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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έπειτα από 12 χρόνια από τις πρώτες δημοσιεύσεις συστημάτων πιστοποίησης με

γραφικούς κωδικούς  παρουσιάζουμε μία μελέτη πάνω στο σύστημα γραφικής

πιστοποίησης Draw-A-Secret. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας μεθόδους της

περιγραφικής στατιστικής προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τους κωδικούς που

συλλέξαμε και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την χρηστικότητα και την

ασφάλεια του συστήματος, αλλά και να εντοπίσουμε νέα πρότυπα σχεδίασης που

ακολουθούν οι χρήστες και πως επηρεάζουν αυτά τις δύο προηγούμενες κατηγορίες.

Στόχος ήταν να απευθυνθούμε σε χρήστες όλων τον ηλικιών που ασχολούνται με το

internet και τις νέες τεχνολογίες να κατασκευάσουν κωδικούς αλλά και να μας πουν

την γνώμη τους για το σύστημα. Για να μπορέσουμε να  συλλέξουμε το δείγμα μας

κατασκευάσαμε μία ιστοσελίδα και στήσαμε μία βάση που αποθηκεύσαμε όλα τα

απαραίτητα στοιχεία. Δημοσιεύσαμε την σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

και την αποστείλαμε με e-mail σε 50 υποψήφιους συμμετέχοντες. Τελικά στην

έρευνα μας ανταποκρίθηκαν 63 άτομα στην πλειοψηφία τους άντρες Τα

αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά για την χρηστικότητα του συστήματος  σε

αντίθεση με την ασφάλεια του συστήματος διότι οι χρήστες αν και επέλεξαν να

κάνουν κωδικούς με σχετικά μεγάλο μήκος το πλήθος των μολυβιών ήταν ιδιαίτερα

μικρό. Επίσης εντοπίστηκαν και δύο πρότυπα σχεδίασης που θα μπορούσαν να

χτίσουν στο μέλλον ένα λεξικό επιθέσεων ή να ενισχύσουν προγενέστερα.
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ΑΒSTRACT

After 12 years from the first publications of certification systems with graphical

passwords, a study on the graphical system certification Draw-A-Secret is presented.

More specifically, by using methods of descriptive statistics, an analysis of the

passwords that are gathered and a sought to draw meaningful conclusions regarding

the usage and the security of the system is attempted. Moreover, an identification of

new design templates following by the users is also attempted, with due regard on the

influence they have over the users as far as the two aforementioned characteristics is

concerned. The aim was to address in users of all ages, engaging with the internet and

new technologies, not only to build passwords but also to express their views over the

system’s usability and security. In order to gather our sample a website was

constructed and a base storing all the necessary data was set up. Furthermore, the

website was published on social media and was send by email to 50 potential

participants. Eventually, 63 people responded to our survey, in their majority men.

The results were encouraging as far as the usage of the system is concerned in

contrast with the security, as many users even though they chose to make passwords

with relatively long length; the multitude of strokes was particularly small. Finally,

two promising design patterns that could build a future dictionary of attacks or

reinforce earlier have been identified.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας με την ραγδαία ανάπτυξη του internet και της τεχνολογίας γενικότερα

όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται καθημερινά σε επαφή με ηλεκτρονικές

υπηρεσίες στις οποίες είναι απαραίτητο να πιστοποιήσουν τα στοιχειά τους π.χ.

χρήση e-mail, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs, ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε η ανάγκη διασφάλισης των

προσωπικών δεδομένων των χρηστών, αποθήκευσης, διαχείρισης και μεταφοράς του.

Οι ανάγκες αυτές οδήγησαν τους ερευνητές να εφεύρουν συστήματα (authentication),

στα οποία κάθε χρήστης για να εισέρθει στο σύστημα (login) περνά από μια

διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του. Για την πραγματοποίηση αυτής της

διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν τα προσωπικά passwords σαν μέθοδος αποτροπής της

πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες στον λογαριασμό.

Παράλληλα όμως έχουν αναπτυχτεί πολύ τρόποι που μπορεί κάποιος χρήστης να

κάνει login. Έτσι με βάσει τα χαρακτηριστικά τους διαχωρίζουμε σε τρεις

διαφορετικές κατηγορίες[1]:

 Knowledge-based techinques: Τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε μια

πληροφορία που πρέπει ένα άτομο να απομνημονεύσει και χρησιποιώντας την

θα αποκτήσει πρόσβασει στο σύστημα.

1. PINs, textual password

2. γραφικά password που θα  περιγράψουμε στο πιο κάτω.

 Property-based techniques: Τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε μία μοναδική

ιδιότητα που έχει ο κάθε χρήστης.

1. Αποτύπωμα

2. ΄Ιδιδα του ματιού .

 Procession-based techniques: Τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε ένα

συγκεκριμένο αντικειμένο  που έχει στην κατοχήτου ο χρήστης.

1. Smart Cards

2. Ηλεκτρονικά διαβατήρια κ.τ.λ.

Μέχρι και τις αρχές του 2000 τα πιο συνήθη συστήματα ήταν αυτά των PINs ή των

text passwords. Πιο συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για PIN εννοούμε ένα τετραψήφιο
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αριθμό τον οποίο  ο χρήστης πρέπει να απομνημονεύει για να εισέλθει στο σύστημα.

Αυτό το σύστημα είναι το πιο διαδεδομένο ακόμα στις μέρες μας και χρησιμοποιείται

στα ΑΤΜ. Ένα εξίσου διαδεδομένο σύστημα (authentication) που το συναντάμε

περισσότερο σε sites στο Internet είναι αυτό των text passwords.Στο σύστημα αυτό  ο

χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συνδυασμό

αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Π.χ. κεφαλαία/μικρά γράμματα αριθμούς και

σύμβολα.

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η μεγάλη αύξηση στην ταχύτητα

των επεξεργαστών έκανε όλα τα συστήματα που προαναφέρθηκαν  ευάλωτα σε

διάφορες επιθέσεις και αυτό διότι οι χρήστες σπάνια διαλέγουν password που είναι

δύσκολο να το μαντέψει κάποιος και εύκολο να το απομνημονεύσουν κάτι που

φαίνεται στο άρθρο του Davies[2]. Έτσι τα password επιλέγονται με ένα από τα δύο

παρακάτω  χαρακτηριστικά:

1. Είναι πολύ εύκολα καθώς οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σαν password την

ημερομηνία γέννησης τους ή μέρος του ονόματος και του επιθέτου τους αλλά

και διότι σπάνια αλλάζουν τον προσωπικό τους κωδικό. Με αποτέλεσμα να

είναι ευάλωτα σε αυτοματοποιημένες επιθέσεις.

2. Είναι τόσο δύσκολα που είτε ξεχνιούνται εύκολα είτε οι χρήστες

καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους για να τα απομνημονεύσουν όπως να τα

καταγράφουν κάπου ή να τα μοιράζονται με άλλους αλλά και να

χρησιμοποιούν το ίδιο σε όλα τα συστήματα .

Ως επιβεβαίωση των ανωτέρω,  έρευνες όπως η [3] με δείγμα 300 πρωτοετείς

φοιτητές αποδεικνύουν text passwords με μήκος<7 είναι  πολύ ευάλωτα σε επιθέσεις

εξαντλητικής αναζήτησης.(Το 80% των κωδικών περίπου έσπασαν).

Συνοψίζοντας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα PIN και τα text password έχουν

μεγάλο έλλειμμα ασφάλειας διότι:

 Οι χρήστες επιλέγουν μικρά σε μήκος password

 Χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία όπως η ημερομηνία γέννησης

 Καταγράφουν το password ή το μοιράζονται με σκοπό να το ξεχάσουν.
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 Χρησιμοποιούν το ίδιο password σε πολλές εφαρμογές.

 Αλλάζουν σπάνια το password.

1.1. Διαδεδομένες επιθέσεις στα textual passwords

Τα textual passwords που αναφέρθησαν είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε

αυτοματοποιημένες επιθέσεις όπως:

1. Brute force attack

Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος επίθεσης. Αυτή η επίθεση στη ουσία προσπαθεί να

χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό συνδυασμό αλφαριθμητικών χαρακτήρων σαν

password. Βρίσκει πάντα το σωστό κωδικό αλλά όσο μεγαλώνει το μήκος του

password αυξάνει εκθετικά και το πλήθος των δυνατών συνδυασμών έτσι από ένα

σημείο και μετά γίνεται άχρηστη αφού για να φτάσει στη λύση απαιτείται πολύ

μεγάλο χρονικό διάστημα . Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω παράδειγμα:

Εικόνα 1. Πίνακας χρόνων εξαντλητικής αναζήτησης σε συνάρτηση με το μήκος

2. Dictionary attack

Η dictionary attack χρησιμοποιεί ένα λεξικό το οποίο εξαιτίας των περιορισμένης

ανθρώπινης μνήμης εντοπίζει το password χρησιμοποιώντας λέξεις που

χρησιμοποιούνται συχνά από τους χρήστες για να τις θυμούνται εύκολα όπως

ημερομηνίες γενεθλίων, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων κ.τ.λ. Ένα

καλοσχεδιασμένο λεξικό αποτελεί ένα ελάχιστο υποσύνολο του πλήρους θεωρητικού
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χώρου του password και σχετίζεται άμεσα με τις πιθανότητες εύρεσης του password

του χρήστη.

Π.χ. ένα μεγάλο λεξικό μπορεί ποτέ να μην καταφέρει να βρει το σωστό κωδικό ενώ

ένα μικρότερο σε μέγεθος αλλά πολύ καλύτερα σχεδιασμένο να τα καταφέρει. Αυτό

αποδεικνύεται και στο case study του Klein[4] όπου με ένα εξαιρετικά μικρό λεξικό 3

εκατομμυρίων λέξεων κατάφερε να σπάσει το 25% από ένα σύνολο 14000 κωδικών.

Σύμφωνα και με τους Van Oorschot και Thorpe[5] ένα τέτοιο λεξικό μπορεί να

προσπελαστεί πλήρως από ένα 3.2GHz Pentium 4 (σχετικά αργό επεξεργαστή στις

μέρες μας) σε μόλις 0.22 δευτερόλεπτα.



10

2. GRAPHICAL PASSWORDS

Περίπου στις αρχές του 1999 μια πληθώρα από συστήματα που χρησιμοποιούσαν

γραφικά passwords για login προτάθηκαν υποκινούμενα από την μεγαλύτερη

χρηστικότητα τους, την ευκολότερη απομνημόνευση του κωδικού αλλά και την

μεγαλύτερη αντοχή στις αυτοματοποιημένες επιθέσεις, Όπως και τα text passwords

έτσι και τα γραφικά ανήκουν στην κατηγορία των knowledge-based τεχνικών καθώς

ο χρήστης πρεπει να θυμάται μια πληροφορία σαν απόδειξη της ταυτότητας του.

Η κύρια ιδέα πίσω από τα γραφικά-οπτικά passwords είναι να αξιοποιήσουν την

ανθρώπινη μνήμη για οπτική πληροφορία, συσχετίζοντας στην ουσία τον κωδικό με

φωτογραφίες ή ζωγραφιές. Ψυχολογικές έρευνες υποστηρίζουν αυτές τις θεωρίες,

δηλαδή ότι  οι ανθρωποι αναγνωρίζουν και απομνημονεύουν καλύτερα εικόνες απ’

ότι λέξεις/γράμματα [6],[4] [7]. Η πιο ευρέως αποδεκτή θεωρία είναι αυτή του dual-

coding που αναφέρει ότι το μυαλό επεξεργάζεται αλλά και αναπαριστά ευκολότερα

τη μνήμη που σχετίζεται με εικόνες  παρά τη μνήμη μου σχετίζεται με λέξεις. Για

παράδειγμα το γράμμα ‘Χ’ μπορεί να αναπαριστά το ρωμαϊκό αριθμό 10 ή το

σύμβολο του πολλαπλασιασμού, το ακριβές νόημα συνδέεται με κάποια βαθύτερη

έννοια. Αυτή η πρόσθετη επεξεργασία  καθιστά πιο δύσκολη γνωστική διεργασία την

‘λεκτική μνήμη’.

Τα γραφικά passwords μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με νοητική εργασία

που απαιτείται σε[8]:

 Recognition (αναγνώριση): Στον χρήστη δίνεται πληροφορία και αυτός

πρέπει να αποφασίσει αν αυτή ταιριάζει με αυτή που απομνημόνευσε πριν.

 Recall (ανάκληση): Απαιτείται από το χρήστη να θυμάται πληροφορία χωρίς

συνθηματικό. (Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η αναγνώριση είναι νοητική

εργασία από την ανάκληση)

 Cued-Recall (ανάκληση με συνθηματικό): Ένα εξωτερικό ‘συνθηματικό’

παρέχεται στο χρήστη για να τον βοηθήσει να θυμηθεί την πληροφορία.

Συνοψίζοντας αφού ο χρήστης είναι σε θέση να θυμάται πιο σύνθετους γραφικούς

κωδικούς(μεγαλύτερος θεωρητικός χώρος του password) δημιουργεί πολύ πιο
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ασφαλή passwords αναγκάζοντας τους επιτιθέμενους να κατασκευάσουν μεγαλύτερα

και πολυπλοκότερα λεξικά ξοδεύοντας έτσι περισσότερο χρόνο αλλά και

καταναλώνοντας μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για να καταφέρει να φτάσει στην

επιτυχία.

2.1. Recognition-based συστήματα
Τα recognition-based συστήματα  είναι γνωστά επίσης σαν search-metric συστήματα.

Γενικά ζητούν από το χρήστη να απομνημονεύει μια σειρά από εικόνες κατά τη

διάρκεια δημιουργίας του κωδικού και έπειτα να τις αναγνωρίζουν ανάμεσα σε

φωτογραφίες δολώματα για την είσοδο στο σύστημα αντί να θυμούνται μια σειρά από

αριθμούς ή χαρακτήρες. Οι άνθρωποι έχουν εξαιρετική ικανότητα στο να

αναγνωρίζουν εικόνες που έχουν μόλις δει ακόμα και για λίγα δευτερόλεπτα. Από

πλευρά ασφάλειας δεν είναι κατάλληλοι αντικαταστάτες των textual passwords αφού

οι θεωρητικοί χώροι των passwords που δημιουργούνται είναι παρόμοιας

πληθικότητας με τα τετραψήφια ή πενταψήφια PINs. Τα πιο δημοφιλή συστήματα

χρησιμοποιούν πολλούς τύπους εικόνων με τις κυριότερες να είναι:

1. Πρόσωπα

2. Random art

3. Καθημερινά αντικείμενα

4. Εικονίδια

5. Ζώα

6. Τοπία

2.1.1. Passfaces

Το ‘Passfaces’ [9] αναπτύχθηκε από την εταιρία Real User Corporation. Οι χρήστες

καλούνται να επιλέξουν μια ομάδα από ανθρώπινα πρόσωπα όπως φαίνεται στην

αριστερή εικόνα. Κατά τη διάρκεια του Login ένα panel με υποψήφια πρόσωπα

εμφανίζεται. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το πρόσωπο του λογαριασμού του

ανάμεσα σε εικόνες δολώματα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές

μέχρι να γίνει το login. Στο αυθεντικό σύστημα η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 4

γύρους
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Εικόνα 2. Σύστημα Passfaces

(n=4) με 9 φωτογραφίες για κάθε panel (M=9). Σε κάθε panel υπάρχει μια

φωτογραφία από το λογαριασμό του χρήστη. Ο λογαριασμός κάθε χρήστη περιέχει

ακριβώς 4 φωτογραφίες.

Έτσι χρησιμοποιούνται όλες οι φωτογραφίες του λογαριασμού. Ο θεωρητικό χώρος

των password που χρησιμοποιούνται έχει πληθικότητα Μn με Μ=9 και n=4. Κατά

συνέπεια μπορούν να δημιουργηθούν 6561≈213 διαφορετικοί κωδικοί.

Η όλη ιδέα βασίστηκε στο γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να

απομνημονεύουν ευκολότερα εικόνες ανθρώπινων προσώπων από οτιδήποτε άλλη

αναπαράσταση. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι οι χρήστες επιλέγουν τις εικόνες με

ορισμένα πρότυπα (patterns) ασυναίσθητα(π.χ. φυλή, φύλο, ηλικία κ.τ.λ.), πράγμα

που έχει σαν αποτέλεσμα οι κωδικοί που δημιουργούνται να είναι προβλέψιμοι.

Σε μία έρευνα με 77 χρήστες ο Valentine [10] βρήκε ότι οι άνθρωποι γενικά

θυμούνται τους κωδικούς τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα με ποσοστά επιτυχίας

στο login μεταξύ του 72% και 100%. Ο Davis [11] διεξήγαγε μια έρευνα 16

βδομάδων όπου η μαθητές χρησιμοποίησαν 2 συστήματα γραφικών κωδικών το

Passfaces και το Story(αναλύεται λίγο πιο κάτω)και βρήκαν ότι οι χρήστες επιλέγουν

αρκετά προβλέψιμους κωδικούς που μπορούν να παραβιαστούν από τους

επιτιθέμενους με λίγη προσπάθεια.  Καμία από τις ανωτέρω έρευνες δεν αναφέρουν

το χρόνο που απαιτείται για την δημιουργία του κωδικού. Σύμφωνα με την

ιστοσελίδα τις εταιρίας που έχει αναπτύξει το Passfaces αναφέρεται ότι για τη
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δημιουργία του κωδικού απαιτούνται 3 με 5 λεπτά για ένα panel 9 φωτογραφιών και

5 γύρων.

Συγκρίνοντας τους κινδύνους  που δημιουργούνται για shoulder-surfing(θα

περιγραφούν αναλυτικότερα πιο κάτω) επιθέσεις ανάμεσα στο Passfaces και στα

PINs σε μια έρευνα εργαστηρίου ο Tari [12] βρήκε ότι αν στο Passfaces

χρησιμοποιηθεί πληκτρολόγιο για την είσοδο του κωδικού αντί του ποντικιού είναι

πολύ λιγότερο ευάλωτο σε αυτού του είδους τις επιθέσεις σε σχέση με τα text

passwords ή τα PINs. Επιπροσθέτως, με την χρήση πληκτρολογίου  το Passfaces είναι

πολύ ανθεκτικότερο απέναντι και στις malware attacks καθώς απαιτείται ένα

keystroke logger και ένα λογισμικό screen scraping για να μπορέσει ο επιτιθέμενος

να πάρει την πληροφορία για να σπάσει τον κωδικό.

2.1.2. Story

Το Story προτάθηκε από τους Davis, Monrose,

και Reiter[11] και είναι παρόμοιο με το σύστημα

Passfaces. Ο χρήστης πρώτα επιλέγει μια

ακολουθία από φωτογραφίες για τον

χαρτοφυλάκιό του. Στη συνέχεια προβάλλεται

στο χρήστη ένα panel εικόνων και αυτός πρέπει

να αναγνωρίσει τις εικόνες του ανάμεσα σε

άλλες που χρησιμοποιούνται ως δολώματα. Με

αυτό τον τρόπο γίνεται LOGIN. Το σημαντικό

είναι ότι ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τις

φωτογραφίες με την σωστή σειρά. Για να γίνεται

καλύτερα η απομνημόνευση του κωδικού που

δημιουργείται , προτείνεται στο χρήστη να

δημιουργεί μια ιστορία με τις εικόνες που

επιλέγει, καθώς το story περιέχει πολλές

κατηγορίες εικόνων όπως ζώα αυτοκίνητα

φαγητά φύση παιδιά, κ.τ.λ.

Το  πλήθος των δυνατών κωδικών σε ένα panel με 9 φωτογραφίες από τις οποίες οι 4

ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη είναι  9*8*7*6=3024≈212, αριθμός αρκετά
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μικρότερος ακόμα και από τα PINs αφού εκεί έχουμε 10000 διαφορετικές

περιπτώσεις κωδικών.

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για το story χρησιμοποιούν σαν μέτρο

σύγκρισης το Passfaces. Οι δημιουργοί  του βρήκαν ότι οι κωδικοί που επιλέγουν οι

χρήστες γενικά  ποικίλουν αλλά εξακολουθούν να ανήκουν σε πρότυπα(patterns)

όπως το φύλο. Παράλληλα οι χρήστες αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες στο

login(≈85% ποσοστό επιτυχίας) με πιο συχνό σφάλμα να είναι η λάθος σειρά των

εικόνων. Έρευνες έδειξαν ότι η δημιουργία μιας ιστορίας δεν βοήθησε τελικά τους

χρήστες να φτιάξουν έναν ευκολομνημόνευτο κωδικό εν αντιθέσει με τις απόψεις των

δημιουργών του story.

2.1.3. Déjà vu

Οι Dhamija και Perrig [13] ανέπτυξαν ένα άλλο σύστημα γραφικής πιστοποίησης

χρήστη το οποίο ονομάστηκε ‘Déjà vu’. Σε αυτό το σύστημα ο χρήστης επιλέγει και

απομνημονεύει ένα υποσύνολο εικόνων τύπου ‘random art’ από ένα μεγάλο δείγμα

για το χαρτοφυλάκιό του. Για να κάνει login ο χρήστης πρέπει να αναγνωρίσει τις

φωτογραφίες που διάλεξε κατά την δημιουργία του χαρτοφυλακίου του ανάμεσα από

παραπλανητικές φωτογραφίες-‘δολώματα’

Η εφαρμογή διαθέτει ένα panel με Ν εικόνες Μ από τις οποίες ανήκουν στο

χαρτοφυλάκιο. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει όσες από τις εικόνες  ανήκουν στο

λογαριασμό που είχε δημιουργήσει στην αρχή

και βρίσκονται ανάμεσα στις Μ του panel. Η

είσοδος στο σύστημα γίνεται με επιτυχία αφού

επιλέξει και τις Ν ανεξαρτήτως σειράς.

Άξιο αναφοράς σε αυτή την εφαρμογή είναι ο

τύπος των εικόνων. Όπως αναφέρθηκε και πιο

πριν οι φωτογραφίες στο σύστημα βασίζονται

στο ‘Random Art’ ιδέα του Andrej Bauer με

βάση την οποία δημιουργούνται οι τυχαίες

αφηρημένης τέχνης εικόνες. Ο χρήστης

επιλέγει από μια βάση τις εικόνες του χαρτοφυλακίου του και έπειτα το σύστημα
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δίνει σε μία διαδικασία ένα αρχικό seed από το οποίο με μία μαθηματική

συνάρτηση(που καθορίζει το χρώμα των Pixels) παράγονται με τυχαίο τρόπο οι

παραπλανητικές εικόνες-δολώματα τύπου ‘Random Art’.

Ο θεωρητικός χώρος των κωδικών είναι οι συνδυασμοί Μ όπου Ν  όλες οι εικόνες

του panel και Μ οι εικόνες του χαρτοφυλακίου του χρήστη. Για παράδειγμα αν Ν=25

και Μ=5 τότε έχουμε =53130≈216 διαφορετικούς κωδικούς αρκετά καλύτερο

από τα PINs.

Αν και δεν υπάρχουν πολλές έρευνες, υποστηρίζεται ότι το Déjà vu είναι ιδιαίτερα

ανθεκτικό στις επιθέσεις με λεξικά διότι είναι δύσκολο στους χρήστες να

περιγράψουν τις εικόνες που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους αλλά και γιατί υπάρχουν

διαφορετικές περιγραφές από αυτούς που επέλεξαν τις φωτογραφίες. Παρομοίως

πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τις εικόνες ενός χρήστη ακόμα και να

τον γνωρίζει αρκετά. Ωστόσο, άλλα χαρακτηριστικά όπως το χρώμα μπορεί εν μέρει

να προδώσουν την επιλογή του χρήστη. Όλα αυτά κάνουν το Déjà vu αρκετά πιο

ισχυρό σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα στις επιθέσεις social engineering.

2.1.4. Cognitive Authentication scheme

Ο Weinshall [14] πρότεινε το

Cognitive Authentication με σκοπό να

παρέχει ασφάλεια απέναντι στις

επιθέσεις spyware και shoulder-

surfing. Στην εφαρμογή ο χρήστης

χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο και όχι

ποντίκι ενώ και σε αυτό το σύστημα

πρέπει να αναγνωρίσει τις εικόνες που

επέλεξε για το χαρτοφυλάκιο του. Η

διαδικασία του login έχει ένα

υπολογιστικό μονοπάτι: μέσα από ένα panel εικόνων, βασίζεται στις εικόνες που

ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη. Ξεκινώντας από το πάνω αριστερό μέρος, ο

χρήστης κάνει τις ακόλουθες κινήσεις:

1. Κίνηση προς τα κάτω αν βρίσκεται πάνω σε εικόνα από το χαρτοφυλάκιο του
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2. Κίνηση προς τα δεξιά σε κάθε άλλη περίπτωση

Φτάνοντας στη δεξιά στήλη του panel ή στην κάτω άκρη προσδιορίζει την αντίστοιχη

ετικέτα για την γραμμή και τη στήλη που κατέληξε. Μια multiple-choice ερώτηση

προβάλετε, η οποία συμπεριλαμβάνει την ετικέτα για το σωστό τελικό σημείο του

μονοπατιού που σχηματίζεται. Ο χρήστης επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία για

αρκετούς γύρους σε  διαφορετικό panel κάθε φορά. Μετά από κάθε  γύρο το σύστημα

υπολογίζει μια συσσωρευτική πιθανότητα ότι η σωστή απάντηση δεν δόθηκε  στην

τύχη. Όταν η πιθανότητα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο κατώφλι, το login πετυχαίνει.

Η διαδικασία αυτή παρέχει μια ανοχή στα πιθανά λάθη του χρήστη. Αν το κατώφλι

δεν ξεπεραστεί σε συγκεκριμένο αριθμό βημάτων το login αποτυγχάνει.

Το σύστημα παρέχει στο χρήστη ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό

(περίπου 100) τυχαία επιλεγμένων εικόνων και εκτεταμένη εκπαίδευση  για να το

απομνημονεύσουν. Δεν υπάρχουν έρευνες που να αναφέρουν χρόνους για την φάση

της εκπαίδευσης. Ο μέσος χρόνος login είναι 1.5 με 3 λεπτά. Σε μια έρευνα με 9

συμμετέχοντες παρατηρήθηκε 95% επιτυχία  στη διαδικασία του login, με τους

χρήστες να  χρησιμοποιούν το σύστημα για περισσότερο από 10 βδομάδες. Ωστόσο ο

κύριος ισχυρισμός ότι το σύστημα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό απέναντι στις επιθέσεις

shoulder surfing αποδείχτηκε  μετά από έρευνες λανθασμένος. Ο αριθμός των

διαφορετικών κωδικών από την οπτική του χρήστη είναι οι συνδυασμοί . N είναι

ο αριθμός των φωτογραφιών στο panel, Μ ο αριθμός των εικόνων που περιέχει το

χαρτοφυλάκιο και προβάλλονται στο panel. Π.χ. αν Ν=80 και Μ=30 μας δίνει

=273 passwords. Ωστόσο ο πλεονασμός με τον οποίο κωδικοποιούνται οι εικόνες

του χαρτοφυλακίου του χρήστη με ετικέτες σε γραμμές και στήλες, προφανώς

καταλήγει σε μια ‘πολλά σε ένα’ απεικόνιση των ομάδων των εικόνων πάνω στους

κωδικούς του συστήματος μειώνοντας έτσι το θεωρητικό χώρο των κωδικών. Για

παράδειγμα για ακριβώς 5 γύρους και 4 διαφορετικές πολλαπλής επιλογής

απαντήσεις υπάρχουν 45=210 διαφορετικοί κωδικοί. Επιθέσεις λεξικών αλλά και

προσωποποιημένες επιθέσεις δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα απέναντι στις επιθέσεις

εξαντλητικής αναζήτησης εξαιτίας της τυχαίας ανάθεσης των εικόνων. Μοιάζει

απίθανο να περιγράψουμε με λέξεις αρκετή πληροφορία ώστε ο επιτιθέμενος να

καταλάβει το password, κάνοντας έτσι  τις επιθέσεις social engineering απίθανες.
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2.1.5. Άλλα recognition based συστήματα
Άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο δημοφιλή recognition-based συστήματα έχουν

προταθεί, με παρόμοια χρηστικότητα και ασφάλεια όπως τα ανωτέρω συστήματα.

Το σύστημα VIP [21]διαθέτει ένα panel με εικόνες στο οποίο  οι χρήστες πρέπει να

διαλέξουν τις εικόνες ανάμεσα σε παραπλανητικές. Προσωπικές ρυθμίσεις

επιτρέπουν διαφορετικό αριθμό γύρων ή ακολουθίες εικόνων.

Στο Photographic Authentication [15]οι χρήστες παρέχουν στο σύστημα το δικό

τους σετ ψηφιακών φωτογραφιών και θα πρέπει  να τις αναγνωρίσουν μεταξύ

‘δολωμάτων’(παραπλανητικών φωτογραφιών), με panel των τεσσάρων εικόνων και

10 για γύρους. Οι φωτογραφίες δολώματα επιλέγονται τυχαία από τα χαρτοφυλάκια

άλλων χρηστών.

Το Use Your illusion [16] επίσης βάζει τον χρήστη να δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο

με εικόνες που προέρχονται από τα panel με τα δολώματα και στη συνέχεια οι

επιλεγμένες φωτογραφίες παραμορφώνονται και αποθηκεύονται μετά την επιλογή. Η

κεντρική ιδέα είναι ότι νόμιμος χρήστης του συστήματος μπορεί να αναγνωρίσει τις

εικόνες που επέλεξε ακόμα και παραμορφωμένες, ενώ η παραμόρφωση εμποδίζει

επίδοξους επιτιθέμενους. Η παραμόρφωση χρησιμοποιείται με σκοπό να αποτρέψει

τις επιθέσεις social engineering και shoulder surfing.

Στο Convex Hull Click Scheme [17]

ο χρήστης όπως και σε πολλά από τα

προηγούμενα επιλέγει και

απομνημονεύει ένα χαρτοφυλάκιο με

εικόνες και πρέπει να τις αναγνωρίσει

ανάμεσα σε παραπλανητικές εικόνες

για αρκετούς γύρους. Οι εικόνες είναι

αρκετές δωδεκάδες μικρά εικονίδια

τυχαία τοποθετημένα στην οθόνη.

Κάθε panel περιέχει τουλάχιστο 3 εικονίδια από το χαρτοφυλάκιο του χρήστη. Ο

χρήστης πρέπει να τα εντοπίσει και να φτιάξει το τρίγωνο που δημιουργούν κάνοντας

έπειτα click οπουδήποτε μέσα στο τρίγωνο. Αυτό το σχέδιο έχει σκοπό να
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προστατέψει  το σύστημα από τις επιθέσεις shoulder surfing, αλλά έχει ως συνέπια να

απαιτείται αρκετός χρόνος για να γίνει το login.

Ο Bicakci πρότεινε τα συστήματα GPI (Graphical Password with Icons) και GPIS

(Graphical Password with Icons suggested by the System)[18]. Ο χρήστης κάνει login

διαλέγοντας 6 εικονίδια με σειρά από ένα panel με 150 εικονίδια. Ο θεωρητικός

χώρος των κωδικών είναι 243 παρόμοιος με τα περισσότερα cued-recall schemes. Το

GPI επιτρέπει τους χρήστες να επιλέγουν 6 εικονίδια για κωδικό. Στο GPIS ο κωδικός

προτείνεται στην ουσία στο χρήστη από το σύστημα αλλά αυτός μπορεί να τον

αλλάξει αρκετά μέχρι να βρει έναν αποδεκτό κωδικό μειώνοντας (αλλά όχι

εξαλείφοντας) τα προβλήματα που προκύπτουν όπως και σε άλλα συστήματα που

χρησιμοποιούν εικόνες από την προσωπική επιλογή του χρήστη.

Ο Renauld [19] έκανε μια έρευνα συγκρίνοντας  διαφορετικούς τύπους συστημάτων

εστιάζοντας στην εμπλοκή του χρήστη στη επιλογή του χαρτοφυλακίου. Οι χρήστες

μπορούσαν να επιλέξουν εικόνες από ένα φωτογραφικό αρχείο ή να πάρουν τις δικές

τους φωτογραφίες, ή ακόμα να δημιουργήσουν μόνοι τους πρόχειρες ζωγραφιές

μετατρέποντας τες σε JPEG. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική αύξηση στο

ποσοστό των επιτυχημένων login όταν τα χαρτοφυλάκια των χρηστών περιείχαν

πρόχειρες ζωγραφιές σχεδιασμένες από τους ίδιους αντί οποιουδήποτε άλλου τύπου

εικόνες. Η βελτίωση στην απομνημόνευση του κωδικού ωστόσο έχει σαν συνέπεια να

αυξηθεί  ο κίνδυνος για προσωποποιημένες επιθέσεις εάν ο επιτιθέμενος γνωρίζει το

γραφικό χαρακτήρα ή μπορεί να αναγνωρίσει την ταυτότητα του χρήστη μέσω των

ζωγραφιών.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό σε αυτά τα recognition-based συστήματα είναι ότι

συμβιβάζονται μεταξύ του μεγέθους του θεωρητικού χώρου των κωδικών και τις

χρηστικότητας σε σχέση με την ικανότητα απομνημόνευσης και του χρόνου για login.

Δηλαδή ,με άλλα λόγια, θυσιάζουν ένα κομμάτι από την ασφάλεια μειώνοντας το

πλήθος των δυνατών κωδικών που μπορούν να δημιουργηθούν αλλά και την

χρηστικότητα προς όφελος της εύκολης απομνημόνευσης του password αλλά και για

να κάνουν πιο σύντομο το χρόνο που απαιτείται για login. Όπως προαναφέρθηκε, τα

περισσότερα συστήματα έχουν θεωρητικό χώρο κωδικών παρόμοιο με τα τετραψήφια

PINs και παρά τα εύχρηστα περιβάλλοντα που διαθέτουν δεν μπορούν να

αντικαταστήσουν τα text passwords.
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2.2. Συστήματα Cued-Recall

Τα συστήματα Cued-Recall απαιτούν από το χρήστη να θυμάται και επικεντρώνεται

σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στο χρήστη

να μειώνει την νοητική προσπάθεια που κάνει για να απομνημονεύσει ένα password

και κάνει  την διαδικασία ευκολότερη από την απλή ανάκληση(recall). Τέτοια

συστήματα ονομάζονται επίσης loci-metric καθώς στηρίζονται στην αναγνώριση

συγκεκριμένων περιοχών. Η νοητική εργασία διαφέρει από την απλή αναγνώριση

μιας εικόνας ολόκληρης(όπως στα recognition-based συστήματα που περιγράφηκαν

πιο πάνω). Οι Hollingworth και Hederson έδειξαν ότι οι άνθρωποι συγκρατούν με

ακρίβεια και λεπτομέρεια οπτικές εικόνες αντικειμένων τα οποία παρατήρησαν πριν

σε οπτικές σκηνές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι χρήστες ίσως είναι ικανοί να θυμούνται

με ακρίβεια συγκεκριμένα  μέρη μιας εικόνας σαν προσωπικό κωδικό εάν αρχικά

εστιάσουν σε αυτά. Σε  ένα ιδεατό σύστημα το συνθηματικό(cue) κατά τη διάρκεια

του login είναι χρήσιμο μόνο για τους νόμιμους χρήστες(και όχι στους επιτιθέμενους

που προσπαθούν να μαντέψουν τον κωδικό)?

Τα Cued-Recall γραφικά συστήματα χρονολογούνται από την ευρεσιτεχνία του

Blonder. Με το PassPoints, τoν διάδοχο όλων αυτών τον συστημάτων ξεκίνησε μια

έρευνα στην υποκλάση των cued-recall συστημάτων  γνωστή και ως click-based

graphical passwords.

Τα συστήματα που περιγράφονται πιο κάτω είναι ιδιαίτερα ευπαθή στης επιθέσεις

shoulder-surfing, malware αλλά και στις ΜΙΤΜ phishing επιθέσεις(όπως τα

recognition-based). Για να σπάσεις έναν κωδικό που έχει δημιουργηθεί με σύστημα

click-based χρησιμοποιώντας κακόβουλο λογισμικό, ένα mouse-logger ίσως αρκεί

εάν ο επιτιθέμενος μπορεί να αποφασίσει για την θέση της εικόνας στην οθόνη.

Διαφορετικά ένα screen-scraper είναι απαραίτητο για να αναγνωρίζει τη θέση της

εικόνας. Επιπλέον, μια επίθεση shoulder-surfing μπορεί να αποκαλύψει και με την

πρώτη προσπάθεια τον κωδικό του χρήστη αν η οθόνη στην οποία τοποθετεί τον

κωδικό ο χρήστη είναι ορατή σε κάποια κάμερα ή ‘άλλο άτομο’.
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2.2.1. PassPoints

Το PassPoints [20] και οι

παραλλαγές του κυριαρχούν στην

βιβλιογραφία για τα cued-recall

συστήματα  γραφικών κωδικών. Ο

κωδικός σχηματίζεται από την

ακολουθία 5, οποιοδήποτε 5

σημείων (n=5) κάνει click ο

χρήστης, σε μια εικόνα που

παρέχεται από το σύστημα όπως

στην εικόνα δίπλα. Ο χρήστης επιλέγει τα σημεία κάνοντας click πάνω στην εικόνα

με ένα ποντίκι. Η σειρά που επιλέχτηκαν παίζει ρόλο αφού κατά τη διαδικασία του

login εκτός από τα σημεία(πρέπει να είναι αρκετά ακριβής ώστε να μην βγει εκτός

της ανοχής που ορίζεται από το σύστημα) θα πρέπει να θυμάται και την σειρά με την

όποια τα επέλεξε. Η εικόνα παίζει το ρόλο του συνθηματικού για να μπορέσει να

ανακαλέσει στη μνήμη του τα επιλεγμένα σημεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι

το βέλτιστο σενάριο cued-recall συστήματος αφού ο χρήστης λαμβάνει μόνο ένα

συνθηματικό και πρέπει να ανακαλεί 5 ‘κομμάτια’ πληροφορίας αλλά και με τη

σωστή σειρά. Με την κλασσική παραμετροποίηση(αριθμός σημείων που επιλέγονται,

ανοχή γύρω από τα σημεία) το σύστημα έχει θεωρητικό χώρο κωδικών περίπου 243

αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αν μεγαλώσει το n(n>5) και αν μικρύνει η ανοχή

γύρω από τα σημεία, με σημαντικές επιπτώσεις όμως στην χρηστικότητα του

συστήματος.

Μια σημαντική λεπτομέρεια της εφαρμογής είναι ο τύπος της διακριτοποίησης που

χρησιμοποιείται. Αυτό σχετίζεται με το πώς το σύστημα αποφασίζει αν τα δοθέντα

είναι αποδεκτά κοντά στα αρχικά που είχε επιλέξει ο χρήστης και επηρεάζει στο κατά

πόσο οι κωδικοί που αποθηκεύονται στο σύστημα για επαλήθευση μπορούν να γίνουν

hash. Οι εναλλακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι εξής[22],[23],[24]:

a. Robust Discretization(στιβαρή διακριτοποίηση)

b. Centered Discretization(κεντρική διακριτοποίηση)

c. Optimal Discretization(βέλτιστη διακριτοποίηση)
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Ο Kirovski [25] προτείνει πως η διακριτοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί

χρησιμοποιώντας τα πολύγωνα Voronoi και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της

εικόνας τοποθετώντας στο κέντρο του κάθε πολυγώνου τα σημεία στα οποία έχει

κάνει click ο χρήστης.

Ο Wiedenbeck διεξήγαγε τρεις εργαστηριακές έρευνες πάνω στο PassPoints. Για τη

δημιουργία του κωδικού ο κάθε χρήστης έκανε κατά μέσο όρο 64 δευτερόλεπτα και

171 επιπλέον για εκπαίδευση ώστε να τον απομνημονεύσει. Η διαδικασία του login

διήρκεσε 9 με 19 δευτερόλεπτα περίπου με τα ποσοστά επιτυχίας να ποικίλουν

μεταξύ του 55%-90% με τους χρήστες να ξανακάνουν login σε διαφορετικά χρονικά

διαστήματα. Οι επιδόσεις των χρηστών ήταν παρόμοιες και στις 4 εικόνες που

δοκιμάστηκαν. Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι η καταλληλότερη ανοχή στα σημεία

που επιλέγει ο χρήστης για να μην υπάρχουν προβλήματα χρηστικότητας, είναι

14Χ14 pixel. Μία άλλη έρευνα του Chiasson[26], έδειξε ότι η επιλογή της εικόνας

έχει σημαντικές επιπτώσεις στην χρηστικότητα. Τελευταίες αναλύσεις πάνω στην

ασφάλεια του PassPoints απέδειξαν ότι είναι αρκετά ευάλωτο στα θερμά σημεία(οι

περισσότεροι χρήστες έχουν την τάση να επιλέγουν συγκεκριμένα σημεία σε κάθε

εικόνα καθιστώντας έτσι προβλέψιμους τους κωδικούς) και σε απλά γεωμετρικά

pattern(πρότυπα) μέσα στις εικόνες. Τέλος, ο Bicakci [27] συγκρίνοντας το

PassPoints με τα textual passwords ως προς την χρηστικότητα τους, κατέληξε ότι

είναι αρκετά πιο χρηστικό καθώς  η υλοποίησή του χρησιμοποιούσε ένα ορατό

πλέγμα διαιρώντας την εικόνα σε διακριτά μέρη αντί να εφαρμόσει κάποια από τις

προαναφερθείσες μεθόδους διακριτοποίησης.

Η εμπορική έκδοση του PassPoints για Pocket-PC είναι διαθέσιμη από την visKey για

το κλείδωμα της οθόνης. Στην εφαρμογή οι χρήστες μπορούν να ορίσουν την εικόνα

που θέλουν αλλά και τον αριθμό των σημείων που θα αποτελείται ο κωδικός.

2.2.2. Άλλα cued-recall συστήματα
Το PassPoints τράβηξε την προσοχή πολλών ερευνητών με αποτέλεσμα να

προταθούν πολλά παρόμοια συστήματα.

Ο Suo[28] πρότεινε μια παραλλαγή με σκοπό να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις

shoulder-surfing. Κατά τη διάρκεια του login η εικόνα θολώνει εκτός από μία μικρή

περιοχή. Ο χρήστης πατάει το Υ (για ναι) ή Ν (για όχι) αν η είσοδος του κωδικού
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γίνεται με το πληκτρολόγιο αλλιώς κάνει το ίδιο με το ποντίκι κάνοντας δεξί ή

αριστερό click αντίστοιχα αν η μικρή περιοχή αποτελεί μέρος του κωδικού ή όχι. Η

διαδικασία επαναλαμβάνεται για 10 το  πολύ γύρους μέχρι να αναγνωρίσει ο χρήστης

τα σημεία που είχε επιλέξει. Παρατηρήθηκε  όμως ότι επειδή η διαδικασία

επαναλαμβάνεται μόνο για 10 γύρους δηλαδή ο χρήστης βλέπει μόνο 10 περιοχές της

εικόνας ο επιτιθέμενος αν παρατηρήσει λίγα login χρήστη μπορεί να βρει τον κωδικό

εύκολα.

Το Cued Click-Points(CCP) [29] είναι άλλο ένα click-based scheme που ο χρήστης

επιλέγει ένα σημείο σε από κάθε εικόνα(σύνολο 5) που προβάλλονται με

συγκεκριμένη σειρά μόνο μια φορά. Αυτή η διαδικασία παρέχει μία ένα προς ένα

απεικόνιση όσο αφορά τη σχέση συνθηματικού και πληροφορίας που απαιτείται να

ανακαλεί ο χρήστης. Στην ουσία κάθε φωτογραφία μετά  την πρώτη είναι  μια

ντετερμινιστική συνάρτηση. Οι χρήστες λαμβάνουν ένα μήνυμα αν έδωσαν

λανθασμένο σημείο κατά τη διάρκεια του login, βλέποντας μια φωτογραφία που δεν

αναγνωρίζουν. Σε αυτό το σημείο μπορούν να επανεκκινήσεων ξανά τη διαδικασία

και να διορθώσουν το λάθος. Το μήνυμα δεν μπορεί να βοηθήσει τον επιτιθέμενο που

δεν γνωρίζει την σωστή ακολουθία των εικόνων. Σε μία εργαστηριακή έρευνα του

CCP [29]οι χρήστες έκαναν επιτυχημένο login με την πρώτη φορά χωρίς κανένα

restart τις διαδικασίας σε ποσοστό 96%. Στους συμμετέχοντες πήρε περίπου 25

δευτερόλεπτα να δημιουργήσουν ένα κωδικό και 7 περίπου για να κάνουν login.

Αναλύοντας τα σημεία που επιλέγηκαν από τους χρήστες παρουσιάστηκε το ίδιο

φαινόμενο με το PassPoints. Οι επιλογές των χρηστών σχηματίζουν θερμά σημεία

στις φωτογραφίες αλλά τα απλά patterns

εξαφανίστηκαν λόγω των πολλαπλών

φωτογραφιών[30].

Το Persuasive Cued Click-Points(PCCP)

[31]είναι μια παραλλαγή του προηγούμενου

συστήματος(CCP). Σχεδιάστηκε για να

πείθει τους χρήστες να επιλέγουν πιο

τυχαίους κωδικούς. Λειτουργεί  όπως και το

CCP αλλά  κατά τη διάρκεια της

δημιουργίας του κωδικού  η εικόνα δεν
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φαίνεται εκτός από μια σχετικά μικρή τετραγωνική περιοχή, τυχαία επιλεγμένη στην

εικόνα(όπως φαίνεται στην φωτογραφία πιο πάνω). Οι χρήστες επιλέγουν, κάνουν

click μέσα σε ένα σημείο του τετραγώνου ή πατώντας το κουμπί ‘shuffle’ να

αλλάξουν θέση στο τετράγωνο μέχρι να βρουν μία περιοχή της εικόνας που να τους

ικανοποιεί και να επιλέξουν ένα διαφορετικό σημείο. Κατά τη διαδικασία του login οι

εικόνες προβάλλονται κανονικά και χωρίς κανένα περιορισμό. Κοινή πεποίθηση είναι

ότι οι χρήστες κάνουν click επιλέγοντας σημείο χωρίς να αλλάξουν το ‘ορατό

κομμάτι της εικόνας’ πατώντας το κουμπί shuffle το πολύ μια φορά. Ο τρόπος αυτός

σχεδίασης έχει σαν σκοπό  να κάνει ομοιόμορφη την κατανομή των επιλεγμένων

σημείων πάνω στη εικόνα εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο τα θερμά σημεία(hot

spots). Σε έρευνες αποδείχτηκε ότι οι χρόνοι για το login είναι παρόμοιοι με το CCP.

Οι συμμετέχοντες έκαναν κατά μέσο όρο 50 δευτερόλεπτα να δημιουργήσουν ένα

password(η αύξηση οφείλεται στο ότι ο χρήστης πατά το κουμπί shuffle μέχρι να βρει

ένα ικανοποιητική περιοχή) και 8 για να κάνουν login. Μια άλλη ερευνά[31] εντόπισε

ότι αν στο PCCP αλλάξουμε το μέγεθος των εικόνων και τον αριθμό των click-points

υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην χρηστικότητα του συστήματος. Γενικότερα

όμως  διαπιστώθηκε ότι το PCCP πετυχαίνει το στόχο του, δηλαδή να εξαλείψει

hotspots και τετριμμένα

πρότυπα(patters) στις επιλογές των

σημείων[31].

Όπως φαίνεται από τα

προαναφερθέντα, όλες οι υλοποιήσεις

των συστημάτων PassPoints,

CCP,PCCP χρησιμοποιούν ένα

αλγόριθμο διακριτοποίησης

βασιζόμενο σε πλέγματα(Grids) για να οριστούν τα click-points με βάση κάποια

ανοχή που δίνεται από το σύστημα.

Το Inkblot Authentication [32] δεν είναι απαραίτητα  ένα σύστημα γραφικής

πιστοποίησης αλλά προβάλλει εικόνες για συνθηματικά χρησιμοποιώντας όμως text

passwords για είσοδο στο σύστημα. Στη διαδικασία της δημιουργίας του κωδικού οι

χρήστες παρακολουθούν μια σειρά από τυχαία παραγόμενα ‘inkblots’ και τους

ζητείται να πληκτρολογήσουν το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της λέξης ή της

φράσης που περιγράφει το Inkblot. Τα ζευγάρια των γραμμάτων αποτελούν τον
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κωδικό. Τα inkblots προβάλλονται με ακανόνιστη σειρά σαν συνθηματικά κατά τη

διάρκεια του login και οι χρήστες πληκτρολογούν το κάθε ζευγάρι μετά από κάθε

προβολή. Φαίνεται όμως  ότι μετά από αρκετά Login οι χρήστες αρχίζουν να

απομνημονεύουν τον κωδικό τους και έτσι δεν  χρειάζονται τα Inkblots σαν

συνθηματικά. Εικοσιπέντε χρήστες σε μια εργαστηριακή έρευνα δημιούργησαν

κωδικούς από 10 inkblots. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 80% των χρηστών

πληκτρολογούν τον κωδικό σωστά μετά από μια μέρα και το 72% μετά από μια

εβδομάδα. Όσο αφορά τους παραγόμενους  κωδικούς, αυτοί είναι σχετικά δυνατοί(20

χαρακτήρες μήκος παραγόμενοι από μη αναγνωρίσιμες λέξεις),ωστόσο μερικά

γράμματα μπορεί να είναι πιο δημοφιλή από άλλα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να

δημιουργήσει πρόβλημα καθώς τα inkblots πρέπει  να είναι αρκετά αόριστα έτσι ώστε

να μην μπορέσει να αποκτήσει κάποιος πλεονέκτημα για επιθέσεις guessing.

Όμοια το Jiminy[33] είναι ένα γραφικό εργαλείο για να γίνεται ευκολότερα η

απομνημόνευση των text passwords. Στους χρήστες παρέχεται ένα πλέγμα με

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες τοποθετημένους γύρω από μια εικόνα σε χρωματιστά

πρότυπα(templates). Για να γίνει το Login ο χρήστης επιλέγει ένα πρότυπο και το

τοποθετεί στο σωστό σημείο τις οθόνης και έπειτα επιλέγει την σωστή ακολουθία

χαρακτήρων.

Οι Alsulaiman και El Saddik[34] πρότειναν ένα 3D scheme. Εκεί ο χρήστης μπορεί

να πλοηγηθεί σε ένα κόσμο 3D και να εκτελέσει διάφορες ενέργειες-κινήσεις που

μεταφράζονται σαν προσωπικός κωδικός. Όπως στους γραφικούς κωδικούς 2

διαστάσεων, το τρισδιάστατο περιβάλλον συμπεριφέρεται σαν συνθηματικό για να

παρακινήσει τους χρήστες να εκτελέσουν διάφορες κινήσεις-ενέργειες. Οι σχεδιαστές

οραματίστηκαν ότι οι χρήστες θα είχαν τη δυνατότητα να εκτελούν πολλαπλές

κινήσεις όπως να κάνουν click σε συγκεκριμένες περιοχές, να δακτυλογραφούν ή να

ζωγραφίζουν σε μία ψηφιακή επιφάνεια ή ακόμα να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον

(π.χ. ανάβοντας ένα φως). Ένα μικρό πείραμα που πραγματοποιήθηκε για  την

υλοποίηση  της ιδέας αυτής, περιείχε μια ψηφιακή gallery όπου  οι χρήστες

μπορούσαν να περπατήσουν, να επιλέξουν πίνακες, να γράψουν ένα text κωδικό σε

κάποιον από τους εικονικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που υπήρχαν στο ψηφιακό

περιβάλλον κ.τ.λ. Καμία πάντως έρευνα δεν έχει γίνει πάνω σε 3D συστήματα που να

αφορά την ασφάλεια και την χρηστικότητα καθιστώντας έτσι δύσκολη την εξαγωγή

ασφαλών συμπερασμάτων.
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Στα click-based συστήματα όπως και σε αυτά που περιγράφηκαν πριν, είναι αρκετά

δύσκολο να βρεθεί γενικά ένα ακριβές μέτρο του πραγματικού χώρου των κωδικών

καθώς αυτό επηρεάζεται σημαντικά από τις επιλογές του χρήστη.

Συνοψίζοντας, τα πρώιμα cued-recall schemes όπως το PassPoints μπορούν να

αντικαταστήσουν τα text passwords εξαιτίας του μεγάλου θεωρητικού χώρου

κωδικών που διαθέτουν αλλά και του μικρού χρόνου που απαιτείται για να κάνει

login ο χρήστης. Ωστόσο, έπειτα από ανάλυση στις επιλογές των χρηστών

αποδείχτηκε ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε θερμά σημεία αλλά και σε απλά πρότυπα.

Τα μεταγενέστερα συστήματα όπως το PCCP διευθετούν αυτά τα ζητήματα και

εισάγουν άλλα χαρακτηριστικά όπως η έμμεση ανατροφοδότηση(feedback) αλλά και

γραφικά βοηθήματα για την δημιουργία text password. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά

μπορεί να οδηγήσουν σε μια νέα γενιά συστημάτων αυθεντικοποιήσης.

2.3. Recall-based συστήματα
Τα Recall-based γραφικά συστήματα αναφέρονται και σαν συστήματα drawmetric

επειδή ο χρήστης πρέπει να ανακαλέσει στη μνήμη του και να αναπαράγει μία

ζωγραφιά για προσωπικό κωδικό. Σε αυτά τα συστήματα ο χρήστης ζωγραφίζει τον

κωδικό είτε σε ένα λευκό καμβά είτε σε ένα πλέγμα. Η ανάκληση είναι μια δύσκολη

νοητική διαδικασία επειδή ο χρήστης είναι αναγκασμένος να ανακαλεί στην μνήμη

του τον κωδικού χωρίς κάποια παρακίνηση ή συνθηματικό. Οι χρήστες μερικές φορές

επινοούν τρόπους να χρησιμοποιούν την διεπαφή(interface) σαν συνθηματικό(η

οποία όμως δεν προορίζεται για αυτόν το σκοπό) μετατρέποντας την σε μια

διαδικασία cued-recall όπου όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο συνθηματικό

παράλληλα όμως και οι επιτιθέμενοι. Τα textual passwords ανήκουν και αυτά στην

κατηγορία των recall-based συστημάτων και αποδείχτηκε ότι οι χρήστες και εδώ

χρησιμοποιούν κάποια πληροφορία σαν συνθηματικό(τις περισσότερες φορές το

όνομα το συστήματος) το οποίο συμπεριλαμβάνουμε μέσα στον κωδικό τους.

Τα γραφικά recall-based συστήματα στηρίχθηκαν στην ικανότητα των ανθρώπων να

ανακαλούν με αξιοθαύμαστο τρόπο εικόνες-ζωγραφιές ή πραγματικά αντικείμενα που

έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι αντί λέξεων. (Όμοια, όπως και στα recognition-based

συστήματα). Η υπεροχή στην ανάκληση αντικειμένων-ζωγραφιών αντί λέξεων για
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σύντομα χρονικά διαστήματα έχει αποδειχτεί σε πειράματα. Ο Calkins έδειξε ότι η

ανάκληση λέξεων και κατ’ επέκταση λεκτικών(textual) κωδικών φθίνει στο 50% μετά

από χρονικό διάστημα 72 ωρών ενώ η ανάκληση εικόνων-αντικειμένων μόλις κατά

20% για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ένας μεγάλος αριθμός ζητημάτων ασφάλειας είναι κοινά στα περισσότερα recall-

based, αφού τα συστήματα αυτά μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά είναι

αρκετά ευαίσθητα στις επιθέσεις shoulder-surfing, γεγονός που συμβαίνει για

διάφορους  λογούς. Αρχικά η ζωγραφιά είναι ορατή στην οθόνη κατά τη διάρκεια του

login έτσι αρκεί στον επιτιθέμενο μόνο μια παρατήρηση ή καταγραφή της

διαδικασίας για να αναγνωρίσει τον ολόκληρο τον κωδικό. Οι επιθέσεις social

engineering είναι εξίσου αποτελεσματικές καθώς οι χρήστες έχουν την τάση να

περιγράφουν την διαδρομή της ζωγραφιάς αλλά να δείχνουν με σκίτσα σε άλλους τον

κωδικό που έχουν σχηματίσει. Οι επιθέσεις phishing εφαρμόζονται σε websites όπου

ο επιτιθέμενος μπορεί να αντιγράψει την σελίδα του login μια νόμιμης ιστοσελίδας

συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής που ζωγραφίζεται-σχηματίζεται ο κωδικός

και όταν εισάγεται ο προσωπικός κωδικός ο επιτιθέμενος έχει την δυνατότητα να τον

χρησιμοποιήσει και αυτός. Τα συστήματα αυτά είναι εξίσου ευπαθή στις επιθέσεις

malware. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα εργαλείο υποκλοπής στιμιοτύπων οθόνης

screen-scraper και ένας καταγραφέας κίνησης ποντικιού(mouse-logger) για να

αναγνωρίσει ο επιτιθέμενος τη θέση του κωδικού στην οθόνη αλλά και τον κωδικό

του χρήστη.

Στα τυπικά recall-based συστήματα ο χρήστης επιλέγει μόνος του τον κωδικό που

θέλει να έχει. Έτσι μια προσωποποιημένη επίθεση είναι πιο επιτυχημένη από γενικές

επιθέσεις επομένως  κάποιος που γνωρίζει τον χρήστη έχει μεγαλύτερη πιθανότητα

να μαντέψει τον κωδικό του. Πολλές φορές για παράδειγμα οι χρήστες μπορεί να

επιλέγουν να ζωγραφίζουν τα αρχικά από τα ονόματά τους.
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2.3.1. Draw-A-Secret (DAS)

Το DAS [35] ήταν το πρώτο recall-based σύστημα

γραφικών κωδικών που προτάθηκε από τους Jermyn,

Mayer, Monrose, Reiter και Rubin και όπως

μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε το όνομα του

προκύπτει από το σχεδιασμό ενός μυστικού γραφικού

κωδικού. Ο κωδικός είναι μια απλή ζωγραφισμένη

εικόνα από το χρήστη σε ένα ορθογώνιο πλέγμα

GxG. Κάθε κελί στο πλέγμα ορίζεται από διακριτές ορθογώνιες συντεταγμένες (x ,y)∈ [1..G] x [1..G]. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2 ο χρήστης θα πρέπει να

δημιουργήσει τον κωδικό του σχεδιάζοντας σε ένα πλέγμα 4x4 μια οι περισσότερες

γραμμές ενώ κατά τη διαδικασία εισόδου θα πρέπει να τις ξανασχεδιάσει με την ίδια

φορά αλλά και με την ίδια σειρά. Για το λόγο αυτό το τελικό σχέδιο απεικονίζεται σε

μία ακολουθία συντεταγμένων στις δύο διαστάσεις,

δημιουργώντας μία λίστα με τις συντεταγμένες των

κελιών από τα οποία περνά η γραμμή με τη σωστή

σειρά συμπεριλαμβάνοντας και τα pen-up events κάθε

φορά που ο χρήστης σηκώνει το μολύβι του και ξεκινά

μια καινούρια  γραμμή από το ίδιο ή από άλλο σημείο.

Για παράδειγμα ακολουθία συντεταγμένων της

ζωγραφιάς στην εικόνα 2 είναι:

(2,2),(3,2),(3,3),(2,3),(2,2),(2,1),(5,5)

Όπου το σημείο (5,5) αντιστοιχεί σε ένα pen-up. Εάν υπήρχε μια δεύτερη γραμμή στο

παράδειγμα τότε η ακολουθία της θα συνέχισε μετά το pen-up. Με αυτό τον τρόπο

διαιρούμε το χώρο των πιθανών ζωγραφιών σε ισοδύναμες κλάσεις. Δύο ζωγραφιές

θα ονομάζονται ισοδύναμες αν έχουν την ίδια κωδικοποίηση ή με αλλά λόγια εάν

έχουν την ίδια ακολουθία συντεταγμένων στο πλέγμα αλλά και τα ίδια ακριβώς pen-

up.

Ορίζεται σαν γείτονας Ν(x,y), ενός κελιού με συντεταγμένες (x,y) είναι το υποσύνολο

του συνόλου των κελιών{(x-1,y), (x+1,y), (x,y-1), (x,y+1)} των οποίων τα στοιχεία

ανήκουν στο πλέγμα. Ενώ μια γραμμή είναι μια ακολουθία κελίων {ci} όπου ci∈ Nci-1

και τα οποία δεν περιέχουν pen-up event. Ο προσωπικός κωδικός ορίζεται σαν μια
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ακολουθία  γραμμών που χωρίζονται από pen-up events. Το μήκος μιας γραμμής

είναι ο συνολικός αριθμός ζευγών των συντεταγμένων που περιέχει, ενώ το συνολικό

μήκος του κωδικού είναι το άθροισμα των μηκών των γραμμών(εκτός του ζευγών

που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουμε το pen-up event. Π.χ. ο κωδικός (1,2),(1,3)

pen-up (4,3),(4,4),(4,5) pen-up (2,3),(3,3) pen-up. Αποτελείται από τρεις γραμμές

μήκους 2,3,2 αντίστοιχα η κάθε μία ενώ ο κωδικός έχει συνολικό μήκος 7.

Για να κάνει ο χρήστης login η ζωγραφιά του πρέπει να ανήκει στην ίδια ισοδύναμη

κλάση με αυτή που είχε δημιουργήσει αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν

χρειάζεται να επαναλάβει ακριβώς το την ίδια ζωγραφιά-κωδικό αλλά να περάσει τις

γραμμές από τις οποίες αποτελείται ο κωδικός από τα ίδια κελία κάνοντας ακριβώς τα

ίδια pen-up events. Γενικότερα αυτό δίνει μία ανοχή όταν ακούσια διαφέρει για λίγο

ο κωδικός από τον αρχικό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην κάτω εικόνα

όπου ο χρήστης σχεδιάζει τέσσερις εντελώς διαφορετικές ζωγραφιές αλλά με την ίδια

κωδικοποίηση.

Εικόνα 3. Ένα προς πολλά απεικόνιση κωδικοποίησης ως προς τα σχέδια.

Ωστόσο δυσκολίες μπορεί να παρουσιαστούν όταν οι γραμμές του σχεδίου που

ζωγραφίζει ο χρήστης διέρχονται πολύ κοντά από τις γραμμές του πλέγματος με

αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρος όταν καλείται να ξανασχεδιάσει τον κωδικό από

ποια κελιά έχει περάσει αλλά και όταν σχεδιάζει στα σημεία που διασταυρώνονται οι

γραμμές του πλέγματος
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Υπάρχουν δύο τρόποι επίλυσης

αυτού του προβλήματος.

1. Ο χρήστης να μπορεί να δει

εσωτερική αναπαράσταση

ώστε να μπορεί να θυμάται

με ακρίβεια από ποια κελιά

πέρασε ο κωδικός του.

2. Ο σύστημα να απορρίπτει τους κωδικούς που κάποια σημεία τους

σχεδιάζονται πολύ κοντά στις γραμμές των κελιών.

Στη εικόνα πιο κάτω παρατηρούμε την εσωτερική αναπαράσταση, το bit string που

δημιουργείται και μια αποτυχημένη απόπειρα login.

Εικόνα 4. Εσωτερική αναπαράσταση ενώ κωδικού

Πολύ σημαντικό στην εικόνα είναι ότι το bit string που δημιουργείται δεν

αποθηκεύεται. Αντίθετα περνά από μια μονόδρομη hash συνάρτηση και το

αποτέλεσμά της αποθηκεύεται τελικά στον server. Έτσι όταν ο χρήστης προσπαθήσει

να  κάνει Login στο σύστημα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να

σχεδιάσει τον κωδικό που είχε επιλέξει. Έπειτα καλείται η ίδια συνάρτηση και

εφαρμόζεται στο καινούργιο bit string. Τέλος γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στα δύο bit

strings και αν είναι ίδια του επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα. Ο λόγος που

γίνεται αυτή η διαδικασία είναι για να προστατέψει τους προσωπικούς κωδικούς των
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χρηστών καθώς λόγω της μονόδρομης hash συνάρτησης ακόμα και να αποκτήσει

κάποιος πρόσβαση παράνομα στο σύστημα δεν θα μπορέσει να υπολογίσει τα αρχικά

σχέδια των χρηστών.

Θεωρητικός Χώρος των passwords

Για να υπολογίσουμε το θεωρητικό πλήθος των κωδικών  που μπορούν να

δημιουργηθούν στο DAS θεωρήσαμε ένα μέγιστο μήκος ενός κωδικού. Με άλλα

λόγια υποθέσαμε ότι η πιθανότητα να δημιουργήσει ο χρήστης κωδικό με μήκος

μεγαλύτερο από το όριο που έχουμε θέσει είναι 0. Έτσι ώστε να μετρήσουμε ένα

υποσύνολο από το άπειρο σύνολο των κωδικών που μπορούν να σχεδιαστούν. Αρχικά

υπολογίζουμε το μέγεθος του χώρου των κωδικών Π(LMAX,G) στο πλέγμα GxG με

LMAX να είναι το μέγιστο μήκος των κωδικών. Για να ορίσουμε το θεωρητικό πλήθος

των κωδικών χρειαζόμαστε τις ακόλουθες αναδρομικές σχέσεις [35].

Το Π ορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των κωδικών P(L,G) μήκους ίσον με L, με:

1) Άρα Π(LMAX,G)=
max

1

( , )
L

L
P L G




Έπειτα το P(L,G) ορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των μολυβιών Ν(l,G) συνολικού

μήκους ίσον με l:

2) Άρα P (L, G) =
1

( , ) ( , )
l L

l
P L l G N l G







Θέτοντας ως αρχική συνθήκη ότι στην αναδρομική σχέση την P(0,G)=1 αλλά και ότι

το L≥l καθώς κάθε μολυβιά μήκους l μπορεί να περιέχεται σε ένα μεγαλύτερο κωδικό

μήκους L.

Ο αριθμός Ν(l,G) ορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των μολυβιών n(x,y,l,G) με μήκος

ίσο με l που τελειώνουν στο (x,y) κελί στο πλέγμα GxG:

3) Άρα Ν(l,G) =
( , ) [1.. ] [1.. ]

( , , , )
x y G x G

n x y l G



Η συνάρτηση n χρησιμοποιεί την ακόλουθη αναδρομή:
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4) n(x,y, l,G) = n(x-1,y, l -1,G) + n(x+1,y, l -1,G) + n(x,y-1, l -1,G) + n(x,y+1, l -

1,G).

Με αρχική συνθήκη την n(x,y,1,G)=1 και οριακές συνθήκες τις:

( , ) [1.. ] [1.. ] ( , , , ) 0x y G G n x y l G    

Με άλλα λόγια κάθε μολυβιά εκτός πλέγματος ισούται με 0. Τοποθετώντας τις

σχέσεις (2),(3),(4) στην (1) έχω για τελικό αναδρομικό τύπο τον εξής:

1 1 ( , ) [1.. ] [1.. ]

( , ) ( , ) ( , , , )
MAXL l L

MAX
L l x y G G

L G P L l G n x y l G


   

     .

Εικόνα 5.Ο πίνακας  παρουσιάζει τα άνω όρια των κωδικών που μπορούν να σχεδιαστούν για

συγκριμένα μήκη κωδικών σε ένα πλέγμα 5x5.

Έτσι ο χρήστης κατασκευάζοντας ένα κωδικό με Lmax=12 αυτός παρέχει θεωρητικό

χώρο 258 περισσότερο από ένα 8-ψήφιο λεκτικό κωδικό στον οποίο χρησιμοποιούμε

όλα τα γράμματα του ASCII(∑ 95 < 258).

Άλλες έρευνες για την ασφάλεια του συστήματος

Η ασφάλεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για όλα τα συστήματα που

χρησιμοποιούν γραφικούς κωδικούς για πιστοποίηση του χρήστη. Το DAS ήταν η

πρώτη εφαρμογή που βασίστηκε στην ιδέα του σχεδιασμού ενός password με

αποτέλεσμα  να συγκεντρώσει την προσοχή των ερευνητών ώστε να ανακαλύψουν

διάφορα προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια του συστήματος. Οι Nali και Thorpe

[36] διεξήγαγαν μια έρευνα σχετικά με τις ευπάθειες που παρατηρούνται στους

γραφικούς κωδικούς που σχεδιάζουν οι χρήστες. Με βάση τα αποτελέσματα

αποδείχτηκε ότι το 86% των χρηστών σχεδιάζουν κεντραρισμένα password ή σχεδόν

κεντραρισμένα με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούν όλο το εύρος του πλέγματος

και όπως προκύπτει εύκολα από τον τύπο
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1 1 ( , ) [1.. ] [1.. ]

( , ) ( , ) ( , , , )
MAXL l L

MAX
L l x y G G

L G P L l G n x y l G


   

     που μετρά το πλήθος των

διαφορετικών κωδικών που μπορούν να σχεδιαστούν (και περιγράφηκε αναλυτικά πιο

πριν) η συνάρτηση Π(LMAX,G) εξαρτάται άμεσα από το πλέγμα έτσι όταν ο χρήστης

δεν αξιοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του πλέγματος παρά μόνο σχεδιάζει στο κέντρο

επιτρέπει στον επιτιθέμενο να ‘ψάχνει’ σ’ ένα μικρότερο θεωρητικό χώρο κωδικών.

Π.χ. το πλήθος των διαφορετικών κωδικών που μπορούν να σχεδιαστούν σε ένα

πλέγμα 5x5 είναι πολύ περισσότεροι από ένα 3x3.

Σε μια άλλη έρευνα των Thorpe και van Oorschot [37] προσπαθώντας να

κατασκευάσουν ένα λεξικό για επιθέσεις σε γραφικούς κωδικούς παρατήρησαν ότι η

συμμετρία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη σχεδίαση των κωδικών από τους

χρήστες. Στην ουσία παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα πράγματα που κατασκευάζει

ή επινοεί το ανθρώπινο μυαλό είναι συμμετρικά. Έτσι επικεντρώθηκαν στους

κωδικούς που είχαν ένα είδος συμμετρίας. Επινόησαν μία κλάση-λεξικό που περιείχε

όλους τους συμμετρικούς κωδικούς η οποία είχε δύο υποκλάσεις ανάλογα με το είδος

της συμμετρίας που παρατηρούσαν.

Εικόνα 6. Πιθανοί άξονες συμμετρίας

Αρχικά για να εντοπίσουν τους συμμετρικούς κωδικούς έπρεπε να ορίσουν τους

άξονες συμμετρίας που θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι όρισαν όλους τους άξονες

συμμετρίας σε ένα πλέγμα WxH ως εξής: A= Ah U Aw, όπου Αh={1,1.5,…,(H-1).5,H},

Aw=={1,1.5,…,(W-1).5,W}. Στην ουσία το σετ των αξόνων αποτελείται από όλες τις
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γραμμές του πλέγματος αλλά και

αυτές που διέρχονται από το μέσο των

δύο γραμμών του

πλέγματος(παράδειγμα α. στο εικόνα).

Στην Class I ανήκουν όλοι οι κωδικοί

που έχουν κάποιο είδος συμμετρίας

ως προς οποιοδήποτε σύστημα

αξόνων, όχι απαραίτητα σε όλο το

μήκος του κωδικού αλλά και σε  επιμέρους τμήματα.

Για την καλύτερη επεξεργασία αλλά και κατηγοριοποίηση των password

δημιουργήσανε τρεις όρους με βάση το είδος της συμμετρίας του κωδικού DAS.

Αρχικά κάθε κωδικός που οι γραμμές του ήταν συμμετρικές  ως προς οποιοδήποτε

άξονα του πλέγματος έχει “τοπική συμμετρία” local symmetry. Αν οι γραμμές του

ήταν συμμετρικές ως προς άξονες γειτονικούς μεταξύ τους τότε ο κωδικός είναι

“ψευδό-συμμετρικός” pseudo-symmetry. Τέλος αν οι γραμμές του κωδικού είναι όλες

συμμετρικές ως προς το ίδιο σύστημα αξόνων τότε το password έχει “ολική

συμμετρία” global symmetry.

Εικόνα 7. Είδη συμμετρίας

Σκοπός του κάθε επιτιθέμενου είναι να μειώσει όσο το μέγεθος του λεξικού που

χρησιμοποιεί για να μειώσει αντίστοιχα και το χρόνο επίθεσης ενώ παράλληλα να

διατηρήσει ψηλά τις πιθανότητες επιτυχίας. Μια λογική υπόθεση είναι να επιλέξει

στο λεξικό του τους κωδικούς που σχεδιάζονται στους δημοφιλείς πιο κεντρικούς

άξονες. Έτσι ορίσανε το λεξικό Class Ia γραφικών κωδικών που αποτελεί υποσύνολο
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του αρχικού(Class I) στo οποίo ανήκουν όλοι οι ψευδό-συμμετρικοί κωδικοί που

έχουν σαν άξονες συμμετρίας του, τους τρεις κεντρικούς(εικόνα). Αυτή η επιλογή

μείωσε σημαντικά το μέγεθος του λεξικού συναρτήσει του πλέγματος. Επιπλέον

όρισαν το λεξικό Class Ib είναι ένα υποσύνολο του λεξικού Class Ia. Το

συγκεκριμένο περιέχει όλους του κωδικούς που είναι global symmetric και

κεντραρισμένοι ως προς το πλέγμα, δηλαδή έχουν ως σύστημα αξόνων συμμετρίας

τον κεντρικό κάθετο αλλά και οριζόντιο άξονα.(όπως το αστέρι τις εικόνας 7(c))

Ο παρακάτω πίνακας μας αναλύει το πλήθος των διαφορετικών κωδικών που

ανήκουν σε κάθε κλάση-λεξικό καθώς γίνεται ορατή η απώλεια ασφάλειας από την

δημιουργία συμμετρικών κωδικών από τους χρήστες.

Εικόνα 8. Πίνακας θεωρητικών χώρων των πιθανών λεξικών

Το full DAS space αποτελεί το θεωρητικό χώρο των δυνατών κωδικών και αυξάνει

εκθετικά κατά 4.8 μονάδες για  κάθε επιπλέον μονάδα του L(μήκος κωδικού). Η ίδια

συμπεριφορά παρατηρείται και για το πρώτο λεξικό. Αισθητή μείωση στο πλήθος των

διαφορετικών password παρατηρείται στο Ib καθώς αυξάνει μόνο κατά 3.6 bit ανά

μονάδα του L.(Όλες οι παραπάνω τιμές αποτελούν το Log2(του πληθικού αριθμού

των passwords)
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2.3.2 Μεταγενέστερα συστήματα με βάση το DAS

Multi-grid DAS

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας

των D. Nali και J. Thorpe γίνονται εύκολα

αντιληπτά τα μειονεκτήματα στην

ασφάλεια αλλά και στην λειτουργικότητα

του συστήματος DAS. Ειδικότερα όπως

αναφέρθηκε και λίγο πιο πάνω 86% των

χρηστών σχεδίασαν password που ήταν

κεντραρισμένα, επιπλέον το 45% ήταν

εντελώς συμμετρικά ενώ το 30% ήταν εντελώς είχαν σχεδιαστεί πολύ κοντά στις

γραμμές του πλέγματος ή στα σημεία που διασταυρώνονται οι γραμμές. Οι Birget

Hong και Memon[39] σε μία προσπάθεια να βελτιώσουν το θεωρητικό χώρο των

password στηριζόμενοι στην προηγούμενη έρευνα έδειξαν ότι μεγαλώνοντας τις

διαστάσεις του πλέγματος, τα οφέλη στην ασφάλεια είναι πολύ μικρά λόγω της

δυσκολίας που υπάρχει στους χρήστες να θυμηθούν τις περιοχές που είχαν επιλέξει

και τη ακριβή διαδρομή που ακολουθήσανε. Προσπαθώντας να δώσουν μια λύση

στο πρόβλημα των κεντραρισμένων password. Οι Chalkias, Alexiadis, Stefanides[40]

πρότειναν με την σειρά τους ένα σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων (Multi-grid), στην

ουσία επέκτειναν το αρχικό σύστημα DAS βάζοντας μικρότερα πλέγματα μέσα στο

βασικό πλέγμα.

Εικόνα 9.
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Στην έρευνα τους διαπίστωσαν σημαντικά προτερήματα ασφάλειας των multi-grid σε

σχέση με το αρχικό σύστημα.

 Ο θεωρητικός χώρος των password είναι πολύ μεγαλύτερος, έτσι ο

επιτιθέμενος είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρει το password καθώς ο αριθμός

τον γειτονικών κελιών δεν είναι συγκεκριμένος αφού χρήστης έχει την

δυνατότητα να επιλέξει το πλέγμα που θέλει να κατασκευάσει τον κωδικό του

από μια λίστα πλεγμάτων.

 Τα των shift και ordering errors μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με ερευνες που

είναι γίνει στο απλό DAS, δηλαδή οι χρήστες αποφεύγουν να περνάνε από

γειτονικά κελία , αλλά θυμούνται και πιο εύκολα την φορά με την οποία

σχεδίασαν το password.

 Το ποσοστό των κεντραρισμένων κωδικών μειώθηκε στο 45%  από το 80%

που παρατηρείται στο αρχικό σύστημα.

Παράλληλα τα multi-grid passwords είναι εξίσου ή και περισσότερο χρηστικά καθώς

τα ποσοστά επιβεβαίωσης του  κωδικού αυξήθηκαν έστω και λίγο σε σχέση με το

DAS.

Εικόνα 10. Ανάλυση Multi-Grid passwords

Background DAS (BDAS)

Το BDAS ήταν άλλη μια παραλλαγή του αρχικού συστήματος που έχει σαν στόχο να

αυξήσει την ασφάλεια τον κωδικών που σχεδιάζουν οι χρήστες και να τους κάνει πιο

ανθεκτικούς στις διάφορες επιθέσεις.
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Οι δημιουργοί του Paul Dunphy και Jeff Yan

[41]σκέφτηκαν αντί ο χρήστης να σχεδιάζει πάνω σε

ένα λευκό πλέγμα να τοποθετήσουν για φόντο

διάφορες εικόνες. Σύμφωνα με αυτούς, οι εικόνες θα

βοηθούσαν τους χρήστες να απομνημονεύουν

καλύτερα τους κωδικούς που ζωγράφισαν καθώς και

την φορά με την οποία τους σχεδίασαν. Επιπλέον θα

έκαναν τους κωδικούς πιο σύνθετους και λιγότερο

προβλέψιμους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας τους ήταν ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά. Συμμετείχαν σε

αυτή 46 άτομα από τους οποίους οι 23 χρησιμοποίησαν το DAS και οι υπόλοιποι το

BDAS, τα λεπτομερή στοιχεία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Εικόνα 11. Σύγκριση BDAS και DAS

Συγκρίνοντας την πολυπλοκότητα των δύο κωδικών από τους πίνακες και

εφαρμόζοντας ένα t-test έλεγχο με ακρίβεια 99% αποδείχθηκε ότι χρήση εικόνων στο

φόντο αυξάνει στατιστικά σημαντικά τον αριθμό των γραμμών που αποτελείται κάθε

κωδικός. Το μήκος του κωδικού κατά μέσω όρο είναι μεγαλύτερο χωρίς όμως να

είναι στατιστικώς σημαντικό.

Το 43%  των κωδικών στο σύστημα BDAS ήταν συμμετρικοί ως προς τους άξονες σε

αντίθεση με το 57% στο DAS, παρόμοια μείωση παρατηρήθηκε και στο ποσοστό των

κεντραρισμένων κωδικών. Μόλις το 43% (10/23) ήταν κεντραρισμένοι στο σύστημα

BDAS ενώ στο DAS 87% (20/23)
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Χρηστικότητα είναι σχεδόν ίδια αφού μόλις ένας λιγότερο χρήστης απέτυχε να

επιβεβαιώσει τα στοιχεία του σε σχέση με αυτούς του DAS.

Τέλος πολύ σημαντική παράμετρος του συστήματος είναι το είδος της εικόνας που θα

χρησιμοποιηθεί για σαν background διότι αυτή θα επηρεάσει τον χρήστη στο

σχεδιασμό του κωδικού. Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες προτιμούν με

μεγάλη πλειοψηφία εικόνες σχετικά απλές όπως και σε ένα άλλο σύστημα που δίνει

την δυνατότητα επιλογής εικόνας για την δημιουργία κωδικού, το PassPoints. Με

συνέπεια να παρατηρείται και εδώ το φαινόμενο των θερμών σημείων, μειώνοντας

σημαντικά τον πραγματικό χώρο των password σε σχέση θεωρητικό. Κάνοντας το

σύστημα πιο ευάλωτο σε επιθέσεις αφού ο επιτιθέμενος αν γνωρίζει την εικόνα που

χρησιμοποίησε ο  χρήστης μπορεί να εστιάσει στα δημοφιλή σημεία.
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός της έρευνας μας ήταν να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται περισσότερα password

ώστε να τα μελετήσουμε ως προς τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν και να

εντοπίσουμε αν ακολουθούν εκούσια ή ακούσια κάποια πρότυπα σχεδίασης τους.

Αλλά και να παρατηρήσουμε πως αντιδρούν εξοικειωμένοι χρήστες του Internet σε

ένα σύστημα που δεν έχουν ξανασυναντήσει .

3.1. Υλοποίηση

Επιλέξαμε να κάνουμε μία web-based έρευνα διότι είναι φθηνότερες ευκολότερες και

γρηγορότερες σε σχέση με τις κλασικές έρευνες. Υλοποιήσουμε το σύστημα DAS

χρησιμοποιώντας γλώσσες όπως JavaScript, HTML και PHP σαν προγραμματιστικό

περιβάλλον. Είναι φανερό από την επιλογή των γλωσσών ότι στόχος μας ήταν η

ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα βρίσκεται online 24 ώρες δίνοντας τη δυνατότητα

στο χρήστη να έχει πρόσβαση από το σπίτι του όποτε αυτός επιθυμεί αλλά και να έχει

όσο χρόνο θέλει για την δημιουργία και την επιβεβαίωση των στοιχείων του. Επίσης

προσπαθήσαμε να δώσουμε μια αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό

σύστημα πιστοποίησης όπως πχ σε ένα ΑΤΜ ή σ’ ένα site που παρέχει υπηρεσίες

mail ή ακόμα και στο κινητό του(επιβεβαίωση PIN).

Σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες που η συλλογή του δείγματος γινότανε στις

περισσότερες είτε στο χαρτί είτε σε κάποιο εργαστήριο πανεπιστημίου, εμείς

ανεβάσαμε όλα τα αρχεία του συστήματος σ’ ένα server και δημιουργήσαμε μία

βάση(MySQL 5.1) που  αποθηκεύονται όλα τ’ απαραίτητα στοιχεία των χρηστών

όπως username και password.

Ένας άλλος σκοπός ήταν να απευθυνθούμε σε άτομα όλων των ηλικιών που είναι

αρκετά εξοικειωμένα με το internet, χρήστες των social media με στόχο να

καταγράψουμε την συμπεριφορά τους σε ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον γι

αυτούς. Αλλά και για να συμπεράνουμε αν η διαρκής ενασχόληση με το internet και

τις νέες τεχνολογίες επηρέασε την χρηστικότητα και την δημιουργία ασφαλέστερων

κωδικών σε σχέση με προγενέστερες έρευνες που είχαν γίνει στο ίδια συστήματα πριν

από χρόνια.
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H διεύθυνση του site είναι: http://graphical-passwords.web44.net/ και αποτελείται

από 3 σελίδες ΗΤΜL. Την αρχική(εικόνα) που με την βοήθεια ενός μηνύματος

προϊδεάζει τον χρήστη για τον σκοπό της έρευνας και τον αριθμό τον βημάτων που

ακολουθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Καθώς επίσης του ζητά να

επιλέξει αν θα δημιουργήσει καινούριο γραφικό κωδικό(sign up) ή θα κάνει Login.

Εικόνα 12. Αρχική σελίδα που συναντά ο χρήστης για να μπει στο σύστημα

Στη συνέχεια ακολουθεί η κεντρική σελίδα(εικόνα .) που ο χρήστης μπαίνει αν

πατήσει το κουμπί sign up. Αυτή στο επάνω μέρος περιλαμβάνει όλες τις βασικές

οδηγίες - κανόνες για την σωστή δημιουργία του κωδικού  σε ένα έντονο μπλε

πλαίσιο. Αυτές είναι οι εξής:

 Ο κωδικός τους αποτελείται από το σύνολο των γραμμών που έχουν σχεδιάσει

 Η φορά με που σχεδιάζονται η γραμμές μετράει.
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 Να αποφεύγετε να σχεδιάζεται κοντά στις γραμμές και στις γωνίες του

πλέγματος

 Προσπαθήστε να ζωγραφίζετε αργά και σταθερά.

Στο κέντρο της σελίδα ακολουθεί ένα παράδειγμα αναπαράστασης του ενός κωδικού

ώστε να καταλάβει ο χρήστης τον τρόπο με τον οποίο κρατά στην μνήμη το σύστημα

τα password που σχεδιάζονται.

Στο δεξιό κομμάτι υπάρχει μια υπενθύμιση με έντονα κόκκινα γράμματα για να μην

ξεχάσουν οι χρήστες να κάνουν Login.

Τέλος στο κάτω μέρος υπάρχει ένα text box για να συμπληρώνει ο  χρήστης το

username. Ένας ‘καμβάς’ διαστάσεων 250x250 pixels με ένα πλέγμα 25 τετραγώνων

για την σχεδίαση των κωδικών που είναι συμβατός με μία μεγάλη γκάμα browsers.

Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ένα text box που γεμίζει αυτόματα ενώ ο χρήστης

ζωγραφίζει το password και είναι η ακολουθία των συντεταγμένων του κωδικού.

Στην ουσία ο πραγματικός κωδικός. Επιλέξαμε να είναι ορατό στον χρήστη αυτό το

πλαίσιο για λόγους χρηστικότητας.
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Εικόνα 13. Δημιουργία λογαριασμού

Μετά από ένα σύντομο μήνυμα για την επιτυχή δημιουργία λογαριασμού ακολουθεί

η σελίδα επιβεβαίωσης των στοιχείων του χρήστη. Οι διαφορές της σε σχέση με την

προηγούμενη σελίδα είναι μικρές. Ο χρήστης καλείται να επαναλάβει τον κωδικό που

σχεδίασε προηγουμένως περνώντας τις γραμμές από τα ίδια κελία δηλαδή να

δημιουργήσει ξανά την ίδια ακολουθία συντεταγμένων με πριν. Στο δεξί μέρος

υπάρχει η υπενθύμιση που προτρέπει του χρήστες να συμπληρώσουν το
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ερωτηματολόγιο και να κάνουν refresh τη σελίδα σε περίπτωση λάθους ώστε να

σβηστεί ο λανθασμένος κωδικός και να καθαρίσει ο καμβάς.

Εικόνα 14. Επιβεβαίωση στοιχείων χρήστη

Ακολουθεί ένα μήνυμα προς τον χρήστη σε περίπτωση που η επιβεβαίωση ήταν

επιτυχής, και ένα αντίστοιχο σε περίπτωση αποτυχίας παρακινώντας τον να

προσπαθήσει ξανά. Το τελευταίο βήμα τις διαδικασίας είναι η συμπλήρωση του
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ερωτηματολογίου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με την

βοήθεια του Google docs, με σκοπό να συγκρατούμε το προφίλ του κάθε χρήστη που

συμμετέχει. Οι ερωτήσεις ήταν όλες πολλαπλών επιλογών και εστίαζαν σε ποιοτικά

χαρακτηριστικά όπως:

 Το φίλο (Άντρας, Γυναίκα)

 Η ηλικία (Κάτω από 18, 18-35, 35++). Οι τρείς κλάσεις επιλέχτηκαν με βάση

τις εμπειρίες των ατόμων στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στο διαδίκτυο.

Π.χ. άτομα που είναι έως 18 ανήκουν στη γενιά του internet καθώς στην

συντριπτική πλειοψηφία έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο

internet από πολύ μικρή ηλικία.

 Μορφωτικό επίπεδο (Λύκειο, ΑΕΙ-ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό). Πολύ

σημαντική κατηγορία για να δούμε πως επηρεάζονται διάφοροι παράμετροι

όπως η ασφάλεια και η χρηστικότητα σε κάθε κλάση.

είτε προσπαθούσαν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του χρήστη ως εξής:

 Πόσους διαφορετικούς κωδικούς χρησιμοποιείτε

 Βρήκατε εύκολη την διαδικασία δημιουργίας και επιβεβαίωσης του κωδικού.

(Κλίμακα από το 1 έως το 5)

 Σε τι λογαριασμό θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που μόλις

σχεδιάσατε(Ε-MAIL, ΑΤΜ, Σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, κινητό τηλέφωνο)

 Μοιράζεστε τους κωδικούς σας με άλλα άτομα για να μην τους ξεχάσετε.

 Θα καταγράφατε στο χαρτί τον κωδικό σας για να μην τον ξεχάσετε.

 Πιστεύετε ότι ο κωδικός που σχεδιάσατε είναι ασφαλής

 Ακολουθήσατε κάποιο πρότυπο για την σχεδίαση του κωδικού.
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Αναλυτικά όλες οι ερωτήσεις στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 15. Το ερωτηματολόγιο
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3.2 Ανάλυση του δείγματος

Στόχος μας για  την αρτιότερη εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν το δείγμα μας να είναι

αρκετά μεγάλο και αντιπροσωπευτικό. Έτσι αποστείλαμε την διεύθυνση της σελίδας

σε 300 άτομα 150 άντρες 150 γυναίκες όλων τον ηλικιών μέσω facebook αλλά και  με

e-mail προσκαλώντας τους να λάβουν μέρος.

Συνολικά συμμετείχαν 63 άτομα από τα οποία 43 άντρες και 20 γυναίκες. Οι 48 ήταν

από 18-35 οι 9 από 35 και πάνω ενώ 6 άτομα ήταν κάτω των 18. Πανεπιστημιακής

εκπαίδευσης ήταν οι 36, απόφοιτοι λυκείου οι 13, κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού

οι 13.

Αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του δείγματος στους πίνακες που ακολουθούν. Η

ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.

Εικόνα 16. Πινάκας- Γράφημα συχνοτήτων ανδρών και γυναικών
Sex

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Αντρας 43 68,3 68,3 68,3

Γυναίκα 20 31,7 31,7 100,0

Total 63 100,0 100,0
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Εικόνα 17. Πίνακας- Γράφημα συχνοτήτων ηλικιών

Age

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 18-35 48 76,2 76,2 76,2

35++ 9 14,3 14,3 90,5

Κάτω από 18 6 9,5 9,5 100,0

Total 63 100,0 100,0

Εικόνα 18. Πίνακας- Γράφημα συχνοτήτων μορφωτικού επιπέδου

Education

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid ΑΕΙ-ΤΕΙ 36 57,1 57,1 57,1

Λύκειο 14 22,2 22,2 79,4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 13 20,6 20,6 100,0

Total 63 100,0 100,0
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Πίνακες συνάφειας του φίλου ως προς την ηλικία.

Sex * Age Crosstabulation

Age

Total18-35 35++ Κατω από 18

Sex Άντρας Count 35 6 2 43

% within Sex 81,4% 14,0% 4,7% 100,0%

% of Total 55,6% 9,5% 3,2% 68,3%

Γυναίκα Count 13 3 4 20

% within Sex 65,0% 15,0% 20,0% 100,0%

% of Total 20,6% 4,8% 6,3% 31,7%

Total Count 48 9 6 63

% within Sex 76,2% 14,3% 9,5% 100,0%

% of Total 76,2% 14,3% 9,5% 100,0%

Το 81% των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι μεταξύ 18-35, το 14% είναι

πάνω από 35 και μόλις το 4,7% κάτω από 18. Αντίστοιχα στις γυναίκες τα ποσοστά

είναι 65%, 15%  και 20%.

Το 67,4% των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πανεπιστημιακής

εκπαίδευσης, το 16,3% απόφοιτοι λυκείου ή μαθητές και το 16,3% κάτοχοι ή

φοιτητές μεταπτυχιακού. Ενώ 7 γυναίκες(35%) ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ,

7(35%) είναι απόφοιτοι λυκείου και 6(30%) είναι κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού.

Εικόνα 19. Πίνακες συνάφειας του φίλου ως προς το μορφωτικό επίπεδο



50

Sex * Education Crosstabulation

Education

TotalΑΕΙ-ΤΕΙ Λυκειο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Sex Άντρας Count 29 7 7 43

% within Sex 67,4% 16,3% 16,3% 100,0%

% of Total 46,0% 11,1% 11,1% 68,3%

Γυναίκα Count 7 7 6 20

% within Sex 35,0% 35,0% 30,0% 100,0%

% of Total 11,1% 11,1% 9,5% 31,7%

Total Count 36 14 13 63

% within Sex 57,1% 22,2% 20,6% 100,0%

% of Total 57,1% 22,2% 20,6% 100,0%

Μειονέκτημα αποτελεί ο σχετικά μικρός αριθμός ατόμων που ανταποκρίθηκαν στην

έρευνα και το πολύ μικρό δείγμα χρηστών που ανήκουν στις ηλικίες των 35++ και

κάτω των 18.

3.3 Ανάλυση της Χρηστικότητας

Σημαντικότεροι παράγοντες για να συμπεράνουμε αν ένα σύστημα είναι χρηστικό ή

όχι είναι το ποσοστό των επιτυχημένων εγγραφών ως προς τις συνολικές εγγραφές

και ο αριθμός των φορών που χρειάστηκε ο κάθε χρήστης για να επιβεβαιώσει τα

στοιχεία του σωστά ώστε η διαδικασία του Login να μην είναι χρονοβόρα.(πολλές

αποτυχίες).

Συγκεκριμένα από τους 63 συμμετέχοντες 41 επιβεβαίωσαν σωστά τα στοιχεία τους

και αποτελούν το 65.1% του συνολικού πληθυσμού και 22 απέτυχαν δηλαδή το

34.9%. Το ποσοστό επιτυχίας για κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό αν σκεφτεί κανείς

ότι αντίστοιχες έρευνες στο παρελθόν είχαν παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ του 57%

και 80%[Dunphy, Yan]. Ενώ είχαν ένα επιπλέον βήμα στις έρευνες τους. Το στάδιο

της εκπαίδευσης στα συστήματα των γραφικών κωδικών πριν την φάση της

δημιουργίας του password.

Από τους 42 που κατάφεραν να επιβεβαιώσουν σωστά τα στοιχεία τους οι 27(64%)

τα καταφέρανε με την πρώτη προσπάθεια. Έξι(14.3%)  συμμετέχοντες με την

δεύτερη, 6(14.3%) με την τρίτη, 2(4.8%) με την τέταρτη, και ένας(2.4%) με την

πέμπτη.
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Εικόνα 20. Πίνακας- Γράφημα συχνοτήτων επιτυχημένων εγγραφών στο σύστημα

success

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid no 22 34,9 34,9 34,9

yes 41 65,1 65,1 100,0

Total 63 100,0 100,0

Στατιστικοί πίνακες - ιστόγραμμα συχνοτήτων επιτυχημένων επιβεβαιώσεων
Statistics

times

N Valid 42

Missing a 21

Mean 1,67

Median 1,00

Std. Deviation 1,052

Variance 1,106
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Minimum 1

Maximum 5

times

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 27 42,9 64,3 64,3

2 6 9,5 14,3 78,6

3 6 9,5 14,3 92,9

4 2 3,2 4,8 97,6

5 1 1,6 2,4 100,0

Total 42 66,7 100,0

Missing System a 21 33,3

Total 63 100,0

a.Missing values: είναι οι χρήστες που απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους

\

Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η επιβεβαίωση των password δεν είναι

χρονοβόρα αφού το 64% επιβεβαίωσε τα στοιχεία του με την πρώτη φορά και μόνο

το 7.2% χρειάστηκε 4 η και περισσότερες φορές. Η μέση τιμή των φορών που

απαιτούνται για ένα επιτυχημένο login είναι 1.67 με τυπική απόκλιση σ=1,052.

Αξίζει αν εστιάσουμε όμως στις  επιδόσεις των συμμετεχόντων ανάλογα με τα

διάφορα χαρακτηριστικά τους όπως το φίλο η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο για

να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα.
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Εικόνα 21.Πίνακες συνάφειας του φίλου της ηλικίας και του μορφωτικού επίπεδου

ως προς τα επιτυχημένων login

Sex * success Crosstabulation

success

Totalno yes

Sex Αντρας Count 15 28 43

% within Sex 34,9% 65,1% 100,0%

% of Total 23,8% 44,4% 68,3%

Γυναίκα Count 7 13 20

% within Sex 35,0% 65,0% 100,0%

% of Total 11,1% 20,6% 31,7%

Total Count 22 41 63

% within Sex 34,9% 65,1% 100,0%

% of Total 34,9% 65,1% 100,0%
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Age * success Crosstabulation

success

Totalno yes

Age 18-35 Count 15 33 48

% within Age 31,3% 68,8% 100,0%

% of Total 23,8% 52,4% 76,2%

35++ Count 4 5 9

% within Age 44,4% 55,6% 100,0%

% of Total 6,3% 7,9% 14,3%

Κατω από 18 Count 3 3 6

% within Age 50,0% 50,0% 100,0%

% of Total 4,8% 4,8% 9,5%

Total Count 22 41 63

% within Age 34,9% 65,1% 100,0%

% of Total 34,9% 65,1% 100,0%
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Education * success Crosstabulation

success

Totalno yes

Education ΑΕΙ-ΤΕΙ Count 12 24 36

% within Education 33,3% 66,7% 100,0%

% of Total 19,0% 38,1% 57,1%

Λυκειο Count 7 7 14

% within Education 50,0% 50,0% 100,0%

% of Total 11,1% 11,1% 22,2%

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Count 3 10 13

% within Education 23,1% 76,9% 100,0%

% of Total 4,8% 15,9% 20,6%

Total Count 22 41 63

% within Education 34,9% 65,1% 100,0%

% of Total 34,9% 65,1% 100,0%
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Από τους πίνακες και τα διαγράμματα παρατηρούμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι

ακριβώς ίδια και στα δύο φίλα(65%) άρα το σύστημα ήταν εξίσου βατό και στους

άντρες και στις γυναίκες.

Περισσότερο εξοικειωμένοι δείχνουν να είναι οι συμμετέχοντες  ηλικίας ανάμεσα

από 15 έως 35 ετών αφού τα ποσοστά επιτυχημένης εγγραφής είναι περίπου 69% λίγο

πιο πάνω από το συνολικό μέσο όρο. Σε αντίθεση τις άλλες δυο κατηγορίες, αυτούς

που είναι πάνω από 35 και κάτω από 18 που τα ποσοστά τους είναι κοντά στο 50%.

Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν από αυτές τις 2 κατηγορίες καθώς το

δείγμα ες αυτές τις ηλικίες είναι αρκετά είναι αρκετά μικρό.

Σαφή εικόνα έχουμε από τους πίνακες και τα διαγράμματα του μορφωτικού επιπέδου.

Είναι ορατό πως το επίπεδο σπουδών έχει άμεση σχέση με την χρηστικότητα του

συστήματός αφού οι συμμετέχοντες που ήταν κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού

κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τους κωδικούς τους σε ποσοστό 79% ενώ  από τους

απόφοιτους λυκείου μονό το 50% τα κατάφερε.

Στο ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε ζητήσαμε από τους χρήστες να μας πουν

την γνώμη του για την χρηστικότητα του συστήματος. Με μια κλίμακα από το 1(πολύ

δύσκολο) έως το 5(πολύ εύκολο) ο κάθε χρήστης μπορούσε να βαθμολογήσει

συνολικά όλη την διαδικασία(της δημιουργίας και της επιβεβαίωσης του γραφικού

κωδικού).

Εικόνα 22. Πίνακες- Ιστόγραμμα βαθμολογίας της χρηστικότητας του συστήματος

από τους χρήστες
Statistics

Βαθμός δυσκολίας δημιουργίας-

επιβεβαίωση του κωδικού

N Valid 63

Missing 0

Mean 3,78

Std. Deviation 1,142

Minimum 1

Maximum 5
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Βαθμος δυσκολίας δημιουργίας-επιβεβαίωση του κωδικού

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 1,6 1,6 1,6

2 9 14,3 14,3 15,9

3 16 25,4 25,4 41,3

4 14 22,2 22,2 63,5

5 23 36,5 36,5 100,0

Total 63 100,0 100,0

Τα αποτέλεσμα τα είναι ενθαρρυντικά αφού μόνο στο 1.6% η διαδικασία του φάνηκε

πολύ δύσκολη ενώ το 58.7% βαθμολόγησε με 4 ή 5(αρκετά ως και πολύ εύκολη).

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τις απαντήσεις που μας δώσανε οι χρήστες

ανάλογα με το αν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τον κωδικό τους ή όχι, ξεχωριστά.

Από τους 22 που απέτυχαν οι 9(48.8%) η βαθμολόγησαν το σύστημα με 3(μέτρια), το

22,7% από αυτούς με 4(αρκετά εύκολη) και το 13.6% με 5(αρκετά εύκολη) ενώ μόνο

στο 22.7% φάνηκε η διαδικασία του login και το signup πολύ η αρκετά δύσκολη.
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Εικόνα 23. Πίνακας βαθμολογίας χρηστικότητας του συστήματος με βάση την

περιχυμένη επιβεβαίωση του κωδικού.
Βαθμος δυσκολίας δημιουργίας-επιβεβαίωση του κωδικού * success Crosstabulation

Βαθμος δυσκολίας δημιουργίας-επιβεβαίωση του

κωδικού

Total1 2 3 4 5

success no Count 1 4 9 5 3 22

% within

success

4,5% 18,2% 40,9% 22,7% 13,6% 100,0%

% of Total 1,6% 6,3% 14,3% 7,9% 4,8% 34,9%

yes Count 0 5 7 9 20 41

% within

success

,0% 12,2% 17,1% 22,0% 48,8% 100,0%

% of Total ,0% 7,9% 11,1% 14,3% 31,7% 65,1%

Total Count 1 9 16 14 23 63

% within

success

1,6% 14,3% 25,4% 22,2% 36,5% 100,0%

% of Total 1,6% 14,3% 25,4% 22,2% 36,5% 100,0%
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Αντίθετα οι 41 επιτυχόντες έδωσαν αρκετά υψηλές βαθμολογίες στο σύστημα αφού

το 70% βαθμολόγησε την διαδικασία με 4 ή 5(αρκετά - πολύ εύκολη) ενώ  μόνο 5

συμμετέχοντες έδωσαν βαθμολογία το πολύ 2 και κανένας δεν το βαθμολόγησε με 1.

Μία ακόμα ερώτηση για να εντοπίσουμε την χρηστικότητα του συστήματος ήταν να

ζητήσουμε από τους χρήστες να μας πουν αν θα κατέγραφαν τον κωδικό που μόλις

είχαν σχεδιάσει για καλύτερη απομνημόνευση. Τ’ αποτελέσματα εκτός από την

χρηστικότητα μας δίνουν χρήσιμα συμπεράσματα και για την ασφάλεια του

συστήματος εξαιτίας τον κινδύνων που ελλοχεύουν αν το σχέδιο χαθεί η κλαπεί. Από

τους 63 χρήστες οι 39 απαντήσανε όχι, οι 9 ίσως και οι 15 ναι.

Εικόνα 24. Πίνακας – Πίτα συχνοτήτων.

Θα καταγράφατε σε χαρτι τον κωδικό που μολις σχεδιάσατε για καλύτερη
απομνημόνευση του.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Ισως 9 14,3 14,3 14,3

Ναι 15 23,8 23,8 38,1

Οχι 39 61,9 61,9 100,0

Total 63 100,0 100,0
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Τέλος ρωτήσαμε τους χρήστες σε ποια εφαρμογή της καθημερινότητας τους θα

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σαν σύστημα πιστοποίησης το DAS αντί των

κλασσικών μεθόδων.(Μπορούσαν να δώσουν παραπάνω από μία απαντήσεις) Από τα

αποτελέσματα της (εικόνας 39) είναι φανερό ότι το DAS θα ήταν αρκετά χρηστικό

σαν σύστημα πιστοποίησης στοιχείων σε ένα κινητό τηλέφωνο αφού το 74.6%

απάντησε πως θα το χρησιμοποιούσε σαν εφαρμογή στο κινητό του.

Εικόνα 39. Πίνακας συχνοτήτων πιθανών εφαρμογών

$Efarmoges Frequencies

Responses Percent of

CasesN

$Εφαρμογέςa ΑΤΜ 16 25,4%

E-mail 18 28,6%

Σελίδα Κοινωνικής Δικτ. 28 44,4%

Κινητό Τηλέφωνο 47 74,6%

Άλλο 5 7,9%

Total 114 181,0%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

3.4  Ανάλυση Ασφάλειας

Οι σημαντικότεροι δείκτες ασφαλείας ενός γραφικού κωδικού στο σύστημα DAS

είναι το μήκος του κωδικού και το πλήθος των μολυβιών που αποτελείται.

Το μήκος των κωδικών που σχεδίασαν οι συμμετέχοντες είναι μεταξύ 5 και 30 με

μέση τιμή 14.19 και τυπική απόκλιση 6.596. Το 50% από τους 63 σχεδίασαν

κωδικούς με μήκος από 10 ως 17. Το 25% του δείγματος σχεδίασε κωδικούς με

μήκος μέχρι 9 ενώ το υπόλοιπο 25%  από 18 μέχρι 30.

Εικόνα 25. Πίνακες –Ιστόγραμμα – Θηκόγραμμα μήκους κωδικών.

Statistics

length pen ups

N Valid 63 63
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Missing 0 0

Mean 14,19 3,32

Std. Deviation 6,596 3,416

Minimum 5 1

Maximum 30 24

length

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 5 4 6,3 6,3 6,3

6 4 6,3 6,3 12,7

7 1 1,6 1,6 14,3

8 1 1,6 1,6 15,9

9 6 9,5 9,5 25,4

10 4 6,3 6,3 31,7

11 5 7,9 7,9 39,7

12 4 6,3 6,3 46,0

13 7 11,1 11,1 57,1

14 4 6,3 6,3 63,5

15 3 4,8 4,8 68,3

16 2 3,2 3,2 71,4

17 1 1,6 1,6 73,0

18 4 6,3 6,3 79,4

20 1 1,6 1,6 81,0

21 1 1,6 1,6 82,5

23 1 1,6 1,6 84,1

24 2 3,2 3,2 87,3

25 4 6,3 6,3 93,7

27 2 3,2 3,2 96,8

29 1 1,6 1,6 98,4

30 1 1,6 1,6 100,0

Total 63 100,0 100,0
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Τα password που σχεδιάστηκαν από τους χρήστες μπορούν να χαρακτηριστούν από

ασφαλή αφού το 60% έχει μήκος μεγαλύτερο από 11 που μεταφράζεται σε 58 ή και

περισσότερα bit ασφάλειας (σύμφωνα με τον πίνακα στην σελίδα 26). Επίσης πολύ

σημαντικό είναι να εξετάσουμε το μήκος των κωδικών που οι χρήστες κατάφεραν να

του επιβεβαιώσουν σωστά διότι ένας τεράστιος(σε μήκος) κωδικός που δεν μπορεί να
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απομνημονευθεί είναι μας είναι άχρηστος λαμβάνοντας υπόψη και την συμπεριφορά

των συμμετεχόντων ανάλογα με τα διάφορα  χαρακτηριστικά τους.

Εικόνα 26. Πίνακας- Θηκόγραμμα μήκους γραφικού κωδικού – επιτυχημένης

επιβεβαίωσης.

Descriptives

success Statistic Std. Error

length no Mean 15,95 1,647

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 12,53

Upper Bound 19,38

Median 14,00

Variance 59,665

Std. Deviation 7,724

Minimum 5

Maximum 30

Range 25

yes Mean 13,24 ,904

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 11,42

Upper Bound 15,07

Median 12,00

Variance 33,489

Std. Deviation 5,787

Minimum 5

Maximum 27

Range 22
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι χρήστες που κάνανε

επιτυχημένο login τους επιλέξανε να  σχεδιάσουν κωδικούς με σχετικά μικρότερο

μήκος. Το 50% αυτών που είχαν επιτύχει επέλεξε password με μήκος 8 με 17 ενώ το

50% των  χρηστών που δεν τα κατάφεραν επέλεξε password με  μήκη 10 με 24. Η

επιλογή παράλληλα χρηστικών αλλά και ασφαλών κωδικών για την κατηγορία των

χρηστών με επιτυχημένο Login φαίνεται και στα στατιστικά στοιχεία του πίνακα τις

εικόνας . Η μέση τιμή του μήκους είναι 13.24 η τυπική απόκλιση 5,78 και το εύρος

των τιμών 22. Σε αντίθεση με τα παραπάνω οι χρήστες που απέτυχα επέλεξαν πιο

σύνθετους κωδικούς, η μέση τιμή είναι 15.95 η τυπική απόκλιση 7.72 και το εύρος

25.

Εικόνα 27. Πίνακας- Θηκόγραμμα μήκους γραφικού κωδικού – επιτυχημένης

επιβεβαίωσης.

Descriptives

Sex Statistic Std. Error

length Αντρας Mean 15,33 ,964

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 13,38

Upper Bound 17,27
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Median 14,00

Variance 39,939

Std. Deviation 6,320

Minimum 5

Maximum 29

Range 24

Γυναίκα Mean 11,75 1,492

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 8,63

Upper Bound 14,87

Median 10,50

Variance 44,513

Std. Deviation 6,672

Minimum 5

Maximum 30

Range 25

Οι άντρες συμμετέχοντες φαίνεται ότι σχεδίασαν πιο σύνθετους κωδικούς από τις

γυναίκες. Το εύρος του μήκους των κωδικών των αντρών είναι 24 με ελάχιστη τιμή 5
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και μέγιστη το 29, η  μέση τιμή είναι 15.33. Στις γυναίκες  το εύρος  11 αν αφαιρέσει

από το δείγμα τα 2 πιθανά παράτυπα σημεία και η μέση τιμή  11.75.

Εικόνα 28. Πίνακας- Θηκόγραμμα μήκους γραφικού κωδικού – επιτυχημένης

επιβεβαίωσης.

Descriptives

Education Statistic Std. Error

length ΑΕΙ-ΤΕΙ Mean 15,00 1,060

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 12,85

Upper Bound 17,15

Median 13,00

Variance 39,294

Std. Deviation 6,269

Minimum 5

Maximum 30

Range 25

Λυκειο Mean 13,73 1,708

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 10,07

Upper Bound 17,40

Median 13,00

Variance 43,781

Std. Deviation 6,617

Minimum 5

Maximum 29

Range 24

ΜΕΤΑΠΤΥΧ Mean 12,54 2,099

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 7,97

Upper Bound 17,11

Median 9,00

Variance 57,269

Std. Deviation 7,568

Minimum 5
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Maximum 27

Range 22

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με βάση το μορφωτικό επίπεδο αφού να

εξαιρέσουμε τα πιθανά παράτυπα σημεία παρατηρούμε ότι το εύρος των κωδικών

των μαθητών και των αποφοίτων λυκείου είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις άλλες

δύο κατηγορίες. Οι κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού δημιούργησαν μικρότερους

κωδικούς σε σχέση με υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερα

ποσοστά σωστής επιβεβαίωσης σε αντίθεση με τις άλλες κατηγορίες που επέλεξαν

μεγαλύτερου μήκους κωδικούς αλλά απέτυχαν περισσότερο σε σχέση με τους

πρώτους.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του κεφαλαίου εκτός από το μήκος ένας άλλος

παράγοντας για την δημιουργία ασφαλών κωδικών είναι το πλήθος των μολυβιών που

αποτελείται το κάθε password. Σύμφωνα και με την έρευνα των van Oorschot και

Τhorpe [4] το πλήθος των μολυβιών φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την

ασφάλεια του κωδικού από κάθε άλλο παράγοντα(εικόνα 29)
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Εικόνα 29. Πίνακας θεωρικού χώρου των κωδικών ανάλογα  με το πλήθος των

γραμμών.

Εικόνα 30. Πίνακες – ιστόγραμμα του πλήθους μολυβιών των κωδικών.
Statistics

pen ups

N Valid 63

Missing 0

Mean 3,32

Median 2,00

Std. Deviation 3,416

Minimum 1

Maximum 24

pen ups

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 19 30,2 30,2 30,2

2 15 23,8 23,8 54,0
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3 8 12,7 12,7 66,7

4 4 6,3 6,3 73,0

5 11 17,5 17,5 90,5

6 1 1,6 1,6 92,1

7 1 1,6 1,6 93,7

8 1 1,6 1,6 95,2

9 1 1,6 1,6 96,8

11 1 1,6 1,6 98,4

24 1 1,6 1,6 100,0

Total 63 100,0 100,0

Η πλειοψηφία των χρηστών (54%) δημιούργησε κωδικούς με το πολύ δύο μολυβιές

πράγμα που σημαίνει ο θεωρητικός χώρος αυτών τον κωδικών είναι σχετικά μικρός.

Το 36,5% από τρείς ως πέντε και ένα 9.5% από 6 και πάνω.

Εικόνα 31. Πίνακες – διάγραμμα συσχέτισης μεταξύ μολυβιών και επιτυχημένων
επιβεβαιώσεων.

pen ups * success Crosstabulation

Count

success Total
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no yes

pen ups 1 7 (31.8%) 12 (29.2%) 19(30.1%)

2 5(22.7%) 10(24.3%) 15(23.8%)

3 3(13.6%) 5(12.2%) 8(12.6%)

4 1(4.5%) 3(7.3%) 4(6.3%)

5 3(13.6%) 8(19.5%) 11(17.4%)

6 1(4.5%) 0(0%) 1(1.5%)

7 0(0%) 1(2.4%) 1(1.5%)

8 1(4.5%) 0(0%) 1(1.5%)

9 1(4.5%) 0(0%) 1(1.5%)

11 0(0%) 1(2.4%) 1(1.5%)

24 0(0%) 1(2.4%) 1(31.5%)

Total 22(100%) 41(100%) 63(100%)
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Παρατηρούμε από στους παραπάνω πίνακες ότι το πλήθος των γραμμών είναι σε

ποσοστά περίπου το ίδιο και  στους χρήστες που κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τα

στοιχεία τους και σε αυτούς που απέτυχαν. Για παράδειγμα το 31.8% αυτών που

απέτυχαν έκαναν ο κωδικός τους αποτελούταν από μόνο μία μολυβιά το αντίστοιχο

ποσοστό στους επιτυχόντες  είναι 29.2%. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και για τις

2 αλλά και τις τρείς μολυβιές

Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά γραφικά όλους τους κωδικούς που

δημιουργήθηκαν στο σύστημα με βάση τα  δυο παραπάνω χαρακτηριστικά. Με τους

ασφαλέστερους να βρίσκονται στο δεξί μέρος και τους λιγότερο ασφαλής στο κάτω

αριστερά. Οι έντονες κουκίδες αντιπροσωπεύουν δύο ή και περισσότερους χρήστες

με ίδια χαρακτηριστικά.

Εικόνα 32. Διάγραμμα των γραφικών κωδικών του συστήματος ως προς το

μήκος(άξονας x) και το πλήθος των μολυβιών(άξονας y)

Η περισσότεροι χρήστες του συστήματος απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ότι ο

κωδικός που σχεδίασαν είναι μέτρια ή αρκετά ασφαλής. Αναλυτικότερα τους

ζητήσαμε να βαθμολογήσουν με κλίμακα από το 1 ως το 5  πόσο ασφαλής πιστεύουν
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ότι είναι ο κωδικός που σχεδιάσανε. 4 βαθμολόγησαν τους κωδικούς τους με

1(καθόλου), 9 με 2(λίγο), 19 χρήστες με 3(μέτρια), 20 με 4(αρκετά), και 11 με

5(πολύ).

Εικόνα 33. Πίνακες – Ιστόγραμμα βαθμολογίας.

Statistics

Πιστεύετε ότι ο κωδικός που

σχεδιάσατε είναι ασφαλής

N Valid 63

Missing 0

Mean 3,40

Median 3,00

Std. Deviation 1,129

Minimum 1

Maximum 5

Πιστεύετε ότι ο κωδικός που σχεδιάσατε είναι ασφαλής

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 4 6,3 6,3 6,3

2 9 14,3 14,3 20,6

3 19 30,2 30,2 50,8

4 20 31,7 31,7 82,5

5 11 17,5 17,5 100,0

Total 63 100,0 100,0
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3.4 Εύρεση - ανάλυση προτύπων

Οι άνθρωποι συνηθίζουν για να κάνουν την απομνημόνευση των κωδικών του

ευκολότερη να χρησιμοποιούν στους κωδικούς στοιχεία από ανθρώπους η αριθμούς

σημαντικούς για αυτούς. Για παράδειγμα χρησιμοποιούν τον αριθμό του τηλεφώνου

τους άλλοι βάζουν ολόκληρο ή μέρος του ονόματός τους και της ημερομηνίας

γέννησης σαν password. Όλα αυτά οδηγούν στο να κάνουν τους κωδικούς πιο

προβλέψιμους και ευάλωτους σε επιθέσεις.

Οι γραφικοί κωδικού δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν, αφού η κατασκευή κάθε

είδους κωδικού είτε γραφικού είναι με χαρακτήρες με κάποιο πρότυπο είναι

χαρακτηριστικό των περισσότερων ανθρώπων. Όπως είδαμε και από προηγούμενες

μελέτες πάνω στο σύστημα DAS οι  χρήστες συνήθιζαν να σχεδιάζουν

κεντραρισμένα και συμμετρικά password με αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφόρων

λεξικών για επιθέσεις.

Στην έρευνά μας οι χρήστες ρωτήθηκαν αν χρησιμοποίησαν  κάποιο πρότυπο και με

μεγάλη πλειοψηφία (74.6%) είπαν όχι.

Εικόνα 34. Πίνακας- Πίτα συχνοτήτων.
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Έχετε ακολουθήσει κάποιο πρότυπο για την σχεδίαση του κωδικού
σας

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Ναι 16 25,4 25,4 25,4

Οχι 47 74,6 74,6 100,0

Total 63 100,0 100,0

Μελετώντας όμως το δείγμα των κωδικών που συγκεντρώσαμε εντοπίσαμε μερικά

πολύ ενδιαφέροντα κοινά χαρακτηριστικά στους περισσότερους κωδικούς που αν

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ενός λεξικού τους κάνουν πιο προβλέψιμους.

Κατασκευάζοντας τον πίνακα κατανομής συχνοτήτων των τετραγώνων που επέλεξαν

να ξεκινήσουν οι χρήστες ανακαλύψαμε ότι οι το 93.8% των χρηστών επέλεξαν να

ξεκινήσουν τον κωδικό του από την δευτερεύουσα διαγώνιο και πάνω.

Εικόνα 35. Πίνακας κατανομής συχνοτήτων αρχικού  και τελικού τετραγώνου των

κωδικών.
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Παρατηρώντας τους πίνακες αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ισχύει ότι κάθε τετράγωνο

είναι έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί από το χρήστη. Θεωρητικά οι συχνότητες

θα έπρεπε να είναι εξίσου μοιρασμένες σε όλα τα τετράγωνα περίπου αφού η

πιθανότητα να επιλέξει ένα τετράγωνο ο χρήστης είναι 1/25 = 4%. Αρά θα έπρεπε

κάθε τετράγωνο να έχει 2 με τρεις χρήστες περίπου.  Αντ’ αυτού βλέπουμε ότι μερικά

τετράγωνα είναι πιο δημοφιλή από άλλα. Ειδικότερα από τα τετράγωνα με

συντεταγμένες (1,1) ,(2,2) ,(1,2), (2,1) επιλέγουν να ξεκινούν το 57% των χρηστών.

Ενδεικτικό της προτίμησης στην αριστερή πλευρά του πλέγματος είναι ότι από τις

δύο αριστερές στήλες ξεκινούν το 82% των κωδικών.

Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στην επιλογή του τελικού τετραγώνου. Η

χρήστες  φαίνεται ότι διαλέγουν πιο τυχαία το τετράγωνο που θα τελειώσει ο κωδικός

του σε σχέση με αυτό που θα αρχίσει. Εξακολουθούν να υπάρχουν όμως κάποια

τετράγωνα που είναι πιο δημοφιλή από άλλα. Π.χ. το (3,3), (4,4) (5,5). Ένα επιπλέον

χαρακτηριστικό είναι πως προτιμούν την δεξιά πλευρά και πιο συγκεκριμένα την

κάτω δεξιά αφού το 63.5% κατέληξε στο μικρότερο τετράγωνο που σχηματίζεται από

τις τρείς τελευταίες γραμμές και τις τρείς τελευταίες στήλες.

Μία πολύ σημαντική διαπίστωση έγινε μέσω της συστηματικής παρατήρησης των

κωδικών των χρηστών. Μετά και από τα προηγούμενα αποτελέσματα που φαίνεται

ότι δεν έχουν όλα τα κελιά την ίδια πιθανότητα να ξεκινήσει ο χρήστης τον

προσωπικό κωδικό του, υποθέσαμε ότι  κάτι παρόμοιο ίσως ισχύει και κατά την

διάρκεια της δημιουργίας του κωδικού. Ειδικότερα αν ο χρήστης βρίσκεται σε ένα
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κελί Α δεδομένου ότι στο προηγούμενο βήμα βρισκόταν στο Β είναι ισοπίθανο να

μεταβεί σε οποιοδήποτε γειτονικό κελί?(εικόνα 36β)

Εικόνα 36.

Εξετάζοντας το σύνολο των κωδικών που συγκεντρώσαμε διαπιστώσαμε ότι  οι

περισσότεροι χρήστες(76.19%) απέφευγαν να επιστρέψουν στο κελί που είχα περάσει

1 βήμα πριν σε ολόκληρο τον κωδικό τους ενώ αυτοί του επέστρεφαν(23.8) το

κάνανε το πολύ μία φορά κατά  την κατασκευή του κωδικού του.

Εικόνα 37. Πίνακες συχνοτήτων

Επιστροφή στο προηγούμενο κελί

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 0(Όχι) 48 76,2 76,2 76,2

1(Ναι) 15 23,8 23,8 100,0

Total 63 100,0 100,0
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Αποφασίσαμε να  δούμε αν ισχύουν τα ίδια ποσοστά και στους χρήστες που

κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους. Διότι οι κωδικοί που κατασκεύασαν

οι συγκεκριμένοι χρήστες είναι πιο χρηστικοί σε σχέση με τους άλλους. Από τους 41

επιτυχόντες μόνο το 14.6% επέστρεψε στο κελί που είχε περάσει δυο βήματα πιο πριν

ποσοστό αρκετά  μικρότερο από το 23.8% που παρατηρήθηκε στο σύνολο του

δείγματος. Ενώ στους συμμετέχοντες που απέτυχαν το ποσοστό είναι 40,9%

Εικόνα 38. Πίνακες συσχέτισης – Ομαδοποιημένο διαγραμμα.
success * Επιστροφή στο προηγούμενο κελί

Crosstabulation

Count

Επιστροφή στο προηγούμενο

κελί

TotalΌχι Ναι

success no 13 9 22

yes 35 6 41

Total 48 15 63
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της έρευνας μας ήταν να αναλύσουμε τις συμπεριφορές των χρηστών σε ένα

web-based σύστημα πιστοποίησης που οι περισσότεροι βλέπανε για πρώτη τους

φορά. Συνολικά συμμετείχαν 63 άτομα, 43 άντρες και 20 γυναίκες σχετικά

εξοικειωμένα με το internet αφού η πρόσκληση για συμμετοχή  στην έρευνα έγινε

μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και e-mail. Η μεγάλη πλειοψηφία των

συμμετεχόντων είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ανήκουν στην ηλικία  18-35

ετών. Δυστυχώς στις άλλες το δείγμα ηλικίες ήταν αρκετά μικρό για να βγουν

ασφαλή συμπεράσματα.

Επιλέξαμε ν’ αναλύσουμε  τους κωδικούς ως προς τους δυο σημαντικότερους

παράγοντες των συστημάτων πιστοποίησης την χρηστικότητα και την ασφάλεια ενώ

τέλος προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιοι πρότυπα σχεδίασης που ακολουθούν οι

χρήστες και κάνουν τους κωδικούς πιο ευάλωτους σ’ επιθέσεις.

Τα ποσοστά σωστής επιβεβαίωσης των στοιχείων των χρηστών ήταν πολύ

ενθαρρυντικά για την χρηστικότητα του συστήματος(65.1%). Ενώ είναι περίπου ίδια

ή και λίγο μικρότερα σε σχέση με προγενέστερες έρευνες, αξίζει να επισημάνουμε

ότι στους χρήστες μας δεν έγινε σχολαστική ενημέρωση ούτε και πέρασαν από

κάποιο στάδιο εκπαίδευσης για το σύστημα πριν συμμετάσχουν στην έρευνα.. Παρά

μόνο ένα μικρό αλλά και αναλυτικό σύνολο οδηγιών για την σωστή σχεδίαση του

κωδικού. Ένα ακόμα στοιχείο της καλής χρηστικότητας του συστήματος είναι η

γρήγορη και εύκολη επιβεβαίωση των στοιχείων. Συγκρίνοντας τις διάφορες

κατηγορίες με βάση την επιτυχημένη είσοδο στο σύστημα συμπεραίνουμε ότι οι

χρήστες ανώτατης εκπαίδευσης τα πήγανε καλύτερα σε σχέση με τους απόφοιτους

λυκείου. Από τους 42 που κάνανε σωστό Login οι 27 πετύχαν με την πρώτη φορά 6

με την δεύτερη, 6 με την τρίτη και μόνο 3 άτομα χρειάστηκαν τέσσερις ή

περισσότερες φορές. Ζητήσαμε επίσης από τους χρήστες να βαθμολογήσουν οι ίδιοι

ως προς την δυσκολία τη διαδικασία της δημιουργίας και επιβεβαίωσης των κωδικών.

Η διαδικασία συγκέντρωσε αρκετά υψηλές βαθμολογίες αφού το 58.7% των χρηστών

τη χαρακτήρισε αρκετά  ή και πολύ εύκολη και το 25% την είπε πως  του φάνηκε

μέτριας δυσκολίας. Τα ποσοστά είναι καλύτερα σε αυτούς που κατάφεραν να

επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους. Χαρακτηριστικό της εύκολης απομνημόνευσης των

γραφικών κωδικών είναι πως μόνο το 14.3% θα κατέγραφε τον κωδικό που μόλις

σχεδίασε σε χαρτί  το 61.9% σίγουρα όχι. Η χρηστικότερη εφαρμογή του συστήματος
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θα μπορούσε να είναι το κινητό τηλέφωνο αφού σχεδόν το 75% των χρηστών είπε ότι

θα το χρησιμοποιούσε σαν σύστημα πιστοποίησης αντί των κλασσικών μεθόδων στο

κινητό του.

Για να αξιολογήσουμε το σύστημα ως προς την ασφάλεια ήταν απαραίτητο να μαζί

με την ακολουθία τον συντεταγμένων του κωδικού ν’ αποθηκεύουμε στην βάση το

μήκος αλλά και το πλήθος των μολυβιών του καθώς είναι οι κύριοι παράγοντες

αξιολόγησης της ασφάλειας. Οι περισσότεροι σχεδίασαν αρκετά μεγάλους – σχετικά

ασφαλείς κωδικούς(το 68.3% είχε μήκος μεγαλύτερο από 10) αν σκεφτούμε ότι ένας

γραφικός κωδικός με μήκος 11 είναι ισοδύναμος περίπου μ’ ένα 8-ψήφιο textual

κωδικό συμβόλων-γραμμάτων. Το δείγμα μας είχε μέση τιμή 14.19 διάμεσο 13 και

επικρατούσα τιμή 13. Παρατηρώντας τ’ αποτελέσματα πιο προσεκτικά βλέπουμε ότι

το μήκος εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε χρήστη. Π.χ. το εύρος του

μήκους των κωδικών που κατασκεύασαν οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες είναι

μεγαλύτερο, οι χρήστες που απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους σχεδίασαν

passwords με μεγαλύτερο μήκος. Αντίστοιχα το πλήθος των μολυβιών που είναι και ο

σημαντικότερος παράγοντας είχε ελάχιστη τιμή 1 μέγιστη 24 και μέση 3.3. Η

επικρατούσα τιμή όμως ήταν η μία μόνο μολυβιά και η διάμεσος οι δύο. Γεγονός

αρκετά ανησυχητικό αφού το 58% περίπου επέλεξε να σχεδιάσει το πολύ δυο

κάνοντας ακόμα και μεγάλους μήκους κωδικούς να υστερούν στον τομέα της

ασφάλειας.

Ιδιαίτερα  σημαντικό κομμάτι τις έρευνας ήταν ο εντοπισμός και η ανάλυση νέων

προτύπων σχεδίασης που ακολουθούν οι χρήστες.  Σε προηγούμενες έρευνες είχε

εντοπιστεί ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό χρηστών σχεδίαζαν κεντραρισμένα και

συμμετρικά passwords. Στην δική μας έρευνα διαπιστώσαμε ότι 93% των

συμμετεχόντων ξεκίνησαν τους κωδικούς τους από την δευτερεύουσα διαγώνιο και

πάνω ενώ το 57% επέλεξε τα 4 πάνω αριστερά κελιά. Παρόμοια αλλά όχι τόσο

ισχυρή τάση παρατηρείται στα κελία που καταλήγουν οι χρήστες αφού το 63%

προτίμησαν να τελειώσουν τους κωδικούς τους στο κάτω δεξί μέρος του πλέγματος

και συγκεκριμένα στο τετράγωνο που σχηματίζεται από τις τρεις τελευταίες γραμμές

και τρεις στήλες. Εξετάζοντας τις μολυβιές μια μία ξεχωριστά παρατηρήσαμε ότι οι

χρήστες κατά την διάρκεια δημιουργίας μιας γραμμής απέφευγαν να συνεχίσουν το

σχέδιο σε γειτονικό κελί που μόλις είχαν περάσει στο προηγούμενο βήμα. Το   76.1%

των χρηστών ακολούθησε αυτό το πρότυπο στους κωδικούς τους. Είναι προφανές ότι

αυτή η επιλογή των συμμετεχόντων μειώνει τον θεωρητικό χώρο των κωδικών αφού
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το πλήθος των γειτονικών κελιών που διασχίζει μια μολυβιά είναι μειωμένο κατά 1.

Για παράδειγμα όταν ένας χρήστης βρίσκεται στο κελί με συντεταγμένες (3,3) και

στο προηγούμενο βήμα ήταν στο (3,2) έχει ενώ θεωρητικά έχει τέσσερις επιλογές να

συνεχίζει την μολυβιά του στην πράξη είναι σαν να έχει 3. Αυτή η ‘κίνηση προς τα

πίσω’ φαίνεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην χρηστικότητα ενός κωδικού αφού

το 40% των συμμετεχόντων που απέτυχαν στην διαδικασία του Login είχαν κάνει την

συγκεκριμένη κίνηση ενώ το 85.4% από αυτούς που πέτυχαν είχαν ακολουθήσει το

πρότυπο.

Είναι προφανές ότι τα δύο πρότυπα αποτελούν μία καλή βάση για ένα λεξικό

επιθέσεων όμως απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα ατόμων και ποικιλία κωδικών για να

βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς πως επηρεάζουν την ασφάλεια του

συστήματος.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγμα κωδικών από την βάση.
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