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Επιβεβαίωση
οδηγού µέσα στο
αυτοκίνητο µε
αναγνώριση
προσώπου

Ψηφιακό Δίπλωµα
Οδήγησης σε
κινητό τηλέφωνο

Η άδεια οδήγησης γίνεται ψηφιακό έγγραφο
Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρόκειται να ψηφιοποιηθούν και να µεταφερθούν στο κινητό τηλέφωνο.
Η αρχή θα γίνει µε την ψηφιακή άδεια οδήγησης που θα εισαχθεί το 2020 ως νέα υπηρεσία.
Συντάκτης: Ylva Sjonell

Η

σουηδική
εταιρεία
Scytáles, από κοινού
µε τον Αµερικανό
συνεργάτη της GET Group,
θα αναλάβουν την τυποποίηση κατά ISO18013
της ψηφιακής άδειας οδήγησης κατά το δεύτερο
τρίµηνο του 2020.
– Το ζήτηµα είναι η
ταυτοποίηση να γίνεται
πιο εύκολα, µε µεγαλύτερη
ασφάλεια και πιο αποτελεσµατικά, αλλά επίσης
να παρέχεται πρόσβαση
σε δεδοµένα ιστορικού
σε
πραγµατικό
χρόνο.
Στον έλεγχο διαβατηρίου
ή άδειας οδήγησης, βγάζετε
το κινητό σας για επαλήθευση µέσω τερµατικού
και η ταυτότητα σας
διασφαλίζεται σε πραγµατικό χρόνο, διευκρινίζει
ο Κωνσταντίνος Παπαξάνθης, CEO της Scytáles
AB.
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα µε το ψηφιακό

έγγραφο
ταυτοποίησης,
τόσο για τον ιδιώτη
όσο και για την κοινωνία.
Για παράδειγµα, η άδεια
οδήγησης µπορεί να ελέγχεται
ψηφιακά,
µέσα
στο αυτοκίνητο, και εφόσον
η άδεια έχει ανακληθεί
ή δεν ισχύει, δε θα µπορείτε
να βάλετε εµπρός το
αµάξι.
– Έτσι γίνεται πολύ πιο
δύσκολο, για να µην πούµε
αδύνατο,νακλέψεικάποιος
ένα αυτοκίνητο και να
αρχίσει να θερίζει άτοµα
σε πεζόδροµους όταν η
ταυτότητα του οδηγού
πρέπει να αντιστοιχεί στο
άτοµο που έχει εξουσιοδοτηθεί για να οδηγεί το
όχηµα.

Κωνσταντίνος Παπαξάνθης
CEO of Scytáles
Φωτογραφία: Μανόλης Βιέννας

Αποτελεσµατικό και
εύκολο
Εφόσον η ψηφιακή τεχνολογία θα αναλαµβάνει την
επαλήθευση των πληροφοριών, καθώς και της
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φωτογραφίας, η διαδικασία θα επιταχύνεται κατά
πολύ σε σχέση µε τους
σηµερινούς µη αυτόµατους
ελέγχους, π.χ. σε έλεγχο της
τροχαίας ή διαβατηρίων.
– Η µεταφορά των
πληροφοριών διενεργείται
σε πραγµατικό χρόνο και
µόνοσεµικρήεµβέλεια(NFC)
ή µέσω Bluetooth, όταν η
κινητή συσκευή συνδέεται
σε σύστηµα επαλήθευσης
που ζητάει τις πληροφορίες. Τα πάντα ολοκληρώνονται σε κλάσµατα του
δευτερολέπτου. Ωστόσο, το
σύστηµα προϋποθέτει πως
οι πληροφορίες, όπως και
τώρα, αποθηκεύονται µε
ασφαλή τρόπο από την
αρµόδια αρχή.
Τα ψηφιακά έγγραφα
ταυτοποίησης
έχουν
εξαιρετικό
κοινωνικοοικονοµικό
ενδιαφέρον,
ακόµα και στον αναπτυσσόµενο κόσµο όπου πολλά
άτοµα δε διαθέτουν φυσικά

έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά
τους.
– Εκτιµάται ότι 1,4 δισ.
άτοµα δε διαθέτουν φυσικά
έγγραφα, γεγονός που
δυσχεραίνει τις επαφές
τους µε τράπεζες κ.λπ.
οπότε µια ψηφιακή άδεια
οδήγησης
θα
τους
εξυπηρετούσε ιδιαίτερα.
Το ενδιαφέρον για τη νέα
τεχνολογία είναι έντονο
διεθνώς. Κυρίως οι ΗΠΑ,
Φινλανδία και η Ολλανδία
προπορεύονται κατά πολύ,
όπως και η Σουηδία. Η
διεθνής αγορά σήµερα
διαθέτει 2,5 δισ. κατόχους
άδειας οδήγησης.
– Είµαστε πρωτοπόροι
διεθνώς
και
νιώθουµε
υπερήφανοι που οδηγούµε
την ανάπτυξη και την
τυποποίηση της τεχνολογίας. Είµαστε πεπεισµένοι ότι αυτός είναι ο
τρόπος ταυτοποίησης του
µέλλοντος.
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