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Η κρυπτογράφηση αρχείων είναι η απλούστερη μέθοδος για να προστατέψουμε 
τα δεδομένα μας. 

Η λέξη κρυπτογραφία (αγγλ.: cryptography) προέρχεται από τα συνθετικά «κρυ-
πτός» + «γράφω» και είναι ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο που ασχολείται με 
τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογρά-
φησης με σκοπό την απόκρυψη του περιεχομένου των μηνυμάτων. Η κρυπτογρα-
φία είναι ο ένας από τους δύο κλάδους της κρυπτολογίας (ο άλλος είναι η κρυπτα-
νάλυση), η οποία ασχολείται με τη μελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας. Σήμερα η 
κρυπτολογία θεωρείται ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, το οποίο μπορεί να 
μελετηθεί ως όψη των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της θεωρητικής πληροφορι-
κής ή της επιστήμης ηλεκτρονικού μηχανικού. Παρεμφερείς κλάδοι είναι, αντι-
στοίχως, η στεγανογραφία και η στεγανοανάλυση. 
Η σημασία της κρυπτολογίας είναι τεράστια στους τομείς της ασφάλειας υπολογι-
στικών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών. Ο κύριος στόχος της είναι να πα-
ρέχει μηχανισμούς ώστε 2 ή περισσότερα άκρα επικοινωνίας (π.χ. άνθρωποι, προ-
γράμματα υπολογιστών κλπ.) να ανταλλάξουν μηνύματα, χωρίς κανένας τρίτος 
να είναι ικανός να διαβάζει την περιεχόμενη πληροφορία εκτός από τα δύο κύρια 
άκρα. 
Ιστορικά, η κρυπτογραφία χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή της πληροφορίας 
μηνυμάτων από μια κανονική, κατανοητή μορφή σε έναν «γρίφο», που χωρίς τη 
γνώση του κρυφού μετασχηματισμού θα παρέμενε ακατανόητος. Κύριο χαρακτη-
ριστικό των παλαιότερων μορφών κρυπτογράφησης ήταν ότι η επεξεργασία γινό-
ταν πάνω στη γλωσσική δομή του μηνύματος. Στις νεότερες μορφές, η κρυπτογρα-
φία χρησιμοποιεί το αριθμητικό ισοδύναμο, ενώ η έμφαση έχει μεταφερθεί σε διά-
φορα πεδία των μαθηματικών, όπως διακριτά μαθηματικά, θεωρία αριθμών, θεω-
ρία πληροφορίας, υπολογιστική πολυπλοκότητα, στατιστική και συνδυαστική α-
νάλυση (πηγή Wikipedia). 
Ένα ελεύθερο πρόγραμμα για την κρυπτογράφηση αρχείων είναι το VeraCrypt  

Το VeraCrypt κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2013. Επικεφαλής και βασικός προ-
γραμματιστής του VeraCrypt είναι ο σύμβουλος ασφαλείας Mounir Idrassi, με έ-
δρα τη Γαλλία. 

Μπορείτε να το κατεβάσετε στην επίσημη ιστοσελίδα της εφαρμογής. Το Ver-
aCrypt είναι διαθέσιμο για Windows, Mac OS X, και Linux. 

Στο παρακάτω οδηγό θα δημιουργηθεί ένας "encrypted file container", ο οποίος 
είναι ένα αρχείο που θα λειτουργεί σαν εικονικός κρυπτογραφημένος δίσκος και 
θα περιέχει όλα τα ευαίσθητα αρχεία και τους φακέλους. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://veracrypt.codeplex.com/releases
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Δημιουργία encrypted file container 

Για να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο, πηγαίνετε στο μενού Εργαλεία -> Οδηγός Δη-
μιουργίας Τόμου. 

 

Επιλέγετε την "Create an encrypted file container". (Υπάρχουν έχει αρκετές ελλεί-
ψεις στη μετάφραση). 
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Για τον οδηγό αυτό, θα γίνει η περιγραφή της διαδικασία για τη δημιουργία ενός 
απλού τόμου VeraCrypt. 

 

Η επιλογή "Κρυφός τόμος" είναι μια προηγμένη διαδικασία για την κρυπτογρά-
φηση αρχείων, στην οποία επιλέγετε ένα ψεύτικο password που οδηγεί σε ψεύτικα 
δεδομένα και ένα αληθινό password για τα προσωπικά σας αρχεία. 

Το πρώτο βήμα για την κρυπτογράφηση αρχείων είναι να επιλέξετε την τοποθεσία 
και το όνομα του encrypted file container. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ό-
νομα και επέκταση, όπως το "Τραγούδια.mp3" στο παράδειγμα, ώστε κανείς να 
μην θέλει να το ανοίξει. 

Το κλειδί είναι να δημιουργήσουμε ένα αρχείο που να φαίνεται αθώο. 

Αν σας ενδιαφέρει η κρυπτογράφηση αρχείων συνολικού όγκου 4GB, ένα αρχείο 
.mp3 θα φαίνεται τουλάχιστον ύποπτο. Θα ήταν καλύτερα αν δημιουργήσετε ένα 
αρχείο .iso, το οποίο είναι φυσιολογικό σε αυτό το μέγεθος. 

Μπορείτε βέβαια πάντα να φτιάξετε ένα αρχείο comsetup.dat μέσα στο φάκελο 
C:\Windows, που δύσκολα θα σκεφτεί κάποιος να ψάξει. Γενικά δεν υπάρχει κά-
ποιος περιορισμός ως προς το όνομα και την επέκταση, οπότε χρησιμοποιήσετε τη 
φαντασία σας ελεύθερα. 

Για το μόνο που θα πρέπει να βεβαιωθείτε είναι πως δεν επιλέξατε κάποιο υπάρ-
χον αρχείο από την "Επιλογή αρχείου...". Αν υπάρχει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα 
στον ίδιο φάκελο, η διαδικασία της κρυπτογράφησης θα καταστρέψει το περιεχό-
μενό του, και θα το αντικαταστήσει με τα κρυπτογραφημένα δεδομένα. 
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Επίσης, είναι αδύνατον να δημιουργήσετε με το VeraCrypt ένα λειτουργικό αρ-
χείο .mp3 το οποίο θα παίζει μουσική και παράλληλα θα αποθηκεύει κρυπτογρα-
φημένα αρχεία. Ενώ θα ήταν μια εξαιρετικά πειστική κάλυψη, είναι πολύ πέρα 
από τις δυνατότητες που μας δίνει η κρυπτογράφηση αρχείων με τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή. 

Στο επόμενο βήμα επιλέγετε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και τον αλγόριθμο 
hash. Για το 99,999% των χρηστών, ο προεπιλεγμένος αλγόριθμος AES είναι ιδα-
νικός για την κρυπτογράφηση αρχείων. 

 

Οι άλλες επιλογές σας επιτρέπουν να επιλέξετε διαφορετικούς αλγόριθμους κρυ-
πτογράφησης, ή ακόμα και να συνδυάσετε μέχρι και τρεις αλγόριθμους διαδο-
χικά, ο καθένας με το δικό του κλειδί. 
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Βέβαια, αυτό το επίπεδο ασφαλείας είναι τουλάχιστον υπερβολικό σε οικιακό ή 
εργασιακό περιβάλλον. Η προεπιλογή SHA-512 είναι η καλύτερη επιλογή για τον 
αλγόριθμο hash. 
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Στη συνέχεια, επιλέγετε το μέγεθος του αρχείου. Θυμηθείτε να επιλέξετε ένα μέγε-
θος το οποίο να είναι φυσιολογικό για τον τύπο του αρχείου που ορίσατε νωρί-
τερα. Δεν θα βρούμε σχεδόν ποτέ αρχεία Mp3 μεγέθους 1GB, αλλά τα 20-30MB δεν 
είναι ασυνήθιστα, ειδικά για ένα πλήρες album ή ένα εκτεταμένο remix. 

 

Η πιο σημαντική επιλογή για την κρυπτογράφηση αρχείων είναι η επιλογή ενός 
ισχυρού password. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση δεν δείχνει τον κωδικό όσο τον 
πληκτρολογείτε. 

Για την επιλογή του κωδικού ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές όπως σε οποιονδή-
ποτε σημαντικό λογαριασμό. Θα πρέπει να επιλεχθεί ένα password το οποίο να 
είναι μακρύ, περίπλοκο, και να είναι αδύνατον να το μαντέψει κάποιος. Σε αυτή 
την οθόνη μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη δημιουργία "Αρχείων-κλειδιών". Πρό-
κειται για ειδικά αρχεία που θα δημιουργήσει το VeraCrypt και θα συμπληρώνουν 
το password. Ακόμα και με τον σωστό κωδικό, δεν θα έχετε πρόσβαση στα δεδο-
μένα χωρίς τα αρχεία-κλειδιά. 

Η επιλογή "Use PIM" επίσης μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην κρυπτογρά-
φηση αρχείων. To PIM προέρχεται από τη φράση "Personal Iterations Multiplier". 
Πρόκειται ένα πολλαπλασιαστή ο οποίος αυξάνει την ασφάλεια έναντι επιθέσεων 
τύπου brute force. Αν ορίσουμε αριθμό PIM, θα πρέπει να τον εισάγουμε μαζί με 
τον κωδικό για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. 

Τόσο τα αρχεία-κλειδιά όσο και το PIM είναι επίσης υπερβολικά για ένα οικιακό 
ή εργασιακό περιβάλλον. Γενικά μια απλή, ισχυρή passphrase είναι παραπάνω 
από αρκετή για την ασφάλεια των αρχείων σας. 

Στο τελικό στάδιο πριν τη δημιουργία του αρχείου, αρχικά επιλέγετε τι σύστημα 
αρχείων θα περιέχει εσωτερικά το encrypted file container. 
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Για ένα μικρό αρχείο, όπως αυτό του παραδείγματος, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία 
αν θα επιλέξετε FAT ή NTFS. 

 

Μόνο αν το encrypted file container έχει μέγεθος πάνω από 4GB και σκοπεύετε να 
κρυπτογραφήσετε αρχεία επίσης με μέγεθος άνω των 4ων GB θα πρέπει να επιλέ-
ξετε NTFS. 

Τέλος, χρειάζεται να παράγετε τυχαιότητα για την κρυπτογράφηση αρχείων. Όσο 
πιο τυχαίοι είναι οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των κλει-
διών κρυπτογράφησης, τόσο ισχυρότερη είναι η κρυπτογράφηση. 

Για να παράγετε τυχαία δεδομένα στο VeraCrypt, αρκεί να κινήσετε σπασμωδικά 
το δείχτη του ποντικιού εντός του παραθύρου της εφαρμογής. Όσο κινείτε το δεί-
χτη, θα παρατηρήσετε τους αριθμούς στη "Δεξαμενή" να αλλάζουν γρήγορα. 
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Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος χρόνος τον οποίο θα πρέπει να αφιερώσετε σε 
αυτή τη διαδικασία. Ένα ή δύο λεπτά θα είναι αρκετά, αλλά μπορείτε να κινήσετε 
το ποντίκι και για μεγαλύτερο διάστημα, αν θέλετε. 

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα δημιουργήσετε ένα δυνα-
μικό αρχείο container. Αυτός ο τύπος αρχείου εξοικονομεί χώρο στο δίσκο, κατα-
λαμβάνοντας μόνο τον όγκο των κρυπτογραφημένων αρχείων που περιέχει. 

Ταυτόχρονα, όμως, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία του, μειώ-
νει ελαφρώς την ασφάλεια, και υπάρχει κίνδυνος καταστροφής δεδομένων αν ε-
πιχειρήσουμε να προσθέσουμε περισσότερα αρχεία από το μέγιστο μέγεθός του. 

Όταν έχετε κινήσει αρκετά το δείκτη του ποντικιού για την παραγωγή τυχαίων 
δεδομένων, κάνετε κλικ στη διαμόρφωση για να δημιουργηθεί το encrypted file 
container. Η διαδικασία δεν θα πάρει πάνω από 1-2 δευτερόλεπτα. 
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Φόρτωση του κρυπτογραφημένου αρχείου και προσθήκη δεδομένων 

Εφόσον έχει δημιουργηθεί το encrypted file container, το τελευταίο στάδιο για την 
κρυπτογράφηση αρχείων είναι να το φορτώσετε και να προσθέσετε τα αρχεία και 
τους φακέλους που θέλετε να κρυπτογραφήσετε. 



Σελίδα 10 από 12 
 

Στην αρχική οθόνη του VeraCrypt χρειάζεται να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα 
γράμματα, όποιο θέλετε, να βρείτε το αρχείο μέσα από το κουμπί "Επιλογή αρ-
χείου..." και να κάνετε κλικ στο "Φόρτωση". 

 

To VeraCrypt θα ζητήσει τον κωδικό μας, ο οποίος και εδώ θα είναι κρυφός από 
προεπιλογή, και τσεκάρατε την "Εμφάνιση Κωδικού" για το παράδειγμα. 
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Έχοντας εισάγει επιτυχώς το password, θα εμφανιστεί μία νέα μονάδα δίσκου 
στον υπολογιστή, με το γράμμα που επιλέξατε. 

 

Στο εσωτερικό της μπορείτε να αντιγράψετε ό,τι αρχεία και φακέλους θέλετε, κα-
νονικά όπως θα αντιγράφατε αρχεία σε ένα φλασάκι. 
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Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, κάνετε κλικ στην "Εκφόρτωση" στο VeraCrypt 
για να κρύψετε τα δεδομένα σας. 

 

Εδώ πρέπει να τονιστεί πως το encrypted file container θα προστατέψει τα αρχεία 
σας από το να τα διαβάσει κάποιος χωρίς την άδειά σας, όμως τίποτα δεν προστα-
τεύει το ίδιο το αρχείο από διαγραφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομέ-
νων που περιέχει. 


