
OPTIS Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ 

 

 

Σ ε λ ί δ α    |   1 

OPTIS A.E. - Μαρμαριωτίσσης 3, Χαλάνδρι 15232 - email: info@optis.gr 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - LINUX 

1. Εγκατάσταση λογισμικού SafeNet Authentication Client 

Πριν χρησιμοποιήσετε το USB token, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το λογισμικό SafeNet Authentication 

Client της Gemalto. Αρχικά εξάγετε (extract) το περιεχόμενο του zip φακέλου στον υπολογιστή σας. Από τον 

φάκελο Installation επιλέγετε το κατάλληλο για το λειτουργικό σας σύστημα αρχείο. Κάνοντας διπλό κλικ στο 

αρχείο ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού. 

 

• Πατήστε Install 

• Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας 

• Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή είτε από Applications > SafeNet Authentication Client Tools είτε από το 

εικονίδιο που εμφανίζεται και μετά Tools 

 

  

           ή 

 

 

  

 Αν δεν γίνει η εγκατάσταση: 
- Ανοίξτε το terminal και πληκτρολογήστε: sudo apt-get install -f  

- Ελέγξτε για ενημερώσεις στο λειτουργικό σας σύστημα, οι οποίες εκκρεμούν και 
ξαναδοκιμάστε 
- Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση και χειροκίνητα από το terminal 
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2. Εύρεση Αριθμού σειριακού ΑΔΔΥ – Serial Number 

Για να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη δήλωση που ζητείται από τα ΚΕΠ θα χρειαστείτε τον Αριθμό σειριακού ΑΔΔΥ 

(έξυπνης κάρτας ή USB token), δηλαδή το Serial Number. Για να βρείτε τον εν λόγω αριθμό ακολουθήστε τα 

παρακάτω βήματα: 

• Έχοντας συνδεδεμένο το USB token στον σταθμό εργασίας, ανοίξτε την εφαρμογή SafeNet Authentication 
Client Tools 

• Επιλέξτε View Token Info 

 

• Το Serial Number αναγράφεται στην τέταρτη γραμμή από τον πίνακα που εμφανίζεται 
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3. Αρχικοποίηση του USB token 

Στην αρχή συστήνεται να κάνετε Αρχικοποίηση (Initialize) του USB token, για να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας 

του και τους απαραίτητους κωδικούς ασφαλείας. Η αρχικοποίηση οφείλει να γίνει πριν τη λήψη των 

πιστοποιητικών στο USB token. 

 

 

4. Προσθήκη στις Συσκευές Ασφαλείας μέσω του Mozilla Firefox 

Αφού εγκατασταθεί το SafeNet Authentication Client πρέπει να προστεθεί η Συσκευή Ασφαλείας στο Mozilla 

Firefox. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τα αντίστοιχα βήματα στο Mozilla Thunderbird. 

• Ανοίξτε τα Preferences (Προτιμήσεις) του Firefox 

 

 Σημειώσεις: 
- Ένας ασφαλής κωδικός πρέπει να έχει 8 χαρακτήρες και να περιέχει κεφαλαία, πεζά, αριθμούς 
και ειδικούς χαρακτήρες (όπως !, $, #, %) 
- Προσέξτε να έχει επιλεχθεί Current Language: EN 
- Οι κωδικοί που ορίζετε είναι προσωπικοί. Δεν καταχωρούνται κάπου. Μην τους ανακοινώσετε 
σε άλλα άτομα και αν υποψιάζεστε ότι έχουν διαρρεύσει, συστήνεται να τους αλλάξετε (βλ.  
παράγραφο Αλλαγή Token Password του USB token) 

  
Προσοχή! 
Κάνοντας Αρχικοποίηση του token, διαγράφονται όλα τα περιεχόμενα που έχουν 
δημιουργηθεί από την έως τώρα χρήση του. 
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• Από το Privacy & Security (Απόρρητο & ασφάλεια) επιλέξτε Security Devices… (Συσκευές ασφαλείας…) 
 

 

• Πατήστε Load (Φόρτωση) 
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• Πληκτρολογήστε στο Module filename (Όνομα αρχείου μονάδας) το ακόλουθο: 
Για 32-bit: /usr/lib/libeTPkcs11.so 

Για 64-bit: /usr/lib64/libeTPkcs11.so 

 

• Πατήστε OK 

 

Σημείωση: 
- Αν δεν δεχτεί Module filename για 64-bit δοκιμάστε το  Module filename για 32-bit. 



OPTIS Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ 

 

 

Σ ε λ ί δ α    |   6 

OPTIS A.E. - Μαρμαριωτίσσης 3, Χαλάνδρι 15232 - email: info@optis.gr 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οδηγίες για ενέργειες, που ενδεχομένως θελήσετε να εκτελέσετε στο μέλλον. 

1. Αλλαγή Token Password του USB token 

• Με συνδεδεμένο το USB token στον σταθμό εργασίας, ανοίξτε την εφαρμογή SafeNet Authentication Client 
Tools 

• Επιλέξτε Change Token Password 

• Πληκτρολογήστε το ισχύον και έπειτα το νέο επιθυμητό Token Password, επιβεβαιώστε και πατήστε OK 

• Το Token Password άλλαξε επιτυχώς 
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2. Ξεκλείδωμα Token Password με χρήση του Administrator Password 

Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το Token Password ή το κλειδώσει μετά από επιλαμβανόμενη λανθασμένη 

εισαγωγή, παρέχεται η δυνατότητα να το ορίσει εκ νέου κάνοντας χρήση του Administrator Password:  

• Με συνδεδεμένο το USB token στον σταθμό εργασίας, ανοίξτε την εφαρμογή SafeNet Authentication 

Client Tools 

• Επιλέξτε Advanced View 

• Επιλέξτε Set Token Password  

• Πληκτρολογήστε το Administrator Password και πατήστε OK 

• Πληκτρολογήστε το νέο επιθυμητό Token Password, επιβεβαιώστε και πατήστε OK 

• To Token Password ορίστηκε επιτυχώς 


