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زمانی که اثر انگشت از روی عکس هک میشود

یاس ،نرم فزاری با کاربری آسان و امکاناتی گسترده
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اطالعات مهمی برای کسب و کار شمـا داریـم . . .

هم اکنون در خبرنامه یاس عضو شوید

زمانی که اثر انگشت از روی عکس هک میشود

است تنها با داشتن عکسهایی با وضوح باال از دست هر شخص ،میتوان اثر انگشت او را بازسازی کرد.
در جریان برگزاری کنفرانس  Chaos Computer Club 4102که بزرگترین گردهمایی هکرها
در اروپا است ،هکری به نام جان کریسلر مدعی شد که قادر است با در دست داشتن تصویری با وضوح
باال از دست هر شخص ،اثرانگشت او را شبیهسازی کند.
در سال  4102جان کریسلر موفق شده بود با کپی و چاپ کردن اثر انگشت به جا ماندهی روی اجسام و
قرار دادن آن روی حسگر اثر انگشت آیفون  S 5آن را فریب دهد.
اما حاال او مدعی شده است که از روی تصویر انگشت فردی که با دوربین عکاسی گرفته شده است،
میتواند اثر انگشت او را بیابد .به این ترتیب هر دستگاهی که برای احراز هویت نیاز به اثر انگشت داشته
باشد قابل نفوذ است.
او به شوخی میگوید:

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

با آمدن حسگرهای اثر انگشت ،تصور میکردیم امنترین روش را برگزیدیم ،اما به تازگی مشخص شده

یاس

www.yassystem.com

“احتماال از این پس سیاستمداران در زمان حضور در مجامع عمومی از دستکش استفاده خواهند کرد”.
جان کریسلر برای اثبات ادعای خود با استفاده از عکسهایی که خبرگزاریها از وزیر دفاع آلمان
آلمان – اورزوال فن در الین –گرفته بودند با کمک نرمافزار  VeriFingerتوانست اثر انگشت او را
بازسازی کند .او نشان داد که چند عکس با وضوح باال که از زوایای مختلفی از دست شخصی گرفته
شده باشند ،برای دسترسی به اثرانگشت او کافی است.

آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصت های مناسب به وجود می آید؟

فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
بسیاری از فرصت ها در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه های جدید از دست می رود.
بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست.
مشکالت بی شماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب ،در زمان مناسب ایجاد می شوند.

