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Περίληψη  

Υπολογίζεται ότι στην σημερινή εποχή, πάνω από 30 δισεκατομμύρια IoT συσκευές είναι 

διασυνδεδεμένες και επίσης υπάρχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα (smartphones) σε χρήση παγκοσμίως [1]. Είναι προφανές ότι ο αριθμός των 

συσκευών που ένας χρήστης πρέπει να διαχειριστεί καθημερινά αυξάνεται. Ταυτόχρονα 

όμως αυξάνονται οι απαιτήσεις διαχείρισης αυτών των συσκευών. Στα πλαίσια της 

διαχείρισης των συσκευών κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ασφάλεια. Πλέον, κυβερνοεπιθέσεις 

εξαπολύονται καθημερινά από οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη και χρήστες που είτε 

αμελούν είτε δεν γνωρίζουν πως να ασφαλίσουν την συσκευή τους, πέφτουν ανυποψίαστα 

θύματα. Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστές τέτοιων συσκευών (smartphones, ΙοΤ, wearables 

κτλ.) προτείνουν την ταυτοποίηση του νόμιμου κατόχου ή του εξουσιοδοτημένου χρήστη 

μέσω κωδικών πρόσβασης. Το πρόβλημα με αυτή την παραδοσιακή μέθοδο πιστοποίησης 

είναι ότι οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες: α) είναι πολύ απλοί 

β) συνήθως επαναχρησιμοποιούνται σε πλήθος συσκευών γ) δεν αλλάζουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα δ) μπορούν να υποκλαπούν ε) ένας εισβολέας μπορεί μέσω spoofing 

(εξαπάτηση) να αποκτήσει πρόσβαση στην συσκευή. Η συγκεκριμένη μεταδιδακτορική 

έρευνα θα διερευνήσει τις υπάρχουσες τεχνικές ταυτοποίησης και θα προτείνει την 

δημιουργία ενός νέου ισχυρού κωδικού που θα είναι μοναδικός για κάθε χρήστη σε 

συνδυασμό με στεγανογραφία. 
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Εισαγωγή  

H έννοια της ασφάλειας ενός συστήματος σχετίζεται με την ικανότητα της συσκευής να 

προστατεύει ευαίσθητες πληροφορίες από αλλοίωση ή καταστροφή ή υποκλοπή και από την 

μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων και την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών που 

διαθέτει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Όσον αφορά το Internet of Things (ΙοΤ), τα τρία 

φυσικά συστατικά του - το RFID, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και το cloud- είναι 

ευάλωτα σε τέτοιες επιθέσεις. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κυβερνοεπιθέσεων σε ΙοΤ συσκευές, είναι η ανάκληση 1,4 εκ. 

αυτοκινήτων της Jeep τον Ιούλιο του 2015 [2] για αναβάθμιση του λογισμικού του 

στερεοφωνικού συστήματος του αυτοκινήτου, μέσω του οποίου 2 ερευνητές ασφαλείας 

απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο. Έχοντας αποκτήσει τον έλεγχο, αυτομάτως απέκτησαν 

πρόσβαση σε όλα τα συστήματα και τις πληροφορίες του αυτοκινήτου (μηχανικά στοιχεία, 

πληροφορίες εγκεφάλου, καταγραφές του GPS) και μπορούσαν απομακρυσμένα να 



σταματήσουν την λειτουργία της μηχανής εν κινήσει. Άλλο πρόσφατο παράδειγμα 

κακόβουλης χρησιμοποίησης IoT συσκευών είναι η πρόσφατη DDoS (Distributed Denial of 

Service) επίθεση που έγινε και έριξε το διαδίκτυο [3]. Πιο συγκεκριμένα οι hackers απέκτησαν 

τον έλεγχο χιλιάδων ΙοΤ – δημιουργώντας ένα τεράστιο botnet- συσκευών και μέσω αυτών 

εξαπέλυσαν την DDoS επίθεση. Ως αποτέλεσμα αυτής της κακόβουλης ενέργειας ήταν η 

αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο για αρκετές ώρες καθιστώντας ανέφικτη οποιαδήποτε 

επιχειρηματική, εμπορική και προσωπική δραστηριότητα σε όλη την ανατολική ακτή στις 

ΗΠΑ. 

Ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε επίσης να αποκτήσει τον έλεγχο διαφόρων τύπων 

συσκευών και αυτομάτως να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που περιέχονται 

στις συσκευές αυτές (κινητά τηλέφωνα κτλ), σε ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα (παλμοί καρδιάς 

που μετράει ένα smartwatch ) ή ακόμα και σε βηματοδότες. Είναι προφανές λοιπόν ότι 

παρόλη την ανάπτυξη που αναμένεται να φέρει η χρήση έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών 

στις ζωές των ανθρώπων, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας οι κίνδυνοι θα είναι 

τεράστιοι. 

Ορισμός Προβλήματος-Στόχοι  

Σκοπός της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η θεωρητική και εμπειρική μελέτη της 

ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης διάφορων συσκευών. Πιο συγκεκριμένα θα 

μελετήσουμε και θα αξιολογήσουμε υπάρχουσες τεχνικές πιστοποίησης χρηστών στην 

βιβλιογραφία. Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας, θα 

προτείνουμε και θα πειραματιστούμε με ένα νέο μοντέλο ταυτοποίησης και διαχείρισης το 

οποίο θα χρησιμοποιεί μεθόδους στεγανογραφίας [4], [5]. Η προτεινόμενη μέθοδος θα 

δοκιμαστεί πειραματικά με τεχνητά δεδομένα που θα προκύψουν εφαρμόζοντας σύγχρονους 

αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικών δικτύων (deep learning). Πιο 

συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε βάσεις δεδομένων (δημόσια διαθέσιμες) με εικόνες που 

απεικονίζουν πρόσωπα και σε αυτές θα εισάγουμε με κατάλληλο αλγόριθμο 

στεγανογραφίας κρυφό περιεχόμενο. Για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο 

αποτελεσματικότητας της μεθόδου θα χρησιμοποιήσουμε πλαστές εικόνες (τόσο προσώπων 

όσο και άλλων βιομετρικών χαρακτηριστικών) που θα παράγονται από Generative 

Adversarial Networks (GANs) [6] και θα αναπαράγουμε την προτεινόμενη μέθοδο. Στόχος 

μας είναι να δούμε αν με σύγχρονες τεχνολογίες deep learning μπορούμε να ξεγελάσουμε το 

προτεινόμενο σύστημα. 

Περιγραφή Αποτελεσμάτων Έρευνας  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις μεθόδους ταυτοποίησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα δαχτυλικά αποτυπώματα. Εγινε εκτενής ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την ανίχνευση επιθέσεων εμφάνισης (presentation attacks) σε 



δαχτυλικά αποτυπώματα. Το άρθρο υπεβλήθη στο περιοδικό Journal of Information, Security 

and Safety.  

Επιπλέον, προτάθηκε η δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης με την χρήση 

στεγανογραφίας. Το μοντέλο ελέγχθηκε για την ασφάλεια του μέσω συνθετικών εικόνων 

που παρήχθησαν απο state-of-the-art Generative Adversarial Networks, και αποδείχθηκε ότι η 

προτεινόμενη μέθοδος είναι εξαιρετικά ασφαλής. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

υπεβλήθησαν στο διεθνές συνέδριο «14th International Conference on Computational 

Intelligence in Security for Information Systems» 

Κατά την διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας, συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα 

«Creation of a Multimodal Biometric Password by using Steganography – Δημιουργία 

πολυτροπικού βιομετρικού κωδικού πρόσβασης με την χρήση στεγανογραφίας». Το 

συγεκριμένο έργο (κωδικός MIS 5050338) χρηματοδοτήθηκε απο την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (European- Social Fund – ESF) μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος 

«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση 2014-2020». 

Επίσης ως μεταδιδάκτορας του Τμήματος ανέλαβα την πραγματοποίηση μιας σειράς 

διαλέξεων στο μάθημα «Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση (Robotics and Computer 

Vision)» του μεταπτυχιακού πρόγραμματος του Τμήματος με τίτλο «Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς». 
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