
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ::در این شماره بخوانید در این شماره بخوانید 

 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )بخش سوم ( جوهرها و روش هاي چاپ 

 .. . . . . . . . . . . . .  . . . . )بخش سوم  پاکستان (تجربه کشورهاي دیگر 

 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هفته اخبار

. . . . . . . . . .. . . . . . . .  )قسمت چهاردهم ( همراه با کارت ملی هوشمند 

  ::مقدمه مقدمه 

و  " چاپ روشهاي و جوهرها" مبحث سوم  بخش

 دولت در پاکستان کشور تجربه سوم بخش همچنین

و  آمد خواهد شماره در این هوشمند کارت و الکترونیک

نیز  هوشمند ملی کارت با همراه داستان و هفته اخبار

 .بخشهاي دیگر هفته نامه می باشند

        1515    شمارهشماره

13891389شنبه چهارم اردیبهشت ماه شنبه چهارم اردیبهشت ماه 
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 غیرتماسی  هاي  چاپ  گروه  )ب

 

  چاپ  )تونر(  پودر  با  مایع،  مرکب  جاي  به  که  فتوکپی  مانند( تونري  هاي  سیستم  جمله  از  است،  چاپ  متأخرتر  انواع  به  مربوط  اصطالح این

  الگوي  اساس  بر  مرکب  انتقال  و  ندارد  وجود  چاپی، سطح  و  کاغذ  روي  بر  مرکب  انتقال  براي  اي واسطه  یا  و  چاپ  فرم  آنها  در که  )کند  می

  :شوند می  تقسیم گروه  دو  به  کلی  طور  به  غیرتماسی  هاي  چاپ  .گیرد می  صورت  نظر  مورد  نقاط در  اي ویژه  روش  و  خاص

)تونري دیجیتال  هاي  چاپ  و  فتوکپی  مانند(  الکترواستاتیک.1

  1چاپ دیجیتال

يعدم نیاز به تهیه پلیت ، سیلندر و یا تور 

نصب سریع تجهیزات 

پایداري فرآیند 

جهت نیازهاي تجاري انعطاف پذیري باال 

 امکان تولیدات با تیراژ پایین و سفارشی(تنوع تولیدات( 

سرعت پایین 

محدودیت زمینه 

جوهرهاي متالیک ، (محدودیت رنگیOVI و(... 

مقاومت هاي پایین فیلم چاپ شده 

قیمت باال 

 

 ))الرج فرمت(ساختار بزرگ   چاپگرهاي و  پالترها  رومیزي،  جوهرافشان  پرینترهاي  مانند(  جوهرافشان.2

 

  ویژه  هاي چاپ

 

  .اجراست قابل  معدودي  مراکز  در  و  بوده  خود  خاص  هاي تکنیک  داراي  هولوگرافی مثال  براي  .دارند  ویژه  کاربردهاي  چاپ  هاي روش  بعضی

 )شود  می  نصب ... و  اعتباري  هاي کارت  و  محصوالت  بعضی  روي  هولوگرافی  برچسب(

  تمهیدات و  )لیزر  مانند(  شود  می  گرفته  کار به  نیز  دیگري  هاي تکنیک  شد،  گفته  چاپ هاي روش  مورد  در  چه  آن  بر  عالوه  هولوگرافی  چاپ  در

 مناسب نیست جا این  در  ها آن  ساختن  مطرح    که  آید  می  عمل  به  خاصی  فنی

  این  در  که است  گفتنی  .روند  می  کار به  نیز  ...)  و  اسناد  و  بهادار  اوراق  و  اسکناس چاپ  مثل(  امنیتی  هاي چاپ  در  اختصاصی  هاي تکنیک  بعضی

  .است  اختصاصی  هاي فن  و  فوت  بعضی  و  خاص  مصرفی  مواد  دارد،  تفاوت چه آن  .هستند  گفته پیش  هاي روش  همان  چاپ،  هاي روش  موارد،

 .)ددار  تفاوت دیگر  هاي برش  با  ها اسکناس  برش  سیستم  حتی  که  شویم  یادآور  باید  نمونه براي(

 

                                                          
Digital ١ 

 جوهرها و روش هاي چاپ

 )بخش سوم ( 

مزایا 

معایب
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  آن  چاپ و  سازي آماده  در  که  هایی تکنیک  و  شود  می  چاپ  آن  روي  که  )لنتیکوالر( پالستیکی  مواد  خاطر  به  نیز  لنتیکوالر  یا  بعدي سه  چاپ

 قبل  صفحات  در  که  است  چاپی  هاي روش  همان  ویژه،  هاي چاپ  انواع  در کار  اساس  هرحال  به. شود  می  قلمداد  اي ویژه  چاپ  شود،  می  رعایت

  .هاست آن  اجراي هاي تکنیک  و  مواد  شود،  می  ها چاپ  این  ویژگی  موجب  چه آن  .شد  برشمرده

 

  خود  اختصاصی هاي دستگاه  با  زیرا  .شوند  می  قلمداد "  ویژه"  نوعی  به  گیرد،  می  صورت مختلف  اشیاي  روي  که  هایی چاپ  از  بسیاري  واقع  در

  از  اما شود،  می  استفاده  شده  شناخته  چاپ  هاي روش  همان  از  چه  اگر  ...  و  اسپري چاپ  یا  لیوان  روي  رنگ  چند  چاپ  براي  .هستند  اجرا  قابل

 .خورد  می  چشم  به  زیادي  هاي تفاوت  رول،  افست  یا  ورقی  افست  مانند معمولی  چاپ  هاي ماشین  با  جانبی،  تجهیزات  و  ماشین  طراحی  نظر
 .هستند  مطالعه  ابلق  مشخص  طور به  خاص، مورد  هر  در  ها تکنیک  و  مصرفی  مواد  و  تجهیزات  و  آالت ماشین  بنابراین

 

 

 مقایسه جوهر قابل مصرف

نوع جوهر

روش چاپ

UV پایه روغن آب پایه حاللی

عالی عالی عالی فلکسو

عالی عالی لترپرس

عالی عالی افست

عالی خوب سیلک اسکرین

خوب عالی گراور

خوب خوب دیجیتال

 

 )سازي آماده(  چاپ  از   پیش

 

  یا  ورك  آرت  تهیه  و  آرایی صفحه از  پس  که  عملیاتی  مجموعه  .دارند  چاپ  از  پیش  نام  به  اي مرحله چاپ،  مرحله  از  قبل  چاپی،  هاي روش  همه

  چاپ،  از  پیش  مرحله آخرین  .آیند  می  حساب  به   چاپ  از  پیش  گیرد،  می  صورت  چاپ  براي  کار  آن سازي آماده  منظور  به  طراحی،  اجراي  از  پس

  .است  )چاپ  براي  آماده  فرم  یا(  پلیت  تهیه
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  یا  چاپ  فرم  سازي آماده  به  خاص  معناي  در  و 

  را  خود  جاي  تدریج  به  امروزه  و  بوده خود  خاص

  افزارهاي نرم کمک  به  بندي،   فرم  و  روتوش  عکاسی،

 عملیات  و  فیلم  تولید  مرحله  و  گیرد می  صورت

  آماده  که  شوند می  مهیا  چاپ هاي فرم  یا  ها پلیت

 .رست پلیت  و  ستر ایمیج اسکنر،  :از  عبارتند

  .است  شده  حکاکی

  .است

  صورت به  ستر از ایمیج  استفاده  با  بعد.شد  می  انجام

(CTPشوند  می  انجام.  

 سازي کلیشه  یا  کلیشه  به  کامپیوتر  ستر، پلیت 

  این  خاطر  به  معموالً  دیجیتال  چاپ  و  غیرتماسی
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  شود می  شامل  نیز را  طراحی  و  حروفچینی  عملیات  خود  وسیع

  .شود می  اطالق  انجامد،

خاص  مصرفی  مواد  و  عملیات  مراحل،  داراي  سنتی  صورت  به  چاپی

.  

  :از  عبارتند ها روش  همه  در  معمولی  سازي ه

عکاسی،  عملیات  همه  دیجیتال،  سازي آماده در .کپی  و  بندي فرم

صورت  پلیت  به  کامپیوتر  هاي تمسیس توسط  پلیت  ظهور  و  شود می 

پلیت  آن،  پایان  در  باشد،  دیجیتال  صورت  به  چه  و  سنتی صورت

عبارتند  سازي آماده  مراکز  در  پرکاربرد  و  اصلی  دستگاه سه  .هستند

 چاپمختلف   هاي روش

  .است  زینک  آن  نهایی  محصول  که  افست  چاپ

  .است  مري فتوپلی  کلیشه  آن  نهایی  محصول  که  فلکسو  چاپ

حکاکی مسی  سیلندر  آن  نهایی  محصول  که  هلیوگراور  یا  گود  چاپ

است  )توري(  شابلون  آن  نهایی  محصول که  اسکرین سیلک  چاپ

انجام  )آنالوگ(  دستی  صورت به  ابتدا  در  سازي شابلون  و  سیلندرسازي

(CTP پلیت  به  کامپیوتر  هاي ستمسی  با  دیجیتال  تمام  صورت به

  یا  پلیت  به  کامپیوتر  ترتیب، به  چاپ  هاي روش  از  یک  هر

غیرتماسی  چاپ  هاي روش.شوند می  نامیده  دیجیتال  سازي شابلون  و 

  . است  شده حذف  آنها  در  چاپ  فرم  تهیه  و  سازي آماده    مراحل

      

کارت ملی هوشمندهفته نامه داخلی 

 

 

وسیع  معناي  در  "چاپ   از  پیش" 

انجامد، می  پلیت  تولید  به که  عملیاتی

چاپی  هاي روش همه  در  سازي آماده

 .دهد می  دیجیتال  سازي آماده  به
هآماد  مراحل  و  عملیات  ترین عمده

فرم  فیلماژ،  رنگ،  تفکیک  عکاسی، 

  انجام  کامپیوتر  در  چاپ  از  پیش

  .اند شده  حذف  فیلماژ  پیچیده

صورت  به  چه  سازي آماده  حال  هر  به

هستند  تکثیر  و  چاپ  ماشین  در  نصب

 

 

 

روشدر   سازي آماده  مراحل

 

چاپ  براي سازي آماده  لیتوگرافی؛

چاپ  براي سازي آماده  سازي؛ کلیشه

 

چاپ  براي  سازي آماده سیلندرسازي؛

چاپ  براي  سازي آماده  سازي؛ شابلون

سیلندرسازي سازي، کلیشه  لیتوگرافی،

به  امروزه  و  درآمدند  دیجیتال  نیمه

 

هر  براي  دیجیتال  خروجی  سیستم

  دیجیتال  سیلندرسازي  دیجیتال،

مراحل  هستند،  چاپ  فرم  از نیاز بی  که
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 هاي کاربري کارت ملّی هوشمند حوزه -4-4-1

  :کارت شناسایی ملی هوشمند پاکستان در چهار کاربرد زیر قابل استفاده است

حساب پس انداز 

حج 

هاي عمر و بهداشت بیمه 

پشتیبانی درآمد

 مالحظات امنیتی بصري -4-4-2

 :هاي خود ایجاد کند عبارت است از روي کارتهاي امنیتی که پاکستان قادر است  مشخصه

Security Lines 
Micro text

Micro lines

Guilloche

Rainbow

UV

Hologram with animated picture

٢D barcode

.نیستراجع به اینکه دقیقا کدامیک از موارد باال در کارت شناسایی ملی هوشمند پاکستان گنجانده شده است اطالعاتی در دسترس 

مالحظات امنیتی دیجیتالی -4-4-3

:باشد عالوه بر داشتن میکروپروسسور و واسط دوگانه، کارت شناسایی ملی هوشمند پاکستان داراي مالحظات امنیتی زیر نیز می

شماره شناسایی کارت 

نمونه اثر انگشت 

گواهینامه دیجیتال 

هاي امنیت فیزیکی مشخصه

 زیرساخت کلید عمومیتصدیق هویت با استفاده از

تصدیق هویت شهروند با استفاده از بیومتریک

تشخیص المثنی با استفاده از بیومتریک

 تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 )بخش سوم (  پاکستان
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اطالعات ذخیره شده -4-4-4

 :اطالعاتی که روي کارت ذخیره شده است شامل موارد زیر است

هاي شخصی داده

اثر انگشت

هاي تماس ضروري داده

تصویر صورت

 براي کارتهاي (ویزاهاي الکترونیکیOverseas(

هاي حساب پس انداز داده

هاي بیمه داده

براي کارتهاي (هاي مسافرتی  دادهOverseas(

هاي حج داده

هاي پشتیبانی درآمد داده 

 بندي پروژه کارت ملّی هوشمند زمان -4-5

 :توان به صورت زیر لیست کرد هوشمند را میهاي پاکستان در جهت راه اندازي سیستم کارت شناسایی  فعالیت

ثبت نام از شهروندان 

راه اندازي مرکز انبار داده 

راه اندازي مراکز ثبت نام گسترده به صورت ثابت و سیار در سراسر پاکستان 

ها تامین فناوري مورد نیاز براي صدور فیزیکی و دیجتالی کارت 

 ها سرویس -4-6

 18هر فرد حقیقی . شود قانونی پاکستان صادر می/، براي شهروندان معتبرNADRAمحصول  CNICکارتهاي شناسایی ملّی هوشمند 

 .تواند این کارت را دریافت کند سال به باال، که شهروند پاکستان باشد، می

بهبود کیفیت داده براي ارائه خدمات به شهروندان پاکستانی  جهتخود را  چندبیومتریکی مراکز ثبت نام تعاملی NADRA، 2001در نوامبر 

مرکز  365 تر و فراگیر پاکستان براي ثبت نام سریع . .شود هزار شهروند در روز در مراکز ثبت نام انجام می 40تا  30ثبت نام حدودا . دایر کرد

 .کنند توسعه داده است دانی که در مناطق دورافتاده زندگی میمرکز سیار ثبت نام براي ثبت شهرون 189ثابت براي شهروندان معمولی و ثبت 

 :باید مدارك زیر را به همراه داشته باشد) مراکز سیار/مراکز ثابت(براي تهیه کارت، هنگام مراجعه به مراکز ثبت نام  CNICمتقاضی 

 گواهینامه تولد 

NIC  قدیمی 
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 در صورتی که از ثبت نام ضروري استفاده شود،

. فنی داردکادر و  انمدیر شامل پرسنل 11.000

و در زمان کوتاهی انبار داده مرکزي، زیر ساخت شبکه و سیستم دریافت داده تعاملی را براي صدور 

 .در پاکستان به عهده این نهاد است

 

۱ Matriculation Certificate

 چهار که آن مگر نخواب!  فاطمه

 عمره و حج -4 کنی راضی خود

 چهار به! اللّه رسول یا:  گفتم ، شد 

 صلوات من از پیش پیامبران و من

 خواهند راضی تو از همه آنان ، کنی

 .اي داده انجام را

 : منبع

مستندات مشاورین پروژه
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٢  کنکور

 خویشاوندان خونی/1هاي افراد درجه 

 گواهی شهروندي از وزارت کشور

در صورتی که از ثبت نام ضروري استفاده شود،. روز بعد از ثبت نام است، این نوع ثبت نام معمولی است

 .شود روز تحویل داده می 

 هوشمند کارفرماي کارت ملّی

11.000حدود این نهاد . است NADRAسازي پروژه کارت ملّی هوشمند پاکستان 

و در زمان کوتاهی انبار داده مرکزي، زیر ساخت شبکه و سیستم دریافت داده تعاملی را براي صدور  هدایر شد

در پاکستان به عهده این نهاد است ITهاي مهم  انجام پروژه .ایجاد کرد CNICملّی کامپیوتري شده 

 

                                        

 جامع العملی دستور

 :فرمودند

فاطمه اي:  فرمود ، شد وارد من بر) ص( خدا رسول ، بودم گسترده را خواب

خود از را مؤمنین -3گردانی شفیعت را پیامبران  -2 کنی ختم را قرآن 

 تمام نمازش تا کردم صبر ، کرد نماز خواندن به شروع و فرمود را این

 !نیستم قادر آنها بر که حالی در

 : فرمود و کرد

من بر چون و اي، کرده ختم را قرآن که است این مثل بخوانی بار سه

کنی استغفار مؤمنین براي چون و بود خواهیم قیامت روز در تو کنندگان

را اي عمره و حج ،ُ اکبر اللّه و اللّه االَّ اله ال و للّه الحمد و اللّه سبحانَ

۱

کارت ملی هوشمندهفته نامه داخلی 

کنکورگواهینامه ثبت نام در

CNIC  هاي افراد درجه

گواهی شهروندي از وزارت کشور

روز بعد از ثبت نام است، این نوع ثبت نام معمولی است 30ها  زمان تحویل کارت

 15با پرداخت مبلغی پول کارت  

کارفرماي کارت ملّی -4-7

سازي پروژه کارت ملّی هوشمند پاکستان  مسئول پیاده

NADRA  دایر شد 2000در مارس

ملّی کامپیوتري شده  هاي شناسایی کارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

فرمودند) س(زهراحضرت 

خواب بستر که وقتی در

 -1 :دهی انجام را کار

این .آوري جا به را اي

در فرمودي امر مرا چیز

کرد تبسمی حضرت آن

سه را اللّه هو قل چون

کنندگان شفاعت ، فرستی

سبحانَ:  بگویی چون و شد
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 داد خبر

 و شود یم تمام ماه خرداد 

 از پس و يجار سال فجر

 است، دهیرس اتمام به قم استان

 اعتبارات به یبستگ طرح 

 اسناد کیالکترون ویآرش طرح ياجرا و یمل هوشمند کارت

 یعمران بودجه سهم درصد 50 محاسبه با اما است، افته

 با میکن یم ینیب شیپ و است اریاخت در طرح دو نیا ي برا

 . شود ل

 یابد می توسعه جاري سال در معافیت هوشمند

 همچنین و جدید سال در هوشمند معافیت کارت صدور

 هاي کارت به اند شده صادر دستی صورت به که معافیتی

  .است 89 سال در سازمان هاي برنامه

  گرید ماه دو از ران

 تلفن شماره با توانند یم يادار ساعات تمام در امالك،

: گفت ادامه در يخسرو .کنند گزارش را تخلفات و رندیبگ

 به را مسائل تمام و یمل تیامن هم و دارد یملک تیامن 

 يدارا امالك مشاوران تمام یستیبا رو نیا از دهد، یم

 نیا. کنند ثبت آن در را خود معامالت و شوند متصل 

 سازمان و یمل تیامن سیپل گذشته، هفته از: گفت ادامه

 و مجاز ریغ صورت به کشور سراسر در که را یامالک 

 تمام از نیهمچن ،يخسرو. بندند یم باشند، دائر کسب

 يبرا حتما خواست ندارند، کسب پروانه و کردند افتتاح

 پلمپ آنها یصنف واحد تا کنند مراجعه مربوطه هیاتحاد

 تقاضا کشور سراسر يها هیاتحاد تمام از: گفت انیپا 

 باشند داشته تیامن سیپل و اماکن با را الزم يهمکار مستمر

.شود حل يا شهیر صورت به مجوز بدون امالك مشاوران

ـ  معاونت آمار و انفورماتیک  سازمان ثبت احوال کشور

شماره   کارت ملی هوشمند
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................................................................................

خبر امسال فجر دهه در هوشمندملی  کارت شدن ییاجرا از کشور

 لیاوا هوشمند کارت مطالعات: کرد نشان خاطر ، یمل هوشمند کارت با 

فجر دهه تا تینها در و میکن آماده طرح نیا يافزار نرم از یبرخ يبرا را مناقصه

 . میکن ییاجرا کامال را یمل هوشمند کارت طرح قم 

استان در یمل هوشمند کارت لوتیپا شیپ طرح حاضر حال در که نیا ان

 نیا ياجرا اما است، سال پنج تا سه یمل هوشمند کارت ياجرا يبرا 

کارت ياجرا بخش در خصوص به سازمان بودجه توجه قابل رشد از ادامه 

افتهی اختصاص يجار سال در طرح دو نیا ياجرا يبرا تومان اردیلیم 19

برا اعتبار تومان اردیلیم 30 حدود مجموع در ابد،ی یم اختصاص یاستان احوال

لیتکم قم استان در آن لوتیپا برنامه و ها رساختیز و شده لیتکم یمل هوشمند

هوشمند کارت صدور

 سال در سازمان این هاي برنامه به اشاره

. داد خبر جاري سال در سربازي معافیت

 عنوان به امسال گذاري نام به اشاره با

 روند استمرار اساس این بر: کرد اظهار

 جاري سال طی مشموالن به خدمات  توسعه

 . است

صدور توسعه: داد ادامه وي

معافیتی هاي کارت تبدیل

برنامه جمله از هوشمند

 

رانیا سراسر در امالك هوشمند کارت صدور    :داد خبر کشور

 هوشمند کارت گرید ماه 2 تا: گفت کشور

 یملک اطالعات تمام و صادر کشور سراسر

 اطالع گاهیپا با گفتگو در ،يخسرو ی

 هوشمند کارت سامانه جادیا حال در 

 امالك و اموال هیکل به مربوط اطالعات

 نیا: افزود کشور امالك مشاوران هیاتحاد

 که کجا هر به کارت، نیا داشتن با ملک

 . کند مشاهده را خود امالك اطالعات

 اشاره امالك اسناد ثبت یده سامان ي

 دفاتر به که یمعامالت هیکل پس نیا از 

 امالك مشاوران هیاتحاد سامانه به آن 

 اجرا را مصوب نیا اند موظف کشور 

 هرگونه داشتن صورت در مردم: گفت 

امالك، مشاوران از تیشکا

یبگ تماس 77608640

 هم يریرهگ کد چون

م نشان شفاف صورت

 سامانه نیا به مجوز،

ادامه در مسئول مقام

 مشاوران هیکل اماکن،

کسب پروانه داشتن بدون

افتتاح مغازه که یکسان

اتحاد به پرونده، لیتشک

 در مسئول نیا .نشود

مستمر طور به شود یم

مشاوران يکشور مشکل تا

کارت ملی هوشمندهفته نامه داخلی 

................................................................................  اخبار هفتهاخبار هفته

کشور احوال ثبت سازمان سییر

 رابطه در یحیتوض درناظمی اردکانی

مناقصه اسناد بالفاصله میکن یم تالش

 استان در طرح نیا لوتیپا برنامه انیپا

انیب با کشور احوال ثبت سازمان سییر

 سازمان يبند زمان برنامه: کرد اضافه

 در يو. دارد اجرا يبرا شده ینیب شیپ

19 حاضر حال در: کرد انیب و داد خبر

احوال ثبت کل ادارات به که ها ياستاندار

هوشمند کارت طرح مطالعات اعتبار نیا

 

 

اشاره با ناجا عمومی وظیفه سازمان رئیس

معافیت هوشمند کارت صدور  توسعه از جدید

با ایسنا، با وگو گفت در کمند زاده سردار

اظهار مضاعف کار مضاعف، همت سال

توسعه و عمومی وظیفه سازمان تحولی

است گرفته قرار سازمان این کار دستور در

کشور امالك مشاوران هیاتحاد سیرئ

کشور امالك مشاوران هیاتحاد سیرئ

سراسر در امالك صاحبان يبرا امالك

یمصطف .شود یم ثبت آنها در افراد

 اکنون هم: گفت خبر شبکه یرسان

اطالعات گرید ماه 2 تا که میهست امالك

اتحاد سیرئ. ردیگ یم قرار آن در مردم

ملک صاحب که است آن منزله به کارت

اطالعات تواند یم آن قیطر از کند، مراجعه

يبرا دولت مصوب به مسئول مقام نیا

 دولت، دستور اساس بر: کرد حیتصر و

 ثبت دیبا شود، یم ارسال یرسم اسناد

 امالك مشاوران تمام و شود گزارش

 امالك مشاوران هیاتحاد سیرئ. کنند
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  ))  قسمت چهاردهمقسمت چهاردهم  ((  مندمندــــــــهمراه با کارت ملی هوشهمراه با کارت ملی هوش

در فکر . داشتیم بدون هیچ مقدمه اي رفت سراغش و آغازي شد براي جلسه دیگري که با وي این سر فصلی بود که استاد. سیستم عامل در کارت ملی هوشمند
دشت گفتارش به پدربزرگ بودم که دوستم با حرکت آرنجش مرا به خود آورد و مرا مثل کرم ابریشم از پیله ي فکر و خیال خارج کرد و شش دانگ حواسم رو در 

 :پرواز درآورد

، حافظه 3نی بدون تغییر ندحافظه فقط خوا 2قت ، حافظه مو1باشد، داراي پردازشگر ساختار یک کامپیوتر شخصی میتراشه کارت هوشمند کامأل شبیه -
ارتباط سریال، بدون سیم یا  و کانال ارتباطی با محیط بیرونی  EEPROM Memory Flash  /دائمی براي ذخیره اطالعات مانند دیسک سخت یا 

اساسی می باشد، این نقش در مورد تراشه لذا همانگونه که نقش سیستم عامل در عملکرد یک کامپیوتر شخصی بسیار حساس و . است USBاز طریق 
.شناخته میشوند و معموأل اطالعی از سازنده تراشه ارائه نمیگرددکارت در حدي است که بسیاري از محصوالت ارائه شده با نام سیستم عامل

مجاز رو می گیره، براي دقایقی ساکت شد غیرا سرعت وال دوستم مثل پلیسی که جلوي خودروي متخلف بئبا س. استاد گازش رو گرفته بود و یه تیک صحبت میکرد 
 : وظیفه ماسک چیه؟ و مجددأ شروع کرد به گاز دادن و پشت سر هم ادامه داد: انگار خیلی عجله داشت. و به ساعتش نیم نگاهی انداخت

امل کنترل عملکرد صحیح سخت افزار، این وظایف ش. وظیفه ماسک همانند یک سیستم عامل، مدیریت منابع سخت افزاري یک تراشه هوشمند است-
بطور کلی میتوان ادعا نمود که اهمیت ماسک در عملکرد یک . غیره می باشد ایجاد ارتباط با محیط خارجی، پردازش فرامین دریافتی، مدیریت امنیت و

لذا توجه به نوع ماسک مورد . می باشد ک آن ربوط به توانائی ماسکارائی یک تراشه م%  60تراشه هوشمند به نحوي با اهمیت است که شاید بیش از 
یک تراشه در صورت برخورداري از معماري پیشرفته امنیتی و ساختار مناسب تولید حتی . جدي است استفاده در کاربرد تراشه هاي هوشمند، بحث بسیار

.براي  کشورهاي صاحب تکنولوژي روز غیر قابل نفوذ می گردد

 : بال سر نخی می گشتممن که در کالف پیچیده بحث دن 

این امر به چه قیمتی میسره؟-

 :و او سر نخ رو به دستم داد

ل قطعأ بحث سخت افزار و وابستگی آن به تولید کنندگان جهانی در حیطه ي مسائل امنیتی بصورت انحصاري قابل طرح نمی باشه و الزم است مسائ-
کلیه کشورهاي استفاده کننده از کارتهاي . مختلف در این زمینه گواه این ادعاست الگوي کشورهاي. خاص امنیتی در سطح نرم افزار اعمال گردند

.اند و مسائل انحصاري را به سطح نرم افزار منتقل نموده اندافزارهاي عمومی جهان بهره گرفته  هوشمند از سخت

می  من بدون اعتنا به دوستم که خستگی چهره اش حکایت از طوالنی شدن مبحث داشت و چشم غره هایی که می رفت مثل قاصدکی رها شده در هواي بحث 
 : مانست

 .نرم افزار کاربردي می تونه به عنوان بخشی از نرم افزارماسک طراحی شه-

 : استاد با حالتی آمرانه

این کار روش بسیار انعطاف پذیري را ارائه میکند، زیرا . اجرا می شود EEPROMحی، نرم افزار کاربردي از روي حافظه بله، اما در روشهاي جدید طرا-
.نرم افزار می تواند بعد از ساخت تراشه روي آن نصب شود

به ) می فرمودید  بله استاد داشتید (با جمله ي من  صحبتهاي استاد با خسته نباشید دوستم که چون نهري روان جاري بود پشت سد مکثی که ایجاد شد متوقف شد و 
 : جریان خود ادامه داد

بر روي ساخت یک تراشه با نرم افزار ماسک سفارش دهنده بطور متوسط سه ماه طول میکشد در حالیکه نرم افزار کاربردي میتواند در عرض چند دقیقه -
. بحث امروز کمی طوالنی شد. خسته نباشید. شود بدون هیچ اطالعی به سازنده تراشه بارگذاري EEPROMحافظه 

هنوز پامون به بیرون از دفتر وي نرسیده بود، اعتراض تند دوستم . این آخرین جمله اي بود که پایان جلسه را اعالم می کرد، و ما پس از تشکر از او خداحافظی کردیم
:                                                                                                              طلب در باره ي کارت ملی هوشمند مشتاقتره و می گه گر چه اون از من هم براي شنیدن م. مرا به یاد پدر بزرگم انداخت

گر  نثار قدم کارت گرامی نکنم           گوهر جان به چه کار دگرم باز آید                                             -

 ادامه دارد                                                                                                                                                 
 نیره السادات حصاري                                                                                                                                           

                                                          
CPU ١  
RAM ٢ 

ROM ٣ 


