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در این شماره

oمقدمه

o عوامل موثر بر دوام بدنه کارت
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شنبه بیست و دوم اسفندماه شنبه بیست و دوم اسفندماه     1111شماره شماره 

شماره این در  : مقدمه 
بررسی کارت بدنه دوام بر موثر

مواد  خصوص در گیري نتیجه
 پذیرفت خواهد صورت کارت
 در ترکیه کشور تجربه سوم
اخبار و. آمد خواهد هوشمند ملی

بخشهاي هوشمند ملی کارت با
 . بود خواهند
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با توجه به اینکه مدارك هویتی و شناسایی از جمله کارت ملی هوشمند به باالترین دوام نیاز دارند بررسی دوام بدنه کار ت به لحاظ 

به ویژه در صورت نیاز به مراجعه ) که یکی از بیشترین هزینه هاي پروژه می باشد

لذا بطور کلی می توان عوامل زیر را  بر دوام کارت موثر دانست که در ادامه به 

انبارداري و استفاده بواسطه امکان در معرض مـواد شـیمیایی قـرار    

همچنین اگر کارت نهـایی در برابـر   . مورد توجه قرار گیرد 

حالل مقاوم باشد ، امکان جعل آن از طریق حل کردن الیه رویه و 

پ الیه زیرین و بعد اعمال یک الیه رویـه دیگـر   

در جدول زیر رفتار پلیمرهاي متداول در تولیـد  . نیز منتفی می شود 

کارت از نظر مقاومت به عوامل محیطی و مواد شـیمیایی گونـاگون   

 .مقایسه شده است 

                                                                  نامه داخلی کارت ملی هوشمند    
                                                                   

سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک

با توجه به اینکه مدارك هویتی و شناسایی از جمله کارت ملی هوشمند به باالترین دوام نیاز دارند بررسی دوام بدنه کار ت به لحاظ 

که یکی از بیشترین هزینه هاي پروژه می باشد(تعویض حفظ کارآیی دراز مدت آن و نیز هزینه 

لذا بطور کلی می توان عوامل زیر را  بر دوام کارت موثر دانست که در ادامه به . ی برخوردار استیحضوري مردم ، از اهمیت باال

 :توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت

 کیمجموعه خواص فیزیکی مکانی

 مقاومت شیمیایی

 

مقاومت شیمیایی

مقاومت شیمیایی اعم از مقاومت در برابر حاللهـا ، مـواد شـیمیایی    

در نظـر  با توجه به محیط مصرف کـارت  

مقاومت در برابر رطوبت براي کارتهاي چند الیه داراي 

اهمیت زیادي است ، زیرا امکان نفـوذ آب در فصـل مشـترك بـین     

 .الیه ها و جدایی الیه ها به مرور زمان وجود دارد 

بایسـتی در   بدین ترتیب شرایط آب و هوایی محل استعمال کـارت 

در زمـان  بایسـتی  مقاومـت حاللـی مـواد کـارت     

انبارداري و استفاده بواسطه امکان در معرض مـواد شـیمیایی قـرار    

مورد توجه قرار گیرد ، گرفتن 

حالل مقاوم باشد ، امکان جعل آن از طریق حل کردن الیه رویه و 

پ الیه زیرین و بعد اعمال یک الیه رویـه دیگـر   دست بردن در چا

نیز منتفی می شود 

کارت از نظر مقاومت به عوامل محیطی و مواد شـیمیایی گونـاگون   

مقایسه شده است 

دوام بدنه کارتدوام بدنه کارت

نامه داخلی کارت ملی هوشمند     هفته     

۲

 

 

 

 

با توجه به اینکه مدارك هویتی و شناسایی از جمله کارت ملی هوشمند به باالترین دوام نیاز دارند بررسی دوام بدنه کار ت به لحاظ 

حفظ کارآیی دراز مدت آن و نیز هزینه 

حضوري مردم ، از اهمیت باال

توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت

مجموعه خواص فیزیکی مکانی -1

ویژگیهاي حرارتی  -2

 فرآیند تولید -3

مقاومت شیمیایی -4

 ویژگیهاي نوري -5

 چاپ پذیري -6

 

 

مقاومت شیمیایی-4

مقاومت شیمیایی اعم از مقاومت در برابر حاللهـا ، مـواد شـیمیایی    

با توجه به محیط مصرف کـارت  بایستی   رطوبتمعدنی و 

مقاومت در برابر رطوبت براي کارتهاي چند الیه داراي . گرفته شود 

اهمیت زیادي است ، زیرا امکان نفـوذ آب در فصـل مشـترك بـین     

الیه ها و جدایی الیه ها به مرور زمان وجود دارد 

بدین ترتیب شرایط آب و هوایی محل استعمال کـارت  

مقاومـت حاللـی مـواد کـارت     . نظر گرفته شود 

دوام بدنه کارتدوام بدنه کارت   
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مقایسه ویژگی مقاومت به حاللها و عوامل محیطی

ویژگیهاي نوري-3

ویژگیهاي نوري مانند شفافیت ، براقیت و ضریب شکست نیز از نظر جلوه 

ظاهري و نیز امکان استفاده از الیه هاي با جنس مختلـف حـائز اهمیـت     

بطور کلی پلیمرهـاي آمـورف شـفافیت بیشـتري نسـبت بـه       . می باشند 

 . پلیمرهاي بلوري دارند 

وانند به صورت کـامالً  پلیمرهاي بلوري نیز با با تغییر ساختار بلوري می ت

شفاف ارائه شوند ، اما در دراز مدت ممکن است با تغییـر مجـدد سـاختار    

در جـدول زیـر ویژگیهـاي نـوري     . بلوري از شفافیت آنهـا کاسـته شـود    

 .پلیمرهاي مورد مصرف مقایسه شده اند 

ویژگیهاي نوري

PCPETFPETG ABSPVC ویژگی
52/1 -55/1-586/164/156/1ضریب شکست

76-82> 70< 7080-8580-91درصد عبورنور

PCPETFPETGABSPVC
04/0 -2/04/0 -1/02/045/0 -15/02/0 -18/0جذب آب

خاموش شوندهزیادمتوسطسختسختآتش گیري

مقاومت به نور 

خورشید

ضعیفمتوسطمتوسطمتوسطعالی

هاي داثر اسی

ضعیف

هیچهیچهیچهیچهیچ

ر اسیدهاي ثا

قوي

هیچ تا جزئیزیادزیادجزئیجزئی

اثر قلیاهاي 

ضعیف

هیچهیچهیچهیچهیچ تا جزئی

هیچهیچنسبتا زیادزیادزیاداثر قلیاهاي قوي

مقاوم در برابر اثرحاللهاي آلی

هیدروکربنهاي 

 .    آلیفاتیک  

قابل حل در  

هیدروکربنهاي 

کلرینه و 

آروماتیک

مقاوم در برابر 

 روغنهاچربیها،

حاللهاي آلی و 

. هیدروکربنها

دربرابر کتونها و 

استرهانسبتا 

در برابر .مقاوم 

فنولها و کرزولها 

ضعیف

آسیب پذیر در 

برابر کتونها و 

هیدروکربنها

محلول در کتونها ، 

استرها و برخی 

هیدرو کربنهاي 

کلردار

مقاوم در برابر 

الکلها،هیدرکربنهاي آلیفاتیک و 

متورم در هیدروکربنهاي . روغن

ا و محلول درکتونه. آروماتیک

استرها

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 

))بخش سوم بخش سوم ( ( ترکیه ترکیه 
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 مالحظات امنیتی دیجیتالی -3-4-3

ISO/IECدارد و با استاندارد  EPROMکیلوبایت حافظه  68ترکیه  هوشمند کارت ملّی ملی  میکروپروسسور کارت . سازگار است ٧٨١۶

است، قادر است الگوریتم رمزنگاري متقارن  EAL۴را گذرانده است و داراي سیستم عامل با گواهینامه  +EAL۵هوشمند ترکیه که گواهینامه 

DES  ٣وDES  و نامتقارنRSA ریتم رمزنگاري از الگو. بیت طول را انجام دهد 2048، باRSA هاي  براي امضاي نامتقارن و الگوریتم

 :مالحظات دیگر کارت به ترتیب در زیر آمده است. شود رمزنگاري استفاده می

PKCS #١١ Software Libraries

MS CAPI Software Libraries

Real Random number generator

Card Access Device (KEC)

Authentication Server (KDS)

. است 1و همچنین تضمین امنیت تصدیق هویت با استفاده از زیرساخت کلید عمومی PUKو  PINعالوه بر این، کارت ترکیه، داراي برنامه 

همانطور که اشاره شد، کارت هوشمند ترکیه داراي اطالعات بیومتریکی اثر انگشت روي خود کارت است و این اطالعات در هیچ پایگاه داده 

دو جفت کلید براي امضاي دیجیتال و تصدیق هویت در کارت ترکیه . شود شود و فقط براي تصدیق هویت صاحب کارت استفاده می ذخیره نمی

 .لحاظ شده است

 اطالعات ذخیره شده -3-4-4

تصدیق هویت ایی و سمحتویات الکترونیکی کارت شناسایی شامل یک سري اطالعات آماري و جمعیتی است و یک سري اطالعات براي شنا

 .یک دسته اطالعات مربوط به اطالعات جمعیتی فرد است .شود دیجیتال صاحب کارت که در زیر بررسی می

نام، نام خانوادگی 

شماره گذرنامه 

شماره سریال کارت 

نام مادر، نام پدر 

گروه خونی 

 :اطالعات دیگر شامل موارد زیر است

شهر، کشور، بخش، محله 

 ان دست راست و چپانگشت(اطالعات بیومتریک( 

 شامل کلیدها، گواهینامه هاي دیجیتال، (اطالعات مورد نیاز براي تصدیق هویت دیجیتالPIN  وPUK و مانند آن(

                                                          
١ Public Key Infrastructure (PKI)
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 )پوشش کامل استان

 .درگیر خواهند شد

. 

این شهر بر بزرگراه . است 2000هزارنفر طبق سرشماري سال 

وزارت کشور و اداره کل ثبت مدیریت پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند در ترکیه به عهده سازمان برنامه ریزي کشور و هماهنگ کننده آن 

TUBITAK  وUEKAE شرکت . استUEKAE 

نیز تهیه کرده  AKiSهاي مورد نیاز براي پروژه، یک سیستم عامل ملّی براي کارت ملی هوشمند به نام 

 .شود تهیه می

مسئوالن اسالمی نباید در رفتار و عمل خودشان مسرفانه و متجمالنه زندگی کنند و باالتر از آن نباید طوري زندگی کنند که روش 

وقتی شما جلوي چشم مردم ، وضع اتاق و دفتر و محیط کار و 

.این یک درس عملی است و هر کس این را می بیند بر او اثر می گذارد

منبع 

مشاورین پروژهمستندات -

                                                                  نامه داخلی کارت ملی هوشمند    
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  بندي پروژه کارت ملّی هوشمند

 :زمانبندي پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند ترکیه، به صورت زیر است

 Bolu، در ناحیه 2008کارت شناسایی الکترونیکی تا پایان سال 

پوشش کامل استان( Bolu، در استان 2009کارت شناسایی الکترونیکی تا پایان سال  

درگیر خواهند شد 2009ها در فاز پایلوت تا پایان سال  ها، دکترهاي خانوادگی و داروخانه

.هاي دولت الکترونیک پوشش داده شده در منطقه پایلوت تست خواهند شد

هزارنفر طبق سرشماري سال  80جمعیت این شهر حدود . است Boluاستانی در ترکیه به مرکزیت شهر 

مدیریت پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند در ترکیه به عهده سازمان برنامه ریزي کشور و هماهنگ کننده آن 

TUBITAKکنندگان پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند ترکیه، دو شرکت 

هاي مورد نیاز براي پروژه، یک سیستم عامل ملّی براي کارت ملی هوشمند به نام  ها و کارتخوان

تهیه می Infineonهاي هوشمند ترکیه از شرکت  همانطور که گفته شد میکروپروسسور کارت

):مدظله العالی 

مسئوالن اسالمی نباید در رفتار و عمل خودشان مسرفانه و متجمالنه زندگی کنند و باالتر از آن نباید طوري زندگی کنند که روش 

 .اسراف آمیز را به یک فرهنگ تبدیل کند

وقتی شما جلوي چشم مردم ، وضع اتاق و دفتر و محیط کار و ! از این غفلت میکنندبعضی ها  گی مردم است،

این یک درس عملی است و هر کس این را می بیند بر او اثر می گذاردمحیط زندگی را آن چنان میکنید،

اخبار هفتهاخبار هفته

نامه داخلی کارت ملی هوشمند     هفته     

۵

بندي پروژه کارت ملّی هوشمند زمان -3-5

زمانبندي پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند ترکیه، به صورت زیر است

کارت شناسایی الکترونیکی تا پایان سال  10.000صدور .1

کارت شناسایی الکترونیکی تا پایان سال   300.000صدور .2

ها، دکترهاي خانوادگی و داروخانه تمام بیمارستان.3

هاي دولت الکترونیک پوشش داده شده در منطقه پایلوت تست خواهند شد تمام برنامه.4

Bolu  استانی در ترکیه به مرکزیت شهر

 .آنکارا قرار دارد -قدیم استامبول

 کارفرماي کارت ملّی -3-6

مدیریت پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند در ترکیه به عهده سازمان برنامه ریزي کشور و هماهنگ کننده آن 

 .جمعیت بوده است

 کارگزاران فنی پروژه -3-7

کنندگان پروژه آزمایشی کارت ملی هوشمند ترکیه، دو شرکت  همانطورکه گفته شد پیاده

ها و کارتخوان عالوه بر تهیه کارت

همانطور که گفته شد میکروپروسسور کارت. است

مدظله العالی ( مقام معظم رهبري 

مسئوالن اسالمی نباید در رفتار و عمل خودشان مسرفانه و متجمالنه زندگی کنند و باالتر از آن نباید طوري زندگی کنند که روش 

اسراف آمیز را به یک فرهنگ تبدیل کند

گی مردم است،انعکاس تجمل شما در زند

محیط زندگی را آن چنان میکنید،
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به  هوشمندملی  کارت پروژه :اظهار داشت عبدالمجید ریاضی

در  89در استان قم در حال اجرا است و تا پایان سال  پایلوتصورت 

همزمان در سراسر  پروژهپس از آن این . این استان به اتمام می رسد

 .واهد شدخکشور عملیاتی 

توسط سازمان ثبت احوال کشور  پروژهوي با بیان اینکه اجراي این 

براي هماهنگ کردن  وزارت ارتباطات: صورت می گیرد ، ادامه داد

ارائه خواهد شد، در این  کارتکه روي این  و خدماتی سرویس ها

 .همکاري می کند پروژه

توسط  پروژهدر این  هویت کاربرانریاضی با بیان اینکه بخش احراز 

هاي مختلف  وزارتخانه: سازمان ثبت احوال انجام می شود ، ادامه داد

کاربردهاي مختلف آن . همکاري می کنند کارتدر اجراي این 

 کارتبخش سالمت این . تعریف می شود وزارت ارتباطاتتوسط 

بانک آن توسط  کیف پول الکترونیکیتوسط وزارت بهداشت ، بخش 

وزارت از آن براي راي گیري در انتخابات، توسط  و استفاده مرکزي

ر ها به صورت همزمان درگی وزارتخانههمه . عملیاتی می شود کشور

 .ملی هستند پروژهاین 

 

در دي ماه سال  هوشمند ملی کارتتفاهم نامه اجراي طرح 

امضا شد و فاز آزمایشی  وزارت کشورو  وزارت ارتباطاتجاري میان 

به  الکترونیک دهوشمن کارتصدور . آن در استان قم کلید خورد

از تجربه  پروژهاست و در این  دولت الکترونیکعنوان کلید 

 هوشمند ملیکارت . کشورهاي دیگر استفاده شده است

تر بیش زیرساخت هاي الکترونیکهر چه . کاربردهاي وسیعی دارد

نخستین کاربرد . فراهم شود، خدمات رسانی آن نیز گسترده می شود

 . است هویت افراد، مشخص کردن کارتاین 

طرح توزیع کارت هوشمند گاز مایع در آذربایجان غربی طرح توزیع کارت هوشمند گاز مایع در آذربایجان غربی 

  شودشود  اجرا میاجرا می

 

 

مقدمات اجراي این طرح فراهم شده و منتظر اخذ : اصغر توفیقی افزود

 . مجوز هاي قانونی براي اجراي آن هستیم

این طرح به منظور جلوگیري از عوامل سودجو و در : وي ادامه داد

سطح خانوارهاي روستایی و آن دسته از خانوار هاي شهري که از 

 . شود مند نیستند، انجام می نعمت گاز طبیعی بهره

توفیقی با اعالم اینکه این طرح به صورت پایلوت در ارومیه اجرا 

 300ود با اجراي این طرح ش پیش بینی می: شود، اظهار داشت می

هزار خانوار  17هزار خانوار زیر پوشش قرار گیرد که از این تعداد 

 .شهري است

  

  ارائه کارت ملی هوشمند از دهه فجر سال آیندهارائه کارت ملی هوشمند از دهه فجر سال آینده

معاون وزیر کشور از اجرایی شدن طرح ارائه کارت ملی هوشمند از 

 .سال آینده در کشور خبر داد

 

مطالعات این طرح نیمه اول سال آینده به پایان می رسد : وي افزود 

 . شاهد اجرایی شدن این طرح خواهیم بود 89و در دهه فجرسال 

 

میلیارد ریال اعتبار براي  150دولت : ناظمی اردکانی در این باره گفت

کارت هوشمند ملی تخصیص داده است که امیدواریم هرچه زودتر 

 . اي الزم براي انجام این کار فراهم شودها و بستره زیرساخت

اکنون طرح کارت ملی هوشمند درشهرستان قم به  هم: وي افزود

 .صورت آزمایشی درحال انجام است

همکاري وزارتخانه هاي کشور براي اجراي همکاري وزارتخانه هاي کشور براي اجراي 

کارت ملی هوشمندکارت ملی هوشمند



1388شنبه بیست و دوم اسفندماه   11شماره                                                                   نامه داخلی کارت ملی هوشمند     هفته     
                                                                   

سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک ۷

 )قسمت دهم ( همراه با کارت ملی هوشمند 

 .این عبارتی بود که در یکی از صفحات کتاب کارت ملی هوشمند خودنمایی مینمود. ساختار تراشه ها و عملکرد اجزاء آن        

 : پدربزرگ رو صدا کردم  و او که جزوه هاي کالس کامپیوترش رو ورق میزد، بدون اینکه نگاهم کنه

 .گوشم باهاته-

 : و من هم با صدایی گره خورده با خستگی

-ISO ""  از عبارت کارت مدار مجتمع"ICC  "  براي بیان تمامی ادوات موجود در یک مدار مجتمعIC " "  که بر روي یک کارت

  6هشت محل تماس تعریف کرده، در واقع فقط از  " ISO)۲- ۷۸۱۶( "استاندارد . قرارگرفته، استفاده می کنه  ISO   IDIپالستیکی  

توان الکتریکی الزم براي کارکرد کارتهاي الکتریکی بدون تماس بوسیله ي یه حلقه . دنیاي خارج استفاده می شهپایه جهت ایجاد ارتباط با 

سیگنالهاي ارتباطی نیز ممکنه از همین روش منتقل بشه، یا . سیم مسی با استفاده از امواج الکترومغناطیسی فرکانس پائین تأمین می شه

پدربزرگ که با حالت بسیار متفکرانه اي به متنی که میخواندم گوش میداد، . ماس نوري استفاده نمودمیتوان از کوپلینگ خازنی یا حتی ت

 :پرسید

یعنی قراره کارت هوشمند به همین شکل، بدون تماس باشه؟-

هم از همین نوع  کارت ملی هوشمند. سهم عمده اي از کارتهاي داراي مدار مجتمع که تا امروز دیده شدن از نوع کارتهاي تماسی می باشن-

.خواهد بود

رو چه چیزهایی تشکیل می دن؟) IC(کارتهاي تماسی چه ساختاري دارن و محتویات  -

بیشتر کارتهاي تماسی شامل یه مدار مجتمع ساده می باشن، اگر چه آزمایشات مختلفی در جهت قرار دادن دو تراشه بر روي یه کارت انجام -

.گرفته

ROM  حافظه فقط خواندنی

PROM حافظه  قابل برنامه ریزي و فقط خواندنی

EPROMقابل پاك کردن بصورت الکتریکی

ROM حافظه با دستیابی اتفاقی

 :پدربزرگ توي کالسهاي کامپیوتري که میره از این عبارات کمی سر در میاره، از من خواست که در باره ي اونا توضیح  بدم، افزودم 

این نوع حافظه ها مشخصات ویژه اي دارن که روشهاي استفاده از اونا . ع از این حافظه ها رو دارا باشهیه تراشه ي خاص ممکنه یک یا چند نو-

این نوع . توسط یه سازنده ي نیمه هادي ساخته و برنامه ریزي می شه و دیگه قابل تغییر نمی باشن) ROM(حافظه هاي نوع . روکنترل میکنن

  لیکون معموأل به اموال غیر منقول تشبیهیاستفاده از س. لیکون اشغال میکنهیرا کمترین فضا رو روي سحافظه ارزانترین نوع حافظه می باشه، زی

  ROMبا این وجود مشکلی که وجود داره اینه که . می شه چون مسلمأ هر کس به دنبال کسب بیشترین منافع از کوچکترین فضاي ممکنه

هم چنین براي رسیدن به قیمت پایین، شرط حداقل . ي سازنده چندین ماه طول میکشهنمیتونه تغییر کنه و تغییر محتواي اون توسط شرکتها

این حافظه توسط استفاده کننده بوسیله . به بازار آمد ""ROM" ،PROM"لیکون، بعد از یدر راستاي افزایش فضا بر روي س. سفارش وجود داره

بصورت گسترده اي در گذشته استفاده شده اما این نام براي کاربرد غلط   EPROMعبارت . ي رشته هاي ذوب شدنی قابل برنامه ریزي می باشه

در دسترس نیست و در واقع  "ICC"با وجود اینکه حافظه قابل پاك کردن بوسیله نور ماوراء بنفشه، پنجره کوارتز الزم، هرگز روي . مصطلحه

 .استفاده از حافظه به گونه ایست که فقط  یکبار برنامه ریزي میشه

 :بزرگ دستش رو به سمت متنی که در دستم بود دراز کرد و گفتپدر

.من هم پاشم نمازم رو بخونم. بلند شو برو فکري براي شام بکن که روده کوچیکه بزرگه رو خورد

 :برداشتم و گفتم من که اولین بار بود اتمام بحث رو از طرف وي می دیدم از خدا خواسته پریدم تو آشپزخا نه و دو تا تخم مرغ از داخل یخچال

.شام فوري با مواد کم در اسرع  وقت، تهیه کننده نوه ي عزیز شما-

 . . . ادامه دارد 

 نیره السادات حصاري


