Κεφάλαιο 2
Ασφάλεια σε Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
Στο Κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε τους διάφορους τύπους συστηµάτων
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και περιγράφουµε τα κρυπτογραφικά µοντέλα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.
Επίσης συζητούµε τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων ασφάλειας στα
συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και προτείνουµε δύο κρυπτογραφικά
πρωτόκολλα για ασφαλή ηλεκτρονική ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου. Το
πρώτο πρωτόκολλο προσφέρει προστασία από καταναγκασµό για τους
ψηφοφόρους, ενώ το δεύτερο επιλύει το πρόβληµα των απεχόντων
ψηφοφόρων

σε

συστήµατα

ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας

µε

κεντρική

διαχείριση, και βασίζεται στο µοντέλο των «τυφλών» υπογραφών.

2.1 Εισαγωγή
Οι τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου έχουν παρεισφρήσει σε κάθε τοµέα της
οικονοµικής και εκπαιδευτικής ζωής, κυρίως στις προηγµένες χώρες. O όρος
ηλεκτρονική

δηµοκρατία

(e-democracy)

αναφέρεται

στην

χρήση

των

τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου για την επικοινωνία των πολιτών µε την
κυβέρνηση και τους πολιτικούς, την εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δηµόσιες
υπηρεσίες, και τη συµµετοχή του στις αποφάσεις (π.χ. δηµοψηφίσµατα,
συλλογή υπογραφών, δηµοσκοπήσεις). Στα σηµερινά αντιπροσωπευτικά
δηµοκρατικά καθεστώτα όπου οι πολίτες ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους
στην κυβέρνηση, επικρατεί ανησυχία για τα αυξανόµενα ποσοστά αποχής
από τις εθνικές εκλογές, καθώς και γενικότερα για τη διαφαινόµενη τάση
αποστασιοποίησης από τα πολιτικά δρώµενα. Για να αντιστραφεί το κλίµα
αυτό αναζητούνται αλλαγές στον τρόπο συµµετοχής των πολιτών στα κοινά.
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Ένα από τα µέτρα υπό συζήτηση είναι και η απλοποίηση της διαδικασίας των
εκλογών, µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting).
H καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και µάλιστα της
ψηφοφορίας µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet voting), αναµένεται να απλοποιήσει
την διαδικασία υποβολής των ψήφων και να αυξήσει την εµπιστοσύνη των
ψηφοφόρων στην ορθότητα των αποτελεσµάτων. Ωστόσο, οι επικριτές των
συστηµάτων

ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας

θεωρούν

ότι

οι

υπάρχουσες

τεχνολογίες δεν είναι ακόµα ώριµες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα
ασφάλειας

που

προκύπτουν,

να

εξασφαλίσουν

την

ακρίβεια

των

αποτελεσµάτων και να επιλύσουν ζητήµατα όπως αυτά του κοινωνικού
αποκλεισµού των λεγόµενων «ψηφιακά αναλφάβητων» πολιτών και της
αντιµετώπισης των «ευπαθών» κοινωνικών οµάδων [Dic00,Phi01].
Τα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χρησιµοποιούν ψηφιακά
δεδοµένα για να αποτυπώσουν τις επιλογές του ψηφοφόρου. Στην
ηλεκτρονική ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου οι ψηφοφόροι έχουν την επιπλέον
δυνατότητα χρησιµοποίησης του ∆ιαδικτύου για την αποστολή των ψήφων
τους στις Εκλογικές Αρχές. Έως σήµερα έχουν διεξαχθεί αρκετές εκλογές µέσω
∆ιαδικτύου1, αν και οι περισσότερες από αυτές είχαν ανεπίσηµο χαρακτήρα,
ενώ αρκετά συστήµατα σχεδιάζονται και εφαρµόζονται πιλοτικά µε σκοπό τη
µελλοντική τους υλοποίηση σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας [Bur_Mag02b].

Σε γενικές γραµµές, κάθε ηλεκτρονική ψηφοφορία αποτελείται από τέσσερα
(4) διακριτά στάδια:

- Εγγραφή. Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, οι ψηφοφόροι
αποδεικνύουν την αληθινή τους ταυτότητα και τη νοµιµότητα του

Παραδείγµατα αποτελούν: οι εκλογές της παράταξης των ∆ηµοκρατικών στην πολιτεία της
Arizona των Η.Π.Α. (νοµικά έγκυρες), Μάρτιος του 2000 [Moh01]; η αποστολή, µέσω Internet,
των ψήφων του στρατιωτικού προσωπικού εντός και εκτός των Η.Π.Α (absentee ballots) στις
Προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α (νοµικά έγκυρες), 2000 [Fed00]; Οι εκλογές της παράταξης
των Ρεπουµπλικάνων στην πολιτεία της Alaska (ανεπίσηµα αποτελέσµατα), Ιανουάριος 2000
[May00]; Οι τοπικές και δηµοτικές εκλογές στη Μεγ. Βρετανία (ανεπίσηµα αποτελέσµατα),
Μάιος 2002 [Dtl02].

1

23

Κεφάλαιο 2 – Ασφάλεια σε Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

δικαιώµατος τους να ψηφίσουν (π.χ. όριο ηλικίας). Όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο.

- Επικύρωση. Πριν την υποβολή της ψήφου ελέγχεται η ταυτότητα των
ψηφοφόρων (ταυτοποίηση – identification).

- Υποβολή Ψήφου. Οι ψηφοφόροι υποβάλλουν την ψήφο τους. Μόνο µια
ψήφος επιτρέπεται για κάθε ψηφοφόρο.

- Καταµέτρηση Ψήφων. Μόλις εκπνεύσει η προθεσµία υποβολής ψήφων,
οι ψήφοι καταµετρούνται και ανακοινώνεται το αποτέλεσµα των
εκλογών.

Κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια µπορεί να εκτελεστεί µε χρήση φυσικών ή
ηλεκτρονικών διαδικασιών – Σχήµα 2. Η έρευνα µας επικεντρώθηκε στη
διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και συγκεκριµένα σε εκείνους τους
τύπους ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που περιλαµβάνουν τουλάχιστον µια
αποµακρυσµένη (remote) επικοινωνία µέσω ενός ανοικτού δικτύου όπως το
∆ιαδίκτυο [Mag02,Bur_Mag02a,Bur_Mag02b,Mag01].
∆ιακρίνουµε δύο τύπους ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: Την Ηλεκτρονική
Ψηφοφορία σε Εκλογικά Σηµεία (Polling Place Ε-Voting) και την Ηλεκτρονική
Ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου (Internet Voting) – Σχήµα 2.

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία σε Εκλογικά Σηµεία. Σε ένα εκλογικό σηµείο,
τόσο

τα

συστήµατα-πελάτες

(voting

clients)

που

χρησιµοποιούν

οι

ψηφοφόροι για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ψήφο τους, όσο και το
φυσικό περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία, επιβλέπονται από
εξουσιοδοτηµένες οντότητες (π.χ. εκλογικοί υπάλληλοι, αντιπρόσωποι,
αστυνοµία). Ανάλογα µε το είδος του εκλογικού σηµείου, π.χ. Εκλογικό Κέντρο
(Precinct) ή Κιόσκι (Kiosk) [Cal00], το στάδιο της Επικύρωσης µπορεί να γίνει
είτε µε φυσικές διαδικασίες (έλεγχος απ’ ευθείας από τους εκλογικούς
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υπευθύνους) είτε µε ηλεκτρονικές (µε κάποια ψηφιακή µέθοδο ταυτοποίησης).
Τα στάδια της Υποβολής και της Καταµέτρησης ψήφου γίνονται εξ’
ολοκλήρου

µε

ηλεκτρονικές

διαδικασίες:

τα

εκλογικά

µηχανήµατα

(συστήµατα-πελάτες) µπορεί να είναι Συσκευές Άµεσης Καταµέτρησης2
(Direct Recording Equipment) [Cal01], που χρησιµοποιούνται ευρέως στις
Η.Π.Α, ή επίσης ενδέχεται να στέλνουν την ηλεκτρονική κάλπη σε ένα
κεντρικό εξυπηρετητή (server) µέσω µιας «ασφαλούς»3 σύνδεσης ∆ιαδικτύου
ή µέσω του δικτύου ATM4 [Int01].

Εκλογές

Φυσικές

Ψηφοδέλτια

….

Ηλεκτρονικές

Κάρτες τύπου
Punch (Η.Π.Α)

Εκλογικά
Σηµεία

Εκλογικό Κέντρο

∆ιαδίκτυο
(Internet)

Κιόσκι

Σχήµα 2. Μια ταξινοµία των µεθόδων ψηφοφορίας [Bur_Mag02b]

Ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου. Η ψήφος υποβάλλεται µέσω ∆ιαδικτύου και
τα συστήµατα-πελάτες βρίσκονται υπό χαλαρή ή µηδαµινή επίβλεψη (τα
συστήµατα-πελάτες µπορεί να βρίσκονται στο σπίτι, στον χώρο εργασίας, σε
βιβλιοθήκες, σχολεία, πανεπιστήµια). Η Εγγραφή µπορεί να γίνει µε φυσικές
2 Με τέτοιες συσκευές οι ψηφοφόροι κάνουν τις επιλογές τους σε έναν υπολογιστή (π.χ.
αλληλεπιδρώντας µε µια οθόνη αφής – touch screen). Οι ψήφοι τους καταµετρούνται τοπικά
και αποθηκεύονται σε αποσπώµενα περιφερειακά µέσα αποθήκευσης (π.χ. σκληροί δίσκοι,
µαγνητικές ταινίες).
3 Μια «ασφαλής» (µυστική και αυθεντικοποιηµένη) σύνδεση Internet µπορεί να επιτευχθεί
είτε µε φυσικό τρόπο (π.χ. µισθωµένες γραµµές οπτικών ινών) είτε ηλεκτρονικά µε τεχνικές
και εργαλεία όπως encrypting firewalls και ενδοδίκτυα VPN (Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα).
4 Τα δίκτυα ATM (Automated Teller Machines) έχουν ορισµένα επιθυµητά χαρακτηριστικά
ασφάλειας (µυστικότητα του καναλιού επικοινωνίας, αξιόπιστος εξοπλισµός, ανθεκτικά
τερµατικά, υψηλό ποσοστό διείσδυσης). Ωστόσο συχνά διατυπώνονται αντιρρήσεις σχετικά
µε την καταλληλότητα τους για τη διενέργεια ηλεκτρονικών εκλογών [Jef00].
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(π.χ. σε ένα εκλογικό γραφείο) ή µε ηλεκτρονικές διαδικασίες (µε κάποια
ψηφιακή µέθοδο ταυτοποίησης). Τα στάδια της Επικύρωσης, της Υποβολής
και της Καταµέτρησης γίνονται εξ’ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικές διαδικασίες.
Η ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου απαιτεί ένα µεγαλύτερο επίπεδο
ασφάλειας από αυτό που απαιτείται σε συνήθεις συναλλαγές ηλεκτρονικού
εµπορίου. Ενώ η ταυτοποίηση των ψηφοφόρων και η εξασφάλιση της
µοναδικότητας της ψήφου ανά ψηφοφόρο, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε
τεχνικές που ήδη χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ηλεκτρονικών συστηµάτων
πληρωµών (π.χ. ψηφιακές υπογραφές - ψηφιακά πιστοποιητικά), οι επιπλέον
απαιτήσεις όπως η µυστικότητα (secrecy) και η ανωνυµία (anonymity) της
ψήφου, η οικουµενική επαληθευσιµότητα (universal verifiability), καθώς και η
προστασία από καταναγκασµό (uncoercibility), συνθέτουν ένα πολύπλοκο µοντέλο
απαιτήσεων ασφάλειας το οποίο έως σήµερα δεν έχει αντιµετωπιστεί µε
µεθόδους που να είναι ασφαλείς και παράλληλα πρακτικές.

Συνεισφορά / ∆οµή του Κεφαλαίου
Στην Ενότητα 2.2 θεωρούµε τα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά
πρώτο λόγο από τη σκοπιά της ασφάλειας και κατά δεύτερο λόγο από τη
σκοπιά της πρακτικότητας στην υλοποίηση τους [Bur_Mag02b,Bur_Mag02a].
Στην Ενότητα 2.3 παραθέτουµε τις σηµαντικότερες κρυπτογραφικές µεθόδους
που έχουν προταθεί για την υλοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας στα
συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ενώ στις Ενότητες 2.4 και 2.5
περιγράφουµε δύο πρωτόκολλα [Mag01,Mag02] για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων προβληµάτων ασφάλειας σε ηλεκτρονικές εκλογές µεγάλης
κλίµακας. Στην Ενότητα 2.4 αναλύουµε πώς µπορεί να επιτευχθεί προστασία
από καταναγκασµό µε τη χρήση Έξυπνων Καρτών που συνεισφέρουν κάποια
τυχαιότητα στην κρυπτογράφηση της ψήφου, κατά τρόπο που δεν αφήνει
περιθώρια κακόβουλων ενεργειών στον χρήστη ή στην κάρτα, ενώ στην
Ενότητα 2.5 αναλύουµε το πρόβληµα της απόσυρσης ψήφου στις ηλεκτρονικές
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εκλογές κεντρικής διαχείρισης (central administration) και προτείνουµε µια
µεθοδολογία αντιµετώπισης του προβλήµατος. Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται
µε τη συζήτηση στην Ενότητα 2.6.

2.2 Θεώρηση Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
Στην

Ενότητα

αυτή

συνοψίζουµε

τις

απαιτήσεις

ασφάλειας

και

πρακτικότητας που πρέπει να εκπληρώνουν τα συστήµατα ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας. Επίσης συζητούµε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που
συνεπάγεται η χρήση τέτοιων συστηµάτων, και προτείνουµε µια σειρά από
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών εκλογών
µέσω του ∆ιαδικτύου.

2.2.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας και Πρακτικότητας
Για τη σχεδίαση ενός συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που πρόκειται
να χρησιµοποιηθεί σε εκλογές µεγάλης κλίµακας, είναι σηµαντικό να
καθορίσουµε τις απαιτήσεις ασφάλειας και πρακτικότητας. Οι απαιτήσεις
αυτές πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτές και τεχνολογικά ουδέτερες
[Cran97,Int01,Sch96, Bur_Mag02b]. Ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
πρέπει λοιπόν να είναι:

α) Ασφαλές5, δηλαδή:

-

∆ηµοκρατικό (Democratic).
o Μόνο

εξουσιοδοτηµένοι

ψηφοφόροι

δικαιούνται

να

υποβάλλουν ψήφους.

5
Η ασφάλεια των συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τη σκοπιά της
κρυπτογραφίας, συζητείται στην Ενότητα 2.3.
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o Κανένας

ψηφοφόρος

δε

δικαιούται

να

υποβάλλει

περισσότερες από µια ψήφους.

-

Ακριβές (Accurate). Καµία ψήφος δεν είναι δυνατόν
o να αλλοιωθεί,
o να καταµετρηθεί περισσότερες από µια φορές,
o να

διαγραφεί

από

τις

Εκλογικές

Αρχές

ή

άλλους

εσωτερικούς/εξωτερικούς εχθρούς.

-

Μυστικό (Secret).
o Όλες οι ψήφοι παραµένουν µυστικές για όσο διάστηµα
διαρκεί η περίοδος υποβολής ψήφων.
o Καµία ψήφος δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί µε τον
ψηφοφόρο που την υπέβαλλε.

-

Προστατευµένο από Καταναγκασµό (Uncoercible). Κανένας χρήστης δεν
έχει τη δυνατότητα να αποδείξει τη ψήφο του σε κάποιον τρίτο.

-

Οικουµενικά Επαληθεύσιµο (Universally Verifiable). Κάθε εξωτερικός
παρατηρητής µπορεί να πειστεί6 ότι το σύστηµα είναι ακριβές και
ότι το αποτέλεσµα του υπολογισµού των ψήφων της κάλπης
αντανακλά τη βούληση των ψηφοφόρων που τις υπέβαλλαν.

-

Ανθεκτικό (Robust). Όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας ικανοποιούνται
πλήρως, παρά τα όποια τυχαία σφάλµατα ή τις κακόβουλες

Αντί για οικουµενική επαληθευσιµότητα, αρκετά συστήµατα υποστηρίζουν µόνον ατοµική
επαληθευσιµότητα (atomic verifiability) [Rie98], σύµφωνα µε την οποία οι ψηφοφόροι µπορούν
να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα λάθη που αφορούν µόνον τη δική τους ψήφο και που
γίνονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, κατά την καταµέτρηση των ψήφων ή την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Ως λιγότερο ασφαλή, τα συστήµατα που ενσωµατώνουν
ατοµική επαληθευσιµότητα είναι κατάλληλα κυρίως για εκλογές µικρής κλίµακας (smallscale), όπου το κόστος της επίτευξης οικουµενικής επαληθευσιµότητας ξεπερνά τα
προσδοκώµενα οφέλη.
6
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συµπεριφορές

κάποιων

οντοτήτων

(ψηφοφόροι,

Αρχές,

εσωτερικοί/εξωτερικοί εχθροί).

β) Πρακτικό, δηλαδή:

-

Εύκολα υλοποιήσιµο, συµβατό µε τις διάφορες τεχνολογίες και
πλατφόρµες (λειτουργικά συστήµατα, αρχιτεκτονικές, εργαλεία
πλοήγησης στο Web κ.λ.π).

-

Λειτουργικό για όλους τους ψηφοφόρους και ιδιαίτερα για τους
ψηφοφόρους µε ειδικές ανάγκες.

-

Να υποστηρίζει µια ποικιλία από µορφοποιήσεις (format) ψήφων.

-

Η αποδοτικότητα του να µην επηρεάζεται δραστικά από το µέγεθος
του εκλογικού σώµατος (scalability).

-

Να

υπόκειται

σε

ελέγχους

αξιοπιστίας

ώστε

να

εµπνέει

εµπιστοσύνη.

2.2.2 Πλεονεκτήµατα Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
α) Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (Γενικά). Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των
συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προκύπτουν µε βάση τη σύγκριση
τους µε παραδοσιακά εκλογικά συστήµατα, τα οποία και ενέχουν σηµαντικά
προβλήµατα αξιοπιστίας. Για παράδειγµα στις εκλογές του 2000 στις Η.Π.Α
παρουσιάστηκε ένας αρκετά µεγάλος αριθµός προβληµατικών ψήφων (residual
votes), όπως αποκαλούνται οι ψήφοι µε λιγότερες επιλογές υποψηφίων από
τις προβλεπόµενες (under votes), οι αλλοιωµένες ψήφοι (spoiled votes), οι
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ψήφοι που δε λήφθηκαν υπ’ όψιν κατά την καταµέτρηση (uncounted votes)
κ.λ.π. [Cal01]. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αναµένεται να
µειώσουν σηµαντικά τα ποσοστά λάθους στην υποβολή και καταµέτρηση των
ψήφων

[Moh01,

Bur_Mag02b].

Επίσης

υπόσχονται

µεγαλύτερη

προσβασιµότητα σε ευπαθείς οµάδες ψηφοφόρων. Επιπλέον, η καταµέτρηση
των ψήφων και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων θα γίνονται εύκολα,
γρήγορα,

µε

µικρότερη

πιθανότητα

λάθους,

αλλά

και

µικρότερο

(µακροπρόθεσµα) οικονοµικό κόστος, σε σχέση π.χ. µε το κόστος εκτύπωσης
ψηφοδελτίων στις παραδοσιακές εκλογές.

β) Ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου. Το µεγάλο ποσοστό διείσδυσης του
∆ιαδικτύου, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες, καθιστά επωφελή τη
µετάβαση στα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µέσω ∆ιαδικτύου. Με τα
συστήµατα αυτά η διαδικασία υποβολής της ψήφου θα είναι φιλική προς τον
χρήστη, µε αποτέλεσµα να ευνοηθεί η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των
πολιτών στις εκλογές. Ένας µεγάλος αριθµός υπολογιστών που είναι σήµερα
διαθέσιµοι σε εύκολα προσβάσιµους χώρους (π.χ. βιβλιοθήκες, σχολεία,
πανεπιστήµια) µπορούν να γίνονται διαθέσιµοι στο εκλογικό σώµα την
ηµέρα των εκλογών. Επίσης, η ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου θα µπορούσε να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε εκλογές µικρής κλίµακας, π.χ. φοιτητικές
εκλογές, ανάδειξη αντιπροσώπων ή/και λήψη αποφάσεων σε συλλόγους,
κοινότητες, οργανισµούς κ.λ.π. [Bur_Mag02b].

2.2.3 Μειονεκτήµατα Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
Οι απειλές ασφάλειας που ελλοχεύουν στα συστήµατα ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας

είναι

ιδιαίτερα

σηµαντικές

Rub01,Bur_Mag02b,Phi01]:
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α) Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (Γενικά). Είναι γνωστό ότι τα ηλεκτρονικά
δεδοµένα αντιγράφονται, αλλοιώνονται και καταστρέφονται πολύ πιο
εύκολα από ότι οι φυσικές ψήφοι. Επιπλέον, όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα
είναι ευάλωτα σε επιθέσεις από εσωτερικούς εχθρούς (insider attacks) καθώς και
σε επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (Denial Of Service – DOS) [Rub01,Sch96]
που έχουν ως στόχο τους υπολογιστικούς πόρους ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή (σύστηµα-πελάτης ή σύστηµα-εξυπηρετητής).
Τα σηµερινά ηλεκτρονικά συστήµατα ψηφοφορίας διαθέτουν ανεπαρκή
στοιχεία ελέγχου (audit trail) [Phi01] και δεν παρέχουν οικουµενική
επαληθευσιµότητα, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας να
τίθενται υπό αµφισβήτηση. Επιπλέον, παρότι σήµερα υπάρχουν ασφαλείς
κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι, δεν υπάρχουν επαρκώς ασφαλή συστήµατα
(π.χ. πλατφόρµες, λειτουργικά συστήµατα) στα οποία να µπορούµε να
ενσωµατώσουµε την κρυπτογραφία [Riv01].

β) Ψηφοφορία µέσω ∆ιαδικτύου. Τα συστήµατα ψηφοφορίας αυτού του
τύπου θα γίνουν ευρέως αποδεκτά µόνον όταν σχεδόν όλοι οι ψηφοφόροι θα
µπορούν να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, κάτι που
δεν ισχύει σήµερα. Επίσης, η µετάβαση σε εκλογές µέσω ∆ιαδικτύου πιθανόν
να συνεπάγεται υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης υπολογιστικών
µηχανών, λογισµικού βάσεων δεδοµένων και συστηµάτων δροµολόγησης
[Cal00]. Από τη σκοπιά της ασφάλειας, οι εκλογές µέσω ∆ιαδικτύου είναι
περισσότερο ευάλωτες σε επιθέσεις καταναγκασµού [Bur_Mag02a] όπου οι
χρήστες αναγκάζονται ή συναλλάσσονται µε κάποιον τρίτο για την υποβολή
µιας προσυµφωνηµένης ψήφου. Επιπρόσθετα, οι χρήστες πρέπει να
δηµιουργούν οι ίδιοι ένα ασφαλές περιβάλλον στις υπολογιστικές τους
µηχανές (συστήµατα πελάτες), προτού υποβάλλουν τη ψήφο τους. Οι έλεγχοι
και η πιστοποίηση λογισµικού στα συστήµατα ψηφοφορίας µέσω ∆ιαδικτύου
παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς τα συστατικά µέρη των
συστηµάτων αυτών είναι συνήθως διαφορετικής προέλευσης και έχουν
µυστικό (κλειστό) κώδικα, όπως για παράδειγµα τα σύγχρονα λειτουργικά
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συστήµατα Windows και τα προγράµµατα πλοήγησης στο Web [Mer01].
Παράλληλα, τα συστήµατα ψηφοφορίας µέσω ∆ιαδικτύου είναι περισσότερο
ευάλωτα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
στα εξής σηµεία:

- Στα συστήµατα-πελάτες (clients): Ιοί τύπου «σκουλήκια» (worms) ή «δούρειοι
ίπποι» (trojan horses) µπορούν να αλλοιώσουν τη ψήφο, πολύ πριν αυτή
κρυπτογραφηθεί ή αυθεντικοποιηθεί. Επίσης, ο επιτιθέµενος µπορεί εξ’
αποστάσεως να εκµεταλλευτεί «τρύπες» ή λάθη στο σχεδιασµό του
λειτουργικού συστήµατος ή του προγράµµατος πλοήγησης [Rub01] στο
Web.

- Στο επίπεδο της επικοινωνίας: Οι κυριότερες επιθέσεις στο επίπεδο της
επικοινωνίας είναι οι επιθέσεις πλαστοπροσωπίας (spoofing) ονοµάτων
DNS ή διευθύνσεων IP, καθώς και οι επιθέσεις ενδιάµεσης οντότητας (man
in the middle attacks) [Sch96]. Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας επίθεσης,
για παράδειγµα, ο επιτιθέµενος στέλνει στο σύστηµα-πελάτης µια
φαινοµενικά έγκυρη σελίδα Web. Ο χρήστης νοµίζει ότι ο δικτυακός
τόπος που εµφανίζεται στο πρόγραµµα πλοήγησης είναι ο επίσηµος
δικτυακός τόπος για την υποβολή της ψήφου. Αυτό µπορεί να είναι
αρκετό για να µη ληφθεί καθόλου υπ’ όψιν η ψήφος του χρήστη.
Αργότερα ο επιτιθέµενος µπορεί να χρησιµοποιήσει τα ψηφιακά
πιστοποιητικά που θα του έχει ήδη υποβάλλει ο ανυποψίαστος χρήστης,
ώστε να ταυτοποιηθεί στον server του συστήµατος και να υποβάλλει µια
«πλαστή» ψήφο εκ µέρους του χρήστη.
Η επικοινωνία µεταξύ client και server µπορεί επίσης να απειληθεί
και από επιθέσεις τύπου TCP SYN/ACK στο επίπεδο δικτύου του
µοντέλου TCP/IP, από επιθέσεις πλαστοπροσωπίας στο φυσικό επίπεδο
του µοντέλου OSI (ARP spoofing) κ.λ.π. [Phi01].
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- Στα συστήµατα-εξυπηρετητές (servers): Οι επιθέσεις σε αυτό το επίπεδο
είναι παρόµοιες µε αυτές στα συστήµατα-πελάτες. Εδώ βέβαια οι
επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (DOS), όπως IP fragmentation ή
υπερχείλιση

καταχωρητών

(buffer

overflow),

έχουν

µεγάλη

επικινδυνότητα, αφού µπορούν να υπονοµεύσουν ολόκληρη την
εκλογική διαδικασία [Phi01]. Το πρόβληµα της συµφόρησης (bottleneck)
είναι παρόµοιο, ως προς τις συνέπειες που έχει, µε µια επίθεση Άρνησης
Εξυπηρέτησης, µε τη διαφορά ότι η συµφόρηση προκαλείται από
υπερβολικά µεγάλο αριθµό ταυτόχρονων νοµίµων αιτήσεων για
σύνδεση µε τον server, και όχι απαραίτητα από κακόβουλη επίθεση
[Dic00].

2.2.4 Συνιστώµενα Μέτρα Ασφάλειας
Τα πρώτα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που αναµένεται να
χρησιµοποιηθούν στο άµεσο µέλλον σε εφαρµογές µεγάλης κλίµακας, θα είναι
αναµφισβήτητα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εκλογικά σηµεία, όπου
τα

συστήµατα-πελάτες

και

το

φυσικό

περιβάλλον

µπορούν

να

προστατεύονται επαρκώς. Στα συστήµατα αυτά επίσης είναι δυνατή η
προστασία του καναλιού επικοινωνίας µεταξύ πελατών και εξυπηρετητή, είτε
µε τη χρήση «ασφαλών» συνδέσεων (µισθωµένες γραµµές ή µε τεχνικές
δικτύων VPN) είτε µε χρήση εξοπλισµού DRE [Cal00,Cha81,Int01] (Ενότητα
2.1).
Η δεύτερη κατηγορία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η ψηφοφορία µέσω
∆ιαδικτύου, όπως είδαµε στις προηγούµενες Ενότητες, παρουσιάζει τις
µεγαλύτερες

δυσκολίες

υλοποίησης,

κυρίως

λόγω

των προβληµάτων

ασφάλειας που αναδεικνύει. Υπάρχουν αρκετές παράµετροι, συνυφασµένες
τόσο µε τεχνικά θέµατα όσο και µε θέµατα σχεδιασµού πολιτικής ασφάλειας
(security policy), οι οποίες πρέπει να επιλυθούν προτού οι ηλεκτρονικές
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εκλογές µέσω ∆ιαδικτύου αποτελέσουν µια πραγµατικότητα για συστήµατα
µεγάλης κλίµακας. Συγκεκριµένα:

- Πρέπει να υιοθετηθούν ασφαλείς κρυπτογραφικές µέθοδοι καθώς και
επαρκή στοιχεία ελέγχου µε οικουµενική επαληθευσιµότητα ώστε τα
ηλεκτρονικά συστήµατα ψηφοφορίας να τύχουν ευρείας αποδοχής
[Bur_Mag02b]. Οι ψηφοφόροι πρέπει να εκπαιδευτούν και να
ενηµερωθούν για όλες τις πτυχές (σχεδιασµός και υλοποίηση) ενός
συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επίσης για λόγους αξιοπιστίας,
το σύστηµα πρέπει να έχει υλοποιηθεί µε χρήση ανοικτού λογισµικού (open
source) [Riv01_1].

- Οι εκλογές µέσω ∆ιαδικτύου θα γίνουν πλήρως ηλεκτρονικές (από το
στάδιο της Εγγραφής έως και το στάδιο της Καταµέτρησης) µόνον όταν
υιοθετηθεί και υλοποιηθεί µια ενιαία και ασφαλής Υποδοµή ∆ηµοσίου
Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) [Dic00], όπου οι απαιτήσεις της
ακρίβειας και της µυστικότητας στην επικοινωνία µέσω ∆ιαδικτύου θα
υποστηρίζονται µε ισχυρές ψηφιακές υπογραφές και τεχνολογίες
κρυπτογράφησης. Επίσης, τα προγράµµατα πλοήγησης στο Web θα
πρέπει να υποστηρίζουν κρυπτογράφηση και ψηφιακές υπογραφές στο
επίπεδο εφαρµογής του µοντέλου OSI. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως
SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) και SSH
(Secure Shell) [Sta02] πρέπει να επανεκτιµηθούν και να αξιοποιηθούν
για την αποτροπή των επιθέσεων πλαστοπροσωπίας και των επιθέσεων
ενδιάµεσης οντότητας [Sch96].

- Συνίσταται η χρήση εφαρµογών όπως προγράµµατα antivirus και
εργαλεία firewalls στα συστήµατα-πελάτες, καθώς και Συστήµατα Ελέγχου
Εισβολής (Intrusion Detection Systems) και firewalls στα συστήµαταεξυπηρετητές [Neu96]. Παράλληλα επιβάλλεται η χρήση διαδικασιών
πλεονασµού

(redundancy)

[Rei95],
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δυσλειτουργία στους εξυπηρετητές (π.χ. συστοιχίες δίσκων RAID,
δυνατότητες hot swapping, τεχνικές clustering και load balancing για
συστοιχίες

εξυπηρετητών,

αποθηκευτικές

µονάδες

DLT)

στους

εξυπηρετητές ή στο επίπεδο της επικοινωνίας (π.χ. ενσύρµατα/
ασύρµατα µέσα υψηλού ρυθµού διαµεταγωγής) καθώς και η υιοθέτηση
αυστηρών ελέγχων στην αξιοπιστία του λογισµικού και του υλικού που
χρησιµοποιείται.

- Τέλος, υπάρχει η ανάγκη για σχεδιασµό µιας αυστηρής πολιτικής
ασφάλειας που θα προβλέπει διαδικασίες για την αντιµετώπιση απειλών
και την ανάκαµψη από επιθέσεις [And01]. Επίσης, επιβάλλεται η ύπαρξη
νοµολογίας που θα κατοχυρώνει το δικαίωµα των ψηφοφόρων για
µυστική ψήφο (π.χ. στον χώρο εργασίας) και θα αντιµετωπίζει επιθέσεις
όπως

καταναγκασµός

του

ψηφοφόρου

[Mag01,Bur_Mag02a],

ηλεκτρονική εισβολή (hacking) και αλλοίωση εκλογικών συστηµάτων ή
προσωπικών ψήφων, επιθέσεις πλαστοπροσωπίας, επιθέσεις άρνησης
εξυπηρέτησης κ.λ.π. [Ell99].

2.3 Κρυπτογραφικά Μοντέλα Ασφάλειας
Τα βασικά κρυπτογραφικά µοντέλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που έχουν
προταθεί έως σήµερα είναι τέσσερα: το µοντέλο MIX-net [Cha81], το µοντέλο
των «τυφλών» υπογραφών (blind signatures) [Fuj93], το µοντέλο του Benaloh
[Ben87] και το οµοµορφικό µοντέλο [Cra97].

2.3.1 Το Μοντέλο MIX-net
Ο Chaum [Cha81] εισήγαγε την έννοια των δικτύων MIX-net (MIX networks)
τα οποία αποτελούν έναν κρυπτογραφικό µηχανισµό για την κατασκευή
ανώνυµων

καναλιών

(anonymous
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ασφάλειας. Ένα δίκτυο MIX-net αποτελείται από έναν αριθµό εξυπηρετητών,
συνδεδεµένων µεταξύ τους, που καλούνται κόµβοι ΜΙΧ. Κάθε κόµβος ΜΙΧ
λαµβάνει

ως

είσοδο

(input)

ένα

σύνολο

µηνυµάτων

(π.χ.

τις

κρυπτογραφηµένες ψήφους), κάνει ορισµένους τυχαίους µετασχηµατισµούς
και επιστρέφει στην έξοδο (output) ένα διαφορετικό σύνολο (των ίδιων,
µετασχηµατισµένων) µηνυµάτων, κατά τρόπο ώστε τα µηνύµατα της εξόδου
να µη µπορούν να συνδεθούν µε τα µηνύµατα της εισόδου. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, καµία συνεργία οποιουδήποτε αριθµού κόµβων ΜΙΧ (εκτός από την
περίπτωση όπου συνεργούν όλοι οι κόµβοι) δε µπορεί να καθορίσει ποια
ψήφος αντιστοιχεί σε ποιόν ψηφοφόρο
Στην [Cha81] κάθε ψήφος κρυπτογραφείται διαδοχικά µε τα δηµόσια
κλειδιά όλων των κόµβων MIX, µε σειρά αντίστροφη της σειράς των κόµβων –
Σχήµα 3. Η ψήφος κρυπτογραφείται πρώτα µε το δηµόσιο κλειδί του MIXC
που θα παραλάβει τελευταίο τη λίστα µε τις κρυπτογραφηµένες ψήφους, στη
συνέχεια µε το κλειδί του προτελευταίου MIXB και τέλος µε το δηµόσιο κλειδί
του πρώτου τη τάξει MIXA. Κάθε κόµβος MIX αποκρυπτογραφεί τη λίστα των
ψήφων που του αποστέλλονται, τη µετασχηµατίζει (π.χ. προσθέτοντας
τυχαιότητα σε κάθε ψήφο και αναδιατάσσοντας τη λίστα µε τις ψήφους που
προκύπτει), και στη συνέχεια την προωθεί στον επόµενο κόµβο. Αυτός ο
τύπος δικτύου καλείται MIX-net αποκρυπτογράφησης [Cha81]. Εναλλακτικά, σε
ένα παραπλήσιο µοντέλο, σε κάθε κόµβο ΜΙΧ λαµβάνει χώρα µόνον ο
µετασχηµατισµός

των

ψήφων,

και

στη

συνέχεια

όλοι

οι

κόµβοι

συνεργάζονται για την αποκρυπτογράφηση της τελικής λίστας των ψήφων
[Abe98,Hirt00].
Ψηφοφόρος

∆ιαδίκτυο

Αρχή

Σχήµα 3. Ένα παράδειγµα ενός δικτύου MIX-net µε τρεις κόµβους MIX
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Ένας άλλος τύπος είναι το MIX-net επανακρυπτογράφησης [Jak99], όπου όλες οι
ψήφοι κρυπτογραφούνται µε το δηµόσιο κλειδί του πρώτου κόµβου MIX, και
στη συνέχεια σε κάθε κόµβο MIX λαµβάνει χώρα ο µετασχηµατισµός και η
κρυπτογράφηση µε το δηµόσιο κλειδί του επόµενου κόµβου, κατά τρόπο
επαληθεύσιµο (µεταξύ των κόµβων ή/και για τους εξωτερικούς παρατηρητές.
Οι πλέον χρήσιµες ιδιότητες των δικτύων ΜΙΧ-net, ειδικά για εκλογές
µεγάλης κλίµακας, είναι η οικουµενική επαληθευσιµότητα της ορθότητας των
µετασχηµατισµών

και

της

αποκρυπτογράφησης

[Sak95,Jak99]

που

προσφέρουν, καθώς και η ανθεκτικότητα τους έναντι συνεργιών µεταξύ (έως)
ενός ορισµένου αριθµού κακόβουλων ή δυσλειτουργικών κόµβων MIX που
επιχειρούν να παρακωλύσουν την εκλογική διαδικασία ή να καταλύσουν τη
µυστικότητα

των

ψήφων

ή/και

την

ορθότητα

των

αποτελεσµάτων

[Jak98,Abe98,Jak02]. Επίσης, τα δίκτυα MIX-net θεωρούνται αποδοτικά:

- Για τους εξωτερικούς παρατηρητές (που επιχειρούν να επαληθεύσουν την
ορθότητα των πράξεων), αν και εφόσον ο υπολογιστικός φόρτος για τον
παρατηρητή είναι σταθερός και ανεξάρτητος από τον αριθµό των
κόµβων ΜΙΧ που συµµετέχουν στη διαδικασία [Abe98,Nef01].

- Για τους ψηφοφόρους, αν και εφόσον ο υπολογιστικός φόρτος για κάθε
ψηφοφόρο είναι επίσης ανεξάρτητος του αριθµού των κόµβων ΜΙΧ
[Par94, Jak99].

- Για τους εξυπηρετητές (κόµβοι MIX), αν και εφόσον η υπολογιστική
πολυπλοκότητα για κάθε κόµβο είναι ανεξάρτητη από τον αριθµό των
υπολοίπων κόµβων που συµµετέχουν στη διαδικασία [Abe98].

Έως σήµερα πάντως, κανένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν έχει
υλοποιηθεί µε χρήση τεχνικών MIX-net. Ωστόσο οι µηχανισµοί δικτύων MIXnet έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς για την επίτευξη ανωνυµίας σε
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εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.6.1 θα
χρησιµοποιήσουµε έναν τέτοιο µηχανισµό [Abe98] για την ανωνυµία των
προσφορών που υποβάλλονται σε µια ηλεκτρονική δηµοπρασία.

2.3.2 To Μοντέλο των «Τυφλών» Υπογραφών
H έννοια της «τυφλής» υπογραφής (blind signature) παρουσιάστηκε αρχικά
από τον Chaum [Cha82] ως µια κρυπτογραφική µέθοδος για την υπογραφή
ενός µηνύµατος χωρίς τη γνώση του µηνύµατος καθ’ αυτού. Ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό λοιπόν των «τυφλών» υπογραφών είναι η µη συνδεσιµότητα
τους (unlinkability) [Cha82].
Αυτή η µέθοδος, αν και εφαρµόστηκε αρχικά σε εφαρµογές ανώνυµου
ηλεκτρονικού χρήµατος (e-cash), χρησιµοποιήθηκε επίσης από τους Fujioka,
Okamoto και Ohta [Fuj93] για την επίλυση του προβλήµατος της Επικύρωσης
των ψήφων µε παράλληλη προστασία της µυστικότητας τους: κάθε
ψηφοφόρος κρυπτογραφεί τη ψήφο του και στη συνέχεια την υποβάλλει σε
έναν Επικυρωτή από τον οποίο λαµβάνει πίσω µια «τυφλή» υπογραφή στο
κρυπτογράφηµα της ψήφου (Σχήµα 4). Ο ψηφοφόρος στέλνει το επικυρωµένο
κρυπτογράφηµα σε µια Αρχή (µπορεί να είναι ο Επικυρωτής ή κάποια άλλη
ανεξάρτητη οντότητα - για επιπρόσθετη ασφάλεια) χρησιµοποιώντας ένα
ανώνυµο κανάλι επικοινωνίας. Στο τέλος της περιόδου υποβολής ψήφων, η
Αρχή δηµοσιεύει τις κρυπτογραφηµένες ψήφους σε έναν πίνακα ανακοινώσεων
(bulletin board). Κάθε ψηφοφόρος ελέγχει εάν η ψήφος του είναι
δηµοσιευµένη στον πίνακα ανακοινώσεων (αν όχι, τότε µπορεί να
καταγγείλει τη διαδικασία, επίσης ανώνυµα [Sak93]). Εάν η ψήφος του έχει
δηµοσιευτεί

κανονικά,

ο

ψηφοφόρος

υποβάλλει

το

κλειδί

αποκρυπτογράφησης στην Αρχή, χρησιµοποιώντας ξανά το ανώνυµο κανάλι
επικοινωνίας. Η Αρχή αποκρυπτογραφεί όλες τις ψήφους και δηµοσιεύει τα
αποτελέσµατα στον πίνακα ανακοινώσεων.
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Κρυπτογραφεί, Μετασχηµατίζει,
υπογράφει,
στέλνει στον Επικυρωτή.
Επαληθεύει υπογραφή,
υπογράφει «τυφλά», επιστρέφει στον ψηφοφόρο.
Ανακτά επικυρωµένη
µυστική ψήφο, απόστέλλει
ανώνυµα στην Αρχή.

Ψηφοφόρος

Επικυρωτής

Αρχή

∆ηµοσιεύει κρυπτογραφηµένες ψήφους στο τέλος
της περιόδου ψηφοφορίας.
Επαληθεύει κρυπτογραφηµένη κάλπη. Στέλνει
κλειδί ανώνυµα στην Αρχή.

Ανώνυµα

∆ηµοσιεύει αποκρυπτογραφηµένα απότελέσµατα,
και τα κλειδιά.

Ανώνυµα

Σχήµα 4. Ένα παράδειγµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε «τυφλές» υπογραφές [Fuj93]

Έως σήµερα έχουν προταθεί αρκετά σχήµατα που βασίζονται στον µηχανισµό
των «τυφλών» υπογραφών (π.χ. [Oka97,Pet95]). Επίσης, αρκετά τέτοια
συστήµατα έχουν υλοποιηθεί πιλοτικά σε εκλογές µικρής κλίµακας7.
Ένα πλεονέκτηµα των συστηµάτων που ακολουθούν το µοντέλο των
«τυφλών» υπογραφών είναι ότι απαιτούν χαµηλό επικοινωνιακό φόρτο και
υπολογιστικό κόστος, ακόµα και όταν ο αριθµός των ψηφοφόρων είναι
µεγάλος (scalability). Επιπλέον, η µυστικότητα των ψήφων επαφίεται στους
ψηφοφόρους, κάτι που ευνοεί την εύκολη και ασφαλή διαχείριση του
συστήµατος από την (συνήθως µια) Αρχή. Τέλος, τα ανωτέρω σε συνδυασµό
µε την εγγενή υποστήριξη πολλαπλών υποψηφίων, καθιστούν τα συστήµατα
αυτά ιδιαίτερα ελκυστικά όχι µόνο για εκλογές µικρής/µεγάλης κλίµακας,
αλλά και για σφυγµοµετρήσεις, δηµοσκοπήσεις, κ.λ.π.
Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα των συστηµάτων «τυφλής» υπογραφής
είναι ότι απαιτούν από τον ψηφοφόρο να είναι ενεργός (online) σε όλα τα
στάδια της ψηφοφορίας. Από τη σκοπιά της ασφάλειας, τα συστήµατα αυτά
προσφέρουν µόνο ατοµική επαληθευσιµότητα και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο
πρόβληµα των απεχόντων ψηφοφόρων: εάν ένας εγγεγραµµένος ψηφοφόρος
επικυρώσει τη ψήφο του (Βήµατα 1,2 στο Σχήµα 4) αλλά στη συνέχεια απέχει
Το σύστηµα SENSUS [Cran97] ήταν το πρώτο σύστηµα «τυφλών» υπογραφών που
υλοποιήθηκε σε ηλεκτρονικές εκλογές µέσω του ∆ιαδικτύου. Επίσης το σύστηµα των
Davenport et al [Dav96] χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν για τη διενέργεια επίσηµων
φοιτητικών εκλογών. Τέλος, το σύστηµα EVOX [Hers97] χρησιµοποιήθηκε στο MIT
(Massachusetts Institute of Technology) σε εκλογές προπτυχιακών φοιτητών για την ανάδειξη
αντιπροσώπων τους.
7
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από τη ψηφοφορία, τότε ένας κακόβουλος Επικυρωτής µπορεί να υποβάλλει
µια πλαστή ψήφο εκ µέρους του ψηφοφόρου [Cran97]. Στην Ενότητα 2.5 θα
προτείνουµε ένα «δίκαιο» πρωτόκολλο [Mag02] που αντιµετωπίζει το
πρόβληµα. Πρόσφατα έχουν επίσης προταθεί πρωτόκολλα όπου η δύναµη
του

Επικυρωτή

είναι

κατανεµηµένη

(distributed),

µε

τη

χρήση

κρυπτογραφικών τεχνικών τύπου threshold [Desm94] (Ενότητα 2.3.5). Μια
υλοποίηση δίδεται στην εργασία [Dur99].

2.3.3 Το Μοντέλο του Benaloh
To µοντέλο αυτό χρησιµοποιεί ένα σχήµα οµοµορφικού διαµοιρασµού µυστικών8
(homomorphic secret sharing). Σε τέτοια οµοµορφικά σχήµατα υπάρχει µια
πράξη ⊕ ορισµένη στο σύνολο των µεριδίων, τέτοια ώστε το «άθροισµα» των
µεριδίων οποιωνδήποτε δυο µυστικών x1,x2 να ισούται µε ένα µερίδιο του
«αθροίσµατος» x1 ⊕ x2.
Στο σχήµα του Benaloh [Ben87] κάθε ψηφοφόρος διαµοιράζει τη ψήφο
του σε n Αρχές, χρησιµοποιώντας ένα (t,n) threshold σχήµα διαµοιρασµού
µυστικού [Desm94]. Τα µερίδια κρυπτογραφούνται µε το δηµόσιο κλειδί της
κάθε Αρχής-παραλήπτη, υπογράφονται ψηφιακά και δηµοσιεύονται σε έναν
Πίνακα Ανακοινώσεων.
Μετά το τέλος της περιόδου υποβολής ψήφων κάθε Αρχή προσθέτει όλα
τα µερίδια που έχει λάβει ώστε, βάσει της οµοµορφικής ιδιότητας της
συνάρτησης διαµοιρασµού, να αποκτήσει ένα µερίδιο του αθροίσµατος των
ψήφων της κάλπης. Τέλος, οι Αρχές συνδυάζουν τα µερίδια τους ώστε να
σχηµατίσουν την τελική κάλπη. H ορθότητα της καταµέτρησης βασίζεται στην
ιδιότητα των τεχνικών threshold: τουλάχιστον t από τις n Αρχές πρέπει να

8

Ένα σχήµα ∆ιαµοιρασµού Μυστικού επιτρέπει την κατάτµηση ενός µυστικού σε µερίδια
(shares), τα οποία δίδονται σε ένα σύνολο n οντοτήτων, ούτως ώστε η συνεργασία και των n
οντοτήτων να είναι απαραίτητη για την ανάκτηση του µυστικού. Σε ένα (t,n) threshold
[Desm94] σχήµα ∆ιαµοιρασµού Μυστικού, η ανάκτηση του µυστικού είναι εφικτή εφόσον
συνεργαστεί µια οµάδα από τουλάχιστον t οντότητες, όπου t≤n.
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συνδυάσουν τα µερίδια τους ώστε τα αποτελέσµατα να είναι οικουµενικά
επαληθεύσιµα.
Τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας (π.χ. [Sch99]), παρότι σχετικά απλά
στη δοµή τους, έχουν υψηλό επικοινωνιακό φόρτο: κάθε ψηφοφόρος πρέπει
να υποβάλλει τη ψήφο του χρησιµοποιώντας n κανάλια επικοινωνίας.

2.3.4 Το Οµοµορφικό Μοντέλο Κρυπτογράφησης
Το µοντέλο αυτό [Coh85,Cra96,Cra97] χρησιµοποιεί τις οµοµορφικές
ιδιότητες ορισµένων αλγορίθµων κρυπτογράφησης για να εδραιώσει
οικουµενική επαληθευσιµότητα σε εκλογές µεγάλης κλίµακας, διατηρώντας
παράλληλα τη µυστικότητα των ατοµικών ψήφων. Κατά την οµοµορφική
κρυπτογράφηση υπάρχει µια πράξη ⊕ ορισµένη στο σύνολο των µηνυµάτων
και µια πράξη ⊗ ορισµένη στο σύνολο των κρυπτογραφηµάτων, τέτοιες ώστε
το

«γινόµενο»

των

κρυπτογραφήσεων

οποιωνδήποτε

δύο

ψήφων

v1,v2 :E (v1)⊗ E (v2 ) να ισούται µε την κρυπτογράφηση E (v1 ⊕ v2 ) του
«αθροίσµατος»

των

ψήφων.

Ο

οµοµορφισµός

της

κρυπτογραφικής

συνάρτησης εγγυάται οικουµενική επαληθευσιµότητα για την τελική κάλπη,
χωρίς την ανάγκη αποκρυπτογράφησης µεµονωµένων ψήφων, κάτι που θα
παραβίαζε τη µυστικότητα τους. Το τίµηµα για τον ψηφοφόρο είναι ότι κάθε
ψήφος θα πρέπει να συνοδεύεται από µια απόδειξη εγκυρότητας, ότι δηλαδή
είναι της σωστής µορφής (π.χ. «Ναι» / «Όχι»). Η απόδειξη αυτή πρέπει να
είναι µηδενικής γνώσης (Ενότητα 2.3.5) και οικουµενικά επαληθεύσιµη.
Στην Ενότητα 2.4 όπου και θα περιγράψουµε ένα πρωτόκολλο [Mag01]
για ηλεκτρονικές εκλογές Προστατευµένες από Καταναγκασµό (uncoercible), θα
βασιστούµε στο µοντέλο αυτό και θα αξιοποιήσουµε την οµοµορφική
ιδιότητα του αλγορίθµου κρυπτογράφησης ElGamal [ElG85].
Το σύστηµα VoteHere [Adl00], το οποίο ήδη χρησιµοποιείται πιλοτικά
σε τοπικές εκλογές µικρής κλίµακας, αποτελεί µια υλοποίηση του
οµοµορφικού µοντέλου κρυπτογράφησης.
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Ένα µειονέκτηµα των συστηµάτων που βασίζονται στο οµοµορφικό
µοντέλο είναι η περιορισµένη ευκαµψία τους (flexibility), καθώς οι ψήφοι
συνήθως περιορίζονται σε δίτιµες ψήφους του τύπου «Ναι»/«Όχι». Για
µεγάλο αριθµό υποψηφίων, οι υλοποιήσεις που βασίζονται στο µοντέλο
συνεπάγονται υψηλό υπολογιστικό κόστος για τους εξυπηρετητές. Για
παράδειγµα στην εργασία των Cramer et al [Cra97], που αποτελεί τη
χαρακτηριστικότερη και πλέον γνωστή υλοποίηση του µοντέλου, η
πολυπλοκότητα των υπολογισµών στους εξυπηρετητές είναι εκθετική ως προς
τον αριθµό των υποψηφίων. Πρόσφατα έχουν προταθεί εναλλακτικά
οµοµορφικά κρυπτογραφικά σχήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, των
οποίων η υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι είτε γραµµική (linear) [Bau01]
είτε λογαριθµική (logarithmic) [Dam01]. Τα σχήµατα αυτά βασίζονται στο
κρυπτοσύστηµα του Pallier [Pal99].

2.3.5 Βασικά Κρυπτογραφικά Εργαλεία
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται από
τα περισσότερα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τα
εργαλεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν και στα πρωτόκολλα που περιγράφουµε
στις Ενότητες 2.4, 2.5.
Πίνακες Ανακοινώσεων (Bulletin Boards). Πρόκειται για κανάλια δηµόσιας
εκποµπής (public broadcast channels) που επιτρέπουν στους χρήστες (π.χ.
ψηφοφόροι) να επικοινωνούν µε τις Αρχές του συστήµατος, µε πλήρη
διαφάνεια. Στα κανάλια αυτά η επικοινωνία αυθεντικοποιείται µε τη χρήση
ψηφιακών υπογραφών [Sch96]. Μια πρακτική και ασφαλής υλοποίηση των
πινάκων ανακοινώσεων αποτελεί το κατανεµηµένο σύστηµα Rampart [Rei95].
Ανώνυµα Κανάλια Επικοινωνίας (Anonymous Channels). Τα κανάλια αυτά
εξασφαλίζουν την ανωνυµία των χρηστών του συστήµατος. Εκτός από τα
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δίκτυα ΜΙΧ-net, που γνωρίσαµε στην Ενότητα 2.3.1, υπάρχουν και τα
συστήµατα ανωνυµίας µε τη χρήση διαµεσολαβητή (proxy systems) [Com02],
όπως επίσης και τα υβριδικά συστήµατα (hybrid systems) ανωνυµίας [Rei97].
Συζήτηση για εργαλεία ανώνυµης επικοινωνίας γίνεται επίσης στο Κεφάλαιο
3, Ενότητα 3.5.2.
Κρυπτογραφία τύπου Threshold (threshold cryptography). Τα συστήµατα
κρυπτογράφησης τύπου threshold [Desm94] κατανέµουν τη λειτουργικότητα
των κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων ώστε να επιτύχουν ανθεκτικότητα
(robustness). Για παράδειγµα, σε µια ψηφοφορία η διαδικασία της
καταµέτρησης µπορεί να κατανεµηθεί µεταξύ n Αρχών Ψηφοφορίας, µε τη
χρήση ενός (t,n) threshold κρυπτογραφικού συστήµατος δηµοσίου κλειδιού
(π.χ. threshold ElGamal [Ped91]). Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει µόνον ένα
δηµόσιο κλειδί, ενώ το ιδιωτικό κλειδί διαµοιράζεται στις n Αρχές µε τη
χρήση

τεχνικών

διαµοιρασµού

µυστικού9

[Sha79].

Κάθε

ψηφοφόρος

κρυπτογραφεί τη ψήφο του µε το δηµόσιο κλειδί των Αρχών, και η τελική
κάλπη αποκρυπτογραφείται από κοινού µε τη συνεργασία τουλάχιστον t
Αρχών [Desm94]. Η µυστικότητα της ψήφου και η ακρίβεια των
αποτελεσµάτων εξασφαλίζεται εφόσον δεν υπάρχουν περισσότερες από t− 1
κακόβουλες ή απλά δυσλειτουργικές Αρχές. Ο αριθµός t αποτελεί τη τιµή
threshold του κρυπτογραφικού συστήµατος. Τα συστήµατα threshold
µπορούν να ενισχυθούν, για προστασία από επιθέσεις υποκλοπής κλειδιού
(key confiscation), µε µηχανισµούς όπως προ-ενεργή ασφάλεια9 (proactive
security) [Herz97] καθώς και µε τεχνικές ισχυρής χρονικής ασφάλειας (strong
forward security – Ενότητα 5.4.1) [Bur_Mag01].

Στα κατανεµηµένα συστήµατα µε προ-ενεργή ασφάλεια, οι Αρχές ανανεώνουν περιοδικά τα
µερίδια τους κατά τρόπο ώστε η γνώση της τιµής ενός µεριδίου να µη µπορεί να οδηγήσει
στην γνώση της τιµής που θα έχει το µερίδιο µετά την ανανέωση. Η τεχνική αυτή αυξάνει την
ασφάλεια των συστηµάτων τύπου threshold έναντι επιθέσεων όπου ο επιτιθέµενος
κατορθώνει να ανακτήσει έναν αριθµό µυστικών µεριδίων που είναι µικρότερος από την τιµή
threshold του κρυπτογραφικού συστήµατος [Herz97].
9
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Αποδείξεις µε Μηδενική Γνώση (Zero Knowledge Proofs). Οι αποδείξεις
αυτές χρησιµοποιούν πρωτόκολλα Απόδειξης/Επαλήθευσης µε αλληλεπίδραση
(interactive), στα οποία ο Αποδεικνύων (Prover) επιβεβαιώνει σε έναν
Επαληθευτή (Verifier) την ορθότητα µιας δήλωσης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο
Επαληθευτής να µη µπορεί να µάθει τίποτε περισσότερο, εκτός από το γεγονός
ότι η δήλωση είναι ορθή [Gol85]. Τα πρωτόκολλα απόδειξης µε µηδενική
γνώση χρησιµοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρονικά πρωτόκολλα ψηφοφορίας.
Για παράδειγµα, τέτοια πρωτόκολλα χρησιµοποιούνται προκειµένου να
αποδειχθεί η ορθότητα των µετασχηµατισµών στα συστήµατα ψηφοφορίας
που χρησιµοποιούν δίκτυα MIX-net για την ανωνυµία των ψήφων (π.χ.
[Hirt00]), για να αποδειχτεί η εγκυρότητα των κρυπτογραφηµένων ψήφων
στις

οµοµορφικές

κρυπτογραφήσεων

εκλογές
στα

(π.χ.

[Cra97]),

πρωτόκολλα

για

προστασίας

την

ορθότητα

των

από

καταναγκασµό

[Mag01], καθώς και για την ορθότητα των επικυρωµένων ψήφων [Sch96] στα
συστήµατα που βασίζονται στο µοντέλο των «τυφλών» υπογραφών [Cha81].
Οι αλληλεπιδραστικές αποδείξεις µε µηδενική γνώση είναι µη µεταφέρσιµες
(non transferable): ο Επαληθευτής δε µπορεί να αποδείξει σε κάποιον τρίτο
την ορθότητα µιας δήλωσης. Εν τούτοις είναι δυνατόν αυτές οι αποδείξεις να
µετασχηµατιστούν

σε

αποδείξεις

που

είναι

µεταφέρσιµες,

εποµένως

οικουµενικά επαληθεύσιµες, µε την ευριστική προσέγγιση των Fiat-Shamir [Fia86].
Στην περίπτωση αυτή η ασφάλεια βασίζεται στο µοντέλο random oracle10
[Bel93]

Το µοντέλο random oracle είναι ένα τυπικό µοντέλο απόδειξης ασφάλειας στο οποίο οι
συναρτήσεις κατακερµατισµού (hash functions) αντιµετωπίζονται ως συναρτήσεις
τυχαιότητας [Bel93].

10
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2.4 Προστασία Από Καταναγκασµό
Στις παραδοσιακές εκλογές, ο ρόλος του εκλογικού παραβάν (voting booth) δεν
περιορίζεται απλώς στο να επιτρέπει στους ψηφοφόρους να επιλέξουν µε
απόλυτη µυστικότητα τη ψήφο τους: ουσιαστικά η ύπαρξη του παραβάν
αποτρέπει γεγονότα όπως η πώληση της ψήφου (vote selling) και ο
καταναγκασµός (coercion) των ψηφοφόρων. Η αποτροπή τέτοιων επιθέσεων
αποτελεί

σηµαντικό

κοµµάτι

της

έρευνας

για

ασφαλή

συστήµατα

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µέσω ∆ιαδικτύου.

2.4.1 Ελευθερία από Απόδειξη και Προστασία από Καταναγκασµό
Η έννοιες «ελευθερία από απόδειξη» (receipt-freeness) και «προστασία από
καταναγκασµό» (uncoercibility) στις ηλεκτρονικές εκλογές καθιερώθηκαν από
τον Benaloh [Ben94]. Αυτές οι έννοιες σχετίζονται µεταξύ τους, όµως
υπάρχουν λεπτές διαφορές που πρέπει να αποσαφηνιστούν [Bur_Mag02a].
Στην προσέγγιση της «Ελευθερίας από Απόδειξη» ο ψηφοφόρος είναι ο
εν δυνάµει εχθρός: o ψηφοφόρος δεν πρέπει να είναι ικανός καθ’
οποιονδήποτε τρόπο να πείσει έναν τρίτο για το αληθινό περιεχόµενο της
ψήφου του, ακόµα και αν ο ψηφοφόρος επιθυµεί κάτι τέτοιο (π.χ. για αµοιβή).
Στην «Προστασία από Καταναγκασµό» ο εχθρός είναι ένας εξωτερικός
Καταναγκαστής: ο Καταναγκαστής δε θα πρέπει να είναι ικανός καθ’
οποιονδήποτε τρόπο να µάθει από τον ψηφοφόρο (και να είναι σίγουρος για
τη γνώση του) το αληθινό περιεχόµενο της ψήφου του, ακόµα και αν ασκήσει
καταναγκασµό στον ψηφοφόρο (π.χ. απειλή, εκβιασµό).
Κατ’ ουσίαν η Ελευθερία από Απόδειξη είναι περισσότερο ισχυρή
ιδιότητα ασφάλειας από την Προστασία από Καταναγκασµό, δεδοµένου ότι
υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήµατα που προσφέρουν Προστασία από
Καταναγκασµό,

αλλά

όχι

Ελευθερία

από

Απόδειξη

(π.χ.

[Ben94,Can97,Can96]). Αυτό συµβαίνει επειδή στα συστήµατα αυτά, παρότι ο
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ψηφοφόρος µπορεί να επιτύχει να εξαπατήσει τον Καταναγκαστή, ο
ψηφοφόρος µπορεί επίσης εάν το επιθυµεί να πουλήσει τη ψήφο του, έχοντας
εκ των προτέρων δεσµευτεί στους τυχαίους µετασχηµατισµούς που κάνει κατά
την κρυπτογράφηση της ψήφου του [Hirt00].
Εντούτοις συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία οι έννοιες «Προστασία από
Καταναγκασµό»

και

«Ελευθερία

από

Απόδειξη»

χρησιµοποιούνται

αµφότερες για να δηλώσουν την προστασία και από τις δυο µορφές επίθεσης
(π.χ. πώληση ψήφου ή/και εξωτερικός καταναγκασµός). Για λόγους
απλότητας, σε αυτήν τη ∆ιατριβή θεωρούµε ότι η έννοια της «Προστασίας
από Καταναγκασµό» περιλαµβάνει τις ιδιότητες ασφάλειας της «Ελευθερίας
από Απόδειξη». Πιστεύουµε ότι κάτι τέτοιο είναι και σηµειολογικά ορθό, αφού η
πώληση της ψήφου (ψηφοφόρος = εχθρός) µπορεί να εκληφθεί και ως αυτόκαταναγκασµός (self-coercing) [Bur_Mag02a].

2.4.2 Υποθέσεις για Επίτευξη Προστασίας από Καταναγκασµό
Αρκετά σχήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «θυσιάζουν» την Προστασία από
Καταναγκασµό στο βωµό της ορθότητας των εκλογικών αποτελεσµάτων. Για
παράδειγµα, σε µερικά πρωτόκολλα οι ψηφοφόροι λαµβάνουν από το
σύστηµα (ή, µπορούν να κατασκευάσουν) µια απόδειξη για την ψήφο που
υπέβαλαν, ώστε αργότερα, σε περίπτωση που η ψήφος τους δεν έχει ληφθεί
υπ’ όψιν, να χρησιµοποιήσουν την απόδειξη αυτή για να καταγγείλουν τη
διαδικασία. Ή, η απόδειξη αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το ίδιο το
σύστηµα για τις ανάγκες µιας δεύτερης καταµέτρησης. Τα τελευταία βέβαια
χρόνια έχουν προταθεί αρκετά κρυπτογραφικά σχήµατα [Ben94,Sak95,Hirt00,
Alp98,Oka97,Oka96,Nie94] τα οποία επιτυγχάνουν τόσο Προστασία από
Καταναγκασµό όσο και ορθότητα των εκλογικών αποτελεσµάτων, σε αρκετές
περιπτώσεις µάλιστα µε οικουµενική επαληθευσιµότητα των αποτελεσµάτων,
ανάλογα µε το ποιο από τα τέσσερα µοντέλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
(Ενότητα 2.3) χρησιµοποιείται. Ωστόσο, σε όλα τα σχήµατα γίνονται
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ορισµένες βασικές υποθέσεις για τη φύση του καναλιού επικοινωνίας µεταξύ
του ψηφοφόρου και της Αρχής του συστήµατος. Συγκεκριµένα, θεωρείται η
ύπαρξη:

- Ενός «φυσικά» προστατευµένου καναλιού (physically untappable
channel) από τον Ψηφοφόρο προς την Αρχή [Oka97,Oka96]. Πρόκειται για
ένα φυσικό κανάλι µονής κατεύθυνσης, που χρησιµοποιεί ο ψηφοφόρος
για να στείλει µηνύµατα στην Αρχή, τα οποία δεν είναι δυνατόν να
υποκλαπούν.

- Ενός «φυσικά» προστατευµένου καναλιού από την Αρχή προς τον
Ψηφοφόρο [Hirt00,Sak95,Alp98]. Πρόκειται για ένα φυσικό κανάλι µονής
κατεύθυνσης, που χρησιµοποιεί η Αρχή για να στείλει µηνύµατα στον
ψηφοφόρο, τα οποία δεν είναι δυνατόν να υποκλαπούν.

- Ενός «φυσικού» παραβάν (physical voting booth) [Ben94,Nie94].
Πρόκειται για ένα φυσικό κανάλι διπλής κατεύθυνσης, το οποίο
ουσιαστικά προσοµοιώνει το παραβάν στις παραδοσιακές εκλογές. Η
Αρχή και ο ψηφοφόρος µπορούν να χρησιµοποιήσουν από κοινού το
κανάλι αυτό για να ανταλλάξουν µηνύµατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν
να υποκλαπούν.

- Ενός «εικονικού» παραβάν (virtual booth). Η υπόθεση ύπαρξης ενός
«εικονικά»

προστατευµένου

περιβάλλοντος

γίνεται

από

όλα

τα

πρωτόκολλα Προστασίας από Καταναγκασµό. Ουσιαστικά σηµαίνει ότι
τη στιγµή που ο ψηφοφόρος χρησιµοποιεί π.χ. τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του για να υποβάλλει την ψήφο του στην Αρχή, η οθόνη του
υπολογιστή δεν παρακολουθείται από κανέναν εξωτερικό παρατηρητή
(π.χ. όταν ο Καταναγκαστής στέκεται δίπλα στον ψηφοφόρο, ή όταν
γίνεται χρήση ειδικών αισθητήρων για την καταγραφή και επεξεργασία
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται από την οθόνη -
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τεχνικές

TEMPEST

[Tem02,Sta02]).

Μια

τέτοια

επίθεση

άµεσης

παρακολούθησης δε µπορεί να αποτραπεί από κανένα κρυπτογραφικό
πρωτόκολλο, παρά µόνον µε µεθόδους φυσικής προστασίας (π.χ. το
«κλουβί» του Faraday [Tem02]). Ο στόχος της έρευνας µας δεν είναι η
αποτροπή τέτοιων επιθέσεων, αλλά η αντιµετώπιση σεναρίων µαζικού
καταναγκασµού ή µαζικού αυτό-καταναγκασµού, όπου ένας µεγάλος αριθµός
ψηφοφόρων

έχουν

τη

δυνατότητα

να

κατασκευάσουν

και

να

αποστείλουν µαζικά σε µια τρίτη οντότητα αποδείξεις µε το περιεχόµενο
της

ψήφου

τους,

αλλοιώνοντας

έτσι

το

εκλογικό

αποτέλεσµα

η

δυσκολία

υλοποίησης

[Mag01,Mag02,Bur_Mag02a, Bur_Mag02b].
Στη

διεθνή

βιβλιογραφία

έχει

καταδειχθεί

συστηµάτων που κάνουν υποθέσεις για τη «φυσική» προστασία του καναλιού
επικοινωνίας µεταξύ του ψηφοφόρου και της Αρχής [Mag01,Bur_Mag02a]. Τα
συστήµατα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνο για ηλεκτρονική
ψηφοφορία σε Εκλογικά Σηµεία, όπου µισθωµένες γραµµές θα προσοµοίωναν
τα «φυσικά» προστατευµένα κανάλια επικοινωνίας. Βέβαια, κάτι τέτοιο δε
συνάδει µε τον απώτερο σκοπό της έρευνας για ασφαλή συστήµατα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που είναι η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών εκλογών
µεγάλης κλίµακας µέσω ∆ιαδικτύου, όπου οι ψηφοφόροι µπορεί να είναι
γεωγραφικά διάσπαρτοι ανά την επικράτεια ή τον κόσµο. To γεγονός αυτό
κατατάσσει τις υποθέσεις αυτές στην κατηγορία των µη πρακτικών υποθέσεων.

Η Συµβολή µας. Οι Sako και Hirt [Hirt00] παρατήρησαν πρόσφατα πως
«Τα φυσικά προστατευµένα κανάλια από την Αρχή προς το Ψηφοφόρο αποτελούν
ελάχιστη προϋπόθεση για την επίτευξη προστασίας από καταναγκασµό.»

Ωστόσο

στη

συνέχεια

θα

περιγράψουµε

ένα

µοντέλο

ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας, προστατευµένης από καταναγκασµό, στο οποίο υποθέτουµε ότι
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Ο Καταναγκαστής µπορεί παράλληλα να είναι και ωτακουστής (eavesdropper) στο
αµφίδροµο κανάλι επικοινωνίας µεταξύ του ψηφοφόρου και της Αρχής [Mag01].

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για
προστασία από καταναγκασµό, και θα δείξουµε πως η προστασία από
καταναγκασµό µπορεί να επιτευχθεί εφόσον ο χρήστης συνεργάζεται, κατά τη
διάρκεια κατασκευής της κρυπτογραφηµένης ψήφου του, µε µια Κάρτα
Ανθεκτική σε Παραβιάσεις (tamper-resistant token), π.χ. µια «Έξυπνη» Κάρτα11
(smartcard), κατά τρόπο οικουµενικά επαληθεύσιµο. Η υλοποίηση του
µοντέλου ασφάλειας θα βασιστεί στο οµοµορφικό µοντέλο (Ενότητα 2.3.4) και
είναι κατάλληλη για τη διενέργεια ηλεκτρονικών εκλογών µεγάλης κλίµακας
µέσω ∆ιαδικτύου.

2.4.3 Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλειας
Οι συµµετέχοντες στο µοντέλο µας είναι οι Ψηφοφόροι, οι Αρχές, και ο
Καταναγκαστής. Υπάρχει επίσης µία λίστα (πιθανών) Ψήφων V και ένα
σύνολο κανόνων R. Ένας Πίνακας Ανακοινώσεων χρησιµοποιείται για την
αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των ψηφοφόρων και των Αρχών [Rei95]. Η
ψηφοφορία διενεργείται σε τρία στάδια:

- Κρυπτογράφηση: Ο ψηφοφόρος επιλέγει µια ψήφο από τη λίστα V και
στη συνέχεια την κρυπτογραφεί.

- ∆ηµοσίευση: Οι κρυπτογραφηµένες ψήφοι δηµοσιεύονται στον Πίνακα
Ανακοινώσεων.
Οι «έξυπνες» κάρτες διαθέτουν ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip) που αποτελείται από
έναν µικρο-επεξεργαστή µε εσωτερική µνήµη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κάρτα έχει δυνατότητα
αποθήκευσης δεδοµένων καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης υπολογιστικών πράξεων (π.χ.
κρυπτογράφηση, ψηφιακές υπογραφές) και αλληλεπίδρασης µε έναν αναγνώστη έξυπνων
καρτών. Οι σύγχρονες κάρτες διαθέτουν εσωτερικούς µηχανισµούς ασφάλειας οι οποίοι, σε
περίπτωση απόπειρας υποκλοπής των δεδοµένων της κάρτας, διαγράφουν αυτόµατα τα
περιεχόµενα της µνήµης της κάρτας.

11
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- Καταµέτρηση:

Οι

Αρχές

αποκρυπτογραφούν

τις

ψήφους

και

δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα στον Πίνακα Ανακοινώσεων για
επαλήθευση. Ο νικητής καθορίζεται µε βάση το σύνολο R των κανόνων
της ψηφοφορίας.

Ο Καταναγκαστής είναι ο εχθρός του συστήµατος και επιθυµεί να µάθει την
τιµή µιας δεδοµένης ψήφου. Οι δυνατότητες που έχει, είναι:

- Να καταναγκάσει τον ψηφοφόρο, πριν ή/και µετά την κρυπτογράφηση,
αλλά όχι κατά τη διάρκεια της κρυπτογράφησης (βάσει της υπόθεσης για
την ύπαρξη ενός «εικονικού» παραβάν τη στιγµή της υποβολής της
ψήφου).

- Να γίνει ωτακουστής στο κανάλι επικοινωνίας που συνδέει τον
ψηφοφόρο µε τις Αρχές.

- Να συνεργαστεί µε ορισµένες από τις Αρχές, αλλά όχι µε περισσότερες
από έναν προκαθορισµένο αριθµό (threshold).

O ψηφοφόρος αναµένεται να αποκαλύψει στον Καταναγκαστή οποιαδήποτε
πληροφορία του ζητηθεί. Ο ψηφοφόρος µπορεί επίσης να δώσει ψευδείς
πληροφορίες στον Καταναγκαστή, και να µην υποστεί συνέπειες, αρκεί ο
Καταναγκαστής να µην µπορεί να αποδείξει ότι αυτές είναι ψευδείς. ∆εν
αποκλείουµε επίσης το ενδεχόµενο ο Καταναγκαστής να είναι ο ίδιος ο
ψηφοφόρος (αυτό-καταναγκασµός). Σε αυτήν την περίπτωση, ο ψηφοφόρος
δεν επιθυµεί µόνο να µάθει την τιµή της ψήφου του, αλλά επιπλέον να είναι
ικανός

να

αποδείξει

την

τιµή

αυτή

αδιαµφισβήτητο.
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Για Προστασία από Καταναγκασµό, το κανάλι που ενώνει τον ψηφοφόρο µε
τις Αρχές πρέπει να είναι:

- Μυστικό: ούτως ώστε ο Καταναγκαστής (ο οποίος µπορεί να είναι
ωτακουστής) να µη µπορεί να έχει πρόσβαση στην τιµή της ψήφου.

- Ελεύθερο από Απόδειξη: ούτως ώστε να µην είναι δυνατόν για το
ψηφοφόρο, τον Καταναγκαστή, τις Αρχές ή κάποια άλλη οντότητα, να
αποκτήσουν και να χρησιµοποιήσουν αποδείξεις για υποβληθείσες
ψήφους.

- Αυθεντικοποιηµένο: ούτως ώστε ο Καταναγκαστής να µη µπορεί να
υποβάλλει ψήφους εξ’ ονόµατος των ψηφοφόρων.

Μυστικά Κανάλια µε Στοχαστική Κρυπτογράφηση. Όλες οι ψήφοι πρέπει
να

κρυπτογραφηθούν

για

µυστικότητα.

∆εν

ενδείκνυται

συµµετρική

κρυπτογράφηση12 [Sch96], επειδή ο Καταναγκαστής µπορεί να αποσπάσει από
τον ψηφοφόρο το µυστικό κλειδί και έτσι να αποκτήσει πρόσβαση στην
ψήφο. Εποµένως, πρέπει να χρησιµοποιηθεί κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού
[Sch96], µε τους ψήφους να κρυπτογραφούνται µε το δηµόσιο κλειδί των
Αρχών. Η κρυπτογράφηση

αυτή πρέπει να είναι επίσης στοχαστική

(probabilistic) [Gol94], δηλαδή πρέπει κατά την κρυπτογράφηση να γίνει
χρήση κάποιου τυχαίου αριθµού - τυχαιότητα13 (randomness), αλλιώς το

Σε έναν αλγόριθµο συµµετρικής κρυπτογράφησης (π.χ. DES, IDEA, AES) [Men97], το ίδιο
κλειδί που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος απαιτείται και για την
αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος.
13
Η Κατασκευή ενός γεννήτορα αληθινά τυχαίων αριθµών (random-number generator),
δηλαδή µη προβλέψιµων, απασχόλησε και απασχολεί την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η
λειτουργία ενός τέτοιου γεννήτορα θα µπορούσε να βασίζεται σε ένα µη προβλέψιµο φυσικό
φαινόµενο, όπως για παράδειγµα η ραδιενεργή αποσύνθεση (radioactive decay) στοιχείων
[And01]. Σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας που χρησιµοποιούν προσωπικούς υπολογιστές,
µια τέτοια πηγή τυχαιότητας θα µπορούσαν να αποτελέσουν οι µικρές µεταβολές στη
ταχύτητα περιστροφής ενός σκληρού δίσκου, που οφείλονται στην επίδραση του αέρα (air
turbulence) [Dav94].
12
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κρυπτογραφηµένο µήνυµα αποτελεί από µόνο του απόδειξη της ψήφου
(εφόσον το σύνολο των πιθανών ψήφων είναι περιορισµένο) [Gol94].

- Κρυπτογραφία τύπου Threshold. Οι Αρχές µοιράζονται ένα ιδιωτικό κλειδί
αποκρυπτογράφησης [Sha79], και αποκρυπτογραφούν από κοινού τις
κρυπτογραφηµένες

ψήφους,

µε

τη

χρήση

ενός

threshold

κρυπτογραφικού συστήµατος [Desm94] (Ενότητα 2.3.5). Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, η Προστασία από Καταναγκασµό δεν απειλείται στην περίπτωση
όπου ο Καταναγκαστής επιτύχει να διαφθείρει ορισµένες από τις Αρχές
του συστήµατος (όχι όµως περισσότερες του αριθµού t− 1, όπου t είναι η
τιµή threshold του κρυπτογραφικού συστήµατος).

Κανάλια Ελεύθερα Αποδείξεων µε Κατανεµηµένη Τυχαιότητα. Εάν ο
ψηφοφόρος επιλέξει την τυχαιότητα της κρυπτογραφηµένης ψήφου [Oka97],
τότε η τυχαιότητα αυτή αποτελεί απόδειξη για τη ψήφο του. Επιπρόσθετα, και
εφόσον στο µοντέλο µας επιτρέπουµε την εκ των προτέρων συνεργασία του
ψηφοφόρου µε τον Καταναγκαστή, ο Καταναγκαστής µπορεί να επιλέξει ο
ίδιος την τυχαιότητα για λογαριασµό του ψηφοφόρου, και να απαιτήσει από
αυτόν να τη χρησιµοποιήσει (ζητώντας αργότερα απόδειξη για το γεγονός
αυτό).
Εάν η τυχαιότητα επιλέγεται µόνον από µια Κάρτα Ανθεκτική σε
Παραβιάσεις, και όχι από τον ψηφοφόρο [Rie98_1], τότε προσδίνεται µεγάλη
εµπιστοσύνη στην Κάρτα: από λάθη λογισµικού της κάρτας ή ακόµα και
εσκεµµένα, η ψήφος µπορεί να αλλοιωθεί ή και να αποσταλεί, µέσω
αποµακρυσµένης σύνδεσης, σε κάποιον τρίτο. Επίσης η µυστικότητα της
ψήφου µπορεί να αρθεί εάν ο Καταναγκαστής αποκτήσει έλεγχο στο
εσωτερικό της κάρτας [And96,Bon97,Cry00].
Η

κατανοµή

(distribution)

της

διαδικασίας

κατασκευής

της

κρυπτογραφηµένης ψήφου µεταξύ του ψηφοφόρου και της Κάρτας, φαίνεται
πως είναι η µοναδική ασφαλής λύση. Εντούτοις, κι εφόσον ένα κοµµάτι της
τυχαιότητας στην τελική κρυπτογραφηµένη ψήφο θα είναι άγνωστο στον
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ψηφοφόρο, ο ψηφοφόρος πρέπει να πειστεί ότι η Κάρτα δεν έχει αλλοιώσει
την ψήφο του (από σφάλµα του προγράµµατος ή εσκεµµένα). Συνεπώς, η
Κάρτα πρέπει να αποδείξει στον ψηφοφόρο ότι η κρυπτογράφηση ήταν
σωστή, χωρίς όµως να εµφανίσει την τυχαιότητα που χρησιµοποίησε. Για
αυτόν το λόγο θα χρησιµοποιήσουµε Αλληλεπιδραστικές Αποδείξεις µε Μηδενική
Γνώση (Interactive Zero-Knowledge Proofs) [Gol85]. Αυτές οι αποδείξεις είναι
µη µεταφέρσιµες και εποµένως δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως απόδειξη
σε έναν τρίτο.

- Φυσική Προστασία του Καναλιού Ψηφοφόρος-Κάρτα. Το κανάλι επικοινωνίας
πρέπει να προστατεύεται µε φυσικό τρόπο. Εάν ο Καταναγκαστής είναι
ωτακουστής στο κανάλι, τότε µπορεί να λάβει γνώση της µερικώς
κρυπτογραφηµένης ψήφου που αποστέλλεται µέσω του καναλιού από
τον ψηφοφόρο στην Κάρτα, πριν εκείνη συνεισφέρει τη δική της
τυχαιότητα. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε o Καταναγκαστής θα αρκείται
στον εκβιασµό του ψηφοφόρου προκειµένου να µάθει το περιεχόµενο
της ψήφου. Για να απαλλαχθούµε από την (µη πρακτική) υπόθεση
ύπαρξης ενός φυσικά προστατευµένου καναλιού, υποθέτουµε ότι η
επικοινωνία του ψηφοφόρου µε την Κάρτα λαµβάνει χώρα µέσα στο
«εικονικό» παραβάν (Ενότητα 2.4.2).
Σηµείωση: Σε µια εργασία που δηµοσιεύθηκε παράλληλα µε τη [Mag01], οι Baudron et
al

[Bau01]

πρότειναν

την

κατανοµή

της

διαδικασίας

κατασκευής

της

κρυπτογραφηµένης ψήφου µεταξύ του ψηφοφόρου και της Αρχής του συστήµατος, µε
τη χρήση τεχνικών ασφαλούς πολυµερούς υπολογισµού33 (secure multiparty
computation) [Cha87]. Το µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι απαιτεί την
ύπαρξη ενός φυσικά προστατευµένου καναλιού µεταξύ της Αρχής και του ψηφοφόρου.

Αυθεντικοποιηµένα Κανάλια µε Ψηφιακές Υπογραφές. Οι κρυπτογραφηµένες ψήφοι πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους ψηφοφόρους, ώστε
να είναι δύσκολη η υποβολή ψήφων εξ΄ ονόµατος των. Για να ισχύσει κάτι
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τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει µια Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI) µε καλά
σχεδιασµένες ιεραρχίες πιστοποίησης (π.χ. κατά τα πρότυπα X.509 [Iet99] ή
DNSSEC [Gud01]).

2.4.4 Ένα Βασικό Σχήµα µε Προστασία από Καταναγκασµό
Στη

συνέχεια

περιγράφουµε

ένα

βασικό

σχήµα

(χωρίς

λεπτοµέρειες

υλοποίησης) που ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράψαµε στην
Ενότητα 2.4.3, για Προστασία από Καταναγκασµό. Τα στάδια της
ψηφοφορίας, είναι τα εξής:

- Κρυπτογράφηση: Ο ψηφοφόρος εισέρχεται µέσα σε ένα «εικονικό»
παραβάν και αλληλεπιδρά µε την Κάρτα. Αρχικά αποδεικνύει την
ταυτότητα του στην Κάρτα και στη συνέχεια δίνει στην είσοδο της
Κάρτας την ψήφο του, κρυπτογραφηµένη µε το δηµόσιο κλειδί των
Αρχών, χρησιµοποιώντας ορισµένη τυχαιότητα στα πλαίσια ενός
στοχαστικού

αλγορίθµου

κρυπτογράφησης.

Η

Κάρτα

προσθέτει

τυχαιότητα στην κρυπτογραφηµένη ψήφο, επιστρέφει στην έξοδο της το
τελικό

κρυπτογράφηµα

και

αποδεικνύει

στον

ψηφοφόρο,

χρησιµοποιώντας ένα πρωτόκολλο απόδειξης µε µηδενική γνώση, την
ορθότητα της κρυπτογράφησης, δηλαδή ότι προσέθεσε τυχαιότητα χωρίς
να αλλοιώσει την ψήφο. Στο βασικό αυτό σχήµα, µπορούµε να
επικαλεστούµε ένα πρωτόκολλο απόδειξης µε µηδενική γνώση για NP
γλώσσες [Gol91]. Αργότερα, στην υλοποίηση που θα περιγράψουµε
(Ενότητα 2.4.5), το πρωτόκολλο της απόδειξης θα εξαρτηθεί από το
σύστηµα κρυπτογράφησης που θα χρησιµοποιηθεί.

- ∆ηµοσίευση: Εφόσον ο ψηφοφόρος δεχθεί την απόδειξη ορθότητας ως
αληθή, υπογράφει ψηφιακά την κρυπτογραφηµένη ψήφο του και τη
δηµοσιεύει

στον

Πίνακα

Ανακοινώσεων,
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πιστοποιητικό

(digital

certificate)

του

δηµοσίου

κλειδιού

του,

υπογεγραµµένο από µια Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority).

- Καταµέτρηση: Κατά την καταµέτρηση οι Αρχές χρησιµοποιούν ένα
πρωτόκολλο τύπου threshold [Desm94] και αποκρυπτογραφούν τις
ψήφους, δηµοσιεύοντας στη συνέχεια το τελικό αποτέλεσµα στον
Πίνακα Ανακοινώσεων.

Προστασία από Καταναγκασµό. Αυτή επιτυγχάνεται εφόσον υποθέσουµε ότι
ο Καταναγκαστής δεν µπορεί να ελέγξει από κοινού τον ψηφοφόρο και την
Κάρτα. Όντως, για να αποκαλυφθεί η ψήφος είναι απαραίτητες τόσο η
τυχαιότητα του ψηφοφόρου, όσο και η τυχαιότητα της Κάρτας. Επίσης, χάρη
στην ιδιότητα των σχηµάτων τύπου threshold, ο Καταναγκαστής θα πρέπει
να διαφθείρει τουλάχιστον t από n Αρχές για να καταφέρει να λάβει γνώση
της αποκρυπτογραφηµένης ψήφου. Στο βασικό αυτό σχήµα δεν γίνεται
καµία υπόθεση φυσικής προστασίας του καναλιού επικοινωνίας µεταξύ του
ψηφοφόρου και των Αρχών του συστήµατος. Στην επόµενη Ενότητα θα
παρουσιάσουµε µια υλοποίηση του βασικού αυτού σχήµατος.

2.4.5 Μία Υλοποίηση µε Κρυπτογράφηση ElGamal
Βασιζόµαστε στο οµοµορφικό µοντέλο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας [Cra97]. Το
κρυπτοσύστηµα

που

χρησιµοποιούµε

είναι

µια

παραλλαγή

του

κρυπτογραφικού συστήµατος ElGamal [ElG85], ώστε να υποστηρίζεται ο
οµοµορφισµός στην πράξη της πρόσθεσης. Έστω

p,q µεγάλοι πρώτοι

αριθµοί, τέτοιοι ώστε q /p − 1, έστω G q η υποοµάδα του Z *p τάξης q , και
g,G , γεννήτορες

του

G q.

∆εδοµένου

ενός

µηνύµατος

m ∈ Zq, η

κρυπτογράφηση του m ισούται µε την κρυπτογράφηση του G m µε βάση g:
δηλαδή, ( x, y ) = ( g a , h aG m ), όπου h = g s είναι το δηµόσιο κλειδί, s το
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ιδιωτικό κλειδί, και a ένα τυχαίο στοιχείο του συνόλου Z q . Όλες οι πράξεις
γίνονται modulo p.Χάριν απλότητας στη συνέχεια παραλείπουµε το mod p.

α) Υλοποίηση χωρίς Προστασία από Καταναγκασµό [Cra97]. Κατά τη
διάρκεια της κρυπτογράφησης ο ψηφοφόρος κρυπτογραφεί τη ψήφο του
v∈ {−1,1} ως το ζεύγος (x,y)= (g a ,haG v ) Ο ψηφοφόρος κατασκευάζει επίσης
µια απόδειξη εγκυρότητας µε Μηδενική Γνώση, ότι η ψήφος που περιέχεται
στο κρυπτογράφηµα (x,y) ανήκει στο αποδεκτό σύνολο {−1,1} και στη
συνέχεια δηµοσιεύει την κρυπτογραφηµένη ψήφο του και την απόδειξη
εγκυρότητας σε έναν Πίνακα Ανακοινώσεων. Μετά το τέλος της περιόδου
υποβολής ψήφων, οι Αρχές αξιοποιούν την οµοµορφική ιδιότητα της
κρυπτογραφικής

συνάρτησης

κρυπτογραφηµένες

ψήφους,

και

«πολλαπλασιάζουν»

προκειµένου

να

όλες

αποκτήσουν

τις
την

κρυπτογράφηση του «αθροίσµατος» των ψήφων:

l

l

l

i=1

i=1

i=1

(X ,Y )= (∏ g ai ,∏ haiG vi )= (g ∑ ai ,h∑ aiG T ), T = ∑ vi,

όπου T είναι η διαφορά µεταξύ του αριθµού των «ναι» (1) και των «όχι» (-1)
ψήφων και l ο αριθµός των ψηφοφόρων του συστήµατος. Οι Αρχές στη
συνέχεια

αποκρυπτογραφούν

από

κοινού

την

κάλπη

των

ψήφων

χρησιµοποιώντας το (t,n) threshold πρωτόκολλο αποκρυπτογράφησης του
Pedersen [Ped91] (χωρίς να είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ξανά το
ιδιωτικό κλειδί κατά την κρυπτογράφηση – δηλαδή το ίδιο δηµόσιο κλειδί
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε µελλοντική ψηφοφορία) και υπολογίζουν το
G T = Y /X s. Τελικά το αποτέλεσµα Τ καθορίζεται µε O (l) modular
πολλαπλασιασµούς.
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Στο ανωτέρω σχήµα η µυστικότητα της ψήφου βασίζεται στο πρόβληµα
εύρεσης ∆ιακριτού Λογαρίθµου14 [Dif76]. Επιπλέον η κρυπτογράφηση των
ψήφων είναι ορθή και επιτυχής ακόµα και στην περίπτωση όπου (έως και)
t− 1 Αρχές συνωµοτούν ή απλά αποτυγχάνουν στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
Σηµείωση: Πρέπει να τονίσουµε ότι για µεγάλο αριθµό υποψηφίων, ο µόνος τρόπος να
υπολογιστεί η αποκρυπτογραφηµένη κάλπη είναι µε εντατικούς υπολογισµούς : εάν l
είναι ο αριθµός των ψηφοφόρων και r είναι ο αριθµός των υποψηφίων, η
πολυπλοκότητα των υπολογισµών είναι εκθετική ως προς τον αριθµό r: ( (Ω(l (r−1)/2))
[Bur_Mag02b].

Επιτυγχάνοντας Προστασία Από Καταναγκασµό. Τροποποιούµε [Mag01]
την παραπάνω διαδικασία υποβολής ψήφου προκειµένου να εδραιώσουµε
Προστασία από Καταναγκασµό, επιτυγχάνοντας παράλληλα ασφάλεια και
αποδοτικότητα. Η τροποποίηση συνίσταται στο ότι η διαδικασία της
κρυπτογράφησης της ψήφου κατανέµεται µεταξύ του ψηφοφόρου και µιας
Έξυπνης Κάρτας. Η Κάρτα, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
περισσότερες από µια ψηφοφορίες, έχει τη δυνατότητα να προσθέτει
τυχαιότητα σε κρυπτογραφηµένα δεδοµένα (ElGamal) που λαµβάνει στην
είσοδο της, καθώς και να υπογράφει, χρησιµοποιώντας κάποιο σύστηµα
ψηφιακής υπογραφής (π.χ. RSA [Rsa78]), δεδοµένα εκ µέρους του
ψηφοφόρου. Για να αποκλειστεί η περίπτωση ο Καταναγκαστής να
χρησιµοποιεί την Κάρτα για να υποβάλλει ψήφο εξ’ ονόµατος του
ψηφοφόρου, η Κάρτα µπορεί να είναι εφοδιασµένη µε τεχνολογίες

14

Έστω ένας πρώτος αριθµός p, ο γεννήτορας g του Z p και ένα στοιχείο y ∈ Z p . Η εύρεση
*

*

ενός ακεραίου x , 0 ≤ x ≤ p − 2,τέτοιου ώστε g = y (modp), αποτελεί το πρόβληµα του
∆ιακριτού Λογαρίθµου.
x
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αναγνώρισης

βιολογικών

εξουσιοδοτηµένου

χρήστη

χαρακτηριστικών15
[Hac00].

Τα

βήµατα

(biometrics)
του

του

πρωτοκόλλου

παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.

Βήµα (1): Ο χρήστης χρησιµοποιεί τυχαιότητες

a0 ,a0′ ∈ Z q

για να

κρυπτογραφήσει µε το σύστηµα ElGamal τις δύο πιθανές ψήφους {ναι,όχι} =
{+1,-1}, ως e(+1) και e(−1) αντίστοιχα. Ο ψηφοφόρος αναδιατάσσει τυχαία τα
κρυπτογραφήµατα e(+1), e(−1) (π.χ. ταξινοµώντας τα λεξικογραφικά) και
στη συνέχεια τα υποβάλλει στην είσοδο της Κάρτας. Αυτό σηµαίνει ότι η
Κάρτα δε µπορεί να εξάγει κάποια πληροφορία για το ποιο κρυπτογράφηµα
αντιστοιχεί σε ποια ψήφο.

Ψηφοφόρος (a0 , a0′ )

Πίνακας
Ανακοινώσεων

e(+1) = g
(1)

a0

,h 0G

a′

a0′

e(−1) = g 0 , h

e(+b), e(-b), b ∈ {−1,1}
Ταξινοµηµένα
Λεξικογραφικά

/G

E(+b), E(-b)

(2)
(3)

a

Έξυπνη Κάρτα (a1, a1′ )

IZKP

a

a1

a′

a1′

E ( +b) = e1(+b) g 1 , e2 (+b) h
E ( −b) = e1(−b) g 1 , e2 (−b) h

όπου e( x ) = ( e1 ( x ), e2 ( x ))

E (v), v ∈ {−1,1}
NIZKP

Σχήµα 5. Ψηφοφορία µε τη βοήθεια της Έξυπνης Κάρτας

Βήµα (2): Η Κάρτα επιλέγει τυχαιότητες a1,a1′ ∈ Z q και µετασχηµατίζει την
είσοδο του χρήστη, δηµιουργώντας έτσι τα τελικά κρυπτογραφήµατα για τις
δύο πιθανές ψήφους, E (+b)και E (−b), όπου b∈ {−1,1}.Οι κρυπτογραφηµένες
ψήφοι υπογράφονται ψηφιακά από την Κάρτα, για προστασία της

Τα βιοµετρικά συστήµατα αξιολογούν την πιστότητα ενός φυσιολογικού (π.χ. δακτυλικό
αποτύπωµα, γεωµετρία χεριού, ίριδα, ρετίνα, αναγνώριση προσώπου, φλεβική δοµή χεριού,
DNA, σχήµα χεριού, οσµή σώµατος) ή συµπεριφορολογικού (π.χ. υπογραφή, αναγνώριση
οµιλούντος, µοτίβο πληκτρολόγησης) χαρακτηριστικού που διαθέτει ο χρήστης.
15
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ακεραιότητας της ψήφου. Η Κάρτα επιστρέφει στην έξοδο της τα
υπογεγραµµένα κρυπτογραφήµατα.
Για λόγους ορθότητας ο χρήστης πρέπει να πειστεί, χωρίς να λάβει
γνώση της τυχαιότητας της Κάρτας, ότι η Κάρτα έχει πράξει ορθά και δεν
αλλοίωσε την τιµή των ψήφων. Η απόδειξη ορθότητας πρέπει να είναι µη
µεταφέρσιµη, για προστασία από καταναγκασµό: ο χρήστης χρησιµοποιεί τα
κρυπτογραφήµατα

E (+b), E (−b)

καθώς

και

τα

(γνωστά

σε

αυτόν)
′

′

κρυπτογραφήµατα e(+1), e(−1), και υπολογίζει τα (g a1 ,ha1 ) και (g a1 ,ha1 )
Εάν

η

Κάρτα

αποδείξει16

στο

χρήστη

ότι

log(
g a1 )= log(
ha1 ) και

′
′
log(
g a1 )= log(
ha1 ) τότε ο χρήστης µπορεί να πειστεί ότι το E (+b) είναι όντως

κρυπτογράφηµα του v = b και ότι το E (−b) είναι κρυπτογράφηµα του v = −b.
Η Κάρτα µπορεί να το αποδείξει αυτό µε τη χρήση του Αλληλεπιδραστικού
πρωτοκόλλου Απόδειξης µε Μηδενική Γνώση (Interactive Zero Knowledge
Proof – IZKP) της ισότητας δύο διακριτών λογαρίθµων, που έχει προταθεί
από τους Chaum-Petersen [Cha92]. Από τη φύση τους, όπως έχουµε ήδη
αναφέρει, οι αλληλεπιδραστικές αποδείξεις µε µηδενική γνώση είναι µη
µεταφέρσιµες: αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και αν ο χρήστης καταγράφει τα
µηνύµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ αυτού και της Κάρτας κατά τη
διάρκεια της απόδειξης, τα µηνύµατα αυτά δεν έχουν καµία offline αξία στον
Καταναγκαστή. Εποµένως, ακόµα και σε ένα σενάριο αυτοκαταναγκασµού,
όπου ο ψηφοφόρος επιθυµεί να πουλήσει τη ψήφο του, επιτυγχάνεται
Προστασία από Καταναγκασµό.
Βήµα (3): Ο χρήστης αποφασίζει ποια ψήφο v∈ {−1,1} επιθυµεί να υποβάλλει.
Για να θεωρηθεί έγκυρο17 το κρυπτογράφηµα E (v) πρέπει να κατασκευαστεί
µια απόδειξη εγκυρότητας της ψήφου, δηλαδή ότι το E (v) περιέχει µια ψήφο
x

16

x

Ο διάκριτος λογάριθµος (discrete logarithm) x ενός αριθµού g συµβολίζεται µε log( g ).
17 Όπως είδαµε και στην αρχή της Ενότητας, το κρυπτογράφηµα δεν θα αποκρυπτογραφηθεί
απευθείας, αλλά θα συνδυαστεί, µέσω της οµοµορφικής ιδιότητας της κρυπτογραφικής
συνάρτησης, µε τις άλλες κρυπτογραφηµένες ψήφους, για να προκύψει το κρυπτογραφηµένο
«άθροισµα» των ψήφων. Εποµένως, οι ψήφοι πρέπει να είναι έγκυρες (να ανήκουν δηλαδή
στο σύνολο {-1,1}), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση της τελικής κάλπης.
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v∈ {−1,1}. Η απόδειξη αυτή, που πρέπει να είναι µε Μηδενική Γνώση, δηλαδή
να µη φανερώνει τη ψήφο v, είναι απαραίτητη για την οικουµενική
επαληθευσιµότητα της ψηφοφορίας. Ένα αλληλεπιδραστικό πρωτόκολλο για
µια τέτοια απόδειξη κατασκευάζεται µε συνεργασία του χρήστη και της
Κάρτας, και θα παρουσιαστεί ξεχωριστά στο Παράρτηµα Α, στο τέλος του
Κεφαλαίου. Για να είναι οικουµενικά επαληθεύσιµη, η απόδειξη αυτή θα
πρέπει να µετατραπεί αργότερα σε µια Απόδειξη µε Μηδενική Γνώση Χωρίς
Αλληλεπίδραση (Non Interactive Zero Knowledge Proof - NIZKP). Αυτό
επιτυγχάνεται µε την ευριστική προσέγγιση των Fiat-Shamir [Fia86].
O χρήστης δηµοσιεύει την κρυπτογραφηµένη ψήφο του E (v) καθώς
και την απόδειξη εγκυρότητας, στον Πίνακα Ανακοινώσεων – Σχήµα 5. Μετά
το τέλος της περιόδου υποβολής ψήφων, όλες οι κρυπτογραφηµένες ψήφοι
αποκρυπτογραφούνται από τις Αρχές και τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται
στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

ΘΕΩΡΗΜΑ. Εάν το Πρόβληµα Απόφασης Diffie-Hellman18 είναι δύσκολο, τότε το
προτεινόµενο πρωτόκολλο (Σχήµα 5) παρέχει Προστασία από Καταναγκασµό.

Απόδειξη. Ας υποθέσουµε ότι ο Καταναγκαστής και ο Ψηφοφόρος µπορούν
να αποδείξουν ότι το E (v) είναι το κρυπτογράφηµα της ψήφου v. Για
παράδειγµα, ότι E (v)= E (+1)= (g a0 + a1 ,ha0 + a1 G ) ∆εδοµένου ότι ο ψηφοφόρος
γνωρίζει το a0 , τότε αρκεί να αποδείξουν ότι το ζεύγος (g a1 ,ha1 ) είναι της
σωστής µορφής, όπου

a1 είναι η τυχαιότητα της Κάρτας. Εφόσον

ha1 = DH g (ga1 ,h) αυτό σηµαίνει ότι ο ψηφοφόρος και ο Καταναγκαστής
µπορούν από κοινού να λύσουν το Πρόβληµα Απόφασης Diffie-Hellman. Η
απόδειξη για v = −1 είναι παρόµοια και παραλείπεται.

18

Ο Diffie-Hellman τελεστής DH

a

g

b

ab

ορίζεται ως DH g (g ,g ) = g . Το πρόβληµα της

αναγνώρισης εάν z = DH g (x,y) όπου x,y,z ∈ G q , αποκαλείται ως Πρόβληµα Απόφασης
Diffie-Hellman [Dif76].
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Γενικεύσεις. Το σχήµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που παρουσιάσαµε, µπορεί
να επεκταθεί ώστε να υποστηρίζει συστήµατα ψηφοφορίας µε περισσότερους
από δύο υποψηφίους [Mag01]. Ωστόσο, η αύξηση του αριθµού των
υποψηφίων συνεπάγεται και αύξηση του µεγέθους της απόδειξης εγκυρότητας
της ψήφου, όπως επίσης και σηµαντική αύξηση της πολυπλοκότητας
υπολογισµού της τελικής αποκρυπτογραφηµένης κάλπης από τις Αρχές. Ο
υπολογισµός αυτός είναι πρακτικά εφικτός µόνον για «λογικές» τιµές των
l,K , όπου l είναι ο αριθµός των ψηφοφόρων και K ο αριθµός των πιθανών
ψήφων.

2.5 Απόσυρση Ψήφου στο Μοντέλο των «Τυφλών» Υπογραφών
Στην Ενότητα 2.3.2 αναφερθήκαµε στο µοντέλο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε
κεντρική διαχείριση, δηλαδή µε τη χρήση µόνο µιας Αρχής για την
λειτουργία (εγγραφή, ψηφοφορία, καταµέτρηση) του συστήµατος [Cha81].
Στο µοντέλο αυτό ο χρήστης αυθεντικοποιείται, κατά την εγγραφή του, µε
τέτοιον τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η σύνδεση της τελικής ψήφου του µε
την αληθινή ταυτότητα του, ενώ παράλληλα να αποτρέπεται η υποβολή
διπλών ψήφων και η υποβολή ψήφων από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του µηχανισµού των «τυφλών» υπογραφών
[Cha82]. Η µυστικότητα της ψήφου έγκειται στον ψηφοφόρο, ο οποίος, µετά
τη δηµοσίευση των κρυπτογραφηµένων αποτελεσµάτων χρησιµοποιεί ένα
ανώνυµο

κανάλι

επικοινωνίας

για

να

υποβάλλει

το

κλειδί

αποκρυπτογράφησης της ψήφου του στην Αρχή του συστήµατος.

2.5.1 Το Πρόβληµα των Απεχόντων Ψηφοφόρων
Ένα µειονέκτηµα των συστηµάτων ψηφοφορίας που βασίζονται στο µοντέλο
των «τυφλών» υπογραφών [Cran97,Dav96, Hers97,Oka97,Pet95,Rie98,He98,
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Jua97,Jua96], είναι το ότι εάν ένας ψηφοφόρος εγγράφεται στο σύστηµα αλλά
στη συνέχεια αποφασίζει (δικαιωµατικά) να απέχει από τις εκλογές, δηλαδή
να µην υποβάλλει ψήφο, τότε η Αρχή µπορεί να υποβάλλει µια πλαστή ψήφο
για λογαριασµό του ψηφοφόρου, χωρίς µάλιστα αυτό να γίνει αντιληπτό από
εξωτερικούς παρατηρητές ή/και από τους υπόλοιπους ψηφοφόρους.
Προφανώς το γεγονός αυτό συνιστά άµεση παραβίαση και των δύο ιδιοτήτων
της ∆ηµοκρατικότητας19 του εκλογικού συστήµατος. Στη συνέχεια θα δείξουµε
[Mag02] ότι το πρόβληµα των απεχόντων ψηφοφόρων µπορεί να οδηγήσει
και σε παραβίαση της Ακρίβειας (τρίτη ιδιότητα20) του συστήµατος.
Εφεξής,

ως

δέσµευση

ψήφου

(vote-tag)

θα

αποκαλούµε

την

κρυπτογραφηµένη ψήφο σε συστήµατα που βασίζονται στο µοντέλο των
«τυφλών» υπογραφών [Cha82]. Όταν η δέσµευση ψήφου υπογραφεί «τυφλά»
από την Αρχή κατά την περίοδο Εγγραφής, τότε και µόνον τότε θεωρείται ως
έγκυρη. Πρόσφατα, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ψηφοφόρων
που απέχουν, ο Riera [Rie98] πρότεινε όλοι οι ψηφοφόροι να υποβάλλουν,
µετά την εγγραφή τους και πριν υποβάλλουν την έγκυρη δέσµευση ψήφου
τους, ένα ψηφιακά υπογεγραµµένο µήνυµα αναγνώρισης Μ το οποίο θα
αναφέρει ότι κατέχουν µια έγκυρη δέσµευση ψήφου. Στη συνέχεια, και αφού
αρχίσει η περίοδος υποβολής ψήφων, οι χρήστες θα υποβάλλουν ανώνυµα
την έγκυρη δέσµευση ψήφου τους στην Αρχή. Η Αρχή θα δηµοσιεύσει τη
λίστα [έγκυρες δεσµεύσεις, µηνύµατα αναγνώρισης] κατά το πρότυπο των
δικτύων MIX-net [Cha81], ώστε να µην υπάρχει συνδεσιµότητα των
αποτελεσµάτων. Η λύση αυτή έχει το παρακάτω µειονέκτηµα [Mag02]: µετά
τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων, και εάν υπάρχουν περισσότερες ψήφοι από
υπογραφές, αυτό µπορεί να σηµαίνει:

- Είτε ότι η Αρχή υπέβαλε πλαστές ψήφους,

α) Μόνο εξουσιοδοτηµένοι ψηφοφόροι µπορούν να υποβάλλουν ψήφους, και β) Κανένας
ψηφοφόρος δε µπορεί να υποβάλει περισσότερες από µια ψήφους (Ενότητα 2.2.1).
20 Καµιά ψήφος δε µπορεί να διαγραφεί, χωρίς κάτι τέτοιο να γίνει αντιληπτό (Ενότητα
2.2.1).
19
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- Είτε ότι κάποιοι ψηφοφόροι υπέβαλαν (ανώνυµα) την έγκυρη δέσµευση
ψήφου χωρίς να έχουν υποβάλλει νωρίτερα (επώνυµα) το µήνυµα
αναγνώρισης M .

Αν πάλι υπάρχουν περισσότερες υπογραφές από ψήφοι, τότε αυτό µπορεί να
σηµαίνει:

- Είτε ότι η Αρχή διέγραψε κάποιες ψήφους από την τελική κάλπη,

- Είτε ότι κάποιοι ψηφοφόροι υπέβαλλαν το µήνυµα αναγνώρισης M
στην Αρχή, αλλά στη συνέχεια αποφάσισαν να απέχουν, δηλαδή δεν
υπέβαλαν την έγκυρη δέσµευση της ψήφου τους.

Όλα τα συστήµατα που έχουν προταθεί και βασίζονται στο µοντέλο των
«τυφλών» υπογραφών πάσχουν από το πρόβληµα της υποβολής πλαστών
ψήφων από την Αρχή εκ µέρους των ψηφοφόρων που απέχουν. Σε τέτοια
συστήµατα, συχνά γίνονται µη πρακτικές υποθέσεις, π.χ. ότι όλοι οι
εγγραφόµενοι ψηφοφόροι που αποφασίζουν να απέχουν θα υποβάλλουν µια
λευκή ψήφο.

Η Πρόταση µας
Στην Ενότητα αυτή προτείνουµε µια ασφαλή ηλεκτρονική ψηφοφορία µε
κεντρική διαχείριση [Mag02]. Επιλύσαµε το πρόβληµα των απεχόντων
ψηφοφόρων, προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωµα της µυστικής ψήφου,
αλλά και εγκαθιδρύοντας ατοµική επαληθευσιµότητα για την τελική κάλπη.
Στο σύστηµα µας, ενώ ένας εγγεγραµµένος ψηφοφόρος δικαιούται να απέχει
από την ψηφοφορία, όλοι οι εγγεγραµµένοι ψηφοφόροι που αποφασίζουν να
υποβάλλουν µια (έγκυρη) δέσµευση ψήφου, υποχρεούνται κάποια στιγµή
αργότερα να υποβάλλουν µια δήλωση αναγνώρισης (acknowledgment) ότι
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συµµετείχαν στις εκλογές21. Στο τέλος της περιόδου υποβολής ψήφων θα
πρέπει να υπάρχουν τόσες κρυπτογραφηµένες ψήφοι όσες και οι δηλώσεις
αναγνώρισης, ούτως ώστε όλοι οι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) παρατηρητές να
είναι σίγουροι ότι η Αρχή δεν έχει υποβάλλει παράνοµα ψήφους εκ µέρους
των απεχόντων ψηφοφόρων. Εάν υπάρχουν ψηφοφόροι που ενώ υπέβαλλαν
ανώνυµα τη δέσµευση ψήφου τους αποφεύγουν να υποβάλλουν επώνυµα τη
δήλωση αναγνώρισης, τότε η ταυτότητα τους είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί.

«∆ίκαιες» Ψηφοφορίες. Ενώ θεωρείται ως δικαίωµα για κάποιον που
υποβάλλει µια κρυπτογραφηµένη ψήφο να απέχει µετέπειτα από την
ψηφοφορία, κάτι τέτοιο δεν είναι εξ’ ίσου δίκαιο (equitably fair) για την
«κοινωνία»: ο όρος «κοινωνία» περιλαµβάνει τους ψηφοφόρους, τις Αρχές,
καθώς και τους εσωτερικούς/εξωτερικούς παρατηρητές που επιθυµούν να
επαληθεύσουν την ορθότητα των αποτελεσµάτων. Στο σχήµα µας [Mag02]
επιτρέπεται στους ψηφοφόρους να απέχουν µετά την εγγραφή τους, αρκεί να
µην έχουν ήδη υποβάλλει την κρυπτογραφηµένη ψήφο τους (νοµότυπη αποχή).
Εάν ένας ψηφοφόρος υποβάλλει ανώνυµα τη ψήφο του, η ανωνυµία του
προστατεύεται υπό συνθήκη: κάποια στιγµή αργότερα πρέπει να υποβάλλει τη
δήλωση αναγνώρισης, αλλιώς (παράτυπη αποχή) η ταυτότητα του θα
αποκαλυφθεί. Επιτρέποντας σε έναν ψηφοφόρο να απέχει από τις εκλογές, σε
αυτό το χρονικό σηµείο (δηλαδή µετά την υποβολή ψήφου), θα ήταν τόσο
δίκαιο όσο και το να επιτρέπονταν σε ένα ψηφοφόρο στις παραδοσιακές
εκλογές να ψηφίζει χωρίς να υπογράφει στην εκλογική λίστα.

2.5.2 Κρυπτογραφικές Κάψουλες
Για

την

επίλυση

χρησιµοποιούµε

του

ειδικούς

προβλήµατος
υποδοχείς

21

των

απεχόντων

µηνυµάτων,

ψηφοφόρων

γνωστούς

και

ως

Αυτό δεν πρέπει να συµβεί αµέσως µετά την ανώνυµη υποβολή ψήφου, διότι τότε µπορεί
εύκολα να γίνει από την Αρχή ο συσχετισµός ψήφου-ψηφοφόρου, και να παραβιαστεί η
µυστικότητα της ψήφου.

64

Κεφάλαιο 2 – Ασφάλεια σε Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

κρυπτογραφικές κάψουλες (cryptographic capsules) [Bon00]. Πρόκειται για
υποδοχείς µηνυµάτων που προστατεύουν το µήνυµα τους κατά τέτοιον τρόπο
ώστε η πρόσβαση κάποιου τρίτου στο µήνυµα (π.χ. η εύρεση της πραγµατικής
ταυτότητας των ψηφοφόρων που απέχουν παράτυπα) να απαιτεί ορισµένο
υπολογιστικό κόστος, το οποίο αντανακλά την ισορροπία µεταξύ της ανάγκης
για προστασία της ιδιωτικότητας (privacy) των ψηφοφόρων και της ανάγκης
για καταλογισµό ευθύνης (non-repudiation) στους ψηφοφόρους που υπέβαλλαν
την κρυπτογραφηµένη ψήφο τους αλλά στη συνέχεια επέλεξαν να απέχουν
από την ψηφοφορία. Ο χρόνος λοιπόν ανάκτησης των περιεχοµένων της
κάψουλας πρέπει να είναι [Mag02]:

- Τόσο µεγάλος ώστε να µην καθίσταται δυνατή η µαζική εκµετάλλευση
προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, όπως οι εκλογικές προτιµήσεις
τους.

- Τόσο µικρός ώστε να είναι (υπολογιστικώς) εφικτή η έγκαιρη ανάκτηση
δεδοµένων απαραίτητων για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος ή
για την επιβολή κυρώσεων, όπου και όταν αυτό προκύπτει υπό
προϋποθέσεις και µέσα σε νόµιµα πλαίσια.

Τα συστήµατα αυτού του τύπου µπορούν να διακριθούν, ανάλογα µε την
υπολογιστική

προσπάθεια

που

απαιτείται

για

την

αποκάλυψη

του

µηνύµατος, σε δυο κατηγορίες:

Κεντρικής ∆ιαχείρισης. Η κάψουλα είναι ένας υποδοχέας στον οποίο µπορεί
κάποιος, έστω η Alice, να τοποθετήσει ένα µήνυµα και να καθορίσει τον
ακριβή υπολογιστικό χρόνο T που θα χρειαστεί ένας τρίτος, έστω ο Bob, για
την αποκάλυψη του µηνύµατος. Ενώ για την Alice είναι εύκολο να
κατασκευάσει την κάψουλα, επειδή γνωρίζει µια επιπλέον µυστική πληροφορία
(trapdoor), o υπολογιστής του Bob πρέπει να δουλεύει συνεχώς για χρόνο T
προκειµένου να ανακτήσει το µήνυµα. Ο χρόνος αυτός δε, δεν µπορεί να

65

Κεφάλαιο 2 – Ασφάλεια σε Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

συντοµευτεί µε κατανεµηµένες διαδικασίες, δηλαδή η χρήση δυο ή
περισσότερων υπολογιστών δεν προσφέρει ταχύτερα αποτελέσµατα από τη
χρήση ενός υπολογιστή.
Τα συστήµατα Κεντρικής ∆ιαχείρισης ενδείκνυνται για εφαρµογές όπου
ο αριθµός των χρηστών του συστήµατος, των οποίων τα προσωπικά δεδοµένα
πρέπει να προστατευτούν, είναι σχετικά µικρός (π.χ. σε µια ηλεκτρονική
δηµοπρασία [Mag00]).
Στο Κεφάλαιο 3, και στο πλαίσιο των ασφαλών δηµοπρασιών (Ενότητα
3.5.1) επεξηγούµε το µαθηµατικό αλγόριθµο των Γρίφων Συγκεκριµένου Χρόνου
Επίλυσης (Time-lock puzzles), όπως αυτός προτάθηκε από τους Rivest, Shamir
και Wagner [Riv96], όπου το «σπάσιµο» της κάψουλας από τον Bob απαιτεί
t

τον υπολογισµό ενός αριθµού της µορφής X = a2 (modn) όπου n είναι ένας
µεγάλος σύνθετος αριθµός, a είναι ένας τυχαίος αριθµός και t είναι ο
αριθµός των τετραγωνισµών (squarings) που πρέπει να πραγµατοποιηθούν
από τον Bob για το σπάσιµο της κάψουλας. Επειδή κάθε τετραγωνισµός
γίνεται επί του αποτελέσµατος του προηγούµενου τετραγωνισµού, δεν έχει
βρεθεί τρόπος επιτάχυνσης της διαδικασίας µε τη χρήση περισσότερων του
ενός επεξεργαστών.
Στις [Mao01,Bon00] περιγράφονται µέθοδοι για τη σχεδίαση κάψουλας
µε βάση τον κρυπτογραφικό αλγόριθµο δηµοσίου κλειδιού RSA [Rsa78].
Συγκεκριµένα στη [Mao01], περιγράφεται ένα πολύ αποδοτικό πρωτόκολλο
απόδειξης µε µηδενική γνώση, µε το πέρας του οποίου ο Bob πείθεται ότι η
κάψουλα περιέχει ένα µήνυµα κρυπτογραφηµένο µε τον αλγόριθµο RSA, και
το οποίο µπορεί όντως να ανακτηθεί µε το πέρας συγκεκριµένου χρόνου T .
Σηµείωση: Στην [Mag01_2] προτείναµε ένα σχήµα που χρησιµοποιεί κάψουλες
Κεντρικής ∆ιαχείρισης για προστασία από καταναγκασµό, χωρίς τη χρήση ασφαλούς
υλικού (π.χ. Έξυπνες Κάρτες) ή την υπόθεση φυσικά προστατευµένων καναλιών. Στο
σχήµα αυτό η Alice κατασκευάζει την κρυπτογραφική κάψουλα της ψήφου της, χωρίς
γνώση της µυστικής πληροφορίας (trapdoor). Σε αντίθετη περίπτωση, η πληροφορία
αυτή θα αποτελούσε απόδειξη της ψήφου της. Σηµαντικό µειονέκτηµα αυτής της
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προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι η κατασκευή της ψήφου από την Alice απαιτεί
υψηλό υπολογιστικό κόστος, κάτι που καθιστά το σχήµα µη πρακτικό.
Κατανεµηµένα. Το µήνυµα κρυπτογραφείται µε ένα κλειδί περιορισµένου
µήκους (π.χ. ένα DES 40 bit) και η κρυπτογράφηση αποστέλλεται στον Bob
µέσω ενός ανοικτού καναλιού επικοινωνίας (π.χ. µέσω ∆ιαδικτύου). Στο
συγκεκριµένο παράδειγµα, ο Bob θα χρειαστεί να εκτελέσει κατά µέσο όρο 239
βήµατα (στην χειρότερη περίπτωση 240) για την ανάκτηση του µηνύµατος. Η
διαδικασία ανάκτησης του κλειδιού κρυπτογράφησης µπορεί να συντοµευτεί
µε κατανεµηµένες διαδικασίες, π.χ. δύο υπολογιστές µπορούν να την
επιταχύνουν κατά το ήµισυ. Για µεγαλύτερη ασφάλεια από ωτακουστές, όπως
έχει προταθεί σχετικά από τον Shamir [Sha95], το µήνυµα M µπορεί να
κρυπτογραφηθεί µε ένα «ισχυρό» κλειδί, π.χ. DES 128 bit, του οποίου τα,
έστω, 88 bit υποθηκεύονται (escrow) σε µια έµπιστη Αρχή Υποθήκευσης22. Η
Αρχή θα φανερώσει το υποθηκευµένο τµήµα του κλειδιού, µόνον εάν λάβει τα
απαραίτητα εχέγγυα. Στη συνέχεια, και αφού ο Bob λάβει το υποθηκευµένο
τµήµα του κλειδιού, θα χρειαστεί πάλι κατά µέσο όρο 239 βήµατα για την
ανάκτηση και του υπολοίπου τµήµατος του κλειδιού.
Σε συστήµατα όπου τα κλειδιά της κάψουλας είναι διαχρονικά, ή
παραµένουν λειτουργικά για µεγάλο χρονικά διάστηµα, υφίσταται το
πρόβληµα της πρόωρης ανάκτησης (early recovery) του κλειδιού, όπου ο Bob
πραγµατοποιεί πρόωρα τα 239 βήµατα και στη συνέχεια συµµαχεί µε την
Αρχή Υποθήκευσης, ή υποκλέπτει τα υποθηκευµένα κλειδιά από την Αρχή
Υποθήκευσης [Sha95]. Οι Bellare και Goldwasser [Bel96] πρότειναν επίσης
κρυπτογραφικά συστήµατα για την αντιµετώπιση παρόµοιων επιθέσεων.

22

Τα συστήµατα υποθήκευσης (ανάκτησης) κλειδιού καλύπτονται στο Κεφάλαιο 5.
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2.5.3 Ένα Πρωτόκολλο για «∆ίκαιες» Ψηφοφορίες
Οι συµµετέχοντες στο πρωτόκολλο είναι οι χρήστες (ψηφοφόροι) και το
Εκλογικό Κέντρο (Voting Center-VC). Υποθέτουµε ότι υπάρχει µια Υποδοµή
∆ηµοσίου Κλειδιού για ψηφιακές υπογραφές και κρυπτογράφηση δηµοσίου
κλειδιού. Το Κέντρο χρησιµοποιεί έναν Πίνακα Ανακοινώσεων για την
επικοινωνία του µε τους χρήστες και τους εξωτερικούς παρατηρητές. Οι
εκλογές ολοκληρώνονται σε τέσσερις διακριτές φάσεις (Σχήµα 6): Εγγραφή,
Ψηφοφορία, Επαλήθευση και Καταµέτρηση.
Οι συµβολισµοί που θα χρησιµοποιηθούν στο πρωτόκολλο είναι:

- V : o Ψηφοφόρος.
- VC : το Εκλογικό Κέντρο.
- Sx(m): η υπογραφή στο µήνυµα m µε το ιδιωτικό κλειδί του x.
- Blind(m): προετοιµασία ενός µηνύµατος m ώστε να υπογραφεί «τυφλά».
- TCm : κρυπτογραφική κάψουλα που περιέχει το µήνυµα m.
- Tag : η δέσµευση ψήφου (π.χ. κρυπτογράφηση µε ένα DES κλειδί).
- Electid : ένας αριθµός που προσδιορίζει µοναδικά τη τρέχουσα
ψηφοφορία.

Εγγραφή
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, και µέσω ενός αυθεντικοποιηµένου καναλιού
επικοινωνίας, ο ψηφοφόρος, ας πούµε ο Victor, εκτελεί σε συνεργασία µε το
Κέντρο ένα πρωτόκολλο «τυφλής» υπογραφής, στο τέλος του οποίου αποκτά
υπογεγραµµένες τη δέσµευση ψήφου23 tag και µία κάψουλα TCV που περιέχει
την αληθινή του ταυτότητα V (Βήµατα 1,2, Σχήµα 6). Για την απόδειξη της
ορθότητας των µηνυµάτων που πρόκειται να υπογραφούν «τυφλά» από το

Θεωρούµε, για λόγους απλότητας, ότι η δέσµευση ψήφου tag προκύπτει ως η έξοδος µιας
συνάρτησης κατακερµατισµού (hash function) [Sch96] στην οποία δίδεται ως είσοδος η τιµή
της ψήφου.

23
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Κέντρο, ενδείκνυται η χρησιµοποίηση τεχνικών ∆ιαίρει και Επίλεξε24 (cut-andchoose) [Sch96]). Αυτές συγκαταλέγονται στα πρωτόκολλα απόδειξης µε
µηδενική γνώση (Ενότητα 2.3.5) και αποδεικνύουν στο Κέντρο ότι η κάψουλα
µπορεί αργότερα να οδηγήσει στην ταυτότητα του Victor, ώστε να του
καταλογιστεί ευθύνη σε περίπτωση παράτυπης αποχής.

Εκλογική Αρχή

Ψηφοφόρος
(1)

SV ( blind [ TCV ] ), SV ( blind [ tag ] )

(2)

SVC ( blind [ TCV ] ), SVC ( blind [ tag ] )
Τέλος Περιόδου Εγγραφής

(3)

SVC ( tag ), SVC ( TCV )
(ανώνυµα)

(4)

SV ( elect_id )
Τέλος Περιόδου Ψηφοφορίας
Ανοικτή
∆ιαµαρτυρία

SVC( tag )

SV ( elect_id )

Τέλος Περιόδου Επαλήθευσης
(5)

vote, SVC ( tag )

Ψήφος

(ανώνυµα)

SVC ( tag )

Τέλος Περιόδου Καταµέτρησης

Σχήµα 6. Μια ηλεκτρονική ψηφοφορία µε κεντρική διαχείριση

Ψηφοφορία
Σε αυτό το σηµείο ο Victor µπορεί να αποφασίσει εάν επιθυµεί να απέχει από
τις εκλογές. Εάν επιθυµεί να συµµετάσχει, τότε αποστέλλει µέσω ενός
ανώνυµου καναλιού επικοινωνίας (Βήµα 3) τη δέσµευση ψήφου tag καθώς και
την κάψουλα TCV, στο Εκλογικό Κέντρο. Αυτό είναι το σηµείο µη επιστροφής
για τον Victor. Κάποια στιγµή αργότερα, ο Victor πρέπει να αναγνωρίσει τη

24

Περισσότερα για τις τεχνικές αυτές στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.5.1.2.
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συµµετοχή του στη ψηφοφορία, αποστέλλοντας επώνυµα µια δήλωση
αναγνώρισης (Βήµα 4). H δήλωση αυτή αποτελείται από έναν αριθµό elect_id,
υπογεγραµµένο ψηφιακά µε το ιδιωτικό κλειδί υπογραφής του Victor.

Καταλογισµός ευθύνης στους παράνοµα απέχοντες. Στο τέλος αυτής της
φάσης, ο αριθµός των δηλώσεων αναγνώρισης Sv(elect
_id) πρέπει να ισούται
µε τον αριθµό των έγκυρων δεσµεύσεων Svc(tag) Αλλιώς, υπάρχει η
περίπτωση κάποιοι ψηφοφόροι να έχουν απόσχει παράτυπα. Η διαδικασία
που ακολουθείται είναι η εξής: το Κέντρο ζητάει από όλους τους χρήστες που
υπέβαλαν δήλωση αναγνώρισης στο Βήµα 4, να υποβάλλουν την µυστική
πληροφορία (trapdoor) για την άµεση επίλυση της κάψουλας που υπέβαλαν
στο βήµα 3. Τα ονόµατα όσων χρηστών περάσουν επιτυχώς αυτό το στάδιο,
τοποθετούνται σε µια λίστα L. Εάν ο χρήστης δε µπορεί να προσδιορίσει την
κάψουλά του, στον κατάλογο που του παρουσιάζει το Κέντρο, τότε αυτό
σηµαίνει ότι εκτέλεσε το βήµα 4 αλλά απείχε παράτυπα από το βήµα 3. Όσες
κάψουλες αποµείνουν χωρίς να συνδεθούν µε κάποιο χρήστη, ανήκουν
προφανώς σε χρήστες που εκτέλεσαν το βήµα 3, αλλά απείχαν παράτυπα από
το βήµα 4. Αυτές οι κάψουλες µπορούν να επιλυθούν ώστε να καταλογιστεί
ευθύνη στους απέχοντες χρήστες.

Κόστος. Το κόστος που συνεπάγεται από την υιοθέτηση του µηχανισµού
αυτού είναι ότι η ψηφοφορία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή, αυτή τη
φορά όµως µε συµµετέχοντες µόνον τους εξουσιοδοτηµένους ψηφοφόρους της
λίστας L. Οι απέχοντες της ψηφοφορίας, είτε νοµότυποι είτε παράτυποι, δε
δικαιούνται συµµετοχή στις εκλογές σε αυτό το χρονικό σηµείο.

Επαλήθευση
Το Κέντρο δηµοσιεύει όλες τις έγκυρες δεσµεύσεις ψήφου Svc(tag) καθώς και
τις δηλώσεις αναγνώρισης Sv(elect
_ id) στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Οι
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ψηφοφόροι µπορούν να επαληθεύσουν ότι η κρυπτογραφηµένη ψήφος τους
έχει ληφθεί υπ’ όψιν από το Κέντρο. Επίσης, οι εσωτερικοί/εξωτερικοί
παρατηρητές µπορούν να επαληθεύσουν ότι το Κέντρο δεν έχει υποβάλει
πλαστές ψήφους εκ µέρους κάποιου ψηφοφόρου.
Εάν η έγκυρη δέσµευση του Victor δεν είναι δηµοσιευµένη στον Πίνακα
Ανακοινώσεων, τότε ο Victor µπορεί να προβεί σε µια ανοικτή διαµαρτυρία
(open objection) [Sak93], δηλαδή χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόµενο της
ψήφου του. Αυτό µπορεί να γίνει αναµεταδίδοντας ανώνυµα, σε ένα δηµόσιο
κανάλι επικοινωνίας, την υπογεγραµµένη (από το Κέντρο) δέσµευση ψήφου
του.
Σηµείωση: Η δυνατότητα των ψηφοφόρων για ανοικτή διαµαρτυρία αποτελεί τον κύριο
λόγο για τον οποίο η περίοδος της Επαλήθευσης διαχωρίζεται από την περίοδο της
Καταµέτρησης: εάν τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας δηµοσιεύονταν και στη συνέχεια
επιτρέπονταν οι όποιες διαµαρτυρίες από τους ψηφοφόρους, τότε η πράξη καθ’ αυτή
της διαµαρτυρίας θα φανέρωνε εµµέσως το περιεχόµενο της ψήφου [Sak93]. Επίσης, ο
διαχωρισµός των δύο περιόδων αποτρέπει το Κέντρο από την επιλεκτική απόρριψη
ψήφων µε βάση το περιεχόµενο τους, αφού οι δηµοσιευµένες δεσµεύσεις κατά την
περίοδο της Επαλήθευσης περιβάλλονται από µυστικότητα. Όταν κατά την περίοδο της
Καταµέτρησης οι ψηφοφόροι αποκαλύψουν ανώνυµα τις ψήφους τους, τότε το Κέντρο
δε µπορεί να προβεί σε επιλεκτική απόρριψη ψήφων, αφού έχει ήδη δηµοσιεύσει τα
κρυπτογραφηµένα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας.

Καταµέτρηση
Στο Βήµα 5, ο Victor χρησιµοποιεί ένα ανώνυµο κανάλι επικοινωνίας και
αποστέλλει την ψήφο του, καθώς και την αντίστοιχη έγκυρη δέσµευση ψήφου
στο Εκλογικό Κέντρο. Στο τέλος αυτής της φάσης, το Κέντρο δηµοσιεύσει τα
τελικά αποτελέσµατα της ψηφοφορίας.
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Σηµείωση: Σε ορισµένες υλοποιήσεις θα µπορούσε να επιτραπεί στους ψηφοφόρους να
απέχουν από το Βήµα 5, δηλαδή από την ανώνυµη άρση της µυστικότητας της ψήφου
τους. Αυτό δε θα επηρέαζε την ασφάλεια του συστήµατος, αφού το Εκλογικό Κέντρο δε
θα µπορεί πλέον να υποβάλει πλαστές ψήφους για τους ψηφοφόρους που απείχαν του
Βήµατος 5. Για να το κάνει αυτό, το Κέντρο θα πρέπει να «σπάσει» τη δέσµευση ψήφου,
δηλαδή τον αλγόριθµο κατακερµατισµού (hash algorithm) π.χ. MD5 [Riv91], ή τον
αλγόριθµο κρυπτογράφησης (π.χ. ElGamal [ElG85]) που χρησιµοποιήθηκε. Η
ασφάλεια των σύγχρονων αλγορίθµων κατακερµατισµού/κρυπτογράφησης θεωρείται
ισχυρή [And01].

Επιβεβαίωση παράδοσης ψήφου. Έως τώρα υποθέσαµε ότι το Εκλογικό
Κέντρο δεν αρνείται ευθύνη για την παραλαβή των µηνυµάτων που του
αποστέλλονται από τους ψηφοφόρους στα Βήµατα 3,4,5 (Σχήµα 6). Ωστόσο,
για να αποτραπεί ο κίνδυνος κάποιοι να εµφανιστούν παράτυπα απέχοντες
χωρίς να είναι, µπορεί να γίνει χρήση υπηρεσιών Επιβεβαιωµένης
Παράδοσης (Certified Delivery) [Tyg96,Aso98]. Οι υπηρεσίες αυτές είναι
υπηρεσίες έµπιστης οντότητας οι οποίες θα επιστρέφουν στον ψηφοφόρο µια
απόδειξη παραλαβής (receipt of delivery) του µηνύµατος από το Κέντρο, και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την υποβολή των δεσµεύσεων ψήφου
και κάψουλων (Βήµα 3), όσο και για την υποβολή της δήλωσης αναγνώρισης
και την άρση της µυστικότητας της ψήφου (Βήµατα 4,5). Έτσι το κακόβουλο
Κέντρο δε µπορεί να αρνηθεί τη λήψη των µηνυµάτων που αποστέλλονται
από τον Victor.

2.6 Συζήτηση
Η αυξηµένη διείσδυση του ∆ιαδικτύου στις δηµοκρατικές χώρες καθιστά
µονόδροµο την υιοθέτηση συστηµάτων µε τα οποία οι ψηφοφόροι θα
χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου για να συµµετέχουν στις
εκλογικές διαδικασίες. Για να γίνει ευρέως αποδεκτό, ένα σύστηµα
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ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µέσω ∆ιαδικτύου θα πρέπει να εκπληρώνει
κάποιες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και πρακτικότητας.
Η κρυπτογραφία αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια
σχεδίασης ασφαλών συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ωστόσο, από
µόνη της η κρυπτογραφία δε µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα που
σχετίζονται

µε

την

εξασφάλιση

ενός

ασφαλούς

περιβάλλοντος

αλληλεπίδρασης των ψηφοφόρων (πελάτες) µε τις Εκλογικές Αρχές
(εξυπηρετητές). Η ασφάλεια ενός τέτοιου περιβάλλοντος, εξαρτάται επίσης
από:

-

Την ασφάλεια του συστήµατος-πελάτη (π.χ. ασφάλεια λειτουργικού
συστήµατος, εργαλείων πλοήγησης στο Web, ψηφιακή ταυτοποίηση,
αντιµετώπιση

κακόβουλων

προγραµµάτων,

επιθέσεις

άρνησης

εξυπηρέτησης).

-

Την ασφάλεια του καναλιού επικοινωνίας (ωτακουστές, επιθέσεις
πλαστοπροσωπίας, επιθέσεις ενδιάµεσης οντότητας, περιορισµένο εύρος
δικτύου, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης).

-

Την ασφάλεια του συστήµατος-εξυπηρετητή (επιθέσεις εισβολής, επιθέσεις
από

εσωτερικούς

εχθρούς,

επιθέσεις

άρνησης

εξυπηρέτησης,

πλαστοπροσωπία, προστασία από κακόβουλα προγράµµατα, προστασία
από καταστροφή ή δυσλειτουργία των αποθηκευτικών µέσων).

Η κρυπτογραφία αντιµετωπίζει, σε χαµηλό επίπεδο, τα προβλήµατα
ασφάλειας που σχετίζονται µε την προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη,
της ορθότητας της εκλογικής διαδικασίας και της επαληθευσιµότητας των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας. Ωστόσο, λίγα είναι έως σήµερα τα
πρωτόκολλα στη διεθνή βιβλιογραφία που προσφέρουν αποδεδειγµένη
ασφάλεια και πρακτικότητα, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα µεγάλης κλίµακας.
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Το πρόβληµα καταναγκασµού των ψηφοφόρων αποτελεί µια επιπλέον
τροχοπέδη για την υλοποίηση συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µέσω
∆ιαδικτύου. Στο Κεφάλαιο αυτό προτείναµε ένα κρυπτογραφικό σχήµα για
την

επίτευξη

Προστασίας

από

Καταναγκασµό,

όπου

οι

χρήστες

αλληλεπιδρούν κατά τρόπο επαληθεύσιµο µε µία Έξυπνη Κάρτα ώστε να µην
είναι δυνατή η κατασκευή ηλεκτρονικής απόδειξης για την τελική
κρυπτογραφηµένη ψήφο.
Μία

ευρέως

χρησιµοποιούµενη,

σε

πιλοτικό

στάδιο,

κατηγορία

συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βασίζεται στο µοντέλο των «τυφλών»
υπογραφών για την προστασία της ιδιωτικότητας των ψηφοφόρων. Τα
συστήµατα αυτά πάσχουν από το πρόβληµα της υποβολής πλαστών ψήφων
από την Εκλογική Αρχή εκ µέρους των ψηφοφόρων που απέχουν. Στο
Κεφάλαιο αυτό επίσης µελετήσαµε κρυπτογραφικές τεχνικές για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η
ορθότητα των εκλογικών αποτελεσµάτων, διατηρώντας παράλληλα την
µυστικότητα της ψήφου και το δικαίωµα της ανωνυµίας για τους
συµµετέχοντες ψηφοφόρους.

Είναι αδήριτη η ανάγκη περαιτέρω έρευνας και µελέτης ασφαλών και
αποδοτικών κρυπτογραφικών τεχνικών για την υλοποίηση συστηµάτων
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Στο µέλλον, αναµένεται να δοθεί έµφαση σε
θέµατα όπως:

-

Κατασκευή αλγορίθµων κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού, µε εγγενή
προστασία από καταναγκασµό.

-

Ενσωµάτωση πολλών από τις λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει ο
χρήστης σε «έξυπνες» φορητές συσκευές (π.χ. έξυπνες κάρτες).

-

Έµφαση

στο

σχεδιασµό

«τεχνολογικά

ουδέτερων»

(πλατφόρµες, αρχιτεκτονικές, εργαλεία πλοήγησης).
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-

Ενσωµάτωση βιοµετρικών τεχνολογιών αναγνώρισης (π.χ. φωνή, ίριδα
µατιού, δακτυλικά αποτυπώµατα) στα υποσυστήµατα ταυτοποίησης των
ψηφοφόρων.

-

Εναλλακτικά

συστήµατα-πελάτες

(π.χ.

µηχανήµατα

ΑΤΜ,

κινητά

τηλέφωνα, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς, τηλεόραση, κονσόλες
παιχνιδιών).
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Παράρτηµα Α -

Απόδειξη Εγκυρότητας Ψήφου σε

Εκλογές Προστατευµένες από Καταναγκασµό
Το πρωτόκολλο, µε αλληλεπίδραση, της απόδειξης εγκυρότητας της ψήφου
E (v) µε µηδενική γνώση (IZKP) [Mag01] (Σχήµα 7), αποτελεί µια
τροποποίηση για δύο-αποδεικνύοντες (two-prover), του πρωτοκόλλου των
Cramer, Gennaro και Schoenmakers [Cra97].
Ψηφοφόρος

Έξυπνη Κάρτα

Επαληθευτής

(Κοινή Είσοδος: E (v) = ( x, y ) )

u sc , t sc

a1 , b1 , a 2 , b2

c

d

?

?

rsc = wsc − a sc d

d1, d 2 , r1, r2

?

?
r d
a1 = g 1 x 1
?

r

b1 = h 1 ( yG )

c = d1 + d 2

r

a2 = g 2 x
r

b2 = h 2 ( y / G )

d1

d2

d2

Σχήµα 7. Πρωτόκολλο για την απόδειξη εγκυρότητας της κρυπτογραφηµένης ψήφου

Η

κοινή

είσοδος

του

ψηφοφόρου

E (v)= (x,y)= (g asc+ avt, hasc+ avtG v )

όπου

και

της

Κάρτας

είναι

το

v∈ {−1,+ 1}. Η συµµετοχή της

Κάρτας στην απόδειξη εγκυρότητας περιγράφεται από την υπορουτίνα του
Σχήµατος 8. Η συµµετοχή του ψηφοφόρου στην απόδειξη εγκυρότητας
περιγράφεται από την υπορουτίνα του Σχήµατος 9.
Έξυπνη Κάρτα

Είσοδος : ( (asc,w sc ∈R Zq ),(E (v) = (x,y))
usc = g

wsc
,

tsc = h

wsc

usc , tsc
d

rsc = wsc − asc d

rsc

Σχήµα 8. Συµµετοχή της Έξυπνης Κάρτας στην απόδειξη εγκυρότητας
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Ψηφοφόρος
Είσοδος : ( (avt,w vt ∈R Z q ),(v,E (v) = (x,y))

u sc , t sc

v =1
r1 , d1 ∈R Z q
x←g

a vt + a sc

y←h

a vt + a sc

a1 ← g r1 x

x←g
G

d1

r

a vt + a sc

y ← (h

a vt + a sc

a1 ← g

b1 ← h wvt + wsc

a 2 ← g wvt + wsc

a2 ← g

wvt + wsc

)/G

w vt + w sc

b1 ← h 1 ( yG ) d1

b2 ← h

d

v = −1
r2 , d 2 ∈R Z q

r2

x

d2

b2 ← h r2 ( y / G ) d 2

d 2 ← c − d1

d1 ← c − d 2

d ← d2

d ← d1

r2 = wvt − a vt d 2 + rsc

r1 = wvt − a vt d1 + rsc

a1 , b1 , a 2 , b 2
c ∈R Z q

rsc
d 1 , d 2 , r1 , r2

Σχήµα 9. Συµµετοχή του Ψηφοφόρου στην απόδειξη εγκυρότητας

Θεώρηµα. Το πρωτόκολλο απόδειξης µε µηδενική γνώση, που περιγράφεται στο Σχήµα
6, αποδεικνύει ότι το E (v) = ( x, y ) είναι κρυπτογράφηση µιας έγκυρης ψήφου
(δηλαδή, µιας ψήφου που ανήκει στο σύνολο {-1,1}) [Mag01].

Μηδενική Γνώση. Η απόδειξη ότι το ζεύγος (x,y) είναι της σωστής µορφής,
χωρίς να αποκαλυφθεί η τιµή της ψήφου v, ανάγεται στην απόδειξη γνώσης
της σχέσης:

logg x = logh (y/G ) Þ logg x = logh (y/G −1) (1)

Οι αποδεικνύοντες, δηλαδή ο Ψηφοφόρος και η Κάρτα, είτε έχουν τη γνώση
να αποδείξουν την ισότητα στο αριστερό τµήµα της σχέσης (1), είτε την
ισότητα στο δεξί τµήµα της (1), αλλά όχι και τις δύο ισότητες ταυτόχρονα,
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ανάλογα µε την τιµή της ψήφου που έχει προεπιλεγεί. Για να αποδείξουν
οποιαδήποτε από τις δυο ισότητες της (1), οι αποδεικνύοντες πρέπει να
χρησιµοποιήσουν την απόδειξη µε µηδενική γνώση για την ισότητα των
διακριτών λογαρίθµων που προτάθηκε από τους Chaum και Pedersen
[Cha92]. Στην απόδειξη του Σχήµατος 7, οι τυχαιότητες των µηνυµάτων που
αποστέλλονται στον Επαληθευτή είναι συνδυασµός των τυχαιοτήτων του
Ψηφοφόρου και της Κάρτας, κατά τρόπο ώστε κανείς από τους δυο δε µπορεί
να µάθει την τυχαιότητα του άλλου, αφού κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την
Προστασία από Καταναγκασµό.
Στην εργασία [Cra97, Λήµµα 1] αποδεικνύεται η ιδιότητα της
µηδενικής γνώσης για την απόδειξη των Chaum και Pedersen στην
περίπτωση ενός τίµιου επαληθευτή (honest-verifier). Αυτό εξυπηρετεί το σκοπό
µας, αφού το πρωτόκολλο απόδειξης που περιγράψαµε θα µετατραπεί σε
απόδειξη

χωρίς

αλληλεπίδραση,

προκειµένου

να

υπάρχει

οικουµενική

επαληθευσιµότητα. Για τη µετατροπή αυτή, ο Επαληθευτής µπορεί να
υλοποιηθεί είτε ως µια έµπιστη πηγή τυχαίων συµβολοσειρών (π.χ. beacons
[Rab83]) είτε µε την ευριστική προσέγγιση των Fiat και Shamir [Fia86], όπου
και γίνεται χρήση συναρτήσεων κατακερµατισµού. Στην τελευταία περίπτωση η
ασφάλεια βασίζεται στο µοντέλο random oracle11 [Bel93].
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