
Για τις τεχνικές απόκρυψης του δικτύου Τοί 

Το κείµενο αυτὸ εἶναι καθαρά τεχνικὀ. Στοχεύει στην ενηµέρωση γύρω απ' τις τεχνικες 

ανωνυμίας στο ἰντερνετ, µε απλή και ὀχι εξειδικευμένη γλὠσσα. Απευθύνεται σε αυτούς που 

λαμβάνουν σοβαρά την αυτοπροστασία τους και διατίθενται να εντρυφήσουν σε κάποιες βασικες 

έννοιες. Απανταει στη σύγχυση που έχει προκληθεί γύρω απ’ την ασφάλεια του ἴοι, τεκμηριώνει 

το γιατί να εµπιστευτείςο τις µεθόοδους που προτείνει, ενώ παράλληλα αποτελεί οδηγό ορθής 

χρήσης των εργαλείων ανωνυμίας. Είναι συνολικὸὀ καθώς σε κρίσιμα ζητήματα η ημµιµάθεια 

µπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη της αµάθειας, 

ΑΡΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Παρακολούθηση στοχευµένη 

Αν εἰσαι ὑποπτος,ο πιο απλὸς τρόπος να γνωρίζουν οι µπάτσοι ὀλη σου τη ὁραστηριότητα στον 

υπολογιστή, ανεξάρτητα απ' το αν χρησιμοποιείς ἡ ὄχι προγράµµατα ανωνυμίας, εἶναι να 

εγκαταστήσουν στον υπολογιστή κατασκοπευτικὀ λογισμικό (5ργνιατε). Το πιο σύνηθες είναι 

κάποιο προγραµµα ΚεγἰοᾳαεΓπου στελνει ότι πληκτρογραφείς και ότι κλικ κάνεις στους σέρβερ 

της αστυνομίας. 

Αν ὅμως αυτοπροστατεύεσαι Χρησιμοποιώντας ασφαλες λογισμικό, που δεν επιτρεπει την 

παρουσία τέτοιου είδους κακὀόβουλων προγραμμάτων, οι µπάτσοι εἶναι περιορισµενοι στην 

υποκλοπή ὁὅλων των ὅὄεδομενων που εξέρχονται. Στην περίπτωση αυτή, ἔχει νόημα η 

χρησιμοποίηση προγραμμάτων ισχυρής κρυπτογράφησης και ανωνυμίας ὠστε να µην µπορουν να 

διαβάσουν τα ευαίσθητα δεδοµένα σου. 

Η διαδικασία της ταυτοποίησης και του εντοπισμού 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποκαλυφθεί η θέση και η ταυτότητα κάποιου στο ἵντερνετ, 

αξιοποιώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικἁἀ του δικτύου,που δε διαθέτει εγγενως καμία υποδομή 

για ανωνυμία. Στον εντοπισμό συμβάλλουν χαρακτηριστικἁ απὀ κάθε επίπεδο οργάνωσης της 

δικτύωσης: 

. απὀ προσωπικά δεδοµένα στο επίπεδο χρήστη (πχ. ονοματεπώνυμο που αποστέλλει ο 

χρήστης στο πια! ρΓονΙαε/), 

. στο επἰπεδο εφαρμογών το αναγνωριστικό του προγράµµατος περιήγησης, ΡΙΟΝ56Ι 14, και 

τα οοοΚκίας δηλαδή αρχεία που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για να σε ταυτοποιούν, ἡ 

αντίστοιχα αναγνωριστικἁἀ σε ἄλλες εφαρµογες. 

.» τις ανοιχτές θύρες (ροΠς5) επικοινωνίας στο επίπεδο μεταφοράς ὄεδομενων, ὀπως και τη 

συμπεριφορά του λειτουργικού συστήµατος, 

. τη διεύθυνση ΙΡ µε την οποία εκτίθεται ο ὑπολογιστῆς στο διαδίκτυο 

. και τη διεύθυνση της κάρτας δικτύου πιας αάάτεςς η οποία φαίνεται στο τοπικὀ δίκτυο.



Κάθε χαρακτηριστικὀ και κάθε διεύθυνση εἶναι εφικτὀὸ να αλλάξει ἡ να µεταμφιεστεί µε την 

εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Όμως το σηµείο του 

δικτύου που συνδεθήἠκαµε εἶναι µια πληροφορία προσβάσιµη στον καθένα. 

  λμαμτ ιεβΣΙτε 
5ΣΕΒΨΕΕ 

Ας δουμε στην πράξη τί σηµαίνει µια απλἠ ταυτοποίηση µέσω ΙΒ. Ἐστω ὅτι εἶσαι σπίτι σου και 

θες να µπεις σε µία ιστοσελίδα µιας εταιρίας που σκοπεύειςο να χτυπήσεις. Ανοίγεις το Ππείοχ 

και επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα της εταιρίας. Τοτε ο σἐρβερ που φιλοξενεί τη σελιδα της 

εταιρίας καταγραφει την διεύθυνση ΙΡ σου. Αφού η εταιρία χτυπηθεί πιθανόν οι µπάτσοι να 

ψάξουν ποιὸς και γιατίἰ επισκέφθηκε την σελίδα της. Όταν ὅουν την ύποπτη επίσκεψη θα 

ερευνήσουν σε ποιὀν αντιστοιχεί η διεύθυνση ΙΡ, Θα ὅουν ποιὸς 1958 (Ιπίειπεί 5εινίοε ῥρΓονΙάΕΙ π.χ. 

οτε, ἰογίμπεϊ, Πο) παρεχει τη συγκεκριµενη διεύθυνση και θα αναζητήσουν στις καταγραφες (1ος) 

των σερβερ του ΙΦΗΡ, ποιὸς τη συγκεκριμένη ὠώρα της επίσκεψης χρησιμοποιούσε τη 

συγκεκριµενη διεύθυνση ΙΡ.Έτσι θαᾳ ταυτοποιηθείς,.



Πάμε τώρα σε πιο σύνθετες µεθόοδους ταυτοποίησης, Ἐστω ὁτι εἰσαι πιο προσεκτικὀς. Σηκώνεις 

το λάπτοπ σου και πας σε µία καφετερια µε ΙΜΙΠ και πριν κάνεις την επίσκεψη στην ιστοσελίδα 

της εταιρίας-στοχου ρυθµίζεις διαφορετικἀ την ΙΩ σου. Όταν η αστυνομία εντοπίσει την ΙΡ σου 

θα δει ότι την ωρα της επίσκεψης αντιστοιχούσε σε εναν υπολογιστή απὀ το ὄίκτυο της 

καφετέριας. Αντί να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη της καφετεριας θα ψάξουν ἀλλα ἴχνη που ἄφησε 

πίσω του ο υπολογιστης σου. Πιθανον να εἶναι καταγεγραµµενη η πιας αααάτεςς (η φυσική 

διεύθυνση της κάρτας δικτύου) στον νΠ τοµίεΓ της καφετέριας. Αυτὴ εἶναι μοναδική για κάθε 

κάρτα δικτύου και μπορούν να αναζητήσουν ποιὸς την αγόρασε στα αρχεία των καταστημάτων. 

Φυσικά θα μπορούσαν να ὅουν και τις καταγραφές στον σέρβερ της ιστοσελιδας ὁπου 

πιθανότατα Θα φαίνεται ο ΒΙΟΝΥΞΕΓΙΑ ἡ στοιχεία απ'τα οοοκίεςσου αν ὅεν τα καθάρισες. 

Αν εἰσαι αρκετα προσεκτικός, και πριν πας στην καφετερια και αφου φύγεις, επανεγκαταστήσεις 

το λειτουργικὀ σου σύστημα, και ὅλα τα προγράµµατα και αλλάξεις την πιαο αἀάεξδς (και δεν 

µπεις στο προσωπικὀ σου πια! απὀ την καφετερια): Δεν θα αφῆσεις ἴχνη και οἱ µπάτσοι δε θα 

σε ταυτοποιήσουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυσικά για µια τόσο περιορισμένη χρήση του ἵντερνετ εκτὀς ὁτι υπάρχουν 

απλούστερες λύσεις ὅπως ενα νετ καφὲ χωρίς κάμερες, δεν εἶναι ρεαλιστικὀ να σε 

ταυτοποιήσουν καθως οι σελίδες των εταιριών ὄεχονται Χιλιάδες επισκέψεις. Ειναι ενα 

απλουστευµενο παράδειγµα. 

Οι ῥΡΙΟΧΥ 56/νες 

Ας γίνουμε τωρα λίγο πιο απαιτητικοί στην ανωνυμία µας. Εστω ότι θέλουμε να στείλουμε 

ανάληψη ευθύνης µεσω πια!. Στην περιπτωση αυτή αν λάβουμε τα µέτρα που είπαμε παραπάνω, 

ο υπολογιστής µας ὅεν θα ταυτοποιηθεί, ὅμως οι µπάτσοι σε 10 λεπτά πιθανὸν να βρίσκονται 

στην καφετέρια. Ακόμα κι αν εχουμε φύγει τα αποτυπώματα µας και η περιγραφη µας θα εἶναι 

φρεσκια. Ἆρα χρειαζόμαστε ενα τροπο να µην εντοπιστούμε ἆμεσα. 

 



Ό τρὀπος αυτός υπάρχει (δεν συνίσταται καθώς υπάρχουν ασφαλεστερες λύσεις). Είναι η χρήση 

ενὸς σέρβερ μεσολαβητή (ΡΓΟΧΥ) ανάμεσα στον υπολογιστή σου και τον σέρβερ του πια! που θᾳ 

χρησιμοποιήσεις. Ο ΡΙΟΧΥ 5εινεί διαµεσολαβεί αποκρύπτοντας τα παραγµατικἀ σου στοιχεία, Για 

την ακρίβεια ο σέρβερ του πια! βλέπει µόνο την ἱρ του ΡΙΟΧΥ 5εΙνεί και ὀχι τη δικἠ σου καθως 

εσύ επικοινωνεἰς µόνο µε τον ΡΙΟΧΥΟ οποίος επαναλαμβάνει ὅτι του εστειλες αλλά το κάνει να 

φαίνεται σαν να προήλθε απ’ αυτον. Υπάρχουν αυρκετᾶ 5Ιΐε που παρεχουν υπηρεσίες ΑΠΟΠΥΠΙΙΙΥ 

ΡΙΟΧΥ (διαμεσολαβητή ανωνυμίας) οπως πχ το ΠΙάΕΠΙΥ855.ΟΟΠΙ. 

Όμως κάθε ΡΙΟΧΥ γνωρίζει και καταγράφει ποιός εκανε τί µεσα απ’ αυτόν. Και όταν οι µπάτσοι 

βρουν ὁτι το κακὀ μειλ στάλθηκε απ’ τη διεὐθυνσή του, η εταιρία θα αναγκαστεί να δώσει την 

πληροφορία του ποιὸς εἶἰσαι. Οπότε αργά ἡ γρήγορα οι µπάτσοι Θα εἶναι πᾶλι στο κατὀπι σου... 

Η αδυναμία του ΡΓΟΧΥ - ἴταΠιο αΠπαΐγεις 

Εστω πάντως ὁτι η εταιρία αρνείται να συνεργαστεί. Υπάρχει ἀλλος ἑνας τρόπος να βρουν που 

είσαι (το να βρουν ποιός, εναπὀκειται στην τήρηση των µέτρων που περιγράψαµε παραπάνω). Η 

ανάλυση κίνησης. Μπορούν να ὅουν τι εισέρχεται και τί εξέρχεται απ’ τον ΡΙΟΧΥ, και έτσι να 

κάνουν την αντιστοίχηση. Γι αυτὸ το λόγο η επικοινωνία μεταξυ του υπολογιστή σου και του 

ΡΓΟΧΥ εἶναι κρυπτογραφηµενη σε ενα σοβαρὀ σύστημα ανωνυμίας. Όμως ακόμα κι ετσι μπορούν 

να μετρήσουν τον ὀγκο της πληροφορίας που διακινείται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές 

και να κάνουν ἐτσι την ταυτοποίηση. 

Δύο αντίµετρα υπάρχουν στην ταυτοποίηση κίνησης. Το ἑνα εἶναι η εισαγωγή χαοτικών 

δεδομενων στην κρυπτογραφηµέενη ροή εισόδου του ΡΓΟΧΥ που αυξάνουν τυχαία τον ὀγκο της 

πληροφορίας ὠστε να µην εἶναι ταυτοποιήσιµη µε τη ροή εξόδου και να µη γίνεται 

αντιστοίχηση. Το δεύτερο αντίµετρο είναι η εισαγωγή τυχαίων καθυστερήσεων δηλαδή ο ΡΤΟΧΥ 

καθυστερεί για τυχαία χρονικά διαστήματα να αναπαρᾶξει αυτὸ που του εστειλες για να 

εμποδίσει την ανάλυση κίνησης. Φυσικά χρησιµοποιείται και συνδυασμός αυτων των μεθόδων. 

Ανω ΠΑΡΑ ΚΟΛΟΥΟΕΙς λ 

 



Συνθετα συστήµατα ανωνυμίας 

Για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των ΡΙΟΧΥ τόσο ὡὣς προς την εμπιστοσύνη ὁσο και της 

ανάλυσης κίνησης, έχουν σχεδιαστεί συστήματα ανωνυμίας ΡΙΟΧΥ µέσα απὀ ΡΤΙΟΧΥ. Ανάλογα µε το 

κατὰ πὀσον χρησιμοποιούν την τεχνική της καθυστερησης χωρίζονται σε συστήµατα χαμηλής 

(1ου Ιαίεπογ], και υψηλῆς καθυστέρησης (Ππιαιπ Ιαϊεπογ). Τα δεύτερα εχουν περιορισµενη 

χρηστικὀτητα λογω των μεγάλων καθυστερήσεων αλλά θεωρητικά εἶναι πιο ασφαλή. 

ασύμμετρη κρυπτογραφία 

Κάθε σύστημα ανωνυμίας βασίζεται στην ασύμμετρη κρυπτογραφία ἡ αλλιώς κρυπτογράφηση 

δημοσίου κλειδιού. Ονομάζεται ετσι γιατί ο κωδικός κρυπτογράφησης εἶναι διαφορετικός απὀ 

τον κωδικὀ αποκρυπτογράφησης. 

Με αυτήν την κρυπτογραφική τεχνική αν θες να σου στείλουν ενα κρυπτογραφημένο µήνυµα 

µεσω του δικτύου ὅὄημοσιοποιείὶς τον κωδικο κρυπτογράφησης (δημόσιο κλειδί και 

αποκρυπτογραφείς το μήνυμα µεσω του κωδικού αποκρυπτογράφησης που κατεχεις µονο εσύ. 

Δηλαδη εἶναι σαν να έχεις ενα λουκετο µε το µοναδικὀ κλειδἰ που το ανοίγει, και στέλνεις σε 

κάποιον το λουκετο. Αυτὸς στη συνέχεια βάζει το µήνυµα σε ἑνα κουτι, το σραγίζει µε το 

λουκετο που του ἐστειλες (το λουκέτο αντιστοιχεἰ στο δημόσιο κλειδί) και στο στελνει. Μόνο 

εσύ μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα ἀφου µόνο εσύ έχεις το κλειδί που ανοίγει το λουκέτο. 

Η τεχνικἠ αυτή στο υπολογιστικό περιβάλλον βασίζεται στις ιδιαίτερες μαθηματικές ιδιότητες 

των πρωτων αριθμών (αριθμοί που διαιρούνται µόνο µε το Ἰ και τον εαυτὸ τους]. Για την 

ακρίβεια στο ὅτι ὅτι δεν χρειάζεται πολλούς υπολογισμούς για να πολλαπλασιάσεις δύο πολυ 

μεγάλους πρώτους αριθμούς, αλλά για να βρεις απὀ το πολλαπλάσιο τους δύο διαιρεέτες 

πρώτους αριθμούς χρειάζεσαι υπολογιστική ισχύ που δεν υπάρχει στις µερες µας (ασυμμετρία). 

Οι δύο ὑδιαιρέτες συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή του ιδιωτικού κλειδιού και το 

πολλαπλάσιο στην παραγωγή του δημόσιου κλειδιού. Οι αλγόριθμοι που υλοποιούν αυτή την 

τεχνική παραείναι σύνθετοι για να εκτεθούν εὔω, το ἴδιο και η µαθηµατική απὀδειξη της 

αξιοπιστίας τους. 

Η καθημερινή απὀδειξη της αξιοπιστίας τους εἶναι η γενικευµενη χρήση της ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας στο ιντερνετ: όλες οι χρηµατοπιστωτικὲς συναλλαγές βασίζονται πλέον σε 

αυτήν, αν κάποιος μπορούσε να τη σπᾶσει θα κατακτούσε τον κόσμο. 

Δεν ισχύει το ἰδιο ὁμως για κάθε επιµέρους υλοποίηση της ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Σε 

κάθε υλοποίηση µπορεί να υπάρχουν αδυναμίες. Αυτές σχετίζονται συνήθως µε τους τυχαίους 

κωδικούς που παράγονται απὀ τα προγράµµατα αυτά µε τη βοήθεια του λειτουργικού 

συστήµατος, και οι κωδικοί παράγονται απο ψευδοτυχαίους αριθμούς. Το πρὀβλημα εµφανίζεται 

γιατι ο επεξεργαστής ὅὄεν εχει κάποια δοµή σαν -ζάρι, αντίθετα υπάρχουν προγράµµατα 

γεννήτριες τυχαίων αριθμών που στην πραγματικότητα «φτιάχνονται απὀ µία σειρἀ 

προκαθορισµέενων υπολογισμών. Βάσει αυτού Θα μπορούσε κάποιος να συναγάγει ὅλη τη ροή 

ψευδοτυχαίων αριθμών ἁἆρα και τους κωδικούς αν η γεννήτρια δεν εἰναι τόσο αξιόπιστη.



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΒ 

Το ἴοι (ἴπε οπίοπ ΓτοιΙίπα), εἶναι ενα σύστημα ανωνυμίας χαμηλής καθυστέρησης, ὁμως προσφερει 

ισχυρή ανωνυμία. Αυτὸ το καταφέρνει καθοδηγώντας την ανταλλαγή δεδομένων µεσα απὀ ενα 

χαοτικὀ ὄίκτυο πολλων διαµμεσολαβητων υπολογιστων (ΡΙΟΧΥ 5ΕΙΝΕΙΞ), τους οποίους τρεχουν 

διάφοροι εθελοντές, οποτε ο καθενας µπορεί να αποτελεσει µερος του ὄικτύου. Τα δεδομενα 

που ανταλαάσσονται κινούνται κρυπτογραφηµένα σε τυχαίες ὅδιαδροµμες τις οποίες κανενας 

υπολογιστής του δικτύου δεν γνωρίζει ολόκληρες, ὥὧστε αν κάποιος απὀ τους ΡΓΟΧΥ υπολογιστές 

υποκλέπτει ἡ παρεχει πληροφορίες στους µπάτσους, να µην µπορεί να εξακριβωσει την 

προέλευση ἡ τον προορισμὀ των δεδοµένων. Για πρὀσθετη ασφάλεια ανα 10 περίπου λεπτά 

δημιουργείται καινούριο κύκλωμα διαµεσολαβητων. Κάθε κύκλωμα ἐχει και διαφορετικό 

διαμεσολαβητή εξοδου, ἆρα δείχνει και διαφορετική ΙΗ στο ὄίκτυο. 

Για να μείνει κρυφή η συνολική διαδρομή απὀ τα µερη του δικτύου χρησιµοποιείται 

κρυπτογράφηση µέσα σε κρυπτογράφηση, σχηματίζοντας γύρω απ' τα ὄεδομένα µία δοµή µε 

πολλαπλά στρωµατα κρυπτογράφησης που θυμίζει κρεμμύδι (οπΙιοΠπ). Το ὀνομα ἴπε οπίοΠ Γοιῖιπα 

σηµαάινει δρομολόγηση κρεμμυδιού. 
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ποιοί και γιατί το χρησιμοποιούν; 

Όσοι τους χρησιμεύει; κυβερνήσεις, διπλωμάτες, στρατοί, κατάσκοποι, µυστικες υπηρεσίες, 

ακτιβιστες, επαναστάτες, αντάρτες, εγκληματίες, παράνομοι, διακινητές παιδικής πορνογραφίας, 

ἀνθρωποι που ανήκουν σε εχθρικὲς μεταξύ τους κοινωνικὲς κατηγορίες, ανακατεύουν τα 

ὄεδομενα τους στο χάος της ανωνυμίας. Είναι σαν το μαχαίρι, οπως κάθε εργαλείο, ο σκοπὀς 

της χρήσης του εναπὀκειται στο ἤθος του υποκειμενου που το χρησιµοποιει. 

Χρησιμοποιείται εἶἰτε απὀ ανθρωπους που αποτελούν στοχο παρακολούθησης «ὠστε να µην 

αίνεται σ' αυτούς που τους παρακολουθούν ποιες ιστοσελίδες επισκεπτονται, τί ὁραστηριότητες 

έχουν και µε ποιούς επικοινωνούν, εἶτε απὀ ανθρώπους που θέλουν να κρύψουν τη θἐση τους 

(π.χ. καταζητούµενος που συνομιλεί µε ἄτομο υπὸ παρακολούθηση χωρίς να εντοπίζεται), µία 

χακερίστικη ὅραστηριοτητα ἡ µία παράνοµη δράση.



ἴπα οπΙοῃ Γοιίπα 

Ας δούμε στην πράξη πως δουλεύει ἑνα κανάλι επικοινωνίας στο ἴοτ, Κάθε κὀμβος στο κανάλι 

γνωρίζει µόνο τους γειτονικούς του και ὅεν το αποκαλύπτει. 

Τα πακετα ὄεδομενων µαζί µε τον τελικὀ προορισμὀ τους κρυπτογραφούνται πριν φύγουν απὀ 

τον υπολογιστή του χρήστη για να ταξιδέψουν προς τον διαμεσολαβητή - κόμβο εισόδου του 

δικτύου ἴοτ. 0 κωδικος κρυπτογράφησης εἶναι ενα ὄημοσιο κλειδί που έχει αποσταλεἰ απὀ τον 

κόμβο εισὀόδου που µµόνο αυτος ἔχει το ιδιωτικὸ κλειδἰ, και ἐέτσι «φτιάχνεται ενα 

κρυπτογραφηµενο κανάλι επικοινωνίας. 

Μέσα απὀ αυτό το κανάλι δημιουργείται µια αντίστοιχη σύνδεση µε εναν τυχαίο ενδιάµεσο 

κόμβο του δικτύου, ο οποίος στέλνει και αυτὸς το δημόσιο κλειδί του στον υπολογιστή του 

χρήστη. Έτσι φτιάχνεται ενα κρυπτογραφηµενο κανᾶλι µεσα απο το κρυπτογραφημένο καναλι, αρα 

ο κοµβος εισοδου δεν ξερει να αποκρυπτογραφῆσει τα ὄεδομενα µας ούτε και τον προορισμό 

τους. 

Σε αυτὸ το σηµείο η κρυπτογράφηση προσοµοιαζει µε κρεμμύδι γιατί εχει πολλαπλα στρώματα. 

Το ἴδιο ισχύει και για την επικοινωνία µε τον κόμβο εξόδου, ὀπου ιδρύεται και τρίτο κανάλι 

µέσα σε κανάλι. 

Όποτε ο τυχαίος ενδιάµεσος κόμβος αποκρυπτογραφεί το δεύτερο στρώμα και αποστέλλει την 

µονῆ κρυπτογραφηµενη ροὴ στον κὀμβο εξὀδου. Ο ενδιάμεσος κὀµβος ὄεν γνωρίζει τίποτα για 

τα ὄεδομενα µας οὖὐτε την προελευση, οὖτε τον προορισμό τους, ξερει µόνο απὀ ποιὀν κόμβο 

εισόδου τα πήρε και σε ποιὀν κόμβο εξὀδου πρέπει να τα δωσει, 

Ο κὀµβος εξόδου αποκρυπτογραφεί τα δεδοµένα µας και τον προορισµο τους και τα αποστέλει 

στον προορισµὀ τους. Οπότε ο κόμβος εξὀδου µπορεί να γνωρίζει τα δεδοµένα µας ὄχι ὅμως 

την προέλευση τους. 

Γι αυτο το λόγο διάφοροι τρέχουν κόμβους εξὁδου του ἴογτως ὠτακουστες. Για παράδειγµα ἐτσι 

διέρρευσαν απὀρρητες διπλωματικές επικοινωνίες των ΗΠΑ στο Ικίεακς. Φυσικά το αντίµετρο 

που µπορεί να πᾶρει ο χρήστης ἴοτ εἶναι να κρυπτογραφεί και την επικοινωνία µε τον 

προορισμὀ του, αυτὸ όμως ὅεν εἶναι δουλειά του δικτύου ἴΤοτ. Π.χ. εαν στο σερφαρισµα 

χρησιμοποιεί αντί για Πρ το ΠΤρ5, ο κόμβος εξόδου θα τροφοδοτεί το 8Ιἱΐε - προορισμό µε 

κρυπτογραφηµενη ροή χωρίς να µπορεί να κρυφακούσει τίποτα. 

  

Εά} Ηονν Του ΥΜογκς: 3 -. εη Του ποάο 
... υπορηγριδά πηκ 

--- ὀπειγρῖσά Γκ 
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ΑΙσε'5 το οοπί 5εἰεςῖς ἃ 

5οσςοπά ταπάοπι ρα[ῃ. 

Αραϊπ, 4ΓΕΕΠ ΙΙΠΚΕΞ ἆγθ 

επογγρίσα, τες πες ἃτο ΙΠ 

"πο οἰθαγ. 

Όανθ    



Γιατί να το εμπιστευτούµε; 

Όπως εἶδαμε ενας ΡΓΟΧΥ 5ενείΓ µπορεί να υποκλέπτει και να προδόσει την ταυτὀτητἁ µας 

σκὀπιµα. Πως ἕέρουμε ὅτι το ἴοι δεν κάνει κάτι τέτοιο; Το ὅτι υπάρχουν πολλοί σέρβερ 

διαµεσολαβητές που ο καθένας µπορεί να τρέξει ὅεν αρκει. Ένα εὐλογο ερώτημα εἶναι, τί 

γίνεται αν το λογισµικο που τρέχουν οι διάφοροι σέρβερ κρύβει κακοβουλο κώδικα ο οποίος 

μας ρουφιανεύει; 

Σίγουρα ὄὅε Θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις καλές προθέσεις των δημιουργών του. Η ιστορία 

του ξεκινάει απὀ το πρόγραµµα ΡΑΒΡΑ των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, ἑνα 

πρὀγραµµα που συνδέεται µε τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα, απὀ το οποίο ξεκίνησε 

και το ἰπῖειπεῖ. 

Όμως πλέον αποτελεί έργο ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο λογισμικό. Εκεί θα βασίσω και τον 

ισχυρισμό µου ὅτι εἶναι εμπιστεύσιμο ως προς το ὁτι ὅεν εἶναι ἑνα µεγάλο κατασκοπευτικόὀ 

προγραμμα. 

Ανοιχτός κώδικας (ορεη 5οιηςθ) σηµαίνει ὅτι οποιοσδήποτε επιθυμεί µπορεί να διαβάσει τον 

πηγαίο κωὠδικα ενὸς προγράμματος, ὁπως τον ἐγραφψαν οι προγραµµατιστες πριν µεταγλωττιστεί 

στην εκτελέσιμη µορφή του. Ένα εκτελέσιμο αρχείο, παράγεται απο τον πηγαίο κὠδικα µε 

προγράµµατα - μεταγλωττιστές και αποτελείται απὀ κώδικα μηχανής, δηλαδή την αλληλουχία 

των εντολών που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής, Εἶναι όμως πολὺ ὄύσκολο ἐργΟο να συναγάγεις 

απὀ το εκτελέσιμο αρχείο πως λειτουργεί ἑνα πρὀγραμµµα, και αυτό γίνεται µέσω µιας δύσκολης 

διεργασίας που λέγεται ανάστροφη μηχανική (Γενε(5δε επαἰπεεΓΙΠα). Ο ανοιχτός κώδικας λοιπον 

εἶναι το αντίθετο του κλειστού κώδικα, ὁπλαδή τη στρατηγική των περισσότερων εταιριών 

λογισμικού να κρύβουν τον κὠδικᾶ των προγραμμάτων τους για να προστατέψουν τις πατέντες 

τους απ’ την αντιγραφή. 

Όμως στο κλειστὸ λογισµικὀ πιθανὸὀν να υπάρχει κακόβουλος κώδικας, που µπορεί να 

υποκλέπτει τα δεδοµένα του χρήστη και να τα στέλνει στην εταιρία η οποία στη συνέχεια τα 

µοσχοπουλάει σε διαφημιστικές εταιρίες (για να συναγάγουν το καταναλωτικὀ προφίλ σου και 

να σου στελνουν στοχευµενη διαρήµιση, µια διαδικασία που γίνεται µαζικἁἀ αξιοποιώντας τις 

στατιστικἐο) ἡ σε µπάτσους και μµυστικὲς υπηρεσίες. Πιο σύνηθες βέβαια εἶναι απλά να 

κρύβονται κερκόπορτες (Ραςκάσοι5) στο κλειστόὸ λογισμικό, δηλαδή κὠδικα που επιτρεπει τον 

έλεγχο της υπολογιστικής συσκευής εξ' αποστάσεως, µε σκοπούς άγνωστους στο χρήστη, π.χ. για 

να υποκλέψφουν ὄεδομένα. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά είναι κάτι που στον κλειστὸ κὠδικα 

γίνεται συχνά, π.χ. κερκὀπορτες έχουν ανιχνευτεί απὀ χάκερ µε ανάστροφη μηχανική στο 

λειτουργικὸὀ σύστημα ἸΝιπάοννς της ΜΙοΓοξοῇἩ, και το λογισµικὀ υποκλοπής οβΙΠΙετΙΩ, στα κινητα 

τηλέφωνα ΒΙ8ΟΚΡΕΙΙΥ, ΙΡΠΟΠΕ, αλλά και σε κάποια απατοιά τηλέφωνα. 

Σηµείωση: το απατοιά δίνεται ὧως ανοιχτου κώδικα απὀ την οοοσἱε αλλά οι κατασκευάστριες 

εταιρίες κινητών τηλεφώνων τροποποιούν των κώδικα και τον κλείνουν, εγκαθιστόντας µαζί µε 

αυτό επικίνδυνα προγράµµατα ὅπως το οαΓΠΙΕΠΙΟ το οποίο εἶναι επί της ουσίας Κεγίοααεί, στέλνει 

κάθε πληκτρογράφηση στους 5είνεΓτης εταιρίας. Είναι εφικτόὀ να καθαρίσεις ενα τηλεφωνο απὀ 

το οαΙΠΙΕΤΙΟ διαγράφοντας τη ΓΟΠΙ του και εγκαθιστώντας το ΑΟΘΡ (Απατοἰά Όρεῃ Ῥουίοε Ρ{ο|εοῖ).



Ἐλεύθερο λογισμικό σηµαίνει, λογισµικὀ που πάντα διανείµεται µαζί µε τον κὠδικά του, ευνόητα 

γραμμένο και συνοδεύεται απὀ µία ἀδεια που εγγυάται την ελευθερία οποιουδήποτε να δει, να 

τροποποιήσει και να αναδιανείµει τον κώδικα (π.χ. 6ΝΙ Ο6ΡΙ). Ένα πρὀγραµµα µπορεί να εἶναι 

ανοιχτου κὠδικα και να µην εἶναι ελεύθερο λογισμικό, αλλά το ελεύθερο λογισμικό εἶναι 

οπωσδήποτε και ανοιχτού κωδικα. Το βασικὀο πλεονέκτημα του ελεύθερου λογισμικού, εκτὀς του 

ότι ο κακόβουλος κώδικας θα γινόταν αµέσως ορατὸς, εἰναι ὅτι τα χιλιάδες έμπειρα μάτια που 

εξετάζουν τον κὠδικα ανιχνεύουν τις αδυναμίες του και τις διορθώνουν ἄμεσα. 

τα ἐέργα ελεύθερου λογισμικού αναπτύσσονται απὀ κοινότητες προγραμμµατιστὠν αλλά και 

εταιρίες που επωφελούνται και το αξιοποιούν οικονομικά. Όμως η κινητήριος δύναμη της 

ὐπαρξής του εἶναι οι ενεργές κοινότητες προγραμματιστών που ὅδημιουργούν µια 

πραγματικότητα στην οποία οι εταιρίες αναγκάζονται να προσαρμοστούν (αυτή η συνύπαρξη 

εταιριών και κοινοτήτων σίγουρα ὅεν εἶναι οὐτε ρηξιακή, οὖτε αντικαπιταλιστικῆ, ενω οι 

κοινότητες στην πλειονότητα των περιπτωσεων διέπονται απὀ τυπικές ιεραρχίες). Παραδείγματα 

ελεύθερου λογισμικού εἶναι ο Πτείοχ, το Ιρτε-οῇίσε, το λειτουργικὸ σύσστημα ΟΕΝΙ/-ΙΙπιιχ και το 

τοι. Παραδείγματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που δεν εἶναι ελεύθερο λογισμικό, εἶναι ο 

ΟΠιοππίµπι της «οοπἱε (ανοιχτού κὠδικα ἐκδοση του διαδεδοµένου κλειστού κώδικα ΟΠΙΟΠΙΕ), το 

λειτουργικὸ σύστημα απατοιὰ της ἰἴδιας εταιρίας (περιεχει και κομμάτια ελεύθερου λογισμικού 

όπως ο Ίϊπιχ πυρήνας), και κομμάτια του υποσυστήματος γραφικὠν του λειτουργικού συστήµατος 

πἹᾶσοξ της αβρ[ε. 

Για να επανέλθουµε στην περίπτωση του οι λοιπὀν, εἶναι εμπιστεύσιµο γιατί πολύ απλά 

οποιοσδήποτε µε προγραμµατιστικεές γνώσεις µπορεί να πᾶρει τον κὠδικα του,να τον διαβάσει 

και αφού τον εγκρίνει, να τον µεταγλωτίσσει και να συγκρίνει τα εκτελέσιμα που ἐφτιαξε µε 

αυτά που διανέμει η σελίδα του ἴοι. Επιπλέον µία µεγάλη μερίδα προγραμματιστών εξετάζει τον 

κὠδικά του και κάθε τρύπα ασφαλείας που ανιχνεύεται διορθώνεται ἆμεσα και κυκλοφορούν 

συνεχώς νεες εκδόσεις. Έτσι παραμένει ασφαλές το λογισμµικὀ αρκεί να εἶναι ενηµερωμενο. 

"Ρο ποῖ Γ6ἱγ οπ Π {ΟΙ 5ἴτοπα ΑΠΟΠΥΠΙΙΙΥ” 

Αυτή η φράση µοστράρει σαν σλόγκαν του ἴοι στις ιστοσελίδες του. Σε αντίθεση µε τις 

διάφορες εταιρίες που παρέχουν επισφαλή ανωνυμία µέσω ΡΓΟΧΥ και τη διαφηµιζουν ως εὐκολη, 

εγγυηµενη και ασφαλή, η µη κερδοσκοπικἠ κοινότητα αναπτυξης του ἴοι συνιστα επαγρύπνηση, 

παρέχοντας την ισχυρότερη Ιον Ιβἴεπογ ανωνυμία. 

Όπως εἶίδαμε η δύναμη του βασιζεται στη χαοτικότητα του και στην εξελιγμένη κρυπτογραφία. 

Ας δούμε οµως τις αδυναμίες του και τις µορφες επίθεσης που µπορεί να δεχτεί η ασφάλεια 

και η ανωνυμία του.



1. Ταυτοποίηση κίνησης: Αν κάποιος παρακολουθεί τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή σου (και 

ὅεν τον ἐέχει παγιδεψει µε ΔΡΥΝΒΓΕ), µπορεί να καταλάβει ότι χρησιμοποιείς ἴοι, αλλά ὅεν 

µπορεί να διαβάσει τις κρυπτογραφηµενες ροες και να δει τη ὁραστήριοτητά σου. Μπορεί ὅμως 

να μετρήσει τον ὀγκο των δεδοµένων σου και το χρὀνο εκποµπἠς τους, δεδομένου ὁτι 

πρὀκειται για σύστηµα χαμηλής καθυστέρησης. Έτσι, αν µε κάποιο τρόπο υποθέσει ποιὸς είναι ο 

κόμβος εξοδου, µπορεί να κάνει την ταυτοποίηση κίνησης. Στην πράξη βεβαια η χαοτικότητα του 

ἴοι προστατεύει αποτελεσματικά απὀ την ταυτοποίηση κίνησης, καθώς εἶναι πολύ δύσκολο να 

υποθέσεις και να συγκρίνεις σε τόσο µεγάλο πλήθος κόμβων εξὀδου. Αντίστοιχη δυσκολία 

υπάρχει στο να ταυτοποιήσουν τον κόμβο εισόὸδου (άρα και τη θέση σου) αν γνωρίζουν τον 

κόμβο εξόδου (απ’τον οποίο π.χ. στάλθηκε µια ανάληψη ευθύνης). 

Η επίθεση αυτὴ δεν εἶναι εφικτή αν χρησιμοποιείς το εσωτερικὀ διαδίκτυο του ἴοτ, που οι 

σελίδες του εχουν κατάληξη «οπίοη και δεν εἶναι ορατές απὀ το εκτὸς του ἴοι διαδίκτυο. 

Ένας τρόπος να αμυνθείς σε αυτὴν την επίθεση εἶναι η εισαγωγή χαοτικὠν ὄεδομενων, µία 

τεχνική που θα εξηγήσουμε πρακτικά στο επὀµενο κεφάλαιο. Το ἴοι δεν ενσωματώνει αυτήν την 

τεχνική για να µην επιβαρύνει το δικτυὀ του, δίνει ὅμως µια αρκετά καλύτερη επιλογή, να 

τρέξεις κι εσύ έναν ενδιάμεσο εἰαγ 5ε/νετ, πράγμα που ισοδυναμεί µε ροή τυχαίων δεδοµενων 

και αντί να επιβαρύνει το δίκτυο το ενισχύει. 

2. Κατάληψη µέρους του δικτύου: Αν κάποιος που θέλει να σπάσει την ανωνυμία σου, τρέχει 

αρκετούς κόμβους εισόδου και εξὀδου, εἶναι πιθανὀ να τύχει να χρησιμοποιήσεις µαζί, τους 

δικούς του διαµεσολαβητες, οπὀτε να καταφερει να σε ταυτοποιήσει. Επειδἠ ὅμως στατιστικἁ 

εἶναι πολὺ µικρή η πιθανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατι τετοιο µε λίγους 

διαµεσολαβητές, χρειάζεται να καταληφθεί περίπου το ἑνα τρίτο του δικτύου. Στην πράξη δεν 

υπάρχουν ενδείξεις για παρόμοιο εγχείρηµµα. 

3. Επίθεση στην κρυπτογραφία: Το σπάσιμο των κωδικών εἶναι ζήτημα υπολογιστικής ισχύος. Οι 

υπερυπολογιστες που υπάρχουν σήµερα ὅεν επαρκούν για την αποκρυπτογράφηση, ὅμως οἱ ροες 

καταγράφονται απο την ΝΒΑ (Ναἴίοπα[| ΘεοιΓΙΥ ΑΦεΠΟΥ) και πιθανόν άλλες µυστικες υπηρεσίες και 

κάποια στιγµή στο μέλλον Θα τις αποκρυπτογραφήσουν. Ότι µεταφερουµε σήµερα, η θεση και η 

ταυτὀτητἁα µας Θα αποκαλυφθεί στο µακρινὸὀ μέλλον, Τοτε όμως Θα εχει εξελιχθεί και το Τοι. 

ἩἨδῃη συζητιἑέται στην κοινότητα ανάπτυξης του ἴοτο διπλασιασµός του µεγεθους των κωδικών 

κρυπτογράφησης. 

4. Επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης: Αρκετά διαδεδομένη στο ἴἵντερνετ (άεπίιαὶ οἱ 5εινίσε, ἆ05). 

Ουσιαστικά εἶναι η υπεριόρτωση ενὸὀς σέρβερ απὀ µαζικες αιτήσεις που γίνονται αυτόματα απὀ 

προγράµµατα γι αυτό το σκοπὀ (Ποἵς), ὠστε να µην µπορεί να λειτουργήσει. Τελευταία το δίκτυο 

του ἵοι δέχεται τέτοιου εἰἴδους επιθέσεις, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει πρὀβλημα στην 

χρηστικοτητἁ του καθως σερνεται. Δεν προκειται ὁμως για αποκαλυψη της ανωνυμίας. 

Μπορεί ὅμως θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικἀ µε την κατάληψη µερους του δικτύου, 

διοχετεύοντας επιθεσης «ἆἄρνησης εξυπηρέτησης στοχευµένα εναἀντίον των υπόλοιπων 

διαμεσολαβητών ὥστε να αναγκαστεί ο χρήστης να συνάψει κύκλωμα µε τους διαµεσολαβητες 

υποκλοπείς.



5. Επίθεση σε περιφερειακό του Τοί λογισμικό: Όπως εἰδαμε παραπάνω, εάν ο υπολογιστής του 

χρήστη εἶναι παγιδευµενος µε κατασκοπευτικὀ λογισμικό, κανενα δίκτυο ανωνυμίας ὅε σε 

προστατεύει. Οπότε ο υπολογιστῆς πρέπει να εἶναι καθαρός. Το κυριότερο αν εἶσαι στὀχος 

παρακολούθησης εἶναι η επιλογή του λειτουργικού συστήµατος, 

Όμως υπάρχουν και ἄλλα υποσυστήματα µε τα οποία συνεργάζεται το ἴοι και απὀ τα οποία 

µπορεί να προδοθείς͵ Για παράδειγµα το υποσύστηµμα ΩΝΕΣ (ΠοπιΒΙπ ΝΒΠΙΕ Θγ5ίεΠη, το σύστημα που 

μεταφράζει τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων τύπου ΝΜΑΝ.ΧΧΧΧΧΧΚ. ΧΧΧ στις κατάλληλες ΙΡ 

διευθύνσεις των σελίδων), πριν ενσωματωθεί στο ἵοτ, ζητούσε κανονικά τις σελίδες που 

επισκεπτόµασταν µέσω οι, µε αποτέλεσµα κάποιος που µας παρακολουθεί να µπορεί να 

συναγάγει ποιες σελίδες επισκεφθήκαµε (ὀχι όμως τἰ κάναμε). Πλέον το ἴοι έχει καλύψει αυτήν 

την τρύπα ασφαλείας περνόὀντας τα αιτήµατα ΏΝ5 µεσα απὀ το ὄίκτυόὸ του. 

Πάντως αν µαζί µε το ἴοι χρησιμοποιείς ελαττωματικὀ λογισμικό και µία ισχυρή αστυνομική 

υπηρεσία ὁπως το ΕΒΙ ἡ η ΝΒΑ θελει να σε εντοπίσει, εἰσαι ευάλωτος, Μία τετοια περίπτωση 

είναι οι πρὀσφατη σύλληψη απὀ το ΕΒΙ ενὸς διακινητὴ παιδικής πορνογραφίας, Στην περίπτωση 

αυτή, χάκαραν κάποιες «ΟΠΙοΠ ιστοσελίδες (μεταξύ των οποίων και το ὄημοφιλες ἴοπιΒ!)), ὠστε 

όταν εκτελεσουν κακόβουλο κώδικα ταν ανοίξουν στον ᾖΤοι-ρ[οννδεί για νπάονς, και να 

στείλουν σήμα εκτός του ἴοι δικτύου, σε κάποιο σέρβερ των µπάτσων στη Βιρτζίνια ὥὠστε να 

εντοπισουν τους χρήστες. Για να σπάσει δηλαδή το ΕΒΙ την ισχυρή ανωνυμία που προσφερει το 

ἴοΓ-πεϊννοις, εκμεταλλεύτηκαν συνδυασμὀ απὀ αδυναμίες στο περιφερειακὸ του ἵοι λογισμικό 

ἴοιΓ-Ώ/οινδετ, στην ελαττωματικὴ υποδομή ασιραλείας του λειτουργικού συστήµατος ΠΠ5 ΙΜΙΠάΟΝΝ5, 

και στις ιστοσελίδες που χάκαραν. Έτσι αρκετοί χρήστες του ἴοι αποκαλύφθηκαν ταν ἐλαβε 

χωρα η επίθεση. Όχι ὁὅλοι ὁμως. Όσοι ὅεν επισκέφθηκαν τις χακαρισµενες σελίδες ὅεν 

προσβλήθηκαν. Επίσης, ὁσοι χρησιμοποιούσαν ἀλλο λειτουργικὀ σύστημα (πιασος ἡ σπι Ιπιιχ) 

επίσης ὅεν ἐπαθαν τίποτα. Άμεσα κυκλοφόρησε ανανεωμένη ἐκδοση του ἴοι-Ριοι/βεί για ΝΙΠπάονις 

που διόρθωνε αυτήν την αδυναμία. Το µεγαλύτερο πλήγμα απ’ αυτὴν την επίθεση, ἦταν στην 

υπόληψη του ἴοι-ρτο]εοί, που είχε ως αποτελεσμα πολλοί χρήστες του λόγω ἄγνοιας να 

στραφούν σε πιο επισφαλείς λύσεις ανωνυμίας, µε τη συνακόλουθη µείωση της χαοτικοτητας 

του, που εἶναι και η πηγἠ της δύὐναμῆς του. 

Σηµείωση: Συνδυασµμοί ὁὅλων των παραπάνω µμορφων επίθεσης στην ανωνυμία του Το 

συζητιούνται θεωρητικάἀ µε σκοπὀ τη θωράκισή του απὀ υποθετικὲς επιθεσεις στο µέλλον.



ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Τοι Ρ{οΝΞΕΙ Ριιπά]α 

Στην ιστοσελιδα του ἴοι προσφέρονται διάφορα προγράµµατα-εργαλεία για κἀθε χρήση του ἵοι 

πείννοικ και για όλα τα διαδεδομενα λειτουργικἀ συστήµατα. Το πιο δημοφιλές και εὐχρηστο 

εργαλείο είναι το Τοι-ΡΓοιδεί ΡιπᾶΕ, ένα πακετο προγραμμάτων που περιλαμβάνει το νιάα[α που 

πραγµατοποεί αυτόματα την κατάλληλη ρύθμιση του υπολογιστή, τη σύνδεση στο Τοί και τον 

ἴοι-ΡΓΟΝΝςΕΙ για σερφάρισμα διασφαλίζοντας την ανωνυμία, µε την προυπόθεση ὅτι γίνεται 

ευφυής χρήση (δεν συνδεεσαι για παράδειγµα στο λογαριασμὀ σου στο {[άσοεβροοκ µε τα 

πραγµατικἀ σου στοιχεία). Ο ΒΙΟΜΝΕΞεΕΙ που κρησιµοποιείται στο ὨὈιπαίε είναι ο Ππείοχ µε 

επιπρόσθετες ρυθμίσεις ανωνυμίας και µε προεγκατηστεµένο το πρὀσθετο ποξοηρί που 

απογορεύει την εκτέλεση κώδικα απ’τις ιστοσελίδες, ὠὧστε να αποφευχθούν επιθέσεις ὀπως η 85. 

Ὁ χρήστης µπορεί αν θέλει να ἄρει τον αποκλεισμὀ για τις σελιδες που εμπιστεύεται. Όταν 

ἔγινε η επίθεση που περιγράψαµε παραπανω, η προεπιλεγμένη πολιτικὴ απαγόρευσης του 

ποδοΠρῖ εἰχε "χαλαρώωσει” ὦὧστε να γίνει πιο χρηστικὀ. Η επίθεση λειτούργησε µόνο στα Μιπάονις 

αλλά στο μελλον πιθανὀ να μεταφερθεί και σε πιας, αΠΑΓΟΙα, και κάποιες Ππιχπλατφόρμες. 

τας. 

Υπάρχει ὁμως µία διανοµή Ίπικ που ἤἠταν εἶναι και οπως δείχνουν ὅλα θα παραμείνει 

απρόσβλητη σε τέτοιου εἰδους επιθέσεις; Το Τ.Α.Ι.Ι..5. (Τ4ς Απιπεαςίιο Ιποοσπίῖο | 1να Ξγς5ίαπι), 10006 

ελεύθερο λογισμικό. Τη συγκεκριμενη διανοµή, την βρίσκεις ακολουθώντας ππΚ απὀ το δίε του 

ἴοι, την κατεβάζεις, την καις σε ο, και Ροοϊΐάρεις τον υπολογιστή σου σ' αυτήν. Τρέχει χωρις 

εγκατάσταση, και ὅεν αφήνει ἴχνη στον σκληρὀ δίσκο σου (είναι το ιδανικὀ σύστημα για 

αναλήψεις ευθύνης και ἄλλες παράνομες ὅραστηριοτητες). 

Είναι ρυθµισµέενη ὥστε να µην επιτρέπει συνδέσεις εκτὸς του δικτύου ἴοικαι εκεἰ ἐγκειται και 

η θωράκισὴ της. Ωπότε εἶναι εντελως µη χρηστική για κανονικὀ σερφάρισμα, αλλά παντοδύναµη 

σον αφορά την ανωνυμία, µε περιοριστικἁἀ πρόσθετα ὁπως το ποβοηρῖνα είναι σχεδὀν ἀχρηστα. 

Το σημαντικότερο, είναι σχεδόν αδύνατη η εγκατάσταση ΞΡγΜΙἴ6. 

Επίσης διαθέτει και ἄλλα όμορφα χαρακτηριστικἀ ὁπως ππεϊαἀαία οἱεβπετ, ἑνα πρὀγραµµα που 

σβήνει τα πιεϊαααία (δεδοµένα που ενσωματώνονται στα αρχεία και δείχνουν ὡώρα και 

ηµεροµηνία κατασκευής οπως και στοιχεία του υπολογιστὴή στον οποίο κατασκευάστηκαν) απὀ 

προυπάρχοντα αρχεία, απαραίτητο αν θες να στείλεις ανωνυµα κάποιο αρχείο σου (π.χ. ράῇ. 

Άλλες περιπτώσεις εσιφαλµένης χρήσης απ᾿ τις οποίες το ᾖἴδθ.ιι]ς. σε προστατεύει 

αποτελεσματικά εἶναι το ἄνοιγμα αρχείων που κατέβηκαν µεσω ἴοικαι ανοίγουν σε εξωτερικες 

εφαρμογές και µπορεί να τρέξουν σε αυτες κακόβουλο κώδικα που σε ταυτοποιει. Στο ἴαι5 αυτό 

δεν µπορεί να συμβεί καθώς δεν επιτρέπονται µη ἴοι συνδέσεις απὀ το Ππεννα[|. 

Σηµείωση: 

Καλό εἶναι αν θέλουμε να µην μπορούν οι µπάτσοι να συνδεσουν διάφορες ὁραστηριότητες µας, 

να αλλάζουμε ταυτότητα, δηλαδη τη διαδρομή εντὸς του ἴοι που ακολουθεί η επικοινωνία µας. 

Αυτό γίνεται µε το πάτηµα ενὸς κουμπιού, το οποίο στον ἴοι-ριονδει καθαρίζει και τα σοοΚκΙες. 

Αν χρησιμοποιούμε ἄλλο ῥιονςετ, βρίσκουμε το κουμπί αυτὸ στο γνἰάα[ία και καθαρίζουµε 

χειροκίνητα τα οοοκἰες κάθε φορά που αλλάζουμε ταυτότητα, ενώ καλό εἶναι να αλλάζουμε µε 

κάποιο πρὀσθετο τον ΡΓΟΝΝΞΕΙ Ιά (στον ἴοι-ρ[ονδεί είναι πάντα και σε Όλους τους χρήστες ἰδιος, 

ωστε να µην ξεχωρίζουν μεταξύ τους,ομως φαίνεται οτι χρησιμοποιούμε ἴοι).



Λοιπές επιθέσεις 

Απὸ τη µεγάλη γκἁἆμα των επιθέσεων σε περιφερειακὸὀ λογισμικὸὀ το ἴαί5 µας προστατεύει 

αποτελεσµατικα. Τί γίνεται όμως µε τις υπόλοιπες επιθεσεις; Η επίθεση στην κρυπτογραφία ὅεν 

μας αγγίζει, στο βαθμὸ που ὅταν κάποιος βρει τον τρὀπο να τη σπάσει θα προτιμήσει να 

κατακτήσει τον κὀσμο παρά να αναζητήσει εμάς. Τις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης είμαστε 

αναγκασμένοι να τις υπομείνουμε, µε ὁλη την καθυστέρηση που εισάγουν, πλην ὁμως να µην 

συμβάλλουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς µας απο κατειλημμµένους τεἰ8γ 5είνεΓξ. Βεβαια η 

θωράκιση που δημιουργεί η διαχειριστική ομάδα του ἴοι αποδεικνύεται ισχυρή ειόσον δεν 

γνωρίζω κάποια περίπτωση ὁὀπου κάποιος αποκαλύφθηκε ἐτσι. Και ακόμα και αν η ΝΘΑ π.χ. 

καταφέρει κάτι τέτοιο θα προτιμήσει μάλλον να το αξιοποιῆσει η ἴδια και ὀχι να το μοιραστεί 

με την ελληνική αντιτροµοκρατική. 

Ταυτοποίηση κίνησης 

Η ταυτοποίηση κίνησης οµως εἶναι ενα ξεχωριστὸὀ κεφάλαιο, Αν και δύσκολη παραµενει στη 

σιαίρα του εφικτού. Το αντίμετρόὀ µας ὅπως εἴδαμε εἶναι η εισαγωγή χαοτικων δεδοµένων. 

Ένας απλός τρόπος να το κάνουμε αυτό εἶναι να ανοίξουμε µια νέα καρτέλα στον ἴοι-ρ[ιον/δεί 

και να συνδεθούµε σε κάποια .«οπίοπ σελίδα. Στη συνέχεια κατεβάζουµε το πρόσθετο τεἰοβάενεΓγ, 

που κανει αυτόματες ανανεώσεις στο χρονο που Θα του ορίσουμε. Αφού το εγκαταστήσουµε το 

βρίσκουμε στο μενού του δεξί κλικ. Στη συνεχεια επιστρεέφουµε στην αρχική καρτελα και 

σερφάρουµε, χωρίς να κλείσουμε τη σελίδα µε τις αυτόματες ανανεώσεις η οποία γεμίζει την 

επικοινωνία µας µε τον κὀμβο εισόδου χαοτικἀ δεδοµένα, χωρίο να αυξάνει αντίστοιχα τον 

ὀγκο των δεδομενων στον κοµβο εξοδου, αφού οι .οπίοῃ σελιδες βρίσκονται µεσα στο ὄίκτυο Τογ, 

Τη µεθοδο αυτή µπορείτε να βελτιστοποιήσεται αν ξερετε προγραμματισμὸο Φτιάχνοντας ἑνα 

σκριπτάκι που εναλάσσει τις σελίδες αυξάνοντας τη χαοτικότητα. 

Το ἴοι βέβαια για να µην επιβαρύνεται αντιπροτείνει εναν ἄλλον τρὀπο ειδσαγωγής χαοτικών 

δεδοµενων: να γίνεις κι εσυ τεἰγ 5εΓνεί, πράγμα που γίνεται µε µια απλή ρύθμιση στο νιάαἰία 

(βεβαια αυτό απαιτεί µια σχετικα γρήγορη σύνδεση δικτύου). Έτσι ενισχύεις το δίκτυο µε τη 

συμμετοχή σου ενώ ταυτόχρονα στην επικοινωνία σου µε τους κόμβους εισοδου (και εξὀδου 

για τις συνδεσεις αλλονών), φαίνεται ασύγκριτα µεγαλύτερη κίνηση απο αυτή στον κόμβο 

εξόδου σου. 

Η σημασία του ρολογιού 

Κάτι που παραλείψαµε να επισηµάνουµε εἶναι το πρὀβλημα των χρονοσφραγίδων (πιεβίαπιρς). 

Κάθε πακέτο ὄεδομένων που μεταδίδεται στο ἵντερνετ κουβαλάει σκτόὀς απ’ τη διεύθυνση του 

αποστολέα και του παραλήπτη την ακριβή ὠώρα κατασκευἠς του. Όποτε µία εσφαλμένη ρύθμιση 

του ρολογιού σου πιθανὀν να σε αποκαλύψει αού Θα αποτελεί χαρακτηριστικὀ σου. Αν η 

απὀκλιση εἶναι µικρή, υπάρχει ενας µικρὸς κίνδυνος, αν η απόκλιση εἶναι µεγάλη, το ἴοι θα 

αποτύχει να αρχικοποιηθεί και το νἰάα]ία θα σου βγάλει μήνυμα ὅτι "η σύνδεση απέτυχε, τσέκαρε 

το ρολόι σου”.



Μήπως µε στοχοποιείἰ η ἴδια η χρήση του Ίο; 

Εὐλογο ερὠτηµα, εφόσον ὁπως είπαμε το λογισμικο του ἴοι ὅεν κρύβει ὁτι το χρησιμοποιείς, 

κρύβει µόνο το τί κάνεις µέσα απ' αυτό, Η αλήθεια εἶναι πως απ' όλα τα λογισμικά ανωνυμίας 

εἶναι το λιγότερο ύποπτο λογω της ευρείας διἀδοσής του, Στην Ελλάδα 500 µε 1000 χρήστες 

την ηµέρα το τιμούν µε την παρουσία τους, ὁπως ἐδειχναν οι στατιστικὲς πριν αρχίσουν οι 

µαζικες επιθέσεις άρνησης εξυπηρετησης που εκτινάσσουν τα νούμερα υπερβολικα. 

Μία πιθανή εσφαλμένη χρήση εἶναι να πηγαίνεις σε κάποιο νετ καφε για κάποιο λόγο 

στοχοποιηµένο (π.χ. εξἀρχεια), να επισκέπτεσαι σαν κύριος την ιστοσελίδα του ἴοι και να το 

κατεβάζεις, δηλώνοντας στους σερβερ των µπάτσων που το παρακολουθούν οτἰ κάποιος στο 

νετ χρησιμοποιεί ἴογ. Συνίσταται ο ἴοι-ρίονςει να βρίσκεται αποθηκευµένος σε στικάκι και ὀχι 

να κατεβαίνει εκ νέου κἆάθε φορά. Ακόμα κι ετσι όμως, χωρίς να µπεις στη σελιδα του ἴοι, η 

Κίνηση του τορ µπορεί να γίνει ανιχνεύσιµη, οπότε ὅεν είναι 100ΐ6 ασφαλες οτι δε θα φανεί ὁτι 

το χρησιμοποιείς, 

Στην πράξη 

Όμως υπάρχουν πολύ πιο πρακτικες λύσεις, π.χ. σηκώνεις το λάπτοπ σου,πας σε κάποιο απ'τα 

αμέτρητα ξεκλείδωτα Ι-Π της πόλης, π.χ. µία καφετέρια και τρέχεις ἑνα ο µε την τελευταία 

έκδοση του Τ.Α.Ι.Ι.5. Καλό είναι να αλλάξεις και τη πας α4άΤεΞς, το ἴ8ις διαθετει αντίστοιχο 

εργαλείο. Με την τελευταία περίπτωση, έχουμε το μέγιστο ὄυνατὸ βαθμὸ ανωνυμίας µε απλα 

µέσα και είμαστε καλυμµενοι απέναντι στις υπαρκτές επιθέσεις στην ανωνυμία µας (όχι στις 

θεωρητικες-υποθετικες), εκτὸς απὀ την ταυτοποίηση κίνησης, ενάντια στην οποία µπορεί να 

χρησιμοποιήσουμε τη λύση που προτείναµε πιο πάνω ἢἤ να τρέξουµε ενα τεἰαγ 5εινεί, 

Ιδιωτικότητα 

Όπως εἰδαμε οι κόμβοι εξόδου του ἴἵοι πιθανὀν να υποκλέπτουν. Γι αυτὸ το λόγο στο 

σερφάρισμα χρησιμοποιούμε ΠΙρ5, που εγκαθιδρύει κρυπτογραφηµενη επικοινωνία µε τις 

ιστοσελίδες. 

Για επικοινωνία, καλύτερα να χρησιμοποιούμε το πρὀγραμμα για οπαῖ ρἰάαῖπ που βρίσκεται 

ενσωματωμένο και στο ἴα[5, µε το πρὀσθετο ΟΤΗΒ που παρέχει πανίσχυρη κρυπτογράφηση και 

καθιστά την επικοινωνια µας πραγµατικἁἀ απόρρητη (ολα αυτά εἶναι ελεύθερο λογισμµικὀ). 

Εναλλακτικά, υπάρχει το οΠαϊοιγρί.σοπι, ενα 8ἱἱίε που παρεχει αυτόματη κρυπτογράφηση η οποία 

εκτελείται µε κωὠδικα σε γλὠσσα |ιναςδοτρί στον ΡΙΟΜΘΕΙ σου ὠστε ούτε το ἴδιο το δις να 

µπορεί να διαβάσει την επικοινωνία σου. Δεν εἶναι ελεύθερο λογισμικὸ ὅμως μπορείς να 

διαβάσεις τον κώδικα |αναξοΠΙρί. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 0Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Η γέννηση των ηλεκτρονικών υπολογιστων εἶναι συνυφασμένη µε τον πὀλεμο και την 

κατασκοπεία. ο άνθρωπος ο οποίος συνέλαβε την ιδεα µιας προγραμμµατιζόµενης μηχανής, που 

µπορεί να εκτελέσει κάθε αλγόριθμο, ακόµα και να προσοµοιωσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, 

ήταν ο επικεφαλής κρυπταναλυτής των Βρεττανικων μυστικών υπηρεσιών, κατα τη διάρκεια του 

2ου παγκοσμίου. Το ὀνομά του ἠταν Αἰαπ ΤιΠπα και η δουλειά του ἠταν να σπάει τις 

κρυπτογραφήσεις των Ναζί, που χρησιμοποιούσαν µία αυτόματη κρυπτογραφικἠ μηχανή, που 

ονομαζόταν ΕΝΙάΜΙΑ.



Οι Γερμανοί εμπιστεύονταν τυφλά την μηχανή αυτή, και η βρεττανικες υπηρεσίες κρατούσαν 

επτασφράγιστο μυστικὀ οτί την είχαν σπάσει. Για να µην κλονίσουν την εμπιστοσύνη των Ναζί 

στη μηχανή τους, άφηναν τα Γερμανικά υποβρύχια να βυθίζουν αὐτανδρα τα Βρεττανικά πλοία. 

Τελικάἀ οι Γερμανοι ἔχασαν το προβάδισμα στον πόλεμο και σηµαντικὲς υποκλαπείσες 

πληροφορίες συνεβαλλαν στη συντριβή τους, 

Ένα ΕΜλογο ερώτημα εἶναι πως μπορούμε να εμπιστευτουµε οποιαδήποτε κρυπτογράφηση και 

οποιαδήποτε ανωνυμία; Η σύντομη απάντηση εἶναι οτί δεν μπορούμε. Σίγουρα ὀχι τυφλα. Όπως 

λέει και η σελίδα οΠπαϊσιγρί, για πραγματική ιδιωτικότητα βλέπεις το συνομιλητή σου απὀ κοντά 

και βγάζεις την μπαταρία του κινητού σου. 

Η µακροσκελής απάντηση ορίζει τη συνθήκη της εμπιστοσύνης. Στην αυγή της ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας, οἱ κρυπτογράφοι ἐκλεψαν το πλεονεκτηµα απ’ τους κρυπταναλυτές. Γύρω. στο 

19/Μ, το μοντέλο της καινοτοµίας στην κρυπτογραφία ἀλλαξε, οταν τρεις πανεπιστημιακοί 

ερευνητες στο ΜΙΤ, ο Ηινεξί, ο ΘΠΒΙΠΙΙΓ και ο ΑάΙεπι8η εφηύραν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης 

Η5ΞΑ. Μερικἁἀ χρόνια νωρίτερα το 19/3, ο ΟΙῄοτά 6οσκξ των Βρεττανικὠν μυστικών υπηρεσιών, 

είχε εφεύρει τον ἰδιο αλγόριθμο, αλλά οπως αποκάλυψε πολὺ αργότερα δεν κατάφερε να τον 

υλοποιήσει λόγω των περιορισμένων πόρων σε ανθρώπινο δυναµικὀ που επιβάλλει το 

καθεστώς απὀρρητων ερευνών. Πλεον ο κόσμος εἶχε γίνει συνθετότερος. Η τεχνολογία δεν 

µπορεί να παραχθεί στα περιορισμένα µμµυστικὰ προγράμματα των µμµυστικὠων υπηρεσιών, 

χρειάζεται μεγάλα πλήθη ανθρώπων να συνεργάζονται. Γι αυτό και αυτή η καινοτομία 

αναπτύχθηκε τελικά σε ἑνα πανεπιστήμιο, γι αυτό και το πρὀγραμμα ΒΑΗΡΑ άνοιγε τα ερυνητικα 

του ἔργα, ὀπως το ἵντερνετ στα πανεπιστήμια. Γι αυτὸ και ὅεν µπορεί πλέον σε τὀὸσο σύνθετα 

έργα να αντιπαρατεθεί µία ιδιοφυία που δουλεύει μυστικά. 

Απο αυτό συναγάγουµε και ἄλλα χρήσιμα συμπεράσματα. Εφ’ ὀσον ο κόσμος της τεχνολογίας ὄεν 

µπορεί να ανήκει σε µία µικρή ομάδα, η απειλή ενός ολοκληρωτισμού που επιβάλλεται από την 

τεχνολογία, δεν εἶναι υπαρκτή. Αντίθετα υπάρχει ενας ολοκληρωτισμόὸς που επιβάλλεται µε την 

τεχνολογία. Δεν εἶναι παρά η ἴδια η εξουσιαστική κοινωνία που αναδιοργανώνεται στη βαση της 

τεχνολογίας που παράγει, που φυσικά δεν εἶναι ουδέτερη. 

Όμως η τεχνολογία χρειάζεται τα δικά της "εργατικά χερια”, και μ' αυτήν την έννοια ὅπως κάθε 

εργοστασιάρχης εξαρτάται απ’ τους εργάτες του, ἐτσι κἀάθε εξουσιαστής που ελέγχει τον κὀσμο 

µεσω της τεχνολογίας εξαρτάται απὀ το σύνολο των τεχνικὠν υφισταµμενων του. Ακοµμα η 

συναίνεση παίζει καθοριστικὀ ρόλο στην επιβολή της εξουσίας. Η πυραμίδα λοιπόν µπορεί ακόμα 

να ανατραπεί, χρειάζεται ὅμως συνείδηση και γνώση συνολική, Οχι µόνο τη µερικἠ της 

εξειδίκευσης που κάνει τον ἄνθρωπο εργαλείο. Η αντίσταση λοιπον εἶναι ακόμα εφικτή. Έχουμε 

ακόμα τη δύναμη, ἆρα και την ευθύνη ν’' ανατρεφουµε τις εξουσιες. 

Η γνώση εἶναι δύναμη και µε αυτό κατά νου αποπειράθηκα να εξηγήσω τους ὀρους διεξαγωγής 

του κυβερνοπολέμου, γνωρίζοντας ὁτι η δυσκολία θα εἶναι αποτρεπτικἠή για πολλούς που θα 

προσπαθήσουν να διαβάσουν το κείµενο. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε στο πως δουλεύει αυτός ο 

κόσμος για να καταφέρουμε να τον καταστρεψουµε. 

Γιάννης Μιχαηλίδης, 

φυλακές Κορυδαλλού 

Το κείµενο, ήταν συνέχεια του γράμματος των αναρχικών Αργύρη Ντάλιου, Φοίβου Χαρίση, 

Γιάννη Ναξάκη και Γρηγόρη Σαραφούδη, γύρω απὀ λάθη και παραλείψεις που οὀήγησαν στη 

σύλληψή τους, ώστε να αποφευχθούν απὀ συντρόφους που συνεχίζουν τον αγώνα.


