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               انفورماتيكوآمار معاونت   آ

   هوشمندكارت      

 و الكترونيكي هاي كارت از استفاده فزاينده روند شاهد پيشرفته، كشورهاي در اخير دهة دو در
 سير. ايم بوده آن بر مبتني خدمات و كاربردها تنوع لحاظ از چه و تكمي حيث از چه هوشمند،

 اهميت آنچه اما شود؛ مي جوامع در هوشمند  كارت رواج باعث ناخواه خواه اطالعات، فناوري رشد
 آنها برخورد نحوه كند، مي متمايز پيرو و منفعل كشورهاي از را فعال و پيشرفته كشورهاي و دارد

 از ما هدف بدانيم بايد فناوري، نوين پديده اين از گيري بهره براي آنكه ويژه به .است پديده اين با
 تر اهميت كم بسيار مقاصدي براي تنها ابتدا در هوشمند كارت چيست؟ هوشمند كارت داشتن

 كارت كاربردهاي اولين كه زماني شايد و شد ساخته شود مي استفاده آن از امروزه آنچه از
 كرد مي گمان كسي كمتر گرفت، قرار استفاده مورد) تلفن هزينه رداختپ( جهان در هوشمند

 امروزي زندگي در انسان اطالعات و مدارك تمام حتي يا و بسياري جايگزين بتواند كارت اين كه
 نيازمند شود مي اجرا الكترونيكي دولتهاي توسط آينده در كه كارهايي از بسياري .گردد

 كارت: گفت توان مي كه طوري به. است شهروندان از هريك به هوشمند كارت اختصاص
 كه كشورهايي از بسياري موضوع اين براساس. است الكترونيكي دولت ايجاد اساس هوشمند

 خود، شهروندان ميان زمينه اين در گام اولين عنوان به كنند بنا را الكترونيكي دولت خواهند مي
 كارت منظور به تنها هوشمند كارت از ادهاستف اما .كنند مي توزيع هوشمند شناسايي كارت

 شود مي سعي كارت، هاي قابليت به توجه با و باشد نمي متداول مختلف كشورهاي در شناسايي
 شناسايي كارت: از عبارتند كاربردها اين از برخي. گردد استفاده آن از مختلفي مقاصد براي

 كارت و تحصيلي كارت رانندگي، گواهينامه راي، كارت الكترونيكي، گذرنامه الكترونيكي،
 داراي شخص هر كارت پزشكي، كاربردهاي در. است پزشكي كاربردهاي براي الكترونيكي
 اطالعات ديگر و معالج پزشك حساسيت، موارد بيماري، سابقه خوني، گروه: مورد در اطالعاتي
 .كرد خواهيم آشنا هوشمند كارت مقوله با بيشتر را محترم خواننده ادامه در .باشد مي شخص

  شماره اين در

 مقدمه
... - تاريخچه -تعريف(هوشمند کارت  
  ) یمالز(ديگر یاشورهک تجربه

 

 مقدمه

 اطالعات فناوري پيشرفت با همزمان
 رساني اطالع هاي شبكه گسترش و

 ساير در ها پيشرفت اين اي، رايانه
 را خويش بردهايكار نيز ها زمينه
 نفوذ نمودهاي از. نمود پديدار
 هاي زمينه در نوين هاي فناوري
 هوشمند كارتهاي از توان مي ديگر
 است كارتي هوشمند كارت. برد نام
 پردازنده ريز يك از خود درون در كه

 استفاده اطالعات پردازش براي
 ذخيره براي نيز اي حافظه و كند مي

. دارد خود موردنياز اطالعات سازي
 ريزپردازنده، نوع براساس كارتها اين

 و آن در موجود حافظه مقدار
 انواع به استفاده مورد عامل سيستم
  .شود مي بندي تقسيم مختلفي
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  هوشمندكارت تعريف

ابعاد با,رايجتلفنكارتهايشبيه پالستيكي كارتيهوشمندكارت
 هاي اليه بين در يا آن روي بر كه است متر سانتي 5/8 در 5/5 حدود
 و ها داده سازي ذخيره براي پردازنده ريز و حافظه هاي تراشه آن،

 كوچكي كامپيوتر هوشمند كارت يك. است شده قرارداده آنها پردازش
 كامپيوتر اين است شده نصب پالستيكي كارت يك روي بر كه است
 حافظه و پردازشي قسمتهاي از و است چيپ ميكرو يك كه ريز بسيار

 يك نمايش صفحه و كليد صفحه تنها واقع در و است شده تشكيل
 كامپيوترهاي به خاصي دستگاههاي كمك به  ندارد، را واقعي كامپيوتر

 كه است اي حافظه داراي كارت نوع اين. است اتصال قابل دسترس رد
 نياز به حافظه ميزان. باشد مي كارت دارنده به مربوط اطالعات شامل

 كارت هزينه در اي كننده تعيين پارامتر و دارد بستگي كاربرد نوع و
 و فردي اطالعات ، است ممكن كارت داخل اطالعات. است

 سوابق اطالعات باشد، سالمت و پزشكي عاتاطال باشد، اي شناسنامه
 و حفظ كه باشد اطالعي گونه هر يا و باشد علمي مدارك و كاري

 .باشد داشته اهميت جامعه و فرد براي آن نگهداري

 پيدا رواج گوناگوني كارتهاي مختلف هاي بخش در امروزه
 كارت مغناطيسي، كارت ، برجسته نوشته با كارتهاي است كرده

 كارت فرق. هستند كارتها اين از هايي نمونه هوشمند ارتك و حافظه
 كه است اين در هستند الكترونيكي دو هر كه حافظه كارت با هوشمند

 و است حافظه مقداري و كوچك پردازنده يك داراي هوشمند كارت
 كارت حاليكه در است ممكن غير تقريبا آن به غيرمجاز دسترسي

 مورد راحتي به تواند مي و كند مي نگهداري را اطالعات فقط حافظه
 را قابليت اين منظوره چند كارتهاي همچنين.گيرد قرار استفاده سوء
 يا و اطالعات توان مي كارت، افزار سخت تعويض بدون كه دارند
 به قابليت اين. داد ارتقا را آن يا و كرد تعويض را كارت روي افزار نرم

 همچنين و ساده را افزاري نرم تغييرات ، اي مالحظه قابل مقدار
 كارت از كه هم كسي براي. كند مي جويي صرفه هم كار اين درهزينه
 از كارت چند جاي به كه آيد مي وجود به قابليت اين كند مي استفاده

 و استفاده در بيشتر وامنيت راحتي همچنين .كند استفاده كارت يك
 .دارد دنبال به را اطالعات نگهداري

 :هستند زير خصوصيات داراي عموما هوشمندهايكارت

 از بااليي هاي قابليت داراي هستند، پردازنده ريز داراي چون •
 .هستند امنيت و بودن منظوره چند نظر

 از خارج كننده استفاده دسترس در مستقيماً هيچگاه داده •
 به دسترسي اجازه بايد ريزپردازنده خود و باشد نمي كارت
 .بدهد تيامني مسائل رعايت با را حافظه

 چندين براي كارت يك از توان مي باال پذيري انعطاف علت به •
 .كرد استفاده متفاوت كاربرد

  

 هوشمند كارت تاريخچة

 نام با فرانسوي فردي بار اولين براي را هوشمند كارت اختراع
 بعد، به زمان آن از. رساند ثبت به 1974 سال در مورنو روالند

 زمينه دراين  Bull، Honeywell ،Motorola نظير هايي شركت 
 1979 سال در آنها، هاي فعاليت نتيجة در و پرداختند فعاليت به

 استاندارد اولين. شد ساخته اي پردازنده ريز هوشمند كارت اولين
 ISO 789116/1 عنوان با و 1986 سال در هوشمند كارت براي

  .شد مطرح
 در بار نخستين براي ملي سطح در هوشمند كارت از استفاده
 مخابرات شركت سال، دراين. گرفت انجام 1986 سال در و فرانسه
 كارت از عمومي هاي تلفن در سكه جاي به بار، اولين براي فرانسه

 مشكالت از بسياري رفع سبب اقدام اين كه كرد استفاده هوشمند
 پس. شد ها خرابكاري و ها استفاده سوء  عمومي، هاي تلفن از استفاده

 هوشمند هاي كارت از استفاده ميالدي، 90 دهة لاواي از آن، از
 جديدي هاي كاربرد تدريج به و كرد پيدا رواج مختلف هاي دركشور

 .شد پيدا آن براي
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     الكترونيك و كارت شناسايي هوشمنددولتدرديگريتجربه كشورها
    مالزی -١
 وضعيت عمومی -١-١

هاي اين كشور در شهر جديد پوتراجايا  خانه مركز حكومت و وزارت. باشد مالزي كشوري است در جنوب شرقي آسيا كه پايتخت آن كواالالمپور مي
ده ايالت در اين فدراسيون شامل سيز. باشد مالزي عضو سازمان ملل متحد و اتحاديه كشورهاي همسود مي. اين كشور واقع است) پايتخت اداري(

ايالت را تشكيل دادند  14زماني كه فدارسيون ماليا ؛ سنگاپور، ساباح و ساراواك يك اتحاديه متشكل از  "مالزي "نام . جنوب شرقي آسيا است
سط درياي مالزي شامل دو ناحيه جغرافيائي است كه تو. سنگاپور از مالزي جدا شد و به كشوري مستقل تبديل گرديد 1965در سال . انتخاب شد

  :شود چين جنوبي از هم جدا مي

شبه جزيره مالزی يا مالزی غربی که بر روی شبه جزيره مااليی قرار دارد و از شمال با تايلند مرز خشکی  •
  . گردد دارد و از طريق جاده شوسه جوهور از جنوب به سنگاپور متصل می

شغال نموده و با اندونزی مرز مشترک بورنئوی مالزی يا مالزی شرقی که بخش شمالی جزيره بورنئو را ا •
  . دارد

. اگرچه از لحاظ سياسي اين ناحيه تحت اشغال مااليي ها قرار گرفته، اما جمعيت جديد مالزيايي با وجود اقليتهاي چيني و هندي يكدست نيست
نده ناسيونال باريسان، هريك عضويت اي آن ذكر شده است و سه حزب اصلي تشكيل ده شده مشاوره سياست هاي مالزي براي بيان ماهيت ادعا

تنها تنش عمده مشاهده شده در اين كشور، از زمان استقالل آن تا كنون، شورشهاي نژادي . هاي نژادي محدود ساخته است خود را به يكي از گروه
  .آيد الگويي از هماهنگي نژادي به حساب ميبا اين وجود، مالزي به عنوان . مي در آستانه مبارزه انتخاباتي و بر اساس موضوعات نژادي بوده است13

 سال در واحد اندازهشاخص
  تيجمع

  مساحت
  تيجمع تراکم
  یمّل  ناخالص درآمد

 ناخالص سرانه آمد در
  یمّل

  تلفن نفوذ بيضر
  نترنتيا نفوذ بيضر
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  نفر ونيليم
  مربع لومتريک
 لومتريک در
  بعمر
  دالر ونيليم

  دالر
  درصد
 درصد
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طبق قانون مستعمراتی  ١٩٤٩مالزی از سال . های مالزی در دپارتمان ثبت ملی اين کشور موجود است اطالعات تمام کارت

  .ه استهای هوشمند ملی را بين شهروندانش گسترش داد کارت ٢٠٠١انگليس کارت ملی دارد و از سال 

های  است که البته در فاز دوم حافظه کارت PKI (Public Key Infrastructure)کارت ملی هوشمند فعلی مالزی، دارای سيستم
  . کيلوبايت افزايش يافت ٦٤کيلوبايتی که در فاز اول بود به  ٣٢جديد به جای 

  .شود ی استفاده مینيز در مالزAFIS(Automatic Fingerprint Identification System)سيستم
  :منبع

  پروژه مشاورين مستندات - 


