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Abstract 
The society now has an existence in the electronic world. Each of us has an 

electronic identity, making people dependent on services offered online. This makes 

the security of these services critical and necessary to ensure that the service user is 

the one who says that is and not someone else. 

Nowadays, users authenticate themselves using a variety of methods. The 

most common of all is the simple introduction of a password, which is far the most 

unsafe one. In principle, users store passwords properly with the simplest example to 

record it in a paper. Nor providers manage their passwords right after many of them 

do not even use a simple hash algorithm before storing it. 

In addition to the problem of wrong storing of the password, there is the 

problem of the huge volume of users and an equally large number of services that 

makes it difficult to manage the online authentication. In 2007, the average user had 

25 accounts, using 6.5 code and made 8 inputs the day. These numbers give us the 

opportunity to realize the number of authentications now and how difficult is the 

situation. In addition, simple methods of attack, such as phishing, fraud and 

exploitation of vulnerabilities (weaknesses in systems, but the word is used as such as 

mentioned throughout the literature) have even results. 

Last and most important is the fact that the current networks carry large 

volume of sensitive information which require greater protection, especially regarding 

corporate environments. 

As a result of all the above, it arises the need to start the authentication of the 

identity of someone which is unique to him and can be verified in the real world. In 

order to prevent deception and protection of any service by malicious users, there is a 

range of methods and technologies used, which includes biometrics (such as 

fingerprints, impressions iris, voice recognition and facial) and communication 

standards and existing technologies (USB security tokens, smartcards, Near Field 

Communication and embedded Secure Elements). There is a new standard called 

FiDO involving these methods. It separates the authentication method from the 

authentication protocol, defines the method in order to demonstrate the type of 

authentication of the interested party. 
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The FIDO (Fast IDentity Online) meets the online authentication. The use 

FIDO devices offers the user the option to replace passwords with one authentication 

method is more safe, easier to use with biometrics as well as existing methods of 

authentication and communications protocols such as USB security tokens and one 

time passwords. 

This paper refers to existing authentication technologies that are incorporated 

in the specification of FiDO and similar advantages and disadvantages. In addition, 

there will be a hint to the possible application of FiDO in military environments, as 

well as in the public services.  
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Ειςαγωγή 

Η θνηλσλία πιένλ έρεη ππόζηαζε ζηνλ ειεθηξνληθό θόζκν. Ο θαζέλαο από 

εκάο δηαζέηεη κία ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα, θάλνληαο ηνπο αλζξώπνπο εμαξηεκέλνπο 

ζε ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Απηό θαζηζηά ηελ αζθάιεηα 

απηώλ ησλ ππεξεζηώλ θξίζηκε θαη είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί όηη ν ρξήζηεο 

ηεο ππεξεζίαο είλαη απηόο πνπ δειώλεη όηη είλαη θαη όρη θάπνηνο άιινο. 

Σε ζήκεξνλ εκέξα, ρξήζηεο απζεληηθνπνηνύληαη κε κία πνηθηιία κεζόδσλ. Η 

πην θνηλή όισλ είλαη ε απιή εηζαγσγή ελόο θσδηθνύ, ην νπνίν είλαη θαη εμ αξρήο κε 

αζθαιέο. Καη’ αξρήλ νη ρξήζηεο δελ απνζεθεύνπλ ηνπο θσδηθνύο θαηάιιεια κε ην 

πην απιό παξάδεηγκα ηελ εγγξαθή απηνύ ζε έλα ραξηί. Αιιά νύηε θαη νη πάξνρνη 

δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηνπο θσδηθνύο, αθνύ πνιινί από απηνύο δελ θάλνπλ θαλ ρξήζε 

ελόο απινύ hash αιγόξηζκνπ πξηλ ηελ απνζήθεπζή ηνπ.  

Δθηόο από ην πξόβιεκα πνπ έγθεηηαη ζηελ απνζήθεπζε ηνπ θσδηθνύ, ππάξρεη 

θαη ην πξόβιεκα ηνπ ηεξάζηηνπ πιένλ όγθνπ ρξεζηώλ θαη έλαλ εμίζνπ πνιύ κεγάιν 

αξηζκό ππεξεζηώλ ην νπνίν θαζηζηά δύζθνιε ηε δηαρείξηζε ηεο online 

απζεληηθνπνίεζεο. Σν 2007, ν κέζνο ρξήζηεο είρε 25 ινγαξηαζκνύο, ρξεζηκνπνηνύζε 

6.5 θσδηθνύο θαη έθαλε 8 εηζόδνπο ηελ κέξα. Απηνί νη αξηζκνί καο δίλνπλ ηελ 
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δπλαηόηεηα λα αληηιεθζνύκε ηνλ αξηζκό ησλ απζεληηθνπνηήζεσλ πνπ πιένλ γίλνληαη 

θαη πόζν δπζθνιεύεη ηελ θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, απιέο κέζνδνη επίζεζεο, όπσο 

phishing, απάηε θαη εθκεηάιιεπζε vulnerabilities (αδπλακίεο ζπζηεκάησλ, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη απηνύζηα ε ιέμε όπσο αλαθέξεηαη ζε όιε ηελ βηβιηνγξαθία) έρνπλ 

αθόκα απνηειέζκαηα. 

Σειεπηαίν θαη πην ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ζηα ζεκεξηλά δίθηπα 

δηαθηλείηαη όγθνο επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύλ κεγαιύηεξε πξνζηαζία, 

εηδηθά όηη αθνξά εηαηξηθά πεξηβάιινληα. 

αλ απνηέιεζκα όισλ ησλ παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε λα αξρίζεη ε 

απζεληηθνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο θάπνηνπ πνπ είλαη κνλαδηθή ζε απηόλ θαη κπνξεί λα 

επαιεζεπηεί ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Με ζηόρν ηελ απνθπγή ηεο εμαπάηεζεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο όπνηαο ππεξεζίαο από θαθόβνπινπο ρξήζηεο, ππάξρεη έλα εύξνο 

κεζόδσλ θαη ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη βηνκεηξηθά 

ζηνηρεία (όπσο δαρηπιηθά απνηππώκαηα, απνηππώζεηο ηεο ίξηδαο, αλαγλώξηζε θσλήο 

θαη πξνζώπνπ) αιιά θαη πξόηππα επηθνηλσληώλ θαη ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο (USB 

security tokens, έμππλεο θάξηεο, Near Field Communication θαη embedded Secure 

Elements). ε απηό ην θνκκάηη ηεο απζεληηθνπνίεζεο εκπιέθεηαη έλα λέν πξόηππν, ην 

ιεγόκελν FiDO ην νπνίν δηαρσξίδεη ηε κέζνδν απζεληηθνπνίεζεο από ην πξσηόθνιιν 

απζεληηθνπνίεζεο θαη νξίδεη ηελ κέζνδν κε ζθνπό λα απνδείμεη ηνλ ηύπν 

απζεληηθνπνίζεο FiDO ζηνλ ελδηαθεξόκελν κέξνο. 

Σν FIDO (Fast IDentity Online) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

online απζεληηθνπνίεζε. Υξεζηκνπνηεί FIDO ζπζθεπέο θα πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε 

ηελ επηινγή λα αληηθαηαζηήζεη θσδηθνύο κε κία κέζνδν απζεληηθνπνίεζεο πνπ είλαη 

πην αζθαιήο θαη επθνιόηεξε ζηε ρξήζε κε ηελ ρξήζε βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο 

επίζεο θαη ππάξρνπζεο κεζόδνπο απζεληηθνπνίεζεο θαη πξσηόθνιια επηθνηλσληώλ, 

όπσο  USB security tokens θαη one time passwords. 

 ε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο 

απζεληηθνπνίεζεο, πσο απηέο ελζσκαηώλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ FiDO θαη ηα 

αλάινγα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη. Δπηπιένλ, ζα γίλεη κία 

λύμε ζηελ πηζαλή εθαξκνγή ηνπ FiDO ζε ζηξαηησηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο. 
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Μέθοδοι αυθεντικοποίηςησ 

Η απζεληηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

εθάζηνηε ρξήζηε πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη log in ή λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε πόξνπο 

θπξίσο ώζηε λα απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζην ζύζηεκα κε εγθεθξηκέλσλ ρξεζηώλ θαη 

λα πξνθπιαρζνύλ νη πόξνη. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κε ηελ ζύγθξηζε ηεο 

ππνβεβιεκέλεο δηαπίζηεπζεο πξνο ηα ήδε θαηαρσξεκέλα. Απηό κπνξεί λα πεξηέρεη 

ηελ επηβεβαίσζε απηνύ πνπ γλσξίδεη ν ρξήζηεο (πρ θσδηθόο), ή απηό πνπ ν ρξήζηεο 

έρεη (πρ OTP token) ή απηό πνπ ν ρξήζηεο είλαη (πρ δαρηπιηθό απνηύπσκα). Όζν 

πεξηζζόηεξνη νη παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη ηόζν κεγαιύηεξε ε εκπηζηνζύλε πνπ 

κπνξεί λα εγθαζηδξπζεί. Δίλαη θξίζηκε γηα ηελ αζθάιεηα θάζε ζπζηήκαηνο.  

Η ειεθηξνληθή απζεληηθνπνίεζε απνηειείηαη από δύν δηαδηθαζίεο, ηελ 

εγγξαθή θαη ηελ απζεληηθνπνίεζε.  

Η κέζνδνο εγγξαθήο έρεη ηε κέζνδν εγγξαθήο θαη αλάθιεζεο. Η εγγξαθή 

είλαη γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη όλησο ππάξρεη ν ρξήζηεο θαη όηη είλαη απηόο πνπ ιέεη 

όηη είλαη. Δπίζεο γηα λα είλαη ζίγνπξν όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ρξήζηε ζπλάδνπλ θαη είλαη αθξηβείο θαη θαηαγεγξακκέλεο ώζηε λα κπνξέζεη λα 

εθδνζεί θαη έλα δηαπηζηεπηήξην ηνπ ρξήζηε. Η αλάθιεζε ζπκβαίλεη γηα λα αλαθιεζεί 

θάπνην δηαπηζηεπηήξην ή γηα λα αληηθαηαζηαζεί όπνπ είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο αλαζηνιήο θάπνηνπ δηαπηζηεπηεξίνπ πνπ ππάξρεη 

ππνςία παξαπνίεζεο, θινπήο ή ζεκαληηθήο αιιαγήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό 

δεηεζεί από ηνλ ρξήζηε. 

Η κέζνδνο απζεληηθνπνίεζεο είλαη ε δηαδηθαζία γηα λα αλαγλσξηζηεί ν 

ρξήζηεο θαη λα απνδεηρζεί ε ηαπηόηεηά απηνύ πνπ πξνζπαζεί λα απνθηήζε 

πξόζβαζε. θνπόο είλαη λα ειεγρζνύλ ηα δηαπηζηεπηήξηα όηη είλαη έγθπξα θαη όηη δελ 

έρνπλ ιήμεη ή αλαθιεζεί. 

Τπάξρνπλ πνιινί θπζηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα δώζεη ηα 

δηαπηζηεπηήξηά ηνπ ζην ζύζηεκα. Μεξηθέο από απηέο ηηο κεζόδνπο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ κε ζηόρν λα θαηαιάβεη ν αλαγλώζηεο θαιύηεξα ηε δηαδηθαζία 

απζεληηθνπνίεζεο θαη πσο ην FIDO αιιειεπηδξά κε θάζε έλα.  
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Μέθοδορ 

Αςθενηικοποίηζηρ 

Δπίπεδο 

Αζθαλείαρ 

Τπόπορ διανομήρ Πεπιγπαθή 

Κωδικόρ Δπίπεδν 1-2 

Δμαξηάηαη από 

πνιηηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Γηαιέγεηαη από ηνλ 

ρξήζηε 

Κακία ή κηθξή 

εκπηζηνζύλε ζηελ 

ππνζηεξηδόκελε 

εγθπξόηεηα. 

Απαηηείηαη όηαλ 

δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο ή είλαη 

πνιύ κηθξόο 

θίλδπλνο έθζεζεο 

Σςμμεηπικό κλειδί 

/ OTP token 

Δπίπεδν 3-4 

Απαηηείηαη θπζηθό 

token γηα ην 

επίπεδν 4 

Μέζσ email ή 

παξαιαβή από 

θπζηθό πξόζσπν 

Μέηξηα 

εκπηζηνζύλε ζηελ 

ππνζηεξηδόκελε 

εγθπξόηεηα. 

Απαηηείηαη όηαλ 

είλαη κηθξόο 

θίλδπλνο έθζεζεο 

Γημόζιο κλειδί Δπίπεδν 3-4 

Απαηηείηαη θπζηθό 

token γηα ην 

επίπεδν 4 

Μέζσ email ή 

παξαιαβή από 

θπζηθό πξόζσπν 

Τςειή 

εκπηζηνζύλε ζηελ 

ππνζηεξηδόκελε 

εγθπξόηεηα. 

Απαηηείηαη όηαλ 

είλαη κέηξηνο ν 

θίλδπλνο έθζεζεο 

Βιομεηπικά Δπίπεδν 1-4 

Δμαξηάηαη από ην 

επίπεδν αζθαιείαο 

ηνπ βηνκεηξηθνύ 

αηζζεηήξα 

Βηνκεηξηθά 

ζηνηρεία αηόκνπ 

Πνιύ πςειή 

εκπηζηνζύλε ζηελ 

ππνζηεξηδόκελε 

εγθπξόηεηα. 

Απαηηείηαη όηαλ 

είλαη ςειόο ν 

θίλδπλνο έθζεζεο 
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Password 
Οη θσδηθνί είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή απζεληηθνπνίεζεο. Οη ρξήζηεο 

δίλνπλ έλα αλαγλσξηζηηθό, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κία ιέμε, κία θξάζε ή έλα token 

καδί κε έλα θσδηθό. ηα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα απηόο ν θσδηθόο θπιάζζεηαη 

θσδηθνπνηήκελνο θαη όρη ζαλ απιό θείκελν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλα ή δπλακηθά ζπζηήκαηα hardware 

θαζώο ε απζεληηθνπνίεζε είλαη γεληθά απιή θαη δελ απαηηεί κεγάιε ππνινγηζηηθή 

ηζρύ. Αιιά ε κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα. Οη θσδηθνί κπνξεί λα 

καληεπζνύλ ή νη ρξήζηεο ηεξνύλ εγγξάθσο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνλ θσδηθό γηα λα κελ 

ηνλ μεράζνπλ είηε ν θσδηθόο κπνξεί λα αλαθαιπθζεί κέζσ θνηλσληθώλ δηθηπώλ αλ ν 

ρξήζηεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάηη πνπ κπνξεί εύθνια λα ζπκάηαη ή ζπλδέεηαη άκεζα 

κε απηόλ. Οη θσδηθνί δελ κπνξνύλ λα ππνθιαπνύλ κε eavesdropping γηαηί θαηά θύξην 

ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο hash. 

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα κωδικών 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο θσδηθώλ είλαη ηα εμήο:  

 Κάζε εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη ηνλ θσδηθό πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο θαη εύθνια 

ζα ζπκάηαη.  

 Δίλαη ε πην εύθνιε θαη θζελή ιύζε απζεληηθνπνίεζεο γηα κεγάινπο αξηζκνύο 

ρξεζηώλ. 

Δλώ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο θσδηθώλ είλαη ηα θάησζη: 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα μεράζεη ηνλ θσδηθό ηνπ. Γεκηνπξγεί θαηλνύξγην 

ινγαξηαζκό κε απνηέιεζκα πιεζώξα άρξεζησλ ινγαξηαζκώλ. 
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 Οη απινί θσδηθνί εύθνια κπνξνύλ λα ζπάζνπλ, ελώ ππάξρεη πιεζώξα άιισλ 

επηζέζεσλ γηα ηελ ππνθινπή αθόκα θαη ησλ πην δύζθνισλ θσδηθώλ. 

 Πνιινί ηζηόηνπνη απαηηνύλ ηελ ζπρλή αιιαγή θσδηθνύ. 

 Γελ είλαη ηδηαίηεξα εύθνιε ε πιεθηξνιόγεζε θσδηθώλ ζε θηλεηά ηειέθσλα. 

 Οη θσδηθνί κπνξεί λα πιεθηξνινγεζνύλ ζε θαθόβνπινπο ηζηόηνπνπο. 

  



9 | P a g e  

 

Επιςκόπηςη FiDO 

Βιομετρικά 
 Σα βηνκεηξηθά αλαθέξνληαη ζε κεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλζξώπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη γλσξίζκαηα. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηαπηνπνίεζε θαη ζαλ 

δηαδηθαζία ειέγρνπ(απηνκαηνπνηεκέλε 

αλαγλώξηζε). Σα βηνκεηξηθά 

αλαγλσξηζηηθά είλαη ηα δηαθξηηηθά θαη 

κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

θαη λα μερσξίζνπλ έλα άηνκν. Απηά ηα 

αλαγλσξηζηηθά θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε 

θπζηνινγηθά/αλαηνκηθά (physiological/anatomical) ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο (behavioral). Σα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο θαη ηέηνηα είλαη ε αλαγλώξηζε πξνζώπνπ, ην 

δαθηπιηθό απνηύπσκα θαη ε γεσκεηξία ηνπ ρεξηνύ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδνληαη κε πξόηππν ηελ ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ, όπσο είλαη ν 

ξπζκόο δαρηπινγξάθεζεο ή ε θσλή ηνπ. 

αλ απνηέιεζκα πνιινί ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο θπζηνινγίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα βηνκεηξηθή απζεληηθνπνίεζε. Οη 

βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ελόο βηνκεηξηθνύ ζηνηρείνπ σο κέζν 

απζεληηθνπνίεζεο είλαη ε θαζνιηθόηεηα (universality), ώζηε θάζε άηνκν λα έρεη απηό 

ην ραξαθηεξηζηηθό θαη λα είλαη κνλαδηθό (uniqueness) γηα θάζε άηνκν θαη ζηαζεξό 

ζηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (permanence). Δπίζεο, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

ηθαλόηεηα κέηξεζήο ηνπ (measurability), ηελ απόδνζε ηεο ηερλνινγίαο 

(performance), όπσο θαη ηελ απνδνρή από ηνπο ρξήζηεο, γηα ηε ρξήζε απηνύ ηνπ 

βηνκεηξηθνύ (acceptability). Σέινο, ν παξάγνληαο απηόο λα πξνζθέξεη αδπλακία 

παξάθακςήο ηνπ κε θάπνην ππνθαηάζηαην κέζν (circumvention).  

Έλα ηππηθό βηνκεηξηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από πέληε ελζσκαησκέλα 

ζηνηρεία. Έλαλ αηζζεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

κεηαηξέπεη ηε πιεξνθνξία ζε ςεθηαθή. Απαηηείηαη επίζεο κία απνζεθεπηηθή κνλάδα 

πνπ ζα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα θαη κε ηα νπνία ζα ζπγθξίλνληαη ηα λέα ιεθζέληα 

βηνκεηξηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη έλαο αιγόξηζκνο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο 

γηα λα θάλεη έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα δεκηνπξγεί ην βηνκεηξηθό template, έλαο 

αιγόξηζκνο γηα ηελ ηαύηηζε ησλ βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ κε ηα ππάξρνληα templates 
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θαη έλαο αιγόξηζκόο πνπ ζα απνθαζίδεη βάζεη ηεο ηαύηηζεο, είηε απηόο είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλνο είηε είλαη ππνβνεζνύκελνο από άλζξσπν. 

Πξέπεη λα γίλεη απνζαθήληζε ησλ όξσλ αλαγλώξηζε (recognition), 

ηαπηνπνίεζε (identification) θαη απζεληηθνπνίεζε (verification). Αλαγλώξηζε είλαη 

έλαο γεληθόο νξηζκόο πνπ είηε ππνλνεί ηαπηνπνίεζε είηε απζεληηθνπνίεζε. 

Απζεληηθνπνίεζε είλαη 

ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία έλα ζύζηεκα 

πξνζπαζεί αλ 

επηβεβαηώζεη ηελ 

ηαπηόηεηα θάπνηνπ 

αηόκνπ ζπγθξίλνληαο 

ην ιεθζέλ ζηνηρείν κε 

απηό πνπ ππάξρεη ήδε 

ζηε βάζε. 

Σαπηνπνίεζε είλαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα βηνκεηξηθό ζύζηεκα πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηελ 

ηαπηόηεηα έλαο αηόκνπ. Έλα βηνκεηξηθό ζηνηρείν ζπιιέγεηαη θαη κεηά ζπγθξίλεηαη κε 

όια ηα ππάξρνληα δείγκαηα ζηε βάζε. 

 Τπάξρνπλ πνιιέο ηερλνινγίεο απζεληηθνπνίεζεο κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία. 

Απηέο νη ηερλνινγίεο είλαη αλαγλώξηζε κε απνηύπσκα (fingerprint recognition), κε 

ίξηδα (iris recognition), γεσκεηξία παιάκεο (hand geometry), αλαγλώξηζε κε πξόηππν 

θιέβαο (vascular pattern recognition), δπλακηθήο ππνγξαθήο (dynamic signature), 

αλαγλώξηζε πξνζώπνπ (face recognition), θσλήο (voice recognition) θαη απνηύπσκα 

παιάκεο (palm print recognition).  
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Επιςκόπηςη FiDO 

Fingerprint Recongition 

 Η αλαγλώξηζε κε ρξήζε δαθηπιηθνύ απνηππώκαηνο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 

κέζνδνο ρξήζεο βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ. Δίλαη πνιύ 

εύθνιε ε αλάθηεζή ηνπο, θαζ’όζνλ ππάξρεη ζύλνιν 

πεγώλ από ηα νπνία κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ (ην 

ζύλνιν ησλ 10 δαρηύισλ) θαη παξάιιεια είλαη 

κνλαδηθά γηα θάζε άηνκν.  

 Η πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ζπιιερζεί από έλα 

απνηύπσκα ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα. Σν πξώην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηε ξνή ηεο 

παξπθήο ηνπ απνηππώκαηνο(flow of the friction ridges). ην επόκελν επίπεδν 

εμεηάδνληαη ε παξνπζία ή απνπζία ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά κήθνο ησλ κνλνπαηηώλ 

ησλ επηκέξνπο κνλνπαηηώλ ησλ friction ridges  θαη ησλ δηαθιαδώζεώλ ηνπο. 

Σέινο, ειέγρεηαη ε ηδηαίηεξε ιεπηνκέξεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο παξπθήο 

απνηππώκαηνο. 

Iris Recognition 

 Δίλαη ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο  ελόο αηόκνπ κε ηελ 

αλάιπζε ησλ ηπραίσλ κνηίβσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ίξηδα, ε 

νπνία είλαη ην ρξσκαηηζκέλν ηκήκα ηνπ καηηνύ ελόο αηόκνπ. 

Η ίξηδα είλαη κνλαδηθή θαηά άηνκν θαη θαηαζθεπαζηηθά 

μερσξηζηή, ην νπνίν ηελ θαζηζηά θαηάιιειε γηα αλαγλώξηζε. 

Υξεζηκνπνηείηαη ππέξπζξν θσο γηα λα θσηίζεη ηελ ίξηδα ρσξίο 

λα πξνθαιέζεη δεκηά ή δπζαξέζεηα ζην άηνκν. 

 Τπάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ηεο ξέηηλαο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηα κνλαδηθά pattern ησλ θιεβώλ ηεο ξέηηλαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

καηηνύ.  

Hand/Finger Geometry 

ηε κέηξεζε απηή γίλεηαη απιή κέηξεζε ηνπ κήθνπο, ηνπ πιάηνπο, ηνπ πάρνπο θαη 

ηεο επηθαλείαο ηεο παιάκεο ηνπ αηόκνπ. Γπζηπρώο δελ είλαη ηδηαίηεξα κνλαδηθό θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα επαιήζεπζε. 
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Vascular Pattern Recognition 

Έρεη θαζνξηζηεί όηη ε pattern ησλ 

αξηεξηώλ είλαη κνλαδηθή γηα θάζε άηνκν θαη 

δελ αιιάδεη κε ηελ ειηθία. Γίλεηαη ρξήζε 

ζρεδόλ ππέξπζξνπ θσηόο θαη ιακβάλεηαη ε 

αλαθιώκελε εηθόλα ησλ αξηεξηώλ ηεο παιάκεο 

ή ελόο δαρηύινπ. Δίλαη πνιύ θαιή κέζνδνο 

γηαηί είλαη ζρεηηθά δύζθνιν λα αληηγξαθεί θαη 

δελ απαηηεί επαθή.  

Dynamic Signature 

 Η δπλακηθή ππνγξαθή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλαγλώξηζε ζηα αλαηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη  ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο, πνπ εκθαλίδνληαη όηαλ θάπνηνο 

ππνγξάθεη. 

 Σα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη δπλακηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξά ζηαηηθά θαη 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζπλήζε 

δπλακηθά ζηνηρεία είλαη ε ηαρύηεηα θαη ε 

επηηάρπλζε γξαθήο, ε πίεζε, ν ζπγρξνληζκόο θαη ε θαηεύζπλζε ηεο ππνγξαθήο. Απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα αληηγξαθνύλ, θαζώο ηα δπλακηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιύπινθα θαη κνλαδηθά γηα θάζε άηνκν.  

Face Recognition 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο αλαγλώξηζεο ρξεζηκνπνηεί κία εηθόλα ηεο θπζηθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ αλαγλώξηζε πξνζώπνπ πιένλ 

ππάξρνπλ ηξεηο δηαδεδνκέλεο κέζνδνη, ε PCA, ε LDA θαη ε EBGM. Σν PCA 

(Principal Components Analysis). 
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Voice Recognition (Speaker Recognition) 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αμηνπνηεί κία βηνκεηξηθή ηππηθόηεηα (biometric 

modality). Βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνληαη επηπξόζζεηα από ηε 

θπζηθή δνκή ησλ θσλεηηθώλ 

ρνξδώλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ. 

Γηαθέξεη από ην speech 

recognition ,ζην νπνίν γίλεηαη 

απιή αλαγλώξηζε ηεο 

άξζξσζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ιέμεο. 

Δίλαη δηαθνξεηηθόο από άιινπο ηξόπνπο βηνκεηξηθήο πηζηνπνίεζεο αθνύ ηα 

δείγκαηα θσλήο ιακβάλνληαη δπλακηθά ή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Γειαδή, ε αλάιπζε γίλεηαη ζε έλα κνληέιν ζην νπνίν παξαηεξνύληαη νη αιιαγέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.  

Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη αλαγλώξηζεο, είηε λα εμαξηάηαη από ην θείκελν είηε λα 

κελ εμαξηάηαη θαζόινπ από απηό. ηε πξώηε πεξίπησζε, ν ρξήζηεο είηε δίλεη 

ζπγθεθξηκέλε θσδηθή ιέμε είηε ιέεη  κία ιέμε πνπ ηνπ δεηάεη ην ζύζηεκα. Η δεύηεξε 

πεξίπησζε είλαη πνιύ πην επέιηθηε αλ θαη ην ζύζηεκα δελ δηαζέηεη θακία πξόηεξε 

γλώζε.   

Palm Print Recognition 

Η παιακηθή αλαγλώξηζε κνηάδεη πνιύ κε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δαρηπιηθνύ 

απνηππώκαηνο, θαζώο 

θαη ηα δύν είλαη 

κνλαδηθά θαη δελ 

αιιάδνπλ κε ηνλ ρξόλν. 

Δζηηάδεη ζηηο 

θνξπθνγξακκέο ηξηβήο. πγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε ηελ ξνή ηεο θνξπθνγξακκήο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηε δνκή ηεο αλπςσκέλεο πεξηνρήο ηνπ δέξκαηνο.Η 

αλαγλώξηζε ηνπ απνηππώκαηνο ησλ θνξπθνγξακκώλ ηξίβεο γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα. 

ην πξώην επίπεδν είλαη ε ξνή ηνπ απνηππώκαηνο, ζην δεύηεξν πεξηιακβάλεηαη ε 

παξνπζία ή απνπζία ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηέινο ειέγρεηαη ηδηαίηεξε 

ιεπηνκέξεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο απνηύπσζεο. 
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Άλλεσ μέθοδοι βιομετρικών 

Άιιεο κέζνδνη βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ είλαη 

ε αλαγλώξηζε δπλακηθήο πιεθηξνιόγεζεο, ε νπνία 

ειέγρεη ην κνηίβν πιεθηξνιόγεζεο, ε αλαγλώξηζε 

βαδίζκαηνο ζηελ νπνία ειέγρεηαη ν ηξόπνο 

βαδίζκηανο θάπνηνπ θαη ε ζεξκνγξαθία πξνζώπνπ 

πνπ ειέγρεηαη ε ζεξκόηεηα πνπ αλαδίδεη ην 

πξόζσπν θάπνηνπ.  

 

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Βιομετρικών 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ είλαη: 

 Σα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ κπνξνύλ λα απνιεζζνύλ, λα ραζνύλ ή λα 

θιαπνύλ.  

 Σα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξακέλνπλ ζρεδόλ αλέπαθα ζηνλ ρξόλν. 

 Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ππνθιαπεί κε social engineering, ή λα κνηξαζηεί. 

 Γελ απαηηεί από ηνλ ρξήζηε λα ζπκάηαη θσδηθνύο. 

 Δίλαη ζπλέρεηα δηαζέζηκν πξνο ρξήζε. 

 Πξνζθέξεη πςειό βαζκό εκπηζηνζύλεο σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ρξήζηε. 

Παξά ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα εμαθνινπζεί λα έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα: 

 Έιιεηςε πξνηππνπνίεζεο 

 Η αμηνπηζηία θαη ε αθξίβεηα ησλ βηνκεηξηθώλ επηδέρεηαη βειηίσζεο 

 Σα βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ αιιαγέο ζην 

βηνκεηξηθό ραξαθηεξηζηηθό αθνύ δελ παξακέλεη ζηαζεξό. 

 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ιήςεο ηνπ βηνκεηξηθνύ ζηνηρείνπ επεξεάδεηαη 

ηδηαίηεξα από ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε θαη 

ηελ ρξεζηηθόηεηα. 
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Άλλεσ Μέθοδοι 

USB Security Tokens/ Keys 

Σα USB token είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ εμσηεξηθά κνηάδνπλ κε 

κλήκε USB Flash, είλαη όκσο εηδηθέο ζπζθεπέο όπνπ απνζεθεύνληαη κε αζθάιεηα ηα 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά. Η επίζεκε νλνκαζία απηώλ ησλ ζπζθεπώλ ζηα ειιεληθά 

είλαη ΑΓΓΤ (Αζθαιήο Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο). 

 

TPM 

Σν Trusted Platform Module (TPM) είλαη έλα δηεζλέο πξόηππν γηα αζθαιή 

cryptoprocessor, ν νπνίνο είλαη έλαο εηδηθόο κηθξνεπεμεξγαζηήο κε ζθνπό ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ πιηθνύ κε ηελ ελζσκάησζε 

θιεηδηώλ θξππηνγξάθεζεο ζε ζπζθεπέο. Η 

πιαηθόξκα πξνζθέξεη δπλαηόηεηα γηα 

αζθαιή παξαγσγή θιεηδηώλ 

θξππηνγξάθεζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

ρξήζεο ηνπο. Πεξηιακβάλεη επίζεο 

δπλαηόηεηεο όπσο απνκαθξπζκέλε βεβαίσζε 

θαη ζθξαγηζκέλε απνζήθεπζε.  

Η Απνκαθξπζκέλε Βεβαίσζε δεκηνπξγεί έλα hash ηεο δηακόξθσζεο ηνπ 

πιηθνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ. Απηό επηηξέπεη ζε ηξίηνπο λα βεβαησζνύλ όηη ην 

ινγηζκηθό δελ έρεη αιιάμεη. Η Γέζκεπζε θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηώληαο ην θιεηδί TPM (έλα κνλαδηθό θιεηδί RSA ην νπνίν παξάγεηαη από 

έλα θιεηδί απνζήθεπζεο). Η θξάγηζε θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα κε παξόκνην 

ηξόπν, αιιά επηπιένλ θαζνξίδεη ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ην TPM πξέπεη λα είλαη 

εληάμεη γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνθξππηνγξαθήζεη. Σν ινγηζκηθό κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα κνλάδα Trusted Platform Module γηα ηελ επηθύξσζε ζπζθεπώλ. 

Γεδνκέλνπ όηη θάζε κνλάδα TPM έρεη έλα κνλαδηθό θαη κπζηηθό θιεηδί RSA πνπ 

θαίγεηαη θαζώο παξάγεηαη, είλαη ηθαλό λα εθηειεί απζεληηθνπνίεζε πιαηθόξκαο. 

NFC 

Σν NFC είλαη κία ηερλνινγία κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί αζύξκαηε 

επηθνηλσλία κεγάιεο ζπρλόηεηαο. Δίλαη πξνέθηαζε ηνπ RFID γηα θηλεηά ηειέθσλα 
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θαη ζπζθεπέο ρεηξόο.  Δγθαζηδξύεηαη κία ξαδηνεπηθνηλσλία έρνληαο ηα δύν θηλεηά 

ηειέθσλα ζε θνληηλή απόζηαζε. 

Βαζίδεηαη ζηελ καγλεηηθή 

επαγσγή κεηαμύ δύν θπθιηθώλ 

θεξαηώλ. Λεηηνπξγεί είηε παζεηηθά 

είηε ελεξγεηηθά. ηελ ελεξγεηηθή 

ιεηηνπξγία ππάξρνπλ δύν 

ζπζθεπέο κε NFC πνπ επηθνηλσλνύλ, ελώ ζηε παζεηηθή ιεηηνπξγία ππάξρεη κία 

ελεξγή ζπζθεπή ελώ ε άιιε ρξεζηκνπνηεί ην πεδίν γηα λα απνζηείιεη δεδνκέλα. 

eSE 

Σν eSE (embedded Secure Element) είλαη έλα 

απαξαβίαζην ηζηπ δηαζέζηκν ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρέδηα, 

πνπ είλαη εληαγκέλν ζε νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή. 

Γηαζθαιίδεη ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαο ηα ζε αζθαιέο κέξνο 

θαη νη πιεξνθνξίεο δίλνληαη κόλν ζε εγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

θαη αλζξώπνπο. Δίλαη ζαλ κηα πξνζσπηθή ηαπηόηεηα γηα ηνλ 

ηειηθό ρξήζηε θαη γηα ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή. 
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Πιθανέσ επιθέςεισ 

Επιθέςεισ κατά την εγγραφή 

Προςωποποίηςη (impersonation) 

Ο επηηηζέκελνο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηα δηαπηζηεπηήξηα ζηε ζέζε θάπνηνπ 

άιινπ ρξήζηε. 

Fictitious subscriber 

Ο επηηηζέκελνο ππνζηεξίδεη όηη είλαη θάπνηνο κε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο κε 

ζθνπό λα δεκηνπξγήζεη κία ζρέζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Rogue registration entity 

Μία εθ ησλ έζσ εθκεηάιιεπζε θάπνηαο δηαπηζηεπκέλεο ζέζεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ή λα απνθηήζεη δηαπηζηεπηήξηα ζαλ έλαο πηζαλόο ρξήζηεο ή έλαο κε 

ππαξθηόο ρξήζηεο 

Επιθέςεισ κατά την αυθεντικοποίηςη  

Eavesdropper/replay attack 

Έλαο παξαηεξεηήο ησλ δεδνκέλσλ απζεληηθνπνίεζεο 

ζην δίθηπν γηα κεηέπεηηα αλάιπζε ή ππνθινπή κελπκάησλ 

κεηαμύ δύν δηαπηζηεπκέλσλ νληνηήησ λ. Απηόο ν παξαηεξεηήο 

θάλεη κία παξάηππε πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ηα tokens 

πξνζπνηνύκελνο έλαλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. πρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε replay attack, ζην νπνίν κία εθπνκπή 

έγθπξσλ δεδνκέλσλ είλαη θαθόβνπιε ή επαλαιακβάλεηαη απαηειά ή θαζπζηεξείηαη. 

Password guessing 

Ο πην ζπλήζεο ηξόπνο απόθηεζεο ελόο θσδηθνύ πνπ γίλεηαη κε ρξήζε 

ιεμηθνύ. 

Verifier impersonation 

Ο επηηηζέκελνο πξνζπνηείηαη όηη είλαη ην ζύζηεκα 

δηαπίζηεπζεο θαη πξνθαιεί ηνλ ρξήζηε λα ηνπ απνθαιύςεη ην 

κπζηηθό token. 

Hijacker 

Κάπνηνο πνπ θαηαιακβάλεη έλα απζεληηθνπνηεκέλν session θαη 

εκθαλίδεηαη ζαλ ηνλ αιεζηλό ρξήζηε ώζηε λα κάζεη επαίζζεηα 

δεδνκέλα ή λα εηζάγεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο  
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Άλλεσ επιθέςεισ 

 Phishing/Bogus website 

Ο επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί email ην νπνίν θαίλεηαη όηη πξνήιζε από λόκηκν 

νξγαληζκό θαη δεηάεη από ην ζύκα λα παξάζρεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο όπσο είλαη ν 

θσδηθόο θαη ην όλνκα ρξήζηε ή πξνσζεί ηνλ ρξήζηε ζε έλα θάιπηθν ηζηόηνπν γηα λα 

εηζάγεη ηα δεδνκέλα ηνπ. 

Hacking 

Ο επηηηζέκελνο εθκεηαιιεύεηαη ηηο εππάζεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε θαη λα θιέςεη δεδνκέλα. 

Cross site scripting 

Ο επηηηζέκελνο εγθαζηζηά θαθόβνπιν θώδηθα ζε λόκηκνπο ηζηόηνπνπο ώζηε 

όηαλ κπεη ν ρξήζηεο λα εθηειεζηνύλ κε ζηόρν λα θιέςεη επαίζζεηα δεδνκέλα ή λα 

ηνλ πξνσζήζεη ζε θάπνην θάιπηθν ηζηόηνπν. 
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FIDO 
ηηο κέξεο καο γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα γηα γξήγνξε θαη 

αζθαιή απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Πνιιέο 

εηαηξίεο πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ επηζέζεηο ζηε δηαπίζηεπζε ησλ ρξεζηώλ κε έλα 

κεγάιν αξηζκό ζπζθεπώλ θαη ηερληθώλ (smart cards, hardware θαη software OTP 

ζπζθεπέο, one time SMS θσδηθνύο).  

 

Έλαο από ηνπο ηξόπνπο απηνύο είλαη ην FIDO. Σν FIDO (Fast IDentity 

Online) πξόθεηηαη γηα ζύλνιν πξνηύπσλ γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ελόο ρξήζηε. Δίλαη 

αλνηθηό γηα όινπο θαη δελ απαηηεί  ηελ ζπλδξνκή ηξίησλ. 

e-ID 
Η αζθαιήο ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε (ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα) είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο δηαδηθηπαθήο 

εμαπάηεζεο. Απηά είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ e-Γηαθπβέξλεζε αιιά θαη ην 

ειεθηξνληθό εκπόξην.   

Fast IDentity Online 
ηε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο πξόζβαζεο, απινπνηεί 

πξνηείλνληαο δύν δηαθνξεηηθά πξόηππα αλνηθηά, αζθαιή θαη εύθνια ζηε ρξήζε, ην 

UAF θαη ην U2F. Καη ηα δύν πξόηππα ρξεζηκνπνηνύλ θνηλέο ηερληθέο 

απζεληηθνπνίεζεο κε ηε δηαθνξά όηη ην UAF είλαη πξόηππν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

βηνκεηξηθά ζηνηρεία ελώ ην U2F έλα ζπγθεθξηκέλν USB thumb drive. 
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FIDO Στόχοι 

Γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα δεηήκαηα ηζρπξήο απζεληηθνπνίεζεο ζήκεξα θαη 

λα αλαπηπρζεί έλα νκαιά ιεηηνπξγηθό νηθνζύζηεκα, κηα νινθιεξσκέλε, αλνηθηή 

αξρηηεθηνληθή ιύζε γηα πνιιαπιά ζπζηήκαηα, ην FIDO πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ζπζθεπέο ησλ ρξεζηώλ, είηε πξνζσπηθέο, 

είηε έρνπλ εθδνζεί από επηρεηξήζεηο ή πξνζσπηθέο ζπζθεπέο ρξεζηώλ πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ εξγαζία ηνπο (BYOD – Bring Your Own Device) θαη λα 

ιεηηνπξγεί ζε δπλακηθό 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπζθεπήο, (ην ζπίηη, ην γξαθείν, 

ζην πεδίν, θ.ιπ.). 

 Να πεξηέρεη απζεληηθνπνηεηέο 

ηαπηόηεηαο. 

 Να δηαζέηεη εθαξκνγέο ηξίησλ 

αμηόπηζησλ νληνηήησλ θαη ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα αλάπηπμεο ηνπο. 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηόζν ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

όζν θαη ησλ Σξίησλ πκβαιιόκελσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ 

ηειηθνύ ρξήζηε ηόζν ζηνλ θπιινκεηξεηή όζν θαη ζε native εθαξκνγέο. 

 Να έρεη Cross-platform πξσηόθνιια ειέγρνπ ηαπηόηεηαο. 

 Να δηαζέηεη έλα εληαίν cross-platform authenticator API. 

 Να ρξεζηκνπνηεί απινύο κεραληζκνύο γηα ηελ έληαμε Αμηόπηζησλ Οληνηήησλ. 

FIDO Ιδιωτικότητα 

Ο ζηόρνο ηεο ηερλνινγίαο FIDO είλαη ε δηαθάλεηα.   

Η εγγξαθή (registration) δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Αμηόπηζηνπ (Relying Party) λα 

απζεληηθνπνηήζεη ηνλ ρξήζηε. Η 

εγγξαθή είλαη βαζηθόηεξε ιεηηνπξγία 

πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην FIDO 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγξαθήο ε εγθπξόηεηα ελόο Απζεληηθνπνηεηή FIDO επαιεζεύεηαη γηα λα 

επηβεβαησζεί ε integrity. 
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Οξίδεηαη όηη κία ζπζθεπή FIDO δελ πξέπεη λα ηαπηνπνηείηαη κνλαδηθά ζε όιεο 

ηηο ηζηνζειίδεο. ην FIDO έλα θιεηδί εθδηδόκελν από έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από έλα θπιινκεηξεηή ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν θαη 

κόλν. Απηή ε απαίηεζε αρξεζηεύεη ηελ θινπή δεκνζίνπ θιεηδηνύ κε ζθνπό ην 

phishing από άιιε πεγή θαη εκπνδίδεη πνιιαπινύο ζπλνκσηνύληεο ηζηόηνπνπο από 

ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλαλ απζεληηθνπνηεηή γηα λα πηζηνπνηήζνπλ έλαλ ρξήζηε θαη 

λα ζπλδέζνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπ. 

  Δπίζεο, έρεη δηθιείδεο ηδησηηθόηεηαο ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο 

είλαη νη εηδνπνηήζεηο γηα όπνηα ελέξγεηα θάλεη ην ζύζηεκα.  

Οι απσέρ ιδιωηικόηηηαρ FIDO είναι οι εξήρ : 

1. Η απαίηεζε άδεηαο ρξήζηε γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία θάλεη ρξήζε 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

2. Η πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα όιεο ηηο δηεξγαζίεο ηνπ FIDO. 

3. Η ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε από 

ην FIDO. 

4. Σα βηνκεηξηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε λα παξακέλνπλ κόλν ζηελ δηθή ηνπ θαηνρή. 

5. Η απαγόξεπζε ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε γηα δηεξγαζίεο εθηόο ηνπ FIDO. 

6. Η πξνζηαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ην FIDO από κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξόζβαζε. 

7. Η εμνπζηνδόηεζε αδείαο ζηνπο ρξήζηεο λα δνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ ηνπο 

απζεληηθνπνηεηέο FIDO. 

Πρωτόκολλα FIDO 

Οη U2F ζπζθεπέο δελ απαηηνύλ ηδηαίηεξνπο drivers, παξά κόλν έλα 

ππνζηεξηδόκελν θπιινκεηξεηή. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνύ ηνπ ρξήζηε, 

γίλεηαη απζεληηθνπνίεζε κε ην U2F. Σν U2F θάλεη ρξήζε δεύγνπο ηδησηηθνύ θα 

δεκνζίνπ θιεηδηνύ. Ο ηζηόηνπνο ζηέιλεη κία πξόθιεζε ζηνλ θπιινκεηξεηή ηελ νπνία 

ππνγξάθεη ε ζπζθεπή U2F θαη ηελ επηζηξέθεη. Οη ζπζθεπέο U2F ελζσκαηώλνληαη 

απεπζείαο ζηνλ θπιινκεηξεηή γηα λα απνηξέςεη ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο θινπήο 

δηαπηζηεπηεξίσλ, όπσο είλαη ην key logging, ην phishing ή ην man in the middle. 
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Σν UAF είλαη πξαγκαηηθά έλα πξόηππν πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί θαλέλα θσδηθό, 

κεηώλνληαο έηζη ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ θσδηθώλ πνπ πξέπεη λα 

ζπκάηαη έλαο ρξήζηεο. 

UAF U2F 

 Ο ρξήζηεο θνπβαιάεη κία ζπζθεπή κε 

εγθαηεζηεκέλν ην UAF 

 Ο ρξήζηεο κεηαθέξεη κία ζπζθεπή 

U2F κε ππνζηήξημε από 

θπιινκεηξεηέο 

 Ο ρξήζηεο απιά δίλεη έλα βηνκεηξηθό 

ηνπ ζηνηρείν ή έλα PIN 

 Ο ρξήζηεο εκθαλίδεη ηε ζπζθεπή 

 Ο ηζηόηνπνο απνθαζίδεη αλ ζα 

ζπγθξαηήζεη ηνλ θσδηθό 

 Ο ηζηόηνπνο κπνξεί λα απινπνηήζεη 

ηνλ θσδηθό  
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Universal 2nd Factor (U2F) Protocol 
Σν πξσηόθνιιν U2F επηηξέπεη ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο λα απμήζεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ππαξρόλησλ θσδηθώλ εηζάγνληαο έλα δεύηεξν επίπεδν 

απζεληηθνπνίεζεο. Αθνύ ν ρξήζηεο θαηαρσξίζεη ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ θσδηθό ηνπ, ε 

εθαξκνγή ηνπ δεηάεη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή λα εηζάγεη ην usb dongle ή λα 

tapping over nfc. Έηζη, επηηξέπεηαη ε απινπνίεζε ηνπ θσδηθνύ ρσξίο λα επεξεάδεη 

ηελ αζθάιεηα. 

 

 

Σν ζύζηεκα U2F έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ηζρπξό έιεγρν ηαπηόηεηαο 

ησλ ρξεζηώλ ζην δηαδίθηπν, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο θέξεη έλαλ «κεραληζκό U2F» γηα δεύηεξν παξάγνληα. 

Όηαλ ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ηε ζπζθεπή U2F ζε έλα ινγαξηαζκό ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε (όπσο http://www.company.com) ε ζπζθεπή δεκηνπξγεί 

έλα λέν δεύγνο θιεηδηώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν από απηή ηελ 

δηεύζπλζε. Έπεηηα, δίλεη ζηελ ηζηνζειίδα απηή ην δεκόζην θιεηδί γηα λα ην ζπλδέζεη 

κε ην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε. Όηαλ ν ρξήζηεο απζεληηθνπνηείηαη, εθηόο από ην 

όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο, ε ηζηνζειίδα (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

http://www.company.com) κπνξεί λα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπζθεπή U2F πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην ινγαξηαζκό επαιεζεύνληαο ηελ ππνγξαθή πνπ 

δεκηνπξγείηαη από ηε ζπζθεπή. 

Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα ζπζθεπή ζε πνιινύο 

ηζηόηνπνπο ζην δηαδίθηπν. Ο ρξήζηεο  έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πνιιαπιά εηθνληθά 

θιεηδηά γηα δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο νη νπνίεο παξάγνληαη από κηα θπζηθή ζπζθεπή. 

Υξεζηκνπνηώληαο ην αλνηρηό πξόηππν U2F, νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα ζα είλαη ζε ζέζε 
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λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξόγξακκα πεξηήγεζεο (ή OS), ε νπνία έρεη 

ππνζηήξημε U2F γηα λα κηιήζεη ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζπκβαηή κε U2F 

επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηζρπξή απζεληηθνπνίεζε. 

Οη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ζπζθεπήο U2F γίλνληαη κέζσ 

Javascript APIs πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο θαη ζηα native 

ΑΡΙs ζε θηλεηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.  

Η ζπζθεπή U2F κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο 

stand alone ζπζθεπέο USB, stand alone Near Field Communication (NFC) ζπζθεπή, 

stand alone ζπζθεπέο BlueTooth LE, ελζσκαησκέλν ζηνλ ππνινγηζηή/θηλεηή 

ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα έρνπκε πιηθό ην νπνίν ππνζηεξίδεη 

αζθάιεηα, αιιά δελ είλαη απαίηεζε. Ωζηόζν, ην πξσηόθνιιν πξνβιέπεη έλα 

κεραληζκό πηζηνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ή 

ηελ ηζηνζειίδα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαηεγνξία ηεο ζπζθεπήο θαη είηε λα 

απνδερζεί ή όρη, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηόηνπνπ. 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα U2F είλαη ζε δύν layers. Σν αλώηεξν ζηξώκα θαζνξίδεη 

ηνλ θξππηνγξαθηθό ππξήλα ηνπ πξσηνθόιινπ. Σν θαηώηεξν θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ζα επηθνηλσλήζεη ν client ηνπ ρξήζηε κε αηηήκαηα U2F θξππηνγξάθεζεο 

ζηε ζπζθεπή U2F πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν κεηαθνξάο (π.ρ. USB, 

NFC, Bluetooth LE, ελζσκαησκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, θιπ). 

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ζα είλαη όηη κηα ζπζθεπή U2F 

«απιά δνπιεύεη» κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ νδεγό ή εγθαηάζηαζε. Η ζπζθεπή USB U2F έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα ιεηηνπξγεί κε ηα ππάξρνληα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ρσξίο νδεγό εγθαηάζηαζεο ή 

αιιαγέο ινγηζκηθνύ. Έλαο θπιινκεηξεηήο πνπ είλαη ζπκβαηόο κε ζπζθεπέο U2F 

είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιύςεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο ζπζθεπέο U2F 

ρξεζηκνπνηώληαο ηππνπνηεκέλα built- in OS ΑΡΙs.  

Η ζπζθεπή U2F θαη ην πξσηόθνιιν πξέπεη λα εγγπάηαη πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθόηεηαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ αζθάιεηα απηώλ. ηνλ ππξήλα ηνπ πξσηνθόιινπ, 

ε ζπζθεπή U2F έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγεη έλα δεπγάξη δεκόζηνπ / ηδησηηθνύ 

θιεηδηνύ θαη ηδαληθά λα ελζσκαηώλεηαη ζε έλα αζθαιέο ζηνηρείν. Η ζπζθεπή U2F 
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δίλεη ην δεκόζην θιεηδί θαη έλα Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ (key handle) ζηελ online 

ππεξεζία ή ηελ ηζηνζειίδα θαηά ην ζηάδην ηεο εγγξαθήο ρξήζηε. 

Αξγόηεξα, όηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηαπηόηεηαο, ε  online 

ππεξεζία ή ε ηζηνζειίδα ζηέιλεη ηνλ Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ ζηε ζπζθεπή U2F κέζσ 

ηνπ browser. Η ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί ηνλ Γηαρεηξηζηή γηα λα δηαπηζηώζεη όηη όλησο 

είλαη ην ηδησηηθό θιεηδί ηνπ ρξήζηε, θαη δεκηνπξγεί κηα ππνγξαθή ε νπνία ζηέιλεηαη 

πίζσ ζηελ ηζηνζειίδα γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζπζθεπήο U2F. Έηζη, ν 

Γηαρεηξηζηήο Κιεηδηνύ είλαη απιά έλα αλαγλσξηζηηθό ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θιεηδηνύ 

ζηε ζπζθεπή U2F. 

 

Σν δεύγνο θιεηδηώλ δεκηνπξγείηαη από ηε ζπζθεπή U2F θαηά ηελ εγγξαθή 

είλαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, είλαη service oriented. Καηά ηελ εγγξαθή, ην 

πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηέιλεη ζηε ζπζθεπή U2F έλαλ hash ηεο ππεξεζίαο 

(ζπλδπαζκόο ηνπ πξσηνθόιινπ, hostname θαη ηε πόξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί). Η 

ζπζθεπή U2F επηζηξέθεη έλα δεκόζην θιεηδί θαη έλα Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ. Δίλαη 

πνιύ ζεκαληηθό, ε ζπζθεπή U2F λα θσδηθνπνηεί ηελ αηηνύζα αξρή ζηνλ Γηαρεηξηζηή 

Κιεηδηνύ. 

Αξγόηεξα, όηαλ ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν 

ηαπηόηεηαο, ν δηαθνκηζηήο ζηέιλεη ηνλ Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ ηνπ ρξήζηε πίζσ ζην 

πξόγξακκα πεξηήγεζεο. Σν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηέιλεη απηό ηνλ Γηαρεηξηζηή θαη 

ην hash ηεο ππεξεζίαο πνπ δεηά ηνλ έιεγρν ηαπηόηεηαο. Η ζπζθεπή U2F εμαζθαιίδεη 

όηη είραλ εθδνζεί από ηε ζπγθεθξηκέλε ν Γηαρεηξηζηήο Κιεηδηνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ππνγξαθή. Δάλ ππάξρεη αλαληηζηνηρία 

δελ επηζηξέθεηαη θακία ππνγξαθή. 



P a g e  | 26 

 

Επιςκόπηςη FiDO 

Ο έιεγρνο απηόο πξνέιεπζεο ηνπ αηηήκαηνο (ππεξεζία/ηζηνζειίδα) 

εμαζθαιίδεη όηη ηα δεκόζηα θιεηδηά θαη νη δηαρεηξηζηέο θιεηδηνύ πνπ εθδίδνληαη από 

κηα ζπζθεπή U2F ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ππεξεζία ή ηζηνζειίδα δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από άιιε δηαθνξεηηθή online ππεξεζία ή ηζηνζειίδα 

(δειαδή, έλα site κε έλα δηαθνξεηηθό όλνκα γηα έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθό SSL). 

Απηή είλαη κηα θξίζηκε ηδηόηεηα ηεο ηδησηηθήο δσήο - ππνζέηνληαο όηη ν browser 

δνπιεύεη όπσο ζα έπξεπε, έλα site κπνξεί λα επαιεζεύζεη ηελ ηαπηόηεηα κε ηε 

ζπζθεπή U2F ηνπ ρξήζηε κόλν κε έλα θιεηδί, ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή U2F.  

Αλ απηόο ν έιεγρνο πξνέιεπζεο δελ ήηαλ παξώλ, έλα δεκόζην θιεηδί θαη ν 

δηαρεηξηζηήο θιεηδηνύ πνπ εθδίδνληαη από ηε ζπζθεπή ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο «supercookie», ην νπνίν ζα επέηξεπε πνιιαπιέο ηζηνζειίδεο λα 

έξζνπλ ζε ζπλελλόεζε θαη λα επαιεζεύζνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

ρξήζηε. 

Διαδιακαςία εγγραφήσ 

Η ζπζθεπή ζπζθεπή U2F έρεη κηα «δνθηκαζία θπζηθήο παξνπζίαο ησλ 

ρξεζηώλ». Ο ρξήζηεο αγγίδεη έλα πιήθηξν (ή αηζζεηήξαο θάπνηνπ είδνπο) γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί ε ζπζθεπή U2F θαη απηό ηξνθνδνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο σο 

εμήο: 

Αυθεντικοποίηςη για πρώτη φορά 

Όηαλ ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα απζεληηθνπνηεζεί γηα πξώηε θνξά ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα/ππεξεζία (δειαδή ην javascript θαιεί λα θάλεη θέξεη κηα 

ππνγξαθή από ηε ζπζθεπή U2F), ν πεξηεγεηήο κπνξεί λα ζέζεη κηα γξακκή 

πιεξνθνξηώλ πνπ ξσηά αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα επηηξέςεη ζηελ ππεξεζία λα 

κηιήζεη ζηε ζπζθεπή U2F. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θπιινκεηξεηήο ζα πξέπεη επίζεο 

λα παξνπζηάζεη κία επηινγή  κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο λα επηηξέπεη ζην πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο λα ζπκεζεί ηελ άδεηα θαη λα κελ ξσηάεη θάζε θνξά. Απηή ε ξύζκηζε 

κπνξεί λα κεδεληζηεί (όπσο θαη κε άιιεο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο). 

Εγγραφή  

Η ζπζθεπή U2F αληαπνθξίλεηαη ζε έλα αίηεκα θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα 
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δεύγνο θιεηδηώλ κόλν αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί. Ξερσξηζηά, ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη όηη ε javascript ζα δεηήζεη από ηε ζπζθεπή U2F λα εθδώζεη 

έλα δεύγνο θιεηδηώλ πξόζθιεζεο ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα πάληα λα θαίλεηαη 

ζηνλ ρξήζηε έλα παξάζπξν γξακκήο πιεξνθνξηώλ πνπ λα ξσηά αλ απηόο πξάγκαηη 

ζέιεη λα επηηξέςεη ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία γηα λα δεισζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή 

U2F. 

Έλεγχοσ ταυτότητασ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηαπηόηεηαο, ν θπιινκεηξεηήο ζηέιλεη θάπνηα 

δεδνκέλα ζηε ζπζθεπή U2F πνπ ρξεηάδνληαη ππνγξαθή. Η ζπζθεπή U2F πξέπεη λα 

εθηειέζεη κία δνθηκαζία θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ ρξήζηε πξηλ ππνγξάςεη. Απηό 

εμαζθαιίδεη όηη κηα ππνγξαθή κπαίλεη κόλν κε ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε. Δμαζθαιίδεη 

επίζεο όηη ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό δελ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηελ ππνγξαθή, όηαλ ν 

ρξήζηεο δελ είλαη παξώλ. 

Δλ νιίγνηο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αγγίμεη έλα θνπκπί γηα λα εγγξαθεί, θαη 

κπνξεί επίζεο λα πξνεηδνπνηεζεί από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο. Η εγγξαθή είλαη κηα 

ιεηηνπξγία πνιύ πςειήο αμίαο - δίλεη ζηελ ππεξεζία ηε δπλαηόηεηα 

απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε θαη πξέπεη λα ιεθζεί πνιύ ζνβαξά ππόςε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηαπηόηεηαο (ή γεληθόηεξα, θάζε θνξά πνπ ε ειεθηξνληθή 

ππεξεζία ε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα επαιεζεύζεη ηνλ ρξήζηε δεηώληαο κηα 

ππνγξαθή), ν ρξήζηεο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπζθεπή γηα λα απνδείμεη ηελ 

παξνπζία ηνπ πξηλ ππάξμεη ππνγξαθή. 
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Συςκευή U2F 

Η πξόζβαζε ζηε ζπζθεπή U2F γίλεηαη κε δύν ζπλαξηήζεηο javascript πνπ 

είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ θπιινκεηξεηή (είηε από ηελ online ππεξεζία είηε από ηνλ 

ηζηόηνπν). Η κία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δεύγνπο ησλ θιεηδηώλ θαη ε 

άιιε γηα λα παξάμεη ηελ ππνγξαθή. 

Εγγραφή – δημιουργία ζεύγουσ κλειδιών 

Ο ρξήζηεο επαιεζεύεηαη από ηνλ ηζηόηνπν πξνέιεπζεο κε ην όλνκα ρξήζηε 

θαη ηνλ θσδηθό ηνπ ή όπνηα άιιε επαιήζεπζε έρεη επηιέμεη. Έπεηηα, ε ζειίδα 

εγγξαθήο θαιεί κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή ηε ζπλάξηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

δεύγνπο ησλ θιεηδηώλ. Σόηε εκθαλίδεηαη κήλπκα (infobar warning) ζηνλ ρξήζηε από 

ηνλ θπιινκεηξεηή γηα λα απνδερζεί θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. Έπεηηα, ζηέιλεηαη 

αίηεκα δεκηνπξγίαο δεύγνπο θιεηδηώλ ζηε ζπζθεπή U2F πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

Η πξώηε ζπζθεπή U2F πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή ε νπνία έρεη 

απόδεημε ύπαξμεο ηνπ ρξήζηε (πίεζε ηνπ πιήθηξνπ πάλσ ζηε ζπζθεπή) απαληάεη ζην 

αίηεκα. Ο θπιινκεηξεηήο παθεηάξεη ηελ απάληεζε ηεο ζπζθεπήο (Γηαρεηξηζηή 

θιεηδηώλ, δεκόζην θιεηδί) θαη ην επηζηξέθεη ζηελ ηζηνζειίδα ζαλ έμνδν ηεο 

ζπλάξηεζεο javascript. Η ζειίδα ηα πξνσζεί ζηνλ ηζηόηνπν όπνπ απνζεθεύνληαη 

απηέο νη πιεξνθνξίεο θαηαρσξηζκέλεο ζην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε, νινθιεξώλνληαο 

έηζη ηε δηαδηθαζία. 

Αυθεντικοποίηςη – δημιουργία υπογραφήσ 

Ο ρξήζηεο μεθηλάεη ηε δηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο κε ην username θαη ηνλ 

θσδηθό ηνπ ( ή κόλν ην username αλ ν ηζηόηνπνο ζέιεη κόλν επαιήζεπζε U2F). Ο 

ηζηόηνπνο πξνέιεπζεο θαζηζηά κηα ελδηάκεζε ζειίδα πηζηνπνίεζεο ζην νπνίν 

ζηέιλεη ην Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ ηνπ ρξήζηε θαη nonce (έλαο ηπραίνο αξηζκόο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν κία θνξά). Απηό ηόηε θαιεί ηε javascript ιεηηνπξγία γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ ππνγξαθή. Οη παξάκεηξνη γηα ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ν 

Γηαρεηξηζηήο θιεηδηώλ θαη ε nonce. 

Όηαλ ε ιεηηνπξγία δεκνπξγίαο ππνγξαθήο θαιείηαη, ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο 

κπνξεί λα δείμεη κηα γξακκή πιεξνθνξηώλ πνπ λα δεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρξήζηε. 
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Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρξήζηε, ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο κηιάεη ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο 

U2F ζπλδεδεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Η javascript θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο επηζηξέθεη ην αληηθείκελν «δεδνκέλα ρξήζηε» 

θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πξώηεο ζπζθεπήο πνπ απάληεζε. Η ελδηάκεζε ζειίδα 

απζεληηθνπνίεζεο ζηέιλεη ηα «δεδνκέλα ρξήζηε» θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ζπζθεπήο 

U2F ζηελ Αμηόπηζηε Οληόηεηα, ην νπνίν θαζνξίδεη εάλ νπνηαδήπνηε από ηηο 

ππνγξαθέο ηαηξηάδεη κε απηέο πνπ πεξίκελε. 

Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή U2F πνιιαπιέο ζπζθεπέο ζα κπνξνύζαλ λα απαληήζνπλ 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν Γηαρεηζηή Κιεηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνύκε ηελ πεξίπησζε 

όπνπ ν Γηαρεηξηζηήο Κιεηδηώλ πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά σο έλαο δείθηεο ζηε κλήκε 

on board, ε ζπζθεπή U2F (θαη σο εθ ηνύηνπ έλαο κηθξόο αθέξαηνο αξηζκόο). Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη εγγξάςεη πνιιαπιέο ζπζθεπέο U2F κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ινγαξηαζκό ζε ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν θαη νξηζκέλεο από απηέο ηηο ζπζθεπέο ζα 

κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ίδην δείθηε αθέξαην σο Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε. 

Πεξαηηέξσ, αλ θαη ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη θαη’ αλάγθε λα δεη ηελ ελδηάκεζε ζειίδα 

εγγξαθήο, εάλ ε ζσζηή ζπζθεπή U2F είλαη παξνύζα, ηόηε νη ππνγξαθέο κπνξνύλ λα 

απνθηεζνύλ θαη λα ζηαιεί πίζσ ζηνλ ηζηόηνπν θαη ν έιεγρνο ηαπηόηεηαο λα 

νινθιεξσζεί. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα δεη ελδηάκεζεο νζόλεο κόλν γηα ζπλζήθεο 

ζθάικαηνο ("Παξαθαιώ εηζάγεηε κηα ζπζθεπή U2F ζαο», «Θα ζαο δεηήζεη λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ζαο U2F» θ.ά). 

Χρήςη U2F ςυςκευήσ 

Χρήςη από πολλαπλούσ χρήςτεσ 

Μηα ζπζθεπή U2F δελ έρεη ην λόεκα ηνπ ελόο ρξήζηε (ην γλσξίδεη κόλν γηα 

ηελ έθδνζε θιεηδηώλ γηα ηνλ ηζηόηνπν). Έηζη, έλα άηνκν θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα κνηξαζηνύλ κηα ζπζθεπή U2F θαη λα ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνπο 

αηνκηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπο ζηελ ίδηα πξνέιεπζε. Πξάγκαηη, όζν ε ζπζθεπή U2F 

αθνξά ηελ ππόζεζε ησλ δύν ρξεζηώλ, πνπ έρνπλ ινγαξηαζκνύο ζηελ ίδηα πξνέιεπζε 

δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί από ηελ ππόζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη δύν 

ινγαξηαζκνύο ζε απηή ηελ πξνέιεπζε. 
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Η γεληθή πεξίπησζε όπνπ πνιιαπιά άηνκα κνηξάδνληαη κηα εληαία ζπζθεπή 

U2F θαη θάζε πξόζσπν έρεη ινγαξηαζκνύο ζε όπνηα πξνέιεπζε επηιέγεη, 

ππνζηεξίδεηαη από ην U2F. 

Εγγραφή πολλαπλών ςυςκευών ςτον ίδιο λογαριαςμό 

Σν U2F δελ πεξηνξίδεη ην ρξήζηε λα έρεη κηα κόλν ζπζθεπή πνπ ζα εγγξαθεί 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη από κηα ζπζθεπή U2F κόληκα ζπλδεδεκέλε ζε δύν 

δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο, όπνπ θάζε ζπζθεπή U2F είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ ίδην 

ινγαξηαζκό ζε ζπγθεθξηκέλε θαηαγσγή - επηηξέπνληαο έηζη λα ζπλδέεηαη θαη από 

ηνπο δύν ππνινγηζηέο κε αζθάιεηα ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. 

Δάλ έλαο ρξήζηεο έρεη εγγξάςεη πνιιαπιέο ζπζθεπέο U2F ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό, ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ηαπηόηεηαο όινη 

νη Γηαρεηξηζηέο Κιεηδηώλ απνζηέιινληαη από ηελ αξρή κέζσ ηεο ελδηάκεζεο ζειίδαο. 

Η ελδηάκεζε ζειίδα θαιεί ηε ζπλάξηεζε javascript δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδαο κε ην 

πίλαθα ησλ Γηαρεηξηζηώλ Κιεηδηώλ θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο ζηέιλεη ηε 

ζπγθεληξσηηθή απάληεζε πίζσ ζηνλ ηζηόηνπν. Κάζε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή U2F 

ππνγξάθεη γηα ηνπο Γηαρεηξηζηέο Κιεηδηώλ ζηνλ πίλαθα πνπ αλαγλσξίδεη. Η εκπεηξία 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε είλαη ακεηάβιεηε. 

Ωο βειηηζηνπνίεζε, ζεκεηώλεηαη όηη όηαλ έλαο ηζηόηνπνο εληνπίδεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία γηα ηελ 

επηθύξσζε από έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πεξηήγεζεο, κπνξεί λα απνζεθεύζεη 

θαη λα ζπκάηαη απηό ην Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ γηα κειινληηθή ρξήζε ζέηνληαο έλα 

cookie ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πεξηήγεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο πξώηα απηόλ ηνλ 

Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ πξηλ δνθηκάζεη θάπνηνλ άιιν. 
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Αυθεντικότητα U2F ςυςκευήσ 

Σν πξσηόθνιιν ζπζθεπήο U2F είλαη αλνηρηό. Ωζηόζν, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αζθάιεηα, κηα ζπζθεπή U2F πξέπεη λα νηθνδνκεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλα πξόηππα - γηα παξάδεηγκα, εάλ ην θιεηδί ρεηξηζκνύ πεξηέρεη ην ηδησηηθό 

θιεηδί, θξππηνγξαθείηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαηαζθεπαζηή,ηόηε απηό 

πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί, θαζώο πινπνηείηαη, θαηά πξνηίκεζε από θάπνηνλ «θνξέα 

πηζηνπνίεζεο», όπσο FIDO. Δπηπιένλ, ε πξαγκαηηθή θξππηνγξαθηθή κεραλή 

(αζθαιέο ζηνηρείν) πξέπεη ηδαληθά λα έρεη θάπνηεο ηζρπξέο ηδηόηεηεο αζθαιείαο. 

Έλαο ηξίηνο ζπκβαιιόκελνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο 

ηεο ζπζθεπήο πνπ κηιάεη κ’ έλα ηζρπξό ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ γηα λα επηβεβαηώζεη αλ απηό ην είδνο ηεο ζπζθεπήο έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία έρεη νξίζεη ε Αμηόπηζηε Οληόηεηα. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, έλα site ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ κπνξνύλ λα επηιέμεη λα δέρεηαη 

κόλν πιηθό πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηηο ζπζθεπέο U2F, ελώ θάπνηα άιια site κπνξνύλ 

λα επηηξέςνπλ ζπζθεπέο U2F, πνπ εθαξκόδνληαη ζε ινγηζκηθό. 

Κάζε ζπζθεπή U2F έρεη  έλα θνηλόρξεζην δεύγνο θιεηδηώλ επηβεβαίσζεο ηα 

νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζηε ζπζθεπή - απηό ην θιεηδί είλαη θνηλό ζε έλα κεγάιν 

αξηζκό ησλ κνλάδσλ πνπ παξάγεηαη από ηνλ ίδην πσιεηή (απηό γίλεηαη γηα λα κελ 

αλαγλσξίδεηαη κνλαδηθά ε ζπζθεπή U2F). Κάζε δεκόζην θιεηδί πνπ παξάγεηαη από 

ηε ζπζθεπή U2F θαηά ην ζηάδην ηεο εγγξαθήο έρεη ππνγξαθεί κε ην ηδησηηθό θιεηδί 

βεβαίσζεο. 

Όηαλ κηα ηέηνηα ππνδνκή είλαη δηαζέζηκε, κία ζπγθεθξηκέλε Αμηόπηζηε 

Οληόηεηα (π.ρ. κηα ηξάπεδα) κπνξεί λα επηιέμεη λα δέρεηαη κόλν ζπζθεπέο U2F από 

νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δεκνζηεπκέλεο 

πηζηνπνηήζεηο. Γηα λα επηβάιεη απηήλ ηελ πνιηηηθή, κπνξεί λα επαιεζεύζεη όηη ην 

δεκόζην θιεηδί από κηα ζπζθεπή U2F πνπ παξνπζηάζηεθε από ηνλ ρξήζηε είλαη από 

έλαλ πξνκεζεπηή πνπ εκπηζηεύεηαη. 

Η παξνπζία ηνπ θιεηδηνύ βεβαίσζεο εγγπάηαη κόλν όηη είλαη κία θαιά 

δνκεκέλε ζπζθεπή U2F. Ωο πξνο ην αλ ε ζπζθεπή U2F είλαη πξάγκαηη αζθαιήο, ε 

εγγύεζε πξνέξρεηαη από ηηο πηζηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο Σξίηεο Οληόηεηεο επηζεσξνύλ 
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ηελ εθαξκνγή από ηνλ πσιεηή. Δλ νιίγνηο, ε βεβαίσζε είλαη έλαο θσδηθόο 

αλαγλώξηζεο ησλ πηζηνπνηήζεσλ. 

Μηα ζπζθεπή U2F ε νπνία απνζεθεύεη ηα θιεηδηά on board, αληί λα εμάγεη ηα 

πξντόληα Γηαρεηξηζηή Κιεηδηώλ είλαη θαη’αξρήλ, πην αζθαιήο, δεδνκέλνπ όηη δελ 

είλαη επάισηε ζε ηξσηά ζεκεία ζην ζρεδηαζκό ηεο θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ Γηαρεηξηζηή Κιεηδηώλ.  

Δμαθνινπζεί λα είλαη δπλαηή γηα έλα πσιεηή λα νηθνδνκήζεη κηα U2F 

ζπζθεπή ζπκβαηή, ε νπνία δελ έρεη πηζηνπνηεζεί θαη ησλ νπνίσλ ηα θιεηδηά 

βεβαίσζεο δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε κηα «βάζε δεδνκέλσλ πηζηνπνίεζεο». Έλαο 

ηξίηνο ζπκβαιιόκελνο ζα κπνξνύζε αθόκα λα επηιέμεη λα απνδερζεί ηέηνηεο 

ζπζθεπέο - αιιά ζα ην πξάμεη κε ηελ πιήξε γλώζε όηη ην ζπγθεθξηκέλν ηύπν 

ζπζθεπήο δελ είλαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ πηζηνπνίεζεο. 
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Ανοχή του FIDO U2F ςε επιθέςεισ 

Προςταςία από man-in-the-middle 

Αλ γίλεη πξνζπάζεηα επίζεζεο man-in-the-middle θαη θάπνηνο πξνζπαζεί λα 

κπεη ελδηάκεζα ζηνλ ρξήζηε θαη ζηελ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πηζηνπνίεζεο, ην πξσηόθνιιν ζπζθεπή U2F κπνξεί λα ην εληνπίζεη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο. 

Αο ππνζέζνπκε όηη έλαο ρξήζηεο έρεη θαηαρσξήζεη ζσζηά κηα ζπζθεπή U2F 

γηα θάπνηα ππεξεζία θαη αξγόηεξα, κία επίζεζε man-in-the-middle ζε κηα 

δηαθνξεηηθή ππεξεζία πξνζπαζεί λα ππνθιέςεη ηνλ ελδηάκεζν έιεγρν ηαπηόηεηαο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζπζθεπή U2F ηνπ ρξήζηε δελ ζα απαληήζεη θαλ, αθνύ ε 

πξνέιεπζε ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζηνλ Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ε επίζεζε, δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξνέιεπζε ηνπ Man-in-the-Middle.  

Ο θπιινκεηξεηήο επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ηη βιέπεη ν θπιινκεηξεηήο γηα ηελ πξνέιεπζε, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

σο δεδνκέλα ρξεζηώλ. Απηά ηα «δεδνκέλα ρξήζηε» πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ ηπραία 

πξόθιεζε πνπ απνζηέιινληαη από ηελ πξνέιεπζε, β) ην όλνκα ηνπ θεληξηθνύ 

ππνινγηζηή πξνέιεπζεο θαίλεηαη από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο γηα ηελ ηζηνζειίδα 

πνπ θάλεη ηελ θιήζε javascript, θαη γ) αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε επέθηαζε ChannelID  

TLS, channelID, δεκόζην θιεηδί ηεο ζύλδεζεο. 

Σν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηέιλεη έλα hash απηνύ ηνπ «δεδνκέλα πειαηώλ» 

ζηε ζπζθεπή U2F. Δθηόο από ην hash ηνπ «δεδνκέλα πειαηώλ», όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ν browser ζηέιλεη ην hash ηεο πξνέιεπζεο θαη ην θιεηδί ιαβή σο 

πξόζζεηεο εηζόδνπο, ζηε ζπζθεπή U2F. 

Όηαλ ε ζπζθεπή U2F ιάβεη ην hash ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε, ην hash ηεο 

πξνέιεπζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή θιεηδηνύ, εθηειεί ηα αθόινπζα 

βήκαηα: Αλ είρε πξάγκαηη εθδνζεί απηό από ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γηαρεηξηζηή θιεηδηνύ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ε ζπζθεπή U2F πξνρσξεί ζηελ έθδνζε κηα ππνγξαθήο 

γηα όια ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ηα νπνία ζηάιζεθαλ. Απηή ε ππνγξαθή 

επηζηξέθεηαη πίζσ ζαλ κία άιιε ηηκή ζην ζήκα sign ηνπ U2F. 
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Η ηζηνζειίδα πνπ έζηεηιε sign call ζηε ζπζθεπή U2F ζηέιλεη ηηο ηηκέο 

επηζηξνθήο - ηόζν ηα «δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε» θαη ηελ ππνγξαθή πίζσ ζην δηθηπαθό 

ηόπν πξνέιεπζεο. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ «δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε» θαη ηεο 

ππνγξαθήο, ην πξώην βήκα ηεο Αμηόπηζηεο Οληόηεηαο, είλαη ε ζύγθξηζε θαη ε 

ηαύηηζε ηεο ππνγξαθήο κε ηα δεδνκέλα. Δθόζνλ ηαηξηάμεη, ε Αμηόπηζηε Οληόηεηα 

κπνξεί λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηελ ύπαξμε επίζεζεο man-in-the-middle κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

• Αλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε δείμνπλ κία εζθαικέλε δηεύζπλζε πξνέιεπζεο, 

ηόηε όλησο ζπκβαίλεη κία ηέηνηα επίζεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ελόο 

εμειηγκέλνπ MITM πνπ είρε επίζεο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο θαηαρώξηζεο θαη 

έηζη πήξε ην Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ πνπ εθδίδεηαη από ηε ζπζθεπή U2F γηα λα 

ηαηξηάδεη κε ην δηθό ηνπ όλνκα πξνέιεπζεο ηνπ MITM, θαζώο θαη ε MITM 

πξνζπαζεί ηώξα λα εμαζθαιίζεη ελδηάκεζα κία επηθύξσζε. ε κηα MITM  

πνπ δηακεζνιαβεί θαηά ηεο απζεληηθνπνίεζεο θαη όρη θαηά ηελ εγγξαθή ζα 

απνηύρεη, δεδνκέλνπ όηη ε ζπζθεπή U2F ζα αξλεζεί λα ππνγξάςεη ιόγσ ηεο 

αλαληηζηνηρίαο πξνέιεπζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή Κιεηδηνύ). 

• Αλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε δείρλνπλ κηα ChannelID ή πξνέιεπζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ChannelID γηα ηε ζύλδεζε SSL κπνξεί λα ζπκβαίλεη ην 

εμήο: Όηαλ ην ChannelID ζε «δεδνκέλα ρξήζηε» δελ ηαηξηάδεη κε ηελ 

ChannelID ηεο πξνέιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, κηα επίζεζε Man-in-the-

middle είλαη παξνύζα θαη ζε εμειηγκέλν MITM πνπ δηαζέηεη έλα πξαγκαηηθό 

ηζρύνλ CERT SSL γηα ηελ πξνέιεπζε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ δηαθέξεη από ην 

πξαγκαηηθό. 

Μηα ππόζεζε man-in-the-middle γηα ηελ νπνία ε ζπζθεπή U2F δελ πξνζθέξεη 

πξνζηαζία είλαη ε παξαθάησ. Έζησ κηα online ππεξεζία ή website, πνπ δέρεηαη απιό 

θσδηθό πξόζβαζεο, αιιά επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εγγξαθνύλ κόλνη ηνπο θαη λα 

εληάμνπλ έλα U2F. Μηα MITM κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ ηζηόηνπνπ ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο, κπνξεί λα δειώζεη 

θαη λα εγγξάςεη ηε ζπζθεπή U2F εηθνληθά θαη λα κελ πεξάζεη απηή ε θαηαρώξηζε 

πξνο ηελ πξαγκαηηθή πξνέιεπζε αιιά ζηνλ ερζξηθό ηζηόηνπν. Αξγόηεξα, γηα 

ειέγρνπο ζηνηρείσλ, ε MITM κπνξεί λα δερζεί ηε ζπζθεπή U2F θαη λα θάλεη 

απζεληηθνπνίεζε κε θσδηθό πξόζβαζεο πξνο ηνλ πξαγκαηηθό ηζηόηνπν. 
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Τπνζέηνληαο όηη ν ρξήζηεο δελ παξαηεξεί ην ιάζνο (δηαθνξεηηθή) ηζηνηόπνπ 

ζηε δηεύζπλζε URL, ν ρξήζηεο ζα λνκίδεη όηη έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ πξαγκαηηθό 

ηζηόηνπν αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη πέζεη ζύκα επίζεζεο man-in-the-middle. 

Μετρητήσ για την ανίχνευςη κλωνοποιημένων ςυςκευών 

Σν θιεηδί δηαβεβαίσζεο πσιεηή είλαη κία κέζνδνο κε ηελ νπνία έλαο 

ηζηόηνπνο κπνξεί λα αμηνινγήζεη κηα ζπζθεπή U2F. Αιιά δελ είλαη επηζπκεηό λα 

απνηξέςεη άιινπο πσιεηέο, ίζσο αθόκε θαη εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα αζθαιέο 

ζηνηρείν, ίζσο αθόκε θαη  εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ. Σν πξόβιεκα κε απηέο ηηο 

ζπζθεπέο κε αζθαιώλ ζηνηρείσλ βαζίδεηαη, θπζηθά, όηη ζα κπνξνύζαλ ελδερνκέλσο 

λα ηεζνύλ ζε θίλδπλν θαη λα θισλνπνηεζνύλ. 

Σν πξσηόθνιιν  U2F ελζσκαηώλεη έλα κεηξεηή ρξήζεο γηα λα επηηξαπεί ζηνλ 

ηζηόηνπν πξνέιεπζεο ηνπ αηηήκαηνο λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο. Η ζπζθεπή U2F ζπκάηαη κηα θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πξάμεσλ 

ηεο ππνγξαθήο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί - είηε αλά δεύγνο θιεηδηώλ (εάλ δηαζέηεη 

επαξθή κλήκε) ή ζπγθεληξσηηθά (αλ έρεη έλαλ πεξηνξηζκό κλήκεο) ή αθόκα θαη θάηη 

ζην ελδηάκεζν  (π.ρ., θιεηδηά πνπ κνηξάδνληαη έλα κεηξεηή, κε ιίγν κηθξόηεξε 

δηαξξνή ηεο ηδησηηθήο δσήο). Η ζπζθεπή U2F ζηέιλεη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ 

κεηξεηή πίζσ ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο πνπ ην αλακεηαδίδεη ζηελ πξνέιεπζε κεηά 

από θάζε ιεηηνπξγία ππνγξαθήο. Η ζπζθεπή U2F ζπλελώλεη επίζεο ηελ ηηκή ηνπ 

κεηξεηή πάλσ ζην hash ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε πξηλ από ηελ ππνγξαθή, έηζη 

ώζηε ε πξνέιεπζε κπνξεί λα επαιεζεύζεη αθξάδαληα όηη ε ηηκή ηνπ κεηξεηή δελ είρε 

αιινησζεί (από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο). 

Ο δηαθνκηζηήο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή πνπ ε ζπζθεπή U2F 

απέζηεηιε θαη λα ην  ζπγθξίλεη κε ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή πνπ αληηκεηώπηζε ζε 

πξνεγνύκελε αιιειεπίδξαζε κε ηελ ίδηα ζπζθεπή U2F. Δάλ ε ηηκή κεηξεηή έρεη 

κεηαθηλεζεί πξνο ηα πίζσ, απηό ζεκαηνδνηεί όηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία 

ζπζθεπή U2F κε ην ίδην δεύγνο θιεηδηώλ γηα ηελ πξνέιεπζε απηή (δειαδή, έλαο 

θιώλνο ηεο ζπζθεπήο U2F έρεη δεκηνπξγεζεί ζε θάπνην ζεκείν). Ο κεηξεηήο είλαη 

έλα ηζρπξό ζήκα ηεο θισλνπνίεζεο, αιιά δελ κπνξεί λα αληρλεύζεη ηελ θισλνπνίεζε 

ζε θάζε πεξίπησζε - γηα παξάδεηγκα, αλ ν θιώλνο είλαη κόλν έλαο ν νπνίνο 
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ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηε ιεηηνπξγία θισλνπνίεζεο θαη ην πξσηόηππν δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ, απηή ε ππόζεζε δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί. 

Κακόβουλο λογιςμικό ςτον χρήςτη 

Όζν νη ζπζθεπέο U2F κπνξνύλ λα γίλνπλ άκεζα πξνζβάζηκεο από ην ρώξν 

ηνπ ρξήζηε κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε, είλαη δπλαηόλ έλα θαθόβνπιν 

ινγηζκηθό λα δεκηνπξγήζεη έλα δεύγνο θιεηδηώλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα αίηεκα από 

ςεύηηθν ηζηόηνπν ζηε ζπζθεπή U2F. Η ζπζθεπή U2F δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

μερσξίζεη ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό ηνπ ρξήζηε. Δίλαη δπλαηόλ έλα θαθόβνπιν 

ινγηζκηθό λα αλαπαξάγεη αηηήκαηα από ην κεράλεκα ηνπ ρξήζηε # 1 ζε κηα ζπζθεπή 

U2F πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε # 2 αλ ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό 

βξίζθεηαη θαη ζηα δύν κεραλήκαηα. Πξνζηαζία έλαληη θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

γίλεηαη πην δπλαηή αλ ε ζπζθεπή U2F είλαη ελζσκαησκέλε κέζα ζην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα OS, ζε αληίζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ζηνλ ρώξν ηνπ ρξήζηε. Σν ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα κπνξεί λα απνθηήζεη απνθιεηζηηθή πξόζβαζε ζε ζπζθεπέο U2F θαη λα 

επηβάιιεη ηηο κεζόδνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ αηηήκαηνο. 
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Universal Authentication Framework (UAF) Protocol 
Σν πξσηόθνιιν UAF επηηξέπεη λα γίλεηαη ε ζύλδεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο ρσξίο θσδηθό θαη κε πνιπεπίπεδε αζθάιεηα. Ο ρξήζηεο θαηαρσξεί ηελ 

ζπζθεπή ζηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία επηιέγνληαο έλαλ κεραληζκό ηνπηθήο 

απζεληηθνπνίεζεο.  

Όηαλ εγγξάθεηαη ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξίζεη ηνλ θσδηθό ηνπ 

όηαλ απζεληηθνπνηείηαη από εθείλε ηελ ζπζθεπή, αιιά απιά μαλαρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ηνπηθό κεραληζκό απζεληηθνπνίεζεο, όπνηε απαηηείηαη. 

 

Στόχοι του UAF 

Σν UAF πξνζθέξεη ηα εμήο: 

 Τπνζηεξίδεη εθαξκνγέο ησλ αμηόπηζησλ νληνηήησλ θαη ηα πεξηβάιινληα 

αλάπηπμήο ηνπο. 

 Ιθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο ηόζν ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ όζν θαη ησλ 

πκβαιιόκελσλ Οληνηήησλ. 

 Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. 

 Δίλαη cross-platform ηζρπξό πξσηόθνιιν ειέγρνπ ηαπηόηεηαο. 

 Πξνζθέξεη έλα εληαίν cross-platform authenticator API. 

 Γηαζέηεη απινύο κεραληζκνύο γηα ηελ έληαμε ηεο πκβαιιόκελεο Οληόηεηαο. 

 

 



P a g e  | 38 

 

Επιςκόπηςη FiDO 

 

FIDO UAF Client  

Ο πειάηεο FIDO UAF είλαη ππεύζπλνο γηα: 

• Αιιειεπίδξαζε κε ζπγθεθξηκέλνπο FIDO UAF ειεγθηέο ηαπηόηεηαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ην επίπεδν ηνπ FIDO UAF Authenticator Abstraction κέζσ ηνπ 

FIDO UAF Authenticator API. 

• Αιιειεπίδξαζε κε έλαλ «πξάθηνξα ρξήζηε» ζηε ζπζθεπή (π.ρ. έλα θηλεηό app, ην 

πξόγξακκα πεξηήγεζεο) ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή γηα λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην FIDO UAF Server. Γηα παξάδεηγκα, έλα FIDO plugin γηα 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο δηεπαθέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο plugin. Μία εθαξκνγή θηλεηνύ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν FIDO-SDK. Ο πξάθηνξαο ρξήζηε είλαη ηόηε 

ππεύζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία κελπκάησλ FIDO UAF κε έλα δηαθνκηζηή FIDO UAF 

ηεο πκβαιιόκελεο Οληόηεηαο. 

Η αξρηηεθηνληθή FIDO UAF εμαζθαιίδεη όηη ην ινγηζκηθό FIDO πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ ρξήζηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα επξύ θάζκα ηύπσλ 

ζπζηεκάησλ, ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ζην Web. 

Δλώ ην ινγηζκηθό FIDO πειάηε είλαη ζπλήζσο γηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα, νη 
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αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ εμαζθαιίδνπλ κηα ζπλεπή 

εκπεηξία ρξήζηε από πιαηθόξκα ζε πιαηθόξκα. 

Εγγραφή αυθεντικοποιητή 

Μία Αμίνπηζηε πκβαιιόκελε Οληόηεηα κπνξεί λα αληρλεύζεη κε δηαθάλεηα, όηαλ ν 

ρξήζηεο αξρίδεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ. ε απηή ηελ αξρηθή θάζε εηζαγσγήο, ε 

ηζηνζειίδα ζα δεηήζεη από ην ρξήζηε άδεηα γηα λα αληρλεπζεί θάζε FIDO UAF 

Authenticator, δίλνληαο ηηο επηινγέο ζηνλ ρξεζηή όζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή κε ηνλ 

δηθηπαθό ηόπν ή όρη 

 

Αυθεντικοποίηςη 

Μεηά ηελ εγγξαθή, ην FIDO UAF Authenticator ζηε ζπλέρεηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ειέγρεη ηελ ηαπηόηεηα ζην δηθηπαθό ηόπν. 

Ο δηθηπαθόο ηόπνο κπνξεί λα εθαξκόζεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ελαιιαθηηθέο 

πεξηπηώζεηο πνπ απζεληηθνπνηήηεο FIDO δελ είλαη παξόλ. Απηά κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

από ζπκβαηηθά επηηξεπόκελε είζνδν κε κεησκέλα πξνλόκηα κέρξη θαη απαγνξεύνληαο 

ηελ είζνδν. 
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Απεγγραφή αυθεντικοποιητή 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηώζεηο όπνπ έλαο Σξίηνο πκβαιιόκελνο κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα θαηαξγήζεη ηα δηαπηζηεπηήξηα UAF πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ν ινγαξηαζκόο ρξήζηε 

αθπξώλεηαη ή δηαγξάθεηαη, ν ρξήζηεο έρεη ράζεη ή ηνπ έρνπλ θιέςεη FIDO 

Authenticator. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε Αμηόπηζηε Οληόηεηα κπνξεί λα δεηήζεη από 

ηνλ απζεληηθνπνηεηή FIDO γηα λα δηαγξάςεη ηα θιεηδηά ηαπηόηεηαο πνπ ζπλδένληαη 

κε ην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε 
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 FIDO UAF Server  

Έλαο δηαθνκηζηήο FIDO UAF πινπνηεί ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή ησλ 

πξσηνθόιισλ FIDO UAF θαη είλαη ππεύζπλν γηα: 

• ε ζπλεξγαζία κε ην web server ηεο πκβαιιόκελεο Οληόηεηαο λα επηθνηλσλνύλ ηα 

κελύκαηα FIDO UAF κέζσ ελόο πξάθηνξα ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. 

• Δπηθύξσζε ησλ δηαβεβαηώζεσλ ηνπ FIDO UAF απζεληηθνπνηεηή έλαληη ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ δηακνξθσκέλνπ απζεληηθνπνηεηή, εμαζθαιίδνληαο όηη κόλν 

έκπηζηνη ειεγθηέο ηαπηόηεηαο ζα θαηαρσξηζηνύλ γηα ρξήζε. 

• Γηαρείξηζε ηεο ζύλδεζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ FIDO UAF ειεγθηώλ ηαπηόηεηαο 

ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ρξεζηώλ ζην Σξίηνπ πκβαιιόκελνπ. 

• Αμηνιόγεζε ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ απάληεζε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηζρύνο ηνπο. 

Ο δηαθνκηζηήο FIDO UAF έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αλαπηπρζεί σο έλαο δηαθνκηζηήο 

εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ζηε πκβαιιόκελε Οληόηεηα ή λα αλαηεζεί ζε Σξίηε 

νληόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ FIDO. 

FIDO UAF Protocols  

 Σα πξσηόθνιια FIDO UAF κεηαθέξνπλ κελύκαηα FIDO UAF κεηαμύ ησλ 

ζπζθεπώλ ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ πκβαιιόκελσλ Αμηόπηζησλ Οληνηήησλ. Τπάξρνπλ 

κελύκαηα γηα: 

• Δγγξαθή Απζεληηθνπνηεηή: Σν πξσηόθνιιν θαηαρώξεζεο FIDO UAF επηηξέπεη ζε 

Σξίηνπο πκβαιιόκελνπο λα: 

• Αλαθαιύςνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο ζην ζύζηεκα ή ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε 

FIDO UAF ειεγθηέο ηαπηόηεηαο. Θα επηζηξέςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

επηηξέπνληαο λα ιάβνπλ ρώξα έηζη νη απνθάζεηο πνιηηηθήο θαη ε επηβνιή. 

• Δπηβεβαηώλεη ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ ειεγθηώλ ηαπηόηεηαο FIDO UAF γηα λα 

δηαζθαιηζηεί όηη ε ππεξεζία ειέγρνπ ηαπηόηεηαο είλαη απζεληηθή θαη 

αμηόπηζηε. Η επαιήζεπζε ζπκβαίλεη κε ηε ρξήζε ηεο δηαβεβαίσζεο ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ δεκόζηνπ θιεηδηνύ πνπ δηαλέκεηαη κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

ηνπ απζεληηθνπνηεηή. 
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• Καηαρώξεζε ηνπ απζεληηθνπνηεηή ζηελ ππεξεζία ειέγρνπ ηαπηόηεηαο θαη 

ζύλδεζε  κε ην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε ζηελ Αμηόπηζηε πκβαιιόκελε 

Οληόηεηα. Μόιηο επηθπξσζεί κηα βεβαίσζε authenticator, ν Σξίηνο 

πκβαιιόκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα κνλαδηθό αζθαιέο αλαγλσξηζηηθό 

πνπ είλαη εηδηθά γηα απηόλ θαη ηελ FIDO UAF ηαπηόηεηα. Απηό ην 

αλαγλσξηζηηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειινληηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμύ ηνπ δεύγνπο {RP, Authenticator} θαη δελ είλαη γλσζηό ζε 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπζθεπέο. 

• Δπαιήζεπζε ρξήζηε: Η απζεληηθνπνίεζε βαζίδεηαη ζε θξππηνγξαθηθά πξσηόθνιια 

ειέγρνπ ηαπηόηεηαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πξόθιεζε θαη δηεπθνιύλεη ηελ επηινγή 

ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ην πνηνη FIDO UAF ειεγθηέο ηαπηόηεηαο απαζρνινύληαη ζε 

πεξίπησζε ηαπηνπνίεζεο. 

• Δπηβεβαίσζε Αζθαιήο πλαιιαγήο: Δάλ ε Τπεξεζία ειέγρνπ ηαπηόηεηαο ρξήζηε 

πεξηιακβάλεη ηε δπλαηόηεηα λα ην πξάμνπλ, ν Αμηόπηζηνο Σξίηνο πκβαιιόκελνο 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζηνλ ρξήζηε έλα αζθαιέο κήλπκα επηβεβαίσζεο. Σν 

πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ Αμηόπηζηε Οληόηεηα θαη ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα πιαίζηα, όπσο επηβεβαίσζε κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο, ζπκθσλία ρξήζηε, ή απειεπζέξσζε ησλ θαθέισλ 

αζζελώλ. 

• Απεγγξαθή Απζεληηθνπνηεηή: Η δηαγξαθή απαηηείηαη ζπλήζσο όηαλ ν ινγαξηαζκόο 

ρξήζηε έρεη αθαηξεζεί από ηελ Αμηόπηζηε Οληόηεηα. Ο Σξίηνο πκβαιιόκελνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δηαγξαθή δεηώληαο από ηελ Τπεξεζία ειέγρνπ ηαπηόηεηαο 

λα δηαγξάςεη ηε πηζηνπνίεζε κε ην ζρεηηθό UAF θαη ην ινγαξηαζκό ρξήζηε. 

FIDO UAF Authenticator Abstraction Layer 

Σν ζηξώκα FIDO UAF Authenticator Αbastraction παξέρεη έλα εληαίν API γηα 

ηνπο ρξήζηεο FIDO επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηαπηόηεηαο 

πνπ βαζίδεηαη ζε ππεξεζίεο θξππηνγξάθεζεο. Παξέρεη έλα νκνηόκνξθν θαηώηεξν 

ζηξώκα "authenticator plugin" API δηεπθνιύλνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ multi-vendor 

FIDO UAF ειεγθηώλ ηαπηόηεηαο θαη ησλ απαηηνύκελσλ νδεγώλ ηνπο. 
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FIDO UAF Authenticator 

Έλαο απζεληηθνπνηεηήο FIDO UAF είλαη κία αζθαιήο νληόηεηα, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ή  ζηεγάδνληαη κέζα ζε ζπζθεπέο ρξεζηώλ FIDO, πνπ κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θιεηδί πνπ ζρεηίδεηαη κε Σξίηνπο πκβαιιόκελνπο. Σν θιεηδί κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε FIDO UAF πξσηόθνιια 

ηζρπξνύ έιεγρνπ ηαπηόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απζεληηθνπνηεηήο FIDO UAF 

κπνξεί λα δώζεη κηα απάληεζε ζε έλα θξππηνγξαθηθό πξόθιεζε ρξεζηκνπνηώληαο ην 

θιεηδί ηαπηνπνηώληαο ην ζηελ Σξίηε Οληόηεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηεο απινύζηεπζεο ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

δπλαηόηεησλ ειέγρνπ ηαπηόηεηαο, έλαο απζεληηθνπνηεηήο FIDO UAF ζα είλαη ζε 

ζέζε λα βεβαηώζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν (π.ρ., βηνκεηξηθό) θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ 

(π.ρ., κε ηελ ππνζηήξημε αιγόξηζκσλ θξππηνγξάθεζεο), θαζώο θαη ηελ πξνέιεπζή 

ηνπ. Απηό παξέρεη εκπηζηνζύλε ζηνλ Σξίην πκβαιιόκελν όηη ν ρξήζηεο πξνο 

ηαπηνπνίεζε είλαη πξάγκαηη ν ρξήζηεο πνπ αξρηθά έρεη θαηαρσξεζεί κε ηελ 

ηζηνζειίδα. 

Γνηςιότητα FIDO UAF Αυθεντικοποιητή  

ην πιαίζην FIDO UAF πξέπεη λα ππάξρεη δηαβεβαίσζε πώο νη ειεγθηέο 

ηαπηόηεηαο (απζεληηθνπνηήηεο) είλαη απζεληηθνί θαηά ηελ εγγξαθή ζε κία Αμηόπηζηε 

πκβαιιόκελε Οληόηεηα, δειαδή όηη ηα θιεηδηά πνπ παξάγνπλ θαη/ ή νξηζκέλεο 

κεηξήζεηο πνπ αλαθέξνπλ, πξνέξρνληαη από γλήζηεο ζπζθεπέο κε πηζηνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Μηα ππνγξαθή βεβαίσζεο, κεηαθέξεηαη κε έλα κήλπκα πξσηόθνιινπ 

θαηαρώξεζεο FIDO UAF γηα λα επηθπξσζεί από ην FIDO UAF Server. Οη 

απζεληηθνπνηεηέο FIDO UAF δεκηνπξγνύλ ηδησηηθά θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ππνγξαθέο θαη ην FIDO UAF δηαθνκηζηή επηθπξώλεη ηελ 

ππνγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο ηε βεβαίσζε από ην πηζηνπνηεηηθό δεκόζηνπ θιεηδηνύ 

πνπ βξίζθεηαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ απζεληηθνπνηεηή. Σα κεηαδεδνκέλα ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ κνηξάδνληαη κε ηνπο FIDO UAF Γηαθνκηζηέο εθηόο δώλεο. 
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Αςφάλεια πρωτοκόλου UAF 

Σν πξσηόθνιιν FIDO UAF ππνζηεξίδεη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ειεγθηώλ 

ηαπηόηεηαο FIDO. Παξόιν πνπ ε αζθάιεηα ησλ ελ ιόγσ ειεγθηώλ ηαπηόηεηαο 

πνηθίιεη, ην πξσηόθνιιν UAF θαη ν δηαθνκηζηήο FIDO ζα πξέπεη λα παξέρνπλ έλα 

πνιύ πςειό επίπεδν αζθάιεηαο - ηνπιάρηζηνλ ζε ελλνηνινγηθό επίπεδν. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ζα κπνξνύζαλ λα απαηηνύλ FIDO Authenticator κε έλα πςειό 

επίπεδν αζθάιεηαο, ώζηε λα επσθειεζεί πιήξσο από ηελ δύλακε αζθαιείαο UAF. 

 ε νξηζκέλα πεξηβάιινληα ε ζπλνιηθή αζθάιεηα ηεο ξεηήο πηζηνπνίεζεο 

(όπσο πξνβιέπεηαη από ην FIDO) είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ όηη ζα 

κπνξνύζε λα ζπκπιεξσζεί κε έλα πςειό βαζκό πηζηνπνίεζεο ή αλ ε εθαξκνγή δελ 

απαηηεί αθόκε θαη έλα πςειό επίπεδν αληνρήο ηαπηόηεηαο. 

 Οη ζηόρνη αζθαιείαο ηνπ FIDO UAF είλαη νη θάησζη: 

 Strong Authentication [SG-1]: Απζεληηθνπνίεζε ελόο ρξήζηε ή / θαη κηαο 

ζπζθεπήο από Σξίηε πκβαιιόκελε Οληόηεηα κε πςειή (θξππηνγξαθηθή) 

δύλακε. 

 Credential Guessing Resilience [SG-2]: Παξνρή ηζρπξήο πξνζηαζίαο ελάληηα 

ζε σηαθνπζηέο, π.ρ. λα είλαη αλζεθηηθό ζε θπζηθή παξαηήξεζε, αλζεθηηθό ζε 

ζηνρεπόκελεο πιαζηνπξνζσπίεο, αλζεθηηθή ζε ζηξαγγαιηζκό. 

 Credential Disclosure Resilience [SG-3]: Να είλαη αλζεθηηθό ζε επηζέζεηο 

phishing θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν επίζεζεο phishing, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζε απεπζείαο ζύλδεζε επηζέζεηο από ηνπο αληηπάινπο πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνύλ ελεξγά ηελ θπθινθνξία ηνπ δηθηύνπ. 

 Με-ζπλδεζηκόηεηα [SG-4]: Πξνζηαζία ηεο ζπλνκηιίαο έηζη ώζηε θάζε δύν 

εμαξηώκελα κέξε λα κελ κπνξεί λα ζπλδεζεί ε ζπδήηεζε κε έλα ρξήζηε 

(δειαδή λα είλαη unlinkable). 

 Verifier Leak Resilience [SG-5]: Να είλαη αλζεθηηθό ζε δηαξξνέο από ηα άιια 

κέξε πνπ βαζίδεηαη. 

 Authenticator Leak Resilience [SG-6]: Να είλαη αλζεθηηθό ζε δηαξξνέο από 

άιινπο ειεγθηέο ηαπηόηεηαο FIDO. Γειαδή, ηίπνηα πνπ έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

FIDO Authenticator ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα δηαξξεύζεη λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από έλαλ εηζβνιέα γηα λα κηκεζεί νπνηνδήπνηε άιιν ρξήζηε 

ζε νπνηαδήπνηε Σξίηε πκβαιιόκελε Οληόηεηα. 

 πλαίλεζε ρξήζηε [SG-7]: Ρεηή ζπλαίλεζε ρξήζηε. 
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 Limited PII [SG-8]: Πεξηνξηζκόο πνζόηεηαο ησλ πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζνπλ κνλαδηθά έλα ρξήζηε (PII) λα εθηίζεληαη ζηελ 

Σξίηε πκβαιιόκελε Οληόηεηα. 

 Attestable Properties [SG-9]: Σξίηνη πκβαιιόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ειέγμνπλ ηνπ κνληέινπ / ηύπνπ FIDO Authenticator (πξνθεηκέλνπ γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξίζθνπ πνπ εκπεξηέρεη). 

 Αληίζηαζε DoS [SG-10]: Να είλαη αλζεθηηθό ζε επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο 

ππεξεζίαο. Γειαδή λα απνηξέπεη ηνπο εηζβνιείο από ηελ εηζαγσγή κε 

έγθπξσλ πιεξνθνξηώλ εγγξαθήο γηα έλα λόκηκν ρξήζηε γηα ηελ επόκελε 

θάζε ηεο ζύλδεζεο. ηε ζπλέρεηα, ν λόκηκνο ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλδεζεί κε επηηπρία πηα. 

 Αληίζηαζε Πιαζηνγξαθίαο [SG-11]: Να είλαη αλζεθηηθό ζηελ 

πιαζηνγξάθεζε (Δπηζέζεηο Μίκεζε). Γειαδή λα απνηξέςεη ηνπο εηζβνιείο 

από ην λα επηρεηξήζνπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ππνθεθιακκέλεο ζπλνκηιίεο. 

 Αληίζηαζε Παξάιιειεο πλεδξία [SG-12] ο: Να είλαη αλζεθηηθό ζε επηζέζεηο 

Παξάιιειεο πλεδξίαο. Υσξίο λα γλσξίδεη ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ρξήζηε, 

έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα κεηακθηεζηεί σο ν λόκηκνο ρξήζηεο, δεκηνπξγώληαο 

έλα έγθπξν κήλπκα ειέγρνπ ηαπηόηεηαο από θάπνηα eavesdropped 

επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ δηαθνκηζηή. 

 Αληίζηαζε Πξνώζεζεο [SG-13]: Να είλαη αλζεθηηθό ζε επηζέζεηο 

αλαπαξαγσγήο θαη πξνώζεζεο. Έρνληαο ππνθιαπεί πξνεγνύκελεο ζπλνκηιίεο, 

έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα κηκεζεί ην λόκηκν ρξήζηε γηα ηνλ έιεγρν 

ηαπηόηεηαο ζην ζύζηεκα. Ο εηζβνιέαο κπνξεί λα επαλαιάβεη ή λα δηαβηβάζεη 

ηα κελύκαηα πνπ ππνθιάπεζαλ. 

 Με απνπνίεζε1 [SG-14]: Παξνρή ηζρπξήο θξππηνγξαθηθήο κε άξλεζε γηα 

αζθαιείο ζπλαιιαγέο. 

 Λεηηνπξγία εληόο ησλ όξησλ αζθαιείαο πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο [SG-15]. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο μόνοσ ςτόχοσ αςφαλείασ του FIDO που ιςχφει και για το U2F. 
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Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ ζηόρσλ ηνπ FIDO θαη ησλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη. 

ηόρνο Αζθαιείαο Μέηξα πνπ ιακβάλνληαη 

[SG-1] Strong User Authentication  Key Protection  

 Channel Binding  

 Trusted Facet List  

 Signature Counter  

[SG-2] Credential Guessing Resilience  Key Protection  

 Cryptographically Secure Verifier 

Database  

[SG-3] Credential Disclosure Resilience  Key Protection  

 Authenticator Certification  

 Signature Counter  

[SG-4] Unlinkability  Unique Authentication Keys  

 Authenticator Class Attestation  

[SG-5] Verifier Leak Resilience  Unique Authentication Keys  

 Cryptographically Secure Verifier 

Database  

[SG-6] Authenticator Leak Resilience  Authenticator Certification  

 Signature Counter  

[SG-7] User Consent  Key Protection  

 User Consent  

 Secure Channel with Server 

Authentication  

 Transaction Confirmation  

[SG-8] Limited PII Unique Authentication Keys  

[SG-9] Attestable Properties  Authenticator Class Attestation  

 Authenticator Status Checking  

 Authenticator Certification  

[SG-10] DoS Resistance Protocol Nonces  

[SG-11] Forgery Resistance  Secure Channel with Server 

Authentication  

 Protocol Nonces  

 Round Trip Integrity  

 Channel Binding  

[SG-12] Parallel Session Resistance  Secure Channel with Server 

Authentication  
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 Protocol Nonces  

 Round Trip Integrity  

 Channel Binding  

[SG-13] Forwarding Resistance  Secure Channel with Server 

Authentication  

 Protocol Nonces  

 Round Trip Integrity  

 Channel Binding  

[SG-14] Transaction Non-Repudiation  Key Protection  

 Unique Authentication Keys  

 Protocol Nonces  

 Authenticator Certification  

 Transaction Confirmation  

 Round Trip Integrity  

 Channel Binding  

[SG-15] Respect for Operating 

Environment Security Boundaries 
 Key Handle Access Token  

 Trusted Facet List  

  

Χρήςη TLS για προςταςία επικοινωνίασ 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε επηθνηλσλία δεδνκέλσλ κεηαμύ FIDO UAF 

πειάηε θαη δηαθνκηζηή FIDO έλα πξνζηαηεπκέλν θαλάιη TLS πξέπεη λα εγθαζηδξπζεί 

από ηνλ FIDO UAF Πειάηε (ή User Agent) θαη ηελ Αμηόπηζηε Οληόηεηα γηα όια ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξσηνθόιινπ.  

Σν ηειηθό ζεκείν ηνπ server ηεο ζύλδεζεο TLS πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ 

πκβαιιόκελε Οληόηεηα. Σν ηειηθό ζεκείν ηνπ πειάηε ηεο ζύλδεζεο TLS πξέπεη λα 

είλαη είηε ν FIDO UAF Client ή ην User Agent. 

Σν ηειηθό ζεκείν TLS πειάηε θαη δηαθνκηζηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί TLS 

v1.2 ή λεόηεξε έθδνζε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν αλ ην TLS v1.1 TLS v1.2 

ή λεόηεξε έθδνζε δελ είλαη δηαζέζηκε. Οη «Anon» θαη «null» TLS θξππην-ζνπίηεο 

δελ επηηξέπνληαη θαη πξέπεη λα απνξξηθζνύλ. Οη αλαζθαιείοο θξππην-αιγνξηζκνί 

TLS (π.ρ. MD5, RC4, SHA1) ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. 

TLS Binding 

Σα ν UAF βαζίδεηαη ζε έιεγρν ηαπηόηεηαο δηαθνκηζηή TLS γηα ηε ζύλδεζε κε ηα 

θιεηδηά ειέγρνπ ηαπηόηεηαο AppIDs. Τπάξρνπλ αξθεηέο απεηιέο όπσο είλαη νη εμήο:  
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 Οη επηηηζέκελνη ζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ κε δόιν έλα πηζηνπνηεηηθό 

δηαθνκηζηή TLS γηα ην ίδην αλαγλσξηζηηθό εθαξκνγήο σο ζηεξηδόκελε θόκκα 

θαη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνύλ ην ζύζηεκα DNS.  

 Οη επηηηζέκελνη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ζε ζέζε λα θιέςεη δηαθνκηζηή TLS 

ηδησηηθό θιεηδί ηνπ Σξίηνπ πκβαιιόκελνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθό θαη ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνύλ ην ζύζηεκα DNS. 

Καη ππάξρνπλ απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθόηεηαο:  

 Οη ζπλαιιαγέο UAF κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε πνιιαπιέο ζπλεδξίεο TLS. 

 Σα θέληξα δεδνκέλσλ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη SSL ζπκππθλσηέο.  

 Σα θέληξα δεδνκέλσλ ζα κπνξνύζε λα εθαξκόζεη εμηζνξξόπεζεο θόξηνπ γηα 

TLS παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά πηζηνπνηεηηθά TLS.  

Αλ ν πειάηεο ιεηηνπξγεί πίζσ από proxy έκπηζην (ζε απηό ηνλ πειάηε) πνπ 

ιεηηνπξγεί σο TLS άλζξσπνο-in-the-middle, ν πειάηεο ζα δεη έλα δηαθνξεηηθό 

πηζηνπνηεηηθό από ηε κία από απηό πνπ ν δηαθνκηζηήο ρξεζηκνπνηεί. Απηό είλαη 

πξαγκαηηθά αξθεηά θνηλό γηα ηελ εηαηξηθά ή ζηξαηησηηθά δίθηπα κε κηα ζηάζε 

πςειήο αζθάιεηαο πνπ ζέινπλ λα ειέγρνπλ όιεο ηηο εηζεξρόκελεο θαη εμεξρόκελεο 

θηλήζεηο.  

Αλ ν δηαθνκηζηήο FIDO παίξλεη κόλν κηα ηηκή θαηαθεξκαηηζκνύ, δελ ππάξρεη 

ηξόπνο λα ην δηαθξίλεη από κηα επίζεζε. Αλ ε απνζηνιή νιόθιεξνπ ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ είλαη απνδεθηή από ηελ άπνςε ηεο απόδνζεο, ν δηαθνκηζηήο κπνξεί 

λα ην εμεηάζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη αλ είλαη έλα πηζηνπνηεηηθό γηα έλα έγθπξν όλνκα 

από έλαλ κε ηππηθό εθδόηε (πηζαλόλ δηνηθεηηθά αμηόπηζην) ή έλα πηζηνπνηεηηθό γηα 

δηαθνξεηηθό όλνκα (ην νπνίν ζρεδόλ βέβαηα ππνδειώλεη κηα επίζεζε πξνώζεζεο).  
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Αςφάλεια FIDO 
Δλλνηνινγηθά, ην FIDO πεξηιακβάλεη κηα ζπλνκηιία κεηαμύ ελόο 

ππνινγηζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ειέγρεηαη από έλα Σξίην πκβαιιόκελν θαη εθείλν 

πνπ ειέγρεηαη από ηνλ ρξήζηε πνπ ζα πηζηνπνηεζεί. Πεξηβάιινλ ηνπ Σξίηνπ 

πκβαιιόκελνπ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από έλα web server θαη server-side 

ηκήκαηα κηαο εθαξκνγήο web, ζπλ έλα δηαθνκηζηή FIDO. Ο FIDO Server έρεη έλα 

θνκκάηη εκπηζηνζύλεο, πνπ πεξηέρεη ηηο (δεκόζηεο) άγθπξεο εκπηζηνζύλεο γηα ηελ 

βεβαίσζε ησλ απζεληηθνπνηεηώλ FIDO.  

 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, αλαθέξεηαη σο ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε FIDO, 

απνηειείηαη από έλα ή πεξηζζόηεξνπο ειεγθηέο ηαπηόηεηαο FIDO, έλα θνκκάηη ηνπ 

ινγηζκηθνύ πνπ νλνκάδεηαη FIDO Client πνπ είλαη ην ηειηθό ζεκείν γηα UAF θαη 

ζπλνκηιίεο U2F, θαη ην ινγηζκηθό agent ηνπ ρξήζηε. Ο agent ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα 

είλαη έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο πνπ θηινμελεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ 

εμέδσζε ν Σξίηνο Έκπηζηνο πκβαιιόκελνο, ή κπνξεί λα είλαη κηα απηόλνκε 

εθαξκνγή πνπ εμέδσζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν πειάηεο FIDO κπνξεί πξάγκαηη λα 

εθαξκνζηεί ζε νιόθιεξε ή ελ κέξεη, εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξάθηνξα ρξήζηε. 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζύκθσλα κε ην FIDO είλαη ε εμήο: 

1. Απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο πνπ επηθεληξώζεθαλ ζε εμαξηώκελα κέξε, ηα 

νπνία επεξεάδνπλ ηνλ ρξήζηε, αιιά δελ κπνξεί λα εκπνδηζηεί από ην ρξήζηε. 

2. Απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κηα θνξά θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ηθαλόηεηα λα κηκεζεί ηνλ ρξήζηε ζε ζπλερή βάζε, ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ή ηε ζπζθεπή ηνπ άκεζα. 

3. Απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ρξήζηε ή ζπζθεπή ηνπ γηα 

θάζε επηηπρεκέλε πιαζηνπξνζσπία. 
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4. Απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο ζηηο ζπλεδξίεο πνπ επηθπξώλνληαη από ην 

ρξήζηε. 

5. Με απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο ζην ρξήζηε ή ηε ζπζθεπή ηνπ πνπ 

εθηεινύληαη κία θνξά θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ηθαλόηεηα λα κηκεζεί ηνλ 

ρξήζηε ζε κηα ζπλερή βάζε, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή ηε ζπζθεπή ηνπ 

άκεζα. 

6. Με απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο ζην ρξήζηε ή ζπζθεπή ηνπ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ζπζθεπή ή ρξήζηε ηνπ γηα θάζε επηηπρεκέλε 

πιαζηνπξνζσπία. 

 

  πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη όηη ην FIDO ηεξεί πςειά πξόηππα αζθάιεηαο. 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Χαπακηηπιζηικά Πλεονεκηήμαηα Αζθαλείαρ 

Μνλαδηθό θιεηδί γηα θάζε 

ρξήζηε/ζπζθεπή/ηζηόηνπν 

Σκεκαηνπνίεζε ξίζθνπ 

Τςειή εληξνπία αζύκκεηξσλ θιεηδηώλ 

αληί γηα θσδηθνύο 

Πξνζηαζία ελάληηα ζε επηζέζεηο 

dictionary θαη brute force 

Σα κπζηηθά δελ απνθαιύπηνληαη ζηνλ 

ρξήζηε 

Πξνζηαζία ελάληηα ζε phishing, key 

logging, shoulder surfing 
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Πλεονεκτήματα FIDO 
 Από ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο όηη FIDO είλαη έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν.  

Πξνζθέξεη ηόζν πιενλεθηήκαηα ζηνπο ρξήζηεο, ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο αιιά 

θαη ζηηο εηαηξίεο. 

 Σα νθέιε γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη όηη είλαη ηδηαίηεξν απιό ζηελ ρξήζε ηνπ. 

Απαηηεί από ηνλ ρξήζηε είηε λα κεηαθέξεη έλα USB είηε απιά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

βηνκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα αγρώλεηαη γηα ηελ 

πνιππινθόηεηα ησλ θσδηθώλ νύηε αλ ζα ην μεράζεη ή ηνπ ηνλ θιέςνπλ. Άξα είλαη 

αζθαιέζηεξε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

 Γηα ηνπο παξόρνπο δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα κε κία 

πνιύ εύθνια εγθαηαζηήζηκε θαη ζπληεξίζηκε ηερλνινγία λα πξνζθέξνπλ αζθαιείο 

ππεξεζίεο. Σνπο πξνζθέξεη πςειή αζθάιεηα βαζηζκέλε ζε δεκόζηα θιεηδηά. 

Γεκηνπξγεί εκπηζηνζύλε ζηνπο ρξήζηεο σζώληαο ηνπο όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ 

ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζίσλ. Σν θόζηνο κεηώλεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο αθνύ ν 

ρξήζηεο θέξλεη ηε δηθή ηνπ ζπζθεπή γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε. Σέινο, έλα από ηα πην 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ FIDO γηα ηηο ππεξεζίεο είλαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε πνιιαπιέο πιαηθόξκεο θαη λα ππνζηεξίμεη πιήζνο κεζόδσλ 

απζεληηθνπνίεζεο.  
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Συμπεράςματα 
 ηε επνρή καο, ε απζεληηθνπνίεζε είλαη ε ζεκέιηνο ιίζνο όισλ ησλ 

ππεξεζηώλ θαζώο ζρεδόλ όιε ε δσή καο πεξλάεη κέζα από ην δηαδίθηπν θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Οπόηε είλαη πξνθαλέο όηη είλαη απαξαίηεηε έλα 

ζύζηεκα γηα λα εμαζθαιίδεη όηη ν ρξήζηεο είλαη απηόο πνπ δειώλεη θαη ππάξρεη θαη 

ζηνλ θπζηθό θόζκν. Σν πξόηππν FiDO έξρεηαη λα πξνζθέξεη απηή ηελ αζθάιεηα θαη 

εκπηζηνζύλε. 

 Σν πξόηππν FiDO πξνζθέξεη δύν ηξόπνπο απζεληηθνπνίεζεο. Ο έλαο 

ρξεζηκνπνηεί κία ζπζθεπή USB, έλα security token, γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε θαη είλαη ην πξόηππν U2F. Δπίζεο, πξνζθέξεη έλα άιιν πξόηππν πνπ 

εθκεηαιιεύεηαη ηα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην UAF. 

Σν FiDO εμαζθαιίδεη όηη θακία εθαξκνγή δελ έρεη ηνλ ίδην θσδηθό κε 

νπνηαδήπνηε άιιε. Γελ κπνξεί λα αληηγξαθεί απηόο ν θσδηθόο. Έλαο θαθόβνπινο ζα  

έπξεπε λα ππνθιέςεη ηνλ θσδηθό ηνπ ρξήζηε γηα κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη 

κεηά λα θιέςεη (ζηνλ θπζηθό θόζκν) ην USB security token. Γελ βαζίδεηαη κόλν ζηε 

ζπζθεπή U2F αιιά θαη ζην password(ζε πεξίπησζε θινπήο) ηελ πεξίπησζε ηνπ 

UAF ζα έπξεπε λα βξεη ηξόπν λα παξαθάκςεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεη βηνκεηξηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Αιιά ηα βηνκεηξηθά ζηνηρεία δελ κπνξνύλ λα 

αληηγξαθνύλ εύθνια.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζώο ν ρξήζηεο 

ελεκεξώλεηαη ζε θάζε βήκα κε παξάζπξν εηδνπνίεζεο θαη επηηξέπεη ν ίδηνο ηε 

ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ απαηηεί ηδηαίηεξν ρεηξηζκό από πιεπξάο ηνπ ρξήζηε 

θαζώο ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ή έλα απιό USB security token. 

Έλα αθόκα πιενλέθηεκα ηνπ FiDO είλαη όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πνιιαπιέο 

πιαηθόξκεο ρσξίο θακία επηπιένλ πξνζζήθε ή αιιαγή. 

Απηά ηα δύν πξόηππα ηνπ FIDO κπνξνύλ λα έρνπλ επξεία ρξήζε. Μπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εηαηξηθά πεξηβάιινληα αιιά θαη ζε ζηξαηησηηθά. Ο ρξήζηεο 

εκπηζηεπόκελνο ην πξόηππν απηό ζα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί νινέλα θαη πεξηζζόηεξν 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ αγνξώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηζηνηόπσλ πνπ ηηο 

πξνζθέξνπλ.  
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αλ εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ κε ρξήζε FIDO κπνξεί λα δξάζεη θαη ην θξάηνο 

όπνπ ρξήζηεο ζα είλαη ν πνιίηεο. Θα ηνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθά πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξνλνβόξεο θαη δελ απαηηνύλ ηελ θπζηθή ηνπ παξνπζία. Δπίζεο, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη δηαθξαηηθά είηε από ηελ πιεπξά θξαηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ είηε γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνλ πνιίηε ηε δπλαηόηεηα 

δηεθπεξαίσζεο ππεξεζηώλ από άιιε ρώξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ή είλαη πνιίηεο. 

ην άιιν ζθέινο απηό ην πξόηππν λα ρξεζηκνπνηεζεί από ζηξαηησηηθέο 

εθαξκνγέο γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ ή πξόζβαζε ζε ηδηαίηεξα δηαβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο. 

Σν ηειηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ην FiDO κπνξεί λα πξνζθέξεη εκπηζηνζύλε θαη 

αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε ζε παξνρή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, είηε απηέο νη 

ππεξεζίεο αθνξνύλ ειεθηξνληθό εκπόξην είηε παξνρή ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ.  
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