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Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Εισαγωγή
Με την παρούσα
εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ο
συνδυασμός του τομέα της Κρυπτογραφίας με αυτόν της Εξόρυξης Δεδομένων.
Οι δύο αυτοί τομείς σχετίζονται στα ζητήματα που προκύπτουν περί
εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων από τρίτους που δε θα
έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Καθώς αυξάνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών, αυξάνεται με τους ίδιους
ρυθμούς τόσο η ανάγκη για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή όσο και η ανάλυση για την αναζήτηση
γνώσης μέσα σε αυτά.
Με αυτόν τον τρόπο, από τη μία πλευρά έχουμε μεγάλο όγκο δεδομένων
σε ψηφιακή μορφή τα οποία όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μη μπορούν να
είναι προσβάσιμα από τρίτους ή κακόβουλους εισβολείς και από την άλλη
μεθοδολογίες εξόρυξης δεδομένων οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την αποκόμιση σημαντικών συμπερασμάτων και κανόνων γι' αυτά τα
δεδομένα.
Παρακάτω αναπτύσσονται μεθοδολογίες που χρησιμεύουν στο συνδυασμό
των δύο τομέων και επιλέγονται αυτές που θεωρήσαμε ότι είναι οι πιο
αποδοτικές τόσο για την προστασία των δεδομένων όσο και για τη δημιουργία
νέας γνώσης από αυτά.
Στο σενάριο μας δεδομένα μετά από κρυπτογράφηση και την κατάλληλη
επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη δεδομένων με τέτοιο
τρόπο που οι κίνδυνοι για μία κακόβουλη επίθεση για την αποκάλυψη αυτών
ελαχιστοποιούνται ή εκμηδενίζονται. Παράλληλα τα ίδια τα κρυπτογραφημένα
δεδομένα παράγουν κανόνες και σχέσεις που μπορούν να χρησιμεύσουν για την
περαιτέρω εκμετάλλευσή τους.
Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται ανάλυση των μεθοδολογιών που
χρησιμοποιούνται και στους δύο τομείς, τόσο της Κρυπτογραφίας όσο και της
Εξόρυξης Δεδομένων, αλλά και περιγραφή των αναγκών και των προβλημάτων
σε κάθε μία από αυτές, σε μία προσπάθεια καταγραφής και ανάπτυξης των δύο
τομέων. Παρουσιάζονται επίσης και οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν για των
συνδυασμό των δύο και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτούς.
Στη συνέχεια, αναλύεται η ανάγκη της ύπαρξης του συνδυασμού τους,
καθώς και των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο πεδίο. Καταλήγουμε
αναπτύσσοντας την πρότασή μας για μια νέα μεθοδολογία στο συνδυασμό
Κρυπτογραφία και Εξόρυξης Δεδομένων. Η πρόταση αυτή αναλύεται και
περιγράφεται διεξοδικά, ενώ δίνονται και τα αποτελέσματά της μετά από
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ανάπτυξη αντίστοιχου λογισμικού με το
επιβεβαιώθηκαν οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι.

οποίο

ψηφιοποιήθηκαν

και

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο «Κρυπτογραφία», αναλύεται σχεδόν όλο
το φάσμα του τομέα της Κρυπτογραφίας. Δίνονται ιστορικά στοιχεία γι’ αυτόν
και περιγράφονται οι σύγχρονες μεθοδολογίες που ακολουθούνται. Επίσης
περιγράφονται τα περισσότερα κρυπτοσυστήματα που χρησιμοποιούνται
σήμερα, με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Γίνεται λόγος για τις
Ψηφιακές Υπογραφές και άλλους τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται η
κρυπτογραφία,.
Στο Κεφάλαιο «Εξόρυξη Δεδομένων», αναφέρουμε τις ανάγκες που
προκύπτουν συνεχώς στην αναζήτηση γνώσης και τις λύσεις που μπορεί να
προσφέρει η Εξόρυξη Δεδομένων. Μεταξύ άλλων αναλύονται και οι βασικές
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την Κατηγοριοποίηση, Ομαδοποίηση
και την εύρεση Κανόνων Συσχέτισης στα δεδομένα, με σκοπό την εύρεση
γνώσης.
Στο Κεφάλαιο «Εξόρυξη Δεδομένων και Ασφάλεια», γίνεται λόγος για την
ανάγκη ασφάλειας στα δεδομένα που αποθηκεύονται από τις διάφορες εταιρείες
και οργανισμούς. Περιγράφονται επίσης μελέτες που έχουν προταθεί κατά
καιρούς, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιούν και την Κρυπτογραφία.
Στο Κεφάλαιο «Κατηγοριοποίηση Κρυπτογραφημένων Δεδομένων –
Συμπεράσματα και Αποτελέσματα», περιγράφεται με λεπτομέρειες μία
μεθοδολογία, στην οποία έγινε προσπάθεια για συνδυασμό των μεθόδων
κατηγοριοποίησης με ένα κρυπτοσύστημα. Δίνονται επίσης και τα
αποτελέσματα της εκτέλεσης αυτής της εφαρμογής σε δοκιμαστικά δεδομένα.
Στο Παράρτημα Α, δίνονται μερικά επιπλέον στοιχεία για
κρυπτοσυστήματα που χρησιμοποιήθηκαν ανά διάφορες Ιστορικές περιόδους.
Τέλος παραθέτουμε τη Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.
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1. Κρυπτογραφία
1.1 Γενικά
Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ένα από τα θέματα που
απασχολούσαν τον άνθρωπο ήταν και είναι η ασφάλεια στη μεταφορά
δεδομένων. Ορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα σχέδια μιας μάχης,
ήταν απαραίτητο να φτάσουν σε συγκεκριμένους παραλήπτες και αυτοί, και
μόνο αυτοί, να μπορούν να τα διαβάσουν. Αυτή η σκόπιμη μυστικότητα, που
πολλές φορές είχε πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους,
οδήγησε από πολύ νωρίς στη δημιουργία διαφόρων συστημάτων, τα οποία κατά
κάποιο τρόπο απέκρυβαν τα δεδομένα, τα καθιστούσαν «μη-αναγνώσιμα» για
κάποιον που απλά δεν έπρεπε να έχει πρόσβαση σε αυτά. [Kah67] [Mau01]
Κατ’ αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκε και ζυμώθηκε μέσα στα χρόνια, η
τέχνη, όπως πολλοί προτιμούν να αποκαλούν, της κρυπτογραφίας.
Κρυπτογραφία, από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «κρυπτός» και «γράφειν», είναι η
μελέτη των αρχών και των τεχνικών μέσω των οποίων οι πληροφορίες μπορούν
να «κρυφτούν» σε κρυπτογραφημένο ή κωδικοποιημένο κείμενο και να μπορούν
να γίνουν γνωστές, μόνο σε αυτούς που κατέχουν ένα μυστικό κλειδί, αλλά είναι
δύσκολο ή αδύνατον, για κάποιον που δεν το έχει να αντλήσει οποιαδήποτε
πληροφορία.
Με μια πρώτη ματιά η κρυπτογραφία, φαίνεται να αναφέρεται στην
ασφάλεια των επικοινωνιών και γενικά στην απόκρυψη δεδομένων, από
αδιάκριτους τρίτους [Sti95]. Στη σύγχρονη κοινωνία όμως, με την τρομακτική
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση μέσων όπως το
ηλεκτρονικό χρήμα, η κρυπτογραφία καλείται να καλύψει και άλλους τομείς,
όπως για παράδειγμα η πιστοποίηση ταυτότητας (authentication), οι
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (e-voting), οι ψηφιακές υπογραφές (digital signatures)
κά.
Η κρυπτογραφία, καλείται πλέον, να προσφέρει μέσα, ώστε να μπορεί ο
καθένας να αποδεικνύει την ταυτότητα του, δηλαδή ποιος είναι, στον χαώδη
κόσμο των Δικτύων, να μπορεί να πληρώνει «ηλεκτρονικά» χωρίς το φόβο ότι
κάποιος τρίτος θα χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα και φυσικά να
μπορεί να χρησιμοποιεί με ασφάλεια τα ηλεκτρονικά μέσα για την επικοινωνία
του, χωρίς να υπάρχουν υποκλοπές ή διάβρωση των ταυτοτήτων (να αποστείλει
δηλαδή κάποιος ένα μήνυμα υπογράφοντας με άλλη ταυτότητα) [Sch96].
Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα τελευταία χρόνια, η κρυπτογραφία αναπτύσσεται,
εκτός από τον τομέα της ασφαλής μεταφοράς δεδομένων και στους τομείς της
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ηλεκτρονικής πιστοποίησης, των ψηφιακών υπογραφών (digital stamps) και των
ψηφιακών χρονο-υπογραφών (digital timestamps). Οι μέθοδοι που
αναπτύσσονται από την κρυπτογραφία, ονομάζονται Κρυπτοσυστήματα
(ciphers).
Η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων, με τη δυνατότητα να
επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων, σε μικρό χρονικό διάστημα, αποτελεί
τόσο βοήθημα, όσο και εμπόδιο για την κρυπτογραφία. Για κάθε μέθοδο και
τεχνική που δημιουργείται, υπάρχει και μία αντίστοιχη μέθοδος με σκοπό να τη
διαβάλει. Αυτός είναι και ο τομέας της Κρυπτανάλυσης (cryptanalysis), των
διαδικασιών δηλαδή, με τις οποίες κάποιος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει
κάποια δεδομένα, ή έστω να αποκομίσει κάποιο μέρος τους, ενώ δεν θα έπρεπε.
Κάποιος που ασχολείται με την Κρυπτανάλυση μπορεί να το κάνει για
κακόβουλους σκοπούς, δηλαδή στην προσπάθειά του να υποκλέψει
πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να του είναι γνωστές, αλλά μπορεί να το κάνει
στην προσπάθειά του να ελέγξει την ασφάλεια του μηχανισμού
κρυπτογράφησης, δηλαδή σε συνδυασμό με την κρυπτογραφία. Αυτός ο
τελευταίος συνδυασμός Κρυπτογράφησης και Κρυπτανάλυσης, ονομάζεται
Κρυπτολογία (από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «κρυπτός» και «λόγος»).
Στεγανογραφία (Steganography), είναι μία μέθοδος απόκρυψης της ύπαρξης
ενός μηνύματος, με τη χρήση εργαλείων όπως για παράδειγμα το αόρατο μελάνι,
τη μικροσκοπική γραφή ή το κρύψιμο κώδικα ανάμεσα σε προτάσεις ενός μη
σχετικού μηνύματος. Οι κρυπτογράφοι χρησιμοποιούν τη στεγανογραφία και
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αφού οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να
δώσουν τη δυνατότητα απόκρυψης πληροφοριών μέσα σε αρχεία εικόνων για
παράδειγμα.
Γενικά στον τομέα της κρυπτογραφίας, υπάρχει ο γενικός κανόνας ότι κάθε
κρυπτοσύστημα μπορεί να διαβληθεί, αν όχι με την παρούσα τεχνολογία,
σίγουρα με κάποια τεχνολογία στο μέλλον. Επίσης, όσο περισσότερο
χρησιμοποιείται κάποιο κρυπτοσύστημα, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει
κάποια στιγμή να «σπάσει». Οι οδηγίες επικοινωνίας κρυπτογράφησης και
αποκρυπτογράφησης θα πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα, κάτι που
σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους σε κάποια συστήματα.
Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε σαν σκοπούς της σύγχρονης
κρυπτογραφίας τους εξής:
•

Μυστικότητα. Ένας τρίτος να μη μπορεί να μάθει τίποτα από το
μήνυμα που στέλνουμε.

•

Πιστοποίηση. Ο παραλήπτης να ξέρει ότι σίγουρα ο αποστολέας του
μηνύματος είναι αυτός που φαίνεται
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•

Υπογραφές. Ο παραλήπτης να μπορεί να πείσει κάποιον τρίτο ότι το
μήνυμα στάλθηκε από το συγκεκριμένο αποστολέα.

•

Μινιμαλισμός. Η επικοινωνία περιλαμβάνει μόνο αυτά που πρέπει
να ανταλλαχθούν και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο.

•

Ταυτόχρονη ανταλλαγή. Πολλές φορές για κάτι αξίας (πχ. στην
ηλεκτρονική υπογραφή ενός συμβολαίου), το ένα μέρος δεν μπορεί
να στείλει κάτι αν δε λάβει κάτι άλλο από το άλλο μέρος.

•

Συντονισμός. Σε μία συνομιλία πολλών ατόμων, να μπορούν να
συντονίζονται οι ενέργειες, χωρίς την παρουσία ανεπιθύμητων,

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει, μέσα με πολλές δυνατότητες τόσο για
την Κρυπτογραφία, όσο και για την Κρυπτανάλυση. Ανάλογα με τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις του καθενός, πρέπει να επιλεγεί και το κατάλληλο
κρυπτοσύστημα.

1.2 Ιστορία
1.2.1 Πρώιμα κρυπτοσυστήματα
Η προσπάθεια εξασφάλισης της μυστικότητας των εγγράφων, μέσω της
κρυπτογραφίας έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Οι απαρχές τις
κρυπτογραφίας μπορούν να εντοπιστούν στα ιερογλυφικά του Αιγυπτιακού
πολιτισμού (περίπου το 1900 π.Χ.). Η κρυπτογραφία ήταν πολύ σημαντική για τη
διπλωματική και στρατιωτική μυστικότητα.
Οι Εβραίοι συγγραφείς πολλές φορές «έκρυβαν» τα γραπτά τους
αντιστρέφοντας το αλφάβητο, χρησιμοποιώντας δηλαδή το τελευταίο γράμμα
της αλφαβήτου στη θέση του πρώτου, το προτελευταίο στη θέση του δεύτερου
κοκ. Αυτό το σύστημα, γνωστό και ως Atbash, χρησιμοποιήθηκε και στη Βίβλο
(Ιερεμίας 25:26), οπού αντί για τη λέξη Βαβυλώνα χρησιμοποιείται η λέξη Σεσέχ,
χρησιμοποιούνται δηλαδή τα γράμματα από το προτελευταίο μέχρι το δωδέκατο
από το τέλος αντί για τα αρχικά.
Στην αρχαία Ελλάδα, οι Σπαρτιάτες επικοινωνούσαν με τους στρατηγούς
τους στη μάχη, γράφοντας το μήνυμα σε μία κορδέλα που ήταν τυλιγμένη σε ένα
ραβδί, τη σκυτάλη. Αν ξετύλιγαν στη συνέχεια την κορδέλα, το μήνυμα
μπορούσε να διαβαστεί, μόνο αν ξανατυλιγόταν σε παρόμοια σκυτάλη (ίσης
διαμέτρου και μήκους). Επίσης ο Έλληνας συγγραφέας Πολύβιος εφηύρε το
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τετράγωνο του Πολύβιου, 5x5, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα
κρυπτογραφικά συστήματα.
Αργότερα, Ιούλιος Καίσαρας όταν έστελνε μηνύματα στους αξιωματικούς
του, καθώς δεν εμπιστευόταν τους αγγελιοφόρους του, άλλαζε κάθε A με το
γράμμα D, κάθε Β με το γράμμα Ε κοκ. Με αυτό τον τρόπο μόνο κάποιος που
ήξερε τον κανόνα με τον οποίο άλλαζαν τα γράμματα, δηλαδή τον κανόνα
«μετατόπισε κατά 3», μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα.
Η Κρυπτολογία συνεχίζει αρκετά αργότερα να αναπτύσσεται το
Μεσαίωνα, ξεκινώντας από τα Παπικά κράτη και άλλες Ιταλικές πόλεις - κράτη.
Από τα πρώτα συστήματα κρυπτογραφίας, ήταν εκείνο κατά το οποίο,
αντικαθιστούσαν τα φωνήεντα, αφήνοντας τα σύμφωνα όπως έχουν.
Ένα από τα πρώτα έγγραφα της εποχής με οδηγίες για την
κρυπτογράφηση εγγράφων, χρονολογείται γύρω στο 1379 και είναι ένας
συνδυασμός κρυπτοσυστημάτων από τον Gabriele de Lavinde της Πάρμας, που
υπηρετούσε τον Πάπα Κλεμέντιο τον 7ο. Αυτό το έγγραφο, που τώρα βρίσκεται
στα αρχεία του Βατικανού, περιέχει ένα σύνολο κλειδιών για 24 παραλήπτες και
χρησιμοποιεί σύμβολα όπως γράμματα, αριθμούς και μερικές κώδικες δύο
γραμμάτων που συμβόλιζαν λέξεις και ονόματα.
Τα πρώτα συνοπτικά λεξιλόγια (nomenclators), σιγά σιγά αναπτύχθηκαν
και χρησιμοποιήθηκαν για αρκετούς αιώνες στις διπλωματικές συνομιλίες σε
όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, το Equatorie of the
Planetris (1390), του Geoffrey Chaucer, περιέχει κείμενα κρυπτογραφημένα. Το
1470, ο Leon Battista Alberti, εξέδωσε το ‘Trattati in cifra’, στο οποίο περιέχονται
περιγραφές ενός κρυπτογραφικού δίσκου, με τον οποίο μπορούσαν να
κρυπτογραφήσουν μικρά κείμενα.
Οι περισσότεροι, παρ’ όλα αυτά, θεώρησαν τον Johannes Trithemius, ιερέα
στην Spanheim της Γερμανίας, πατέρα της σύγχρονης κρυπτογραφίας. Ο
Trithemius, το 1510, έγραψε την “Polygraphia”, την πρώτη εκδιδόμενη εργασία
για την κρυπτογραφία. Για πρώτη φορά παρουσίασε την ιδέα ενός τετραγώνου,
στο οποίο η αλφαβήτα, μεταφερόταν σε ένα προκαθορισμένο αριθμό
διαστημάτων. Κάθε σειρά στην αλφαβήτα, στη συνέχεια, χρησιμοποιούταν για
να κρυπτογραφήσει ένα προκαθορισμένο αριθμό διαστημάτων. Για παράδειγμα,
το πρώτο γράμμα κρυπτογραφούταν με το πρώτο αλφάβητο, το δεύτερο γράμμα
με το δεύτερο κοκ. τότε η λέξη Secret θα γινόταν S(S+0) F(E+1) E(C+2) U(R+3)
I(E+4) Y (T+5) δηλαδή SFEUIY.
Αργότερα, το 1605, ο Francis Bacon, παρουσιάζει το κρυπτοσύστημα του,
το οποίο βασιζόταν στη δημιουργία συνδυασμών των γραμμάτων a και b ανά 5,
που ο καθένας τους σήμαινε ένα γράμμα της αλφαβήτου. Ο συγκεκριμένος
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κώδικας, παρουσιάζει για πρώτη φορά την αρχή ότι ο κώδικας με δύο σύμβολα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πληροφοριών.
Το 1860, μεγάλοι κώδικες χρησιμοποιήθηκαν για τις διπλωματικές
αποστολές. Τα κρυπτογραφικά συστήματα επικρατούσαν στις στρατιωτικές
επικοινωνίες, εκτός από τις επικοινωνίες μεταξύ των υψηλά ιστάμενων, εξαιτίας
της δυσκολίας στην προστασία των βιβλίων με τα κρυπτοσυστήματα στο πεδίο
της μάχης. Στην πρώιμη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κώδικες ήταν
δημοφιλείς. Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, ο στρατός των Βορείων πρώτος
χρησιμοποίησε κρυπτοσυστήματα στα οποία μία λέξη κλειδί έδειχνε τον τρόπο
με τον οποίο θα έπρεπε να διαβαστούν οι στήλες στο κείμενο ή άλλα
κρυπτοσυστήματα στα οποία υπήρχε αντικατάσταση κειμένου από άλλες λέξεις
ή κώδικα. Από την άλλη πλευρά ο στρατός των Νοτίων χρησιμοποιούσε το
κρυπτοσύστημα Vigenère και κατά περίπτωση αντικαταστάσεις μόνο
γραμμάτων.

1.2.2 20ος αιώνας
Τον 20ο αιώνα, διάφοροι εμπορικοί κωδικοί αναπτύχθηκαν. Ένα τέτοιο
σύστημα ήταν και ο κώδικας Baudot, μέσω του οποίου κρυπτογραφούνταν
ολόκληρες προτάσεις σε απλές λέξεις των πέντε γραμμάτων για τη χρήση σε
τηλέγραφο. Αυτό το είδος κώδικα δεν ήταν αρκετό βέβαια για το ραδιόφωνο, ή
για άλλες μορφές πιο εξελιγμένης επικοινωνίας.
Το 1918, εκδόθηκε μία από τις πιο σημαντικές εργασίες του 20ού αιώνα,
πάνω στην Κρυπτανάλυση. Το Index of Coincidence and Its Applications in
Cryptography του William F. Friedman, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας
στα ιδιωτικά εργαστήρια του Riverbank. Την ίδια χρονιά, ο Edward H. Hebern
στο Oakland της California, δημιούργησε την πρώτη συσκευή κρυπτογραφίας, η
οποία χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε πολεμικές επιχειρήσεις για τα
επόμενα 50 χρόνια.
Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Ο
στρατός και το ναυτικό των Η.Π.Α., εν πλήρη μυστικότητα, άρχισαν να κάνουν
θεμελιώδεις αλλαγές στην κρυπτογραφία, χωρίς όμως αυτές να ανακοινώνονται
στο κοινό. Στις δεκαετίες του 30 και του 40, μερικές βασικές εργασίες, εκδόθηκαν
για το κοινό, αλλά οι περισσότερες ήταν ασήμαντες.
Εξαίρεση ήταν η εργασία του Claude Shannon ‘The communication Theory
of Secrecy Systems’ που εκδόθηκε το 1949 στο περιοδικό Bell System Technical
Journal. Ήταν συνέχεια της εργασίας του Friedman του 1918. Μετά τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο αποσύρθηκε, πιθανόν από λάθος.
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Με την εξάπλωση του ραδιοφώνου δόθηκε μία νέα πλευρά στην
κρυπτογραφία, αφού οποιοσδήποτε μπορούσε πολύ εύκολα να παρακολουθήσει
τις διάφορες συχνότητες σε μεγάλη απόσταση. Η έκβαση του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου επηρεάστηκε αρκετά από τη χρήση, σωστή ή λανθασμένη, και το
«σπάσιμο» κρυπτοσυστημάτων μέσω ραδιοφώνου.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι υπολογιστικές συσκευές που
δημιουργήθηκαν από τους Βρετανούς, για την κρυπτανάλυση του Γερμανικού
συστήματος Enigma, από πολλούς θεωρείται ο πρώτος πραγματικός
υπολογιστής. Θα μπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι η κρυπτογραφία είναι η
μητέρα των υπολογιστικών επιστημών.
Από το 1949 μέχρι το 1967 οι περιορισμοί στις εκδόσεις απέκλεισαν κάθε
έκδοση περί κρυπτογραφίας. Το βιβλίο του David Kahn ‘The Codebreakers’
[Kah67], του 1963, δεν περιείχε νέες τεχνικές ιδέες, αλλά περιείχε μία
ολοκληρωμένη ιστορία για την κρυπτογραφία, αρχίζοντας από τις αρχαίες
Αιγυπτιακές μεθόδους 4000 χρόνια πριν και φτάνοντας στην κρυπτογραφία της
σύγχρονη του εποχής. Η σημασία του βιβλίου Codebreakers, δεν ήταν μόνο η
λογοτεχνική του αξία, καθώς παρουσίαζε την ιστορία από μία εκπληκτική ματιά
και με γλαφυρό ύφος, αλλά το ότι, καθώς κατάφερε να πουλήσει δεκάδες
χιλιάδων αντίτυπα, μετέφερε στους αναγνώστες, που δεν είχαν ιδέα για το τι
συμβαίνει, μία ιδέα για τις συνθήκες στο χώρο της κρυπτογραφίας. Με αυτό τον
τρόπο δόθηκε νέα πνοή στην κρυπτογραφία, αναπτύχθηκε ξανά το ενδιαφέρον
και εργασίες άρχισαν ξανά να εμφανίζονται στο κοινό.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Horst Feistel, επιστήμονας της IBM,
ανέπτυξε τον Lucifer, ένα κρυπτοσύστημα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
πλέον, που χρησιμοποιούσε και αντικατάσταση και μεταφορά. Το 1977 το
United States National Bureau of Standards (γνωστό σήμερα ως National Institute
of Standards and Technology - NIST) ανέπτυξε μία κρυπτογραφική τεχνική
γνωστή και ως Data Encryption Standard (DES).
Το DES βασιζόταν στον αλγόριθμο Lucifer και χρησιμοποιούσε τον
δυαδικό κώδικα του υπολογιστή και μετάτρεπε το απλό κείμενο σε δυαδικά
ψηφία 0 ή 1. Ο DES μετέτρεπε 64-bit κομμάτια πληροφορίας σε 64-bit κομμάτια
κρυπτογραφημένου κείμενου, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που ήταν 56-bit σε
μέγεθος. Κάθε χρήστης επέλεγε ένα τυχαίο κλειδί και το αποκάλυπτε μόνο σε
αυτούς που θα είχαν το δικαίωμα να δουν τις προστατευμένες πληροφορίες. O
DES «έσπασε» το 1998 μέσα σε 56 ώρες.
Το 1976 τρεις Αμερικάνοι επιστήμονες, οι Ronald L. Rivest, Adi Shamir και
Leonard Adleman, που αργότερα δημιούργησαν την εταιρεία RSA Data Security,
δημιούργησαν το σύστημα Rivest – Shamir – Adleman (RSA) [DH76]. Το σύστημα
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RSA χρησιμοποιεί δύο μεγάλους πρώτους αριθμούς τον p και q, οι οποίοι
πολλαπλασιάζονται για να δώσουν τον σύνθετο n. Αυτός ο σύνθετος
χρησιμοποιείται και μέσω της θεωρίας αριθμών, όπως θα δούμε παρακάτω είναι
πολύ δύσκολο να παραγοντοποιηθεί και κατά συνέπεια να διαβληθεί το
σύστημα.
Με τον RSA έγινε και η πρώτη ουσιαστική εισήγηση ενός αλγόριθμου
κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού. Τα κλειδιά (για την ακρίβεια μέρος του)
πλέον θα έπαυαν να είναι μυστικά και μία νέα εποχή στην Κρυπτογράφηση και
τις εφαρμογές της θα άρχιζε από αυτό το σημείο.
Καθώς το κοινό ενδιαφερόταν όλο και πιο πολύ για την κρυπτογραφία, η
National Security Agency (NSA) έκανε μερικές προσπάθειες να την εμποδίσει από
την δημόσια προβολή. Η πρώτη ήταν μία επιστολή ενός εργαζομένου της NSA
προς την IEEE, που δήλωσε ότι ενεργούσε από μόνος του και προειδοποιούσε
ότι η έκδοση υλικού για κρυπτογραφία ήταν ενάντια στη διεθνή σύμβαση για την
διακίνηση όπλων (ITAR). Αυτή η άποψη τελικά δεν ήταν και τόσο βάσιμη, αφού
ο ITAR είχε σαν εξαίρεση κάθε είδους εκδόσεις, αλλά έδωσε στο Εργαστήριο
Πληροφορικής του 1977 μεγάλη και μη αναμενόμενη δημοσιότητα.
Το 1980, η NSA χρηματοδότησε το Αμερικάνικο Συμβούλιο Εκπαίδευσης,
για να εξετάσει μία προσπάθεια να πειστεί το Κογκρέσο να της δώσει νομικό
έλεγχο στις εκδόσεις στο πεδίο της κρυπτογραφίας. Αυτή η προσπάθεια δεν
έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την NSA αφού αποτέλεσμα ήταν ένα
πρόγραμμα μέσω του οποίου, οι ερευνητές εθελοντικά θα ζητούσαν την άδεια
της NSA για την αποκάλυψη των αποτελεσμάτων των εργασιών τους στο κοινό.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, η πίεση δόθηκε περισσότερο στην
πρακτική παρά στη μελέτη της κρυπτογραφίας. Οι υπάρχοντες νόμοι έδωσαν
στην NSA την ισχύ να συντονίζει την εξαγωγή κρυπτογραφικών μηχανισμών.
Με την παγκοσμιοποίηση όμως της αγοράς και καθώς και άλλες αγορές στον
κόσμο αναπτύσσονταν η πίεση για ένα κοινό κρυπτογραφικό σύστημα και στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό των Η.Π.Α. μεγάλωνε. Η κρυπτογράφηση πλέον
έιχε αρχίσει να αποκτά έδαφος και σε άλλες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με αυτό τον τρόπο η NSA απέκτησε δύναμη όχι μόνο για τις εξαγωγές αλλά και
για τη χρήση των κρυπτογραφικών συστημάτων και μέσα στις Η.Π.Α.
Καθώς όλο και περισσότερες πληροφορίες μεταφέρονται σε δίκτυα
υπολογιστών, οι ανάγκες για πιο ασφαλείς και περίπλοκους αλγόριθμους
γίνονται μεγαλύτερες. Το 1997 οι επιστήμονες της NIST, αντικατέστησαν τον
DES με τον Advanced Encryption Standard (AES). Ο AES χρησιμοποιεί πλέον ένα
πιο περίπλοκο αλγόριθμο, βασισμένο σε κρυπτογράφηση 128-bits αντί για τα 64bits του DES.
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Ένα άλλο κρυπτοσύστημα βασίστηκε επίσης σε 128-bit κομμάτια
πληροφορίας και ονομάστηκε International Data Encryption Algorithm (IDEA).
Αναπτύχθηκε από το Ελβετικό ινστιτούτο τεχνολογίας τη δεκαετία του 1990.
Αναπτύχθηκαν επίσης πολλές τεχνικές που να καλύπτουν την
κρυπτογράφηση πολλών ειδών επικοινωνίας. Για την κρυπτογράφηση
τηλεφωνικών συνομιλιών, για παράδειγμα, το τσιπ clipper χρησιμοποιεί
τεχνολογία Skipjack [Kal93], [For94], [CDT] σε συνδυασμό με έναν αλγόριθμο
ανταλλαγής κλειδιών (Key Exchange Algorithm – ΚΕΑ). Αυτά ενσωματώνονται
σε μία κάρτα υπολογιστή, μαζί με άλλους δύο αλγόριθμους, τον Digital Signature
Algorithm (DSA) και τον Secure Hash Algorithm (SHA), και το τσιπ που
προκύπτει με την ονομασία Tessera, μπορεί να κωδικοποιήσει κάθε είδους
επικοινωνία.
Σήμερα, καθώς το διαδίκτυο έχει κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα του
ανεπτυγμένου κόσμου, χρησιμοποιούνται ευρέως πρωτόκολλα που επιτρέπουν
την αποστολή και λήψη κρυπτογραφημένων δεδομένων, χωρίς να μεσολαβεί ο
χρήστης. Τα πρωτόκολλα TSL (Transport Layer Security) και SSL (Secure Sockets
Layer) [RFC5246] μπορούν να παρέχουν ασφάλεια στην ανταλλαγή ψηφιακών
δεδομένων σε εφαρμογές όπως η περιήγηση διαδικτύου, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, εφαρμογές VoIP κτλ και κάνουν χρήση ασύμμετρων αλγορίθμων
κρυπτογράφησης τις οποίες θα εξετάσουμε παρακάτω.
Τέλος, πρόοδος έχει σημειωθεί και σε άλλες μεθόδους κρυπτογράφησης
όπως η κβαντική κρυπτογραφία, όπως επίσης και στην κρυπτογράφηση και
υδατογραφηση δεδομένων με τέτοιο τρόπο (σε επίπεδο λογισμικού ή και υλικού)
ώστε να είναι αδύνατη η αντιγραφή τους για την προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων.

1.3 Ορισμοί – Βασικά Είδη Κρυπτοσυστημάτων
Η διαδικασία της Κρυπτογράφησης (encryption) είναι η μετατροπή
δεδομένων σε μία μορφή που δεν μπορεί να διαβαστεί άμεσα. Ο σκοπός της
κρυπτογράφησης είναι να διατηρήσει κρυφά τα δεδομένα, κρύβοντας τα από
κάποιον, ο οποίος δεν πρέπει να τα δει, ή να αποκομίσει κάθε είδους
πληροφορίας από αυτά. Αποκρυπτογράφηση (decryption), είναι η αντίστροφη
διαδικασία, η οποία θα επιστρέψει τα αρχικά δεδομένα σε αυτόν που
επιθυμούμε.
Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση απαιτούν τη χρήση κάποιων
«μυστικών» πληροφοριών, που συνήθως τις αποκαλούμε κλειδιά. Τα κλειδιά
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είναι αυτά βάσει των οποίων θα γίνει η κρυπτογράφηση και ανάλογα, με την
βοήθειά τους θα γίνει και η αποκρυπτογράφηση.
Ανάλογα με το μηχανισμό κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούμε, όπως θα
δούμε και παρακάτω, τα ίδια κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
κρυπτογράφηση και για την αποκρυπτογράφηση, ενώ για μερικές άλλες τεχνικές
μπορεί αυτά τα κλειδιά να διαφέρουν.
Συνήθως αναφέρουμε το αρχικό κείμενο, σαν αρχικό ή απλό κείμενο
(cleartext και plaintext). Τα κρυπτογραφημένα κείμενα (ciphertexts) είναι αυτά
που προκύπτουν μετά την κρυπτογράφηση.
Συμβατικά αποκαλούμε Alice τον αποστολέα του αρχικού κειμένου, Bob
τον παραλήπτη του κειμένου, Carol και Dave τον τρίτο και τέταρτο
συμμετέχοντα στον αλγόριθμο. Eve (από το Eaves dropper) είναι η πιθανή
ωτακούστρια και Mallory κρυπταναλύτρια που επιτίθεται στο σύστημα. Trent
είναι κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης μας, Walter είναι ο φρουρός, η Peggy
επαληθεύει το σύστημα ενώ ο Victor φροντίζει για την εγκυρότητά του.
Τα κρυπτογραφικά συστήματα χωρίζονται σε stream ciphers, όπου η
κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση γίνεται bit προς bit, και σε block
ciphers, όπου η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση γίνεται ανά block
δεδομένων, προκαθορισμένου μεγέθους. Τα blocks είναι συνήθως μεγέθους 64bit, αρκετά μεγάλα για να εμποδίζουν την κρυπτανάλυσή τους και αρκετά μικρά
για να γίνονται γρήγορα οι υπολογισμοί.
Σχηματικά η διαδικασία της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης
φαίνεται ως εξής στην παρακάτω εικόνα:
Αρχικό
Κείμενο
Κρυπτογράφηση

Κρυπτ/νο
Κείμενο

Κλειδί
κρυπτογράφησης

Αποκρυπτογράφηση

Κλειδί αποκρυπτογράφησης

Σχήμα 1.3.1 Κρυπτογράφηση και Αποκρυπτογράφηση
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Τα κρυπτογραφικά συστήματα που χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί και για
την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση είναι γνωστά ως συμμετρικά ή
συμβατικά (symmetric ή conventional). Το κλειδί μπορεί να είναι
προσυμφωνημένο και να το γνωρίζει ο παραλήπτης ή να μπορεί να υπολογίσει
μέρος του με διάφορους υπολογισμούς από το μήνυμα.
Με τη χρήση της συμμετρικής κρυπτογραφίας, είναι ασφαλές να στέλνει
κάποιος κρυπτογραφημένα μηνύματα χωρίς τον φόβο ότι κάποιος θα τα
υποκλέψει, αφού δύσκολα μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει κανείς χωρίς το
κλειδί. Υπάρχει όμως πάντα η δυσκολία στη μεταφορά του κλειδιού, αφού η
υποκλοπή του κλειδιού συνεπάγεται στην πλήρη αχρήστευση του μηχανισμού
κρυπτογράφησης.
Μία μεγάλη πρόοδος στην κρυπτογραφία έγινε με την ανακάλυψη της
κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού ή ασυμμετρική (public key ή asymmetric
cryptography). Το βασικό χαρακτηριστικό της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού
είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί και για
κρυπτογράφηση και για αποκρυπτογράφηση. Με την κρυπτογραφία δημοσίου
κλειδιού, τα κλειδιά δημιουργούνται σε ζευγάρια: «δημόσια» και «ιδιωτικά». Τα
δημόσια κλειδιά μπορούν να μοιράζονται δημόσια, δηλαδή παντού, χωρίς να
υπάρχει κίνδυνος για το ιδιωτικό μέρος του κλειδιού. Παράδειγμα συστήματος
δημοσίου κλειδιού είναι και το σύστημα RSA.
Αρχικό
Κείμενο
Κρυπτογράφηση

Κρυπτ/νο
Κείμενο

Δημόσιο Κλειδί

Αποκρυπτογράφηση

Αρχικό
Κείμενο

Ιδιωτικό Κλειδί

Σχήμα 1.3.2 Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού

Έχουν δημιουργηθεί δύο ασυμμετρικά μοντέλα: το δημοσίου κλειδιού και το
key escrow. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται να αποκαλύψει τον
δεύτερο.
Μέσα στην ιστορία βέβαια, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που περιορίζει
την ευρεία χρήση της κρυπτογραφίας. Αυτό το πρόβλημα είναι η διαχείριση των
κλειδιών. Στα κρυπτογραφικά συστήματα, ο όρος «κλειδί» αναφέρεται σε έναν
αριθμό, που αν χρησιμοποιηθεί σε έναν αλγόριθμο μετατροπής πληροφοριών, θα
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κάνει τις πληροφορίες ασφαλείς και προσβάσιμες μόνο από αυτούς που
γνωρίζουν το κλειδί.
Πριν την ανακάλυψη της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού, ήταν
αδύνατον να υπάρχει σωστή διαχείριση των κλειδιών, για μεγάλα δίκτυα. Με τη
συμμετρική κρυπτογραφία, καθώς μεγαλώνει ο αριθμός των χρηστών σε ένα
δίκτυο, αυξάνεται παράλληλα και ο αριθμός των κλειδιών που θα έπρεπε να
χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, για ένα δίκτυο με 100 χρήστες με τη χρήση
ενός συμμετρικού συστήματος κρυπτογραφίας θα χρειάζονταν περίπου 5000
κλειδιά. Διπλασιάζοντας τον αριθμό των χρηστών σε 200, αυξάνεται και ο
αριθμός των κλειδιών σε περίπου 20.000.
Αυτό σημαίνει ότι η χρήση των συμμετρικών κρυπτογραφικών
μηχανισμών, δημιουργεί δυσκολίες ακόμα και για σχετικά μικρά δίκτυα, λόγω
της διαχείρισης των κλειδιών.
Η ανακάλυψη της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού, ήρθε να δώσει
κάποια λύση και να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα διαχείρισης κλειδιών σε
μεγάλα δίκτυα. Παρ’ όλα αυτά όμως με την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού,
δεν δόθηκαν ριζικές λύσεις σε άλλα προβλήματα όπως, της εύκολης
κρυπτογράφησης για πολλά άτομα, της αποκρυπτογράφησης αρχείων αν
«χαθεί» το ιδιωτικό κλειδί, της εξακρίβωσης της ταυτότητας του αποστολέα ενός
μηνύματος (το ότι ο Bob λαμβάνει το μήνυμα με το δημόσιο κλειδί της Alice,
σημαίνει ότι όντως το μήνυμα το έστειλε η Alice;) και για την εξασφάλιση του
αδιάβλητου της χρήσης δημοσίων κλειδιών.
Ένα κρυπτοσύστημα μπορεί να αξιολογηθεί με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει. Αυτό είναι δύσκολο να
μετρηθεί, αν και συνήθως υπολογίζονται ο αριθμός προσπαθειών ή
οι εργατοημέρες που χρειάζεται για να διαβληθεί το κρυπτοσύστημα.
2. Η λειτουργικότητά του. Κατά πόσο είναι λειτουργικό σε συνάρτηση
με τους διάφορους στόχους ασφάλειας
3. Ο τρόπος λειτουργίας του. Αν μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους
τρόπους.
4. Απόδοση. Πόσα bits δεδομένων μπορεί να κωδικοποιήσει ανά
δευτερόλεπτο.
5. Ευκολία στην υλοποίηση. Πόσο εύκολα ή δύσκολα υλοποιείται ο
αλγόριθμος. Εξαρτάται από την πολυπλοκότητά του.
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1.4 Διάφορα Είδη Κρυπτοσυστημάτων
Τα κρυπτοσυστήματα είναι πολλών ειδών, αν και η βασική λειτουργία τους
είναι η μετατροπή ενός απλού κείμενου σε κρυπτογραφημένο. Υπάρχουν τα
αντιμεταθετικά (transposition) κρυπτοσυστήματα και τα κρυπτοσυστήματα
αντικατάστασης (substitution). Η γενική αρχή που ακολουθείται είναι ότι πρέπει
να δημιουργηθεί η κατάλληλη σύγχυση και διάχυση (confusion & diffusion) των
δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν από
κάποιον παρείσακτο.
Στα Αντιμεταθετικά Κρυπτοσυστήματα, το μήνυμα συνήθως γράφεται
χωρίς διαχωριστικά σε ένα τετράγωνο. Τα γράμματα στη συνέχεια αλλάζουν
θέση, όπως για παράδειγμα, στήλες, διαγώνιους, σπείρες ή ακόμα πιο
πολύπλοκα συστήματα όπως η κίνηση του βασιλιά, όπου ακολουθείται η κίνηση
του βασιλιά στο σκάκι.
Ο καθορισμός των θέσεων των γραμμάτων είναι ανάλογος του μεγέθους
του τετραγώνου και της κίνησης που ακολουθούν τα γράμματα κατά τη
διάρκεια της κρυπτογράφησης. Για να γίνει το κρυπτοσύστημα ακόμα πιο
ασφαλές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μία λέξη ή αριθμός κλειδί, που θα
αλλάζει κάθε φορά το αποτέλεσμα της κρυπτογράφησης.
Ένα αντιμεταθετικό Κρυπτοσύστημα μπορεί να αναγνωριστεί από την
κανονική συχνότητα των γραμμάτων, δηλαδή συχνότητα που αντιστοιχεί και
στην γλώσσα στην οποία γράφεται. Για την κρυπρανάλυση αυτού του
συστήματος κάποιος θα μπορούσε να δοκιμάσει την αλλαγή θέσεων των
γραμμάτων σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα, μέχρι να βρεθεί η πραγματική
μέθοδος
Στα Κρυπτοσυστήματα απλής αντικατάστασης (βλπ Κρυπτοσύστημα του
Καίσαρα στο Παράρτημα Α), ένα συγκεκριμένο γράμμα ή σύμβολο
αντικαθιστάται για κάθε γράμμα. Τα γράμματα αφήνονται στην πραγματική
τους σειρά, συνήθως με τα διαχωριστικά τους. Συνήθως αναγνωρίζονται από
την μεγάλη συχνότητα εμφάνισης, γραμμάτων τα οποία δεν είναι και τόσο
συχνά στη γλώσσα του απλού κειμένου. Επιλύονται αναλύοντας την συχνότητα
εμφάνισης των γραμμάτων καθώς και την εμφάνιση συνδυασμού γραμμάτων.
Βελτίωση του παραπάνω συστήματος, αποτελεί το Κρυπτοσύστημα απλής
αντικατάστασης με περιορισμό συχνοτήτων. Τα κοινά μόνο γράμματα
αντικαθίστανται με μερικά γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα, σε μία προσπάθεια
να δυσκολευτεί ο κρυπταναλυτής.
- 19 -

Κεφάλαιο 1ο: Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Στα Κρυπτοσυστήματα πολλαπλής αντικατάστασης ή πολύ-αλφαβητικά,
χρησιμοποιείται μία λέξη κλειδί ή ένας αριθμός. Το πρώτο γράμμα του
μηνύματος μπορεί να κρυπτογραφηθεί, με πρόσθεση στην αριθμητική αξία του
πρώτου γράμματος της λέξης κλειδί. Ανάλογα το δεύτερο γράμμα του
μηνύματος, κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το δεύτερο γράμμα της λέξης
κλειδί κοκ. Το σύστημα Vigenère είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο σύστημα. Άλλα
τέτοια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούν τον κώδικα Μορς ή να
συνδυαστούν με διάφορες αντιμεταθέσεις.
Στο σύστημα autoencipherment ένα μόνο γράμμα κλειδί χρησιμοποιείται
για το πρώτο γράμμα του μηνύματος. Το γράμμα που προκύπτει
χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κρυπτογράφηση του δεύτερου γράμματος
κοκ. Βασικό πρόβλημα στο σύστημα είναι ότι μπορούν εύκολα να γίνουν λάθη
αν η κωδικοποίηση γίνει με το χέρι, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται ειδικές
μηχανές για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση.
Τα κρυπτοσυστήματα δύο βημάτων κρυπτογραφούν το μήνυμα μία φορά
(απλή ή διπλή αντικατάσταση) και στη συνέχεια το ξανα-κρυπτογραφούν με ένα
αντιμεταθετικό κρυπτοσύστημα.
Υπάρχουν και τα συνδυαστικά κρυπτοσυστήματα τα οποία χρησιμοποιούν
μία παραλλαγή του κρυπτοσυστήματος δύο βημάτων, όπου το απλό κείμενο
αντιμετατίθεται και στη συνέχεια αντικαθίσταται με γράμματα, αριθμούς ή
σύμβολα.
Ένα άλλο κρυπτοσύστημα είναι το Plaifair. Αυτό χρησιμοποιεί μία λέξη
κλειδί για να ανακατέψει την αλφαβήτα η οποία γράφεται σε έναν πίνακα 5x5
(τα γράμματα i και j θεωρούνται το ίδιο). Το μήνυμα διασπάται σε ζεύγη
γραμμάτων και αυτά τα ζευγάρια αντικαθίστανται με τη χρήση του πίνακα
ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι αφορούν τη θέση των
γραμμάτων.
Το 1929 είχαμε το κρυπτοσύστημα Hill Transformation, το οποίο
καθιστούσε την πολυγραφική κρυπτογραφία πρακτική. Χρησιμοποιούσε
εξισώσεις, στις οποίες τα κλειδιά και το μήνυμα είχαν αριθμητικές τιμές. Για την
κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση θα έπρεπε να λυθούν αυτές οι
εξισώσεις.
Τα One Time Pads είναι κρυπτοσυστήματα μαθηματικά άτρωτα [Sha49], αν
και εμπορικά δεν είναι πρακτικά. Απλά προστίθενται οι αριθμητικές αξίες των
γραμμάτων με τους χαρακτήρες από ένα κλειδί που δημιουργείται τυχαία. Ο
αποστολέας και ο παραλήπτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το
μοναδικό κλειδί για κάθε μήνυμα. Λόγω τυχόν κακόβουλων επιθέσεων το κλειδί
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θα πρέπει να αλλάζει συνεχώς και επίσης να μεταφέρεται στον παραλήπτη με
ασφάλεια.
Τα κρυπτοσυστήματα μάσκας (grill ή mask ciphers) χρησιμοποιούν μία
μάσκα η οποία όταν τοποθετηθεί σωστά στο κρυπτογραφημένο κείμενο
αποκαλύπτει ένα κείμενο. Η κρυπτογράφηση γίνεται με τη βοήθεια της ίδιας
μάσκας και συμπληρώνοντας τα κενά με κείμενο.
Τέλος τα κρυπτοσυστήματα συλλαβών μεταφέρουν ή αντικαθιστούν
συλλαβές, ζευγάρια ή σύνολα των τριών γραμμάτων αντί για μόνο γράμματα.
Αυτή η μέθοδος καθιστά την ανάλυση συχνοτήτων δυσκολότερη.

1.5 Κρυπτανάλυση
Η κρυπτογραφία τον 20ο αιώνα διατήρησε επαφή με την τεχνολογική
έκρηξη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα σύγχρονα συστήματα απαιτούν πολύ
ισχυρούς υπολογιστές τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την
αποκρυπτογράφηση. Ο τομέας της κρυπτανάλυσης – της διαδικασίας δηλαδή με
την οποία γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τα τρωτά σημεία ενός
κρυπτοσυστήματος – έχει αναπτυχθεί εξίσου, είτε από τους ίδιους τους
δημιουργούς των κρυπτοσυστημάτων που επιθυμούν να ελέγξουν την ασφάλεια
του συστήματός τους είτε από ανταγωνιστές τους.
Τα κρυπτοσυστήματα αντικατάστασης που περιγράψαμε παραπάνω είναι
εύκολο να διαβληθούν. Πριν από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
έμπειροι κρυπταναλυτές έψαχναν στο κρυπτογραφημένο κείμενο και μάντευαν
για το ποια γράμματα θα αντικαθιστούσαν ποια γράμματα. Οι αρχικές τεχνικές
κρυπτανάλυσης, περιλάμβαναν και τον υπολογισμό της συχνότητας, με την
οποία κάποια γράμματα εμφανίζονταν στη γλώσσα του κειμένου. Για
παράδειγμα, στην Αγγλική γλώσσα, τα γράμματα e, s, t, a, m και n εμφανίζονται
περισσότερο από τα q, z, x, y και w.
Οι κρυπταναλυτές έψαχναν στο κείμενο τα γράμματα που εμφανίζονται
συχνότερα στο κρυπτογραφημένο κείμενο και έκαναν δοκιμές με τα πιο συχνά
γράμματα της γλώσσας. Με παρόμοιο τρόπο, οι κρυπταναλυτές γνωρίζουν και
ποιες λέξεις, ή συνδυασμοί γραμμάτων είναι πιο δημοφιλείς. Για παράδειγμα το
γράμμα q εμφανίζεται συχνά δίπλα στο γράμμα u, όπως και το t με το h. Η
συχνότητα και ο συνδυασμός των γραμμάτων βοηθάει τους κρυπταναλυτές να
βρουν τα πιθανά γράμματα της λύσης. Όσο περισσότερο κρυπτογραφημένο
κείμενο, είχαν στη διάθεση τους οι κρυπταναλυτές τόσο πιο πολλές πιθανότητες
είχαν και να σπάσουν τον κωδικό.
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Με παρόμοιο τρόπο και στα σημερινά κρυπτοσυστήματα, όσο περισσότερο
κρυπτογραφημένο κείμενο υπάρχει, τόσο το καλύτερο για τον κρυπταναλυτή. Γι’
αυτό το λόγο σε όλα τα συστήματα πρέπει να υπάρχει συχνή αλλαγή των
κλειδιών. Αφού αλλάξει το κλειδί, δεν μπορεί να δημιουργηθεί κρυπτογραφημένο
κείμενο με το παλιό κλειδί. Οι εναλλαγές κλειδιών κάνουν με αυτό τον τρόπο, το
σύστημα ασφαλέστερο.
Γενικά η κρυπτανάλυση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα με τα
δεδομένα που διαθέτει ο κρυπταναλυτής:
•

Μόνο Κρυπτογραφημένο κείμενο(cipher-text only): ο επιτιθέμενος,
διαθέτει μόνο το κρυπτογραφημένο κείμενο και από εκεί προσπαθεί
να ανακαλύψει το αρχικό κείμενο. Θεωρείται επίφοβη επίθεση και
συχνά είναι η βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» η ασφάλεια του
συστήματος. Αποτελεί δηλαδή αρχικό στόχο των κρυπτογράφων να
μπορέσουν να την ξεπεράσουν.

•

Γνωστό αρχικό κείμενο(known plaintext): ο επιτιθέμενος εκτός από
το κρυπτογραφημένο κείμενο, διαθέτει και το αρχικό του κείμενο
καθώς και κάποιο άλλο κρυπτογραφημένο κείμενο το οποίο
προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει. Αποτελεί ένα ισχυρό τεστ στην
ανθεκτικότητα του κρυπτοσυστήματος.

•

Επιλεγμένο αρχικό κείμενο(chosen plaintext). Ο επιτιθέμενος έχει τη
δυνατότητα να βρει ποιο σημείο του κρυπτογραφημένου κειμένου
αντιστοιχεί στο αρχικό. Αυτή η επίθεση είναι επίφοβη αφού μπορεί
να οδηγήσει σε γνώση του κλειδιού.

•

Προσαρμοσμένη επιλογή αρχικού κειμένου (adaptative chosen
plaintext): Ο επιτιθέμενος όχι μόνο μπορεί να βρει ποια σημεία
κρυπτογραφεί και τι κρυπτογραφημένο αποτέλεσμα δίνουν, αλλά με
βάση αυτά που βρίσκει να προσαρμόζει ανάλογα το αρχικό κείμενο
ώστε να ανακαλύψει στο τέλος το κλειδί (διαφορική κρυπτανάλυση).

•

Επιλεγμένο κρυπτογραφημένο κείμενο (chosen ciphertext). Ο
επιτιθέμενος έχει τη δυνατότητα να κρυπτογραφεί όποιο κείμενο
θέλει και μέσω αυτών των κρυπτογραφήσεων να αποκτήσει γνώση
του κλειδιού.

•

Επιλεγμένο κλειδί (chosen key). Ο επιτιθέμενος έχει γνώση για ένα
μέρος του κλειδιού.

Σύμφωνα με τον Lars Knudsen, υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες
παραβίασης ενός αλγόριθμου, ξεκινώντας από την πιο σοβαρή:
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•

Ολική παραβίαση: Ο κρυπταναλυτής έχει το κλειδί και τη γνώση για
το πώς να το χρησιμοποιήσει.

•

Ολική Επαγωγή (Global deduction): Ο κρυπταναλυτής μπορεί να
έχει έναν εναλλακτικό αλγόριθμο που να του δίνει αποτελέσματα
χωρίς τη γνώση του κλειδιού.

•

Περιστασιακή ή Τοπική Επαγωγή: Ο κρυπταναλυτής μπορεί να βρει
το αρχικό κείμενο κάποιο κρυπτογραφημένου κείμενου.

•

Επαγωγή Πληροφοριών (Information deduction): Ο κρυπταναλυτής
μπορεί να έχει μερικές πληροφορίες για το κλειδί ή το αρχικό
κείμενο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι μερικά bits, η μορφή
του αρχικού κειμένου κτλ.

Ένας αλγόριθμος θεωρείται άνευ όρων ασφαλής (unconditionally secure),
αν δεν μπορεί να διασπαστεί από οποιαδήποτε επίθεση. Μέχρι σήμερα μόνο το
One Time Pad θεωρείται άνευ όρων ασφαλές. Η κρυπτογραφία ασχολείται
περισσότερο με κρυπτοσυστήματα που υπολογιστικά είναι ασφαλή, δηλαδή δεν
μπορούν να διαβληθούν με τα σημερινά υπολογιστικά μέσα.

1.6 Μαθηματικές Έννοιες στην Κρυπτογραφία
Στη βασική κρυπτογραφία δεν μπορεί ποτέ κανείς να αποδείξει ότι ένα
κρυπτοσύστημα είναι ασφαλές. Αντίθετα με τη βοήθεια της μαθηματικής
κρυπτολογίας μπορούμε να αποδείξουμε κατά πόσον είναι ασφαλές ή διαβλητό
ένα κρυπτοσύστημα. Μπορούμε για παράδειγμα να αποδείξουμε ότι το
κρυπτοσύστημά μας είναι ασφαλές ενάντια σε κάθε είδους επίθεσης ή ότι οι
επιθέσεις που θα μπορούσαν να το διαβάλουν είναι υπολογιστικά μη
πραγματοποιήσιμες.
Τα μαθηματικά είναι βασικό μέρος πολλών κρυπτοσυστημάτων και γι’
αυτό είναι θεμελιώδης γλώσσα στην κρυπτολογία. Πολλοί αλγόριθμοι έχουν σαν
βάση τους πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες, οπότε η αριθμοποίηση των όρων
είναι απαραίτητη.
Συνήθως συμβολίζουμε το σύστημα κρυπτογράφησης με το γράμμα Ε και
το σύστημα αποκρυπτογράφησης με το γράμμα D. Το Ε είναι ένα σύνολο
συναρτήσεων Εκ, που ταξινομούνται ανάλογα με τα κλειδιά κ. Αυτές οι
συναρτήσεις έχουν σαν πεδίο ορισμού το αρχικό κείμενο P και σαν σύνολο
τιμών το κρυπτογραφημένο κείμενο C.
Eκ:P→C
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Αντίστοιχα για το D υπάρχουν συναρτήσεις Dκ, τέτοιες ώστε Dκ(Εκ(P))=P
και φυσικά με πεδίο ορισμού το C και σύνολο τιμών το P.
Dκ:C→P
Στην περίπτωση που περιγράψαμε παραπάνω, έχουμε το ίδιο κλειδί κ και
για την κρυπτογράφηση και για την αποκρυπτογράφηση, οπότε πρόκειται για
συμμετρικό κρυπτοσύστημα. Στην περίπτωση ενός κρυπτοσυστήματος δημοσίου
κλειδιού, θα είχαμε συναρτήσεις Ep και Dd, όπου με p συμβολίζουμε το δημόσιο
κλειδί και με d το ιδιωτικό.
Έστω ότι θέλουμε να περιγράψουμε μία επίθεση σε ένα κρυπτοσύστημα με
μαθηματικούς ορισμούς. Οι επιθέσεις γίνονται με τη χρήση κάποιων δεδομένων
που έχουν υποκλαπεί και είναι είτε αρχικό κείμενο ή κρυπτογραφημένο είτε
συνδυασμός τους, όπως περιγράψαμε παραπάνω.
Θεωρούμε τις συναρτήσεις F, G και H με n μεταβλητές η κάθε μία. Επίσης
έχουμε ένα κρυπτογραφικό σύστημα Ε και μία σταθερή ροή από αρχικά κείμενα
P1,P2,…Pn και κρυπτογραφημένα κείμενα C1,C2,…Cn. Μία επίθεση στο Ε, με τη
χρήση της G, με βάση ότι ισχύει η υπόθεση F και που έχει σαν αποτέλεσμα το Η
με πιθανότητα p, είναι ένας αλγόριθμος Α που έχει το ζεύγος f και g σαν είσοδο
και έξοδο το h.
Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα p να έχουμε h=H(P1,P2,…Pn), αν f=F(P1,P2,…
Pn) και g=G(E1(P1),E2(P2),…En(Pn)). Η πιθανότητα εξαρτάται από την κατανομή
του διανύσματος (Κ, P1,P2,…Pn).
Η επίθεση είναι ασήμαντη αν υπάρχει μία πιθανότητα τουλάχιστον p να
υπολογιστεί η h=H(P1,P2,…Pn), αν f=F(P1,P2,…Pn) και g=G(C1,C2,…Cn), όπου τα
C1,C2,…Cn είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στα διάφορα κρυπτογραφημένα
κείμενα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα P1,P2,…Pn. Με άλλα λόγια η
επίθεση είναι ασήμαντη αν δεν χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις E1(P1),E2(P2),…
En(Pn).
Να προσθέσουμε ότι η επίθεση είναι ενός κρυπτογραφημένου κειμένου αν
n=1, δύο κρυπτογραφημένων κειμένων αν n=2 κοκ.
Μία άλλη μαθηματική έννοια η οποία θα συναντήσουμε και αργότερα είναι
η έννοια της μονόδρομης συνάρτησης (one-way function). Μία συνάρτηση f
είναι μονόδρομη αν είναι σχετικά «εύκολο» να υπολογιστούν τα f(x), για κάθε x,
αλλά για τον υπολογισμό των x=f-1(y), υπάρχουν υπολογιστικές δυσκολίες.
Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε Χ={1, 2, 3, …16} και f(x)=rx, για κάθε x,
όπου rx είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του 3x με το 17 (3x=f(x)mod17). Έχουμε
δηλαδή τον παρακάτω πίνακα τιμών:
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Αν μας δώσουν έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 16 είναι σχετικά εύκολο να
βρεθεί το f(x). Χωρίς όμως τον παραπάνω πίνακα δύσκολα μπορεί να βρούμε το
c, αν μας δώσουν κάποιο f(c). Για μία συνάρτηση με μεγαλύτερους αριθμούς τα
πράγματα θα δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο.
Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε κάποιους τυχαίους πρώτους, πχ p=48611
και q=53993 και σχηματίσουμε τον n=pq=2624653723 και έχουμε τη συνάρτηση
f(x)=rx, με rx το υπόλοιπο της διαίρεσης του x3 με το n, η f είναι και αυτή
μονόδρομη. Ένας πρώτος αριθμός είναι ένας ακέραιος, μεγαλύτερος του 1, που
οι μόνοι διαιρέτες του είναι ο εαυτός του και το 1. Πράγματι είναι εύκολο να
υπολογιστεί το f(x), αλλά για τον υπολογισμό του αντίστροφου υπάρχει
υπολογιστικό πρόβλημα. Για να επιλυθεί το πρόβλημα θα πρέπει να υπολογιστεί
η modular κυβική ρίζα modulo n. Αν δε γνωρίζουμε τους παράγοντες του n,
αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Αντίθετα η γνώση των παραγόντων p και q,
μας οδηγεί άμεσα στην εύρεση του αντίστροφου.
Ένα άλλο παράδειγμα μονόδρομων συναρτήσεων είναι και οι συναρτήσεις
one-way trapdoor. Αυτές έχουν το επιπλέον χαρακτηριστικό ότι αν μας δοθεί
κάποια παραπάνω πληροφορία, γίνεται εύκολο να υπολογιστούν τα x με
δοσμένα τα f(x). Το παράδειγμα που δώσαμε παραπάνω με το γινόμενο p και q,
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα συνάρτησης one-way trapdoor.
Τέλος έχουμε και τις μονόδρομες συναρτήσεις hash (hash functions) [Pre93],
οι οποίες είναι και αυτές ένα είδος μονόδρομων συναρτήσεων. Τα γενικά
χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:
•

Η είσοδος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκους.

•

Η έξοδος είναι συγκεκριμένου μεγέθους.

•

Είναι μονόδρομη συνάρτηση.

•

Είναι υπολογιστικά αδύνατον να βρεθούν δύο x και y, με Ε(x)=Ε(y)
(είναι δηλαδή 1-1).

Οι συναρτήσεις hash συναντιούνται στους αλγόριθμους MD2, MD5 και
SHA. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ψηφιακές υπογραφές, αφού γενικά
είναι γρηγορότερες από τους αλγόριθμους ψηφιακών υπογραφών. Το μήκος των
αποτελεσμάτων τους καθορίζουν και την ασφάλεια και την απόδοση του
συστήματος, αφού όπως είπαμε οι hash-functions, έχουν αποτέλεσμα σταθερού
μήκους. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να υπολογίζει το αποτέλεσμα της
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συνάρτησης hash, για ένα έγγραφο και να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα σαν
ψηφιακή υπογραφή.
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1.7 Κρυπτοσυστήματα
1.7.1 Κρυπτοσυστήματα Stream

1.7.1.1 Γενικά
Ένα κρυπτοσύστημα stream είναι ένας συμμετρικός αλγόριθμος
κρυπτογράφησης που συνήθως είναι εξαιρετικά γρήγορος. Τα stream
κρυπτοσυστήματα συνήθως ενεργούν σε μικρά μέρη από τα αρχικά δεδομένα,
συνήθως κρυπτογραφούν bit προς bit, αντίθετα από τα κρυπτοσυστήματα block
που κρυπτογραφούν το αρχικό κείμενο σε μεγαλύτερα κομμάτια. Κάθε stream
κρυπτοσύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν block, αν και ο stream
σχεδιασμός υπερέχει σε ταχύτητα από τον block. [Rob95a]
Τα stream κρυπτοσυστήματα συνήθως εφαρμόζονται γρηγορότερα στο
hardware αφού έχουν μικρότερη πολυπλοκότητα στα κυκλώματά τους. Επίσης
σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η χρήση τους, όπως σε περιπτώσεις
για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες όπου η επεξεργασία γίνεται ανά
χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της λήψης των δεδομένων. Επιπλέον, για
προφανείς λόγους, τα stream κρυπτοσυστήματα είναι ιδανικά σε περιπτώσεις
οπού δεν υπάρχει χώρος για buffering. Να σημειώσουμε ότι όταν η πιθανότητα
αναμετάδοσης λαθών είναι αρκετά μεγάλη τα stream κρυπτοσυστήματα
υπερέχουν των υπολοίπων.
Το κρυπτοσύστημα αναπαράγει μία σειρά από κλειδιά (keystream) και σε
συνδυασμό με το αρχικό κείμενο, συνήθως με την πράξη XOR σε επίπεδο bit,
δημιουργείται το κρυπτογραφημένο κείμενο. Η δημιουργία του keystream, μπορεί
να είναι ανεξάρτητη από το αρχικό κείμενο και το κρυπτογραφημένο
(συγχρονισμένα stream κρυπτοσυστήματα), ή μπορεί να εξαρτάται από τα
δεδομένα και την κρυπτογράφησή τους (αυτό-συγχρονισμένο). Τα περισσότερα
κρυπτοσυστήματα είναι συγχρονισμένα και stream.
Γενικά υπάρχει μεγάλος όγκος θεωρίας για τα stream κρυπτοσυστήματα
και διάφορες σχεδιαστικές αρχές έχουν προταθεί και αναλυθεί. Παρ’ όλα αυτά,
τα stream κρυπτοσυστήματα που έχουν προταθεί, και έχουν αναλυθεί και
σχεδιαστεί πλήρως, είναι πολύ λίγα για το κοινό. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι
τα περισσότερα stream κρυπτοσυστήματα που χρησιμοποιούνται, κρατούνται
μυστικά για λόγους ασφαλείας. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξει
αύξηση στα προτεινόμενα κρυπτοσυστήματα stream.
Τα περισσότερα stream κρυπτοσυστήματα βασίζονται στη μεθοδολογία
του One Time Pad, που θα δούμε αμέσως παρακάτω, ή είναι μικρές παραλλαγές
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του. Τα σύγχρονα stream κρυπτοσυστήματα, παρ’ όλα αυτά δεν μπορούν να
φτάσουν τη θεωρητικά αποδειγμένη ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει το One
Time Pad.

1.7.1.2 One Time Pad ή Κρυπτοσύστημα Vernam
Το One Time Pad (OTP) ή κρυπτοσύστημα Vernam [Ver26], είναι ένα
μαθηματικά άτρωτο σύστημα αν και εμπορικά δεν είναι πρακτικό. Πρόκειται για
ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα, οπού το αρχικό κείμενο, το κρυπτογραφημένο
και τα κλειδιά είναι σειρές (πχ. από bytes), μήκους m, και η συνάρτηση Eκ(P),
είναι το άθροισμα ή το XOR, των κ και P. Για τα κρυπτοσυστήματα One Time
Pad, μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν μόνο ασήμαντες επιθέσεις με
μαθηματικό τρόπο.
Συμβατικά, το αρχικό κείμενο αναπαριστάται σε δυαδική μορφή. Τα
συνηθισμένα μέσα είναι να αναπαρασταθεί το κάθε γράμμα της αλφαβήτου με
έναν αριθμό και να γραφτεί στη συνέχεια σαν δυαδικός με ένα καθορισμένο
αριθμό ψηφίων. Τα γράμματα της αλφαβήτου μπορούν να αναπαρασταθούν με
αριθμούς ανάμεσα στο 0 και το 25 (δυαδικά πενταψήφιους αριθμούς), δηλαδή
να γραφούν σαν δυαδικοί αριθμοί, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
A
B
C
00000 00001 00010

D
E
F
00011 00100 00101

G
H
… Ζ
00110 00111 … 11001

Το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθεί ένα κλειδί που θα είναι μία
τυχαία ακολουθία από 1 και 0 με τον ίδιο αριθμό ψηφίων όπως το μήνυμα. Στο
αρχικό μήνυμα στη συνέχεια, εφαρμόζεται η πράξη XOR με το κλειδί και έτσι
δημιουργείται το κρυπτογραφημένο μήνυμα.
Αρχικό κείμενο P
Κλειδί Κ
Κρυπτογραφημένο
κείμενο C

00011
Αν τα ψηφία των P και K είναι ίδια δίνουν
01110
αποτέλεσμα 0 και αν είναι διαφορετικά δίνουν
01101
αποτέλεσμα 1.

Από τη στιγμή που η παραγωγή των κλειδιών είναι πραγματικά τυχαία,
όλα τα κρυπτογραφημένα κείμενα είναι εξίσου πιθανόν να προκύψουν. Ένα
συμπέρασμα από αυτό είναι ότι για ένα δοσμένο κρυπτογραφημένο κείμενο
κάθε δυνατόν αρχικό κείμενο είναι εξίσου πιθανόν να προκύψει και αυτό
σημαίνει ότι κάποιος που δε γνωρίζει το κλειδί δεν έχει πιθανότητες να σπάσει
τον κώδικα.
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Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιηθεί το κλειδί κ περισσότερες από μία
φορές, το one time pad, σταματάει να είναι ασφαλές (γι’ αυτό εξάλλου
ονομάζεται και one time). Ασφαλές κρυπτοσύστημα είναι αυτό στο οποίο όλες
οι επιθέσεις είναι ασήμαντες.

Παράδειγμα:
L
O
N
D
O
N
C
A
L
L
I
N
G
Κείμενο: 01011 01110 01101 00011 01110 01101 00010 00000 01011 01011 01000 01101 00110
Κλειδί: 01001 10010 11101 01110 00100 01010 00110 01001 10110 11101 00010 01011 01001
Κρ.Κειμ: 00010 11100 10000 01101 01010 00111 00100 01001 11101 10110 01010 00110 01111
Κρυπτογραφημένο κείμενο:
00010111001000001101010100011100100010011110110110010100011001111
Για την αποκωδικοποίηση, απλά εφαρμόζουμε πάλι την πράξη XOR
ανάμεσα στο κλειδί και το κρυπτογραφημένο κείμενο.
Τα τυχαία νούμερα μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν από μία
γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθμών, αλλά τα κλειδιά που δημιουργούνται με αυτό
τον τρόπο, είναι εύθραυστα, εξαιτίας της ψευδοτυχαιότητάς τους..
Για την παραγωγή ενός πραγματικά τυχαίου κλειδιού, είναι καλύτερα να
χρησιμοποιηθεί η μέτρηση ενός κβαντικού φαινόμενου με μηχανικούς τρόπους,
και με αυτό τον τρόπο να αναπαραχθεί μία ακολουθία από 1 και 0. Αυτό θα
σήμαινε ότι θα είχαμε ένα πραγματικά τυχαίο γεγονός και κατά συνέπεια και ένα
πραγματικά τυχαίο κλειδί.
Το One Time Pad χρησιμοποιήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκόσμιου Πόλεμου, αν και το γεγονός ότι χρειαζόταν κλειδιά με μήκος όσο το
αρχικό κείμενο δημιούργησε διάφορα πρακτικά προβλήματα.

1.7.1.3 Linear Feedback Shift Registers
Οι καταχωρητές Linear Feeback Shift (LFSR) είναι μηχανισμοί για την
δημιουργία σειράς από δυαδικά bits. Αυτοί οι καταχωρητές, όπως φαίνεται και
στο σχήμα αποτελούνται από μία ακολουθία κελιών, η τιμή των οποίων
καθορίζεται από ένα αρχικό διάνυσμα, το οποίο χρησιμεύει σαν κλειδί. Η
- 29 -

Κεφάλαιο 1ο: Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

συμπεριφορά του καταχωρητή καθορίζεται από ένα μετρητή (στο υλικό αυτός ο
μετρητής πολλές φορές μπορεί να είναι και ένα «ρολόι»). Σε κάθε στιγμή, τα
περιεχόμενα των κελιών μεταφέρονται δεξιά κατά μία θέση, και το αποτέλεσμα
της πράξης XOR ενός υποσύνολου των κελιών τοποθετείται στο πιο αριστερό
κελί, που έχει μείνει κενό. Συνήθως έχουμε έξοδο ενός bit [GC89].

Σχήμα 1.7.1.3.1 Linear Feedback Shift Register

Οι LFSR είναι γρήγοροι και εύκολοι στην υλοποίηση και σε υλικό και σε
λογισμικό. Μπορούν εύκολα να μεταβληθούν και τα αποτελέσματα που δίνουν
έχουν καλή στατιστική απόδοση. Πρόβλημα υπάρχει μόνο αν χρησιμοποιηθεί
μόνο ένας LFSR, αφού αυτός μπορεί να «σπάσει» μαθηματικά, γι’ αυτό και
συνήθως χρησιμοποιούνται πολλοί και σε συνδυασμούς.
Ένα shift register cascade είναι ένα σύνολο από LFSR, συνδεμένους
μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που η συμπεριφορά του κάθε LFSR, να εξαρτάται
από τη συμπεριφορά του προηγούμενού του. Αυτό γίνεται αν ένας LFSR
καθορίζει τη συμπεριφορά του ρολογιού του επόμενου LFSR. Αυτός ο
συνδυασμός θεωρείται ότι προσφέρει πολύ καλή ασφάλεια. [GC89]
Ο shrinking generator, που αναπτύχθηκε από τους Coppersmith,
Krawczyk και Mansour [CKM94], είναι ένας stream αλγόριθμος που βασίζεται σε
μία απλή συνεργασία στις εξόδους δύο LFSR. Τα bits της μίας εξόδου
χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν αν τα bits της δεύτερης εξόδου, θα
χρησιμοποιηθούν ή όχι για τη δημιουργία ολόκληρου του keystream. Ο shrinking
generator είναι απλός και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και σε μικρά και σε
μεγάλα συστήματα, ενώ δίνει καλά χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ένα
μειονέκτημά του είναι το αποτέλεσμά του μπορεί να μην είναι συνεχές, εκτός αν
ληφθούν προφυλάξεις γι’ αυτό.
Μία διαφοροποίηση του παραπάνω αλγορίθμου είναι και ο self-shrinking
generator [MS95b], οπού αντί να χρησιμοποιείται η έξοδος του ενός LFSR για να
ελαχιστοποιήσει την έξοδο του άλλου, χρησιμοποιείται η έξοδος του ενός LFSR
για να αποσπάσει bits από την ίδια έξοδο. Αυτή η μέθοδος δεν έχει
κρυπταναλυθεί ακόμα.
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1.7.1.4 Διάφορα Stream Ciphers
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός stream κρυπτοσυστημάτων, που έχουν
προταθεί, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός που έχει υλοποιηθεί σε εξειδικευμένα
προϊόντα σε όλο τον κόσμο, αν και το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε αυτά [Rob95a].
Πολλά από αυτά βασίζονται στα LFSR, αφού είναι δύσκολο να
κρυπταναλυθούν και επίσης η ασφάλεια που προσφέρουν είναι μετρήσιμη.
Ο Rueppel πρότεινε το διαχωρισμό των stream κρυπτοσυστημάτων, σε
τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τον σχεδιασμό τους [Rue92]. Αυτές είναι:
•

Information – theoretic. Όπως και το One Time Pad

•

System – theoretic. Σχεδιάζεται το κρυπτοσύστημα, έχοντας υπ’
όψιν όλες τις γνωστές επιθέσεις. Παρ’ όλο που δεν υπάρχει γνώση
για τη μελλοντική κρυπτανάλυση και κατά πόσο ένα σημερινό
κρυπτοσύστημα, θα μπορεί να αντέξει σε μελλοντικές επιθέσεις,
αυτό το είδος σχεδίασης είναι το πιο κοινό.

•

Complexity – theoretic. Κατά τη σχεδίαση σχετίζεται η δυσκολία
διάσπασης του συστήματος με την επίλυση μερικών δύσκολων
προβλημάτων [BM84] [BBS86]. Στην πράξη είναι μάλλον αργή και μη
πρακτική μέθοδος.

•

Randomized. Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα σύστημα ανθεκτικό σε
κάθε επίθεση, με πρακτικά μέσα, αντί να είναι ανθεκτικό σε μία
επίθεση που θεωρητικά κρατάει επ’ άπειρον.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα stream cipher, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με
την system-theoretic προσέγγιση, είναι το Software-optimized Encryption
Algorithm. (SEAL). Ο SEAL σχεδιάστηκε από τους Rogaway και Coppersmith το
1993 [RC93]. Είναι ένα γρήγορο κρυπτοσύστημα για 32-bit μηχανές και κάνει
χρήστη του αλγόριθμου Secure Hash.
Ένα άλλο κρυπτοσύστημα που είναι τόσο system-theoretic, όσο και
complexity-theoretic, είναι ένας αλγόριθμος που σχεδιάστηκε από τους Aiello,
Rajagopalan και Venkatesan [ARV95]. Γνωστό και σαν VRA, είναι ουσιαστικά μία
γεννήτρια ψευδο-τυχαίων αριθμών.
Τέλος ο RC4, είναι ένας αλγόριθμος του Rivest, για stream
κρυπτοσυστήματα. Είναι ένα stream κρυπτοσύστημα που παράγει κλειδιά
διαφόρων μεγεθών και χρησιμοποιεί πράξεις σε επίπεδο byte. Οι αναλύσεις
δείχνουν ότι το σύστημα αντέχει σε επιθέσεις ενώ απαιτούνται οχτώ με δεκαέξι
πράξεις για κάθε byte που παράγεται. Επίσης, ο RC4, είναι πολύ γρήγορος σε
ταχύτητα σε λογισμικό, γι΄ αυτό και χρησιμοποιείται συνήθως για την
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κρυπτογράφηση αρχείων σε προϊόντα όπως το RSA SecurPC, αλλά και για την
ασφάλεια στο Internet και συγκεκριμένα στη χρήση SSL πρωτοκόλλων.

1.7.2 Block κρυπτοσυστήματα

1.7.2.1 Γενικά
Ένα block κρυπτοσύστημα μετατρέπει ένα κομμάτι (block) δεδομένων
αρχικού κειμένου σε ένα κομμάτι κρυπτογραφημένου κειμένου του ίδιου
μεγέθους. Αυτή η μετατροπή γίνεται με τη χρήση ενός κλειδιού, το οποίο το δίνει
ο χρήστης. Η κρυπτογράφηση γίνεται με την αντίστροφη διαδικασία,
χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί.
Το σταθερό μέγεθος που έχουν τα blocks ονομάζεται block size και για
πολλά κρυπτοσυστήματα αυτό είναι 64 bits. Καθώς διαφορετικά blocks αρχικού
κειμένου, αντιστοιχίζονται σε διαφορετικά blocks κρυπτογραφημένου κειμένου,
ώστε να υπάρξει μοναδική αποκρυπτογράφηση, ένα τέτοιο σύστημα προσφέρει
τη μετάθεση του συνόλου όλων των πιθανών μηνυμάτων. Αυτή η μετάθεση
εξαρτάται από το μυστικό κλειδί.
Ένα επαναλαμβανόμενο block κρυπτοσύστημα (itetated block cipher),
κρυπτογραφεί ένα κομμάτι αρχικού κειμένου με μία διαδικασία που να έχει
μερικούς γύρους. Σε κάθε γύρο, γίνονται οι ίδιοι μετασχηματισμοί (round
functions), με τη χρήση ενός υπό-κλειδιού (subkey). Το σύνολο υπό-κλειδιών
συνήθως προέρχονται από το μυστικό κλειδί που δίνει ο χρήστης.
Ο αριθμός των γύρων, σε ένα επαναλαμβανόμενο block κρυπτοσύστημα,
εξαρτάται από το επιθυμητό επίπεδο ασφάλεια αλλά και της απόδοσης του
συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση των γύρων βελτιώνει την
ασφάλεια, αλλά το σύστημα γίνεται μεγάλο σε όγκο και αργό σε ταχύτητα.
Τα κρυπτοσυστήματα Feistel (ή αλλιώς DES-like) είναι ειδικές
περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων block κρυπτοσυστημάτων, όπου το
κρυπτοσύστημα υπολογίζεται από το αρχικό κείμενο, επαναλαμβάνοντας τους
ίδιους μετασχηματισμούς με την ίδια round function. [Fei73]
Σε ένα τέτοιο κρυπτοσύστημα, το κείμενο κρυπτογραφείται αφού
χωριστεί σε δύο μισά. Ο μετασχηματισμός round function f, εφαρμόζεται στο
ένα μισό χρησιμοποιώντας ένα υπό-κλειδί και στη συνέχεια στην έξοδο του f,
εφαρμόζεται η πράξη XOR με το άλλο μισό του κειμένου. Στη συνέχεια τα δύο
μισά ανταλλάσσονται και σε κάθε γύρο επαναλαμβάνεται η διαδικασία, εκτός
από τον τελευταίο όπου δεν υπάρχει ανταλλαγή θέσεων.
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Ένα πλεονέκτημα του Feistel είναι ότι η κρυπτογράφηση και η
αποκρυπτογράφηση είναι σχεδόν όμοιες σαν διαδικασίες, αν και τα υπό-κλειδιά
χρησιμοποιούνται με ανάποδη σειρά στην αποκρυπτογράφηση.

1.7.2.2 DES
Ο αλγόριθμος DES (Data Encryption Standard), είναι ένα block σύστημα
κρυπτογράφησης που προτάθηκε και καθορίστηκε από την κυβέρνηση των
Ηνωμένων Πολιτειών το 1977, σαν μία επίσημη σταθερά. Η πρώτη του
υλοποίηση έγινε από την IBM. Ο DES έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη
στιγμή της έκδοσής του και είναι από τους πιο γνωστούς και διαδεδομένους
αλγόριθμους κρυπτογράφησης [NIS80], [ANS83].
Ο DES είναι ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα. Όταν χρησιμοποιείται στις
επικοινωνίες, και ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να γνωρίζουν το ίδιο
μυστικό κλειδί, που χρησιμοποιείται και για την κρυπτογράφηση και την
αποκρυπτογράφηση. Ο DES μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από έναν
χρήστη για την αποθήκευση αρχείων σε κρυπτογραφημένη μορφή.
Χρησιμοποιούνται blocks μεγέθους 64 bits και κλειδί μεγέθους 56 bits για
την κρυπτογράφηση. Στην ουσία πρόκειται για ένα Feistel κρυπτοσύστημα που
υλοποιείται σε 16 γύρους. Αρχικά ήταν σχεδιασμένο για υλοποίηση κατευθείαν
σε υλικό. [ISO92]
Δεν έχει ακόμα βρεθεί τρόπος να κρυπταναλυθεί ο DES, παρά τις
προσπάθειες πολλών ερευνητών για πολλά χρόνια. Η προφανής μέθοδος
επίθεσης είναι η επίμονη χρήση διαφόρων κλειδιών, κάτι το οποίο θα απαιτούσε
255 βήματα.
Αρχικά είχε γίνει η υπόθεση ότι κάποιος «εχθρός» με άπειρους
οικονομικούς πόρους [DH77], θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σύστημα ειδικά
σχεδιασμένο για να διασπαστεί ο DES. Αργότερα ο Hellman [Hel80], παρουσίασε
ένα σύστημα ανταλλαγής επεξεργαστικού χρόνου με μνήμη, που θα βοηθούσε
να μειωθεί ο χρόνος πράξεων. Αυτή η έρευνα έφερε αμφιβολίες για την ασφάλεια
του DES. Είχε γίνει και η υπόθεση ότι η NSA σκόπιμα έκανε τον DES αδύναμο.
Παρ’ όλα αυτά όμως δεν έχει βρεθεί ακόμα τρόπος να σπάσει ο DES. Το κόστος
για τη δημιουργία ενός υπολογιστή για την διάσπαση του (σε περίπου 3,5 ώρες)
εκτιμήθηκε στο ένα εκατομμύριο δολάρια [Wie94], [Wie98].
Η πρώτη επίθεση στον DES, που ήταν καλύτερη από την εξαντλητική
αναζήτηση κλειδιού, προτάθηκε από τους Biham και Shamir [BS91a] [BS93a]
[BS93b], με τη χρήση της διαφορικής κρυπτανάλυσης. Αυτή η επίθεση απαιτούσε
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2 επιλεγμένα (από τον επιτιθέμενο) αρχικά κείμενα. Η επίθεση παρ’ όλο που
θεωρητικά έφερε επανάσταση, πρακτικά δεν είναι εφαρμόσιμη, λόγω των
μεγάλων απαιτήσεων σε δεδομένα.
Πιο πρόσφατα ο Matsui [MY92], [Mat93], [Mat94] δημιούργησε ένα άλλο
είδος επίθεσης, τη γραμμική κρυπτανάλυση. Ένα κλειδί του DES, μπορεί να
βρεθεί με την ανάλυση 243 γνωστών αρχικών κειμένων. Προφανώς και αυτή η
επίθεση είναι μη εφαρμόσιμη.
Γενικά ο DES, θεωρείται ένας σταθερός και ασφαλής αλγόριθμος. Μία
παραλλαγή του είναι ο τριπλός DES, κατά τον οποίο εφαρμόζεται τρεις φορές ο
DES και χρησιμοποιεί τρία κλειδιά [Bih95] [KR96] [MH81] Ανάλογα με την
παραλλαγή του τριπλού DES, τα κλειδιά αυτά μπορεί να είναι τελείως
ανεξάρτητα μεταξύ τους, ίδια το πρώτο και το τρίτο και ανεξάρτητο με το
δεύτερο ή όλα ίδια. Στην τελευταία περίπτωση ο τριπλός DES ταυτίζεται με το
DES.
Μία άλλη παραλλαγή του DES είναι ο DESX, από τον Rivest, ο οποίος
προσθέτει 64 bits κλειδιού στα οποία εφαρμόζεται η πράξη XOR με το αρχικό
κείμενο και με την έξοδο του DES. Ο DESX, παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας
σε διαφορική και γραμμική κρυπτανάλυση [RK96], [Rog96].

1.7.2.3 Διάφορα block κρυπτοσυστήματα
Έχουν προταθεί διάφορα block κρυπτοσυστήματα, τα περισσότερα των
οποίων είναι παραλλαγές του DES ή σχεδιάστηκαν για να αντικαταστήσουν τον
DES. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα FEAL, IDEA, SAFER, Skipjack, Blowfish,
RC2, RC5 και RC6, τα οποία θα δούμε αμέσως παρακάτω.
Ο αλγόριθμος Fast Data Encipherment Algorithm (FEAL) προτάθηκε από
τους Shimizu και Miyagucki σαν εναλλακτική λύση έναντι στο DES [SM88].
Αρχικά ήταν ένα κρυπτοσύστημα τεσσάρων γύρων (με όνομα FEAL-4), με
μέγεθος block 64 bits και κλειδί 64 bit και σχεδιάστηκε για υψηλή απόδοση στο
λογισμικό. Σύντομα όμως κάποιες επιθέσεις ανακοινώθηκαν οι οποίες
απαιτούσαν μόλις 20 επιλεγμένα αρχικά κείμενα [Mur90]. Ανάλογες
κρυπταναλύσεις και στον FEAL-8 (έκδοση με οχτώ γύρους), οδήγησαν τους
ερευνητές να δημιουργήσουν μία νέα έκδοση την FEAL-N, στην οποία το Ν ήταν
ο αριθμός των γύρων. Παρουσιάστηκαν τότε διαφορικές κρυπταναλυτικές
επιθέσεις που θα μπορούσαν να διασπάσουν τον FEAL-N για Ν μέχρι 31 [BS91b].
Το 1994, οι Ohta και Aoki παρουσίασαν μία γραμμική κρυπταναλυτική επίθεση
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για τον FEAL-8 που απαιτούσε 2 γνωστά αρχικά κείμενα [OA94]. Γενικά ο FEAL
θεωρείται μη ασφαλής αλγόριθμος [KR95a].
Ο αλγόριθμος International Data Encryption Algorithm (IDEA), αντίθετα,
θεωρείται πιο ασφαλής και είχε καλύτερη τύχη [LMM92] [LRW92]. Δημιουργήθηκε
και παρουσιάστηκε από τους Lai και Massey [LM91] και σήμερα χρησιμοποιείται
σαν υποσύστημα στην εφαρμογή PGP (Pretty Good Privacy). Είναι ένα
επαναλαμβανόμενο block κρυπτοσύστημα, που χρησιμοποιεί blocks των 64 bit
και κλειδί των 128 bit σε οχτώ γύρους. Η αποκρυπτογράφηση χρησιμοποιείται
με τον ίδιο τρόπο με την κρυπτογράφηση.
Μία από τις αρχές στη σχεδίαση του IDEA, ήταν να είναι αρκετά δυνατός
αλγόριθμος για επιθέσεις διαφορικής κρυπτανάλυσης. Γενικά ο IDEA θεωρείται
αρκετά ανθεκτικός σε αυτήν, όπως και στη γραμμική κρυπτανάλυση. Γενικά δεν
υπάρχει κάποια γνωστή αλγεβρική αδυναμία στον IDEA. Η μόνη αδυναμία που
ανακαλύφτηκε ήταν ένα σύνολο από 251 αδύναμα κλειδιά, η χρήση των οποίων
θα μπορούσε να βρεθεί σχετικά εύκολα [DGV94]. Στο σύνολο όμως των 2128
κλειδιών αυτά τα αδύναμα κλειδιά θεωρούνται ασήμαντα.
Η διαδικασία είναι κάπως περίπλοκη καθώς χρησιμοποιούνται υπόκλειδιά που δημιουργούνται από το κλειδί, για να γίνει κάποια σειρά από
πράξεις modular αριθμητικής και XOR στα κομμάτια του 64-bit αρχικού
κειμένου. Για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται συνολικά πενήντα δύο
υπό-κλειδιά των 16-bit. Αυτά παράγονται από το υπό-κλειδί των 128-bit, ως
εξής:
•

Το κλειδί των 128-bit χωρίζεται σε οχτώ κλειδιά των 16-bit που
είναι τα πρώτα οχτώ υπό-κλειδιά

•

Τα ψηφία του κλειδιού των 128-bit μετατοπίζονται 25 bits στα
αριστερά για να δημιουργήσουν ένα νέο κλειδί που χωρίζεται στα
επόμενα οχτώ 16-bitα υπό-κλειδιά.

Το δεύτερο βήμα επαναλαμβάνεται μέχρι να δημιουργηθούν 52 υπόκλειδιά. Για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται modular πολλαπλασιασμός, με
το υπόλοιπο του 216+1 και πρόσθεση με το υπόλοιπο του 216. To 64-bitο block
αρχικού κειμένου, χωρίζεται σε τέσσερα κομμάτια των 16-bit, που θα
ονομάσουμε p1, p2, p3 και p4. Τα υπό-κλειδιά είναι τα s1, s2, s3 … s52. Η
κρυπτογράφηση γίνεται σε οχτώ γύρους όπου κάθε φορά γίνονται τα παρακάτω
βήματα:
p1 x s1 → d1
p2 + s2 → d2
p3 + s3 → d3
p4 x s4 → d4
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d1 XOR d3 → d5
d2 XOR d4 → d6
d5 x s5 → d7
d6 + d7 → d8
d8 x s6 → d9
d7 + d9 → d10
d1 XOR d9 → d11
d3 XOR d9 → d12
d2 XOR d10 → d13
d4 XOR d10 → d14

Μετά από αυτή τη διαδικασία τα blocks d12 και d13, ανταλλάσσονται
έτσι ώστε τα d11, d13, d12 και d14 (με αυτή τη σειρά) να χρησιμοποιηθούν σαν
είσοδος στον επόμενο γύρο, μαζί με τα επόμενα έξι υπό-κλειδιά. Τα τελευταία
τέσσερα blocks της εξόδου, c1, c2, c3 και c4, ξαναενώνονται για να
δημιουργήσουν τα 64-bits κρυπτογραφημένου κειμένου.
Η διαδικασία της αποκρυπτογράφησης χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια
ακολουθία πράξεων συνεχόμενων 64-bitων blocks κρυπτογραφημένου κειμένου,
αλλά
με
διαφορετικό
σύνολο
υπό-κλειδιών.
Τα
υπό-κλειδιά
αποκρυπτογράφησης υπολογίζονται σαν modular αντίθετοι ή αντίστροφοι των
υπό-κλειδιών κρυπτογράφησης.
Ένας άλλος αλγόριθμος που προτάθηκε πάλι από τον Massey το 1993,
για τη Cylink Corporation [Mas93], είναι ο Secure and Fast Encryption Routine
(SAFER). Είναι ένας αλγόριθμος σε επίπεδο bites, με μέγεθος block 64 bit και
κλειδί 64 bit (σε μία έκδοση). Ο αριθμός των γύρων μεταβάλλεται, αν και
συνήθως προτείνονται από 6 μέχρι 10 γύροι. Ο SAFER διαφέρει κάπως από τους
υπόλοιπους αλγόριθμους, αφού χρησιμοποιούνται πράξεις σε bytes. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε smart cards που έχουν περιορισμένη ικανότητα σε
υπολογισμούς. [Mas93]
Αρχικά ο SAFER χρησιμοποιούσε κλειδί 64 bits (έκδοση SAFER K-64),
αλλά αργότερα σχεδιάστηκε για κλειδί 128 bits (SAFER K-128) αφού ο Knudsen
[Knu93] [Knu95] ανακάλυψε μία αδυναμία στη δημιουργία κλειδιών του SAFER K64. Αργότερα βγήκαν οι βελτιωμένες εκδόσεις SAFER SK-64 και SAFER SK-128.
Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η SAFER SK-40, που χρησιμοποιεί κλειδί των 40
bits σε πέντε γύρους και έχει αυξημένη ταχύτητα σε κρυπτογράφηση. Οι αρχικές
έρευνες έδειξαν ότι ο SAFER, είναι ασφαλής για διαφορικές και γραμμικές
κρυπταναλυτικές επιθέσεις αν ο αριθμός των γύρων είναι μεγαλύτερος των έξι.
Κάποια άλλα block κρυπτοσυστήματα που αναπτύχθηκαν ήταν και τα
RC2 και RC5. Το RC2 είναι ένα block κρυπτοσύστημα το οποίο χρησιμοποιεί
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κλειδιά διαφόρων μεγεθών και σχεδιάστηκε από τον Rivest (γι’ αυτό και τα
αρχικά του σημαίνουν Ron’s Code ή Rivest’s Cipher). Είναι πιο γρήγορος από τον
DES και το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το
μέγεθος του κλειδιού. Τα blocks έχουν μέγεθος 64 bits και είναι δύο με τρεις
φορές ταχύτερος από τον DES σε λογισμικό. Ο αλγόριθμος αυτός είναι
εμπιστευτικός ακόμα και την κυριότητά του την έχει η εταιρεία RSA Data
Security.
Μία ειδική συμφωνία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
καθορίζει ότι οι αλγόριθμοι RC2 και RC4, μπορούν μεν να εξαγθούν σε ξένες
χώρες αλλά τα κλειδιά τους πρέπει να περιοριστούν στα 40 bits. Αμερικάνικες
εταιρείες έχουν δικαίωμα να τον χρησιμοποιούν για 56 bits. Μία παραλλαγή του
RC2 επιτρέπει τη χρήση μίας επιπλέον ακολουθίας από bits (από 44 μέχρι 88 bits
σε μήκος), τη λεγόμενη salt, που αποστέλλεται με το κλειδί ώστε να μπερδευτούν
οι επιτιθέμενοι. Ο RC2 χρησιμοποιείται για εξαγωγές αντίθετα με τον DES.
Ανάλογος είναι και ο αλγόριθμος RC5 [Riv95]. Στον RC5 μπορούν να
παραμετροποιηθούν εκτός από το μέγεθος του κλειδιού, το μέγεθος του block
και ο αριθμός των γύρων. Ένα block μπορεί να είναι 32, 64 ή 128 bits, ο αριθμός
των γύρων μπορεί να είναι από 0 μέχρι 255 και το κλειδί μπορεί να είναι από 0
μέχρι 2048 bits. Αυτή η ευελιξία προσφέρει διάφορα επίπεδα σε ασφάλεια και
απόδοση [KY95] [KM96] [BK98] [Sel98].
Στον RC5 υπάρχουν τρεις ρουτίνες: η επέκταση κλειδιού, κρυπτογράφηση
και αποκρυπτογράφηση. Στην πρώτη το κλειδί που δίνει ο χρήστης επεκτείνεται
για να γεμίσει έναν πίνακα από κλειδιά των οποίων το μέγεθος εξαρτάται από
τον αριθμό των γύρων. Η κρυπτογράφηση βασίζεται στις πράξεις της
πρόσθεσης, της XOR και της rotation. Γενικά πρόκειται για έναν απλό αλγόριθμο
που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά.
Λόγω των rotations o RC5 δεν μπορεί να διασπαστεί εύκολα και αντέχει
και σε διαφορική και σε γραμμική κρυπτανάλυση. Οι Kalinski και Yin [Yin97]
ανακάλυψαν ότι ο RC5 δίνει καλά επίπεδα ασφάλειας για blocks των 64 bits και
τουλάχιστον 12 γύρους.
Ο RC6 είναι άλλο ένα block κρυπτοσύστημα που βασίζεται στον RC5 και
σχεδιάστηκε από τους Rivest, Sidney Και Yin. Πρόκειται για άλλον έναν
παραμετροποιημένο αλγόριθμο, οπού το μέγεθος του block, του κλειδιού και ο
αριθμός των γύρων είναι μεταβλητές. Μέγιστο κλειδί φτάνει τα 2040 bits. Ο RC6
σχεδιάστηκε σε μία προσπάθεια να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τον AES και
κατάφερε να είναι ανάμεσα στους πέντε καλύτερους.
Υπάρχουν δύο νέα χαρακτηριστικά στον RC6 σε σχέση με τον RC5:
περιλαμβάνει και τον πολλαπλασιασμό με έναν ακέραιο και χρησιμοποιεί
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τέσσερα b/4-bits καταχωρητές (b είναι το μέγεθος των blocks) αντί για δύο b/2bits. Ο πολλαπλασιασμός με τον ακέραιο χρησιμοποιείται για να «μπερδέψει»
καλύτερα τα δεδομένα σε κάθε γύρο ώστε να χρειάζονται λιγότεροι γύροι και να
βελτιωθεί η ταχύτητα του κρυπτοσυστήματος. Ο λόγος για τη χρήση τεσσάρων
καταχωρητών είναι περισσότερο τεχνικός παρά θεωρητικός.
Ο Skipjack είναι ένας block αλγόριθμος κρυπτογράφησης που περιέχεται
στο Clipper chip και σχεδιάστηκε από την NSA. Χρησιμοποιεί κλειδί των 80 bits
για να κρυπτογραφήσει blocks των 64 bits και «ανακατεύει» τα δεδομένα σε 32
βήματα ή γύρους. Ο Skipjack είναι πιο ασφαλής από τον DES, λόγω του
μεγέθους του κλειδιού του και του αριθμού των γύρων.
Οι λεπτομέρειες για τον Skipjack δεν ανακοινώνονται στο κοινό και γι’
αυτό τον λόγο υπάρχουν πολλές υποψίες ότι δεν είναι ασφαλής [BDK93]. Ένα
άλλο μειονέκτημά του είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε λογισμικό, αλλά
μόνο σε υλικό, από κατασκευαστές που έχουν την έγκριση της κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1995 δόθηκε στο Διαδίκτυο ανώνυμα ένας αλγόριθμος
ο S1 που κατά τον αποστολέα του ήταν ο Skipjack, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε
ποτέ. Τελικά το 1998 ο Skipjack «αποκηρύχθηκε» από την NSA.
Τέλος ο αλγόριθμος Blowfish, είναι ένα κρυπτοσύστημα 64 bit που
αναπτύχθηκε από τον Schneier [Sch93]. Είναι ένα Feistel κρυπτοσύστημα και σε
κάθε γύρο γίνεται μία μετάθεση στα δεδομένα, ανεξάρτητη από το κλειδί, καθώς
και μία αντικατάσταση, ανάλογα με τα δεδομένα και το κλειδί. Όλες οι πράξεις
βασίζονται στο XOR και στην πρόσθεση λέξεων 32 bit. Το κλειδί μπορεί να έχει
διάφορα μεγέθη (με μέγιστο 448 bits) και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υπόκλειδιών.
Αυτός ο αλγόριθμος σχεδιάστηκε ειδικά για συστήματα 32 bit και είναι
σημαντικά ταχύτερος από τον DES. Υπήρξε και ένας διαγωνισμός για την
κρυπτανάλυση του με έπαθλο χιλίων δολαρίων. Μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού
τον Απρίλη του 1995 [Sch95] ανακαλύφτηκαν διάφορες αδυναμίες σε αυτόν και
συγκεκριμένα η αδυναμία του σε διαφορική κρυπτανάλυση και στην έκδοσή του
με τρεις γύρους.

1.7.3 Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού

1.7.3.1 Γενικά
Η παραδοσιακή κρυπτογραφία βασίζεται στο γεγονός ότι τόσο ο
αποστολέας όσο και ο παραλήπτης έχουν και χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό
κλειδί. Το κεντρικό πρόβλημα σε αυτή τη μεθοδολογία είναι ότι ο αποστολέας και
ο παραλήπτης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προ-συμφωνήσουν για το κλειδί,
χωρίς όμως αυτό να το μάθει κάποιος τρίτος. Αν είναι σε διαφορετικές
- 38 -

Κεφάλαιο 1ο: Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

τοποθεσίες θα πρέπει να βρεθεί ένας ασφαλές δίαυλος επικοινωνίας, που μπορεί
να είναι ένας έμπιστος αγγελιοφόρος ή ένα ασφαλές τηλεφωνικό δίκτυο, ή
κάποια άλλη μορφή επικοινωνίας ώστε να προστατευτεί το κλειδί από
παρείσακτους. Αν κάποιος όμως μάθει για το κλειδί όλη η κρυπτογράφηση είναι
πλέον άχρηστη [Dif88].
Το 1979, οι Diffie και Hellman, παρουσίασαν την έρευνά τους στην
κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. Το σκεπτικό τους ήταν το εξής: Κάθε ένας θα
έπρεπε να έχει ένα ζεύγος κλειδιών, ένα δημόσιο (public) και ένα ιδιωτικό
(private). Το δημόσιο κλειδί όλων δημοσιεύεται και με αυτό τον τρόπο το
γνωρίζουν και όλοι. Αντίθετα το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να παραμείνει μυστικό.
Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να μοιράζονται την ίδια πληροφορία
αποστολέας και παραλήπτης και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος από τη
μεταφορά της ευαίσθητης πληροφορίας του κλειδιού. Αυτό που χρειάζεται είναι
τα δημόσια κλειδιά να συνδέονται με τους ιδιοκτήτες τους και μόνο με αυτούς.
Οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει ένα εμπιστευτικό μήνυμα χρησιμοποιώντας το
δημόσιό του κλειδί, αλλά απαιτείται ένα ιδιωτικό κλειδί για την
αποκρυπτογράφησή του.
Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού δεν χρησιμοποιείται μόνο για
κρυπτογράφηση, αλλά και για την πιστοποίηση ταυτότητας, οπότε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για ψηφιακές υπογραφές.
Όταν για παράδειγμα ο αποστολέας θέλει να στείλει κάποιο μυστικό
μήνυμα, θα πρέπει να βρει το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη, να το
χρησιμοποιήσει για κρυπτογράφηση και στη συνέχεια να το στείλει. Στη συνέχεια
ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί. Ακόμα και
κάποιος που μπορεί να έχει πρόσβαση στο κρυπτογραφημένο μήνυμα δε μπορεί
να το αποκρυπτογραφήσει.
Αν πάλι κάποιος θέλει να υπογράψει ένα έγγραφο, απλά συνδυάζει σε
έναν υπολογισμό το μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί και επισυνάπτει το
αποτέλεσμα στο έγγραφο. Αργότερα κάποιος για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα
του δημιουργού της υπογραφής, αρκεί να κάνει κάποιους άλλους υπολογισμούς
με την υπογραφή, το έγγραφο και το δημόσιο κλειδί του αποστολέα. Το
αποτέλεσμα δείχνει κατά πόσο η υπογραφή είναι γνήσια ή το έγγραφο έχει
αλλάξει ή διαβληθεί, κάτι προσθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στις ψηφιακές
υπογραφές, αν και δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ο τρόπος που άλλαξε ένα
έγγραφο και από ποιον. Οι ψηφιακές υπογραφές έχουν πλέον πολλές εφαρμογές
σε ηλεκτρονικές τράπεζες, συστήματα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών κτλ.
Τα βασικά πλεονεκτήματα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι η
αυξημένη ασφάλεια και η ευκολία στη χρήση. Τα ιδιωτικά κλειδιά δεν χρειάζεται
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να μεταφερθούν και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν γνωστά. Ο κάθε χρήστης
του συστήματος έχει την ευθύνη για το ιδιωτικό του κλειδί. Το μειονέκτημα της
μεθόδου είναι η ταχύτητα. Τα πιο πολλά συμμετρικά κρυπτοσυστήματα είναι
ταχύτερα από τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού.
Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού μπορούν να συνδυαστεί με επιτυχία
με τα συμμετρικά κρυπτοσυστήματα, ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα
αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού
για την κρυπτογράφηση ενός μυστικού κλειδιού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
τη συμμετρική κρυπτογράφηση του κυρίως μηνύματος. Τέτοια πρωτόκολλα
ονομάζονται ψηφιακοί φάκελοι.
Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη
συμμετρική κρυπτογραφία, αλλά μάλλον να τη συμπληρώσει. Εξ’ άλλου σε
μερικά κλειστά συστήματα, η συμμετρική κρυπτογραφία είναι αρκετή από μόνη
της αφού δεν απαιτείται η μεταφορά του κλειδιού. Η πρώτη χρήση
κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού ήταν για την ασφαλή ανταλλαγή κλειδιών και
ακόμα και τώρα είναι η βασική της λειτουργία.
Για την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού χρησιμοποιούνται συναρτήσεις
hash ή one-way trapdoor, τις οποίες περιγράψαμε και πιο πάνω [Pre93]. Αυτές οι
συναρτήσεις επιτρέπουν την κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί και
αποκρυπτογράφηση με ιδιωτικό. Παρακάτω θα δούμε κάποιες μεθοδολογίες
κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού και το μαθηματικό πρόβλημα που αντιστοιχεί
στην κάθε μία. Εδώ έχουμε έναν πίνακα που τις αναφέρει συνοπτικά:
Κρυπτοσύστημα
Δημοσίου Κλειδιού

Μαθηματική μέθοδος/πρόβλημα

RSA

Παραγοντοποίηση ακεραίων (η εύρεση των πρώτων
παραγόντων ενός ακεραίου)

Rabin

Παραγοντοποίηση ακεραίων
Τετραγωνική ρίζα σύνθετου modulo n (έχοντας ένα
σύνθετο αριθμό n και έναν ακέραιο α, να βρεθεί
ακέραιος x, τέτοιος ώστε x2≡α mod n)

ElGamal

Πρόβλημα Διακριτού λογαρίθμου (έχοντας έναν
ακέραιο p, μία γεννήτρια α του Ζp* και β∈ Ζp*, να βρεθεί
ο x με αx=β mod p)
Πρόβλημα Diffie – Hellman (έχοντας έναν πρώτο p,
μία γεννήτρια α του Ζp* και τα στοιχεία αα mod p και αβ
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mod p, να βρεθεί το ααβ mod p)
Merkle – Hellman

Άθροισμα υποσυνόλων (έχοντας ένα σύνολο ακεραίων
Α και έναν ακέραιο s, να βρεθεί αν ο ακέραιος είναι
άθροισμα κάποιου υποσυνόλου του Α.)

Chor – Rivest

Άθροισμα υποσυνόλων

Goldwasser – Micali

Πρόβλημα Δευτεροβάθμιου υπόλοιπου (έχοντας ένα
περιττό σύνθετο ακέραιο n, και α τέτοιο ώστε η
Ιακωβιανή τους να είναι 1, να βρεθεί αν το α είναι
τετραγωνικό υπόλοιπο Modulo n)

Blum – Goldwasser

Παραγοντοποίηση ακεραίων
Πρόβλημα Rabin

1.7.3.2 Πρωτόκολλο Diffie-Hellman
Το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών Diffie Hellman, δημιουργήθηκε από
τους Diffie και Hellman το 1976 [DH76] και εκδόθηκε στο περιοδικό “New
Directions in Cryptography”. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει σε δύο χρήστες να
ανταλλάξουν ένα μυστικό κλειδί με μη-ασφαλή τρόπο, χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος για το σύστημα.
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει δύο παραμέτρους, τις p και g. Είναι και οι
δύο δημόσιες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες του
συστήματος. Ο p είναι ένας πρώτος αριθμός και ο g (συνήθως ονομάζεται
γεννήτρια) είναι ένας ακέραιος μικρότερος του p, μέσω του οποίου μπορούν να
παράγουν στοιχεία από το 1 μέχρι το p-1, αν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του
κάποιες φορές (πχ gi) και στη συνέχεια εφαρμόσουμε τον τελεστή modulo p.
Έστω ότι αποστολέας και παραλήπτης θέλουν να συμφωνήσουν για ένα
κοινό μυστικό κλειδί με τη χρήση του Diffie Hellman. Αρχικά ο αποστολέας
παίρνει στην τύχη έναν αριθμό a και ο παραλήπτης έναν τυχαίο αριθμό b. Στη
συνέχεια χρησιμοποιούν τα g και p για τη δημιουργία των δημόσιων και
ιδιωτικών κλειδιών τους. Το δημόσιο κλειδί του αποστολέα θα είναι gamodp και
του παραλήπτη θα είναι gbmodp.
Αποστολέας και παραλήπτης ανταλλάσσουν τα δημόσια κλειδιά τους.
Στο τέλος, ο αποστολέας υπολογίζει το kab=(gb)amodp και ο παραλήπτης το
kba=(ga)bmodp. Αφού έχουμε kab=kba=k, τα δύο μέρη έχουν ένα κοινό κλειδί k.
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Το πρωτόκολλο βασίζεται στη δυσκολία να υπολογιστεί το k από τα δύο
δημόσια κλειδιά, όταν ο p είναι αρκετά μεγάλος. Ο Maurer έδειξε ότι η
κρυπτανάλυση του Diffie Hellman σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ισοδύναμη με
την επίλυση των προβλημάτων διακριτών λογαρίθμων [Mau94] [Odl84] [LL90]
[COS86] [Gor93] [GM93] [ANS94a].

Η αδυναμία του πρωτοκόλλου είναι στην επίθεση ενός ενδιάμεσου. Θα
μπορούσε για παράδειγμα να εμφανιστεί ένα τρίτο πρόσωπο που να στείλει το
δικό του δημόσιο κλειδί στη θέση του πραγματικού αποστολέα. Στη συνέχεια να
στείλει το δικό του δημόσιο κλειδί και στον αποστολέα (αντί για το δημόσιο
κλειδί του παραλήπτη) και έτσι να έχει ένα κοινό κλειδί με τον αποστολέα και
άλλο ένα με τον παραλήπτη. Στη συνέχεια είναι εύκολο να διαβάσει ή να αλλάξει
τα δεδομένα.
Ένα νέο πρωτόκολλο ήρθε να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα: το
authenticated Diffie-Hellman key agreement protocol (ή Station-to-Station – STS)
[DVW92]. Η νέα έκδοση επιτρέπει στα δύο μέρη να πιστοποιούν την ταυτότητά
τους με τη χρήση ψηφιακών ταυτοτήτων ή με πιστοποιητικά δημοσίου κλειδιού.
Συνοψίζοντας η μεθοδολογία είναι η εξής: Πριν τη χρήση του
πρωτοκόλλου, τα δύο μέρη έχουν από ένα ζεύγος δημοσίων και ιδιωτικών
κλειδιών καθώς και μία πιστοποίηση για το δημόσιο κλειδί. Ο αποστολέας
υπολογίζει μία υπογραφή για κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα και στέλνει στον
παραλήπτη το κλειδί gamodp μαζί με την υπογραφή και την πιστοποίηση. Ο
παραλήπτης ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και αν μπει κάποιος
ενδιάμεσος, δεν μπορεί να αλλάξει τις υπογραφές και γι’ αυτό το νέο αυτό
πρωτόκολλο είναι αποτελεσματικό για τις ενδιάμεσες επιθέσεις.

1.7.3.3 ElGamal
Το κρυπτοσύστημα ElGamal είναι ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού
που βασίζεται στο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου. Αποτελείται από
αλγόριθμους και για κρυπτογράφηση και για ψηφιακές υπογραφές [Elg85].
Οι παράμετροι του συστήματος, όπως και στο πρωτόκολλο Diffie –
Hellman, είναι ένας πρώτος αριθμός p και ένας ακέραιος g, που αν τον
υψώσουμε σε κάποια δύναμη modulo p, θα έχουμε ένα σύνολο αποτελεσμάτων.
Ο παραλήπτης έχει ένα ιδιωτικό κλειδί a και ένα δημόσιο y, με y=ga mod p. Αν ο
αποστολέας θέλει να στείλει ένα μήνυμα m στον παραλήπτη, θα πρέπει να
δημιουργήσει έναν τυχαίο αριθμό k, μικρότερο του p. Στη συνέχεια κάνει τους
υπολογισμούς y1=gk mod p και y2=m⊕yk. Ο αποστολέας στέλνει τα y1, y2 στον
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παραλήπτη. Με τη σειρά του ο παραλήπτης υπολογίζει το m = (y1amod p) ⊕ y2
και έχει το μήνυμα.
Ανάλογα λειτουργεί και ο αλγόριθμος που αφορά την ψηφιακή
υπογραφή, αν και διαφέρει από τον RSA. O DSA βασίζεται στον αλγόριθμο για
ψηφιακές υπογραφές του ElGamal.
Το κύριο μειονέκτημα του ElGamal είναι η ανάγκη για τυχαίους αριθμούς,
αλλά και η χρήση δύο παραγόντων για την κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση.

1.7.3.4 RSA
Ο RSA είναι ο πρώτος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού που αναπτύχθηκε.
Δόθηκε στη δημοσιότητα το 1977 από τους Rivest, Shamir και Adleman [RSA78],
από τα αρχικά των οποίων πήρε και το όνομά του.
Τα αρχικά κείμενα δίνονται σαν ακέραιοι μέχρι 2512. Τα κλειδιά είναι σε
τετράδες, p, q, d και e, όπου p και q ακέραιοι πρώτοι ίδιου μήκους 256 bits.
Αρχικά πολλαπλασιάζουμε τους p και q και βρίσκουμε το αποτέλεσμά τους
n=pq, ονομαζόμενο και modulus. Επιλέγουμε στη συνέχεια έναν αριθμό e, ο
οποίος να είναι μικρότερος από το n και σχετικά πρώτος με τον (p-1)(q-1). Αυτό
σημαίνει ότι το e και το (p-1)(q-1) δεν έχουν κοινούς διαιρέτες, εκτός από το ένα.
Το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί ένας αριθμός d, τέτοιος ώστε ο (ed-1), να μπορεί
να είναι πολλαπλάσια αντίστροφος με τον (p-1)(q-1).
Τα e και d είναι μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού κλειδιού αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το ζεύγος (n,e) για δημόσιο κλειδί και to (n,d) για
ιδιωτικό. Οι παράγοντες p και q μπορούν να διατηρηθούν με το ιδιωτικό κλειδί ή
να καταστραφούν.
Τώρα για τη δημόσια κρυπτογραφία με τον RSA θα μπορούσαν να
γίνονται τα εξής: Αν υποθέσουμε ότι το μήνυμα είναι το m, ο αποστολέας
δημιουργεί το κρυπτογραφημένο κείμενο c, με την πράξη c=memod n, όπου e και
n τα δημόσια κλειδιά του παραλήπτη. Για την αποκρυπτογράφηση, ο
παραλήπτης απλά κάνει τον υπολογισμό m=cdmodn. Λόγω της σχέσης των e και
d, δίνεται μοναδικό αποτέλεσμα και μόνο αυτός που γνωρίζει το d, μπορεί να
αποκρυπτογραφήσει.
Αντίστοιχα για την πιστοποίηση ταυτότητας, αν κάποιος αποστολέας,
θελήσει να στείλει ένα μήνυμα σε παραλήπτη, με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται
ότι το μήνυμα είναι όντως από αυτόν, θα πρέπει να δημιουργήσει μία ψηφιακή
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ταυτότητα s. Αυτή δημιουργείται ως εξής: υπολογίζεται το αποτέλεσμα s=md mod
n, όπου τα d και n είναι τα ιδιωτικά κλειδιά του αποστολέα. Στη συνέχεια
στέλνεται το μήνυμα m μαζί με το s στον παραλήπτη. Για να επιβεβαιώσει την
υπογραφή ο Bob, επαληθεύει, αν όντως m=se mod n, όπου e το δημόσιο κλειδί
του αποστολέα. Οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και να το
υπογράψει με αυτό τον τρόπο όμως μόνο με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα
μπορεί να γίνει η επαλήθευση.
Είναι υπολογιστικά ανέφικτο να καταφέρει κανείς να υπολογίσει το
ιδιωτικό κλειδί d, από το δημόσιο (n,e), λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην
παραγοντοποίηση ακεραίων. Αν κάποτε βρεθεί μία μέθοδος για γρήγορη
παραγοντοποίηση ακεραίων, αυτό θα «έσπαγε» τον RSA.
Πρακτικά συνηθίζεται να επιλέγεται ένα μικρό e, για το δημόσιο κλειδί.
Στην πραγματικότητα, μπορεί μία ολόκληρη ομάδα χρηστών σε ένα σύστημα να
έχει το ίδιο e με διαφορετικά n, αν και υπάρχουν μερικοί περιορισμοί σε αυτό.
Αυτό κάνει την κρυπτογράφηση γρηγορότερη από την αποκρυπτογράφηση και
την επαλήθευση υπογραφής γρηγορότερη από την ίδια την υπογραφή.
Με τους υπάρχοντες αλγόριθμους για να εφαρμοστεί ο RSA, απαιτούνται
O(k ) βήματα για το δημόσιο κλειδί, O(k3) για το ιδιωτικό κλειδί και O(k4) βήματα
για τη δημιουργία κλειδιών, όπου k ο αριθμός bit του n. Διάφορες τεχνικές που
επιτρέπουν γρήγορο πολλαπλασιασμό, όπως η Fast Fourier Transform (FFT),
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα λιγότερα βήματα. Πρακτικά όμως δεν
χρησιμοποιούνται λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς τους. [Koç94] Ο DES και
άλλα block κρυπτοσυστήματα, είναι γρηγορότερα από τον RSA. O DES είναι 100
φορές γρηγορότερος σε λογισμικό και από 1.000 μέχρι 10.000 φορές
γρηγορότερος σε υλικό, ανάλογα με την υλοποίηση.
2

Πρακτικά ο RSA, για λόγους ταχύτητας, χρησιμοποιείται ως εξής: Ο
αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμά του χρησιμοποιώντας τον DES, με ένα
τυχαίο κλειδί. Στη συνέχεια κρυπτογραφεί το κλειδί με δημόσιο κλειδί και στέλνει
στον παραλήπτη και το κλειδί και το κρυπτογραφημένο (με DES) μήνυμα. Ο
παραλήπτης, αφού αποκρυπτογραφήσει το κλειδί ιδιωτικά, το χρησιμοποιεί για
να αποκρυπτογραφήσει και το μήνυμα.
Αντίστοιχα για την ψηφιακή υπογραφή, ο αποστολέας εφαρμόζει μία
συνάρτηση hash στο μήνυμα για να δημιουργήσει μία περίληψη του, που
χρησιμεύει σαν ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα. Στη συνέχεια κρυπτογραφεί με
το ιδιωτικό της κλειδί την περίληψη και έτσι δημιουργείται η ψηφιακή υπογραφή.
Ο παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα και την υπογραφή. Αρκεί να
αποκρυπτογραφήσει την υπογραφή με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα, να
χρησιμοποιήσει στη συνέχεια την ίδια συνάρτηση hash για το μήνυμα και να δει
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αν τα δύο ταιριάζουν. Μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι οποιοσδήποτε
μπορεί να διαβάσει το μήνυμα, οπότε σε περιπτώσεις που πρέπει να κρατηθεί και
το μήνυμα μυστικό, θα πρέπει να κρυπτογραφηθεί και το μήνυμα. Εναλλακτικά η
περίληψη του μηνύματος θα μπορούσε να ληφθεί από το κρυπτογραφημένο
μήνυμα.
Γενικά ο RSA θεωρείται ένα ασφαλές κρυπτοσύστημα. Για να «σπάσει»
υπάρχουν διάφοροι τρόποι [KR95c]. Το πιο καταστροφικό θα ήταν να έβρισκε
κάποιος το ιδιωτικό κλειδί για κάθε δημόσιο κλειδί. Με αυτό τον τρόπο θα
μπορούσε να διαβάζει όλα τα μηνύματα και να υπογράφει και με όλες τις
υπογραφές. Ο προφανής τρόπος για να το επιτύχει αυτό θα ήταν να
παραγοντοποιήσει το n, σε p και q. Στη συνέχεια αν είχε τα e, p και q θα του
ήταν εύκολο να υπολογίσει και το d. Η δυσκολία όμως έγκειται στην
παραγοντοποίηση [BV98], που όπως προαναφέραμε, είναι πολύ δύσκολη αν όχι
αδύνατη. Σε εφαρμογές υλικού για τον RSA, με το κατάλληλο μήκος κλειδιού δεν
υπάρχει τρόπος να διασπαστεί το σύστημα. [Koç95]
Ένα άλλο είδος επίθεσης στον RSA είναι να βρεθεί μία τεχνική για τον
υπολογισμό της e-οστής ρίζας mod n. Αφού έχουμε ότι c=memod n, η e-οστή
ρίζα του c mod n είναι το μήνυμα m. Και αυτό το είδος επίθεσης είναι ανάλογο
σε δυσκολία με την παραγοντοποίηση και γι΄ αυτό δύσκολο να δουλέψει. Παρ’
όλα αυτά, αν πολλά μηνύματα κρυπτογραφούνται με το ίδιο d, μικρού μήκους,
μπορεί ίσως αυτή η επίθεση να επιτύχει.
Επιθέσεις μπορούν να γίνουν και σε μεμονωμένα μηνύματα [ACG84]. Ο
επιτιθέμενος δηλαδή βλέπει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα και προσπαθεί να
μαντέψει τι σημαίνει. Κάνει δηλαδή διάφορες υποθέσεις για το περιεχόμενο του
μηνύματος και κρυπτογραφεί αυτά που βρίσκει, μέχρι να ταιριάξει την υπόθεσή
του με το πραγματικό μήνυμα. Η επίθεση αυτή μπορεί να αποτραπεί
προσθέτοντας μερικά τυχαία bits στο τέλος του μηνύματος.
Μία παρόμοια επίθεση θα ήταν αν κάποιος έστελνε το ίδιο μήνυμα m σε
τρεις παραλήπτες, με το ίδιο e. Έχοντας αυτά τα τρία μηνύματα θα μπορούσε να
διαβάσει το m. Πάλι αυτή η επίθεση αποφεύγεται προσθέτοντας τυχαία bits, πριν
από κάθε κρυπτογράφηση. [Has88]
Υπάρχουν και επιθέσεις που έχουν σα στόχο την ίδια την υλοποίηση του
RSA, αν αυτή υλοποιείται με μη ασφαλή τρόπο. Αυτές βέβαια δεν μπορούν να
ληφθούν υπ’ όψιν σαν επιθέσεις για το κρυπτοσύστημα RSA, αφού δεν
αναζητούν αδυναμία στον RSA, αλλά στην υλοποίησή του. Μία μη-ασφαλής
αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών ή χρήση μικρών σε μήκος κλειδιών, για
παράδειγμα, είναι δείγμα κακής υλοποίησης.
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Η επιλογή του μήκους του κλειδιού είναι σημαντικό σημείο στην
υλοποίηση [Riv92a], [Odl95], [LV00]. Όταν αναφερόμαστε σε μήκος κλειδιού,
αναφερόμαστε στο n και αν το διαιρέσουμε με το 2 έχουμε τα μήκη των p και q.
Τo 1995 ένα RSA σύστημα με κλειδιά 512 bits, «έσπασε» με κόστος λιγότερο από
1.000.000 δολάρια και προσπάθειες οχτώ μηνών [Rob95c], [AGL95]. Αυτό σημαίνει
ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο μήκος κλειδιού. Για τη μέγιστη ασφάλεια,
προτείνεται η χρήση κλειδιού από 1024 μέχρι 2048 bits. Για συνηθισμένα επίπεδα
ασφάλειας προτείνεται κλειδί μήκους 768 bits. [FR95]
Το κρυπτοσύστημα RSA, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σήμερα, σε
ποικιλία προϊόντων ανά τον κόσμο και θεωρείται από τα πιο ασφαλή
κρυπτοσυστήματα. Ο αλγόριθμος έχει ενσωματωθεί σε λειτουργικά συστήματα
των Microsoft, Apple, Sun και Novell. Σε επίπεδο υλικού ο RSA βρίσκεται σε
ασφαλή τηλέφωνα, κάρτες δικτύου Ethernet και σε smart cards. Επίσης έχει
ενσωματωθεί και σε πρωτόκολλα για ασφαλείς επικοινωνίες στο Internet όπως
στα πρωτόκολλα S/MIME, SSL και S/WAN. Άδεια για τη χρήση του RSA έχει
δοθεί σε πάνω από 700 εταιρείες ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 500
εκατομμύρια εφαρμογές του στον κόσμο, κάτι που το καθιστά το πιο
διαδεδομένο κρυπτοσύστημα στον κόσμο.

1.7.3.5 DSA
Το κρυπτοσύστημα Digital Signature Algorithm (DSA), εκδόθηκε από το
NIST, και επιλέχτηκε να είναι η σταθερά στις ηλεκτρονικές υπογραφές το 1994
[NIS94] [NIS92]. Το DSA βασίζεται στο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου και
προέρχεται από κρυπτοσυστήματα που πρότειναν ο Schnorr και ο ElGamal
[Sch90]. Χρησιμοποιείται μόνο για πιστοποίηση ταυτότητας.
Στον DSA, η δημιουργία ψηφιακής υπογραφής είναι γρηγορότερη από την
επαλήθευση της υπογραφής, αντίθετα με τον RSA (ανάλογα με την επιλογή των
κλειδιών). Αυτό είναι και το κύριο πλεονέκτημα του DSA, αν και πολλοί
υποστηρίζουν ότι η γρήγορη επαλήθευση είναι το ζητούμενο. Ο Naccache και
άλλοι, έχουν αναπτύξει τεχνικές για τη βελτίωση της ταχύτητας του DSA
[NMR94].
Ο DSA, έχει γίνει στόχος πολλών κριτικών από τότε που ανακοινώθηκε
[SB93]. Έχουν καταγραφεί τα εξής μειονεκτήματα:
1. Στο θέμα της ανταλλαγής κλειδιών, δεν έχει γίνει βέβαιη ακόμα η
ασφάλεια που προσφέρει [Wie98]
- 46 -

Κεφάλαιο 1ο: Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

2. Η επαλήθευση των υπογραφών είναι αργή.
3. Η έκδοση του DSA σα δεύτερη σταθερά μετά τον RSA, με
αμφίβολα κριτήρια για την επιλογή του, προκαλεί προβλήματα σε
αυτούς που χρησιμοποιούν ήδη τον RSA.
Παρ’ όλα αυτά ο DSA, κερδίζει συνεχώς έδαφος και βρίσκεται ήδη σε
αρκετά συστήματα.
Αρχικά είχε προταθεί για κλειδιά μήκους 512 bit, αλλά στη συνέχεια μετά
από αρκετή κριτική , αναθεωρήθηκε αυτό και το μήκος έφτασε τα 1024 bits και
σε αυτό το μήκος θεωρείται ασφαλής [ANS98].
Ο DSA βασίζεται στον υπολογισμό διακριτών λογάριθμων σε ορισμένες
υποομάδες των πεπερασμένων πεδίων GF(p), για p πρώτο [Sch90]. Δεν υπάρχουν
ακόμα επαρκείς επιθέσεις για να το «σπάσουν». Οι έρευνες επικεντρώνονται
τώρα σε μερικούς πρώτους αριθμούς που θα επέτρεπαν την εύρεση των
κλειδιών. Ωστόσο αυτοί οι πρώτοι θεωρούνται σπάνιοι και εύκολα
αποφεύγονται με διάφορες τεχνικές [SB93].

1.7.3.6 Ελλειπτικές Καμπύλες
Οι ελλειπτικές καμπύλες είναι μαθηματικές έννοιες που συνδυάζουν τη
θεωρία αριθμών και την γεωμετρία, και τα τελευταία χρόνια έχουν βρει πολλές
εφαρμογές στην κρυπτογραφία. Μία ελλειπτική καμπύλη μπορεί να οριστεί σε
οποιοδήποτε πεδίο (πραγματικών, μιγαδικών κτλ) και στην κρυπτογραφία
βρίσκουν εφαρμογή σε πεπερασμένα πεδία.
Μία ελλειπτική καμπύλη, ορίζεται από τα στοιχεία (x,y), που ικανοποιούν
την εξίσωση y2 = x3 + ax + b, με a,b ∈ F(P,4) μαζί με ένα στοιχείο Ο, που
ονομάζεται σημείο άπειρου, που είναι το σημείο στην κορυφή και το τέλος κάθε
κάθετης γραμμής.
Τα κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπύλων προτάθηκαν στη μέση της
δεκαετίας του 80 από τους Miller [Mil86] και Koblitz [Kob87] [Kob94]. Συνήθως
είναι ανάλογα με το RSA ή με συστήματα διακριτού λογαρίθμου. [Len87]
Η πρόσθεση δύο σημείων της ελλειπτικής καμπύλης, ορίζεται με ένα
σύνολο απλών κανόνων. Για παράδειγμα, p1+p2=-p3 στο σχήμα. Γενικά η πράξη
της πρόσθεσης σε μία ελλειπτική καμπύλη είναι αντίστοιχη με τον modulo
πολλαπλασιασμό στα περισσότερα κρυπτοσυστήματα και η πολλαπλή
πρόσθεση είναι αντίστοιχη με την modulo ύψωση σε δύναμη.
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Σχήμα 1.7.3.6.1. Πρόσθεση σε ελλειπτική καμπύλη

Τα κρυπτοσυστήματα με ελλειπτικές καμπύλες είναι ανάλογα με τον RSA
και τον ElGamal. Οι καμπύλες που χρησιμοποιούνται είναι της μορφής
y2=x3+ax+bmodp, με p κάποιον πρώτο. Με δοσμένα ένα σημείο G, μίας
ελλειπτικής καμπύλης με σειρά r (αριθμός σημείων στην καμπύλη) και ένα άλλο
σημείο Y στην καμπύλη, βρίσκουμε ένα μοναδικό x (0≤x≤r-1), τέτοιο ώστε Y=xG,
δηλαδή το Y να είναι το x φορές το G.
Ένα ενδιαφέρον σημείο για τις ελλειπτικές καμπύλες είναι ότι βασίζονται
σε ένα αρκετά δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα. Ακόμα δεν έχει υπάρξει
κρυπτανάλυση συγκεκριμένη για τις ελλειπτικές καμπύλες, δηλαδή οι
κρυπταναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γενικές. Αυτό είναι
ενθαρρυντικό, ως προς το γεγονός ότι θα χρειαστούν μικρότερα μήκη κλειδιών
και λιγότερες επαναλήψεις, άρα και καλύτερη απόδοση, για τα ίδια επίπεδα
ασφάλειας. Κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπύλων ανάλογα των ElGamal,
Diffie Hellman και DSA μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν [Men95] [RY97].
Γενικά υπάρχει σκεπτικισμός για τη γενικευμένη χρήση των ελλειπτικών
καμπυλών [MOV90] γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται περιορισμένα ακόμα αν και
πρόσφατα προτάθηκαν κάποιες συγκεκριμένες καμπύλες για κυβερνητική
χρήση. Καθώς όμως τα μήκη κλειδιών για τα υπόλοιπα κρυπτοσυστήματα
αυξάνονται, οι ελλειπτικές καμπύλες αρχίζουν και κερδίζουν έδαφος [Wie98].

1.7.3.7 Διάφορα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού
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Τα διάφορα κρυπτοσυστήματα που έχουν κατά καιρούς προταθεί,
χρησιμοποιούν μαθηματικά προβλήματα που εμπεριέχουν την έννοια της
μονόδρομης συνάρτησης. Μερικά από αυτά είναι παρακάτω.
1. Το κρυπτοσύστημα Merkle – Hellman knapsack [MH78], είναι ένα
κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1978. Συνήθως
αναφέρεται ως knapsack κρυπτοσύστημα. Βασίζεται στο πρόβλημα
υπολογισμού του αθροίσματος υποσυνόλων στη συνδυαστική. Αυτό το
πρόβλημα έχει σχέση με την επιλογή ενός αριθμού αντικειμένων, με δοσμένα
βάρη, από ένα σύνολο, των οποίων το άθροισμα θα είναι ίσο με ένα
προκαθορισμένο βάρος.
Το knapsack μίας επανάληψης «έσπασε» από τον Shamir το 1978 [Sha84].
Στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα το knapsack πολλών επαναλήψεων που
«έσπασε» επίσης από τον Brickell [Bri85]. Ο Merkle είχε υποσχεθεί 100 δολάρια
σε αυτόν που θα έσπαγε το knapsack μίας επανάληψης και 1000 δολάρια για το
πολλών επαναλήψεων, ποσά που στο τέλος πλήρωσε.
2. Το 1984 εκδόθηκε το κρυπτοσύστημα Chor-Rivest, που αναθεωρήθηκε
το 1988 [CR88]. Είναι το μόνο κρυπτοσύστημα knapsack που δεν χρησιμοποιεί
modulo πολλαπλασιασμό. Επίσης ήταν το μόνο knapsack σύστημα που δεν
έσπασε για αρκετό καιρό. Όμως οι Schnorr και Horner δημιούργησαν μία
επίθεση για το knapsack και σε λίγη ώρα το έσπασαν και αυτό [SH95].
3. Το κρυπτοσύστημα LUC είναι ένα κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού
που δημιουργήθηκε από ομάδες ερευνητών σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
[SS95]. Είναι ανάλογο με το ElGamal, Diffie-Hellman και RSA με τη χρήση
ακολουθιών Lucas. Το LUCELG είναι μία ακολουθία Lucas ανάλογη με αυτή της
ElGamal, ενώ τα LUCDIF και LUCRSA είναι αντίστοιχα συστήματα με τα DiffieHellman και RSA.
Οι ακολουθίες Lucas καθορίζονται από τον τύπο Tn=PTn-1-QTn-2, όπου P
και Q είναι σχετικά πρώτοι. Η κρυπτογράφηση γίνεται με την έναρξη της
ακολουθίας αντί με modular ύψωση σε δύναμη.
Το σύστημα είναι υπό αμφισβήτηση για την αξιοπιστία του, ειδικά μετά
από μία πρόσφατη εργασία των Bleichenbacher et al. [BBL95] στην οποία
φαινόταν ότι το LUC δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι των
άλλων Κρυπτοσυστημάτων
4. Ένα άλλο κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού είναι και το McEliece που
βασίζεται σε μία αλγεβρική θεωρία [Mce78]. Το σύστημα χρησιμοποιεί μία κλάση
κωδικών που διορθώνουν λάθη, γνωστοί και ως Goppa κωδικοί. Η κεντρική ιδέα
είναι να δημιουργηθεί ένας κωδικός Goppa σαν ιδιωτικό κλειδί και στη συνέχεια
να «μεταμφιεστεί» σαν γενικός γραμμικό κώδικας, δηλαδή δημόσιο κλειδί. Αυτός
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ο γενικό κώδικας δε μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί εκτός αν ο αντίστοιχος
ιδιωτικός πίνακας είναι γνωστός.
Τα αδύναμα σημεία του McEliece είναι αρκετά: Τα κλειδιά θα πρέπει να
είναι μεγάλα, μεγαλύτερα από ένα megabit. Τα δεδομένα αυξάνονται αρκετά και
πιθανότατα να υπάρχει ομοιότητα με το knapsack. Οι Korzhik και Turkin
παρουσίασαν μία επίθεση για το σύστημα, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν
αυτή η επίθεση είναι αποτελεσματική.
Οι Gabidulin, Paramonov και Tretjakov πρότειναν μία αλλαγή στο
κρυπτοσύστημα με την αντικατάσταση των κωδικών Goppa με διαφορετικούς
και ισχυρίζονται ότι η νέα έκδοση είναι πιο ασφαλής [GPT91]. Αργότερα όμως ο
Gibson έδειξε ότι η νέα έκδοση δεν παρουσιάζει σπουδαία πλεονεκτήματα
[Gib93].
5. Το σύστημα υπογραφών Rabin, είναι μία παραλλαγή των υπογραφών
που χρησιμοποιούνται από τον RSA [Rab79]. Το πλεονέκτημά του ως προς τον
RSA είναι ότι το να βρεθεί το ιδιωτικό κλειδί ή να υπάρξει πλαστοπροσωπία είναι
όσο δύσκολα όσο και η παραγοντοποίηση.
Η επαλήθευση της υπογραφής είναι γρηγορότερη από την ίδια την
υπογραφή, όπως και με τις υπογραφές στο RSA. Το δημόσιο κλειδί είναι ένας
ακέραιος n με n=pq, όπου p και q είναι πρώτοι που δημιουργούν το ιδιωτικό
κλειδί. Το μήνυμα προς υπογραφή πρέπει να έχει τετραγωνική ρίζα mod n,
αλλιώς θα πρέπει να μεταβληθεί ελαφρά. Περίπου το 25% των μηνυμάτων έχουν
τετραγωνική ρίζα mod n.
Η υπογραφή είναι s=
mod n και η επαλήθευση γίνεται με την πράξη
2
m=s modn. Η υπογραφή είναι εύκολο να υπολογιστεί όταν οι παράγοντες του n
είναι γνωστοί, αλλά δύσκολο χωρίς αυτούς.
− 9/ 14  log

2 9/

14 − 5/ 14 log

2 5

/14 

Πρόβλημα δημιουργείται όταν οι παράγοντες του n αποκαλυφθούν μετά
από επίθεση επιλεγμένου μηνύματος. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα
στο μήνυμα μπορούν να προστεθούν τυχαία bits, ή το μήνυμα να αλλάζει
τυχαία, χάνοντας βέβαια μέρος της αποδεδειγμένης ασφάλειας [GMR86].
6. Τέλος να αναφέρουμε και την πιθανοθεωρητική κρυπτογραφία, από
τους Goldwasser και Micali [GM84], κατά την οποία για την κρυπτογράφηση το
μήνυμα κρυπτογραφείται σε ένα από πολλά πιθανά κρυπτογραφημένα κείμενα
(όχι μόνο ένα όπως συνήθως γίνεται), με τέτοιο τρόπο που είναι αποδεδειγμένα
δύσκολο να αποκομιστούν δεδομένα για το μήνυμα από το κρυπτογραφημένο
κείμενο. Σε προηγούμενες περιπτώσεις βέβαια δεν αποδείχτηκε ότι κάποιος θα
μπορούσε να αποκομίσει μερικά δεδομένα.
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Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πιθανοθεωρητικής κρυπτογραφίας
λειτουργεί σε bits και όχι blocks και βασίζεται στο πρόβλημα Δευτεροβάθμιου
υπόλοιπου. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί αν ένας ακέραιος x είναι το τετράγωνο
modulo ένα σύνθετο ακέραιο a (αυτό είναι εύκολο μόνο αν οι παράγοντες του n
είναι γνωστοί). Στο παράδειγμά τους κρυπτογραφείται 0 αν έχουμε όντως
τετράγωνο και 1 αν δεν είναι και γι’ αυτό η αποκρυπτογράφηση είναι δύσκολο
όσο και η επίλυση του δευτεροβάθμιου υπόλοιπου.
Για αυτό το σύστημα βέβαια χρειάζονταν κάποια επέκταση του
μηνύματος. Οι Blum και Goldwasser αργότερα πρότειναν ένα πιο αποδοτικό
σύστημα κρυπτογράφησης με ελάχιστη επέκταση του μηνύματος [BG85].

1.7.4 Ψηφιακές Υπογραφές
Από τότε που οι Diffie και Hellman παρουσίασαν την ιδέα των ψηφιακών
υπογραφών, πολλά συστήματα ψηφιακών υπογραφών παρουσιάστηκαν.
Μερικά από αυτά τα περιγράψαμε και παραπάνω. Πολλά από αυτά μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν είτε σα συμβατικά (όπως τα RSA και DSA) είτε σαν ειδικά
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που προσφέρουν.
Σε ένα συμβατικό σύστημα ο υπογράφων γνωρίζει συνήθως τα
περιεχόμενα του μηνύματος που υπογράφει, όποιος γνωρίζει το δημόσιο κλειδί
του υπογράφοντα μπορεί να επαληθεύσει το μήνυμα, είτε το θέλει ο
υπογράφοντας είτε όχι, και η ασφάλεια του μηνύματος βασίζεται σε κάποιες
υποθέσεις πολυπλοκότητας.
Σε μερικές περιπτώσεις είναι βέβαια καλύτερο να μην υπάρχουν μερικά
από αυτά τα χαρακτηριστικά και να προστεθούν ειδικά χαρακτηριστικά
ασφάλειας. Για παράδειγμα, όταν κάποιος υπογράφει ένα έγγραφο, μπορεί να
μη θέλει να γνωρίζουν οι άλλοι το περιεχόμενό του. Γι’ αυτό και αναπτύχθηκαν
μερικά διαφοροποιημένα συστήματα υπογραφών.
Τα τυφλά συστήματα υπογραφών (blind signature schemes),
πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον Chaum, και επιτρέπουν σε κάποιον να μπορεί
να λάβει ένα μήνυμα υπογεγραμμένο από κάποιον άλλο, χωρίς να γνωρίζει
όμως αυτός που υπέγραψε το περιεχόμενο του μηνύματος [Cha83] [Cha85].
Με τη χρήση των υπογραφών RSA, ο Chaum παρουσίασε την υλοποίηση
του συστήματός του ως εξής: Έστω ότι η Alice έχει ένα μήνυμα m, που θέλει να
το υπογράψει ο Bob, αλλά χωρίς να μάθει τίποτα για το m. Αν (n, e) είναι το
δημόσιο κλειδί του Bob και (n, d) το ιδιωτικό του κλειδί, η Alice δημιουργεί μία
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τυχαία τιμή r, που να είναι σχετικά πρώτη με το n και στέλνει το x=(rem)modn
στον Bob.
Εξαιτίας της τυχαίας τιμής r, ο Bob δεν μπορεί να διαβάσει το x, παρά
επιστρέφει την υπογραφή του t=xdmodn. Αφού xd = (rem)d = rmdmodn, η Alice
μπορεί να υπολογίσει την υπογραφή, με s=
modn. Συνεπώς τώρα η Alice
έχει μία υπογραφή που δεν θα μπορούσε να την είχε βάλει μόνη της – μία
«τυφλή» υπογραφή.
Τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν θα ήταν αν η Alice
έδινε ένα τετριμμένο έγγραφο για υπογραφή και με αυτό τον τρόπο επιτιθόταν
μέσω επιλεγμένου μηνύματος [CFN88].
Οι τυφλές υπογραφές έχουν διάφορες εφαρμογές, όπως οι ψηφιακές
σφραγίδες χρόνου, η ανώνυμη πρόσβαση σε sites κτλ. Πιστεύεται ότι θα
χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον [FY94] [SPC95].
Οι υπογραφές designated confirmer είναι ένα άλλο είδος υπογραφών στις
οποίες η επαλήθευση της υπογραφής γίνεται μόνο σε συνεννόηση με κάποια
προκαθορισμένα μέρη ή και τον υπογραφών. Αυτό σημαίνει ότι μόνο με την
έγκριση αυτών μπορεί κάποιος να επαληθεύσει την υπογραφή. Ο Chaum
ανέπτυξε υλοποιήσεις αυτού του συστήματος με τη χρήση υπογραφών RSA
[Cha94].
Ένα άλλο σύστημα υπογραφών είναι και το one-time. Αυτό επιτρέπει την
υπογραφή μόνο ενός μηνύματος με τη χρήση δοσμένων ιδιωτικών και δημοσιών
δεδομένων. Το πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι είναι γενικά γρήγορο.
Τείνει να γίνει αργό και δύσχρηστο όταν χρησιμοποιηθεί για πολλά μηνύματα,
αφού χρειάζεται να παράγονται επιπλέον δεδομένα για κάθε υπογραφή. Σε
αντίθεση με συμβατικά συστήματα υπογραφών όπως το RSA, το ίδιο ζεύγος
κλειδιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση πολλών εγγράφων.
Ο Merkle πρότεινε, για την επίλυση αυτού του προβλήματος, ένα
σύστημα ψηφιακών υπογραφών που βασίζεται και στις one-time υπογραφές και
σε μία hash συνάρτηση [Mer90b]. Μέσω αυτών παρέχεται ένα άπειρο δέντρο από
one-time υπογραφές.
Κάθε μήνυμα που πρέπει να υπογραφεί αντιστοιχεί σε ένα κόμβο δέντρου
και κάθε κόμβος περιέχει παραμέτρους επαλήθευσης για την υπογραφή του
μηνύματος και για την πιστοποίηση των παραμέτρων επαλήθευσης για τους
επόμενους κόμβους. Ο αριθμός των μηνυμάτων περιορίζεται βέβαια από το
μέγεθος του δέντρου, αλλά ένα αρκετά μεγάλο δέντρο μπορεί να είναι πρακτικό.
Το σύστημα του Merkle θεωρείται αρκετά αποδοτικό.
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Ένα άλλο σύστημα είναι οι υπογραφές fail-stop, που αναπτύχθηκε από
τους van Heyst και Pedelson για την προστασία από την πιθανότητα του ότι ένας
εχθρός μπορεί να παραχαράξει την υπογραφή κάποιου. Είναι παραλλαγή του
One-Time συστήματος και βασίζεται στο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου.
Συγκεκριμένα, αν κάποιος μπορεί να παραχαράξει μία υπογραφή, ο
πραγματικός υπογραφών, μπορεί να αποδείξει ότι έγινε παραχάραξη,
παρουσιάζοντας την επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος το οποίο μόνο ο
υπογραφών μπορεί να επιλύσει.
Μία ομαδική υπογραφή (group signature), πρωτοπαρουσιάστηκε από
τους Chaum και van Heijt και επιτρέπει σε κάθε μέλος μιας ομάδας να υπογράψει
ψηφιακά ένα έγγραφο, με τέτοιο τρόπο που ο παραλήπτης να μπορεί να
επαληθεύσει ότι προήρθε από την ομάδα, χωρίς να ξέρει όμως από ποιο
συγκεκριμένο μέλος της [CV91].
Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει να φανερωθεί η ταυτότητα του
αποστολέα, μόνο από κάποιο μέλος της ομάδας που έχει παραπάνω
δικαιώματα και επιφορτίζεται με αυτό το καθήκον. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε
φορά που ένα μέλος υπογράφει, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ζευγάρι
κλειδιών για τον υπογραφών. Η συνεχής δημιουργία νέων κλειδιών, αυξάνει το
μήκος τους και κάνει το σύστημα δύσχρηστο όταν πρέπει να υπάρχουν πολλές
υπογραφές. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις στο σύστημα [CP94] [CP95].
Το σύστημα απαράκλητης υπογραφής (undeviable signature scheme),
δημιουργία των Chaum και van Antwerpen [CV90] [CV92], είναι ένα σύστημα
υπογραφών, όπου οι υπογραφές μπορούν να επαληθευτούν μόνο με την έγκριση
του υπογράφοντος. Παρ’ όλα αυτά αν κάποιος κακόβουλος χρήστης υπογράψει,
μπορεί να αρνηθεί την επαλήθευση της υπογραφής του. Το πρόβλημα επιλύεται
με την προσθήκη ενός νέου χαρακτηριστικού, ενός πρωτοκόλλου, που αποτρέπει
τέτοιες ενέργειες.
Το σχήμα υλοποιείται με τη βοήθεια της κρυπτογραφίας δημοσίου
κλειδιού και βασίζεται στο πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου. Η επαλήθευση
γίνεται με μία ερώτηση που στέλνει ο επαληθευτής στον αποστολέα, και αφού δει
την απάντηση επαληθεύει το έγγραφο. Αν φανεί ότι ο αποστολέας δεν είναι ο
πραγματικός (αν ο αποστολέας δε στείλει καν απάντηση, υποθέτεται ότι η
υπογραφή είναι γνήσια) η υπογραφή απορρίπτεται. Με κλειδιά μήκους 768 Bit,
υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να ξεγελαστεί το σύστημα.
Το σύστημα υπογραφών on-line/off-line είναι ένας τρόπος να ξεπεραστεί
το πρόβλημα, των υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων πολλών συστημάτων
ψηφιακών υπογραφών [EGM89]. Είναι ένας συνδυασμός γενικών συστημάτων
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υπογραφών με το one-time σύστημα, με τέτοιο τρόπο που οι υπολογισμοί
μπορούν να γίνουν πριν ακόμα επιλεχτεί το μήνυμα προς υπογραφή.
Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως εξής: Δημιουργείται ένα ζεύγος κλειδιών,
δημόσιο και ιδιωτικό (KP και ΚS) και για την υπογραφή άλλο ένα ζεύγος δημόσιο
και ιδιωτικό (TP και TS). Η υπογραφή γίνεται off-line με τα κλειδιά TP και TS για
την one-time υπογραφή. Το δημόσιο κλειδί TP υπογράφεται με το ιδιωτικό KS για
τη δημιουργία της υπογραφής SK(TP). Το on-line μέρος της υπογραφής γίνεται με
την υπογραφή του μηνύματος m, με το ιδιωτικό κλειδί TS, υπολογίζοντας την
τιμή ST(m). Η τελική υπογραφή είναι η (TP,SK(TP),ST(m)).
Το μήνυμα m, συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς μόνο στο τέλος,
οπότε ένας αριθμός υπολογισμών μπορεί να γίνει πριν την του μηνύματος. Αυτό
το καθιστά ένα γρήγορο και εύχρηστο σύστημα.

1.7.5 Διάφορα Κρυπτοσυστήματα

1.7.5.1 Ψηφιακές χρονό-σφραγίδες (Digital Timestamps)
Όταν κάποιος λαμβάνει ένα ψηφιακό αρχείο ή έγγραφο, συνήθως ζητάει
απαντήσεις σε δύο ερωτήματα: ποιος το δημιούργησε και το έστειλε και πότε
αυτό το αρχείο αλλάχθηκε τελευταία φορά ή πότε δημιουργήθηκε. Για την
απάντηση στο ερώτημα της προέλευσης του αρχείο, περιγράψαμε νωρίτερα τα
συστήματα ψηφιακών υπογραφών, τα οποία μας εξασφαλίζουν ότι η ταυτότητα
του αποστολέα είναι αυτή που αντιστοιχεί και στην υπογραφή του. Για τη
δεύτερη ερώτηση, η απάντηση δίνεται από ένα σύστημα ψηφιακής χρονόσφραγίδας ή digital timestamp [BHS93] [HS91].
Αυτό σημαίνει ότι στο σύστημα ψηφιακών υπογραφών θα πρέπει να
συμπεριληφθεί ένα σύστημα που να σημειώνει την ημερομηνία και ώρα που
δημιουργήθηκε ή μεταβλήθηκε τελευταία φορά το αρχείο.
Συνήθως το σύστημα των ψηφιακών χρονό-σφραγίδων, λειτουργεί με τη
σύνδεση των bit του αρχείο, σε έναν αριθμό που μπορεί να εμφανιστεί σε
οποιονδήποτε το θέλει. Με αυτό τον τρόπο το αρχείο συνδέεται με έναν αριθμό,
φανερό σε όλους. Για την επαλήθευση της σφραγίδας ακολουθούνται κάποιες
διαδικασίες ώστε από την υποτιθέμενη σφραγίδα και ένα συγκεκριμένο έγγραφο
να επαληθευτεί κατά πόσο είναι γνήσια η σφραγίδα.
Ένα θετικό σημείο με τις σφραγίδες είναι ότι δεν χρειάζεται να
αποκαλυφθούν σε όποιον θέλει απλά να δει τη σφραγίδα τα έγγραφα που
σφραγίζονται. Ο δημιουργός του εγγράφου υπολογίζει τη σφραγίδα και τη
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στέλνει στο κοινό σύστημα για χρονό-σφραγίδες. Το έγγραφο απαιτείται μόνο
για την επαλήθευση της σφραγίδας. Αυτή η τακτική είναι πολύ χρήσιμη.
Η προσθήκη ενός συστήματος χρονό-σφραγίδων σε ένα υπάρχον
σύστημα ψηφιακών υπογραφών επηρεάζει θετικά την ασφάλεια του δεύτερου.
Το σύστημα χρονό-σφραγίδων δεν μπορεί να «σπάσει» με την αποκάλυψη ενός
κλειδιού, αφού δε βασίζεται σε κλειδιά. Επίσης τα πιστοποιητικά σφραγίδας
μπορούν να ενημερώνονται και να παραμένουν σε ισχύ σε αόριστο χρόνο.
Σε περιπτώσεις όπου ένα κλειδί υπογραφής δεν ισχύει πια, για
παράδειγμα αν το έχει μάθει κάποιος άλλος ή αν αυτός που το κατέχει δεν έχει
θέση σε μία εταιρεία πια, το σύστημα των ψηφιακών υπογραφών πρέπει να
ελέγξει αν τη στιγμή της υπογραφής το κλειδί ήταν σε ισχύ. Γι’ αυτή τη
διαδικασία το σύστημα χρονό-υπογραφών είναι αρκετά πρακτικό.

1.7.5.2 Message Digests
Εκτός από τους αλγόριθμους που έχουν δημιουργηθεί για την ψηφιακή
υπογραφή, υπάρχουν και οι αλγόριθμοι που αφορούν τα message-digests.
Message digests είναι περιλήψεις ενός εγγράφου και για κάθε έγγραφο
δημιουργείται μοναδικό digest για κάθε τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι ένα digest
μπορεί να χρησιμεύσει για την επαλήθευση ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στο
έγγραφο.
Οι αλγόριθμοι MD2 [Kal92], MD4 [Riv91] [Riv92b] και MD5 [Riv92c] είναι για
message digest και αναπτύχθηκαν από το Rivest. Χρησιμοποιούνται για
εφαρμογές ψηφιακών υπογραφών οπού ένα μεγάλο μήνυμα «συμπιέζεται» πριν
υπογραφεί με ιδιωτικό κλειδί. Και οι τρεις αλγόριθμοι παίρνουν σαν είσοδο ένα
μήνυμα οποιουδήποτε μεγέθους και παράγουν ένα digest μήκους 128 bits. Οι
δομές τους είναι παρόμοιες, αν και ο σχεδιασμός του MD2 είναι ελαφρά
διαφορετικός από τους άλλους δύο. Ο MD2 είναι σχεδιασμένος για μηχανήματα
8 bit, ενώ οι MD4 και MD5 για μηχανήματα 32 bit [Pre93] [Rob95b].
Ο MD2 αναπτύχθηκε το 1989. Το μήνυμα αυξάνει σε μήκος, ώστε το
μήκος του να διαιρείται με το 16. Στη συνέχεια προστίθεται ένα 16 bits checksum
στο μήνυμα και με μία hash συνάρτηση υπολογίζεται το digest. Οι Rogier και
Chauvaud βρήκαν κάποια προβλήματα στην εφαρμογή του MD2, αν παραληφθεί
ο υπολογισμός του checksum [RC95].
Ο MD4 δημιουργήθηκε το 1990. Το μήνυμα τώρα ευξάνει σε μήκος ώστε
το μήκος του να διαιρείται με το 512 αν του προστεθούν 64. Στη συνέχεια
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δημιουργείται μία 64-bit αναπαράσταση του αρχικού μήκους του μηνύματος και
επισυνάπτεται στο μήνυμα και ακολουθείται η επεξεργασία Damgård/Merkle σε
blocks 512 bits. Στο κάθε block γίνεται επεξεργασία για τρεις διαφορετικούς
γύρους.
Σύντομα παρουσιάστηκαν επιθέσεις στον MD4, στις εκδόσεις του, οπού
δεν υπήρχε πρώτος και τρίτος γύρος [DB92]. Ο Dobbertin έδειξε προβλήματα που
υπήρχαν στην πλήρη έκδοση, γι’ αυτό και σήμερα ο MD4 θεωρείται σπασμένος
[Dob95].

O MD5 δημιουργήθηκε το 1991 και είναι παραλλαγή του MD4, με
αυξημένη προστασία και λιγότερο γρήγορος, ενώ ούτε αυτός είναι ασφαλής. Η
επεξεργασία γίνεται σε τέσσερις γύρους ενώ τα πρώτα βήματα είναι τα ίδια με
τον MD4. Και ο MD5 παρουσίασε προβλήματα και παρουσιάστηκαν αδύναμα
σημεία του σχεδόν αμέσως μετά την έκδοσή του [KR95b] [VW94] [DB94] [DB96]
[Rob96].

Ο αλγόριθμος Secure Hash Algorithm (SHA) [NIS93a], δημιουργήθηκε από
την NIST και η ανανεωμένη έκδοσή του είναι ο SHA-1 [NIS94b]. Στον σχεδιασμό
μοιάζει με τους αλγόριθμους της οικογένειας MD4. Μέσω αυτού ένα μήνυμα
μικρότερο των 264 bits παράγει ένα digest μήκους 160 bits. Ο αλγόριθμος είναι
ελάχιστα πιο αργός από τον MD5, αλλά το μεγαλύτερο μήκος digest που
παράγει τον καθιστούν πιο ασφαλή [Pre93] [Rob95b].

1.7.5.3 Interactive Proof
Μία interactive proof (διαδραστική απόδειξη) είναι ένα πρωτόκολλο
ανάμεσα σε δύο μέρη, από τα οποία ο ένας, ο prover, προσπαθεί να αποδείξει
ένα γεγονός στο άλλο, στον verifier. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο πρόκλησηςαπάντησης, στο οποίο ο prover στέλνει κάποιο αρχικό μήνυμα, ο verifier του
ζητά να απαντήσει σε μία ερώτηση και ανάλογα με την απάντηση του απαντά
με «αποδεκτό» ή «μη-αποδεκτό». Τέτοια πρωτόκολλα έχουν βρει θέση στην
κρυπτογραφία και στην ασφάλεια υπολογιστών, για θέματα ταυτότητας και
πιστοποίησης. Συνήθως το γεγονός που πρέπει να αποδειχτεί έχει σχέση με την
ταυτότητα του prover (πχ. το ιδιωτικό του κλειδί).
Οι ιδιότητες των interactive proofs είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Προσφέρουν
ασφάλεια και ο prover συνήθως δεν γνωρίζει τίποτα για το γεγονός που πρέπει
να αποδειχτεί, εκτός από το αν είναι σωστό ή όχι. Το πρωτόκολλο μπορεί να
επαναληφτεί σε πολλούς γύρους και από τις απαντήσεις του prover, ο verifier
αποφασίζει να αποδεχτεί ή όχι την απόδειξή του.
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Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος ας φανταστούμε τη
σπηλιά του Αλί Μπαμπά. [QG90]
Η Alice θέλει να αποδείξει στον Bob ότι γνωρίζει τις μυστικές λέξεις που
ανοίγουν το άνοιγμα CD στη σπηλιά, αλλά
δε θέλει να αποκαλύψει τις λέξεις στο Bob.
Ακολουθούνται τα εξής: ο Bob πάει στο Α
και περιμένει την Alice, μέχρι αυτή να πάει
στο C ή D. Στη συνέχεια ο Bob πάει στο Β
και περιμένει την Alice να εμφανιστεί είτε
από την αριστερή είτε από την δεξιά
πλευρά. Αν η Alice δε γνωρίζει τις μυστικές
λέξεις («Άνοιξε Σουσάμι»), υπάρχει μόνο
50% πιθανότητα να εμφανιστεί από τη
σωστή πλευρά. Ο Bob μπορεί να
επαναλάβει τη διαδικασία όσες φορές
χρειάζεται μέχρι να σιγουρευτεί ότι όντως η
Alice γνωρίζει τις μυστικές λέξεις. Αλλά όσες φορές και να γίνει αυτό ο Bob δεν
πρόκειται να μάθει τις μυστικές λέξεις.
Παρόμοια πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται σε πρωτόκολλα ταυτοτήτων.
Το πρωτόκολλο Fiat-Shamir [FS87] είναι το πρώτο πρακτικό πρωτόκολλο τέτοιου
τύπου και βασίζεται στη δυσκολία της παραγοντοποίησης. Μία πιο κοινή
παραλλαγή του είναι η Feige – Fiat – Shamir [FFS88] και η Guillou – Quisquater
[GQ88]
αποτελεί βελτίωσή της. Τέτοια πρωτόκολλα ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν στις ψηφιακές υπογραφές. [FS87]

1.7.5.4 Secret Sharing Schemes
Τα σχήματα διαμοιρασμού μυστικών (Secret Sharing Schemes), είναι
συστήματα μέσω των οποίων μία ομάδα μπορεί να μοιραστεί κάποια δεδομένα.
Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποκαλυφτούν μόνο όταν όλα τα μέλη της
ομάδας δώσουν τη συγκατάθεσή τους γι’ αυτό και είναι συνήθως ένα
γεωμετρικό σημείο. [Sim92]
Το σχήμα του Shamir [Sha79] είναι ένα σχήμα που βασίζεται στην μέθοδο
της παρεμβολής στα πολυώνυμα. Για να μπορέσουν m από n άτομα να
μπορέσουν να κατασκευάσουν τα μυστικά δεδομένα, θα πρέπει να
δημιουργήσουν ένα πολυώνυμο βαθμού m-1. Αυτό είναι το:

f(x) = a0 + a1x + … + am-1xm-1, στο πεπερασμένο πεδίο GF(q).
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Ο συντελεστής a0 είναι μυστικός ενώ οι άλλοι είναι τυχαία στοιχεία του
σώματος. Το πεδίο είναι γνωστό σε όλους. Κάθε ζεύγος (xi, yi), ικανοποιεί την
f(xi)=yi με xi ≠ 0. Με m γνωστά ζεύγη το πολυώνυμο μπορεί να υπολογιστεί,
οπότε να υπολογιστεί και το a0. Αν όμως έχουμε λιγότερα από m, το a0, μπορεί
να είναι οποιοδήποτε στοιχείο του σώματος.
Στην ειδική περίπτωση που έχουμε m=2 και κατά συνέπεια το πολυώνυμο
είναι μία απλή γραμμική εξίσωση το a0, είναι το σημείο τομής της γραμμής με τον
άξονα y’y, δηλαδή το (0,f(0))=(0,a0). Και σε αυτή την περίπτωση όμως για να το
μάθει κανείς χρειάζεται και τη συμμετοχή και των δύο μερών.
To σχήμα του Blankley [Bla79], είναι και αυτό γεωμετρικό στη φύση. Το
μυστικό είναι πάλι ένα σημείο στον m-διάστατο χώρο. Κατασκευάζονται n
υπερ-επίπεδα, για κάθε έναν που μοιράζεται το μυστικό. Τα υπερ-επίπεδα είναι
ένα σύνολο λύσεων x=(x1, x2, …, xm) για την εξίσωση a1x1+…+amxm = b.
Βρίσκοντας την τομή, με οποιοδήποτε m, μπορεί να βρεθεί το μυστικό σημείο. Η
αδυναμία του σχήματος είναι ότι το μυστικό σημείο βρίσκεται στο υπέρ-επίπεδό
του από αυτόν που το γνωρίζει. Παρ’ όλα αυτά το σχήμα μπορεί να βελτιωθεί
για καλύτερη ασφάλεια [Sim92].
Μία ειδική περίπτωση του σχήματος του Blakley, βασίζεται στο
ενδεχόμενο το μυστικό να πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα σε δύο άτομα, δηλαδή
χρησιμοποιείται δισδιάστατο επίπεδο. Το μυστικό είναι πάλι ένα σημείο στο
επίπεδο και κάθε πλευρά που το μοιράζεται είναι μία ευθεία που περνάει από
αυτό. Η τομή των δύο ευθειών είναι και το μυστικό που μπορεί να βρεθεί εύκολα.
Οι Naor και Shamir, ανάπτυξαν τα visual secret sharing schemes, που είναι
μία οπτική παραλλαγή ενός συνηθισμένου σχήματος [NS94]. Το πρόβλημα μπορεί
να διαμορφωθεί ως εξής: Υπάρχει μία μυστική εικόνα που πρέπει να μοιραστεί
σε n συμμετέχοντες. Η εικόνα χωρίζεται σε n «διαφάνειες», με τέτοιο τρόπο που
αν συνδυαστούν τουλάχιστον m από αυτές, δημιουργείται η εικόνα. Ωστόσο αν
συνδυαστούν λιγότερες από m διαφάνειες, δεν προκύπτει εικόνα. Οι διαφάνειες
δημιουργούνται αν η εικόνα θεωρηθεί σύνολο από άσπρα και μαύρα pixels και
γίνει η επεξεργασία της κατάλληλα. Αυτά τα σχήματα είναι τελείως ασφαλή ενώ
δε χρειάζονται κρυπτογραφικούς υπολογισμούς. Μία βελτίωσή τους είναι κάθε
διαφάνεια να είναι μία άλλη άσχετη εικόνα (για παράδειγμα, ένα τοπίο) και να
κρύβεται ακόμα και το γεγονός ότι διαμοιράζεται ένα μυστικό.

1.8 Νέες Τεχνολογίες στην Κρυπτογραφία
1.8.1 Κβαντική Κρυπτογραφία
Η κβαντική κρυπτογραφία [Ben82] [Fey82] [Fey86] [Deu92], χρησιμοποιεί τις
τεχνολογίες της Κβαντικής Υπολογιστικής, μία υπολογιστική επιστήμη συνεχώς
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ανερχόμενη, αν και ακόμα δεν είναι εφαρμόσιμη. Ένα κβαντικός υπολογιστής
βασίζεται στην ιδέα των κβαντικών bits ή αλλιώς qubits. Στους κλασσικούς
υπολογιστές, το bit μπορεί να βρεθεί στις καταστάσεις 0 ή 1. Ένα qubit όμως,
από την άλλη, μπορεί να βρεθεί σε υπερκατάσταση αυτών των δύο τιμών. Ένας
quantum καταχωρητής αποτελείται από qubits. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων ένας
κβαντικός υπολογιστής είναι σε θέση να κάνει έναν εκθετικά αυξανόμενο αριθμό
πράξεων, παράλληλα και να αυξήσει τις ταχύτητες υπολογισμών.
Έχει αποδειχτεί ότι ένας κβαντικός υπολογιστής μπορεί να
παραγοντοποιεί και να υπολογίζει διακριτούς λογαρίθμους σε πολυώνυμο χρόνο
[Sho94]. Δυστυχώς όμως η ανάπτυξη ενός τέτοιου υπολογιστή, μοιάζει ακόμα
αδύνατη, λόγω διαφόρων φαινομένων που έχουν σχέση με την επίδραση του
περιβάλλοντος σε ένα τέτοιο υπολογιστή.
Η κβαντική κρυπτογραφία είναι μία μέθοδος αποστολής μυστικών
κλειδιών μέσω ενός μη-ασφαλούς καναλιού [Bra95a] [Bra95b] [Bra95c] [BBB92] [Bra93].
Για την επίτευξη αυτού γίνεται χρήση ορισμένων ιδιοτήτων των φωτονίων. Τα
φωτόνια χαρακτηρίζονται από την πολικότητά τους, η οποία μπορεί να μετρηθεί
από οποιαδήποτε βάση και οπού η βάση αποτελείται από δύο διευθύνσεις
ορθογώνιες η μία στην άλλη.

Ευθύγραμμη
βάση

Διαγώνια
Βάση

Αν η πολικότητα ενός φωτονίου διαβαστεί μέσω της ίδιας βάσης δύο
φορές, θα έχει διαβαστεί σωστά και θα παραμείνει σταθερή. Αν διαβαστεί από
δύο διαφορετικές βάσεις, θα προκύψει μία τυχαία απάντηση στη δεύτερη βάση,
ενώ η πολικότητα στην αρχική βάση θα αλλάξει τυχαία.
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Διάβασμα από
ευθύγραμμη
βάση
Μετά από
διάβασμα σε
διαγώνια βάση
Διάβασμα από
διαγώνια βάση

Η πιο γνωστή εφαρμογή κβαντικής κρυπτογραφίας είναι η δημιουργία
κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution – QKD). Έστω ότι η Alice και ο
Bob επιθυμούν να ανταλλάξουν κλειδιά μεταξύ τους
Χρησιμοποιείται το ακόλουθο πρωτόκολλο γι' αυτή τη διαδικασία:
•

Η Alice στέλνει στο Bob μία σειρά από φωτόνια, το καθένα με
τυχαία πολικότητα σε τυχαία βάση. Καταγράφει τις πολικότητες.

•

Ο Bob μετράει κάθε φωτόνιο σε τυχαία βάση και καταγράφει τα
αποτελέσματα.
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•

Ο Bob ανακοινώνει (όχι απαραίτητα σε ιδιωτικό κανάλι, πχ ένα
τηλέφωνο), ποια βάση χρησιμοποίησε για κάθε φωτόνιο.

•

H Alice του λέει ποιες βάσεις που χρησιμοποίησε είναι σωστές.

•

Δημιουργείται το κλειδί από τις πολικότητες των φωτονίων που
διαβάστηκαν με τη σωστή βάση.

Αν κάποιος τρίτος προσπαθεί να παρεισφρήσει κατά τη διάρκεια της
μετάδοσης φωτονίων, θα χρησιμοποιήσει λάθος βάσης, τουλάχιστον τις μισές
φορές και κατά συνέπεια θα αλλάξει και κάποιες πολικότητες. Αν η Alice και ο
Bob στο τέλος έχουν διαφορετικές τιμές για το κλειδί σημαίνει ότι υπήρξε
κάποιος εισβολέας στη μετάδοση.

1.8.2 DNA Computing
Το DNA Computing, ή αλλιώς υπολογιστική μορίων είναι μία νέα τεχνική
για την παράλληλη υπολογιστική και βασίζεται κυρίως σε εργασίες του Adleman
[Adl95]. Χρησιμοποίησε το DNA για να επιλύσει ένα πρόβλημα μονοπατιού
Hamilton, επτά κόμβων, ένα πρόβλημα στο οποίο γίνεται προσπάθεια να
επισκεφτεί κάποιος κάθε κόμβο ακριβώς μία φορά.
Ένας DNA υπολογιστής είναι μία συλλογή ειδικά επιλεγμένων νημάτων
DNA, των οποίων οι συνδυασμοί θα οδηγήσουν στην επίλυση κάποιου
προβλήματος. Η σημερινή τεχνολογία έχει φτάσει στο σημείο για την επιλογή
των νημάτων και του φιλτραρίσματος της τελικής λύσης.
Αυτός ο τομέας της υπολογιστικής μας υπόσχεται τη διεξαγωγή μεγάλου
αριθμού παράλληλων υπολογισμών: με κατάλληλο καθορισμό και αρκετό DNA,
κάποιος μπορεί να επιλύσει τεράστια προβλήματα με παράλληλους αλγόριθμους.
Αυτό σημαίνει λιγότερο κόστος σε υλικό και μικρότερο χρόνο υπολογισμών.
Η έρευνα για την DNA υπολογιστική συνεχίζεται: οι Lipton [Lip94] και
Adleman, παρουσίασαν πιο αποδοτικούς σχεδιασμούς DNA υπολογιστών. Η
επίδραση της στην κρυπτογραφία αναμένεται να είναι καθοριστική. Ο Beaver
[Bea95] υπολόγισε ότι για την παραγοντοποίηση ενός αριθμού 1000 bit θα
χρειαζόντουσαν 10200000 λίτρα DNA. Για την εύρεση των 256 bit κλειδιών του
DES θα χρειαζόντουσαν μόνο λίγοι δοκιμαστικοί σωλήνες κατά τον Adleman
[Adl96].
Γενικά η DNA υπολογιστική είναι ότι και η κλασσική, σε παράλληλη
μορφή. Θεωρείται ότι η παραγοντοποίηση με κβαντικό υπολογιστή, αν ποτέ
υλοποιηθεί, θα είναι γρηγορότερη από την παραγοντοποίηση με DNA
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υπολογιστή και γι’ αυτό η έρευνα προωθείται περισσότερο στους κβαντικούς
υπολογιστές.

1.8.3 Βιομετρικές Τεχνικές
Ο όρος βιομετρία, αναφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών
τεχνικών που μέσω των φυσικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου προσπαθούν
να πιστοποιήσουν την ταυτότητά του. Από κάποια άποψη ένας άνθρωπος
μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα κάποιου άλλου αναγνωρίζοντας τα
διάφορα χαρακτηριστικά του, όπως τη φωνή, το πρόσωπο κτλ.
Έχουν προταθεί διάφορες βιομετρικές τεχνικές για χρήση στους
υπολογιστές. Αυτές περιλαμβάνουν αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων,
scanners της ίριδος του ματιού, μηχανές αναγνώρισης προσώπου, γεωμετρίας
του χεριού και αναγνώρισης φωνής. Η χρήση βιομετρικών μεθόδων προτείνεται
για την ώρα μόνο σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους.
Στο μέλλον όμως προβλέπεται ότι ίσως τα κλειδιά που χρησιμοποιούμε
για τα διάφορα κρυπτοσυστήματα να αντικατασταθούν από το ανθρώπινο
σώμα και τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Αυτό σίγουρα θα ήταν μία
ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον τομέα της Κρυπτογραφίας.
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2. Εξόρυξη Δεδομένων
2.1 Εισαγωγή στην Εξόρυξη από Δεδομένα
Στη σημερινή εποχή, οι περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί, διατηρούν
τεράστιες βάσεις δεδομένων στις οποίες καταγράφουν τόσο την κίνηση των
πελατών τους ή στοιχεία για τους εργαζόμενους, όσο και διάφορες άλλες
συναλλαγές για τα προϊόντα τους.
Αυτές οι βάσεις δεδομένων, μπορεί να φτάσουν να αποθηκεύουν
τρισεκατομμύρια bytes δεδομένων. Ανάμεσα στην τεράστια μάζα δεδομένων,
κρύβονται πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικής σημασίας. Είναι σα
να έχει κανείς δεδομένα για τα δέντρα αλλά αυτά που χρειάζεται να είναι
συμπεράσματα που να έχουν νόημα για το δάσος. [Hed95], [DeJ95]
Μπορούν όμως αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμα για τους κατόχους τους; Την απάντηση σε
αυτό το ερώτημα καλείται να τη δώσει ένας σχετικά νέος τομέας της
τεχνολογίας, η Εξόρυξη Δεδομένων ή Data Mining [BL00]. Η εξόρυξη δεδομένων
αφορά όλες τις τεχνικές και διαδικασίες, εύρεσης νέας και πιθανόν χρήσιμης
γνώσης από δεδομένα, που στην πράξη είναι μεγάλες Βάσεις Δεδομένων. [Fay95a]
[Fay95b]

Γενικά, η Εξόρυξη Δεδομένων αναφέρεται στις διεργασίες για την ανάλυση
δεδομένων από διαφορετικές πλευρές και η αποκόμιση χρήσιμων πληροφοριών
από αυτά, πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν στην πρόβλεψη
μελλοντικών καταστάσεων και θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη λήψη σωστών
αποφάσεων. Ουσιαστικά η εξόρυξη δεδομένων είναι ένας αριθμός εργαλείων για
την ανάλυση των δεδομένων και επιτρέπει την ανάλυση αυτή από πολλές
διαφορετικές γωνίες
Με τον όρο δεδομένα εννοούμε κάθε γεγονός, αριθμό ή κείμενο που μπορεί
να αναπαρασταθεί και να επεξεργαστεί με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα
δεδομένα μιας εταιρείας μπορεί να είναι λειτουργικά και συναλλακτικά
δεδομένα, όπως πωλήσεις, κόστη, μισθοί κτλ, μη λειτουργικά δεδομένα, όπως
δεδομένα προβλέψεων, μακρο-οικονομικά δεδομένα κτλ, και meta-δεδομένα,
δεδομένα δηλαδή για τα ίδια τα δεδομένα (ορισμοί δεδομένων, λογικός
σχεδιασμός βάσεων δεδομένων κτλ). [Ede99]
Ο όρος Πληροφορία από την άλλη σημαίνει, τα πρότυπα και τις σχέσεις
ανάμεσα στα δεδομένα. Για παράδειγμα πληροφορία, από ένα σύνολο
- 64 -

Κεφάλαιο 2ο: Εξόρυξη Δεδομένων

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

δεδομένων πωλήσεων, είναι ποιο προϊόν πουλάει περισσότερο και πότε. Η
έννοια της γνώσης, έχει άμεση σχέση με της πληροφορίας, αφού η γνώση
προκύπτει από την καλύτερη ανάλυση της πληροφορίας. Η γνώση αποκτιέται με
τις πληροφορίες που έχουμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αφορά
την εύρεση προτύπων και σχέσεων διαμέσου του χρόνου.
Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται σήμερα από διάφορες εταιρείες στη
σχεδίαση πολιτικών marketing. Χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στη βελτίωση ή
προσωποποίηση των Δικτυακών τόπων, στην ανάλυση του προφίλ των
πελατών τους. Τους επιτρέπει να ανακαλύψουν τις σχέσεις μεταξύ «εσωτερικών»
παραγόντων, όπως η τιμή, η θέση του προϊόντος, ή η ικανότητα του
προσωπικού, με «εξωτερικούς», όπως η οικονομία, ο ανταγωνισμός και τα
προσωπικά στοιχεία του πελάτη (ηλικία, περιοχή, εισόδημα, μόρφωση κτλ).
Μέσω αυτών των σχέσεων μπορεί να υπολογιστεί κατά πόσο είναι
ευχαριστημένος ο πελάτης, οι πωλήσεις και τα κέρδη. Επίσης η εξόρυξη
δεδομένων βοηθάει τη δημιουργία μιας περίληψης για τα δεδομένα των
συναλλαγών.
Για παράδειγμα, ένα μανάβικο στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησε το
λογισμικό εξόρυξης δεδομένων της Oracle για την ανάλυση των τοπικών
αγοραστικών συνηθειών. Ανακάλυψαν ότι οι άντρες αγόραζαν παιδικές πάνες
τις Πέμπτες και τα Σάββατα και επίσης αγόραζαν μαζί και μπύρα. Παραπάνω
ανάλυση έδειξε ότι αυτοί οι αγοραστές έκαναν τις εβδομαδιαίες αγορές τους τα
Σάββατα, ενώ τις Πέμπτες αγόραζαν μόνο λίγα προϊόντα. Οι πωλητές
συμπέραναν ότι αγόραζαν τη μπύρα για το επερχόμενο σαββατοκύριακο. Αυτή
η πληροφορία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για την
αύξηση των πωλήσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μετακινήσουν τα
ράφια της μπύρας κοντά στα ράφια με τις πάνες, ή να πουλάνε μπύρες και
πάνες, χωρίς έκπτωση τα Σάββατα και τις Πέμπτες.
Μερικές από τις χρήσεις της εξόρυξης δεδομένων είναι οι παρακάτω:
•

Στην αναζήτηση προτύπων (pattern recognition) σε διάφορα προβλήματα
τεχνητής νοημοσύνης.

•

Στην ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με
την ανάλυση συμπεριφορών των καταναλωτών [Fou00]

•

Στους τομείς της Βιοτεχνολογίας, της Γενετικής, της Ιατρικής έρευνας

•

Στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων

•

Στην ανάλυση εικόνας

•

Στην αστρονομία
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Η εξόρυξη δεδομένων αποτελείται από διάφορα βήματα για την
ανακάλυψη κανόνων, σχέσεων και προτύπων στα δεδομένα που επεξεργάζεται.
Το πρώτο βήμα είναι η περιγραφή των δεδομένων, η συλλογή περιληπτικών
πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων (μέσες τιμές και αποκλίσεις), η
δημιουργία γραφημάτων και η εύρεση πιθανών σχέσεων ανάμεσα στις
μεταβλητές (ειδικά σε τιμές που εμφανίζονται μαζί συχνά).
Στη συνέχεια κάποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα μοντέλο πρόβλεψης από
τις σχέσεις που προέβλεψε και να το ελέγξει για το κατά πόσο ισχύει σε
θεωρητικό επίπεδο. Το τελευταίο βήμα είναι να αναλυθεί εμπειρικά πλέον το
μοντέλο, ώστε να βρεθεί κατά πόσο ισχύει στον πραγματικό κόσμο και με βάση
αυτό να γίνει προγραμματισμός για το μέλλον.
Η εξόρυξη δεδομένων είναι βέβαια μία μεθοδολογία και όχι το μαγικό
ραβδί. Η εξόρυξη δεδομένων είναι περισσότερο ένα βοηθητικό εργαλείο για την
ανακάλυψη προτύπων και γνώσεων, αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί και την αξία
αυτών των προτύπων. [HK00] [WI97]
Τα πρότυπα και η γνώση που ανακαλύπτονται πρέπει να επαληθευτούν
στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να
βγάλει σα συμπέρασμα ότι οι άντρες ηλικίας 25-30 ετών που ακούνε ένα
συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό, είναι πιθανοί αγοραστές ενός προϊόντος,
που επιθυμούμε να πουλήσουμε. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή η
πληροφορία, αγοράζοντας για παράδειγμα ραδιοφωνικό χρόνο για διαφημίσεις
στο συγκεκριμένο σταθμό. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει όμως είναι να
υποθέσουμε ότι οι παράγοντες που περιγράφουμε παραπάνω θα είναι αυτοί που
θα τους κάνουν να αγοράσουν το προϊόν.
Σχηματικά η διαδικασία της Εξόρυξης Δεδομένων παρουσιάζεται στο
παρακάτω σχήμα:
Συλλογή,
ξεκαθάρισμα
δεδομένων

Λειτουργικές
Β.Δ.

Αποθήκευση
δεδομένων

Προετοιμασία
δεδομένων

Επαλήθευση
αποτελεσμάτων
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Η ποιότητα των αποτελεσμάτων της εξόρυξης δεδομένων μπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά ή θετικά, από τιμές που δεν είναι συνηθισμένες στα
δεδομένα μας, άσχετες στήλες ή στήλες που να εξαρτώνται η μία από την άλλη
(πχ ημερομηνία γέννησης με ηλικία), ο τρόπος της κωδικοποίησης, οι στήλες που
περιλήφθηκαν στην ανάλυση και αυτές που έμειναν απέξω. Οι διάφοροι
αλγόριθμοι έχουν διαφορετική ευαισθησία στην ποιότητα των δεδομένων και η
εξόρυξη δεδομένων δε μπορεί να παράγει αυτόματα λύσεις χωρίς την
καθοδήγηση ενός ειδικού.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάποιου, χρησιμοποιείται και η κατάλληλη
τεχνική. Η επιλογή της είναι καθοριστική τόσο για την ακρίβεια, όσο και για το
χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το μοντέλο.
Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιεί τεχνικές από την Επιστήμη των
Υπολογιστών, τη Στατιστική και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με αυτά τα μέσα
προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα αναγνώρισης προτύπων και
κατηγοριοποίησης. Αν και είναι σχετικά νέα επιστήμη συνεχώς γίνονται αλλαγές
στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση των
αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός στατιστικής με την τεχνητή νοημοσύνη μας
παρέχει όλο και καλύτερους αλγόριθμους. [Pre97]
Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κάνει
χρήση των σημαντικών προόδων που έχουν γίνει σε υλικό και λογισμικό και
παρέχουν σημαντική υπολογιστική δύναμη. Επίσης σήμερα με την
αυτοματοποίηση πολλών τομέων σε εταιρείες και οργανισμούς, έχουμε καλύτερη
πρόσβαση στα δεδομένα, αφού αυτά γίνονται ψηφιακά από την πρώτη κιόλας
στιγμή. Συνήθως όσο περισσότερα δεδομένα, τόσο το καλύτερο. [WF00]
Τα μοντέλα για την Εξόρυξη Δεδομένων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
•

Μοντέλα Πρόβλεψης (Predictive Models). Χρησιμοποιούν μερικές
μεταβλητές για να προβλέψουν άγνωστες ή μελλοντικές μεταβλητές.
Για παράδειγμα μπορεί να εισάγουμε ορισμένα στοιχεία για ένα
πελάτη και να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε αν αυτός θα
κηρύξει πτώχευση, βασισμένοι σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Είναι
φανερό ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα απαιτούν πολλά στοιχεία.

•

Περιγραφικά Μοντέλα (Descriptive Models). Προσπαθούν να
ανακαλύψουν, ήδη υπάρχουσες τάσεις και κανόνες, που δεν είναι
ορατοί χωρίς την Εξόρυξη Δεδομένων. Για παράδειγμα, ότι αν
κάποιος κάνει αλλαγή λαδιών στο αυτοκίνητό του, πιθανόν να
ελέγξει και τα λάστιχά του.
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Τα αποτελέσματα της Εξόρυξης Δεδομένων, παρουσιάζονται με διάφορους
τρόπους. Μερικοί από αυτούς είναι οι παρακάτω – από τον ευκολότερο σε
κατανόηση στο δυσκολότερο και από το λιγότερο καλό σε προβλέψεις στον
καλύτερο:
•

Δέντρα Αποφάσεων. Παρουσιάζονται οι πληροφορίες σε δεντρικές
μορφές, που είναι πολύ εύκολο να διαβαστούν αλλά δεν παρέχουν
και τόσο εξειδικευμένες πληροφορίες για το μέλλον.

•

Κανόνες. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε μορφή κανόνων του
τύπου «αν… τότε…».

•

Scorecards. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με τη μορφή
συναρτήσεων, που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Καθώς
αυξομειώνονται οι παράγοντες αυτοί αλλάζει και η τιμή της
συνάρτησης.

•

Νευρωνικά Δίκτυα. Τα αποτελέσματα δίνονται σε μη-γραμμικά
δίκτυα που μοιάζουν με βιολογικά δίκτυα. Τα νευρωνικά δίκτυα
προσφέρονται για δεδομένα που έχουν πολύ θόρυβο ή τους λείπουν
αξίες.

Αναζητούνται τέσσερις τύποι σχέσεων:
•

Κλάσεις. Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε προκαθορισμένες
ομάδες. Για παράδειγμα κάποιο εστιατόριο θα ήθελε ανάλυση για το
πότε επισκέπτονται οι πελάτες και τι παραγγέλνουν. Έχουμε δηλαδή
τις κλάσεις ανά ποιες ώρες έρχονται οι πελάτες και τι
παραγγέλνουν.

•

Clusters.Τα δεδομένα, έχουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών και
ανάλογα με το πόσο όμοια είναι τα κατατάσσουμε σε clusters.

•

Συσχετίσεις. Οι συσχετίσεις είναι «κανόνες» ανάμεσα στα δεδομένα.
Το παράδειγμα με τις μπύρες και τις πάνες είναι ένα παράδειγμα
συσχέτισης.

•

Σειριακά Πρότυπα. Τα δεδομένα εξορύσσονται σε αναζήτηση
προτύπων και μελλοντικών τάσεων.

2.2 Κατηγοριοποίηση – Classification
2.2.1 Γενικά
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Η κατηγοριοποίηση (classification) είναι ένα μοντέλο πρόβλεψης που έχει
σα στόχο της να προβλέψει την τιμή ενός πεδίου, γνωρίζοντας τις υπόλοιπες
παραμέτρους του. Κατά την κατηγοριοποίηση υπάρχει ένα πεδίο κλάσης, του
οποίου και την τιμή προσπαθούμε να προβλέψουμε, ενώ τα υπόλοιπα πεδία είναι
παράμετροι, των οποίων οι τιμές θα μας «δείξουν» και την τιμή της κλάσης. Όλα
αυτά αφού βασιζόμενοι σε προηγούμενα δεδομένα θα έχουμε βρει τρόπους
πρόβλεψης της κλάσης.
Η κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορες προσεγγίσεις. Μία μεγάλη
κατηγορία αλγορίθμων είναι οι αλγόριθμοι παραγωγής δέντρων αποφάσεων,
ενώ υπάρχουν και άλλοι αλγόριθμοι οι οποίοι διαφοροποιούνται ως προς τα
αποτελέσματα που παράγουν, που μπορεί να είναι νευρωνικά δίκτυα, πεδία
Bayes κά.
Οι αλγόριθμοι δημιουργίας δέντρων αποφάσεων [BFO84a] είναι από τους
πιο διαδεδομένους, πρακτικούς και ιδιαίτερα ευέλικτους στη χρήση [BFO84b]. Σαν
αποτέλεσμα έχουμε ένα δέντρο αποφάσεων, δηλαδή ένα εύκολο στην ανάγνωση
διάγραμμα, που καθιστά τους αλγόριθμους απλούς, όπως θα δούμε και
παρακάτω. Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι δέντρων αποφάσεων είναι:
•

Αλγόριθμος του Hurt (παλαιότερος)

•

ID3 & C4.5

•

SLIQ & SPRINT

•

Rainforest

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης που
παράγουν δέντρα αποφάσεων είναι πολλά. Μερικά από αυτά είναι και τα
παρακάτω:
•

Τα δέντρα αποφάσεων παράγουν κανόνες εύκολα κατανοητούς. Οι
κανόνες μπορούν να μεταφερθούν εύκολα είτε σε φυσική ή
προγραμματιστική γλώσσα, ακόμα και όταν έχουμε περίπλοκα
δεδομένα. Επίσης είναι σχετικά εύκολο να ακολουθηθεί κάθε
μονοπάτι που δημιουργείται, ενώ η δημιουργία κανόνων είναι και
αυτή απλή.

•

Δεν απαιτούν μεγάλη υπολογιστική δύναμη από τη στιγμή που θα
δημιουργηθούν. Ένα δέντρο αποφάσεων μπορεί να πάρει πολλές
μορφές. Πρακτικά, σε ένα δέντρο απαιτούνται συγκρίσεις αριθμών,
δημιουργία συνόλων και απλές παραβολές. Αυτό σημαίνει ότι κατά
την υλοποίηση σε υπολογιστή, αυτές οι πράξεις μεταφράζονται σε
απλές πράξεις Bool και ακεραίων, που είναι ταχείς και με μικρό
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υπολογιστικό κόστος. Η υλοποίηση αυτών των αλγορίθμων είναι
οικονομική και γρήγορη.
•

Μπορούν να χειριστούν και συνεχείς και διακριτές τιμές δεδομένων.
Ενώ νευρωνικά δίκτυα και στατιστικές τεχνικές έχουν πρόβλημα για
τα κατηγορικά δεδομένα, στην περίπτωση των δέντρων αποφάσεων
και τα συνεχή και τα διακριτά δεδομένα, μπορούν να γίνουν
αντικείμενο επεξεργασίας χωρίς διακρίσεις.

•

Μπορούν εύκολα να υποδείξουν ποια πεδία είναι πιο σημαντικά για
πρόβλεψη ή κατηγοριοποίηση, με το διαχωρισμό που γίνεται σε
αυτά.

Παρ’ όλα αυτά τα πλεονεκτήματα βέβαια, πριν τη χρήση τέτοιων
αλγόριθμων, κάποιος θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του και τις αδυναμίες που
παρουσιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικά όταν χρησιμοποιηθούν για να
προβλέψουν μία συνεχή μεταβλητή, όπως η πίεση ή το εισόδημα, παρουσιάζουν
προβληματική συμπεριφορά. Επίσης παρουσιάζουν αδυναμία για δεδομένα σε
χρονική σειρά, εκτός αν γίνει κάποια ειδική επεξεργασία στα δεδομένα πριν τη
χρήση τους.
Πιο συγκεκριμένα μερικές από τις αδυναμίες αυτών των αλγορίθμων είναι
οι παρακάτω:
•

Έφεση σε λάθη όταν υπάρχουν πολλές κλάσεις. Μερικοί αλγόριθμοι,
όπως θα δούμε παρακάτω, χειρίζονται δυαδικές κλάσεις (ναι/όχι
κτλ). Κάποιες άλλες μπορούν να χειριστούν εγγραφές από ένα μικρό
αριθμό κλάσεων, αλλά τείνουν να παρουσιάζουν λάθος
αποτελέσματα αν ο αριθμός των εγγραφών ανά κλάση είναι μικρός.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα δέντρο με πολλά επίπεδα ή και
πολλούς κλάδους ανά κόμβο.

•

Είναι υπολογιστικά ακριβά στην “εκπαίδευση”. Η διαδικασία της
δημιουργίας ενός δέντρου αποφάσεων είναι σε μερικούς
αλγόριθμους αρκετά χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία. Επίσης οι
αλγόριθμοι κλαδέματος μπορεί να είναι και αυτοί πολλές φορές
ακριβοί.

•

Δημιουργούνται προβλήματα με το χειρισμό περιοχών. Οι
περισσότεροι αλγόριθμοι, εξετάζουν ένα πεδίο τη φορά. Αυτό οδηγεί
σε τετράγωνες περιοχές κατηγοριοποίησης που μπορεί να μην
αντιστοιχεί με την πραγματική κατανομή των εγγραφών στο
διάστημα αποφάσεων.
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Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι
αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις, όπως η χρήση
νευρωνικών δικτύων και τα πεδία Bayes. Ανάλογα με την περίπτωση των
δεδομένων, των κλάσεων και των μέσων (υλικό) που διαθέτουμε, μπορούμε να
επιλέξουμε και το κατάλληλο εργαλείο ώστε να έχουμε κατηγοριοποίηση με
μεγάλη ακρίβεια.
Γίνονται συνεχείς προσπάθειες με στόχο την προσαρμογή των αλγορίθμων,
είτε πρόκειται για αλγόριθμους που παράγουν δέντρα αποφάσεων, είτε για τους
υπόλοιπους αλγόριθμους, στο μεγάλο όγκο δεδομένων και την ανάγκη για
ταχύτερη επεξεργασία τους με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο κεφάλαιο 2.2.3
θα δούμε μερικούς από τους βασικότερους αλγόριθμους κατηγοριοποίησης.

2.2.2 Μεθοδολογία
Μία γενική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η εξής: Αρχικά μας
δίνεται ένα σύνολο εκπαίδευσης – training set, το οποίο περιέχει εγγραφές που
γνωρίζουμε, με διάφορες μεταβλητές, εκ των οποίων η μία είναι η μεταβλητή
κλάσης. Αυτή η μεταβλητή κλάσης παίρνει ένα πεπερασμένο αριθμό τιμών, όπως
για παράδειγμα καλό πελάτης/κακός πελάτης. Μέσα από αυτά τα δεδομένα,

Test Set

Training
Set
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δημιουργείται ένα μοντέλο το οποίο για παράδειγμα μπορεί να είναι του τύπου
«αν πελάτης 30-35 χρονών και μισθωτός → καλός πελάτης».
Ο στόχος είναι πλέον μέσω του training model ή classifier, να μπορέσουμε
να δούμε αν μπορούμε να προβλέψουμε τις τιμές της μεταβλητής κλάσης και για
άλλες εγγραφές. Να εφαρμόσουμε δηλαδή το μοντέλο που δημιουργήσαμε σε
κάποιες άλλες εγγραφές για να ελέγξουμε την ακρίβεια αυτού που
δημιουργήσαμε. Ο έλεγχος γίνεται σε κάποιο σύνολο ελέγχου (test set). Μέσω
του test set, επαληθεύουμε το μοντέλο μας και βλέπουμε κατά πόσο είναι
ακριβές.
Συνήθως ο έλεγχος με το test set μας αποκαλύπτει την πραγματική ακρίβεια
του μοντέλου και μπορούμε να το εφαρμόσουμε για να προβλέψουμε μελλοντικές
τιμές. Αυτή η μέθοδος για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να
βρεθούν τα target groups μιας διαφημιστικής εκστρατείας, για να ανακαλύψει
ποιοι πελάτες πιθανόν να είναι κακοπληρωτές, για την εύρεση των πελατών που
μπορεί να χαθούν από τους ανταγωνιστές αλλά και για επιστημονικούς
σκοπούς, όπως για την κατηγοριοποίηση ουρανίων σωμάτων, την εύρεση
ομάδων πληθυσμών που πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα υγείας
κτλ.
Τα προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν γενικότερα είναι αν το μοντέλο
που δημιουργήσαμε δεν ταιριάζει με τα νέα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει
λόγω μικρού όγκου του training set ή κάποιων λάθος εκτιμήσεων.
Ένα παράδειγμα για ένα μέρος
αποτελεσμάτων σε δεντρική μορφή
είναι και η διπλανή. Τα θετικά σημεία σε
αυτή τη μεθοδολογία είναι ο γρήγορος
χρόνος εκτέλεσης, η εύκολη κατανόηση
των κανόνων που παράγονται, η
προσαρμογή ακόμα και σε μεγάλο Παντρεμένος
αριθμό κανόνων και ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και πολυδιάστατα
δεδομένα. Μειονέκτημα είναι βέβαια ότι
Ναι
πολλές συσχετίσεις δεν μπορούν να
αναπαρασταθούν αποτελεσματικά σε
αυτές τις δομές.

Μισθός<€1000
Ναι

Όχι

Αποδεκτός
Όχι

Μη –

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις Αποδεκτός
Αποδεκτός
για τη δημιουργία αυτού του μοντέλου.
Μία απλή προσέγγιση θα ήταν να παίρναμε τα μισά δεδομένα ως training set και
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τα άλλα μισά ως test set. Λόγω όμως πιθανής διαφοροποίησης των δύο
κομματιών, αυτή η μέθοδος μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
Μία καλύτερη προσέγγιση για να το αποφύγουμε αυτό θα ήταν Χ-fold
Cross Validation, δηλαδή να παίρναμε το πρώτο Χ % των δεδομένων για test set
και το υπόλοιπο για training set στη συνέχεια το δεύτερο Χ% για test set και το
υπόλοιπο για training set κοκ. Στη συνέχεια από τα Χ μοντέλα που βρήκαμε,
επιλέγουμε αυτό με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Σαν classification rate,
επιλέγουμε το μέσο όρο των classification rates όλων των μοντέλων.

2.2.3 Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης για δέντρα αποφάσεων

2.2.3.1 Μέθοδος Hunt – Αλγόριθμος ID3
Η μέθοδος του Hunt, ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκαν (τη δεκαετία
του 60) για την κατηγοριοποίηση [HMS66]. Το δέντρο αποφάσεων δημιουργείται
από κόμβο σε κόμβο, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Σύμφωνα με αυτή
τη μέθοδο ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1. Έστω Τ το training set. Δημιουργείται ένας κόμβος Τ.
2. Αν όλες οι εγγραφές στο Τ είναι θετικής κλάσης, δημιουργείται ένας
κόμβος Θ, με τον Τ σα γονέα και σταματάει η διαδικασία.
3. Αν όλες οι εγγραφές στο Τ είναι αρνητικής κλάσης, δημιουργείται
ένας κόμβος Α, με τον Τ σα γονέα και σταματάει η διαδικασία.
4. Επιλέγουμε μία παράμετρο Χ, με τιμές v1, v2, … , vN και
διαχωρίζουμε το Τ σε υποσύνολα Τ1, Τ2, … , ΤΝ, ανάλογα με τις
τιμές των εγγραφών στην παράμετρο Χ. Δημιουργούμε Ν κόμβους
Τi, με i=1,…,N, με το Τ σα γονέα τους και τους ονομάζουμε Χ=νi.
5. Θεωρούμε κάθε Τi ← Τ και επαναλαμβάνουμε από το βήμα 2.
Η μέθοδος του Hunt είναι απλή στη χρήση και δημιουργείται εύκολα το
επιθυμητό δέντρο αποφάσεων. Σε αυτή τη μέθοδο βασίστηκαν και οι
περισσότερες μέθοδοι για τη δημιουργία δέντρων αποφάσεων. Το βασικό
πρόβλημα που δημιουργείται είναι ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για τον
διαχωρισμό των τιμών κάθε παραμέτρου. Είναι αποδοτικό το να δημιουργούνται
Ν κόμβοι για Ν τιμές μιας παραμέτρου, ή υπάρχει καλύτερη λύση; Επίσης στα
δεδομένα με συνεχόμενες τιμές (πχ. εισόδημα), πώς μπορούμε να διαχωρίζουμε
τα σύνολά χωρίς να χάνονται πληροφορίες;
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Ο αλγόριθμος ID3 [Qui93a] προσπαθεί να προσδιορίσει κάθε φορά την πιο
«χρήσιμη» παράμετρο για τη δημιουργία ενός κόμβου. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να «μετράμε» κάθε φορά για το κατά πόσο θα κερδίσουμε από την
επιλογή μίας συγκεκριμένης παραμέτρου. Συνεπώς στον ID3 κατά τη δημιουργία
ενός νέου κόμβου υπολογίζεται κάποια σταθερά, το κέρδος σε πληροφορίες
(information gain), για κάθε παράμετρο και επιλέγεται η παράμετρος με τη
μεγαλύτερη τιμή.
Με την εντροπία μετράμε την ομογένεια των παραδειγμάτων. Για να
υπολογίσουμε το κέρδος σε πληροφορίες με ακρίβεια, χρησιμοποιούμε την
εντροπία. Σε ένα σύνολο S, που περιέχει θετικές και αρνητικές κλάσεις η
εντροπία θα είναι: Ε(S)= - p⊕log2p⊕ - p⊖log2p⊖, όπου p⊕ είναι η αναλογία των
θετικών κλάσεων στο S και p⊖ η αναλογία των αρνητικών. Στους υπολογισμούς
εντροπίας ορίζουμε ότι 0log0 = 0.
Για παράδειγμα, έστω ότι το S είναι σύνολο 14 εγγραφών, με 9 θετικές και 5
αρνητικές (συμβολίζουμε με [9+,5-]). Η εντροπία θα είναι τότε:
Ε([9+,5-]) = −9/14 log 2 9/14−5/14 log 2 5 /14 = 0.940
Προσέξτε ότι η εντροπία είναι 0 για τα μέλη του S που ανήκουν στην ίδια κλάση
(αφού θα ήταν E(S) = - 1 log2(1) – 0 log2(0) = 0) και γίνεται 1 αν έχουμε ίδιο
αριθμός θετικών και αρνητικών εγγραφών, ενώ γενικά η τιμή της είναι ανάμεσα
στο 0 και το 1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι τιμές της εντροπίας καθώς
αλλάζουν οι τιμές του p⊕.

Σχήμα 2.2.3.1 Η συνάρτηση της εντροπίας σε σχέση με το p⊕

Η ερμηνεία της εντροπίας είναι ότι καθορίζει το πόση πληροφορία
χρειαζόμαστε για να κωδικοποιήσουμε την κατηγοριοποιήσουμε κάθε μέλος του
S, δηλαδή να επιλέξουμε στην τύχη ένα μέλος του S, με ομοιόμορφη κατανομή.
Για παράδειγμα, αν p⊕ είναι 1, γνωρίζουμε ότι θα επιλέξουμε θετική κλάση οπότε
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δεν χρειαζόμαστε παραπάνω πληροφορίες, αφού η εντροπία είναι 0. Αν p⊕=0.5,
χρειαζόμαστε πληροφορίες 1 bit, για να δείξουμε αν αυτό που επιλέξαμε είναι
θετικής ή αρνητικής κλάσης. Αν p⊕=0.8, τότε χρειαζόμαστε ένα σύνολο
μηνυμάτων, με το πολύ 1 bit για κάθε μήνυμα, για να υποδειχθεί τι επιλέξαμε.
Το κέρδος πληροφορίας μετράει την προβλεπόμενη μείωση της εντροπίας.
Δοθείσας της εντροπίας, υπολογίζουμε το κατά πόσο θα μειωθεί, αν επιλέξουμε
μία παράμετρο για το διαχωρισμό των δεδομένων. Για την ακρίβεια το Κέρδος
μίας παραμέτρου Α σε ένα σύνολο S, ορίζεται ως:
Κέρδος (S, A) = E(S) όπου Τιμές(Α) είναι όλες οι δυνατές τιμές του Α και Sν το υποσύνολο του S για το
οποίο η Α έχει τιμή ν.
Συνεπώς το κέρδος είναι το πόσα bits εξοικονομούμε επιλέγοντας το Α. Αν
για παράδειγμα έχουμε τον παρακάτω πίνακα για σύνολο S, οπού φαίνεται αν ο
καιρός είναι κατάλληλος για τένις ή όχι.
Ημέρα

Καιρός

Θερμοκρασία

Υγρασία

Άνεμος

Τένις;

D1

Ήλιος

Υψηλή

Υψηλή

Ελαφρύς

Όχι

D2

Ήλιος

Υψηλή

Υψηλή

Δυνατός

Όχι

D3

Συννεφιά

Υψηλή

Υψηλή

Ελαφρύς

Ναι

D4

Βροχή

Μέτρια

Υψηλή

Ελαφρύς

Ναι

D5

Βροχή

Χαμηλή

Κανονική

Ελαφρύς

Ναι

D6

Βροχή

Χαμηλή

Κανονική

Δυνατός

Όχι

D7

Συννεφιά

Χαμηλή

Κανονική

Δυνατός

Ναι

D8

Ήλιος

Μέτρια

Υψηλή

Ελαφρύς

Όχι

D9

Ήλιος

Χαμηλή

Κανονική

Ελαφρύς

Ναι

D10

Βροχή

Μέτρια

Κανονική

Ελαφρύς

Ναι

D11

Ήλιος

Μέτρια

Κανονική

Δυνατός

Ναι

D12

Συννεφιά

Μέτρια

Υψηλή

Δυνατός

Ναι

D13

Συννεφιά

Υψηλή

Κανονική

Ελαφρύς

Ναι

D14

Βροχή

Μέτρια

Υψηλή

Δυνατός

Όχι
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Υπάρχουν οι μεταβλητές του Καιρού, της Θερμοκρασίας, της Υγρασίας και
του Ανέμου. Γενικά έχουμε 9 θετικές και 5 αρνητικές τιμές για την κλάση. Για
παράδειγμα, με τη μεταβλητή Άνεμος, από τις 14 εγγραφές, 6 θετικές και 2
αρνητικές έχουν Ελαφρύ Άνεμο και οι υπόλοιπες έχουν Δυνατό. Έχουμε δηλαδή
τα παρακάτω:
Τιμές (Άνεμος) = Ελαφρύς, Δυνατός
S = [9+, 5-]
SΕλαφρύς = [6+, 2-]
SΔυνατός = [3+, 3-]

Για την υλοποίηση του ID3, υπολογίζουμε το κέρδος κάθε μεταβλητής που
έχουμε, ώστε να επιλέξουμε για πρώτο κόμβο τη μεταβλητή που μας δίνει το
μεγαλύτερο κέρδος. Έχουμε τα αποτελέσματα:
Κέρδος(S, Καιρός) = 0.246
Κέρδος(S, Υγρασία) = 0.151
Κέρδος(S, Άνεμος) = 0.048
Κέρδος(S, Θερμοκρασία) = 0.029
Συνεπώς ο πρώτος κόμβος δημιουργείται από τη μεταβλητή Καιρός. Για
τους επόμενους κόμβους εργαζόμαστε μόνο με τις εγγραφές που αφορούν το
μονοπάτι στο οποίο είμαστε. Η διαδικασία σταματάει αν έχουν εξαντληθεί οι
παράμετροι στο μονοπάτι που βρισκόμαστε ή καταλήξαμε σε ένα υποσύνολο

Ελαφρύς
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όπου έχουμε εντροπία 0. Στο τέλος, δημιουργείται το δέντρο αποφάσεων του
σχήματος.
Πρακτικά δημιουργούνται διάφορα
Καιρός ζητήματα σε ότι αφορά τα δέντρα
αποφάσεων, όπως για παράδειγμα, το πώς θα γίνει ο χειρισμός των συνεχών
μεταβλητών, για την
επιλογή των παραμέτρων μεΒροχή
διαφορετικό κόστος αλλά και
Ήλιος
Συννεφιάτων αλγορίθμων. Ο ID3, έχει επεκταθεί,
τη βελτίωση την υπολογιστική απόδοση
ώστε να βελτιωθεί και να καλύψει μερικά από αυτά τα ζητήματα. Η επέκταση
Άνεμος
του ID3 είναιΥγρασία
ο αλγόριθμος C4.5, πουΝα
θα δούμε και παρακάτω.
ι

Υψηλή

Κανονική

Όχ
ι

Να
ι

Δυνατός
Όχ
ι

Να
ι

Ο αρχικός ορισμός του ID3 ήταν περιορισμένος σε δεδομένα με διακριτές
τιμές. Πρώτον γιατί οι παράμετροι κλάσης πρέπει να είναι διακριτών τιμών και
δεύτερον επειδή και οι τιμές με τις οποίες θα γίνει η επαλήθευση είναι διακριτές.
Αυτός ο δεύτερος περιορισμός μπορεί να παρακαμφθεί έτσι ώστε τα συνεχή
δεδομένα να μπορούν να εισαχθούν και αυτά στο δέντρο αποφάσεων.
Αυτό μπορεί να γίνει με την μετατροπή των συνεχών δεδομένων σε
διακριτό αριθμό από σύνολα που περιέχουν ομάδες τιμών, όπως για παράδειγμα
διαστήματα. Για παράδειγμα για μία μεταβλητή Α η οποία είναι συνεχής,
μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα μεταβλητή Bool AC που είναι αληθής όταν
A < c και ψευδής σε κάθε άλλη περίπτωση. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς
μπορούμε να επιλέξουμε την καλύτερη τιμή που θα παίξει το ρόλο του C.
Ας υποθέσουμε ότι στο παράδειγμα, θέλουμε να εισάγουμε τη συνεχή
μεταβλητή της Θερμοκρασίας και έχουμε παρατηρήσει ότι ισχύουν τα εξής:
Θερμοκρασία

14

17

22

25

29

34

Τένις;

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι
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Για παράμετρο C θα πρέπει να επιλέξουμε αυτή που μας δίνει το
μεγαλύτερο κέρδος σε πληροφορίες. Με την ταξινόμηση των εγγραφών,
σύμφωνα με τη συνεχή μεταβλητή Α, και στη συνέχεια με την εύρεση των
εγγραφών εκείνων που στο όριο τους αλλάζει η κλάση του στόχου, μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα σύνολο υποψηφίων, και ανάμεσα από αυτές τις τιμές,
υπολογίζοντας το κέρδος σε πληροφορία να επιλέξουμε και το τελικό C.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, παρατηρούμε ότι η κλάση αλλάζει τιμή
ανάμεσα στο 17 και το 22 και στη συνέχεια ανάμεσα στο 29 και το 34. Δηλαδή
1722
έχουμε για υποψήφιες τιμές τις
και n / n , δηλαδή 19,5 και
2
2
31,5. Υπολογίζοντας το κέρδος, επιλέγουμε για C το 19,5 και αλλάζουμε
κατάλληλα τη μεταβλητή Θερμοκρασίας.

2.2.3.2 Ελλειπή Δεδομένα
Σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα, μπορεί να είναι και ελλειπή. Υπάρχουν
πολλές φορές όπου τιμές από διάφορα δεδομένα δεν είναι γνωστά. Για
παράδειγμα σε πολλά ιατρικά δεδομένα, μερικές αιματολογικές εξετάσεις μπορεί
να μην έχουν γίνει σε όλους τους ασθενείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται
να γίνει πρόβλεψη των τιμών που λείπουν, σύμφωνα με τα δεδομένα στα οποία
αυτή η τιμή υπάρχει.
Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε να υπολογίσουμε το Κέρδος(S, A) σε ένα
κόμβο στο δέντρο αποφάσεων για να αποφασίσουμε αν η Α είναι η καλύτερη
παράμετρος για να ελέγξουμε το δέντρο αποφάσεων. Έστω ότι το <x, c(x)> είναι
μία εγγραφή του S, και ότι η τιμή A(x) είναι άγνωστη, ενώ η c(x) είναι η κλάση
του x.
Ένας τρόπος προσέγγισης θα ήταν να βάλουμε αυθαίρετα στη θέση της
χαμένης μεταβλητής την πιο κοινή τιμή στον κόμβο. Εναλλακτικά, μπορούμε να
βάλουμε στη θέση της την πιο κοινή τιμή στον κόμβο που έχει κλάση c(x).
Ένας δεύτερος και πιο περίπλοκος τρόπος προσέγγισης είναι να θέσουμε
μία πιθανότητα σε κάθε πιθανή τιμή του Α, αντί να επιλέξουμε την πιο κοινή τιμή
της. Αυτές οι πιθανότητες, μπορούν να προσεγγιστούν με βάση τις συχνότητες
των τιμών του Α στις εγγραφές του κόμβου. Αν για παράδειγμα 6 εγγραφές
έχουν Α = 1 και τέσσερις Α = 0, τότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πιθανότητα
0.6 για A(x) = 1 και πιθανότητα 0.4 για A(x) = 0. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα όριο
0.6 για την τιμή του x στην περίπτωση που Α = 1 και αντίστοιχα 0.4 για την
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περίπτωση που Α = 0. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το κέρδος σε πληροφορία
από τους επόμενους κλάδους και θα συνεχίσουμε έτσι και στο υπόλοιπο δέντρο.
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στον αλγόριθμο C4.5

2.2.3.3 Κλάδεμα – Pruning
Στον αλγόριθμο του Hunt, που είδαμε παραπάνω, το δέντρο μεγαλώνει με
στόχο να κατηγοριοποιήσει με τέλειο τρόπο κάθε εγγραφή. Παρ’ όλο που αυτό
ακούγεται λογικό σα στρατηγική, μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες, όταν
υπάρχει «θόρυβος» στα δεδομένα (κάτι που δύσκολα αποφεύγεται), ή όταν ο
αριθμός των εγγραφών είναι πολύ μικρός για να δημιουργήσει ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα για το μοντέλο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, ο αλγόριθμος μπορεί να παράγει δέντρα με μικρή
ακρίβεια.
Για την αποφυγή αυτών των δυσκολιών υπάρχουν δύο είδη μεθόδων:
•

Μέθοδοι με τις οποίες το δέντρο σταματάει να αναπτύσσεται
νωρίτερα, από το σημείο που περιγράφει τέλεια τα δεδομένα.

•

Μέθοδοι οι οποίες αναπτύσσουν όλο το δέντρο και στη συνέχεια το
«κλαδεύουν» (pruning).

Αν και η πρώτη κατηγορία φαίνεται να είναι πιο άμεση, η δεύτερη είναι πιο
επιτυχής πρακτικά. Αυτό γίνεται λόγω της δυσκολίας στον καθορισμό, του πότε
θα σταματήσει η ανάπτυξη του δέντρου.
Ένα άλλο ζήτημα που δημιουργείται είναι ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί
για το τελικό μέγεθος του δέντρου. Υπάρχουν για αυτό το πρόβλημα τρεις
προσεγγίσεις που είναι οι εξής:
•

Χρήση διαφορετικών συνόλων από εγγραφές, διαφορετικά από το
training set, ώστε να επαληθευθεί το ήδη υπάρχον δέντρο.

•

Χρήση όλων των δεδομένων, και εφαρμογή ενός στατιστικού
ελέγχου, για το αν η ανάπτυξη ή το κλάδεμα ενός κόμβου μπορεί να
βελτιώσει το δέντρο.

•

Χρήση ενός αποκλειστικού μέτρου για τη πολυπλοκότητα του
συνόλου και παύση της ανάπτυξης του δέντρου, όταν έχουμε
ελαχιστοποιήσει τα μεγέθη του.
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Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση είναι η πρώτη. Τα δεδομένα χωρίζονται σε
δύο σύνολα. Ένα για training set, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του
δέντρου και ένα για επαλήθευση, του pruning. [BL97] [WB98]
Μία προσέγγιση είναι και η reduced-error pruning, όπου έχουμε κάθε
κόμβο υποψήφιο για κλάδεμα. Με το κλάδεμα, αφαιρείται το υποδέντρο του
κόμβου και ο κόμβος μετατρέπεται σε φύλλο, συνδεόμενο με την πιο συχνή
κλάση του μονοπατιού στο οποίο ανήκει. Οι κόμβοι αφαιρούνται μόνο αν το
δέντρο που προκύπτει δεν είναι χειρότερο σε απόδοση στο σύνολο επαλήθευσης,
από το αρχικό. Συνεπώς, αν κάποιος κόμβος έχει προστεθεί συμπτωματικά στο
δέντρο αφαιρείται. Οι κόμβοι αφαιρούνται διαδοχικά, επιλέγοντας για πρώτον
αυτόν που με την αφαίρεσή του προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στην
επαλήθευση και συνεχίζοντας με παρόμοιο τρόπο.
Μία άλλη δεδομένη μέθοδος είναι και το κλάδεμα σύμφωνα με την αρχή
MDL. Η αρχή αυτή υπαγορεύει ότι το καλύτερο δέντρο είναι εκείνο το οποίο
μπορεί να κωδικοποιήσει τις εγγραφές χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν
λιγότερα bits. Γίνεται προσπάθεια για τον υπολογισμό του κόστους
κωδικοποίησης του δέντρου.
Το γενικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το παρακάτω:
Κόστος(Μοντέλο, Δεδομένα) = Κόστος(Δεδομένα|Μοντέλο) + Κόστος(Μοντέλο),
όπου το κόστος είναι ο αριθμός των bit που απαιτούνται για την κωδικοποίηση.
Αναζητούμε το μοντέλο που απαιτεί το μικρότερο κόστος.
Το κόστος κωδικοποίησης του δέντρου περιλαμβάνει:
•

1 bit για την κωδικοποίηση κάθε κόμβου (πχ. φύλλου ή ενδιάμεσου
κόμβου)

•

Csplit : το κόστος κωδικοποίησης παραμέτρων και τιμών τους για
κάθε split.

•

n*E το κόστος κωδικοποίησης n εγγραφών για κάθε φύλλο (Ε είναι
η εντροπία)

Το κεντρικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι πρέπει να
υπολογιστεί το ελάχιστο κόστος των υποδέντρων από τη ρίζα του δέντρου που
έχει δημιουργηθεί. Ας υποθέσουμε ότι το minCN είναι το ελάχιστο κόστος
κωδικοποίησης ενός υποδέντρου στον κόμβο Ν.
Θα κλαδέψουμε τα παιδιά του κόμβου Ν, αν minCN=n*E + 1. Για τον
υπολογισμό του minCN, θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω:
•

Αν το Ν είναι φύλλο τότε minCN = n*E + 1
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Αν το Ν έχει παιδιά N1 και Ν2 τότε minCN = min (n*E+1, Csplit+1+minCN1+
minCN2)
Απόφοιτος;
Όχι
Ν

Ναι

10 Όχι

1

18 Όχι

5

40 Ναι

2

3.8

Μισθός < 300€
Όχι
Ν1

Ναι
1

Ν2

1

•

Το κόστος κωδικοποίησης στο Ν είναι (n*E+1) = 3.8

•

CSplit = 2.6

•

minCN = min(3.8, 2.6+1+1+1) = 3.8

•

Αφού minCN = n*E +1, τα φύλλα Ν1 και Ν2 κλαδεύονται

2.2.3.4 Αλγόριθμοι C4.5 και C5.0/See5.0
Ο αλγόριθμος C4.5, είναι μία επέκταση του αλγόριθμου ID3, στον οποίο
γίνεται προσπάθεια να καλυφτούν οι διάφορες αδυναμίες τους με διάφορες
παραλλαγές στην εκτέλεσή του [Qui93a]. Εκτός των άλλων χρησιμοποιείται και
μία παραλλαγή κλαδέματος, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Σύγκριση του δέντρου αποφάσεων με το training set, μεγαλώνοντας
το δέντρο, μέχρι όλα τα training δεδομένα να μπορούν να
ταιριάξουν στο δέντρο.
2. Μετατροπή του υπάρχοντος δέντρου σε ένα ισοδύναμο σύνολο
κανόνων, δημιουργώντας ένα κανόνα για κάθε μονοπάτι από τη
ρίζα μέχρι κάθε φύλλο.
3. Κλάδεμα κάθε κανόνα, με την αφαίρεση κάθε προϋπόθεσης που
μπορεί να βελτιώσει την ακρίβειά του.
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4. Ταξινόμηση των κανόνων που προέκυψαν.
Για παράδειγμα, στο προηγούμενο δέντρο αποφάσεων θα μπορούσαμε να
είχαμε σαν κανόνα από το αριστερότερο μονοπάτι του, τον κανόνα:
Αν (Καιρός = Ήλιος) ∩ (Υγρασία = Υψηλή) Τότε Τέννις;=Όχι
Στη συνέχεια θα κάναμε το ίδιο με όλα τα μονοπάτια και θα αφαιρούσαμε
οποιοδήποτε στοιχείο, μείωνε την ακρίβεια του δέντρου. Για παράδειγμα, από
τον παραπάνω κανόνα, θα σκεφτόμασταν να αφαιρούσαμε τις προϋποθέσεις
(Καιρός = Ήλιος) και (Υγρασία = Υψηλή). Θα επιλέγαμε την προϋπόθεση, την
οποία αν αφαιρούσαμε θα είχαμε καλύτερη ακρίβεια του κανόνα και στη
συνέχεια θα εξετάζαμε και το ενδεχόμενο να αφαιρούσαμε και τη δεύτερη
προϋπόθεση. Αφαίρεση δεν γίνεται, μόνο στην περίπτωση που μειώνει την
ακρίβεια των κανόνων.
Οι λόγοι που μετατρέπουμε τα δέντρα σε κανόνες πριν από το κλάδεμα,
είναι ότι παρέχονται συγκεκριμένα προτερήματα. Η μετατροπή σε κανόνες
επιτρέπει να έχουμε καλύτερη κατανόηση των προϋποθέσεων που έχουμε σε ένα
δέντρο και να ξεχωρίζουμε καλύτερα τα δεδομένα μας. Η χρήση κανόνων είναι
επίσης πιο εύχρηστη από τα δέντρα και πιο πρακτική σε θέματα αναγνώρισης
κανόνων. Γενικά οι κανόνες ξεχωρίζονται πιο εύκολα.
Αναφέραμε παραπάνω μερικά γενικά χαρακτηριστικά του αλγόριθμου
C4.5. Συνοψίζοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο C4.5:
•

Είναι απλός σε κατασκευή του δέντρου κατά βάθος (όπως ο ID3).

•

Ταξινομεί τις συνεχείς μεταβλητές ανά κόμβο.

•

Απαιτεί όλα τα υπάρχοντα δεδομένα για να εφαρμοστεί.

•

Είναι δύσχρηστος για μεγάλο όγκο δεδομένων.

Μία εξέλιξη του C4.5 είναι ο C5.0 ή See5.0 (ο C5.0 είναι η έκδοση για Unix
και ο See5.0 για Windows). Στον C5.0 έχουν γίνει διάφορες βελτιώσεις και μπορεί
να προσφέρει πιο ακριβή αποτελέσματα από τον προκάτοχό του C4.5. Έχει τη
δυνατότητα να χειριστεί μεγάλο αριθμό δεδομένων και παραμέτρων,
αριθμητικών ή κατηγορικών. [RQ]
Τα αποτελέσματα του C5.0, μπορούν να δοθούν σα δέντρα αποφάσεων ή
σύνολα κανόνων που μπορούν να γίνουν κατανοητά σχετικά εύκολα. Για
λόγους εξοικονόμησης μνήμης όμως ο C5.0, λειτουργεί εσωτερικά με σύνολα
κανόνων που στο τέλος μετατρέπονται σε δέντρα αποφάσεων, αν το ζητήσει ο
χρήστης. Μετρήσεις έδειξαν ότι ο C5.0 μπορεί να είναι ως και διακόσιες φορές
ταχύτερος από τον C4.5, χρησιμοποιώντας λιγότερο από το 20% της μνήμης,
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ενώ παράγονται πιο ακριβή δέντρα αποφάσεων. Σε θέματα ταχύτητας ο C5.0
είναι τάξεις γρηγορότερος από τον C4.5.
Γενικά ο C5.0 κάνει χρήση νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα
υπολογίζει με διαφορετικό τρόπο το κόστος των λαθών κατηγοριοποίησης, ενώ
στον C4.5, τα λάθη αντιμετωπιζόντουσαν σαν ίσα μεταξύ τους. Στον C5.0 μπορεί
να καθοριστεί διαφορετικό κόστος για κάθε ζεύγος κλάσεων. Επίσης μπορεί να
χειριστεί περισσότερους τύπους δεδομένων από τον C4.5, όπως ημερομηνίες,
ώρες, timestamps, προκαθορισμένες διακριτές τιμές κτλ. Επιπλέον ο χρήστης
μπορεί να ορίσει δικούς του τύπους δεδομένων. Σε περίπτωση που λείπουν
κάποιες τιμές, δεν προσπαθεί να τις προβλέψει αλλά τις χειρίζεται ως not
applicable (N/A).
O C5.0 έχει επίσης τη δυνατότητα να διαχωρίζει τις παραμέτρους,
αφήνοντας απ’ έξω αυτές που παρουσιάζονται μόνο οριακά σχετικές, πριν τη
δημιουργία του classifier. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερους
classifiers και υψηλότερη ακρίβεια στην πρόβλεψη, ενώ μπορεί να μειώσει και το
χρόνο για τη δημιουργία κανόνων. Το εμπορικό πρόγραμμα για τον C5.0/See5.0,
διατίθεται από την RuleQuest.

2.2.3.5 Αλγόριθμος CART
Ο αλγόριθμος CART, είναι τεχνικά γνωστός και σαν δυαδικά αναδρομικός
διαχωρισμός (binary recursive partitioning) [BFO84b]. Η διαδικασία είναι δυαδική
επειδή κάθε κόμβος χωρίζεται σε ακριβώς δύο παιδιά-κόμβους και αναδρομική
επειδή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αφού τα παιδιά θεωρούνται πια γονείς. Ο
CART χειρίζεται τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να χωρίζονται πάντα σε δύο
κατηγορίες.
Ο CART περιλαμβάνει διαδικασίες [SS] για τον διαχωρισμό του κάθε κόμβου
στο δέντρο, τον καθορισμό για το πότε ένα δέντρο είναι πλήρες και την
αντιστοίχηση κάθε τερματικού κόμβου σε ένα αποτέλεσμα για την κλάση.
Χρησιμοποιεί την παράμετρο GINI, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικά κριτήρια
για τον διαχωρισμό των κόμβων.
Αφού βρεθεί ο καλύτερος διαχωρισμός, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για
κάθε κόμβο-παιδί, μέχρι να μην είναι δυνατός περαιτέρω διαχωρισμός. Σε κάθε
τερματικό κόμβο θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για την κατηγοριοποίηση των
περιπτώσεων σε αυτή. Ένα κριτήριο μπορεί να είναι η πλειοψηφία των κλάσεων
των εγγραφών ή το κόστος πιθανού λάθους στην κατηγοριοποίηση. Ο CART
θεωρεί ότι κάθε κόμβος μπορεί να είναι τερματικός και γι’ αυτό κάθε φορά
αντιστοιχεί τον κάθε κόμβο σε μία κλάση.
- 83 -

Κεφάλαιο 2ο: Εξόρυξη Δεδομένων

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Καθώς ο CART μεγαλώνει το δέντρο πλήρως, η διαδικασία του κλαδέματος
γίνεται μετά τη δημιουργία του δέντρου. Εξετάζονται τα υπό-δέντρα και
επιλέγεται αν θα κλαδευτεί κάποιο από αυτά. Το βέλτιστο δέντρο επιλέγεται μετά
από έλεγχο με το test set και υπολογισμού της ακρίβειάς που προσφέρει.
Ο CART χρησιμοποιείται με 10-πλή επαλήθευση. Διαχωρίζεται δηλαδή το
training set, σε δέκα ίσα μέρη και εφαρμόζεται ο αλγόριθμος στα εννέα από
αυτά και επαληθεύεται με το δέκατο μέρος. Στη συνέχεια επιλέγονται
διαφορετικά εννέα τμήματα και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι να
δημιουργηθεί το δέντρο που να προσφέρει τη μεγαλύτερη ακρίβεια.

2.2.3.6 Αλγόριθμος SLIQ
Ο αλγόριθμος SLIQ (Supervised Learning in Quest – όπου Quest είναι το
ερευνητικό πρόγραμμα του IBM Almaden Research Center) [MAR96],
αναπτύχθηκε από τους Mehta, Agrawal και Rissasen και είναι παράδειγμα
αλγορίθμου για τη δημιουργία δέντρων αποφάσεων, το οποίο μπορεί να χειριστεί
και αριθμητικά και κατηγορικά δεδομένα ενώ παράλληλα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε αριθμό στοιχείων. Ο SLIQ χρησιμοποιεί και
ένα νέο αλγόριθμο κλαδέματος, ο οποίος του επιτρέπει να δημιουργεί μαζεμένα
και ακριβή δέντρα. Η ευελιξία του και το γεγονός ότι μπορεί να χειριστεί πολλές
κλάσεις, μεταβλητές και εγγραφές, τον καθιστά ένα αρκετά δημοφιλές εργαλείο
για κατηγοριοποίηση.
Ο SLIQ χρησιμοποιεί για τη δημιουργία δέντρων την παράμετρο GINI. Η
δημιουργία του δέντρου γίνεται διαχωρίζοντας ξανά και ξανά τα δεδομένα κατά
μία μεταβλητή κάθε φορά και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι κόμβοι. Η
επιλογή της καλύτερης μεταβλητής για τη δημιουργία του κάθε κόμβου, γίνεται
με τον υπολογισμό της καλύτερης τιμής της GINI. Γενικά αν σε ένα σύνολο Τ
περιέχονται n κλάσεις, η GINI θα είναι: gini(T) = 1 , με pj, τη σχετική
συχνότητα της j κλάσης στο Τ.
Object 12

Για τον χειρισμό των αριθμητικών δεδομένων, ο SLIQ, προσφέρει ένα
σπουδαίο πλεονέκτημα. Αποφεύγει την ταξινόμηση των εγγραφών κατά τα
αριθμητικά δεδομένα κάθε φορά που χρειάζεται να υπολογιστεί ένας κόμβος και
με αυτό τον τρόπο παρακάμπτεται μία χρονοβόρα διαδικασία. Αντίθετα,
δημιουργεί πίνακες, ένα για κάθε μεταβλητή, προ-ταξινομώντας τα δεδομένα,
στους οποίους βρίσκονται η τιμή της μεταβλητής και μία μεταβλητή index.
Επιπλέον δημιουργείται και ένας παρόμοιος πίνακας για τις κλάσεις, η λίστα των
κλάσεων (class list), με πεδία το όνομα της κάθε κλάσης και μία αναφορά για
τον κόμβο στον οποίο είναι αυτή η κλάση.
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Για τα αριθμητικά δεδομένα, η ταξινόμηση γίνεται πριν αρχίσει η
διαδικασία της δημιουργίας δέντρου και κατ’ αυτό τον τρόπο γλιτώνουμε τις
συνεχείς ταξινομήσεις που απαιτούνται σε άλλους αλγόριθμους. Με τη λίστα
των κλάσεων, μπορούμε να παρακολουθούμε συνεχώς την πορεία του δέντρου.
Για κάθε κόμβο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, επιλέγουμε το βέλτιστο
διαχωρισμό, σύμφωνα με την παράμετρο GINI. Ο υπολογισμός της GINI, γίνεται
πιο εύκολα, αφού μέσω των πινάκων που έχουν δημιουργηθεί, μπορούν να
βρεθούν οι σχετικές συχνότητες με γρήγορο τρόπο. Με κάθε διαχωρισμό,
ενημερώνεται κατάλληλα και η λίστα των κλάσεων, όπου είναι και το σημείο στο
οποίο φαίνεται η μορφή του δέντρου που δημιουργείται.
Μετά τη διαδικασία δημιουργίας του δέντρου, έρχεται η διαδικασία του
κλαδέματος, ώστε να αποφευχθούν παραπανίσιοι κόμβοι. Το κλάδεμα γίνεται με
τον υπολογισμό των Bits που απαιτούνται για τις πληροφορίες που έχουμε. Το
δέντρο μπορούμε να το περιγράψουμε με τους παρακάτω τρόπους:
o Code1: Ένας κόμβος έχει 0 ή 2 παιδιά. Απαιτείται 1 bit ανά κόμβο.
o Code2: Ένας κόμβος έχει 0, δεξί παιδί, αριστερό παιδί ή και τα δύο
παιδιά. Άρα απαιτούνται 2 bits ανά κόμβο, γι’ αυτές τις τέσσερις
περιπτώσεις.
o Code3: Εξετάζουμε μόνο τους εσωτερικούς κόμβους. Κάθε κόμβος
μπορεί να έχει δεξί παιδί, αριστερό παιδί ή και τα δύο. Άρα θέλουμε
log3 bits.
Επίσης δίνονται κάποιοι τύποι για τον υπολογισμό του κόστους ανά κόμβο.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε κατά πόσο μας συμφέρει η
αφαίρεση ενός κόμβου. Η στρατηγική κλαδέματος μπορεί να είναι πλήρης,
μερική ή υβριδική. Κατά περίπτωση επιλέγουμε τους κόμβους με μικρότερα
κόστη, ανάλογα με κάποια από τα κριτήρια που τέθηκαν παραπάνω. Το
κλάδεμα στον SLIQ, θεωρείται αρκετά αποδοτικό και παράγονται ακριβή
δέντρα.
Τα προφανή μειονεκτήματα του SLIQ, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει
συνεχής πρόσβαση και ενημέρωση της λίστας των κλάσεων, τόσο στην φάση
της επιλογής διαχωρισμού, όσο και στη φάση του ίδιου του διαχωρισμού. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα μνήμης, όταν έχουμε μεγάλο
αριθμό κλάσεων. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούνται όλοι οι πίνακες με τα
δεδομένα στη μνήμη. Αυτό περιορίζει το μέγεθος του training set, που θα
χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τη φυσική μνήμη που χρησιμοποιείται. Λύσεις όπως
η χρήση εικονικής μνήμης, μειώνουν την απόδοση του αλγόριθμου σε ταχύτητα.
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Παρ’ όλα αυτά ο SLIQ, για κατάλληλο μέγεθος training set, προσφέρει
μεγαλύτερες ταχύτητες και πιο ακριβή δέντρα από τους προκατόχους του και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετές περιπτώσεις δεδομένων.

2.2.3.7 Αλγόριθμος SPRINT
Ο αλγόριθμος SPRINT [SAM96], δημιουργήθηκε από τους Shafer, Agrawal
και Mehta για να απαντήσει στα προβλήματα μνήμης που είχαν παλαιότεροι
αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, αφού δεν απαιτεί να υπάρχουν όλα τα δεδομένα
στη μνήμη του συστήματος, για την υλοποίησή του. Είναι γρήγορος, ενώ μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε όγκο δεδομένων και για αριθμητικά και για
κατηγορικά δεδομένα.
Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την
παράλληλη χρήση πολλών επεξεργαστών. Η παράλληλη χρήση πολλών
επεξεργαστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή για διάφορες τάξεις μεγέθους
δεδομένα.
Ο SPRINT χρησιμοποιεί λίστες για τις παραμέτρους των δεδομένων, μία για
κάθε παράμετρο. Αυτές οι λίστες έχουν για τιμές τους, την τιμή της παραμέτρου,
την κλάση και ένα index της εγγραφής στον αρχικό πίνακα δεδομένων. Οι λίστες
ταξινομούνται, κατά αύξουσα σειρά, όταν πρόκειται για αριθμητικά δεδομένα.
Αν δεν χωράνε όλα τα δεδομένα στη μνήμη, κάποιοι πίνακες διατηρούνται στον
δίσκο.
Αρχικά όλες οι λίστες είναι συνδεδεμένες με τη ρίζα του δέντρου. Καθώς
μεγαλώνει το δέντρο, αυτές χωρίζονται κατάλληλα και ακολουθούν την πορεία
του, χωρισμένες και συνδεόμενες πλέον με τα παιδία του κάθε κόμβου. Η σειρά
κάθε φορά διατηρείται και έτσι δεν χρειάζεται να ταξινομούνται οι λίστες
συνεχώς.
Για τη δημιουργία ενός κόμβου και τον διαχωρισμό των δεδομένων,
χρησιμοποιείται και εδώ η παράμετρος GINI, με τιμή gini(S) = 1 -

, για
Object 16

το σύνολο S, όπου j κλάση και pj η σχετική συχνότητά της στο S. Με τον
διαχωρισμό ενός συνόλου S, σε S1 και S2, έχουμε ginisplit(S) = n1 /n gini(S1) +
n /n gini(S2). Με αυτό τον τρόπο, έχουμε το πλεονέκτημα ότι απαιτείται ο
2

υπολογισμός μόνο της κατανομής της κλάσης σε κάθε διαχωρισμό. Για την
εύρεση του βέλτιστου διαχωρισμού υπολογίζουμε όλους τους πιθανούς
διαχωρισμούς και στη συνέχεια επιλέγουμε αυτόν που μας δίνει τις καλύτερες
τιμές.
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Όταν βρεθεί το σημείο στο οποίο θα γίνει ο διαχωρισμός, γίνεται ένα
πέρασμα σε κάθε λίστα και μοιράζονται τα δεδομένα σε δύο νέες λίστες, που θα
αποτελέσουν τα παιδιά του κόμβου. Αν οι λίστες δεν χωράνε στη μνήμη, αυτή η
διαδικασία γίνεται σε περισσότερα βήματα.
Λόγω της φύσης του αλγορίθμου, μπορούμε να έχουμε την παράλληλη
επεξεργασία πολλών λιστών ταυτόχρονα. Κατ’ αυτή τη λογική ο αλγόριθμος
ενδείκνυται για την παράλληλη χρήση πολλών επεξεργαστών.
Βασικό μειονέκτημα του SPRINT είναι ότι απαιτεί να υπάρχει συνεχής
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρούνται
όλες οι λίστες στη μνήμη και στο δίσκο και δεν παρέχει τρόπους να μειωθεί το
μέγεθός τους κατά την εκτέλεση του. Επίσης με τη χρήση και μνήμης και
σκληρού, εκτελούνται πολλές πράξεις εισόδου/ εξόδου δεδομένων και με αυτό
τον τρόπο μειώνεται η ταχύτητα και απόδοσή του.

2.2.3.8 Αλγόριθμος Rainforest
O αλγόριθμος Rainforest [GRG98] δημιουργήθηκε από τους Gehrke,
Ramakrishnan και Ganti το 1998. Χρησιμοποιεί τη γενική ιδέα του «διαίρει και
βασίλευε» για τη δημιουργία και διαχωρίζει συνεχώς τα δεδομένα καθώς
δημιουργείται το δέντρο. Ο Rainforest, είναι ως και πέντε τάξεις ταχύτερος από
τον SPRINT για τη δημιουργία του ίδιου δέντρου, ενώ απαιτεί μικρό ποσοστό
μνήμης.
Αντί για τη χρήση λιστών με τις παραμέτρους και τις τιμές τους, ο
Rainforest, χρησιμοποιεί AVC-sets. Τα AVC-sets είναι πίνακες στους οποίους
αντί να καταγράφεται η κάθε παράμετρος με την κλάση και τη τιμή της,
καταγράφεται πόσες φορές υπάρχει στα δεδομένα μας, ο συνδυασμός μιας
συγκεκριμένης τιμής μιας παραμέτρου με την κλάση, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήμα.
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Με τη δημιουργία τέτοιων πινάκων είναι φανερό ότι εξοικονομείται μνήμη.
Απαιτείται μόνο ένα πέρασμα στα δεδομένα για τη δημιουργία των AVC-sets για
κάθε παράμετρο. Στη συνέχεια η επιλογή του κάθε κόμβου γίνεται εξετάζοντας
τα AVC-sets, και για τη δημιουργία του κόμβου διαχωρίζεται το AVC-set, ώστε
να δημιουργηθούν τα παιδιά του, πάλι με ένα πέρασμα.
Ένας από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται είναι ο RF-Write.
Μέσω αυτού γίνεται το πρώτο πέρασμα για τη δημιουργία όλων των AVC-sets,
καθώς και ο διαχωρισμός και η δημιουργία των πρώτων k παιδιών της ρίζας, με
ένα πρόσθετο πέρασμα από τα sets στο οποίο μοιράζονται οι εγγραφές ανά
παιδί. Επισημαίνουμε ότι εκτελεί δύο περάσματα σε όλα τα δεδομένα και τα
αντιγράφει στη νέα τους μορφή μία φορά.
Ο RF-Read, είναι παρόμοιος με τον RF-Write. Εκτελεί και αυτός το πρώτο
πέρασμα για τη δημιουργία των πρώτων k παιδιών της ρίζας. Η διαφορά του
είναι ότι αν υπάρχει αρκετή μνήμη, ο RF-Read, δημιουργεί και τα AVC-sets των
παιδιών. Με δύο περάσματα σε όλα τα δεδομένα, δημιουργούνται κατ’ αυτό τον
τρόπο τα δύο πρώτα επίπεδα του δέντρου.
Υπάρχει και ο RF-Hybrid, ο οποίος συνδυάζει τους δύο παραπάνω. Εκτελεί
τον RF-Read, μέχρι τη δημιουργία του L επιπέδου του δέντρου, όπου δεν χωράνε
τα νέα AVC-sets, των Ν κόμβων σε όλη τη μνήμη. Ας υποθέσουμε ότι ένα
υποσύνολο του Ν, το Μ, μπορεί να χωρέσει στη μνήμη. Δημιουργούνται τα
αντίστοιχα Μ AVC-sets και στη συνέχεια καλείται ο RF-Write.

2.2.3.9 Υπόλοιποι αλγόριθμοι δημιουργίας δέντρων αποφάσεων
Πολλοί αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την
κατηγοριοποίηση σε δέντρα αποφάσεων. Οι περισσότεροι από αυτούς
χρησιμοποιούνται σε λογισμικά συστήματα που διατίθενται στο εμπόριο ή από
εταιρείες που ασχολούνται με την εξόρυξη δεδομένων και τα εκμεταλλεύονται
για λογαριασμό των πελατών τους. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς
αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι και αυτοί που
περιγράφουμε παρακάτω.
Ο αλγόριθμος PUBLIC, δημιουργήθηκε από τους Rastogi και Shim, στον
οποίο η διαδικασία του κλαδέματος του δέντρου ενσωματώνεται στη διαδικασία
δημιουργίας του. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία κλαδέματος εκτελείται
περιοδικά, καθώς αναπτύσσεται το δέντρο. [RaSh]
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Στον PUBLIC ένας κόμβος δεν αναπτύσσεται αν υπολογιστεί ότι θα πρέπει
να κλαδευτεί στην επόμενη φάση. Για να υπολογιστεί αν ένας κόμβος πρέπει ή
όχι να αναπτυχθεί, υπολογίζεται ένα κάτω όριο, του ελάχιστου ορίου, του
υποδέντρου που θα αναπτυσσόταν κάτω από το συγκεκριμένο κόμβο. Με αυτό
τον τρόπο προβλέπεται ποιοι κόμβοι θα κλαδευτούν σε επόμενη φάση, οπότε δεν
είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν.
Με τον αλγόριθμο PUBLIC, αναπτύσσονται δέντρα ισοδύναμα με αυτά που
δημιουργούνται με τον αλγόριθμο SPRINT και θεωρείται μία σχετικά καλή
εναλλακτική λύση με αυτόν.
Ένας άλλος αλγόριθμος είναι ο αλγόριθμος BOAT, ο οποίος δημιουργήθηκε
από τους Gehrke, Ganti, Ramakrishnan και Loh το 1999 και κάνει χρήση
«δειγμάτων» από τα δεδομένα. [GGR99]
Σε πρώτη φάση ο BOAT, δημιουργεί b πρόχειρα δέντρα αποφάσεων,
χρησιμοποιώντας δείγματα. Αν υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα, υπολογίζει τα
διαστήματα στα οποία θα γίνει διαχωρισμός. Μετά με ένα πέρασμα στα
δεδομένα, καθορίζει την ακριβή τιμή στην οποία θα γίνει ο διαχωρισμός.
Σε δεύτερη φάση, επαληθεύεται αν ο διαχωρισμός που επιλέχτηκε είναι
όντως ο βέλτιστος και αν δεν είναι ξαναδημιουργείται το υποδέντρο που έχει σα
ρίζα το συγκεκριμένο κόμβο.

2.2.3.10 Παράλληλη Κατηγοριοποίηση
Πρακτικά η κατηγοριοποίηση και η εξόρυξη δεδομένων, γενικότερα αφορά
μεγάλα σύνολα δεδομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει οι διάφοροι
αλγόριθμοι και μεθοδολογίες να επικεντρωθούν σε θέματα ταχύτητας και
οικονομίας κατά την υλοποίηση, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να
εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε δεδομένα, οποιουδήποτε όγκου. Οι φυσικοί
περιορισμοί στη μνήμη στρέφουν τις μεθοδολογίες στη χρήση πολλών πράξεων
εισόδου και εξόδου, γεγονός που μειώνει την ταχύτητά τους.
Είναι φανερή πλέον η ανάγκη για αλγόριθμους που θα μπορούν να είναι
αποδοτικοί, ταχείς και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε όγκο
δεδομένων. Γενικά μεθοδολογίες με τη δυνατότητα να χειρίζονται περισσότερα
δεδομένα με περισσότερη ακρίβεια και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Γι’
αυτό και εισάγεται το θέμα της παράλληλης επεξεργασίας των δεδομένων, από
παραπάνω από έναν επεξεργαστές.
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Υπάρχουν δύο τρόποι για τον χειρισμό του θέματος. Ο ένας τρόπος είναι
να διαχωρίσουμε τα δεδομένα και να τα κατηγοριοποιήσουμε παράλληλα.
[SHKS98] Δημιουργούνται όμως πολλά δέντρα αποφάσεων και αυτό αυξάνει το
κόστος. Ένας δεύτερος τρόπος είναι καθώς δημιουργείται το δέντρο να γίνεται
παράλληλη επεξεργασία πολλών κόμβων ενός επιπέδου, αφού έτσι και αλλιώς
πρόκειται για δεδομένα διαφορετικά μεταξύ τους.
Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο φυσικός για την κατηγοριοποίηση, αλλά
δημιουργούνται διάφορα προβλήματα ταχύτητας, λόγω της μεταφοράς των
δεδομένων από τους γονείς στα παιδιά, αλλά και της ανισορροπίας που μπορεί
να υπάρξει λόγω της ανισότητας του όγκου των πράξεων.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δημιουργήθηκαν μερικές
νέες πρακτικές. Μία από αυτές είναι η προσέγγιση της συγχρονισμένης
δημιουργίας δέντρων (Synchronous Tree Construction). Σύμφωνα με αυτή, τα
δεδομένα μοιράζονται ίσα στους επεξεργαστές και υπάρχει παράλληλη
επεξεργασία τους. Τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μπορεί να
δημιουργηθεί και εδώ ανισορροπία στους επεξεργαστές και επίσης να υπάρξουν
δυσλειτουργίας και μείωση της ταχύτητας στο επίπεδο των φύλλων.
Μία άλλη προσέγγιση είναι ο διαχωρισμός του δέντρου (Partitioned Tree
Construction), δηλαδή ο διαχωρισμός και των δεδομένων και των κόμβων ίσα
στους επεξεργαστές. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδώσει αρκετά καλά, αλλά
υπάρχει και εδώ μείωση της ταχύτητας λόγω του μεγάλου όγκου ανταλλαγής
πληροφοριών.

2.2.4 Υπόλοιποι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης

2.2.4.1 Naïve Bayes Classifiers
Η Naïve Bayes κατηγοριοποίηση, βασίζεται στα θεωρήματα του Bayes, και
υποθέτει ότι υπάρχει ανεξαρτησία ανάμεσα στις παραμέτρους των δεδομένων.
Αν και με μια πρώτη ματιά αυτή η θεώρηση μοιάζει υπέρ-απλουστευμένη (γι’
αυτό και ονομάζεται και naïve, δηλαδή αφελής), μπορεί να προσφέρει το ίδιο
καλά ή ακόμα και καλύτερα αποτελέσματα από άλλες, πιο πολύπλοκες
μεθόδους. [FGG97]
Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, δίνεται μία υπόθεση και γίνεται προσπάθεια
υπολογισμού της πιθανότητας να είναι σωστή αυτή η υπόθεση. Για παράδειγμα,
έστω ότι έχουμε υπόθεση ότι τα x1 και x2, είναι ροδάκινα. Θα πρέπει να
υπολογιστούν οι πιθανότητες για όλες τις άλλες περιπτώσεις για τα x1 και x2 να
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είναι κάποιο άλλο φρούτο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα δεδομένα μας, ώστε
να καταλήξουμε στον υπολογισμό ότι τα τα x1 και x2, να είναι ροδάκινα. [CKS88]
Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η κατηγοριοποίηση κάποιων παραμέτρων
Α1, Α2, … , Αn σε μία κλάση C, με τέτοιο τρόπο ώστε η πιθανότητα P(C | Α1, Α2,
… , Αn) (δεσμευμένη πιθανότητα), να έχει μέγιστη τιμή. Γίνεται η υπόθεση, όπως
προαναφέραμε, ότι τα Αi, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και υπολογίζεται η
πιθανότητα P(Ai | Cj) για κάθε Ai και Cj. Μία νέα εγγραφή κατηγοριοποιείται στο
Cj, αν και μόνο αν η πιθανότητα :

έχει μέγιστη τιμή.
Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, υπολογίζονται οι πιθανότητες για την
κάθε περίπτωση και σε κάθε νέα εγγραφή κατηγοριοποιούμε κατάλληλα. Για
παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τα δεδομένα για το αν σύμφωνα με τον καιρό
μπορούμε να παίξουμε τένις, στον παρακάτω πίνακα. Θα είχαμε τις εξής
πιθανότητες:
P (ναι) = 9/14
P (όχι) = 5/14

Καιρός
P (Ήλιος | ναι) = 2/9

P (Ήλιος | όχι) = 3/5

P (Συννεφιά | ναι) = 4/9

P (Συννεφιά | όχι) = 0

P (Βροχή | ναι) = 3/9

P (Βροχή | όχι) = 2/5

Θερμοκρασία
P (Υψηλή | ναι) = 2/9

P (Υψηλή | όχι) = 2/5

P (Μέτρια | ναι) = 4/9

P (Μέτρια | όχι) = 2/5

P (Χαμηλή | ναι) = 3/9

P (Χαμηλή | όχι) = 1/5

Υγρασία
P (Υψηλή | ναι) = 3/9

P (Υψηλή | όχι) = 4/5

P (Χαμηλή | ναι) = 6/9

P (Χαμηλή | όχι) = 1/5

Άνεμος
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P (Δυνατός | ναι) = 3/9

P (Δυνατός | όχι) = 3/5

P (Ελαφρύς | ναι) = 6/9

P (Ελαφρύς | όχι) = 2/5

Σύμφωνα με τα παραπάνω αν έχουμε να κατηγοριοποιήσουμε ένα σύνολο
Χ, για το οποίο έχουμε τις τιμές Χ = {Ήλιος, Μέτρια, Υψηλή, Δυνατός}, θα
κάναμε τους παρακάτω υπολογισμούς:
P (ναι| Χ) = P(X|ναι) P(ναι) = P(ναι) P(Ήλιος|ναι) P(Μέτρια|ναι) P(Υψηλή|ναι) P(Δυνατός|ναι)
= 9/14 2/9 3/9 3/9 3/9 = 0.0053
P (όχι| Χ) = P(X|όχι) P(όχι) = P(όχι) P(Ήλιος|όχι) P(Μέτρια| όχι) P(Υψηλή| όχι) P(Δυνατός| όχι)
= 5/14 3/5 1/5 4/5 3/5 = 0.0206

Συνεπώς αφού η πιθανότητα να μην παίξουμε τένις υπό τις συνθήκες Χ
είναι μεγαλύτερη από το να παίξουμε τένις, το Χ κατηγοριοποιείται στην κλάση
«Όχι».
Μια γενική προσέγγιση στα Bayesian Δίκτυα, υπαγορεύει την
αναπαράσταση των εξαρτήσεων (αφού σε πολλές περιπτώσεις είναι αστείο να
μιλάμε για ανεξάρτητα γεγονότα, όσον αφορά τις παραμέτρους των δεδομένων)
με ένα κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα, όπου το κάθε παιδί εξαρτάται από
όλους τους γονείς του. Οι κλάσεις αναπαριστώνται σαν παιδιά όλων των
παραμέτρων. Στόχος είναι να έχουμε ακριβή αναπαράσταση όλων των
πιθανοτήτων από όλες τις παραμέτρους. Το πεδίο των Bayesian Δικτύων είναι
ένας τομέας που παρουσιάζει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και γίνονται
πολλές έρευνες πάνω σε αυτά.

2.2.4.2 K-nearest neighbor Classifier
Μία άλλη μέθοδος κατηγοριοποίησης είναι και η λεγόμενη k-nearest
neighbor. Σύμφωνα με αυτή γίνεται χρήση μετρικών για την κατηγοριοποίηση
της κάθε περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται το σύνολο των
αποθηκευμένων δεδομένων, ένα μέτρο για τη μέτρηση των αποστάσεων
ανάμεσα στις περιπτώσεις και η τιμή του k, δηλαδή πόσους γείτονες
χρειαζόμαστε.
Αφού υπολογίσουμε k κοντινούς γείτονες σε ένα σημείο, θέτουμε σαν
κλάση αυτή που είναι στην πλειοψηφία των k. Για k=1, δεν έχουμε ποτέ
χειρότερα αποτελέσματα απ’ ότι με τον Bayes και έχει υπολογιστεί ότι μπορούμε
να έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα για μέχρι και είκοσι διαστάσεις.
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Σαν αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργηθεί ένα δέντρο-πυραμίδα για
δεδομένα με πολλές διαστάσεις. Η μέθοδος των k-nearest neighbor, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με το clustering, ώστε να έχουμε μειωμένο το
μέγεθος των δεδομένων που χρησιμοποιούμε (χρήση clusters, αντί για σημεία).

2.2.4.3 Νευρωνικά Δίκτυα
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι μία μεθοδολογία, που βασίζεται στην ιδέα των
νευρώνων του εγκέφαλου. Πρόκειται για δίκτυα από συνδεδεμένους κόμβους με
βάρη για κάθε κόμβο και ακμή. Αποτελούνται επίσης από διάφορα επίπεδα
(συνήθως εισόδου, εξόδου και κρυφά επίπεδα), εισόδους και εξόδους. Με τα
νευρωνικά δίκτυα μπορούμε να επιτύχουμε εύρεση γνώσης. [Ca92] [Fau94]

Στο σχήμα έχουμε παράδειγμα νευρωνικού δικτύου στο οποίο φαίνονται
από αριστερά προς τα δεξιά τα επίπεδα, εισόδου, κρυφό και εξόδου. Είσοδοι στο
δίκτυο είναι τα Ι1, Ι2 και Ι3 και έξοδοι τα Ο6 και Ο7, ενώ έχουμε και βάρη στις
ακμές του.
Στο εσωτερικό επίπεδο έχουμε τις παραμέτρους που συμμετέχουν στην
κατηγοριοποίηση. Η επιλογή των παραμέτρων γίνεται μετά από εξέταση των
δεδομένων και με την υπάρχουσα γνώση στο θέμα. Οι είσοδοι είναι τιμές των
παραμέτρων, για παράδειγμα ηλικία = 30, εκπαίδευση = απόφοιτος, μισθός =
500€.
Γενικά οι τιμές που εισάγονται είναι κανονικοποιούνται: οι συνεχείς τιμές
(πχ. μισθός) μετατρέπονται σε τιμές του διαστήματος [0,1], οι αριθμητικές και μη
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συνεχόμενες τιμές (πχ. ηλικία) μπορεί να εισάγονται η κάθε μία σε διαφορετικό
κόμβο ή να μετατραπούν οι τιμές σε κατηγορίες οπότε να έχουμε κόμβο ανά
κατηγορία, ενώ οι κατηγορικές τιμές κωδικοποιούνται και δημιουργείται ένας
κόμβος για κάθε κατηγορία.
Σε ένα νευρωνικό δίκτυο μπορούμε να έχουμε ένα ή και παραπάνω κρυφά
επίπεδα. Δημιουργείται με τη διαδικασία της γνώσης που υπολογίζεται από τους
κόμβους και τα βάρη των ακμών. Ο αριθμός των κόμβων στο κρυφό επίπεδο
καθορίζεται με πειραματισμό στα δεδομένα. Πολλοί κόμβοι μπορεί να είναι πάρα
πολλοί για τα δεδομένα (over-fitting), ενώ λίγοι κόμβοι μειώνουν την ακρίβεια
της κατηγοριοποίησης.
Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης βρίσκονται στο επίπεδο εξόδου.
Καθορίζονται από τα βάρη και τις συναρτήσεις ενεργοποίησης και το επίπεδο
εξόδου μπορεί να έχει ένα ή παραπάνω κόμβους. Συνήθως έχουμε ένα κόμβο
εξόδου για κάθε κλάση. Αν οι κλάσεις είναι δύο μπορεί να έχουμε και έναν
κόμβο εξόδου ο οποίος να μας δίνει έξοδο 1 για τη μία κλάση και 0 για την άλλη.
Στα νευρωνικά δίκτυα έχουμε επίσης διάφορες συναρτήσεις ενεργοποίησης
(sigmoids) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ώστε να έχουν σαν
έξοδο τιμή από το 0 έως το 1. [MST94] [Qui93b] [WK91]
Η διαδικασία της «εκπαίδευσης» των νευρωνικών δικτύων περιλαμβάνει
την κατηγοριοποίηση του training set, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του
δικτύου για μελλοντικές παρόμοιες εγγραφές. Συνήθως εκτελείται ένα δείγμα από
το training set, δίνοντας για είσοδο τις παραμέτρους του. Η άθροιση των βαρών
και των συναρτήσεων ενεργοποίησης σε κάθε κόμβο στα επίπεδα εισόδου και
στα κρυφά επίπεδα, γίνεται μέχρι να έχουμε την έξοδο (Feed Forward). Αυτή
συγκρίνεται με τη σωστή έξοδο και αν δεν είναι ίσες αλλάζουμε τα βάρη και τις
συναρτήσεις (Back-Propagation). Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να έχουμε
σωστή έξοδο για κάθε είσοδο.
Η κατηγοριοποίηση μέσω νευρωνικών δικτύων είναι μία διαδικασία που
βασίζεται στον έλεγχο για λάθη. Βασικό πλεονέκτημά της είναι ότι σε
περιπτώσεις όπου τα δεδομένα περιέχουν θόρυβο και είναι μεγάλης
πολυπλοκότητας, μας δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά
παρουσιάζει πρακτικές αδυναμίες στην υλοποίηση λόγω της φύσης της, ενώ
είναι αργή και ασύμφορη στη χρήση. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί
να δοθεί εξήγηση των αποτελεσμάτων μέσω των νευρωνικών δικτύων.
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2.3 Ομαδοποίηση
2.3.1 Γενικά

Οι τεχνικές Ομαδοποίησης ή Clustering χρησιμοποιούνται για το
συνδυασμό αντικειμένων σε ομάδες ή clusters με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι
ομάδες ή clusters να είναι ομογενή ή συμπαγή για ορισμένα χαρακτηριστικά,
δηλαδή τα αντικείμενα να είναι παρόμοια το ένα με το άλλο. Επίσης γίνεται
προσπάθεια κάθε ομάδα να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες βάσει των
χαρακτηριστικών των αντικειμένων της. Με λίγα λόγια τα αντικείμενα μιας
ομάδας να είναι διαφορετικά από αυτά κάποιας άλλης ομάδας.
Η μέτρηση της ομοιότητας ανάμεσα σε δύο αντικείμενα (ή εγγραφές),
μπορεί να γίνει είτε υπολογίζοντας την Ευκλείδεια απόσταση, είτε
χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μετρική ανάλογα με τη φύση του προβλήματος,
αλλά και την τεχνική που θα προτιμηθεί για την επίλυσή του.
Για τη διαδικασία του clustering, δεν απαιτείται η προ-επεξεργασία των
δεδομένων ή ο διαχωρισμός των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών.
Αντίθετα αναζητούμε ομάδες εγγραφών, τα clusters, που είναι παρόμοια η μία με
την άλλη, με την ελπίδα ότι παρόμοιες εγγραφές αναπαριστούν και παρόμοια
αντικείμενα, όπως για παράδειγμα πελάτες, προμηθευτές κ.ά., τα οποία
συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο.
Η εύρεση των clusters δεν είναι το μόνο μέρος της διαδικασίας του
clustering, Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί εξήγηση για τη σημασία του κάθε
cluster. Από τη στιγμή που έχουμε ένα επιτυχές clustering, τα αποτελέσματα
μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Από τις πρώτες εφαρμογές ομαδοποίησης ήταν
και η προσπάθεια κατανόησης της
αστρικής εξέλιξης.
Οι αστρονόμοι, στην αρχή του
προηγούμενου αιώνα, προσπάθησαν να
κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στη
φωτεινότητα των ουράνιων σωμάτων και
των θερμοκρασιών τους. Οι αστρονόμοι
Hertzsprung και Russel κατασκεύασαν
διαγράμματα όπως αυτό που φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα. Η κάθετη
διάσταση αναπαριστά τη φωτεινότητα,
σε σχέση με τη φωτεινότητα του Ήλιου.
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Η οριζόντια διάσταση αναπαριστά τη θερμοκρασία επιφάνειας σε βαθμούς
Kelvin.
Είναι φανερό από το σχήμα, ότι τα άστρα κατηγοριοποιούνται σε τρία
clusters. Κάθε ένα από αυτά αναπαριστά και μία διαφορετική φάση στον κύκλο
ζωής ενός άστρου.
Η σχέση ανάμεσα στη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία είναι συνεχής σε
κάθε cluster, αλλά η σχέση είναι διαφορετική, αφού διαφοροποιούνται σε κάθε
φάση οι διαδικασίες δημιουργίας φωτός και θερμοκρασίας. Το 80 τοις εκατό των
άστρων που ανήκουν στο κύριο cluster, παράγουν ενέργεια με τη μετατροπή
υδρογόνου σε ήλιο μέσω πυρηνικών συντήξεων. Κάπως έτσι είναι και η κύρια
φάση του κύκλου ζωής όλων των άστρων.
Μετά από 10 δισεκατομμύρια χρόνια όμως, το υδρογόνο εξαντλείται.
Ανάλογα με τη μάζα του άστρου, ή γίνεται σύντηξη του ήλιου ή η σύντηξη
τερματίζεται. Στην τελευταία περίπτωση ο πυρήνας του άστρου αρχίζει να
διαλύεται, εκλύοντας μεγάλες ποσότητες θερμότητας. Η εξωτερική του
επιφάνεια τότε διαστέλλεται και δημιουργείται ένας κόκκινος γίγαντας. Σε μία
τελευταία φάση η εξωτερική επιφάνεια αερίων εξαφανίζεται και ο πυρήνας που
έχει απομείνει αρχίζει να κρυώνει και μετατρέπεται σε λευκό νάνο.
Η χρήση ενός απλού διαγράμματος με μόνο δύο διαστάσεις, έδωσε
εξηγήσεις για τον κύκλο ζωής των άστρων. Η έρευνα συνεχίζεται στην
προσπάθεια εύρεσης νέων ειδών άστρων, όπως οι «καφέ νάνοι», καθώς και στην
καλύτερη κατανόηση της ακολουθίας της εξέλιξης των ουράνιων σωμάτων.
Στο διάγραμμα των Hertzsprung και Russell, τα clusters είναι εύκολα να
εντοπιστούν οπτικά. Ακόμα και με τη χρήση τριών διαστάσεων, τα clusters
μπορούν να εντοπιστούν σχετικά εύκολα. Αν όλα τα προβλήματα είχαν τόσο
λίγες διαστάσεις δεν θα υπήρχε η ανάγκη ανάπτυξης αυτόματων αλγορίθμων
clustering. Καθώς όμως ο αριθμός των διαστάσεων αυξάνεται ανά πρόβλημα, η
εύρεση των clusters οπτικά γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Όταν αναφερόμαστε για ένα πρόβλημα με πολλές διαστάσεις,
χρησιμοποιούμε γεωμετρική αναλογία. Θεωρούμε ότι τα αντικείμενα που πρέπει
να μετρηθούν είναι ανεξάρτητα για να είναι σε κάποια διάσταση. Με άλλα λόγια,
αν έχουμε Ν μεταβλητές, θα πρέπει να φανταστούμε ένα διάστημα στο οποίο η
κάθε μεταβλητή αναπαριστάται με την απόσταση πάνω σε κάποιο αντίστοιχο
άξονα, ενός Ν-δίαστατου συστήματος. Μία εγγραφή που περιέχει μία τιμή κάθε
μίας από τις Ν μεταβλητές, μπορεί να αντιμετωπισθεί σαν ένα διάνυσμα που
ορίζει το αντίστοιχο σημείο σε αυτό το σύστημα.
Για το clustering υπάρχουν τεχνικές τύπου partitioning, που διαχωρίζουν
τα δεδομένα εξ’ αρχής και τεχνικές ιεραρχικές. Υπάρχουν επίσης και διάφορες
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άλλες τεχνικές που διαφοροποιούνται σε διαδικασίες και τις οποίες θα δούμε στη
συνέχεια. [BFR98]

2.3.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αυτόματης εύρεσης clusters.
Τα βασικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μεθόδων αυτόματης εύρεσης
clusters είναι ότι πρόκειται για ανακάλυψη γνώσης, χωρίς την ανάγκη για συνεχή
επιτήρηση και παρέμβαση του ανθρώπου και επίσης έχουμε καλή συμπεριφορά
με κάθε είδους τύπο δεδομένων.
Η αυτόματη εύρεση clusters δεν χρειάζεται να κατευθυνθεί από κανένα.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και από κάποιον που δεν έχει γνώση
της δομής των δεδομένων σε βάθος. Μπορεί επίσης σαν μέθοδος να
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης, πιο κατευθυνόμενων τεχνικών.
Επίσης οι διάφορες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ποικιλία
από τύπους δεδομένων. Είναι εύκολο να βρεθούν clusters ακόμα και σε ομάδες
δεδομένων που περιέχουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Το clustering
μπορεί με αυτό τον τρόπο να εφαρμοστεί και σε μία ποικιλία εφαρμογών, από
οικονομικά δεδομένα μέχρι δεδομένα για την αστρονομία.
Πρέπει επιπλέον να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες τεχνικές clustering
είναι εύκολες στην εφαρμογή τους. Δεν απαιτείται περίπλοκη προ-επεξεργασία
των δεδομένων και επίσης δεν χρειάζεται να διαχωριστούν τα δεδομένα σε
εισόδους και εξόδους.
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και ορισμένες δυσκολίες σε
κάποιες περιπτώσεις. Πολλές φορές δημιουργούνται δυσκολίες στην απόδοση
των αλγορίθμων, αν υπάρξει λάθος εκτίμηση των βαρών ή γίνει λάθος επιλογή
μέτρου για τις αποστάσεις. Επίσης είναι δύσκολο να προσαρμόσουμε τα
συστήματα, όταν περιέχουν πολλές μεταβλητές με διαφορετικά δεδομένα.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στις περισσότερες μεθόδους
ομαδοποίησης πρέπει να επιλέξει ο χρήστης τιμή για τον αριθμό των clusters που
θα βρεθούν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε και πραγματικά k clusters στα
δεδομένα μας. Αν το k που επιλέξουμε δεν αντιστοιχεί με τη φυσική δομή των
δεδομένων μας, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ακριβή.
Τέλος πολλές φορές υπάρχει και δυσκολία στην αναγνώριση της φυσικής
σημασίας των clusters. Η ανακάλυψη clusters, δεν αντιστοιχεί και στην
ανακάλυψη του νοήματός τους. Πολλές φορές δε, τα clusters που βρίσκουμε
μπορεί να μην έχουν καν πρακτική αξία.
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Να σημειώσουμε επίσης ότι ο τομέας του clustering, σύντομα θα πρέπει να
αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του τεράστιου
όγκου των δεδομένων. Το ιεραρχικό clustering, σύντομα δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί λόγω της αύξησης των δεδομένων.
Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργούνται
λόγω των πολλών διαστάσεων στα δεδομένα, κάτι που καθιστά κάποιους
αλγόριθμους άχρηστους αλλά και παραπανίσιων δεδομένων που δημιουργούν
«θόρυβο» και μας παραπλανούν στη δημιουργία των clusters.

2.3.3 Τεχνικές Partitioning

2.3.3.1 Μέθοδος K-Means
Η μέθοδος K-means για το clustering είναι η πιο κοινή τεχνική portioning
που χρησιμοποιείται πρακτικά. Η αρχική έκδοση αναπτύχθηκε από τον J.B.
MacQueen το 1967 και από τότε έχουν προταθεί διάφορες παραλλαγές.
Παρακάτω θα περιγράψουμε την αρχική του έκδοση σε δισδιάστατα
διαγράμματα για καλύτερη κατανόηση. Πρακτικά βέβαια εργαζόμαστε σε
περισσότερες διαστάσεις με την ίδια όμως διαδικασία. Αντί για (x1, x2)
χρησιμοποιούμε δηλαδή (x1, x2, … , xn) και n διαστάσεις.
Αρχικά
επιλέγουμε
k
σημεία
δεδομένων τα οποία θα αποτελέσουν τα
σημεία seeds. Ο αλγόριθμος του
MacQueen απλά επιλέγει τις πρώτες k
εγγραφές τυχαία. Σε περιπτώσεις που
υπάρχει κάποια λογική σειρά στις
εγγραφές, είναι καλύτερο να επιλέγονται
εγγραφές διασπαρμένες στο διάστημα.
Κάθε από αυτά τα seeds αποτελεί ένα
εμβρυακό cluster, με ένα μόνο στοιχείο.
Έστω ότι θέτουμε k = 3.
Το επόμενο βήμα είναι να αντιστοιχήσουμε κάθε εγγραφή σε κάθε cluster,
της οποίας το κέντρο είναι το πιο κοντινό. Στο παρακάτω σχήμα αυτό φαίνεται
πιο καθαρά.
Συνεχίζοντας με τον αλγόριθμο, θα πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά τα
κέντρα των clusters και να φροντίζουμε να υπολογίζονται κατάλληλα. Τα
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κέντρα των clusters είναι συνήθως οι μέσοι όροι των σημείων ενός cluster και δεν
είναι απαραίτητο να είναι σημεία που να ανήκουν στα δεδομένα μας.
Ο υπολογισμός αυτών των κέντρων
δυσκολεύει όταν έχουμε πολλές εγγραφές
και πολλές διαστάσεις. Στο διπλανό σχήμα
φαίνονται τα νέα κέντρα με ένα σταυρό. Τα
βέλη δείχνουν την κίνηση από τη θέση των
αρχικών seeds στα νέα κέντρα των τριών
clusters. Από τη στιγμή που θα βρεθούν τα
νέα κέντρα, επανακαθορίζονται και τα
clusters.
Γίνεται
δηλαδή
μία
νέα
αντιστοίχηση του κάθε σημείου σε ένα από
τα τρία clusters, των οποίων τα όρια
επανακαθορίζονται επίσης.
Αυτό σημαίνει ότι ένα σημείο μπορεί αρχικά να ανήκει σε ένα cluster και
στη συνέχεια να αντιστοιχηθεί σε ένα διαφορετικό cluster. Η διαδικασία
συνεχίζεται μέχρι το σημείο οπού δεν θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις από
cluster σε cluster.

2.3.3.2 Μεταβλητές και Συσχετίσεις
Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι περισσότερες βάσεις δεδομένων
περιέχουν εγγραφές με πολλές παραμέτρους, οπότε δεν είναι δυνατόν να τις
αναπαραστήσουμε σαν σημεία στο χώρο. Πολλές φορές οι τιμές αυτών των
παραμέτρων, δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους ούτε θα είχαν και κάποια
λογική συνάφεια σε ένα διάγραμμα. Για παράδειγμα, φανταστείτε τη συνάφεια
ανάμεσα σε τιμές που αφορούν αγορές και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Δεν είναι
δυνατόν να υπάρξει κάποια λογική συνέχεια σε ένα διάγραμμα με αυτές τις
παραμέτρους.
Γι’ αυτό το λόγο, αναζητούμε φυσικές συσχετίσεις στα μέλη ενός cluster.
Προσπαθούμε να είναι παρόμοια με τα μέλη του ίδιου cluster και να
ανακαλύψουμε μέτρα ομοιότητας ανάμεσά τους. Επειδή είναι δύσκολο να γίνουν
κάποιες διαισθητικές συσχετίσεις από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή,
προσπαθούμε να «μεταφράσουμε» τις συσχετίσεις με κάποιο αριθμητικό τρόπο,
ο οποίος θα αναπαριστά το μέτρο ομοιότητας. Με αυτό τον τρόπο δύο σημεία
κοντινά σε απόσταση θα είναι μεταξύ τους παρόμοια.
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Για αυτή την αντιμετώπιση παρουσιάζονται δύο σημαντικά προβλήματα.
Το πρώτο από αυτά είναι ότι πολλοί τύποι μεταβλητών περιέχουν κατηγορικά
δεδομένα και επίσης πολλές άλλες αριθμητικές μεταβλητές, όπως για
παράδειγμα αυτές που αφορούν κατατάξεις, δεν παρουσιάζουν κατάλληλη
συμπεριφορά ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν ως σημεία ενός διανύσματος θέσης.
Το δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ότι στη
Γεωμετρία, κάθε διάσταση εκλαμβάνεται να έχει ίση σημασία με τις υπόλοιπες.
Στα δεδομένα που έχουμε συνήθως όμως, μία μικρή αλλαγή στην τιμή μιας
παραμέτρου μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από μία άλλη μεγαλύτερη
αλλαγή στην τιμή μίας άλλης παραμέτρου.
Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι να
κατηγοριοποιηθούν οι μεταβλητές με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις
μαθηματικές ιδιότητές τους (αν είναι συνεχείς ή διακριτές), με τον τύπο τους
(χαρακτήρας, ακέραιος, πραγματικός κτλ), ή με κάποιες άλλες ιδιότητες (αν είναι
ποσοτικές ή ποιοτικές κτλ).
Η πιο σημαντική κατηγοριοποίηση είναι το κατά πόσο μία μεταβλητή
μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την τοποθέτησή της στον άξονα που
αντιστοιχεί στο γεωμετρικό μας μοντέλο. Χρησιμοποιούμε τέσσερις βασικές
κλάσεις παραμέτρων:
•

Κατηγορικές παράμετροι. Αυτές μας δίνουν διάφορες κατηγορίες
για τις οποίες δεν έχει σημασία η σειρά. Για παράδειγμα, αν έχουμε
γεύσεις παγωτού, δεν μπορούμε να πούμε ότι η γεύση φιστίκι είναι
μεγαλύτερη σε τιμή από τη γεύση σοκολάτα. Μαθηματικά αυτό
σημαίνει ότι έχουμε μεν x≠y, αλλά δεν μπορούμε να θέσουμε ούτε
x<y, αλλά ούτε και x>y.

•

Παράμετροι Τάξης. Αυτές οι παράμετροι μας επιτρέπουν να θέτουμε
σειρά στα δεδομένα, αλλά δεν μας δίνουν πληροφορίες για το κατά
πόσο είναι μία τιμή μεγαλύτερη από την άλλη. Δηλαδή αν έχουμε τα
x, y και z να είναι σε τάξη 1, 2 και 3, γνωρίζουμε ότι x>y>z, αλλά όχι
ότι και (x-y)>(y-z).

•

Διαστήματα. Τα διαστήματα μας επιτρέπουν να μετρήσουμε
αποστάσεις ανάμεσα σε δύο εγγραφές. Αν δηλαδή έχουμε τη
θερμοκρασία δύο πόλεων, μπορούμε να υπολογίσουμε, ποια από
αυτές είχε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία και κατά πόσο. Επίσης
έχουμε προκαθορισμένο πεδίο τιμών.

•

Πραγματικά μέτρα. Τα πραγματικά μέτρα είναι παράμετροι
διαστήματος, που μετράνε από κάποιο ορισμένο μηδενικό σημείο.
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Αυτό σημαίνει ότι είναι συγκρίσιμα. Παραδείγματα αυτών των
μεταβλητών είναι η ηλικία, το μήκος, ο όγκος κτλ.
Για τα διαστήματα και τα πραγματικά μέτρα, οι γεωμετρικές αποστάσεις
που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι clustering έχουν νόημα. Για τη χρήση όμως
κατηγορικών δεδομένων και παραμέτρων τάξης, θα πρέπει να μετατραπούν σε
παραμέτρους διαστημάτων. Για αυτές τις μετατροπές όμως, δημιουργούνται
διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα αν κατατάξουμε τις γεύσεις παγωτού σε
αριθμούς από το 1 μέχρι το 28, θα φαίνεται ότι οι γεύσεις 5 και 6 είναι παρόμοιες,
ενώ οι γεύσεις 2 και 26 είναι λιγότερο όμοιες. Το αντίθετο πρόβλημα
δημιουργείται αν μετατρέψουμε διαστήματα και πραγματικά μέτρα σε τάξεις και
κατηγορίες.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογίες για τη μέτρηση της ομοιότητας
ανάμεσα σε δύο εγγραφές. Μερικές έχουν δημιουργηθεί για ειδικές εφαρμογές,
όπως στη σύγκριση κειμένων. Άλλες έχουν σχεδιαστεί για χρήση με
συγκεκριμένους τύπους δεδομένων, όπως δυαδικά ή κατηγορικά. Ανά
περίπτωση χρησιμοποιείται κάποια από τις παρακάτω τρεις μεθόδους, με πιο
δημοφιλή τις πρώτες δύο, ενώ η τρίτη χρησιμοποιείται ειδικά για κατηγορικά
δεδομένα.
•

Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Κάθε παράμετρος μιας εγγραφής
μετατρέπεται σε στοιχείο ενός διανύσματος που περιγράφει ένα
σημείο στο χώρο. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων, χρησιμοποιείται
σαν τρόπος σύγκρισης και συσχέτισης. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διάφορες μετρικές για τη μέτρηση των
αποστάσεων με πιο κοινή την Ευκλείδεια. Η Ευκλείδεια απόσταση
για δύο σημεία x και y, με n παραμέτρους ορίζεται ως:
d=

•

( x1 − y1 ) 2 + ( x2 −

y2 ) + ... + ( xn − yn )
2

2

Η γωνία ανάμεσα σε δύο διανυσμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις,
δύο εγγραφές είναι παρόμοιες, λόγω ομοιοτήτων στον τρόπο που τα
πεδία συνδέονται εσωτερικά. Η λύση είναι να χρησιμοποιηθεί μία
διαφορετική αντιμετώπιση των ίδιων δεδομένων. Δηλαδή αντί να
αντιμετωπίζουμε τα x και y σα σημεία στο διάστημα και να μετράμε
την απόστασή τους, τα αντιμετωπίζουμε σα διανύσματα και
μετράμε τη γωνία που σχηματίζουν. Ένα διάστημα έχει τόσο μέτρο
(την απόσταση των δύο του άκρων), όσο και διεύθυνση. Αν
πάρουμε για παράδειγμα τα μεγέθη της ουράς, των νυχιών και των
δοντιών για μία γάτα και ένα λιοντάρι, ως σημεία θα είναι αρκετά
απομακρυσμένα. Λόγω όμως των αναλογιών που παρουσιάζουν τα
δύο ζώα, τα διανύσματα θα είναι σχεδόν παράλληλα. Οπότε η
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γωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ικανοποιητικά σε αυτή την
περίπτωση ως μέτρο ομοιότητας. Συνήθως μετράμε τις γωνίες με
μέτρο από το 0 (για κοντινά διανύσματα), μέχρι το 1.
•

Ο αριθμός των κοινών χαρακτηριστικών. Όταν οι παράμετροι που
θέλουμε να συγκρίνουμε είναι κατηγορικές, τα γεωμετρικά μέτρα
αχρηστεύονται. Αντί γι’ αυτά χρησιμοποιούμε μέτρα που βασίζονται
στην ομοιότητα των εγγραφών. Συγκρίνουμε δηλαδή δύο εγγραφές,
πεδίο προς πεδίο, και καταμετράμε τα πεδία που συμφωνούν και
αυτά που δε συμφωνούν. Επίσης δύο κενά πεδία μπορεί να
θεωρηθούν ότι συμφωνούν.

2.3.3.3 Επιλογή του k
Τα Clusters δημιουργούν μερικά υποσύνολα όταν οι μεταβλητές
διαφοροποιούνται μαζί. Αν όλες οι μεταβλητές είναι πραγματικά ανεξάρτητες,
δεν πρόκειται να δημιουργηθούν clusters. Ανάλογα αν όλες οι μεταβλητές
εξαρτώνται από τον ίδιο παράγοντα (δηλαδή είναι συγγραμμικές), τότε όλες οι
εγγραφές θα δημιουργήσουν ένα cluster. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες
περιπτώσεις, δε γνωρίζουμε πόσα cluster θα πρέπει να περιμένουμε.
Αν αναζητήσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό cluster, κατά πάσα πιθανότητα
θα τον βρούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλεια clusters. Για να βρούμε
τον πραγματικό αριθμό των clusters θα πρέπει να δοκιμάσουμε διάφορες τιμές
για το k και να επιλέξουμε το k για το οποίο τα cluster είναι ομογενή και απέχουν
κάποια απόσταση. Οι τιμές του k για τις οποίες, μπορεί να έχουμε τέλεια cluster,
μπορεί να είναι παραπάνω από μία.
Επίσης είναι σημαντικό να ληφθούν υπ’ όψιν οι έννοιες της διαβάθμισης και
των βαρών. Η διαβάθμιση (scaling) έχει σχέση με το πρόβλημα των διαφορετικών
μεταβλητών, που μετρώνται με διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Τα βάρη
(weighting), έχουν σχέση με το πρόβλημα ότι κάποιες μεταβλητές είναι πιο
σημαντικές από κάποιες άλλες.
Όπως προαναφέραμε, στη γεωμετρία, όλες οι διαστάσεις είναι ίδιας
σημασίας. Αν όμως μία παράμετρος x έχει για τιμές της γυάρδες, μία άλλη y
εκατοστά και μία τρίτη z ναυτικά μίλια, τι μπορούμε να κάνουμε; Μία διαφορά 1
στο z, αντιστοιχεί σε διαφορά 185.200 στο y και 2.025 στο x. Θα πρέπει να γίνει
κάποια μετατροπή ώστε να είναι όλες στην ίδια κλίμακα για να έχουν νόημα οι
αποστάσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι αδύνατον, αφού έχουμε πολλές
παραμέτρους διαφορετικών ειδών, όπως για παράδειγμα μπορεί να έχουμε πεδίο
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εμβαδού και πεδίο εισοδήματος. Η λύση είναι να θέσουμε όλες τις μεταβλητές σε
ένα κοινό διάστημα. Αυτό είναι συνήθως το [0,1] ή το [-1,1]. Με αυτό τον τρόπο
μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές.
Υπάρχουν τρεις κοινοί τρόποι για τη διαβάθμιση:
•

Να διαιρέσουμε κάθε μεταβλητή με τον μέσο όλων των τιμών που
παίρνει.

•

Να διαιρέσουμε κάθε μεταβλητή με το διάστημα του συνόλου τιμών
της (τη διαφορά ανάμεσα στη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή της)
και στη συνέχεια να αφαιρέσουμε τη μικρότερη τιμή της.

•

Να αφαιρέσουμε τη μέση τιμή από κάθε μεταβλητή και μετά να
διαιρέσουμε με την σταθερή του απόκλιση.

Με τη διαβάθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των διαφορών ανάμεσα
στα μεγέθη των τιμών των παραμέτρων. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της
διαφοράς της σημασία των μεταβλητών. Οι αλλαγές σε κάποιες μεταβλητές
μπορεί να είναι πιο σημαντικές από τις αλλαγές σε κάποιες άλλες. Για
παράδειγμα, μπορεί για τον σκοπό μιας ανάλυσης, ο αριθμός των παιδιών να
είναι πιο σημαντικός από τον αριθμό πιστωτικών καρτών μιας οικογένειας. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το πεδίο του αριθμού παιδιών με
μεγαλύτερο βάρος απ’ ότι το πεδίο του αριθμού πιστωτικών καρτών.
Μετά τη διαδικασία της διαβάθμισης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα
βάρη, ώστε να προσαρμόσουμε το σύστημά στις απαιτήσεις μας. Επίσης
μπορούμε να δοκιμάσουμε τα αποτελέσματα διαφορετικών βαρών σε
διαφορετικά πεδία ώστε να επιλέξουμε το καλύτερο για την περίπτωσή μας. Η
επιλογή των βαρών είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που μπορεί να συνδεθεί
με γενετικούς αλγόριθμους.

2.3.3.4 Παραλλαγές του k-Means
Όπως προαναφέραμε ο k-means, έχει πολλές παραλλαγές. Σε πολλά
εμπορικά λογισμικά για αυτόματο clustering συναντάμε τον k-means, σε κάποιες
από αυτές. Οι παραλλαγές αυτές αφορούν διάφορες φάσεις του αλγόριθμου,
μερικές εκ των οποίων είναι οι:
•

Παραλλαγές στην επιλογή των αρχικών seeds.

•

Παραλλαγές στον υπολογισμό του επόμενου κέντρου.
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Χρήση πιθανοτικής πυκνότητας, αντί για απόσταση για τη
συσχέτιση εγγραφών με clusters.

Μία παραλλαγή που κάνει χρήση του τελευταίου χαρακτηριστικού που
δώσαμε είναι τα Gaussian Mixture Models. Με αυτά προσπαθούμε να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των cluster που είναι το ένα πάνω στο άλλο
και τα μη-πραγματικά κέντρα τους.
Κάθε εγγραφή είναι μέσα ή έξω από ένα cluster. Δεν υπάρχει η έννοια ότι
μερικές εγγραφές ή εγγραφές που να είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό από
άλλες να ανήκουν στο cluster, με το οποίο έγινε η αντιστοίχηση.
Τα Gaussian Mixture Models είναι μία πιθανοτική παραλλαγή του k-means.
Χρησιμοποιούν την Gaussian κατανομή, μία κατανομή που χρησιμοποιείται
συνήθως σε πολυδιάστατα προβλήματα.
Όπως και πριν επιλέγουμε k seeds. Αυτή τη φορά όμως θεωρούμε τα seeds,
μέσα των Gaussians κατανομών. Στη συνέχεια εκτελούμε το βήμα της εκτίμησης
και το βήμα της μεγιστοποίησης. Στο πρώτο, υπολογίζουμε την «ευθύνη» που
έχει η Gaussian για κάθε σημείο. Υπάρχει υψηλή ευθύνη για τα κοντινά σημεία
και χαμηλή για τα πιο απομακρυσμένα. Η ευθύνη θα χρησιμοποιηθεί σαν βάρος
στο επόμενο βήμα. Στο βήμα της μεγιστοποίησης, το κέντρο κάθε Gaussian
κατανομής μετακινείται προς το κέντρο όλων των δεδομένων με τα βάρη των
ευθυνών που υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα.
Αυτά τα δύο βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι να σταματήσει η μετακίνηση
των Gaussians. Οι Gaussians μπορούν τόσο να αυξάνονται όσο και να κινούνται
κατά τη διάρκεια του αλγορίθμου, αλλά γίνονται όλο και πιο αδύναμες καθώς
μεγαλώνουν. Η ευθύνη υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ένα δοσμένο σημείο
να έχει ίση ευθύνη από μία κοντινή Gaussian με μικρή διαφορά (variance) και από
μία πιο απομακρυσμένη με μεγαλύτερη διαφορά. Γι’ αυτό και ονομάζεται
“mixture point” αφού η πιθανότητα κάθε σημείου είναι το άθροισμά μίας μίξης
διαφορετικών κατανομών. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε σημείο
αντιστοιχίζεται σε cluster με μεγαλύτερη ή μικρότερη πιθανότητα. Η διαδικασία
ονομάζεται και “soft clustering”.

2.3.4 Ιεραρχικές τεχνικές

2.3.4.1 Μέθοδοι συσσωμάτωσης – Agglomerative Methods
Εκτός από την partitioned προσέγγιση στο clustering, όπου ξεκινάμε με ένα
σταθερό αριθμό από clusters και συγκεντρώνουμε όλες τις εγγραφές μέσα σε
- 104 -

Κεφάλαιο 2ο: Εξόρυξη Δεδομένων

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

αυτά, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία μεθόδων, η οποία λειτουργεί με τη
συσσωμάτωση. Σε αυτές τις μεθόδους ξεκινάμε με κάθε σημείο των δεδομένων
να δημιουργεί το δικό του cluster και στη συνέχεια να ενώνονται τα clusters,
μέχρι που όλα τα σημεία να συγκεντρωθούν σε ένα cluster.
Στην αρχή της διαδικασίας τα clusters είναι πολύ μικρά και τα μέλη τους
είναι λίγα αλλά αρκετά παρόμοια. Προς το τέλος, τα clusters είναι μεγαλύτερα
και δεν είναι καλά ορισμένα. Διατηρούνται στη μνήμη όλα τα επίπεδα του
clustering, ώστε να επιλεχθεί στο τέλος το καλύτερο.
Ο αλγόριθμος Συσσωμάτωσης (Agglomerative), αρχίζει με τη δημιουργία
ενός πίνακα ομοιοτήτων. Αυτός ο πίνακας αποτελείται από τα ζεύγη των
αποστάσεων ή τους βαθμούς συσχέτισης ανάμεσα στα σημεία,
συμπεριλαμβανόμενων και των Ευκλείδειων αποστάσεων, των γωνιών ανάμεσα
στα διανύσματα και τα ποσοστά κατηγορικών πεδίων που ταιριάζουν. Τα
διάφορα ζητήματα που μπορεί να δημιουργηθούν για την επιλογή των
συσχετίσεων είναι τα ίδια με αυτά που προκύπτουν και στον αλγόριθμο kmeans.
Με την πρώτη ματιά, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι για n σημεία θα
χρειαζόμασταν n2 μετρήσεις για να δημιουργηθεί ο πίνακας με τις αποστάσεις.
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως μετρική πραγματικών αποστάσεων, χρειάζεται να
υπολογίσουμε τις μισές αφού D(x,y) = D(y,x), με D την απόσταση και x, y σημεία.
Με άλλα λόγια ο πίνακας ομοιοτήτων είναι κάτω τριγωνικός.
Στη συνέχεια, βρίσκουμε την ελάχιστη τιμή στον πίνακα. Αυτή μας δείχνει
τα δύο clusters που είναι πιο όμοια το ένα με το άλλο. Ενώνουμε τα δύο clusters
και ανανεώνουμε τον πίνακα ομοιοτήτων, αντικαθιστώντας τις δύο γραμμές των
clusters γονέων με μία νέα γραμμή που περιγράφει την απόσταση ανάμεσα στα
ενωμένα clusters και τα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε n-1 clusters και n-1 γραμμές
στον πίνακα ομοιότητας.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία n-1 φορές, μέχρι που όλες οι εγγραφές να
ανήκουν στο ίδιο μεγάλο cluster. Σε κάθε επανάληψη σημειώνουμε ποια clusters
ενώθηκαν και πόσο μακριά ήταν. Αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να
αποφασίσουμε ποιο επίπεδο του clustering θα χρησιμοποιήσουμε.
Θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα της μέτρησης της
απόστασης των clusters. Στο πρώτο πέρασμα τα clusters περιέχουν ένα σημείο,
οπότε η απόστασή μεταξύ τους είναι ίση με την απόσταση μεταξύ των σημείων.
Από τη δεύτερη επανάληψη και μετά, θα πρέπει να ανανεώνεται ο πίνακας με τις
αποστάσεις από τα νέα clusters, πολλών εγγραφών πλέον. Για να μετρήσουμε
αυτή την απόσταση, οι πιο κοινές επιλογές που έχουμε είναι οι παρακάτω τρεις:
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•

Απλή σύνδεση. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο clusters είναι ίση με
την απόσταση ανάμεσα στα κοντινότερα μέλη τους. Με αυτό τον
τρόπο δημιουργούνται clusters, με την ιδιότητα ότι κάθε μέλος του
είναι πιο κοντινό σχετικά με τουλάχιστον ένα μέλος και όχι για κάθε
μέλος.

•

Ολοκληρωτική σύνδεση. Η απόσταση είναι ανάμεσα στα πιο
μακρινά σημεία. Παράγονται clusters, με τα μέλη τους μέσα σε
κάποια γνωστή μέγιστη ακτίνα.

•

Σύγκριση των κέντρων. Η απόσταση μετράται ανάμεσα στα δύο
κέντρα, όπου κέντρο θεωρούμε το μέσο όρο των πεδίων των μελών
ενός cluster.

Με τον αλγόριθμο συσσωμάτωσης δημιουργούνται ιεραρχικά clusters. Σε
κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, δημιουργούνται clusters από την ένωση δύο clusters
του προηγούμενου επιπέδου. Μπορεί να αναπαρασταθεί η προσέγγιση με ένα
δέντρο (παρόμοιο με δέντρο αποφάσεων), το οποίο δημιουργείται από τα φύλλα
και συνεχίζει προς τη ρίζα.

2.3.4.2 Εκτίμηση των Clusters
Με την προσέγγιση των k-means, είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε και ένα
τρόπο για να αποφασίζουμε την τιμή του k, ώστε να βρίσκουμε τα καλύτερα
clusters. Με παρόμοιο τρόπο και στις ιεραρχικές τεχνικές, χρειαζόμαστε ένα
τρόπο ώστε να αποφασίζουμε σε ποιο επίπεδο της διαδικασίας, έχουμε τα
καλύτερα clusters. Για να το αποφασίσουμε όμως αυτό θα πρέπει να
απαντήσουμε στο ερώτημα: τι σημαίνει καλό cluster;
Γενικά, χρειαζόμαστε clusters, τα μέλη των οποίων έχουν μεγάλο βαθμό
ομοιότητας, ή με γεωμετρικούς όρους είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους,
και επίσης τα ίδια τα clusters να απέχουν το ένα από το άλλο αρκετά.
Ένα σταθερό μέτρο για την ομοιότητα των μελών των clusters είναι οι
διαφορές μεταξύ τους ή το άθροισμα των τετραγωνικών διαφορών του κάθε
στοιχείου από κάποιον μέσο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να
αναζητούμε τις λύσεις με τις οποίες έχουμε την ελάχιστη διαφορά. Στο ιεραρχικό
clustering, όμως αυτό δεν έχει και πολύ νόημα, αφού ξεκινάμε με clusters του
ενός μέλους, δηλαδή με μηδενική διαφορά.
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Για τις ιεραρχικές μεθόδους, ένα καλό μέτρο είναι η διαφορά ανάμεσα στην
τιμή απόστασης κατά την οποία διαμορφώθηκε ένα cluster και την τιμή
απόστασης που θα ενωθεί με κάποιο άλλο cluster στο αμέσως επόμενο βήμα.
Ένα άλλο γενικό μέτρο είναι να μετρήσουμε με το μέτρο ομοιότητας που
χρησιμοποιήσαμε, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, για τη δημιουργία του cluster
και να το χρησιμοποιήσουμε για να συγκρίνουμε τη μέση απόσταση εσωτερικά
στα clusters, με τη μέση απόσταση ανάμεσα στα ίδια τα clusters. Η σύγκριση
μπορεί να γίνει για κάθε cluster ξεχωριστά ή και για όλο το σύνολο των clusters.
Αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν ένα, δύο καλά clusters, ανάμεσα σε έναν
αριθμό πιο αδύναμων, ίσως να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα με
την απομάκρυνση όλων των μελών των καλών clusters. Η απομόνωση των
καλών clusters μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάλυση των ίδιων, αλλά και
ίσως να επιτρέψουν τη δημιουργία καλών cluster, ανάμεσα στα αδύναμα.
Για τη μέτρηση του κατά πόσο είναι καλό ένα cluster εσωτερικά,
χρειαζόμαστε να θέσουμε κανόνες με τους οποίους να μπορούμε να πούμε με
σιγουριά ότι έχουμε ένα ισχυρό cluster. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνουμε
αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε το μέσο κάθε μεταβλητής, μέσα στο cluster, και
να το συγκρίνουμε με το μέσο των ίδιων μεταβλητής όλων των δεδομένων. Στη
συνέχεια να κατατάξουμε τις μεταβλητές ανάλογα με το κατά πόσο μεγάλη είναι
η διαφορά τους. Με αυτό τον τρόπο ίσως να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τη
φυσική σημασία του cluster.
Ακόμα και αν ανακαλύψουμε ένα μόνο cluster, μπορούμε να έχουμε
χρήσιμα αποτελέσματα. Αν υπάρχει κάποια ανωμαλία στα δεδομένα μας,
μπορούμε να την ανακαλύψουμε και με το ένα cluster. Για παράδειγμα, έστω ότι
ελέγχουμε ηλεκτρονικές μηχανές σε ένα εργοστάσιο. Με τη χρήση clustering
μπορούμε να εντοπίσουμε τις ελαττωματικές μηχανές όταν οι παράμετροί της
είναι έξω από το cluster των «καλών» μηχανών. Αυτή η προσέγγιση έχει
χρησιμοποιηθεί και στη φαρμακευτική για τον εντοπισμό μη-κανονικών
κυττάρων σε δείγματα ιστών.

2.3.5 Υπόλοιπες τεχνικές
Εκτός από τις τεχνικές partitioning και τις ιεραρχικές τεχνικές στο
clustering, έχουν αναπτυχθεί και κάποιες άλλες προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούν παραλλαγές τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τα δέντρα
αποφάσεων και τα νευρωνικά δίκτυα.
Υπάρχουν για παράδειγμα Μέθοδοι Διαιρέσεων (Divisive Methods), οι
οποίες κάνουν χρήση δέντρων αποφάσεων. Όπως αναφέραμε και παραπάνω
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υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στα δέντρα που δημιουργούνται κατά
την εκτέλεση των ιεραρχικών μεθόδων και στα δέντρα αποφάσεων που
δημιουργούνται κατά την εκτέλεση αλγορίθμων όπως ο C4.5. Αν και οι μέθοδοι
συσσωμάτωσης δημιουργούν το δέντρο από τα φύλλα προς τη ρίζα, ενώ οι
άλλοι αλγόριθμοι από τη ρίζα προς τα φύλλα και με τους δύο τρόπους
δημιουργούνται παρόμοιες ιεραρχικές δομές δεδομένων.
Έχοντας αυτές τις ομοιότητες υπ’ όψιν, είναι φυσικό να αναρωτηθεί
κάποιος αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίδιοι αλγόριθμοι και στις δύο
περιπτώσεις. Η απάντηση είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι
κατηγοριοποίησης με δέντρα αποφάσεων για την εύρεση clusters.
Αυτό μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο: Έχουμε έναν αλγόριθμο δέντρου
αποφάσεων, ο οποίος ξεκινάει από τη ρίζα με όλα τα δεδομένα και προσπαθεί
να τα διαχωρίσει, με τη χρήση μίας συνάρτησης διαιρέσεων, ειδικά επιλεγμένη,
ώστε να έχουμε ελαχιστοποιήσει τη μέση εσωτερική απόσταση των μελών του
cluster ή να μεγιστοποιήσει τις εσωτερικές αποστάσεις.
Μία άλλη προσέγγιση είναι οι αυτό-οργανωμένοι χάρτες (Self-Organizing
Maps). Πρόκειται για μία παραλλαγή των νευρωνικών δικτύων που πρόσφατα
εφαρμόστηκε και σε πιο γενικές εφαρμογές clustering. Γίνεται χρήση αυτόοργανωμένων νευρωνικών δικτύων, ένα πεδίο που ερευνάται συνεχώς
τελευταία.

2.3.6 Μερικοί αλγόριθμοι Clustering
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε περιληπτικά μερικούς αλγόριθμους
clustering που έχουν προταθεί κατά καιρούς.
Ο αλγόριθμος CLARANS, αναπτύχθηκε το 1994, και χρησιμοποιεί πολλά
περάσματα στα δεδομένα. Σε αυτόν κάθε cluster αναπαριστάται με ένα σημείο
που ονομάζεται medoid.
Αρχικά επιλέγονται τυχαία k medoids. Στη συνέχεια αντικαθιστούμε πάλι
τυχαία ένα από αυτά. Αντιστοιχούμε τα σημεία σε clusters με το κοντινότερο
medoid. Αν τα κριτήρια μας για clustering δεν ικανοποιούνται, επιστρέφουμε σε
διαφορετικό medoid. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για προκαθορισμένο
αριθμό φορών.
Ο αλγόριθμος DBSCAN δημιουργήθηκε από τους Ester, Krigel, Sander και
Xu το 1996 και βασίζεται στην πυκνότητα των δεδομένων. Η μεθοδολογία του
είναι απλή: Αρχίζουμε από ένα σημείο. Αν τα γειτονικά σημεία ικανοποιούν
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κάποιο κριτήριο που έχουμε θέση για ελάχιστη πυκνότητα, τότε αυτά τα σημεία
προστίθενται στο cluster. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε σημείο που
έχουμε προσθέσει.
Τα μειονεκτήματα του αλγορίθμου αυτού είναι ότι απαιτεί να καθορίσει ο
χρήστης την ελάχιστη πυκνότητα και έχει μεγάλο κόστος σε διαδικασίες εισόδου
και εξόδου.
Ο Birch αναπτύχθηκε από τους Zhang, Ramakrishnan και Livy. Κάνει
χρήση CF-δέντρων για την προ-επεξεργασία των σημείων. Ένα CF-δέντρο είναι
παρόμοιο με ένα R-δέντρο. Για κάθε σημείο διασχίζουμε το δέντρο για να βρούμε
το κοντινότερο cluster. Αν το cluster είναι εντός κάποιας προκαθορισμένης
απόσταση, τότε το σημείο εισάγεται μέσα σε αυτό. Αν αυτό δεν συμβαίνει,
αρχίζει ένα νέο cluster από το σημείο.
Πλεονέκτημα του αλγορίθμου είναι ότι απαιτεί μόνο ένα πέρασμα από τα
δεδομένα και παράγει clusters με ομοιόμορφη πυκνότητα και πανομοιότυπου
μεγέθους. Η όλη διαδικασία όμως εξαρτάται από τη σειρά με την οποία
εισάγονται τα σημεία και επίσης υπάρχουν προβλήματα με την εύρεση των
σωστών κέντρων των clusters.
Γενικά η μέθοδος Birch, θεωρείται αρκετή καλή για ορισμένους τύπους
δεδομένων, ενώ αρκετές φορές όμως μπορεί να μας δώσει λάθος αποτελέσματα.
Ένας άλλος ιεραρχικός αλγόριθμος είναι και ο Cure, ο οποίος προτάθηκε
από τους Guha, Rastogi και Shim. Ο Cure χρησιμοποιεί τυχαία δειγματοληψία
από τα δεδομένα και τεχνικές partitioning. Χρησιμοποιεί ένα μικρό αριθμό
«αντιπροσώπων» στα δεδομένα και αναπτύχθηκε με τη σκέψη ότι αν στα
δεδομένα υπάρχει μόνο ένα σημείο σε cluster, έχουμε πολύ λίγη πληροφορία,
ενώ από την άλλη αν αντιστοιχήσουμε ένα cluster ανά σημείο έχουμε πιο πολύ
πληροφορία απ’ όση χρειαζόμαστε.
Ο αριθμός των αρχικών αντιπροσώπων που επιλέγεται είναι σχετικά
μικρός και κατανεμημένος στα δεδομένα. Κάθε σημείο σε cluster είναι κοντά σε
έναν αντιπρόσωπο. Η απόσταση ανάμεσα στα clusters, υπολογίζεται σαν τη
μικρότερη απόσταση ανάμεσα στους αντιπροσώπους.
Το ζήτημα που δημιουργείται είναι η εύρεση των διασκορπισμένων
αντιπροσώπων. Θέλουμε να είναι κατανεμημένοι γύρω από το κέντρο του
cluster και επίσης να έχουμε το φυσικό σχήμα και γεωμετρία του cluster.
Χρησιμοποιούμε διάφορες ευρετικές μεθόδους για να διασκορπίσουμε τα σημεία
σε ένα cluster, και γίνεται ομοιόμορφη ελάττωσή του γύρω από τον μέσο του.
Για την τυχαία δειγματοληψία, αν κάθε cluster, έχει κάποιο συγκεκριμένο
αριθμό σημείων με υψηλή πιθανότητα, θα κάνουμε δειγματοληψία σε ένα μέρος
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από το cluster. Αν έχουμε n σημεία σε ένα cluster, έχουμε s σημεία στο δείγμα.
Το μέγεθος του δείγματος είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος του cluster.
Ο WaveCluter προτάθηκε από τους Sheikholeslami, Chatterjee και Zhang.
Είναι μία προσέγγιση βασισμένη στη χρήση πλέγματος. Μετατρέπεται το
διάστημα σε ένα πεπερασμένο αριθμό κελιών και η εργασία γίνεται πάνω σε
αυτά. Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε δεδομένα λίγων
διαστάσεων.
Με τον WaveCluter, μπορούν να βρεθούν clusters σε διαφορετικούς
βαθμούς μέσω της πολλαπλής ανάλυσης. Είναι ένας αλγόριθμος που
χρησιμοποιεί την πυκνότητα και έχει γραμμική πολυπλοκότητα.

2.4 Κανόνες Συσχέτισης
2.4.1 Γενικά
Ένας από τους λόγους που διατηρούμε βάσεις δεδομένων με ιστορικά
στοιχεία, είναι η εύρεση προτύπων και τάσεων σε αυτές που θα μπορούσαν να
μας δώσουν κάποιο χρήσιμο αποτέλεσμα. Ειδικά σε βάσεις δεδομένων που
αφορούν δεδομένα συναλλαγών, θα ήταν χρήσιμο να βρει κάποιος, για
παράδειγμα, ποια προϊόντα πωλούνται πιο συχνά ή και να θέσει και άλλα πιο
περίπλοκα ερωτήματα. Με αυτό τον τρόπο, θέτεται αυτόματα ο στόχος της
εύρεσης ενός είδους «περίληψης» των δεδομένων, έτσι ώστε να μη χρειαζόμαστε
πλέον τα ίδια τα δεδομένα.
Αυτός ο στόχος είναι αρκετά δύσκολο, λόγω της σύγχυσης που μπορεί να
υπάρξει στον όρο «ενδιαφέρουσα πληροφορία». Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό
έχουν δημιουργηθεί διάφοροι τύποι τάσεων. Ένας από αυτούς τους τύπους είναι
και οι κανόνες συσχέτισης ή association rules.
Οι κανόνες συσχέτισης είναι ένα αρκετά ελκυστικό εργαλείο, ειδικά για την
ανάλυση αγοράς, αφού μπορεί να εκφράζει πώς τα διάφορα προϊόντα και
υπηρεσίες, μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τους και πώς τείνουν να
ομαδοποιούνται. Ένας κανόνας συσχέτισης μας αποκαλύπτει τη συσχέτιση
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα αντικείμενα.
Παράδειγμα ενός κανόνα συσχέτισης είναι το: το 80% των ανθρώπων που
αγοράζει ψωμί, αγοράζει και γάλα. Μας φανερώνεται, δηλαδή, η συσχέτιση
ανάμεσα στο ψωμί και το γάλα. Ένας άλλος κανόνας συσχέτισης μπορεί να
είναι ο «τις Πέμπτες, όσοι αγοράζουν πάνες, αγοράζουν και μπύρες».
- 110 -

Κεφάλαιο 2ο: Εξόρυξη Δεδομένων

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Οι κανόνες συσχέτισης μπορούν να θεωρηθούν τριών ειδών:
•

Οι χρήσιμοι κανόνες συσχέτισης, περιέχουν πληροφορία υψηλής
ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και με την εύρεσή τους
τις περισσότερες φορές μπορούν και να εξηγηθούν σχετικά εύκολα.
Για παράδειγμα ο κανόνας «τις Πέμπτες, όσοι αγοράζουν πάνες,
αγοράζουν και μπύρες», εξηγείται (όπως είχαμε αναφέρει και
αρκετά πιο πάνω), ότι τα βράδια της Πέμπτης, τα νεαρά ζευγάρια
ετοιμάζονται για το σαββατοκύριακο, αγοράζοντας πάνες για τα
μωρά και μπύρα για τους πατέρες. Τοποθετώντας το ράφι με τις
πάνες κοντά στα ράφια με τις μπύρες, μπορεί να αυξηθούν οι
πωλήσεις και οι πελάτες δεν πρόκειται να «ξεχάσουν» να
αγοράσουν ούτε το ένα ούτε το άλλο προϊόν. Επίσης θα μπορούσαν
να τοποθετηθούν και άλλα παρόμοια προϊόντα δίπλα στις πάνες,
όπως πατατάκια κτλ.

•

Οι ασήμαντοι κανόνες είναι αυτοί που είναι ήδη γνωστοί στον
καθένα που ασχολείται με μια επιχείρηση. Για παράδειγμα,
ασήμαντος κανόνας μπορεί να είναι ο «πελάτες που υπογράφουν
συμφωνίες συντήρησης, συνήθως αγοράζουν μεγάλες οικιακές
συσκευές». Γνωρίζουμε ότι κάποιος που αγοράζει μία μεγάλη
οικιακή συσκευή θα υπογράψει και συμφωνία για τη συντήρησή της,
αφού δεν υπάρχει και άλλος λόγος να υπογράψει κανείς συμφωνία
συντήρησης. Εξ’ άλλου οι συμφωνίες συντήρησης, σπάνια
υπογράφονται ξεχωριστά από μία αγορά μεγάλης συσκευής. Οπότε
αυτός ο κανόνας αν και είναι έγκυρος είναι πρακτικά άχρηστος.
Μια υποκατηγορία αυτών των κανόνων συσχέτισης είναι και οι
κανόνες που προκύπτουν λόγω marketing. Για παράδειγμα,
«κάποιος που κάνει νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, αγοράζει και
συσκευή». Αυτή η τάση προκύπτει λόγω του τρόπου λειτουργίας,
της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας, με λίγα λόγια είναι
κατευθυνόμενη. Τα αποτελέσματα των κανόνων συσχέτισης, μπορεί
να είναι και μέτρα για την επιτυχία προηγουμένων τρόπων
προωθήσεων των προϊόντων.

•

Οι ανεξήγητοι κανόνες είναι αυτοί που δεν έχουν εξήγηση αλλά ούτε
προτείνουν και κάτι νέο. Για παράδειγμα, ο κανόνας «σε ένα
καινούργιο κατάστημα, το πιο κοινό προϊόν που πωλείται είναι το
γάλα», δεν μας προσφέρει κάποια σημαντική πληροφορία για τη
συμπεριφορά των πελατών, ούτε προτείνει και κάτι νέο στο
κατάστημα. Με λίγα λόγια, το κατάστημα δεν μπορεί να κερδίσει με
αυτό τον τρόπο. Ίσως περισσότερη έρευνα στο θέμα να μας δώσει
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νέες πληροφορίες, αλλά ο ίδιος ο κανόνας από μόνος του δεν μας
προσφέρει καμία πληροφορία.
Η ανάλυση των κανόνων συσχετίσεων έχει σα βάση δεδομένα με τη μορφή
συναλλαγών (transactions). Παράδειγμα συναλλαγών φαίνεται και σε πίνακα
παρακάτω. Οι συγκεκριμένες, έχουν απλουστευτεί, συμπεριλαμβάνοντας μόνο
τα αντικείμενα που έχουν αγοραστεί. Η χρήση πληροφοριών, όπως η
ημερομηνία και ώρα αγοράς, ή αν χρησιμοποιήθηκαν μετρητά ή πιστωτική
κάρτα για την αγορά, θα συζητηθεί στη συνέχεια.
Πελάτης

Προϊόντα

1

Πορτοκαλάδα, σόδα

2

Γάλα, πορτοκαλάδα, καθαριστικό

3

Πορτοκαλάδα, χλωρίνη

4

Πορτοκαλάδα, χλωρίνη, σόδα

5

Καθαριστικό, σόδα

Κάποια απλά πρότυπα που προκύπτουν από τον πίνακα είναι:
•

Η πορτοκαλάδα και η σόδα αγοράζονται πιο συχνά μαζί.

•

Η χλωρίνη δεν αγοράζεται με καθαριστικό ή γάλα.

•

Το γάλα δεν αγοράζεται ποτέ με σόδα ή χλωρίνη.

Αυτές οι απλές παρατηρήσεις είναι παραδείγματα κανόνων συσχέτισης και
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Το ερώτημα είναι πως είναι δυνατόν να
υπάρξει αυτόματη εύρεση των κανόνων συσχέτισης. Επίσης πόσο καλός είναι
ένας κανόνας;
Για την απάντηση στο τελευταίο ερώτημα, μπορούμε να εισάγουμε
κάποιους τρόπους μέτρησης, για το κατά πόσο ισχύει ένας κανόνας. Για
παράδειγμα, για τον πρώτο κανόνα μπορούμε να πούμε ισχύει σε δύο από τις
πέντε εγγραφές, άρα ισχύει κατά 40%. Πιο συγκεκριμένα, λέμε ότι έχει
υποστήριξη (support) κατά 40%.
Ένας άλλος τρόπος να αναπαραστήσουμε τις συναλλαγές είναι και ο
παρακάτω πίνακας, όπου φαίνονται τα προϊόντα που αγοράστηκαν μαζί και
πόσες φορές.

- 112 -

Κεφάλαιο 2ο: Εξόρυξη Δεδομένων

Προϊόντα

Πορτοκαλάδα

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Καθαριστικό

Γάλα

Σόδα

Χλωρίνη

Πορτοκαλάδα

4

1

1

2

1

Καθαριστικό

1

2

1

1

0

Γάλα

1

1

1

0

0

Σόδα

2

1

0

3

1

Χλωρίνη

1

0

0

1

2

Αφού και οι δύο συναλλαγές που περιέχουν τη σόδα, περιέχουν και
πορτοκαλάδα, υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη (confidence) στον κανόνα. Επειδή σε
κάθε συναλλαγή που υπάρχει σόδα, υπάρχει και πορτοκαλάδα, λέμε ότι έχουμε
εμπιστοσύνη 100%. Για τον κανόνα, αν υπάρχει πορτοκαλάδα, υπάρχει και
σόδα, παρατηρούμε ότι στις τέσσερις συναλλαγές που έχουμε πορτοκαλάδα,
μόνο στις δύο αγοράζεται και σόδα. Οπότε έχουμε μειωμένη εμπιστοσύνη στον
αντίθετο κανόνα, με τιμή 50%.
Μαθηματικά γράφουμε τους κανόνες συσχέτισης: Χ ⇒ y, με το Χ να μπορεί
να περιλαμβάνει πάνω από ένα αντικείμενα. Η υποστήριξη s γράφεται s =
σ ( X ∪ y)
T
, με |T|, το σύνολο των συναλλαγών, ενώ η εμπιστοσύνη c, έχει τύπο c
σ ( X ∪ y)
= σ ( X ) . Διαισθητικά, η υποστήριξη αφορά το κατά πόσο ισχύει ο κανόνας
σε όλο το σύνολο των συναλλαγών, ενώ η εμπιστοσύνη μόνο στο σύνολο του Χ.

Με αυτό τον τρόπο, αναζητούμε κανόνες με κάποια ελάχιστη υποστήριξη
και εμπιστοσύνη στο σύνολο των συναλλαγών. Για την εύρεση αυτών των
κανόνων έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι, εκ των οποίων ο Apriori, που
θα εξετάσουμε και παρακάτω, είναι ο πιο κοινός.
Έχει δειχτεί ότι αν έχουμε n συναλλαγές, m διαφορετικών αντικειμένων, ο
αριθμός των δυνατών κανόνων συσχετίσεων θα είναι o(m2m-1), ενώ η
πολυπλοκότητα των υπολογισμών θα είναι o(nm2m).
Επίσης έχουν αποδειχτεί και οι παρακάτω κανόνες:
•

Αν ο {A, B}, έχουν υποστήριξη τουλάχιστον a, τότε και ο Α και ο Β
έχουν υποστήριξη τουλάχιστον a.

•

Αν ή ο Α ή ο Β έχει υποστήριξη λιγότερη από a, τότε ο {Α, Β} έχει
υποστήριξη λιγότερη από a.
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Η ανάλυση των κανόνων συσχετίσεων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την
εξόρυξη δεδομένων, το οποίο μπορεί να μας αποκαλύψει πολλές και
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα δεδομένα μας. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι
προσφέρει αποτελέσματα, τα οποία είναι εύκολα κατανοητά και σε φυσική
γλώσσα αλλά και σε γλώσσα ερωτημάτων, όπως για παράδειγμα η SQL. Η
έκφραση των κανόνων στη μορφή «αν…τότε…», καθιστά τα αποτελέσματα,
ακόμα πιο εύκολα στη χρήση.
Επιπλέον, η ανάλυση των κανόνων συσχέτισης είναι ένα ισχυρό εργαλείο
για μη-κατευθυνόμενη Εξόρυξη Δεδομένων. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο όγκο
δεδομένων και παράγει πάντα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν πρώτο εργαλείο στην Εξόρυξη Δεδομένων, για τη
δημιουργία κάποιων αρχικών κανόνων. Οι κανόνες συσχέτισης, μπορούν να
εφαρμοστούν και σε δεδομένα με διαφορετικά μήκη. Τα δεδομένα από
συναλλαγές δεν έχουν σταθερό μήκος, ανά εγγραφή. Με τους κανόνες
συσχέτισης όμως, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε χωρίς να χαθεί καμία
πληροφορία.
Υπολογιστικά, η ανάλυση των κανόνων συσχετίσεων είναι επίσης απλή.
Δεν απαιτούνται πολύπλοκοι υπολογισμοί, αν και ο αριθμός των πράξεων,
αυξάνεται με τον αριθμό των συναλλαγών, αλλά και με τον αριθμό των
διαφορετικών αντικειμένων στις συναλλαγές. Πρόβλημα βέβαια αποτελεί το
γεγονός ότι η αύξηση στα δεδομένα, προκαλεί εκθετική αύξηση και στις πράξεις
και παράλληλα αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των πράξεων.
Μία λύση είναι να μειωθεί ο αριθμός των αντικειμένων με τη γενίκευσή
τους, για παράδειγμα, όλα τα φρούτα να μπουν σε μία κατηγορία. Με αυτό τον
τρόπο όμως οι κανόνες συσχέτισης που προκύπτουν είναι λιγότερο πρακτικοί.
Επίσης με τη χρήση της ελάχιστης υποστήριξης, μπορεί να αφαιρεθούν και
σημαντικοί κανόνες, που θα ήταν χρήσιμοι.
Μία άλλη αδυναμία είναι ότι είναι μία μεθοδολογία, ειδικά για συναλλαγές
και με αυτό τον τρόπο δύσκολα προσαρμόζεται για την επίλυση άλλων
προβλημάτων. Η ανάγκη για επιλογή κάποιων συγκεκριμένων αντικειμένων για
την εφαρμογή των αλγορίθμων είναι και αυτή ένα άλλο πρόβλημα, αφού και εκεί
μπορεί να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες.
Τέλος, η ανάλυση των κανόνων συσχέτισης έχει προβληματική
συμπεριφορά όταν έχουμε σπάνια αντικείμενα. Η μεθοδολογία της βασίζεται
στην ομοιόμορφη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τα αντικείμενα. Η
χρήση της ταξινόμησης, μπορεί να συμπεριλάβει στην ανάλυση και τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται λιγότερο.
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Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η ανάλυση κανόνων συσχέτισης
απαιτεί προσοχή στη χρήση της, ώστε να έχουμε χρήσιμα και αποδοτικά
αποτελέσματα.

2.4.2 Αλγόριθμος Apriori και οι παραλλαγές του
Ο αλγόριθμος Apriori [AS94], είναι ο πιο βασικός αλγόριθμος που
αναπτύχθηκε για την ανάλυση κανόνων συσχέτισης. Αναπτύχθηκε από τους
Agrawal, Mannila, Srikant, Toivonen και Verkamo. Με τον Apriori,
καταμετρούνται τα πιο συχνά σύνολα αντικειμένων και βρίσκονται οι κανόνες
που έχουν υποστήριξη μεγαλύτερη από μία προκαθορισμένη ελάχιστη
υποστήριξη.
Αρχικά ο αλγόριθμος κάνει ένα πρώτο πέρασμα στα δεδομένα των
συναλλαγών για να μετρήσει, πόσες φορές εμφανίζεται το κάθε αντικείμενο. Με
αυτό τον τρόπο καταμετράει τα «μεγάλα» (large) σύνολα αντικειμένων μεγέθους
1 στη βάση δεδομένων, τα οποία ανήκουν στο σύνολο L1 . Στη συνέχεια η
διαδικασία συνεχίζεται βρίσκοντας από αυτά τα μεγάλα υποσύνολα τα
υποψήφια υποσύνολα (candidate subsets) Ck που θα μπορούσαν να ανήκουν σε
κάποιο κανόνα.
Τα υποψήφια υποσύνολα Ck, προκύπτουν από τα μεγάλα υποσύνολα Lk-1,
μέσω μιας διαδικασίας στην οποία γίνονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των Lk-1
και στη συνέχεια αφαιρούνται τα υποσύνολα των οποίων η υποστήριξη δεν
ξεπερνά την προκαθορισμένη ελάχιστη υποστήριξη και προκύπτει το Ck. Μία
βασική αρχή που χρησιμοποιείται είναι ότι κάθε υποσύνολο μεγάλου συνόλου
είναι και αυτό μεγάλο.
Σε ένα επόμενο στάδιο, τα Ck εισάγονται σε μία δεντρική δομή δεδομένων,
ώστε να μπορεί να υπάρχει γρήγορη πρόσβαση και να λιγότεροι υπολογισμοί.
Από αυτή τη δεντρική δομή προκύπτουν και οι τελικοί κανόνες συσχέτισης,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εμπιστοσύνη τους, η οποία θα πρέπει να
υπερβαίνει μία ελάχιστη εμπιστοσύνη.
Επειδή πολλές φορές έχουμε μεγάλο αριθμό συναλλαγών, ο apriori,
εκτελείται παράλληλα. Γίνεται διαχωρισμός, είτε όλων των δεδομένων, είτε των
υποψηφίων υποσυνόλων ή και των δύο, ώστε να κατανεμηθούν οι υπολογισμοί
σε πολλούς επεξεργαστές και να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης.
Κατά την παράλληλη υλοποίηση δημιουργούνται όσα δέντρα όσα και οι
επεξεργαστές και στο τέλος τα αποτελέσματα συγκρίνονται και ενώνονται. Αυτή
η μεθοδολογία προσφέρει εκτός των άλλων και μικρότερο αριθμό
καταμετρήσεων των δεδομένων.
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Μία παραλλαγή του Apriori είναι ο αλγόριθμος AprioriTid. Το νέο
χαρακτηριστικό που εισάγεται με τον AprioriTid είναι ότι τα δεδομένα δεν
χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση της υποστήριξης μετά το πρώτο
πέρασμα. Αντί γι’ αυτό χρησιμοποιείται το σύνολο Ĉk, γι’ αυτό τον σκοπό.
Κάθε μέλος του Ĉk είναι της μορφής {TID, {Xk}}, όπου κάθε Χk είναι ένα
πιθανό μεγάλο σύνολο k αντικειμένων, το οποίο βρίσκεται στη βάση δεδομένων
με αριθμό index TID. Για k=1, το Ĉ1 αντιστοιχεί σε όλα τα δεδομένα, αν και
θεωρητικά κάθε αντικείμενο i αναπαριστάται ως {i}. Για k>1 τα Ĉk,
δημιουργούνται με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου από τα σύνολα Ck. Αν ένα μέλος
του Ĉk αντιστοιχεί σε μία συναλλαγή t με {t.TID, {c∈Ck|c περιέχεται στην t}}. Αν
μία συναλλαγή δεν περιέχει υποψήφιο σύνολο k αντικειμένων τότε δεν γίνεται
καμία εισαγωγή στο Ĉk. Συνεπώς οι εισαγωγές στα Ĉk, είναι μικρότερος αριθμός
από τις εγγραφές στη βάση δεδομένων και μπορούμε να εξοικονομήσουμε χώρο
στη μνήμη και χρόνο με αυτό τον τρόπο.
Ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω αλγόριθμων, του Apriori και του
AprioriTid, είναι ο αλγόριθμος AprioriHybrid. Ο AprioriHybrid χρησιμοποιεί
στοιχεία και από τους δύο αλγορίθμους με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκμεταλλευτεί
τα καλύτερα τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Αρχικά χρησιμοποιεί τον Apriori
και στη συνέχεια τον AprioriTid, όταν υπολογίσει ότι το σύνολο Ĉk, θα μπορέσει
να χωρέσει στη μνήμη στο τέλος του περάσματος.
Ο υπολογισμός, του αν το Ĉk, χωράει στη μνήμη στο τέλος του
περάσματος, γίνεται έχοντας υπ’ όψιν τα υποψήφια σύνολα Ck. Από αυτά γίνεται
εκτίμηση των Ĉk που θα παραγόντουσαν και αυτό το μέγεθος συγκρίνεται με το
μέγεθος της μνήμης που είναι ελεύθερο.
Οι έλεγχοι απόδοσης έδειξαν ότι ο AprioriHybrid αποδίδει καλύτερα από
τους Apriori και AprioriTid σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Ο AprioriHybrid
παρουσιάζει λίγο μικρότερη απόδοση από τον Apriori, στην περίπτωση που η
αλλαγή από Apriori σε AprioriTid συμπεριφορά, γίνει στο τελευταίο πέρασμα. Σε
αυτή την περίπτωση ο AprioriHybrid κάνει την αλλαγή αλλά το κόστος είναι
μεγαλύτερο από το όφελος, αφού πρόκειται για το τελευταίο πέρασμα. Γενικά
πάντως ο Apriori αποδίδει μέχρι 30% καλύτερα από τον Apriori και μέχρι 60%
καλύτερα από τον AprioriTid.
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3. Εξόρυξη Δεδομένων & Ασφάλεια
3.1 Η ανάγκη εμπιστευτικότητας κατά την Εξόρυξη Δεδομένων
Είναι συχνό φαινόμενο σήμερα, οι διάφορες επιχειρήσεις και επιστημονικοί
οργανισμοί, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν δεδομένα, που είναι τάξεις
μεγαλύτερα σε όγκο από πριν. Οι νέες τεχνικές που προσφέρει η Εξόρυξη
Δεδομένων, μπορούν να εφαρμοστούν πλέον σε κάθε είδους δεδομένα και ο
τομέας της Εξόρυξης Δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο καθοριστικής σημασίας
για την ανακάλυψη γνώσης και χρήσιμων πληροφοριών. Η κάθετη αύξηση του
όγκου των δεδομένων καθιστά την Εξόρυξη Δεδομένων ένα πολύτιμο εργαλείο,
αφού δεν επαρκούν πλέον οι παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι.
Ταυτόχρονα όμως προκύπτουν και κάποια νέα ζητήματα: Οι επιχειρήσεις
και οι επιστημονικοί φορείς, διατηρούν πολλές φορές εμπιστευτικές πληροφορίες.
Η ανάγκη για εμπιστευτικότητα υφίσταται είτε λόγω νομικών περιορισμών (για
ιατρικές και κοινωνικό-οικονομικές βάσεις δεδομένων) είτε λόγω της απροθυμίας
των επιχειρήσεων να μοιραστούν τα δεδομένα τους (τα οποία μπορούν να
αφορούν υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ή στρατηγικού ενδιαφέροντος για την
ίδια την επιχείρηση ή άμεσα εμπλεκόμενες επιχειρήσεις) σε οποιονδήποτε.
Για παράδειγμά, πολλές φορές είναι απαραίτητη η συνεργασία δύο
επιχειρήσεων, με τη σύγχρονη ανταλλαγή των δεδομένων τους. Μπορεί για
παράδειγμα δύο ερευνητικές εταιρείες να θέλουν να συγκρίνουν τις βάσεις
δεδομένων τους και να εξορύξουν συμπεράσματα από την ένωσή τους, χωρίς
όμως να αποκαλύψουν η μία στην άλλη τα ίδια τα δεδομένα. Μία άλλη
περίπτωση είναι κάποια εταιρεία να επιθυμεί την ανάλυση των δεδομένων της,
χωρίς όμως να τα μάθει ο ίδιος ο αναλυτής. Οι ανάγκες σε αυτόν τον τομέα
αυξάνονται συνεχώς, χωρίς όμως να δίνονται και σαφείς απαντήσεις στα
ερωτήματα για την ασφάλεια των δεδομένων.
Επίσης διάφορες έρευνες στο Διαδίκτυο, επισήμαναν την απροθυμία και
των ίδιων των χρηστών του, να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα σε
διάφορες δημοσκοπήσεις και έρευνες που αφορούσαν τους Δικτυακούς τόπους
που επισκέπτονταν, δείχνοντας έλλειψη εμπιστοσύνης για τον τρόπο με τον
οποίο θα χρησιμοποιούνταν αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα
μία έρευνα για τους χρήστες του Διαδικτύου έδειξε ότι το 17% δηλώνει ότι δεν
επιθυμεί οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων του, το 56% ότι το απασχολούν
θέματα εμπιστευτικότητας κατά την αποκάλυψη στοιχείων και το 27% ότι
ανησυχεί «οριακά» για την αποκάλυψη των στοιχείων του στο Διαδίκτυο. Σε μία
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άλλη έρευνα το 86% δήλωσε ότι η συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις από το
Διαδίκτυο, επηρεάζει την προστασία των ατομικών δεδομένων τους [CUL93]. Το
82% δήλωσε ότι η προστασία των ατομικών δεδομένων θα ήταν πολύ σημαντική
ενώ μόνο το 14% δήλωσε ότι δεν θα ήταν σημαντική από τη στιγμή που θα
υπήρχε κάποια επιβράβευση για τη συμμετοχή στη δημοσκόπηση. Παρά την
ανάπτυξη των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, για το πρόβλημα της
εμπιστευτικότητας δεν έχουν γίνει προσπάθειες για επίλυση, παρά μόνο
πρόσφατα.
Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπιστευτικότητα και την ανάγκη για έρευνα σε
μεγάλο όγκο δεδομένων είναι ένα σημαντικό θέμα για συζήτηση. Από τη μία
πλευρά υπάρχει η ανησυχία εκ μέρους των ιδιωτών: «Από πού βρήκατε το
όνομά μου και γιατί;».
Το 1990 πάλι η εταιρεία Lotus Development ανακοίνωσε την έκδοση ενός
CD-ROM με δεδομένα για 100 εκατομμύρια νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες
[CUL93]. Τα δεδομένα αυτά ήταν τόσο λεπτομερή, ώστε λόγω της δημόσιας
κατακραυγής η εταιρεία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το εγχείρημα κατά ένα
μέρος. Παρ’ όλα αυτά μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούσαν να έχουν
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα με το αντίστοιχο αντίτιμο. Υπολογίζεται ότι
τουλάχιστον 400 εκατομμύρια αρχεία για πιστωτές, 700 εκατομμύρια αρχεία για
χρήση ναρκωτικών, 100 εκατομμύρια ιατρικοί φάκελοι και 600 εκατομμύρια
προσωπικοί φάκελοι πωλούνται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες από
περίπου 200 γραφεία που αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά. Στα αρχεία αυτά
περιλαμβάνονται συχνά και πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς,
ιστορικά ενοικίασης, αρχεία αγορών, ποινικά μητρώα, απόρρητοι τηλεφωνικοί
αριθμοί, ακόμα και αρχεία για τους αριθμούς τηλεφώνου που καλέστηκαν. Ο
συνδυασμός αυτών των δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει ατομικούς
φακέλους, οι οποίοι πωλούνται σε πωλητές, ιδιώτες και κυβερνητικούς
οργανισμούς. [BC99]
Περαιτέρω έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τη χρήση
των ατομικών στοιχείων. Σε μία έρευνα αποκαλύφθηκε ότι το 70% των
ερωτηθέντων είναι ενάντια στην απρόσκοπτη χρήση των ιατρικών τους
δεδομένων για έρευνα. Τουλάχιστον το 78% πιστεύει ότι η τεχνολογία των
υπολογιστών απειλεί την εμπιστευτικότητά τους ενώ τουλάχιστον 76% πιστεύει
ότι έχει ήδη χάσει τον έλεγχο όσον αφορά τη διακίνηση των προσωπικών τους
δεδομένων. Μία έρευνα των Time – CNN αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 93% των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες που πωλούν προσωπικά δεδομένα θα
πρέπει να έχουν άδεια του κάθε ατόμου. [GRE96]
Επίσης πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος από λάθος χρήση των
συμπερασμάτων ερευνών να δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις. Κάποιες έρευνες
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οι οποίες αφορούσαν τον δείκτη ευφυΐας και τη φυλή σε άτομα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, έδωσαν για παράδειγμα τη λάθος εικόνα ότι ο δείκτης ευφυΐας είναι
υψηλότερος σε κάποιες φυλές και χαμηλότερος σε κάποιες άλλες. Εδραιώθηκαν
με αυτό τον τρόπο στερεότυπα, αποσιωπώντας το γεγονός ότι παρόμοιες
έρευνες σε άλλα κράτη για τις ίδιες φυλές είχαν διαφορετικά αποτελέσματα.
Δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο ζητήματα για την υπευθυνότητα που θα
πρέπει να υπάρχει από ερευνητικούς φορείς για ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα.
Από το 1998 και μετά έγιναν σοβαρές προσπάθειες από διάφορα κράτη, να
προστατευθούν τα δεδομένα του κοινού από αδιάκριτους. Η Γερμανία ήταν από
τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν μία σειρά από μέτρα για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα μέτρα περιόριζαν τις παραμέτρους που
λαμβάνονται υπ’ όψιν σε δημοσκοπήσεις και έρευνες. Δημιουργήθηκε επίσης
ένας χάρτης για τις αρχές στη συλλογή δεδομένων (OECD Principles on Data
Collection) [OECD], ο οποίος όμως έγινε αποδεκτός μόνο από 24 χώρες και σε
διαφορετικούς βαθμούς. Μόνο 12 κράτη αποδέχτηκαν όλες τις αρχές αυτού του
χάρτη. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε to 1997 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα [DPA], η οποία έχει αναλάβει την επιτήρηση των αρχών
του OECD. Αυτά τα μέτρα βέβαια δεν ακολουθούν και την πορεία της
σύγχρονης τεχνολογίας και μάλλον δεν είναι αρκετά για την προστασία του
κοινού.
Σύμφωνα με τις αρχές για τη συλλογή δεδομένων, τα δεδομένα θα πρέπει
να συλλέγονται νομότυπα ενώ ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα δεν πρέπει να
συλλέγονται καθόλου, ενώ για άλλα χρειάζεται η έγγραφη άδεια του
καταγραφόμενου για να χρησιμοποιηθούν. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι
σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, ακριβή, ολοκληρωμένα και σύγχρονα με
τη χρονική περίοδο, κατά την οποία συλλέγονται. Θα πρέπει να λαμβάνονται
προφυλάξεις για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω. Επίσης θα πρέπει να γίνονται
γνωστοί οι σκοποί για τη χρήση του κάθε δεδομένου και να καταστρέφονται
όταν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη γι’ αυτά.
Υπάρχουν επίσης περιορισμοί και για τη χρήση τους. Χρήση των
δεδομένων για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που δηλώθηκε είναι απαγορευμένη,
εκτός αν δοθεί έγκριση από τους άμεσα εμπλεκόμενους ή από το νόμο.
Πληροφορίες που αφορούν τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των
δεδομένων θα πρέπει να είναι ανοιχτές στον οποιονδήποτε. Επιπλέον τα
διάφορα γραφεία θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν
ώστε να μην υπάρξει απώλεια, καταστροφή ή λανθασμένος χειρισμός των
δεδομένων.
Τέλος ο καθένας που συμμετέχει σε μία έρευνα μπορεί να έχει πρόσβαση
στα δικά του δεδομένα που έχουν καταγραφεί και να τα αλλάξει αν το επιθυμεί.
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Κάποιος ελεγκτής των δεδομένων θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την
εφαρμογή όλων των παραπάνω.
Με όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν δημιουργούνται ερωτήματα στους
ερευνητικούς φορείς, που είναι είτε σε πανεπιστήμια είτε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
για το πώς μπορεί να προχωρήσει η έρευνα που βασίζεται σε γεγονότα, χωρίς
δεδομένα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι νόμοι για την εμπιστευτικότητα σε πολλές
περιπτώσεις παρεμποδίζουν την έρευνα και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις
καταστρέφουν τα ίδια τα δεδομένα.
Γίνεται προσπάθεια για την επίλυση αυτού του ζητήματος, με σκοπό να
προστατευθούν τα εμπιστευτικά δεδομένα χωρίς όμως να εμποδίζεται και η
ανακάλυψη χρήσιμων πληροφοριών σε αυτά. Το κύριο ζήτημα που προκύπτει
είναι ότι πρέπει να βρεθεί κάποια μεθοδολογία, με την οποία από τη μία να
μπορούμε να αποκτάμε γνώση από τα δεδομένα χωρίς όμως να
αποκαλύπτονται οι τιμές τους και περαιτέρω λεπτομέρειες. [BC99]
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές, οι οποίες αφορούσαν
κυρίως στην προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή
στατιστικών μεθόδων. Η αρχική σκέψη ήταν ότι ο αναλυτής δεν θα έπρεπε να
έχει όλα τα δεδομένα, ή τουλάχιστον όχι τα ακριβή δεδομένα. Κατ’ αυτό τον
τρόπο δημιουργήθηκαν μεθοδολογίες που αφορούσαν κυρίως την περιορισμένη
χρήση ερωτημάτων και την παρενόχληση – παραποίηση (δημιουργία θορύβου)
των δεδομένων.
Ο περιορισμός των ερωτημάτων σημαίνει ότι περιορίζεται το μέγεθος των
αποτελεσμάτων στα ερωτήματα που θέτονται, έλεγχο των κοινών σημείων
ανάμεσα στα επιτυχή ερωτήματα, συνεχή έλεγχο για πιθανούς συμβιβασμούς
στα αποτελέσματα (χωρίς την αλλοίωσή τους βέβαια), παράλειψη των κελιών με
μικρό μέγεθος και clustering των οντοτήτων σε ατομικούς πληθυσμούς.
Από την άλλη, οι τεχνικές που αναφερόντουσαν στην παρενόχληση –
παραποίηση των δεδομένων περιλάμβαναν την ανταλλαγή τιμών ανάμεσα στις
εγγραφές, την αντικατάσταση της αρχικής Βάσης Δεδομένων με ένα δείγμα της
με την ίδια κατανομή, την προσθήκη «θορύβου» στις τιμές ή τα αποτελέσματα
και την δημιουργία περίληψης των αποτελεσμάτων στη θέση των ίδιων των
αποτελεσμάτων.
Αυτές οι τεχνικές, ωστόσο δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα ζητούμενα.
Δηλαδή τη δημιουργία στατιστικών υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα των
προσωπικών δεδομένων. Η ποιότητα των στατιστικών μετράται σύμφωνα με
την ακρίβεια, τη σταθερότητα (bias) και την συνοχή που προσφέρουν.
Γενικά για τις στατιστικές μεθόδους έχουν προταθεί δύο ειδών
προσεγγίσεων [AW89]:
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o Προστασία A priori. Η προστασία των δεδομένων γίνεται στο
στάδιο πριν την εγγραφή των δεδομένων στη Βάση δεδομένων. Σε
αυτό το στάδιο θα πρέπει να αποφασιστεί αν η εγγραφή θα πρέπει
να εισαχθεί ολόκληρη, να εισαχθεί μερικώς ή να μην εισαχθεί
καθόλου. Η εγγραφή επίσης μπορεί να παραποιηθεί ή να της
προστεθεί θόρυβος ώστε να μην διαβάζεται άμεσα. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κρυπτογραφικές μέθοδοι.
o Προστασία A posteriori. Γίνεται τακτικός έλεγχος στα ερωτήματα
(queries) που ζητήθηκαν από τη Βάση Δεδομένων και γίνεται
αναζήτηση «ύποπτων» περιπτώσεων. Για παράδειγμα, συχνή
πρόσβαση σε συγκεκριμένες εγγραφές, σημαίνει ότι αυτές οι
εγγραφές θα πρέπει να προστατευτούν καλύτερα.

Παρ’ όλα αυτά, για την Εξόρυξη Δεδομένων ζητούμενο δεν είναι ακριβώς η
δημιουργία στατιστικών. Συνεπώς, μερικές από τις μεθόδους που αναφέραμε
μπορούν μεν να χρησιμοποιηθούν για την Εξόρυξη Δεδομένων, χωρίς δε η
γνώση που προκύπτει να είναι ακριβώς στο πεδίο της.
Οι μέθοδοι για την προστασία των δεδομένων και παράλληλα την εξόρυξη
χρήσιμων πληροφοριών από αυτά είναι οι εξής, όπως τις περιέγραψαν οι Chris
Clifton και Don Marks σε εργασία τους το 1996 [CLI96]:
o Περιορισμός της πρόσβασής στα δεδομένα. Εμφάνιση δηλαδή μόνο
επιλεγμένων δεδομένων.
o Αλλαγή των δεδομένων, με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν
λιγότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα αντί για αναλυτικές
καταστάσεις για της πωλήσεις μίας ημέρας, δημιουργία
συγκεντρωτικής εγγραφής με τις συνολικές πωλήσεις της ημέρας.
o Αποφυγή δεδομένων που αποκαλύπτουν παραπάνω πληροφορίες.
Για παράδειγμα ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης στις Ηνωμένες
Πολιτείες, αποκαλύπτει και τον τόπο διαμονής.
o Προσθήκη ψεύτικων δεδομένων
Πρακτικά όμως για την Εξόρυξη Εμπιστευτικών Δεδομένων, τελευταία
μελετώνται και έχουν προταθεί τρία είδη μεθοδολογιών:
o Η μερική απόκρυψη των δεδομένων, είτε με τυχαίες παραμέτρους,
και με τη χρήση ειδικών στατιστικών μεθόδων, είτε με την
κρυπτογραφία.
o Η δημιουργία ασφαλών συστημάτων σε φυσικό επίπεδο. Αυτό
σημαίνει ότι η ασφάλεια των δεδομένων εξασφαλίζεται σε φυσικό
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επίπεδο (επίπεδο υλικού), όπως για παράδειγμα στο επίπεδο
αποθήκευσης, όπως οι Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδομένων.
Έμφαση έχει δοθεί κυρίως στον τομέα της δημιουργίας κανόνων
συσχέτισης. Παρακάτω θα αναλύσουμε και τα τρία είδη μεθοδολογιών καθώς
και των τεχνικών που αναπτύχθηκαν ειδικά για τους κανόνες συσχέτισης.

3.2 Μερική Απόκρυψη Δεδομένων
Μετά από όλα τα ζητήματα που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα,
ένα από τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν στην προσπάθεια αντιμετώπισής
τους είναι και το εξής: Μπορούν να δημιουργηθούν ακριβή μοντέλα Εξόρυξης
Δεδομένων, χωρίς όμως να υπάρχει πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα;
Για τη δημιουργία τέτοιων μοντέλων, μοντέλων που δεν θα είχαν πρόσβαση
στα ίδια τα δεδομένα, προτάθηκαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και για
στατιστικές τεχνικές. Να δημιουργηθούν δηλαδή παρόμοια δεδομένα με ίδια
γενικά χαρακτηριστικά, όπως κατανομή, μέση τιμή κτλ., αλλά με διαφορετικές
τιμές.
Το 2000 οι Rakesh Agrawal και Ramakrishnan Srikant [AS], πρότειναν μία
μεθοδολογία να επιτευχθεί αυτό στην κατηγοριοποίηση δεδομένων. Χώρισαν τις
τιμές κάθε παραμέτρου σε κλάσεις, συνεχείς και ξένες μεταξύ τους. Τα
διαστήματα αυτά δεν χρειάζεται να είναι ίδιου μήκους. Στη συνέχεια
επιστρέφεται η τιμή xi + ri, αντί για την τιμή xi, όπου ri είναι μία τυχαία τιμή που
επιλέγηκε σύμφωνα με μία κατανομή. Συγκεκριμένα προτάθηκαν η Ομοιόμορφη
Κατανομή (Uniform) και η κατανομή Gauss.
Συνεπώς έχουμε ένα σύνολο xi από τις αρχικές τιμές με άγνωστη κατανομή,
ένα σύνολο ri, με γνωστή κατανομή. Από το σύνολο xi + ri, προσπαθούμε να
υπολογίσουμε την κατανομή των xi, έχοντας υπ’ όψιν μόνο τη γνωστή κατανομή
των ri και την κατανομή των xi + ri φυσικά.
Για τον υπολογισμό της κατανομής των xi, χρησιμοποιήθηκαν οι θεωρίες
πιθανοτήτων του Bayes δίνοντας αρκετά καλά αποτελέσματα στην προσέγγιση
της πραγματικής κατανομής των δεδομένων. Αποδείχτηκε ο τύπος για την
κατανομή του fX0 ίση με την ομοιόμορφη και για την j επανάληψη ίση με:
1 n f (( x + r ) − a ) f Xj (a )
f Xj + 1 ( a) = ∑ ∞ R i i
n i= 1
. Οι επαναλήψεις συνεχίζονται μέχρι να
j
∫ f R (( xi + ri ) − a) f X (a)
−∞
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επιτύχουμε τη ζητούμενη ακρίβεια. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα
αυτή η μέθοδος είναι αρκετά αποδοτική.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι η κατηγοριοποίηση με την παραπάνω μέθοδο,
παράγει μεν πιο αδύναμα δέντρα αποφάσεων, αλλά όχι τελείως καταστρεμμένα.
Οι Rakesh Agrawal και Ramakrishnan Srikant στην ίδια εργασία [AS] πρότειναν
τρεις τρόπους για τον χειρισμό των δεδομένων κατά την κατηγοριοποίηση:
o Global Algorithm. Οι παράμετροι να αλλάζουν από την αρχή με την
πρόσθεση της τυχαίας παραμέτρου.
o “By Class” Algorithm. Κάθε παράμετρος χωρίζεται σε κλάσεις και
στη συνέχεια γίνεται η αλλαγή τους με την προσθήκη της τυχαίας
παραμέτρου ανά κλάση.
o Local Algorithm. Όπως και ο By Class, με τη διαφορά ότι η
προσθήκη γίνεται κατά τη δημιουργία κάθε κόμβου, καθώς
αναπτύσσεται το δέντρο αποφάσεων.
Ο αλγόριθμος Global, έχει χειρότερη συμπεριφορά από τον “By Class” και
τον Local, εξαιτίας του ότι ο πρώτος χρησιμοποιεί «ενωμένη» κατανομή. Αν η
κατανομή χωριστεί σε κλάσεις μπορεί να υπολογιστεί καλύτερα. Ο Local
αλγόριθμος είναι ο πιο ακριβός στη χρήση ενώ ο Global ο πιο φθηνός.
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Σε μία άλλη εργασία το 2002 για την εύρεση κανόνων συσχέτισης, από τους
Alexandre Evfimievski, Ramakrishnan Srikant, Rakesh Agrawal και Johannes
Gehrke [ESAG02] δείχθηκε ότι η ομοιόμορφη κατανομή παρουσιάζει προβλήματα
ασφάλειας και παρουσιάστηκαν νέες προσεγγίσεις για τη δημιουργία τυχαίων
αριθμών και την αλλαγή των αρχικών δεδομένων καθώς και η εφαρμογή τους
στους κανόνες συσχέτισης.
Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν σύνολα τυχαίων αριθμών τα οποία δεν
εξαρτώνται καθόλου από τα αρχικά δεδομένα. Ο τυχαίος τελεστής, “select-asize” για συναλλαγές μεγέθους m, παίρνει μία προκαθορισμένη πιθανότητα για
ένα αντικείμενο (randomization level) με ρ m ∈ ( 0,1) . Τα υποσύνολα της
συναλλαγής έχουν πιθανότητες ανάλογα με το μέγεθός τους pm(0), pm(1), … ,
pm(m), με pi(i)≥ 0 και pm(0) + pm(1) + … + pm(m) = 1.
Για κάθε σύνολο συναλλαγών Τ, ο τελεστής αλλάζει κάθε συναλλαγή ti
ανεξάρτητα από τις άλλες, με τη χρήση τυχαίων συναρτήσεων που περιγράψαμε
και ένα άλλο σύνολο κανόνων.
Οι τυχαίες αυτές τιμές δεν επηρεάζουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη
των συναλλαγών. Ο αλγόριθμος που προτάθηκε παρουσιάζει ικανοποιητικά
αποτελέσματα στην εφαρμογή του σε τυχαία δεδομένα συναλλαγών.
Ένας άλλος γενικός αλγόριθμος που προτάθηκε από τους Dakshi Agrawal
και Charu C. Aggarwal [AA01] και αφορά στην εύρεση της συνάρτησης
πυκνότητας ενός συνόλου, χωρίς να γνωρίζουμε όμως τα ίδια τα στοιχεία του
συνόλου. Συγκεκριμένα πρότειναν τον αλγόριθμο Expectation Maximization
(EM), με τον οποίο έχουμε καλύτερη απόδοση σε θέματα ακρίβειας και χάσιμο
πληροφοριών, από τους προηγούμενους αλγόριθμους. Μέσω του ΕΜ
υπολογίζεται η καλύτερη κατανομή. Έδειξαν επίσης, ότι για αρκετά μεγάλο όγκο
δεδομένων, ο ΕΜ μπορεί και παρέχει πιο συνεπείς εκτιμήσεις της αρχικής
πυκνότητας. Πρότειναν επίσης τρόπους για την καταμέτρηση του κατά πόσο οι
αλγόριθμοι προστατεύουν τα στοιχεία που πρέπει να μείνουν μυστικά.
Υποθέτουμε πάλι ότι έχουμε ένα σύνολο από Ν στοιχεία xi που θέλουμε να
προστατεύσουμε. τα οποία προέρχονται από τις Ν ανεξάρτητες και ίδιας
κατανομής μεταβλητές Χι με συναρτήσεις πυκνότητας fX(x) και θέλουμε να
προστατεύσουμε. Επίσης έχουμε και κάποια yi, που προέρχονται από τις τυχαίες
μεταβλητές Yi, με συναρτήσεις πυκνότητας fY(y). Έχοντας τέλος τα στοιχεία zi,
με zi = xi + yi και γνωρίζοντας την fY(y), θέλουμε να επαναϋπολογίσουμε την fX(x).
Έστω ότι τα στοιχεία μας ανήκουν σε ένα πεδίο ορισμού Ω X K το οποίο
μπορούμε, να το χωρίσουμε σε Κ διαστήματα Ω1, Ω2, … , ΩΚ, ξένα μεταξύ τους.
Αν mi = m(Ωi) είναι το μήκος του Ωi και θεωρήσουμε ότι η fX(x) είναι σταθερή σε
αυτό το διάστημα με συνάρτηση πυκνότητας ίση με θi, η fX(x) θα ανήκει σε μία
- 125 -

Κεφάλαιο 3ο: Εξόρυξη Δεδομένων & Ασφάλεια

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

κλάση που παραμετροποιείται από το πεπερασμένο σύνολο παραμέτρων Θ =
{θ1, θ2, … , θΚ} και θα τη γράφουμε fX;Θ (x). Θα έχουμε δηλαδή
f X ;Θ ( x ) =

K

∑

i= 1

θ i I Ω i ( x) , με I Ω i ( x) = 1 , αν x ∈ Ω

i

και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση,

όπου Ι είναι ένα μέτρο μέτρησης των πληροφοριών που χαθήκαν.
Μετά την παραμετροποίηση θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το Θ και

να καθορίσουμε το f X ;Θ ( x) , που είναι η συνάρτηση πυκνότητας που θέλουμε να
 


υπολογίσουμε. Αν Θ = {θ 1 , θ 2 ,..., θ K } καθορίζουμε την συνιστώσα maximum
likelihood estimate (MLE) να είναι Θ ML = arg Θ max ln f Z ;Θ ( z ) . Με τη βοήθεια
αυτής της μεταβλητής μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην
εκτίμηση της καλύτερης πυκνότητας για τα δεδομένα, βασισμένοι βέβαια στις
παρατηρήσεις zi που περιγράψαμε παραπάνω.
Μία άλλη εργασία των Chris Clifton, Murat Kantarcioglu, Jaideep Vaidya,
Xiaodong Lin και Michael Y. Zhu [CLI03] εισάγει τέσσερα νέα εργαλεία για την
εμπιστευτικότητα κατά την Εξόρυξη Δεδομένων. Αυτά είναι τα
1. Ασφαλές Άθροισμα (Secure Sum) στο οποίο, χρησιμοποιούνται
τυχαίες τιμές ομοιόμορφα κατανεμημένες, και με αυτό
υπολογίζονται τα αθροίσματα τιμών από διάφορα διαστήματα,
χωρίς να αποκαλύπτονται οι ξεχωριστές τιμές.
2. Ασφαλής Ένωση Συνόλων (Secure Set Union) στο οποίο έχουμε ένα
συνδυασμό χρήσης διαστημάτων και κρυπτογραφίας για την ένωση
δύο συνόλων, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιο σημείο ανήκει σε ποιο
αρχικό σύνολο.
3. Ασφαλές Μέγεθος της Τομής Συνόλων (Secure Size of Set
Intersection). Υπολογίζεται πόσα σημεία είναι κοινά ανάμεσα σε δύο
ή περισσότερα σύνολα, χωρίς να αποκαλύπτονται ποια, με τη χρήση
μίας παραμετρικής one-way hash συνάρτησης και τεχνικών
κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού.
4. Εσωτερικό Γινόμενο (Scalar Product), μία τεχνική που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη θέση διαφόρων τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων.
Αφορά την εύρεση του εσωτερικού γινομένου δύο διανυσμάτων,
χωρίς την αποκάλυψη των ίδιων των διανυσμάτων.
Με τη χρήση αυτών των τεσσάρων εργαλείων, παρουσιάστηκαν διάφοροι
μέθοδοι:
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o Για την εύρεση κανόνων συσχέτισης σε δεδομένα χωρισμένα
οριζόντια. Δηλαδή οι συναλλαγές είναι κατανεμημένες σε διάφορες
partitions
o Για την εύρεση κανόνων συσχέτισης σε δεδομένα χωρισμένα
κάθετα. Οι συναλλαγές είναι χωρισμένες εσωτερικά η κάθε μία με
κάθετο τρόπο.
o Για EM clustering.
Για τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό των κανόνων συσχέτισης θα
αναφερθούμε αμέσως μετά.

3.3 Εξόρυξη Δεδομένων & Κρυπτογράφηση
3.3.1 Οριζόντιος διαχωρισμός για κανόνες συσχέτισης
Αντικείμενο πολλών ερευνών στο θέμα μας είναι και η εύρεση κανόνων
συσχέτισης χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα. Η διατήρηση της
εμπιστευτικότητας στους κανόνες συσχέτισης θα μπορούσε να μας δώσει
σπουδαία αποτελέσματα ειδικά στον τομέα της ιατρικής όπου τα δεδομένα
θεωρούνται ευαίσθητα.
Γενικά η εύρεση κανόνων συσχέτισης δεν απαιτεί και τη γνώση των ίδιων
των δεδομένων. Όπως είχαμε αναφέρει και στο κεφάλαιο 2.4.1 σημαντικές
έννοιες για τους κανόνες συσχέτισης είναι αυτές της εμπιστοσύνης και της
υποστήριξης. Για να υπολογίσουμε την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη ενός
κανόνα συσχέτισης ΑΒ→C, χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε μόνο τη μερική
υποστήριξη (support) του ΑΒ και του ABC, καθώς και το μέγεθος της Βάσης
Δεδομένων. Υπολογίζοντας την υποστήριξη ενός κανόνα και αν αυτή είναι
μεγαλύτερη από ένα ελάχιστο μέτρο που θέτουμε εμείς, μπορούμε να βρούμε
τους κανόνες που μας ενδιαφέρουν. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται κατά
κόρον είναι ο Apriori, που περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Ένα από τα προβλήματα που τέθηκαν σχετικά με τους κανόνες συσχέτισης
και την εμπιστευτικότητα στην ίδια εργασία, είναι το εξής: Έστω ότι έχουμε
μερικές εταιρείες με ιατρικούς φακέλους οι οποίες επιθυμούν να συγκρίνουν τα
δεδομένα τους ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιους κανόνες
συσχέτισης από το σύνολο αυτών. Λόγω νομικών και δεοντολογικών
κολλημάτων η κάθε εταιρεία δεν μπορεί να αποκαλύψει τα ακριβή δεδομένα της
αλλά ούτε και τους κανόνες συσχέτισης που αφορούν μόνο αυτήν. Φανταστείτε,
για παράδειγμα, να βρεθεί ότι μόνο μία εταιρεία έχει ασθενείς με προβλήματα σε
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ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Για να παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία ας
υποθέσουμε ότι έχουμε τρεις εταιρείες [KCL02].
Σε πρώτη φάση, η κάθε εταιρεία κρυπτογραφεί τα δεδομένα της και στη
συνέχεια τα δίνει στις άλλες εταιρείες. Στη συνέχεια τα κρυπτογραφημένα
δεδομένα επανα-κρυπτογραφούνται από την κάθε εταιρεία με τέτοιο τρόπο
ώστε ίδια δεδομένα να κρυπτογραφούνται σε ίδιο κώδικα. Με αυτό τον τρόπο
και οι τρεις εταιρείες έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα.
Η δεύτερη φάση συνεχίζεται με την πρώτη εταιρεία να υπολογίζει την
υποστήριξη κάποιων συνόλων στα δεδομένα της, να προσθέτει μία τυχαία τιμή
και να την αποκαλύπτει στην δεύτερη εταιρεία. Η δεύτερη συνεχίζει προσθέτει
την δική της υποστήριξη και αποκαλύπτει την τιμή στην τρίτη. Το ίδιο
συνεχίζεται και με την τρίτη προς την πρώτη. Στο τέλος, η πρώτη εταιρεία
αφαιρεί την τυχαία τιμή που πρόσθεσε και αν η υποστήριξη είναι μεγαλύτερη
από την προκαθορισμένη ελάχιστη υποστήριξη, το σύνολο είναι υποψήφιο για
large itemset. Έχει βρει με λίγα λόγια την ολική υποστήριξη του συνόλου.
Με συνεχείς ανταλλαγές των δεδομένων, μπορούν να βρεθούν στο τέλος
όλα τα σύνολα με ολική υποστήριξη μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη
ελάχιστη. Με αυτά τα σύνολα μπορούν να βρεθούν και οι κανόνες συσχέτισης
και στο τέλος επιτυγχάνεται η κάθε εταιρεία κάποια σύνολα κανόνων
συσχέτισης που αντιστοιχούν σε όλα τα σύνολα, χωρίς βέβαια να έχουν μάθει
ξένα στοιχεία η κάθε εταιρεία.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταστροφή των δεδομένων και την
αποκρυπτογράφηση των κανόνων συσχέτισης, μετά από την δημοσιοποίηση
όλων των κλειδιών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει κάποια προβλήματα
ασφάλειας στην κρυπτογράφηση, αλλά γίνονται προσπάθειες για την
αντιμετώπισή τους.

3.3.2 Κατηγοριοποίηση ένωσης βάσεων δεδομένων με κρυπτογράφηση
Ένα άλλο πεδίο το οποίο ερευνάται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ειδικά
από τον Benny Pinkas [PIN03], είναι η ένωση Βάσεων Δεδομένων, χωρίς όμως την
αποκάλυψη όλων των δεδομένων στα μέρη που κάνουν την ένωση. Πιο
συγκεκριμένα, έστω ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες επιθυμούν να έχουν
Εξόρυξη Δεδομένων στις Βάσεις τους, αλλά χωρίς να αποκαλύψουν η μία στην
άλλη τα δεδομένα τους.
Για να περιγράψουμε το πρόβλημα μαθηματικά, έστω ότι έχουμε κάποιον
με τιμή x στα δεδομένα του και κάποιον δεύτερο με τιμή y. Θέλουμε να
υπολογίσουμε το f(x,y), χωρίς όμως να αποκαλύψουμε ούτε το x, ούτε το y.
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Σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρόσωπο της
εμπιστοσύνης των εταιρειών που εμπλέκονται, το οποίο θα αναλάμβανε την
Εξόρυξη χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες θα έπρεπε.
Το πρόβλημα είναι ότι στον πραγματικό κόσμο δύσκολα συμβαίνει αυτό.
Ο Pinkas, έχοντας το παραπάνω πρόβλημα, προσπάθησε να δημιουργήσει
μία παραλλαγή του αλγόριθμου ID3, η οποία να έδινε κάποια λύση. Το ζήτημα
είναι η εύρεση της παραμέτρου με τη μεγαλύτερη υπολογιστική αξία. Στη
συνέχεια θα μπορούσαμε να χωρίσουμε ξανά τα δεδομένα και να συνεχίσουμε
με τον ίδιο τρόπο, δημιουργώντας έτσι το δέντρο αποφάσεων.
Με τον αλγόριθμο του Pinkas, αντιμετωπίζονται προβλήματα με τη χρήση
τυχαίων μεταβλητών και κρυπτογραφικών μεθόδων καθώς και την εφαρμογή
του πρωτοκόλλου του Yao. Είναι αρκετά αποδοτικός σε ασφάλεια, έστω και αν
πρέπει να γίνουν γνωστά μερικά από τα δεδομένα, και όταν εφαρμόζεται σε
μικρό αριθμό μερών. Επίσης παρέχει τις ίδιες λύσεις με αλγόριθμους που δεν
ασχολούνται με την ασφάλεια των δεδομένων.

3.3.3 Κάθετος διαχωρισμός για κανόνες συσχέτισης
Μία εφαρμογή του αλγόριθμου του Pinkas είναι ένας αλγόριθμος για την
αντιμετώπιση του προβλήματος εύρεσης κανόνων συσχέτισης χωρίς την
αποκάλυψη των δεδομένων, χωρίζοντας κάθετα τα δεδομένα. Προηγουμένως
περιγράψαμε τον οριζόντιο διαχωρισμό, υπό την έννοια ότι πολλά μέρη ήθελαν
να ενώσουν τα δεδομένα τους, τις συναλλαγές τους.
Όταν λέμε κάθετο διαχωρισμό, εννοούμε πλέον ότι κάθε πλευρά κατέχει
μερικά στοιχεία από κάθε συναλλαγή. Για παράδειγμα, αν έχουμε σε ένα
εμπορικό κέντρο μπορεί να λειτουργούν διάφορα καταστήματα, όπως μαγαζιά
για ρούχα, καφετέριες, μαγαζιά παιχνιδιών κτλ, όπου οι αγορές να πληρώνονται
χωριστά. Με τη χρήση ενός κλειδιού, όπως ο αριθμός μιας πιστωτικής κάρτας
και της ημερομηνίας, μπορούμε να ενώσουμε τα δεδομένα των ξεχωριστών
καταστημάτων, ώστε να βρούμε κανόνες συσχέτισης ανάμεσα στις αγορές που
έγιναν. Το πρόβλημα είναι όμως, ότι με αυτό τον τρόπο παραβιάζονται τα
δικαιώματα των καταναλωτών για τα προσωπικά δεδομένα τους.
Μία πιο ρεαλιστική κατάσταση, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε πολλά
μέρη (πχ. εταιρείες) να συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός προϊόντος. Για
παράδειγμα, στη βιομηχανία αυτοκινήτων, θα πρέπει να συνεργαστούν
κατασκευαστές ελαστικών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων κτλ. Η εύρεση κανόνων
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συσχέτισης θα βοηθούσε στην πρόβλεψη ελαττωματικών αυτοκινήτων.
Πρόσφατα η Ford Motor, αντιμετώπισε προβλήματα στα αυτοκίνητά της με
ελαστικά Firestone, τα οποία κατασκευάστηκαν σε ένα συγκεκριμένο
εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 800 ατυχήματα. Ούτε η Ford, ούτε η
Firestone είχαν ευθύνη γι’ αυτά. Αναγκάστηκαν όμως να αντικαταστήσουν 14,1
εκατομμύρια ελαστικά, επειδή δεν μπόρεσαν να προβλέψουν το πρόβλημα
αρκετά νωρίς (τα 6,5 εκατομμύρια των ελαστικών που αντικαταστήθηκαν ήταν
καινούργια). Ο συνδυασμός των δεδομένων των δύο εταιρειών, θα βοηθούσε
στην ελαχιστοποίηση του κόστους της όλης υπόθεσης [CV02].
Συχνά όμως έχουμε δεδομένα τα οποία είτε είναι ευαίσθητα, είτε η μία
εταιρεία δεν επιθυμεί να αποκαλύψει στην άλλη [CLI01]. Θεωρούμε τη μία βάση
δεδομένων κύρια και αυτή θα είναι η κεντρική στο πρωτόκολλο που έχει
δημιουργηθεί. Η άλλη (σε αυτή την περίπτωση) βάση δεδομένων είναι η
αποκρινόμενη (responder). Οι βάσεις ενώνονται με τη χρήση ενός κλειδιού. Τα
δεδομένα που απομένουν είναι αυτά που δεν είναι κοινά για τις δύο βάσεις,
υπάρχουν δηλαδή είτε στη μία είτε στην άλλη αλλά όχι και στις δύο.
Στόχος είναι η εύρεση κανόνων συσχέτισης που συμπεριλαμβάνουν
μεταβλητές, εκτός του κλειδιού. Για πρακτικούς λόγους, για την ώρα
τουλάχιστον, υπάρχει μερική αποκάλυψη των δεδομένων [CV02].
Για την αναπαράσταση των συναλλαγών, έχουμε γραμμές σε ένα πίνακα,
του οποίου οι στήλες αντιστοιχούν σε κάποιο προϊόν. Αν το προϊόν αγοράστηκε
το στοιχείο της αντίστοιχης γραμμής και στήλης γίνεται 1, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση είναι 0. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τις Βάσεις Δεδομένων, Α και Β, με l
προϊόντα για την Α και m για την Β. Συνολικά έχουμε l+m συναλλαγές. Έστω ότι
n είναι ο συνολικός αριθμός συναλλαγών και k ένα όριο που θέτουμε για τον
έλεγχο των συχνών συνόλων.


Αν X και Y είναι δύο στήλες του πίνακα που δημιουργείται, μπορούμε να
  n
υπολογίσουμε εύκολα το εσωτερικό τους γινόμενο: X ⋅ Y = ∑ xi ⋅ yi .
i= 1

Υπολογίζοντας τα εσωτερικά γινόμενα ανάμεσα στις στήλες του Α και του Β,


μπορούμε να ελέγξουμε για ποιες στήλες X και Y , το εσωτερικό τους γινόμενο
είναι μεγαλύτερο του k.
Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να ελέγξουμε ένα σύνολο πέντε
προϊόντων, δύο από το Α και τρία από το Β. Από την πλευρά του Α,

δημιουργείται ένα νέο διάνυσμα X με το εσωτερικό γινόμενο ανάμεσα στα δύο



αυτά προϊόντα και αντίστοιχα από το Β, ένα διάνυσμα Y . Τα X και Y
πολλαπλασιάζονται εσωτερικά και ελέγχεται αν το εσωτερικό τους γινόμενο
είναι αρκετά μεγάλο.
- 130 -

Κεφάλαιο 3ο: Εξόρυξη Δεδομένων & Ασφάλεια

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Με τη χρήση των παραπάνω, έχει προταθεί μία παραλλαγή του Apriori, η
οποία απαιτεί μερική ανταλλαγή δεδομένων, χωρίς όμως να γίνεται άμεση
αποκάλυψη αυτών. Σαν αποτέλεσμα έχουμε κανόνες συσχέτισης του
συνδυασμού των δύο βάσεων.

3.3.4 Εξόρυξη Κρυπτογραφημένων Δεδομένων
Κατά τη διάρκεια του Financial Engineering, E-commerce & Supply Chain,
and Strategies of Development Conference (FEES) του 2002 [BMV02], προτάθηκε
από τους κυρίους Βουτσινά, Μελετίου και Βραχάτη, μία άλλη μεθοδολογία για
την Εξόρυξη Κρυπτογραφημένων Δεδομένων.
Η όλη ιδέα είναι ότι κάποιος που επιθυμεί την Εξόρυξη των Δεδομένων του
και παράλληλα να τα κρατήσει μυστικά από οποιονδήποτε (ακόμα και από
αυτόν που διενεργεί τις μεθόδους για την Εξόρυξη Δεδομένων), θα μπορούσε να
τα κρυπτογραφήσει και στη συνέχεια να αναθέσει την Εξόρυξή γνώσης από
αυτά από τον οποιονδήποτε. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται και η
ασφάλειά τους αλλά και η εξαγωγή γνώσης από αυτά.
Τα δύο προτεινόμενα Κρυπτοσυστήματα, για την κρυπτογράφηση των
δεδομένων, ήταν:
o μία εφαρμογή του αλγόριθμου RSA με τη χρήση της πράξης XOR
και δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά.
o μία εφαρμογή συμμετρικού κρυπτοσυστήματος με τη χρήση του
προβλήματος Διακριτού Λογαρίθμου.
Στην συγκεκριμένη πρόταση αναφέρθηκε επίσης και η κατανεμημένη
εκτέλεση των μεθοδολογιών με στόχο την ταχύτερη Εξόρυξη Δεδομένων.
Προτάθηκε δηλαδή να χωρίζονται τα δεδομένα σε partitions, ώστε να υπάρξει
παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία τους. Στο τέλος τα αποτελέσματα
από κάθε partition συνδυάζονται και προκύψει η τελική γνώση.

3.4 Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδομένων
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάγκης για εμπιστευτικότητα
στα δεδομένα που διακινούνται καθημερινά, εκτός από τις παραπάνω
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μεθοδολογίες που περιγράψαμε, έχει γίνει και η πρόταση να αλλαχθεί η ίδια η
αρχιτεκτονική των Βάσεων Δεδομένων.
Οι Rakesh Agrawal, Jerry Kiernan, Ramakrishnan Srikant και Yirong Xu
[AKS02], πρότειναν ότι για τα ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται
σε Βάσεις Δεδομένων σχεδιασμένες ειδικά γι’ αυτές. Εμπνευσμένοι από τον Όρκο
του Ιπποκράτη στον οποίο ορκίζονται όσοι έχουν σχέση με τα ιατρικά
επαγγέλματα, τις ονόμασαν Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδομένων.
Οι Βάσεις δεδομένων γενικότερα είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε
να διευκολύνουν εκτός από την αποθήκευση /διαχείριση πολλών και ομοιογενών
δεδομένων και την γρήγορη και ακριβή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, την
υποστήριξη χρηστών πολλών και διαφορετικών διαβαθμίσεων (από τον
Διαχειριστή ως τον απλό χρήστη) αλλά και την υποστήριξη γλωσσών υψηλού
επιπέδου, οι οποίες θα βοηθάνε στον καλύτερο χειρισμό τους.
Εκτός από τις απλές Βάσεις Δεδομένων υπάρχουν και οι στατιστικές, στις
οποίες υπάρχει πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία (πχ. μέσος όρος, άθροισμα
κτλ) και όχι στις ίδιες τις εγγραφές. Αυτό εξασφαλίζεται με τον περιορισμό στο
μέγεθος των ερωτημάτων (queries), τον έλεγχο κοινών σημείων των επιτυχών
ερωτημάτων, συμπίεση των κελιών σε μικρά μεγέθη κτλ. Επίσης μπορεί να
γίνεται ακόμα και ανταλλαγή, αλλαγή ή και προσθήκη θορύβου στα δεδομένα,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα.
Για την παραπάνω ασφάλεια στις Βάσεις Δεδομένων μπορεί επίσης να
υπάρχει καθορισμός του μεγέθους της απάντησης σε ένα ερώτημα ανάλογα με
το επίπεδο πρόσβασης που έχει ο εκάστοτε χρήστης.
Το σενάριο που χρησιμοποιήθηκε για τις Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδομένων
είναι το παρακάτω: Έστω ότι ένα online βιβλιοπωλείο, διατηρεί κάποια
προσωπικά στοιχεία των πελατών μετά από κάποια συναλλαγή. Επιθυμεί να τα
χρησιμοποιήσει για να ειδοποιεί τους πελάτες για καινούργιες κυκλοφορίες
βιβλίων που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, είτε λόγω του ιστορικού αγορών τους,
είτε λόγω άλλων στατιστικών στοιχείων.
Έστω ότι υπάρχουν από τη μία πελάτες που δεν επιθυμούν να γίνεται
χειρισμός σε κανένα από τα προσωπικά τους στοιχεία από το βιβλιοπωλείο και
παράλληλα, άλλοι πελάτες που τους αρέσει η διαδικασία προτάσεων βιβλίων
ανάλογα με το ιστορικό τους. Το βιβλιοπωλείο αποφασίζει τη χρήση
Ιπποκρατικής Βάσεις Δεδομένων.
Κατ’ αρχάς υπάρχουν τρεις βασικοί παράμετροι:
1. Οι εξωτερικοί αποδέκτες, που θα δεχθούν αποτελέσματα από τη
βάση
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2. Μία χρονική περίοδος κατά την οποία θα μένουν αποθηκευμένα τα
δεδομένα.
3. Οι χειριστές της βάσης.
Επίσης υπάρχουν και οι εταιρείες μεταφοράς και πιστωτικών καρτών. Οι
πρώτοι θα πρέπει να γνωρίζουν το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη και
οι δεύτεροι το όνομα και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας.
Όταν κάποιος δίνει τα στοιχεία του στο βιβλιοπωλείο, κάνοντας μία αγορά,
θα δίνει και το κατά πόσο επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από το
βιβλιοπωλείο. Θα μπορεί να καθορίζει δηλαδή ποια ακριβώς στοιχεία του να
χρησιμοποιηθούν (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση), από ποιους επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν (το ίδιο το βιβλιοπωλείο,
εταιρείες marketing κτλ) και για πόσο χρονικό διάστημα.
Με αυτό τον τρόπο ο ίδιος ο πελάτης έχει έλεγχο για τη χρήση των
στοιχείων του και τα δεδομένα αποθηκεύονται με κατάλληλο τρόπο στη Βάση.
Με εσωτερικούς μηχανισμούς αποκλείεται η πρόσβαση από οποιονδήποτε σε
στοιχεία για τα οποία δεν έχει δοθεί η κατάλληλη άδεια. Επίσης γίνονται έλεγχοι
στα ερωτήματα πριν εκτελεστούν ώστε να αποκλειστούν διαρροές δεδομένων.
Έχουν προταθεί διάφοροι άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την
συντήρηση των Ιπποκρατικών Βάσεων Δεδομένων, όπως τη διαγραφή
δεδομένων που ξεπέρασαν το προκαθορισμένο χρόνο ζωής κτλ.
Οι Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδομένων είναι μία καινοτομία η οποία μπορεί να
βρει πρόσφορο έδαφος σε Βάσεις Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να
επιλύσει τα διάφορα ζητήματα ασφαλείας τα οποία προκύπτουν ολοένα και πιο
συχνά.
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4. Κατηγοριοποίηση Κρυπτογραφημένων Δεδομένων –
Συμπεράσματα & Αποτελέσματα
4.1 Περιγραφή
Με όλα τα προηγούμενα υπ’ όψιν, δημιουργήθηκε η σκέψη για τη
δημιουργία μίας μεθοδολογίας, η οποία θα επέτρεπε την ασφαλή εξόρυξη
δεδομένων και πιο συγκεκριμένα την ασφαλή κατηγοριοποίηση τους.
Το σενάριο που δημιουργήθηκε είναι απλό: Μία εταιρεία ή οργανισμός
επιθυμεί να εξορύξει τα δεδομένα της για πληροφορίες που μπορεί να τη
βοηθήσουν στο μέλλον. Λόγω όμως της ευαίσθητης φύσης αυτών των
δεδομένων (πχ. οικονομικά, προσωπικά, ιατρικά κτλ) δεν εμπιστεύεται απόλυτα
είτε τον φορέα που θα αναλάβει να εξορύξει αυτά τα δεδομένα, είτε την
ασφάλεια που αυτός παρέχει για τη φύλαξή τους.
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε τη λύση της
κρυπτογράφησης. Η εταιρεία που δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τα δεδομένα της,
μπορεί να τα κρυπτογραφήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο φορέας που θα αναλάβει
την εξόρυξή τους, να μπορεί μεν να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες από αυτά αλλά
από την άλλη να μην έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα
παρά μόνο στην κρυπτογραφημένη μορφή τους.
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Στο τέλος οι κρυπτογραφημένοι κανόνες που προκύπτουν παραδίδονται
στον κάτοχο των δεδομένων και αυτός τα αποκρυπτογραφεί με τα κλειδιά που
κατέχει. Σχηματικά η διαδικασία φαίνεται παρακάτω:
Κρυπτογράφη
ση

Δεδομένα

Κάτοχος
δεδομένων
(Alice)

Εξόρυξη
Κρυπτ/νων
Δεδομένων (Bob)

Αποκρυπτογράφη
ση

Κανόνες

Σχήμα 4.1.1 Εξόρυξη Κρυπτογραφημένων Δεδομένων

Συνεπώς ένα πρώτο ζητούμενο είναι να μπορεί να υπάρξει αξιοπιστία στις
πληροφορίες που αποκομίζουμε με την εξόρυξη κρυπτογραφημένων δεδομένων.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παράγονται οι ίδιοι κανόνες είτε εφαρμόζονται
μοντέλα Εξόρυξης Δεδομένων σε κρυπτογραφημένα είτε σε μη
κρυπτογραφημένα δεδομένα.
Ένας δεύτερος στόχος που τίθεται είναι και ο τρόπος κρυπτογράφησης. Τα
δεδομένα θα πρέπει να κρυπτογραφηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οποιοσδήποτε
που δεν γνωρίζει τα κλειδιά να μην έχει πρόσβαση στα αρχικά δεδομένα. Θα
πρέπει να γίνει επιλογή του κατάλληλου κρυπτοσυστήματος που θα εξασφαλίζει
τα απαραίτητα επίπεδα ασφάλειας.
Ένα πρόσθετο ζήτημα που θέτει η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι και
αυτό της κατανεμημένης κατηγοριοποίησης [BPA02]. Αυτό σημαίνει ότι έγινε
προσπάθεια τα δεδομένα να χωρίζονται σε υποσύνολα και να
κατηγοριοποιούνται παράλληλα. Στο τέλος οι κανόνες που προκύπτουν από την
παράλληλη επεξεργασία συνδυάζονται και προκύπτουν οι τελικοί.
Έχοντας το τελευταίο υπ’ όψιν θα πρέπει και ο αλγόριθμος
κρυπτογράφησης να παρέχει τη δυνατότητα οι κρυπτογραφημένοι επιμέρους
κανόνες στο τέλος να μπορούν να συνδυαστούν ώστε να προκύψουν οι τελικοί,
πάλι σε ενιαία κρυπτογραφημένη μορφή. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να κινδυνεύει η
ασφάλεια του συστήματος.
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Μία γενική περιγραφή του αλγόριθμου είναι και η παρακάτω, όπου Alice
είναι το μέρος που επιθυμεί την Εξόρυξη Δεδομένων και Bob αυτός που
αναλαμβάνει την υλοποίησή της.
1. Η Alice συλλέγει τα δεδομένα και τα διαχωρίζει σε n πίνακες Q1, Q2,
… , Qn.
2. Η Alice δημιουργεί αντίστοιχα κλειδιά ri, με 1≤i≤n.
3. Η Alice δημιουργεί ένα μυστικό κλειδί X και κρυπτογραφεί με το
κατάλληλο κρυπτοσύστημα τους πίνακες Q1, Q2, … , Qn σε
κρυπτογραφημένους πίνακες C1, C2, …, Cn με τη βοήθεια του Χ και
των κλειδιών ri.
4. H Alice στέλνει τους πίνακες C1, C2, …, Cn στον Bob.
5. Εκτελούνται διαδικασίες Εξόρυξης δεδομένων από τον Bob στους
C1, C2, …, Cn
6. Τα αποτελέσματα της Εξόρυξης Δεδομένων στέλνονται στην Alice,
η οποία τα αποκρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που μόνο
αυτή κατέχει.
Βασισμένοι και σε μία εργασία που έχει προταθεί, η κατηγοριοποίηση,
όπως θα δούμε αναλυτικότερα και παρακάτω, διενεργείται με κατανεμημένο
τρόπο. Σύμφωνα με την προτεινόμενη εργασία, το Training Set χωρίζεται σε έναν
αριθμό partitions. Στη συνέχεια λαμβάνουμε ένα ποσοστό από το Training Set,
σα δείγμα, το οποίο το «εκπαιδεύουμε» ανά partition. Ο συνδυασμός αυτών των
εκπαιδευμένων δειγμάτων μπορεί να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα της
κατηγοριοποίησης.

4.2 Προτεινόμενη Μεθοδολογία
4.2.1 Κατανεμημένη Κατηγοριοποίηση
Για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος
C4.5. Ο C4.5, όπως περιγράψαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι αρκετά
ευέλικτος στη χρήση και προσφέρει ακριβή αποτελέσματα σε μορφή δέντρων
αποφάσεων σε σχετικά μικρό χρόνο.
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Πρόκειται λοιπόν για έναν εύχρηστο και εύκολο στην υλοποίηση
αλγόριθμο, ο οποίος μπορεί να μας παρέχει αποτελέσματα εύκολα στην
ανάγνωση και την κατανόηση απ’ οποιονδήποτε.
Για την υλοποίηση του C4.5, χωρίσαμε τα δοκιμαστικά δεδομένα σε δύο
υποσύνολα:
o Το Training Set, το οποίο θα χρησιμεύσει για την εύρεση των
κλάσεων στα δεδομένα.
o Το Test Set, πάνω στο οποίο θα γίνει ο έλεγχος για την ακρίβεια των
κλάσεων που βρέθηκαν από το Training Set.
Επίσης συγκεντρώνεται και ένα τυχαίο δείγμα από τα δεδομένα, της τάξης
του 1%, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για την «εκπαίδευση» των
συνόλων. Με την έννοια εκπαίδευση εννοούμε ότι τα σύνολα θα ακολουθούν
πλέον την κατηγοριοποίηση του συνόλου «εκπαιδευτή». Η επιλογή του
συγκεκριμένου ποσοστού έγινε με βάση προηγούμενη εμπειρία στην εφαρμογή
κατανεμημένων αλγορίθμων.
Το Training Set αποτελείται από ένα τυχαίο 80% των συνολικών
δεδομένων, ενώ το Test Set από το υπόλοιπο 20%. Ο τυχαίος παράγοντας
εισάγεται με σκοπό αυτά τα δύο υποσύνολα να είναι όσον το δυνατό πιο
αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των δεδομένων.
Για την παράλληλη κατηγοριοποίηση, συνεχίζουμε με τον περαιτέρω
διαχωρισμό των δεδομένων του Training Set σε n partitions. Με την βοήθεια
αυτών των n partitions, θα μπορέσουμε να έχουμε παράλληλη υλοποίηση του
C4.5 σε κάθε ένα από αυτά. Ο αριθμός του n εξαρτάται από τον όγκο των
δεδομένων προς κατηγοριοποίηση καθώς και τον αριθμό των παραμέτρων.
Για κάθε partition συνεχίζουμε εφαρμόζοντας πλέον τον C4.5. Στη συνέχεια
χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα για να «εκπαιδεύσουμε» το δείγμα του 1% που
είχαμε συγκεντρώσει πριν από τον διαχωρισμό σε partitions.
Μετά από αυτή την παράλληλη υλοποίηση του C4.5 συγκεντρώνουμε τα n
«εκπαιδευμένα» δείγματα που δημιουργήθηκαν και τα ενώνουμε σε ένα σύνολο.
Εφαρμόζουμε, για τελευταία φορά, τον αλγόριθμο C4.5 σε αυτά και προκύπτουν
με αυτό τον τρόπο οι κανόνες που ζητάμε. Για τον έλεγχο της ακρίβειας του
μοντέλου που δημιουργήθηκε, ελέγχουμε κατά πόσον ισχύουν αυτοί οι κανόνες
στο Test Set, που είχαμε επιλέξει στην αρχή.
Σχηματικά η διαδικασία φαίνεται παρακάτω:
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Έλεγχος

C4.5

Test Set
(20%)

Εκπαιδευμένο
δείγμα 1

Partition 1

Κανόνες
C4.5
Εκπαιδευμένο
δείγμα 2

Partition 2

Αρχικά
Δεδομένα

n partitions
Training Set
(80%)

Δείγμα 1%

…

Ένωση
εκπ/νων
δειγμάτων

C4.5

Partition n

Εκπαιδευμένο
δείγμα n

Ακρίβεια
Μοντέλου

4.2.2 Μεθοδολογία Κρυπτογράφησης
Η επιλογή του Κρυπτοσυστήματος που θα χρησιμοποιείτο για την
κρυπτογράφηση των δεδομένων και την αποκρυπτογράφηση των κανόνων,
είναι επίσης μία πολύ σημαντική υπόθεση και καθοριστικής σημασίας για το
σύνολο του συστήματος.
Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν κάποιοι παράγοντες για την
επιλογή αυτού του κρυπτοσυστήματος. Αυτοί είναι οι εξής:
o Το κρυπτοσύστημα να είναι αρκετά ασφαλές και όχι κάποιο
κρυπτοσύστημα που αποδείχτηκε ότι μπορεί να διαβληθεί.
o Το κρυπτοσύστημα να είναι αποδοτικό για την Εξόρυξη Δεδομένων.
Ίδια δεδομένα να μετατρέπονται σε ίδια κρυπτογραφημένα
δεδομένα, ώστε να μπορούν να προκύψουν ακριβή αποτελέσματα.
o Το κρυπτοσύστημα να επιτρέπει – με σχετικά απλό τρόπο – την
ένωση των εκπαιδευμένων δειγμάτων που περιγράψαμε παραπάνω,
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σε ένα κρυπτογραφημένο σύνολο ενός κλειδιού, από το οποίο να
μπορούν να προκύψουν τα ζητούμενα αποτελέσματα.

Αποφασίστηκε η χρήση ενός συμμετρικού κρυπτοσυστήματος, ώστε να
πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι σε ένα
συμμετρικό κρυπτοσύστημα η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση
γίνεται με το ίδιο κλειδί. Επίσης γίνεται χρήση μέρους του Προβλήματος
Διακριτού Αλγόριθμου, λόγω της δυσκολίας επίλυσής του.
Αρχικά γίνεται η επιλογή ενός αρκετά μεγάλου πρώτου αριθμού p. Οι
πράξεις θα γίνονται πλέον modulo p. Προφανώς όσο πιο μεγάλο είναι το p τόσο
και πιο ασφαλές το σύστημά μας.
Στη συνέχεια επιλέγεται και το μυστικό κλειδί x της Alice. Το μυστικό κλειδί
θα πρέπει να είναι 0 < x ≤ p-2. Συνήθως χρησιμοποιούνται κλειδιά μήκους 22048
και 2256 αν πρόκειται για αλγόριθμο ελειπτικής καμπύλης. Επίσης το x είναι
σχετικά πρώτο με το p-1. Δύο αριθμοί είναι σχετικά πρώτοι μεταξύ τους όταν ο
μόνος κοινός διαιρέτης τους είναι το 1, ή αλλιώς ο μέγιστος κοινός διαιρέτης
τους είναι το 1, όπως για παράδειγμα το 9 με το 13.
Δημιουργούνται επίσης και n κλειδιά ri, ένα για κάθε partition. Για τα ri θα
πρέπει να ισχύει επίσης 0 < ri ≤ p-2. Για τη δημιουργία των ri, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή καθώς πρέπει να εξασφαλιστούν ορισμένες σχέσεις οι οποίες
θα βοηθήσουν στη μετέπειτα υλοποίηση:
o Οι ri θα πρέπει να είναι σχετικά πρώτοι μεταξύ τους.
o Οι αριθμοί ri ⋅ x και p-1 είναι σχετικά πρώτοι.
o Ο κάθε ri είναι σχετικά πρώτος με τον p-1.
Επιλέγεται επίσης και ένα επιπλέον κλειδί rd, το οποίο θα χρησιμεύσει στη
συνένωση των εκπαιδευμένων δειγμάτων, όπως θα δούμε και παρακάτω. Το rd
θα πρέπει να πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις που τέθηκαν και για τα ri.
Μετά από τη δημιουργία όλων των παραπάνω, τα δεδομένα του πίνακα Qi
μετατρέπονται σε κρυπτογραφημένα δεδομένα Ci, με τη χρήση ενός κλειδιού ri ,
σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο:
Qi → Qiri x mod p = Ci

Σε ψευδογλώσσα αυτό μπορεί να περιγραφεί με την υπορουτίνα encrypt
η οποία κρυπτογραφεί ένα μήνυμα Message με τη βοήθεια των κλειδιών p, x και r.
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integer encrypt (integers Message, p, r, x)
{
return Message^(r*x) mod p;
}
Η αντίστοιχη αποκρυπτογράφηση του Ci σε Qi, γίνεται με παρόμοιο τρόπο:
−1

Ci → Ci( ri x ) mod p = Qi
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον τελευταίο τύπο. Με τον συμβολισμό
1

−1

C i( ri x ) mod p δεν εννοούμε C ri x mod p , αλλά έναν αριθμό ο οποίος αν
i
rx
πολλαπλασιαστεί με τον Ci i και στη συνέχει εφαρμοστεί ο τελεστής modulo p
στο αποτέλεσμα, να προκύψει τελικό αποτέλεσμα 1 mod p. Είναι δηλαδή ο
αντίστροφός modulo p. Για την εύρεση αυτού του αντίστροφου χρησιμοποιήθηκε
ο Ευκλείδειος αλγόριθμος. Σε ψευδογλώσσα έχουμε την υπορουτίνα decrypt η
οποία αποκρυπτογραφεί τον ακέραιο Cypher, με τα κλειδιά p, r και x:

integer decrypt (integers Cypher, p, r, x)
{
integer xx, n, kn, a, la, q, t
xx = r*x
n = p-1
kn=n
xx=xx mod n
if (xx<0) then
xx+=n
a=1
la=0
while (xx>1)
{ /* ευκλείδειος αλγόριθμος*/
q=n/xx
t=la-a*q
la=a
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a=t
t=n-xx*q
n=xx
xx=t
}
if (a<0) then
a=a + kn
return Cypher^a mod p
}
Συνεπώς κατ’ αρχάς με τις πράξεις που περιγράψαμε παραπάνω
κρυπτογραφούμε τις n partitions, την κάθε μία με ένα διαφορετικό κλειδί ri. Θα
πρέπει επίσης να κρυπτογραφήσουμε και το δείγμα 1% που συλλέξαμε n φορές
με τα αντίστοιχα ri,, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την εκπαίδευση τους.
Το κύριο ζήτημα που δημιουργείται είναι ότι θα πρέπει να ενώσουμε όλα τα
εκπαιδευμένα δείγματα και επιπλέον αυτά να είναι κρυπτογραφημένα με ένα
μόνο κλειδί, το rd. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε δύο επιλογές:
o Να εφοδιάσει η Alice τον Bob, με μέρος των κλειδιών, ώστε να
μπορέσει αυτός να ενώσει και να αλλάξει τα κλειδιά του δείγματος.
o Να αναλάβει η ίδια η Alice να ενώσει και να αλλάξει τα κλειδιά του
δείγματος και να επιστρέψει τα αποτελέσματα στον Bob, ώστε να
συνεχιστεί η διαδικασία.
Με τη δεύτερη επιλογή υπάρχει φυσικά η επιπρόσθετη διαδικασία της
επεξεργασίας μέρους των δεδομένων από την ίδια την Alice. Αυτό μπορεί να
είναι ασύμφορο από άποψη κόστους σε χρήμα και χρόνο, αλλά εξασφαλίζεται
ότι ο Bob δεν έχει καμία γνώση για τα κλειδιά, που ίσως και να τον οδηγούσε
στην εύρεση του κλειδιού x. Με την αποκάλυψη μέρους των κλειδιών, θεωρητικά
είναι αδύνατον να διαβληθεί το σύστημα. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα, λόγω
της τυχαίας επιλογής κλειδιών, ο Bob ή κάποιος παρείσακτος να διασπάσει τη
γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών και να οδηγηθεί στο βασικό κλειδί. Το
πρόβλημα αντιμετωπίζεται όμως με τη χρήση διαφορετικών γεννητριών
ψευδοτυχαίων αριθμών για τα διαφορετικά κλειδιά. Παρακάτω θα δούμε τον
τρόπο αποκάλυψης μέρος των κλειδιών.
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Υπάρχει βέβαια και η λύση να επιστραφούν τα αποτελέσματα στην Alice
ως έχουν αφού απομένει από την πλευρά του Bob μόνο η εφαρμογή του C4.5
στα εκπαιδευμένα δείγματα, στο n% των δεδομένων του Training Set.
Για την μετατροπή ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος υπό κλειδί ri ( M k ) ri ,

σε κρυπτογραφημένο υπό κλειδί rd, ( M k ) rd , χρησιμοποιείται για μία ακόμα φορά
Ευκλείδειος Αλγόριθμος. Η λογική είναι ότι πρέπει να βρούμε τον αντίστροφο της
δύναμης του ri modulo p και στη συνέχεια να υψώσουμε σε δύναμη rd modulo p.

Χρησιμοποιώντας τον Ευκλείδειο Αλγόριθμο μπορούμε να βρούμε τους
παράγοντες α και β, στην πράξη αri + β(p-1) = d. Το d είναι ο μέγιστος κοινός
διαιρέτης των ri και p-1, και επειδή επιλέξαμε τα ri και το p-1 να είναι σχετικά
πρώτα θα έχουμε d=1.
Ο παράγοντας α θα είναι ο ζητούμενος αντίστροφος της δύναμης του ri.
Συνεπώς υψώνοντας το ( M k ) ri σε δύναμη α rd και στη συνέχεια εφαρμόζοντας
τον τελεστή modulo p, θα έχουμε ( M k ) rd .

Με τη βοήθεια ψευδογλώσσας η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω από
την υπορουτίνα ChangeKeys, στην οποία έχουμε το κρυπτογραφημένο μήνυμα
υπό κλειδί r2, Cypher2 και το νέο κλειδί r1. Συμβατικά χρησιμοποιούμε την
υπορουτίνα XGCD (d,a,b,s,t) με την οποία έχουμε d = μ.κ.δ.(s,t) = a*s + b*t.
integer ChangeKeys (integers Cypher, p, r1, r2)
{
integer d, a, b;
a1= p-1;
XGCD (d, a, b, r2, p-1);
r = a*r1;
return Cypher^r mod p;
}
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αλλαγή των κλειδιών μπορεί να γίνει και από
τον Bob, αν η Alice του αποκαλύψει μόνο το r που αντιστοιχεί για κάθε ri καθώς
και το p. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί αν θα υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας με
αυτό τον τρόπο αφού τα n r που θα παραδώσει η Alice στον Bob έχουν για
κοινό παράγοντα το rd και συνεπώς κάποιος με τους κατάλληλους
υπολογισμούς μπορεί να το υπολογίσει.
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Με τη γνώση μόνο των rd και p, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση
στα αρχικά δεδομένα, αφού απαιτείται και η γνώση του x, το οποίο γνωρίζει
μόνο η Alice.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας ο Bob εφαρμόζει τον C4.5 στα ενωμένα
δείγματα που είναι κρυπτογραφημένα πλέον μόνο με το νέο κλειδί και
προκύπτουν οι κρυπτογραφημένοι κανόνες, οι οποίοι και παραδίδονται στην
Alice.
Σαν τελευταίο βήμα της όλης διαδικασία έχουμε πάλι δύο επιλογές. Αυτές
είναι οι:
o Η Alice να παραλάβει τους κανόνες και αφού τους
αποκρυπτογραφήσει να τους συγκρίνει με το Test Set, ώστε να
προκύψει η ακρίβεια του μοντέλου.
o Η Alice να κρυπτογραφήσει το Test Set με το κλειδί rd και να
αναθέσει στον Bob την εύρεση της ακρίβειας.
Και με τους δύο τρόπους μπορούμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.
Αναλογιζόμενοι το κόστος των δύο διαδικασιών, μπορεί να ληφθεί και η
απόφαση για το ποια θα επιλεγεί. Σχηματικά η διαδικασία της κρυπτογράφησης
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, όπου με διακεκομμένα βέλη συμβολίζονται οι
διαδικασίες κρυπτογράφησης:
Έλεγχος

C4.5

Test Set
(20%)

Εκπαιδευμένο
δείγμα 1

Partition 1

Κανόνες
C4.5
Εκπαιδευμένο
δείγμα 2

Partition 2

Αρχικά
Δεδομένα

n partitions
Training Set
(80%)

ri

…

ri
Δείγμα 1%

C4.5

Ένωση
εκπ/νων
δειγμάτων

C4.5

Partition n

Εκπαιδευμένο
δείγμα n

Ακρίβεια
Μοντέλου
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4.3.1 Γενικά
Με σκοπό τον έλεγχο της ακρίβεια της μεθόδου, την εφαρμόσαμε σε
πραγματικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για πειραματικές
εφαρμογές εύρεσης γνώσης. Από προηγούμενη εμπειρία, επιλέχθηκε και ο
αριθμός των partition για κάθε βάση δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε.
Η πρώτη βάση δεδομένων, η Telecom, έχει μέγεθος 2.000 εγγραφών και
περιγράφει τη συμπεριφορά των πελατών μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η
δεύτερη, η Mushroom, έχει μέγεθος 8.124 εγγραφών και περιγράφει
χαρακτηριστικά από μανιτάρια. Είναι μία βάση δεδομένων η οποία έχει δίνεται
από το UCI Machine Learning Repository και έχει χρησιμοποιηθεί για ελέγχους
στην απόδοση πολλών μεθοδολογιών.
Τέλος επιλέχθηκε και η βάση δεδομένων PCR, η οποία περιέχει δεδομένα
της μοριακής βιολογίας και περιγράφει πρωτεϊνικές περιοχές. Η PCR περιέχει
20.000 εγγραφές.
Βασισμένοι σε αποτελέσματα από άλλες εργασίες ο αριθμός των partitions
επιλέχθηκε με βάση την καλύτερη ακρίβεια που μπορούμε να έχουμε και
καθορίστηκαν ως εξής:
o Telecom – 5 partitions.
o Mushroom – 10 partitions.
o PCR – 10 partitions.
Παρακάτω δίνουμε τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της μεθοδολογίας
και στις τρεις βάσεις δεδομένων.

4.3.2 Βάση Δεδομένων Telecom
Σε αυτή τη βάση έχουμε σαν πεδίο κλάσης το CUST_STATUS. Με τη
δημιουργία 5 partitions, όπως αναφέραμε και πριν, και με την επιλογή τυχαίων
αποτελεσμάτων έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα σε μορφή κανόνων τα
οποία συμφωνούν με το Test Set σε ποσοστό 92.25%:
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CUST_BUSINESS_TYPE
9
CUST_PAY_STATUS
0
//
CUST_BUSINESS_TYPE
F
CUST_PAY_STATUS
1
//
CUST_BUSINESS_TYPE
E
CUST_PAY_STATUS
0
//
CUST_BUSINESS_TYPE
C
CUST_PAY_METHOD
2
CUST_PAY_STATUS
1
//
CUST_BUSINESS_TYPE
U
CUST_PAY_METHOD
2
CUST_PAY_STATUS
0
//
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CUST_PAY_STATUS
0
Σε μία δεύτερη εκτέλεση έχουμε 89.75% ποσοστό επιτυχίας και προκύπτουν
οι κανόνες:
CUST_BUSINESS_TYPE
9
CUST_STATUS
0
//
CUST_BUSINESS_TYPE
F
CUST_STATUS
1
//
CUST_BUSINESS_TYPE
E
CUST_PAY_METHOD
2
CUST_STATUS
0
//
CUST_BUSINESS_TYPE
D
CUST_PAY_METHOD
4
CUST_STATUS
1
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//
CUST_STATUS
0

4.3.3 Βάση Δεδομένων Mushroom
Στη βάση δεδομένων Mushroom είχαμε 10 partitions. Σε μία πρώτη εκτέλεση
είχαμε ποσοστό επιτυχίας με το Test Set 55.72% και τα παρακάτω αποτελέσματα
σε μορφή κανόνων:
Πεδίο6
a
Πεδίο1
e
//
Πεδίο6
l
Πεδίο1
e
//
Πεδίο6
p
Πεδίο1
p
//
Πεδίο6
n
Πεδίο1
e
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//
Πεδίο1
e

4.3.4 Βάση Δεδομένων PCR
Στη βάση δεδομένων PCR, είχαμε 10 partitions. Σε μία πρώτη εκτέλεση
είχαμε ποσοστό επιτυχίας 77% και προκύψαν οι παρακάτω κανόνες:
Πεδίο1
1902484303
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1304065141
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
66323444
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
926544841
Πεδίο16
866138109
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//
Πεδίο1
1851644754
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1405207947
Πεδίο10
314011111
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
590173144
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
121812544
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1442270267
Πεδίο16
866138109
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//
Πεδίο1
1454450388
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο5
314011111
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
314011111
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
314011111
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Πεδίο4
314011111
Πεδίο7
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1405207947
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο5
1405207947
Πεδίο8
223237988
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1405207947
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Πεδίο10
223237988
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
223237988
Πεδίο7
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
314011111
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
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1490097373
Πεδίο3
223237988
Πεδίο14
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
223237988
Πεδίο15
223237988
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1405207947
Πεδίο10
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
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1490097373
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
223237988
Πεδίο15
1405207947
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο15
1405207947
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
314011111
Πεδίο7
223237988
Πεδίο16
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866138109
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο15
314011111
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
223237988
Πεδίο15
314011111
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο15
1490097373
Πεδίο8
223237988
Πεδίο16
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866138109
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
314011111
Πεδίο7
314011111
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο5
1405207947
Πεδίο8
314011111
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο5
1490097373
Πεδίο16
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1490097373
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο15
1490097373
Πεδίο8
1490097373
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
223237988
Πεδίο14
223237988
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
223237988
Πεδίο7
314011111
Πεδίο16
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866138109
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο15
223237988
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο5
1405207947
Πεδίο8
1490097373
Πεδίο6
314011111
Πεδίο2
1405207947
Πεδίο4
223237988
Πεδίο7
314011111
Πεδίο9
1405207947
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Πεδίο10
314011111
Πεδίο11
314011111
Πεδίο12
314011111
Πεδίο13
314011111
Πεδίο14
1490097373
Πεδίο15
223237988
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο5
1405207947
Πεδίο8
1490097373
Πεδίο6
1405207947
Πεδίο2
1405207947
Πεδίο4
223237988
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Πεδίο7
314011111
Πεδίο9
314011111
Πεδίο10
314011111
Πεδίο11
1405207947
Πεδίο12
1490097373
Πεδίο13
1405207947
Πεδίο14
1490097373
Πεδίο15
314011111
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
223237988
Πεδίο15
1490097373
Πεδίο2
1405207947
Πεδίο4
1405207947
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Πεδίο5
223237988
Πεδίο6
314011111
Πεδίο7
1405207947
Πεδίο8
314011111
Πεδίο9
314011111
Πεδίο10
1405207947
Πεδίο11
223237988
Πεδίο12
314011111
Πεδίο13
1490097373
Πεδίο14
223237988
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
314011111
Πεδίο7
1490097373
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Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
223237988
Πεδίο14
314011111
Πεδίο16
1490097373
//
Πεδίο1
1490097373
Πεδίο3
1405207947
Πεδίο10
1490097373
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
223237988
Πεδίο3
1490097373
Πεδίο15
1490097373
Πεδίο8
1405207947
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Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο1
314011111
Πεδίο4
223237988
Πεδίο7
1490097373
Πεδίο16
866138109
//
Πεδίο16
1490097373
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Παράρτημα Α - Κρυπτοσυστήματα στην ιστορία
Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά μερικά από τα κρυπτοσυστήματα που
χρησιμοποιήθηκαν κατά διάφορες ιστορικές περιόδους.

Το κρυπτοσύστημα του Καίσαρα
Το κρυπτοσύστημα που χρησιμοποιούσε ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν
εξαιρετικά απλό. Η κρυπτογράφηση γίνεται με αντικατάσταση, όπου κάθε
γράμμα της αλφαβήτα, αντικαθίσταται με ένα άλλο γράμμα, όπως στον πίνακα
παρακάτω:
Αλφαβήτα αρχικού κειμένου: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Αλφαβήτα κρυπτογραφημένου κειμένου d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c
Από τον πίνακα βλέπουμε ότι κάθε γράμμα έχει αντικατασταθεί με το
γράμμα που είναι τρεις θέσεις μετά από αυτό. Στο τέλος τα τελευταία γράμματα
x, y και z, αντικαθίστανται με τα αρχικά a, b και c αντίστοιχα.
Η μετατόπιση κατά τρία γράμματα θα μπορούσε να ήταν κατά έναν αριθμό
από το 1 μέχρι το 25.

Το κρυπτοσύστημα του Αύγουστου
Αυτό το κρυπτοσύστημα χρησιμοποιήθηκε από τον αυτοκράτορα
Αύγουστο. Κατά την ιστορία χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα από τον Όμηρο
σαν κλειδί για να κρυπτογραφήσει τα μηνύματά του. Το κλειδί σε αυτή την
περίπτωση είναι ίδιο με το μήκος του αρχικού κειμένου – απλά χρησιμοποιούσαν
όσο κλειδί χρειάζονταν.
Για να κρυπτογραφηθεί το ν-οστό γράμμα του αρχικού κειμένου, επέλεγαν
το ν-οστό γράμμα στο κείμενο κλειδί και η θέση του γράμματος στο αλφάβητο
καθόριζε και την αλλαγή της θέσης του γράμματος και στο κείμενο.
Για παράδειγμα, αν το ν-οστό γράμμα στο αρχικό κείμενο ήταν το “o” και
στο κλειδί ήταν το “c”, τότε γίνεται μεταφορά του γράμματος κατά τρεις θέσεις
και το “o” γίνεται “q”.
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The Vigenère Cipher
Αυτό το κρυπτοσύστημα, σαν του καίσαρα, αντικαθιστά το κάθε γράμμα
του αρχικού κειμένου με ένα γράμμα n θέσεις στην αλφάβητο. Η διαφορά εδώ
είναι ότι το n αλλάζει για κάθε γράμμα στο αρχικό κείμενο. Η τιμή του n
καθορίζεται από μία λέξη κλειδί. Για παράδειγμα αν πάρουμε τη λέξη “vigenere”
σαν λέξη κλειδί, τότε θα έχουμε ότι το n θα πάρει τιμές 22, 9, 7, 5, 14, 5, 18 και 5,
ανάλογα με τη θέση στην αλφάβητο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο για να κρυπτογραφηθεί η λέξη, το πρώτο γράμμα
μεταφέρεται κατά 22 θέσεις, το δεύτερο κατά 9 κοκ. Στο ένατο γράμμα,
επιστρέφουμε στο πρώτο γράμμα της λέξης κλειδί και μεταφέρεται κατά 22
θέσεις πάλι.

Πίνακας Vigenère
Ο πίνακας Vigenère είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη κρυπτογράφηση
σύμφωνα με το κρυπτοσύστημα Vigenère. Ακολουθώντας την στήλη του
γράμματος, όσες γραμμές θέλουμε να γίνει η μετατόπιση μας δίνεται το σωστό
γράμμα.

a ->
b ->
c ->
d ->
e ->
f ->
g ->
h ->
i ->
j ->
k ->
l ->
m ->
n ->
o ->
p ->

Αλφαβήτα:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
bcdefghijklmnopqrstuvwxyza
cdefghijklmnopqrstuvwxyzab
defghijklmnopqrstuvwxyzabc
efghijklmnopqrstuvwxyzabcd
fghijklmnopqrstuvwxyzabcde
ghijklmnopqrstuvwxyzabcdef
hijklmnopqrstuvwxyzabcdefg
ijklmnopqrstuvwxyzabcdefgh
jklmnopqrstuvwxyzabcdefghi
klmnopqrstuvwxyzabcdefghij
lmnopqrstuvwxyzabcdefghijk
mnopqrstuvwxyzabcdefghijkl
nopqrstuvwxyzabcdefghijklm
opqrstuvwxyzabcdefghijklmn
pqrstuvwxyzabcdefghijklmno
qrstuvwxyzabcdefghijklmnop
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q ->
r ->
s ->
t ->
u ->
v ->
w ->
x ->
y ->
z ->
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rstuvwxyzabcdefghijklmnopq
stuvwxyzabcdefghijklmnopqr
tuvwxyzabcdefghijklmnopqrs
uvwxyzabcdefghijklmnopqrst
vwxyzabcdefghijklmnopqrstu
wxyzabcdefghijklmnopqrstuv
xyzabcdefghijklmnopqrstuvw
yzabcdefghijklmnopqrstuvwx
zabcdefghijklmnopqrstuvwxy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Για να γίνει η αποκρυπτογράφηση με αυτό το σύστημα η διαδικασία
αντιστρέφεται, δηλαδή κάθε γράμμα του κρυπτογραφημένου κειμένου
αντικαθίσταται με το γράμμα που είναι n θέσεις πριν από αυτό στην αλφαβήτα.
Άρα βρίσκουμε τη γραμμή που αντιστοιχεί στο n και από τη στήλη βρίσκουμε το
αρχικό γράμμα.
Το κρυπτοσύστημα Playfair
Το κρυπτοσύστημα Playfair χρησιμοποιεί μία λέξη κλειδί για να ανακατέψει
την αλφαβήτα, που στη συνέχεια γράφεται σε ένα πίνακα 5x5, όπου τα
γράμματα i και j θεωρούνται τα ίδια.
Για παράδειγμα για τη λέξη κλειδί Inctatus θα έχουμε τον πίνακα:
I
U
F
M
V

N
S
G
O
W

C
B
H
P
X

T
D
K
Q
Y

A
E
L
R
Z

Αρχίζουμε γράφοντας τη λέξη κλειδί οριζόντια, παραλείποντας τα διπλά
γράμματα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα γράμματα της αλφαβήτου. Σε
διάφορες παραλλαγές του αλγόριθμου, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο
δημιουργείται ο αρχικός πίνακας.
Στη συνέχεια το μήνυμα διασπάται σε ζεύγη γραμμάτων και αυτά τα ζεύγη
αντικαθίστανται με τους παρακάτω κανόνες:
•

Αν ένα ζεύγος γραμμάτων είναι στην ίδια σειρά, θα αντικατασταθεί
με τα γράμματα στα δεξιά τους.
- 168 -

Παράρτημα Α Κρυπτοσυστήματα στην Ιστορία

•
•

Κρυπτογραφία & Εξόρυξη δεδομένων

Αν είναι στην ίδια στήλη αντικαθίστανται με το γράμμα από κάτω.
Αν δεν είναι στην ίδια γραμμή ή στήλη, τότε αντικαθίστανται το
πρώτο γράμμα στο σημείο τομής της γραμμής του πρώτου
γράμματος με τη στήλη του δεύτερου και το δεύτερο με το σημείο
τομής της στήλης του πρώτου και της γραμμής του δευτέρου.

Κρυπτοσύστημα Αυτόματου κλειδιού του Vigenère
Αυτό το κρυπτοσύστημα αναπτύχθηκε από τον Vigenère και είναι πιο
περίπλοκο από τα άλλα συστήματα που αυτός δημιούργησε. Το μήνυμα εδώ
λειτουργεί σαν κλειδί του εαυτού του.
Η γενική ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί ένας κεντρικός χαρακτήρας για να
δημιουργηθεί το κλειδί και όπως στα απλά συστήματα Vigenère, το πρώτο
γράμμα του αρχικού κειμένου, αντικαθίσταται από τον χαρακτήρα που είναι n
θέσεις μετά από αυτόν στην αλφαβήτα. Αν για παράδειγμα ο αρχικός
χαρακτήρας του κλειδιού είναι “d”, έχουμε μετατόπιση κατά τέσσερις θέσεις και
το γράμμα του αρχικού κειμένου “i” θα γίνει “m”. Στη συνέχεια για την
κρυπτογράφηση του δεύτερου χαρακτήρα, θα χρησιμοποιηθεί ο πρώτος
χαρακτήρας του αρχικού κειμένου δηλαδή το “i”.
Κατ’ αυτό τον τρόπο για να αποκρυπτογραφηθεί το κείμενο το μόνο που
χρειάζεται είναι ένα γράμμα κλειδί.
Κρυπτοσύστημα Beale
Πρόκειται για μία παραλλαγή του κρυπτοσυστήματος αντικατάστασης,
οπού το αρχικό κείμενο αντικαθίσταται από τρεις αριθμούς. Ο πρώτος αριθμός
αναπαριστά τον αριθμό της σελίδας, ο δεύτερος τον αριθμό της γραμμής και ο
τρίτος τον αριθμό χαρακτήρα, ενός προεπιλεγμένου κλειδιού. Το μήνυμα μπορεί
να αποκωδικοποιηθεί με αναφορά στο γράμμα που βρίσκεται στη σελίδα,
γραμμή και χαρακτήρα του κλειδιού.
Για παράδειγμα το 101:34:45, αναφέρεται στη σελίδα 101, γραμμή 34 και
χαρακτήρα 45. Τα κρυπτοσυστήματα Beale θεωρούνται υπολογιστικά άτρωτα,
εκτός αν το κλειδί είναι γνωστό. Η NSA διατηρεί μία λίστα με τα πιο γνωστά
κλειδιά.

One Time Pad - SOE implementation
Εδώ έχουμε την πρώτη από τις τέσσερις παραλλαγές του One Time Pad, η
οποία αναφέρεται στο βιβλίο Camp X (σελίδα 110). Η βασική αρχή είναι πολύ
απλή. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται το κλειδί μόνο μία φορά. Συνήθως
δίνεται ένας πίνακας σύμφωνα με τον οποίο γίνονται οι αντιστοιχήσεις. Στην
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πρώτη γραμμή είναι η αλφαβήτα και στις υπόλοιπες γραμμές είναι το γράμμα της
στήλης μαζί με ένα τυχαίο γράμμα του συστήματος. Για παράδειγμα ένας
τέτοιος πίνακας θα μπορούσε να είναι ο εξής:
A

B

C

D ... Z

Ax Am Ao Ad ... Ac
Bm Bz Bx Be ... Ba
...

...

...

... ... ...

Ze Zk Zm Zl ... Zf
Επίσης δίνονται και κάποια κλειδιά σε ομάδες των πέντε, του τύπου
GCHQA FANYB LMNXZ UPLOF. Κάποιος που θα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα,
θα έπρεπε να χωρίσει το μήνυμα σε ομάδες γραμμάτων των πέντε, και στη
συνέχεια για κάθε ομάδα να χρησιμοποιήσει από ένα κλειδί. Βρίσκοντας το
γράμμα του μηνύματος κάτω από το γράμμα του κλειδιού θα είχαμε το μικρό
γράμμα του κρυπτογραφημένου μηνύματος
One Time Pad - Lucy Spy Ring
Αυτό το παράδειγμα είναι από το βιβλίο Secret Warfare: The Battle of Codes
and Ciphers του Bruce Norman. Dorset Press, 1973, ISBN 0-88029-160-5, σελίδες
140 – 151.
Παρακάτω έχουμε έναν πίνακα που αντιστοιχεί αριθμητικές αξίες σε
γράμματα. Αυτός ο πίνακας έχει δύο χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχάς, επιτρέπει στα
πιο κοινά γράμματα να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο ψηφίο, το οποίο βοηθάει
στην κρυπτογράφηση και την αποστολή του μηνύματος. Δεύτερον, ένα σύμβολο
μπαλαντέρ (/) στην τελευταία θέση, επιτρέπει την αποστολή των αριθμών,
βάζοντας τον μπαλαντέρ στην αρχή και το τέλος του αριθμού.
Για παράδειγμα έχουμε τον παρακάτω πίνακα.
0
A
8 B
9 P

1
S
C
Q

2
I
D
U

3
N
F
V

4
T
G
W

5
O
H
X

6
E
J
Y

7 8 9
R
K L M
Z . /

Η αριστερή στήλη και η πάνω γραμμή δείχνει την αριθμητική αξία των
γραμμάτων. Για παράδειγμα το Α αντιστοιχεί στην τιμή 0, το S=1, I=2, … , B=80,
C=81, … P=90, Q=91…
Αρχικά το μήνυμα μετατρέπεται σε αριθμούς όπως δείξαμε παραπάνω. Στη
συνέχεια χωρίζεται σε ομάδες των πέντε ψηφίων. Έπειτα επιλέγεται το κλειδί.
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Αφού πρόκειται για One Time Pad, το κλειδί θα πρέπει να είναι ίδιο και στον
αποστολέα και στον παραλήπτη.
Για το κλειδί θα μπορούσε να συμφωνηθεί η χρήση ενός αριθμού από ένα
βιβλίο. Αν το βιβλίο ήταν λογοτεχνικό θα αντικαθιστούσαμε τα γράμματα με
αριθμούς όπως παραπάνω.
Αφού επιλεγεί το κλειδί και χωριστεί σε ομάδες των πέντε ψηφίων,
προσθέτουμε το κλειδί με το μήνυμα, χωρίς όμως τις δεκάδες. Αν δηλαδή έχουμε
να προσθέσουμε το 8 και το 5, από το αποτέλεσμα 13 θα κρατήσουμε μόνο το 3.
Αν το κλειδί για παράδειγμα το βρήκαμε στο συμφωνημένο βιβλίο, στην
ενδέκατη σειρα, της τρίτης στήλης της σελίδας 73, θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε και την πληροφορία 11371 στο μήνυμά μας. Προσθέτουμε τον
αριθμό 11371 στην τελευταία ομάδα αριθμών, όπως παραπάνω, και στη
συνέχεια το αποτέλεσμα το βάζουμε προτελευταίο στο μήνυμά μας.
Ο παραλήπτης απλά αφαιρεί την προτελευταία ομάδα από την τελευταία
και βρίσκει το κλειδί, για να συνεχίσει την υπόλοιπη αποκρυπτογράφηση.
One Time Pad - Field Cipher
Μία παρόμοια με την παραπάνω μέθοδο είναι και η Field Cipher.
Χρησιμοποιείται ένας παρόμοιος πίνακας σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η
μετατροπή των γραμμάτων σε αριθμούς.
0
E
8 B
9 V

1
T
C
W

2
N
D
Y

3
R
F
J

4
O
G
K

5
A
H
Q

6
I
L
X

7 8 9
S
M P U
Z . /

Και εδώ αφού μετατρέψουμε τα γράμματα σε αριθμούς
Μία έξυπνη μέθοδος για την εύρεση του κλειδιού θα ήταν για παράδειγμα
και ο αποστολέας και ο παραλήπτης (με υπολογιστή ίδιας ακρίβειας) να
διαιρέσουν το π με το 3, να το πολλαπλασιάσουν με το 2 και στη συνέχεια να
προσθέσουν το 0 στο αποτέλεσμα. Αν αφαιρούσαμε και το διαχωριστικό κόμμα
θα προέκυπτε ο αριθμός 2594395102.
Τα ψηφία του κλειδιού προστίθενται με τα ψηφία του κλειδιού, χωρίς όμως
να κρατάμε το ψηφίο των δεκάδων που δημιουργείται κάθε φορά. Αν έχουμε
δηλαδή 7+9=16, θα κρατήσουμε το 6 και όχι το 1.
Κάπως έτσι προκύπτει το κρυπτογραφημένο μήνυμα που θα αποσταλεί.
Για να ειδοποιηθεί ο παραλήπτης για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η
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κωδικοποίηση, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ένα άλλο βήμα στον
αλγόριθμο.
Αφού διαιρέσαμε το π με το 3, το πολλαπλασιάσαμε με το 2 και του
προσθέσαμε το 0, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο μήνυμά μας τον αριθμό
03020, προσθέτοντας τον με την τελευταία ομάδα ψηφίων και τοποθετώντας τον
προτελευταίο στο μήνυμά μας.
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