هر آنچه كه ﻻزم است در رابطه با قابليت  Windows Helloبدانيد
 Windows Helloيك تكنولوژي مبتني بر بيومتريك است كه كاربران ويندوز  ١٠را قادر ميسازد تا دسترسي ايمني به
دستگاههاي خود ،برنامهها ،سرويسهاي آنﻼين و شبكهها را فقط با يك اثر انگشت ،اسكن عنبيه يا تشخيص چهره تأييد كنند.
مكانيسم ورود به سيستم اساسا يك جايگزين براي كلمه عبور است .در  Windows Helloتوجه زيادي شده است كه يك
روش كاربر پسند ،امن و قابل اعتماد براي دسترسي به سيستم باشد.
 Windows Helloچگونه كار ميكند؟

 Windows Helloنيز مانند ساير روشهاي تاييد هويت بيومتريك نظير  Face IDو  Touch IDقصد باﻻ رفتن ضريب
اطمينان امنيت سيستم را دارد .به طور خﻼصه  Windows Helloباعث كاهش سطح خطر در ويندوز  ١٠ميشود .چرا كه
وقتي گذرواژهاي در كار نباشد احتمال لو رفتن آن نيز وجود ندارد! انوش صبوري مدير ارشد برنامه مايكروسافت در اين باره
گفت:
 Windows Helloاجازه ميدهد تا يك حساب كاربري مايكروسافت يا غير از مايكروسافت كه از روش شناسايي سريع
آنﻼين هويت ) (FIDOپشتيباني ميكند هويت مالك سيستم را با داشتن آرشيوي از يك ويژگي كاربر مانند اثر انگشت،
اسكن چهره و يا اسكن عنبيه براي ورود به دستگاه تاييد كند.
 Windows Helloهمچنين ميتواند با خلق يك مدل ساختاري سه بعدي نوري از چهره فرد و سپس كنترل آن با استفاده
از سيستم ضدجعل جلوي نفوذ كاربر غير مجاز را بگيرد .كاربران ويندوز  ١٠براي استفاده از  Windows Helloبايد بعد از
ورود به حساب مايكروسافت خود نسبت به ثبت اثر انگشت ،اسكن چهره و اسكن عنبيه اقدام كنند .البته اين اطﻼعات قابل
ويرايش است.
چه كساني از قابليت  Windows Helloاستفاده كردهاند؟

در آگوست  ٢٠١٧مايكروسافت اعﻼم كرد كه بيش از  ٣٧ميليون نفر از  Windows Helloاستفاده ميكنند .همچنين
استفاده از اسكن اثر انگشت شايعترين حالت استفاده از قابليت  Windows Helloبوده است .بيش از  ٢٠٠شركت تجاري
نيز  Windows Helloرا به عنوان مسير ورود كاركنانشان به سيستمها برگزيدهاند .با اين حال هنوز استفاده از اين قابليت
آنطور كه انتظار مي رفت گسترش نيافته است و هنوز استفاده از گذرواژه در بين اغلب كاربران محبوبيت خود را حفظ كرده
است .عبور از گذرواژههاي سنتي و مهاجرت به روشهاي امنتر احراز هويت در پروژه  Windows Helloاكنون مهمترين
چالش مايكروسافت است .با اين حال متخصصان مايكروسافت بر روي اين نكته تاكيد دارند كه گذرواژه هر چند كوتاه ،باز هم
ممكن است كه به فراموشي سپرده شود اما اثر انگشت ،عنبيه و چهره هميشه همراه با ماست!
نكته ديگر كم بودن تعداد برنامههاي سازگار با  Windows Helloاست .البته مايكروسافت اعﻼم كرده كه در ادامه
برنامههاي بيشتر خواهند آمد .از جمله برخي از برنامههاي سازگار با اين قابليت ميتوان به دراپباكسEnpass ،
One Messenger ،OneDrive ،و  OneLocker Password Managerاشاره كرد.
 Windows Helloبه چه سخت افزاري نيازمند است؟

براي استفاده از اين قابليت نياز به وجود سخت افزار ﻻزم بر روي سيستم شماست .تمامي سيستمهاي داراي اسكنر اثر انگشت
يا دوربين كه بتوانند طيف سنجي مادون قرمز را به صورت دو بعدي انجام دهند با  Windows Helloسازگار هستند؛ از
جمله سرفيس پرو و سرفيس بوك مايكروسافت .ساير توليدكنندگان مختلف نيز نمونههاي سازگار با  Windows Helloرا
دارند .مانند اچپي ، Specter X360 13ايسوس  Transformer Mini T102HAو دل . XPS 13 9360
مايكروسافت همچنين براي باﻻرفتن ضريب امنيت و عملكرد بهتر ، Windows Helloمعيار قابل قبول خود را براي سخت
افزارهاي سازگار با آن براي سنسورهاي اثر انگشت با نرخ پذيرش اشتباه كمتر از  ٠.٠٠٢و براي سنسورهاي شناسايي چهره،
نرخ پذيرش اشتباه كمتر از  ٠.٠٠١اعﻼم كرده است .براي درك بهتر ميتوان گفت دقت اين سخت افزارها بايد كمتر از ١
اشتباه در هر  ٥٠٠٠٠براي اثر انگشت و كمتر از  ١اشتباه در هر  ١٠٠٠٠٠براي تشخيص چهره باشد .حاﻻ كافيست اين عدد
را با ادعاي اپل براي  Face IDكه احتمال  ١اشتباه در هر  ١٠٠٠٠٠٠است ،مقايسه كنيد!

البته  Windows Helloاز سال  ٢٠١٥عرضه شد و چون ويندوز  ١٠به دليل انحصاري بودن آن عمﻼ داراي رقيب نيست
چندان نيازي به توسعه سريع آن احساس نشد .اما اكنون با تغيير رويكرد ساير شركتها از جمله اپل ،سامسونگ و … و
همچنين آشنايي كاربران به روشهاي شناسايي چهره و گسترش آن در بين كاربران ،بايد در انتظار خبرهاي جديد براي بهبود
اين ويژگي خوب امنيتي توسط مايكروسافت باشيم.
با اين حال واكنشهاي اوليه به شناسايي چهره شك و ترديد و عدم اعتماد كاربران بود .اما اكنون با ايجاد فضاي رقابت اين
قابليت كم كم در بين كاربران جايي دست و پا ميكند اما هنوز تا تكامل دلخواه كمي فاصله است .براي مقايسه Windows
 Helloبا شناخته شدهترين رقيبش يعني  Face IDميتوان به برخي موارد اشاره كرد:
 Windows Helloبا عينك كار نميكند اما فيس آيدي با عينك مشكلي ندارد!
 Windows Helloدر محيطهاي تاريك كارايي بسيار باﻻتري نسبت به فيس آيدي دارد.
هر دو اين روشها در نور بسيار زياد دچار مشكل هستند اما اسكنر اثر انگشت در نور كم و زياد دچار اين اشكال نيست!
هر چند با توجه به تكامل آهسته و دير  Windows Helloدر اين چند سال ،نگاهها رغبت كمي به آن دارند اما متخصصان
مايكروسافت ابراز اميدواري كردهاند كه بتوانند با ايجاد تغييرات مثبت Windows Hello ،را به بهترين و امنترين شيوه
تشخيص هويت در دنياي ديجيتال تبديل كنند.

