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نرخ استفاده از . آغاز شده است 1996معرفي استفاده از كارت هوشمند در حمل و نقل كره جنوبي از سال 

سازمان مترو  2004در سال . در صد است 75در صد و براي مترو  90كارت هوشمند براي اتوبوس بيش از 

داراي يك سيستم از راه دور است كه داده هاي كاربران را سيستم كارت هوشمند جديدي را معرفي كرد كه 

براي . مكان وسيله نقليه بر اساس تعيين موقعيت جهاني نياز داردزمان سوار شدن به هواپيما و  :مانند

ايستگاه مترو در سئول، اطالعات كارتهاي بررسي اعنبار داده هاي كارت هوشمند، تعداد كاربران در هر 

با استفاده از  به نظر مي رسد .هوشمند جمع آوري شده با اطالعات به دست آمده از شركت مترو مقايسه شد

روزانه و تعداد كاربران مي باشد، داده هاي كارتهاي هوشمند، آماري شبيه ده كه شامل تغييرات اس تغييريك 

نسبت استفاده از  با تجزيه و تحليل .خواهيم داشتدست آمده از مترو سئول  به داده هاي مورد بررسي به

كارت هوشمند در خطوط خاص به ميانگين استفاده از كارت هوشمند، دقت و صحت نتايج بهبود يافته 

  . است

از اين نتايج مي توان فهميد كه اطالعات كارت هوشمند، به عنوان پايه هاي براي توصيف ويژگي هاي 

تعداد انتقاالت، زمان مرزي، توزيع ساعات سفر براي تعداد حاالت : ران حمل و نقل عمومي از جملهكارب

   مختلف حمل و نقل و توزيع زمان سفر براي تمامي حاالت حمل و نقل و نوع كاربر

  انواع كارت هاي هوشمند مورد استفاده در كره جنوبي

در  ICCارتي است در اندازه جيبي كه مدار يكپارچه ك ICC) يكپارچه(كارت هوشمند يا كارت چند منظوره 

به اين معني كه مي تواند اطالعات  ،آن جاسازي شده است كه مي تواند اطالعات فردي را پردازش كند 

. پردازش مي شود، دريافت كرده و به صورت خروجي تحويل دهد  ICCفردي را كه از طريق نرم افزار هاي 

در ابتدا در نرم افزار هاي استفاده شده در بانك، كارتهاي هوشمند غير تماسي در پرداختها و نرم افزار هاي 

  .خريد بليط بسيار مورد استفاده قرار مي گرفتند
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استانداردهاي . نقل عمومي هستند در سراسر جهان سيستم هاي بدون تماس در حال پيشرفت در حمل و

از شركت   MIFAREمختلف جديد بيشتر محلي هستند و با هر محيطي سازگار نيستند، اگر چه كارتهاي 

Philips Electronics كارت . داراي بازار قابل توجه در اياالت متحده آمريكا، اروپا و آسيا هستند

ز طريق تكنولوژي شناسايي فركانس راديويي در هوشمند بدون تماس كه در آن تراشه با كارت خوان ا

ارتباط است، براي تكميل تراكنش به نزديكترين آنتن نياز دارد و كارتهاي هوشمند بدون تماس اغلب در 

تراكنشهايي استفاده مي شوند كه به فرايند پردازش سريع نياز باشد مانند سيستم حمل ونقل عمومي كه 

  . كيف پول مورد استفاده قرار مي گيرند كارتهاي هوشمند به خارج شدن از

  كارت هويتي

سالگي صادر مي شود كه داراي شماره منحصر به فرد  17كارت هويتي ملي براي شهروندان كره اي در سن 

رقم است كه همانند شماره هويتي ملي در ساير  13شماره ثبت شهروندي شامل . تبت شهروندي مي باشد

شش رقم . در تراكنشهاي مختلف مانند امور بانكي و استخدامي بكار مي روداين شماره . كشور ها مي باشد

اول نشاندهنده تاريخ تولد و هفت رقم بعدي اطالعات محل تولد را نمايش مي دهد و اين شماره توسط 

تمامي شهروندان كره كه . تمامي شهروندان كره براي تمامي امور همچنين خدمات آنالين بكار مي رود

ره ثبت شده در حكومت كره هستند همچنين داراي اثر انگشت نيز هستند كه پشت كارت داراي شما

است و از  )وزارت امور اداره دولت(صدور اين كارت با وزارت كشور مسئوليت . شهروندي چاپ شده است

  . آغاز شده است 2008سال 

كارت اعتباري پرداخت است كه به عنوان كارت بدهي ها محسوب مي شود و فقط :  narasarangكارت 

مسئوليت صدور اين كارت توسط . براي استفاده افسران ذخيره سپاه و نيروهاي مسلح كره صادر مي شود

  .  آغاز شده است 2007و وزارت دفاع ملي كشور است و از سال  Shinhanبانك 

در مكانهاي اخذ عوارض در بزرگراهها استفاده مي شود تا رانندگان بدون  اين كارت:  hi-pass plusكارت  

 2000اين كارت از سال . نياز به توقف براي پرداخت عوارض از مكانهاي تعبيه شده براي پرداخت عبور كنند

 .صادر مي شودو توسط شركت بزرگراه هاي كره 

K-cash اين . كره ايجاد شده استات اقتصادي سيستم پول الكترونيكي است كه توسط موسسه ارتباط

با اين كارت كاربران مي توانند تراكنشهاي خود را . صادر مي شود  2011كارت از طريق بانك و از سال 

  . به صورت نقدي دريافت كنندانجام دهند اما نمي توانند 
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Mybi : در مجموعه سيستمهاي محدود  2000نوعي كارت هوشمند بدون تماس است كه از سالbusan 

  . معرفي شد

KTX Family Card : اين كارت داراي نوار . اين كارت را معرفي كرده است 2004اداره ملي راه آهن از سال

  :از جمله. مغناطيسي است و مزاياي زيادي دارد

 اين كارت را مي پذيرند... بزرگرههاي سئول و سيستمهاي كارت حمل ونقل،  -

 تخفيف% 1خدمات بليط الكترونيكي با  -

 پذيرش رايگان براي موزه هاي راه آهن كره و مراكز تفريح و سرگرمي درايستگاه هاي انتخاب شده -

  و كارتهاي ديگر 

Hanaro card : كارت هوشمند بدون تماس در سيستم حمل ونقل عمومي درBusanرود و ، كه در و

  .خروجها به پاركينگها نيز استفاده مي شود

T-money  كارت قابل تمديد اعتبار مي باشد كه براي تراكنشهاي حمل و نقل در سئول و مناطق كره

  . همچنين به عنوان كارت اعتباري در برخي مغازه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. جنوبي استفاده مي شود

هاي سيستم حمل و نقل استفاده مي شود و توسط موسسه اتوبوسراني نيز براي پرداخت  Upass كارت

  . سئول صادر مي شود

eB card : شركت eBارائه دهنده خدمات مالي و ركت در صدور سيستم كارت حمل ونقل، اولين ش

  . است) پول الكترونيكي(الكترونيكي مانند كارت حمل و نقل 
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