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Una tecnologia amb
moltes possibilitats
El seu ús encara es limita al desbloqueig
de l’iPhone i a compres a les botigues
d’Apple

Dins
del botó
d’inici
s’amaga
el sensor

A mida real

Desbloqueig iTunes Store AppStore
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4. Com més s’utilitza el sensor,
el sistema va perfeccionant la imatge
de l’empremta, per aprendre
a reconèixer-la millor

El sensor pot reconèixer l’empremta
en qualsevol orientació...

... i també pot emmagatzemar fins
a 5 empremtes diferents

Com registra el sensor
de l’iPhone l’empremta
de l’usuari

Vidre de safir tallat
amb làser. Protegeix
el sensor
i serveix de lent per
enfocar amb precisió
l’empremta

Anell de detecció
d’acer inoxidable.
Detecta el dit i fa que el
software comenci a
funcionar

3. Classifica l’empremta en un dels tres
tipus bàsics...

2. Recull una imatge d’alta resolució
(500 píxels per polzada) de
l’empremta presa de les capes
subcutànies de la pell

1. El dit en entrar en contacte amb
el botó crea una petit camp elèctric...

... unes
microscòpi-
ques plaques
conductores
capten
aquesta
energia...

Ampliació

Solc de
l’empremta
dactilar

... i la transmeten a uns receptors
que la transformen en una imatge

Per això es necessita un dit viu per
poder activar el mecanisme, no
serveixen rèpliques de l’empremta
realitzades amb materials inerts

... i després
identifica detalls
concrets dels
solcs, com
bifurcacions,
punts o finals
de línia

Sensor capacitiu

Arc Bucle Espiral

Botó
tàctil

Components del nou
botó d’inici de l’iPhone
5 s

ON ES GUARDEN LES DADES

La informació es
xifra i es guarda
al Secure
Enclave dins
del nou xip A7,
que només té
l’iPhone 5S

Asseguren que únicament pot accedir
a aquesta informació el sensor Touch
ID. No s’emmagatzema ni en iCloud,
ni en cap servidor d’Apple,
per garantir-ne la seguretat

Dit

Sensor

360o

FRANCESC BRACERO
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U n dels pitjors
maldecaps que
ens provoca la
tecnologia ac-
tual és la infini-
tat de comptes i

contrasenyes que un usuari mitjà
necessita per identificar-se tant
per comprar un article per inter-
net com per buscar informació
enun lloc especialitzat, per exem-
ple. Els famosos passwords s’han
convertit en un dels malsons de
la nostra era, i el pitjor de tot és
que són insegurs. Per exemple,
cada vegada que introduïu el PIN
(número d’identificació perso-
nal) per pagar en un supermer-

cat, un restaurant o una gasoli-
nera, hi ha càmeres a prop que
podrien espiar la clau de les com-
pres que feu. Els mètodes per
robar contrasenyes són molt va-
riats. De tota manera, per moltes
voltes que es dóna a la identifica-
ció personal, continuem ancorats
en aquesta clau.Ha arribat elmo-
ment de saltar-se-la?Moltes pro-
ves assenyalen que ja la podem
superar.
L’agost del 2012, la vida del pe-

riodista Mat Honan, redactor de
la revista de tendències tecnolò-
giques Wired, va trontollar. Un
hacker va desxifrar les claus dels
correus electrònics de Honan i
va accedir al seu arxiu digital al
núvol. L’intrús va utilitzar els ser-
veis de recuperació de contrase-

nyes d’Apple i Amazon per, amb
algunes dades que tenia del pe-
riodista, acabar obtenint-ne les
claus. El resultat: en només 15mi-
nuts va perdre un munt de dades
personals (incloses fotos de la se-
va filla). Honan va perdre l’accés

als comptes de correus i, fins i
tot, va haver de veure com algú
publicava tuits inadequats des
del seu compte de Twitter.
Honan va publicar al desem-

bre passat un article extens titu-
latMata la contrasenya. “Et pen-
ses que un revoltim de caràcters
pot fer que les teves coses esti-
guin fora de perill? Estàs equivo-
cat”, va sentenciar en el subtítol
de portada. El telèfon, que en els
últims anys s’ha convertit en la
màquina que més utilitzem per
fer una quantitat més elevada de
coses, hi tindrà un paper im-

portant.
Fins ara, els mètodes
principals perquè el
telèfon ens recone-
gués eren el PIN de
quatre números, el
traçat de punts que
va inventar Google
per a Android o la
identificació facial
que utilitzen alguns
terminals d’aquest sis-
tema operatiu per a
smartphones. Res es-
pecialment segur. Pe-
rò sembla que les
coses s’estan a punt
de decantar per la
identificació biomè-
trica, la que s’asse-
gura que nosaltres
només podem ser no-
saltres. El setembre
passat, Apple va llan-
çar el seu nou model
d’iPhone 5S, que in-
corpora un sensor
d’empremtes dacti-
lars. Amb el sensor,
anomenat Touch ID,
es poden fer, de mo-
ment, només dues co-
ses: desbloquejar el
telèfon i pagar a la bo-
tiga d’Apple. Cal veu-
re si serà segur i si es
convertirà en unmèto-

de de pagament. El més estrany
és que la companyia es quedés no-
més en aquests dos usos.
Per arribar a aquest identifica-

dor personal, que funciona dema-
nera instantània, Apple va com-
prar una empresa especialitzada
en la identificació biomètrica,
AuthenTec, per 356 milions de
dòlars (uns 263 milions d’euros).
El resultat ha estat aquest sensor,
que el temps dirà si és viable i
fiable. Tant si aquesta primera
versió del sensor té errors com si
no, és evident que obre nous ca-

mins per a moltes coses, incloses
compres ràpides i segures amb el
mòbil.
No només Apple persegueix

aquesta utilització. Totes les
grans companyies de l’electròni-
ca de consums’han fixat en elmò-
bil com a eina per establir una
identificació biomètrica fiable.
Un gran nombre de firmes mun-
dials de primer ordre estan agru-
pades en l’aliança FIDO (sigla en
anglès d’identificació ràpida en lí-
nia). L’objectiu és promoure una
identificació en línia natural mit-
jançant el desenvolupament
d’una sèrie de mecanismes i es-
tàndards que permetin adoptar-
la a escala mundial. La compa-
nyia de la poma no forma part
d’aquest grup, en què hi ha, entre
altres, Google, LG, MasterCard,
Lenovo, BlackBerry i PayPal. La
finalitat última és que aquesta
identificació faci possible les
compres segures amb el mòbil.
La gran pregunta és si aquests

sistemes són realment segurs.
Poc després de l’anunci de l’iPho-
ne 5S, Al Franken, senador dels
Estats Units, va enviar una carta
al conseller delegat d’Apple, Tim
Cook, en què li reclamava respos-
tes per a “qüestions importants
per resoldre sobre el funciona-
ment d’aquesta tecnologia, els
plans d’Apple en aquesta línia i
les proteccions legals que tenen
preparades”.
El legislador nord-americà pre-

guntava si era possible exportar
les dades de l’empremta dactilar
“en un format que puguin llegir
tercers”, si era possible extreure

DUBTES RAONABLES

El temps i els possibles
errors diran si la
identificació per
empremta és fiable

PRIMERS USOS

El sistema s’utilitza
per desbloquejar
el mòbil i pagar
aplicacions

Elmòbil ja
ensreconeix

La identificació biomètrica obre nous
camins, com les compres, amb el telèfon

UNA GRAN ALIANÇA

Companyies com
Google, LG, Lenovo,
MasterCard i PayPal
busquen un estàndard

Els límits de la tecnologia i la privacitat

Tendències
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El model Atrix de
Motorola, llançat el 2011,
tenia un sensor dactilar
per desbloquejar-lo

Models de Fujitsu al Japó i
la PDA iPaq d’HP ja portaven
sensors d’empremtes dactilars

Diversos models d’ordinadors
portàtils han portat sensors
d’empremta dactilar com a
manera de protegir-ne l’accés

L’empremta s’ha provat
també en targetes per a
transaccions bancàries

Zona ampliada

aquestes dades del telèfon amb
algun mètode i si el sistema
d’identificació envia a la com-
panyia algun tipus d’informació
de diagnòstic. La tecnologia, com
sempre, va per davant de la le-
gislació.
Apple va assegurar el mateix

dia de la presentació de Touch
ID que la informació de l’em-
premta dactilar de l’usuari (el sis-
tema pot emmagatzemar fins a
cinc empremtes) es guarda en un
racó molt específic del nou pro-
cessador A7 del telèfon al qual no
té accés el sistema operatiu.
Si hi ha algú que sospita que

mitjançant aquest sistema les au-
toritats podrien accedir a les se-
ves empremtes, cal que recordi
que els governs ja tenen emprem-
tes de la majoria de nosaltres (i
els números de comptes banca-
ris). Les facilitem per obtenir un
DNI o passaport, però també per
passar la frontera de molts paï-
sos, com els Estats Units, on és
obligatori registrar les de tots els
dits de les mans mentre ens fan
una fotografia.
Pocs dies després de la presen-

tació del sensor d’Apple, el
Chaos Computer Club d’Alema-
nya assegurava que havia eludit
la seguretat del sistema mitjan-
çant un complexmètode que obli-
gava a accedir a accessoris com
impressores làser imaterials plàs-
tics concrets. Posteriorment es
va publicar que els havia costat
30 hores aconseguir-ho. Segons
un text de l’aquest club, abonat a
teories conspiradores, “la biomè-
trica és fonamentalment una
tecnologia dissenyada per a l’o-
pressió i el control”. El que és se-
gur és que l’ús de l’empremta per
desbloquejar el telèfon impedeix
que algú que no en sigui el propie-
tari pugui accedir a la informació
del dispositiu d’una manera sen-
zilla. Copiar o saber un codi PIN
és molt més fàcil.
L’iPhone 5S es va presentar el

mateix dia que un model més
barat, el 5C. Ahir s’anunciava que
Apple reduirà la fabricació
d’aquest últim perquè, de fet, el
que ven més bé és el model més
car. Moltes coses influeixen en
les preferències dels compra-
dors, però una de les característi-
ques que el diferencien és el sen-
sor d’empremtes dactilars.c

INSEGURETAT

Les contrasenyes són
un sistema poc fiable
per gestionar tota
l’activitat en línia

COMPRA AMB EL MÒBIL

Si el reconeixement
biomètric s’implanta,
pot llançar un sistema
de vendes

TERMINALS
PIONERS EN
SENSOR DACTILAR

L’empremta dactilar és una de les nostres possibles identificacions en línia amb el mòbil

En targetes

EN CONTRA

Un grup alemany
diu que va vulnerar el
sistema d’Apple amb
un mètode complex

HTCanuncia un
altremòbil amb
sensordactilar

Tecnologia provada

GETTY IMAGES

Escassa implantació

]L’iPhone 5S, que arri-
barà a Espanya la setma-
na vinent, sembla que és
el primer d’una sèrie de
telèfons amb un sensor
dactilar eficient i ben
aviat tindrà companyia
al mercat. N’hi ha hagut
d’altres en el passat, pe-
rò el seu funcionament
va deixar molt a desitjar.
La firma HTC, que té en
el model One un dels
millors dispositius An-
droid del mercat, ja ha
anunciat el model One
Max, que sortirà a la
venda el novembre vi-
nent. A més d’una enor-
me pantalla de 5,9 polza-
des, l’HTC One Max dis-
posa d’un sensor digital
a la carcassa posterior,
al costat de l’objectiu de
la càmera. Es tracta d’un
telèfon de gamma alta, a
mig camí entre una taule-
ta i un mòbil. En el cas
de l’HTC One Max, l’em-
premta es podrà utilitzar
per desbloquejar el telè-
fon i també per engegar
fins a tres aplicacions
diferents que anirien
associades a altres em-
premtes, un mètode rà-
pid d’accedir a una app
tan sols tocant el telèfon.
Com en el cas de l’iPho-
ne, HTC assegura que
les dades de les emprem-
tes s’emmagatzemen a la
memòria del telèfon, que
no surten mai del mòbil i
que no són accessibles
per tercers. La informa-
ció de cada empremta
no és una imatge, sinó
dades sobre les emprem-
tes guardades amb una
clau criptogràfica, de
manera que no pot ser
identificada ni revelada
per tercers.

Motorola Atrix


