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 بيومتريک

بيومتريکها بسته به نوع کاربردشان در امور امنيتي و کنترلي نسبت 

...( کارتهاي شناسايي، عالمتها و کدها، PIN)به اسالف خويش 

 .شود مزيتهاي فراواني دارند که در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 

 افزايش ايمني :PIN  ها و رمزهاي عبور به سادگي

ابزار همراه مثل . شوند يا قابل شکستن هستند حدس زده مي

بسياري از . کليدها، نشانها و کارتها قابل سرقت هستند

دسي به عنوان رمز کاربران اعداد يا کلمات واضح و قابل ح

وقتي تعداد پسوردهاي مورد  مخصوصا. کنند عبور انتخاب مي

علت مشکل بودن بخاطر سپاري، ساده استفاده زياد باشد ب

در . شوند شوند يا در جايي دم دست نوشته مي انتخاب مي

نياز به . مقابل بيومتريکها قابل سرقت يا فراموشي نيستند

 .نگهداري خاصي ندارند

  داليل باال خود گواهي بر سهولت  :افزايش راحتي

 باشد با استفاده از بيومتريکها بجاي ابزار رايج فعلي مي

ابي به منابع استفاده از تکنولوژيهاي بيومتريکي سرعت دستي

هزينه نگهداري از سيستمها و . يابد مورد نظر افزايش مي

 .يابد ل امنيتي مربوطه کاهش چشمگيري ميمساي

 در موارد استفاده از منافع عمومي،  :جلوگيري از تقلب

  ...وورود به مراکز امنيتي، کاربردهاي روزانه، انجام امور مالي 

 .شود بيومتريکها مانع تقلب افراد سودجو مي

 

 

 

  با استفاده از بيومتريکها هويت : تشخيص مظنونين

شود يکي از مهمترين داليل گسترش  واقعي افراد آشکار مي

استفاده از اين تکنولوژيها مبارزه با تروريسم، مهاجرتهاي غير 

هاي  به هزينهو عدم نياز  باشد مي... قانوني، فرار از قانون و

 .امنيتي جهت استفاده از نيروي انساني است

در مقابل اين مزيتها انتقاداتي هم به استفاده از بيومتريکها وارد 

هاي عمومي  در کشورهاي که به صورت طرح. شده است

تمامي شهروندان را ملزوم به ارائه اطالعات بيومتريکي 

معتقدند که  هاي که حامي آزاديهاي اجتماعي، کردند، گروه

اين فناوري در اين کشورها نتوانسته مانع نفوذ و گسترش 

توان اشاره  همچنين به نکته مهمي که مي. تروريسم شود

هاي بيومتريکي از ثبت  کرد اين است که هر يک از سامانه

جراحت يا معلوليت، )العات بعضي افراد به علل مختلف اط

به علت  عاجزند يا( عدم اطالعات متمايز کننده کامل

ها به شرايط محيطي امکان ثبت  حساسيت بعضي سامانه

ز خصوصيات بيومتريکي بعضي ا. ها وجود ندارد کامل داده

ممکن است با مرور زمان ....( چهره، اثرانگشت وصدا، )مانند 

البته بعضي بيومتريکها مثل . با آسيبهاي محيطي تغيير کند

وند با اين حال ش اسکن عنبيه يا شبکيه کمتر دچار تغيير مي

در صنعت بيومتريک اين موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته 

تغيير شرايط محيطي هم موجب اخالل در صحت . است

 .گردد سيستم مي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شود اش تنگ مى  بد اخالق باشد، روزىهر کس (: ع)امام علي

 .بدان عمل نکند  اگر چه او خود،  پاکيزه را از هر که گفت بگيريد،طيب و 
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يکي ديگر از امکاناتي که در کارت ملي هوشمند قرار دارد،  

عکس و اثر . هاي بيومتريکي صاحب کارت است ويژگي

انگشت صاحب کارت به صورت الکترونيکي در کارت وي 

به اين ترتيب امنيت استفاده از کارت به طور . شود ذخيره مي

ديگر هر کس با وارد کردن يک . رود اي باال مي مالحظهقابل 

استفاده از يک کارت را   رمز عبور ساده امکان استفاده يا سوء

براي استفاده از کارت حتماً بايد صاحب کارت حضور . ندارد

داشته باشد تا اثر انگشت وي به صورت ديجيتالي با اثر 

ه است نام در کارت ذخيره شد انگشتي که در هنگام ثبت

مقايسه و تطبيق داده شود و سپس اجازه استفاده از امکانات 

 .شود کارت به وي داده مي

 

 اجزا و روالهاي اصلي فناوري بيومتريک

هاي بيومتريک، اطالعات به دست آمده از مشخصات  سيستم

اين . کند مي فيزيکي و رفتاري را به الگوهاي بيومتريک تبديل

اين اعمال . شوند به کار برده مي هاي بعدي الگوها براي مقايسه

از مراحل و مفاهيم  مختلفي تشکيل شده است که در ادامه 

 .گردند بررسي مي

 

 هاي  روالي که طي آن نمونه يا نمونه: ثبت نام

آوري، ارزيابي، پردازش و  بيومتريک اوليه مشخص جمع

اگر ثبت نام . گردد براي استفاده در سيستم ذخيره مي

مواجه شود، امکان دارد مجبور به تکرار  کاربران با مشکل

 .عمليات ثبت نام گردند

 

 

  روالي که طي آن اطالعات فيزيکي يا رفتاري کاربر : مراجعه

. شود ه بيومتريک توسط سيستم دريافت ميدر قالب يک نمون

تواند نگريستن به دوربين يا قراردادن انگشت  يک مراجعه مي

مرحله امکان دارد کاربر مجبور در اين . روي يک صفحه باشد

به برداشتن عينک، ثابت ايستادن براي چند ثانيه و يا بر زبان 

 .آوردن يک عبارت شود تا نمونة بيومتريک تهيه شود

 

 يک مجموعه داده يا تصوير قابل   :نمونه بيومتريک

شناسايي پردازش نشده از مشخصات فيزيکي و رفتاري که در 

اي توليد الگوي شود و بر ت ميطول عمليات مراجعه درياف

نمونة بيومتريک گاهاً دادة بيومتريک . رود بيومتريک بکار مي

 .شود نيز خوانده مي

 

    افزاريست که براي دريافت  تسخ :دستگاه گيرنده

 .رود هاي بيومتريک بکار مي نمونه

 

 روالي خودکار که در آن تغيير و کد کردن  :استخراج چکيده

توليد  الگوي  ويژگيهاي مشخص يک نمونة بيومتريک براي

روال استخراج چکيده ممکن است . شود بيومتريک انجام مي

درجات مختلفي از پردازش نمونه را براي دستيابي به مقداري 

براي مثال فن آوري . کافي از اطالعات صحيح شامل شود

تواند فرکانسها يا الگوهاي مشخصي را از  ميشناسايي صدا 

تواند شيارها را تا  نمونه حذف کند و فن آوري اثر انگشت مي

 . اندازة يک پيکسل نازك کند
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 .کر نمودن در کار خداي عزوجل استعبادت به زياد بودن نماز و روزه نيست، بلکه تف: (ع)امام رضا 

 .جزء است و باالترين و بزرگترين جزء آن کسب حالل است
 

 

 

 

 

 

 

اگر نمونه تهيه شده براي استخراج چکيده ناکافي باشد، 

اي  خواهد که نمونه سيستم بيومتريک معموالً از کاربر مي

هايي  معموالً در اين مرحله سيستم راهنمائي. ديگر تهيه کند

روش استخراج چکيده در . کند بهتر ارائه ميجهت تهيه نمونة 

هر فروشنده . باشد هاي بيومتريک کامالً سري مي سيستم

مشخصات فيزيکي و رفتاري مورد . روش خاص خود را دارد

 :استفاده در استخراج چکيده معموالً بدين قرار است

 

o جهت انتهاي برجستگيها و دو  محل و: اثر انگشت

 هاي اثر انگشت راهي

o فرکانس، آهنگ و مدت زمان الگوي : شناسايي صدا

 صوتي

o نسبي و شکل بيني و محل حدقه  محل: شناسايي چهره

 ها چشم

o چينها و شيارهاي عنبيه: اسکن عنبيه 

o الگوي مويرگها در شبکيه: اسکن شبکيه 

o ارتفاع و طول استخوانها و مفاصل دست : هندسه دست

 و انگشتان

o فشار و شکل سرعت، ترتيب حرکت، : اسکن امضاء

 امضاء

o ترتيب فشردن کليدها، فاصلة زماني بين : اسکن تايپ

 فشردن کليدها

 

 

 

 

 اً يک مجموعه اطالعات ممتاز، مشخص و نسبت :الگو

ي بيومتريک که براي انجام ها کوچک از چکيدة نمونه يا نمونه

 . شوند ها بکار گرفته مي مقايسه

. شود توليد مي الگو پس از استخراج چکيده از نمونة بيومتريک

مفهوم الگوي بيومتريک از تعاريف پاية فن آوري بيومتريک 

هاي بيومتريک  شود، هر چند که برخي از سيستم محسوب مي

هاي خود استفاده  از الگوي بيومتريک براي انجام مقايسه

براي مثال برخي سيستمهاي شناسايي صدا، از نمونه  .کنند نمي

يک الگو . کنند دريافت شده براي انجام مقايسه استفاده مي

تواند الگوي ثبت  بسته به اينکه چه وقت توليد شده باشد، مي

 .نام يا الگوي تائيد هويت باشد
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وجود، سطح بااليي از اطمينان خاطر براي اين  با تمام اين

صرفنظر از نظريه عدم قطعيت که . شود ها فراهم مي سيستم

در باال مطرح شد، در عمل روال اتخاذ تصميم بيومتريک 

 :باشد شامل مفاهيم و اجزاي مختلفي به ترتيب زير مي

در انطباق بيومتريک را عددي که درجة يکساني  :امتياز

هاي سنتي تائيد هويت، مثل اسم رمز  در شيوه .دهد نشان مي

يا پاسخ مثبت است يا . يا کارت شناسايي، نتيجه دودوئي است

ثر سيستمهاي بيومتريک مشاهده اين وضعيت در اک. منفي

تقريباً تمام سيستمهاي بيومتريک براساس امتيازي . شود نمي

هيچ . کنند آيد عمل مي دست ميکه از مقايسه الگوها ب

برخي فروشندگان از . اردي براي امتياز دادن وجود ندارداستاند

کنند  و برخي  صد براي امتياز دادن استفاده مي اعداد يک تا

برخي فروشندگان از گامهاي . تا يک -8ديگر از اعداد 

. کنند و برخي ديگر از گامهاي خطي لگاريتمي استفاده مي

با مقدار  صرف نظر از مقايس استفاده شده، امتياز تائيد هويت

د يا عدم تائيد هويت را شود و تائي آستانه سيستم مقايسه مي

 .کند تعيين مي

زي را به ، بسياري از سيستم ها در طول ثبت نام امتياضمنا

دهد که  اين امتياز نشان مي. دهند عمليات ثبت نام نسبت مي

در استخراج چکيده از نمونه دريافتي چه ميزان موفقيت در  

اگر نمونه به لحاظ . متمايز وجود داشته استيافتن مشخصات 

به عمليات ثبت نام نسبت  اطالعاتي پربار باشد، امتياز بيشتري

تواند به معناي شناسائيهاي  يک امتياز پائين مي. شود داده مي

 .غير قابل اطمينان باشد

 

 .ديگران استکند و منافق منتظر سالم  مؤمن ابتدا به سالم مي(: ص)پيامبر اکرم 
 

براي . شود ميالگوي ثبت نام در زمان ثبت نام توليد و نگهداري 

براي . تهية اين الگو احتمال دارد از چندين نمونه استفاده شود

مثال در تشخيص چهره چندين عکس براي تهيه الگو تهيه 

شود و  الگوي تائيد هويت در زمان بازرسي توليد مي. شوند مي

اين الگوها معموالً از يک . شود معموالً پس از استفاده ذخيره نمي

 .شوند ينمونه تنها تهيه م

 

 مقايسه و انطباق 

هاي بيومتريک به اين صورت نيست که مقايسه و  در سيستم

انطباق به صورت صد در صد انجام بگيرد که از سيستم انتظار 

به عبارت ديگر، هيچ . داشته باشيم خود تصميم گيري انجام دهد

گاه به لحاظ واقعي امکان ندارد که اسکن اثر انگشت يک فرد که 

هاي اثر انگشت همان  بت نام ذخيره شده است، با اسکندر زمان ث

اين داليل . شود يکسان باشد فرد که در زمان شناسايي اخذ مي

گيري يا  گيري وسيله اندازه دن دقت اندازهمختلفي مثل ايده آل نبو

هاي ميکروسکوپيک اثر انگشت و مواردي از اين قبيل  تفاوت

 .تواند داشته باشد مي
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 تاجماه ميرباقري: تهيه کننده

 مستندات پروژه: منبع

 

 

 سيستم بيومتريکتصميم گيري در 

 

 .درست ، نيازمندترند، تا به طال و نقره( فرهنگ و تربيت)مردم، به ادب : (ع)امام علي 

 

 تصميم است نتيجه مقايسه بين امتياز و آستانه يک: تصميم .

تواند بگيرد عبارتند  تصميمهايي که يک سيستم بيومتريک مي

يک تصميم . انطباق، عدم اطمينان و غير قاطع بودن نتيجه: از

 .تواند منجر به تهيه مجدد نمونه بيومتريک گردد غير قاطع مي

هاي بيومتريک اين است که  يکي از واقعيتهاي جالب در سيستم

ر يک برهم کنش فرد و سيستم توليد هر الگوي بيومتريک که د

براي مثال اگر شخصي دوبار پياپي . شود، منحصر بفرد است مي

الگوهاي کامالً متفاوتي حاصل  اثر انگشت خود را بگيرد،

ط الگوريتمهاي فروشنده پردازش اين الگوها توس. شود  مي

 شوند و مشخص مي گردد که اثر انگشت متعلق به يک نفر مي

تواند يک انگشت خود را  تئوري يک کاربر ميبه لحاظ . است

براي سالها به شکل پياپي روي وسيلة دريافت اثر انگشت 

 .ارد و هيچگاه يک الگو تکرار نشودبگذ

 

ه اغلب توسط اي است ک مقدار از پيش تعريف شده: آستانه

اين عدد حداقل همساني براي . شود مدير سيستم تعيين مي

اگر امتياز مقايسه از . کند منطبق دانستن الگوها را تعيين مي

هر چند . )باشد انطباق برقرار خواهد بودمقدار آستانه بيشتر 

يم اگر سيستم براي امنيت پائيني تنظ.( الگوها يکسان نباشند

تر از زماني خواهد بود که يک  شده باشد، مقدار آستانه پائين

 . امنيت باال مورد نياز است

مقايسة الگوهاي بيومتريک براي تعيين ميزان  :انطباق

نتيجة يک عمل  .گيرد ت مياهت و ارتباط آنها با هم صورشب

مقايسة در قالب يک امتياز، با يک مقدار آستانه سنجيده 

اگر امتياز از مقدار آستانه بيشتر باشد، انطباق صورت . شود مي

گرفته است و اگر امتياز کمتر از مقدار آستانه باشد، انطباق 

 .صورت نگرفته است
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 اطالعات پايه 

 

  (8111) 8141..(: نفر 8111بر حسب )جمعيت 

 GDP (8112)ميليون يورو  84.411: به قيمت بازار 

 GDP   برررراي هرررر يرررک از سررراکنين برررهPPS 

(purchasing Power Standards EU 

27=100) :8.148 (8112) 

  رشد ميزانGDP % :144 (8112) 

 (8114) 841: % تورم ميزان 

 (8114) 42.: % بيکاري ميزان 

  وام/GDP (8114) .814: % دولت 

  تراز عمومي(  کسري يا مازاد بودجه دولرت /GDP :)

 %143 (8114) 

 کيلومتر مربع 41111: مساحت 

 پايتخت :Dublin 

 انگليسي، ايرلندي: زبان رسمي اتحاديه اروپا 

 يورو: واحد پول 

 

 جامعه اطالعاتيهاي  شاخص

 

 (8114) 14: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد خانواده 

 (8114) 11: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد شرکت 

 بار از اينترنرت اسرتفاده    اي حداقل يک درصد افرادي که هفته

 (8114) 18: %کنند مي

 هاي داراي اتصال به اينترنت با پهنراي بانرد   درصد خانواده % :

38 (8114) 

 ل به اينترنت برا پهنراي بانرد   هاي داراي اتصا درصد شرکت % :

21 (8114) 

   ن ير درصد افرادي که در طول سه ماه گذشته بره صرورت آنال

 (8114) 82: % اند ش داده يا خريد کردهرسفا

 هرايي کره سفارشرات آناليرن را در طرول سرال        درصد شرکت

 (8114) 84% : اند گذشته دريافت کرده

  که از اينترنرت برراي تعامرل برا بخرش دولتري       درصد افرادي

: ها ، دانلود فرم8141: % دسترسي به اطالعات: اند استفاده کرده

 (8114)، 8143: % هاي پر شده داندن فرمر، بازگ%8848 

 هايي که از اينترنت براي تعامل با بخش دولتري   درصد شرکت

: % اه ، دانلود فرم41: % دسترسي به اطالعات: اند استفاده کرده

 (8114)، 21: % هاي پر شده داندن فرمر، بازگ18

 .همانا خداوند انسان با حيا و بردبار را دوست دارد: (ع)امام باقر 
 

 



  

 .آموزد  مى حکمت که شويد نزديک او به ديديد، منش بزرگ و خاموش را مؤمن که هنگامى(: ص)يامبر اکرم پ)

 .خوب بهتر از تنهايى است و تنهايى بهتر از همنشين بد
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 ساختار دولت الکترونيک

 8111اطالعاتي در سال  ي اجرايي کشور ايرلند براي جامعه ي اولين برنامه

 .بيشتري داده شد ي ، توسعه8111در سال و منتشر 

 :گيرد مينسبت به خدمات عمومي را در براين برنامه، سه نگاه کلي 

 تمرامي  کره  ايرن  از اطمينران  حصول :اطالعاتي خدمات: اول نگاه 

 از يسايت وب طريق از آنالين صورت به عمومي، خدمات اطالعات

 . است دسترس در شعب و ها دپارتمان

 و آناليرن  صرورت  بره  رسراني  خردمت  :يتعرامل  خدمات: دوم نگاه 

 هرراي کانررال طريررق از اطالعررات کامررل تبررادل امکرران برقررراري

 .الکترونيکي

 اطالعات مجدد سازماندهي :يکپارچه خدمات: سوم نگاه 

 صورت به کاربران احتياجات و ها خواسته براساس رساني خدمت

 ي نقطه يک طريق از تنها ها آن ي همه به اتصال و يکپارچه

 .دولتي بخش در دسترسي

 کير ساخت دولت الکترونيز

 پرتال( الف

Citizens Information Board  در  را شهروندان ايرلندپرتال اطالعات

شامل  راهنمايي را در سطح وسيع ،اين سايت. کرداندازي  راه 8118سال 

قوانين کارمندي و کاري، خريد از خانه، مهاجرت به خارج و ادامه تحصيل 

بندي  گروه متفاوت جمع .8خدمات و موضوعات متنوع آن، در . کند ميارائه 

ميليون  .8کاربر بيش از حدود  ميليون 841، حدود 8111در سال . اند شده

چنين، اطالعات مربوط به دولت را در  اين سايت هم. صفحه را بازديد کردند

اين  ي قسمت عمده. دهد ساعت در هر روز هفته در اختيار افراد قرار مي .8

هاي روزمره و مورد نياز شهروندان از جمله پرداخت  خدمات به فعاليت

 .است مربوط ...ماليات، کارگزيني پرسنل و 

 

 شبکه( ب

برقراري ارتباط  برايزيرساخت کنوني  ي توسعه به منظور

ي ا ختلف، دولت اقدام به ايجاد شبکههاي م بين دپارتمان

 Irish Government`s Virtual Networkبه نام 

(GVPN) براي  يفرم اين شبکه، پلت. کرده است

 هاي مختلف جهت دسترسي امن به اينترنت، ارسال بخش

ايميل و غيره مهيا کرده است که در نهايت به پشتيباني و 

 .کند خدمات دولت الکترونيک کمک مي ي ارائه

 تدارکات الکترونيکي( ج

هاي الکترونيکي، از طريق يک پرتال  ها و مزايده مناقصه

 که اطالعات و ابزارهايي را استمرکزي قابل دسترسي 

. کند ميخدمات تدارکات الکترونيکي فراهم  از طريق

خدمات بيمارستان و  :برخي از اين خدمات عبارتند از

 .ها و مدارس سالمت، دانشگاه

خدمات مناقصات براي بخش دولتي جهت خريد شامل 

ايجاد درخواست و دعوت از خريداران به : اين موارد است

صورت آنالين، مذاکرات آنالين، ارسال و دريافت ايميل و 

 .غيره

 

 مديريت دانش( د

تسهيالتي را مهيا  BorrowBooks.irکتابخانه آنالين 

دسترسي براي سفارشات آنالين  ي يک نقطه تاکند  مي

هاي دانشي مختلفي  کتابخانه وجود داشته باشد و از حوزه

 .کند تبعيت

 

 



  

 ..شود برد و موجب دشمنى مى  رام را مىشوخى زياد، ارج و احت(: ع)امام علي
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 کيان دولت الکترونيحام
 

 ها  ها و سياست رويه( الف

دولت الکترونيک هاي  ، مسئول سياست(مالي)دپارتمان بازرگاني 

 همچنين، .است

Center for Management Organization and 

Development (CMOD)خدمات دولتي به  ي ، مسئوليت ارائه

 .دولت الکترونيک را بر عهده دارد ي صورت الکترونيکي در حوزه

 هماهنگي و پشتيباني ( ب

مسئوليت هماهنگي و پشتيباني را در  CMOD، که مطرح شد چنان

 .ن حوزه بر عهده دارداي

  سازي پياده( ج

 Reach Agencyو  اجراهاي مربوط به  تمامي وظايف و مسئوليت

هاي دولتي نيز به طور  دپارتمان. شود به دپارتمان مالي مربوط مي

هاي دولت الکترونيک را براساس  مجزا، مسئوليت اجراي استراتژي

 .دارند برعهده هاي تعيين شده چارچوب

 تضمين /مميزي( د

 Office of the Comptroller and Auditor وظيفه

General، هاي مالي، مبادالت پولي  گزارش حساب ي مميزي و ارائه

 . گذاري شده در موارد گوناگون است و وجوه سرمايه

 حمايت از اطالعات(   ه

ييد قوانين مربوط به أها، مسئول حمايت و ت کميسيون حمايت از داده

ها  کنترل بهتر داده به منظورها  و تقويت محدوديت ها حمايت از داده

 . است

 

 

 مستندات پروژه: منبع

 کيدولت الکترون ي ن حوزهيقوان

 

 قوانين حق دسترسي به اسناد اجرايي و دولتي( الف

 

 8111تصويب و از سال  8114قانون آزادي اطالعات در سال 

کند که افراد حق  اين قانون مشخص مي. به کار گرفته شد

کارگرفته ه دولت ب از طريقکه  ي رااطالعات ي دسترسي به کليه

تواند درخواست کتبي خود را براي  هر فرد مي. شده دارند

قانون ليست . دريافت اطالعات از بخش دولتي بخواهد

ها تقاضاي اطالعات بکنند  توانند از آن هايي که افراد مي بخش

وزارت بازرگاني، براساس قانون . را مشخص کرده است

اضافه کند و يا  فهرستهاي جديدي را به اين  خشتواند، ب مي

 .هاي ديگري را مد نظر قرار دهد سازمان

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد ( ب

 ها براساس اطالعات شخصي آن

 

هدف از . تصويب شد 8113قانون حمايت از اطالعات در سال 

حمايت از اطالعات  به منظورآن، تدوين استانداردهاي عمومي 

افراد است و حتي حمايت از آن در کشورهاي ديگر در  شخصي

 .است راستاي تشويق افراد به تجارت و بازرگاني خارجي

 



  

  .آيد آسايى به دست نمي  دانش با تن(: ع)امام علي
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 (بخش اول) سازمان ثبت احوال کشور و مديريت هويت ديجيتال

 

 بررسي موضوع مديريت هويت ديجيتال و سئواالت اساسي مطرح براي سازمان ثبت احوال کشور در اين حوزه

 مقدمه

 

با گسترش روز افزون فناوري اطالعات و ارائه خدمات مبتني بر 

مطابق آمار وبگاه )وب و نيز افزايش کاربران اينترنت در کشور 

Internet World Stats  ميليون نفر  32حدود  8188در سال

، به تدريج، مشکالت و (کاربر اينترنت در ايران وجود دارد

کمبودهاي اين نحو از مبادله خدمات عالرغم مزاياي بسيار زياد و 

مشکالتي که در صورت عدم . قابل توجه آن، نمود پيدا کرده است

اطالعات تواند به پيشرفت فناوري  ميچاره انديشي و تدبير مناسب، 

و نيز ديدگاه شهروندان نسبت به پذيرش و استفاده و نيز اعتماد 

آنان به اين خدمات آسيب وارد نمايد که جبران آن و بازسازي 

بر خواهد بود که اين اعتماد از دست رفته، دشوار، زمانبر و هزينه 

ي خود باعث عقب افتادگي بيشتر به دليل جدا شدن  امر به نوبه

از دست  سازي و جبران اعتمادين حوزه براي بازبخشي از توان ا

هاي اقتصادي کشور خواهد  ها و بنگاه ي شهروندان، سازمان رفته

از اين رو الزم است همگام با گسترش فناوري اطالعات، . شد

تا  تدابير الزم و به موقع براي حل مشکالت آن نيز انديشيده شود

 .سدهاي تهديد کننده اين حوزه به حداقل بر آسيب

 

 

پيش روي ارائه خدمات مبتني بر وب، هاي  از مهمترين چالش

موضوع امنيت و حريم خصوصي است که خدشه به آنها، تهديدي 

خاصيت . جدي براي گسترش و پيشرفت فناوري اطالعات است

ت در مقياس وسيع، انتقال ، پردازش اطالعافناوري اطالعات

ها  در بانک ، ذخيره سازي و به اشتراك گذاري اطالعاتاطالعات

اين فناوري  اطالعاتي مختلف است که مزيت بزرگ هاي و شبکه

رود که اطالعات در هر زمان و از هر مکاني قابل  به شمار مي

ليکن اين مزيت، تهديدي نيز به همراه و دسترسي و استفاده است

دارد که دسترسي افراد غير مجاز به اطالعات و نيز افشاي 

اطالعات خصوصي افراد و طرفين داخل در هر تراکنش 

از اين رو الزم است سياستگذاران اين حوزه، . الکترونيکي است

تدابيري بيانديشند که بدون صدمه زدن به اين مزيت بزرگ 

فناوري اطالعات، دو موضوع مهم امنيت و حريم خصوصي که 

هاي  در تراکنش جزو حقوق اساسي شهروندان هر کشور است،

ي بسياري از  گام براي مبادلهاولين  .الکترونيکي محفوظ بماند

است، اين که طرف ارائه دهنده و « شناسايي»، خدمت الکترونيک

ر را احراز نموده و استحقاق طرف گيرنده خدمت، هويت يکديگ

خدمات   مثال بانک آنالين ارائه دهنده. را تشخيص دهندخدمت 

بانکداري الکترونيکي، براي اين که اجازه دسترسي به حسابي را 

دهد بايد از هويت طرف متقاضي و تعلق در اختيار کسي قرار 

 و در طرف ديگر هم مشتري بانک،حساب به وي مطمئن شود  
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از درستي و تعلق وبگاه به بانک اطمينان حاصل کند لذا موضوع 

، مبناي تبادل خدمات چه به صورت الکترونيکي و احراز آن هويت

بدون شناختن طرفين . است و چه به صورت غير الکترونيکي

سازي امري محال  سازي و اجتماعي ، تعامل، شخصيخدمت مقصد

 (88،ص8188،تاکاهاشي،برتينو ) .است

، مثال مراجعه مشتري به باجه براي ارائه خدمات در فضاي واقعي

هويت ( ، کارت مليشناسنامه) بايد با ارائه مدارك  بانک، مشتري

در . خود را اثبات نمايد تا بتواند خدمات مورد نيازش را دريافت کند

 فضاي مجازي نيز بايد اين موارد با اطمينان کافي شبيه سازي

برقرار گردد تا امکان مهاجرت خدمات به شکل الکترونيکي  شده و

هاي  ودن آنها از طريق اينترنت و شبکهآن و در دسترس ب

 ي مندي کامل از مزاياي بيشمار اين نحو از ارائه هکامپيوتري و بهر

، وري اطالعات براي موضوع مهم هويتفنا. خدمات مهيا گردد

اال با عنوان هويت ديجيتال ارائه شبيه سازي معادل و با اطمينان ب

 . نموده است

 

 جايگاه هويت

، حريم خصوصي و هويت ارتباط تنگاتنگي با هم موضوع امنيت

امنيت يعني جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به . دارند

اي اطالعات اطالعات و حريم خصوصي يعني جلوگيري از افش

زيرساخت هويتي  اگر.  هاي الکترونيکي خصوص افراد در تراکنش

مناسب وجود نداشته باشد تامين امنيت اطالعات و به تبع آن 

 .تامين حريم خصوصي شهروندان بسيار دشوار خواهد بود

 

 

 

 (8-8111،3ويندلي،)امنيت و حريم خصوصي مثلث هويت،

 

 هويت  چيست؟

 

 هويت، ،ITU-T Y.2720مطابق تعريف استاندارد 

ي يک موجوديت است که براي شناختن  اطالعاتي درباره

طبق اين . کافي باشداي خاص  در زمينه (هويت)آن

استاندارد، هر هويت از سه نوع داده متفاوت تشکيل شده 

 :، اعتبارنامه و مشخصات شناسه. است

 

 .کند آنکه چشم اميد به او نبسته، بخشش ترين مردم کسي است که به  بخشنده( ع)امام حسين 
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شخص يا ) و نشانه يا هر شکل ديگري از داده مورد استفاده براي شناسايي يک شيحروف  يک سري اعداد، :(Identifier)شناسه

 ...(نظام پزشکي و  ، شمارهمثل شماره ملي ، شماره کارمندي) (موجوديت ديجيتال

مثل ) .هايي که به عنوان مدرك ادعا در خصوص بخش يا تمام هويت ارائه مي شود اي از داده مجموعه: (Credential) اعتبارنامه

 ...(، شناسنامه و الم غير ديجيتال کارت مليدر ع.... و Kerberosهاي  اثر انگشت، بليط ،گواهي ديجيتال پسوردها،

ها شامل  اين داده) (شخص يا موجوديت ديجيتال) هاي يک شي هاي توصيفگر ويژگي اي از داده مجموعه:  (Attributes)مشخصات

 ...(محل اقامت و  تاريخ تولد، مثل نام، نام خانوادگي،) اطالعات پايه براي شناسايي آن شي است

هويت وي به عنوان کاربر . ديگري به عنوان کارمنديکي به عنوان کاربر شبکه اجتماعي و . ثال علي داراي دو هويت مختلف استبراي م

هاي ثبت  خانوادگي، فهرست دوستان، فعاليت دانستن پسورد به عنوان اعتبارنامه ، نام و نام ،شامل نام کاربري به عنوان شناسه شبکه اجتماعي

ارمندي به عنوان شناسه، کارت شناسايي شامل شماره ک همچنين هويت وي به عنوان کارمند .شود ي وي به عنوان مشخصات تلقي مي شده

 .شود وي تلقي مي ، محل کار و گزارش عملکرد به عنوان مشخصاتنام، نام خانوادگي، سمتکارمندي به عنوان اعتبار نامه و 

 

 

 علي

 کارمند

 شماره کارمندي شناسه يکتا

 کارت شناسايي کارمندي اعتبارنامه

 نام، نام خانوادگي، سمت، محل کار و گزارش عملکرد  مشخصات

کاربر شبکه 
 اجتماعي

 نام کاربري شناسه يکتا

 دانستن پسورد اعتبارنامه

 مشخصات

اي از مشخصات توصيفگر يا  مجموعه"، يک هويت به عنوان ساختارياز منظر . شود مفهوم سازي مي هويت از دو ديدگاه ساختاري و فرايندي

مجموعه اي از فرايندهاي مرتبط با افشاء و "از منظر فرايندي يک هويت مفهوم سازي شده براي شناسايي، . است "نشان دهنده ي يک شخص

 (8111نابث،)تعريف مي شود  "کاربرد اطالعات يک شخص

 

 نام  مهدي زنده: تهيه کننده

 .شود موجب نفرت خدا و مردم از تو مى از خلف وعده که آنبپرهيز (: ع)امام علي 
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 .يشه هر خيرى در دنيا و آخرت يک چيز است و آن ترس از خداوند متعال استر(: ص)پيامبر اکرم 

 و آمادگي ما "امنيت مجازي"

 

مقوله امنيت مجازي در دنياي امروز دست  -علي شميراني

بعد از واقعه يازدهم . کمي از امنيت ملي يک کشور ندارد

اي امنيت مجازي آمريکا به  هاي بودجه در گزارشسپتامبر 

ترين  هاي حياتي اين کشور، جزيي علت وابستگي شريان

مسايل امنيتي از سوي چندين مرکز اطالعاتي و امنيتي 

يده و بودجه و مالحظات آمريکا به اطالع کاخ سفيد رس

  .گيرد نظر قرار ميمتعددي مد

رفته که دولت اهميت موضوع امنيت مجازي تا جايي پيش 

آمريکا اعالم کرد در صورت کشف حمالت مجازي سازمان 

يافته از سوي کشوري به حريم مجازي خود، اجازه پاسخ 

 .داند نظامي را براي کشور آمريکا محفوظ مي

شايد امنيت مجازي کشورمان در حد تنيدگي و پيچيدگي 

ها و  حريم مجازي کشوري همچون آمريکا با زيرساخت

ين کشور نباشد، ليکن اين موضوع به منزله کم هاي ا شريان

 .اهميتي مقوله امنيت سايبري در ايران نيست

اي و  ما پيش از اين دو حمله مجازي به تاسيسات هسته

. ايم اخيراً نيز حمله به وزارت نفت کشورمان را از سر گذرانده

هاي بانکي از جنس دو  اگرچه مورد افشاي اطالعات کارت

رود اما اين موضوع نيز به نوعي  مار نميحمله مذکور به ش

 .گيرد در حيطه امنيت مجازي و الکترونيکي کشور قرار مي

از از منظر آمادگي الکترونيکي براي واکنش و مديريت وقايعي 

رساني، پشتيباني و  مرکز آگاهي)اين دست در کشور، ما مراکز آپا 

مديريت امداد و هماهنگي عمليات )، مرکز ماهر (اي امداد رايانه

امنيت فضاي )، شوراي عالي و البته راکد افتا (اي رخدادهاي رايانه

( فضاي تبادل اطالعات)، پليس فتا (تبادل اطالعات و ارتباطات

 .ي و تازه تاسيس فضاي مجازي را داريمو نيز شوراي عال

هايي از اين دست را از جهات متعددي  به اعتقاد نگارنده پديده

اما براي مثال ماجراي معروف . توان تفکيک و مديريت کرد مي

توان از دو اليه امنيتي  هاي بانکي را مي به لو رفتن شماره کارت

 .داد بي قرار مورد ارزيا( دروني و بيروني)اي و عمومي  و رسانه

 

 



 

  

 ها به دريافت ايميل ملي از مردم الزام بانکبررسي 

ارتباطات و فناوري اطالعات با ارسال محترم  تقي پور وزير آقاي

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي، استفاده اي آقاي به  نامه

هاي با ميزباني خارجي از جمله  هايي عمومي و ايميل از ايميل

Yahoo، Gmail ،Hotmail  وMSN  را در مراودات بانکي

در اين نامه خواستار ممنوعيت  ايشان .مشتريان ممنوع اعالم کرد

هاي عمومي و خارجي در هنگام افتتاح حساب و نيز  قبول ايميل

ها،  هاي بانکي مشتريان به اين ايميل حساب عدم ارسال صورت

ها در   اي مهيا شود که مشتريان بانک شده و پيشنهاد داده وسيله

داخلي بتوانند در همان بانک، براي خود   صورت نداشتن ايميل

مطابق اسناد و قوانين موجود حفظ امنيت  .ايميل داخلي بسازند

اطالعات کاربران در حوزه فناوري اطالعات از جمله اهداف قانون 

باشد و از آنجا که  مي 2.برنامه پنجم توسعه کشور ماده 

يکي از  واندت مي yahoo, Gmailهاي عمومي نظير  ايميل

باشد موارد زير از بانک ابزارهاي خروج اطالعات کاربران از کشور 

 .مرکزي خواسته شده است

هاي  هاي با ميزباني خارجي و ايميل عدم استفاده از ايميل -1

در ... و Hotmailو  MSNو  yahoo, Gmailعمومي نظير 

 .هاي بانک مشتريان ارسال صورت حساب

استفاده از ايميل با ميزباني داخلي که فهرست آن بر روي  -8

توسعه ملي اينترنت قرار دارد و به صورت  سايت مرکز مديريت

 .شود مرتب به روز مي

هاي عمومي و يا با ميزباني خارجي در هنگام  عدم قبول ايميل -3

افتتاح حساب، بدين منظور ضروري است، امکانات دسترسي به 

 .ها فراهم شود ها داخل در بانک اينترنت جهت ايجاد ايميل

 

بايست با شناسايي علل  در سطح امنيتي رويدادهاي مذکور مي -8

ضعف نسبت به رفع و پيشگيري از مشکالت آتي اقداماتي همچون 

ها و استاندارهاي امنيتي همچون عدم امکان  سازي پروتکل پياده

جابجايي اطالعات، ايزوله کردن مراکز حساس و مواردي از اين 

در نظر گرفت که طبعاً به عهده نهادهاي مسوول و دست را 

 .متخصص در اين امر است

بايست با اقداماتي همچون ارايه  اي نيز مي در سطح رسانه -8

هنگام، پيشگيري از انتشار شايعات، پرهيز از تعدد مراجع  اطالعات به

 . رساني و ايجاد آرامش عمومي به مديريت بحران پرداخت اطالع

هاي بانکي به  خصوص ماجراي افشاي اطالعات کارت براي مثال در

رساني، صدها هزار نفر از مردم سراسيمه به  علت نوع اطالع

هاي کشور هدايت شدند که اين امر گذشته از تشويش  عابربانک

هاي پيدا و پنهان بيشتري را به  اذهان عمومي موجبات تحميل هزينه

تري نيز قابل تدبير  حال آنکه اين موضوع به شکل مناسب. بار آورد

 .بود

تواند موجبات  بديهيست مديريت نادرست وقايعي از اين دست مي

اعتمادي عمومي به خدمات الکترونيکي را نيز در پي  نوعي از بي

هاي ديگري را به کشور  داشته باشد که اين امر نيز خود هزينه

 .کند تحميل مي

در مديريت مخلص کالم آنکه وقايع مذکور ضرورت بازنگري جدي 

کند،  امنيت مجازي کشور از حيث آنچه در پي آمد را دو چندان مي

مدخل را طلب  ها و مسووالن ذي که اين امر نيز توجه دستگاه

 .کند مي

 
 آي تي آنااليز :خبر منبع

 فناوران اطالعات
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