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 عنبيه ز اسکنا استفاده با هويت تشخيص

 

پلکها و  عنبيه بخش رنگي و قابل رویت چشم است، که در پشت

سومين ماه جنيني آغاز  عنبيه ازگيري  شکل .جلوي عدسي قرار دارد

این ساختار منحصر بفرد عنبيه  .یابد مي و تا هشت ماهگي ادامه

ل ژنتيکي بستگي ندارد و دهد و به عوام مي صورت تصادفي رخ به

گي دارند و در طول بست هاي عنبيه به عوامل ژنتيکي فقط رنگدانه

ميان  اي، عنبيه در حقيقت یک عضله دایره کنند، زمان تغيير مي

طرح پيچيده  622عدسي چشم و پوسته چشم است که از حدود 

تشکيل شده و آن را به یک عامل شناسایي  مانند چين، نوار و کمان

که همين امر عنبيه را  کند ال براي هر شخص تبدیل مي یکتا و ایده

تمهاي تعيين هویت تبدیل کرده سمهم در سي به عنوان یک عنصر

 .است

هاي ثبت مشخصات بيومتریک است  روشاسکن عنبيه یکي از 

استفاده  که هم اکنون از آن در بسياري از نقاط امنيتي در جهان

هاي  اي انجام شده چشم انسان از ویژگيه طبق تحقيق .شود مي

طوري که  بهرود  فرد و یکتاي او به شمار مي کامال منحصر به

 است که بسيار 91۰۱احتمال اشتباه سيستم در این روش یک در 

قابل توجه است، همچنين اسکن از عنبيه این امکان را براي سيستم 

در  نقطه از عنبيه بررسي و مقایسه شود، 611سازد تا  فراهم مي

نقطه را بررسي  ۰1تا  21انگشت حالي که شناسایي از طریق اثر

 .کند مي

 

 

 

که با زمان  ... هاي رفتاري مانند امضاء، دستخط و از بين ویژگي 

مربوط به الگوي عنبيه  باشند، خصوصيات تغيير و قابل تقليد مي

 .باشند مي پایدارتر 

 

 عنبيه استفاده از اسکن تاريخچه

هویت نخستين بار  استفاده از اسکن عنبيه براي شناخت و تشخيص

 .شکي به نام فرانک بارچ پشنهاد شدزتوسط چشم پ 9192در سال 

د و نظریه تخيلي باقي مان ها به عنوان یک موضع تا مدت اما این

ي جيمز باند این موضوع مطرح ها فيلمدر سري  91۱1تنها در دهه 

دو چشم پزشک دیگر به  91۱۰در سال .و به تصویر کشيده شد

مطرح کردند  هاي آران سفير و لئونارد فلوم مجددا این نظریه را نام

از استاد خود جان داگمن در دانشگاه هاروارد  91۱1و در سال 

  .الگوریتم شناسایي و تشخيص عنبيه را به وجود آورد استند تاخو

اختيار داگمن قرار گرفت توسط  ها که حقوق آن در این الگوریتم

محصوالت  ها و توليد شد و پایه سيستم "کنولوژیزآیریس ت "شرکت

از حدود یک دهه  سامانه بازشناسي عنبيه عمالً .گرفت کنوني قرار

پيش در کشورهاي امریکا، انگليس و کره جنوبي مورد استفاده قرار 

ها در دنيا از جمله  ر حال حاضر در بسياري از فرودگاهداست و گرفته 

  .شود امارات از اسکن عنبيه استفاده مي در
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 ها و معايب مزيت

هاي آن براي  از وضعيت رگي با اسکن شبکيه، طرح

این روش هم . آید به دست مي کتشخيص هویت بيومتری

هيچ تماس و مزاحمتي براي اشخاص ندارد و از یک 

هاي بيومتریک  مکانيزم نوري براي به دست آمدن ویژگي

ها در شبکيه چشم انسان با باال  وضعيت رگ. برد بهره مي

کند و در طبيعت  رفتن سن و بيماري هم تغيير نمي

هاي  گزینه بنابراین، این روش یکي از بهترین. یکتاست

 .هاي تشخيص هویت است براي استفاده در سيستم

در اکثر مواقع عنبيه چشم افراد پس از انجام عمل جراحي 

توانند از  حتي افراد نابينا نيز مي. ماند نيز بدون تغيير باقي مي

این روش استفاده کنند، البته تا زماني که چشم آنها عنبيه 

زهاي تماسي هيچ کدام استفاده از عينک یا لن. داشته باشد

کنند و سبب  بر روال کار تشخيص، اختالل ایجاد نمي

 .شوند تشخيص نادرست نمي

روش شناسایي از روي شبکيه تقریباً بدون خطاست و ميزان 

از سوي دیگر پایين بودن . خطاي آن بسيار جزیي است

شود که فشار  هاي مورد استفاده در آن باعث مي حجم داده

چه از نظر نگهداري و چه از نظر زیادي به سيستم 

اما این روش براي کاربران . کندها وارد ن سازي داده ذخيره

 .هایي دارد مزاحمت

 

خود را در فاصله  سر ،باید براي تصویربرداري افرادبراي نمونه، 

 .مشخصي از دوربين نگه دارند و براي مدتي هيچ حرکتي نکنند

او باعث  به علت نزدیکي زیاد لنز با چشم کنندهاستفاده حالت این 

بر خالف . کاهد ه و از ميزان همکاري او ميشدناراحتي فرد 

ميزان  کيفيت بستگي مستقيم بادر اینجا  هاي دیگر روش

همچنين داشتن عينک در این سيستم . همکاري شخص دارد

توان به پيچيدگي تجهيزات  از دیگر اشکاالت آن مي. مجاز نيست

 .کرد گران بودن آنها اشاره  الزم و در نتيجه

 

 سامانه کار طرز

عنبيه شخص مورد نظر از طریق نور  ابتدا ازاین سامانه در 

 مادون قرمز تصویر برداري شده و سپس با انجام عمليات

 .شود تشخيص داده مي ، پردازشي بر روي آن هویت شخص
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 .رسد اگر چه زماني طوالني بر او بگذرد دهد و عاقبت به پيروزي مي شخص صبور پيروزي را از دست نمي(: ع)امام علي

 

 

 

 

دیجيتالي براي شناسایي  CCDاسکن عنبيه از یک دوربين 

ین نوع اسکن از نور مرئي و در ا. کند نقوش عنبيه استفاده مي

 .شود برداري استفاده مي به فروسرخ براي عکس نزدیک

هاي مخصوص این نوع اسکن داراي کنتراست بسيار  دوربين

در  .سازند ا آسان ميباالیي هستند که شناسایي نقوش عنبيه ر

معرض نور فروسرخ نقوش عنبيه به هر رنگي که باشد، به 

شود، که  صورت سياه و سفيد با کنتراست بسيار باال نمایان مي

همين امر شناسایي و اسکن این بخش از چشم را بسيار آسان 

 .سازد مي

اسکنرهاي عنبيه اکثراً داراي قابليت فوکوس هستند و فقط 

لحظه به درون یک د مورد نظر براي چند کافي است که فر

 زنده تشخيص براي عنبيه اسکن سامانه .دریچه نگاه کند

 تغييرات از کند مي برداري تصویر آن از که عنبيه بافت بودن

 منظور به ندک يم استفاده نور برابر در مردمک اندازه نوسان و

 سامانه عنبيه، بافت از مناسب کيفيت با و خوب برداري تصویر

 پيکسل ۰1 حداقل عنبيه شعاع راستاي در باید برداري تصویر

تا  9فاصله چشم تا اسکنر معموالً باید بين . کند برداري نمونه

هاي زیر را از  در زمان اسکن، دستگاه بخش. اینچ باشد 91

حدفاصل حدقه و  ، مرکز حدقه) :کند یکدیگر شناسایي مي

 (موژه و ابرو ، عنبيه

ها نقوش داخل عنبيه را شناسایي  بخشسپس اسکنر از این 

هاي بدست آمده این نقوش را  کند و با توجه به سایه رنگ مي

 . کند ل پردازش و ذخيره تبدیل ميبه دیتاي قاب

 

 

 

حقيقت نشانه کليدي وجود دارد که در  611در اسکن عنبيه بيش از 

 .يه هستندبنعتصادفي از نقوش  هاي نمونه

 از ویژگي استخراج براي گوناگون تصویر پردازش هاي روش از

 تصویر و ودش مي استفاده عنبيه تصاویر فرد به منحصر خصوصيات

 اعمال نتيجه کد بيومتریک .کند مي تبدیل بيومتریک کد یک به را

 از آمده دست به کدهاي .است تصویر به ریاضي عملگرهاي

 ذخيره سامانه داده پایگاه در استخراج از پس تصاویر مختلف

 شود هویت تشخيص در سامانه بخواهد شخصي وقتي و شوند مي

 کد این سپس و ودش مي استخراج او عنبيه تصویر از کدي ابتدا

 این در. رددگ مي  مقایسه داده پایگاه در موجود کدهاي باسایر

 کد با را تفاوت کمترین که گردد مي کدي دنبال به سامانه مرحله

ازحد  شده یافته کد فاصله اگر دارد، شخص از آمده دست به

 این غير در و شود مي داده هویت تشخيص فرد بود کمتر اي آستانه

 .شود نمي داده تشخيص صورت

 و سخت بسيار مجازي صورت به سازي دوباره براي عنبيه بافت

 دیگري شخص عنبيه هویت از بخواهد که شخصي و است پيچيده

 آن عنبيه بافت اینکه جز اي چاره کند استفاده قانوني طورغير به

 .ندارد باشد داشته اختيار در زنده طور به را شخص

 مستندات پروژه و اينترنت: منبع
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 .دوست هرکسي عقل اوست و دشمن هر کس ناداني اوست (:ع)امام رضا

 کارت از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار

 يکيالکترون ييشناسا

 

 بري مبن رلندیا دولت تیمورأم براساس 6119در سال 

 ارائه خدمات ي جانبه همه تيفيک و رساختیز ي توسعه»

 و مختلفي کارها و کسب در انیمشتر و افراد به شده

ي ها بخش به کمک به منظوري دولت خدمات ي توسعه

 دریي ها برنامه ،«اهداف نیا بهي ابيدستي براي دولت مختلف

 نیا .شدي طراحي عمومي خدماتي ها کارت ي توسعهي راستا

 خدمات به منظور گریدي ها کارت ي ارائهي برایي مبنا کارت

 .بودي اجتماع رفاه کارت مانند تر متنوع

 چارچوب و هاداستاندار نیتدو به منظور يمتخصص گروه 

. شد گرفته نظر در پروژه، منفعت و نهیهز ،کارتي برا الزم

 گرفتن ارياخت در امکان کارت، از استفاده و صدور رشد با

 تیهو احراز بحث و شد شتريب انتظار موردي دولت خدمات

 افراد،ي برا راستا، نيهم در. یافتي شتريب تياهم کاربران

 خدمات ي ارائه در که شد گرفته نظر دري فرد به منحصر کد

 در کد نیا. کرد ي ميادیز کمک شهروندان و انیمشتر به

 .شدي معرف 911۱ سال

 

 خدمات افتیدر جهت نام ثبتي برا فرد ب،يترت نیا به

ي برا. باشد داشته عبور رمز وي کاربر نام باید ،يکيالکترون

 دیبا شخص ،يکيالکترون خدمات بهي دسترس در تیسا از استفاده

 قیطر از آن تیهو احراز که کند وارد را خودي شخص اطالعات

PSI، بهي ساز فعال کد ت،يموفق صورت در. شود يم انجام 

  .شود يم ارسال کننده نام ثبت آدرس

 

 الکترونيکي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 براساس ایرلند، در الکترونيکي هویت مدیریت مهم سيستم

 که کند مي عمل (PPS) عمومي شخصي خدمات ي شماره

 ،شوند مي شناخته يفرد به منحصر کد با ایرلندي افراد آن توسط

 قابل خدمات ي ارائه براي دولتي بخش از طرف این سيستم

 تولدشان زمان در ایرلندي، افراد براي شماره این. است استفاده

 قابل PPS اساس بر خدمات ازاي  مجموعه. رسد مي ثبت به

 مختلفهاي  بخش بين افراد اطالعات تبادل امکان و است ارائه

 .کند مي فراهم را دولتي
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 مستندات پروژه: منبع

 .به احترام پدر و معلمت از جاي برخيز هرچند فرمان روا باشي: (ع)امام علي

7 
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 شامل شود، مي استفاده ایرلند در معمول طور به که دیگري اسناد

 است الکترونيکي هاي گواهينامه و گذرنامه رانندگي، ي گواهينامه

 .است استفاده قابل خصوصي و دولتي بخش در که

 

 و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن ارزيابي

 کاربردها( لفا

 اینترنت طریق از ماليات پرداخت 

 نيب در رجوعان ارباب اطالعات الکترونيکي تبادل امکان 

 دولتي خدماتهاي  بخش

 ارزيابي( ب

 ابتداي در ایرلند در الکترونيکي هویت مدیریت سيستم از استفاده

 نوع از خاصي شناسایي کارت حاضر، حال در. دارد قرار خود راه

 ي شماره از استفاده. شود نمي استفاده دیگر، نوع یا الکترونيکي

PPS، و توسعه قصد آینده در. شود مي محدود عمومي بخش به 

 .دارد وجود آن کاربردهاي ي توسعه و محدودیت رفع

 يکيالکترون تيهو تيريمد ستميس يفن رساختيز

Public Service Broker، یک: شود يم ليتشک جزء دو از 

 به دهد يم اجازه افراد به که( نترنتیا) وب ي هیپا بر واسط

 در و باشند داشتهي دسترس نیآنال صورت بهي عموم خدمات

به  راي عموم خدمات و استفاده اطالعات از يمشترک چارچوب

 .ندنک يم کنترل کجاي یدسترس منظور

 

 

 - Social Welfare Act 1993 Section 23 

 ريغ صورت به داده تبادل ستميس یک شده، استفاده چارچوب

 امکان کهیي مجزا ي هیال و XML استاندارد از که است زمان هم

ي ها فرمت در افراد، اطالعات بهي دسترسي برا مجزاي ها کانال

HTML ،J2EE و Microsoft BizTalk کند يم استفاده .

 احراز جز به ،يکيالکترونیي شناسا کارت خدمات ي ارائه احتمال

 .است کم ”chip and pin“ قیطر از و تیهو

ي دست وي ستميس ريغ صورت به ت،یهو احراز ،یيابتدا فاز در

 انتظار ت،ینها در. بودي تيامن ي شماره شامل کارت و شد انجام

. شود استفاده نیآنال صورت به تیهو احرازي برا کارت رود يم

به  کیومتريب نانياطم قابل تيخصوص ممکن است از نيچن هم

 .شود استفاده نیآفال صورت به تیهو احراز منظور

 يکيالکترون تيهو تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 و درآمدي مدون قانون صورت به 9ياجتماع رفاه قانون ،69 بخش

 ي شماره بتواند تا داد را قدرت نیا ،ياجتماع رفاه وزارت به

 الزمهیي شناساي ها هیرو از و صادر راي اجتماع نيمأت خدمات

 .کندي رويپ

 Personal  (PPS) به برده نام قانون اساس بر RSI ي شماره

Public Service بتوان تا شد باعث امر نیا و یافت نام رييتغ 

 از. گرفت بهرهي کل صورت به نيز يعموم خدمات در آن از

 صورت بهي عموم خدمات به توانند مي افراد آن، قیطر

 .الکترونيکي دسترسي پيدا کنند

 



 .برترين ايمان آن است که معتقد باشي هر کجا هستي خداوند با توست(: ص)پيامبر اکرم

حوزه کارت هوشمند ملي -91ماهنامه داخلي شمار  

 

0 

 (بخش دوم) سازمان ثبت احوال کشور و مديريت هويت ديجيتال

 

 چرخه ی حيات هويت ديجيتال

بعد از ایجاد، در هر سيستمي که مي خواهد از آن استفاده کند منتشر شده و بعد از انتشار . شود  شروع مي یک هویت دیجيتال با ایجاد آن

برخي اوقات نوعي نگهداري مثل تغيير پسورد یا اضافه کردن مشخصات جدید و انتشار مجدد آن در این مدت  .گيرد مورد استفاده قرار مي

رندال و . )یابد انهدام، چرخه ي حيات آن خاتمه مياحتياجي به آن نيست که با مرحله ي  اتفاق مي افتد تا اینکه هدفش برآورده شده و دیگر

 (0-6110،9اپندي،

 

 

 ارائه ی خدمات و مديريت هويت ديجيتال

خود هر سرویس دهنده اي در فضاي دیجيتال براي ارائه خدمات خود ناچار از مدیریت هویت مشتریان خود است حال ممکن است این موضوع را 

اقتصادي تا جاي ممکن باید با توجه به این اصل مهم که بنگاه هاي  .به عهده بگيرد یا آن را از ارائه دهنده ي خدمات هویتي دریافت نماید

صلي خود هاي اا بر اهداف ، ماموریت هاو فرایندتمرکز خود ر هاي غير مرتبط با کسب و کار اصلي خودشان را برون سپاري و واگذار نمایندتا فعاليت

و حفظ نمایند و با توجه به این که هدف بنگاه هاي اقتصادي، مدیریت هویت مشتریانشان نيست لذا بهتر است این خدمت را از سازماني که کسب 

ياز به زیرا با این کار سازمان هاي خدمتگذار بدون ن. کار اصلي آن مدیریت هویت است دریافت نمایند که این کار مزایاي بيشتري خواهد داشت

 .توانند از این خدمات با کيفيت بهتر بهرمند شوند ميصرف هزینه براي ایجاد زیرساخت مدیریت هویت 

 

 

 انهدام استفاده انتشار ايجاد

 نگهداري



  

 .يابد مگر بخاطر ذلتي که در نفس خود ميهيچ مردي نيست که تکبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد : (ع)امام صادق
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 .مدل ارائه سرویس هویت و سرویس هاي اصلي کسب و کار توسط سازمان خدمتگذار

 

 

در این مدل سازمان ارائه دهنده ي خدمات . خدمتگذار سازمان توسط هویت ي خدمات دهنده ارائه سازمان از هویتي سرویس دریافت مدل

 .گيرد تصدیق هویت تراکنش را به عهده ميهویتي به عنوان طرف مورد اعتماد سرویس دهنده و سرویس گيرنده بخش 

 



  

 .چيزى را بر زبان نياوريد که از ارزش شما بکاهد :(ع)امام حسين

حوزه کارت هوشمند ملي -91ماهنامه داخلي شماره  

 

8 

 

، به عنوان یک سازمان حاکميتي کشور سازمان ثبت احوال

مطابق قانون، متولي مدیریت هویت شهروندان کشور است 

ساله خود فراز و نشيب فراواني  911که در حيات نزدیک به 

این سازمان بعد از تاسيس در سال . را پشت سر گذاشته است

هجري شمسي با ثبت وقایع حياتي چهارگانه والدت،  961۰

حلي فوت، ازدواج و طالق و تشکيل ادارات و بایگاني هاي م

، اولين گام را براي (سجلي)اسناد هویتي و صدور شناسنامه 

 . مدیریت هویت و نگهداري وضعيت جمعيت کشور برداشت

، لزوم کارهابا افزایش جمعيت و افزایش روزافزون حجم 

 پيش  مکانيزه کردن امور و فرایندهاي این سازمان بيش از

ا ، این سازمان ب99۰1شد تا این که در سال  احساس مي

اجراي طرحي با عنوان اصالح اساسي سيستم با مرتب سازي 

آمایي اسناد مکتوب هویتي و تبدیل  دادهو صورت برداري و 

آنها به رکوردهاي الکترونيکي و ذخيره سازي در پایگاه هاي 

هاي اول الکترونيکي کردن  گام اطالعاتي محلي در ادارات،

هاي  و سازمانجزامور را آغاز نمود،  سازمان ثبت احوال که 

پيشرو در استفاده از فناوري اطالعات در فرایندهاي عملياتي 

  .رود به شمار مي خود

با کمک این فناوري بهبود چشمگيري در کيفيت و سرعت 

خدمات هویتي پدید آورد ولي هنوز مشکل اصلي، منوط 

 هویتي سند  ي اداره ي صادر کنندهبودن خدمات به محل 

معني که هر درخواست مرتبط با یک هویت به این  پابرجا بود

ي آن هویت  حتما باید توسط اداره صادر کننده و نگهداري کننده

با جابجایي گسترده و  .شد ي محلي پاسخ داده مي پایگاه دادهو 

راه دور  مهاجرت جمعيت، فشار درخواست براي خدمات هویتي از

 .بيشتر شد

یک استاني تشکيل به این معني که فردي که سند هویتي وي در 

، براي ا مهاجرت و سکونت در استاني دیگرشود ب ميو نگهداري 

ي  محل اداره اصلي نگهداري کننده هر خدمت هویتي باید به

نمود البته این موضوع کمابيش  ود مراجعه مياطالعات هویتي خ

ولي لزوم . با کمک گرفتن از خدمات پستي پوشش داده شد

لي و امکان دسترسي به اطالعات هاي مح ارتباط پایگاه داده

هویتي هر فرد از نزدیکترین محل به سکونت وي و بدون نياز به 

 .شد به محل سند اصلي کامال احساس ميمراجعه 

هاي مراکز داده و مزایاي مدیریت متمرکز  با پيشرفت فناوري 

با استفاده از فناوري بسيار جدید آن  99۰0اطالعات در سال 

 بارگذاري داده هاي محلي براي تشکيل( Main Frame)زمان

پایگاه داده مرکزي و متمرکز در تهران آغاز شد و نهایتا در سال 

 (Data Center)با فناوري هاي جدید مراکز داده بزرگ 99۱0

و نرم افزارهاي عظيم پردازش حجم باالي داده،  مرکز متمرکز 

 .اطالعات جمعيت کشور تشکيل شد

 

 سازمان ثبت احوال و خدمات هويت
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 .سازد ى حيرانش کند، توانگرى سرمستش مىن که نَدارآ :(ع)امام موسي کاظم

 نام  مهدي زنده: تهيه کننده

هاي اخير با تکميل شبکه داخلي سازمان ثبت  در طي سال

به مرکز داده، احوال و اتصال آنالین همه ي ادارات محلي 

 ها، این سازمان به نقطه اي از دیجيتالي عالرغم برخي کاستي

خود  "استعالم هویت"تواند خدمت  شدن رسيده است که مي

فضاي مجازي ارائه نماید این درصد در  911را به صورت 

ها و  به دستگاه (Web Service)  سرویس بر پایه وب

دهد براي اطمينان بيشتر از   هاي مختلف امکان مي سازمان

هویت مراجعان ومشتریان خود، با دسترسي به مرکز داده 

اطالعات جمعيت کشور از طریق وب، به رکورد اطالعاتي 

دسترسي پيدا کرده و هویت مورد تایيد سازمان ثبت احوال 

 .ادعایي آنان را بررسي کنند

ها،  هاي امنيتي، بانکاداین سرویس براي بسياري از نه

هاي اقتصادي و خدماتي از اهميت فراواني برخوردار  بنگاه

دارک هویتي است  زیرا به ميزان زیادي از امکان استفاده از م

...  سوء استفاده، خرابکاري و، جعلي براي کالهبرداري

دارک هویتي توانند با م مثال اشخاص کالهبردار نمي کاهد مي

ها مالي  هاي مختلف سوء استفاده جعلي و باز کردن حساب

خود را در سيستم بانکي کشور پنهان کرده و غير قابل ردگير 

 . باشند

 

اينترنتی  های برداری نفر در دام کاله ۰۲هر دقيقه 

 .شوند گرفتار می

ميليون پست الکترونيکي در اینترنت  611هر دقيقه بيش از  در

رسمي منتشر شده در هر دقيقه در اینترنت  طبق آمار.شود ارسال مي

 990شوند،  گرفتار مي هاي اینترنتي برداري نفر در دام کاله 61

برنامه  هزار ابزار و ۷۰گيرد،  ها صورت مي نت آلودگي از طریق بوت

 2شود،  ميليون پست الکترونيکي ارسال مي 61۷شود،  بارگذاري مي

 9911شود،  پدیا منتشر مي المعارف آنالین ویکي دایره مقابله جدید در

وشگاه شود، فر همراه افزوده مي تلفن کاربر جدید به مشترکان

حساب اینترنتي  911 فروشد، هزار دالر کاال مي ۱9اینترنتي آمازون 

نفر به مشترکان  961شود،  باز مي LinkedIn جدید در سایت

هزار نفر وارد صفحه خود  6۰۰شود،  اجتماعي تویتر اضافه مي شبکه

هزار ساعت موسيقي از  29شوند،  مي بوک در شبکه اجتماعي فيس

 ميليون عکس در 61شود،  نيده ميش Pandora طریق سایت

هزار عکس جدید  9111شود،  مشاهده مي Flickr سایت اینترنتي

وجوي اینترنتي در  ميليون جست 9شوند،  مي در این سایت منتشر

ميليون فایل  9/9پایان،  شود و در سایت اینترنتي گوگل انجام مي

 ساعت فایل 91شود و  مشاهده مي YouTube ویدیویي در سایت

این آمار و ارقام نشان  گيرد ویدیویي روي این سایت قرار مي

دقيقه در دنياي اینترنت چه اتفاقاتي در حال رخ  دهند که در هر مي

ها فقط مربوط به یک  این آمار دادن هستند که البته باید توجه داشت

اینتل بر  این اطالعات را شرکت. شود دقيقه از دنياي اینترنت مي

 .استامع منتشر کرده اساس یک بررسي ج
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 .کني همانگونه که با دشمنت مبارزه ميبا هواي نفساني خود مبارزه کن : (ع)باقر محمد امام 

یک بار دیگر و به زعم منابع امنيتي، خبري و حتي  -شميرانيعلي 

ترین حمله سایبري  نهادهاي بين المللي ایران مورد حمله پيچيده

هاي مخرب و جاسوسي  بعد از ویروس. جهان قرار گرفت

نت، وایپر، دیوکو حاال نوبت به یک بدافزار به شدت پيچيده  استاکس

شخص منابع اطالعاتي بود تا به شکل م "شعله آتش"به نام 

 .ها را هدف جاسوسي قرار دهد ایراني

و منابع جهاني پرداخته شد،  ها شاید در کشور آنگونه که در رسانه

اگرچه این منابع . سازي این حمله مجازي انعکاس نيافت خنثي

خارجي بودند که به نوعي پيشدستي کرده و خبر از شيوع این 

وع در نوع خود قابل توجه است ویروس جدید دادند که البته این موض

چراکه بر اساس اخبار این ویروس کار خود را از دو سال قبل آغاز 

ترین ویروس جاسوسي  کرده است، اما واکنش سریع ایران به پيچيده

ها قبل به نوعي  جهان نشان از آن دارد که ویروس مذکور از مدت

 .زیر نظر بوده است

له فعاليت شعله آتش و عدم اگرچه برخي با توجه به سابقه دو سا

رساني زودتر در کشور سعي در زیر سوال بردن آمادگي امنيتي  اطالع

کشور دارند، ليکن از این مهم نباید غافل شد که ما در فضاي 

مجازي به نوعي با عملکردي شبيه به وزارت اطالعات مجازي مواجه 

 هستيم، که لزوما و در نخستين مواجهه با یک نفوذي اقدام به

بلکه با زیر نظرگرفتن طرز کار، منبع ویروس، . شود برخورد با آن نمي

عامل انتشار و مواردي از این دست حتي سعي در معکوس کردن 

 .کارکرد یک ویروس بر عليه ناشر خود نيز خواهند کرد

ا ایران ممکن است ب"اند  کما این که منابع خارجي مدعي شده

ها و  االً ویروسو احتمنت  مهندسي معکوس ویروس استاکس

هاي سایبري خاص خود  موفق به توليد سالح هاي مشابه تهدید

 ".شده باشد

کنند که  ميبه هر حال زماني که منابع خارجي تایيد و اذعان 

پيچيدگي این بدافزار و همين طور حجم باالي منابع مورد "

نياز براي طراحي چنين محصول خطرناکي تردیدي باقي 

نگذاشته که یک دولت بزرگ در پس پرده این بدافزار را 

کارهاي پاسخ به  اتخاذ تدابير امنيتي و راه "طراحي کرده است

 .این حمالت امري بدیهي است

 

 

 پاسخ ايران به حمالت مجازی
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 .چه در دست مردم است بزرگترين توانگرى است بى اعتنائى و اميد نداشتن بدان: (ع)امام علي

 

المات افراد، تهيه سوءاستفاده از ميکروفون رایانه براي ضبط مک

خاطر سپردن نحوه  هاي خاص در زمان اجرا، به عکس از برنامه

هاي صفحه کليد، بررسي ترافيک شبکه و  فشرده شدن دکمه

جاسوسي در این زمينه و در نهایت برقراري ارتباط با وسایل 

هاي این  از طریق بلوتوث از جمله ویژگيور الکترونيک مجا

 .بدافزار بسيار خطرناک است

زبان برنامه نویسي کامال غير متعارف شعله آتش، حجم 

عجيبش، کارکردهاي متنوعش، صرف زمان طوالني براي 

نویس  طراحيش، بودجه زیاد و استفاده از یک تيم خبره برنامه

و غيره همه و اي دنيا  ترین ویروس رایانه براي خلق پيچيده

 . همه نشان از پيشرفت سطح حمالت سایبري در جهان دارد

امروزه حمله به فضاي مجازي یک کشور به نوعي تهدید 

شود، کما این که دولت آمریکا  امنيت ملي آن کشور تلقي مي

نيز بر اساس قانون جدیدي حمله نظامي به کشور منشاء حمله 

از این جهت است . مجازي را براي خود محفوظ دانسته است

که تا کنون منشاء و مسووليت حمالتي از این دست به ایران 

ناشناخته باقي مانده است، ليکن بي تردید این موضوع به 

معناي پنهان ماندن هميشگي طراحان این حمالت و بي پاسخ 

 .گذاشتن آن از سوي کشورمان نخواهد بود

 فناوران اطالعات: منبع 

 

با توجه به استفاده اشخاص از موبایل در سنين مختلف و قرار گرفتن 

آن در بين کودکان و نوجوانان، پليس فتا از کاربران موبایل خواست تا 

از قرار دادن اطالعات حياتي و ضروري خود و همچنين تصاویر 

 .ها خودداري کنند این گوشيشخصي و خانوادگي بر روي 

ونت اجتماعي پليس امنيت فضاي تبادل به گزارش خبرنگار مهر، معا

اطالعات کشور با تاکيد براینکه موبایل رایانه همراه شخصي محسوب 

شود از هموطنان خواست تا از قرار دادن اطالعات حياتي و  نمي

 .هاي تلفن همراه خودداري کنند ضروري خود روي گوشي

ه بيشتر ها و شکایات مردمي اعالم کرد ک پليس فتا با توجه به پرونده

هاي خانوادگي و همچنين  این شکایات در خصوص افشاي عکس

اطالعات بانکي اشخاص است که به دليل عدم آگاهي آنها از طریق 

هاي حافظه، توسط  بلوتوث و همچنين بازگرداندن اطالعات کارت

یکسري مراکز تعميرات تلفن همراه و افراد غيرمجاز، سبب بروز چنين 

هاي پليس فتا، کاربران از تلفن همراه   توصيه براساس .شود جرایمي مي

هاي ضروري و همچنين ارسال و دریافت یکسري خدمات  براي تماس

هاي  ر حد ممکن از قرار دادن رمز حساباپراتورها استفاده کرده و د

هاي حافظه این  بانکي و یا اطالعات مهم و با ارزش بر روي کارت

 .تلفن ها به طور جد خودداري کنند

پليس فتا با کساني که با بدست آوردن اطالعات خصوصي اشخاص از 

هاي حافظه،  برگرداندن اطالعات پاک شده کارت طریق هک بلوتوث،

به هتک حيثيت و افشاي اطالعات اشخاص اقدام کنند به شدت 

برخورد قانوني و قاطعي خواهد داشت و با تالش شبانه روزي خود 

 .شود حریم خصوصي هموطنان ميمانع از تجاوز چنين اشخاصي به 

 از موبايل به جای رايانه استفاده نکنيد


