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Το οργανωμένο έγκλημα

ανακάλυψε τον εκτυπωτή

3D. Πρακτικά με τους

εκτυπωτές 3D μπορεί να

αναπαραχθεί οποιοδήποτε

αντικείμενο. Αυτή η νέα

τεχνολογία διευκολύνει πάρα

πολύ την βιομηχανία η οποία

έχει ανάγκη να διαπιστώσει

πως θα είναι στην

πραγματικότητα η όψη ενός

αντικειμένου που ετοιμάζεται

να κατασκευάσει.

Αλλά και οι 

κλέφτες έχουν 

αντιληφτεί τα 

πλεονεκτήματ

α του 

εκτυπωτή 

3D.  
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Καταφέρνουν να κλωνοποιήσουν

τέλια μία σφραγίδα ασφαλείας και

να αναπαράγουν την αρίθμηση και

το τυπωμένο λογότυπο.

Όλα αυτά αναφέρθηκαν σε μία

ανακοίνωση της εταιρίας

SPEDLOGSWISS για να κάνει

γνωστό το πρόβλημα.

Μία Ευρωπαϊκή φαρμακευτική

εταιρία, θύμα αυτής της σοβαρής

παραχάραξης, δημοσίευσε

φωτογραφίες των σφραγίδων

ασφαλείας ώστε να κάνει γνωστό

το πρόβλημα σε άλλες εταιρίες

που κινδυνεύουν με τον ίδιο τρόπο

Ο φαρμακευτικός οίκος αφού φόρτωσε στο

εμπορευματοκιβώτιο τα προϊόντα του το

σφράγισε με μία σφραγίδα υψηλής

ασφαλείας (κινέζικη: φωτογραφία1). Η

μεταφορική εταιρία τοποθέτησε μία δική της

σφραγίδα ασφαλείας (κινέζικη: φωτογραφία

2).Όταν το εμπορευματοκιβώτιο έφτασε στον

προορισμό του οι ασφάλειας αφαιρέθηκαν

και προς έκπληξη όλων, ένα μέρος του

εμπορεύματος είχε κλαπεί.Μετά από έναν

πιο λεπτομερή έλεγχο των σφραγίδων

κατάλαβαν τι συνέβη: Οι πρωτότυπες

σφραγίδες είχαν αντικατασταθεί με

κλωνοποιημένες κατασκευασμένες από

εκτυπωτή 3D (κινέζικες: φωτογραφία 3).

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 3: κλωνοποιημένες με εκτυπωτή 3D                 
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Επιπλέον όσων αναφέρονται από την εταιρία SPEDLOGSWISS, ο κύριος Luciano Grapsa, 

CEO της LeghornGroup, δηλώνει τα παρακάτω:

Αυτός ο τρόπος κλωνοποίησης είναι

ιδιαίτερα ευνοϊκός όταν

χρησιμοποιούνται σφραγίδες

υψηλής ασφαλείας με πλαστικό

περίβλημα. Πράγματι, όταν

αντικατασταθούν ξεπερνούν όλους

τους οπτικούς ελέγχους.

Εάν αντίθετα χρησιμοποιηθούν

σφραγίδες υψηλής ασφαλείας με

μεταλλικό καρφί και το θηλυκό από

πλαστικό, τότε η κλωνοποίηση

γίνεται πάρα πολύ δύσκολη

υπόθεση και γίνεται εύκολα

αντιληπτή με το μάτι.

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί

μπορούν να αποφευχθούν άμεσα,

με την χρήση σφραγίδων υψηλής

ασφαλείας του τύπου

NEPTUNESEAL RFID

ANTITAMPER, που παράγονται και

έχουν κατοχυρωθεί από την εταιρία

LeghornGroup.(φωτογραφία 4)

Αυτός ο τύπος σφραγίδας ασφαλείας είναι πρακτικά αδύνατον να κλωνοποιηθεί αφού

περιέχει εσωτερικά ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ πληροφορίες που δε μπορούν να μεταφερθούν σε μία

άλλη σφραγίδα ασφαλείας.

Επιπλέον, εάν παραβιαστεί, συγκρατεί το ίχνος της παραβίασης στην μνήμη της.
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Οι εκτυπωτές 3D είναι μία μεγάλη εφεύρεση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ένα

σύστημα με το οποίο να μπορεί να κλωνοποιηθεί μία σφραγίδα ασφαλείας RFID

ANTITAMPER.
Επιπλέον όλες αυτές

οι πληροφορίες που

αναφέρονται στα

μεταφερόμενα

εμπορεύματα, στο

μεταφορικό μέσο και

στις διάφορες

υπηρεσίες που

διαχειρίζονται την

μεταφορά μπορούν να

είναι τύχουν

επεξεργασίας μέσα

από την μνήμη της

σφραγίδας ασφαλείας

RFID antitamper η

οποία συνδέεται με

όλα τα προγράμματα

που κυκλοφορούν.

Η LeghornGroup (www.leghorngroup.it) είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα που καταστούν 

ασφαλή την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Κοιμηθείτε ήσυχοι: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 3D, μόνο μία κακή ανάμνηση
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