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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εργασία αυτή πραγµατεύεται, αρχικά, τις διαδικασίες της αυθεντικοποίησης και εν 

συνεχεία τις κατηγορίες αυτής. Ακολουθεί διεξοδική αναφορά στους γραφικούς 

µηχανισµούς αυθεντικοποίησης και παρουσιάζεται το σχήµα Draw – a – Secret 

(DAS), το οποίο προτάθηκε από τους Jermyn et al. (1999). Το παραπάνω σχήµα 

συγκρίνεται µε την κοινή µέθοδο των αλφαριθµητικών κωδικών και γίνεται λόγος 

για την ασφάλειά του. Παράλληλα, αναλύεται η εφαρµογή των γραφικών 

µηχανισµών αυθεντικοποίησης. Στη συνέχεια, παρατίθενται δύο µελέτες έρευνας 

σχετικά µε τους γραφικούς κωδικούς DAS. Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε από τους 

Nali & Thorpe (2004) και η δεύτερη από τον συγγραφέα. Τέλος, παρουσιάζεται η 

υλοποίηση εφαρµογής του σχήµατος Draw – a – Secret. 
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ABSTRACT 
 

This paper deals with user authentication and its categories. It also states graphical 

password schemes thoroughly and presents the Draw – a – Secret (DAS) scheme 

which was introduced by Jermyn et al. (1999). This scheme is being compared with 

the common method of string passwords and its security is discussed. Furthermore, 

the application of graphical password schemes is being analysed. Next, two user 

studies related with the DAS passwords are cited. The first user study was carried out 

by Nali & Thorpe (2004) and the second by the author of this paper. Finally, the 

implementation of the DAS application is presented. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή  
 

Όπως όλοι γνωρίζουµε, στον κόσµο τον υπολογιστών, οι κωδικοί πρόσβασης 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι. Αποτελούν ένα τρόπο αυθεντικοποίησης των 

χρηστών καθώς επίσης και ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούν να διαφυλάξουν από 

τους υπόλοιπους τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα τους. Ωστόσο, τα δεδοµένα 

αυτά παραµένουν ασφαλή εφόσον ο κωδικός πρόσβασης παραµένει προσωπικός και 

δεν είναι γνωστός από κάποιον κακόβουλο χρήστη, ο οποίος έχει ανακτήσει τον 

κωδικό πρόσβασης κάνοντας χρήση κακόβουλου λογισµικού. Θεωρητικά η 

ανάκτηση ενός αλφαριθµητικού κωδικού είναι µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, 

εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των πιθανών κωδικών που µπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης. Στην πράξη όµως (Klein, 1990), οι χρήστες επιλέγουν κωδικούς τους 

οποίους µπορούν εύκολα να θυµούνται και εποµένως η επιλογή τους γίνεται από ένα 

υποσύνολο των πιθανών κωδικών. Αυτό κάνει την δουλειά των κακόβουλων 

χρηστών ευκολότερη, καθώς µπορούν να ανακτήσουν ένα κωδικό πρόσβασης 

χρησιµοποιώντας επιθέσεις που βασίζονται σε «λεξικά» (“dictionary attack”). 

 Το υπόλοιπο αυτής της εργασίας χωρίζεται σε έξι ενότητες που 

καταλαµβάνουν τα Κεφάλαια 2 – 7, αντίστοιχα. Συγκεκριµένα: 

 Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται η αυθεντικοποίηση και οι κατηγορίες αυτής. 

 Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται αναλυτικά οι γραφικοί µηχανισµοί 

αυθεντικοποίησης και παρουσιάζεται το σχήµα Draw – a – Secret (DAS), το οποίο 

προτάθηκε από τους Jermyn et al. (1999). Γίνεται λόγος για την ασφάλεια του 

παραπάνω σχήµατος και πραγµατοποιείται σύγκριση µε την συνηθισµένη µέθοδο 

των αλφαριθµητικών κωδικών. 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στην εφαρµογή των γραφικών µηχανισµών 

αυθεντικοποίησης. 

Στο Κεφάλαιο 5 παραβάλλονται δύο µελέτες έρευνας σχετικά µε τους 

γραφικούς κωδικούς DAS, των Nali & Thorpe (2004) και του συγγραφέα. 
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Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η υλοποίηση εφαρµογής του σχήµατος Draw 

– a – Secret. 

Στο Κεφάλαιο 7 αναφέρονται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα αυτής της 

εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Αυθεντικοποίηση 

 
2.1 Γενικά 
 

Αυθεντικοποίηση ονοµάζεται η διαδικασία της επιβεβαίωσης ή της άρνησης της 

ταυτότητας ενός ατόµου. Αποτελεί µία πολύ σηµαντική και ευαίσθητη διαδικασία 

εξαιτίας των ενεργειών που ακολουθούν την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός 

ατόµου. Υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί αυθεντικοποίησης, οι οποίοι βασίζονται σε 

µία ή περισσότερες από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες (Jansen, 2003): 

• Απόδειξη από τη γνώση: Η επιβεβαίωση της ταυτότητας κάποιου µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια κάποιας πληροφορίας, η οποία είναι γνωστή 

ή µπορεί να αναπαραχθεί µόνο από το άτοµο που ισχυρίζεται ότι είναι. Ένα 

παράδειγµα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι κωδικοί πρόσβασης. 

• Απόδειξη από την ιδιοκτησία: Η επιβεβαίωση της ταυτότητας κάποιου 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια της σύγκρισης κάποιων 

βιοµετρικών στοιχειών τα οποία ταιριάζουν απόλυτα µε εκείνα τα οποία 

αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο άτοµο. Ένα παράδειγµα αυτής της 

κατηγορίας αποτελούν τα δακτυλικά αποτυπώµατα. 

• Απόδειξη από την κατοχή: Η επιβεβαίωση της ταυτότητας κάποιου µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια της κατοχής ενός αντικειµένου, το οποίο 

σχετίζεται αποκλειστικά µε κάποιο άτοµο. Ένα παράδειγµα αυτής της 

κατηγορίας αποτελούν οι έξυπνες κάρτες (smart cards). 

 

Η αυθεντικοποίηση µε την χρήση κωδικών πρόσβασης αποτελεί το πιο κοινό 

παράδειγµα της πρώτης κατηγορίας. Τα συστήµατα που βασίζονται σε τέτοιου 

είδους αυθεντικοποίηση εξαιτίας της απλότητάς τους και της εύκολης υλοποίησής 

τους, είναι  και τα πιο διαδεδοµένα. Παρά το ότι αντιµετωπίζουν ορισµένα 
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προβλήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την συγκριτική µέτρηση άλλων 

µηχανισµών αυθεντικοποίησης. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα δακτυλικά αποτυπώµατα αποτελούν το πιο 

συνηθισµένο παράδειγµα της δεύτερης κατηγορίας και είναι η παλαιότερη µορφή 

αυθεντικοποίησης. Ένα βιοµετρικό στοιχείο είναι ένα µοναδικό χαρακτηριστικό ενός 

ατόµου, το οποίο έχουµε τη δυνατότητα να το µετρήσουµε και να το 

χρησιµοποιήσουµε για να αποδείξουµε την ταυτότητά του. Ένα τέτοιο βιοµετρικό 

στοιχείο είναι και τα δακτυλικά αποτυπώµατα, τα οποία από την φύση τους είναι 

αδύνατο να ξεχαστούν και κάπως περίεργο να χαθούν (Boertien & Middelkoop, 

2002).  

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν την πιο διαδεδοµένη περίπτωση της τρίτης 

κατηγορίας αυθεντικοποίησης. Συνήθως, είναι πλαστικές, µε µέγεθος όσο και µία 

πιστωτική κάρτα. Έχουν ενσωµατωµένο κάποιο ηλεκτρονικό κύκλωµα, καθώς 

επίσης και το δικό τους λειτουργικό σύστηµα, το δικό τους λογισµικό και τα δικά 

τους δεδοµένα. Πάνω στις κάρτες αυτές µπορούν να αποτυπωθούν διάφορες 

πληροφορίες όπως για παράδειγµα µία φωτογραφία (Polemi, 1997). 

Συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως την 

απόδειξη από τη γνώση και την απόδειξη από την κατοχή, µπορεί να επιτευχθεί 

ισχυρότερη αυθεντικοποίηση. Μία τέτοια περίπτωση ευρείας χρήσης στην 

καθηµερινή ζωή, αποτελούν οι  Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές, τα γνωστά 

ΑΤΜ. Ο πελάτης εισάγει την έξυπνη κάρτα στο µηχάνηµα και κατόπιν πληκτρολογεί 

τον προσωπικό του κωδικό (Personal Identification Number - PIN). Πέρα από τον 

συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών, µπορούν να προστεθούν και άλλοι 

περιορισµοί όπως είναι η ώρα, η τοποθεσία κτλ., για να επιτευχθεί µεγαλύτερη 

ασφάλεια. 

Ένα σύστηµα αυθεντικοποίησης περιλαµβάνει τόσο το υλικό όσο και το 

λογισµικό, τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της διαδικασίας της 

αυθεντικοποίησης. Για να µπορέσει να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να είναι εύχρηστο 

και ο σχεδιασµός του να µεγιστοποιεί τις δυνατότητες του υλικού.  

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει µια πιο διεξοδική αναφορά σε κάθε µία από 

τις παραπάνω κατηγορίες. 
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2.2 Απόδειξη από τη γνώση 
 

Η θεµελιώδης αρχή λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος βασίζεται στην εισαγωγή 

δεδοµένων από τον χρήστη, τα οποία συγκρίνονται µε εκείνα που υπάρχουν ήδη 

καταχωρηµένα στο σύστηµα. Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του, ένα τέτοιο 

σύστηµα έχει χαµηλό κόστος και είναι εξαιρετικά απλό και εύχρηστο. Για το λόγο 

αυτό και οι µηχανισµοί που στηρίζονται σε κάποιο κωδικό πρόσβασης αποτελούν 

την πιο κοινή µορφή αυθεντικοποίησης της ταυτότητας κάποιου. Οι µηχανισµοί 

αυτοί συνήθως έχουν κάποια ελάχιστη απαίτηση ως προς το µέγεθος του κωδικού 

πρόσβασης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Συνήθως απαιτείται ένας κωδικός µε 

τουλάχιστον επτά χαρακτήρες. Κάθε ένας από αυτούς, µπορεί να είναι ένα γράµµα 

της αλφαβήτου, είτε πεζό είτε κεφαλαίο, ένας αριθµός ή ένα σύµβολο. Η τάση των 

χρηστών, από την άλλη, είναι να επιλέγουν, είτε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης, 

είτε κωδικούς που µπορούν εύκολα να θυµούνται. Η επιλογή κωδικών τους οποίους 

µπορούµε εύκολα να επαναφέρουµε στην µνήµη δεν συνιστάται, γιατί παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ευαισθησία στην περίπτωση κάποιας επίθεσης. Παρατηρείται επίσης και 

το ακόλουθο γεγονός: ακόµη και στην περίπτωση που λήξει ένας κωδικός, η 

αντικατάστασή του γίνεται, είτε µε τον ίδιο, είτε µε κάποιο παρόµοιο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να αυξάνονται οι διάφοροι κίνδυνοι (Lee, 2001). Η βασική τεχνική µε 

την οποία µπορεί κάποιος να υπερπηδήσει ένα τέτοιο σύστηµα είναι η επίθεση µε 

την χρήση των λεγόµενων «λεξικών» (“dictionary attack”), τα οποία περιέχουν, 

εκτός των άλλων, και συλλογές από τους περισσότερο συνηθισµένους κωδικούς. 

 Σε ένα συνηθισµένο πληκτρολόγιο υπάρχουν διαθέσιµοι 95 εκτυπώσιµοι 

χαρακτήρες ASCII. Εποµένως, για ένα κωδικό µε επτά χαρακτήρες υπάρχουν 957 

διαφορετικές τιµές. Οι κωδικοί ποτέ δεν αποθηκεύονται ως απλό κείµενο. 

Απεναντίας, οι κωδικοί µετατρέπονται σε µία προστατευµένη µορφή 

χρησιµοποιώντας κάποιον αλγόριθµο µονόδροµης κρυπτογράφησης (Manber, 1996). 

Επιπρόσθετη ασφάλεια µπορεί να επιτευχθεί αν πριν την εφαρµογή του 

κρυπτογραφικού αλγορίθµου προστεθεί στον αρχικό κωδικό µία τιµή «αλάτι» 

(“salt”). Με τον τρόπο αυτό η δουλειά του επιτιθέµενου γίνεται πολύ δυσκολότερη. 

Ο µηχανισµός αυθεντικοποίησης, µε την σειρά του όµως, θα πρέπει να διατηρεί 

αποθηκεµένη αυτή την τιµή «αλάτι» για κάθε καταχωρηµένο κωδικό. 
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 Πέρα από τους κωδικούς πρόσβασης, και η µέθοδος του ερωτηµατολογίου 

ανήκει σε αυτήν την κατηγορία (Polemi, 1997). Ο εκάστοτε χρήστης, αρχικά, 

απαντά σε µία λίστα από ερωτήσεις. Οι απαντήσεις του αποθηκεύονται στο 

σύστηµα. Όταν του δοθεί ένα υποσύνολο των αρχικών ερωτήσεων, 

πραγµατοποιείται σύγκριση των απαντήσεών του µε τις ήδη υπάρχουσες, έτσι ώστε 

να γίνει η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. 

 Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στους οπτικούς και στους γραφικούς 

µηχανισµούς αυθεντικοποίησης. 

 

2.2.1. Οπτικοί µηχανισµοί 

Οι οπτικοί µηχανισµοί αναφέρονται σε αυτούς που βασίζονται στην επιλογή µιας 

σειράς εικόνων ή φωτογραφιών για τον σχηµατισµό του κωδικού πρόσβασης. 

Ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τους αλφαριθµητικούς κωδικούς, άλλα έχουν 

ορισµένα πλεονεκτήµατα τα οποία εντοπίζονται στις δυνατότητες της οθόνης και της 

επιλογής των εικόνων. Οι χρήστες θα πρέπει να αποµνηµονεύσουν µία σειρά από 

εικόνες αντί των αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 

ανθρώπινη µνήµη προσαρµόζεται καλύτερα σε τέτοιες καταστάσεις (Melcher, 2001). 

Για ένα οπτικό άτοµο, οι µηχανισµοί αυτοί είναι περισσότερο δηµιουργικοί, σε 

σχέση µε τους αλφαριθµητικούς κωδικούς. Στην ιδανική περίπτωση οι οπτικοί 

µηχανισµοί θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε, το µέγεθος του χώρου 

των δυνατών κωδικών να είναι ισάξιο µε εκείνο των αλφαριθµητικών και η 

προσπάθεια η οποία χρειάζεται για να παρακαµφτούν αρκετά µεγαλύτερη. 

 Ο Blonder (1995) περίγραψε ένα τέτοιο σύστηµα για την εφαρµογή 

γραφικών κωδικών. Ο µηχανισµός αυτός περιέχει µία εικόνα, η οποία είναι 

χωρισµένη σε κελιά ή περιοχές. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει µία 

σειρά από αυτές τις προκαθορισµένες περιοχές και στην συνέχεια να τις ταξινοµήσει 

µε τον τρόπο που αυτός επιθυµεί. Η συγκεκριµένη ακολουθία  των κελιών αποτελεί 

και τον κωδικό του, ο οποίος αποθηκεύεται από το σύστηµα  Τα κελιά µετά την 

εγγραφή ή είσοδο στο σύστηµα αφαιρούνται και εµφανίζεται η αρχική εικόνα, χωρίς 

να είναι χωρισµένη σε κελιά αυτή την φορά. Ένα µειονέκτηµα είναι ότι το πλήθος 

των κελιών είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε το αλφάβητο που είναι διαθέσιµο για 

τους αλφαριθµητικούς κωδικούς. 
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 Ένα εµπορικό προϊόν µε όνοµα “visKey” (2005) από την εταιρεία SFR It-

Engineering έχει πολλές οµοιότητες µε την προαναφερθείσα τεχνική, αφού 

χρησιµοποιεί κελιά από µία προκαθορισµένη εικόνα για τον σχηµατισµό του 

κωδικού. Το visKey χωρίζει την εικόνα σε ένα πίνακα από κελιά, τα οποία 

προσαρµόζονται δυναµικά στο πλέγµα κατά την διάρκεια της επιλογής τους από τον 

χρήστη, σε ότι αφορά την στοίχιση των κέντρων των κελιών. Για να 

πραγµατοποιηθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη θα πρέπει να επιλέξει µία 

συγκεκριµένη ακολουθία από κελιά. Επειδή όµως τα κελιά δεν είναι ορατά στον 

χρήστη, θα πρέπει να θυµάται πιο σηµείο ενός αντικειµένου της εικόνας έχει 

επιλέξει, έτσι ώστε να µπορέσει να αναπαράγει τον κωδικό του. Όπως είναι φυσικό 

υπάρχει και κάποια ανοχή, γιατί είναι σχεδόν αδύνατον να κατορθώσει κάποιος να 

επιλέξει το ίδιο ακριβώς κελί. Η ασφάλεια του µηχανισµού σχετίζεται µε τον αριθµό 

των κελιών από τα οποία αποτελείται η εικόνα, αφού καθορίζουν το µέγεθος του 

αλφάβητου του κωδικού. Έτσι, σε µία εικόνα 30Χ30 εικονοστοιχείων, µπορούµε να 

πούµε ότι υπάρχουν περίπου 85 διαφορετικά κελιά. Εποµένως ένας κωδικός που 

αποτελείται από επτά κελιά έχει 857 πιθανές τιµές, που αντιστοιχεί σε ένα χώρο λίγο 

µικρότερο από τους αλφαριθµητικούς κωδικούς. Συµπερασµατικά, η ασφάλεια 

αυτού του µηχανισµού είναι υποδεέστερη των αλφαριθµητικών κωδικών. 

 Ένα ακόµη εµπορικό προϊόν, το οποίο αναφέρεται σε υπολογιστές παλάµης, 

είναι και το “Pointsec” (2005) από την εταιρεία Pointsec Mobile Technologies AB. 

Ο µηχανισµός αυθεντικοποίησης λειτουργεί µε την βοήθεια του λεγόµενου 

PicturePIN. Το PicturePIN είναι αντίστοιχο του αριθµητικού PIN, µόνο που στην 

προκειµένη περίπτωση η εισαγωγή του PIN γίνεται επιλέγοντας εικόνες αντί για 

αριθµούς µε την βοήθεια, είτε της ειδικής γραφίδας (stylus), είτε του δακτύλου. Με 

τον τρόπο αυτό οι χρήστες θα πρέπει να θυµούνται µια σειρά από εικόνες αντί ενός 

αριθµού. Για την µεγιστοποίηση της ασφάλειας η θέση των εικόνων δεν είναι 

σταθερή, άλλα µεταβάλλεται κάθε φορά που κάποιος χρήστης προσπαθεί να εισέλθει 

στο σύστηµα. 

 Ένα παρόµοιο προϊόν είναι και το “Picture Password”, το οποίο αναπτύχθηκε 

από τον Jansen (2003). Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει µία σειρά από 

εικόνες, οι οποίες έχουν το ίδιο ακριβώς µέγεθος και είναι οµαδοποιηµένες σε ένα 

πίνακα 6Χ5. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη επιτυγχάνεται µε την 
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επιλογή της σωστής ακολουθίας εικόνων. Το µέγεθος των εικόνων είναι τέτοιο ώστε 

να ελαχιστοποιούνται τα λάθη εισόδου. Στην εικόνα 1 απεικονίζεται µία οθόνη 

εισόδου του Picture Password για το θέµα «γάτες και σκυλιά». Υπάρχουν διαθέσιµα 

διάφορα θέµατα καθώς επίσης και η δυνατότητα δηµιουργίας θεµάτων από τον 

χρήστη, που θα περιέχουν τις εικόνες που αυτός επιθυµεί. 
 

 
 

Εικόνα 1. Οθόνη εισόδου του Picture Password. 
 

Υπάρχουν δύο δυνατότητες επιλογής εικόνων, η µεµονωµένη επιλογή και η 

επιλογή σε ζευγάρια. Η µεµονωµένη επιλογή γίνεται µε την επιλογή µιας εικόνας 

χρησιµοποιώντας την ειδική γραφίδα (stylus). Η επιλογή σε ζευγάρια επιτυγχάνεται 

µε την επιλογή και σύνδεση δύο εικόνων, µε την βοήθεια της τεχνικής drag and drop 

της πρώτης εικόνας πάνω στην δεύτερη. Οι δύο αυτές εικόνες αποτελούν πλέον ένα 

στοιχείο του αλφαβήτου. Η ιδέα αυτή είναι παρόµοια µε την λειτουργία του 

πλήκτρου shift ενός κλασσικού πληκτρολογίου, µε το οποίο µπορούµε να 

επιλέξουµε, είτε ένα κεφαλαίο γράµµα, είτε ένα ειδικό χαρακτήρα. Η καινοτοµία 

αυτή των δύο διαθέσιµων δυνατοτήτων επιλογών εικόνας, αυξάνει σηµαντικά το 

µέγεθος του αλφαβήτου, το οποίο στην περίπτωσή µας είναι ίσο µε 30 + (30*30) = 

930. Εποµένως, για ένα κωδικό που αποτελείται από µία σειρά επτά εικόνων 
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υπάρχουν 9307 διαφορετικές τιµές. Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, στην 

περίπτωση ενός αλφαριθµητικού κωδικού µε επτά χαρακτήρες υπάρχουν 957 

διαφορετικές τιµές. Είναι ολοφάνερη, λοιπόν, η διαφορά τάξης µεγέθους ανάµεσα σε 

αυτές τις δύο τιµές. 

 

2.2.2. Γραφικοί µηχανισµοί 

Οι γραφικοί µηχανισµοί αυθεντικοποίησης βασίζονται στην δηµιουργία γραφικών 

εικόνων από το χρήστη για τον σχηµατισµό του κωδικού του. Είναι παρόµοιοι µε 

τους οπτικούς µηχανισµούς και έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. 

 Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου µηχανισµού αποτελεί και το Draw-a-Secret 

(DAS) (Jermyn et al., 1999). Ο χρήστης σχηµατίζει ένα σχήµα πάνω σε ένα πλέγµα. 

Το σχήµα αυτό αποτελεί και τον κωδικό του. Μπορεί να περιλαµβάνει σύµβολα 

όπως επίσης και κείµενο. Οι γραµµές µπορούν να ξεκινούν από οποιοδήποτε σηµείο 

και να πάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα πρέπει όµως, η σειρά µε την οποία 

σχεδιάζονται να συµφωνεί µε εκείνη της αρχικής καταχώρησης του χρήστη. Στην 

εικόνα 2 αναπαρίσταται ένα παράδειγµα ενός κωδικού που αποτελείται από πέντε 

γραµµές. Οι αριθµοί δείχνουν την σειρά µε την οποία έχουν σχεδιαστεί οι γραµµές, 

ενώ τα βέλη δείχνουν την αρχή της κάθε γραµµής. Υπάρχουν 8! διαφορετικοί τρόποι 

µε τους οποίους θα µπορούσαµε να είχαµε σχεδιάσει τον συγκεκριµένο κωδικό, 

λαµβάνοντας υπόψη την διάταξη των γραµµών, καθώς και την κατεύθυνση των 

γραµµών που εκτείνονται σε περισσότερα από ένα κελιά. 

 
 

Εικόνα 2. Παράδειγµα ενός κωδικού. 
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 Η κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µία σειρά από ζεύγη συντεταγµένων, η οποία 

καθορίζεται από τα κελιά από τα οποία διέρχεται. Το µέγεθος του κάθε κελιού θα 

πρέπει να είναι ικανοποιητικό, ώστε να υπάρχει κάποια ανοχή κατά το σχεδιασµό 

του κωδικού από τον χρήστη και να µην δηµιουργείται σύγχυση. Ο κωδικός 

σχηµατίζεται από την συνένωση των ζευγών των συντεταγµένων της κάθε γραµµής. 

Φυσικά η συνένωση γίνεται µε την σειρά µε την οποία σχεδιάστηκαν οι γραµµές. 

Έχει αποδειχθεί ότι το µέγεθος του χώρου των γραφικών κωδικών που µπορούν να 

σχηµατιστούν χρησιµοποιώντας ένα πλέγµα 5Χ5 είναι µεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο των αλφαριθµητικών κωδικών. 

 Θα αναφερθούµε διεξοδικότερα στο Draw-a-Secret στις ενότητες 3.3 και 3.4. 

 

2.3 Απόδειξη από την ιδιοκτησία 
 

Η βασική αρχή λειτουργίας ενός βιοµετρικού συστήµατος είναι η σύγκριση των 

βιοµετρικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν ένα τρόπο µέτρησης των µοναδικών 

χαρακτηριστικών κάποιου, µε εκείνα που βρίσκονται ήδη καταχωρηµένα σε αυτό 

(Polemi, 1997). 

 Μπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν εκείνα τα συστήµατα που βασίζονται σε τεχνικές οι οποίες µετράνε τα 

φυσικά χαρακτηριστικά ενός ατόµου, όπως είναι το δακτυλικό αποτύπωµα και η 

ίριδα του µατιού. Τα χαρακτηριστικά αυτά παραµένουν αµετάβλητα κατά την 

πάροδο του χρόνου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει εκείνες τις τεχνικές οι 

οποίες µετράνε την συµπεριφορά κάποιου, όπως είναι ο γραφικός χαρακτήρας, η 

υπογραφή και η φωνή (Polemi, 1997). Επειδή, η συµπεριφορά κάποιου µπορεί να 

µεταβληθεί για διάφορους λόγους, από κάποια ασθένεια για παράδειγµα, οι τεχνικές 

αυτές δεν είναι και τόσο αξιόπιστες (Boertien & Middelkoop, 2002). 

 Τα βιοµετρικά συστήµατα παρουσιάζουν κάποια διακύµανση κατά την 

µέτρηση των χαρακτηριστικών ή της συµπεριφοράς κάποιου. Η διακύµανση αυτή 

οφείλεται στο ποσοστό λάθους απόρριψης και στο ποσοστό λάθους αποδοχής 

(Boertien & Middelkoop, 2002). Το ποσοστό λάθους απόρριψης αναφέρεται στην 

πιθανότητα αποτυχίας αυθεντικοποίησης ενός έγκυρου χρήστη και το ποσοστό 

λάθους αποδοχής στην πιθανότητα επιτυχούς αυθεντικοποίησης ενός µη έγκυρου 
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χρήστη. Σε ιδανικές συνθήκες και τα δύο ποσοστά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

µικρότερα. Ανάλογα µε το επίπεδο της ασφάλειας που απαιτείται, τα βιοµετρικά 

συστήµατα µεταβάλλουν την τιµή ενός ορίου (threshold) είτε για να µειώσουν είτε 

για να αυξήσουν το επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας. Ένα πολύ χαµηλό όριο µειώνει το 

ποσοστό λάθους αποδοχής και αυξάνει το ποσοστό λάθους απόρριψης. Ένα πολύ 

υψηλό όριο έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα. 

 Τα ποσοστά των λαθών παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην επίδοση ενός 

συστήµατος. Πολύ υψηλά ποσοστά λάθους απόρριψης προκαλούν σύγχυση και 

αχρηστία, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά λάθους αποδοχής δίνουν την δυνατότητα 

αποµίµησης και απάτης. Η γραφική αναπαράσταση των ποσοστών των δύο λαθών 

σε σχέση µε την τιµή του ορίου (threshold) µας δίνει µία καλύτερη οπτική εικόνα. 

Για µία συγκεκριµένη τιµή του ορίου οι δύο καµπύλες των ποσοστών των λαθών 

τέµνονται µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι το ποσοστό λάθους απόρριψης είναι ίσο 

µε το ποσοστό λάθους αποδοχής. Όσο µικρότερο είναι αυτό το λάθος, τόσο 

περισσότερο ακριβές είναι το σύστηµά µας (Polemi, 1997). 

 Η καταχώρηση των αρχικών βιοµετρικών στοιχείων ενός ατόµου µπορεί να 

γίνει είτε στη µνήµη του συστήµατος είτε σε κάποια αφαιρούµενη εξωτερική µνήµη. 

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να προστατεύονται. Η αποθήκευση στη µνήµη του 

συστήµατος αποφεύγει τους κινδύνους που δηµιουργούνται από την µεταφορά τους 

σε κάποιο άλλο µέρος. Η αποθήκευση σε κάποια αφαιρούµενη εξωτερική µνήµη 

επιτρέπει στους χρήστες να την χρησιµοποιούν για την αυθεντικοποίησή τους σε 

διάφορα υπολογιστικά συστήµατα. Ωστόσο, απαγορευτικό ρόλο µπορεί να παίξει  

και το µέγεθος των βιοµετρικών στοιχείων που πρέπει να καταχωρηθούν, µιας και η 

χωρητικότητα µιας αφαιρούµενης εξωτερικής µνήµης µπορεί να µην επαρκεί 

(Polemi, 1997). 

 Στα συστήµατα αυτά δεν υπάρχει ανάγκη διαχείρισης των κωδικών, αφού οι 

χρήστες δεν χρειάζεται να θυµούνται κάτι. Βέβαια, ορισµένες φορές, ο χρόνος που 

απαιτείται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας κάποιου µπορεί να είναι αρκετά 

µεγάλος εξαιτίας υπολογιστικών διαδικασιών που απαιτούνται. 

 Στην συνέχεια θα µιλήσουµε για την εξακρίβωση  της ταυτότητας κάποιου µε 

την βοήθεια των δακτυλικών του αποτυπωµάτων, της υπογραφής και της φωνής του. 
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2.3.1. Αυθεντικοποίηση µε βάση τα δακτυλικά αποτυπώµατα 

Η αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόµου µε την βοήθεια των δακτυλικών του 

αποτυπωµάτων αποτελεί µία πολύ γρήγορη και αξιόπιστη µέθοδο. Ένα δακτυλικό 

αποτύπωµα αποτελείται από ένα σύνολο γραµµών, που δηµιουργούν κάποιες 

αυλακώσεις στο δέρµα. Ακόµη, τα δακτυλικά αποτυπώµατα δεν µεταβάλλονται 

καθόλου µε την πάροδο του χρόνου και είναι µοναδικά για το κάθε άτοµο. Η 

µοναδικότητα αυτή προκύπτει από το σύνολο των γραµµών που δηµιουργούν τις 

αυλακώσεις.  

 Σε αυτούς τους µηχανισµούς αυθεντικοποίησης, η εικόνα του δακτυλικού 

αποτυπώµατος αναλύεται και µετατρέπεται σε µία µορφή, η οποία κατόπιν 

κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται, είτε στην µνήµη της συσκευής, είτε σε κάποια 

έξυπνη κάρτα (smart card). Το µέγεθος που καταλαµβάνει στην µνήµη ποικίλει από 

40 έως 1000 bytes, τις περισσότερες φορές όµως καταλαµβάνει 256 bytes (Boertien 

& Middelkoop, 2002). Επιπλέον, το αρχικό αποτύπωµα δεν µπορεί να αναπαραχθεί 

από την µορφή στην οποία έχει µετατραπεί. Κατά την διάρκεια της εξακρίβωσης της 

ταυτότητας ενός ατόµου, λαµβάνεται µία εικόνα του δακτυλικού του αποτυπώµατος, 

το οποίο στην συνέχεια αναλύεται και συγκρίνεται µε εκείνο που βρίσκεται 

αποθηκευµένο στο σύστηµα. Αν ταιριάζουν µεταξύ τους, τότε έχει πραγµατοποιηθεί 

µε επιτυχία η διαδικασία της αυθεντικοποίησης. Για την λήψη της εικόνας του 

δακτυλικού αποτυπώµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες τεχνολογίες, 

όπως είναι η οπτική και η θερµική ανίχνευση (Boertien & Middelkoop, 2002). 

 Η εταιρεία Identix Inc. έχει κατασκευάσει µία συσκευή ανάγνωσης 

δακτυλικών αποτυπωµάτων, η οποία ονοµάζεται “BioTouch”. Στην εικόνα 3 

µπορούµε να διακρίνουµε αυτή την συσκευή. Η συσκευή αυτή περιέχει ένα οπτικό 

αισθητήρα, που βρίσκεται ενσωµατωµένος σε µία PCMCIA κάρτα (TYPE II). Η 

οριζόντια ανάλυση του αισθητήρα είναι 420 dpi και η κατακόρυφη 380 dpi. Η 

διαδικασία της αυθεντικοποίησης γίνεται µε την βοήθεια ειδικού λογισµικού που 

παρέχεται από την ίδια εταιρεία. Τέλος, η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε ένα οποιοδήποτε φορητό υπολογιστή, ο οποίος βέβαια διαθέτει µία ελεύθερη 

PCMCIA θύρα (TYPE II). 
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Εικόνα 3. BioTouch PC Card. 

 

Ορισµένοι φορητοί υπολογιστές καθώς και διάφοροι υπολογιστές παλάµης 

περιέχουν ενσωµατωµένες συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωµάτων. 

Μερικά παραδείγµατα αποτελούν ο Toshiba Portege M400-EZ5031 Tablet PC και ο 

HP iPAQ 5550 Pocket PC. 

 

2.3.2. Αυθεντικοποίηση µε βάση την υπογραφή 

Οι µηχανισµοί που βασίζονται στην πιστοποίηση της ταυτότητας κάποιου µε την 

χρήση της υπογραφής του, δεν χρησιµοποιούν καθαυτή την εικόνα της υπογραφής 

άλλα ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η 

κατεύθυνση, η πίεση, το µέγεθος των γραµµών, το πλήθος των γραµµών και ο 

χρόνος κατά τον οποίο το στυλό δεν βρίσκεται σε επαφή µε την επιφάνεια (Boertien 

& Middelkoop, 2002). Φυσικά, αυτοί οι µηχανισµοί προϋποθέτουν την ύπαρξη µιας 



 21

οθόνης αφής. Με την βοήθεια της οθόνης αφής µπορούµε να µετρήσουµε ορισµένα 

από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άλλα όχι όλα. Η ασφάλεια αυτών των 

µηχανισµών στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι αδύνατον κάποιος να χάσει ή να 

ξεχάσει την υπογραφή του και δεν µπορεί κάποιος να την αντιγράψει µιας και 

γίνεται χρήση δυναµικών χαρακτηριστικών.  

 Η εταιρεία Romsey Associates Ltd. έχει κατασκευάσει ένα τέτοιο λογισµικό 

µε όνοµα “PDALok”(2001), το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση µη 

εξουσιοδοτηµένων χρηστών σε έναν υπολογιστή παλάµης. Για την καταχώρηση της 

πρωτότυπης υπογραφής απαιτείται η εισαγωγή της έξι φορές. Ο χώρος που 

καταλαµβάνει είναι 1Κ, και η διαδικασία της αυθεντικοποίησης απαιτεί πολύ µικρό 

χρονικό διάστηµα. 

 

2.3.3. Αυθεντικοποίηση µε βάση την φωνή 

Η αυθεντικοποίηση µε βάση την φωνή ή αλλιώς η αναγνώριση φωνής µπορεί να 

καθορίσει επαρκώς την ταυτότητα κάποιου. Για την καταχώρηση της φωνής ενός 

ατόµου απαιτείται η προφορά, από εκείνον, ενός συνόλου συγκεκριµένων λέξεων 

καθώς και αριθµητικών τιµών. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται αρκετές φορές. 

Στην συνέχεια η φωνή του αναλύεται και έτσι καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της 

φωνής του. Η πιστοποίηση των στοιχείων ενός ατόµου, επιτυγχάνεται από την 

προφορά ενός τυχαίου συνόλου αριθµητικών ψηφίων (Boertien & Middelkoop, 

2002). 

 Η αναγνώριση φωνής, ωστόσο, έχει ορισµένα µειονεκτήµατα. Πρώτα από 

όλα, η αναγνώριση φωνής απαιτεί αλγορίθµους που εκτελούν πράξεις κινητής 

υποδιαστολής, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 

οποίο δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα υπολογιστή παλάµης µε µικρή υπολογιστική 

ισχύ. Ένα ακόµη πρόβληµα αποτελεί και ο θόρυβος του περιβάλλοντος, καθώς και η 

µεγάλη ποσότητα µνήµης, που είναι αναγκαία για την αποθήκευση των 

χαρακτηριστικών της φωνής. 

 

2.4 Απόδειξη από την κατοχή 

 

Οι µηχανισµοί αυτοί βασίζονται στην κατοχή ενός αντικειµένου από τον ιδιοκτήτη  
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τους. Το αντικείµενο αυτό µπορεί να είναι ένα πολύ συνηθισµένο αντικείµενο όπως 

ένα κλειδί ή µία κάρτα παρόµοια µε την πιστωτική. Το αντικείµενο αυτό 

προσαρµόζεται σε µία ειδική συσκευή που υπάρχει στο σύστηµα και µε την βοήθεια 

ειδικού λογισµικού επιτυγχάνεται η διαδικασία της αυθεντικοποίησης. Η βασική 

αρχή λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος στηρίζεται στην ύπαρξη ενός 

αντικειµένου το οποίο απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόµου. 

Επίσης, µπορεί να συνδυαστεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικά µε κάποιον από τους 

προαναφερθέντες µηχανισµούς (Boertien & Middelkoop, 2002). 

 Ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει είναι η ενέργεια που καταναλώνεται 

από το αντικείµενο αυτό καθώς επίσης και το µέγεθός του. Η διανοµή, η χρήση και η 

διαχείριση αυτών των αντικειµένων απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή σε σχέση µε τις 

προηγούµενες µεθόδους. Για παράδειγµα, το αντικείµενο αυτό µπορεί πολύ εύκολα 

να χαθεί, να κλαπεί ή να υποστεί κάποια ζηµιά. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να 

γίνει αντικατάσταση του αντικειµένου. 

 Στα περισσότερα συστήµατα το αντικείµενο που χρησιµοποιείται είναι µία 

έξυπνη κάρτα (smart card). Οι έξυπνες κάρτες είναι πλαστικές, έχουν µέγεθος όσο 

και µία πιστωτική κάρτα, έχουν ενσωµατωµένα διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, 

κάποιο χώρο µνήµης και ενδεχοµένως ένα µικροεπεξεργαστή που έχει το δικό του 

λογισµικό, προγράµµατα και δεδοµένα (Polemi, 1997). Είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να προστατεύουν τις πληροφορίες που περιέχουν και συνήθως 

απαιτείται κάποιος προσωπικός κωδικός (PIN) που κάνει δυνατή την πρόσβαση στην 

κάρτα. Η ανάγνωση των περιεχοµένων της κάρτας γίνεται µε την βοήθεια ειδικών 

συσκευών ανάγνωσης έξυπνων καρτών, και η επικοινωνία γίνεται µε την βοήθεια 

ειδικού λογισµικού. Αυτές οι συσκευές ανάγνωσης συνδέονται, είτε µέσω της θύρας 

USB, είτε µέσω µιας PCMCIA θύρας (TYPE II). 

 

 

 

 

 

 



 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Γραφικοί µηχανισµοί αυθεντικοποίησης 

 
3.1 Γενικά 
 

Οι γραφικοί µηχανισµοί αυθεντικοποίησης δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη να 

αποσυνδέσει τη θέση της εισόδου από τη χρονολογική της σειρά. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε τους αλφαριθµητικούς κωδικούς που εισάγονται µε την χρήση ενός 

κλασσικού πληκτρολογίου, γιατί η χρονολογική σειρά µε την οποία ο χρήστης 

πληκτρολογεί τους χαρακτήρες, καθορίζει και την θέση τους µέσα στον κωδικό. 

Παρόλα αυτά, σε ένα γραφικό κωδικό, ο οποίος µπορεί να αποτελείται από διάφορες 

γραµµές, η τελική θέση κάθε γραµµής καθορίζεται ανεξάρτητα από την χρονολογική 

σειρά µε την οποία σχεδιάστηκαν οι γραµµές. Οι Jermyn et al. (1999) απέδειξαν ότι 

αυτή η ανεξαρτησία ανάµεσα στην θέση και στην χρονολογική σειρά, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή καινούριων µηχανισµών κωδικών, και να 

επιτευχθεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, πιο ασφαλή αυθεντικοποίηση σε σχέση µε 

τους αλφαριθµητικούς κωδικούς, χωρίς βέβαια να δηµιουργείται κάποια σηµαντική 

δυσκολία στην αποµνηµόνευση. 

 Οι Jermyn et al. (1999) πρότειναν δύο γραφικούς µηχανισµούς 

αυθεντικοποίησης. Ο πρώτος µηχανισµός βασίζεται στους αλφαριθµητικούς 

κωδικούς. Απλά, η εισαγωγή του αλφαριθµητικού κωδικού εµπλουτίζεται µε την 

χρήση γραφικών τεχνικών. Στην περίπτωση αυτή, ο γραφικός κωδικός είναι όσο 

ισχυρός όσο και ο αντίστοιχος αλφαριθµητικός. Ορισµένες παραλλαγές, τις οποίες 

θα µελετήσουµε παρακάτω, προσφέρουν µία αρκετά σηµαντική βελτίωση. Ο 

δεύτερος µηχανισµός ονοµάζεται “Draw a Secret” (DAS) και είναι καθαρά 

γραφικός. Ο χρήστης σχεδιάζει σε ένα πλέγµα κάποιο µυστικό σχέδιο, το οποίο 

αποτελεί τον κωδικό του. Οι Jermyn et al. (1999) έδειξαν ότι το σύνολο των 

κωδικών DAS που µπορεί κάποιος εύκολα να αποµνηµονεύσει είναι µεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο των αλφαριθµητικών. 
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 Επειδή σε ορισµένους µηχανισµούς δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί ο ίδιος 

ακριβώς κωδικός (στο visKey για παράδειγµα), απαιτείται η αποθήκευση του 

κωδικού ως καθαρού κειµένου. Αυτό τους κάνει ευάλωτους σε τυχόν επιθέσεις 

παρείσακτων. Επειδή στους γραφικούς µηχανισµούς µπορεί να αναπαραχθεί ο ίδιος 

κωδικός, υπάρχει η δυνατότητα της κρυπτογράφησής του. Το γεγονός αυτό παρέχει 

µεγαλύτερη ασφάλεια στον µηχανισµό µας. 

 

3.2 Αλφαριθµητικοί κωδικοί µε την χρήση γραφικών τεχνικών 
 

Ο µηχανισµός ο οποίος προτάθηκε από τους Jermyn et al. (1999) χρησιµοποιεί 

αλφαριθµητικούς κωδικούς και επαυξάνεται µε την χρήση γραφικών τεχνικών, οι 

οποίες αποσυνδέουν τη χρονολογική σειρά µε την οποία εισάγονται οι χαρακτήρες 

και την θέση τους µέσα στον κωδικό. Αυτό το σχήµα είναι ενδιαφέρον, γιατί απλά 

επιδεικνύει τις δυνατότητες των γραφικών, ενώ παράλληλα οδηγεί σε ένα 

ασφαλέστερο σύστηµα σε σύγκριση µε τους αλφαριθµητικούς κωδικούς χωρίς την 

χρήση γραφικών. 

 Οι Jermyn et al. (1999) πρότειναν τον ακόλουθο ορισµό για ένα 

αλφαριθµητικό κωδικό κ-χαρακτήρων. Ένας αλφαριθµητικός κωδικός κ-

χαρακτήρων εκφράζεται από µία καθολική συνάρτηση A→},...,1{: κπ , όπου το A  

είναι το σύνολο των επιτρεπτών χαρακτήρων. Το πεδίο ορισµού της συνάρτησης π  

υποδηλώνει την χρονολογική σειρά µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η είσοδος των 

χαρακτήρων. Εποµένως, ο χρήστης πρώτα εισάγει το )1(π , µετά το )2(π , κτλ. Για 

τον κωδικό “tomato” για παράδειγµα θα ήταν )1(π = t, )2(π = o, )3(π = m, )4(π = a, 

)5(π = t και )6(π = o. 

 Έστω, ότι παρουσιάζεται στο χρήστη µία γραφική οθόνη εισόδου, που 

αποτελείται από οχτώ θέσεις, στις οποίες πρόκειται να εισαχθεί ο κωδικός, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 4. Σε αυτή την εικόνα, το βήµα 0 είναι η αρχική γραµµή µε 

τα κενά, και τα βήµατα 1 – 6 αντιπροσωπεύουν την χρονολογική σειρά µε την οποία 

ο χρήστης συµπληρώνει τα κενά. Το )(iπ  για παράδειγµα εισάγεται στην γραµµή i. 

Η εισαγωγή του κωδικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Ο 

κωδικός µπορεί να εισάγεται, µε τον συνηθισµένο τρόπο, ξεκινώντας από την 

αριστερή θέση και συνεχίζοντας προς τα δεξιά (Εικόνα 4α). Ωστόσο, εξαιτίας της 
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γραφικής διασύνδεσης που υπάρχει ο χρήστης µπορεί να εισάγει τον κωδικό σε 

άλλες θέσεις. Στην εικόνα 4β για παράδειγµα, µπορείτε να δείτε µία τροποποίηση 

στην οποία ο χρήστης εισάγει τον κωδικό από τα αριστερά προς τα δεξιά, άλλα 

ξεκινάει από µία διαφορετική αρχική θέση αντί της τέρµα αριστερά. Στην εικόνα 4γ 

η εισαγωγή του κωδικού γίνεται χρησιµοποιώντας µία στρατηγική “µέσα – έξω”. 

Όπως είναι φυσικό µπορούν να προκύψουν πιο σύνθετα παραδείγµατα αν 

συνδυαστούν δύο ή περισσότερες παραλλαγές (εικόνα 4δ).   

 

 
 

Εικόνα 4. Εισαγωγή του κωδικού “tomato” µε διάφορες παραλλαγές. 

 

 Ένας γραφικός κωδικός κ-χαρακτήρων αυτού του σχήµατος µπορεί να 

οριστεί από µία καθολική συνάρτηση },....,1{},...,1{:' mxA→κπ , όπου το κ≥m  

είναι το πλήθος των θέσεων στις οποίες µπορούν να εισαχθούν χαρακτήρες. Για την 

εικόνα 4 είναι 4=m . Αν ),()(' jci =π , τότε η i χρονολογική καταχώρηση είναι ο 

χαρακτήρας c  στην θέση j . Ένας συνηθισµένος αλφαριθµητικός κωδικός π , που 

εισάγεται µε τον κλασσικό τρόπο από τα αριστερά προς τα δεξιά, µπορεί να 

εκφραστεί σύµφωνα µε το σχήµα αυτό ως ένας γραφικός κωδικός 'π , όπου 

α) Αριστερά προς δεξιά β) Περιστροφή προς τα 
αριστερά 

γ) Μέσα – έξω δ) Ένα πιο σύνθετο 
παράδειγµα 
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)),(()(' iii ππ = . Όπως φαίνεται από την εικόνα 4, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές 

ενός γραφικού κωδικού 'π , όπου )),(()(' jii ππ = και ji≠ . Μπορεί εύκολα κανείς να 

διακρίνει ότι ένας συνηθισµένος αλφαριθµητικός κωδικός π  µπορεί να αποφέρει 

)!/(! κ−mm  γραφικούς κωδικούς 'π . Αυτό κιόλας αποτελεί τον παράγοντα κατά τον 

οποίο αυξάνεται ο χώρος των γραφικών κωδικών σε σχέση µε τον αντίστοιχο των 

συνηθισµένων αλφαριθµητικών κωδικών. Ο αριθµός αυτός µπορεί να είναι ένας 

αρκετά µεγάλος αριθµός. Για παράδειγµα αν 8=κ  και 10=m , ο παράγοντας αυτός 

είναι περίπου 2 x 106. 

 Φυσικά, υπάρχουν πολύ λιγότερες από 2 x 106 παραλλαγές κάθε κωδικού 8-

χαρακτήρων τις οποίες µπορεί ο χρήστης να αποµνηµονεύσει. Παρόλα αυτά, µπορεί 

κανείς να καταλήξει εύκολα στο συµπέρασµα, ότι το σχήµα αυτό παρέχει κάποια 

βελτίωση συγκρινόµενο µε το κλασσικό αλφαριθµητικό σχήµα. Μία συντηρητική 

προσέγγιση είναι ότι οι m  περιστροφές ενός κωδικού, σε συνδυασµό µε τις 

παραλλαγές που αναφέρθηκαν προηγουµένως, µπορούν εύκολα να 

αποµνηµονευτούν, επειδή η θέση των χαρακτήρων µπορεί να προκύπτει από απλούς 

αλγόριθµους που ο χρήστης µπορεί εύκολα να θυµάται. Εποµένως η δουλειά των 

επιτιθέµενων θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά ένα παράγοντα m . Κατά συνέπεια, το 

σχήµα αυτό είναι αντίστοιχα ισχυρό µε το κλασσικό αλφαριθµητικό σχήµα, αρκεί 

βέβαια οι χρήστες να µην µειώσουν το µέγεθος του χώρου των χαρακτήρων που 

επιλέγουν για να θυµούνται την θέση τους. 

 Η ευχρηστία του συστήµατος θα µπορούσε να βελτιωθεί, αν κατά την 

εισαγωγή των χαρακτήρων ενός κωδικού στις διάφορες θέσεις τους, εµφανιζόταν 

στην οθόνη ο αντίστοιχος χαρακτήρας στην αντίστοιχη θέση αντί ενός µη 

περιγραφικού χαρακτήρα, όπως είναι το συνηθισµένο από όλους µας “*”, που 

χρησιµοποιείται κυρίως για να προστατέψει τον κωδικό από άλλα άτοµα τα οποία 

έχουν πρόσβαση στην οθόνη. Επειδή τα σχήµατα αυτά προορίζονται κυρίως για 

φορητές συσκευές παλάµης, είναι προτιµότερο ο χρήστης να καλύψει την οθόνη 

κατά την  εισαγωγή του κωδικού. Ακόµη, θα µπορούσε να υπάρχει και η δυνατότητα 

της εισαγωγής του κωδικού ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά και µετέπειτα 

η µεταφορά του κάθε χαρακτήρα στην τελική του θέση. 

 Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αυτού του σχήµατος. 

Αξίζει να αναφερθεί, όµως, η ακόλουθη. Η διευθέτηση των κ θέσεων θα µπορούσε 
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να γίνει µε διαφορετικό τρόπο (σε ένα πλέγµα για παράδειγµα), αντί µιας ευθείας 

γραµµής.  

 

3.3 Draw – a – Secret 
 

Οι Jermyn et al. (1999) πρότειναν ένα καθαρά γραφικό µηχανισµό 

αυθεντικοποίησης, τον οποίο ονόµασαν Draw – a – Secret (DAS). Στον µηχανισµό 

αυτό, ο κωδικός αποτελείται από µία απλή εικόνα, που σχεδιάζεται πάνω σε ένα 

πλέγµα. Η προσέγγιση αυτή δεν εξαρτάται από κάποιο αλφάβητο (ελληνικό, 

αγγλικό, ισπανικό κτλ.), και για το λόγο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλα τα 

άτοµα ανεξαρτήτου γλώσσας. Επίσης, οι χρήστες δεν είναι υποχρεωµένοι να 

θυµούνται κάποιον αλφαριθµητικό κωδικό.  

 Ένας σηµαντικός λόγος, που κάνει επιτακτική την ανάγκη της εξερεύνησης 

των µηχανισµών αυθεντικοποίησης που βασίζονται σε εικόνες, είναι η εξαιρετική 

ικανότητα των ανθρώπων να ανακαλούν στην µνήµη τους εικόνες (γραµµές, 

αντικείµενα κτλ.). Το αποτέλεσµα των παρουσιάσεων εικόνων και αντικειµένων 

στην µάθηση και στην µνήµη των ανθρώπων έχει αποτελέσει θέµα έρευνας εδώ και 

πολλά χρόνια (Bower et al., 1975, Calkins, M.,1898, Paivio et al., 1968). Αρκετοί 

επιστήµονες έδειξαν ότι οι οπτικές παρουσιάσεις παρέχουν σηµαντική βελτίωση 

στην αναγνώριση και επαναφορά στην µνήµη, σε σχέση µε τις λεκτικές 

παρουσιάσεις. 

 Η υπεροχή της επαναφοράς στην µνήµη αντικειµένων, σε σύγκριση µε τις 

λέξεις, έχει αποδειχθεί µε µία σειρά πειραµάτων. Τέτοιες αποδείξεις χρονολογούνται 

στα τέλη του 1800. Ο Calkins (1898) πραγµατοποίησε µία σειρά από πειράµατα και 

έδειξε ότι η επαναφορά στην µνήµη λέξεων ανέρχεται στο 50%, ενώ αντικειµένων 

στο 80%, για χρονικό διάστηµα 72 ωρών. 

 

3.3.1. Επιλογή κωδικού 

Η διασύνδεση του Draw – a – Secret αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλέγµα G x G. 

Το κάθε κελί αναπαρίσταται µε την βοήθεια συντεταγµένων (x,y) ∈[1..G] x [1..G]. 

Υποθέτουµε ότι υπάρχει µία ειδική γραφίδα (stylus) µε την οποία ο χρήστης µπορεί 

να σχεδιάσει το σχέδιό του πάνω στο πλέγµα. Το σχέδιο, µε την σειρά του, 
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αντιστοιχίζεται σε µία σειρά από ζεύγη συντεταγµένων απαριθµώντας τα κελιά από 

τα οποία αυτό διέρχεται. Το συµβάν κατά το οποίο η ειδική γραφίδα (stylus) 

σταµατήσει να βρίσκεται σε επαφή µε το πλέγµα (pen up), αντιστοιχίζεται σε ένα 

ξεχωριστό ζεύγος συντεταγµένων. Στην εικόνα 5 αναπαρίσταται ένα παράδειγµα 

ενός τέτοιου σχεδίου. Η σειρά των συντεταγµένων στην οποία αντιστοιχίζεται το 

σχέδιο αυτό είναι η ακόλουθη: (2,2),(3,2),(3,3),(2,3),(2,2),(2,1),(5,5), όπου το ζεύγος 

συντεταγµένων (5,5) αντιστοιχεί στο συµβάν που ο χρήστης σηκώνει την ειδική 

γραφίδα από το πλέγµα. Αν στο παράδειγµά µας υπήρχε µία δεύτερη γραµµή, στο 

τέλος της προηγούµενης ακολουθίας θα προσθέτονταν η σειρά των συντεταγµένων 

της δεύτερης γραµµής. Το αντίστοιχο θα γινόταν αν υπήρχαν και άλλες γραµµές στο 

σχέδιο µας. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να χωρίσουµε τον χώρο των πιθανών 

σχεδίων σε ισοδύναµες κλάσεις. ∆ύο σχέδια είναι ισοδύναµα όταν έχουν την ίδια 

κωδικοποίηση, ή µε άλλα λόγια όταν διέρχονται από τα ίδια κελιά.  

 

 
 

Εικόνα 5. Παράδειγµα ενός γραφικού κωδικού πάνω σε ένα 4x4 πλέγµα. 

 

 Θα αναφερθούµε λίγο στην ορολογία των Jermyn et al. (1999). Οι γείτονες 

N(x,y) ενός κελιού (x,y) είναι το υποσύνολο του συνόλου των κελιών {(x-1,y), (x+1,y), 

(x,y-1), (x,y+1)} που υπάρχουν στο πλέγµα. Μία γραµµή (stroke) αποτελείται από 

µία ακολουθία κελιών {ci}, για τα οποία ci∈Nci-1 και δεν περιέχουν το ειδικό συµβάν 

“pen up”. Το µήκος µιας γραµµής είναι ο αριθµός των ζευγών των συντεταγµένων 
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των κελιών από τα οποία αποτελείται. Ενώ το συνολικό µήκος του κωδικού είναι το 

άθροισµα των µηκών των γραµµών που το αποτελούν, χωρίς βέβαια να 

συµπεριλαµβάνονται οι χαρακτήρες που αντιστοιχούν στο ειδικό συµβάν “pen up”.  

 Εξαιτίας του ορισµού της γραµµής, η µετάβαση από το κελί (2,2) στο κελί 

(3,3) δεν επιτρέπεται µιας και το κελί (3,3) δεν ανήκει στην γειτονιά του πρώτου. Για 

αυτό θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον σχεδιασµό των γραµµών. 

Η εφαρµογή του συστήµατος θα ήταν καλύτερη αν οι γραµµές εµφανιζόταν κατά 

την διάρκεια που σχεδιάζονται. Με τον τρόπο αυτό βέβαια, τα άτοµα που έχουν 

πρόσβαση στην οθόνη θα µπορούσαν να υποκλέψουν τον κωδικό. Για αυτό, όπως 

και στο µηχανισµό αλφαριθµητικών κωδικών µε τη χρήση γραφικών τεχνικών, στον 

οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως, καλό θα ήταν ο χρήστης να καλύπτει την 

οθόνη κατά την  εισαγωγή του κωδικού. 

 Θεωρούµε ότι ο χρήστης έχει εισάγει σωστά τον κωδικό πρόσβασής του όταν 

είναι ισοδύναµος µε το πρωτότυπο σχέδιο. Το γεγονός αυτό προσφέρει στο χρήστη 

ικανοποιητικά επίπεδα ανοχής κατά το σχεδιασµό του κωδικού, δεδοµένου ότι τα 

κελιά δεν είναι πολύ µικρά. Προβλήµατα όµως δηµιουργούνται όταν ο χρήστης 

επιλέγει κάποιο σχέδιο το οποίο περιέχει γραµµές οι οποίες διέρχονται πολύ κοντά 

από µία γραµµή του πλέγµατος. Στις περιπτώσεις αυτές µία µικρή παραλλαγή του 

σχεδίου θα µπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετική ακολουθία συντεταγµένων, και 

συνεπώς σε λανθασµένο κωδικό. Υπάρχουν διάφορες λύσεις αυτού του 

προβλήµατος. Η προφανής είναι η προβολή στο χρήστη της εσωτερικής 

αναπαράστασης των κελιών, έτσι ώστε όταν γίνεται η επιλογή του κωδικού να 

µπορεί ο χρήστης να επιβεβαιώσει τα κελιά από τα οποία διέρχεται. Μία ακόµη λύση 

είναι και η µη αποδοχή από το σύστηµα κωδικών που περνάνε πολύ κοντά από 

κάποια γραµµή πλέγµατος. 

 
3.3.2. Αποθήκευση κωδικού 

Ο κωδικός δεν αποθηκεύεται στο σύστηµα ως καθαρό κείµενο, αλλά µεσολαβεί 

πρώτα µία διαδικασία κρυπτογράφησης. Έστω ß η αλφαριθµητική αναπαράσταση 

της ακολουθίας των συντεταγµένων των κελιών, από τα οποία διέρχεται ο κωδικός 

συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτήρων που αντιστοιχούν στο ειδικό συµβάν “pen 

up”. Τότε το κλειδί k θα είναι k = h(ß), όπου το h αντιστοιχεί στην κρυπτογραφική 
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συνάρτηση κατακερµατισµού SHA-1. Η παραγωγή του κλειδιού παράγεται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να παρέχει, µε αρκετά µεγάλη πιθανότητα, την εγγύηση ότι δύο 

διαφορετικές ακολουθίες συντεταγµένων µετασχηµατίζονται σε δύο διαφορετικά 

κλειδιά σταθερού µήκους. Στην συνέχεια χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος triple-DES 

για την κρυπτογράφηση του κωδικού χρησιµοποιώντας το κλειδί k. Αυτή η 

κρυπτογραφηµένη µορφή του κωδικού που προέκυψε αποθηκεύεται στο σύστηµα. 

 Αρχικά, ο χρήστης εισάγει τον κωδικό που επιθυµεί σε ένα κενό πλέγµα. 

Μετά την εισαγωγή του κωδικού παράγεται το k και µία προκαθορισµένη φράση p 

κρυπτογραφείται (Ek(p)) και αποθηκεύεται στο σύστηµα. Στην συνέχεια ο χρήστης 

πρέπει να επαναλάβει την εισαγωγή του κωδικού σε ένα κενό πλέγµα. Παράγεται 

ένα συµµετρικό κλειδί k’ και γίνεται αποκρυπτογράφηση του Ek(p). Αν το 

αποτέλεσµα είναι η προκαθορισµένη φράση p, τότε k = k’ και ο κωδικός είναι πλέον 

αποδεκτός. Τέλος ακολουθεί η κρυπτογράφηση και αποθήκευση του κωδικού. Το 

κλειδί k διαγράφεται. 

 Στην περίπτωση που το σύστηµα δεχθεί επίθεση από κάποιον κακόβουλο 

χρήστη, τότε είναι πολύ πιθανό αυτός να αποκτήσει τα κρυπτοκείµενα που έχουν 

κρυπτογραφηθεί χρησιµοποιώντας το κλειδί k. Επίσης, µιας και το p είναι είτε 

δηµόσιο είτε αποθηκεύεται στο σύστηµα ως καθαρό κείµενο, ο επιτιθέµενος έχει 

στην διάθεση του ένα συνδυασµό καθαρού κειµένου – κρυπτοκειµένου µε την 

βοήθεια του οποίου µπορεί να επιτεθεί στο E. Στην περίπτωση ενός πολύ ισχυρού 

κρυπτογραφικού σχήµατος E, η δουλειά του επιτιθέµενου βρίσκεται στον εντοπισµό 

του αρχικού κωδικού, η οποία, όπως θα δούµε παρακάτω, είναι πολύ πιο δύσκολη 

από ότι αν ο επιτιθέµενος πραγµατοποιούσε κάποια επίθεση σε αλφαριθµητικούς 

κωδικούς. 

 

3.4 Ασφάλεια του DAS 

 

Η αναλογία του περιεχοµένου ενός κωδικού, ορίζεται ως η εντροπία της πιθανοτικής 

κατανοµής του δεδοµένου χώρου σε σχέση µε τις σχετικές συχνότητες των κωδικών 

που επιλέγουν οι χρήστες. Υψηλή αναλογία περιεχοµένου οδηγεί σε ένα µηχανισµό 

περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτο. Για παράδειγµα, αν οι χρήστες επέλεγαν 

αλφαριθµητικούς κωδικούς οµοιόµορφα από το χώρο όλων των κωδικών, τότε θα 
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ήταν πολύ δύσκολο να στεφθούν µε επιτυχία οι επιθέσεις. Στην πράξη όµως, 

υπάρχουν δύο λόγοι που κάνουν αυτές τις επιθέσεις επιτυχηµένες. Ο πρώτος είναι 

ότι οι χρήστες δεν επιλέγουν κωδικούς οµοιόµορφα. Σύµφωνα µε την έρευνα του 

Klein (1990), οι χρήστες χρησιµοποιούν µόνο 108 των πιθανών κωδικών στο 25% 

των περιπτώσεων. Σε µία τέτοια κατανοµή η αναλογία περιεχοµένου µειώνεται 

σηµαντικά. 

 Ωστόσο, το γεγονός ότι οι χρήστες δεν επιλέγουν κωδικούς οµοιόµορφα, δεν 

αρκεί για να επιτύχει κάποια επίθεση. Ο δεύτερος λόγος που κάνει έναν 

αλφαριθµητικό κωδικό ευάλωτο είναι η γνώση που έχει ο επιτιθέµενος για την 

κατανοµή των κωδικών του χρήστη, την οποία µπορεί να εκµεταλλευτεί. Στην 

περίπτωση των αλφαριθµητικών κωδικών η γνώση αυτή περιέχει συγκεκριµένους 

κωδικούς, µιας και πολύ συχνά οι χρήστες επιλέγουν κάποιο κωδικό που να 

βασίζεται στο όνοµά τους, και πληροφορίες σχετικά µε κάποιες ιδιότητες, όπως είναι 

και η επιλογή κωδικών που βασίζονται σε λέξεις. 

 Εξαιτίας της ανεξαρτησίας ανάµεσα στους κωδικούς που επιλέγουν οι 

χρήστες και στην ασφάλεια του µηχανισµού, ένας καινούριος µηχανισµός µπορεί να 

αποδειχθεί καλύτερος από κάποιον παλαιότερο. Η πραγµατοποίηση δοκιµών µε 

σκοπό να γίνει γνωστή η κατανοµή των κωδικών του νέου σχήµατος είναι µη 

πρακτική για τέτοιους µεγάλους χώρους δειγµάτων. Στην περίπτωση των 

αλφαριθµητικών κωδικών, η προσπάθεια να µάθει κανείς την γνώση που 

χρησιµοποιούν οι επιτιθέµενοι αντιστοιχεί στο να µάθει κανείς το αγγλικό λεξικό 

χωρίς κάποια προηγούµενη γνώση του συνδυασµού των χαρακτήρων που 

χρησιµοποιούνται. Οι Jermyn et al. (1999) παρουσίασαν τρία αληθοφανή 

επιχειρήµατα που αποδεικνύουν ότι το DAS είναι πιο δύσκολο να “σπάσει” σε 

σχέση µε το κλασσικό αλφαριθµητικό σχήµα. Τα δύο από αυτά αποτελούν µία 

εκτίµηση της αναλογίας περιεχοµένου του χώρου των κωδικών του σχήµατος DAS 

και δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση σε σύγκριση µε την αναλογία περιεχοµένου των 

αλφαριθµητικών κωδικών. Το τρίτο επιχείρηµα αναφέρεται στην επίδραση που έχει 

η έλλειψη της γνώσης της κατανοµής µε την οποία ο χρήστης επιλέγει τους 

κωδικούς από τον επιτιθέµενο. 
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3.4.1. Το µέγεθος του χώρου των κωδικών 

Αρχικά θεωρούµε το συνολικό µέγεθος του χώρου των κωδικών, ή αλλιώς την 

αναλογία περιεχοµένου υποθέτοντας ότι οι χρήστες επιλέγουν ως κωδικό ένα 

οποιοδήποτε στοιχείο. Το συνολικό µέγεθος αποτελεί ένα άνω όριο της αναλογίας 

περιεχοµένου της κατανοµής µε την οποία οι χρήστες επιλέγουν κάποιο κωδικό. Για 

να δοθεί µία σαφή απάντηση θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν τα όρια του χώρου 

των κωδικών. Έστω, ότι όλοι οι κωδικοί που έχουν µήκος µεγαλύτερο από µία 

συγκεκριµένη τιµή έχουν µηδενική πιθανότητα. Οι Jermyn et al. (1999) υπολόγισαν 

το µέγεθος Π(Lmax, G) του χώρου των κωδικών µε µήκος µικρότερο ή ίσο µε  Lmax σε 

ένα πλέγµα G x G. Το Π εκφράζεται σε σχέση µε το P(L,G) που αποτελεί τον αριθµό 

των κωδικών µε µήκος ίσο µε L. 

Π(Lmax, G) = ∑
=
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1
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L

L
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Με τη σειρά του το P(L,G) µπορεί να οριστεί σε σχέση µε το Ν(l,G), που 

είναι ο αριθµός των γραµµών µε µήκος l. 
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Αυτό αντιστοιχεί σε µία καινούρια γραµµή µήκους l,η οποία µπορεί να προστεθεί σε 

ένα µικρότερο κωδικό µήκους L – l, έτσι ώστε να προκύψει ένας κωδικός µήκους L. 

Ορίζοντας ότι P(0,G) = 1, ολοκληρώνεται ο ορισµός της αναδροµής.  

 Η ακόλουθη αναδροµική σχέση ορίζει το Ν(l,G). Έστω n(x, y, l, G) ο αριθµός 

των γραµµών µήκους l που καταλήγουν στο κελί (x, y) ενός πλέγµατος G x G. Τότε 

το N µπορεί να εκφραστεί σε σχέση µε το n. 

Ν(l,G) = ∑
∈ ]..1[]..1[),(

),,,(
GxGyx

Glyxn  

 

Προφανώς για κάθε (x, y) ∈[1..G] x [1..G] είναι n(x, y, 1, G) = 1. Επίσης για κάθε (x, 

y) ∉[1..G] x [1..G] είναι n(x, y, l, G) = 0. Η συνάρτηση n τότε µπορεί να υπολογιστεί 

χρησιµοποιώντας την ακόλουθη αναδροµή: 

n(x, y, 1, G) = n(x-1, y, l-1, G) 

         + n(x+1, y, l-1, G) 

         + n(x, y-1, l-1, G)  
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         + n(x, y+1, l-1, G) 

 

 Με βάση τα παραπάνω µπορεί να υπολογιστεί το µέγεθος του χώρου των 

κωδικών. Τα αποτελέσµατα για διαφορετικά άνω όρια ως προς το µήκος του 

κωδικού σε ένα πλέγµα 5x5 φαίνονται στον πίνακα 3.1.  

 

Πίνακας 3.1. Αριθµός των κωδικών µε µήκος µικρότερο ή ίσο µε το Lmac σε ένα 

πλέγµα 5x5. 

Lmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

log2(#passwords) 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48 

Lmax 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

log2(#passwords) 53 58 63 67 72 77 82 87 91 96 

 

 Τα δεδοµένα του πίνακα 3.1 δείχνουν ότι το συνολικό µέγεθος του χώρου 

των γραφικών κωδικών ξεπερνά το αντίστοιχο των αλφαριθµητικών κωδικών για 

κάποιες λογικές µετρήσεις. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι αριθµοί είναι 

ενθαρρυντικοί, στην πράξη οι γραφικοί κωδικοί δεν είναι εξίσου πιθανόν να 

επιλεχθούν από τους χρήστες. Αυτό οδηγεί σε µία αισιόδοξη κατανοµή. Ο αριθµός 

των γραφικών κωδικών µε µήκος µεγαλύτερο ή ίσο του 12 είναι µεγαλύτερος από 

τον αριθµό των αλφαριθµητικών κωδικών µε µήκος 8 ή λιγότερων χαρακτήρων µιας 

και 958 ≈  253. 

 Μια πιο ρεαλιστική εκτίµηση της αναλογίας περιεχοµένου ακολουθεί 

παρακάτω. Οι Jermyn et al. (1999) πρότειναν ένα µοντέλο µε βάση το οποίο οι 

κωδικοί χαρακτηρίζονται ως αξιοµνηµόνευτοι σε σχέση µε τα προγράµµατα που τα 

παράγουν. 

 

3.4.2. Μοντελοποίηση της επιλογής του χρήστη 

Ο λόγος για τον οποίο οι χρήστες επιλέγουν αλφαριθµητικούς κωδικούς από ένα 

µικρό υποσύνολο του συνόλου των κωδικών, είναι ότι οι κωδικοί αυτού του συνόλου 

είναι περισσότερο αξιοµνηµόνευτοι σε σχέση µε αυτούς που δεν βρίσκονται σε αυτό. 

Η έλλειψη φαντασίας από τη µεριά του χρήστη δεν αποτελεί την αιτία για την µικρή 

ποικιλία των κωδικών, Η έλλειψη ποικιλίας υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι 



 34

κωδικοί που παράγονται αυτόµατα από κάποιο σύστηµα είναι ανεπιτυχής (Bishop., 

1991). Αν η ίδια υπόθεση ισχύει και για τους κωδικούς του DAS, τότε είναι δυνατή 

η µοντελοποίηση του συνόλου των αξιοµνηµόνευτων γραφικών κωδικών. Αν 

αποδειχθεί ότι αυτό το σύνολο ή κάποιο υποσύνολό του έχει περισσότερα στοιχεία 

από το σύνολο από το οποίο οι χρήστες επιλέγουν συνήθως ένα αλφαριθµητικό 

κωδικό, τότε προκύπτει ότι το DAS παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια από ότι το 

κλασσικό αλφαριθµητικό σχήµα. Στην συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση δύο 

τέτοιων υποσυνόλων, χρησιµοποιώντας διαφορετικά κριτήρια µνήµης.  

 Ένα βασικό στοιχείο που κάνει έναν αλφαριθµητικό κωδικό αξιοµνηµόνευτο 

είναι η σηµασιολογία του κωδικού. Αν η ακολουθία των χαρακτήρων έχει κάποιο 

νόηµα για το χρήστη, τότε είναι πολύ πιθανό ο χρήστης να επαναφέρει στη µνήµη 

του τον κωδικό (Shepard, 1967). Το σηµασιολογικό περιεχόµενο πολλών 

συνδυασµών χαρακτήρων έχει καθιερωθεί από την γλώσσα που µιλάµε. Στο σχήµα 

DAS σίγουρα υπάρχουν στοιχεία ενός κωδικού που έχουν νόηµα. Αλλά είναι 

αδύνατον εκ των προτέρων να µπορέσει να αναγνωρίσει κανείς ποιοι κωδικοί έχουν 

νόηµα και σε πόσους χρήστες ,γιατί δεν αποτελούν κάποια αναπαράσταση µε κοινές 

έννοιες.  

 Αξιοµνηµόνευτοι κωδικοί που βασίζονται σε απλά σχήµατα. Σύµφωνα µε 

τους Jermyn et al. (1999) το πρώτο σύνολο των αξιοµνηµόνευτων κωδικών είναι ένα 

υποσύνολο εκείνων των κωδικών τα οποία αναµένεται να έχουν κάποιο νόηµα. 

Αναζητώντας τις γραµµές που έχουν την µορφή ορθογωνίου, απέδειξαν ότι 

συνδυάζοντας δύο τέτοιες γραµµές, µπορούµε να φτάσουµε το µέγεθος του χώρου 

των λεξικών που χρησιµοποιούνται συνήθως σε επιθέσεις εναντίον των 

αλφαριθµητικών κωδικών. Ας υποθέσουµε το σύνολο των ορθογωνίων µέσα σε ένα 

πλέγµα G x G. Από την στιγµή που ένα ορθογώνιο µπορεί να οριστεί από δύο 

γραµµές (την πάνω και κάτω πλευρά του ορθογωνίου) και δύο στήλες (την αριστερή 

και δεξιά πλευρά), µπορούµε να υπολογιστεί ο αριθµός R(G) των ορθογωνίων ενός 

πλέγµατος G x G από τον τύπο: 

R(G) = 
2

2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛G
= 22 )1(

4
1

−GG  

 Το κάθε ένα από αυτά τα ορθογώνια µπορούν να δηµιουργηθούν µε πολλούς 

τρόπους. Για παράδειγµα, το αρχικό σηµείο µιας γραµµής µπορεί να είναι σε µία 



 35

οποιαδήποτε γωνία και η κατεύθυνση της γραµµής να συµφωνεί µε την φορά του 

ρολογιού ή  να µην συµφωνεί. Αυτό οδηγεί σε 8 δυνατούς τρόπους δηµιουργίας για 

κάθε ορθογώνιο. Επίσης κάποιος θα µπορούσε να κλείσει το ορθογώνιο 

επιστρέφοντας στο αρχικό κελί ή όχι, διπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητες. Σε ένα 

πλέγµα 5 x 5, αυτό αντιστοιχεί σε 1600 πιθανές γραµµές. ∆ύο τέτοιες διαδοχικές 

γραµµές οδηγούν σε 2,56 x 106 κωδικούς, όσο είναι περίπου και το µέγεθος του 

λεξικού που περιείχε τους κωδικούς των 25% των χρηστών της έρευνας του Klein 

(1990). Όπως είναι φανερό µπορεί να δηµιουργηθεί ένα µεγαλύτερο σύνολο 

κωδικών χρησιµοποιώντας παραλλαγές του ορθογωνίου. 

Αξιοµνηµόνευτοι κωδικοί που βασίζονται σε µικρούς αλγόριθµους. Το 

δεύτερο σύνολο των κωδικών που περιέγραψαν  οι Jermyn et al. (1999) έχει να κάνει 

µε τους αλφαριθµητικούς κωδικούς µε την χρήση γραφικών τεχνικών, στους οποίους 

αναφερθήκαµε προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή, µία ακολουθία θέσεων µπορεί 

να οδηγήσει σε ένα αξιοµνηµόνευτο κωδικό, αν υπάρχει κάποιος µικρός αλγόριθµος 

ο οποίος περιγράφει αυτήν την ακολουθία. Βέβαια, υπάρχουν και αξιοµνηµόνευτοι 

κωδικοί που δεν περιγράφονται από κάποιο αλγόριθµο. Οι Jermyn et al. (1999) 

απέδειξαν, ότι το πλήθος των στοιχείων αυτού του υποσυνόλου των 

αξιοµνηµόνευτων κωδικών είναι µεγαλύτερο από εκείνο το σύνολο από το οποίο οι 

χρήστες επιλέγουν κάποιο κωδικό. Κατά συνέπεια το σχήµα DAS είναι πιο δύσκολο 

να “σπάσει” από ότι το κοινό αλφαριθµητικό σχήµα. 

Οι Jermyn et al. (1999) µε σκοπό να χαρακτηρίσουν την πολυπλοκότητα του 

αλγορίθµου που χρειάζεται για να παραχθεί ένας κωδικός DAS, όρισαν µία απλή 

γλώσσα κατάλληλη για την περιγραφή των κωδικών DAS. Στην συνέχεια 

δηµιούργησαν όλα τα προγράµµατα σε αυτή την γλώσσα, µε πολυπλοκότητα 

µεγαλύτερη ή ίση µιας µέγιστης τιµής. Για να µπορέσουν να αποφύγουν την 

καταµέτρηση του ίδιου κωδικού, που παράγεται από διαφορετικά προγράµµατα, 

πάνω από µία φορά, εκτέλεσαν τα παραπάνω προγράµµατα έτσι ώστε να 

απαριθµήσουν τους διαφορετικούς κωδικούς. Το αποτέλεσµα ήταν ο αριθµός των 

κωδικών DAS που έχουν παραχθεί από προγράµµατα µε πολυπλοκότητα 

µεγαλύτερη ή ίση από µία µέγιστη τιµή. 
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Ακολουθεί µία αναφορά στην γλώσσα που ανέπτυξαν οι Jermyn et al. (1999), 

µε την βοήθεια της οποίας ανέπτυξαν τα προγράµµατα. Η γραµµατική της γλώσσας 

είναι η ακόλουθη: 

 

program → digit digit block 

block → statement block 

statement → instr | 

          repeat digit block end 

instr → up | down | right | 

  left | penup | pendown 

digit → 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

 

Τα δύο πρώτα ψηφία αντιπροσωπεύουν την αρχική θέση. Οι εντολές pendown και 

penup µεταφέρουν το “στυλό” πάνω στο πλέγµα και αποµακρύνουν το “στυλό” από 

το πλέγµα, αντίστοιχα, Οι εντολές up, down, left και right µεταφέρουν το “στυλό” 

ένα τετράγωνο προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Αν το “στυλό” βρίσκεται ήδη πάνω 

στο πλέγµα, τότε η µετακίνηση προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση θα σχηµατίσει 

µία γραµµή, ∆ιαφορετικά η εντολή θα µετακινήσει απλώς την θέση του “στυλού”. 

Αρχικά το “στυλό” δεν βρίσκεται πάνω στο πλέγµα. Η εντολή repeat είναι µία 

εντολή επανάληψης Η τιµή που µπορεί να φτάσει ένα ψηφίο είναι ίση µε τη 

διάσταση του πλέγµατος. Σε ένα πλέγµα 5 x 5, για παράδειγµα, ένα ψηφίο µπορεί να 

φτάσει µέχρι την τιµή 5.  

 Για τον υπολογισµό της πολυπλοκότητας ενός δεδοµένου προγράµµατος οι 

Jermyn et al. (1999) αντιστοίχισαν µία τιµή πολυπλοκότητας σε κάθε εντολή της 

γλώσσας. Έτσι κάθε statement και digit έχει πολυπλοκότητα ένα εκτός από το end 

που έχει πολυπλοκότητα µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι ένας βρόγχος repeat έχει 

πολυπλοκότητα δύο (ένα για το repeat και ένα για τον ακέραιο που υποδηλώνει τον 

αριθµό των επαναλήψεων) συν την πολυπλοκότητα του επαναλαµβανόµενου block. 

Ακόµη το τελευταίο penup του προγράµµατος έχει πολυπλοκότητα µηδέν (είναι 

δύσκολο να ξεχάσει κάποιος πότε σήκωσε το “στυλό” για τελευταία φορά από το 

πλέγµα κατά την εισαγωγή του κωδικού). Εποµένως δεν υπάρχουν προγράµµατα µε 

πολυπλοκότητα δύο, µιας και τα ψηφία που υποδηλώνουν την αρχική θέση του 
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προγράµµατος έχουν ήδη πολυπλοκότητα δύο. Η µικρότερη πολυπλοκότητα που 

µπορεί να έχει κάποιο πρόγραµµα είναι ίση µε τρία (τα δύο ψηφία της αρχικής θέσης 

και ένα pendown). Οι κωδικοί που παράγονται από ένα τέτοιο πρόγραµµα 

αποτελούνται από µία τελεία σε κάποιο κελί του πλέγµατος.  

 Τα αποτελέσµατα της παραπάνω διαδικασίας για την απαρίθµηση των 

κωδικών DAS για µια δεδοµένη πολυπλοκότητα σε ένα πλέγµα 5 x 5, φαίνονται 

στην εικόνα 6. Όπως φαίνεται από την εικόνα 6 ο αριθµός των κωδικών DAS 

αυξάνεται εκθετικά σε σχέση µε την µέγιστη πολυπλοκότητα του προγράµµατος. 

Μπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι ο αριθµός των κωδικών DAS που 

παράγονται από προγράµµατα µέγιστης πολυπλοκότητας 12 ξεπερνούν σηµαντικά 

το µέγεθος του λεξικού (3 x 106) που χρησιµοποίησε ο Klein (1990) στην έρευνά 

του. Για την δηµιουργία ενός κωδικού που αποτελείται από τα περιφερειακά κελιά 

ενός πλέγµατος 5 x 5, έτσι ώστε να σχηµατιστεί ένα τετράγωνο, απαιτείται ένα 

πρόγραµµα µε πολυπλοκότητα 15 τουλάχιστον. Βέβαια, υπάρχουν και πιο 

πολύπλοκα προγράµµατα που οδηγούν σε αξιοµνηµόνευτους κωδικούς. Τα 

παραπάνω αποτελούν απόδειξη ότι οι κωδικοί DAS, που παράγονται από 

προγράµµατα µε πολυπλοκότητα τουλάχιστον 12 (αν και αποτελούν ένα µικρό 

υποσύνολο), είναι πολύ πιο δύσκολο να “σπάσουν” σε σύγκριση µε τους 

αλφαριθµητικούς κωδικούς. 

 
 

Εικόνα 6. Αριθµός των κωδικών DAS που παράγονται από προγράµµατα µικρής 

πολυπλοκότητας σε ένα πλέγµα 5 x 5. 
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3.4.3. Η έλλειψη της γνώσης της κατανοµής 

Η γνώση της κατανοµής των κωδικών είναι απαραίτητη για τον επιτιθέµενο, 

δεδοµένου βέβαια, του µεγέθους του χώρου των κωδικών. Ο επιτιθέµενος χωρίς 

αυτή τη γνώση δεν έχει καµία πιθανότητα να καθοδηγήσει την έρευνά του προς 

κάποιους πιθανούς κωδικούς και δεν είναι καλύτερο από ότι αν οι χρήστες επέλεγαν 

οµοιόµορφα τον κωδικό τους (Cover & Thomas, 1991). 

 Στην περίπτωση των αλφαριθµητικών κωδικών η γνώση της κατανοµής 

προέρχεται από τα “λεξικά” (“dictionaries”) που έχουν κατασκευαστεί 

χρησιµοποιώντας λογικές υποθέσεις σχετικά µε τις πιθανές επιλογές. Οι υποθέσεις 

προέρχονται από τη χρήση κάποιας κοινής γλώσσας και από κάποια κοινή γνώση 

της σηµασιολογίας των λέξεων. Για παράδειγµα στην έρευνα του Klein (1990), οι 

πηγές των πιθανών κωδικών περιείχαν το St. James Bible, το λεξικό του UNIX και 

πολλές άλλες αγγλικές λέξεις µιας και αποτελούν κοµµάτι της γλώσσας του. Αν 

αυτές οι υποθέσεις αποδεικνυόταν λανθασµένες, τότε οι αλφαριθµητικοί κωδικοί θα 

ήταν πολύ δύσκολο να “σπάσουν”. 

 Οι υποθέσεις σχετικά µε τις πιθανές επιλογές έχουν επιβεβαιωθεί τόσο από 

την έρευνα του Klein (1990), όσο και από επιτυχηµένες επιθέσεις εναντίον 

αλφαριθµητικών κωδικών. Όµως, η επιβεβαίωση ενός προϋπάρχοντος λεξικού δεν 

είναι το ίδιο µε την δηµιουργία ενός λεξικού µαθαίνοντας από παραδείγµατα χωρίς 

προηγούµενη γνώση. Στην περίπτωση των αλφαριθµητικών κωδικών, αυτό 

αντιστοιχεί στην εκµάθηση του αγγλικού λεξικού συλλέγοντας κωδικούς.  

 Στην περίπτωση του σχήµατος DAS, δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποθέσεις για 

τις πιθανές επιλογές των χρηστών. Επίσης η διαδικασία της εκµάθησης είναι πολύ 

πιο δύσκολη, γιατί το µέγεθος του χώρου των πιθανών κωδικών είναι πολύ 

µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το αντίστοιχο των αλφαριθµητικών κωδικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Εφαρµογή των γραφικών µηχανισµών αυθεντικοποίησης  
 

Οι τεχνικές αυθεντικοποίησης, στις οποίες αναφερθήκαµε στο 3ο Κεφάλαιο, 

µπορούν να εφαρµοστούν κυρίως σε ηλεκτρονικές συσκευές παλάµης (Personal 

Digital Assistants – PDAs) ως εναλλακτικοί τρόποι αυθεντικοποίησης, σε σχέση µε 

την κοινή µέθοδο της χρήσης των αλφαριθµητικών. Οι ηλεκτρονικές συσκευές 

παλάµης αποτελούν ένα πολύ ισχυρό και χρήσιµο εργαλείο στα χέρια όλων µας και 

ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα των επιχειρήσεων. Το κόστος των συσκευών αυτών 

µειώνεται συνεχώς, όπως συµβαίνει µε όλα τα τεχνολογικά προϊόντα στις µέρες µας, 

και χρησιµοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση ενός 

επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. 

 Παρά το γεγονός ότι οι συσκευές αυτές έχουν κάποιες περιορισµένες 

δυνατότητες σε σχέση µε τους κοινούς υπολογιστές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για την εκτέλεση υπολογισµών, την διαχείριση συναντήσεων µέσω κάποιου 

ηµερολογίου, την διατήρηση επαφών, καθώς και την διασκέδαση (αναπαραγωγή 

αρχείων ήχου και βίντεο, εκτέλεση παιχνιδιών κτλ.). Επίσης, οι υπολογιστές 

παλάµης µας παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο µε τη βοήθεια της 

ασύρµατης δικτύωσης την όποια διαθέτουν, καθώς επίσης και την αποστολή και 

λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ακόµη, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανασκόπηση εγγράφων κειµένου και την διατήρηση 

δεδοµένων, ευαίσθητων και µη (PINs).  

Επιπλέον, αρκετές από αυτές τις συσκευές έχουν ενσωµατωµένο κάποιο 

παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού (Global Positioning System – GPS) και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και ως κινητά τηλέφωνα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν διαθέτουν 

πληκτρολόγιο, άλλα µία οθόνη αφής, η οποία χρησιµοποιείται ως «εικονικό» 

πληκτρολόγιο µε τη βοήθεια ειδικής «γραφίδας» (stylus). ∆ιαθέτουν θύρες 

υπερύθρων και Bluetooth, οι οποίες επιτρέπουν την σύνδεσή τους µε άλλες 

συσκευές που χρησιµοποιούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Έχουν την 

δυνατότητα ανάγνωσης διαφόρων καρτών µνήµης, όπως Secure Digital και Compact 
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Flash. Τέλος, υπάρχει και κάποια θύρα USB, η οποία χρησιµοποιείται, είτε για τον 

συγχρονισµό της συσκευής µε κάποιον άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε για την 

σύνδεσή της µε κάποια ειδική µνήµη USB (USB flash drive). 

Οι υπολογιστές παλάµης εξαιτίας της φύσης τους µπορούν να συσσωρεύσουν 

µεγάλο όγκο πληροφοριών, κάποιες από τις οποίες µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες (PINs). Μία από τις σηµαντικότερες απειλές ασφάλειας αποτελεί η 

πλαστοπροσωπία από ένα µη εξουσιοδοτηµένο χρήστη. Στις συσκευές αυτές η 

αυθεντικοποίηση του χρήστη αποτελεί ένα επίµονο πρόβληµα, εξαιτίας του 

αυστηρού προσωπικού τους χαρακτήρα. Επίσης, επειδή το µέγεθός τους είναι µικρό 

µπορούν εύκολα να κλαπούν ή να χαθούν. Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης 

της αυθεντικοποίησης του χρήστη, µε αποτέλεσµα αυτός που κατέχει την συσκευή 

να έχει πρόσβαση και στα περιεχόµενα της συσκευής. Ακόµη και στην περίπτωση 

που η αυθεντικοποίηση του χρήστη είναι ενεργοποιηµένη, µπορεί ο µηχανισµός 

αυθεντικοποίησης, είτε να είναι αδύναµος, είτε να µπορεί να παρακαµφτεί εύκολα. 

Τέλος, σπάνια ο χρήστης αλλάζει τον κωδικό τον οποίο χρησιµοποιεί για να 

επιτευχθεί η αυθεντικοποίησή του. 

Αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές παλάµης χρησιµοποιούν για την 

αυθεντικοποίηση του χρήστη ένα τετραψήφιο κωδικό. Οι δυνατές τιµές του κάθε 

ψηφίου είναι τα δέκα αριθµητικά ψηφία από το 0 έως το 9. Εξαιτίας του µικρού 

µήκους των κωδικών και των λιγοστών διαφορετικών τιµών που µπορεί να πάρει το 

κάθε ψηφίο, οι κωδικοί αυτοί είναι εύκολο να ανακτηθούν µε την χρήση 

συστηµατικών δοκιµαστικών επιθέσεων. Μία σηµαντική βελτίωση παρέχουν οι 

αλφαριθµητικοί κωδικοί, τόσο στο µήκος του κωδικού, όσο και στο πλήθος των 

διαφορετικών τιµών του κάθε χαρακτήρα Επειδή οι αλφαριθµητικοί κωδικοί είναι 

δύσκολο να αποµνηµονευτούν και δεν είναι σπάνιο να συµβεί κάποιο λάθος, 

εξαιτίας της εισαγωγής τους µε την βοήθεια της οθόνης αφής, µπορούµε να 

οδηγηθούµε σε σοβαρά προβλήµατα, όπως είναι η άρνηση πρόσβασης εξαιτίας 

λανθασµένης εισαγωγής του κωδικού.  

Εναλλακτικοί τρόποι αυθεντικοποίησης αποτελούν οι µηχανισµοί στους 

οποίους αναφερθήκαµε στο 3ο κεφάλαιο. Βέβαια, ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για 

την διαδικασία της αυθεντικοποίησης θα πρέπει να είναι πολύ µικρός και η 

διαδικασία απόλυτα ακριβής. Επίσης, η διαχείριση του µηχανισµού θα πρέπει να 
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είναι απλή και εύκολη, µιας και οι συσκευές παλάµης µπορούν εύκολα να χαθούν, 

να κλαπούν, να υποστούν κάποια βλάβη, καθώς επίσης και να αλλάξουν ιδιοκτησία.  

Μερικά από τα πιο συνηθισµένα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι συσκευές 

αυτές κατά την αυθεντικοποίηση είναι και τα ακόλουθα: 

• Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός επιπρόσθετου υλικού, 

θα πρέπει να είναι διαθέσιµη και η αντίστοιχη διασύνδεση στην συσκευή, 

καθώς επίσης και το αντίστοιχο λογισµικό που είναι απαραίτητο για την 

λειτουργία του νέου αυτού υλικού. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο, αποτελεί 

και η ενέργεια που καταναλώνει το υλικό αυτό, η οποία θα πρέπει να είναι 

πολύ µικρή ώστε να µην εξαντλεί τα αποθέµατα της µπαταρίας. 

• Στην περίπτωση που η διαδικασία της αυθεντικοποίησης περιλαµβάνει 

πράξεις κινητής υποδιαστολής, η ανταπόκριση του επεξεργαστή δεν θα 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της µικρής 

υπολογιστικής ισχύος αυτών των συσκευών. 

• Ο µηχανισµός της αυθεντικοποίησης στις συσκευές παλάµης θα πρέπει να 

ενεργοποιείται τόσο στην επανεκκίνηση του συστήµατος, όσο και κατά την 

διάρκεια της εκκίνησής του µιας και κατά τον τερµατισµό του δεν 

πραγµατοποιείται κανονικός τερµατισµός, άλλα απλά αναστέλλονται οι 

διεργασίες του. 

• Ένα χαρακτηριστικό αυτών των συσκευών είναι και η φορητότητά τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι δυνατή η πρόσβαση τους σε διάφορα 

εταιρικά δίκτυα. Εποµένως ο µηχανισµός της επιβεβαίωσης της ταυτότητας 

του χρήστη, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον µηχανισµό ασφάλειας 

του εταιρικού δικτύου. 

• Η ασφάλεια ενός λειτουργικού συστήµατος που είναι εγκατεστηµένο σε έναν 

υπολογιστή παλάµης δεν είναι πάντα αντίστοιχη ενός λειτουργικού 

συστήµατος ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί 

διάφορες αδυναµίες ως προς την ασφάλεια του µηχανισµού (Kingpin & 

Mudge, 2001). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µηχανισµοί αυθεντικοποίησης των συσκευών 

παλάµης µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που 

βασίζονται στο λογισµικό και σε αυτούς που υποβοηθούνται από κάποιο υλικό. Οι 
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µηχανισµοί που βασίζονται στο λογισµικό λειτουργούν σε συνεργασία µε το υλικό 

που βρίσκεται ήδη ενσωµατωµένο στον υπολογιστή παλάµης. Ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση η διαδικασία της αυθεντικοποίησης επιτυγχάνεται µε την βοήθεια ενός 

επιπρόσθετου υλικού το οποίο συνδέεται µε την συσκευή, σε συνδυασµό, φυσικά, 

και µε το αντίστοιχο λογισµικό. Το κόστος του µηχανισµού στην δεύτερη περίπτωση 

είναι µεγαλύτερο µιας και απαιτείται, εκτός των άλλων, και η αγορά του 

επιπρόσθετου υλικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Μελέτες έρευνας 

 

5.1 Μελέτη έρευνας των Nali & Thorpe 

 

5.1.1. Γενικά 

Οι Nali & Thorpe (2004) πραγµατοποίησαν µία έρευνα σχετικά µε τους γραφικούς 

κωδικούς του σχήµατος DAS. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα 

ακόλουθα: 

• Την κατανόηση των οδηγιών από τους χρήστες. 

• Την επιλογή του αρχικού και τελικού σηµείου από τους χρήστες. 

• Την επιλογή των γραφικών κωδικών από τους χρήστες. 

Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στον πληθυσµό, στην µεθοδολογία και στα 

αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

5.1.2. Ο πληθυσµός της έρευνας 

Στην έρευνα των Nali & Thorpe (2004) συµµετείχαν 16 προπτυχιακοί φοιτητές της 

επιστήµης των υπολογιστών, 2 από τους οποίους είχαν γνώσεις σχετικά µε την 

ασφάλεια των υπολογιστικών συστηµάτων. Οι 10 ήταν άντρες και οι 6 γυναίκες. Οι 

δέκα από αυτούς µεγάλωσαν στην Μέση ανατολή ή στην Ασία και γνώριζαν ως 

δεύτερη γλώσσα την αγγλική. Επειδή οι οδηγίες τους δόθηκαν στα αγγλικά, τα οποία 

δεν ήταν η µητρική γλώσσα όλων των ατόµων, τα αποτελέσµατα µπορεί να έχουν 

επηρεαστεί. 
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5.1.3. Η µεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα αποτελείται από δύο τµήµατα. 

1. Το πρώτο τµήµα περιείχε τέσσερα πλέγµατα 6 x 6, τα οποία έπρεπε να 

συµπληρωθούν µε τις ακόλουθες οδηγίες: 

α. Παρακαλώ σχεδιάστε τέσσερις κωδικούς (doodles) ενώνοντας τα κέντρα 

των κελιών του πλέγµατος µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. 

β. Τοποθετήστε µία µαύρη τελεία στο αρχικό σηµείο και µία τετράγωνη 

τελεία στο τελικό σηµείο. 

2. Το δεύτερο τµήµα περιείχε τέσσερα πλέγµατα 6 x 6, τα οποία έπρεπε να 

συµπληρωθούν µε τις ακόλουθες οδηγίες:  

α. Παρακαλώ δηµιουργήστε ένα λογότυπο ενώνοντας τα κέντρα των κελιών 

του πλέγµατος. 

β. Τα λογότυπα µπορούν να περιέχουν σχήµατα, αριθµούς και γράµµατα, 

διαφόρων µεγεθών και γραµµατοσειρών. 

 Σε κάθε τµήµα υπήρχε ένα παράδειγµα σε ένα πέµπτο πλέγµα 6 x 6. Στο 

πρώτο τµήµα το παράδειγµα είχε µήκος τουλάχιστον 8 και περιείχε τεµνόµενες 

γραµµές. Το παράδειγµα του δεύτερου τµήµατος αναπαριστούσε ένα ψηφίο και 5 

γράµµατα διαφόρων µεγεθών και γραµµατοσειρών. 

 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν στην διάθεσή τους απεριόριστο χρόνο 

και µπορούσαν να ζητήσουν επεξηγήσεις στην περίπτωση που οι οδηγίες ήταν 

ασαφείς. Ο σκοπός της έρευνας τους ανακοινώθηκε, αφού πρώτα οι συµµετέχοντες 

είχαν απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις. 

 

5.1.4. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

Οι οδηγίες ήταν αρκετά κατανοητές από όλους, εκτός από την λέξη “doodle”. Αυτό 

συνέβη πιθανώς γιατί τα αγγλικά δεν ήταν η µητρική γλώσσα όλων όσων 

συµµετείχαν στην έρευνα. Τα αρχικά και τελικά σηµεία ήταν διάσπαρτα στο πλέγµα 

και δεν παρουσίαζαν κάποια οµοιοµορφία. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι αρκετοί 
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σχεδίαζαν συµµετρικά σχήµατα, όπως σταυρούς και ορθογώνια, και ότι αρκετοί 

επηρεασµένοι από τις οδηγίες σχεδίαζαν γράµµατα και αριθµούς. 

 

5.1.5. Ανάλυση των αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Nali & Thorpe (2004) κατηγοριοποιήθηκαν µε 

βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: την συµµετρία (αντανακλαστική ως προς τον 

κατακόρυφο, οριζόντιο ή διαγώνιο άξονα, περιστροφική, επαναληπτική ή καθόλου), 

τον αριθµό των γραµµών (1 έως 3 γραµµές, 4 έως 6 γραµµές, περισσότερες από 6), 

το κεντράρισµα στο πλέγµα (κεντραρισµένο, περίπου κεντραρισµένο ή καθόλου), 

και τέλος για τάσεις για µη έγκυρους κωδικούς DAS (ένας κωδικός DAS δεν 

θεωρείται έγκυρος όταν ακολουθεί τις γραµµές του πλέγµατος ή όταν περνάει από 

τις γωνίες των κελιών ή και τα δύο). Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

 

Πίνακας 5.2. Συµµετρία των κωδικών DAS 
Συµµετρία 

ως προς τον 

κατακόρυφο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

οριζόντιο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

διαγώνιο 

άξονα 

Συνολική 

αντανακλαστική 

συµµετρία 

Περιστροφική 

συµµετρία 

Επαναληπτική 

συµµετρία 

Ολική 

συµµετρία 

Καθόλου 

συµµετρία 

19% 8% 4% 31% 7% 7% 45% 55% 

  

Πίνακας 5.3. Αριθµός των γραµµών των κωδικών DAS. Όταν οι χρήστες δεν 

ακολουθούσαν τις οδηγίες για τον εντοπισµό των αρχικών και τελικών σηµείων οι 

Nali & Thorpe (2004) έκριναν τις γραµµές µε βάση την οπτική τους συνέχεια. 

1 έως 3 γραµµές 4 έως 6 γραµµές 
Περισσότερες από 6 

γραµµές 

80% 10% 10% 

 

Πίνακας 5.4. Κεντράρισµα των κωδικών DAS στο πλέγµα. 

Κεντραρισµένος Περίπου κεντραρισµένος Καθόλου κεντραρισµένος 

56% 30% 14% 
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Πίνακας 5.5. Εγκυρότητα των κωδικών DAS. Ένας κωδικός δεν θεωρείται έγκυρος 

όταν ακολουθεί τις γραµµές του πλέγµατος ή όταν περνάει από τις γωνίες των 

κελιών ή και τα δύο. Για αυτό κιόλας το άθροισµα των παρακάτω ποσοστών 

υπερβαίνει το 100. 

Έγκυρος κωδικός 
Περνάει από τις γωνίες 

των κελιών  

Ακολουθεί τις γραµµές 

του πλέγµατος 

71% 27% 12% 

 

 Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι περίπου το 45% των 

χρηστών επιλέγουν συµµετρικούς κωδικούς, εκ των οποίων τα 2/3 έχουν 

αντανακλαστική συµµετρία. Επίσης, όσον αφορά τον αριθµό των γραµµών, περίπου 

το 80% των χρηστών επιλέγουν κωδικούς που αποτελούνται από 1 έως 3 γραµµές, 

το 10% κωδικούς µε 4 έως 6 γραµµές και ένα άλλο 10% κωδικούς µε περισσότερες 

από 6 γραµµές. Ακόµη, σχετικά µε το κεντράρισµα των κωδικών DAS στο πλέγµα, 

το 56% των κωδικών ήταν κεντραρισµένοι και ένα άλλο 30% ήταν περίπου 

κεντραρισµένοι, δηλαδή ήταν κεντραρισµένοι σε ένα σύνολο κελιών κοντά στις 

κεντρικές γραµµές του πλέγµατος. 

 Αξίζει να σηµειωθούν ορισµένα πρότυπα τα οποία παρατηρήθηκαν και δεν 

σχετίζονται µε τις παραπάνω κατηγορίες. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που οι 

χρήστες επιλέγουν µη συµµετρικούς κωδικούς. Οι κωδικοί αυτοί συνήθως 

αποτελούνταν από µία ή δύο γραµµές. Επίσης τα άτοµα τα οποία επέλεγαν ένα 

συµµετρικό κωδικό συγκεκριµένου τύπου (για παράδειγµα ένα κωδικό µε 

αντανακλαστική συµµετρία), επέλεγαν και για τους περισσότερους κωδικούς τον 

ίδιο τύπο συµµετρίας. Τέλος, τα άτοµα που επέλεγαν ένα µη συµµετρικό κωδικό, 

είχαν την τάση να επιλέγουν συνήθως µη συµµετρικούς κωδικούς. 

 Η τελευταία κατηγορία έχει να κάνει µε την εγκυρότητα των κωδικών DAS 

και την δυσκολία που αντιµετώπισαν οι συµµετέχοντες στο να αποφεύγουν να 

ακολουθούν τις γραµµές του πλέγµατος και να περνάνε από τις γωνίες των κελιών. 

Και αυτό γιατί υπάρχει άµεση επιρροή στην χρησιµότητα του σχήµατος DAS, µιας 

και αυτοί οι κωδικοί δεν θεωρούνται έγκυροι. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

έδειξαν ότι το 29% των κωδικών δεν είναι έγκυροι, γιατί ακολουθούν τις γραµµές 

του πλέγµατος ή περνάνε από τις γωνίες των κελιών ή και τα δύο. Η πιο πιθανή αιτία 
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ήταν ότι οι κωδικοί περνούσαν από τις γωνίες των κελιών (το 27% των κωδικών 

είχαν αυτή την ιδιότητα). Συνεπώς, µελλοντικές υλοποιήσεις του σχήµατος DAS θα 

πρέπει να εξαλείψουν τέτοιους περιορισµούς. 

 

5.1.6. Συµπεράσµατα  

Η παραπάνω µελέτη των Nali & Thorpe (2004) έδειξε ότι οι χρήστες επιλέγουν 

συνήθως γραφικούς κωδικούς µε προβλέψιµα χαρακτηριστικά. Επίσης αν η έρευνα 

αυτή είναι ενδεικτική του πληθυσµού, τότε η πιθανότητα µε την οποία συµβαίνουν 

ορισµένα από τα χαρακτηριστικά αυτά θα µπορούσε να µειώσει την εντροπία του 

χώρου των κωδικών DAS. 

 

5.2 Μελέτη έρευνας του συγγραφέα 
 

5.2.1. Γενικά 

Ο συγγραφέας πραγµατοποίησε µία έρευνα σχετικά µε τους γραφικούς κωδικούς του 

σχήµατος DAS. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα ακόλουθα: 

• Την κατανόηση των οδηγιών από τους χρήστες. 

• Την επιλογή του αρχικού και τελικού σηµείου από τους χρήστες. 

• Την επιλογή των γραφικών κωδικών από τους χρήστες. 

• Την µνηµονικότητα των κωδικών DAS από τους χρήστες. 

Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στον πληθυσµό, στην µεθοδολογία και στα 

αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

5.2.2. Ο πληθυσµός της έρευνας 

Στην έρευνα συµµετείχαν 30 άτοµα, από τους οποίους οι 10 είχαν άριστες γνώσεις 

Η/Υ, µιας και ήταν πτυχιούχοι της επιστήµης των υπολογιστών, ενώ οι υπόλοιποι 20 

είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ. Οι 15 ήταν άντρες και οι 15 γυναίκες. 
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5.2.3. Η µεθοδολογία της έρευνας 

Για την πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 2 ερωτηµατολόγια. Το 

πρώτο ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο τµήµατα. 

1. Το πρώτο τµήµα περιείχε ένα πλέγµα 5 x 5, που έπρεπε να συµπληρωθεί µε 

τις ακόλουθες οδηγίες: 

Παρακαλώ σχεδιάστε ένα κωδικό ενώνοντας τα κέντρα των κελιών του 

πλέγµατος µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Καθορίστε την σειρά των γραµµών 

που σχεδιάζετε µε αριθµούς, οι οποίοι θα δείχνουν στο αρχικό σηµείο κάθε 

γραµµής, όπως στο παράδειγµα. 

2. Το δεύτερο τµήµα περιείχε ένα πλέγµα 5 x 5, που έπρεπε να συµπληρωθεί µε 

τις ακόλουθες οδηγίες: 

Παρακαλώ δηµιουργήστε ένα λογότυπο ενώνοντας τα κέντρα των κελιών του 

πλέγµατος. Τα λογότυπα µπορούν να περιέχουν σχήµατα, αριθµούς και 

γράµµατα διαφόρων µεγεθών και γραµµατοσειρών. Καθορίστε την σειρά των 

γραµµών που σχεδιάζετε µε αριθµούς, οι οποίοι θα δείχνουν στο αρχικό 

σηµείο κάθε γραµµής, όπως στο παράδειγµα. 

 Σε κάθε τµήµα υπήρχε ένα παράδειγµα σε ένα δεύτερο πλέγµα 5 x 5. Στο 

πρώτο τµήµα το παράδειγµα είχε µήκος 10 και περιείχε 4 γραµµές. Το παράδειγµα 

του δεύτερου τµήµατος αναπαριστούσε 2 γράµµατα. 

Αυτοί που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν στην διάθεσή τους απεριόριστο 

χρόνο και µπορούσαν να ζητήσουν επεξηγήσεις στην περίπτωση που οι οδηγίες ήταν 

ασαφείς. Ο σκοπός της έρευνας ανακοινώθηκε, αφού πρώτα οι συµµετέχοντες είχαν 

απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις. 

 Το πρώτο ερωτηµατολόγιο που ζητήθηκε να συµπληρώσουν τα άτοµα που 

συµµετείχαν στην έρευνα παρατίθεται στο παράρτηµα Α. 

Επειδή ένας από τους σκοπούς της έρευνας ήταν και η µνηµονικότητα των 

κωδικών DAS, µοιράστηκε στα ίδια άτοµα ένα δεύτερο ερωτηµατολόγιο, που 

παρατίθεται στο παράρτηµα Β. Το ερωτηµατολόγιο αυτό δόθηκε στα άτοµα αφού 

µεσολάβησε ένα χρονικό διάστηµα 2 ηµερών. Τα άτοµα έπρεπε να σχεδιάσουν τους 

ίδιους κωδικούς που σχεδίασαν και στο πρώτο ερωτηµατολόγιο. Κατά την διάρκεια 
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της συµπλήρωσης του πρώτου ερωτηµατολογίου είχε γίνει ξεκάθαρο από τα άτοµα 

ότι θα πρέπει να αποµνηµονεύσουν τους κωδικούς που εισάγουν, για να είναι δυνατή 

η µελέτης της µνηµονικότητας των κωδικών. 

 

5.2.4. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

Οι οδηγίες ήταν αρκετά κατανοητές από όλους. Τα αρχικά και τελικά σηµεία ήταν 

διάσπαρτα στο πλέγµα και δεν παρουσίαζαν κάποια οµοιοµορφία. Επίσης, η έρευνα 

έδειξε ότι αρκετοί σχεδίαζαν συµµετρικά σχήµατα, όπως σταυρούς, ορθογώνια, 

τετράγωνα και ρόµβους, και ότι αρκετοί επηρεασµένοι από τις οδηγίες του δεύτερου 

τµήµατος σχεδίαζαν γράµµατα και αριθµούς. Όσον αφορά την µνηµονικότητα των 

κωδικών, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των ατόµων θυµόταν τον κωδικό που είχαν 

επιλέξει. 

 

5.2.5. Ανάλυση των αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του συγγραφέα επηρεασµένα από την έρευνα των 

Nali & Thorpe (2004) κατηγοριοποιήθηκαν και αυτά µε βάση τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: την συµµετρία (αντανακλαστική ως προς τον κατακόρυφο, 

οριζόντιο ή διαγώνιο άξονα, περιστροφική, επαναληπτική ή καθόλου), τον αριθµό 

των γραµµών (1 έως 3 γραµµές, 4 έως 6 γραµµές, περισσότερες από 6), το 

κεντράρισµα στο πλέγµα (κεντραρισµένο, περίπου κεντραρισµένο ή καθόλου), για 

τάσεις για µη έγκυρους κωδικούς DAS (ένας κωδικός DAS δεν θεωρείται έγκυρος 

όταν ακολουθεί τις γραµµές του πλέγµατος ή όταν περνάει από τις γωνίες των 

κελιών ή και τα δύο) και τέλος την µνηµονικότητα των κωδικών. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για κάθε ένα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. 
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Πίνακας 5.6. Συµµετρία των κωδικών DAS 

 

α) των ατόµων που είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ  
Συµµετρία 

ως προς τον 

κατακόρυφο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

οριζόντιο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

διαγώνιο 

άξονα 

Συνολική 

αντανακλαστική 

συµµετρία 

Περιστροφική 

συµµετρία 

Επαναληπτική 

συµµετρία 

Ολική 

συµµετρία 

Καθόλου 

συµµετρία 

15% 12,5% 10% 37,5% 12,5% 15% 65% 35% 

 

β) των ατόµων που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ 

 

γ) των συνολικών ατόµων 

 

Πίνακας 5.7. Αριθµός των γραµµών των κωδικών DAS. Όταν οι χρήστες δεν 

ακολουθούσαν τις οδηγίες για τον καθορισµό των αρχικών σηµείων, οι γραµµές 

κρινόταν µε βάση την οπτική τους συνέχεια. 

 

α) των ατόµων που είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ 

1 έως 3 γραµµές 4 έως 6 γραµµές 
Περισσότερες από 6 

γραµµές 

65% 32,5% 2,5% 

 

 

Συµµετρία 

ως προς τον 

κατακόρυφο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

οριζόντιο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

διαγώνιο 

άξονα 

Συνολική 

αντανακλαστική 

συµµετρία 

Περιστροφική 

συµµετρία 

Επαναληπτική 

συµµετρία 

Ολική 

συµµετρία 

Καθόλου 

συµµετρία 

10% 25% 5% 40% 0% 5% 45% 55% 

Συµµετρία 

ως προς τον 

κατακόρυφο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

οριζόντιο 

άξονα 

Συµµετρία 

ως προς τον 

διαγώνιο 

άξονα 

Συνολική 

αντανακλαστική 

συµµετρία 

Περιστροφική 

συµµετρία 

Επαναληπτική 

συµµετρία 

Ολική 

συµµετρία 

Καθόλου 

συµµετρία 

13,3% 16,7% 8,3% 38,3% 8,3% 11,7% 58,3% 41,7% 
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β) των ατόµων που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ 

1 έως 3 γραµµές 4 έως 6 γραµµές 
Περισσότερες από 6 

γραµµές 

35% 50% 15% 

 

γ) των συνολικών ατόµων 

1 έως 3 γραµµές 4 έως 6 γραµµές 
Περισσότερες από 6 

γραµµές 

55% 38,3% 6,7% 

 

Πίνακας 5.8. Κεντράρισµα των κωδικών DAS στο πλέγµα 

 

α) των ατόµων που είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ 

Κεντραρισµένος Περίπου κεντραρισµένος Καθόλου κεντραρισµένος 

25% 42,5% 32,5% 

 

β) των ατόµων που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ 

Κεντραρισµένος Περίπου κεντραρισµένος Καθόλου κεντραρισµένος 

30% 25% 45% 

 

γ) των συνολικών ατόµων 

Κεντραρισµένος Περίπου κεντραρισµένος Καθόλου κεντραρισµένος 

26,6% 36,7% 36,7% 
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Πίνακας 5.9. Εγκυρότητα των κωδικών DAS. Ένας κωδικός δεν θεωρείται έγκυρος 

όταν ακολουθεί τις γραµµές του πλέγµατος ή όταν περνάει από τις γωνίες των 

κελιών ή και τα δύο. Για αυτό κιόλας το άθροισµα των παρακάτω ποσοστών µπορεί 

να υπερβαίνει το 100. 

 

α) των ατόµων που είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ 

Έγκυρος κωδικός 
Περνάει από τις γωνίες 

των κελιών  

Ακολουθεί τις γραµµές 

του πλέγµατος 

77,5% 20% 10% 

 

β) των ατόµων που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ 

Έγκυρος κωδικός 
Περνάει από τις γωνίες 

των κελιών  

Ακολουθεί τις γραµµές 

του πλέγµατος 

75% 15% 10% 

 

γ) των συνολικών ατόµων 

Έγκυρος κωδικός 
Περνάει από τις γωνίες 

των κελιών  

Ακολουθεί τις γραµµές 

του πλέγµατος 

76,7% 18,3% 10% 

 

Πίνακας 5.10. Μνηµονικότητα των κωδικών DAS. 

 

α) των ατόµων που είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ 

Σωστός κωδικός Περίπου σωστός κωδικός Λανθασµένος κωδικός 

67,5% 20% 12,5% 

 

 β) των ατόµων που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ 

Σωστός κωδικός Περίπου σωστός κωδικός Λανθασµένος κωδικός 

75% 20% 5% 
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γ) των συνολικών ατόµων 

Σωστός κωδικός Περίπου σωστός κωδικός Λανθασµένος κωδικός 

70% 20% 10% 

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι περίπου το 58,3% των 

χρηστών επιλέγουν συµµετρικούς κωδικούς. Το ποσοστό της αντανακλαστικής 

συµµετρίας των κωδικών κυµαίνεται στο 38,3%. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι 

µόνο το 45% των κωδικών των ατόµων µε άριστες γνώσεις Η/Υ παρουσίαζαν 

κάποιο είδος συµµετρίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα µε βασικές γνώσεις 

Η/Υ κυµαινόταν στο 65% περίπου.  

Επίσης, όσον αφορά τον αριθµό των γραµµών, περίπου το 55% των χρηστών 

επιλέγουν κωδικούς που αποτελούνται από 1 έως 3 γραµµές, το 38,3% κωδικούς µε 

4 έως 6 γραµµές και ένα άλλο 6,7% κωδικούς µε περισσότερες από 6 γραµµές. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα µε άριστες γνώσεις Η/Υ επιλέγουν κωδικούς που 

αποτελούνται από 1 έως 3 γραµµές σε ποσοστό 35%, κωδικούς µε 4 έως 6 γραµµές 

σε ποσοστό 50% και κωδικούς µε περισσότερες από 6 γραµµές σε ποσοστό 15%. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά των ατόµων µε βασικές γνώσεις Η/Υ ήταν 65%, 32,5% και 

2,5%. 

Ακόµη, σχετικά µε το κεντράρισµα των κωδικών DAS στο πλέγµα, το 26,6% 

των κωδικών ήταν κεντραρισµένοι και ένα άλλο 36,7% ήταν περίπου 

κεντραρισµένοι, δηλαδή ήταν κεντραρισµένοι σε ένα σύνολο κελιών κοντά στις 

κεντρικές γραµµές του πλέγµατος. 

Η τέταρτη κατηγορία αφορά στην εγκυρότητα των κωδικών DAS και την 

δυσκολία που αντιµετώπισαν οι συµµετέχοντες στο να αποφεύγουν να ακολουθούν 

τις γραµµές του πλέγµατος και να περνάνε από τις γωνίες των κελιών. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το 23,3% των κωδικών δεν είναι έγκυροι 

γιατί ακολουθούν τις γραµµές του πλέγµατος ή περνάνε από τις γωνίες των κελιών ή 

και τα δύο. Η πιο πιθανή αιτία ήταν ότι οι κωδικοί περνούσαν από τις γωνίες των 

κελιών (το 18,3% των κωδικών είχαν αυτή την ιδιότητα). 

Τέλος, όσον αφορά την µνηµονικότητα των κωδικών, η έρευνα έδειξε ότι το 

70% των ατόµων εισήγαγαν τον ίδιο ακριβώς κωδικό µε την πρώτη φορά. Επίσης, 

ένα 20% εισήγαγε ένα κωδικό περίπου ίδιο µε την πρώτη φορά. Στην περίπτωση 
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αυτή τα λάθη που πραγµατοποιούσαν οι συµµετέχοντες ήταν λάθη µετατόπισης, είτε 

ολόκληρου του κωδικού είτε ενός τµήµατός του. Μόλις, ένα 10% των ατόµων 

εισήγαγε λανθασµένο κωδικό. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και 

αποτελεί ένδειξη της ευχρηστίας των κωδικών DAS. 

 

5.2.6. Συµπεράσµατα 

Η παραπάνω µελέτη έδειξε και αυτή µε την σειρά της ότι οι χρήστες επιλέγουν 

συνήθως γραφικούς κωδικούς µε προβλέψιµα χαρακτηριστικά. Επίσης, η έρευνα 

έδειξε ότι τα άτοµα που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ επέλεγαν ισχυρότερους 

κωδικούς σε σχέση µε τα άτοµα που είχαν βασικές γνώσεις Η/Υ όσον αφορά την 

συµµετρία, τον αριθµό των γραµµών και το κεντράρισµα των κωδικών DAS. 

 

5.3 Σύγκριση των δύο ερευνών 

 

Όσον αφορά την συµµετρία των κωδικών DAS η έρευνα των Nali & Thorpe (2004) 

έδειξε ότι το 45% των κωδικών παρουσιάζουν συµµετρία, ενώ η έρευνα του 

συγγραφέα έδειξε ότι το 58,3% των κωδικών παρουσιάζουν συµµετρία. Ως προς τον 

αριθµό των γραµµών η έρευνα των Nali & Thorpe (2004) έδειξε ότι το 80% των 

ατόµων επιλέγουν κωδικούς που αποτελούνται από 1 έως 3 γραµµές, το 10% 

κωδικούς που αποτελούνται από 4 έως 6 γραµµές και το 10% κωδικούς που 

αποτελούνται από περισσότερες από 6 γραµµές. Τα αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας 

του συγγραφέα ήταν 55%, 38,3% και 6,7%. Το 56% των κωδικών της έρευνας των 

Nali & Thorpe (2004) ήταν κεντραρισµένο και το 30% περίπου κεντραρισµένο ενώ 

το 26,6% των κωδικών της έρευνας του συγγραφέα ήταν κεντραρισµένο και το 

36,7% περίπου κεντραρισµένο. Ως προς την εγκυρότητα των κωδικών DAS δεν 

υπήρχαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο ερευνών. 

 Αυτές οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα αποτελέσµατα των δύο 

ερευνών οφείλονται κυρίως στις διαφορές ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς που 

χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της κάθε έρευνας. Στην έρευνα των Nali 

& Thorpe (2004) συµµετείχαν άτοµα που είχαν πολύ καλές γνώσεις Η/Υ ενώ στην 

έρευνα του συγγραφέα συµµετείχαν και άτοµα που είχαν µόνο βασικές γνώσεις Η/Υ. 
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 Αν συγκρίνουµε τα ποσοστά της έρευνας του συγγραφέα που αφορούν στα 

άτοµα µε άριστες γνώσεις Η/Υ, θα παρατηρήσουµε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

διαφοροποίηση ούτε στην συµµετρία των κωδικών DAS ούτε στην εγκυρότητα των 

κωδικών DAS. Η διαφοροποίηση όµως παραµένει στα άλλα δύο χαρακτηριστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Υλοποίηση εφαρµογής του γραφικού µηχανισµού 

αυθεντικοποίησης Draw – a – Secret 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Η υλοποίηση της εφαρµογής του γραφικού µηχανισµού αυθεντικοποίησης Draw – a 

– Secret πραγµατοποιήθηκε από τον συγγραφέα. Για την υλοποίησή της, 

χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού Java (έκδοση JDK 6). Επίσης, 

απαραίτητη για την εκτέλεση της εφαρµογής είναι και η βιβλιοθήκη comp100 

(comp100, 2006), µε την βοήθεια της οποίας δηµιουργούνται αντικείµενα τύπου 

DrawingCanvas πάνω στα οποία ο χρήστης σχεδιάζει τον γραφικό του κωδικό. Για 

την εγκατάσταση της βιβλιοθήκης comp100, απλά τοποθετούµε το αρχείο 

comp100.jar στο φάκελο C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\jre\lib\ext. 

 

6.2 Περιγραφή των κλάσεων της εφαρµογής 

 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε αποτελείται από 5 κλάσεις. Πιο συγκεκριµένα από τις 

ακόλουθες: myCanvas, tripleDES, extendedDAS, signUp, reenterPassdoodle και 

login. 

 Η κλάση myCanvas χρησιµοποιείται για την δηµιουργία αντικειµένων τύπου 

DrawingCanvas, που περιέχονται στην βιβλιοθήκη comp100. Πάνω στα αντικείµενα 

αυτά, ο χρήστης σχεδιάζει τον γραφικό του κωδικό. Η κλάση tripleDES 

χρησιµοποιείται τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και την αποκρυπτογράφηση των 

γραφικών κωδικών. Όπως δηλώνει και το όνοµα της κλάσης, ο αλγόριθµος της 

κρυπτογράφησης – αποκρυπτογράφησης είναι ο Triple DES και το κλειδί παράγεται 

µε την βοήθεια της συνάρτησης κατακερµατισµού SHA-1. Η κλάση extendedDAS 
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δίνει στο χρήστη τις δυνατότητες της εγγραφής (sign up) και της εισόδου (login) στο 

σύστηµα. Η κλάση signUp καλείται από την προηγούµενη κλάση στην περίπτωση 

που κάποιος καινούριος χρήστης επιθυµεί να εγγραφεί στο σύστηµα. Η κλάση 

reenterPassdoodle καλείται από την κλάση signup, µε την βοήθεια της οποίας ο 

χρήστης επανεισάγει τον γραφικό κωδικό του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

επιβεβαίωση του. Τέλος, η κλάση login καλείται από την κλάση extendedDAS κατά 

την εισαγωγή κάποιου προϋπάρχοντος χρήστη στο σύστηµα. 

 

6.3 Παρουσίαση των βασικών οθόνων της εφαρµογής 

 

Στην εικόνα 7 απεικονίζεται η αρχική οθόνη του συστήµατος, η οποία παρέχει την 

δυνατότητα στον χρήστη, είτε να εγγραφεί στο σύστηµα (αν πρόκειται για κάποιον 

καινούριο χρήστη), είτε να εισέλθει στο σύστηµα (αν πρόκειται για κάποιον  

προϋπάρχον χρήστη). Στην εικόνα 8 αναπαρίσταται η οθόνη εγγραφής στο σύστηµα. 

Ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει τα απαραίτητα πεδία έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί ο λογαριασµός του, συµπεριλαµβανοµένου βέβαια και του γραφικού 

του κωδικού. Στην συνέχεια ο χρήστης καλείται να επανεισάγει τον γραφικό του 

κωδικού για να πραγµατοποιηθεί η επιβεβαίωσή του (εικόνα 9). Τέλος στην εικόνα 

10 φαίνεται η οθόνη εισόδου στο σύστηµα. 
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Εικόνα 7. Αρχική οθόνη. 

 

Εικόνα 8. Οθόνη εγγραφής στο σύστηµα. 
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Εικόνα 9. Οθόνη επανεισαγωγής του γραφικού κωδικού  

 

Εικόνα 10. Οθόνη εισόδου στο σύστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Συµπεράσµατα 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια γίνεται αναφορά στην αυθεντικοποίηση και στις 

κατηγορίες της. Ακόµη, γίνεται διεξοδική µελέτη των γραφικών µηχανισµών 

αυθεντικοποίησης και περιγράφεται το σχήµα Draw – a – Secret, το οποίο πρότειναν 

οι Jermyn et al. (1999). Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας των 

Nali & Thorpe (2004) καθώς και της έρευνας του συγγραφέα. Τα σηµαντικότερα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα: 

• Οι Jermyn et al. (1999) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ανεξαρτησία 

ανάµεσα στην θέση και στην χρονολογική σειρά που υπάρχει στους 

γραφικούς κωδικούς, µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλέστερους µηχανισµούς 

αυθεντικοποίησης σε σύγκριση µε το κλασσικό αλφαριθµητικό σύστηµα, 

χωρίς βέβαια να δηµιουργούνται ιδιαίτερες δυσκολίες στην αποµνηµόνευση. 

• Οι Jermyn et al. (1999) έδειξαν ότι το σύνολο των κωδικών DAS που µπορεί 

κάποιος εύκολα να αποµνηµονεύσει είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 

αλφαριθµητικών. 

• Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι το µέγεθος του χώρου των γραφικών κωδικών 

που µπορούν να σχηµατιστούν χρησιµοποιώντας ένα πλέγµα 5Χ5 είναι 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αλφαριθµητικών κωδικών (Jermyn et al., 

1999). 

• Οι Jermyn et al. (1999) απέδειξαν ότι το DAS είναι πιο δύσκολο να “σπάσει” 

σε σχέση µε το αλφαριθµητικό σχήµα. 

• Οι µελέτες έρευνας που παρουσιαστήκαν, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι 

χρήστες επιλέγουν συνήθως γραφικούς κωδικούς µε προβλέψιµα 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η συµµετρία και το κεντράρισµα στο πλέγµα. 

• Η έρευνα του συγγραφέα έδειξε ότι τα άτοµα που είχαν άριστες γνώσεις Η/Υ 

επέλεγαν ισχυρότερους κωδικούς σε σχέση µε τα άτοµα που είχαν βασικές 
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γνώσεις Η/Υ όσον αφορά την συµµετρία, τον αριθµό των γραµµών και το 

κεντράρισµα των κωδικών DAS. 

• Τέλος, η έρευνα του συγγραφέα έδειξε ότι η µνηµονικότητα των κωδικών 

DAS είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποτελεί ένδειξη της ευχρηστίας 

τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Φύλο 
 Γυναίκα            Άνδρας           

as1 
2. Γνώσεις Η/Υ:  
Άριστες   Καλές       Μέτριες 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Παρακαλώ σχεδιάστε ένα κωδικό ενώνοντας τα κέντρα των κελιών του πλέγµατος 
µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Καθορίστε την σειρά των γραµµών που σχεδιάζετε µε 
αριθµούς, οι οποίοι θα δείχνουν στο αρχικό σηµείο κάθε γραµµής, όπως στο 
παράδειγµα. 

 
   Παράδειγµα         Κωδικός 

 
2. Παρακαλώ δηµιουργήστε ένα λογότυπο ενώνοντας τα κέντρα των κελιών του 
πλέγµατος. Τα λογότυπα µπορούν να περιέχουν σχήµατα, αριθµούς και γράµµατα 
διαφόρων µεγεθών και γραµµατοσειρών. Καθορίστε την σειρά των γραµµών που 
σχεδιάζετε µε αριθµούς, οι οποίοι θα δείχνουν στο αρχικό σηµείο κάθε γραµµής, 
όπως στο παράδειγµα. 

   
 Παράδειγµα                  Κωδικός 

                                                        
1 Ο τυχαίος αριθµός χρησιµοποιείται για την αναγνώριση των ατόµων στο επαναληπτικό ερωτηµατολόγιο 

Γράψτε ένα τυχαίο αριθµό από το 0 
έως το 999 
Τονίζεται ότι θα πρέπει να 
αποµνηµονεύσετε αυτόν τον αριθµό.1 

Τονίζεται ότι θα πρέπει 
να αποµνηµονεύσετε 
αυτόν τον κωδικό. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει 
να αποµνηµονεύσετε 
αυτόν τον κωδικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Παρακαλώ σχεδιάστε ένα κωδικό ενώνοντας τα κέντρα των κελιών του πλέγµατος 
µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Καθορίστε την σειρά των γραµµών που σχεδιάζετε µε 
αριθµούς, οι οποίοι θα δείχνουν στο αρχικό σηµείο κάθε γραµµής, όπως στο 
παράδειγµα. Ο κωδικός πρέπει να συµφωνεί µε εκείνον που σχεδιάσετε την 
προηγούµενη φορά. 

 
Παράδειγµα         Κωδικός 

 
 
2. Παρακαλώ δηµιουργήστε ένα λογότυπο ενώνοντας τα κέντρα των κελιών του 
πλέγµατος. Τα λογότυπα µπορούν να περιέχουν σχήµατα, αριθµούς και γράµµατα 
διαφόρων µεγεθών και γραµµατοσειρών. Καθορίστε την σειρά των γραµµών που 
σχεδιάζετε µε αριθµούς, οι οποίοι θα δείχνουν στο αρχικό σηµείο κάθε γραµµής, 
όπως στο παράδειγµα. Το λογότυπο πρέπει να συµφωνεί µε εκείνο που σχεδιάσετε 
την προηγούµενη φορά. 

 

   
  Παράδειγµα                      Κωδικός 

 

Γράψτε τον ίδιο αριθµό µε την 
προηγούµενη φορά, από το 0 έως το 
999  


