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 1389ارديبهشت ماه  18شنبه    17شماره 

 محفظه چيپ
 )بخش اول  ژاپن (تجربه كشورهاي ديگر 

 )شانزدهم قسمت ( همراه با كارت ملي هوشمند 

شماره 

 

 مقدمه •
محفظه چيپ •
تجربه كشورهاي ديگر  •
  اخبار •
همراه با كارت ملي هوشمند  •

   چيپ آن هوشمند كارت

باشد در اين شماره به انواع محفظه چيپ اشاره 

ژاپن در  كشور قسمت اول تجربه

خواهد آمد همچنين   دولت الكترونيك و كارت هوشمند

اخبار هفته و داستان همراه با كارت هوشمند نيز 

  . بخشهاي ديگر هفته نامه را تشكيل خواهند داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه 

كارت بخش مهمترين

باشد در اين شماره به انواع محفظه چيپ اشاره  مي

قسمت اول تجربه نيز شده و در ادامه

دولت الكترونيك و كارت هوشمند

اخبار هفته و داستان همراه با كارت هوشمند نيز 

بخشهاي ديگر هفته نامه را تشكيل خواهند داد
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از محفظه چيپ طراحي و اختراع شده است كه دسته بندي 
مهمترين انواع آنها در شكل زير نمايش داده شده است كه 
مستلزم عمليات پيچيده اليه كاري و تزريق در ساخت ماژول و 

، هيبريد ، و با رابط در كارتهاي غير تماسي (اتصاالت بين آنتن 
بنابراين فرآيند پذيري جنس به كار رفته . و چيپ مي باشد

 .در ساخت بدنه كارت داراي اهميت ويژه اي مي باشد
 :در جدول زير انواع مختلف از محفظه چيپ ليست شده است

Conection  
١
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Chip Modules( 
چيپ . طبيعتا مهمترين بخش يك كارت هوشمند چيپ مي باشد

شكننده مي باشد كه نصب آن روي كارت به 
در واقع به . سادگي لمينيت كردن يك نوار مغناطيسي نمي باشد

نوعي محفظه براي محافظت آن در مقابل تنشهاي وارده روزمره 
عالوه بر محافظت در شرايط . 

   1اتصال    هشت  چيپ در كارتهاي تماسي به شش تا 
طيف وسيعي . نياز دارد  اطالعات

از محفظه چيپ طراحي و اختراع شده است كه دسته بندي 
مهمترين انواع آنها در شكل زير نمايش داده شده است كه 
مستلزم عمليات پيچيده اليه كاري و تزريق در ساخت ماژول و 

اتصاالت بين آنتن 
و چيپ مي باشد) دوگانه

در ساخت بدنه كارت داراي اهميت ويژه اي مي باشد
در جدول زير انواع مختلف از محفظه چيپ ليست شده است

 :محفظه هاي چيپ در انواع مختلف مشاهده مي شود در اشكال زيرنمايي از سطح مقطع 

↑TAB  

 محفظه چيپ 

 

سازمان ثبت احوال كشور ـ  معاونت آمار و انفورماتيك                       

هفته نامه داخلي كارت ملي هوشمند                                                               

2 

 

 

 

 

Chip Modules(محفظه چيپ 

طبيعتا مهمترين بخش يك كارت هوشمند چيپ مي باشد
شكننده مي باشد كه نصب آن روي كارت به يك بخش بسيار 

سادگي لمينيت كردن يك نوار مغناطيسي نمي باشد
نوعي محفظه براي محافظت آن در مقابل تنشهاي وارده روزمره 

. در طول عمر كارت نياز است
چيپ در كارتهاي تماسي به شش تا  ،محيطي
اطالعات تبادل  و  انرژي  تامين    جهت
 

 

 

 

 

 
 
 

در اشكال زيرنمايي از سطح مقطع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محفظه چيپ   
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                                                                       ↑Lead frame   
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on-chip                                                                        

Chip on surface                                                  

 نماز

 تو شيطان وگرنه شو آن آماده

 كن شتاب كردى خيرى] كار

 

 بر را آن غير و شام مثل چيزى

 گويى رسيد، مى نماز وقت 

 . شناختند نمى 

 آن، انداختن خير تأ به نسبت
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  ↑Chip on surface 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمازاهميت 

 : آله و عليه هللا صلي پيامبر

آماده رسيد، نمازت وقت هرگاه! على اى

كار[ قصد هرگاه و كند مى سرگرم را

 .دارد مى باز آن از را تو شيطان وگرنه

 : السالم عليه على امام

چيزى آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول

 كه هنگامى و داشتند نمى مقدم نماز

را دوستان و خانه اهل از يك هيچ كه

 :السالم عليه صادق امام

نسبت وقت اول در نماز خواندن فضيلت

 .دنياست بر آخرت فضيلت مثل
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 هوشمندملي تجربه كشورهاي ديگر در دولت الكترونيك و كارت 

ژاپن حكومت . شايد به همين دليل باشد كه اين كشور به سرزمين آفتاب مشهور است

در قرن نوزدهم ميالدي، . ه استاند قرار داشت

از وقايع جنگ جهاني دوم، ژاپن توسط آمريكا اشغال شد و فرهنگ و 

وزير و ديگر اعضاي  قدرت به دست نخست "حكومت ژاپن، سلطنتي مشروطه است كه در آن قدرت امپراطور بسيار محدود است و عمال

يلي محدودي است و اكثر جزاير و خاك آن كوهستاني و آتشفشاني است كه با 

هاي پيشرفته، ژاپن به عنوان يكي از پيشگامان عمده در صنعت و 

 .هاي پدرساالري هستند و ژاپني ها خانواده

 در سال واحد

127.967 

377873 

4.379.624 

34224.7 

 نفر ميليون

 كيلومتر مربع

 در كيلومتر مربع

 ميليون دالر

 دالر

 درصد

 درصد

 درصد

2007 

- 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

براي . دليل سطح پايين استقبال با موفقيت همراه نبوده است

 .، امضاي ديجيتال و همچنين مسئله بيومتريك مطرح است

٢٠٠�٢٠٠٧

در آمد ناخالص ملي

درآمد سرانه ناخالص ملي
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تجربه كشورهاي ديگر در دولت الكترونيك و كارت 

 )بخش اول (  ژاپنژاپن

شايد به همين دليل باشد كه اين كشور به سرزمين آفتاب مشهور استد، ترين بخش خاور دور در آسيا قرار دار

اند قرار داشت ها كه سربازان گارد امپراطوري بوده اي تحت تسلط سامورايي

از وقايع جنگ جهاني دوم، ژاپن توسط آمريكا اشغال شد و فرهنگ و  بعد. اصالحاتي در ساختار اداري، حكومتي و نظامي ژاپن صورت گرفت

 .اقتصاد اين كشور دستخوش تغيير شد

حكومت ژاپن، سلطنتي مشروطه است كه در آن قدرت امپراطور بسيار محدود است و عمال

يلي محدودي است و اكثر جزاير و خاك آن كوهستاني و آتشفشاني است كه با اين كشور داراي منابع طبيعي خ

هاي پيشرفته، ژاپن به عنوان يكي از پيشگامان عمده در صنعت و  گذاري گسترده در فناوري هاي دولت در بخش صنعت و نيز سرمايه

 .عمده درآمدهاي اقتصادي ژاپن صادرات است. 

و ژاپني ها خانواده.كنند نكته قابل توجه اينكه در ژاپن، رسوم و سنن بسيار مهم هستند و به آساني تغيير نمي

 اندازه شاخص

 جمعيت

 مساحت

 تراكم جمعيت

 درآمد ناخالص  ملّي

 در آمد سرانه ناخالص ملّي

 ضريب نفوذ تلفن

 ضريب نفوذ اينترنت

 جمعيت شهري

127.967

377873

338.7 

4.379.624

34224.7

123.9 

68.9 

66.3 

دليل سطح پايين استقبال با موفقيت همراه نبوده استمطرح شده است، اما ظاهرا به  2000طرح كارت هوشمند در ژاپن از قبل از سال 

، امضاي ديجيتال و همچنين مسئله بيومتريك مطرح استPKI) ( زير ساخت كليد عمومي هاي كارت شناسايي ملي هوشمند ژاپن، پرونده

٠

�٠٠

١٠٠٠

١�٠٠

٢٠٠٠

٢�٠٠

٣٠٠٠

٣�٠٠

�٠٠٠

��٠٠

�٠٠٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٧

ضريب نفوذ اينترنت

ضريب نفوذ تلفن
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تجربه كشورهاي ديگر در دولت الكترونيك و كارت 

 ژاپن -5

 وضعيت عمومي -5-1

ترين بخش خاور دور در آسيا قرار دار در شرقي ژاپن

اي تحت تسلط سامورايي امپراطوري دارد، و در دوره

اصالحاتي در ساختار اداري، حكومتي و نظامي ژاپن صورت گرفت

اقتصاد اين كشور دستخوش تغيير شد

حكومت ژاپن، سلطنتي مشروطه است كه در آن قدرت امپراطور بسيار محدود است و عمال

اين كشور داراي منابع طبيعي خ. منتخب شورا قرار دارد

هاي دولت در بخش صنعت و نيز سرمايه همكاري

. تكنولوژي دنيا شناخته شده است

نكته قابل توجه اينكه در ژاپن، رسوم و سنن بسيار مهم هستند و به آساني تغيير نمي

 

 

  

 

 

 

 

طرح كارت هوشمند در ژاپن از قبل از سال 

كارت شناسايي ملي هوشمند ژاپن، پرونده

٠
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 استراتژي دولت الكترونيك -5-2

 :سياست درجه بندي شده در اين استراتژي مشخص شده بود 5

 ICTترويج تغيير مديريت در استفاده وسيع از  •

 پيشرفته در سطح كالس جهاني ICTشبكه  •

 آموزش و منابع انساني •

 تجارت الكترونيكي •

 امنيت و پايداري شبكه •

براي . اولويت ويژه در تحقق دولت الكترونيك، ارائه حداكثر تسهيالت براي شهروندان و همچنين ساده كردن عمليات مديريت بوده است

هاي مناسب  كش شد كه قواعد اصلي طرح و همينطور خط تدوين 2003اي براي ساخت دولت الكترونيك در سال  انجام اين موارد، برنامه

 .رفت طرح دولت الكترونيك تعيين شدگيري پيش براي اندازه

 :توان در سه مورد زير بيان كرد اهداف اين برنامه را مي

   .ارائه خدمات و اطالعات به صورت يك پورتال كاربرپسند در اينترنت: ارائه خدمات بهتر به عموم -1

برداشته شود، و  )آنالين( خطبر اين نكته ضروري است كه موانع قانوني و ديگر موانع براي رسيدن به خدمات مديريتي  

 .شود تقويت )آنالين( برخطهاي  گيري امنيت براي تراكنش اندازه

هاي جاري براي  بازبيني موثر براي سريع و ساده كردن و بروندهي عمليات و سيستم: ها هاي بنگاه ها و سيستم نوسازي روال -2

 .هايي مثل پرسنل و پرداخت در محدوده 1دولتي هاي درون حل راه

ها، عالوه بر  هاي ياري دهنده در وزارتخانه CIOهاي خارجي به عنوان  استخدام تجربه: توسعه زيرساخت براي دولت الكترونيك -3

 .هاي فني الزم توسعه زيرساخت

حقق جامعه ها در ت همچنين آن. هاي پيشرفته بايد تحت لواي طرح دولت الكترونيك حركت كنند ها اعتقاد دارند كه براي ساخت برنامه ژاپني

 .شناسند اطالعاتي امن و راحت، كارت هوشمند را به عنوان يك دستگاه كليدي براي امنيت مي

 :بيان كردتوان به صورت زير  مي ،اهداف اصلي دولت الكترونيك از ديدگاه تغيير مديريت در ژاپن را

 ها ارائه تسهيالت به شهروندان و بنگاه •

 هاي دولتي به عموم شفافيت فعاليت •

 پذيري بيشتر مديريت با هماهنگي و انعطاف •

 ساده و موثر و كارآمدكردن دولت •

 هاي پايگاه داده و مانند آن ترويج اشتراك اطالعات با استفاده از سيستم •

 ترويج كار بدون كاغذ •

آن بستر، قادر باشد كار خود را آغاز هايي است كه دولت الكترونيك بر مبناي  براي ايجاد ساختار دولت الكترونيك ابتدا نياز به توسعه زيرساخت

 ،  LANهاي  عنوان مثال زيرساخت فناوري اطالعات مثل شبكه به بلكه شود،  ها فقط به زيرساخت فني خالصه نمي طبعا اين زيرساخت. كند

                                                           
١
cross-government 



 

 سازمان ثبت احوال كشور ـ  معاونت آمار و انفورماتيك                       

 1389جدهم ارديبهشت ماه شنبه ه   17شماره هفته نامه داخلي كارت ملي هوشمند                                                               

6 

 

WAN هاي فني مورد نياز براي توسعه دولت  ترين زيرساخت و كامپيوترهاي شخصي و همچنين افزايش كيفيت امنيت اطالعات از اصلي

 :اند كند در زير ليست شده هايي كه ژاپن براي تحقق دولت الكترونيكي دنبال مي فعاليت .الكترونيك هستند

 مركزيهاي محلي و  ديجيتال كردن مديريت عمومي در دولت •

 ديجيتال كردن خدمات عمومي به بخش خصوصي •

 انتشار و ترويج استفاده از اطالعات مديريتي توسط اينترنت •

 هاي محلي پشتيباني از دولت •

 ها تغيير مقررات و سيستم •

 هاي تامين و تهيه  بازبيني روش •

 تغيير كارهاي مديريتي براي بدون كاغذ كردن •

 هاي مديريتي ديجيتالي اطالعات در ارگانجمع آوري، انتقال، اشتراك و پردازش  •

 افزايش دانش فناوري اطالعات در ادارات دولتي •

 توانايي مديريت ريسك دولت •

در نظر  2007اهداف كوتاه مدت كه براي تحقق تا سال . سازي دولت الكترونيك اهداف كوتاه مدت و ميان مدتي تعريف شده است براي پياده

اهداف ميان مدت نيز كه . هاي مديريت در بخش عمومي است ي اجتماعي با تغيير ساختار و كاهش هزينهها گرفته شده است، كاهش هزينه

، طراحي عالي براي اند، حركت به سمت جامعه هوشمند وعده داده شده، و تحقق موسسات شفاف و ساده تعيين شده 2010براي تحقق تا سال 

 .باشد ها مي دولت مركزي، و در اختيار قرار دادن اختصاصي اطالعات پرسنل به خود آن هاي كامپيوتري مورد استفاده در بهينه كردن سيستم

به . توان به وجود اعتماد مردم نسبت به ارائه كنندگان خدمات اشاره كرد از جمله مي. مسايل كليدي مهمي در اقبال عمومي طرح نقش دارند

 .لي استهاي انجام شده از مسايل اص همين دليل شفاف سازي فعاليت

 .باشد منابع انساني مي آموزشيكي از مواردي كه ژاپن براي استراتژي ژاپن الكترونيكي در نظر دارد، 

هاي كامپيوتري موجود و  يكي از اين مشكالت، قديمي بودن سيستم. ها در تحقق دولت الكترونيك وجود دارد مشكالت مختلفي براي ژاپني

هايي كه بايد در زمينه تحقق دولت الكترونيك در ژاپن برداشته شود، جايگزيني  ابراين يكي از گامبن. هاست عدم انعطاف پذيري اين سيستم

CIOبه همين منظور يك كميته . هاي مناسب است ها با سيستم اين سيستم
تشكيل شده تا اين كار را پيگيري كند و فرآيند جايگزيني را  2

 .آغاز كند

يكي از اين مشكالت احتمالي مسئله عدم آمادگي . هاي دولت الكترونيك، با چندين مشكل مواجه است سازي طرح ژاپن در امر پياده

هاي مديريتي دولتي  كند، منصب ها را تهديد مي مسئله ديگري كه اين پروژه. كنندگان خدمات براي رويارويي با دولت الكترونيك است ارائه

ندارند و اين به اين معني است كه تفاوت قيمت و خدمات مناسب يا نامناسب براي اين مديران قابل  ICTنشي راجع به سطح باالست كه دا

 .بيان نيست

 
 

                                                           

Information Officer 
٢Chief   

 : منبع
 مستندات مشاورين پروژه
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 يالملل نيب شگاهينما نيسوم و ستي

 و ها دانشگاه انيدانشجو
www.tibf و مراجعه 

 هزار  200 اي  100  معادل
 مراجعه با سپس و نموده

 يا ارانهي يكيالكترون

 از پس و است شگاهينما يبرگزار اميا يط كارتها ن

 سامانه شناسنامه ساختمان در قالب كارت هوشمند
اندازي  امسال براي نخستين بار در كشور بررسي پيشنهاد راه

كار  ستورشناسنامه ساختمان در قالب كارت هوشمند در د

 .قرار دارداصفهان  شهرداري  معماري  و  شهرسازي

 با: گفت ،شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانمسعود نريماني، معاون 
هاي اين حوزه، مكانيزه كردن امور شهرسازي از  توجه به حجم فعاليت
وي با بيان اين كه . ساختماني ضروري است جمله صدور پروانه

هاي معاونت  اولويت برنامه هاي شهر و شهرداري الكترونيكي در
است،  شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در سال جاري قرار گرفته

تاكنون در اين زمينه اقدامات شاياني انجام شده و اميد است 
وي از پيشنهاد . هاي موثري برداشته شود جاري نيز گام
داد و  ساختمان درقالب كارت هوشمند خبر اندازي سامانه شناسنامه

پروانه به صورت  ا عملياتي كردن اين ايده خروجي صدور
شود، همچنين  شناسنامه ساختمان و در قالب كارت هوشمند عرضه مي

اين امر نياز به طي كردن مراحل قانوني دارد تا خدمات 
وي با اشاره به اين كه سامانه . دهيم الكترونيكي به شهروندان ارائه

خودروها است، بيان  دور كارت سوختكارت هوشمند ساختمان شبيه ص
كه اين  تكنولوژي اين سامانه در كشور ما وجود دارد؛ لذا اميدواريم

 هاي روز دنيا و كيفيت بااليي به مرحله اجرا ايده با بكارگيري از فناوري

با استفاده از اين بستر مراجعات مردم، تعداد : نريماني ادامه داد
يابد و در جهت  و تخلفات به راحتي كاهش مي ميزان خطاها

كيفي توسعه خدمات الكترونيكي گام مهمي  تكريم ارباب رجوع با ارتقا
الكترونيكي از جمله مباحثي  ايجاد شهر: وي خاطرنشان كرد

 .است كه در شهرداري اصفهان به طور جدي در دست پيگيري است
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يب از انيدانشجو كتاب ديخر يبرا ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 .كند يم عرضه كتاب ديخر يا ارانهي 

دانشجو آمده، بعمل يها يهماهنگ يط ران،يا صادرات بانك از 
 www.tibf   net . تيسا به ابتدا يجار سال ماه بهشتيارد  23 تا 11   خ

معادل كه را خود السهم حق و اقدام يالير بخش در كتاب يا ارانهي 
نموده پرداخت سامانه قيطر از و شتاب شبكه عضو يكارتها لهيوس

الكترون كارت اخذ به نسبت ت،يهو ازاحراز پس شگاه،ينما يبرگزار درمحل
 .كنند اقدام دارد، الير

نيا اعتبار و بوده تهران كتاب يالملل نيب شگاهينما نيسوم و ستيب 
 .ماند خواهد يباق كارت در شخص توسط 

 استان 6 در رانندگان شناسايي

 اينكه بيان با ، پانا اقتصادي خبرنگار
 فرماندهي همكاري و توافق با رانندگان

 : اظهارداشت شود،

 فارس، استانهاي در همزمان رانندگان
 برنامه معاون. شود مي آغاز فردا از
 براي موجود نواقص رفع اهميت به
 كارت درصدور تسريع ضرورت بر 
 و كرد تاكيد ها استان برخي سوي 

 اي جاده ناوگان اي حرفه رانندگان
 هنگام در رانندگان دقيق شناسايي

 400 از بيش اينكه بيان با وي. شود
 فعاليت به مشغول كشور اي جاده ناوگان

 ساالنه استانداردها و ايمني ارتقاي 
 .دهد كاهش چشمگيري

سامانه شناسنامه ساختمان در قالب كارت هوشمند
امسال براي نخستين بار در كشور بررسي پيشنهاد راه

شناسنامه ساختمان در قالب كارت هوشمند در د سامانه

شهرسازي معاونت 

 

مسعود نريماني، معاون 
توجه به حجم فعاليت
جمله صدور پروانه

هاي شهر و شهرداري الكترونيكي در برنامه
شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در سال جاري قرار گرفته

تاكنون در اين زمينه اقدامات شاياني انجام شده و اميد است : اظهار كرد
جاري نيز گام در سال

اندازي سامانه شناسنامه راه
ا عملياتي كردن اين ايده خروجي صدورب: افزود

شناسنامه ساختمان و در قالب كارت هوشمند عرضه مي
اين امر نياز به طي كردن مراحل قانوني دارد تا خدمات  اجراي

الكترونيكي به شهروندان ارائه
كارت هوشمند ساختمان شبيه ص

تكنولوژي اين سامانه در كشور ما وجود دارد؛ لذا اميدواريم: كرد
ايده با بكارگيري از فناوري

نريماني ادامه داد. درآيد
ميزان خطاها سفرها،

تكريم ارباب رجوع با ارتقا
وي خاطرنشان كرد. برداريم

است كه در شهرداري اصفهان به طور جدي در دست پيگيري است
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وزارت يهمكار با رانيا صادرات بانك 

 يكيالكترون كارت تهران كتاب

 رنايا يفرهنگ خبرنگار گزارش به
خيتار از توانند يم يعال مراكزآموزش

 يكيالكترون كارت نام ثبت به نسبت
وس به و ينترنتيا صورت به است، الير
درمحل مستقر صادرات بانك يها باجه به
ر هزار 400   اي 200   معادل يارزش كه

 در كتاب ديخر ژهيو مذكور يكارتها
يپرداخت مبلغ تنها اعتبار، زمان اتمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسايي هوشمند كارت صدور آغاز

خبرنگار با وگو گفت در اف رحيم كامران
رانندگان هوشمند كارت سامانه طرح
شود، مي اجرا كشور استان 6در راه پليس

رانندگان هوشمند كارت صدور طرح
از ديگر استان 3 و تهران  ،همدان
به به اشاره با راهداري سازمان ريزي
 بزرگ طرح اين اجراي در تسهيل
 از ناوگان اين و رانندگان هوشمند
رانندگان براي هوشمند صدوركارت :افزود
شناسايي و اي جاده تلفات كاهش موجب
شود مي آنها با تر دقيق برخورد و تخلف
ناوگان در رسمي طور به راننده هزار

 : كرد اضافه هستند،

 با بايد برنامه طبق راهداري سازمان
چشمگيري طور به را اي جاده تلفات آمار

 



 

 سازمان ثبت احوال كشور ـ  معاونت آمار و انفورماتيك                       

 1389جدهم ارديبهشت ماه شنبه ه   17شماره هفته نامه داخلي كارت ملي هوشمند                                                               

8 

 ) قسمت شانزدهم ( همراه با كارت ملي هوشمند

پياده و  پدربزرگ بحث امنيت در هر كار، چيزيه كه شما هميشه از اون استقبال كرديد و اينبار حداكثر امنيت براي كارت شناسايي ملي هوشمند طراحي -
در اين روش متخصصين داخلي، مي تونن به كمك جديدترين ابزارهاي تكنولوژي در سطح دنيا، يه سيستم عامل رو بر روي تراشه انتخابي . سازي ميشه

 :ويژگيهاي بارز در اين روش ايناست كه براتون مي خونم. پياده سازي نمايند
 .داخل كشور تهيه شده و هيچگونه وابستگي به شركتهاي خارجي نخواهد داشت مربوط به سيستم عامل در) سورس كُد(كليه ي برنامه هاي �

 .به دليل بومي بودن سيستم عامل، مي توان حداكثر امنيت رو پيش بيني و تعبيه نمود �

در واقع كشور ديگر به تراشه . در صورت تحريم و عدم ارائه تراشه ي انتخابي، با صرف زمان اندك، مي توان آنرا بر روي تراشه ي ديگر پياده سازي نمود �
 .ساز خاص در سطح دنيا وابسته نخواهد بود

 :قرار داده مي شود مزاياي ذيل را دارد) رام(ماسك بومي در مرحله توليد تراشه، بر روي بخش اينكه به دليل  �

 .خواهد بودنسبت به ساير عناصر يك تراشه، هزينه ي توليد كارت بسيار كمتر ) رام(به دليل ارزان قيمت بودن  •

اساسأ در    همه ي تراشه ها اطالعات روي . به هيچ وجه نميتوان سيستم عامل را از روي تراشه خواند) رام(به دليل قرارگيري سيستم عامل بر روي  •
 .قابل خواندن نيست) رام(

فقط خواندني است كه بدليل فقط ) رام(را زي. ، سيستم عامل بارگذاري شده روي آن به هيچ وجه از بين نمي رود)رام(به دليل ويژگيهاي خاص  •
 .خواندني آن، از سرعت بهتري در مقايسه با ساير عناصر برخوردار است

برخوردار ) فلش مموري(و ) اييپرام(به شكلي است كه بدليل فقط خواندني بودن آن، از سرعت بهتري درمقايسه با ساير عناصر مانند ) رام(ماهيت  •
 .است

 :حظه فقط گوش ميكرد، دستش را روي زانويش گذاشت و تا خواستم كمكش كنم، دستم رو كنار زد و به سختي ايستاد در حالي كه مي گفتپدربزرگ كه تا اون ل

مصداق بارزش كشور عزيزمون كه با اتكاء به خدا و توانمنديهاي فرزندانش روي . از قديم گفتن دستت رو روي زانوي خودت بگذار و با يه يا علي بايست -
با فشردن بازوانم و چشم در چشم، آتش اميد رو شعله ور ساخت، چنان پاشيدن . كره خاكي ايستاده و پله هاي موفقيت رو يكي يكي پشت سر ميذاره اين

 :حافظ رو تغيير داد بنزين بر آتش، انفجار انرژي رو در وجودم لمس كردم و لحظه به لحظه با انگيزه تر از قبل به حرفهاي او جانِ دل دادم كه اينبار هم شعر

 ز مشكالت طريقت عنان متاب                                 كه مرد كارت نينديشد از نشيب و فراز             -

 :از تبحري كه پدربزرگ روي اشعار خواجه ي شيراز داره و با رعايت كردن وزن اون تغييرش ميده، تبسم رو لبانم نشست و افزودم

) گلوبال پليت فورم(و يا ) مولشن(يا ) جاوا(تحريم هاي سياسي، پياده سازي ماسك بومي مقدور نباشد، راهكار دوم استفاده از تراشه  در صورتيكه به دليل -
برنامه هوشمند را نيز در قالب يك ملي در اين روش بايد تراشه اي را كه حاوي يكي از سيستم عاملهاي فوق هستند را تهيه نمود و برنامه كارت . خواهد بود
در واقع برنامه ي اختصاصي مربوط به كشور ما، بايد به كمك ابزارهاي نرم . پياده سازي كرده و بر روي كارت مزبور بارگذاري نمود) جاوا  اَپلت(ثانويه 

انويه بر روي كارت بارگذاري افزاري مربوطه كه توسط شركت خارجي در اختيار قرار مي گيرد، پياده سازي و تست شود و نهايتأ به عنوان يك برنامه ي ث
 . گردد

چون آنطرف خط دوستم بود كه انواع تراشه هاي الكترونيكي بر روي كارت رو مي . همان موقع صداي تلفن، زنگ تفريحي شد براي دقايقي كه مدتش بسيار كوتاه بود
 :پرسيد و من كه گويي نافم با كارت ملي هوشمند گره كور خورده، گفتم

در مقابل سوالم كه درباره ي فرايند توليد كارت هوشمند مطلب جمع كرده يا نه؟ با . اشه غير تماسي، تراشه با واسطه دو گانه، تراشه مختلطتراشه تماسي، تر -
 :خونسردي جواب داد

 . اآلن هم دارم باهاش گپ مي زنم و هر چي سوال دارم ازش مي پرسم. تا اون رو دارم غم ندارم. يه دوستي دارم، كارش درسته -

 كي؟ -

 .اگه آينه دم دستت هست يه نگاه بهش بنداز -

 :من كه از شوخي بي مزه اش كفرم در اومده بود سرش فرياد زدم

 مگه خودت زانو نداري؟  -

 .تلفن رو قطع كردم

 .هر كسي بايد دستش رو بذاره روي زانوي خودش. بايد با استاد صحبت كنم. اينجوري نمي شه -

 .و رو كردم به پدربزرگ 

يه بار كه كمكش نكردم مي فهمه كه دستش رو بذاره روي زانوي خودش و . خسته شدم از بس دستش رو گرفتم. پسره به خودش زحمت نميده. مي بينين -
 .   بگه يا علي

 آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد                   سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد             :                   پدربزرگ جدي و با تعمق ابياتي رو بدون تغيير خواند

 . . . ادامه دارد                                                                                                                                                                                                                  
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