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ایران کنفرانس

ضربان قلب، جایگزین حروف رمز عبور  
  

آیا رمز عبور خود را فراموش کردهاید؟ با پوشیدن دستبند جدید و استفاده از ضربان قلب، قفل حساب آنلاین شما باز
خواهد شد.

  

به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان،  رمز عبور راهحل بسیار دشواری برای
امنیت آنلاین است. یادآوری رمز عبور  بخصوص زمانی که برای ارتباط با سایتهای مختلف دارای رمز عبورهای متعددی

  

هستیم بسیار گیجکننده است. از دیگر مشکلات این رمزهای عبور هک شدن راحت  آنهاست پس ما نیازمند روشی بهتر برای
حفظ اطلاعات خود هستیم.

  

شرکت Bionym و کارشناسان آزمایشگاه Brivo، دستبند Nymi را طراحی کردهاند  که از ضربان قلب شما یا « الگوی
امواج قلبی» برای شناسایی و باز کردن قفل  ایمنی حساب شما استفاده میکند. این دستبند با رایانهها کار میکند.

  

همچنین این گروه در تلاشند تا برای باز شدن درها نیز از این دستبند استفاده کنند تا دیگر نیازی به کلید و کارت نباشد.

  

لی اودیس، مدیر آزمایشگاههای Brivo اظهار کرد: دستبند شما مانند اسکن  عنبیه چشم یا اثر انگشت منحصر بهفرد است و
دیگر نیازی نیست تا برای  شناسایی هویت خود منتظر بمانید.

  

این دستگاه با سیگنالهای بلوتوث منتشر شده و فرد را از روی ضربان قلب  شناسایی میکند. درها، رایانهها و مدخلهای
ورودی با نرمافزار منطبق با  این آزمایشگاه فعال خواهند شد.

  

محققان این تحقیق به دنبال کارکردهای بیشتر با این دستگاه از جمله روشن وخاموش شدن لامپها و خودروها هستند.
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اگر این دستبند اشتباهی بر روی دست فرد دیگری بسته شده باشد و الگوی ضربان قلب تطبیق نداشته باشد، دستگاه خاموش
خواهد شد.
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