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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Πξόινγνο
Βηψλνπκε ηελ επνρή ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ δσήο θαη ηεο ηαρχηαηεο κεηάδνζεο ηεο
πιεξνθνξίαο. ε έλα ηέηνην πιαίζην πνιινί θίλδπλνη ειινρεχνπλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα καο
δεκηψζνπλ ηφζν ζε πιηθνχο φζν θαη ζε άπινπο πφξνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ
λα απνθχγνπκε κία ηέηνηα δπζκελή εμέιημε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ελ ζπλερεία λα
ζπληεξήζνπκε κεραληζκνχο αζθαιείαο, νη νπνίνη είηε ζα απνηξέςνπλ είηε ζα θαζπζηεξήζνπλ
ηνπο επηηήδεηνπο απφ ην λα εηζβάιινπλ ζε θάπνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, παξαβηάδνληαο ηηο
ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηεο αζθάιεηαο, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα.
Πνιιέο θνξέο, φκσο, θάηη ηέηνην δελ είλαη αξθεηφ. Οη νκάδεο πνπ σθεινχληαη απφ ηελ
θαηάιπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ
έρνπλ βξεη λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο επηζπκνχλ ηελ παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Σέηνηεο παξάλνκεο
επηθνηλσλίεο ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηερληθέο θξππηνγξαθίαο, επξέσο γλσζηέο
θαη δηαδεδνκέλεο ζηελ θνηλφηεηα ηεο αζθάιεηαο. Όκσο, κέζα ηφζν απφ ηελ πξφνδν ηεο
επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο, φζν θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, νη
πξναλαθεξζείζεο κέζνδνη νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ, φπσο ζα απνθαιπθηεί ζηε
ζπλέρεηα ηνπ πνλήκαηφο καο.

Δηθόλα 1: Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα θξππηνγξαθεκέλεο επηθνηλσλίαο
Άκεζε ζπλέπεηα ηεο εμέιημεο ήηαλ θάπνηνη λα ζθεθζνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα λα
θξχςνπλ ην πεξηερφκελν κηαο πιεξνθνξίαο, ηελ νπνία ζα ήζειαλ λα κεηαδψζνπλ, ρσξίο λα γίλεη
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αληηιεπηφ απφ ηξίηνπο. Η θξππηνγξαθία, αλ θαη αλαπηχρζεθε αξγφηεξα απφ ηε ζηεγαλνγξαθία,
απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ είρε αλζήζεη θαη είρε απνδψζεη πάξα πνιινχο θαξπνχο, έρνληαο
θηάζεη ζην απφγεην ηεο αλάπηπμήο ηεο . Χο εθ ηνχηνπ αληί λα είλαη εκθαλήο ε πιεξνθνξία θαη
κε αλαγλψζηκε απφ ηξίηνπο φπσο γίλεηαη ζηελ θξππηνγξαθία ζπλήζσο, νδεγήζεθε ε δηεζλήο
θνηλφηεηα ζηελ απφθξπςε ηεο ίδηαο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηεο ζηε
ζηεγαλνγξαθία. Κάηη ηέηνην ππήξμε ζεκαληηθή επαλάζηαζε, γηαηί θαλείο δελ ζα είρε ηελ
πξφζεζε λα ςάμεη γηα θάηη, ηνπ νπνίνπ ηελ χπαξμε αγλννχζε. Καηά πξνέθηαζε, ήηαλ εχινγν λα
νδεγεζνχκε ζηελ επαλαδεκηνπξγία θαη ηελ άλζεζε ηεο ζηεγαλνγξαθίαο, κέζα απφ ηελ επηζηήκε
ηεο πιεξνθνξηθήο. Αθνινχζεζε θαη ε αληίζηνηρε άλζεζε ηεο ζηεγαλάιπζεο σο κέηξν
πξνζηαζίαο ελάληηα ζηα ζηεγαλνγξαθεκέλα κελχκαηα. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πνλήκαηνο, ζα αθνινπζήζεη ελλνηνινγηθή ζεκειίσζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αιιά
θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ε νπνία ζα παξαπέκπεη ζε ζπκβάληα
απφ ηελ αξραία Διιάδα κέρξη ηε ζχγρξνλεο επνρή. Σέινο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά κία
πξφηππε εθαξκνγή ζηεγαλνγξάθεζεο ζε αξρεία βίληεν πςειήο αλάιπζεο.

Δηθόλα 2: Πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ζηεγαλνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Δλλνηνινγηθή Θεκειίσζε
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηεί ζσζηά ην πιηθφ ηνπ πνλήκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκν λα
εξκελεπηνχλ νη έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη γηα ηελ ίδηα έλλνηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο νξηζκνί,
πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθέο πξνζπάζεηεο αλάιπζεο θαη απφδνζεο.

Βαζηθνί νξηζκνί

2.1



Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government):

χκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο ΔΔ είλαη "ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο
δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ
ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ". Παξφιν πνπ ν
νξηζκφο ηεο είλαη ζαθέζηαηνο, ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ε δηείζδπζή ηεο ζε παγθφζκην
επίπεδν θξχβνπλ πνιιά εκπφδηα[I].


Τπνδνκή (Infrastructure):

Δίλαη ην πιέγκα αιιεινεμαξηψκελσλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ παξέρεη αμηφπηζηε ξνή
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο
Κνηλσλίαο ή/θαη άιισλ ππνδνκψλ[1].
Δίλαη πιέγκα αιιεινεμαξηψκελσλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη
αλαγλσξίζηκεο

βηνκεραλίεο,

ηδξχκαηα

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

αηφκσλ

θαη

ησλ

δηαδηθαζηψλ) θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο ψζηε λα παξέρεη αμηφπηζηε ξνή πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο ζε θάζε επίπεδν θαη ηεο
θνηλσλίαο σο ζχλνιν[2].

Νικόλαοσ Γ.Πιτροπάκησ
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Πιεξνθνξηαθή θαη Δπηθνηλσληαθή Τπνδνκή (ΠΔΤ):

Δίλαη ε ππνδνκή πνπ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ή άιισλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ[1].


Κξηζηκόηεηα (Criticality):

Οξίδεηαη ηππηθά σο ην κέηξν ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απψιεηα ελφο αγαζνχ ή
ηελ ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηνπ[3].


Αγαζό (Asset):

Δίλαη αλζξψπηλνη ή/θαη άπινη πφξνη, νη νπνίν είλαη επιφγσο ζθφπηκν λα πξνζηαηεπζνχλ, κεηαμχ
άιισλ ιφγσ θαη ηεο εγγελνχο ζεκαζίαο/ρξεζηκφηεηάο ηνπο[3].
Άλζξσπνη, ηδηνθηεζία, πιεξνθνξία[3].
Άλζξσπνη, ελέξγεηεο θαη ιεηηνπξγίεο, πιεξνθνξία, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκνί θαη πιηθά[3].


Απεηιή (Threat):

Δίλαη πηζαλή ελέξγεηα ή γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απψιεηα θάπνηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο αζθάιεηαο κηαο πιεξνθνξηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο[1].
Δπηπξφζζεηα, είλαη ε πξφζεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αληηπάινπ λα αλαιάβεη δξάζεηο πνπ ζα είλαη
επηδήκηεο γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα[4]


Σξσηόηεηα ΠΔΤ (Δππάζεηα) (Vulnerability):

Δίλαη ην ζεκείν κηαο πιεξνθνξηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη λα
ζπκβεί κία παξαβίαζε[1].
Δίλαη ε αδπλακία πνπ αλ γίλεη εθκεηαιιεχζηκε ζα απνθηεζεί πξφζβαζε ζην αγαζφ θαη ζα
νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ή θινπή ηνπ[5]
Δίλαη ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα επηηπρίαο, δνζέληνο ηνπ ζελαξίνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
εθκεηάιιεπζε κηαο απεηιήο[6]
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Δπίπησζε (Impact):

Δίλαη ε απψιεηα κίαο αμίαο, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ή άιιε δεκία πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη
σο ζπλέπεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαβίαζεο κηαο πιεξνθνξηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο
ππνδνκήο[1].


Δπηθηλδπλόηεηα ΠΔΤ (Risk):

Δίλαη ην ελδερφκελν κηα δεδνκέλε απεηιή λα αμηνπνηήζεη ηελ ηξσηφηεηα θάπνησλ αγαζψλ θαη λα
πξνθαιέζεη βιάβε ζε κηα ΠΔΤ[1].
Η πηζαλφηεηα απψιεηαο ή δεκίαο, θαζψο θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο[3]


Δμάξηεζε (Dependency):

Δίλαη κηα ζχλδεζε κεηαμχ δχν ππνδνκψλ, κέζσ ηεο νπνίαο ε θαηάζηαζε ηεο κίαο ππνδνκήο
επεξεάδεη ή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο άιιεο[7].


Αιιειεμάξηεζε (Interdependency):

Δίλαη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ δχν ππνδνκψλ κέζσ ηεο νπνίαο ε θαηάζηαζε ηεο θάζε
ππνδνκήο επεξεάδεη ή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο άιιεο. Γεληθφηεξα, δχν ππνδνκέο
αιιειεμαξηψληαη φηαλ θάζε ππνδνκή εμαξηάηαη απφ ηελ άιιε[7].


Ιεξαξρία ζηνηρείσλ Τπνδνκήο:[7]



Κνκκάηη (Part):

Δίλαη ην κηθξφηεξν ζπζηαηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν κπνξεί αλαγλσξηζηεί ζε κία αλάιπζε.


Μνλάδα (Unit):

Δίλαη κία ιεηηνπξγηθή ζπζρεηηδφκελε ζπιινγή απφ θνκκάηηα.


Τπνζύζηεκα (Subsystem):

Δίλαη κία δνκή πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο κνλάδεο.


ύζηεκα (System):

Δίλαη κία νκαδνπνίεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ.


Τπνδνκή (Infrastructure):
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Δίλαη κία νινθιεξσκέλε ζπιινγή απφ φκνηα ζπζηήκαηα.


Οη Αιιεινεμαξηώκελεο Τπνδνκέο (Interdependent Infrastructures):

Απνηεινχλ ην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.


πζηαηηθά ΠΔΤ (ηνηρεία ΠΔΤ):

Δίλαη δίθηπα επηθνηλσλίαο, ινγηζκηθφ, πιηθφ, ππεξεζίεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ ή νπνηνδήπνηε
άιιν κέζν αμηνπνηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κηαο ΠΔΤ[1].

2.2

Δλλνηνινγηθή Θεκειίσζε Κξππηνγξαθίαο-Κξππηαλάιπζεο
Η θξππηνγξαθία είλαη έλαο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο θξππηνινγίαο, ε νπνία αζρνιείηαη κε

ηελ κειέηε ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη λα παξέρεη κεραληζκνχο γηα
δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε γηα λα επηθνηλσλήζνπλ, ρσξίο θάπνηνο άιινο λα είλαη ηθαλφο λα
δηαβάδεη ηελ πιεξνθνξία εθηφο απφ ηα κέιε. Η ιέμε θξππηνινγία απνηειείηαη απφ ηελ ειιεληθή
ιέμε "θξππηφο" θαη ηελ ιέμε "ιφγνο" θαη ρσξίδεηαη ζε δχν θιάδνπο: ηελ Κξππηνγξαθία θαη ηελ
Κξππηαλάιπζε.
Η ιέμε θξππηνγξαθία πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλζεηηθά "θξππηφο" + "γξάθσ" θαη είλαη έλαο
επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξήζε ηερληθψλ
θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο, κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
κελπκάησλ.
Κξππηνγξάθεζε (encryption) νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο κελχκαηνο
ζε κία αθαηαλφεηε κνξθή κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ θξππηνγξαθηθνχ αιγνξίζκνπ, νχησο ψζηε λα
κελ κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ θαλέλαλ, εθηφο βέβαηα ηνπ λφκηκνπ παξαιήπηε.
Η αληίζηξνθε δηαδηθαζία φπνπ απφ ην θξππην- γξαθεκέλν θείκελν παξάγεηαη ην αξρηθφ
κήλπκα νλνκάδεηαη απνθξππηνγξάθεζε (decryption).
Κξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο (cipher) είλαη ε κέζνδνο κεηαζρεκαηηζκνχ δεδνκέλσλ ζε κία
κνξθή πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα
κέξε. Καηά θαλφλα ν θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο είλαη κία πνιχπινθε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε.
Αξρηθφ θείκελν (plaintext) είλαη ην κήλπκα ην νπνίν απνηειεί ηελ είζνδν ζε κία δηεξγαζία
θξππηνγξάθεζεο.
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Κιεηδί (key) είλαη έλαο αξηζκφο αξθεηψλ bit πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ζηελ
ζπλάξηεζε θξππην- γξάθεζεο.
Κξππηνγξαθεκέλν θείκελν (ciphertext) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ελφο
θξππηνγξαθηθνχ αιγφξηζκνπ πάλσ ζην αξρηθφ θείκελν.
Κξππηαλάιπζε (cryptanalysis) είλαη κία επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ην "ζπάζηκν" θάπνηαο
θξππηνγξαθηθήο ηερληθήο, νχησο ψζηε ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ην θιεηδί ηεο θξππηνγξάθεζεο, ην
αξρηθφ θείκελν λα κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί[8].

2.3

Δλλνηνινγηθή Θεκειίσζε ηεγαλνγξαθίαο-ηεγαλάιπζεο
Η ηεγαλνγξαθία δελ εληάζζεηαη ζηελ Κξππηνγξαθία, αιιά ζεσξείηαη έλα άιιν µέζν

πξνζηαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Αληίζεηα µε ηελ Κξππηνγξαθία, ζηα πιαίζηα ηεο
νπνίαο θηλνχκελνη ζηνρεχνπκε ζην λα αιιάμνπκε

ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε λα

δηαζθαιίζνπκε, µε απνηέιεζκα ε επηηηζέκελε νληφηεηα λα µελ κπνξεί λα βγάιεη λφεκα απφ ηα
ζηνηρεία πνπ θαηέρεη, ζηελ ηεγαλνγξαθία ζθνπφο µαο είλαη λα θξχςνπκε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε
ηεο πιεξνθνξίαο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ηεγαλνγξαθία είλαη ζπγγελήο ηεο
Κξππηνγξαθίαο.
Η ιέμε ηεγαλνγξαθία πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλζεηηθά "ηεγαλφ" + "γξαθή" πνπ ζεκαίλεη ε
γξαθή «πνπ θαιχπηεηαη» ε αιιηψο κία «πξνζηαηεπκέλε» γξαθή.
Χο ηεγαλνγξαθία νξίδεηαη ε επηζηήκε πνπ ζθνπφ έρεη λα θξχςεη ηελ πιεξνθνξία,
έηζη ψζηε ηα κελχκαηα λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε παξακηθξή ππνςία[8].
Η ηεγαλάιπζε είλαη ε ηερληθή ηεο αλίρλεπζεο ηεο θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο. Τπάξρνπλ
δχν ηχπνη επηζέζεσλ θαηά ησλ ζηεγαλνγξαθηθά θξπκκέλσλ κελπκάησλ, ε αλίρλεπζε θαη ε
απφζπαζε ηνπο. Κάζε ηχπνο αξρείνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε ζηφρν ηελ απφζπαζε θάπνηαο
θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη κέζα ηνπ . Η αλίρλεπζε ηεο χπαξμεο
θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο εμνηθνλνκεί ρξφλν απφ ηε δηαδηθαζία απφζπαζεο ή αλάθηεζήο ηεο,
αθνχ απηή ζα γίλεηαη κφλν φηαλ ε πιεξνθνξία βξεζεί.
Η νξνινγία ησλ ζηεγαλαιπηηθψλ ηερληθψλ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ ηερληθψλ
Κξππηαλάιπζεο, ππάξρνπλ σζηφζν θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο . Ιζρχεη ε παξαθάησ, πεξηγξαθηθή
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, εμίζσζε :
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κέζν κεηαθνξάο + κήλπκα + ζηεγν-θιεηδί = ζηεγν-κέζν
φπνπ :


κέζν κεηαθνξάο είλαη ε εηθφλα, ν ήρνο, ην θείκελν ή θάπνηνο άιινο ςεθηαθφο θψδηθαο



κήλπκα είλαη ε πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε λα θξχςνπκε πνπ καδί κε ην κέζν κεηαθνξάο
απνηεινχλ ην ζηεγν-θνξέα (stego-carrier)



ζηεγν-θιεηδί είλαη επηπιένλ πιεξνθνξία αζθάιεηαο

Όπσο αθξηβψο ε Κξππηαλάιπζε εθαξκφδεη δηάθνξεο ηερληθέο κε ζθνπφ ηελ
απνθξππηνγξάθεζε ηεο πιεξνθνξίαο, έηζη θαη ε ηεγαλάιπζε εθαξκφδνληαο δηθέο ηεο
ηερληθέο απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε ηεο θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο.

2.4

Γηαθνξέο Κξππηνγξαθίαο ηεγαλνγξαθίαο θαηά David Kahn:

Έλαο κεγάινο ηζηνξηθφο ηεο θξππηνγξαθίαο, ν Ακεξηθαλφο David Kahn, δηαηχπσζε θάπνηεο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ θξππηνγξαθία θαη ηελ ζηεγαλνγξαθία, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη
ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Αζθάιεηα ήκαηνο

Αζθάιεηα Αλάθηεζεο

Αζθάιεηα Δπηθνηλσληώλ

Αλάθηεζε Δπηθνηλσληώλ



ηεγαλνγξαθία (αφξαηα κειάληα, αλνηθηνί
θψδηθεο, κελχκαηα ζε "ηξχπηα
ηαθνχληα") θαη Αζθάιεηα
Δθπνκπήο (ζπζηήκαηα εθπνκπήο επξέσο
θάζκαηνο)



Παξεκβνιή θαη Αλίρλεπζε
θαηεχζπλζεο



Κξππηνγξαθία



Κξππηαλάιπζε



Αζθάιεηα θίλεζεο (ζηγή
αζπξκάηνπ, "ραδά" κελχκαηα)



Αλάιπζε
θίλεζεο (αλίρλεπζε
θαηεχζπλζεο, κειέηε ξνήο
κελπκάησλ θαη αλαγλψξηζε
απνηππσκάησλ
αζπξκαηηθψλ επηθνηλσληψλ)
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Ηιεθηξνληθή Αζθάιεηα

Ηιεθηξνληθή Αλάθηεζε



Αζθάιεηα Δθπνκπήο (κεηαηφπηζε
ζπρλνηήησλ radar, επξχ θάζκα)



Ηιεθηξνληθή Αλαγέλλεζε
(ππνθινπή εθπνκπψλ radar)



Αληί Αληίκεηξα (παξεκβνιέο radar)



Αληίκεηξα (παξεκβνιέο
ζε radar θαη ιαλζαζκέλε
ερψ ηνπο)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ιζηνξηθή Αλαδξνκή
Σφζν ε ηέρλε ηεο ηεγαλνγξαθίαο, φζν θαη ηεο Κξππηνγξαθίαο δελ αλαπηχρζεθαλ ηνπο
ηειεπηαίνπο αηψλεο φπσο ζεσξεί ε πιεηνλφηεηα ηνπ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο, νη νπνίεο
δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζηε δηάξθεηα φιεο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη ηεο
παγθφζκηαο εμέιημεο, πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζην ζεκείν αλάπηπμεο πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα
θαη ζηε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.

3.1

Αξραία Διιάδα
Μία πξψηε θαηαγεγξακκέλε αλαθνξά πνπ έρνπκε γηα ηελ ηεγαλνγξαθία βξίζθεηαη ζηελ

Αξραία Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θείκελν ηνπ Οκήξνπ. ε έλα ρσξίν ηεο Ιιηάδαο ν Όκεξνο
αλαθέξεη φηη ν Πξφτηνο ζηέιλεη ηνλ Βειιεξεθφληε ζην βαζηιηά ηεο Λπθίαο κε «πηπθηφλ
πίλαθα», δειαδή δηπισκέλν πηλαθίδην, ην νπνίν πεξηέρεη «ζήκαηα ιπγξά», δειαδή ζπλζεκαηηθά
ζεκεία, πνπ πξνηξέπνπλ ην βαζηιηά ηεο Λπθίαο Ξάλζν λα ζθνηψζεη ην Βειιεξεθφληε γηα ηελ
αηίκαζε ηεο γπλαίθαο ηνπ Πξνΐηνπ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα θξππηνγξαθεκέλν θείκελν,
αθνχ ηελ χπαξμε ηνπ νπνίνπ αγλννχζε ν Βειιεξεθφληεο, αιιά θαη γηα έλα πξψην παξάδεηγκα
ζηεγαλνγξαθίαο[9].
Δπίζεο, κία απφ ηηο αξραηφηεξεο ζηεγαλνγξαθηθέο κεζφδνπο ππήξμε ε παξηηαηηθή
ζθπηάιε. Αλαθέξεηαη φηη θάζε παξηηάηεο ζηξαηεγφο ζε εθζηξαηεία θαη θάζε δηπισκάηεο ζε
απνζηνιή, είραλ καδί ηνπο κία ζθπηάιε, ε νπνία ήηαλ έλα ξφπαιν εηδηθνχ ζρήκαηνο. Μία
παξφκνηα ζθπηάιε ζε ζρήκα είραλ θαη νη έθνξνη ζηελ πάξηε. Όηαλ ζέιαλε λα ζηείινπλ έλα
κήλπκα ηπιίγαλε ζηε ζθπηάιε κία δεξκάηηλε ισξίδα, ψζηε λα θαιπθζεί νιφθιεξε ε επηθάλεηα
θαη ζηε ζπλέρεηα γξάθαλε ην θείκελν πνπ ζέιαλε θαηά κήθνο. Ο κεηαθνξέαο ηνπ κελχκαηνο
αγλννχζε ην πεξηερφκελφ ηνπ. πλήζσο μεηχιηγε ηε ζθπηάιε θαη έπαηξλε καδί ηνπ κφλν ηε
δεξκάηηλε ινπξίδα, ηελ νπνία θνξνχζε ζαλ δψλε. Φηάλνληαο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ απιά
παξέδηδε ηελ δεξκάηηλε ισξίδα. Ο παξαιήπηεο έβαδε ηε δεξκάηηλε ισξίδα ζε κηα ίδηα ζθπηάιε
θαη δηάβαδε ην κήλπκα. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία παξαηεξείηαη φηη ππήξρε άγλνηα ηνπ
κελχκαηνο απφ ην κεηαθνξέα, αιιά θαη ηεο χπαξμήο ηνπ απφ ηξίηνπο. Δπηπιένλ, θαη θάπνηνο λα
θαηείρε ηε δεξκάηηλε ισξίδα έπξεπε λα έρεη θαη ηελ εηδηθή ζθπηάιε γηα λα ηε δηαβάζεη. Οπφηε,
έρνπκε ζπλδπαζκφ ζηεγαλνγξαθίαο κε θξππηνγξαθία[10].
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Δηθόλα 3: Γεξκάηηλε ζθπηάιε κε γξακκέλν κήλπκα
Δπφκελε αλαθνξά ηεγαλνγξαθηθήο κεζφδνπ ζπλαληάκε θαη πάιη ζηελ Αξραία Διιάδα, ε
νπνία φπσο θαίλεηαη ππήξμε γελλήηνξαο ησλ ζηεγαλνγξαθηθψλ κεζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη νη
θξππηνγξαθηθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ πνιινχο πνιηηηζκνχο. Απηή ηε θνξά ν κεγάινο
ηζηνξηθφο ηεο αξραηφηεηαο Ηξφδνηνο αλαθέξεηαη ζην ζέκα θαη επεμεγεί φηη νη Έιιελεο έθξπβαλ
κήλπκα ζε εηδηθέο μχιηλεο πιάθεο, ηηο δίπηπρεο πιάθεο , νη νπνίεο άλνηγαλ ζαλ βηβιίν θαη νη
εζσηεξηθέο ηνπο επηθάλεηεο ήηαλ αιεηκκέλεο κε θεξί, πάλσ ζην νπνίν ράξαδαλ πξφρεηξα ηηο
ζεκεηψζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα ζε κία ηζηνξία ν Γεκήξαηνο πήξε κία ηέηνηα δίπηπρε πηλαθίδα,
έμπζε ην θεξί απφ ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, έγξαςε πάλσ ζην μχιν ην κήλπκα πνπ ήζειε, ην
ζθέπαζε κε λέν ζηξψκα θεξηνχ θαη ην έδσζε ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ηαμίδεπε γηα ηελ Διιάδα, κε
ηελ εληνιή λα ην παξαδψζεη ζηνπο έθνξνπο ηεο πάξηεο. Ο απεζηαικέλνο ηνπ κε ηε
θαηλνκεληθά θελή πηλαθίδα, κπφξεζε λα πεξάζεη αλελφριεηνο ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα ηνπ
πεξζηθνχ θξάηνπο θαη λα θηάζεη σο ηε πάξηε.
ηα κάηηα ησλ παξηηαηψλ ε πηλαθίδα, φκσο, ήηαλ άγξαθε θαη δελ ήμεξαλ ηη αθξηβψο λα
ηελ θάλνπλ. Η Γνξγψ φκσο, θφξε ηνπ Κιενκέλε θαη ζχδπγνο ηνπ βαζηιηά Λεσλίδα, κάληεςε ηελ
επηλφεζε ηνπ Γεκήξαηνπ θαη είπε λα μχζνπλ ην θεξί κε απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί ην κήλπκα.
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν Ξέξμεο έραζε ην πιενλέθηεκα ηνπ αηθληδηαζκνχ, γηαηί νη Έιιελεο
βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο
Πέξζεο[8][10].
Μία άιιε πνιχ γλσζηή κέζνδνο, ηελ νπνία ζπλαληάκε φρη κφλν ζηελ αξραία Διιάδα,
αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ ρξεζηκνπνηνχζε αλζξψπνπο σο «δνρείν» ηνπ
ζηεγαλνγξαθηθνχ κελχκαηνο. πγθεθξηκέλα, φπνηνο ήζειε λα κεηαδψζεη έλα κήλπκα μχξηδε ην
θεθάιη ηνπ δνχινπ ηνπ θαη ελ ζπλερεία ην έγξαθε πάλσ ζε απηφ κε κνξθή ηαηνπάδ. Σν κήλπκα
ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα απιφ θείκελν, κία εηθφλα, αθφκα θαη έλαο ράξηεο, αλ αλαθεξφκαζηε
ζηελ επνρή ησλ πεηξαηψλ. Αξγφηεξα, αθνχ κάθξαηλαλ ηα καιιηά ηνπ δνχινπ ην κήλπκα έπαπε
λα είλαη νξαηφ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έθζαλε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ν δνχινο θαη ηνπ μαλαμχξηδαλ
ην θεθάιη[8].
Νικόλαοσ Γ.Πιτροπάκησ

23

Ανάπτςξη Στεγανογπαφικήρ Εφαπμογήρ Πολλαπλού Βάθοςρ
Μία ηέηνηα ηζηνξία καο πεξηγξάθεη ν Ηξφδνηνο ζην έθην βηβιίν ηνπ, κε ηίηιν Σεξςηρφξε.
Δθεί αλαθέξεηαη φηη ν Ιζηηαίνο, ζέινληαο απφ ηα νχζα φπνπ βξηζθφηαλ , λα παξαθηλήζεη ηνλ
δηνηθεηή ηεο Μηιήηνπ Αξηζηαγφξα λα πάξεη κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ησλ Ιψλσλ θαηά ησλ
Πεξζψλ, μχξηζε ην θεθάιη ηνπ αγγειηαθφξνπ, έγξαςε ην κήλπκα ζην μπξηζκέλν θξαλίν,
πεξίκελε λα κεγαιψζνπλ ηα καιιηά ηνπ θαη ηνλ έζηεηιε ζηνλ Αξηζηαγφξα κε ηελ εληνιή λα ηνπ
πεη κφλν «μχξηζε ην θεθάιη κνπ». Ο αγγειηνθφξνο, ν νπνίνο δελ είρε ηίπνηα ην επηιήςηκν,
ηαμίδεςε ρσξίο πξνβιήκαηα σο ηε Μίιεην, φπνπ ν Αξηζηαγφξαο ηνπ μχξηζε ην θεθάιη θαη
δηάβαζε ην κήλπκα[10].
Πέξαλ απηψλ, νη Αξραίνη Έιιελεο είραλ επηλνήζεη θαη κειάληα, ηα νπνία ζηελ θαλνληθή
ζεξκνθξαζία ήηαλ δηαθαλή, κε απνηέιεζκα λα κελ θαίλεηαη ηη ήηαλ γξακκέλν. Αιιά φηαλ
ζεξκαηλφηαλ ειαθξά ε δηθζέξα, ε πεξγακελή ή ν πάππξνο, ηφηε εκθαλίδνληαλ ηα γξάκκαηα θαη
δηαβαδφηαλ θαλνληθά ην κήλπκα. Μία πξσηφηππε κέζνδνο πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ
απηή ηνπ βξαζκέλνπ απγνχ. πγθεθξηκέλα, ζην θέιπθνο ελφο ζθηρηνβξαζκέλνπ απγνχ έγξαθαλ
ην κήλπκα πνπ ήζειαλ λα ζηείινπλ κε έλα εηδηθφ «κειάλη» ην νπνίν δεκηνπξγνχζαλε απφ πνιηφ
ζθφξδνπ θαη μίδη. Σν «κειάλη» απηφ είρε ηελ ηδηφηεηα λα δηεηζδχεη κέζα απφ ην θέιπθνο ηνπ
απγνχ θαη λα απνηππψλεηαη ζην αζπξάδη ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ ν παξαιήπηεο δελ είρε παξά λα
μεθινπδίζεη ην απγφ γηα λα δηαβάζεη ην κήλπκα. ε πεξίπησζε πνπ ην έηξσγε θηφιαο,
εμαθαληδφηαλ θάζε ίρλνο ηνπ κελχκαηνο[10].

3.2

Μεζαίσλαο
Καζψο πξνρσξνχζε ε εμέιημε ηεο θξππηνγξαθίαο θαη θπξίσο ηεο ζηεγαλνγξαθίαο, νη

κέζνδνη ησλ αφξαησλ κειαληψλ θαη ηεο θάζε παξεκθεξνχο ηερληθήο άξρηζαλ λα
εγθαηαιείπνληαη, αθνχ πξνρσξνχζε παξάιιεια θαη ε ηεγαλάιπζε παξάιιεια, κε άκεζε
ζπλέπεηα λα γίλνληαη αληρλεχζηκα ηα κελχκαηα. Σν επφκελν βήκα ζηε ηεγαλνγξαθία
αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Johannes Trithemius, (1ε Φεβξνπαξίνπ 1462 – 13 Γεθεκβξίνπ 1516),
ν νπνίνο γελλήζεθε κε ην φλνκα Johann Heidenberg θαη ήηαλ εγνχκελνο, ιεμηθνγξάθνο,
ηζηνξηθφο, θξππηνγξάθνο, καζεκαηηθφο θαη κπζηηθηζηήο. ην έξγν ηνπ «Steganographia»
(εθδφζεθε ην 1499), αλαιχεη θπξίσο πψο νη άλζξσπνη κέζσ ηεο «καγείαο», κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, θάλνληαο ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. Δπηπιένλ,
φκσο αλαθέξεη θαη θάπνηεο θφξκνπιεο θξππηνγξαθίαο [VII].
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Δηθόλα 4: ειίδα ηνπ ρεηξνγξάθνπ Voynich

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, κίαο ηέηνηαο θφξκνπιαο είλαη ην ρεηξφγξαθν Voynich, ην
νπνίν ζεσξείηαη φηη έρεη γξαθηεί γχξσ ζην 15ν ή 16ν αηψλα θαη απνηειείηαη πεξίπνπ απφ 240
δεξκαηφδεηεο ζειίδεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ εηθνλνγξαθήζεηο. Ο ζπγγξαθέαο
γξάθεη ζε κία γιψζζα, ε νπνία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άγλσζηε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο
έρεη ζεσξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν σο «ην πην κπζηεξηψδεο ρεηξφγξαθν ηνπ θφζκνπ».
Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη κπνξεί λα εμαρζεί θάπνηνπ είδνπο λφεκα απφ ην βηβιίν,
ζπγθξαηψληαο ηα δεχηεξα γξάκκαηα θάζε ιέμεο. Σν βηβιίν κειεηήζεθε απφ πνιινχο
επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο θξππηνγξάθνπο, πνπ έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα
θάπνηνπ είδνπο “θξππηνθείκελν”, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν απφ ηε Βξεηαληθή φζν θαη
απφ ηελ Ακεξηθάληθε Codebreaker, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ
πνιέκνπ[IV][V].

Δηθόλα 5: ειίδα ηνπ ρεηξνγξάθνπ Voynich
Έλα Null Cipher, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αξραίαο κνξθήο θξππηνγξαθίαο,
ζηελ νπνία ην ππφ κεηάδνζε θείκελν είλαη αλακεηγκέλν κε έλα κεγάιν κε θξππηνγξαθεκέλν
θείκελν. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία απιή κνξθή ζηεγαλνγξαθίαο[III][VI].
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3.3

Νεόηεξε Δπνρή
ηε

λεφηεξε

επνρή,

κελχκαηα

Null

Cipher

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

θαηά

θφξνλ.

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ κελχκαηνο κπνξνχκε λα δνχκε παξαθάησ:
Fishing freshwater bends and saltwater
coasts rewards anyone feeling stressed.
Resourceful anglers usually find masterful
leapers fun and admit swordfish rank
overwhelming anyday.
Γηαβάδνληαο φκσο, ην ηξίην γξάκκα απφ ηελ θάζε ιέμε, ην κήλπκα ην νπνίν παίξλνπκε
είλαη ην εμήο: «Send Lawyers, Guns, and Money».
Αθνινπζεί άιιν έλα παξάδεηγκα αιεζηλνχ κελχκαηνο, ην νπνίν ζηάιζεθε ζηε δηάξθεηα
ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη έιεγε:
Apparently neutral's protest is thoroughly discounted
and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects
pretext for embargo on by-products, ejecting suets and vegetable
oils.
Χο εθ ηνχηνπ, δηαβάδνληαο ην δεχηεξν γξάκκα απφ ηελ θάζε ιέμε ην κήλπκα, ην νπνίν
παίξλνπκε είλαη ην εμήο: «Pershing sails from NY June 1».
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ είρακε θαη ηδηαίηεξε αλάπηπμε
ζηηο ηερλνινγίεο ηεγαλνγξαθίαο. Οη Γεξκαλνί δεκηνχξγεζαλ ηα Microdots (έλα είδνο
κηθξνζθνπηθήο ηερλνινγίαο), ηα νπνία ν ηφηε δηεπζπληήο ηνπ FBI, J. Edgar Hoover, ραξαθηήξηζε
σο “the enemy‟s masterpiece of espionage”. Οπζηαζηηθά, ηα Microdots ήηαλ κηθξνζθνπηθέο
θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο πεξηείραλ δεδνκέλα ζην κέγεζνο κηαο ηππσκέλεο θνπθίδαο, ζε κία
δαθηπινγξαθεκέλε ζειίδα. Η πξψηε εκθάληζή ηνπο έγηλε ην 1941, φηαλ αλαθαιχθζεθαλ ζε
έλαλ δαθηπινγξαθεκέλν θάθειν πνπ κεηέθεξε έλαο Γεξκαλφο πξάθηνξαο. Σν κήλπκα δελ
πεξηείρε θακία είδνπο θξππηνγξάθεζε. Όκσο, ην κέγεζνο ησλ Microdots επέηξεπε ηε κεηαθνξά
κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ, ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηά.
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Δηθόλα 6: Microdot Camera
Αθνχ πνιιέο ηέηνηεο κέζνδνη αλαθαιχθζεθαλ, ζηελ πνξεία δηάθνξεο θπβεξλήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ θάζε πηζαλφηεηα δηαβίβαζεο ηέηνηνπ είδνπο κελπκάησλ κέζα απφ
ην έδαθφο ηνπο πήξαλ δξαθφληεηα κέηξα αζθαιείαο. ηηο ΗΠΑ απαγνξεχηεθαλ νη γξίθνη, ηα
ζηαπξφιεμα, νη νδεγίεο πιεμίκαηνο, ηα απνθφκκαηα ησλ εθεκεξίδσλ, αθφκα θαη νη παηδηθέο
δσγξαθηέο, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ χπαξμεο ζηεγαλνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ. Δπίζεο,
απαγνξεχηεθαλ θαη φιεο νη δηεζλείο παξαγγειίεο παξαδφζεσλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηχπσλ
ινπινπδηψλ πνπ πεξηείραλ ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ
ΗΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο. ηελ ΔΓ, απαγνξεχηεθαλ φιεο νη δηεζλείο ηαρπδξνκηθέο επηζηνιέο
ζηελ πξνζπάζεηα λα εκπνδηζηεί νπνηαδήπνηε ερζξηθή δξαζηεξηφηεηα.
Μέζα απφ ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ λέεο ζηεγαλνγξαθηθέο ηερληθέο επηλνήζεθαλ θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο ζε θάζε ηχπν κελχκαηνο ή εηθφλαο κπνξνχζε θάπνηνο λα θξχςεη
πιεξνθνξία. ε θάπνηα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ν Brassil εμεηάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ησλ γξακκψλ θαη ησλ ιέμεσλ. Δπίζεο, ζε έλα
απφ ηα παξαδείγκαηα ε ιέμε ηνπ θελνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη έλα ηειείσο
δηαθνξεηηθφ κήλπκα. Αο δνχκε ηελ αθφινπζε πξφηαζε:
We explore new steganographic and cryptographic
algorithms and techniques throughout the world to
produce wide variety and security in the electronic web
called the Internet.
Αλ ζε θάζε κία ιέμε πνπ επηδεηνχκε λα θξαηήζνπκε, απμήζνπκε ην θελφ δηπιάζηα απφ ην
θαλνληθφ, ηφηε έρνπκε σο απνηέιεζκα ην κήλπκα:
We explore new steganographic and cryptographic
algorithms and techniques throughout the world to
produce---wide variety and security in the electronic web
called the Internet.
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Χο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο θαη εμάγνληαο ην ζσζηφ κήλπκα
έρνπκε: “explore the world wide web” [VIII][IX].

3.4

ύγρξνλε Δπνρή θαη Σξνκνθξαηία
Δηδηθνί ηεο Washington εθηηκνχλ φηη νη επφκελεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελάληηα ζηηο

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο είλαη θξπκκέλεο ζε αξθεηέο ηζηνζειίδεο
πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ζε ζρφιηα πνπ αθνξνχλ αζιήκαηα, αλαξηεκέλα ζε
δηάθνξα chat room. Μπνξεί λα θαληάδεη ππεξβνιηθφ, αιιά νη αξκφδηνη ακεξηθαλνί αλψηεξνη
ππάιιεινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο δηαηείλνληαη φηη ε πην πξφζθαηε κέζνδνο επηθνηλσλίαο ηνπ
Οζάκα Μπηλ Λάληελ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν ηθαλφ λα κπνξεί λα
εμαπαηά ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. πγθεθξηκέλα, ν Μπηλ Λάληελ, θαηεγνξείηαη φηη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν έδσζε νδεγίεο γηα ηνλ βνκβαξδηζκφ δχν Ακεξηθαληθψλ πξεζβεηψλ ζηελ Αλαηνιηθή
Αθξηθή θαη γηα άιιεο ελέξγεηεο πνπ θξχβνπλ ράξηεο θαη θσηνγξαθίεο ηξνκνθξαηηθψλ ζηφρσλ
θαη ζρέδηα γηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ[X].

Δηθόλα 7: Ο Οζάκα Μπηλ Λάληελ κε παθηζηαλό δεκνζηνγξάθν
ην ίδην κνηίβν, άξζξν ηεο New York Post ππνζηεξίδεη φηη κέιε ηεο al-Qaeda, ηηαιηθήο
θαηαγσγήο, αθνχ ζπλειήθζεζαλ, δηαπηζηψζεθε πσο είραλ πάλσ ηνπο ζηεγαλνγξαθεκέλεο
εηθφλεο ηχπνπ jpeg, κε ηξνκνθξαηηθφ πεξηερφκελν. Η δεκνζίεπζε αλαθέξεη αλαηξηρηαζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο, ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο ζε Νέα Τφξθε θαη Οπάζηλγθηνλ, θαζψο θαη φηη ηα ζρέδηα
απηψλ είραλ κεηαδνζεί κέζα απφ ηέηνηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, φπσο επηβεβαηψλεη κία νκάδα
ηζιακηζηψλ αθηηβηζηψλ απφ ην εηδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζε κία δηθαζηηθή αίζνπζα ζην
Μηιάλν. Φσηνγξαθίεο ηνπ πξνέδξνπ Bush, θαζψο θαη ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα Colin Powell θαη
ηνπ παιαηζηίληνπ εγέηε Yasser Arafat δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηεο νκάδαο, καδί κε εθαηνληάδεο
εηθφλεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ.
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Η θεκνινγία γηα ζηεγαλνγξαθεκέλν πιηθφ άξρηζε πξηλ ηελ 11ε επηεκβξίνπ, αθνχ ε
USA Today ππνζηήξημε φηη άλζξσπνη ηνπ Μπηλ Λάληελ επηθνηλσλνχζαλ κε ζηεγαλνγξαθεκέλα
αξρεία πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Παξφια απηά θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν δελ είρε έξζεη
ζηελ επηθάλεηα. Ήηαλ ε ίδηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν Louis Freeh, Γηνηθεηηθφο
Γηεπζπληήο ηνπ FBI, απέθηεζε εκκνλέο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ λα
δεκηνπξγήζεη εζηίεο ηξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο θξππηνγξαθίαο, ελψ ε πξντζηακέλε ηνπ Janet
Reno, απέθηεζε εκκνλή κε ηελ πηζαλφηεηα λα δηαθζαξνχλ ηα παηδηά κε απηέο ηηο ηερληθέο.
Λίγν κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ ζην δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ABC, αλαδσππξψζεθε ε
ζπγθεθξηκέλε θήκε. Παξνπζηάζηεθε κία ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα, αιιά δελ ζπλδέζεθε κε
ηελ ηξνκνθξαηία. Κάπνηεο κέξεο αξγφηεξα νη εξεπλεηέο Peter Honeyman θαη Niels Provos
απνκπζνπνίεζαλ ην γεγνλφο ζπάδνληαο ην παξάδεηγκα ηνπ ABC κε ηνλ θσδηθφ „abc‟. Η
επίδεημε, φπσο είπαλ νη εξεπλεηέο, έδεηρλε πξνθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο, ηηο νπνίεο
πξνζπαζνχζαλ λα ζπλδέζνπλ κε ηελ ηξνκνθξαηία. Γεκηνχξγεζαλ ζηαζκνχο εξγαζίαο
ςάρλνληαο πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα εηθφλεο ζην eBay θαη έλα εθαηνκκχξην ζην
USENET[XXIII].

Δηθόλα 8: Δηθόλεο από ηελ ηξαγσδία ηεο 11εο επηεκβξίνπ

O ζπγγξαθέαο Thomas Green αλαθέξεη φηη ζπλέιεμε κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Ιξάθ
ηξηαθφζηεο θσηνγξαθίεο, ζπλδεδεκέλεο κε ζθελέο πνιέκνπ θαη ηηο έιεγμε κε ην Stegdetect
(εξγαιείν θηηαγκέλν απφ ηνλ Provos). Με έθπιεμε δηαπίζησζε φηη ηξηάληα απφ απηέο ήηαλ
ζεηηθέο θαη φηη έθξπβαλ ζηεγαλνγξαθηθφ πεξηερφκελν. Γνθίκαζε λα ζπάζεη ηνπο θσδηθνχο κε ην
εξγαιείν Stegbreak, ρσξίο φκσο θαλέλα απνηέιεζκα[XI].
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ηεγαλνγξαθία θαη ςεθηαθά Τδαηνγξαθήκαηα
ζηελ επνρή καο
Αθνχ παξαθνινπζήζακε ηελ εμέιημε ησλ ζηεγαλνγξαθηθψλ κεζφδσλ παξάιιεια κε
απηήλ ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ απαληψληαη
νη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Κπξίσο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κέζνδνη κε
ηηο νπνίεο επίζεκα αλαθεξφκαζηε ζηε ζηεγαλνγξαθία θαη ην ςεθηαθφ πδαηνγξάθεκα, ην νπνίν
ζπλδέεηαη άξξεθηα καδί ηεο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε φκσο, ζηηο κεζφδνπο πξψηα ζα δηεξεπλεζεί ε
ζεκαληηθφηεηα ηφζν ηεο ζηεγαλνγξαθίαο, φζν θαη ηνπ ςεθηαθνχ πδαηνγξαθήκαηνο.

4.1

πνπδαηόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ πδαηνγξαθήκαηνο
Η απφηνκε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην πδαηνγξάθεκα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν δηαδίθηπν έγηλε
παξά πνιχ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ Marc Andreessen
Mosaic ην Ννέκβξην ηνπ 1993, κε απνηέιεζκα λα γίλεη γξήγνξα ζαθέο φηη νη άλζξσπνη ήζειαλ
λα θαηεβάδνπλ εηθφλεο, κνπζηθή θαη βίληεν. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλαλ άξηζην ζχζηεκα
δηαλνκήο ςεθηαθνχ πιηθνχ, γηαηί είλαη θζελφ, εμαιείθεη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πιηθνχ θαη ε
παξάδνζε είλαη ζρεδφλ άκεζε. Παξφια απηά νη ηδηνθηήηεο ηνπ πιηθνχ, φπσο είλαη νη
δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο παξαγσγήο ηαηληψλ, δηαβιέπνπλ έλα κεγάιν ξίζθν γηα
πεηξαηεία.
Σν ξίζθν ηεο πεηξαηείαο νμχλεηαη απφ ηηο ζπζθεπέο εγγξαθήο ςεθηαθνχ πιηθνχ κεγάιεο
ρσξεηηθφηεηαο. Όηαλ θάπνηε ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γξάςεη θάπνηνο έλα ηξαγνχδη ή κία ηαηλία
ήηαλ ζε αλαινγηθή κνξθή, ηα πεηξαηηθά αληίγξαθα ήηαλ ζπλήζσο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ
ηα απζεληηθά θαη ηα πεηξαηηθά αληίγξαθα δεχηεξεο γεληάο αθφκα ρεηξφηεξα. Όκσο, κε ηηο
ζπζθεπέο ςεθηαθήο εγγξαθήο ηα πεηξαηηθά αληίγξαθα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ειάρηζηεο
έσο θαζφινπ απψιεηεο ζηελ πνηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν εγγξαθήο θαη ηε δηαλνκή κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα θζάζεη ζε ηξίηνπο ρσξίο λα γίλεη ε θαηαβνιή ρξεκάησλ ζηνπο
θαηφρνπο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη ηδηνθηήηεο ηέηνησλ έξγσλ
ςάρλνπλ κεζφδνπο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο.
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Δηθόλα 9: Πξνζηαηεπκέλν ςεθηαθό πιηθό ζε κνξθή νπηηθνύ δίζθνπ

Αξρηθά, ζηξάθεθαλ ζηελ θξππηνγξαθία, γηαηί είλαη πξνθαλψο ε πνην θνηλή κέζνδνο γηα
λα πξνζηαηεπηεί ην ςεθηαθφ πιηθφ, αιιά θαη κία απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο επηζηήκεο. Σν πιηθφ
θξππηνγξαθείηαη πξηλ ηε δηαλνκή θαη έλα θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο παξέρεηαη κφλν ζε απηνχο
πνπ έρνπλ αγνξάζεη λφκηκα αληίγξαθα. Σν θιεηδί θξππηνγξάθεζεο κπνξεί αξγφηεξα λα γίλεη
δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν, κε απνηέιεζκα λα είλαη άρξεζην ζε έλαλ ππνςήθην πεηξαηή, ρσξίο ην
θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο. Γπζηπρψο ε θξππηνγξάθεζε δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ πσιεηή
λα παξαθνινπζήζεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν πειάηεο ηνπ, κεηά ηελ
απνθξππηνγξάθεζε. Έλαο πεηξαηήο, κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αγνξάζεη ην πξντφλ, λα
απνθνκίζεη έλα κε πξνζηαηεπκέλν αληίγξαθν ηνπ πιηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηε
δηαλνκή παξάλνκνπ πιηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε θξππηνγξαθία κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνλ πξντφλ
ζηελ πψιεζε, αιιά αθνχ ην πιηθφ απνθξππηνγξαθεζεί, δελ παξέρεηαη θακία παξαπάλσ
πξνζηαζία.
Γηα απηφ είλαη αδήξηηε ε αλάγθε γηα κία ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή ηεο θξππηνγξαθίαο, κία
ηερλνινγία ε νπνία ζα πξνζηαηεχεη ην πεξηερφκελν αθνχ έρεη απνθξππηνγξαθεζεί. Σν
πδαηνγξάθεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αλάγθε γηαηί ηνπνζεηεί
πιεξνθνξίεο κέζα ζην πιηθφ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κε ηελ ηππηθή ρξήζε.
Απνθξππηνγξάθεζε, επαλαθξππηνγξάθεζε, ζπκπίεζε, κεηαηξνπή απφ ςεθηαθή ζε αλαινγηθή
κνξθή θαη αιιαγέο ηχπνπ αξρείνπ είλαη ηερληθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηδήζεη έλα
πδαηνγξάθεκα. Σν πδαηνγξάθεκα ζεσξείηαη απφ πνιινχο πξφιεςε θαη πξνζηαζία εθαξκνγψλ,
θαη γεληθφηεξα δεκηνπξγεκάησλ, πξνζηαηεπκέλσλ απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Σν
πδαηνγξάθεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζηαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ ψζηε λα
ελεκεξψλεη ην ινγηζκηθφ ή ηηο ζπζθεπέο ηνπ πιηθνχ φηη ε αληηγξαθή απαγνξεχεηαη. ηηο
εθαξκνγέο πξνζηαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ, ην πδαηνγξάθεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
αλαγλσξίζεη ηνλ ηδηνθηήηε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έλλνκε
πιεξσκή ηνπ.
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Παξφιν πνπ ε πξνζηαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
θαζνδεγνχλ ηνλ ηνκέα ησλ πδαηνγξαθεκάησλ, ππάξρεη έλαο αξηζκφο εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο ην
πδαηνγξάθεκα είηε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί είηε έρεη πξνηαζεί. Απηέο πεξηέρνπλ ηε κεηάδνζε ηεο
παξαθνινχζεζεο, ηνλ εληνπηζκφ ηεο δηαθίλεζεο, ηελ απζεληηθνπνίεζε, ηνλ έιεγρν ηεο
αληηγξαθήο θαη ησλ ζπζθεπψλ.

4.2

πνπδαηόηεηα ηεο ηεγαλνγξαθίαο
Οη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππφθεηληαη ζε ππνθινπέο θαη

θαθφβνπιεο παξεκβάζεηο. Σα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο αληηκεησπίδνληαλ
παξαδνζηαθά κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θξππηνγξαθίαο. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε
ζπλδπαζκφ κε έλα θσδηθφ απζεληηθνπνίεζεο θαη λα θξππηνγξαθεζνχλ, έηζη ψζηε κφλν ν
θαηεμνρήλ δηθαηνχρνο λα κπνξεί λα επαιεζεχζεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ απζεληηθνπνίεζε. Η
κνληέξλα θξππηνγξαθία απνηειεί έλα ψξηκν πιένλ πεξηβάιινλ,

βαζηζκέλν ζε απζηεξέο

καζεκαηηθέο αλαθαιχςεηο θαη ζε αλάπηπμε δεθαηηψλ.
Σα θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα είλαη εκθαλή, θαη φηαλ δηαρσξίδνληαη γίλεηαη ζαθέο φηη ν
απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο επηθνηλσλνχλ κπζηηθά. Η ζηεγαλνγξαθία είλαη ζπγγεληθή
επηζηήκε κε ηελ θξππηνγξαθία. Απνηειεί έλα ελαιιαθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ηδησηηθφηεηα θαη
ηελ αζθάιεηα. Αληί λα θξππηνγξαθεζνχλ ηα κελχκαηα, κπνξνχλ λα θξπθηνχλ ζε άιια
αληηθείκελα, ηα νπνία θαίλνληαη αβιαβή, έηζη ψζηε ε χπαξμή ηνπο λα κελ απνθαιχπηεηαη. Γηα
απηφ ην ιφγν ε ζηεγαλνγξαθία κπνξεί λα είλαη κία εθηθηή ελαιιαθηηθή ζε ρψξεο, φπνπ ε ρξήζηε
ηεο θξππηνγξαθίαο είλαη είηε παξάλνκε είηε ειέγρεηαη απφιπηα απφ απηαξρηθά θαζεζηψηα, ζηα
νπνία φπνπ ε ρξήζε ηεο θξππηνγξαθίαο κπνξεί λα πξνζειθχζεη κε επηζπκεηή πξνζνρή.

Δηθόλα 10: Παξάδεηγκα εξγαιείνπ πνπ εηζάγεη θξπθό κήλπκα κέζα ζε αξρείν - μεληζηή
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Η ζηεγαλάιπζε είλαη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ζηεγαλνγξαθίαο, νπφηε απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. Πξάγκαηη, θαλείο δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη κία θαιή
ζηεγαλνγξαθηθή κέζνδν, ρσξίο λα αθηεξψζεη αξθεηφ ρξφλν ζην ηξφπν πνπ ζα ηελ παξαθάκπηεη.
Η αλάγθε γηα αμηφπηζηα εξγαιεία ζηεγαλάιπζεο, ηθαλά λα αληρλεχνπλ θξπθά κελχκαηα,
έρεη απμεζεί εμ αηηίαο αδεκνζίεπησλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε ζηεγαλνγξαθία
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηξνκνθξάηεο θαη νπαδνχο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Δίλαη δχζθνιν, φκσο, λα
επαιεζεπηνχλ φινη απηνί νη ηζρπξηζκνί[12].

4.3

Η ηεγαλνγξαθία ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο
Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κία εηθφλα είλαη έλα ζχλνιν αξηζκψλ πνπ

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη δηάθνξα εηθνλνθχηηαξα (ηα pixel). Σα pixel
αλαδηακνξθψλνπλ ην πιέγκα ηεο εηθφλαο. Μία ζπλεζηζκέλε εηθφλα έρεη κέγεζνο 640 x 480 pixel
θαη 256 ρξψκαηα ή αιιηψο 8 bit αλά pixel. Μία ηέηνηα εηθφλα πεξηέρεη πεξίπνπ 300 kilobits
δεδνκέλσλ.
Οη ςεθηαθέο εηθφλεο απνζεθεχνληαη ζε αξρεία είηε ησλ 8 ή 24 bit. Έλα αξρείν ησλ 24 bit
παξέρεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ. Μπνξεί λα είλαη αξθεηά
κεγάιν, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εηθφλσλ ηχπνπ jpeg. Όινη νη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί ζηηο εηθφλεο
πξνέξρνληαη απφ ηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα, ην θφθθηλν, ην πξάζηλν θαη ην κπιε. Κάζε ρξψκα
αλαπαξίζηαηαη απφ έλα byte. Οη εηθφλεο ησλ 24 bit ρξεζηκνπνηνχλ ηξία byte αλά pixel, γηα λα
αλαπαξαζηήζνπλ ηελ ηηκή ελφο ρξψκαηνο. Απηά ηα ηξία bytes κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε
δεθαεμαδηθέο, δεθαδηθέο θαη δπαδηθέο ηηκέο. ε αξθεηέο ζειίδεο ηζηνχ, ην ρξψκα ηνπ
πεξηβάιινληνο αλαπαξίζηαηαη απφ δεθαεμαδηθνχο αξηζκνχο έμη ςεθίσλ, νπζηαζηηθά απφ ηξία
δεπγάξηα πνπ αλαπαξηζηνχλ ην θφθθηλν, ην πξάζηλν θαη ην κπιε. Έλα άζπξν πεξηβάιινλ ζα είρε
ηελ ηηκή FFFFFF: 100% θφθθηλν (FF), 100% πξάζηλν (FF) θαη 100% κπιε (FF). Η δεθαδηθή
ηνπο ηηκή είλαη 255, 255, 255 θαη ε δπαδηθή ηνπο ηηκή είλαη 11111111, 11111111, 11111111, ηα
νπνία είλαη ηα ηξία byte πνπ δεκηνπξγνχλ ην άζπξν.
Ο νξηζκφο ελφο άζπξνπ πεξηβάιινληνο είλαη αλάινγνο κε ηνλ νξηζκφ ελφο pixel ζε κία
εηθφλα. Η αλαπαξάζηαζε ελφο pixel ζπλεηζθέξεη ζην κέγεζνο ελφο αξρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, αο
ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κία εηθφλα ησλ 24 bit, 1024 pixel πιάηνο θαη 768 pixel χςνο, κία θνηλή
αλάιπζε γηα γξαθηθά πςειήο αλάιπζεο. Μία ηέηνηα εηθφλα έρεη πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα
pixel, κε ην θαζέλα λα έρεη ηέηνην νξηζκφ, ψζηε λα δεκηνπξγεί έλα αξρείν πνπ μεπεξλά ηα δχν
Mbytes. Γεδνκέλνπ φηη ηέηνηεο εηθφλεο ησλ 24 bit είλαη αζπλήζηζηεο ζην δηαδίθηπν, ην κέγεζφο
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ηνπο ζα πξνζέιθπε ηελ πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκπίεζε
ησλ αξρείσλ ζα ήηαλ επσθειήο, αλ φρη απαξαίηεηε.
Τπάξρνπλ δχν είδε ζπκπίεζεο, φπνπ ην έλα κπνξεί λα έρεη απψιεηεο, ην άιιν φρη. Καη νη
δχν κέζνδνη εμνηθνλνκνχλ ρψξν απνζήθεπζεο, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα,
παξεκβαιιφκελεο κε ηηο θξπκκέλεο πιεξνθνξίεο, φηαλ απηέο απνζπκπηέδνληαη. Η ζπκπίεζε
ρσξίο απψιεηεο καο επηηξέπεη λα αλαδνκήζνπκε ην αξρηθφ κήλπκα επαθξηβψο. Γη‟ απηφ ην ιφγν
πξνηηκάηαη φηαλ ε αξρηθή πιεξνθνξία πξέπεη λα κείλεη αλαιινίσηε, φπσο κε ηηο
ζηεγαλνγξαθηθέο εηθφλεο. Η ζπκπίεζε ρσξίο απψιεηεο είλαη ζπλεζηζκέλε γηα εηθφλεο πνπ
απνζεθεχνληαη σο GIF (Graphic Interchange Format) θαη BMP ησλ 8 bit.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπκπίεζε κε απψιεηεο, εμνηθνλνκεί ρψξν, αιιά δελ δηαηεξεί ηελ
αθεξαηφηεηα ηεο αξρηθήο εηθφλαο. Απηή ε κέζνδνο ππνδεηθλχεη εηθφλεο, νη νπνίεο
απνζεθεχνληαη σο JPEG (Joint Photographic Experts Group). Δμ αηηίαο ηνπ αιγνξίζκνπ
ζπκπίεζεο κε απψιεηεο, νη κνξθέο ηχπνπ JPEG, παξέρνπλ πνιχ θαιέο πξνζεγγίζεηο ζε ςεθηαθέο
εηθφλεο πςειήο πνηφηεηαο, αιιά φρη έλα αθξηβέο αληίγξαθν.
Η ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα θξπθηνχλ, ζε κία εηθφλα ρξεηάδεηαη
δχν αξρεία. Σν πξψην είλαη ε αξρηθή εηθφλα ε νπνία ζα θξαηήζεη ηηο θξπκκέλεο πιεξνθνξίεο
θαη απνθαιείηαη εηθφλα μεληζηήο (carrier). Σν δεχηεξν είλαη ην κήλπκα, ην νπνίν πξφθεηηαη λα
θξπθηεί. Έλα κήλπκα κπνξεί λα είλαη απιφ θείκελν, ciphertext, άιιεο εηθφλεο ή νηηδήπνηε
κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κία ζεηξά απφ bit. Όηαλ απηά ηα δχν αξρεία ζπλδπαζηνχλ, ε αξρηθή
εηθφλα θαη ην ελζσκαησκέλν κήλπκα δεκηνπξγνχλ ηελ ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα. Έλα
ζηεγαλνγξαθηθφ θιεηδί -ηχπνο ζπλζεκαηηθνχ- κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θξχςεη
θαη αξγφηεξα λα απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα. Οη πεξηζζφηεξεο ζηεγαλνγξαθηθέο εθαξκνγέο
είηε δελ ππνζηεξίδνπλ είηε απνζαξξχλνπλ ηε ρξήζε εηθφλσλ ηχπνπ JPEG, ελψ πξνηείλνπλ ηε
ρξήζε ησλ εηθφλσλ ρσξίο απψιεηεο ησλ 24 bit φπσο, είλαη ν ηχπνο BMP. Η επφκελε
ελαιιαθηηθή ζηηο εηθφλεο ησλ 24 bit είλαη νη εηθφλεο ησλ 256 ρξσκάησλ θαη νη εηθφλεο κε
απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Οη πην ζπλεζηζκέλεο απφ απηέο πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ζην δηαδίθηπν
είλαη ηα αξρεία ηχπνπ GIF. ε εηθφλεο ησλ 8 bit, φπσο ηα αξρεία ηχπνπ GIF, ην θάζε pixel
αλαπαξίζηαηαη ζαλ έλα μερσξηζηφ byte θαη θάζε pixel ζρεδφλ δείρλεη ζε έλα πίλαθα επξεηεξίνπ,
κία παιέηα κε 256 πηζαλά ρξψκαηα. Η ηηκή ηνπ pixel θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 255. Η
εθαξκνγή απιά δσγξαθίδεη ην ρξψκα ηνπ δείθηε ζηελ νζφλε θαη ηε ζέζε ηνπ pixel. ηελ πξψηε
εηθφλα πνπ αθνινπζεί, κία θφθθηλε παιέηα, απεηθνλίδεη αλεπαίζζεηεο αιιαγέο ζηελ πνηθηιία
ησλ ρξσκάησλ. Η νπηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ πνιιψλ ρξσκάησλ είλαη πνιχ δχζθνιν

Νικόλαοσ Γ.Πιτροπάκησ

34

Ανάπτςξη Στεγανογπαφικήρ Εφαπμογήρ Πολλαπλού Βάθοςρ
εγρείξεκα. ηε δεχηεξε εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχληαη θάπνηεο αλεπαίζζεηεο αιιαγέο
ζηα ρξψκαηα, θαζψο θαη θάπνηεο άιιεο αιιαγέο πνπ είλαη πην εκθαλείο.

Δηθόλα 11: Παξάδεηγκα κε αιιαγέο ζε παιέηεο ρξσκάησλ θαη νπηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο
Πνιινί εηδηθνί ηεο ζηεγαλνγξαθίαο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε εηθφλσλ, πνπ απαξηίδνληαη απφ
256 απνρξψζεηο ηνπ γθξίδνπ. Οη εηθφλεο ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη πξνηηκνχληαη, γηαηί νη
απνρξψζεηο αιιάδνπλ πνιχ ζηαδηαθά απφ byte ζε byte θαη φζν ιηγφηεξεο είλαη νη αιιαγέο ησλ
ηηκψλ κεηαμχ ησλ θαηαρσξήζεσλ ησλ παιεηψλ, ηφζν θαιχηεξα κπνξεί λα θξπθηεί κία
πιεξνθνξία. Η επφκελε εηθφλα δείρλεη κία παιέηα κε 256 απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Κάπνηεο εηθφλεο
είλαη ησλ ηεζζάξσλ bit, ελψ άιιεο δεκηνπξγνχληαη κε δεθαέμη απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Πξνθαλψο
ηέηνηνπ είδνπο εηθφλεο πξνζθέξνπλ πνιχ ιηγφηεξεο παξαιιαγέο.

Δηθόλα 12: Παιέηα γθξη θιίκαθαο κε 256 απνρξώζεηο
Μπνξεί νη εηθφλεο γθξη θιίκαθαο λα απνθέξνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε
ζηεγαλνγξαθία, νη εηθφλεο κε αλεπαίζζεηεο ρξσκαηηθέο παξαιιαγέο είλαη επίζεο αξθεηά
απνηειεζκαηηθέο. Υξεζηκνπνηψληαο κία εηθφλα, ζηελ νπνία ζέινπκε λα θξχςνπκε πιεξνθνξίεο,
πξέπεη λα ηελ αλαιχζνπκε ηφζν θαιά φζν θαη ηελ παιέηα. Πξνθαλψο, κία εηθφλα κε κεγάιεο
επηθάλεηεο απφ κνλά ρξψκαηα είλαη κηα θαθή επηινγή, θαζψο νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
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πξνέξρνληαη απφ ην εηζαρζέλ κήλπκα ζα είλαη εκθαλείο ζηηο κνλνρξσκαηηθέο επηθάλεηεο. Χο εθ
ηνχηνπ, αθνχ γίλεη ε επηινγή κίαο εηθφλαο, πξέπεη λα επηιεγεί θαη ε ηερληθή ηεο απφθξπςεο ηεο
πιεξνθνξίαο.
Η εηζαγσγή ηνπ ιηγφηεξν ζεκαληηθνχ bit (Least Significant Bit LSB), είλαη κία θνηλή θαη
απιή πξνζέγγηζε ηεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ κέζα ζε αξρεία. Γπζηπρψο, είλαη επάισηε ζε
πξνβιήκαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία κηθξψλ εηθφλσλ. Μεηαηξέπνληαο κία εηθφλα ηχπνπ GIF ή
BMP, ε νπνία ζα αλαδηακνξθψζεη ην αξρηθφ κήλπκα επαθξηβψο -ζπκπίεζε ρσξίο απψιεηεο- ζε
ηχπν JPEG, ν νπνίνο δελ έρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο -ζπκπίεζε κε απψιεηεο- θαη μαλά ζηνλ
αξρηθφ, ζα κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη ηελ πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη ζηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά
bits.
Γηα λα θξπθηεί κία εηθφλα ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ bit, θάζε byte κίαο 24 bit εηθφλαο,
κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε ηξία bit ζε θάζε pixel. Μία εηθφλα 1024 x 768 έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα θξχςεη ζπλνιηθά 2359296 bits (294912 bytes) πιεξνθνξίαο. Αλ ζπκπηεζηεί ην κήλπκα πνπ
ζα θξπθηεί πξηλ ελζσκαησζεί, κπνξεί λα θξπθηεί έλα κεγάιν πνζφ πιεξνθνξίαο. ην
αλζξψπηλν κάηη κηα ηέηνηα ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα, ζα δείρλεη φκνηα κε ηελ αξρηθή εηθφλα.
Γηα παξάδεηγκα, ην γξάκκα Α κπνξεί λα θξπθηεί ζε ηξία pixel, ζεσξψληαο φηη δελ ππάξρεη
θακία ζπκπίεζε. Σα αξρηθά δεδνκέλα ηνπ πιέγκαηνο γηα ηα ηξία pixel (9 bytes) κπνξεί λα είλαη:
(00100111 11101001 11001000)
(00100111 11001000 11101001)
(11001000 00100111 11101001)
Όπνπ ε δπαδηθή ηηκή ηνπ Α είλαη 10000011. Δηζάγνληαο ηε δπαδηθή ηηκή ηνπ Α ζηα ηξία
pixels θαηαιήγνπκε ζην:
(00100111 11101000 11001000)
(00100110 11001000 11101000)
(11001000 00100111 11101001)
Σα ππνγξακκηζκέλα bits είλαη ηα κφλα ηξία πνπ άιιαμαλ ζηα 8 bytes πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Καηά κέζν φξν ε LSB πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ησλ κηζψλ bits ηεο εηθφλαο.
Μπνξνχλ λα θξπθηνχλ δεδνκέλα ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ςεθίν θαη
παξφια απηά ην αλζξψπηλν κάηη δελ ζα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο αιιαγέο.
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Οη εηθφλεο ησλ νθηψ bit δελ είλαη ηφζν αλεθηέο ζηηο αιιαγέο ηεο LSB εμαηηίαο ησλ
πεξηνξηζκψλ ησλ ρξσκάησλ. Οη δεκηνπξγνί ινγηζκηθνχ ζηεγαλνγξαθίαο έρνπλ δηαιέμεη
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο -θάπνηεο πην επηηπρεκέλεο απφ θάπνηεο άιιεο- γηα λα θξχςνπλ
πιεξνθνξίεο ζε εηθφλεο ησλ νθηψ bit. Πξψηα, ε αξρηθή εηθφλα πξέπεη λα επηιεγεί κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή, έηζη ψζηε ε ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα λα κελ απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε ελφο
ελζσκαησκέλνπ κελχκαηνο. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη ζηα δεδνκέλα ησλ ιηγφηεξν
ζεκαληηθψλ ςεθίσλ, νη δείθηεο ησλ ρξσκάησλ ζηελ παιέηα αιιάδνπλ. ε έλα απιφ παξάδεηγκα,
κία παιέηα ηεζζάξσλ ρξσκάησλ, ηνπ άζπξνπ, ηνπ θφθθηλνπ, ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ έρεη
αληίζηνηρα εγγξαθέο πνπ αληηζηνηρίδνληαη σο 0 (00), 1 (01), 2 (10) θαη 3 (11). Οη ηηκέο ηνπ
πιέγκαηνο ησλ γεηηνληθψλ pixel πνπ απνηεινχληαη απφ άζπξν, άζπξν, ,κπιε θαη κπιε είλαη 00
00 10 10. Κξχβνληαο ηελ δπαδηθή ηηκή 1010, γηα ηνλ αξηζκφ 10 αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζε 01 00
11 10θαη ηα ρξψκαηα γίλνληαη θφθθηλν, άζπξν, πξάζηλν, κπιε. Απηέο νη άθνκςεο αιιαγέο είλαη
εκθαλείο θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ηεο ρξήζεο εηθφλσλ ησλ νθηψ bit. Απφ ηελ άιιε
ππάξρνπλ ιίγεο νπηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο παξαηεξνχληαη ζε θιίκαθεο ηνπ γθξη.
Οη εθαξκνγέο ζηεγαλνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν εηζαγσγήο πιεξνθνξίαο LSB,
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ θξπθή πιεξνθνξία ιηγφηεξν αληρλεχζηκε. Γηα παξάδεηγκα ην
εξγαιείν EzStego [XV], ξπζκίδεη ηελ παιέηα, έηζη ψζηε λα κεηψζεη ηελ εκθάληζε γεηηνληθψλ
ρξσκάησλ δείθηε, ηα νπνία έρνπλ κεγάιε αληίζεζε πξηλ εηζάγεη ην κήλπκα. Απηή ε πξνζέγγηζε
απνδίδεη αξθεηά θαιά ζε εηθφλεο θιίκαθαο ηνπ γθξη θαη κάιινλ έρεη αλάινγε απφδνζε ζε
εηθφλεο κε ζπζρεηηδφκελα ρξψκαηα.
Σν S-Tools [XVI], έλα άιιν ζηεγαλνγξαθηθφ εξγαιείν, έρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ
αξρηθή εηθφλα, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ παιέηα. Όπσο θαη ζηηο
εηθφλεο ησλ 24 bit, ε αιιαγή ηνπ ιηγφηεξνπ ζεκαληηθνχ ςεθίνπ ηνπ pixel κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηα ρξψκαηα. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεη ζε εηθφλα ησλ νθηψ bit γηαηί
έρνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παιέηαο. Αληίζεηα, ην S-Tools κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ηνλ ρξσκάησλ,
ελψ δηαηεξεί ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, έηζη ψζηε νη αιιαγέο ζηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά ςεθία λα
κελ αιιάμνπλ ξηδηθά ηηο ηηκέο ησλ ρξσκάησλ.
Γηα παξάδεηγκα, νθηψ ρξσκαηηθέο ηηκέο απαηηνχληαη έηζη ψζηε θάζε ρξψκα λα
απνζεθεπηεί κε ηηκή απφ 000 κέρξη 111. Μεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ κνλαδηθψλ ρξσκάησλ ζηα
ηξηάληα δχν, επηβεβαηψλεηαη φηη απηέο νη ηηκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη φηη ν αξηζκφο
ησλ ρξσκάησλ δελ ζα ππεξβεί ηα 256 (δεδνκέλνπ φηη 256/8 = 32). Κάζε έλα απφ ηα ηξηάληα δχν
κνλαδηθά ρξψκαηα ζηελ παιέηα κπνξεί λα επεθηαζεί ζε νθηψ ρξψκαηα, έρνληαο ηηο LSB ηηκέο
ηνπ θφθθηλνπ, πξάζηλνπ, κπιε (RGB), θπκαηλφκελεο απφ ην 000 κέρξη ην 111. Απηφ έρεη σο
Νικόλαοσ Γ.Πιτροπάκησ

37

Ανάπτςξη Στεγανογπαφικήρ Εφαπμογήρ Πολλαπλού Βάθοςρ
απνηέιεζκα πνιιαπιά ρξψκαηα ζηελ παιέηα, ηα νπνία δείρλνπλ ηα ίδηα νπηηθά, αιιά κπνξεί λα
δηαθέξνπλ ειάρηζηα θαηά έλα bit.
Απηά ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα πξνζέγγηζε κε ηα ηηο εηθφλεο γθξη θιίκαθαο.
Παξφια απηά, νη ζηεγαλνγξαθεκέλεο εηθφλεο πνπ έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κε ην S-Tools δελ
αλήθνπλ πιένλ ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη. Αληί λα ρξεζηκνπνηεί γεηηνληθά ρξψκαηα φπσο ην
EzStego, ην S-Tools κεηαβάιιεη ηελ παιέηα γηα λα παξάγεη ρξψκαηα, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξά
ελφο bit. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία εηθφλα γθξη θιίκαθαο ην άζπξν ζα κεηαθεξζεί ζην καχξν κε ηηο
αθφινπζεο RGB ηξηπιέηεο
(255 255 255), (254 254 254), …,
(1 1 1), (0 0 0)
Μεηά ηελ επεμεξγαζία κε ην S-Tools, ε ηηκή γηα ην άζπξν ζα δηαρπζεί ζε έλα εχξνο νθηψ
ρξσκάησλ φπσο
(255 255 255), (255 255 254), θαη
(255 254 255)
Οπηηθά ε ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα κπνξεί λα δείρλεη ίδηα κε ηελ αξρηθή γθξη θιίκαθα,
αιιά έρεη κεηαβιεζεί ζε κία εηθφλα νθηψ bit ρξψκαηνο.

Δηθόλα 13: Δηθόλα ρξσκαηηζκέλε κε πδαηνγξάθεκα. «Invisible Man» 1997, Neil F.
Johson
Οη ηερληθέο κάζθαο θαη θηιηξαξίζκαηνο, ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζε εηθφλεο ησλ 24 bit θαη
θιίκαθαο ηνπ γθξη ελψ θξχβνπλ πιεξνθνξίεο κε ην λα ζεκαδέςνπλ κία εηθφλα κε ηξφπν
παξφκνην κε ηα πδαηνγξαθήκαηα ραξηηνχ. Οη ηερληθέο ησλ πδαηνγξαθεκάησλ κπνξνχλ λα
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ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηνλ θφβν ηεο θαηαζηξνθήο ηεο εηθφλαο, εμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο κε
απψιεηεο, γηαηί είλαη πην νινθιεξσκέλεο κέζα ζηελ εηθφλα.
Σα εκθαλή πδαηνγξαθήκαηα δελ είλαη ηχπνο ζηεγαλνγξαθίαο εμ‟ νξηζκνχ. Η δηαθνξά ηνπο
έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Η παξαδνζηαθή ζηεγαλνγξαθία απνθξχπηεη πιεξνθνξίεο.
Σα πδαηνγξαθήκαηα εθηείλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη γίλνληαη έλα ζηνηρείν ηεο αξρηθήο εηθφλαο.
Σα ςεθηαθά πδαηνγξαθήκαηα κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, φπσο ε πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία, ε θπξηφηεηα θαη ε άδεηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα. ηε
ζηεγαλνγξαθία ην αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ην θξπκκέλν κήλπκα. ηα ςεθηαθά
πδαηνγξαθήκαηα, ην αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ην αξρηθφ αξρείν.
Η ηερληθή ηχπνπ κάζθαο είλαη πην απηνδχλακε απφ ηελ LSB κε ζεβαζκφ ζηε ζπκπίεζε, ζην
ςαιίδηζκα θαη ζηε κεηαπνίεζε ηεο εηθφλαο. Οη ηερληθέο ηχπνπ κάζθαο ελζσκαηψλνπλ
πιεξνθνξία ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, έηζη ψζηε ην θξπκκέλν κήλπκα λα είλαη αλαπφζπαζην
απφ ηελ αξρηθή εηθφλα, απνθεχγνληαο λα ην θξχςνπλ ζην «επίπεδν ζνξχβνπ». Απηφ ηελ θάλεη
θαιχηεξε απφ ηελ LSB, γηα παξάδεηγκα κε ηηο εηθφλεο ηχπνπ JPEG πνπ έρνπλ απψιεηεο[13].

Δηθόλα 14: Παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο S-Tools

4.4

Αιγόξηζκνη θαη κεηαηξνπέο
Η κεηαηξνπή LSB είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εχθνινο ηξφπνο γηα απφθξπςε πιεξνθνξίαο,

αιιά είλαη επάισηνο ζε κηθξέο αιιαγέο, κε απνηέιεζκα ε εηθφλα λα θαηαιήγεη ζε ζπκπίεζε κε
απψιεηεο. Σέηνηνπ είδνπο ζπκπίεζε είλαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη εηθφλεο κε
ζπκπίεζε JPEG. Γηα απηφ νη εηθφλεο JPEG πιεζαίλνπλ ζπλέρεηα ζην δηαδίθηπν.
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Έλα εξγαιείν ζηεγαλνγξαθίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αιγφξηζκν ζπκπίεζεο γηα ηελ
απφθξπςε

πιεξνθνξηψλ

είλαη

ην

Jpeg-Jsteg[XX].

Σν

Jpeg-Jsteg

δεκηνπξγεί

κία

ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα απφ ηελ είζνδν ελφο κελχκαηνο ην νπνίν ζα θξπθηεί θαη κία αξρηθή
εηθφλα ρσξίο απψιεηεο. χκθσλα κε ην Independent JPEG Group[XXIV], ην ινγηζκηθφ JPEG
έρεη κεηαηξαπεί γηα έλα bit ζηεγαλνγξαθίαο ζηα παξαγφκελα αξρεία JFIF, ηα νπνία
απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα κε απψιεηεο θαη ρσξίο απψιεηεο. Σν ινγηζκηθφ ζπλζέηεη ην κήλπκα
θαη ηηο αξρηθέο εηθφλεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν JPEG, γηα λα παξάγεη
ζηεγαλνγξαθεκέλεο εηθφλεο ρσξίο απψιεηεο.
Οη εηθφλεο ηχπνπ JPEG ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαθξηηφ ζπλεκίηνλν κεηαηξνπήο, ψζηε λα
επηηχρνπλ ηε ζπκπίεζε. Η DCT[XXV] είλαη κία κεηαηξνπή, ε νπνία πεξηέρεη ζπκπίεζε κε
απψιεηεο

γηαηί νη ηηκέο ησλ ζπλεκίηνλσλ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αθξηβψο θαη νη

ζπλερφκελνη ππνινγηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκνχο κηθξήο αθξίβεηαο, νδεγνχλ ζε ιάζε
ζηξνγγπινπνίεζεο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Οη δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ θαλνληθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαθηεκέλσλ, εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν πνπ ππνινγίδεη ην DCT.
Δπηπξφζζεηα ηεο κεζφδνπ DCT, νη εηθφλεο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ κεζφδνπο
Fourier θαη Wavelet. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηθφλσλ, φπσο ε θσηεηλφηεηα, κπνξνχλ επίζεο
λα αιιάμνπλ. Η ηερληθή Patchwork θαη άιιεο παξφκνηεο θάλνπλ ρξήζε πεξηηηήο θσδηθνπνίεζεο
πξνηχπσλ ή κεζφδσλ θαζκάησλ, γηα ηε δηαζπνξά θξπκκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο αξρηθέο
εηθφλεο. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία απφ επεμεξγαζίεο εηθφλαο
φπσο ε πεξηθνπή θαη ε πεξηζηξνθή, ελψ θξχβνπλ πιεξνθνξίεο πιεξέζηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο
απιέο ηερληθέο κάζθαο. Δπίζεο, βνεζνχλ ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο πην εχθνια, απ‟ φηη ηα
εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζηελ LSB.
ηελ πεξηηηή θσδηθνπνίεζε πξνηχπσλ, πξέπεη λα αληαιιαγεί ην κέγεζνο ηνπ κελχκαηνο κε
ηελ επξσζηία. Γηα παξάδεηγκα, έλα κηθξφ κήλπκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πνιιέο θνξέο πάλσ ζε
κία εηθφλα, έηζη ψζηε αλ ε ζηεγαλνγξαθεκέλε εηθφλα πεξηθνπεί, λα ππάξρεη αθφκα πςειή
πηζαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Έλα κεγάιν κήλπκα κπνξεί λα ελζσκαησζεί
κφλν κία θνξά, γηαηί κπνξεί λα θαηαιάβεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο.
Άιιεο ηερληθέο θξππηνγξαθνχλ θαη δηαζπείξνπλ ηα θξπθά δεδνκέλα κέζα ζε κία εηθφλα. Η
δηαζπνξά ελφο κελχκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ιηγφηεξνο ζφξπβνο. Τπνζηεξηρηέο
απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκα θαη αλ απνζπκπηεζηνχλ ηα bit ηνπ κελχκαηνο,
ζα είλαη άρξεζηα, ρσξίο ηνλ αιγφξηζκν θαη ην ζηεγαλνγξαθηθφ θιεηδί πνπ ηα απνθσδηθνπνηεί.
Γηα παξάδεηγκα, ην εξγαιείν White Noise Storm [XVII], είλαη βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία
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θάζκαηνο θαη κεηαπήδεζεο ζπρλνηήησλ, πνπ δηαζπείξνπλ ηα δεδνκέλσλ κέζα ζηελ εηθφλα. Αληί
λα έρνπκε ρ θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία αιιάδνπλ κε έλα ζηαζεξφ ηξφπν θαη έλα θιεηδί
εηζφδνπ, ε White Noise Storm δηαζπείξεη νθηψ θαλάιηα κε έλα ηπραίν αξηζκφ, πξνεξρφκελν απφ
ην κέγεζνο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαχινπ δεδνκέλσλ. Κάζε θαλάιη αλαπαξηζηά έλα bit, έηζη ψζηε
θάζε παξάζπξν θάζε εηθφλαο πεξηέρεη έλα byte πιεξνθνξίαο θαη αξθεηά αρξεζηκνπνίεηα bit.
Απηά ηα θαλάιηα πεξηζηξέθνληαη, ελαιιάζζνληαη θαη ζπλπθαίλνληαη κε ηνπο εαπηνχο ηνπο,
ψζηε λα απνθέξνπλ κία δηαθνξεηηθή κεηάζεζε ησλ bit. Γηα παξάδεηγκα, ην bit 1 κπνξεί λα
αληαιιαρζεί κε ην bit 7, ή θαη ηα δχν λα ζηξαθνχλ πξνο ηα δεμηά θαηά κία ζέζε. Οη θαλφλεο γηα
ηηο αληηκεηαζέζεηο ξπζκίδνληαη απφ έλα ζηεγαλνγξαθηθφ θιεηδί θαη απφ ηα πξνεγνχκελα ηπραία
δεδνκέλα (φπσο ζηελ θξππηνγξάθεζε κε ηνλ αιγφξηζκν DES).
Η δηαζπνξά θαη ε θξππηνγξάθεζε παξεκπνδίδνπλ ηελ εμαγσγήο θξπκκέλσλ κελπκάησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο, αιιά φρη θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Έλα
δηάζπαξην κήλπκα ζην LSB ηεο εηθφλαο είλαη αθφκα επάισην ζηελ θαηαζηξνθή απφ ζπκπίεζε
κε απψιεηεο θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο, φηαλ απιφ θείκελν εηζέξρεηαη ζηα ιηγφηεξα
ζεκαληηθά ςεθία.
Σν ζεκείν αηρκήο ηεο ζηεγαλνγξαθίαο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο δελ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη
ηεο θξππηνγξαθία, αιιά λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε απηήλ. Αλ έλα ζηεγαλνγξαθεκέλν
κήλπκα θξππηνγξαθεζεί, πξέπεη επίζεο λα απνθξππηνγξαθεζεί φηαλ αλαθαιπθζεί, νπφηε
έρνπκε έλα αθφκα κέηξν πξνζηαζίαο[13].

Δηθόλα 15: Σν πξηλ θαη ην κεηά κηαο εηθόλαο κε ην εξγαιείν Jpeg-Jsteg. Κακία νπηηθή
δηαθνξά
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Σα αξρεία Matroska
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν μεληζηήο γηα έλα κήλπκα, ην νπνίν ζέινπκε λα θξχςνπκε,
κπνξεί λα είλαη έλα αξρείν εηθφλαο, έλα αξρείν ήρνπ, αιιά αθφκα θαη έλα αξρείν βίληεν. Σα
αξρεία βίληεν ηείλνπλ λα είλαη κεγάια ζε κέγεζνο, θαζψο εκπεξηέρνπλ θαη εηθφλα θαη ήρν. Απηφ
ηα θαζηζηά δχζρξεζηα ζηε κεηάδνζε, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Όκσο, φπσο θαη ζηηο εηθφλεο
γλσξίδνπκε φηη θαη ηα αξρεία βίληεν έρνπλ ζπκπηεζκέλεο κνξθέο, νη νπνίεο ηα θαζηζηνχλ πην
εχρξεζηα, θαη ζίγνπξα ιηγφηεξν απαηηεηηθά ζε ρψξν. Δπηηπρείο πξνζπάζεηεο ζηεγαλνγξάθεζεο
έρνπλ γίλεη ζε αξρεία βίληεν ηχπνπ avi θαη mpeg, ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο.
Σειεπηαία ηάζε ζηα αξρεία βίληεν, φκσο, είλαη ε πςειή πνηφηεηα high definition. Απηήλ ηελ
πνηφηεηα ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή πξνζθέξεη ν ηχπνο αξρείνπ Matroska, ν νπνίνο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα σο μεληζηήο ηνπ ζηεγαλνγξαθηθνχ κελχκαηνο. Πξηλ γίλεη απηφ,
φκσο, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ θάπνηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα νπνία ζα θαηαδείμνπλ γηαηί ηα
αξρεία Matroska απνηεινχλ έλαλ ηδαληθφ μεληζηή.
5.1

Ση είλαη ηα αξρεία Matroska
Σν Matroska ζθνπεχεη λα γίλεη ην πξφηππν ζηα παθέηα πνιπκέζσλ. ίγνπξα πξψηα πξέπεη

λα απνζαθεληζηεί ηη είλαη έλα παθέην ήρνπ θαη βίληεν, γηα λα απνθεπρζνχλ παξεμεγήζεηο. Γελ
πξφθεηηαη γηα έλαλ ηχπν ζπκπίεζεο βίληεν ή ήρνπ (video codec). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ
«θάθειν», ν νπνίνο πεξηέρεη αθνινπζίεο απφ ήρν, βίληεν θαη ππφηηηινπο, επηηξέπνληαο ζην
ρξήζηε λα ηα απνζεθεχζεη φια απηά ζε έλα θαη κφλν αξρείν. Σν Matroska πξνέξρεηαη απφ έλα
εξεπλεηηθφ έξγν , ην νπνίν νλνκάδεηαη MCF[XXI], αιιά δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφ γηαηί είλαη
βαζηζκέλν πάλσ ζηελ EBML (Extensible Binary Meta Language)[XXII], έλα δπαδηθφ
παξάγσγν ηεο XML. Η EBML βνεζάεη ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηνπ Matroska, λα απνθηήζεη
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο κνξθήο ηνπ αξρείνπ, ρσξίο
φκσο λα θαηαξξίπηεη ηελ ππνζηήξημε ζε παιηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ.
Σα αξρεία Matroska έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ην κέιινλ. Πεξηέρνπλ δπλαηφηεηεο, ηηο
νπνίεο πξέπεη λα πεξηκέλνπκε απφ έλα κνληέξλν ηχπν ηέηνηνπ αξρείνπ φπσο:


Γξήγνξε αλαδήηεζε κέζα ζην αξρείν



Καηαρσξήζεηο θεθαιαίσλ
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Πιήξεο ππνζηήξημε κεηαδεδνκέλσλ(tags)



Δπηιεγφκελεο αθνινπζίεο ππνηίηισλ, ήρνπ θαη βίληεν



Αλαιψζηκεο ελφηεηεο



Αληνρή ζηα ζθάικαηα, αθνχ κπνξεί λα αλαθάκςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλαπαξαγσγήο, αθφκα θαη αλ ε αθνινπζία είλαη θαηεζηξακκέλε



Μπνξεί λα δερζεί κεζφδνπο streaming, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηνπηθψλ
δηθηχσλ (HTTP, CIFS, FTP θηι)



Πεξηέρεη κελνχ, φπσο έρνπλ ηα DVD

To Matroska είλαη έλα έξγν αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα πξνζσπηθή ρξήζε
είλαη πιήξσο λφκηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη νη
αθνινπζίεο θψδηθα είλαη πξνζβάζηκεο απφ φινπο, αθφκα θαη απφ εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Ο πεγαίνο θψδηθαο θαη νη βηβιηνζήθεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ
ηελ Matroska Development Team ρνξεγνχλ άδεηα κέζσ ηεο GNU-GPL. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ
βηβιηνζήθεο parsing θαη αλαπαξαγσγήο κέζσ ηεο άδεηαο BSD, γηα πηνζέηεζε απφ εκπνξηθφ
πιηθφ θαη ινγηζκηθφ.
Σν Matroska έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:


Να δεκηνπξγήζεη κία κνληέξλα, επέιηθηε θαη δηαιεηηνπξγηθή πιαηθφξκα ήρνπ θαη
βίληεν, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα API αλνηρηνχ codec, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα
πιαίζην ειεχζεξσλ πνιπκέζσλ



Να εγθαζηδξπζεί σο ελαιιαθηηθή επηινγή αλνηρηνχ θψδηθα ζε ήδε ππάξρνληεο
ηχπνπο αξρείσλ, φπσο AVI, MOV, RM, MP4, MPG, ES θηι



Να δεκηνπξγήζεη εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη ελζσκάησζε
αξρείσλ Matroska



Να δεκηνπξγήζεη βηβιηνζήθεο θαη εξγαιεία γηα πξνγξακκαηηζηέο, έηζη ψζηε λα
ελζσκαηψζνπλ ην Matroska ζηηο εθαξκνγέο ηνπο



Να πξνεηνηκάζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πιηθνχ επφκελεο γεληάο ζηα αξρεία Matroska,
ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζθεπψλ



Να ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε, πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ηνπ Matroska ζε
αλνηρηέο

αξρηηεθηνληθέο

φπσο

ην

FFmpeg[XXVI],

VLC[XXVII]

ή

GStramer[XXVIII] -πιαίζην πνιπκέζσλ γηα ην Linux, αληίζηνηρν κε ην Microsoft
(TM) DirectShow (R) γηα ηα Windows (TM)[XXIX]
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Να πξνβάιιεη κηα ζεηξά θίιηξσλ DirectShow γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε
δεκηνπξγία αξρείσλ Matroska ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows (TM) [XII]

Δηθόλα 16: Σν logo ησλ Matroska Files
5.2

Ση είλαη ηα EBML αξρεία
Σα αξρεία EBML απνηεινχλ νπζηαζηηθά δπαδηθή επέθηαζε ηνπ ηχπνπ XML θαη

ρξεζηκνπνηνχλ αθεξαίνπο κεηαβιεηνχ κήθνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο
αξρείνπ δελ μνδεχεη ρψξν απνζεθεχνληαο αθεξαίνπο ησλ 32 ή ησλ 64. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
θσδηθνπνηείηαη ην κέγεζνο έρεη εκπλεπζηεί απφ ηελ κέζνδν θσδηθνπνίεζεο UTF-8.
Σν κήθνο ελφο αθεξαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζρέζε:
μήκος = 1 +αριθμός_μηδενικών_bit_ποσ_προηγούνηαι
Όινη νη αθέξαηνη θάλνπλ ρξήζε Big Endian. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα
απφ επηά πξσηεχνληα κεδεληθά. Σφηε ε κνξθή ηνπ byte ζα είλαη 0x00. Κάηη ηέηνην, φκσο,
ζπκβαίλεη κφλν αλ νη αθέξαηνη πνπ ρξεηάδνληαη είλαη κεγαιχηεξνη απφ 56 bits, φπσο γηα
παξάδεηγκα

3A 41 FE. Σν πξψην byte 3Α (0011 1010) έρεη δχν πξσηεχνληα κεδεληθά,

θαηαιήγνληαο ζε έλα κήθνο ηξηψλ bytes. Σν πξψην 1 ζην byte (0011 1010) ρξεηάδεηαη κφλν γηα
λα ηειεηψζεη ηελ αιιεινπρία ησλ πξσηεπφλησλ κεδεληθψλ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
νχηε γηα λα απνζεθεχζεη ηελ ηηκή. Γηα απηφ γίλεηαη επαλαθνξά ψζηε λα απνθηήζνπκε ηελ ηηκή
πνπ αλαπαξηζηά ε αιιεινπρία ησλ byte. Σν απνηέιεζκα είλαη ηφηε 0x1A41FE. Όπσο θαίλεηαη,
ρξεζηκνπνηνχκε έλα bit αλά byte, γηα λα μέξνπκε πφζν καθξχο είλαη έλαο αξηζκφο θαη
ρξεζηκνπνηνχκε 7 bits αλά byte, ψζηε λα απνζεθεχζνπκε απηή ηελ ηηκή. ίγνπξα ε ηηκή
0x1A41FE κπνξεί λα γξαθεί επίζεο ζαλ 10 1A 41 FE ή 08 00 1A 41 FE. Όηαλ, φκσο,
ρξεζηκνπνηνχκε EBML αξρεία, πξέπεη λα γίλεηαη ε κηθξφηεξε δπλαηή θσδηθνπνίεζε, ψζηε λα
απνθεχγνπκε ηελ ζπαηάιε ρψξνπ, θάηη πνπ νπζηαζηηθά είλαη ν ζθνπφο ηεο θσδηθνπνίεζεο.
Όια ηα bits κεηά ηα πξσηεχνληα κεδεληθά γίλνληαη 1. Παξαδείγκαηα, φπσο ην FF ή 7F FF,
δείρλνπλ έλα άγλσζην κήθνο. Γηα απηφ απνθεχγεηαη ε εγγξαθή ηνπ κήθνπο θάζε θνξά πνπ είλαη
δπλαηφλ. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ην ηειεπηαίν κεδεληθφ δπαδηθφ ζηνηρείν ελφο αξρείνπ. Αλ ε
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θσδηθνπνίεζε ελφο αξηζκνχ γίλεη κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, πξέπεη λα θσδηθνπνηεζεί πάιη κε
έλα κεγαιχηεξν κήθνο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γίλεη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ 16383 κε ηελ
πξνεγνχκελε κεζνδνινγία, παίξλνπκε ζαλ απνηέιεζκα ην 7F FF. ην ζπγθεθξηκέλν
παξάδεηγκα, φια ηα bits κεηά ην πξσηεχνλ κεδεληθφ αξρηθνπνηήζεθαλ, θάηη πνπ καο ππνδεηθλχεη
άγλσζην κήθνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κήθνο απμάλεηαη ζε 3 θαη γηα απηφ ν αξηζκφο
θσδηθνπνηείηαη μαλά ζε 20 3F FF.
Μία πιεξνθνξία ζηα EBML αξρεία απνζεθεχεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:

Δηθόλα 17: Σξόπνο δόκεζεο αξρείνπ EBML
Σν κήθνο ελφο ID κπνξεί λα γξαθεί ζαλ s_ID θαη ην κήθνο ηνπ κεγέζνπο s_size. Σα
ζηνηρεία EBML πνπ πεξηέρνπλ άιια EBML ζηνηρεία νλνκάδνληαη EBML Master elements.
Γεληθά, ε δηάηαμε ησλ EBML ζηνηρείσλ ζε έλα ζηνηρείν-γνλέα δελ είλαη δεδνκέλε. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο πξνηηκάηαη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. πγθεθξηκέλα,
θακία δηάηαμε ζηνηρείσλ δελ πξέπεη λα θαηαθεξκαηηζηεί ζε κηθξά ζηνηρεία-γνλείο[14].

5.3

Γηάξζξσζε ησλ αξρείσλ Matroska

Δηθόλα 18: Όια ηα αξρεία Matroska έρνπλ δύν εηδώλ ζηνηρεία
Απηφ ην header πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα ελφο EBML αξρείνπ. Κάζε EBML έρεη έλα
header. Αλ θάπνην αξρείν έρεη πεξηζζφηεξα δελ ζεσξείηαη εζθαικέλν, αιιά θαηά πάζα
πηζαλφηεηα ζα αγλνεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή πνπ πξνβαίλεη ζε αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ.
Σν Segment πεξηέρεη δεδνκέλα πνιπκέζσλ, θαζψο θαη απαξαίηεηα δεδνκέλα ηνπ header γηα
ηελ αλαπαξαγσγή. Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ αξθεηά Segment ζε έλα αξρείν Matroska, αιιά θάηη
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ηέηνην δελ είλαη ηφζν εθηθηφ λα γίλεη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εξγαιείσλ, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη
ηα αξρεία Matroska κε νξζφ ηξφπν.

Δηθόλα 19: Σν πξώην ζηνηρείν ηνπ EBML πεξέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηύπνπ ηνπ
αξρείνπ όπσο ε έθδνζε, ην όλνκα θηι

Αλάιπζε πεδίσλ ηνπ EBML
unit, # ≤ 1

Τπνδεηθλχεη ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

EBMLVERSION

εγγξαθήο EBML, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε

ID : 42 86

γηα λα δεκηνπξγεζεί ην αξρείν.

def: 1
unit, # ≤ 1

Τπνδεηθλχεη ηελ θαηψηεξε έθδνζε EBML

EBMLREADVERSION

parser ε νπνία ρξεηάδεηαη γηα λα δηαβαζηεί ην

ID: 42 F7

αξρείν.

def: 1
unit, # ≤ 1

Τπνδεηθλχεη ην κήθνο ηνπ καθξχηεξνπ EBML-

EBMLMAXIDLENGTH

ID πνπ πεξηέρεη ην αξρείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ

ID : 42 F2

matroska ε ηηκή είλαη 4. Κάζε EBML-ID πνπ

def: 4

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή απηή πξέπεη λα
ζεσξείηαη άθπξε.

unit, # ≤ 1

Τπνδεηθλχεη ην κεγαιχηεξν s_size ην νπνίν

EBMLMAXSIZELENGTH

πεξηέρεη ην αξρείν. Κάζε EBML ζηνηρείν πνπ

ID: 42 F3

έρεη

def: 8

MaxSizeLength πξέπεη λα ζεσξείηαη άθπξε.

s_size
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Αλάιπζε πεδίσλ ηνπ EBML
string, # ≤ 1

Πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ. ηελ

DOCTYPE

πεξίπησζε ηνπ αξρείνπ MATROSKA, ε ηηκή

ID: 42 82

είλαη matroska.

def: matroska
unit, # ≤ 1

Τπνδεηθλχεη ηελ έθδνζε ηνπ $DOCTYPE

DOCTYPEVERSION

ινγηζκηθνχ

ID: 42 87

ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην

def: 1

αξρείν.

unit, # ≤ 1

Τπνδεηθλχεη ηελ έθδνζε ηνπ $DOCTYPE

DOCTYPEREADVERSION

parser ν νπνίνο είλαη ζπκβαηφο κε ηελ

ID: 42 85

αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ.

εγγξαθήο

ην

νπνίν

def: 1

Δηθόλα 20: ηνηρεία κέζα ζε Segments

Σν ζηνηρείν SEGMENT
Master, # = 1

Σν ζηνηρείν SEGMENTINFO πεξηέρεη γεληθέο

SEGMENTINFO (3)

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα segment, φπσο

ID: 15 49 A9 66

είλαη ην UID, έλαο ηίηινο θηι. Απηέο νη
πιεξνθνξίεο δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ
αλαπαξαγσγή, αιιά πξέπεη λα βξίζθνληαη
εθεί.
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Σν ζηνηρείν SEGMENT
Master, # ≥ 0

Σν ζηνηρείν SEEKHEAD είλαη έλα επξεηήξην

SEEKHEAD (4)

ζηνηρείσλ

ID: 11 4D 9B 74

SEGMENT. Μπνξεί λα δείμεη ζε άιια

ηα

νπνία

είλαη

παηδηά

ηνπ

SEEKHEADS, αιιά φρη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Αλ
ηα κε ζπζηαδνπνηεκέλα είλαη πεξηζζφηεξα απφ
ηα ζπζηαδνπνηεκέλα, έλα SEEKHEAD δελ
είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεην. Γηαθνξεηηθά έλα
κε ππάξρνλ SEEKHEAD νδεγεί ζε κεγάινπο
ρξφλνπο θφξησζεο ελφο αξρείνπ θαη ζηελ
αδπλακία λα πξνζεγγηζηνχλ θάπνηα δεδνκέλα.
Master, # ≥ 0

Σν ζηνηρείν CLUSTER πεξηέρεη δεδνκέλα

CLUSTER (16)

βίληεν, ήρνπ θαη ππνηίηισλ. Πξέπεη λα

ID: 1F 43 B6 75

ζεκεησζεί φηη έλα αξρείν Matroska κπνξεί λα
πεξηέρεη δεδνκέλα θεθαιαίσλ ή ζπλεκκέλσλ
αξρείσλ, αιιά φρη δεδνκέλα πνιπκέζσλ. Χο εθ
ηνχηνπ ην CLUSTER είλαη έλα ππνρξεσηηθφ
ζηνηρείν.

Master, # ≥ 0

Σν ζηνηρείν TRACKS πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή

TRACKS (6)

θάπνησλ track, θαηά πξνηίκεζε, φκσο φισλ.

ID: 16 54 AE 6B

Απηφ ην ζηνηρείν κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη
κία ζην ηφζν, γηα ιφγνπο backup. Έλα αξρείν
πνπ πεξηέρεη κφλν θεθάιαηα θαη ζπλεκκέλα
αξρεία δελ έρεη ζηνηρείν TRACKS, γηα απηφ
θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ.

Master, # ≤ 1

Σν ζηνηρείν CUES πεξηέρεη έλα επξεηήξην

CUES (18)

ρξφλσλ γηα ην CLUSTERS, ην νπνίν βνεζάεη

ID: 1C 53 BB 6B

ηδηαίηεξα

ζηελ

εχθνιε

θαη

γξήγνξε

αλαδήηεζε.
Master, # ≤ 1

Σν ζηνηρείν ATTACHMENTS πεξηέρεη ηα

ATTACHMENTS (26)

ζπλεκκέλα

ID: 19 41 A4 69

SEGMENT.
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Σν ζηνηρείν SEGMENT
Master, # = 1

Σν

ζηνηρείν

CHAPTERS (21)

πεξηγξαθή φισλ

ID: 10 43 A7 70

εθδφζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ SEGMENT.

Master, # ≤ 1

Σν ζηνηρείν TAGS πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο

TAGS (28)

πιεξνθνξίεο γηα ην SEGMENT ή ηα ζηνηρεία

ID: 12 54 C3 67

κέζα

ζην

πεξηέρεη

CHAPTERS

ηελ

ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ

SEGMENT,

ηα

νπνία

δελ

ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή.

Σν ζηνηρείν TRACKS πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα tracks ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε έλα
SEGMENT, φπσο ν ηχπνο ηνπ track (βίληεν, ήρνο, ππφηηηινη), o codec πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε
αλάιπζε θαη ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο. Όια ηα tracks πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε έλα ή ζε
πεξηζζφηεξα, αιιά πξνηηκφηεξν είλαη ζε έλα ζηνηρείν TRACKS.
Κάζε track πεξηγξάθεηαη ζε έλα TRACKENTRY. Θεσξεηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ TRACKUID γηα έλα track, κπνξεί λα δηαζπαξζνχλ ζε δηαθνξεηηθά
TRACKENTRYS. Σν UID ζα επηηξέπεη λα μέξνπκε ζε πνην track απεπζχλνληαη νη πιεξνθνξίεο.
Όκσο, είλαη πάξα πνιχ απνζαξξπληηθφ λα δηαζθνξπίζνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά απηφλ ηνλ
ηξφπν.
Δπίζεο, έλα άδεην ζηνηρείν TRACKS είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη ρξήζηκν, αιιά κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ιάζνο ηνπ parser, αθνχ ην αξρείν δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζεί, δεδνκέλνπ
φηη θαλέλα απφ ηα tracks δελ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε θάπνην ζεκείν. πγθεθξηκέλα, ηα αξρεία ησλ
θεθαιαίσλ κπνξεί λα έρνπλ άδεηα ζηνηρεία TRACKS, αλ ν muxer δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη
δελ ππάξρνπλ tracks, ηφηε δεκηνπξγεί έλα άδεην ζηνηρείν TRACKS.

Σν ζηνηρείν TRACKS, παηδί ηνπ SEGMENT (2)
Master, # ≥ 1

Έλα ζηνηρείν TRACKENTRY πεξηγξάθεη έλα

TRACKENTRY (7)

track ηνπ SEGMENT.

ID: AE
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Σν ζηνηρείν TRACKENTRY, παηδί ηνπ TRACKS (6)
unit, # = 1

Πεξηγξάθεη ην αλαγλσξηζηηθφ λνχκεξν ηνπ

TRACKNUMBER

track. Απηφ ην λνχκεξν δελ κπνξεί λα είλαη ίζν

ID: D7

κε κεδέλ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο
δνκέο BLOCK θαη SIMPLEBLOCK.

unit, # = 1

Ο κνλαδηθφο θσδηθφο ηνπ track κέζα ζην

TRACKUID

αξρείν, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ίζνο κε ην

ID: 73 C5

κεδέλ.

unit, # = 1

Πεξηγξάθεη ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ, φπσο

TRACKTYPE (13)

βίληεν, ήρνο, ππφηηηινη θηι.

ID: 83
bool, # ≤ 1

Όηαλ είλαη ην FLAGENABLED 1, ηφηε ην

FLAGENABLED

track ρξεζηκνπνηείηαη.

ID: B9
def: 1
bool, # ≤ 1

Όηαλ είλαη ην FLAGDEFAULT 1, ηφηε ην

FLAGDEFAULT

track

ID: 88

αλαπαξαγσγήο ζαλ πξνεπηινγή. Πξνθαλψο

def: 1

αθφκα θαη αλ θαλέλα track βίληεν θαη θαλέλα

ζα

επηιερζεί

απφ

ην

πξφγξακκα

ήρνπ δελ έρεη πξνθαζνξηζκέλε ζεκαία, έλα
track βίληεν θαη έλα ήρνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην
πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε
ησλ ππνηίηισλ δελ ζα ελεξγνπνηεζνχλ, αλ δελ
ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε ζεκαία.
bool, # ≤ 1

Όηαλ ην FLAGFORCED είλαη 1, ην track

FLAGFORCED

πξέπεη

ID: 55 AA

δηαθνξεηηθά track ήρνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί

def: 0

απηφ

λα
πνπ

αλαπαξαρζεί.
ηθαλνπνηεί

Όηαλ
ηε

ππάξρνπλ

γιψζζα

πνπ

επηιέρζεθε.
bool, # ≤ 1

Όηαλ ην FLAGLACING είλαη 1, ην track

FLAGLACING

κπνξεί λα πεξηέρεη εζθαικέλα blocks. Έλαο

ID: 9C

parser κπνξεί λα παξαβιέςεη απηή ηε ζεκαία

def: 0

κε αζθάιεηα.
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Σν ζηνηρείν TRACKENTRY, παηδί ηνπ TRACKS (6)
unit, # ≤ 1

Πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ πνπ έλα

MINCACHE

πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο κπνξεί λα θξαηήζεη

ID: 6D E7

ζηε

def: 0

αλαπαξαγσγήο.

unit, # ≤ 1

Πεξηγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζφ κλήκεο ην

MAXCACHE

νπνίν

ID: 6D F8

αλαπαξαγσγήο,

κλήκε,

θαηά

ηε

ρξεηάδεηαη
γηα

δηαδηθαζία

έλα
λα

ηεο

πξφγξακκα

απνζεθεχζεη

ηα

πιαίζηα. Αλ ππάξρεη ε ηηκή NULL, ηφηε δελ
ρξεηάδεηαη θαζφινπ.
unit, # ≤ 1

Απηή ε ηηκή πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ

DEFAULTDURATION

λαλνδεπηεξνιέπησλ

ID: 23 E3 83

πιαίζην. Απηή ε ηηκή αξρηθνπνηείηαη, αλ δελ

πνπ

παξακέλεη

έλα

ππάξρεη ηηκή ζην $DURATION. Η ηηκή 0
ζεκαίλεη φηη ε δηάξθεηα ησλ πιαηζίσλ ηνπ
track δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλερήο. Γηα απηφ
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλαδήηεζε
πξέπεη

ζε

θάζε

track

λα

εγγξαθεί

ε

DEFAULTDURATION.
float, #≤1

Ο

θάζε

θσδηθφο

ρξφλνπ

ελφο

TRACKTIMECODESCALE

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ, γηα λα

ID: 23 31 4F

απνθηήζνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ θσδηθφ ρξφλνπ

block

ηνπ block.
Utf-8, # ≤ 1

Σν ζηνηρείν NAME ππάξρεη γηα λα είλαη

NAME

επαλάγλσζην ην track απφ ηνπο αλζξψπνπο.

ID: 53 6E

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ γίλεηαη λα
θαζνξηζηεί ε γιψζζα, ζηελ νπνία ζα είλαη
γξακκέλν ην φλνκα ηνπ track. Γηα απηφ ην
ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα tags.

string, #≤ 1

Πεξηγξάθεη

ηελ

γιψζζα

ηνπ

LANGUAGE

ρξεζηκνπνηψληαο ην ISO639-2. Απηή δελ είλαη,

ID: 22 B5 9C

φκσο, απαξαίηεηα θαη ε γιψζζα ηνπ $NAME.

track,

def: eng
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Σν ζηνηρείν TRACKENTRY, παηδί ηνπ TRACKS (6)
string, #= 1

Σν CODECID πεξηγξάθεη ηνλ Codec πνπ

CODECID

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ην

ID: 86

track.

binary, #≤ 1

Σν CODECPRIVATE πεξηέρεη πιεξνθνξίεο

CODECPRIVATE

πνπ ρξεηάδεηαη ν codec πξηλ αξρίζεη ηελ

ID: 63 A2

απνθσδηθνπνίεζε.

Utf-8, #≤ 1

Σν CODECNAME είλαη ην φλνκα ηνπ codec,

CODECNAME

επαλάγλσζην απφ αλζξψπνπο.

ID: 25 86 88
uint, #≥ 0

Σν ATTACHEMENTLINK πεξηέρεη ην UID

ATTACHEMENTLINK

ελφο

ID: 74 46

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην track.

Master, #≤ 1

Σν VIDEO πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα track

VIDEO (8)

βίληεν.

ζπλεκκέλνπ

αξρείνπ

ην

νπνίν

ID :E0
Master, #≤ 1

Σν AUDIO πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα track

AUDIO (9)

ήρνπ.

ID: E1
Master, #≤ 1

Σν

CONTENTENCODINGS (10)

πιεξνθνξίεο

ID: 6D 80

θξππηνγξάθεζε, ρσξίο ιάζε ελφο track.

CONTENTENCODINGS
γηα

ηελ

ζπκπίεζε

πεξηέρεη
ή

ηελ

Θεσξεηηθά, θάζε ηχπνο αξρείνπ κπνξεί λα επηζπλαθζεί ζε έλα αξρείν Matroska. πλήζσο,
απηή ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζπλάπηνληαη εηθφλεο, φπσο είλαη ηα εμψθπιια ησλ
CD ή γξακκαηνζεηξέο πνπ ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδνληαη ζσζηά νη ππφηηηινη.
Πξνθαλψο, απηή ε δπλαηφηεηα αλνίγεη ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ γηα θάζε επηηήδεην θαη
θαθφβνπιν ρξήζηε, ν νπνίνο ζα ζειήζεη λα θξχςεη ηνκνξθηθφ ινγηζκηθφ, ψζηε λα μεγειάζεη ηνλ
κέζν θαη αλππνςίαζην ρξήζηε. Όκσο, κία ηέηνηα δπλαηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηάιιεια θαη λα γίλεη έλαο μεληζηήο ελφο κελχκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ
ρξήζηε ζε ρξήζηε, ρσξίο απαξαίηεηα λα ππάξρεη ππνςία γηα ηελ χπαξμή ηνπ. αθψο, κε ηελ
ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ είλαη ηεηξηκκέλνο ν ηξφπνο ηεο εχξεζεο ησλ ζπλεκκέλσλ
αξρείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζε έλα αξρείν Matroska. Κάηη ηέηνην, φκσο, φπσο ζα δνχκε
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θαη ζηε ζπλέρεηα δελ είλαη ηφζν απιφ, φηαλ εηζέξρεηαη ε ζηεγαλνγξαθία ζε πνιιαπιά βάζε θαη
αθαηξεί ηηο ππνςίεο χπαξμεο ζπλεκκέλσλ αξρείσλ.
Σν ζηνηρείν ATTACHEMENTS, παηδί ηνπ SEGMENT (2)
Master, # ≥ 1

Πεξηγξάθεη θαη πεξηέρεη ην ζπλεκκέλν αξρείν.

ATTACHEDFILE (27)
ID: 61 A7

Σν ζηνηρείν ATTACHEDFILE, παηδί ηνπ ATTACHEMENTS (26)
utf8, # ≤ 1

Μία πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ γηα αλάγλσζε απφ

FILEDISCRIPTION

αλζξψπνπο.

ID: 46 7E
utf8, # ≤ 1

Σν φλνκα πνπ ζα έπξεπε λα πξνηαζεί απφ έλα

FILENAME

demuxer, φηαλ απνθσδηθνπνηείηαη ην αξρείν.

ID: 46 6E
string, # ≤ 1

Σχπνο MIME ηνπ αξρείνπ φπσο…

FILEMIMETYPE
ID: 46 60
binary, # ≤ 1

Σν ίδην ην αξρείν

FILEDATA
ID: 46 5C
uint, # = 1

Σν UID ηνπ αξρείνπ, φπσο ην TRACKUID,

FILEUID

CHAPTERUID

ID: 46 AE

απαξαίηεην φηαλ έλα TRACKENTRY ζέιεη λα

ΚΣΛ.

Σν

UID

είλαη

αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζπλεκκέλν αξρείν.[14]
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Η Μέζνδνο S.C.A.R.A.B θαη ε Αλάιπζή ηεο
Μέρξη ην ζεκείν απηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνλήκαηνο, αλαιχζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη
ζηεγαλνγξαθίαο θαη ςεθηαθψλ πδαηνγξαθεκάησλ, ελψ έγηλε κία επηζηακέλε πξνζπάζεηα
επηζθφπεζεο ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ησλ αξρείσλ matroska. Μία εχινγε απνξία πνπ γελλήζεθε
ήηαλ αλ ζα κπνξνχζακε λα ζπλδπάζνπκε φιε ηε γλψζε θαη λα ηελ αμηνπνηήζνπκε κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε κία κέζνδν πξσηνπνξηαθή θαη φρη ηδηαίηεξα αληρλεχζηκε,
ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηηο γλσζηέο ζηεγαλνγξαθηθέο κεζφδνπο φζν θαη ηε θαληαζία, ψζηε λα
απνθέξνπκε έλα θαιφ επηζηεκνληθά απνηέιεζκα. Απφξξνηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ππήξμε ε
κέζνδνο S.C.A.R.A.B (Steganographic Cryptographic Algorithm Reallocating Available Bytes),
ε νπνία ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα.

Δηθόλα 21: Logo ηεο κεζόδνπ S.C.A.R.A.B
6.1

Ση θάλεη ε κέζνδνο
Όπσο, ήδε ειέρζε, ε κέζνδνο απηή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο γλψζεο θαη θαληαζίαο, ηελ

νπνία ππξνδφηεζε θαη ελέπλεπζε ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο «Inception». ηε ζπγθεθξηκέλε
παξαγσγή παξαηεξνχκε ηνλ θεληξηθφ πξσηαγσληζηή λα πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηελ «απαξρή»,
δειαδή κέζα απφ δηαδνρηθά νλεηξηθά ζηάδηα λα εκθπηεχζεη ζε άιιν άηνκν κία ηδέα, ε νπνία ζα
θαζνξίζεη ηε κειινληηθή δσή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σα δηαδνρηθά επίπεδα ησλ νλεηξηθψλ
θαηαζηάζεσλ ήηαλ ην θχξην ζεκείν πνπ γέλλεζε ηελ ηδέα ηνπ S.C.A.R.A.B. Σν θξίζηκν
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εξψηεκα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ήηαλ αλ ε χπαξμε δηαδνρηθψλ
ζηεγαλνγξαθηθψλ επηπέδσλ κπνξεί λα κεηνπζηψζεη κία θαζαξά ζεσξεηηθή ζχιιεςε ζε απηή
πξαγκαηηθφηεηα. Η ζπλερήο έξεπλα έδεημε φηη θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ.
Αξρηθά, ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ θάλνπκε ρξήζε ελφο απινχ κελχκαηνο θεηκέλνπ, ην νπνίν
γξάθνπκε θαη ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε ζε κία ζεηξά μεληζηψλ. Γηα πξνζαχμεζε ηεο
αζθάιεηαο ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα έπξεπε ζε έλα πνιχ αξρηθφ ζηάδην λα θξππηνγξαθεζεί. αλ
αιγφξηζκνο γηα ην πξψην βήκα ηεο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν επξέσο απνδεθηφο AES
(Advanced Encryption Standard). θνπφο ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη λα κεηαηξέςεη ην κήλπκα
ζε κία κνξθή, ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαβαζηεί κε επθνιία απφ ηξίηα πξφζσπα.
Φπζηθά, απηφ κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε ελφο θιεηδηνχ, ην νπνίν κφλν ν
αξρηθφο θαη ν ηειηθφο ρξήζηεο γλσξίδνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε θξππηνγξάθεζε απνηειεί ηελ
ηειεπηαία δηθιίδα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εληνπίζεη ηελ χπαξμε ελφο
ζηεγαλνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη είλαη ε πξψηε ελέξγεηα ζηε κέζνδν,
δεδνκέλνπ φηη θάπνηνο θαηά ηελ αλαδήηεζε ηνπ θξπθνχ κελχκαηνο ζα πξνβεί ζηελ αληίζηξνθε
δηαδηθαζία απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.

Δηθόλα 22: Έλα από ηα βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ AES

Δηθόλα 23: Πξώην βήκα ηεο κεζόδνπ S.C.A.R.A.B. Κξππηνγξάθεζε ηνπ κελύκαηνο
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Δλ ζπλερεία, ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ ζηνρεχακε λα βξνχκε ην πξψην επίπεδν
ζηεγαλνγξάθεζεο θαη ηνλ πξψην ηχπν αξρείνπ πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ δεχηεξν μεληζηή.
Θεσξήζεθε φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλα απιφ αξρείν ήρνπ, ην νπνίν ζα είρε ηελ
νλνκαζία θαη ηε κνπζηθή ηεο ηαηλίαο, δειαδή ηνπ ηειηθνχ μεληζηή. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα
είρακε σο απνηέιεζκα λα απνθχγεη θάπνηνο λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, αλ αλαθάιππηε
ηελ χπαξμε ελφο αξρείνπ ζηνλ ηειηθφ μεληζηή, θαζψο ζα κπνξνχζε λα ην ζεσξήζεη σο ηε
κνπζηθή ηεο ηαηλίαο πνπ είλαη ν ηειηθφο μεληζηήο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν βήκα ηεο κεζφδνπ S.C.A.R.A.B ρξεζηκνπνηνχκε έλα αξρείν
ηχπνπ wav πνπ εκπεξηέρεη ηε κνπζηθή ηεο ηαηλίαο (sountrack), ε νπνία απνηειεί ηνλ ηειηθφ
μεληζηή. ε απηφ ην αξρείν ζηεγαλνγξαθνχκε ην θξππηνγξαθεκέλν αξρηθφ κήλπκα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε mp3. Οπζηαζηηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπίεζεο ηνπ
αξρείνπ ηνπ ήρνπ εκθπηεχεηαη ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ζε έλα επίπεδν ζηεγαλνγξάθεζεο.

Δηθόλα 24: Γεύηεξν βήκα ηεο κεζόδνπ S.C.A.R.A.B. Δλζσκάησζε ηνπ
θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο ζην πξώην αξρείν μεληζηή, έλα αξρείν ήρνπ mp3

Αθνινχζσο θηάλνπκε ζην ηειεπηαίν βήκα θαη πάξα πνιχ θξίζηκν ζηε κέζνδν S.C.A.R.A.B,
ηελ ελζσκάησζε ηνπ κελχκαηνο ζηνλ ηειηθφ μεληζηή. ε απηφ ην ζεκείν θάλνπκε ρξήζε ηεο
δπλαηφηεηαο πνπ καο παξέρνπλ ηα αξρεία matroska, φπσο πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην γηα εηζαγσγή ζπλεκκέλσλ αξρείσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχκε ην αξρείν mp3,
ζην

νπνίν

βξίζθεηαη

ζηεγαλνγξαθεκέλν

ην

θξππηνγξαθεκέλν

κήλπκα,

ην

νπνίν

ελζσκαηψλνπκε ζην αξρείν matroska.
Πξνθαλέζηαηα, απηφ ην δεχηεξν επίπεδν ζηεγαλνγξάθεζεο δελ έρεη θακία νκνηφηεηα κε ην
πξνεγνχκελν, θαζψο είλαη αξρηθά πην αθεξεκέλν. Οπζηαζηηθά, ην αξρείν είλαη επδηάθξηην απφ
κία εθαξκνγή πνπ αλαιχεη αξρεία ηχπνπ matroska, αιιά φρη ζηνλ απιφ ρξήζηε πνπ ρσξίο λα ην
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μέξεη θαη ρσξίο θακία απψιεηα ζηελ ηαηλία ηνπ, κπνξεί λα γίλεη ν θνκηζηήο, ν νπνίνο ζα
κεηαθέξεη ελ αγλνία ηνπ έλα κήλπκα απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε.

Δηθόλα 25: Σξίην βήκα ηεο κεζόδνπ S.C.A.R.A.B. Δλζσκάησζε ηνπ αξρείνπ mp3 ζην
δεύηεξν αξρείν μεληζηή, έλα αξρείν βίληεν matroska

ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψζεθαλ ηα βήκαηα ηεο S.C.A.R.A.B, φπσο πξνβιεπφηαλε. Χο εθ
ηνχηνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα εμεγήζνπκε θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηεο κεζφδνπ.
Απνηειεί έλαλ ζηεγαλνγξαθηθφ αιγφξηζκν, ν νπνίνο δξα ζε δχν επίπεδα ζηεγαλνγξαθίαο, ζε
ζπλδπαζκφ κε θξππηνγξαθηθέο κεζφδνπο. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ έρνπλ σο ζθνπφ ηνπο ηελ
αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ δηαζέζηκσλ bytes ηνπ αξρηθνχ αξρείνπ, δηαζθνξπίδνληάο ηα ζηαδηαθά
κέζα ζηα αξρεία μεληζηέο.
πλνςίδνληαο ινηπφλ έρνπκε:


Κξππηνγξάθεζε ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο θεηκέλνπ.



ηεγαλνγξάθεζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο ζε αξρείν ήρνπ



ηεγαλνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ ήρνπ ζην αξρείν βίληεν, ηχπνπ matroska

Δηθόλα 26: Σα βήκαηα ηεο κεζόδνπ S.C.A.R.A.B ζε ζεηξηαθή κνξθή
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6.2

Αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε κέζνδν
αλ πξψην βήκα ζηελ εχξεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε κέζνδν

S.C.A.R.A.B, έπξεπε λα απνθαζηζηεί πνηνο αιγφξηζκνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θξππηνγξάθεζε ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο θαη ελ ζπλερεία κέζσ πνηνπ εξγαιείνπ κπνξεί λα γίλεη
απηφ. Μεηά απφ κειέηε θαη ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε εξγαιείσλ, ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++, ε απφθαζε ήηαλ λα γίλεη ρξήζε ηεο Crypto++® Library[XIV]
θαη ηνπ θξππηνγξαθηθνχ αιγνξίζκνπ AES.
Ο αιγφξηζκνο AES (Advanced Encryption Standard) είλαη ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ θαη έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Σν πξφηππν απηφ
ζπλδπάδεη ηξία δηαθνξεηηθά κεγέζε θιεηδηνχ, ην AES-128, ην AES-192 θαη AES-256, ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ κία πνιχ κεγαιχηεξε ζπιινγή. Κάζε έλα απφ ηα θξππηνγξαθήκαηα έρεη block
κεγέζνπο 128 bit, ελψ ηα θιεηδηά ρξεζηκνπνηνχλ 128, 192 ή 256 bits. Σα θξππηνγξαθήκαηα ηνπ
AES έρνπλ αλαιπζεί εθηεηακέλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, φπσο θαη ν
πξνθάηνρνο ηνπ AES, ην DES[XXX].
Ο AES αλαθνηλψζεθε απφ ην National Institute of Standards and Technology (NIST) ζηηο
26 Ννεκβξίνπ ηνπ 2001, κεηά απφ πέληε ρξφληα ηππνπνίεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ
ζπκκεηείραλ δεθαπέληε πξνηάζεηο. Απηέο παξνπζηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ πξηλ απνθαζηζηεί
πνηα είλαη ε πην θαηάιιειε. Σειηθά θαζηεξψζεθε σο πξφηππν ε πξναλαθεξζείζα απφ ηελ
Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ζηηο 26 Μαΐνπ ηνπ 2002. Δπηπιένλ, είλαη δηαζέζηκε ζε πνιιά παθέηα
θξππηνγξάθεζεο. Ο αιγφξηζκνο είλαη δεκφζηα πξνζβάζηκνο θαη ηα θξππηνγξαθήκαηα έρνπλ
εγθξηζεί απφ ην NSA. Σν θξππηνγξάθεκα Rijindal

αλαπηχρζεθε απφ δχν βέιγνπο

θξππηνγξάθνπο, ηνλ Joan Daemen θαη Vincent Rijmen θαη ππνβιήζεθε απφ απηνχο ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνηχπνπ.
Σα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο εμήο:
1. Keyexpansion - Σα θιεηδηά αληινχληαη απφ ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο, ζχκθσλα κε
ην βαζηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Rijndael.
2. Initial Round
a. AddRoundKey - Κάζε byte ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζπλδπάδεηαη κε ην ζηξνγγπιφ
θιεηδί ρξεζηκνπνηψληαο bitwise xor.
3. Rounds
a. Subtypes - Μία γξακκηθή ππνθαηάζηαζε, φπνπ θάζε byte αληηθαζίζηαηαη κε
έλα άιιν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα αλαδήηεζεο.
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b. ShiftRows - Έλα βήκα φπνπ γίλεηαη θπθιηθή κεηαθνξά θάζε γξακκήο γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ βεκάησλ.
c. MixColumns - Μία δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε ζηήιε θάζε
θαηάζηαζεο, ζπλδπάδνληαο ηα ηέζζεξα bytes θάζε ζηήιεο.
d. AddRoundKey
4. Final Round
a. SubBytes
b. ShiftRows
c. AddRoundKey [XIII]
Αο δνχκε ιίγν ζρεκαηηθά θάπνηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε
θαηαλφεζε απηψλ:

Δηθόλα 27: Σν βήκα AddRoundKey

Δηθόλα 28: Σν βήκα SubbBytes
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Δηθόλα 30: Σν βήκα ShiftRows

Δηθόλα 31: Σν βήκα MixColumns
Όπσο εηπψζεθε, ε πινπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ AES ήηαλ ε Crypto++®
Library, ε νπνία είλαη κία ειεχζεξε βηβιηνζήθε θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ πνπ ππνζηεξίδεη
κία κεγάιε γθάκα απφ απηνχο. Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζε πεξηβάιινλ Microsoft
Visual Studio Ultimate 2010, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο MSDNA[XIV], φπνπ δελ γίλαλε αιιαγέο ζηνλ αξρηθφ θψδηθα.
Γηα ην δεχηεξν βήκα ηεο κεζφδνπ S.C.A.R.A.B, έγηλε πξνζερηηθή αλαδήηεζε θαη κειέηε γηα
έλα αμηφπηζην θαη ηθαλφ εξγαιείν, γξακκέλν θαη απηφ ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++, ην
νπνίν ζα επέηξεπε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ελζσκάησζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο
ζε έλα αξρείν mp3. Η ιχζε βξέζεθε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Fabien Petitcolas, ην
MP3Stego[XVIII].
Ο Fabien Petitcolas είλαη ν πξψηνο πνπ ζθέθηεθε λα ζηεγαλνγξαθήζεη ζε αξρεία mp3,
ρξεζηκνπνηψληαο ην MPEG Audio Layer III. Ο ιφγνο ήηαλ εμαηηίαο ε κεγάιε δήηεζε πνπ
ππάξρεη ζην δηαδίθηπν γηα ηα αξρεία mp3, δεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηά ηνπο πιεζηάδεη απηή ηνπ
ζχκπεθηνπ δίζθνπ. Σν MP3stego θξχβεη πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπίεζεο. Σα
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δεδνκέλα πξψηα ζπκπηέδνληαη, κεηά θξππηνγξαθνχληαη θαη θξχβνληαη κέζα ζηελ αθνινπζία
ησλ bit ηνπ αξρείνπ mp3.

Δηθόλα 32: Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ MP3Stego

Η δηαδηθαζία ηεο απφθξπςεο ηνπ αξρείνπ γίλεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Layer III, ε νπνία
νλνκάδεηαη inner_loop. Η ηειεπηαία ζπγθεληξψλεη ζε νκάδεο ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη απμάλεη
ην κέγεζφο ηνπο ζε θάζε βήκα, ψζηε λα κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ κε ηνλ παξερφκελν αξηζκφ
απφ bits. Έλαο άιινο βξφγρνο επαλάιεςεο ειέγρεη ηηο απψιεηεο πνπ πθίζηαηαη ν ήρνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θβαληνπνίεζεο. Η κεηαβιεηή part2_3_length εκπεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ησλ main_data
bits, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θσδηθνπνηήζνπλ ζε Huffman ηα δεδνκέλα ηνπ mp3
αξρείνπ. Σα bits θσδηθνπνηνχληαη ηζφηηκα, αιιάδνληαο ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ
βξφγρνπ θαη κφλν νη ηπραία επηιεγφκελεο part2_3_length ηηκέο αιιάδνπλ. Η επηινγή γίλεηαη κε
κία γελλήηξηα ςεπδφηπραίσλ bit, βαζηζκέλε ζην SHA-1[XVIII].
Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν εξγαιείν, ε κεηαγιψηηηζε (compilation) θαη ε δεκηνπξγία ηνπ
αξρείνπ εθαξκνγήο (executable) έγηλε ζε πεξηβάιινλ Microsoft Visual Studio Ultimate 2010, ην
νπνίν παξέρεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο MSDNAA, φπνπ δελ
έγηλε θακία αιιαγή ζηνλ αξρηθφ θψδηθα.
Σειεπηαίνο ζηαζκφο ζηελ αλαδήηεζε εξγαιείσλ ήηαλ κία βηβιηνζήθε ζε γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ C++, ε νπνία ζα επέηξεπε ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ matroska θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ εηζαγσγή ζπλεκκέλσλ αξρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην ηειεπηαίν
βήκα ηεο κεζφδνπ S.C.A.R.A.B. Η matroska library, αλ θαη ζεσξείηαη ε πξψηε θαη ε πην
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εμειηγκέλε απνδείρζεθε φηη δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη κε άλεζε ηνπο ζθνπνχο ηεο κεζφδνπ.
Γηα απηφ ην ιφγν, ε αλαδήηεζε ζηακάηεζε ζην project yamka. Αλαπηπγκέλν απφ ηνλ Pavel
Koshevoy ην project yamka έδεηρλε ηθαλφ λα κπνξεί λα ηεξήζεη φ,ηη αθξηβψο ρξεηαδφηαλ γηα λα
επηηεπρζεί ν ζθνπφο πνπ είρε ηεζεί. Παξφια απηά, θαη πάιη δελ ππήξρε άκεζε πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ attachments ζηα αξρεία mkv. Μεηά απφ κία αληαιιαγή email κε
ηνλ ππεχζπλν ηνπ project θαη πιεξνθφξεζή ηνπ ζρεηηθά κε ην πφλεκα, ν ίδηνο πξνζπκνπνηήζεθε
θαη ζηηο 14 επηεβξίνπ ηνπ 2010 έδσζε θψδηθα ν νπνίνο πεξηείρε έλα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ attachment. Πάλσ ζε απηφλ έγηλαλ δηάθνξεο αιιαγέο κε άκεζε ζπλέπεηα ην
ηειηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν πεξηείρε φρη κφλν ηελ ελζσκάησζε ελφο attachment θαηά βνχιεζε,
αιιά θαη ηε κεηέπεηηα εμαγσγή ηνπ απφ ην αξρείν mkv μεληζηή. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν
θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζηεξίρζεθε ε εξγαζία πάλσ ζηε δπλαηφηεηα ησλ attachment είλαη φηη ε
ελδερφκελε ρξήζε θάπνηαο απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο φπσο ε Lsbit, δελ ζα έθεξε απνηειέζκαηα
θαζψο ζα είρακε αιινίσζε ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε ζπκπίεζή ηνπο ζην ηειηθφ αξρείν.
Σν project yamka έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο boost library γηα ηελ C++, ε νπνία ηείλεη λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ standard library. Χο εθ ηνχηνπ, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εγγξαθή ηνπ
θψδηθα, ην debugging, ην compilation θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ executable αξρείνπ έγηλε ζε
πεξηβάιινλ Microsoft Visual Studio Ultimate 2010, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο MSDNAA[XIX].

Δηθόλα 33: Κεληξηθή Ιζηνζειίδα ηνπ project yamka
6.3

Πώο έγηλε implementation γηα ηα αξρεία matroska
Σν project yamka πεξηείρε έλα θνκκάηη θψδηθα , ην νπνίν ππνδεηγκαηηθά έδεηρλε πσο

εηζάγεηαη έλα νπνηνδήπνηε αξρείν ζαλ attachment ζε έλα αξρείν matroska. Φπζηθά δελ πεξηείρε,
φκσο, θαη κέζνδν γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ. Χο εθ ηνχηνπ,
ππήξρε ε άκεζε ππνρξέσζε, αξρηθά λα γίλνπλ νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ψζηε λα
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εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ πνλήκαηνο θαη ελ ζπλερεία λα πινπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο
ελφο αξρείνπ.
Ο δεκηνπξγφο ηνπ θψδηθα παξαηεξήζεθε φηη είρε θάλεη ρξήζε γξακκήο εληνιψλ, κέζα ζηελ
νπνία εηζήγαγε φια ηα νξίζκαηα πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ εηζαγσγή ελφο attachment.
Μία ηέηνηνπ είδνπο ινγηθή, φκσο, δελ πξνζέθεξε θακία επειημία ζην ρξήζηε, ν νπνίνο ζα πξέπεη
κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο θηλήζεηο λα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε εηζαγσγή ή εμαγσγή ελφο
ζπλεκκέλνπ απφ ην αξρείν matroska. Γηα απηφ ην ιφγν, έγηλε κία ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ
κελνχ ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε. Αξρηθά, απηφο εξσηάηαη αλ ζέιεη λα πξνβεί ζε
ζηεγαλνγξάθεζε ή ζε δηαδηθαζία εμαγσγήο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζαλ ζηεγαλάιπζε γηα
ζπληνκία. Δλ ζπλερεία, αθνινπζείηαη κία δηαθνξεηηθή ξνή πξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ηελ
επηινγή ηνπ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ε επηινγή ηνπ είλαη ιαλζαζκέλε, έλαο βξφγρνο
επαλάιεςεο ηνπ ππελζπκίδεη ηη κπνξεί λα θάλεη κε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, ψζηε λα επηιέμεη
ζσζηά.
Αθνινχζσο, αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηε ζηεγαλνγξάθεζε ελφο αξρείνπ, ηφηε ην πξφγξακκα
πξνβαίλεη ζε θάπνηεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο βνεζάλε ζηελ ηαρχηεξε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο.
Απηέο αθνξνχλ ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ μεληζηή, ηελ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ πνπ ζέινπκε λα
εηζαρζεί, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ ηειηθνχ αξρείνπ πνπ παξάγεηαη ζαλ απνηέιεζκα. Αθνχ
εηζαρζνχλ ζσζηά νη πιεξνθνξίεο θαη ηα αξρεία ππάξρνπλ, ηφηε ζχκθσλα κε ηε δνκή ησλ
αξρείσλ matroska, ε εθαξκνγή αλνίγεη ην αξρείν μεληζηή, επηζπλάπηεηαη ην αξρείν πνπ ζέινπκε
θαη ζψδεηαη ην λέν αξρείν κε ην φλνκα πνπ επηιέρζεθε. Αλ θάπνην απφ ηα επηιεγφκελα νλφκαηα
δελ ππάξρεη, άκεζε ζπλέπεηα είλαη ε έμνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο θαη
ε εκθάληζε ζρεηηθνχ κελχκαηνο ιάζνπο ζην ρξήζηε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνβεί ζηε δεχηεξε επηινγή, ηφηε κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ
εμαγσγή ηνπ αξρείνπ πνπ εηζήγαγε ζην πξψην βήκα. Καη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο επηινγήο, φκσο,
δηαηππψλνληαη θάπνηεο εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζσζηά ε δηαδηθαζία. Αξρηθά,
δεηείηαη ε νλνκαζία ηνπ αξρείνπ matroska θαη ελ ζπλερεία ε νλνκαζία πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε
ζην αξρείν πνπ ζα εμαρζεί. Αθνχ εηζαρζνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη δηαπηζησζεί ε χπαξμε ηνπ
αξρείνπ matroska, εθηεινχληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αξρείν, ην νπνίν
ζειήζακε λα εμάγνπκε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ θάηη δελ πεξαησζεί θαιά, δηαθφπηεηαη ε
ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα ιάζνπο ζηνλ ρξήζηε, ψζηε λα
ελεκεξσζεί.
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6.4

Παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο κεζόδνπ
Μέρξη απηφ ην ζεκείν ηνπ πνλήκαηνο έρεη παξνπζηαζηεί ε κέζνδνο S.C.A.R.A.B, ηα

εξγαιεία ηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλαλ κεηαηξνπέο ζηνλ θψδηθα ηνπ yamka
project, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέζακε. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αθνινπζήζεη
κία επίδεημε ηεο κεζφδνπ κέζσ screenshots, έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα
ρξήζεο θαη λα απνδεηρζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξφλνο
εθηέιεζεο είλαη αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξρείνπ matroska, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία. Αθνινπζνχλ ηα screenshots κε ηηο αληίζηνηρεο δνθηκέο πνπ έγηλαλ.

Δηθόλα 34: Μεηάβαζε ζηε cmd θνλζόια γηα ηελ έλαξμε ησλ δνθηκώλ

Δηθόλα 35: Αξρηθό κήλπκα ζην αξρηθό κε θξππηνγξαθεκέλν θείκελν
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Δηθόλα 36: Κξππηνγξάθεζε ηνπ sample.txt κε passphrase testing

Δηθόλα 37: Δκθάληζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο

Δηθόλα 38: Δλζσκάησζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο ζην αξρείν-μεληζηή

Δηθόλα 39: Δλζσκάησζε ηνπ αξρείνπ mp3 ζην αξρείν matroska
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Αθνινπζεί πίλαθαο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ S.C.A.R.A.B.
ΠΡΟΣΔΡΗΜΑΣΑ

ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ

Πξφηππε κέζνδνο

Με απηνκαηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ

Σαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο

Απαξαίηεηε γλψζε ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο
ησλ αξρείσλ Matroska

Πνιιά επίπεδα ζηεγαλνγξάθεζεο

Δπθνιία εχξεζεο ζπλλεκέλνπ αξρείνπ
ζην αξρείν Matroska

Δπθνιία εμέιημεο ηεο κεζφδνπ
Γπλαηφηεηα

πξνζζήθεο

κεγάισλ

κελπκάησλ, αλαιφγσλ κε ην κέγεζνο
ησλ αξρείσλ

ην παξάξηεκα ππάξρνπλ screenshots, ηα νπνία επηδεηθλχνπλ, ηφζν ηελ αληίζηξνθε
δηαδηθαζία ηεο ζηεγαλάιπζεο, φζν θαη ηε δηαρείξηζε ιαζψλ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνβεί
ζε ιάζε κέζα απφ ηελ εθηέιεζε ζελαξίσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
πκπεξάζκαηα θαη ζθέςεηο γηα ην κέιινλ
Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ε ζηεγαλνγξαθία
φζν θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηζηήκεο βξίζθνληαλ πάληα ζην πιεπξφ ηεο αλζξσπφηεηαο,
απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξηθήο ηεο πνξείαο κέρξη θαη ην ζήκεξα. Γπζηπρψο, φκσο, ζηα πιαίζηα ηεο
θαζεκεξηλήο καο δσήο, ε ζηεγαλνγξαθία θαη ε ζηεγαλάιπζε δελ έρνπλ πάξεη αθφκα κία εκθαλή
ζέζε ζηνλ ηξφπν δσήο καο.
Παξαηεξήζεθε φηη ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιά αξρεία πνιπκέζσλ, κπνξνχκε λα πξνβνχκε
ζηελ απφθξπςε κίαο πιεξνθνξίαο, θάλνληαο ηνλ κέζν ρξήζηε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή λα
αγλνεί ηελ χπαξμε ηεο θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο θαη ζέηνληαο πνιιαπιά εκπφδηα ζηνλ
εηδηθεπκέλν ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαθαιχςεη πνηα είλαη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη
ηελ χπαξμή ηεο. Σν βάζνο πνπ θξχβεηαη κία πιεξνθνξία είλαη αλάινγν κε ηελ πνιππινθφηεηα
ηεο αλαδήηεζήο ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη επεθηείλνληαο ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ S.C.A.R.A.B, ζα
κπνξνχζακε

λα

πξνζζέζνπκε

θαη

άιια

επίπεδα

ζηεγαλνγξαθίαο,

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζαπμήζνπκε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζην εγρείξεκα ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο εχξεζεο ηεο
κπζηηθήο πιεξνθνξίαο.
Δπηπιένλ, έγηλε εκθαλέο φηη ηα αξρεία πνιπκέζσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα, πξνθεηκέλνπ
λα πξνζθέξνπλ κηθξφηεξν φγθν απνζήθεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κεγαιχηεξε πνηφηεηα ζην
ρξήζηε. Όκσο, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο εκθαλίδνληαη λέεο πξννπηηθέο,
φρη κφλν γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηήκε, αιιά θαη γηα θάζε επηηήδεην, ν νπνίνο ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα αξρεία πνιπκέζσλ σο βήκα γηα ειεθηξνληθέο επηζέζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα
πξέπεη νη νκάδεο αλάπηπμεο λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο φρη κφλν ζηελ επθνιία ηεο ρξήζεο
ησλ αξρείσλ πνιπκέζσλ, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο πνιινί είλαη εθείλνη πνπ
ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αδπλακίεο πνπ πηζαλφλ ζα ππάξμνπλ.
Σέινο, δηαπηζηψζεθε ε άξξεθηε ζρέζε πνπ έρεη ε ζηεγαλνγξαθία κε ηελ θξππηνγξαθία.
Δλψ πξφθεηηαη γηα ζπλαθείο επηζηήκεο, ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά ε κία γηα
ηελ άιιε. Η κία απνθξχπηεη ηελ πιεξνθνξία, ελψ ε άιιε εκπνδίδεη ηελ αλάγλσζή ηεο. Όπσο
απνδείρζεθε ν ζπλδπαζκφο ηνπο νδεγεί ζε πνιχ αμηφινγα απνηειέζκαηα.
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Δλ θαηαθιείδη, ην πφλεκα αλαθέξζεθε ζε έλα λεπξαιγηθφ ηκήκα ηεο επηζηήκεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ ππνινγηζηψλ, ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε
αλαγλψξηζε, αθνχ είλαη πνιινί πεξηζζφηεξνη θαη νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ
γλσζηηθνχ απηνχ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη
ηνπ αλζξψπνπ ζα ζπκπνξεπηνχλ ζηα επφκελα ρξφληα, κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα.

Δηθόλα 73: Κξπκκέλε πιεξνθνξία
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πεγαίνο θώδηθαο
// -*- Mode: c++; tab-width: 8; c-basic-offset: 2; indent-tabs-mode: nil -*// NOTE: the first line of this file sets up source code indentation rules
// for Emacs; it is also a hint to anyone modifying this file.

// Created : Tue Sep 17 04:08:10
// Copyright : Pavel Koshevoy edits by Pitropakhs Nikolaos Mscis Athens University of
Economics and Business
// License : MIT -- http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

// yamka includes:
#include <yamkaElt.h>
#include <yamkaPayload.h>
#include <yamkaStdInt.h>
#include <yamkaFileStorage.h>
#include <yamkaEBML.h>
#include <yamkaMatroska.h>

// system includes:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;//include classic c++ style commands and strings

#include <string.h>
#include <string>

// namespace access:
using namespace Yamka;
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//---------------------------------------------------------------// usage
//
static void
usage(char ** argv, const char * message = NULL)
{
std::cerr << "USAGE: " << argv[0]
<< " -i source.mkv -o output.mkv -a mimetype attachment.xyz"
<< std::endl;

std::cerr << "EXAMPLE: " << argv[0]
<< " -i source.mkv -o output.mkv -a text/plain notes.txt"
<< std::endl;

if (message != NULL)
{
std::cerr << "ERROR: " << message << std::endl;
}

::exit(1);
}

//---------------------------------------------------------------// main
//
int
main(int argc, char ** argv)
{
std::string srcPath;
std::string dstPath;
std::string tmpPath;
std::string attType;
std::string attPath;
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string epilogh;
string source;
string output;
string addon;
string addon_type;
//question about inserting a file into a mkv file or exporting it
cout << "

**Athens University of Economics and Business MscIs** \n**Application for

Steganography and Steganalysis of Matroska files**\n" << endl;
cout <<"Enter steganography if you want to insert a file into a Matroska file or steganalysis if
you want to export a file that has been inserted \n"<<endl;
cin >> epilogh;
while ((epilogh != "steganography") && (epilogh != "steganalysis"))
{
cout <<"You have entered a wrong choice. Type either steganography or
steganalysis"<<endl;
cin >>epilogh;
}
//insertion of file
if (epilogh.compare("steganography") == 0)
{
//system("pause");
cout << "Enter the name of the source filename \n" <<endl;
cin >> source;
srcPath.assign(source);
cout << "Enter the name of the destination filename \n" <<endl;
cin >> output;
dstPath.assign(output);
tmpPath = dstPath + std::string(".yamka");
cout << "Enter the type of the file to be inserted \n" <<endl;
cin >> addon_type;
cout << "Enter the name of the file to be inserted \n" <<endl;
cin >> addon;
attType.assign(addon_type);
attPath.assign(addon);
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FileStorage att(attPath, File::kReadOnly);
if (!att.file_.isOpen())
{
usage(argv, (std::string("failed to open ") +
attPath +
std::string(" for reading")).c_str());
}

uint64 attSize = att.file_.size();
Bytes attData(attSize);
IStorage::IReceiptPtr attReceipt = att.load(attData);

FileStorage src(srcPath, File::kReadOnly);
if (!src.file_.isOpen())
{
usage(argv, (std::string("failed to open ") +
srcPath +
std::string(" for reading")).c_str());
}

uint64 srcSize = src.file_.size();
MatroskaDoc doc;
uint64 bytesRead = doc.load(src, srcSize);
if (!bytesRead || doc.segments_.empty())
{
usage(argv, (std::string("source file has no matroska segments").c_str()));
}

FileStorage dst(dstPath, File::kReadWrite);
if (!dst.file_.isOpen())
{
usage(argv, (std::string("failed to open ") +
dstPath +
std::string(" for writing")).c_str());
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}

FileStorage tmp(tmpPath, File::kReadWrite);
if (!tmp.file_.isOpen())
{
usage(argv, (std::string("failed to open ") +
tmpPath +
std::string(" for writing")).c_str());
}

tmp.file_.setSize(0);

// get the last segment:
MatroskaDoc::TSegment & segment = doc.segments_.back();

// shortcut to the attachments element:
Segment::TAttachment & attachments = segment.payload_.attachments_;

// create an attached file element:
attachments.payload_.files_.push_back(Attachments::TFile());
Attachments::TFile & attachment = attachments.payload_.files_.back();

attachment.payload_.description_.payload_.
set("put optional attachment description here");

attachment.payload_.mimeType_.payload_.set(attType);
attachment.payload_.filename_.payload_.set(attPath);
attachment.payload_.data_.payload_.set(attData, tmp);

TByteVec attUID = Yamka::createUID(16);
attachment.payload_.fileUID_.payload_.set(Yamka::uintDecode(attUID, 16));

// add attachment to the seekhead index:
if (segment.payload_.seekHeads_.empty())
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{
// this should't happen, but if the SeekHead element
// is missing -- add it:
segment.payload_.seekHeads_.push_back(Segment::TSeekHead());
}

Segment::TSeekHead & seekHead = segment.payload_.seekHeads_.front();
seekHead.payload_.indexThis(&segment, &attachments, tmp);

// save the document:
dst.file_.setSize(0);
IStorage::IReceiptPtr receipt = doc.save(dst);
if (receipt)
{
std::cout << "stored " << doc.calcSize() << " bytes" << std::endl;
}

// close open file handles:
doc = MatroskaDoc();
src = FileStorage();
dst = FileStorage();
tmp = FileStorage();

// remove temp file:
File::remove(tmpPath.c_str());
}
//steganalysis mode
if (epilogh.compare("steganalysis") == 0)
{
cout << "Enter the name of the source filename \n" <<endl;
cin >> source;
srcPath.assign(source);
cout << "Enter the name of the destination filename \n" <<endl;
cin >> output;
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dstPath.assign(output);
tmpPath = dstPath + std::string(".yamka");

FileStorage src(srcPath, File::kReadOnly);
if (!src.file_.isOpen())
{
usage(argv, (std::string("failed to open ") +
srcPath +
std::string(" for reading")).c_str());
}

uint64 srcSize = src.file_.size();
MatroskaDoc doc;
uint64 bytesRead = doc.load(src, srcSize);

FileStorage dst(dstPath, File::kReadWrite);
if (!dst.file_.isOpen())
{
usage(argv, (std::string("failed to open ") +
dstPath +
std::string(" for writing")).c_str());
}

// get the last segment:
MatroskaDoc::TSegment & segment = doc.segments_.back();

// shortcut to the attachments element:
Segment::TAttachment & attachments = segment.payload_.attachments_;

//Attachments::TFile & attachment = attachments.payload_.files_.back();
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/* debugging cout about the size of the files
cout << segment.payload_.attachments_.payload_.files_.back().calcSize()<<endl;
cout <<
segment.payload_.attachments_.payload_.files_.back().payload_.data_.calcSize()<<endl;*/
dst.file_.setSize(0);

Bytes
attData(segment.payload_.attachments_.payload_.files_.back().payload_.data_.payload_.calcSiz
e());

segment.payload_.attachments_.payload_.files_.back().payload_.data_.payload_.save(dst);

// close open file handles:
doc = MatroskaDoc();
src = FileStorage();
dst = FileStorage();

}
cout << "Thank you for using this application\n

**Athens University of Economics and

Business MscIs** \n" << endl;
return 0;

}
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Screenshots Δπίδεημεο Λεηηνπξγίαο

Δηθόλα 40: Δμαγσγή ηνπ αξρείνπ mp3 από ην αξρείν matroska

Δηθόλα 41: Δμαγσγή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ από ην αξρείν mp3

Δηθόλα 42: Σν θξππηνγξαθεκέλν θείκελν ίδην κε ην αξρηθό καο
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Δηθόλα 43: Απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελύκαηνο

Δηθόλα 44: Δκθάληζε ηνπ αξρηθνύ καο κελύκαηνο

Δηθόλα 45: Αξρηθό κήλπκα άιινπ ζελαξίνπ
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Δηθόλα 46: Κξππηνγξάθεζε αξρηθνύ κελύκαηνο

Δηθόλα 47: Κξππηνγξαθεκέλν κήλπκα

Δηθόλα 48: Λάζνο όλνκα αξρείνπ ζην mp3stego θαη κε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
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Δηθόλα 49: Δλζσκάησζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο ζην αξρείν-μεληζηή

Δηθόλα 50: Λάζνο θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο ζην
αξρείν-μεληζηή
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Δηθόλα 51: Δλζσκάησζε ηνπ αξρείνπ mp3 ζην αξρείν matroska

Δηθόλα 52: Λάζνο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ αξρείνπ mp3 από ην αξρείν matroska

Δηθόλα 53: Δμαγσγή ηνπ αξρείνπ mp3 από ην αξρείν matroska

Δηθόλα 54: Λάζνο ζπλζεκαηηθό θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο
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Δηθόλα 55: Λάζνο όλνκα αξρείνπ μεληζηή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ
κελύκαηνο

Δηθόλα 56: Δμαγσγή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο

Δηθόλα 57: Λάζνο όλνκα αξρείνπ θαηά ηελ απνθξππηνγξάθεζε
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Δηθόλα 58: Λάζνο ζπλζεκαηηθό θαηά ηελ απνθξππηνγξάθεζε

Δηθόλα 59: Απνθξππηνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ

Δηθόλα 60: Δκθάληζε ηνπ αξρηθνύ καο κελύκαηνο
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Δηθόλα 61: Αξρηθό κήλπκα άιινπ ζελαξίνπ

Δηθόλα 62: Απνηπρεκέλε απόπεηξα θξππηνγξάθεζεο αξρηθνύ κελύκαηνο

Δηθόλα 63: Κξππηνγξάθεζε αξρηθνύ κελύκαηνο
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Δηθόλα 64: Κξππηνγξαθεκέλν κήλπκα

Δηθόλα 65: Απνηπρεκέλε απόπεηξα ελζσκάησζεο ηνπ κελύκαηνο ζην αξρείν μεληζηή
ιόγσ ιάζνπο νλόκαηνο αξρείνπ

Δηθόλα 66: Δλζσκάησζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο ζην αξρείν-μεληζηή
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Δηθόλα 67: Δλζσκάησζε ηνπ αξρείνπ mp3 ζην αξρείν matroska

Δηθόλα 68: Δμαγσγή ηνπ αξρείνπ mp3 από ην αξρείν matroska

Δηθόλα 69: Δμαγσγή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο
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Δηθόλα 70: Δμαρζέλ θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα

Δηθόλα 71: Απνθξππηνγξάθεζε κελύκαηνο

Δηθόλα 72: Απνθξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ίδην κε ην αξρηθό
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