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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

     Σν e-government απνηειεί ηε λέα ππεξεζία δηαθπβέξλεζεο γηα φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο. 

     Γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη ζπλαιιαγέο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αλαπηχρζεθαλ ην πξσηφθνιια αζθαιείαο. Σν πην δηαδεδνκέλν πξσηφθνιιν αζθαιείαο είλαη ην 

SSL(Secure Sockets Layer), ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο WWW browsers. 

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ ην SSL λα είλαη πξάγκαηη αζθαιέο. 

     ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηείηαη ε αιγεβξηθή γιψζζα πξνδηαγξαθψλ CafeOBJ 

θαη ε κέζνδνο ΠΜ (Παξαηεξήζηκσλ πζηεκάησλ Μεηάδνζεο) κε ζθνπφ ηε κνληεινπνίεζε θάπνησλ 

ζπζηεκάησλ. Πξψηε εθαξκνγή γίλεηαη ζην πξσηφθνιιν ρεηξαςίαο ηνπ SSL. Σν ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

απηήο ηεο αλάιπζεο, είλαη φηη ηα πξν-θχξηα κπζηηθά (pre-master secrets) θαηά ηε δηαδηθαζία ρεηξαςίαο 

ηνπ SSL, δε κπνξνχλ λα δηαξξεχζνπλ φηαλ ν πειάηεο θαη ν εμππεξεηεηήο έρνπλ δηαπξαγκαηεπζεί κηα 

αθνινπζία Cipher θαη ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο. Ζ δεχηεξε εθαξκνγή πξαγκαηεχεηαη ην πψο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο CafeOBJ/ΠΜ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο γεληθνχ κνληέινπ e-government. 

Αλαδεηθλχεηαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ινγηθήο άξα θαη ηεο απνθπγήο ζθαικάησλ 

θαηά ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ζεκαληηθψλ πξνγξακκάησλ. 

     Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην e-

government θαη ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ΄απηήλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ SSL. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε αιγεβξηθή 

γιψζζα CafeOBJ θαη ε κέζνδνο ΠΜ. Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ην πψο επαιεζεχνληαη ηα 

ΠΜ θαη πψο θαηαζθεπάδνληαη ηα Proof Scores. Σν πέκπην θεθάιαην απνηειεί κηα εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ΠΜ γηα ην πξσηφθνιιν ρεηξαςίαο ηνπ SSL. Σέινο, ζην έθην θεθάιαην εθαξκφδεηαη ε 

CafeOBJ/ΠΜ ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο απινχ κνληέινπ e-government φπσο είλαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

εηδηθφηεξα κηαο ζπλαιιαγήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηεο απφδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ . 
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κνληεινπνίεζε, παξαηεξήζηκα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 
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ABSTRACT 

     E-government is the new service of governance in all developed and developing countries. It simpli-

fies the procedures of many of the transitions taking place between the citizens, the enterprises and the 

government. 

      A large number of security protocols have been developed so as to protect and secure data and trans-

actions exchanged in the internet. The most widely deployed security protocol amongst them is SSL 

(Secure Sockets Layer). Most of the WWW browsers adopt SSL. So, it is of high importance to prove 

that SSL is really secure. 

     In this graduation dissertation we use the algebraic specification language CafeOBJ and especially 

the OTS (Observation Transition System) method in order to formalize certain systems. Firstly, 

CafeOBJ/OTS is applied on the handshake protocol of SSL. The most important result of this analysis is 

that pre-master secrets cannot be leaked, when a client and the server have negotiated and agreed on a 

cipher suite and the security parameters. The second application is how CafeOBJ/OTS can be used in the 

designing of a general e-government model.It is underlined that CafeOBJ/OTS is useful in order to 

maintain the logic and avoid mistakes while analyzing and designing important applications. 

    The structure of the dissertation is as follows: The first chapter is an introduction to e-government and 

the security protocols which are used in it. In the second chapter, the way that SSL operates is thorough-

ly analyzed. In the third chapter, CafeOBJ and the OTS method are presented. The fourth chapter shows 

how the OTSs are verified and how the Proof Scores are built. The fifth chapter is an application of the 

OTS method for the handshake protocol of SSL. Finally, in the sixth chapter we apply CafeOBJ/OTS on 

a simple e-government model, such as Public Administration domain and especially on a public service, 

such as the certification of a citizen‟s criminal record. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: CafeOBJ, OTS, e-government, SSL, algebraic specification languages, formalization. 

 



 6 

Δςσαπιζηίερ 

     Πξσηίζησο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνλ ζχδπγφ κνπ, ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ 

αδειθφ κνπ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Ζ 

νηθνγελεηαθή εξεκία πνπ κνπ εμαζθάιηζαλ κε βνήζεζε λα παξακέλσ ζπγθεληξσκέλε ζηνπο ζηφρνπο 

κνπ. 

     Δπίζεο, ζα ήζεια λα απνδψζσ ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ 

θ.Πέηξν ηεθαλέα, ν νπνίνο κε έθεξε ζε επαθή κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη κνπ 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ κ‟απηφ. Ζ βνήζεηα θαη ε θαζνδήγεζή ηνπ ήηαλ πάληα άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή. 
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1.ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ e-government 

 

α) Γενικά 

 

     To e-government (ηλεκηπονική διακςβέπνηζη) είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνξά 

ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ε νπνία έρεη ζθνπφ λα παξέρεη θαη λα 

βειηηψζεη ηηο παξνρέο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο. 

     Σα ππυηογενή μονηέλα ηος e-government ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Κπβέξλεζε-πξνο-πνιίηε (government-to-citizen) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-επηρεηξήζεηο (government-to-enterprises) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-θπβέξλεζε (government-to-government) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-εξγαδνκέλνπο (government-to-employees) 

     ε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο αιιειεπίδξαζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ηέζζεξα είδε 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Παποσή πληποθοπιών μέζυ ηος Γιαδικηύος, π.ρ. ππεξεζίεο θαλνληζκψλ, δεηήκαηα 

δεκφζηαο αθξφαζεο, θνηλνπνηήζεηο θιπ. 

 Αμθίδπομη επικοινυνία μεηαξύ ηυν οπγανιζμών και ηος πολίηη, ηηρ επισείπηζηρ ή 

άλλος δημοζίος θοπέα. ε απηφ ην κνληέιν, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δηάινγν κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη λα ηνπο απνζηέιινπλ ζρφιηα ή αηηήκαηα. 

 Γιενέπγεια ζςναλλαγών, π.ρ. ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, πιεξσκέο θφξσλ, ππνβνιή 

αηηήζεσλ γηα επηρνξεγήζεηο. 

 Γιακςβέπνηζη, π.ρ. απεπζείαο δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο, πξνεθινγηθή εθζηξαηεία. 

 
     Ο φξνο e-government παξαπέκπεη θπξίσο ζε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κέζσ δηαδηθηχνπ. Παξ‟ φια 

απηά ππάξρνπλ πνιιέο ειεθηξνληθέο, κε δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

επηηεπρζεί ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Κάπνηεο ηέηνηεο θφξκεο πεξηιακβάλνπλ επηθνηλσλία κέζσ 

ηειεθψλνπ, θαμ, κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ, ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο, ηαπηφηεηεο θαη «έμππλεο θάξηεο», exit polls, δηαρείξηζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θιπ.  

       Σα πξνζδνθψκελα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη ε απνδνηηθφηεηα, ε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ, ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ  θαη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ. 

     Οη πνιέκηνη ηνπ e-government ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο ηέηνηνο ηχπνο δηαθπβέξλεζεο πεξηζσξηνπνηεί 

έλα πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν δελ δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο νη 

ακθηζβεηίεο ζεσξνχλ πσο ράλεηαη ε αίζζεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη δελ δηαθπιάζζνληαη επαξθψο ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ. ε φπνηα θαηεγνξία θη αλ αλήθνπκε, ησλ ππνζηεξηθηψλ ή ησλ 

πνιέκησλ, νθείινπκε λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςηλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ηελ αλάγθε γηα 

διαζθάλιζη ηυν ζςναλλαγών πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ. 

     Δπνκέλσο, θξίλεηαη επηηαθηηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα ςτηλό επίπεδο αζθαλείαρ ησλ ζπλαιιαγψλ ην 

νπνίν ζα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν απφ ηηο επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν.   
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β) Σο e-government ζηην  Δλλάδα 

 

    „Δξεπλεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νδήγεζαλ ζηα εμήο ζηνηρεία: Ζ αξρηθή ελέξγεηα γηα εθαξκνγή e-

government ζηελ Διιάδα έγηλε ην 1994 κε ην πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο», ην νπνίν εηζήγαγε λέεο 

ηερλνινγίεο ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ «ΤΕΔΤΞΗ», ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, μεθίλεζε ην 

2001 θαη ζηαδηαθά ζπλδέζεθε κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ην επξσπατθφ 

αζθαιέο δίθηπν TESTA. Σελ πεξίνδν 2000-2009 δξνκνινγήζεθαλ αξθεηά λέα έξγα. Σν πξφγξακκα 

«ΑΡΗΑΓΝΖ» ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε, απινχζηεπζε θαη ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ην «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» ην νπνίν εγθαζίδξπζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ην «TAX-

ISNET» ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο κέζσ δηαδηθηχνπ θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΦΠΑ, ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηελ θαηαρψξεζε 

νρεκάησλ θιπ. Σν 2009, ε Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «ΔΡΜΖ» εμαζθάιηζε ηελ αζθαιή 

ζπλαιιαγή ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ. Απφ ηελ έλαξμε ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-

2013 – ε νπνία εηζήρζεη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο ην 2009 – ε Διιάδα επέδεημε ζεκαληηθή πξφνδν ζηνλ 

ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο. 

     Ζ Λεπθή Βίβινο πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1999 θαη επηθαηξνπνηήζεθε ην 2002, ζηφρεπε λα ηνλίζεη ηελ 

αλάγθε γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Γηα ηελ πεξίνδν 2006-2013, έλα λέν ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ε 

Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013, πηνζεηήζεθε ψζηε λα ραξηνγξαθεζεί ε Δζληθή Φεθηαθή Πνξεία. Σν 

ζρέδην απηφ δελ έρεη επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα θάζε νξγαληζκφ, ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε. χκθσλα 

κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, ε νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη σο 

ζηφρν λα βειηησζεί κέζσ ηνπ Γεκνζίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξχζκηζεο. 

     Σν Διιεληθφ χληαγκα εγγπάηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο 

λα απαληά ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε εχζεην ρξφλν. Οη εξγαζίεο κέινπο 

γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ειέγρνληαη απφ ην Διιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην. Πεξαηηέξσ 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί είλαη νη εμήο: 

 Νφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζηελ ηδησηηθή δσή. 

 Νφκνο Σειεπηθνηλσληψλ. Διέγρεη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 

 Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Κάλνπλ απινχζηεξεο ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

θαζηεξψλνπλ κηα δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ. 

     Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, είλαη ππεχζπλν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα , ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο, ε 

Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, έρεη σο θχξην 

έξγν ηεο ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 
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γ)Μια απλή  ζσημαηική απεικόνιζη ηος ζσεδιαζμού και ηηρ ανάπηςξηρ μιαρ 

εθαπμογήρ e-government 

 

     ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη  έλα απινπζηεπκέλν κνληέιν κηαο εθαξκνγήο e-government. Σν 

θάησζη πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ εξγαιεία επηθνηλσλίαο βαζηζκέλα ζην web θαη έλα ειεθηξνληθφ 

πξσηφθνιιν.  Σα εξγαιεία ρσξίδνληαη ζε «εξγαιεία ελεκέξσζεο» θαη «εξγαιεία επηθνηλσλίαο» θαη ε 

πξφζβαζε ζε θάζε έλα απφ απηά εμαξηάηαη απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε. ην επίπεδν ηνπ 

πξσηνθφιινπ πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο.     

 

 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επίπεδν ηνπ πξσηνθφιινπ 

θαη ζην επίπεδνπ πνπ ειέγρεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Οη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ 

αζθαιείο επηθνηλσλίεο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          Internet 

Main Page  

Login Page 

Check User Δξγαιεία επηθνηλσλίαο 

Administrator 

Protocol 

Δξγαιεία πιεξνθφξεζεο 
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2.ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ e-government 

 

 

     Ζ αλάπηπμε ηνπ e-government, ε νπνία βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν, έξρεηαη αληηκέησπε κε πνιχ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθαιείαο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο επζηάζεηαο ηνπ δηθηχνπ. χκθσλα 

κε ην άξζξν «Ση είλαη ινηπφλ απηή ε ειεθηξνληθή δεκνθξαηία;» ηεο εθεκεξίδαο «ΣΟ ΒΖΜΑ», νη 

θίλδπλνη αζθαιείαο πνπ αληηκεησπίδεη ην e-government πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο πηπρέο: 

i) Παξαθνινχζεζε πιεξνθνξηψλ. Οη ρξήζηεο ηνπ e-government ή θάπνηνη εηζβνιείο, 

ζπιιακβάλνπλ ή θιέβνπλ ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο ηεο θπβέξλεζεο ή άιισλ ρξεζηψλ. 

ii) Παξαπνίεζε πιεξνθνξηψλ. Οη επηηηζέκελνη ζην δηαδίθηπν παξαπνηνχλ, εηζάγνπλ ή 

δηαγξάθνπλ ηα αξρηθά δεδνκέλα κε δηάθνξεο ηερληθέο κεζφδνπο θαη ηηο δηαβηβάδνπλ εθ λένπ 

ζην δίθηπν, κε ζθνπφ λα βιάςνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

iii) Άξλεζε ππεξεζηψλ. Δίλαη ε πιήξεο αθχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ ή ηνπ εμππεξεηεηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο επηζέζεηο ησλ ράθεξ 

ή ηψλ θαζψο θαη απφ θαηαζηξνθή ησλ ζπζθεπψλ απφ θπζηθά πξφζσπα. 

iv) Κινπή πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πνιχ ζπρλή ε θινπή πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ. 

v)       Φεπδείο πιεξνθνξίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηηηζέκελνη γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηθηχνπ ή φηη απνθσδηθνπνηνχλ ηηο θπβεξλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Έηζη, πξνζπνηνχληαη ηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο ή δίλνπλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο γηα 

λα εμαπαηήζνπλ ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Ζ ζπλεζέζηεξε ηαθηηθή είλαη φηη πξνζπνηνχκελνη 

ηνπο ρξήζηεο, παίξλνπλ παξάλνκεο πηζηνπνηήζεηο, έγγξαθα, ππνθιέπηνπλ ζηνηρεία 

ινγαξηαζκψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θιπ. 

 

     Οη πηζαλέο πεγέο απεηιψλ ζε κηα εθαξκνγή e-government, ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Απεηιή Πηζαλή Πεγή 

Δθ πξνζέζεσο απεηιέο Σξνκνθξάηεο 

Γπζαξεζηεκέλνη κε ηνλ νξγαληζκφ ή 

άλζξσπνη κε λνεηηθή αζηάζεηα 

Δγθιεκαηίεο 

Υάθεξο 

Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε εμσηεξηθνχο ερζξνχο 

Αθνχζηεο απεηιέο Λαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ρξεζηψλ 

Λαλζαζκέλεο ελέξγεηεο δηαρεηξηζηψλ ή 

ρεηξηζηψλ 

Φπζηθέο απεηιέο εηζκνί 

Ζθαηζηεηαθέο εθξήμεηο 

Σπθψλεο 

Πιεκκχξεο 

Κεξαπλνί 

 

 

 

     Γηα ηηο «εθ πξνζέζεσο» απεηιέο, ηα θίλεηξα κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ απφθηεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε απφξξεηα ή επαίζζεηα δεδνκέλα. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «ππφ επίζεζε» ζπζηήκαηνο. 

 Ζ δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηφρνπ. 

 Ζ θινπή ρξεκάησλ, αληηθεηκέλσλ ή ππεξεζηψλ. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ ( ππνινγηζηψλ, ηζηνζειίδσλ θιπ) ρσξίο άδεηα. 

 Ζ ηερλνινγηθή πξφθιεζε. 

 Ζ πεξηέξγεηα. 

 

 

     Όιεο νη παξαπάλσ απεηιέο είλαη πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο θαη επνκέλσο είλαη πξσηαξρηθή αλάγθε λα 

βξεζνχλ ηξφπνη νη νπνίνη ζα δηαζθαιίδνπλ φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

     Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αλαπηχρζεθαλ ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο. 
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3.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟ e-

government 

     Μηα εθαξκνγή e-government ζηεξίδεηαη ζην δηαδίθηπν. Μηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα ζηξψκαηα (layers). Ζ γεληθή ηδέα είλαη φηη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κέρξη ην ηέινο κηαο ζχλδεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, νη 

εμππεξεηεηέο ηνπ δηθηχνπ δελ αζρνινχληαη κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνπλ, απιά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηά ηνπο γηα λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ δεδνκέλα. Όινη νη έιεγρνη γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη, πξαγκαηνπνηνχληαη ζην «ζηξψκα εθαξκνγψλ» (application layer), ζην 

«ζηξψκα κεηαθνξάο» ( transport layer) θαη ζην «ζηξψκα δηθηχνπ» (internet layer). 

     ρεκαηηθά, κηα εθαξκνγή internet απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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     ην «ζηξψκα εθαξκνγψλ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο, ηα νλνκαδφκελα 

θξππηνγξαθηθά πξσηφθνιια. 

      Έλα πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα είλαη αθεξεκέλν ή ζπγθεθξηκέλν θαη εγγπάηαη ηελ 

αζθάιεηα, εθαξκφδνληαο θξππηνγξαθηθέο κεζφδνπο. Σν πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο πεξηγξάθεη πψο 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη αιγφξηζκνη. Έλα ηθαλνπνηεηηθά ιεπηνκεξέο πξσηφθνιιν 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δνκέο θαη ηηο παξαζηάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε πνιιψλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ εθδφζεσλ ελφο πξνγξάκκαηνο. 

     Σα πξσηφθνιια θξππηνγξάθεζεο ελζσκαηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο απφ ηηο παξαθάησ πηπρέο: 

 πκθσλία ή εγθαηάζηαζε θιεηδηνχ. 

 Έιεγρν γλεζηφηεηαο. 

 πκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε θαη κελχκαηα ηαπηνπνίεζεο θαηαζθεπήο. 

 Αζθαιή κεηαθνξά ζε επίπεδν εθαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Μεζφδνπο κε-απνθχξεμεο. 

     Σα δχν πην δηαδεδνκέλα πξσηφθνιια θξππηνγξάθεζεο πνπ εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ζε εθαξκνγέο 

Web είλαη ην TLS (Transport Layer Security) θαη ν πξνθάηνρφο ηνπ, SSL (Secure Socket Layer). 

     Σφζν ην SSL φπσο θαη ην TLS παξέρνπλ αζθαιή κεηαθνξά θαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαθάησ ππνπξσηφθνιια: 

 Πξσηφθνιιν ρεηξαςίαο 

- Γηαπξαγκάηεπζε ησλ αιγνξίζκσλ θαη παξακέηξσλ αζθαιείαο. 

- Αληαιιαγή θιεηδηνχ. 

- Σαπηνπνίεζε ηνπ εμππεξεηεηή θαη πξναηξεηηθά, ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

 Πξσηφθνιιν εγγξαθψλ 

- Καηαθεξκαηηζκφο 

- πκπίεζε 

- Σαπηνπνίεζε κελχκαηνο θαη πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο. 

- Κξππηνγξάθεζε 

 Πξσηφθνιιν ζπλαγεξκνχ 

- Μελχκαηα ζθάικαηνο 

 Πξσηφθνιιν αιιαγήο πξνδηαγξαθψλ 

- Μήλπκα πνπ ππνδεηθλχεη ην ηέινο ηεο ρεηξαςίαο 

 

     Σν TLS κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε έθδνζε 3.1 ηνπ SSL, ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί αλαιπηηθά ζε 

επφκελν θεθάιαην. 
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     Σν πξσηφθνιιν SSH(Secure Shell) είλαη έλα πξσηφθνιιν δηθηχνπ ζην ζηξψκα εθαξκνγψλ, πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κέζσ ελφο αζθαινχο θαλαιηνχ θαη ρξεζηκνπνηεί 

θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα LINUX θαη 

UNIX. 

 

     Έλα άιιν πξσηφθνιιν αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα πιαηθφξκα e-government, θπξίσο εθεί 

πνπ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, είλαη ην SET (Secure Electronic Transac-

tion). 

     Σν SET είλαη έλα πξσηφθνιιν πνπ εμαζθαιίδεη ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζην 

δηαδίθηπν. Γελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ αιιά έλα ζχλνιν πξσηνθφιισλ 

αζθαιείαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο ζε έλα αλνηρηφ δίθηπν, κε αζθαιή ηξφπν. 

     Αλαπηχρζεθε απφ ηελ SETco, κε επηθεθαιήο ηηο VISA θαη MASTERCARD (θαη εκπιέθνληαο άιιεο 

εηαηξείεο φπσο νη GTE, IBM, Microsoft, Netscape, RSA θαη VeriSign) θαη μεθίλεζε ην 1996. Δπηηξέπεη 

ζηηο δχν πιεπξέο πνπ ζπλαιιάζζνληαη, λα πηζηνπνηήζνπλ θξππηνγξαθηθά ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαη λα 

αληαιιάμνπλ αζθαιψο πιεξνθνξίεο. Σν SET ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν, πνπ ζηελ νπζία, επηηξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζεί ν αξηζκφο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ ρξήζηε κε έλα πηζηνπνηεηηθφ. Δπνκέλσο, κε ηε 

ρξήζε ηνπ SET δελ απνθαιχπηεηαη ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ ρξήζηε θαη έηζη, παξέρνληαη 

εμαθξηβσκέλα θαιέο πιεξσκέο θαη πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο θαη νη εηαηξείεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ απάηεο. 

     Σν SET απνζθνπνχζε ζην λα απνηειέζεη ηε κφλε ή έζησ ηε ζπρλφηεξε κέζνδν ζπλαιιαγψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ αιιά παξ‟ φιε ηε δεκνζηφηεηα πνπ έιαβε, απέηπρε λα θεξδίζεη απηφ ην ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο αγνξάο. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ήηαλ νη εμήο: 

- Σν θφζηνο θαη ε πνιππινθφηεηα γηα λα παξέρεηαη ππνζηήξημε, εηδηθά ζπγθξηλφκελα κε ην 

ρακειφ θφζηνο θαη ηελ απιφηεηα ηνπ ππάξρνληνο SSL. 

- Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαλνκήο απ‟ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

- Ζ απαίηεζε εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ πειάηε. 

 

 

     Έλα αθφκα πξσηφθνιιν ηνπ «ζηξψκαηνο εθαξκνγήο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο e-

government γηα λα δηαζθαιίζεη ηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία είλαη ην PGP (Pretty Good Privacy). 

     Σν PGP αλαπηχρζεθε ην 1991 απφ ηνλ Philip Zimmermann θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θξππηνγξαθεί 

θαη λα απνθξππηνγξαθεί κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ PGP θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηεί 

έλα ζεηξηαθφ ζπλδπαζκφ ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ, ζπκκεηξηθφ θιεηδί θξππηνγξάθεζεο θαη θξππηνγξαθία 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Κάζε βήκα ρξεζηκνπνηεί έλαλ απφ ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο αιγνξίζκνπο. Κάζε 

δεκφζην θιεηδί είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα φλνκα ρξήζηε θαη/ή κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Νέεο εθδφζεηο ηνπ PGP απειεπζεξψλνληαη πεξηνδηθά θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ζπλερψο 

βειηηψλνπλ ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ πξσηνθφιινπ. 
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     ην επίπεδν ηνπ «ζηξψκαηνο δηαδηθηχνπ», ε αζθάιεηα δηαζθαιίδεηαη κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

IPsec (Internet Protocol Security). Σν IPsec δηαζθαιίδεη ηηο επηθνηλσλίεο επηθπξψλνληαο θαη 

θξππηνγξαθψληαο θάζε παθέην θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλφδνπ επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη 

πξσηφθνιια γηα ηελ ίδξπζε ακνηβαίνπ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ θαη γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ θιεηδηψλ θξππηνγξάθεζεο. 

     Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ξνήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ελφο δεχγνπο ππνδνρέσλ 

(host-to-host) , κεηαμχ ελφο δεχγνπο ππιψλ αζθαιείαο(network-to-network) ή κεηαμχ ελφο ππνδνρέα θαη 

κηαο πχιεο αζθαιείαο (host-to-network). Απηφ πνπ, ζηελ νπζία, θάλεη ην IPsec είλαη λα πξνζηαηεχεη 

ηελ θίλεζε ησλ εθαξκνγψλ ζε έλα δίθηπν IP. Οη ίδηεο νη εθαξκνγέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ IPsec. Ζ 

αζθάιεηα ησλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο SSL ή TLS φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

     Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πξσηφθνιια αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα εθαξκνγή e-

government, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε κηα εθαξκνγή Internet, πξέπεη λα ιακβάλνπκε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα. 

     Μηα εθαξκνγή e-government νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα Firewall θαη ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο εηζβνιέσλ. Δπηπιένλ, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ην 

e-government πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε Java 

θαη ε C. 

      Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο, απνηειεί ε επαιήζεπζε ηδηνηήησλ ηνπ πξσηνθφιινπ SSL 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αιγεβξηθή γιψζζα πξνδηαγξαθψλ CafeOBJ. Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ αλαιπηηθά ην 

πξσηφθνιιν αζθαιείαο SSL.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 

SSL (Secure Sockets Layer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

      Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ πξσηνθφιινπ SSL, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

θξππηνγξάθεζε, δεδνκέλνπ φηη ην SSL είλαη έλα θξππηνγξαθηθφ πξσηφθνιιν. 

 

1. ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΖΖ 

      

     Ζ κπςπηογπάθηζη εθαξκφδεη κηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε ζ‟ έλα απιφ θείκελν θαη ην κεηαηξέπεη ζε 

θξππηνγξαθεκέλν θείκελν. 

     Ο αιγφξηζκνο πνπ εθηειεί κηα δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο νλνκάδεηαη cipher. 

- Μηα cipher εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ έλα θνκκάηη βνεζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ νλνκάδεηαη 

θιεηδί. 

- Σν κλειδί, ην νπνίν κπνξεί λα πνηθίιεη, αιιάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ. 

- Σν θιεηδί πξέπεη λα επηιέγεηαη πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί κηα cipher γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ελφο 

κελχκαηνο. 

- Υσξίο ην θαηάιιειν θιεηδί,  ζα ήηαλ δχζθνιν, αλ φρη αδχλαηνλ, λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ην 

θξππηνγξαθεκέλν θείκελν θαη λα ην κεηαηξέςνπκε ζε απιφ. 

     Ζ θξππηνγξάθεζε είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Υξεηάδεηαη λα 

δηαζθαιίζεη ηα εμήο: 

- Πηζηνπνίεζε 

- Ηδησηηθφηεηα 

- Αθεξαηφηεηα 

- Τπεπζπλφηεηα 

 

     Ζ πιζηοποίηζη απνδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηα. Ζ νξζή εθαξκνγή ηεο θξππηνγξάθεζεο απνδεηθλχεη ηελ 

ηαπηφηεηα. Σν φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ παξέρνληαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

ζχλδεζεο, απνηεινχλ δχν κνλαδηθά θιεηδηά. 

 

     Λέγνληαο ιδιυηικόηηηα, ελλννχκε φηη ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ δηαηεξείηαη ηδησηηθή. Ζ 

θξππηνγξάθεζε θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαην γηα ηα παξάλνκα κέξε λα απνθξππηνγξαθήζνπλ 

νπνηεζδήπνηε ππνθιεκκέλεο κεηαδφζεηο. 

 

     Ζ ακεπαιόηηηα νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε επξσζηίαο θαη νιφηεηαο. Όηαλ έλα έγγξαθν έρεη 

ππνγξαθεί ςεθηαθά κε κηα θξππηνγξαθεκέλε ππνγξαθή, δε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο ηελ αιιαγή 

ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Δπνκέλσο, κηα ςεθηαθή ππνγξαθή εγγπάηαη φηη έλα έγγξαθν ή αξρείν δελ 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπλεπψο, ελεξγεί σο ζθξαγίδα ηνπ εγγξάθνπ. 
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     Ζ ςπεςθςνόηηηα είλαη ζπλψλπκε κε ηε κε-απνθχξεμε. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο παξέρνπλ ηε κε-

απνθχξεμε ησλ εγγξάθσλ. Δάλ ν ζπγγξαθέαο ππέγξαςε ην έγγξαθν ή ην κήλπκα, δε κπνξεί αξγφηεξα 

λα αξλεζεί ηε δεκηνπξγία απηνχ θαη επίζεο, θαλείο άιινο δε κπνξεί  λα δηεθδηθήζεη ηε ζπγγξαθή απηνχ 

ηνπ εγγξάθνπ. 

 

     Τπάξρνπλ δχν θχξηα είδε θξππηνγξάθεζεο θιεηδηνχ: 

1. ςμμεηπική, γνυζηή και υρ κπςπηογπάθηζη ιδιυηικού κλειδιού. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζπκκεηξηθά, ή παλνκνηφηππα, θιεηδηά γηα ηελ   θξππηνγξάθεζε θαη ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ. Ο απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο έρνπλ ιάβεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ έλα θνηλφ θιεηδί πνπ είλαη θξπθφ απφ φια ηα άιια κέξε. 

     Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο θξππηνγξάθεζεο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ: 

- Αλγόπιθμοι Block. Οη αιγφξηζκνη Block έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

i) Λεηηνπξγνχλ κε θαζνξηζκέλνπ κήθνπο νκάδεο bits, πνπ νλνκάδνληαη 

blocks, κε αλαιινίσην κεηαζρεκαηηζκφ. 

ii) Απνηεινχληαη απφ δχν δεχγε αιγνξίζκσλ, έλαλ γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη 

έλαλ γηα ηελ απνθξπηνγξάθεζε. 

Οη αιγφξηζκνη DES (Data Encryption Standard), AES (Advanced Encryption Standard) 

θαη IDEA είλαη αιγφξηζκνη Block. 

- Αλγόπιθμοι Stream. ηνπο αιγνξίζκνπο stream είλαη θξππηνγξαθεκέλνο έλαο 

ραξαθηήξαο, ή έλα byte, ησλ δεδνκέλσλ θάζε ζηηγκή. Γηα ην ιφγν απηφ, νη αιγφξηζκνη 

stream νλνκάδνληαη θαη αιγφξηζκνη θαηάζηαζεο. 

2.      Αζύμμεηπη, γνυζηή και υρ κπςπηογπάθηζη δημοζίος κλειδιού. 

 

     

            

 

      

     Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ κε αζθάιεηα ρσξίο λα πξναπαηηείηαη πξφζβαζε 

ζε έλα δηακνηξαδφκελν κπζηηθφ θιεηδί. Υξεζηκνπνηεί έλα δεπγάξη θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ 
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πνπ ζρεηίδνληαη καζεκαηηθά. Σν έλα νξίδεηαη σο ηδησηηθφ θιεηδί θαη παξακέλεη κπζηηθφ θαη ην 

άιιν νξίδεηαη σο δεκφζην θιεηδί θαη δηαλέκεηαη ειεχζεξα. 

     Τπάξρνπλ αξθεηνί ηχπνη θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Κάπνηνη απ‟ απηνχο είλαη νη 

εμήο: 

- Κπςπηογπάθηζη δημοζίος κλειδιού. Γηαηεξεί έλα κήλπκα θξπθφ απφ νπνηνλδήπνηε 

δελ θαηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθφ θιεηδί. Ο αιγφξηζκνο RSA είλαη έλαο επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο αιγφξηζκνο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ παξαγνληνπνίεζε πξψησλ 

αξηζκψλ. 

- Γημόζιο κλειδί με τηθιακή ςπογπαθή. Δπηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε λα επαιεζεχζεη 

φηη έλα κήλπκα δεκηνπξγήζεθε κε ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθφ θιεηδί. 

- ςμθυνία κλειδιού. Δπηηξέπεη ζηα δχν κέξε πνπ αξρηθά δε κνηξάδνληαη έλα κπζηηθφ 

θιεηδί, λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα. Σν πξσηφθνιιν ζπκθσλίαο Diffie-Hellman 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. 

      

     Έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ αιγνξίζκσλ ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ είλαη ε απαίηεζε ελφο θνηλνχ 

κπζηηθνχ θιεηδηνχ κε έλα αληίγξαθν. Γεδνκέλνπ φηη ηα θιεηδηά ππφθεηληαη ζε πηζαλή αλαθάιπςε απφ 

έλαλ θξππηνγξαθηθφ αληίπαιν, πξέπεη λα αιιάδνληαη ζπρλά θαη λα θπιάζζνληαη αζθαιή θαηά ηε 

δηαλνκή θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ επηινγή, δηαλνκή θαη απνζήθεπζε ησλ 

θιεηδηψλ ρσξίο ιάζε θαη ρσξίο απψιεηεο, είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ αμηφπηζηα. 

     Να ζεκεηψζεη επίζεο φηη νη αιγφξηζκνη αζχκκεηξνπ θιεηδηνχ είλαη πην αξγνί απφ ηνπο αιγνξίζκνπο 

ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ. 

     Σέινο, αλαθέξνπκε φηη φζν ην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο απμάλεηαη, ηφζν απμάλεηαη θαη 

ε δπζθνιία απνθξππηνγξάθεζεο.    

 

     Ο αιγφξηζκνο αζχκκεηξνπ θιεηδηνχ RSA εθεπξέζε απφ ηνπο Ronald L.Rivest. Adi Shamir θαη 

Leonard Adleman ην 1997. Υξεζηκνπνηεί παξαγνληνπνίεζε πξψησλ αξηζκψλ. Απαηηεί δχν κεγάινπο 

πξψηνπο αξηζκνχο, έζησ p θαη q, έλα ηδησηηθφ θιεηδί δ, έλα δεκφζην θιεηδί ε θαη ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπλάξηεζε ηνπ Euler. 

 

     Μηα ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη ε ζχλνςε ελφο θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο. Ζ ζχλνςε απηή 

δεκηνπξγείηαη σο εμήο: 

     Λακβάλεηαη έλα κήλπκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αιγφξηζκνο θαηαθεξκαηηζκνχ γηα λα ππνινγηζηεί 

κηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ κήθνπο 128 bits. Απηή ε αθνινπζία απνηειεί ηε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο θαη 

είλαη θξππηνγξαθεκέλε κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα. 

 

     Σν πξσηφθνιιν αληαιιαγήο θιεηδηνχ Diffie-Hellman επηηξέπεη ζηηο δχν πιεπξέο, πνπ δελ έρνπλ 

θακία πξνεγνχκελε γλψζε, λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ έλα κπζηηθφ θιεηδί ζε έλα κε-αζθαιέο 

θαλάιη επηθνηλσλίαο. Απηφ ην θιεηδί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κεηαγελέζηεξεο επηθνηλσλίεο. 

     Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη δχζθνιν γηα ηνλ απνζηνιέα λα ιχζεη ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ 

παξαιήπηε θαη αληίζηξνθα. Δάλ ην θιεηδί κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί εχθνια, ηφηε έλαο εηζβνιέαο 
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κπνξεί λα ην ππνθαηαζηήζεη κε δηθφ ηνπ δεχγνο ηδησηηθνχ/δεκνζίνπ θιεηδηνχ ή λα ζπλδέζεη ην δεκφζην 

θιεηδί ηνπ παξαιήπηε κε ην δηθφ ηνπ ηδησηηθφ θιεηδί ή λα δεκηνπξγήζεη έλα ςεπδέο κπζηηθφ θιεηδί ή λα 

ιχζεη απνθσδηθνπνηήζεη ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ παξαιήπηε. 

     Ζ απινχζηεξε εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

 Ο απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο ζπκθσλνχλ ζε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν αξηζκψλ G ην νπνίν 

παξάγεη έλα ζηνηρείν gG. Σν g είλαη γλσζηφ ζε φινπο, αθφκα θαη ζηνλ εηζβνιέα. 

 Ο απνζηνιέαο επηιέγεη έλαλ ηπραίν αξηζκφ a θαη ζηέιλεη ην g
a

  ζηνλ παξαιήπηε. 

 Ο παξαιήπηεο επηιέγεη έλαλ ηπραίν αξηζκφ b θαη ζηέιλεη ην g
b
 ζηνλ απνζηνιέα. 

 Ο απνζηνιέαο ππνινγίδεη ην (g
b
)

a
. 

 Ο παξαιήπηεο ππνινγίδεη ην (g
a

)
b
. 

 Σφζν ν απνζηνιέαο, φζν θαη ν παξαιήπηεο έρνπλ ηψξα ζηελ θαηνρή ηνπο ην ζηνηρείν g
ab

 πνπ 

απνηειεί ην θνηλφ κπζηηθφ θιεηδί. 
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2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ SSL 

 

α) Ηζηοπική αναζκόπηζη 

 

     Σν πξσηφθνιιν SSL (Secure Sockets Layer)  αλαπηχρζεθε ην 1994 απφ ηελ Netscape γηα λα 

απαληήζεη ζηελ απμαλφκελε αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν. 

     Αξρηθά αλαπηχρζεθε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ελφο Web server θαη ησλ Web 

browsers, αλεμαξηήησο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

      Σν SSL ιεηηνπξγεί ζην ζηξψκα Μεηαθνξψλ θαη ζπλνδεχεη ην Μνληέιν Γηαζχλδεζεο OSI (Open 

System Interconnection) γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζηξψκαηνο εθαξκνγψλ. 

     Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ είρε ζθνπφ λα επηηξέςεη πξσηφθνιια πςειφηεξνπ επηπέδνπ, 

φπσο ηα FTP, HTTP θαη Telnet  λα ρξεζηκνπνηνχλ ην SSL. 

         Σν SSL θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ, επσθειήζεθε απφ ηα ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο. 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1995, ε Netscape δεκνζηνπνίεζε ην SSL 3.0 

Ζ έθδνζε 3.0 είλαη ε έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθνκηζηέο Web ζήκεξα. Δίλαη θαιχηεξν απφ ηελ 

έθδνζε 2.0 δηφηη: 

 Μεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα επίζεζεο απφ θάπνηνλ εηζβνιέα θαηά ηε δηαδηθαζία κηαο ρεηξαςίαο 

SSL. 

 Τπνζηεξίδεη cipher. 

 

     Έλαο δηαθνκηζηήο Web πνπ εθηειεί ην πξσηφθνιιν SSL παξέρεη: 

 Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη άξα, πξφιεςε ησλ ππνθινπψλ. 

 Πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη επνκέλσο πξφιεςε πιαζηνπξνζσπίαο. 

 Αθεξαηφηεηα, πνπ ζεκαίλεη ηελ πξφιεςε ηξνπνπνίεζεο ελφο κελχκαηνο. 

 

    Σν SSL ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο, θαζέλαο απ‟ ηνπο νπνίνπο κε έρεη δηαθνξεηηθφ 

θξππηνγξαθηθφ θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε θαη ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιείαο. 

Υξεζηκνπνηεί δειαδή ηα εμήο:  

 Κξππηνγξάθεζε ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ζηηο ζπλφδνπο θξππηνγξάθεζεο. 

 Κξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ clients θαη 

servers. 

 Κξππηνγξάθεζε ηδησηηθνχ θιεηδηνχ γηα ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο. 
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β) Μονηέλο OSI και η θέζη ηος SSL μέζα ζηο OSI 

     Σν Μονηέλο Γιαζύνδεζηρ OSI (Open System Interconnection) νξίδεη έλα πιαίζην δηθηχσζεο γηα 

ηελ εθαξκνγή πξσηνθφιισλ ζε επηά ζηξψκαηα. Σν κνληέιν OSI βαζίδεηαη ζε εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ IBM ην 1974. 

Δθαπμογή 

(ηπώμα 7) 

Απηφ ην ζηξψκα ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Οη 

επηθνηλσληαθνί εηαίξνη πξνζδηνξίδνληαη, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εληνπίδεηαη, ε 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςηλ, θαη 

πξνζδηνξίδνληαη νη ελδερφκελνη πεξηνξηζκνί ζηε ζχληαμε ησλ δεδνκέλσλ. Σα πάληα ζε 

απηφ ην ζηξψκα είλαη γηα εθαξκνγέο. Τπεξεζίεο εθαξκνγψλ φπσο ην FTP, ην telnet, 

θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε επίπεδν 

εθαξκνγήο. 

Παποςζίαζη 

(ηπώμα 6) 

Απηφ ην ζηξψκα παξέρεη αλεμαξηεζία απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ αλαπαξάζηαζε 

δεδνκέλσλ κεηαθξάδνληαο απφ κνξθή εθαξκνγήο ζε κνξθή δηθηχνπ, θαη αληηζηξφθσο. 

Σν ζηξψκα παξνπζίαζεο εξγάδεηαη γηα λα κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ζηε κνξθή πνπ ην 

επίπεδν εθαξκνγψλ κπνξεί λα δερζεί. Απηή ε κνξθή, θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα πνπ 

απνζηέιινληαη κέζσ ελφο δηθηχνπ, απειεπζεξψλνληαο ηα απφ πξνβιήκαηα 

ζπκβαηφηεηαο. Μεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη ζηξψκα ζχληαμεο. 

ύνοδορ 

(ηπώμα 5) 

Απηφ ην ζηξψκα θαζνξίδεη, ζπληνλίδεη, θαη νινθιεξψλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

εθαξκνγψλ ζε θάζε άθξν. Αζρνιείηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπλφδνπ θαη ηεο 

ζχλδεζεο. 

Μεηαθοπά 

(ηπώμα 4) 

Απηφ ην ζηξψκα παξέρεη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε δηαθάλεηα κεηαμχ ηειηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ή ππνδνρέσλ, θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαθνξά ζθαικάησλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ξνήο. Δμαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Σν πην γλσζηφ πξσηφθνιιν 

ηνπ ζηξψκαηνο 4 είλαη ην TCP. 

Γίκηςο 

(ηπώμα 3) 

Απηφ ην ζηξψκα παξέρεη κεηαγσγή θαη δξνκνιφγεζε. Γεκηνπξγεί εηθνληθά θπθιψκαηα 

γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ θφκβν ζε θφκβν. Ζ δξνκνιφγεζε θαη ε 

πξνψζεζε απνηεινχλ ιεηηνπξγίεο απηνχ ηνπ ζηξψκαηνο, θαζψο θαη ε 

δηεπζπλζηνδφηεζε, ε δηαδηθηχσζε, ε αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ, ν έιεγρνο ζπκθφξεζεο 

θαη ε αιιεινπρία παθέησλ. Σν πην γλσζηφ πξσηφθνιιν ηνπ ζηξψκαηνο 3 είλαη ην 

Internet Protocol. 

Εεύξη 

Γεδομένυν 

(ηπώμα 2) 

ε απηφ ην ζηξψκα, ηα παθέηα δεδνκέλσλ θσδηθνπνηνχληαη θαη απνθσδηθνπνηνχληαη 

ζε bits. Γέθπξεο θαη δηαθφπηεο ιεηηνπξγνχλ ζε απηφ ην ζηξψκα. Πξνζθνκίδεηαη ε 

κεηάδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ γλψζεο θαη δηαρείξηζεο θαη ρεηξίδνληαη ηα ζθάικαηα ζην 

θπζηθφ ζηξψκα, ειέγρεηαη ε ξνή θαη ζπγρξνλίδνληαη ηα πιαίζηα. Σν ζηξψκα δεχμεο 

δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε δχν ππνζηξψκαηα: Media Access Control (MAC) θαη Logical 

Link Control (LLC). Σν ππφζηξσκα MAC ειέγρεη πψο έλαο ππνινγηζηήο δηθηχνπ 

απνθηά πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ην δηθαίσκα λα ηα κεηαδψζεη. Σν ζηξψκα LLC 

ειέγρεη ην ζπγρξνληζκφ πιαηζίνπ, ηε ξνή θαη ηα ζθάικαηα. 

Φςζικό Απηφ ην ζηξψκα κεηαθέξεη ηε ξνή bit, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ζε ειεθηξνινγηθφ θαη 
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(ηπώμα 1) κεραλνινγηθφ επίπεδν. Παξέρεη ην πιηθφ κέζσ ηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ ζε 

έλαλ θνξέα. Σν Ethernet θαη ην ATM είλαη πξσηφθνιια κε ζπζηαηηθά ζην θπζηθφ 

ζηξψκα. 

 

 

     Σν SSL ηνπνζεηείηαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ κνληέινπ OSI. 

 

 

ηπώμα Δθαπμογήρ 

Change Cipher Specification SSL Alert Protocol SSL Handshake Protocol 

SSL Record Protocol 

TCP Protocol 

IP Protocol 

 

     Οη παξαπάλσ πίλαθεο πξνέθπςαλ θαηά ηε κειέηε ρεδίαζεο Δηθνληθψλ Γηθηχσλ απφ ην Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηνπ ΣΔΗ Λακίαο. 

 

 

γ) Βαζικέρ απσέρ λειηοςπγίαρ ηος SSL και ςπο-ππυηόκολλα 

 

     Σν πξσηφθνιιν SSL έρεη δχν ζηξψκαηα. 

1. Ππυηόκολλο Δγγπαθήρ (Record Protocol) 

     Σν SSL Record Protocol επηηξέπεη ηελ ελζπιάθσζε ησλ πξσηoθφιισλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ, 

φπσο: 

 Σνπ πξσηνθφιινπ Υεηξαςίαο  

 Σνπ SSL Alert πξσηνθφιινπ 

  Σνπ HTTP 

 

     Σν SSL Record Protocol απνηειεί ην ζεκέιην γηα νιφθιεξε ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

Υηίδεη ηε δηαδξνκή δεδνκέλσλ κεηαμχ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. Δπίζεο, πξηλ ζηαινχλ ηα 

δεδνκέλα, θξππηνγξαθεί ηε δηαδξνκή ηνπο, ε νπνία μεθηλά ρσξίο θξππηνγξάθεζε. 

 

2. Ππυηόκολλο Xειπατίαρ (Handshake Protocol) 

Σν πξσηφθνιιν ρεηξαςίαο ρξεζηκνπνηεί ην Record πξσηφθνιιν γηα ηελ αληαιιαγή κηαο ζεηξάο 

κελπκάησλ κεηαμχ κηαο ελφο server θαη ελφο client- ζηνπο νπνίνπο είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην 
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SSL- θαη ζπλδένληαη γηα πξψηε θνξά κέζσ κηαο SSL ζχλδεζεο. 

     Απηή ε αληαιιαγή κελπκάησλ είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αθφινπζεο 

δξάζεηο: 

 Να επηθπξψζεη ην δηαθνκηζηή ζηνλ πειάηε. 

 Να επηηξέςεη ζηνλ client θαη ζηνλ server γηα λα επηιέμνπλ    θξππηνγξαθηθνχο 

αιγνξίζκνπο, ή ciphers, πνπ θαη νη δχν ππνζηεξίδνπλ. 

 Πξναηξεηηθά λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ πειάηε κε ηνλ server. 

 Να δεκηνπξγήζεη θνηλά κπζηηθά θιεηδηά κε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο δεκφζηνπ θιεηδηνχ. 

 Να δεκηνπξγήζεη κηα θξππηνγξαθεκέλε ζχλδεζε SSL. 

 

      

     πλνπηηθά, ηα βήκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ SSL είλαη ηα εμήο: 

1. Μηα ζχλνδνο SSL μεθηλά φηαλ έλαο πειάηεο ζπλδέεηαη κε έλα δηαθνκηζηή. 

- Μηα ρεηξαςία SSL μεθηλά θάζε θνξά πνπ κηα ζχλνδνο SSL μεθηλά. 

- Σα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία εγθαζίζηαληαη. 

- Δπηιέγεηαη o θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο. 

- Δπηθπξψλνληαη ν πειάηεο θαη ν δηαθνκηζηήο. 

- Έλα θχξην κπζηηθφ δεκηνπξγείηαη κε θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ. 

2. Έλα θχξην κπζηηθφ δεκηνπξγείηαη απφ έλα πξν-θχξην κπζηηθφ ην νπνίν απνζηέιιεηαη απφ 

ηνλ πειάηε. Παξάγνληαη ηέζζεξα θιεηδηά ζπλφδνπ. 

- Έλα θιεηδί θξππηνγξάθεζεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ client ζηνλ 

server. 

- Έλα θιεηδί θξππηνγξάθεζεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ server ζηνλ 

client. 

- Έλα θιεηδί ηαπηνπνίεζεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ client ζηνλ server. 

- Έλα θιεηδί ηαπηνπνίεζεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ server ζηνλ client. 

 

 

     Αο εμεηάζνπκε ηψξα ιεπηνκεξψο ηα βήκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ ρεηξαςίαο ηνπ SSL. 

 

1. Ο πειάηεο ζηέιλεη ζην δηαθνκηζηή ηνλ αξηζκφ έθδνζεο ηνπ SSL πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο 

ξπζκίζεηο θξππηνγξάθεζεο, ηα ηπραία παξαγφκελα δεδνκέλα, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ν δηαθνκηζηήο ρξεηάδεηαη γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πειάηε κε ρξήζε SSL. 
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2. Ο δηαθνκηζηήο ζηέιλεη ζηνλ πειάηε ηνλ αξηζκφ έθδνζεο ηνπ SSL πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο 

ξπζκίζεηο θξππηνγξάθεζεο, ηα ηπραία παξαγφκελα δεδνκέλα, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδεηαη ν πειάηεο γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαθνκηζηή κέζσ SSL. Ο δηαθνκηζηήο 

ζηέιλεη επίζεο ην δηθφ ηνπ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη, αλ απαηηείηαη έιεγρνο ηαπηφηεηαο 

ηνπ πειάηε, δεηά ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πειάηε. 

 

3. Ο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζηέιινληαη απφ ην δηαθνκηζηή γηα λα 

ηνλ ηαπηνπνηήζεη. Δάλ ν δηαθνκηζηήο δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί, ν ρξήζηεο ζα εηδνπνηεζεί 

γηα ην πξφβιεκα φηη δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κηα θξππηνγξαθεκέλε θαη πηζηνπνηεκέλε 

ζχλδεζε. Δάλ ν δηαθνκηζηήο ηαπηνπνηεζεί κε επηηπρία, ηφηε ζπλερίδεη. 

 

4. Υξεζηκνπνηψληαο φια ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ρεηξαςία κέρξη ζηηγκήο, ν 

πειάηεο δεκηνπξγεί ην πξν-θχξην κπζηηθφ γηα ηε ζχλνδν, ην θξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην 

θιεηδί ηνπ server (πνπ ιακβάλεηαη απφ ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ server), θαη ζηέιλεη ην 

θξππηνγξαθεκέλν πξν-θχξην κπζηηθφ ζην δηαθνκηζηή. 

 

5. Δάλ ν δηαθνκηζηήο έρεη δεηήζεη ηαπηφηεηαο πειάηε (πξναηξεηηθφ βήκα θαηά ηε 

ρεηξαςία), ν πειάηεο ππνγξάθεη  έλα αθφκα θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη κνλαδηθφ ζε 

απηή ην ρεηξαςία θαη είλαη γλσζηφ ηφζν ζηνλ πειάηε, φζν θαη ζηνλ δηαθνκηζηή. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν πειάηεο ζηέιλεη ην ππνγεγξακκέλν θνκκάηη δεδνκέλσλ  θαη ηελ ςεθηαθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ  ζηνλ server, καδί κε ην θξππηνγξαθεκέλν πξν-θχξην κπζηηθφ. 

 

6. Δάλ ν δηαθνκηζηήο έρεη δεηήζεη ηαπηφηεηαο πειάηε, ν δηαθνκηζηήο πξνζπαζεί λα 

ηαπηνπνηήζεη ηνλ πειάηε. Αλ ν πειάηεο δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί, ε ζχλνδνο ηεξκαηίδεηαη. 

Αλ ν ηαπηνπνηεζεί επηηπρψο, ν δηαθνκηζηήο ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ γηα λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην πξν-θχξην κπζηηθφ, ζηε ζπλέρεηα, εθηειεί κηα ζεηξά βεκάησλ πνπ ν 

πειάηεο εθηειεί επίζεο, μεθηλψληαο απφ ην ίδην πξν-θχξην κπζηηθφ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

θχξην κπζηηθφ. 

 

7. Σφζν ν πειάηεο φζν θαη ν δηαθνκηζηήο ρξεζηκνπνηνχλ ην θχξην κπζηηθφ γηα λα παξάγνπλ 

ηα θιεηδηά ζπλφδνπ πνπ είλαη ζπκκεηξηθά θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ SSL θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ αθεξαηφηεηά ηεο. 

 

8. Ο πειάηεο ελεκεξψλεη ηνλ server φηη κειινληηθά ηνπ κελχκαηα ζα είλαη 

θξππηνγξαθεκέλα κε ην θιεηδί ζπλφδνπ. ηε ζπλέρεηα, ζηέιλεη έλα μερσξηζηφ 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα πνπ δειψλεη φηη ην ηκήκα ηεο ρεηξαςίαο έρεη ηειεηψζεη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ. 

 

9. Ο server ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη κειινληηθά κελχκαηα ηνπ ζα είλαη 

θξππηνγξαθεκέλα κε ην θιεηδί ζπλφδνπ. ηε ζπλέρεηα, ζηέιλεη έλα μερσξηζηφ 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα πνπ δειψλεη φηη ην ηκήκα ηεο ρεηξαςίαο έρεη ηειεηψζεη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ. 

 

10. Ζ ρεηξαςία SSL έρεη πιένλ νινθιεξσζεί, θαη ε ζχλνδνο SSL έρεη αξρίζεη. Ο πειάηεο θαη 

ν δηαθνκηζηήο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θιεηδηά ζπλφδνπ γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη 
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απνθξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζηέιλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ψζηε λα επηθπξψζνπλ 

ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. 

 

 

     ρεκαηηθά, ε δηαδηθαζία ρεηξαςίαο είλαη σο εμήο: 

 

Client Hello    

 

 Server Hello 

(Server's certificate) 

(Request for client's certificate) 

(Server key exchange) 

(Client's certificate) 

Client Key Exchange 

Change Cipher Spec 

Finished 

 

 

  Change Cipher Spec 

Finished 

Application Data  

 
Application Data 

Σα κελχκαηα ζηηο παξελζέζεηο είλαη πξναηξεηηθά θαη απαηηνχληαη κφλν εάλ ν server δελ έρεη 

πηζηνπνηεηηθφ ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δελ ππνζηεξίδεη ηνλ αιγφξηζκν Diffie-Hellman. 

 

    Σν SSL Alert ππυηόκολλο ελεκεξψλεη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε κηα ζχλνδν SSL. 

     Σα κελχκαηα πξνεηδνπνίεζεο αλαθέξνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζθάικαηνο ηνπ κελχκαηνο θαη ην 

πεξηγξάθνπλ. 

      Καηά ηε δηαβίβαζε ή ηελ παξαιαβή ελφο κήλπκαηνο ζθάικαηνο, ηα δχν κέξε πνπ επηθνηλσλνχλ 

θιείλνπλ ακέζσο ηε ζχλδεζε. 

     Δπνκέλσο, ν πειάηεο θαη ν δηαθνκηζηήο πξέπεη λα αλαθνηλψλνπλ φηη ε ζχλδεζε ηειεηψλεη ψζηε λα 

απνθεπρζεί κηα απφηνκε απνθνπή. Οπνηνδήπνηε κέξνο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην θιείζηκν ηεο αληαιιαγήο 

κελπκάησλ. Έλαο νκαιφο ηεξκαηηζκφο επηηπγράλεηαη φηαλ απνζηέιιεηαη ην κήλπκα close_notify. Απηφ 

ην κήλπκα ελεκεξψλεη ηνλ παξαιήπηε φηη ν απνζηνιέαο δελ ζα ζηείιεη άιια κελχκαηα ζε απηφ ην 

πιαίζην. Ζ ζχλνδνο δελ ζπλνςίδεηαη εάλ ε ζχλδεζε ηεξκαηηζηεί ρσξίο έλα ζσζηφ close_notify κήλπκα. 

     Κάπνηα ζεκαληηθά κελχκαηα πξνεηδνπνίεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

- unexpected_message 
Έλα αθαηάιιειν κήλπκα ειήθζε. Ζ εηδνπνίεζε απηή είλαη πάληνηε κνηξαία θαη δελ πξέπεη πνηέ 

λα ιακβάλεηαη ζε κηα θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ.  
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- bad_record_mac 
Ζ εηδνπνίεζε απηή επηζηξέθεηαη αλ κηα εγγξαθή έρεη ιεθζεί κε ιάζνο θσδηθφ ηαπηφηεηαο 

κελπκάησλ. Απηφ ην κήλπκα είλαη πάληνηε κνηξαίν. 

- decompression_failure 

Ζ ιεηηνπξγία απνζπκπίεζεο έιαβε κε απνδεθηά δεδνκέλα (π.ρ. δεδνκέλα πνπ ζα επεθηαζνχλ ζε 

ππεξβνιηθφ κήθνο). Απηφ ην κήλπκα είλαη πάληνηε κνηξαίν. 

- handshake_failure 
Γειψλεη φηη ν απνζηνιέαο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπηεί κηα απνδεθηή ζεηξά ησλ 

παξακέηξσλ αζθαιείαο απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Απηφ είλαη έλα κνηξαίν ζθάικα. 

- no_certificate 
Μπνξνχλ λα απνζηαιεί ζε απάληεζε αίηεζεο πηζηνπνίεζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ην 

θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ. 

- bad_certificate 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ δηεθζαξκέλν, πηζαλφηαηα πεξηείρε κηα ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ δελ 

ηαπηνπνηήζεθε ζσζηά ζσζηά. 

- unsupported_certificate 
Σν πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ ηχπνπ πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη.  

- certificate_revoked 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αλαθιήζεθε απφ ηνλ ππνγξάθνληά ηνπ. 

- certificate_expired 
Σν πηζηνπνηεηηθφ έρεη ιήμεη ή δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο ηζρχνλ. 

- certificate_unknown 
Κάπνην απξνζδηφξηζην δήηεκα αλέθπςε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν ην 

θαζηζηά κε απνδεθηφ. 

- illegal_parameter 

Έλα πεδίν ζηε ρεηξαςία ήηαλ εθηφο ηεο εκβέιεηαο ή αζπκβίβαζην κε άιινπο ηνκείο. Απηφ είλαη 

πάληνηε κνηξαίν. 

 

 

     Σν κήλπκα Change Cipher Specification απνζηέιιεηαη θαη απφ ηνλ πειάηε θαη απφ ηνλ server ψζηε 

θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε λα εηδνπνηεζνχλ φηη νη επφκελεο εγγξαθέο ζα πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηεο 

παξειζνχζαο δηαπξαγκάηεπζεο CipherSpec θαη ησλ παξειζφλησλ θιεηδηψλ. 

       Τπάξρεη γηα λα ελεκεξψλεη ηελ cipher πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  ζηε ζχλδεζε. Δπηηξέπεη  αιιαγέο θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζπλφδνπ SSL ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ε ζχλδεζε. Σν κήλπκα 

πνπ απνζηέιιεηαη, απνηειείηαη απφ έλα κφλν byte ίζν κε 1. 

Τπάξρνπλ δχν θαηαζηάζεηο γηα ηνλ αιγφξηζκν αιιαγήο πξνδηαγξαθψλ. 

          o Γηάβαζε ηηο ηξέρνπζεο 

          o Γηάβαζε ηελ αλακνλή 

Σν κήλπκα Change Cipher Specification ζπλήζσο απνζηέιιεηαη ζην ηέινο ηεο ρεηξαςίαο SSL. 
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δ) Ακολοςθία cipher 

 

     Μηα αθνινπζία cipher είλαη, ζηελ νπζία, έλα πξφγξακκα θξππηνγξάθεζεο. Γειαδή, έλα ζχλνιν 

θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ. 

     Σν πξσηφθνιιν ρεηξαςίαο SSL θαζνξίδεη ην πψο ν πειάηεο θαη ν δηαθνκηζηήο δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο 

αθνινπζίεο cipher  πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

     Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο αθνινπζίεο θξππηνγξάθεζεο είλαη νη εμήο: 

          o DES (Data Encryption Standard) 

          o DSA (Digital Signature Algorithm) 

          o ΚΔΑ (αιγφξηζκνο Exchange) 

          o MD5  

          o RC2 

          o RC4 

          o RSA 

          o SHA-1 (Secure Hash Algorithm) 

          o SKIP JACK 

          o Triple DES 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

CafeOBJ/OTS METHOD 
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1.ΓΔΝΗΚΑ 

     Οη πςεινχ επηπέδνπ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ελφο 

ηνκέα. Υξεζηκνπνηψληαο κηα πςεινχ επηπέδνπ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δχζθνιν λα 

αλαγλσξίζνπκε ηα ιάζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη νη παξαδνρέο δελ είλαη ξεηέο, αιιά είλαη εμαξηψκελεο απ‟ 

ηελ εθαξκνγή. Δζηηάδνπλ ζην πώρ εθηεινχληαη νη δηαδηθαζίεο ζην ζχζηεκα. Γε καο επηηξέπνπλ λα 

πεξηγξάςνπκε ηι θάλεη ην ζχζηεκα.  ηελ έξεπλα θαη ηε βηνκεραλία ρξεζηκνπνηνχκε ηηο αιγεβξηθέο 

γιψζζεο πξνδηαγξαθψλ ζαλ κηα απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα. 

     Ζ CafeOBJ είλαη κηα αιγεβξηθή γιψζζα πξνδηαγξαθψλ λέαο γεληάο, δηάδνρνο ηεο OBJ, πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ Ηαπσλία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Kokichi Futatsugi. Έρεη θιεξνλνκήζεη 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο OBJ3 θαη έρεη εκπινπηηζηεί κε λέα κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ηππηθή πξνδηαγξαθή θαη επαιήζεπζε ζπζηεκάησλ, ηε γξήγνξε δεκηνπξγία πξνηνηχπνπ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θ.α. Ο φξνο OBJ αλαθέξεηαη ζε κηα νηθνγέλεηα γισζζψλ θαη νη OBJ2, OBJ3, 

CafeOBJ, BOBJ απνηεινχλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο OBJ. Όιεο νη παξαπάλσ γιψζζεο είλαη αιγεβξηθέο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε κηα ηαμηλνκεκέλε εμηζσηηθή 

ινγηθή θαη απνδεηθλχνπλ ηελ ηζρχ ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Όιεο νη OBJ γιψζζεο 

βαζίδνληαη ζε έλα ινγηθφ ζχζηεκα, είλαη δειαδή γιψζζεο ινγηθήο κε ηελ έλλνηα φηη ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ είλαη γξακκέλα ζ'απηέο απνηεινχλ ζχλνια πξνηάζεσλ ινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Όιεο νη πξφζθαηεο 

OBJ γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηαμηλνκεκέλε άιγεβξα, ε νπνία παξέρεη κηα ηζρπξή βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ππν-ηχπσλ (sub-types) πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, γηα ηε δηαρείξεζε ησλ 

εμαηξέζεσλ(exception handling), γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο(inheritance), γηα πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη γηα δηνξζψζεηο. 

     Δηδηθά ε OBJ3 ρξεζηκνπνηήζεθε επηηπρψο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ δηδαζθαιία ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ (software design and specification), ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία 

ζεσξεκάησλ θαη ζηελ επαιήζεπζε ηνπ hardware (hardware verification). Ήηαλ ε πξψηε γιψζζα πνπ 

εθάξκνζε πιήξσο ηνλ παξακεηξνπνηεκέλν πξνγξακκαηηζκφ (parameterized programming). ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζχληνκα ην ινγηθφ ππφβαζξν, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην βαζηθφ 

ζπληαθηηθφ ηεο CafeOBJ. 
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2.ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ CafeOBJ 

α) Λογικό ςπόβαθπο 

     Ζ CafeOBJ είλαη εθηειέζηκε γιψζζα. Ζ εθηειεζηκφηεηα απηή θαζηζηά δπλαηφ ην λα επαιεζεπηεί φηη 

θάπνηεο ηδηφηεηεο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ή φηη νη πξνδηαγξαθέο «απνιακβάλνπλ» θάπνηεο 

ηδηφηεηεο. 

     Ζ ιεηηνπξγηθή ζεκαζηνινγία ηεο CafeOBJ  δίλεηαη απφ έλα ζχζηεκα αλαγξαθήο φξσλ κε 

δηαηεηαγκέλνπο ηχπνπο. Μηα αιγεβξηθή πξνδηαγξαθή είλαη έλα θείκελν, γξακκέλν ζ‟ έλα ηππηθφ 

ζπληαθηηθφ πνπ ππνδειψλεη έλα αιγεβξηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ηχπνπο (sorts) θαη ηειεζηέο 

(operators)  πάλσ ζ‟ απηνχο ηνπο ηχπνπο. 

     χκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηεο CafeOBJ ζην παλεπηζηήκην JAIST, απφ ηνλ θαζεγεηή Kazuhiro 

Ogata, παξαζέηνπκε ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην βαζηθφ ζπληαθηηθφ ηεο CafeOBJ. 

 

β) ημανηικά σαπακηηπιζηικά 

     Σα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο CafeOBJ είλαη:  

 Ο αιγεβξηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Δπηηξέπεηαη ε δήισζε ηδηνηήησλ ζηηο εμηζψζεηο 

(κεηαζεηηθφηεηα, πξνζεηαηξηζηηθφηεηα, νπδέηεξα ζηνηρεία). 

 Ζ ζπκπεξηθνξηαθή πξνδηαγξαθή. Πεξηγξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ζπζηεκάησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ θαη φρη ν ηξφπνο πινπνίεζεο. 

 Ζ πξνδηαγξαθή κε ηε ινγηθή ηεο αλαγξαθήο. Ζ ρξήζε ηεο επηηξέπεη ηελ πξνδηαγξαθή 

θαη επαιήζεπζε ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο. 

 χζηεκα ελνηήησλ πξνδηαγξαθψλ (System modules specification). Δπηηξέπεη ηνλ 

παξακεηξνπνηεκέλν πξνγξακκαηηζκφ θαη ελνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ζε CafeOBJ κε 

εθηειέζηκν θψδηθαζε κηα ρακειφηεξνπ επηπέδνπ γισζζα. 

 Ηζρπξφ ζχζηεκα ηχπσλ. Δπηηξέπεη ηε ρξήζε ππνηχπσλ κε βάζε ηελ άιγεβξα κε 

δηαηεηαγκέλνπο ηχπνπο. 

 

γ) Βαζικό ζςνηακηικό 

     Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ CafeOBJ είλαη νη εμήο: 

 Άιγεβξεο, ελφηεηεο (modules) , ηχπνη (sorts), ηειεζηέο (operators), κεηαβιεηέο 

(variables). 

 Όξνη (terms), ηειεζηέο mixfix (mixfix operators), εμηζψζεηο (equations), αλαγσγή (reduc-

tion). 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηειεζηψλ, «ππφ φξνπο» εμηζψζεηο. 

 Δηζαγσγή ελνηήησλ (module importation). 
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     Οη άλγεβπερ ζέηνπλ ζπλαξηήζεηο ή ηειεζηέο ζηα ζχλνια. Π.ρ. ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ 

{0,1,….,} θαη νη πξάμεηο «πξφζζεζε (+)»  θαη «πνιιαπιαζηαζκφο (*)»  απνηεινχλ κηα άιγεβξα. 

     Σν ζχζηεκα ελφο ππνινγηζηή κπνξεί θπζηθά λα ζεσξεζεί σο κηα άιγεβξα, αθνχ απνηειείηαη απφ 

δεδνκέλα θαη φια φζα «ζπλαιιάζζνληαη» κ‟ απηά ηα δεδνκέλα. 

     Οη ενόηηηερ(modules) είλαη ε βαζηθή κνλάδα ζηηο πξνδηαγξαθέο CafeOBJ. Μηα ελφηεηα δειψλεηαη 

σο εμήο: 

mod! ModuleName{….} 

θαη ζ‟ απηήλ νξίδνληαη νη ηχπνη, νη ηειεζηέο, νη κεηαβιεηέο θαη νη εμηζψζεηο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

εηζάγνληαη ελφηεηεο ζε κηα ελφηεηα. Ζ εηζαγσγή γίλεηαη σο εμήο: 

 

mod! M { 

pr (N) 

                                                                          } 

 

     Σύποι (sorts) νλνκάδνληαη ηα νλφκαηα πνπ δίλνληαη ζηα ζχλνια. Π.ρ. Nat είλαη ν ηχπνο γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ {0,1,….}. Οη ηχπνη δειψλνληαη σο εμήο ζην εζσηεξηθφ κηαο ελφηεηαο. 

[SortName] 

     Οη ηχπνη κπνξεί λα είλαη νξαηνί (visible) ή θξπθνί (hidden). Οη νξαηνί ηχπνη           αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη θξπθνί ηχπνη αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο ή ζηνπο ρψξνπο θαηαζηάζεσλ 

ζε κηα κεραλή θαηάζηαζεο. 

 

     Οη ηελεζηέρ (operators) έρνπλ ην ξφιν ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη δειψλνληαη ζε κηα ελφηεηα σο εμήο: 

op f : S 1 …..S n  → S 

  Ζ αθνινπζία ηχπσλ  S 1 …..S n  νλνκάδεηαη arity ηηρ f  θαη ν ηχπνο S νλνκάδεηαη coarity ηηρ f. Σν 

δεχγνο arity θαη coarity απνηειεί ην βαθμό ηηρ f. Όηαλ ην arity είλαη θελφ (n=0) , ν ηειεζηήο νλνκάδεηαη 

ζηαζεξά. Οη ζπλαξηήζεηο ίδηνπ βαζκνχ κπνξνχλ λα δεισζνχλ ηαπηφρξνλα: 

ops f 1 …..f m  :  S 1 …..S n  → S 

ηνπο ηειεζηέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ραξαθηεξηζηηθά, operator attributes. Γχν απ‟ απηά είλαη ηα 

prec n θαη comm. Σν prec n είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηειεζηή ( φζν κηθξφηεξν ην n, ηφζν κεγαιχηεξε 

ε πξνηεξαηφηεηα) θαη δειψλεηαη σο: 

op s : Nat  Nat→Nat {prec : 20} 

θαη ην comm ππνδεηθλχεη πσο ν ηειεζηήο είλαη αληηκεηαζεηηθφο θαη δειψλεηαη σο εμήο: 

op = : Nat Nat→Bool {comm} 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην arity ηνπ ηειεζηή πεξηιακβάλεη θξπθνχο ηχπνπο (hidden sorts), ν ηειεζηήο 

νλνκάδεηαη ηελεζηήρ ζςμπεπιθοπάρ (behavioral operator).  

Αλ ην arity ηνπ ηειεζηή ζπκπεξηθνξάο πεξηέρεη αθξηβψο έλα θξπθφ ηχπν θαη ην coarity ηνπ είλαη νξαηφο 

ηχπνο, ηφηε νλνκάδεηαη ζςνάπηηζη παπαηήπηζηρ (observation function). 

Αλ ην arity ηνπ ηειεζηή ζπκπεξηθνξάο πεξηέρεη αθξηβψο έλαλ θξπθφ ηχπν θαη ην coarity ηνπ είλαη ν 

ίδηνο θξπθφο ηχπνο, ηφηε νλνκάδεηαη ζςνάπηηζη μεηάβαζηρ (transition function). 

Οη ηειεζηέο ζπκπεξηθνξάο δειψλνληαη σο : bop f : S 1 …..S n  → S 

     Οη μεηαβληηέρ (variables) νξίδνληαη σο εμήο :   var X : S 

Ζ δήισζε απηή ππνδεηθλχεη φηη ε Υ είλαη κεηαβιεηή ηχπνπ S. Μεηαβιεηέο ίδηνπ ηχπνπ κπνξνχλ λα 

δεισζνχλ ηαπηφρξνλα    vars  X 1 …X m  : S 

 

 

Οη όποι (terms)  νξίδνληαη επαγσγηθά σο εμήο: 

(i) κηα κεηαβιεηή Υ ηχπνπ S είλαη φξνο ηχπoπ S. 

(ii) Μηα ζπλάξηεζε f(t 1 ,….,t n ) : S 1 …..S n  → S   φπνπ t 1 ,….,t n  είλαη φξνη ηχπνπ S 1 …..S n  , 

απνηειεί φξν ηχπνπ S. 

 

Οη mixfix ηελεζηέρ (mixfix operators) είλαη ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη ειεχζεξα αθνχ 

πξνζδηνξίζνπκε ηνπο θαλφλεο πνπ απηέο αθνινπζνχλ. Γειψλνληαη σο εμήο: 

op  + : Nat Nat → Nat (infix) 

op  ~_ : Bool→Bool (prefix) 

op  _! :  Nat→Nat (postfix) 

op  if_then_else_fi : Bool Nat Nat→ Nat 

                      if ~B then x+y else Z! fi                       (mixfix) 

Ζ _ ππνδειψλεη πνχ ηνπνζεηείηαη ην αληηθείκελν θαη επνκέλσο ν αξηζκφο ησλ _ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ. 
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Οη εξιζώζειρ (equations) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπκε ζπλαξηήζεηο θαη ηδηφηεηεο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Γειψλνληαη σο εμήο: 

eq term 1 = term 2  

Οη term 1 , term 2  πξέπεη λα είλαη φξνη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ν term 1  λα κελ είλαη κφλν κεηαβιεηή θαη φιεο 

νη κεηαβιεηέο ηνπ term 2  πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ term 1 . 

Οη εμηζψζεηο ζεσξνχληαη απφ «αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά» γξακκέλνη  θαλφλεο γηα λα κεηψζνπκε, λα 

ππνινγίζνπκε ή λα απινπζηεχζνπκε έλαλ δνζκέλν φξν. 

Δπνκέλσο ρξεζηκνπνηνχκε ηε αναγυγή (reduction) γηα λα πάξνπκε έλαλ δνζκέλν φξν ζηελ θαλνληθή 

ηνπ κνξθή. Γειψλεηαη σο εμήο:  

red in ModuleName : term 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή “set trace on” ζηελ αλαγσγή, εκθαλίδνληαη φια ηα βήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηελ “set trace off” εκθαλίδεηαη κφλν ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

Οη εμηζψζεηο κπνξεί λα είλαη «ππφ φξνπο». Να ππφθεηληαη δειαδή ζε πεξηνξηζκνχο. Οη «ςπό όποςρ» 

εξιζώζειρ (conditional equations) δειψλνληαη σο εμήο: 

ceq term 1 = term 2  if cond 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αλ ε cond πάξεη ηελ ηηκή true. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

φιεο νη κεηαβιεηέο ηεο cond πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ  term 1 . 

ην παξαθάησ παξάδεηγκα θαίλεηαη κηα απιή ελφηεηα, ζην ζψκα ηεο νπνίαο νξίδνληαη φζα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηθνχ ζπληαθηηθνχ ηεο CafeOBJ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

mod! PNAT{ 

[Nat] 

              op o :    →Nat 

                op s : Nat→Nat 

                         op + : Nat Nat → Nat 

              vars X,Y : Nat 

       eq 0+Y=Y 

                    eq s(X)+Y= s(X,Y) 

                                                                         } 
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3.ΠΑΡΑΣΖΡΖΗΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΒΑΖ, 

ΠΜ(OBSERVATION TRANSITION SYSTEMS, OTS) 

 

α) Διζαγυγή 

  

     Πξηλ νξίζνπκε ηα Παξαηεξήζηκα πζηήκαηα Μεηάβαζεο ΠΜ , είλαη ρξήζηκν λα νξίζνπκε ηηο 

μησανέρ καηάζηαζηρ θαη ηηο πποδιαγπαθέρ ζςμπεπιθοπάρ. 

 

     Μηα απιή κεραλή θαηάζηαζεο INCXY θαη ην δηάγξακκα κεηάβαζεο ησλ θαηαζηάζεψλ ηεο, 

απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

      x:0 

      y:0 

inc-x inc-y 

      x:1 

      y:0 

      x:0 

      y:1 

    x:2 

    y:0 

    x:1 

    y:1 

    x:1 

    y:1 

    x:0 

    y:2 

inc-x inc-x inc-y inc-y 

inc-y 
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Ζ παξαπάλσ κεραλή θαηάζηαζεο INCXY πξνζδηνξίδεηαη ζε CafeOBJ σο εμήο : 

mod* INCXY { pr (NAT) 

                                                                        [Sys] 

    op init :    → Sys 

            bops x y : Sys → Nat 

                         bops inc-x  inc-y : Sys → Sys 

                                                                        var S : Sys 

                                                                        - init 

eq  x(init) = 0 

eq  y(init) = 0 

 - for inc-x 

                eq  x(inc-x(S)) = x(S) + 1 

         eq  y(inc-y(S)) = y(S) 

 - for inc-y 

         eq  x(inc-x(S)) = x(S) 

              eq  y(inc-y(S)) = y(S) + 1 

                                                                 } 

 

 

Δδψ ην Nat αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ θαη απνηειεί νξαηφ ηχπν (visible sort) θαη ην 

Sys αληηζηνηρεί ζην ρψξν θαηάζηαζεο ηεο κεραλήο INCXY θαη απνηειεί θξπθφ ηχπν (hidden sort). 

Δπίζεο, ηα x θαη y είλαη ζπλαξηήζεηο παξαηήξεζεο, ελψ ηα inc-x θαη inc-y είλαη ζπλαξηήζεηο 

κεηάβαζεο. 

 

     Οη πποδιαγπαθέρ ζςμπεπιθοπάρ (behavioral specifications) είλαη αιγεβξηθέο πξνδηαγξαθέο 

ζπζηεκάησλ. 

- Όινο ν ρψξνο θαηαζηάζεσλ ζπκβνιίδεηαη σο θξπθφο ηχπνο. 

- Οη θαηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαξηήζεηο παξαηήξεζεο. 

- Οη θαηαζηάζεηο κεηάβαζεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπλαξηήζεηο κεηάβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνδηαγξαθέο ζπκπεξηθνξάο γεληθεχνπλ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα παξαηήξεζεο 

σο πξνο ην φηη αθφκα θη αλ θάζε ζπλάξηεζε παξαηήξεζεο επηζηξέθεη ηελ ίδηα ηηκή γηα δχν 

θαηαζηάζεηο, νη θαηαζηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο. 
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β) Παπαηηπήζιμα ζςζηήμαηα μεηάβαζηρ ΠΜ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην φηη ηα Παξαηεξήζηκα ζπζηήκαηα κεηάβαζεο (ΠΜ) είλαη 

καζεκαηηθά κνληέια (ζπζηήκαηα κεηάβαζεο ή κεραλέο θαηάζηαζεο) ζπζηεκάησλ. 

Δπίζεο, ηα ΠΜ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα ππν-θιάζε ησλ ζπκπεξηθνξηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα κεηάβαζεο. 

Όηαλ θάζε παξαηήξεζε επηζηξέθεη ηελ ίδηα ηηκή γηα δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζε έλα ΠΜ, νη δχν 

απηέο θαηαζηάζεηο είλαη ίζεο κε βάζε ην ΠΜ. 

Σψξα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηα ΠΜ. 

 

ΟΡΗΜΟ 

Έλα ΠΜ S(O,I,T) απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα : 

(i) O : Ένα ζύνολο ζςναπηήζευν παπαηήπηζηρ (παπαηηπηηέρ). 

Κάζε oO είλαη κηα ζπλάξηεζε παξαηήξεζεο o : Y→D , 

Y: ζχλνιν θαηαζηάζεσλ, D: ζχλνιν ηχπσλ δεδνκέλσλ θάζε παξαηεξνχκελεο ηηκήο. 

Γχν θαηαζηάζεηο  u 1 ,u 2 Y είλαη ίζεο ζην ΠΜ S , u 1= s  u 2  , αλ   oO, o(u 1 )=o(u 2 ). 

(ii) I : ζύνολο απσικών καηαζηάζευν ηηρ αθηπημένηρ μησανήρ IY. 

(iii) T : ζύνολο κανόνυν μεηάβαζηρ. Κάζε ηΣ είλαη κηα ζπλάξηεζε κεηάβαζεο Σ: Y/
s
→ 

Y/
s
. Γηα θάζε θαηάζηαζε uY, ην η(u) είλαη ε επφκελε θαηάζηαζε ηνπ u. Οη ζπλαξηήζεηο 

κεηάβαζεο πεξηέρνπλ κηα ζπλζήθε c   ε νπνία είλαη έλα θαηεγφξεκα ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Y θαη θαιείηαη αποηελεζμαηική ζςνθήκη. Αλ ε c   είλαη ςεπδήο, ηφηε η(u) = s u. 

 

     Μηα εθηέιεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο S είλαη κία άπεηξε αθνινπζία θαηαζηάζεσλ u 0 ,u 1 ,…. πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηα εμήο : 

- Αξρηθνπνίεζε : u 0 I 

- πλέπεηα : Γηα θάζε i{0,1,…}, u 1i = s η(u i ) γηα θάπνην ηΣ. 

 

     Μηα θαηάζηαζε θαιείηαη πποζιηή(reachable) γηα ην ΠΜ S, αλ θαη κφλν αλ κπνξεί λα εκθαληζηεί 

σο κηα εθηέιεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο S.  

     ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε απνδείμεηο ηδηνηήησλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη invariant 

(αμεηάβληηερ) , δειαδή πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε θαηάζηαζε ηνπ OTS S. 
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4. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΜ ΣΖΝ CAFEOBJ 

 

 
     Ζ κεηαθνξά ελφο ΠΜ ζε CafeOBJ γίλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν. Έζησ ινηπφλ ην ζχλνιν θαηαζηάζεσλ 

Y, ην νπνίν δειψλνπκε κε έλα hidden sort- έζησ Ζ- θαη έζησ νη ηχπνη δεδνκέλσλ D k (k=i 1 ,….,i m ) νη 

νπνίνη δειψλνληαη κε ηηο visible sorts V k (k=i 1 ,….,i m ). 

 

     Ζ ζπλάξηεζε παξαηήξεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο o
1i
,…,o

mi
O δειψλεηαη σο 

εμήο: 

bop o : H   V
1i
,…..,V

mi
 → V 

     Κάζε αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ I, έζησ init, δελ έρεη νξίζκαηα θαη δειψλεηαη σο εμήο:  

op init :  → H 

Αξρηθνπνηψληαο ηα o
1i
,…,o

mi
 δειψλνπκε: 

eq o(init, X
1i
,….,X

mi
)=f(X

1i
,….,X

mi
) 

X: κεηαβιεηή ηχπνπ Υ k , 

f(X 1 ,…,X m ): φξνο πνπ αληηζηνηρεί  ζην f(i 1 ,….,i m ). 

 

 

    Έζησ νη ηχπνη δεδνκέλσλ  D k (k=j 1 ,….,j n ) θαη νη visible sorts V k (k=j 1 ,….,j n ) „φπσο πξνεγνπκέλσο. 

Μηα ζπλάξηεζε κεηάβαζεο δειψλεηαη σο: 

bop a :  H    V
1j
,…..,V

nj
→ H 

Οη ζπλαξηήζεηο κεηάβαζεο  η
1j
,….,η

nj
 εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ θαηαζηάζεσλ Y. 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη λα επηηχρνπκε αιιαγή ηεο ηηκήο ησλ παξαηεξεηψλ o
1i
,…,o

mi
 πξέπεη 

λα ηθαλνπνηνχληαη νη απνηειεζκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπο. Απηφ, δειψλεηαη ζηελ CafeOBJ σο εμήο: 

ceq o(a(W,X
1j
,…..,X

nj
), X

1i
,….,X

mi
)=e-a(W, X

1j
,…..,X

nj
, X

1i
,….,X

mi
) 

            if c-a(W, X
1j
,…..,X

nj
) 

φπνπ W: κηα κεηαβιεηή γηα ην Ζ, 

          Υ k : κεηαβιεηή γηα ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ V k , 

          a(W,X
1j
,…..,X

nj
) : ε επφκελε θαηάζηαζε ηεο W, 

          e-a(W, X
1j
,…..,X

nj
, X

1i
,….,X

mi
) : πηζαλή λέα ηηκή ηνπ παξαηεξεηή, 

          c-a(W, X
1j
,…..,X

nj
) : ε απνηειεζκαηηθή ζπλζήθε 

     Αλ ε απνηειεζκαηηθή ζπλζήθε δελ ηζρχεη, ηφηε ε ηηκή ηνπ παξαηεξεηή δελ αιιάδεη. 
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1.ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΑΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

    Έζησ φηη ζέινπκε λα απνδείμνζκε φηη έλα ζχζηεκα έρεη κηα ακεηάβιεηε θαηάζηαζε (invariant prop-

erty). Αξρηθά κνληεινπνηνχκε ην ζχζηεκα σο ΠΜ ζε CafeOBJ. 

     Έζησ Ζ ην hidden sort πνπ δειψλεη ην ζχλνιν θαηαζηάζεσλ Y θαη έζησ pred 1 (s,x 1 )  ε ακεηάβιεηε 

θαηάζηαζε, φπνπ s: ειεχζεξε κεηαβιεηή γηα ηηο θαηαζηάζεηο θαη x 1  νη ππφινηπεο ειέπζεξεο 

κεηαβιεηέο. πρλά είλαη αδχλαηνλ λα απνδείμνπκε φηη ε pred 1 (s,x 1 )  είλαη ακεηάβιεηε, ειέγρνληαο ηελ 

κφλε ηεο. 

     Τπνζέηνπκε ινηπφλ φηη είλαη δπλαηφλ λα απνδείμνπκε φηη ε pred 1 (s,x 1 )   καδί κε ηα  n-1 

θαηεγνξήκαηα είλαη ακεηάβιεηα ζην ΠΜ θαη φηη pred 2 (s,x 2 )  ,…., pred n  (s,x n )   είλαη ηα ππφινηπα 

n-1 θαηεγνξήκαηα. Απνδεηθλχνπκε φηη ε  

pred(s,x 1 ,…, x n )=   pred 1 (s,x 1 )….  pred n  (s,x n )    είλαη ακεηάβιεηε, άξα θαη ε pred 1 (s,x 1 ). 

     Παξφιν πνπ θάπνηεο θνξέο νη ακεηάβιεηεο θαηαζηάζεηο απνδεηθλχνληαη κε αλαγσγή θαη/ή αλάιπζε 

θαηά πεξίπησζε, ζπρλά ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε επαγσγή, ηδηαίηεξα ζηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαβαηηθψλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ή εθηεινχληαη. Θεσξνχκε φηη ε pred(s,x 1 ,…, x n ) 

απνδεηθλχεηαη κε επαγσγή ζηνλ αξηζκφ ησλ θαλφλσλ κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, 

ζεσξνχκε έλα επαγσγηθφ βήκα ζην νπνίν ηζρχεη φηη θάζε κεηαβαηηθφο θαλφλαο πνπ δειψλεηαη απφ κηα 

κεηαβαηηθή ζπλάξηεζε a ζε CafeOBJ δηαηεξεί ηελ pred(s,x 1 ,…, x n ). Δπνκέλσο είλαη αξθεηφ λα 

δείμνπκε φηη: 

pred(s,x 1 ,…, x n )  pred(a(s,y),x 1 ,…, x n )          (1) 

φπνπ y: νξίζκαηα ηεο ζπλάξηεζεο κεηάβαζεο εθηφο ηνπ s. 

     πρλά δε κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ην παξαπάλσ γηαηί ε επαγσγηθή ππφζεζε pred(s,x 1 ,…, x n ) είλαη 

πνιχ αδχλακε. ‟απηή ηελ πεξίπησζε ελδπλακψλνπκε ηελ ππφζεζε πξνζζέηνληαο ηνλ ηχπν SIH : 

pred(s,t 1

1 ,….,t 1

n )…. pred(s,t m

1 ,….,t m

n )  φπνπ t i

1 ,….,t i

n (i=1,….,m) είλαη ιίζηα φξσλ. Σφηε ε (1) 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ απφδεημε ηνπ : 

(SIH pred(s,x 1 ,…, x n ))  pred(a(s,y),x 1 ,…, x n )           

Ο παξαπάλσ ηχπνο κπνξεί λα απνδερζεί ζπλζέηνληαο ηηο απνδείμεηο ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ: 

(SIH pred(s,x 1 ,…, x n ))  pred 1 (a(s,y),x 1 ) 

           .                                                                                  (2) 

           . 

(SIH pred(s,x 1 ,…, x n ))  pred n  (a(s,y), x n ) 

 

     Ή αξθεί λα δείμνπκε ηνπο  

pred 1 (s,x 1 )  pred 1 (a(s,y),x 1 ) 

            .                                                      (3) 
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           . 

pred n  (s,x n )  pred n  (a(s,y), x n ) 

 

επεηδή ν i-ηχπνο ησλ (2) κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηνλ i-ηχπν ηνπ (3) κε 1≤i≤n. 

   Έζησ φηη ν ηχπνο pred i  (s,x i )  pred i  (a(s,y),x i ) , 1≤i≤n, δε κπνξεί λα απνδερζεί ζηε κνξθή πνπ 

ε΄λαη γηαηί ε επαγσγηθή ηνπ ππφζεζε είλαη πνιχ αδχλακε θαη έζησ φηη ε pred j (s,u j ), 1≤j≤n εληζρχεη 

ηελ επαγσγηθή ππφζεζε. Αξθεί λα δείμνπκε ηνλ : 

(pred j (s,u j )  pred i  (s,x i ))  pred i  (a(s,y),x i ) 

Γεληθά ην pred
1j

 (s,u
1j

)…..  pred
kj
 (s,u

kj
),  1≤j 1 ,…,j k ≤n  εληζρχεη ηελ επαγσγηθή ππφζεζε. Έζησ 

φηη ν SIH i  είλαη ν εληζρπηηθφο ηχπνο γηα ηελ επαγσγηθή ππφζεζε pred i  (s,x i ). Σφηε ε απφδεημε ηνπ i-

ηχπνπ ηεο (3) αληηθαζίζηαηαη κε ηελ απφδεημε ηνπ : 

(SIH i pred i  (s,x i ))  pred i  (a(s,y),x i )        (4) 

ηε ζπλέρεηα «ζπάκε» ζε l ππνπεξηπηψζεηο γηα λα απνδείμνπκε ηελ (4). Οη  l ππνπεξηπηψζεηο 

δειψλνληαη κε l ηχπνπο case i

1 ,….,case i

l  πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ : 

(case i

1 …. case i

l )=true 

Σφηε ε απφδεημε ηεο (4) αληηθαζίζηαηη κε ηηο απνδείμεηο ησλ αθφινπζσλ l ηχπσλ: 

(case i

1   SIH i pred i  (s,x i ))  pred i  (a(s,y),x i ) 

                      .                                                                       (5) 

                      . 

(case i

l   SIH i pred i  (s,x i ))  pred i  (a(s,y),x i ) 

 

     πλεπψο, απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη n ακεηάβιεηεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

απνδεηρζνχλ ζπλζεηηθά, αθφκα θη αλ εμαξηψληαη ε κηα απφ ηελ άιιε, δεδνκέλνπ φηη ε i-ακεηάβιεηε 

θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρχζεη ηελ επαγσγηθή ππφζεζε ηεο j-ακεηάβιεηεο θαηάζηαζεο 

θαη αληηζηξφθσο. Ζ αξρηθή ακεηάβιεηε θαηάζηαζε pred 1 (s,x 1 ) πνπ ζέιακε λα απνδείμνπκε, δηαηξείηαη 

ζε επηκέξνπο ακεηάβιεηεο θαηαζηάζεηο. 

    Σα Proof Scores ζηα ΠΜ/CafeOBJ βαζίδνληαη ζηα παξαπάλσ θαη επνκέλσο, κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε Proof Scores ησλ n ακεηάβιεησλ θαηαζηάζεσλ κεκνλσκέλα. 
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2.  PROOF SCORES 

 

     Έζησ φηη γξάθνπκε Proof Scores γηα ηηο n ακεηάβιεηεο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε.  

     Πξψηα γξάθνπκε έλα module, έζησ INV, φπνπ ε pred i  (s,x i ) (i=1,…,n)  εθθξάδεηαη ζε CafeOBJ σο 

εμήο: 

op inv 1  : H V 1  → Bool 

…. 

op inv n  : H V n  → Bool 

eq inv(W,X 1 ) = pred 1  (W,X 1 ) . 

…… 

eq inv n  (W,X n ) = pred n  (W,X n )  

 

V i  (i=1,…,n)  : ιίζηα visible sorts πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα X i , 

W : κεηαβιεηή γηα ην hidden sort Ζ, 

X i : ιίζηα κεηαβιεηψλ γηα ηα V i . 

Ο φξνο pred i (W,X i ) δειψλεη ηελ pred i  (s,x i ) (i=1,…,n). 

ην module, δειψλνπκε επίζεο ηηο ζηαζεξέο X i  γηα ηα V i . ηα Proof Scores, κηα κεηαβιεηή πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δήισζε ελφο απζαίξεηνπ αληηθεηκέλνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ δειψζνπκε κηα ζηαζεξά x γηα Nat ηφηε είλαη ην visible sort γηα ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο 

θαη ην x δειψλεη έλαλ απζαίξεην θπζηθφ αξηζκφ. Σέηνηεο ζηαζεξέο πεξηνξίδνληαη κε εμηζψζεηο, νη 

νπνίεο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν θαηαζηάζεσλ. Τπνζέηνπκε φηη κηα 

θαηάζηαζε δηαηξείηαη ζηα δχν: κία φπoπ ην x είλαη ίζν κε 0 θαη κηα άιιε φπνπ ην x είλαη δηάθνξν ηνπ 

κεδελφο θαη φπνπ ην x είλαη παξαπάλσ απφ 0. Σα παξαπάλσ εθθξάδνληαη κε ηηο εμήο εμηζψζεηο: 

eq x=0 

eq(x>0)=true 

     Θα πεξηγξάςνπκε θπξίσο ην Proof Score ηεο i-ακεηάβιεηεο θαηάζηαζεο. Έζησ init ε αξρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα δείμνπκε φηη ε pred i  (s,x i ) ηζρχεη ζε θάζε αξρηθή θαηάζηαζε, 

γξάθνπκε: 

open INV 

  red inv i  (init, x i ) . 

close 

 

ηε ζπλέρεηα γξάθνπκε έλα module, έζησ ISTEP, φπνπ νη δχν ζηαζεξέο s,s‟ δειψλνληαη θαη 

ππνδειψλνπλ θάζε θαηάζηαζε θαη θάζε επφκελε θαηάζηαζε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα κεηάβαζεο 
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ζηελ θαηάζηαζε. Σα θαηεγνξήκαηα πξνο απφδεημε ζε θάζε επαγσγηθή πεξίπησζε, εθθξάδνληαη ζε 

CafeOBJ σο εμήο: 

op istep 1  : V 1  -> Bool 

…. 

op istep n  : V n  -> Bool 

eq istep 1  (X) = inv 1  (s,X 1 ) implies inv 1  (s‟,X 1 ) . 

….. 

eq istep n  (X) = invn(s,X n ) implies inv n  (s‟,X n )  

(Αληηζηνηρνχλ ζηελ (3) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ). 

     Κάζε επαγσγηθή πεξίπησζε, ζπλήζσο δηαηξείηαη ζε ππνπεξηπηψζεηο κε ηα βαζηθά θαηεγνξήκαηα λα 

δειψλνληαη ζε CafeOBJ πξνδηαγξαθέο. Έζησ φηη απνδεηθλχνπκε πσο θάζε θαλφλαο κεηάβαζεο πνπ 

ππνδειψλεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε κεηάβαζεο a ζε CafeOBJ δηαηεξεί ην pred i  (s,x i ). Γηαηξνχκε ζε l 

ππνπεξηπηψζεηο case i

1 ,….,case i

l . Σφηε ν θψδηθαο ζε CafeOBJ πνπ δείρλεη φηη ν θαλφλαο κεηάβαζεο 

δηαηεξεί ην pred i  (s,x i ) γηα ηελ πεξίπησζε case i

j (j=1,…,l) είλαη ν εμήο: 

open ISTEP 

Declare constants denoting arbitrary objects. 

Declare equations denoting case i

j . 

Declare equations denoting facts if necessary. 

eq s‟ = a(s, y) . 

red istep i  (x i ) . 

close 

 

φπνπ y: ιίζηα  ζηαζεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξίζκαηα ζηε ζπλάξηεζε κεηάβαζεο a. 

     Αλ ην istep i  (x i ) αλαρζεί ζε true, απνδεηθλχεηαη φηη ν θαλφλαο κεηάβαζεο δηαηεξεί ην pred i  (s,x i ) 

ζηελ ππνπεξίπησζε j, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ απφδεημε ηνπ j-ηχπνπ ηεο (5) ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Σν istep i  (x i ) αλάγεηαη ζην εμήο: 

(SIH i  and inv i  (s, x i )) implies inv i  (s‟,x i ) 

 

ή 

 

SIH i  implies istep i  (x i ). 

 

     Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ην άξζξν “Proof Scores in the OTS/CafeOBJ method” 

ησλ K.Ogata θαη K.Futatsugi. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 1: ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SSL 
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1.ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΥΔΗΡΑΦΗΑ ΣΟΤ SSL 

   

 

     Μηα ζρεκαηηθή πεξίιεςε ηνπ πξσηνθφιινπ ρεηξαςίαο ηνπ SSL είλαη ε εμήο: 

 

ClientHello                Α→Β           Rand A , ListOfChoices 

ServerHello                 Β→Α           Rand B , SID, Choice 

Certificate                   Β→Α           Cert B  

KeyExchange            Α→Β            Δ
BK (PMS) 

ClientFinished           Α→Β            E Clientkey (ClientFinish) 

ServerFinished           Β→Α            E ServerKey(ServerFinish) 

ClientHello2             Α→Β            Rand A , SID 

ServerHello2              Β→Α            Rand B , SID, Choice 

ServerFinished2         Β→Α            E ServerKey(ServerFinish2)  

ClientFinished2          Α→Β            E Clientkey (ClientFinish2) 

 

     ην παξαπάλσ, ην Α ππνδειψλεη ηνλ πειάηε θαη ην Β ηνλ εμππεξεηεηή. Οη έμη πξψηεο αληαιιαγέο 

κελπκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ πιήξε δηαπξαγκάηεπζε ηεο cipher θαη ησλ παξακέηξσλ 

αζθαιείαο θαη νη ππφινηπεο γηα ηελ επαλάιεςε κηαο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπ ή γηα ηελ επηθάιπςε ηεο 

ηξέρνπζαο ζπλφδνπ. 

     Σα θξππηνγξαθηθά αξρέηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξσηφθνιιν είλαη ε Ζ(.) (κηα κνλφπιεπξε 

ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ), ε Δ K (.) (κηα θξππηνγξθηθή ζπλάξηεζε ζπκκεηξηθνχ ή αζχκκεηξνπ 

θιεηδηνχ) θαη ε S X (.) (κηα ζπλάξηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο κε αξρέηππν ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ Υ). 

Βαζηθέο πνζφηεηεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ ζην πξσηφθνιιν είλαη ε  Rand X (έλαο ηπραίνο αξηζκφο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην αξρέηππν Υ), ε ListOfChoices (κηα ιίζηα chipper αθνινπζηψλ), ε Choice (κηα 

αθνινπζία chipper), ην SID (έλαο αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζπλφδνπ), ην PMS (πξν-θχξην κπζηηθφ) θαη ην 

Κ X  (ην αξρέηππν ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ ηνπ Υ). Σα ζχλζεηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

πξσηφθνιιν είλαη ηα εμήο: 

 

Cert X  :  X,K X ,S CA (x,K X ) 

ClientKey :  H(A,PMS, Rand A , Rand B ) 

ServerKey :  H(B,PMS, Rand A , Rand B ) 

ClientFinish :  H(“client”,A,B,SID,ListOfChoices,Choice, Rand A , Rand B ,PMS) 

ServerFinish : H(“server”, ,B,SID,ListOfChoices,Choice, Rand A , Rand B ,PMS) 

ClientFinish2 : H(“client”,A,B,SID,ListOfChoices,Choice, Rand A , Rand B ,PMS) 
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ServerFinish2 : H(“server”, ,B,SID,ListOfChoices,Choice, Rand A , Rand B ,PMS) 

 

   H Choice δελ είλαη κφλν κηα αθνινπζία cipher, αιιά πεξηέρεη θαη ην λνχκεξν ηεο έθδνζεο θαη έλαλ 

αιγφξηζκν ζπκπίεζεο. 

    Τπνζέηνπκε ηα αθφινπζα: ν εμππεξεηεηήο ζηέιλεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζηνλ πειάηε κφλν φηαλ ε 

ρεηξαςία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ν εμππεξεηεηήο δελ ζηέιλεη νχηε ServerkeyExchange νχηε Certifica-

teRequest κελχκαηα, ηα Certificate κελχκαηα ηνπ εμππεξεηεηή έρνπλ ην ξφιν ησλ ServeHelloDone 

κελπκάησλ, ν πειάηεο δελ ζηέιλεη νχηε Certificate νχηε CertificateVerify κελχκαηα, ηα ChangeCipher-

Spec κελχκαηα ππνλννχληαη, ππάξρεη κφλν έλα αμφπηζην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ππνδειψλεηαη απφ ην CA, 

ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πξν-θχξησλ κπζηηθψλ είλαη κφλν ε RSA, ην 

πεξηερφκελν έλνο κελχκαηνο νινθιήξσζεο δελ απνηειεί ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ παξακέηξσλ 

αζθαιείαο θαη ησλ κελπκάησλ ρεηξαςίαο πνπ αληαιιάρζεθαλ. Σα νινθιεξσκέλα κελχκαηα πνπ 

αληαιιάρζεθαλ ζε κηα ζχληνκε δηαδηθαζία ρεηξαςίαο ζηέιλνληαη κε ζαθήλεηα. 

 

 

2.ΠΑΡΑΓΟΥΔ  

 

     Τπνζέηνπκε φηη εθηφο απφ αμηφπηζηνπο εληνιείο, ππάξρνπλ θαη αξθεηνί θαθφβνπινη θαη φηη ην 

θξππηνγξθηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηέιεην. Οη αμηφπηζηνη εληνιείο αθνινπζνχλ ην 

πξσηφθνιιν απαθξηβψο ελψ νη θαθφβνπινη ζθνπεχνπλ λα δξάζνπλ ελάληηα ζην πξσηφθνιιν. Οη 

εηζβνιείο  πηζαλψο λα θάλνπλ ηα εμήο: 

 Να θξπθαθνχζνπλ ηα κελχκαηα πνπ ξένπλ ζην δίθηπν. 

 Να πεξηζπιιέμνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κήλπκα. (Παξφιν 

πνπ ν εηζβνιέαο κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη ηελ cipher κφλν αλ μέξεη ην θιεηδί θαη 

δε κπνξεί λα ππνινγίζεη ηηο proimages ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ αλ δελ ηηο γλσξίδεη.) 

 Να εμαπαηήζεη θαη λα ζηείιεη κελχκαηα βαζηζκέλνο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηζπλέιιεμε.(Παξφιν πνπ κπνξεί λα θξππηνγξαθήζεη θαη/ή λα ππνγξάςεη θάηη κφλν 

αλ μέξεη ην θξππηνγξαθηθφ θιεηδί θαη/ή ηελ ππνγξαθή θαη δε κπνξεί λα καληέςεη ηηο 

άγλσζηεο κπζηηθέο αμίεο.) 
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3. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΔΗ 

 
(α) Μονηελοποίηζη μηνςμάηυν 

 
     Πξηλ κνληεινπνηήζνπκε ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζνληαη ζην πξσηφθνιιν, κνληεινπνηνχκε ηηο 

πνζφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηα κελχκαηα. Γειψλνπκε ηηο αθφινπζεο visible sorts θαη ηνπο 

αληαπνθξηλφκελνπο ζ‟απηά θαηαζθεπαζηέο δεδνκέλσλ γη‟απηέο ηηο πνζφηεηεο: 

 

 Principal ππνδειψλεη ηνπο εληνιείο. Τπάξρνπλ δχν εληνιείο: ν εηζβνιέαο πνπ δειψλεηαη 

σο intruder θαη ε αξρή πηζηνπνίεζεο πνπ δειψλεηαη σο ca. Τπνζέηνπκε φηη νη intruder θαη 

ca δελ είλαη πνηέ ίζνη. Σν Rand δειψλεη ηπραίνπο αξηζκνχο. Σν Choice δειψλεη 

αθνινπζίεο cipher. Σν Sid δειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπλφδνπ. Σν ListOfChoices δειψλεη 

ιίζηεο αθνινπζηψλ cipher. Ο ηειεζηήο  _\in_  είλαη ην θαηεγφξεκα ηδηφηεηαο γηα ηηο ιίζηεο. 

 Σν Secret ππνδειψλεη ηηο κπζηηθέο αμίεο πνπ θαζηζηνχλ ην πξν-θχξην κπζηηθφ θαζνιηθά 

κνλαδηθφ θαη λα κε κπνξεί λα καληεπζεί. Σν pms δειψλεη ηα πξν-θχξηα κπζηηθά. 

Γνζκέλσλ δχν εληνιέσλ a,b θαη κηα ηηκή κπζηηθνχ s, έλα πξν-θχξην κπζηηθφ πνπ γελλάηαη 

απφ ηνλ πειάηε a γηα ηνλ εμππεξεηεηή b, δειψλεηαη σο pms(a,b,s). 

 To PubKey δειψλεη ηα δεκφζηα θιεηδηά. Σν δεκφζην θιεηδί ηνπ εληνιέα a δειψλεηαη σο 

k(a). 

 Σν Sig δειψλεη ςεθηαθέο ππνγξαθέο δεπγαξηψλ εληνιέα θαη δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Ζ 

ςεθηαθή ππνγξαθή ελφο δεχγνπο ηνπ εληνιέα b θαη ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ k πνπ έρεη 

ππνγξαθεί απφ ηνλ εληνιέα a, δειψλεηαη σο sig(a,k,b). 

 To Cert δειψλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ δεκνζίσλ θιεηδηψλ. Γνζκέλνπ ηνπ εληνιέα a, ηνπ 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ k θαη ηεο ππνγξαθήο g, ην πηζηνπνηεηηθφ δειψλεηαη σο cert(a,k,g). 

 To Key δειψλεη ηνπο θαηαθεξκαηηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκκεηξηθά θιεηδηά γηα 

λα θξππηνγξαθεζνχλ ηα νινθιεξσκέλα κελχκαηα. Γνζκέλνπ ηνπ εληνιέα a, ελφο πξν-

θχξηνπ κπζηηθνχ pmο θαη δχν ηπραίσλ αξηζκψλ r1,r2, ν θαηαθεξκαηηζκφο απηψλ ησλ 

πνζνηήησλ δειψλεηαη σο k(a,pms,r1,r2). 

 To CFinish δειψλεη ην ClientFinish. Γνζέλησλ δχν εληνιέσλ a,b , κηα ηαπηφηεηα ζπλφδνπ 

i, κηαο ιίζηαο αθνινπζηψλ cipher l, κηαο αθνινπζίαο cipher c, δχν ηπραίσλ αξηζκψλ r1,r2  

θαη ελφο πξν-θχξηνπ κπζηηθνχ s, ην αληίηνηρν ClientFinish δειψλεηαη σο 

cfin(a,b,i,l,c,r1,r2,s). 

 To SFinish δειψλεη ην ServerFinish. Γνζέλησλ δχν εληνιέσλ a,b , κηα ηαπηφηεηα ζπλφδνπ 

i, κηαο ιίζηαο αθνινπζηψλ cipher l, κηαο αθνινπζίαο cipher c, δχν ηπραίσλ αξηζκψλ r1,r2  

θαη ελφο πξν-θχξηνπ κπζηηθνχ s, ην αληίηνηρν ServerFinish δειψλεηαη σο 

sfin(a,b,i,l,c,r1,r2,s). 

 To CFinish2 δειψλεη ην ClientFinish2. Γνζέλησλ δχν εληνιέσλ a,b , κηα ηαπηφηεηα 

ζπλφδνπ i, κηαο ιίζηαο αθνινπζηψλ cipher l, κηαο αθνινπζίαο cipher c, δχν ηπραίσλ 

αξηζκψλ r1,r2  θαη ελφο πξν-θχξηνπ κπζηηθνχ s, ην αληίηνηρν ClientFinish2 δειψλεηαη σο 

cfin2(a,b,i,l,c,r1,r2,s). 

 To SFinish2 δειψλεη ην ServerFinish2. Γνζέλησλ δχν εληνιέσλ a,b , κηα ηαπηφηεηα 

ζπλφδνπ i, κηαο ιίζηαο αθνινπζηψλ cipher l, κηαο αθνινπζίαο cipher c, δχν ηπραίσλ 
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αξηζκψλ r1,r2  θαη ελφο πξν-θχξηνπ κπζηηθνχ s, ην αληίηνηρν ServerFinish2 δειψλεηαη σο 

sfin2(a,b,i,l,c,r1,r2,s). 

 To EncPms δειψλεη ηα πξν-θχξηα κπζηηθά (pre-master secrets) πνπ θξππηνγξαθνχληαη απφ 

ηα δεκφζηα θιεηδηά. Έλα πξν-θχξην κπζηηθφ pms πνπ θξππηνγξαθήζεθε απφ έλα δεκφζην 

θιεηδί k δειψλεηαη σο epms(k,pms). 

 To EncCFin δειψλεη ην ClientFinish πνπ θξππηνγξαθείηαη απφ ζπκκεηξηθά θιεηδηά. Σν 

ClientFinish f πνπ έρεη θξππηνγξαθεζεί απφ ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί k δειψλεηαη σο 

ecfin(k,f). 

 Σν EncSFin δειψλεη ην ServerFinish πνπ θξππηνγξαθείηαη απφ ζπκκεηξηθά θιεηδηά. Σν 

ServerFinish f πνπ έρεη θξππηνγξαθεζεί απφ ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί k δειψλεηαη σο 

esfin(k,f). 

 To EncCFin2 δειψλεη ην ClientFinish2 πνπ θξππηνγξαθείηαη απφ ζπκκεηξηθά θιεηδηά. Σν 

ClientFinish2 f πνπ έρεη θξππηνγξαθεζεί απφ ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί k δειψλεηαη σο 

ecfin2(k,f). 

 Σν EncSFin2 δειψλεη ην ServerFinish2 πνπ θξππηνγξαθείηαη απφ ζπκκεηξηθά θιεηδηά. Σν 

ServerFinish2 f πνπ έρεη θξππηνγξαθεζεί απφ ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί k δειψλεηαη σο 

esfin2(k,f). 

 To Session δεισλεη ηνλ ηεηξαπιαζηαζκφ κηαο αθνινπζίαο cipher, δχν ηπραίσλ αξηζκψλ θαη 

ελφο πξν-θχξηνπ κπζηηθνχ. Έλαο ηεηξαπιαζηαζκφο ηεο αθνινπζίαο cipher c, δχν ηπραίνη 

αξηζκνί r1,r2 θαη έλα πξν-θχξην κπζηηθφ pms, δειψλνληαη σο st(c,r1,r2,pms). 
 

Γηα θάζε θαηαζθεπαζηή δεδνκέλσλ φπσο ν pms, νξίδνληαη επίζεο θαη νη ηειεζηέο πξνβνιήο φπσο 

νη client,server kai secret νη νπνίνη επηζηξέθνπλ νξίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, client(pms(a,b,s))=a, 

server(pms(a,b,s))=b θαη secret(pms(a,b,s))=s. 

     Αθνχ έρνπκε ππνζέζεη φηη ην θξππηνγξαθηθφ καο ζχζηεκα είλαη ηέιεην, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη, δνζκέλσλ δχν δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ, ηα δχν απνηειέζκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ζα είλαη δηαθνξεηηθά. πλεπψο,ρξεζηκνπνηνχκε πέληε δηαθνξεηηθά visible sorts 

Key,CFinish, SFinish, CFinish2, SFinish2 γηα ηα πέληε είδε θηαθεξκαηηζκνχ. Γηα αληίζηνηρν ιφγν, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά visible sorts EncCFin, EncSFin, EncCFin2, EncSFin2 γηα ηα 

ηέζζεξα είδε cipher πνπ θξππηνγξαθνχληαη απφ ηα ζπκκεηξηθά θιεηδηά. 

     Έρνπκε 10 ηειεζηέο (θαηαζθεπαζηέο δεδνκέλσλ) γηα λα δειψζνπκε ηνπο 10 ηχπνπο 

κελπκάησλ. Οη θαηαζθεπαζηέο είλαη νη εμήο: 

 
op ch : Prin Prin Prin Rand ListOfChoices -> Msg 

op sh : Prin Prin Prin Rand Sid Choice        -> Msg 
op ct : Prin Prin Prin Cert                                  -> Msg 
op kx : Prin Prin Prin EncPms                             -> Msg 
op cf : Prin Prin Prin EncCFin                           -> Msg 

op sf : Prin Prin Prin EncSFin                       -> Msg 
op ch2 : Prin Prin Prin Rand Sid                  -> Msg 
op sh2 : Prin Prin Prin Rand Sid Choice -> Msg 

op cf2 : Prin Prin Prin EncCFin2                  -> Msg 
op sf2 : Prin Prin Prin EncSFin2                  -> Msg 
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     Msg είλαη ην visible sort πνπ ππνδειψλεη ηα κελχκαηα. Γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή δεδνκέλσλ  x 

(x=ch,sh,ct,kx,cf,sf,ch2,sh2,sf2,cf2), ην θαηεγφξεκα x πξνζδηνξίδεηαη, ην νπνίν ειέγρεη αλ ην x είλαη 

είλαη πξάγκαηη κήλπκα. Γνζκέλνπ ελφο φξνπ πνπ ππνδειψλεη έλα κήλπκα, νη πξνβνιείο crt,src,dst 

επηζηξέθνπλ ην πξψην,ην δεχηεξν θαη ην ηξίην φξηζκα ηνπ ηχπνπ αληηζηνίρσο θαη νη πξνβνιείο  rand, 

list, choice, sid, cert, epms, ecfin, esfin, ecfin2, esfin2  επηζηξέθνπλ άιια νξίζκαηα αληηζηνίρσο,αλ 

ππάξρνπλ. 

     Σν πξψην, δεχηεν θαη ηξίην φξηζκα θάζε θαηαζθεπαζηή δεδνκέλσλ ελλνεί ηνλ πξαγκαηηθφ 

απνζηνιέα, ηνλ εκθαληδφκελν σο απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε ηνπ αληίζηνηρνπ κελχκαηνο. Σν πξψην 

φξηζκα είλαη κεηά-πιεξνθνξία θαη είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή θαη ζηνλ εληνιέα 

ηνπ κελχκαηνο θαη δε κπνξεί λα ην πιαζηνγξαθήζεη ν εηζβνιέαο. Σα ππφινηπα νξίζκαηα κπνξνχλ λα 

πιαζηνγξαθεζνχλ απφ ηνλ εηζβνιέα. πλεπψο, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη έλα κήλπκα ζην δίθηπν. 

Πξάγκαηη, ν εληνιέαο πνπ ππνδειψλεηαη απφ ην πξψην φξηζκα έρεη ζηείιεη ην κήλπκα. Αλ ην πξψην 

φξηζκα είλαη ν εηζβνιέαο θαη ην δεχηεξν δελ είλαη ν εηζβνιέαο, ηφηε ην κήλπκα έρεη πιαζηνγξαθεζεί 

απφ ηνλ εηζβνιέα. 

     Απηή ε κνληεινπνίεζε ησλ κελπκάησλ καο επηηξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ηδφηεηεο φπσο ην φηη έλα 

κήλπκα πνπ παξαιήθζεθε απφ έλαλ εληνιέα πξάγκαηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ εκθαληδφκελν σο 

απνζηνιέα. Γηα παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε φηη ν εληνιέαο a ιακβάλεη έλα κήλπκα πνπ δειψλεηαη σο 

sf(b2,b1,a,esfin). Αθνχ ηα κελχκαηα δε δηαγξάθνληαη πνηέ απφ ην δίθηπν, ηφηε ην κήλπκα 

sf(b2,b1,a,esfin) πνπ ππάξρεη ζην δίθηπν, πξάγκαηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ b1. 

 

 

(β) Μονηελοποίηζη ηος Γικηύος  

 
     Σν δίθηπν κνληεινπνηείηαη σο έλα ππεξζχλνιν κελπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα απνζήθε πνπ 

ν εηζβνιέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Δπίζεο, ην δίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη σο ε ηδησηηθή κλήκε θάζε 

εληνιέα πνπ ηνπ ππελζπκίδεη λα ζηέιλεη κελχκαηα, ησλ νπνίσλ ην πξψην φξηζκα λα δειψλεη ηνλ 

εληνιέα. Κάζε κήλπκα πνπ έρεη ζηαιεί ή έρεη κπεη ζην δίθηπν έζησ κηα θνξά, ππνηίζεηαη φηη δε κπνξεί 

πνηέ λα δηαγξαθεί γηαηί ν εηζβνιέαο κπνξεί λα αλαπαξάγεη ην κήλπκα επελαιακβαλφκελα, πνξφιν πνπ 

δε κπνξεί λα πιαζηνγξαθήζεη ην πξψην φξηζκα. πλεπψο, αλ ην δίθηπν είλαη άδεην, ζεκαίλεη φηη θαλέλα 

κήλπκα δελ έρεη απνζηαιεί. 

     Ο εηζβνιέαο πξνζπαζεί λα πεξηζπιιέμεη επηά είδε πιεξνθνξηψλ απφ ην δίθηπν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ είλαη ηα πξν-θχξηα κπζηηθά, νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη πέληε είδε cipher. 

     Οη ηπραίνη αξηζκνί, ε ηαπηφηεηα ηεο ζπλφδνπ θαη ηα δεκφζηα θιεηδηά κπνξνχλ εχθνια λα 

ππνθιαπνχλ αθνχ απνζηέιινληαη κε ζαθήλεηα. Αθνχ ηα ζπκκεηξηθά θιεηδηά ClientKeys θαη Serv-

erKeys δελ πεξηιακβάλνληαη πνηέ ζε θαλέλα κήλπκα, δε κπνξνχλ λα ππνθιαπνχλ , εθηφο απφ απηά πνπ 

ππνινγίδνληαη απφ ηα πξν-θχξηα κπζηηθά ηα νπνία γλσξίδεη ν εηζβνιέαο. Όκσο δελ είλαη απαξαίηεην 

ζηνλ εηζβνιέα λα γλσξίδεη ηα ζπκκεηξηθά θιεηδηά.  

     Οη ζπιινγέο ησλ επηά πιεξνθνξηψλ πνπ ππνθιέπηνληαη απφ ην δίθηπν, δειψλνληαη κε ηνπο 

παξαθάησ ηειεζηέο: 

 
op cpms : Network -> ColPms 

op csig : Network -> ColSig 

op cepms : Network -> ColEncPms 

op cecfin : Network -> ColEncCFin 

op cesfin : Network -> ColEncSFin 

op cecfin2 : Network -> ColEncCFin2 
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op cesfin2 : Network -> ColEncSFin2 

 

 

    Σν Network είλαη visble sort πνπ ππνδειψλεη ηα δίθηπα. Σν ColX είλαη visible sort πνπ δειψλεη ηηο 

ζπιινγέο ησλ πνζνηήησλ πνπ δειψλνληαη απφ ηελ visible sort X. 

     Οη ηειεζηέο δειψλνληαη κε εμηζψζεηο. Παξαθάησ θαίλνληαη νη εμηζψζεηο πνπ δειψλνπλ ην cpms.  

 
eq PMS \in cpms(void) = (client(PMS) = intruder) . 

ceq PMS \in cpms(M,NW) = true 

       if (kx?(M) and owner(k(epms(M))) = intruder 
                                  and PMS = pms(epms(M))) . 
ceq PMS \in cpms(M,NW) = PMS \in cpms(NW) 

      if not(kx?(M) and owner(k(epms(M))) = intruder 

                                        and PMS = pms(epms(M))). 
 

     Ζ ζηαζεξά void ππνδειψλεη ηνλ άδεην ζάθν. Ο ηειεζηήο _\in_  είλαη ην θαηεγφξεκα ηδηφηεηαο ησλ 

ζπιινγψλ. Ο ηειεζηήο _,_ ησλ M, NW είλαη ν θαηαζθεπαζηήο δεδνκέλσλ ηνπ ζάθνπ. Ζ πξψηε εμίζσζε 

ελλνεί φηη ην πξν-θχξην κπζηηθφ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ εηζβνιέα, είλαη πάληα δηαζέζηκν ζ‟απηφλ θαη 

θάζε άιιν πξν-θχξην κπζηηθφ δελ αλήθεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Σα κελχκαηα απφ ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ππνθιαπνχλ ηα πξν-θχξηα κπζηηθά είλαη κφλν ηα Certificate κελχκαηα. Αλ ππάξρεη ζην δίθηπν έλα 

Certificate κήλπκα θαη ε cipher ηνπ είλαη θξππηνγξαθεκέλε κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ εηζβνιέα, ηφηε ν 

εηζβνιέαο κπνξεί λα κάζεη ην πξν-θχξην κπζηηθφ ηνπ κελχκαηνο. Απηφ δειψλεηαη ζηε δεχηεξε 

εμίζσζε. Ζ ηξίηε εμίζσζε ιέεη φηη θαλέλα πξν-θχξην κπζηηθφ δε κπνξεί λα ππνθιαπεί απφ θάζε κε-

Certificate κήλπκα θαη θάζε Certificate κήλπκα ηνπ νπνίνπ νη cipher δελ είλαη θξππηνγξαθεκέλεο κε ην 

δεκφζην θιεηδί ηνπ εηζβνιέα. Οη ππφινηπνη ηειεζηέο νξίδνληαη παξνκνίσο. 
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(γ) Μονηελοποίηζη ηυν αξιόπιζηυν ενηολέυν 

 
     Πξηλ κνληεινπνηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αμηφπηζησλ εληνιέσλ, ζα πεξηγξάςνπκε ηηο 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο εμσηεξηθά ηνπ πξσηνθφιινπ. Τπνζέηνπκε φηη ην δίθηπν, νη θαηαζηάζεηο ζπλφδνπ 

καηαμχ ησλ δχν εληνιέσλ, ην ζχλνιν ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ, ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ηαπηνηήησλ ζπλφδσλ θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κπζηηθψλ είλαη παξαηεξήζηκα. Οη 

παξαηεξεηέο δειψλνληαη κε ηνπο ηειεζηέο παξαηήξεζεο ζε CafeOBJ nw, ss, ur, ui θαη us αληηζηνίρσο 

θαη δειψλνληαη σο εμήο: 

 
bop nw : Protocol -> Network 

bop ss : Protocol Prin Prin Sid -> Session 

bop ur : Protocol -> URand 

bop ui : Protocol -> USid 

bop us : Protocol -> USecret 

 

     Σν Protocol είλαη hidden sort πνπ ππνδειψλεη ην ρψξν θαηαζηάζεσλ. Σα URand, USid θαη USecret 

είλαη visible sorts πνπ ππνδειψλνπλ ζχλνια ηπραίσλ αξηζκψλ, ηαπηνηήησλ ζπλφδσλ θαη κπζηηθψλ. 

Έζησ p κηα θαηάζηαζε ηνπ πξσηνθφιινπ. Σν nw(p) δειψλεη ην δίθηπν, ην ur(p) ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηπραίσλ αξηζκψλ, ην ui(p) ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηαπηνηήησλ 

ζπλφδσλ θαη ην us(p) ην ζχλνιν ρξεζηκνπνηνχκελσλ κπζηηθψλ ζηελ θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, έζησ a,b νη 

εληνιείο θαη i κηα ηαπηφηεηα ζπλφδνπ. Σν ss(p,a,b,i) δειψλεη ηελ θαηάζηαζε ζπλφδνπ γηα ηνλ εληνιέα a, 

νπνία αλαγλσξίδεηαη  απ‟ηνλ b κε ηελ ηαπηφηεηα ζπλφδνπ i. 

     Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αμηφπηζησλ εληνιέσλ κνληεινπνηείηαη κε 12 είδε κεηαβάζεσλ. 10 απφ απηά 

αληηζηνηρνχλ ζηελ απνζηνιή ησλ 10 ηχπσλ κελπκάησλ. Σα ππφινηπα 2 αληηζηνηρνχλ ζην ιακβαλφκελν 

κήλπκα απφ ηνλ πειάηε ServerFinished θαη ζην ιακβαλφκελν απφ ηνλ εμππεξεηεηή ClientFinished2 

κήλπκα, αληηζηνίρσο. Σα 12 είδε κεηαβάζεσλ δειψλνληαη κε ηνπο ηειεζηέο ηεο CafeOBJ chello, shello, 

cert, kexch, cfin, sfin, compl, chello2, shello2, sfin2, cfin2 θαη compl2 σο εμήο: 

 
bop chello : Protocol Prin Prin Rand    
                                                                      ListOfChoices ->Protocol 
bop shello : Protocol Prin Rand Sid Choice 

                                                                                             Msg -> Protocol 
bop cert : Protocol Prin Msg Msg                        -> Protocol 
bop kexch : Protocol Prin Secret Msg Msg 

                                                                                            Msg -> Protocol 

bop cfin : Protocol Prin Secret Msg Msg 

                                                                                   Msg Msg -> Protocol 
bop sfin : Protocol Prin Msg Msg Msg Msg 

                                                                                            Msg -> Protocol 
bop compl : Protocol Prin Secret Msg Msg 

                                                                Msg Msg Msg Msg -> Protocol 

bop chello2 : Protocol Prin Prin Secret Rand 

                                                                                            Sid -> Protocol 
bop shello2 : Protocol Prin Rand Msg               -> Protocol 
bop sfin2 : Protocol Prin Msg Msg                      -> Protocol 

bop cfin2 : Protocol Prin Secret Msg Msg 
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                                                                                              Msg -> Protocol 
bop compl2 : Protocol Prin Msg Msg Msg Msg -> Protocol 

 

     Οη 12 ηειεζηέο κεηάβαζεο νξίδνληαη κε εμηζψζεηο. Οη εμηζψζεηο γηα ην cert δειψλνληαη σο εμήο: 

 
op c-cert : Protocol Prin Msg Msg -> Bool 

eq c-cert(P,B,M1,M2) = (M1 \in nw(P) and M2 \in nw(P) 

             and ch?(M1) and sh?(M2) and dst(M1) = B and 
             crt(M2) = B and src(M2) = B and src(M1) = dst(M2) 

             and choice(M2) \in list(M1)) . 
ceq nw(cert(P,B,M1,M2)) 

          = ct(B,B,dst(M2),cert(B,k(B),sig(ca,B,k(B)))) 

          , nw(P) if c-cert(P,B,M1,M2) . 
eq ss(cert(P,B,M1,M2),A2,B2,I2) = ss(P,A2,B2,I2) . 

eq ur(cert(P,B,M1,M2)) = ur(P) . 

eq ui(cert(P,B,M1,M2)) = ui(P) . 

eq us(cert(P,B,M1,M2)) = us(P) . 

ceq cert(P,B,M1,M2) = P if not c-cert(P,B,M1,M2). 

 

     Σν φηη ν εληνιέαο a έζηεηιε ην κήλπκα m1 ζηνλ εληνιέα b, δειψλεηαη απφ ην φηη ην m1 ππάξρεη ζην 

δίθηπν. Σα crt(m1) θαη src(m1) είλαη ίζα κε ην a θαη ην dst(m1) είλαη ίζν κε ην b. Γηα λα ιακβάλεη ν a ην 

κήλπκα m2 απφ ηνλ b, πξέπεη ην m2 λα ππάξρεη ζην δίθηπν έηζη ψζηε ην src(m2) λα είλαη ίζν κε ην b θαη 

ην dst(m2) λα είλαη ίζν κε ην a. Αιιά, ην crt(m2) κπνξεί λα κελ είλαη ίζν κε ην b αιιά κε ηνλ intruder. 

Οη ππφινηπνη ηειεζηέο κεηάβαζεο νξίδνληαη παξνκνίσο. 

 

 

(δ) Μονηελοποίηζη ηος ειζβολέα 
  

     Μέξνο ηνπ εηζβνιέα κνληεινπνηήζεθε σο δίθηπν. Έρνπκε ήδε νξίζεη πνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

ππνθιέςεη ν εηζβνιέαο απφ ην δίθηπν. Θα πεξηγξάςνπκε ζηε ζπλέρεηα ηη ςεπδή κελχκαηα κπνξεί λα 

κεηαδψζεη ν εηζβνιέαο βαζηζκέλνο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππέθιεςε. 

     Έρνπκε 15 είδε κεηαβάζεσλ πνπ δειψλνπλ ηα ςεπδή κελχκαηα ηνπ εηζβνιέα, ηα νπνία δειψλνληαη 

κε 15 ηειεζηέο κεηάβαζεο ζε CafeOBJ. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλζήθε θάζε κεηάβαζεο είλαη φηη ε 

απαξαίηεηε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ εηζβνιέα. 

     Γχν απφ ηνπο ηειεζηέο κεηάβαζεο γηα ηα ςεπδή ServerFinished κελχκαηα, δειψλνληαη σο εμήο: 

 
bop fakeSfin1 : Protocol Prin Prin EncSFin              -> Protocol 
bop fakeSfin2 : Protocol Prin Prin Sid ListOfChoices 

                                                                   Choice Rand Rand Pms -> Protocol  

 

     Οη 15 ηειεζηέο κεηάβαζεο νξίδνληαη κε εμηζψζεηο. Οη παξαθάησ εμηζψζεηο δειψλνπλ ηηο εμηζψζεηο 

γηα ην fakeSfin2: 

 
op c-fakeSfin2 : Protocol Prin Prin Sid ListOfChoices 

                          Choice Rand Rand Pms -> Bool 

eq c-fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS) 

   = PMS \in cpms(nw(P)) . 



 56 

ceq nw(fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS)) 

    = sf(intruder,B,A,esfin(k(B,PMS,R1,R2), 

         sfin(A,B,I,L,C,R1,R2,PMS))) , nw(P) 

    if c-fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS) . 

eq ss(fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS),B2,A2,I2) 

   = ss(P,B2,A2,I2) . 

eq ur(fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS)) = ur(P) . 

eq ui(fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS)) = ui(P) . 

eq us(fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS)) = us(P) . 

ceq fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS) 

    = P if not c-fakeSfin2(P,B,A,I,L,C,R1,R2,PMS) . 

 

Οη ππφινηπνη ηειεζηέο κεηάβαζεο νξίδνληαη αληηζηνίρσο. 

 

 

 

 

 

4. ΑΝΑΛΤΖ 

 
(α) Δπαληθεςμένερ ιδιόηηηερ 

 
     Αο δψζνπκε πξψηα ηηο αλεπίζεκεο πεξηγξαθέο ησλ επαιεζεπκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπ πξσηνθφιινπ. 

 Σα πξν-θχξηα κπζηηθά δε κπνξνχλ λα δηαξεχζνπλ. 

 Αλ έλαο αμηφπηζηνο πειάηεο ιάβεη έλα ServerFinished κήλπκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

πξσηφθνιιν θαη θαίλεηαη λα έρεη ζηαιεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή, ηφηε πξάγκαηη πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ εμππεξεηεηή. 

 Αλ έλαο αμηφπηζηνο πειάηεο ιάβεη έλα ServerFinished2 κήλπκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

πξσηφθνιιν θαη θαίλεηαη λα έρεη ζηαιεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή, ηφηε πξάγκαηη πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ εμππεξεηεηή. 

 Αλ έλαο αμηφπηζηνο πειάηεο ιάβεη έλα ServerHello κήλπκα, έλα Certificate κήλπκα θαη έλα 

ServerFinished κήλπκα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πξσηφθνιιν θαη θαίλεηαη λα έρνπλ ζηαιεί απφ 

έλαλ εμππεξεηεηή, ηφηε ηα ServerHello θαη Certificate κελχκαηα, πξάγκαηη πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

εμππεξεηεηή. 

 Αλ έλαο αμηφπηζηνο πειάηεο ιάβεη έλα ServerHello2 κήλπκα θαη έλα ServerFinished2 κήλπκα 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πξσηφθνιιν θαη θαίλεηαη λα έρνπλ ζηαιεί απφ έλαλ εμππεξεηεηή, ηφηε 

ην ServerHello2 κήλπκα, πξάγκαηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή. 

 

     Σα πξν-θχξηα κπζηηθά είλαη νη πην ζεκειηψδεηο παξάκεηξνη ζην πξσηφθνιιν γηαηί φιεο νη 

παξάκεηξνη αζθαιείαο ππνινγίδνληαη βαζηδφκελνη ζ‟απηά. Ζ πξψηε ηδηφηεηα εμαζθαιίδεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ πξσηνθφιινπ φηη νη παξάκεηξνη αζθαιείαο είλαη πξάγκαηη κπζηηθέο. Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα 

εγγπάηαη φηη φηαλ έλαο πειάηεο δηαπξαγκαηεχεηαη κηα αθνινπζία cipher θαη ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο 

κε ηνλ αληίζηνηρν εμππεξεηεηή κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο ρεηξαςίαο, ν εμππεξεηεηήο έρεη 

πξάγκαηη ζπκθσλήζεη κ‟απηά. Ζ ηξίηε ηδηφηεηα εγγπάηαη φηη φηαλ έλαο πειάηεο δηαπξαγκαηεχεηαη κηα 

αθνινπζία cipher θαη ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο κε ηνλ αληίζηνηρν εμππεξεηεηή κέζσ κηαο ζχληνκεο 
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δηαδηθαζίαο ρεηξαςίαο, ν εμππεξεηεηήο έρεη πξάγκαηη ζπκθσλήζεη κ‟απηά. Ζ ηέηαξηε ηδηφηεηα εγγπάηαη 

φηη φηαλ έλαο πειάηεο δηαπξαγκαηεχεηαη κηα αθνινπζία cipher θαη ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο κε ηνλ 

αληίζηνηρν εμππεξεηεηή κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο ρεηξαςίαο, ε αθνινπζία cipher θαη 

θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή. Ζ πέκπηε ηδηφηεηα 

εγγπάηαη φηη φηαλ έλαο πειάηεο δηαπξαγκαηεχεηαη κηα αθνινπζία cipher θαη ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο 

κε ηνλ αληίζηνηρν εμππεξεηεηή κέζσ κηαο ζχληνκεο δηαδηθαζίαο ρεηξαςίαο, ε αθνινπζία cipher θαη 

θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο αζθαιείαο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή. 

     Οη ηδηφηεηεο έρνπλ κνληεινπνηεζεί σο φξνη ζε CafeOBJ ψζηε λα επαιεζεπζνχλ επηζήκσο. Ζ πξψηε 

ηδηφηεηα δειψλεηαη ζε CafeOBJ σο εμήο: 

 
op inv1 : Protocol Pms -> Bool 

eq inv1(P,PMS) = (PMS \in cpms(nw(P)) implies 

   (client(PMS) = intruder or server(PMS) = intruder)) . 

 

Ο φξνο ιέεη φηη αλ έλα πξν-θχξην κπζηηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ εηζβνιέα, ηφηε έρεη παξαρζεί απφ ηνλ 

εηζβνιέα ή ην έρεη παξάμεη ν πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλφδνπ κε ηνλ εηζβνιέα. Απηφ 

ππαγνξεχεη φηη ν εηζβνιέαο δε κπνξεί λα απνθηήζεη θαλέλα πξν-θχξην κπζηηθφ αλ δελ έρεη εκπιαθεί 

ζηε ζχλνδν. 

     Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα δειψλεηαη ζε CafeOBJ σε εμήο: 

 
op inv2 : Protocol Prin Prin Prin Rand Rand 

                                ListOfChoices Choice Sid Secret -> Bool 

eq inv2(P,A,B,B1,R1,R2,L,C,I,S) 

        = (not(A = intruder) and 
               sf(B1,B,A,esfin(k(B,pms(A,B,S),R1,R2), 

                      sfin(A,B,I,L,C,R1,R2,pms(A,B,S)))) \in nw(P) 
               implies 
               sf(B,B,A,esfin(k(B,pms(A,B,S),R1,R2), 
                      sfin(A,B,I,L,C,R1,R2,pms(A,B,S)))) \in nw(P)) . 

 

Ο φξνο ιέεη φηη αλ έλαο αμηφπηζηνο πειάηεο- δειαδή ν πειάηεο δελ είλαη εηζβνιέαο -ιάβεη έλα Server-

Finished κήλπκα πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζηαιεί απφ έλαλ εμππεξεηεηή- δειαδή ν πξαγκαηηθφο 

απνζηνιέαο Β1 κπνξεί λα είλαη ν εηζβνιέαο - πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην πξσηφθνιιν θαη ρξεζηκνπνηεί 

έλα πξν-θχξην κπζηηθφ  παξαγφκελν απφ ηνλ πειάηε γηα ηνλ εμππεξεηεηή, ηφηε ην κήλπκα πξάγκαηη 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή. 

     Υξεηαδφκαζηε αθφκα 13 ηδηφηεηεο γηα λα απνδείμνπκε ηηο 5 θχξηεο ηδηφηεηεο. Πέληε απφ ηηο ηδηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο, έρνπλ απνδεηρζεί κε αλάιπζε θαηά πεξίπησζε κε 

άιιεο ηδφηεηεο θαη νη ππφινηπεο απνδεθλχνληαη κε επαγσγή ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβάζεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη. 

 

 

(β) Δπαλήθεςζη 
 

     Πεξηγξάθνπκε ην Proof Score γηα ην inv2. Γειψλνπκε ηνλ ηειεζηή πνπ ππνδειψλεη ην βαζηθφ ηχπν 

γηα λα απνδείμνπκε ζε θάζε επαγσγηθή πεξίπησζε σο εμήο: 
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op istep2 : Prin Prin Prin Rand Rand ListOfChoices 

                                                                       Choice Sid Secret -> Bool 

eq istep2(A,B,B1,R1,R2,L,C,I,S) 

        = inv2(p,A,B,B1,R1,R2,L,C,I,S) 
        implies inv2(p’,A,B,B1,R1,R2,L,C,I,S) . 

 

Σα  p, p‟  είλαη ζηαζεξέο hidden sort Protocol. Σν p ππνδειψλεη κηα απζαίξεηε θαηάζηαζε θαη ην p‟ 

είλαη ε επφκελε θαηάζηαζε ηεο p. 

     Σα sfin1,sfin2,sfin3 έζησ φηη είλαη νη αθφινπζνη ηχπνη αληηζηνίρσο : 

 
sf(intruder,b10,a10,esfin(k(b10,pms10,r10,r20), 

                             sfin(a10,b10,i10,l10,c10,r10,r20,pms10))) 
sf(b1,b,a,esfin(k(b,pms(a,b,s),r1,r2), 

                         sfin(a,b,i,l,c,r1,r2,pms(a,b,s)))) 

sf(b,b,a,esfin(k(b,pms(a,b,s),r1,r2), 

                      sfin(a,b,i,l,c,r1,r2,pms(a,b,s)))) 

 

φπνπ φιεο νη ζηαζεξέο εθηφο απφ ηελ intruder δειψλνπλ απζαίξεηεο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ sorts. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα r1,r2,r10,r20 δειψλνπλ απζαίξεηεο ζηαζεξέο ηεο visible sort Rand. 

     Αο ζεσξήζνπκε ηελ επαγσγηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ηειεζηήο κεηάβαζεο fakeSfin2 δηαηεξεί ην 

inv2. Όηαλ ε απνηειεζκαηηθή ζπλζήθε ηνπ fakeSfin2 είλαη true, ε πεξίπησζε δηαηξείηαη ζηηο παξαθάησ 

5 ππνπεξηπηψζεηο: 

 

1. (sfin1≠sfin2) (sfin1≠sfin3) 

2. (sfin1≠sfin2)  (sfin1= sfin3) 

3. (sfin1= sfin2)   (b= intruder) 

4. (sfin1= sfin2)   (b≠ intruder)   (a=intruder) 

5. (sfin1= sfin2)   (b≠ intruder)   (a≠intruder)_ 

 

Οη πξψηεο 4 ππνπεξηπηψζεηο δε ρξεηάδνληαη θαλέλα επηπιένλ θαηεγφξεκα γηα λα εληζρχζεη ηελ 

επαγσγηθή ππφζεζή ηνπο αιιά ε πέκπηε ππνπεξίπησζε ρξεηάδεηαη ην inv1 γηα λα εληζρχζεη ηελ 

επαγσγηθή ηνπ ππφζεζε. 

     Γείρλνπκε ην απνδεηθηηθφ κνλνπάηη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πέκπηε ππνπεξίπησζε: 

 
open ISTEP 

-- arbitrary objects 

  ops a10 b10 : -> Prin .              op i10 : -> Sid . 
  op l10 : -> ListOfChoices .    op c10 : -> Choice . 
  ops r10 r20 : -> Rand .              op pms10 : -> Pms . 

-- assumptions 

  eq pms(a,b,s) \in cpms(nw(p)) = true . 
  -- 
  eq b1 = intruder . eq r10 = r1 . eq i10 = i . 

  eq l10 = l . eq c10 = c . eq pms10 = pms(a,b,s) . 
  eq r20 = r2 . eq a10 = a . eq b10 = b . 
  -- 
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  eq (b = intruder) = false . eq (a = intruder) = false . 
-- successor state 

  eq p’ = fakeSfin2(p,b10,a10, 
                                              i10,l10,c10,r10,r20,pms10) . 
-- check if the predicate is true. 

  red inv1(p,pms(a,b,s)) 
            implies istep2(a,b,b1,r1,r2,l,c,i,s) . 
close 

 

ηαζεξέο φπσο νη r1,r2 νη νπνίεο δε δειψλνληαη ζ‟απηή ηελ απφδεημε, δειψλνληαη ζε έλα module, έζησ 

INV, πνπ εηζάγεηαη απφ ην ISTEP. Ζ πξψηε εμίζσζε ζεκαίλεη φηη ε απνηειεζκαηηθή ζπλζήθε είλαη true 

θαη ε δεχηεξε, δηακέζνπ ηεο δέθαηεο, ζεκαίλεη φηη ην sfin1 είλαη ίζν κε ην sfin2. Ζ ηζφηεηα sfin1=sfin2 

κπνξεί λα αλαρζεί απφ ηηο 9 εμηζψζεηο κε αλαγξαθή αιιά νη 9 εμηζψζεηο δε κπνξνχλ λα αλαρζνχλ απφ 

ηε κία κε αλαγξαθή. Γη‟απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 9 εμηζψζεηο. ‟απηφ ην απνδεηθηηθφ πέξαζκα, ην 

inv1(p,pms(a,b,s)) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρχζεη ηελ επαγσγηθή ππφζεζε inv2(p,a,b,b1,r1,r2,l,c,i,s). 

 

(γ) ςμπεπάζμαηα 

 
     ην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα κνληεινπνηεζνχλ θαη λα επαιεζεπζνχλ θάπνηεο 

ηδηφηεηεο ηνπ πξσηνθφιινπ ρεηξαςίαο ηνπ SSL ρξεζηκνπνηψληαο ηελ CafeOBJ/ ΠΜ Method θαη ηε 

δηαδηθαζία ησλ Proof Scores.  

      χκθσλα κε ηε ζχληνκε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πξσηνθφιινπ ρεηξαςίαο φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ 5, επαιεζεχζακε φηη έλα ServerFinished2 κήλπκα πξνρσξά ζε έλα ClientFin-

ished2 κήλπκα. Γειαδή φηη κηα ζχλνδνο αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ server θαη client, ηεξκαηίδεηαη 

κφλν αθνχ ηα κελχκαηα έρνπλ αληαιαρζεί αζθαιψο θαη αθνχ θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα 

ηελ επηηπρή αληαιιαγή κελπκάησλ. Δπίζεο επαιεζεχζακε φηη νη πέληε ηδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηζρχνπλ ζην πξσηφθνιιν φπνπ έλα ClientFinished2 κήλπκα πξνρσξά ζε 

έλα ServerFinished2 κήλπκα.  

     Γελ επεθηαζήθακε ζηελ απφδεημε φισλ ησλ ηδηνηήησλ ιφγσ ηνπ φηη ηα Proof Scores ηεο κεζφδνπ 

CafeOBJ/ΠΜ  έρνπλ ηελ επειημία λα πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζε θάζε κηθξή αιιαγή ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο επεηεχρζε κε ηα φζα κειεηήζεθαλ κέρξη ζηηγκήο. 

     Μηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε είλαη λα πηζηνπνηεζνχλ θαη άιια ππν-πξσηφθνιια ηνπ SSL, 

φπσο ην Alert protocol. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 2: ΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ e-government 
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     Δθηφο απφ ηε κνληεινπνηήζε ηνπ πξσηνθφιινπ ρεηξαςίαο ηνπ SSL πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ λα κνληεινπνηήζνπκε ζε CafeOBJ/ΠΜ θαη έλα απιφ γεληθφ 

κνληέιν e-government φπσο ε δημόζια διοίκηζη. Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο  αιγεβξηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ηνκέα, ηνλ θαζηζηά πην πεξίπινθν αιιά κεηψλεη ηηο ειιείςεηο θαη ηα ζθάικαηα. 

 

1. Ο ΣΟΜΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

     Με ηνλ φξν Γημόζια Γιοίκηζη ελλννχκε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα. 

Γειαδή, δξαζηεξηφηεηεο λνκνζεηηθέο, θνξνινγηθέο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, 

ππεξεζίεο κεηαλάζηεπζεο, εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, δηεζλνχο βνήζεηαο θαη δηαρείξεζεο θπβεξλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ Γημόζια Γιοίκηζη απνηειεί  ην ζχλνιν κέζσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ησλ πνιηηψλ 

ελφο θξάηνπο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε κηαο Υψξαο απνηειεί κέξνο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Τπφ ηελ επξεία έλλνηα ε Γεκνζηα Γηνίθεζε πεξηιακβάλεη δχν  

επηκέξνπο έλλνηεο, απηή ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο θαη "ππφ ζηελή έλλνηα" απηή ηεο Γηνίθεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ππφ ηε ζηελή έλλνηα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ φξσλ ε Κπβέξλεζε δηαθέξεη ηεο Γηνίθεζεο 

ζην φηη θηλείηαη κε απφιπηε (λφκηκε) πξσηνβνπιία θαη είλαη απηή πνπ ραξάζζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, ελψ ε δεχηεξε πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο ζέιεζεο. 

Γεκφζηα Γηνίθεζε πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο Υψξεο ηνπ θφζκνπ, αλεμάξηεηα ηνπ πνιηηεχκαηφο ησλ. 

 

     Θα κειεηήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο έλα ζχλνιν νληνηήησλ (entities), 

ζπλαξηήζεσλ-ιεηηνπξγηψλ (functions), γεγνλφησλ (events) θαη ζπκπεξηθνξψλ (behaviors). 

     Χο ονηόηηηα αληηιακβαλφκαζηε θάηη πνπ αθφκα θη αλ ππνζηεί αιιαγέο, δε κεηαβάιιεηαη ε 

ππφζηαζή ηνπ θαη παξακέλεη ην ίδην. Οληφηεηεο ζηνλ θπζηθφ θφζκν ηνπ ηνκέα δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη νη Κνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηνπο λφκνπο, ηα δηθαζηήξηα πνπ ηνπο 

εθαξκφδνπλ θαη νη πνιίηεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο παξαπάλσ. 

     Χο ζςνάπηηζη ζεσξνχκε κηα καζεκαηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία αλ εθαξκνζηεί ζε έλα φξηζκα, 

παξάγεη έλα απνηέιεζκα. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο εμήο ζπλαξηήζεηο ζηνλ ηνκέα δεκφζηαο 

δηνίθεζεο : 

- Έγγξαθα ιεηηνπξγίαο: Σα έγγξαθα δεκηνπξγνχληαη, επεμεξγάδνληαη, δηαβάδνληαη, 

αληηγξάθνληαη θαη κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο. 

                  Operation_Doc: Agent x Action x Document → Document 

- Έγγξαθα έγθξηζεο: Οη θνξείο κπνξνχλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ, αλαγλψζνπλ, αληηγξάςνπλ 

πνηθηινηξφπσο θαη λα ηα δηαλέκνπλ κεηαμχ ηνπο. 

                       Authorisation_Doc: Agent x Action x Agent x Document → Document 
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     Σα νξίζκαηα ζηηο παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο είλαη ηα: 

- Agent: φιεο νη νληφηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 

- Action: δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, αλάγλσζε, αληηγξαθή, αλαδήηεζε, δηαλνκή 

- Document: έγγξαθν λφκνπ, θφξκεο ζπκπιήξσζεο, αηηήζεηο, παξάπνλα, απαληήζεηο. 

 

     Χο ζςμπεπιθοπά αληηιακβαλφκαζηε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

αθνινπζία δξάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή ηε ζέζπηζή ηνπ. 

     Χο γεγονόρ ζεσξνχκε θάηη πνπ ελεξγνπνηεί ή ελεξγνπνηείηαη απφ κηα ελέξγεηα θαη πηζαλά αιιάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά. Πηζαλά γεγνλφηα είλαη ηα εμήο: «Ο λφκνο (δελ) πέξαζε», «Πνιίηεο παξέβεη ην λφκν», 

«Πνιίηεο εθάξκνζε κηα παξερφκελε δεκφζηα ππεξεζία». 

 

 

2. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

Δ  CafeOBJ 

 

     Ονηόηηηερ 

     Σαμηλνκήζακε πξνεγνπκέλσο ηηο νληφηεηεο ζε ηξία είδε: ηνπο θαηαζθεπαζηέο λφκσλ (LawMaker), 

ηνπο εθαξκνγείο λφκσλ (LawImplement) θαη ηνπο πνιίηεο (Citizen).Οη παξαπάλσ ζα θαινχληαη 

θνξείο(Actor) θαη ζε θάζε έλαλ θνξέα νθείινπκε λα απνδψζνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο 

φπσο: ην φλνκά ηνπ (ActorName), ηελ θαηάζηαζή ηνπ (ActorStatus), ηνλ ηχπν ηνπ (ActorType), ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (OperationSet) θαη ην γηα πνηεο δξάζεηο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο (Authorization-

Set).  Ζ απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ ζε CafeOBJ είλαη ε εμήο: 

 

mod! ACTOR { 

pr(EQL + NAME + ACTORSTATUS + ACTORTYPE + AUTHORIZATIONSET + OP-

ERATIONSET ) 

[Actor] 

op mk-actor : ActorName ActorStatus ActorType OperationSet Au-

thorizationSet -> Actor 

op actorname : Actor -> ActorName 

op actorstatus : Actor -> ActorStatus 

op actortype : Actor -> ActorType 

op operationrecord : Actor -> OperationSet 

op authorizationset : Actor -> AuthorizationSet 

 

-- 

 

var AN : ActorName 

var AS : ActorStatus 
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var AT : ActorType 

var OS : OperationSet 

var AUS : AuthorizationSet 

 

-- 

 

eq actorname(mk-actor(AN,AS,AT,OS,AUS )) = AN . 

eq actorstatus(mk-actor(AN,AS,AT,OS,AUS)) = AS . 

eq actortype(mk-actor(AN,AS,AT,OS,AUS))= AT . 

eq operationrecord(mk-actor(AN,AS,AT,OS,AUS))=OS. 

     eq authorizationset(mk-actor(AN,AS,AT,OS,AUS))=AUS. 

         

} 

 

mod! ACTORTYPE { 

pr(EQL) 

[ActorType] 

ops lawmaker lawimplement citizen : -> ActorType 

eq (lawmaker = lawimplement) = false. 

eq (lawmaker = citizen) = false. 

eq (lawimplement = citizen) = false. 

} 

 

     ςναπηήζειρ  

     Δπίζεο, ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξίζακε δχν ζπλαξηήζεηο: Operation_Doc θαη 

Authorisation_Doc. Σα νξίζκαηα ησλ δχν ζπλαξηήζεσλ είλαη ηα Agent, Document θαη Action. Ζ 

κνληεινπνίεζε ηνπ Agent είλαη ε κνληεινπνίεζε ησλ θνξέσλ (Actor) πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Αο 

κνληεινπνηήζνπκε ινηπφλ θαη ηα Document θαη Action. 

     ην Document απνδίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά DocName(φλνκα ηνπ εγγξάθνπ), ActorName(φλνκα 

ηνπ θνξέα ηνπ εγγξάθνπ), DocStatus(ε θαηάζηαζε ηνπ εγγξάθνπ), DocType(ν ηχπνο ηνπ εγγξάθνπ), 

Info(πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ), OperationList(ε ιεηηνπξγία πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζην έγγξαθν) θαη 

AuthRecord(ηα δηθαηψκαηα κεηαβίβαζεο ηνπ εγγξάθνπ κεηαμχ ησλ θνξέσλ). 

     Σν Action έρεη ηηο ηδηφηεηεο Create(δεκηνπξγία), Edit(επεμεξγαζία), Read(αλάγλσζε), 

Copy(αληηγξαθή), Search(αλαδήηεζε) θαη Distribute(δηαλνκή). 

     Ζ απεηθφληζε ζε CafeOBJ είλαη ε εμήο: 

 

mod! DOCUMENT { 

pr(EQL + DOCUMENTSTATUS + NAME + DOCUMENTTYPE + 

INFORMATION + AUTHORIZATIONLIST + OPERATIONLIST) 

[Document] 

     op mk-document : DocName ActorName DocStatus DocType 

                      Info OperationList AuthRecord 

                                           -> Document 
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op _=_ : Document Document -> Bool 

-- 

op docname : Document -> DocName 

op doccreator : Document -> ActorName 

op docstate : Document -> DocStatus 

op doctype : Document -> DocType 

op docinfo : Document -> Info 

op doctrace : Document -> OperationList 

op authrecord : Document -> AuthRecord 

} 

 

mod! OPERATION { 

pr(EQL) 

[Operation] 

ops create edit read copy search distribute: 

                                       -> Operation 

} 

    

     Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ νξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ. ηφρνο καο 

είλαη λα θαηαγξάςνπκε πνηνο εθάξκνζε ηε δξάζε θαη πψο απηή επηδξά ζην έγγξαθν. Ζ δνκή 

δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ δεχγνπο πιεξνθνξηψλ είλαη ε εμήο: 

 

-- used for describing document trace 

-- and operation record 

 

mod! PAIR(M :: TRIV, N :: TRIV) { 

pr(EQL) 

[Pair] 

 

op [_,_] : Elt.M Elt.N -> Pair 

op left : Pair -> Elt.M 

op right : Pair -> Elt.N 

 

var P : Pair 

vars X1 X2 : Elt.M 

vars Y1 Y2 : Elt.N 

 

eq left([X1, Y1]) = X1 . 

eq right([X1, Y1]) = Y1 . 

eq ([X1, Y1] = [X2, Y2]) = (X1 = X2) and (Y1 = Y2) . 

} 

 

-- used for describing actor authorization 

-- and document authorization record 
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mod! TPAIR( M :: TRIV, N :: TRIV, O :: TRIV ) { 

pr(EQL) 

[TPair] 

op < _, _, _ > : Elt.M Elt.N Elt.O -> TPair 

op hed : TPair -> Elt.M 

op mid : TPair -> Elt.N 

op lst : TPair -> Elt.O 

 

var P : TPair 

vars X1 X2 : Elt.M 

vars Y1 Y2 : Elt.N 

vars Z1 Z2 : Elt.O 

 

eq hed( < X1, Y1, Z1 > ) = X1 . 

eq mid( < X1, Y1, Z1 > ) = Y1 . 

eq lst( < X1, Y1, Z1 > ) = Z1 . 

eq ( < X1, Y1, Z1 > = < X2, Y2, Z2 > ) 

= ( X1 = X2 ) and ( Y1 = Y2 ) and ( Z1 = Z2 ) . 

} 

 

     Βαζηδφκελνη ζηνπο παξαπάλσ ηχπνπο δεδνκέλσλ, κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην ζχζηεκα δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζ‟απηφ. Μπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε σο 

Παξαηεξήζηκν χζηεκα Μεηάβαζεο. Σν κνληεινπνηνχκε σο κηα hidden sort PA. Τπάξρνπλ δχν 

παξαηεξεηέο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ νληνηήησλ Actor θαη Document θαη νη ζπλαξηήζεηο Opera-

tion_Doc θαη Authorization_Doc απνηεινχλ ηηο ζπλαξηήζεηο κεηάβαζεο ηνπ ΠΜ. Σν ζχζηεκα 

πεξηγξάθεηαη ζε CafeOBJ σο εμήο: 

 

mod* PA { 

pr (ACTOR + DOCUMENT + OPERATION) 

pr (EQL) 

*[System]* 

-- any initial state 

op init : -> System 

-- observations in PA System 

bop actor : System ActorName -> Actor 

bop document : System DocName -> Document 

-- actions 

bop authorize : System ActorName ActorName 

DocName Operation -> System 

bop operate : System ActorName DocName 

Operation -> System 

} 
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     Γεγονόηα 

     ηα παξαπάλσ, ε init απνηειεί ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπνζέηνπκε φηη ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έλαο απζαίξεηνο θνξέαο, έζησ Α, έρεη θαηάζηαζε exiting, ηχπν citizen θαη 

ηα Operation θαη AuthRecord είλαη θελά. Έλα απζαίξεην έγγξαθν, έζησ D, ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 

είλαη λφκνο(lawdoc), έρεη πεξηερφκελν law θαη πξνηείλεηαη απφ κηα θνηλνβνπιεπηηθή 

επηηξνπή(committee). 

 

-- initial state 

eq actor(init,A)=mk-actor(A,exiting,citizen,em-os,em-au). 

eq document(init, D)=mk-document(D,committee,idled,lawdoc,  

                                       law,nil-os,nil-au). 

 

     Ζ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ(ζπλαξηήζεηο κεηάβαζεηο) ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε αιιάδεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο ηηκέο ησλ παξαηεξεηψλ. Χο γεγνλφο, ιακβάλνπκε ηηο 

απνηειεζκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπλαξηήζεσλ. Οη απνηειεζκαηηθέο ζπλζήθεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο 

παξαθάησ εμηζψζεηο: 

 

-- effective condition of authorize 

   op c-authorize: System ActorName ActorName DocName Operation 

                                                          -> Bool 

   eq c-authorize(S,A1,A2,D,O) 

                 =actorstatus(actor(S,A1))=exiting 

                 and actorstatus(actor(S,A2))=exiting 

                 and ((A1=doccreator(document(S,D))) 

                 or(<D,O,A1>/in authorizationset(actor(S,A1)))). 

-- effective condition of operate 

   op c-operate : System ActorName DocName Operation -> Bool 

   eq c-operate(S,A,D,O) 

                =<D,O,A>/in authorizationset(actor(S,A)) 

                and (docstate(document(S,D))=idled)or(O=creat). 

 

     ςμπεπιθοπά 

     Μηα αθνινπζία εθαξκνγψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάβαζεο ζην ζχζηεκα PA απνηειεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

open PA 

ops applicant officer: -> ActorName. 

op application: -> DocName. 

op s: -> System. 

  eq s=operate (authorize (authorize (operate (init ,applicant ,  

                application,create),applicant, officer, 

                application,read),applicant, officer,application,  
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                edit),officer, application, edit). 

close 

 

     Ο παξαπάλσ θψδηθαο κε ηελ εληνιή open, αλνίγεη ην module PA. Τπνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ δχν 

θνξείο, έζησ applicant θαη officer, θαη έλα έγγξαθν application. Γνζκέλεο κηαο απζαίξεεο θαηάζηαζεο 

s, μεθηλά κηα εθαξκνγή ππεξεζίαο. Αιιεπάιιειεο εθαξκνγέο ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάβαζεο 

πεξηγξάθνπλ κηα ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 

3.Παπάδειγμα: ΑΗΣΖΖ ΠΟΛΗΣΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ 

 

     Έλα ζχζηεκα e-government απνζθνπεί θπξίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Σν κνληέιν 

πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ, εκπιέθεη κηα Δηζαγγειηθή Αξρή θαη έλαλ πνιίηε, νη νπνίνη ζπλαιιάζζνληαη 

θαη αιιειεπηδξνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ ψζηε λα απνθηήζεη ν δεχηεξνο(citizen) ην πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ 

κεηξψνπ(document) απφ ηνλ πξψην(lawenforcer). Οη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη λα 

ηειεηψζεη ε ζπλαιιαγή είλαη νη εμήο: 

1. Δθαξκνγή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο: ν πνιίηεο αηηείηαη ηελ απφθηεζε ηνπ εγγξάθνπ. 

2. Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο: ε Δηζαγγειηθή Αξρή ιακβάλεη ηελ αίηεζε ηνπ πνιίηε θαη 

δεηά-αλ ρξεηάδεηαη- ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα. 

3. Δπηβεβαίσζε ηεο αμηνιφγεζεο: ε Δηζαγγειηθή Αξρή επηβεβαηψλεη φηη έρεη φια ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηα έρεη, επηζηξέθεη ζηε δξάζε 2. 

4. Κνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο: ε Δηζαγγειηθή Αξρή ελεκεξψλεη ηνλ πνιίηε γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο αίηεζήο ηνπ. 

5. Δθηέιεζε απφθαζεο: ε Δηζαγγειηθή Αξρή απνζηέιιεη ην έγγξαθν ζηνλ πνιίηε. 

    ρεκαηηθά, ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη σο εμήο: 
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     Οη βαζηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία CafeOBJ/ΠΜ κνληέινπ γηα 

ηελ παξαπάλσ ζπλαιιαγή είλαη : 

Για ηο έγγπαθο: 

DocName: φλνκα εγγξάθνπ πνπ απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

DocType: ηχπνο ηνπ εγγξάθνπ πνπ κπνξεί λα είλαη αίηεζε ηνπ πνιίηε, έληππν απφθαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα πνπ δεηήζεθαλ 

Actor: ν δεκηνπξγφο ηνπ εγγξάθνπ 

Info: πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ 

DTrace: δεχγνο θνξέα-εγγξάθνπ γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχ 

Doc: έγγξαθν ζην νπνίν βαζηδφκαζηε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ εγγξάθνπ 

Dlabel: θαηάζηαζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ κπνξεί λα είλαη applied, evaluated, confirmed, notified, accepted, 

unsatisfied, executed 

DocAuth: ιίζηα πνπ ππνδεηθλχεη πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θάλεη ηη 

Ο θαηαζθεπαζηήο mk-doc(N:Dname, T:Dtype, DC:Actor, DI:Info, 

DT:Dtrace, R:Doc, DL:Dlabel, DA:DocAuth) 

 

 

Αξρή 

Δθαξκνγή ππεξεζίαο θαη 

έγγξαθα αίηεζεο 

Σα έγγξαθα αίηεζεο αξθνχλ 

Ναη 

Αμηνιφγεζε αίηεζεο 

Όρη 

Δπηβεβαίσζε αίηεζεο 

Δλεκέξσζε πνιίηε 

Απνζηνιή πηζηνπνηεηηθνχ 

Θεηηθή απάληεζε 

Αξλεηηθή 

απάληεζε 
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Για ηον θοπέα (Δηζαγγειηθή Αξρή ή πνιίηεο) : 

ActorName: φλνκα πνπ απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ θνξέα 

ActorStatus: πηζαλέο θαηαζηάζεηο ζην θνξέα handling/idling 

DocNameSet: πνηα έγγξαθα έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάδεη θάζε θνξέαο 

DocTrace: ν θνξέαο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ εγγξάθνπ ηνπ 

Ο θαηαζθεπαζηήο mk-actor(N:Aname, AS:Astatus, T:Atype, AP:Opset, 

AO:Opset)  θαηαζθεπάδεη ηνλ θνξέα. 

     Δπίζεο, πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπκε έμη ηειεζηέο ( νη νπνίνη έρνπλ σο νξίζκαηα ηα DocName, Actor) 

: create, edit, read, copy, shred, authorization. Υξεζηκνπνηνχκε ηα θαηεγνξήκαηα iscreate, isedit, 

isread, iscopy, isshred, isauth γηα λα ειέγμνπκε ηελ απφδνζε ηνπ θάζε ηειεζηή. 

     Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ηειεζηψλ, νξίδνληαη θαη νη ηειεζηέο πξνβνιήο: 

docofo: επηζηξέθεη ην έγγξαθν ζην νπνίν γίλεηαη ε δξάζε 

actofo: επηζηξέθεη ηνλ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δξάζε 

infoofo θαη editofo: επηζηξέθνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ δεκηνπξγείηαη ή επεμεξγάδεηαη αληηζηνίρσο θαηά 

ηε δξάζε 

timeofo: επηζηξέθεη ην πφζεο θνξέο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δξάζε ζην έγγξαθν 

typeofo: επηζηξέθεη ηα είδε εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε δξάζε 

attiofo: επηζηξέθεη αλ ν θνξέαο ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ην έγγξαθν 

 

     Σψξα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην ΠΜ κνληέιν PA κέζα ζ‟έλα module, ην νπνίν θαη‟αξράο 

εηζάγεη φινπο ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο δεδνκέλσλ. 

     Οη παπαηηπηηέρ  actor θαη doc ζην ΠΜ δειψλνληαη σο εμήο: 

bop actor : Sys ActorName -> Actor 

bop doc : Sys DocName -> Doc 

 

     ηε ζπλέρεηα αξρηθνπνηείηαη ην ζχζηεκα: 

-- [0] equations of initial state 

   eq actor(init,C) 

      = mk-actor(C,idling,basicLawSet,ndt). 

   eq doc(init,D) 

      = (if D /in basicLawSet 

         then basicLaw else emptyDoc fi). 

 

     Έπεηηα, δεκηνπξγνχληαη νη ζπλαξηήζεηο κεηάβαζεο θαη νη απνηειεζκαηηθέο ζπλζήθεο: 

bop apply : Sys ActorName DocName Info -> Sys 

bop evaluate: Sys ActorName DocName DocNameSet 

                                           Info -> Sys 

bop confirm : Sys ActorName DocName Info -> Sys 
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bop notify : Sys ActorName DocName Result-> Sys 

bop execute : Sys ActorName DocName -> Sys 

bop track : Sys ActorName DocName -> Sys 

 

-- [3] evaluate 

  op c-evaluate :Sys ActorName DocName Info -> Bool 

  eq c-evaluate(S,C,D,I) 

     = C /in agenciesSet and 

       not (C = docCreator(doc(S,D))) and 

       docType(doc(S,D)) = pdoc and 

       docLabel(doc(S,D)) = submited and 

      (auth(docCreator(doc(S,D)),evaluate,agenciesSet) 

      /in docAuth(doc(S,D))). 

 

   Σειηθά, εθαξκφδνπκε αλαγσγή γηα λα «ηρλειαηήζνπκε» ηελ πνξεία ηνπ εγγξάθνπ. 

open PA 

 op a : -> ActorName . 

 op d : -> DocName . 

 op s : -> Sys . 

 red (docCreator(doc(s,d)) = a) implies c-track(s,a,d) . 

 red docLabel(basicLaw) = issused  

 and c-  track(s,a,docName(basicLaw)). 

close 

 

     Αλ απφ ηελ ηειηθή αλαγσγή ην απνηέιεζκα είλαη True, ηφηε ν πνιίηεο ιακβάλεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνηληθνχ κεηξψνπ. 

 

     Μεηά ηελ αλάιπζε ξνήο γηα ην παξαπάλσ κνληέιν, ε νπνία πεξηγξάθεη θαη επεμεγεί ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, παξαζέηνπκε νιφθιεξν ηνλ θψδηθα ζε CafeOBJ: 

 

mod* PA { 

  pr (ACTOR + DOCUMENT + AUTHSET + OPSET + ACTORROLESET + RESULT) 

  pr (EQL) 

 *[Sys]* 

 

-- initial state 

  op init : -> Sys 

 

-- observer 

  bop actor : Sys ActorName -> Actor 

  bop doc : Sys DocName -> Doc 

 

 

 

-- actions 
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  bop apply : Sys ActorName DocName Info -> Sys 

  bop evaluate : Sys ActorName DocName DocNameSet Info -> Sys 

  bop confirm : Sys ActorName DocName Info -> Sys 

  bop notify : Sys ActorName DocName Result -> Sys 

  bop execute : Sys ActorName DocName -> Sys 

  bop track : Sys ActorName DocName -> Sys 

 

-- variable 

  var S : Sys 

  vars C C1 C2 : ActorName 

  vars D D1 D2 : DocName 

  vars DS DS1 DS2 : DocNameSet 

  var I : Info 

  var R : Result 

 

-- added operation 

  op sumInfo : DocNameSet -> Info 

 

-- 

  eq sumInfo(add(D,emptyDocNameSet)) = docInfo(doc(S,D)) . 

  eq sumInfo(add(D,DS)) = (docInfo(doc(S,D)) @ sumInfo(DS)) . 

 

--> *** added end 

-- [0] equations of initial state 

  eq actor(init,C) 

     = mk-actor(C,idling,basicLawSet,issused) . 

  eq doc(init,D) = (if D /in basicLawSet then basicLaw else        emptyDoc 

fi). 

 

-- [1] apply 

  op c-apply : Sys ActorName DocName Info -> Bool 

  eq c-apply(S,C,D,I) = doc(S,D) = emptyDoc and C /in      applicantSet and 

not (D /in basicLawSet) . 

 

-- 

 ceq actor(apply(S,C,D,I),C1) 

     = (if not(C1 = C) then actor(S,C1) 

        else mk-     ac-

tor(C,handling,actorKnow(actor(S,C)),actorTrack(actor(S,C))) fi)if c-

apply(S,C,D,I) . 

  ceq doc(apply(S,C,D,I),D1) 

      = (if not(D1 = D) 

         then doc(S,D1) 

         else mk-doc(D,C,operating,pdoc,I, 

                     add([C,apply],ndt), 

                     docAuth(doc(S,D)), 

                     actorKnow(actor(S,C)),applied) fi) 

         if c-apply(S,C,D,I) . 

  ceq apply(S,C,D,I) = S if not c-apply(S,C,D,I) . 

 

-- [2] evaluate 
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  op c-evaluate : Sys ActorName DocName DocNameSet Info -> Bool 

  eq c-evaluate(S,C,D,DS,I) 

     = C /in agenciesSet and not (C = docCreator(doc(S,D))) and 

     docType(doc(S,D)) = pdoc and docLabel(doc(S,D)) = applied 

     and (auth(docCreator(doc(S,D)),evaluate,agenciesSet) /in      do-

cAuth(doc(S,D))) . 

 

-- 

  ceq actor(evaluate(S,C,D,DS,I),C1) 

      = (if not (C1 = C) then actor(S,C1) 

         else mk-actor(C, handling, actorKnow(actor(S,C)),    ac-

torTrack(actor(S,C))) fi) 

if c-evaluate(S,C,D,DS,I) . 

  ceq doc(evaluate(S,C,D,DS,I),D1) 

      = (if not(D1 = D) then doc(S,D1) 

         else mk-

doc(D,docCreator(doc(S,D)),docStatus(doc(S,D)),docType(doc(S,D)), 

(I @ docInfo(doc(S,D))),add([C,evaluate],docTrace(doc(S,D))), 

add(auth(C,confirm,agenciesSet),docAuth(doc(S,D))), 

DS U docRefer(doc(S,D)),evaluated) fi) 

if c-evaluate(S,C,D,DS,I) . 

  ceq evaluate(S,C,D,DS,I) = S if not c-evaluate(S,C,D,DS,I) . 

-- [3] confirm 

  op c-confirm : Sys ActorName DocName Info -> Bool 

  eq c-confirm(S,C,D,I) 

     = C /in agenciesSet and 

     not (C = docCreator(doc(S,D))) and not(C =     

left(getTerm(evaluate,docTrace(doc(S,D))))) and 

docType(doc(S,D)) = pdoc and docLabel(doc(S,D)) = evaluated and 

(auth(left(getTerm(evaluate,docTrace(doc(S,D)))),confirm,agenciesSet) /in 

docAuth(doc(S,D))) . 

 

-- 

  ceq actor(confirm(S,C,D,I),C1) 

      = (if not(C1 = C) then actor(S,C1) 

         else mk-actor(C,handling,actorKnow(actor(S,C)),   ac-

torTrack(actor(S,C))) fi) 

if c-confirm(S,C,D,I) . 

  ceq doc(confirm(S,C,D,I),D1) 

       = (if not(D1 = D) 

          then doc(S,D1) 

          else mk-

doc(D,docCreator(doc(S,D)),docStatus(doc(S,D)),docType(doc(S,D)), 

(I @ docInfo(doc(S,D))),add([C,confirm],docTrace(doc(S,D))), 

del(auth(left(getTerm(evaluate,docTrace(doc(S,D)))),evaluate,agenciesSet), 

(if I = noenough then docAuth(doc(S,D)) 

else add(auth(C,notify,agenciesSet),docAuth(doc(S,D))) fi)), 

(actorKnow(actor(S,C)) U docRefer(doc(S,D))), 

(if I = noenough then applied else confirmed fi)) fi) 

if c-confirm(S,C,D,I) . 

  ceq confirm(S,C,D,I) = S if not c-confirm(S,C,D,I) . 
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-- [4] notify 

  op c-notify : Sys ActorName DocName Result -> Bool 

  eq c-notify(S,C,D,R) 

     = C /in agenciesSet and not(C = docCreator(doc(S,D))) and 

not(C = left(getTerm(confirm,docTrace(doc(S,D))))) and 

docLabel(doc(S,D)) = confirmed and 

auth(left(getTerm(confirm,docTrace(doc(S,D)))),notify,agenciesSet) /in do-

cAuth(doc(S,D)) . 

 

-- 

  ceq actor(notify(S,C,D,R),C1) 

      = (if not(C1 = C) then (if C1 = docCreator(doc(S,D)) 

         then mk-

actor(C1,idling,add(D,actorKnow(actor(S,C1))),actorTrack(actor(S,C1))) 

else actor(S,C1) fi) 

else mk-actor(C,handling,actorKnow(actor(S,C)), actorTrack(actor(S,C))) fi) 

if c-notify(S,C,D,R) . 

  ceq doc(notify(S,C,D,R),D1) 

      = (if not(D1 = D) 

         then doc(S,D1) 

else mk-doc(D,docCreator(doc(S,D)),docStatus(doc(S,D)),ddoc, 

(docInfo(doc(S,D))),add([C,confirm],docTrace(doc(S,D))), 

del(auth(left(getTerm(confirm,docTrace(doc(S,D)))),notify,agenciesSet), 

(if R = unpass then docAuth(doc(S,D)) 

else add(auth(C,execute,agenciesSet),docAuth(doc(S,D))) fi)), 

docRefer(doc(S,D)),notified) fi) 

if c-notify(S,C,D,R) . 

  ceq notify(S,C,D,R) = S if not c-notify(S,C,D,R) . 

 

-- [5] execute 

  op c-execute : Sys ActorName DocName -> Bool 

  eq c-execute(S,C,D) 

     = C /in agenciesSet and not (C = docCreator(doc(S,D))) and 

not(C = left(getTerm(confirm,docTrace(doc(S,D))))) and 

docType(doc(S,D)) = ddoc and docLabel(doc(S,D)) = notified and 

auth(left(getTerm(confirm,docTrace(doc(S,D)))),execute,agenciesSet) /in do-

cAuth(doc(S,D)) . 

 

-- 

  ceq actor(execute(S,C,D),C) 

      = (if not(C1 = C) then actor(S,C) 

         else mk-actor(C,handling,actorKnow(actor(S,C)),   ac-

torTrack(actor(S,C))) fi) 

if c-execute(S,C,D) . 

  ceq doc(execute(S,C,D),D1) 

      = (if not(D1 = D) 

          then doc(S,D) 

else mk-doc(D,docCreator(doc(S,D)),exiting,docType(doc(S,D)), 

docInfo(doc(S,D)),add([C,execute],docTrace(doc(S,D))), 

del(auth(left(getTerm(notify,docTrace(doc(S,D)))),execute,agenciesSet), 
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docAuth(doc(S,D))), docRefer(doc(S,D)),executed) fi) 

if c-execute(S,C,D) . 

  ceq execute(S,C,D) = S if not c-execute(S,C,D) . 

 

-- [6] track 

  op c-track : Sys ActorName DocName -> Bool 

  eq c-track(S,C,D) 

     = ((C = docCreator(doc(S,D))) and not (doc(S,D) = emptyDoc)) or (D /in 

basicLawSet) . 

 

-- 

  ceq actor(track(S,C,D),C1) 

      = (if not(C1 = C) then actor(S,C1) 

         else mk-actor(C1,handling,actorKnow(actor(S,C1)), docLa-

bel(doc(S,D))) fi) 

if c-track(S,C,D) . 

  ceq doc(track(S,C,D),D1) 

      = (if not (D = D1) then doc(S,D1) 

         else mk-doc(D1, C, docStatus(doc(S,D1)),docType(doc(S,D1)), 

docInfo(doc(S,D1)),add([C,track], docTrace(doc(S,D1))),docAuth(doc(S,D1)), 

docRefer(doc(S,D1)), docLabel(doc(S,D1))) fi) 

if c-track(S,C,D) . 

  ceq track(S,C,D) = S if not c-track(S,C,D) . 

} 

 

-- 1. trivial property of transparency: creator of the document can 

track his/her application any time 

 

open PA 

 op a : -> ActorName . 

 op d : -> DocName . 

 op s : -> Sys . 

 red (docCreator(doc(s,d)) = a) implies c-track(s,a,d) . 

 red docLabel(basicLaw) = issused and c-track(s,a,docName(basicLaw)) . 

close 
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4.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

     ην πέκπην θεθάιαην είδακε φηη νη αιγεβξηθέο γιψζζεο πξνδηαγξαθψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

CafeOBJ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, καο βνεζνχλ λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ αζθάιεηα ελφο ζπζηήκαηνο. ην 

παξφλ θεθάιαην δηαπηζηψζακε πσο νη ηππηθέο πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαπηπμηαθή  δηαδηθαζία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχλ ζρεδηαζκφ πςεινχ επηπέδνπ. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηππηθέο πξνδηαγξαθέο, κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε εθαξκνγέο ηεο ινγηθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, δνζκέλεο κηαο αθνινπζίαο δξάζεσλ, κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ κηα δξάζε είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ CafeOBJ επηζηξέθεη κηα ηηκή 

Boolean (true/false) αλάινγα κε ην αλ επηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί ε δξάζε ή φρη. 

     πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα πξαθηηθά θνκκάηηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη πξνθαλέο φηη 

νη αιγεβξηθέο γιψζζεο πξνδηαγξαθψλ είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ζεκαληηθψλ εθαξκνγψλ γηα λα απνθεχγνληαη ηα ινγηθά ζθάικαηα, λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλέο δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 
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