µε τη σειρά τους ένα αποδοτικό receiptfree

σχήµα το οποίο είναι ϐασισµένο στο σχήµα

Το χαρακτηριστικό αυτό επετεύχθη και από τους Lee και Kim [35] µέσω της

συνεργασίας του ψηφοφόρου µε έναν έντιµο επαληθευτή. Ενδεχόµενη κακόβου-

λη συνεργασία των δύο πλευρών, όµως, τους επιτρέπει να ϱίξουν άκυρες ή διπλές

ψήφους.
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Το σχήµα CGS

Το σχήµα CGS είναι ένα αποδοτικό σχήµα το οποίο ικανοποιεί όλες τις απαιτή-

σεις ασφαλείας για ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που περιγράψαµε στο

προηγούµενο κεφάλαιο πλην του χαρακτηριστικού της receipt freeness. Το σχήµα

έχει σα ϐάση της ασφάλειας του πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου, ενώ µπορεί

να µετατραπεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει σα ϐάση της ασφάλειας του το

πρόβληµα των q-αδικών υπολοίπων.

Σχήµα για ψηφοδέλτιο µορφής ΝΑΙ/ΟΧΙ

Οι ψηφοφόροι στέλνουν δηµοσίως τις ψήφους τους κρυπτογραφηµένες µε το

κρυπτοσύστηµα ElGamal. Το κλειδί αποκρυπτογράφησης µοιράζεται µεταξύ των

αρχών µε το πέρας των εκλογών, οι ψήφοι πολλαπλασιονται και οι αρχές αποκρυ-

πτογραφούν το άθροισµα των ψήφων σαν αποτέλεσµα της εκλογικής διαδικασίας.

Φάση αρχικοποίησης

Οι αρχές χρησιµοποιούν το κρυπτοσύστηµα ElGamal ως εξής : µοιράζονται το

κλειδί αποκρυπτογράφησης s και δηµοσιεύουν το δηµόσιο κλειδί (p, g, h), τις δε-

σµεύσεις στους κλήρους hj = gsj και µια σταθερή τιµή G γεννήτρια του Gq.

Φάση Ψηφοφορίας

Ο ψηφοφόρος Vi επιλέγει την ψήφο του : m0 = G για ψήφο ΝΑΙ, m1 = 1/G
για ψήφο όχι. Η κρυπτογραφηµένη ψήφος είναι της µορφής (x, y) = (gk, hkmb),
όπου k είναι τυχαίο και b ∈ {0, 1}. Ο ψήφοφόρος προσθέτει µια απόδειξη ότι η

ψήφος του έχει τη σωστή µορφή. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η µη διαλογική

µορφή της απόδειξης logg x = logh(y/G) ∨ logg x = logh(y/G), όπως περιγράψαµε

προηγουµένως στην εργασία (Κεφ. 4.2.2). Η κρυπτογραφηµένη ψήφος µαζί µε την

απόδειξη εγκυρότητας στέλνονται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Φάση καταµέτρησης

Γίνεται έλεγχος των αποδείξεων εγκυρότητας από τις αρχές γιά όλες τις έγκυρες

κρυπτογραφηµένες ψήφους, και δηµιουργείται το γινόµενο (X, Y ) = (
∏

i xi,
∏

i yi)
. Τελικά, οι αρχές εκτελούν ταυτοχρόνως το πρωτόκολλο αποκρυπτογράφησης για

το (X, Y ) για να πάρουν την τιµή W = Y/Xs. Κάθε αρχή επίσης δηµοσιεύει µια µη

διαλογική απόδειξη από το πρωτόκολλο αποκρυπτογράφησης για να αποδείξει ότι

έχει χρησιµοποιήσει το κοµµάτι της από το µοιρασµένο κλειδί.

΄Ετσι, έχουµε W = GT , όπου T είναι η διαφορά µεταξύ του αριθµού των ψήφων

ΝΑΙ και των ψήφων ΟΧΙ.: −M ≤ T ≤ M , όπου M είναι ο αριθµός των διαπιστευµέ-

νων χρηστών. Με αυτό τον τρόπο παίρνουµε T = logG W που είναι γενικά δύσκολο

να υπολογιστεί. Η τιµή του T µπορεί να καθοριστεί χρησιµοποιώντας O(M) modulo

πολλαπλασιασµούς υπολογίζοντας επαναληπτικά G−M , G−M+1, . . . µέχρι να ϐρεθεί

το W .

Σχήµα για ψηφοδέλτιο µορφής 1-από-L
΄Ενας από τους διάφορους τρόπους επέκτασης του ψηφοδελτίου ΝΑΙ/ΟΧΙ σε ψη-

ϕοδέλτιο 1-από-L είναι ο εξής :

Παίρνουµε L γεννήτορες G1, . . . GL και συγκεντρώνουµε τις ψήφους για κάθε

επιλογή ξεχωριστά. Πλέον, η απόδειξη εγκυρότητας ανάγεται στην απόδειξη γνώσης

του

logg x = logh(y/G1) ∨ . . . ∨ logg x = logh(y/GL)

η οποία είναι η απόδειξη γνώσης που παρουσιάσαµε στο Κεφ. 4.2.3 .
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Ο ψηφοφόρος µπορεί να κατασκευάσει την ψήφο του µόνο για ένα γεννήτορα

Gj. ΄Αρα έχουµε αυτόµατα εγγύηση ότι ϑα ψηφίσει µόνο για µία επιλογή.

Τέλος, η τελική καταµέτρηση των ψήφων γίνεται υπολογίζοντας το γινόµενο ό-

λων των έγκυρων ψήφων W = GT1

1 GT2

2 . . . GTL

L . Οι τιµές T1, , . . . , TL µπορούν να

υπολογιστούν χρησιµοποιώντας O(ML−1) πολλαπλασιασµούς.

Σχήµα για ψηφοδέλτιο µορφής K-από-L
Σε αυτό τον τύπο ψηφοδελτίου ο ψηφοφοφόρος επιλέγει K-από-L επιλογές οι

οποίες πρέπει να είναι διαφορετικές µεταξύ τους.

΄Οπως και στον προηγούµενο τύπο ψηφοδελτίου, οι L πιθανότητες αντιπροσω-

πεύονται από τις γεννήτριες G1, G2 . . . GL. Το τελικό αποτέλεσµα υπολογίζεται από

το W = GT1

1 GT2

2 . . . GTL

L , όπου Ti ≤ KM .

Ο ψηφοφόρος στέλνει K κρυπτογραφηµένες ψήφους (x1, y1), . . . , (xK , yK). Πρέ-

πει να αποδείξει ότι αυτά τα ψηφοδέλτια περιέχουν έγκυρες πιθανότητες και ότι οι

πιθανότητες αυτές είναι διαφορετικές µεταξύ τους.

Ας πάρουµε ένα Ϲεύγος ψηφοδελτίων [(xi, yi), (xj, yj)] , i < j]. Εάν

(xi, yi) = (gki, hkiGr)

είναι η κρυπτογράφηση του Gr και

(xj , yj) = (gkj , hkjGs)

τότε λέµε ότι το Ϲεύγος [(xi, yi), (xj, yj)] είναι η κρυπτογράφηση του [Gr, Gs].
Είναι αρκετό να αποδείξουµε ότι για όλα τα Ϲεύγη ψηφοδελτίων [(xi, yi), (xj, yj)] , i <

j] ότι το Ϲεύγος [Gr, Gs].είναι η κρυπτογράφηση ενός στοιχείου από το συνολο

{[Gr, Gs]} r, s = 1 . . . Li , r 6= s

Αυτό επιτυγχάνεται ως ακολούθως :

Το γινόµενο του Ϲεύγους των ψηφοδελτίων

(xixj , yiyj) = (Gki+kj , hki+kjGrGs)

είναι η κρυπτογράφηση του GrGs. ΄Ετσι, αρκεί να αποδείξουµε ότι (xixj , yiyj)
είναι η κρυπτογράφηση ενός στοιχείου του συνόλου {[Gr, Gs]} r, s = 1 . . . Li , r 6= s.

Το σύνολο αυτό περιέχει
L(L−1)

2
στοιχεία. ΄Αρα, ϑα χρησιµοποιήσουµε την απόδειξη

επανακρυπτογράφησης 1-από-
L(L−1)

2
, όπως τη περιγράψαµε στο αντίστοιχο κοµµάτι

της εργασίας µας.

Πλέον, κάθε χρήστης στέλνει K κρυπτογραφηµένες ψήφους στον πίνακα ανα-

κοινώσεων, δηλαδή 2K στοιχεία οµάδας. Επιπλέον, πρέπει να στείλει
K(K−1)

2
-από-

L(L−1)
2

αποδείξεις επανακρυπτογράφησης. Συνολικά , στέλνει

2K +
K(K − 1)

2
+

(

2
L(L − 1)

2
+ 1

)

= O(K2L2)

στοιχεία οµάδας στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ιδιότητες ασφάλειας

• Εξακρίβωση ταυτότητας : Οι ψήφοι κακόβουλων ή µη διαπιστευµένων χρηστών

δε ϑα περάσουν από την απόδειξη εγκυρότητας. Το σχήµα είναι ανθέκτικό για
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µέχρι και t αρχές.

• Ιδιωτικότητα : Η ιδιωτικότητα κάθε ψήφου διαφυλάσσεται από το κρυπτοσύ-

στηµα ElGamal. Κάθε ψήφος είναι κρυφή για κάθε σύνολο από το πολύ t
αρχές.

• Καθολική επιβεβαίωση : Κάθε παρατηρητής µπορεί να ελέγξει τις αποδείξεις

ορθότητας των ψηφοδελτίων, κάθε παρατηρητής µπορεί να ϕτιάξει το γινόµε-

νο των έγκυρων ψήφων και κάθε παρατηρητής µπορεί να επαληθεύσει την

ορθότητα της αποκρυπτογράφησης ελέγχοντας το ότι χρησιµοποιούν σωστούς

κλήρους χρησιµοποιώντας τις αποδείξεις των αρχών.

• Receiptfreeness: ∆εν επιτυγχάνεται καθώς κάθε ψηφοφόρος µπορεί να απο-

δείξει το πως ψήφισε απλά επιδεικνύοντας τον παράγοντα τυχαιότητας k που

χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση µε το κρυπτούστηµα ElGamal.

΄Αλλα σχήµατα αυτού του τύπου

΄Αλλα σχήµατα αυτού του τύπου περιλαµβάνουν :

• Το πρώτο σχήµα αυτού του τύπου, το σχήµα του Benaloh, το οποίο χρησιµο-

ποιεί την τεχνική της οµοµορφικής κρυπτογράφησης και το (t + 1, N) σχήµα

µυστικού διαµοιρασµού του Shamir σε συνδυασµό µε ένα πιθανοτικό κρυ-

πτοσύστηµα δηµοσίου κλειδιού για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ασφαλείας

ενός συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τύπους ψηφοδελτίων όπως αυ-

τοί του σχήµατος CGS. Το σχήµα αυτό δεν επιτυγχάνει receiptfreeness.

• Το σχήµα του Schoenmakers αποτελεί µια επέκταση του παραπάνω σχήµα-

τος µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιείται ένα σχήµα δηµόσια επαληθεύσιµου

διαµοιρασµού µυστικού.

• Στις εργασίες [21] και [13] προτείνεται η αντικατάσταση του κρυπτοσυστήµα-

τος ElGamal µε την έκδοση κατωφλιού του κρυπτοσυστήµατος του Pailler µε

σκοπό την επίτευξη receiptfreeness.

• Το σηµα HS [27] χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση και αντιµετάθεση των ψήφων

από τις αρχές µε σκοπό να αφαιρέσει από το χρήστη τη δυνατότητα να αποδείξει

τι ψήφισε, αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα σε κάποιο τρίτο να εξαναγκάσει τον

ψηφοφόρο να αποκαλύψει το περιεχόµενο της ψήφου του.
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Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που

διατηρούν την ιδιωτικότητα

6.1 Συλλογή δεδοµένων που διατηρεί την ιδιωτικό-

τητα

Στο προηγούµενο κεφάλαιο κάναµε µια παρουσίαση σχηµάτων ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας όπου και είδαµε τους τρόπους µε τους οποίους προστατεύεται η ανω-

νυµία του χρήστη και αποσυνδέεται η ταυτότητα του από το περιεχόµενο της ψήφου

του. Με δεδοµένο ότι ένα ψηφοδέλτιο είναι µια ϕόρµα δεδοµένων η οποία µπορεί

να πάρει ποικίλες µορφές, µας δίνεται η δυνατότητα να γενικεύσουµε τη χρησι-

µότητα των σχηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε σχήµατα συλλογής δεδοµένων

που διατηρούν την ιδιωτικότητα, αξιοποιώντας το γεγονός ότι µπορούµε να υποκα-

ταστήσουµε τα ψηφοδέλτια µε ϕόρµες δεδοµένων τις οποίες ϑα µεταχειριζόµαστε σα

ϐάσεις δεδοµένων. Πλέον, κάνοντας χρήση των πρωτόκολλων ηλεκτρονικής ψηφο-

ϕορίας µπορούµε να συνενώσουµε τις ϕόρµες αυτές λαµβάνοντας τα δεδοµένα που

αυτές περιέχουν χωρίς να είναι δυνατός ο εντοπισµός της προέλευσης κάθε ϕόρµας

ξεχωριστά. Η ιδέα αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στην εργασία [34].

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική συλλογή δεδοµένων ϑα πρέπει αφενώς

το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να πληροί κάποιες συγκεκριµένες προϋπο-

ϑέσεις και αφετέρου να προστεθούν σε αυτό κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά

έτσι ώστε να µπορεί να εκπληρώνει τις απαιτήσεις ενός συστήµατος συλλογής δεδο-

µένων, τόσο σε όγκο όσο και στη δυνατότητα αποσύνδεσης των επιµέρους δεδοµένων

από την πηγή της προέλευσης τους.

Τα σχήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα οποία προσφέρουν τις περισσότερες

δυνατότητες είναι τα σχήµατα ανώνυµου καναλιού µε χρήση ψηφιακής υπογραφής

και, πιο συγκεκριµένα, το σχήµα FOO το οποίο παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 5.1.2,

καθώς παρέχει ορισµένες δυνατότητες που το καθιστούν κατάλληλο για συλλογή

δεδοµένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι :

• Η διαδικασία ψηφοφορίας είναι ανεξάρτητη της µορφής του ψηφοδελτίου, και

άρα έχουµε ευελιξία στη µορφή των δεδοµένων που συλλέγονται στα πλαίσια

της διαδικασίας ανταλλαγής δεδοµένων.

• Το σύστηµα χρησιµοποιεί δύο ξεχωριστές αρχές, διευκολύνοντας µε αυτό τον

τρόπο τη λειτουργικότητα του συστήµατος για µεγάλο όγκο δεδοµένων.

• Η χρήση ανώνυµων δικτύων είναι εύκολα υλοποιήσιµη µε τη χρήση τεχνικών

δροµολόγησης κρεµµυδιού (onion routing) [26].
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Τα χαρακτηριστικά που ϑα πρέπει να προστεθούν στο σύστηµα για να το κάνουν

κατάλληλο για συλλογή δεδοµένων είναι τα εξής :

• Η αρχή του διαχειριστή υποκαθίσταται από ένα σύνολο έντιµων ανεξάρτητων

αρχών πιστοποίησης των δεδοµένων για κάθε ψηφοφόρο/χρήστη οι οποίοι κα-

λούνται ΄Ενωση Ειδικών. Ο σκοπός τους είναι να υπογράφουν τα δεδοµένα µε

σκοπό την πιστοποίηση τόσο της εγκυρότητας τους όσο και της καταλληλότητας

τους.

• Η αρχή του συλλέκτη αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες του διαχειριστή που έχουν

να κάνουν µε την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των τυφλών υπογραφών για

κάθε ϕόρµα δεδοµένων.

• Το σύστηµα ϑα πρέπει να παρέχει και υποδοµές καθαρισµού των δεδοµένων

µε το πέρας της διαδικασίας.

Ενσωµατώνοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η λειτουργία και τα χαρακτη-

ϱιστικά ασφαλείας του συστήµατος αυτού είναι παρόµοια µε αυτά του συστήµατος

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας FOO µε τη σηµαντική διαφορά ότι αναιρείται η ανάγ-

κη µιας µόνο παροχής ψηφοδελτίου ανά διαδικασία συλλογής δεδοµένων. Αυτό

σηµαίνει ότι κάθε συµµετέχων στο σύστηµα ξεχωριστά µπορεί να στείλει περισσότε-

ϱες από µια επιµέρους ϐάσεις δεδοµένων (¨ψηφοδέλτια¨) ανά διαδικασία χωρίς να

παραβιάζονται οι υπόλοιπες απαιτήσεις ασφαλείας του συστήµατος.

Ακολουθεί περιγραφή του συστήµατος όπως παρουσιάζεται στην εργασία [34] :

Το σύστηµα λειτουργεί κάνοντας χρήση µιας αρχής, την οποία και καλούµε Συλ-

λέκτη. Στη διαδικασία συµµετέχουν ειδικοί επιφορτισµένοι µε την επικύρωση της

εγκυρότητας των δεδοµένων οι οποίοι συστήνουν Ενώσεις Ειδικών.

Αρχικοποίηση και επικύρωση δεδοµένων

(α) Ο Συλλέκτης ανακοινώνει την προθεσµία για τη λήψη όλων των δεδοµένων

και ένα δηµόσιο κλειδί E0

(ϐ) Κάθε ειδικός υπογράφει µε την υπογραφή της ΄Ενωσης Ειδικών κάθε έγκυρο

µητρώο δεδοµένων και το αποστέλει στην αντίστοιχη Αλίκη. Η Αλίκη επαληθεύει την

υπογραφή της ΄Ενωσης Ειδικών σε κάθε µητρώο και υπογράφει το συνολικό αριθµό

nor τους για τον Ειδικό. Οι Ειδικοί επαληθεύουν τις υπογραφές της Αλίκης στο nor.

(γ) Οι Ειδικοί αποστέλλουν στο Συλλέκτη τον ακριβή αριθµό µητρώων δεδοµένων

nor µαζί µε την υπογραφή της Αλίκης και τη δική τους για αυτό. Ο Συλλέκτης

επαληθεύει την υπογραφή της ΄Ενωσης Ειδικών στα nor και τα αποδέχεται.

(δ) Κάθε Αλίκη κρυπτογραφεί το Ϲεύγος των µητρώων και των αντίστοιχων υπο-

γραφών χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί E0.

Τυφλή Υπογραφή και συλλογή δεδοµένων από κάθε Αλίκη

(ε) Κάθε Αλίκη τυφλώνει τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα, τα υπογράφει µε το

ιδιωτικό κλειδί της και τα στέλνει µαζί µε την ταυτότητα της στο Συλλέκτη.

(στ) Ο Συλλέκτης επαληθεύει την υπογραφή και την ταυτότητα της Αλίκης, και

αποδέχεταιτο πακέτο.

(Ϲ) Ο Συλλέκτης υπογράφει τα δεδοµένα και τα στέλνει πίσω στην Αλίκη.

(η) Η Αλίκη επαληθεύει την υπογραφή του Συλλέκτη, αφαιρεί την τύφλωση από

τα δεδοµένα και τα στέλνει πίσω στο Συλλέκτη µε τη µορφή ξεχωριστών µητρώων

µέσω ανώνυµου καναλιού.
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(ϑ) Ο Συλλέκτης αναγνωρίζει την υπογραφή του στα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα

και τα αποδέχεται

∆ιανοµή και επαλήθευση ∆εδοµένων

(ι) Με το πέρας της προθεσµίας και τη συλλογή όλων των δεδοµένων, ο Συλλέκτης

καταχωρεί όλα τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα µε την υπογραφή του σε αυτά σε µια

λίστα και τα αποστέλλει σε όλες τις Αλίκες.

(ια) Κάθε Αλίκη επαληθέυει ότι τα δεδοµένα της έχουν συµπεριληφθεί στη λίστα.

Γνωστοποίηση κλειδιών και καθαρισµός δεδοµένων

(ιβ) Ο Συλλέκτης διαθέτει το ιδιωτικό κλειδί D0 σε όλες τις Αλίκες.

(ιγ) Κάθε Αλίκη αποκρυπτογραφεί τα δεδοµένα και προχωρά σε καθαρισµό όσων

µητρώων δεν είναι επαληθευµένα. Πλέον, όλα τα έγκυρα δεδοµένα είναι στη διάθεση

κάθε Αλίκης που συµµετέχει στο σύστηµα.

Το παραπάνω σύστηµα αποτελεί τη ϐάση για συστήµατα συλλογής δεδοµένων που

διατηρεί την ιδιωτικότητα και µπορεί να δεχθεί πολλές προσαρµογές για µια σειρά

διαφορετικών εφαρµογών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση

ασφάλειας και την πολυπλοκότητα του σχήµατος δείτε την εργασία [34].

6.2 Εξορυξη δεδοµένων που διατηρεί την ιδιωτικό-

τητα

Το πρόβληµα της εξόρυξης δεδοµένων που να διατηρεί την ιδιωτικότητα (privacy

preserving data mining) έχει σα ϐάση του το γεγονός ότι καθώς κάθε δραστηριότη-

τα αφήνει πίσω της ένα µονοπάτι δεδοµένων από το οποίο µπορούµε να εξάγουµε

χρήσιµη πληροφορία ϑα πρέπει να ϐρεθούν τρόποι εξόρυξης δεδοµένων οι οποίοι

ϑα µεταχειρίζονται τα δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα ¨ευαίσθητο¨ µέρος των

δεδοµένων να ϕιλτράρεται και να µην αποτελεί µέρος των προς εξόρυξη δεδοµένων.

Με ϐάση την παραπάνω περιγραφή του προβλήµατος, το πρόβληµα µπορεί να

οριστεί µαθηµατικά ως εξής :

΄Εστω δυο οντότητες P1 και P2 κατέχουν ϐάσεις δεδοµένων D1 και D2 αντίστοιχα

και f ένας αλγόριθµος εξόρυξης δεδοµένων. Υπολογίστε το f(D1 ∪ D2) χωρίς να

αποκαλύπτεται µη επιθυµητή πληροφορία.

Το πρόβληµα αυτό έχει τύχει έντονης ερευνητικής δραστηριότητας καθώς αποτε-

λέι τη ϐάση για µια σειρά εφαρµογών οι οποίες ϐασίζονται στην εξόρυξη δεδοµένων

για παροχή πληροφόρίας (π.χ. ενοποίηση νοσοκοµειακών ϐάσεων δεδοµένων) και,

ως εκ τούτου, υπάρχει µεγάλη ποικιλία αλγορίθµων οι οποίοι επιχειρούν να το επιλύ-

σουν. Οι δύο πιο ϐασικές εργασίες πάνω στο ϑέµα είναι οι [36], η οποία προσεγγίζει

το πρόβληµα από κρυπτογραφική σκοπιά χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο ID3 ( [65])

και η [3] που προτείνει την πρόσθεση στα δεδοµένα από το χρήστη ενός παράγον-

τα τυχαιότητας µε τη µορφή ϑορύβου (στη συγκεκριµένη εργασία προτείνονται δύο

µέθοδοι για το σκοπό αυτό, οι valueclass membership και value distortion).

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε την προσέγγιση που λαµβάνεται στην εργασία [59],

όπου κάνοντας χρήση του αλγόριθµου οµαδοποίησης k-windows ( [63]) πάνω σε

κάθετα διαµερισµένα δεδοµένα επιτυγχάνεται τόσο η µη ανταλλαγή δεδοµένων των

χρηστών µε τρίτους αλλά και µεταξύ τους όσο και το να µην είναι δυνατή η εξαγωγή

εµπιστευτικής πληροφορίας από αποτελέσµατα.
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Μέρος IV

e-αξιολόγηση και εφαρµογές
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Εφαρµογές

7.1 Πεδία εφαρµογών της e-αξιολόγησης

΄Οπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, µε τον όρο e-αξιολόγηση εννοούµε τη δια-

δικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και

επικοινωνιών. Ως εκ τούτου, τα πεδία εφαρµογών της τλε-αξιολόγησης αφορούν κά-

ϑε διαδικασία η οποία κάνει χρήση των τεχνολογιών αυτών και για την οποία υπάρχει

ανάγκη αξιολόγησης των αποτελεσµάτων που παράγει η διαδικασία αυτή, αλλά και

της ίδιας της διαδικασίας και των επιµέρους κοµµατιών απο τα οποία αποτελείται.

Το πρώτο τέτοιο παράδειγµα εφαρµογής, το οποίο είναι και αυτό µε το οποίο

ϑα ασχοληθούµε σε αυτή την εργασία, είναι αυτό της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης ή elearning. ΄Οπως ϑα εξετάσουµε και παρακάτω, η εκπαιδευτική

διαδικασία, όταν αυτή διεξάγεται σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό περιβάλλον, είναι

ένα πεδίο εφαρµογής της e-αξιολόγησης το οποίο .

7.2 Η e-αξιολόγηση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως

εκπαίδευση

Με τον όρο εκπαιδευτική αξιολόγηση εννοούµε, τη µέτρηση της απόδοσης του εκ-

παιδευτικού έργου στα διάφορα επιµέρους κοµµάτια του µε σκοπό την ανάλυση και

αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του τόσο συνολικά όσο και για κάθε κοµµάτι

του ξεχωριστά.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αφορά τους ϕορείς που λαµβάνουν µέρος στην εκ-

παιδευτική διαδικασία, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, τα τµήµατα και το ίδρυµα

στο σύνολο του. Για κάθε καθηγητή, η µεταδοτικότητα του, η ενηµέρωση του σε

σχέση µε τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειµένου, οι σχέσεις του µε τους εκ-

παιδευόµενους και η εν γένει απόδοση του στη διδασκαλία αποτελούν αντικείµενα

προς αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει και το τµήµα σαν εκπαιδευτική µονάδα τόσο στην

οργάνωση και την παροχή υποδοµών, όσο και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού

υλικού που αυτό παρέχει. Η παρουσία του τµήµατος στον εκπαιδευτικό χώρο, η

εκπαιδευτική της δραστηριότητα, το πρόγραµµα σπουδών, η αρτιότητα και το επί-

πεδο εξοπλισµού της εκπαιδευτικής µονάδας, τα εγχειρίδια, οι σηµειώσεις και το

εναλλακτικό υλικό όπως λογισµικό και πολυµεσικό υλικό, αποτελούν αντικείµενα

προς αξιολόγηση.

Αξιολογητής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε συµµετέχει άµεσα ή και έµµεσα στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα το ϱόλο του αξιολογητή µπορεί να έχει

:
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• οι εκπαιδευόµενοι

• οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας

• παράγοντες και ϕορείς του παραγωγικού τοµέα που άπτεται του εκπαιδευτικού

αντικειµένου του εκάστοτε τµήµατος.

Στη δια Ϲώσης εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα της συνεχούς

διαπροσωπικής επικοινωνίας τόσο µε τους εκπαιδευόµενους όσο και µε τους υπό-

λοιπους καθηγητές που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό δίνει τη

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατανοεί άµεσα τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων

και να προσαρµόζεται κατάλληλα σε αυτές. Καθώς στο elearning, αυτή η δυνατότητα

δεν υπάρχει, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη µεθόδων που ϑα υποκαθιστούν αυτό

το ϱόλο της διαπροσωπικής επαφής µε την παροχή αντίστοιχων δεικτών απόδοσης

για την εξ αποστάσεως διαδικασία.

7.2.1 Το ϐασικό µοντέλο

Με ϐάση τον ορισµό του ϱόλου του αξιολογητή, ϐλέπουµε κατάρχήν ότι το ϑέµα

της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι πολυεπίπεδο. Οι αξιολογητές, µπορούν να είναι

ϕυσικά πρόσωπα ή οµάδες ϕυσικών προσώπων. Για παράδειγµα, οι εκπαιδευόµενοι,

οι εκπαιδευτικοί, οι λοιποί εµπλεκόµενοι κλπ., είναι αυτοτελείς οµάδες. Από την

άλλη πλευρά, τα αντικείµενα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης επίσης µπορούν να

είναι διάφορα. Οι συσχετίσεις αξιολογητών και αξιολογούµενων αντικειµένων είναι

γενικώς πολυσήµαντες (M × N), όπως για παράδειγµα ϕαίνεται στην παρακάτω

εικόνα :

Σχ.11 : Το µοντέλο συσχετισµού των αξιολογητών

Εποµένως κατά την ανάλυση του προβλήµατος, η προσέγγιση ϑα πρέπει να γίνει

µε την εφαρµογή κάποιας ιεραρχίας. Για παράδειγµα µια εκπαιδευτική οµάδα

µπορεί να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτή αλλά ίσως να µην επιτρέπεται σε αυτή να δει

τα συνολικά αποτελέσµατα που τον αφορούν. ΄Οπως επίσης, να µην επιτρέπεται σε

έναν τρίτο εκπαιδευτικό η πρόσβαση στα αποτελέσµατα που αφορούν ένα συνάδελφό

του. Με ϐάση τα παραπάνω, ένα τυποποιηµένο λογισµικό αξιολόγησης ϑα πρέπει

να διαµορφώνεται κάθε ϕορά κατάλληλα µε ϐάση την ιεραρχία κατά την έναρξη της

λειτουργίας του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αξιολόγηση µπορεί να επιτευχθεί

άµεσα µε την χρήση µεθόδων evoting ως εξής :
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• Τον ϱόλο των ψηφοφόρων τον έχουν οι αξιολογητές (για παράδειγµα οι εκπαι-

δευόµενοι),

• Ψηφοδέλτια ϑεωρούνται τα δελτία αξιολόγησης,

• Ως κάλπη ϑεωρείται η υπηρεσία αξιολόγησης του ιδρύµατος, και

• Ως εκλογικός κατάλογος ϑεωρείται η λίστα που καθορίζεται από την υπηρεσία

αξιολόγησης του ιδρύµατος και η οποία περιλαµβάνει µόνο τους πιστοποιηµέ-

νους χρήστες (αξιολογητές) που έχουν δικαίωµα αξιολόγησης

Αντικείµενα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Ως αντικείµενα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο e-λεαρνινγ µπορεί να είναι ϕυ-

σικά πρόσωπα ή εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριµένα µπορεί να έχουµε τα ακόλουθα

:

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού : Το εκπαιδευτικό υλικό κυρίως απο-

τελείται από ϐιβλία, ιστοσελίδες και πακέτα µάθησης µε χρήση πολυµέσων. Συνε-

πώς, µπορεί να γίνει αξιολόγηση στην µορφή της παρουσίασης των αντικειµένων του

εκπαιδευτικού υλικού, κατά πόσον δηλαδή είναι κατάλληλη η µορφή και η παρου-

σίαση του υλικού που παρέχεται, η ικανότητα επαναχρησιµοποίησής του κλπ.

Αξιολόγηση ϕυσικών προσώπων : Φυσικά πρόσωπα είναι όσοι συµµετέχουν

άµεσα ή έµµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία Τα ϕυσικά πρόσωπα µπορεί να είναι

οι εκπαιδευόµενοι, οι εκπαιδευτικοί, διάφορα στελέχη παραγωγής τα οποία ενδια-

ϕέρονται για την απόδοση του εκπαιδευτικού έργου στο προσωπικό τους, στελέχη

άλλων οργανισµών ή εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τα οποία µπορεί να είναι επιφορτι-

σµένα µε την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού ή έργου κλπ. Η αξιολόγηση

του εκπαιδευτή µπορεί να εστιαστεί χωριστά σε κάθε διάλεξη ή ενότητα, ακόµα και

σε κάθε άσκηση ή και σε κάθε οµαδική συνεδρία κλπ.

Αξιολόγηση της ποιότητας µάθησης : Αφορά στην ποιότητα του µαθήµατος

και των αντικειµένων τα οποία χρησιµοποιούνται. Το ενδιαφέρον συνήθως παρουσιά-

Ϲεται για τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον συνδυασµό δράσης εκπαιδευ-

τικού υλικού και ϕυσικών προσώπων, αναφορικά πάντα µε τους στόχους οι οποίοι

έχουν τεθεί στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των συµµετεχόντων : Ως συµµετέχοντες µπο-

ϱούν να ϑεωρηθούν ϕυσικά πρόσωπα ή οµάδες, όπως οι εκπαιδευόµενοι, οι εκπαι-

δευτικοί, αλλά και άλλα άτοµα όπως στελέχη, διευθυντές, κυβέρνηση, επαγγελµατί-

ες, προµηθευτές, χρηµατοδότες κλπ. Μπορεί να µετρηθεί, για παράδειγµα, η αντα-

πόκριση που είχε η εκπαιδευτική διαδικασία. Με µια τέτοια διαδικασία µπορούν να

εντοπιστούν προβλήµατα καθοδήγησης, ή η παροχή ευκαιριών, η ικανοποίηση των

στόχων εκµάθησης, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου κλπ.

Αξιολόγηση της επένδυσης : Είναι σηµαντικό να υπάρξει µια αποτίµηση του

συνόλου της παρεχόµενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας (ιδιαίτερα στην ανοικτή και εξ

αποστάσεως εκπαίδευση) σε σχέση µε την επένδυση που γίνεται προς αυτή. Συγ-

κεκριµένα, µπορεί να γίνει αποτίµηση του κόστους σε σύγκριση µε το παραγόµενο

αποτέλεσµα, καθώς επίσης και εκτίµηση της διάρκειας Ϲωής των αποτελεσµάτων

του εκπαιδευτικού έργου. Οι αποτιµήσεις αυτές µπορεί να γίνουν από κατάλληλες

επιστηµονικές οµάδες από απόσταση.
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Αξιολόγηση ανταπόκρισης και ευελιξίας στις τεχνολογικές αλλαγές : Πρό-

κειται για µια αξιολόγηση µε ϐάση την οποία εκτιµάται ένας εκπαιδευτικός οργανι-

σµός, αναφορικά µε το πόσο µπορεί να ανταποκριθεί στις σηµερινές µεταβαλλόµενες

τεχνολογικές συνθήκες. Αξιολογείται η ευελιξία του και κατά συνέπεια η ικανότητα

επιβίωσης του ίδιου του εκπαιδευτικού οργανισµού. Οι εκτιµήσεις αυτές µπορούν

να γίνονται επίσης από κατάλληλες έγκυρες επιστηµονικές οµάδες ή οργανισµούς

και ενδιαφέρουν άµεσα τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισµό.

Με ϐάση τα παραπάνω, το ϐασικό µοντέλο διαµορφώνεται ως εξής :

Οι οντότητες που συναντάµε σε ένα οποιοδήποτε µοντέλο ηλεκτρονικής αξιολό-

γησης είναι :

1. Οι αξιολογητές. Οι ενέργειες των αξιολογητών ϑα πρέπει να είναι σαφείς, ξε-

κάθαρες και σύντοµες. Οι αξιολογητές ϑα πρέπει να έχουν την δυνατότητα

διακοπής ή ακόµη και ανάκλησης της επιλογής τους µέχρι και τον τερµατισµό

της αξιολόγησης.

2. Οι αρχές. Οι αρχές διαχειρίζονται τις αξιολογήσεις. Πρόκειται για υπολογιστι-

κά συστήµατα µε µεγάλη ικανότητα υπολογισµών και δυνατότητα αποθήκευ-

σης δεδοµένων µε ασφαλή τρόπο.

3. Οι επιλογές αξιολόγησης. Η δοµή των επιλογών εξαρτάται από τον τύπο των

εκλογών. Πιο συγκεκριµένα, εξαρτάται από τον τύπο των ερωτήσεων οι οποίες

προσφέρονται στα µέλη µιας αξιολόγησης και τις πιθανές απαντήσεις. Οι τύποι

των αξιολογήσεων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

• Αξιολογήσεις τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή είναι

ένα απλό bit (0 ή 1).

• Επιλογή 1 µεταξύ L περιπτώσεων.

• Επιλογή K µεταξύ L περιπτώσεων.

• Ταξινοµηµένη επιλογή K µεταξύ L περιπτώσεων. ∆ηλαδή οι αξιολογητές

επιλέγουν K περιπτώσεις µεταξύ L περιπτώσεων και εν συνεχεία ϑέτουν

τις K περιπτώσεις σε σειρά.

• Επιλογή 1 − L − K. Οι αξιολογητές επιλέγουν ένα σύνολο από L περι-

πτώσεις και στη συνέχεια από αυτό το σύνολο επιλέγουν K περιπτώσεις.

• ∆οµηµένη επιλογή. Υπάρχουν n πιθανά επίπεδα και οι αξιολογητές µετα-

κινούνται από το πρώτο επίπεδο προς το τελευταίο χρησιµοποιώντας ενά

επίπεδο µια από τις προηγούµενες περιπτώσεις.

• Επιλογή µε καταγραφή. Ο κάθε αξιολογητής απλώς καταγράφει µια ά-

ποψη.

Επίσης σε ότι αφορά την ισοτιµία µεταξύ των αξιολογητών ορίζονται δύο τύποι

αξιολόγησης.

• Ισοδύναµη αξιολόγηση, σύµφωνα µε την οποία κάθε αξιολογητής έχει

ισοδύναµη ¨ψήφο¨, δηλαδή όλες οι αξιολογήσεις είναι ισοδύναµες.

• Αξιολόγηση µε ϐάρη, σύµφωνα µε την οποία κάθε αξιολογητής έχει ένα

συγκεκριµένο συντελεστή ϐαρύτητας.
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4. Επικοινωνία. Στην ηλεκτρονική αξιολόγηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν

διάφοροι τύποι επικοινωνιακών καναλιών. Για παράδειγµα, ο πίνακας ανακοι-

νώσεων µπορεί κατά κάποιο τρόπο να ϑεωρηθεί ως ένας κοινόχρηστος πίνακας.

Κάθε συµµετέχων στην αξιολόγηση µπορεί να γράψει στην δική του περιοχή

του πίνακα αλλά κανένας δεν µπορεί να σβήσει ή να αλλάξει οτιδήποτε είναι

έξω από την δική του περιοχή. Ο πίνακας αυτός µπορεί να ϑεωρηθεί σαν ένα

κοινόχρηστο κανάλι µε µνήµη.

Τα σχήµατα evoting που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χωρίζονται σε τρεις

κατηγορίες, και κάθε σχήµα εκπληρώνει συγκεκριµένες ιδιότητες ασφαλείας, όπως

τις περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. ΄Ετσι, ανάλογα µε το σχήµα evoting

που επιλέξαµε για να υλοποιήσουµε το σύστηµα e-αξιολόγησης µας, έχουµε γιάυτό

τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας µε το σχήµα evoting στο οποίο ϐασίστηκε. Την

εφαρµογή την οποία περιγράψαµε µπορεί κανείς να ϐρεί στις εργασίες [33], [23].

Στη συνέχεια ϑα δούµε µια ϑεωρητική υλοποίηση ενός συστήµατος e-αξιολόγησης

µε ϐάση το σχήµα ανώνυµου καναλιού µε χρήση ψηφιακής υπογραφής FOO :

Παράδειγµα υλοποίησης συστήµατος e-αξιολόγησης µε χρήση του πρωτοκόλ-

λου ηλεκτρονικής ψηφοφορίας FOO

Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει δύο αρχές, ένα διαχειριστή και ένα συλλέκτη

σύµφωνα µε το σχήµα evoting FOO πάνω στο οποίο και ϐασίζεται. Ο διαχειριστής

είναι υπέυθυνος για την έκδοση κουπονιών και ο συλλέκτης είναι υπεύθυνος για

τη συλλογή και καταµέτρηση των ερωτηµατολογίων και την έκδοση τελικού αποτε-

λέσµατος. Το κουπόνι είναι µια τυφλά υπογεγραµµένη ψήφος από το διαχειριστή.

Ο συλλέκτης συλλέγει τα κουπόνια, τα αριθµεί και δηµοσιεύει τη λίστα µε το πέ-

ϱας της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο αξιολογητής ϐρίσκει το κουπόνι του στη λίστα,

και στέλνει ανώνυµα τον αριθµό του κουπονιού του µαζί µε το κλειδί στο συλλέ-

κτη. Ο συλλέκτης δηµοσιεύει τα κλειδιά, αποκρυπτογραφεί τα ερωτηµατολόγια και

δηµοσιεύει το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης.

΄Εστω IDi είναι η ταυτότητα του αξιολογητή Vi, σi είναι το σχήµα υπογραφής

του Vi κι σA είναι το σχήµα υπογραφής του διαχειριστή. Επιπλέον, έστω χ είναι

η τεχνική ¨τύφλωσης¨ και δ είναι η τεχνική επανάκτησης που χρησιµοποιείται στις

τυφλές υπογραφές.

Στάδιο αρχικοποίησης

Ο διαχειριστής κατασκευάζει το σχήµα υπογραφής του και δηµοσιεύει το δηµόσιο

κλειδί του.

Στάδιο εγγραφής Ο αξιολογητής προετοιµάζει το προσωπικό του ερωτηµατολό-

γιο ως εξής :

• Ο Vi κάνει τις επιλογές αξιολογησης του ui και κατασκευάζει το προσωπικό

του (απαντηµένο) ερωτηµατολόγιο του xi = χ(ui, ki), όπου χ είναι ένα ασφαλές

σχήµα δέσµευσης δυαδικού ψηφίου χρησιµοποιώντας τυχαίο κλειδί ki.

• Ο Vi υπολογίζει το µήνυµα ei χρησιµοποιώντας την τεχνική τύφλωσης ei =
χ(xi, ri)

• Ο Vi υπογράφει το si = σ(ei) και στέλνει την τριπλέτα (IDi, ei, si) στο διαχει-

ϱιστή.
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Η δέσµευση δυαδικού ψηφίου γίνεται για να δωθεί η δυνατότητα στο διαχειριστή

να ελέγξει το γνήσιο της υπογραφής του αξιολογητή. Σκοπός είναι η αποτροπή

πλαστοπροσωπίας από κάποιον τρίτο.

Ο διαχειριστής A λαµβάνει την τριπλέτα (IDi, ei, si) και ελέγχει εάν :

• Ο αξιολογητής Vi έχει δικαίωµα ¨ψήφου¨

• Ο αξιολογητής Vi δεν έχει κάνει αίτηση για υπογραφή

• Η υπογραφή si του µηνύµατος ei είναι έγκυρη

Εάν όλες αυτές οι συνθήκες ικανοποιούνται τότε ο διαχειριστής A υπογράφει di =
σA(ei) και στέλνει το di στον αξιολογητής. Εάν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις

δεν ισχύει τότε ο διαχειριστής απορρίπτει την υπογραφή.

Με το πέρας του σταδίου εγγραφής ο διαχειριστής ανακοινώνει τον αριθµό των

αξιολογητών που έλαβαν την υπογραφή του και δηµοσιεύει τη λίστα (IDi, ei, si).
Στάδιο υποβολής ερωτηµατολογίων

• Ο αξιολογητής Vi ανακτά την υπογραφή yi του ερωτηµατολογίου xi χρησι-

µοποιώντας την τεχνική ανάκτησης δ : yi = δ(di, ri), αφαιρώντας έτσι τον

παράγοντα τύφλωσης ri .

• Ο Vi ελέγχει ότι η yi είναι πράγµατι η υπογραφή του διαχειριστή από το xi. Εάν

ο έλεγχος αποτύχει τότε ο Vi ισχυρίζεται ότι έχει γίνει διατάραξη της διαδικασίας

δείχνοντας ότι το Ϲεύγος (xi, yi) είναι µη έγκυρο.

• Ο Vi στέλνει το κουπόνι (xi, yi) ανώνυµα στο συλλέκτη.

• Ο συλλέκτης C ελέγχει την υπογραφή του διαχειριστή yi για το ερωτηµατολόγιο

xi. Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής τότε ο C εισάγει την τριπλέτα (l, xi, yi) σε µία

λίστα ως το l-οστό αντικείµενο της.

Στάδιο καταµέτρησης Το στάδιο καταµέτρησης αποτελέιται από δύο ξεχωριστές

ϕάσεις : άνοιγµα και καταµέτρηση

Φάση ανοίγµατος

΄Οταν όλοι οι αξιολογητές έχουν καταθέσει τα ερωτηµατολόγια τους τότε ο συλ-

λέκτης C δηµοσιεύει τη λίστα (l, xi, yi). Ο αξιολογητής Vi, τότε, κάνει τα ακόλουθα

:

• Ο Vi ελέγχει ότι ο αριθµός των αξιολογητών στη λίστα είναι ίσος µε τον α-

ϱιθµό των αξιολογητών. Εάν αυτός ο έλεγχος αποτύχει τότε ο αξιολογητής το

ισχυρίζεται αποκαλύπτοντας το κουπόνι xi, yi και τον παράγοντα τύφλωσης ri

• Ο Vi ελέγχει ότι το ερωτηµατολόγιο του περιλαµβάνεται στη λίστα. Εάν αυτός ο

έλεγχος αποτύχει τότε ο αξιολογητής το ισχυρίζεται αποκαλύπτοντας το (xi, yi)
το έγκυρο ερωτηµατολόγιο του και την υπογραφή του.

• Ο Vi στέλνει το κλειδί ki µαζί µε τον αριθµό l, δηλαδή το (l, ki) στο συλλέκτη

C µέσω ανωνύµου καναλιού.

Φάση µέτρησης
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• Ο συλλέκτης C ανοίγει τη δέσµευση του ερωτηµατολογίου xi και ανακτά την

ψήφο ui και την προσθέτει µαζί µε το κλειδί ki στη λίστα και ελέγχει εάν το ui

είναι έγκυρο ερωτηµατολόγιο.

• Ο C µετράει τα ερωτηµατολόγια και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα της διαδικασίας

αξιολόγησης.

7.2.2 ∆υναµική e-αξιολόγηση στο elearning

΄Οπως περιγράψαµε και παραπάνω, η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης εξο-

µοιώνει την αντίστοιχη διαδικασία που λαµβάνει µέρος µέσα στην κλασική εκπαιδευ-

τική διαδικασία. Σηµαντικό συστατικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης στην

κλασική εκπαίδευση είναι η καθηµερινή επαφή εκπαιδευόµενου-εκπαιδευτή, γεγο-

νός που επιτρέπει την απέυθείας προσαρµογή τόσο του εκπαιδευόµενου όσο και του

εκπαιδευτή στις ανάγκες του µαθήµατος και άρα στη ϐελτίωση της εκπαιδευτικής

διαδικασίας. Για να επιτύχουµε κάτι αντίστοιχο για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής

αξιολόγησης ϑα πρέπει να εισάγουµε το στοιχείο της δυναµικότητας της εκπαιδευ-

τικής αξιολόγησης, πράγµα το οποίο προσδίδει δυνατότητες προσαρµοστικότητας

στους συµµετέχοντες. Να ϑυµίσουµε ότι µια διαδικασία αξιολόγησης στην οποία

λαµβάνονται δεδοµένα αξιολόγησης σε ϐάθος χρόνου µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να

απεικονίζεται η πρόοδος των αντικειµένων αξιολόγησης µέσα στο διάστηµα αυτό και

να είναι δυνατή η προσαρµογή της διαδικασίας σε καινούριες συνθήκες µέσα στο

χρονικό σιάστηµα αυτό καλείται δυναµική αξιολόγηση. Η έννοια της δυναµικής

e-αξιολόγησης περιγράφεται εκτενώς στην εργασία [24]

Για να επιτύχουµε κάτι τέτοιο, ϑα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα σχήµα το

οποίο ϑα έχει σα ϐάση του σχήµατα συλλογής δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτι-

κότητα, όπως αυτό που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 6.1 . Ο Συλλέκτης συλλέγει τα

δεδοµένα που παράγονται κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης λαµ-

ϐάνοντας τα δεδοµένα κρυπτογραφηµένα και ψηφιακά υπογεγραµµένα κατά τέτοιο

τρόπο έτσι ώστε η ταυτότητα του αποστολέα να διαχωρίζεται πλήρως από το δεδο-

µένα που έστειλε, διατηρώντας την ανωνυµία του. Στη συνέχεια, η επεξεργασία των

δεδοµένων γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο κάνοντας χρήση αλγορίθµων εξό-

ϱυξης δεδοµένων που διατηρούν την ανωνυµία όπως αυτοί που παρουσιάσαµε στο

κεφάλαιο 6.2 και δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα µε το πέρας της διαδικασίας.

Χρησιµοποιώντας σαν παράδειγµα τη δοµή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστη-

µίου, κάθε ϑεµατική ενότητα έχει αρκετούς διαφορετικούς διδάσκοντες και ένα συν-

τονιστή που επιβλέπει την ενότητα αυτή. Για να εκµεταλλευτούµε τα χαρακτηριστικά

της δοµής αυτής µπορούµε να ορίσουµε να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης,

χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα όπως το παραπάνω, πρέπει πρώτα να αυξήσουµε τη

συχνότητα διεξαγωγής αξιολόγησης από τους αξιολογητές (στην προκειµένη περίπτω-

ση τους εκπαιδευόµενους) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. µια ϕορά το µήνα ή

µαζί µε την παράδοση κάθε εργασίας της ενότητας). Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να

είναι ϕτιαγµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνουν έµφαση στις ανάγκες του µα-

ϑήµατος από τη σκοπιά του εκπαιδευόµενου έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τόσο τις

µεµονωµένες ανάγκες κάθε τµήµατος όσο και στη ϐελτιστοποίηση της συνεργασίας

µεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόµενου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης πα-

ϱάγονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο από το σύστηµα κάνοντας χρήση αλγορίθµων

εξόρυξης δεδοµένων. ΄Οταν το σύστηµα τελειώσει µε τη διαδικασία αυτή για κά-
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ϑε υπεύθυνο τµήµατος, τότε στέλνει τα αποτελέσµατα τόσο στους υπεύθυνους κάθε

τµήµατος όσο και στο συντονιστή της εκπαιδευτικής ενότητας.

Σχ.12 : Συντονισµός των αξιολογητών

Με ϐάση την πρώτη αξιολόγηση, και σε συνεργασία τόσο µε το συντονιστή όσο

και µε τους υπόλοιπους διδάσκοντες, δηµιουργείται για κάθε τµήµα µια πρώτη

αξιολόγηση-σηµείο αναφοράς η οποία αποτελεί ένδειξη του επιπέδου του εκάστοτε

τµήµατος, δίνει τα σηµεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οποία ϑα πρέπει να

δοθεί τυχόν µεγαλύτερη έµφαση στη συνέχεια του µαθήµατος καθώς και παρουσιάζει

τις επιµέρους ανάγκες κάθε τµήµατος. ΄Ετσι, ϑα υπάρχει καλύτερος συντονισµός και

συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων, αφού, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες

από την αξιολόγηση σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική πολιτική του τµήµατος,

ϑα καθορίζονται µε σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι για κάθε τµήµα ξεχωριστά.

Με την παροχή νέων αποτελεσµάτων από τις επόµενες αξιολογήσεις, µπορούµε να

ϕτιάξουµε ένα ιστορικό αξιολόγησης το οποίο να αποτελεί ενδεικτικό της πορείας της

διδασκαλίας για κάθε τµήµα και άρα και το ϐαθµό της προσαρµογής στις ανάγκες

του κάθε τµήµατος από την πλευρά του εκπαιδευτή. ΄Ετσι, κάθε εκπαιδευτικός είναι

σε ϑέση να µπορεί να διαπιστώσει καλύτερα τις µαθησιακές ανάγκες του τµήµατος

του και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά σε αυτές, αλλά, καθίσταται έτσι και

πιο εύκολος ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, καθώς για κάθε

τµήµα υπάρχει ένα µετρήσιµο σηµείο αναφοράς. Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε

να πούµε ότι ϕτιάχνουµε µια προσαρµοστική δυναµική διαδικασία αξιολόγησης η

οποία να προσεγγίζει στον τρόπο λειτουργίας της την παραδοσιακή εκπαιδευτική

διαδικασία. Το σύστηµα το οποίο περιγράψαµε αποτελεί πρόταση για ϐελτίωση του

ήδη υπάρχοντος συστήµατος e-αξιολόγησης που χρησιµοποιείται ήδη µε επιτυχία

από το ΕΑΠ.

7.2.3 Πλεονεκτήµατα της διαδικασίας e-αξιολόγησης

Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή αξιολόγηση, η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι

µια προγραµµατισµένη, συστηµατική και ακριβής διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα,

η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης µπορεί να είναι αυτόµατη αλλά και η

επεξεργασία των αποτελεσµάτων να διενεργείται αυτόµατα ή µετά από σχετικά απλή

εντολή. Επιπλέον, στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης δεν υπάρχει η δυνατότητα

επέµβασης της υπηρεσίας αξιολόγησης στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Καθώς η

διαδικασία της αξιολόγησης είναι πολυεπίπεδη, όλες οι οντότητες της εκπαιδευτικής

διαδικασίας δυνητικά είναι αξιολογήσιµες (εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτική µε-

ϑοδολογία, πρόοδος εκπαιδευοµένων, ποσότητα και ποιότητα προσφερόµενης ύλης

ανά ϑεµατική ενότητα, ικανότητα εκπαιδευτών κλπ). Συνεπώς, η αυτοµατοποίηση
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της αξιολόγησης και η κατά συνέπεια µεγάλη οικονοµία χρόνου είναι ένα σηµαντικό

πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης σε σχέση µε την παραδοσιακή.

΄Ενα δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι η δυ-

νατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης των αποτελεσµάτων. Η αποθήκευση µε ανά-

λογο ευρετήριο δίνει τη δυνατότητα άµεσης ανάκλησης αξιολογήσεων και την συγ-

κριτική παρουσίαση τους στο χρόνο. Τα αποθηκευµένα αυτά αποτελέσµατα µπορούν

να αποτελέσουν καλό υλικό µελέτης και εξαγωγής συµπερασµάτων για ϐελτίωση, για

έλεγχο πειραµατικών τεχνικών και στατιστικών αναλύσεων.

Πλεονέκτηµα επίσης της ηλεκτρονικής αξιολόγησης αποτελεί ο ασύγχρονος χα-

ϱακτήρας της σε σχέση µε την παραδοσιακή αξιολόγηση καθώς δεν είναι αναγκαία

η ταυτόχρονη παρουσία των αξιολογητών για τη διενέργεια αξιολόγησης. Επίσης,

ηηλεκτρονική αξιολόγηση µπορεί να ϐοηθήσει αρκετά και στην αρχή της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, µπορεί να συνδράµει στην κατανοµή των εκ-

παιδευοµένων σύµφωνα µε το υπόβαθρο το οποίο έχουν (αρχάριοι, µέσου επιπέδου,

προχωρηµένοι κλπ). Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει αξιόπιστα και γρήγορα.

Ακόµη, µε την ηλεκτρονική αξιολόγηση µπορεί να έχουµε µια εύκολη εκµαί-

ευση ϕυσικών και ψυχολογικών συµπερασµάτων για µια εκπαιδευτική οµάδα, ανά

ϕύλλο, ηλικία αλλά και για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Αυτή η διαδικασία απαιτεί

αυστηρή τήρηση της ανωνυµίας του αξιολογητή αλλά και της εχεµύθειας των απο-

τελεσµάτων. Για την ικανοποίηση του σκοπού αυτού χρησιµοποιείται η έννοια της

ιεραρχίας στην διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, όπως προαναφέρθηκε.

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αξιολόγησης ϑα συµβάλλουν στην

πραγµατική και αντικειµενική καταγραφή των αποτελεσµάτων (και όχι σε συµπερά-

σµατα από αντιπροσωπευτικά δείγµατα ή απόψεις ειδικών κλπ), και ϑα προάγουν

µε σχέση πειράµατος-αποτελέσµατος την αναδιοργάνωση ή αναθεώρηση του εκπαι-

δευτικού έργου. Επίσης, µε την ηλεκτρονική αξιολόγηση οι αξιολογητές αισθάνονται

πιο ελεύθεροι όταν αξιολογούν από απόσταση. Στην παραδοσιακή αξιολόγηση δεν

είναι πάντα εφικτό να παρευρίσκεται µεγάλο ποσοστό αξιολογητών προκειµένου να

αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό. ΄Ετσι, αξιολογεί ενδεχοµένως κάποιο όχι αντιπροσω-

πευτικό δείγµα αξιολογητών.

Κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου δυναµικής e-αξιολόγησης που περιγράψα-

µε παραπάνω, στα πλεονεκτήµατα προστίθεται ένας δυναµικός και προσαρµοστικός

χαρακτήρας στη διαδικασία της αξιολόγησης, µε τα χαρακτηριστικά τα οποία ανφέ-

ϱαµε, έχοντας σα συνέπεια, όµως, και σχετικά αυξηµένη πολυπλοκότητα και κόστος

λειτουργίας για το σύστηµα.
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Επίλογος
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Επίλογος

Η έννοια της ιδιωτικότητας είναι πλέον, στην εποχή της πληροφορίας, ένα πολύ

σηµαντικό πρόβληµα. Σα συνέπεια, τα εργαλεία που απαιτούνται για την προστασία

της αποτελούν αντικείµενο έρευνας, κυρίως από το χώρο της ασφάλειας συστηµά-

των και την κρυπτογραφία. Στην παρούσα εργασία, έχοντας περιγράψει πλήρως τη

µορφή που µπορεί να έχει ένα σύστηµα ηλεκτρονικής αξιολόγησης σε επίπεδο λο-

γισµικού και hardware και τις πιθανές απειλές σε αυτό, χρησιµοποιήσαµε τεχνικές

προερχόµενες από το χώρο της κρυπτογραφίας, και δη από τα συστήµατα ηλεκτρο-

νικής ψηφοφορίας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να δοµήσουµε ένα ϑεωρητικό πλαίσιο

για συστήµατα αξιολόγησης µέσω του διαδικτύου, διαδικασία την οποία καλούµε

e-αξιολόγηση. ΄Επειτα εξετάζουµε συστήµατα αυτού του τύπου σε διάφορες εφαρ-

µογές µε κύρια έµφαση στο πεδίο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

όπου και ένα συστήµα αυτού του τύπου ήδη λειτουργεί µε επιτυχία στα πλαίσια

της λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Τα συστήµατα αυτά, ε-

χοντας διασφαλίσει την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης και κάνοντας χρήση

των αυξηµένων δυνατοτήτων συλλογής και επεξεργασίας πληροφορίας την οποία µας

δίνουν τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και το διαδίκτυο, µπορούν να εξοµοιώ-

νουν µε επιτυχία τόσο τη διαδικασία αξιολόγησης στην κλασική εκπαίδευση, αλλά

και να χρησιµοποιηθούν σε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών.

Η εργασία αυτή αποτελεί ϐάση για περαιτέρω έρευνα πάνω στο αντικείµενο της

ηλεκτρονικής αξιολόγησης, τόσο σε επίπεδο εφαρµογών όσο και σε επίπεδο των

κρυπτογραφικών εργαλείων. Στο µέλλον ελπίζουµε να διευρύνουµε τόσο το πεδίο

εφαρµογών της e-αξιολόγησης σε διάφορους άλλους τοµείς όσο και να προσαρµό-

σουµε τη λειτουργικότητα της σε νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα, που γίνονται σε

συνεχώς αυξανόµενο ϐαθµό παράλληλα και κατανεµηµένα, χρησιµοποιώντας και-

νοτόµες κρυπτογραφικές τεχνικές.
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