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 مقدمه

ر هر دفتر پیشخوان تدارک برداري چهره د يک ايستگاه تصوير

نکته مورد  ينا يدچهره با يردر خصوص تصو. شود ديده مي

با  ،چهره فرد در محل يافتدر یشنهادکه پ یردتوجه قرار گ

 یفیتاز نظر ک یستمس، برآوردن نیازهاي باال بردن دقت هدف

جلوگیري )و علي الخصوص باالبردن امنیت  يورود يعکسها

از توان  مي خاص موارد يدر برخالبته . ارائه شده است( از جعل

 .نمودعکس چاپ شده استفاده 

با )در پروژه کارت هوشمند ملي به منظور اخذ تصوير چهره 

 ISO 19794 -2005 :5استاندارد بايد از ( دوربین يا اسکنر

را در ادامه مطالب   يرتصو کلي مشخصات که.استفاده شود

  .ذکر خواهیم کرد

در خصوص تصوير اسکن شده، الزم به ذکر است تصوير 

بايد با  2با مشخصات ارايه شده در استاندارد x 4 6پرسنلي 

 .اسکن گردد  dpi 2111رزلوشن  

 

 مشخصات تصوير

، براي بدست آوردن تصوير ISO 19794-5مطابق استاندارد 

گیرد که در مناسب و استاندارد، بايد نکاتي مورد توجه قرار 

 :شود زير به آنها اشاره مي

 

 

 

 ISO 19794-5 مطابق استاندارد مشخصات تصویر چهره

 .باشدگردد داراي شرايط ارايه شده در استاندارد ميبراي گذرنامه اخذ مي در اکثر مواقع تصوير پرسنلي که 2

 .ترجیحاً از عینک استفاده نشود     .2

  در صورت استفاده از عینک بايد چشمان شخص بخوبي قابل

رويت بوده و با تنظیم زاويه فالش و زاويه سر شخص از 

 . انعکاس نور در شیشه عینک اجتناب شود

  از عینکهاي رنگي و با قابهاي بزرگ استفاده نشود . 

  اطمینان حاصل شود که قاب عینک قسمتي از چشم را

 . نپوشانده باشد

 

 

 .حتي االمکان موي صورت براي مردان کوتاه باشد .1

همچنین . حجاب خانمها نبايد گردي صورت را بپوشاند .9

 . پوشش سر نبايد طوري باشد که در تصوير ايجاد سايه بکند
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 .انگيزد  ها آدمى را به انجام دادن آنها برمى  انديشيدن به خوبى(: ع)امام علي 
 

در صورت استفاده بايد اجزاء صورت از زير چانه تا باالي پیشاني و هر دو . ي سر استفاده نشود تا حد ممکن از کاله و يا وسايل پوشاننده .4

 . لبه صورت به خوبي ديده شود

 

 

 .چشمها نبايد بسته باشند .5

 .افراد با موي بلند نبايد مو داخل صورت ريخته شده باشدبراي  .6

 .ها نیز بايد در تصوير باشد بخشي از گردن و شانه .7

 .باشد اي که دهان باز شود مجاز نمي ي فرد عادي باشد، تصويربرداري در حاالت ابرو باال، چشمان بسته، خنده حالت چهره .8

 .ود داشته باشد به عبارتي چشمها در راستاي افقي قرار گیرندتصوير از مقابل گرفته شده باشد نبايد چرخش سر وج .3

 .نگاه فرد بايد به سمت مقابل باشد .21

 

 

 

 .در تصوير بايد هر دو گوش فرد معلوم باشد .22

 .نبايد روي بخشي از صورت و يا زمینه سايه باشدنورپردازي بايد کامالً يکنواخت بوده و  .21

همچنین بايد . با استفاده از نور پردازي مناسب، بايد از ايجاد سايه به واسطه وجود ابرو و گودي چشمها در محل چشم جلوگیري نمود .29

 .مردمک و عنبیه صورت به وضوح قابل مشاهده باشند

هاي دو گوش  تمام قرص صورت از محل رويش موي سر تا چانه و از کناره. ر نکندنور محیط بايد طوري باشد که ايجاد سايه در تصوي .24

 .پوشش صورت نبايد طوري باشد که ايجاد سايه بکند. بايد به طور يکسان نوردهي شده باشد
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 .و فاقد نقش بوده و چهره در مرکز آن قرار داشته باشدزمینه عکس بايد ساده باشد  .25

 .تصوير پشت زمینه نبايد داراي شدت روشنايي باال باشد .26

 .پس زمینه تصوير بايد داراي يک رنگ ثابت بوده و يا شدت روشنايي به صورت تدريجي از تاريک به روشن در يک جهت تغییر کند .27

 .در پس زمینه تصوير نبايد سايه تشکیل بشود .28

 .تصوير پس زمینه بايد فاقد هر نوع بافت و يا خط باشد .23

که ( تا9حداقل )بهتر است از چندين منبع نوري . شدت نوردهي نبايد به حدي زياد باشد که در يک محل صورت اشباع نوري ايجاد شود .11

 .اند استفاده شود به طور مناسب تنظیم شده

 

 

 .تصوير نبايد بیش از حد روشن و يا تاريک باشد .12

 

 

 .قبل از هر کاري انديشه کن (:ع)امام صادق 
 



 .بيند هاى به دست آمده را از دست بدهى که در اين ميدان آن که وقت را ضايع کند، زيان مى مبادا فرصت(: ع)امام محمد باقر
 

رنگ چهره بايد طبیعي بوده و تمايز و روشنايي  .11

 .تصوير مناسب باشد

 

 

روتوش و يا انجام هر کاري به منظور زيبايي بیشتر  .19

 .تصوير نبايد انجام شود

انعکاس نور فالش دوربین در تصوير ديده نشود و  .14

  .ها نگردد همچنین، نور فالش منجر به قرمر شدن چشم

 
 

براي تصوير برداري از کودکان، چهره کودک بايد  .15

  .طبیعي بوده و تصوير فقط شامل چهره کودک باشد

 

 

در تصويربرداري بايد دقت شود که صورت فرد خیلي  .16

نزديک به دوربین نباشد در غیر اين صورت پس از نرمال 

ممکن است با رنگ سیاه جايگزين سازي، کنارهاي تصوير 

 .شود

در صورتي که فوکوس دوربین بصورت دستي تنظیم میشود،  .17

 .بايد دقت به عمل آيد تا تصوير بدست آمده تار نباشد
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 .خوشبخت، کسى است که براى نفس خود خلوت و فراغتى يابد و به کار اصالح آن پردازد(: ع)امام جعفر صادق 
 

 

 ييشناسا کارت از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار

 يکيالکترون

 شده مي استفاده پرتغال در افراديي شناسا براي تاکنون کهي اسناد

 پرتغال،يي شناسا کارت. است بوده گذرنامه اي يمليي شناسا کارت

 ریغ صورت به) افراد اثرانگشتي ها يژگيو ي رندهیدربرگ

ي کیالکتروني براي خاص ي برنامه ها مدتي برا و بود( يکیالکترون

 .تنداش وجودي کيومتریبي ها يژگيو از استفاده و آن شدن

 

 الکترونيکي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 اساس بر پرتغال، در الکترونیکي هويت مديريت سیستم ترين مهم

 باال به سال 6 شهروندان براي که است شخصي شناسايي کارت

 الکترونیکي، هويت مديريت با مرتبط سیستم دومین. شود مي صادر

 .است الکترونیکي ي گذرنامه

بیني  پیش و صادر 1117 سال در پرتغال شخصي شناسايي کارت

 کارت، اين. دهد پوشش را انتظار مورد نواحي کل تدريج به که شد

 مینأت کد شخصي، شناسايي کد. )است شماره نوع 4 شامل

 کارت، اين.( سالمت خدمات ي شماره و مالیات ي شماره اجتماعي،

 اهداف براي يکي: دارد کاربرد نوع دو که است تراشه يک شامل

 .ديجیتالي امضاي براي ديگري و هويت احراز

 

 ارزيابي و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن

 کاربردها( الف

 هاي سیستم طريق از تا داد خواهد اجازه شهروندان به سیستم، اين

 از و کنند برقرار ارتباط خصوصي و دولتي هاي بخش با کاناله، چند

 شرح به مجزا کانال سه از منظور، اين به. شود مند بهره آن خدمات

 :شود مي استفاده زير

 

 

 

 کارت شناسايي الکترونيکي پرتغال

 



 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه کارت هوشمند ملي -16داخلي شمارهماهنامه   

 

0 

 

 

 .فکران است هاى نادانى، جدل با بي  از نشانه(: ع)امام حسين 

 

 طرياق  از خادمات  ي ارائاه  امکاان  که -اينترنت کانال 

 .کند مي فراهم راها  سايت

 از برخي دريافت امکان که -ستما مرکز و تلفن کانال 

 .کند مي فراهم تلفن طريق از را خدمات

 ي هااا کااارت طريااق از کااه -يشخصاا ارتباااط کانااال

 .کرد دريافت خدمات توان ميي شهروند

 

 :از عبارتند خدمات نيا انواع اما

 الکترونیکي مالیاتي ي اظهارنامه 

 باین هاا   داده الکترونیکاي  انتقال -الکترونیکي گمرک 

 هم با مرتبط مراکز

 از افراد و ها سازمان مندي بهره امکان -اجتماعي مینأت 

 خدمات اين

 خاادمات ي ارائااه -الکترونیکااي دادگسااتري خاادمات 

 دادگستري وکالي براي الکترونیکي

 الکترونیکي ي گذرنامه 

 

 ارزيابي( ب

فرآيندهاي اصلي سیستم مديريت هويت  :مزايا

، اين با وجود. الکترونیکي، در فازهاي ابتدايي خود هستند

هاي فني و توسعه آن تمرکز زيادي کرده  دولت روي جنبه

است تا در نهايت بتواند در سطح کالن، به تجمیع 

 .هاي مرتبط بپردازد استراتژي

 

 :معايب

 نظیار  اقتصاادي  مباحا   با مرتبط که خدماتي ي کلیه 

 امنیتاي  لحاا   باه  هستند، مالیات يا گمرکي خدمات

 .نیستند بااليي اعتبار داراي

 افاراد  براي صرفاً الکترونیکي، هويت مديريت سیستم 

 المللاي  باین  ساطح در  و شاده  گرفته نظر در پرتغالي

 .است نشده طراحي

 مثال  الزم افزارهاي سخت و کاربردي هاي برنامه عدم 

 اين از محدود استفاده موجب خوان کارتهاي  دستگاه

 .شود مي سیستم

 

 يکيالکترون تيهو تيريمد ستميس يفن رساختيز

 در استفاده موردي کیالکترونيي شناساي ها کارت نيتر مهم

 ي پروژه نیچن هم. هستند e-Passport و  e-Cardپرتغال،

e-Justice نهیزم نيا در آزمايش حال دري ها پروژه جمله از 

 .است

 (e-Card) يکيالکترون کارت( الف

 همانندي اطالعات شامل ،e-Card ک،یالکترون دگاهيد از

 و عکسي کيومتریب اطالعات مثلي عاديي شناساي ها کارت

 و نامهیگواهي دارا کارت، نيا نیچن هم. است انگشت اثر

 و است تيهو احراز ي نامهیگواه و تالیجيدي امضا

  :کند يم نیمأت را ريزي ها استاندارد
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 .شان با خانواده خود است ترين آنها و مهرورزترين ترين مردم، خوش اخالق باايمان (: ص)پيامبر اکرم 

 

0 

 

مليحوزه کارت هوشمند  -16ماهنامه داخلي شماره  

 

EMV 4.1/MasterCard Chip 

Authentication Program (CAP). 

 Gemalto Cryptoflex يک خود ،ييشناسا کارت

JavaCard 64K 2يتیب 26 کروکنترلریم يک به که است 

ي ها میالگورت محاسباتي براي اضاف ي پردازنده کمک يک و

 دوي دارا کارت ي تراشه. است شده زیتجهي پتوگرافيکر

 دیکل CVC ي شهيري دارا نیچن هم. است ،PKI دیکل جفت

 .استي عموم

 از طريق پرتغال دولت يبرا کارت همراه به افزار انیم

Zetes يک افزار، انیم نيا. است استفاده قابل API سطح 

 اتیعمل کهي ا لهیوس وي کاربرد ي برنامه نیب که است نيیپا

cryptographic کند يم برقرار ارتباط دهد، يم انجام را. 

 

API با باال، سطح يها Multicert و شده داده توسعه 

 دولتي کاربردي ها برنامه واسط سطح تا بود خواهد قادر

 و کند يم استفادهي رمزنگاري عملکردها از که کیالکترون

 PKI timestamping, ،LDAP با مرتبط خدمات

validation وOCSP validation نیب و بیترک را 

 در يکیالکترونيي شناسا کارت. کند برقراري هماهنگ ها آن

 :است شده لیتشکي سطح سه مدل يک از باال سطوح

 

 ECEE (root CA of the Portuguese 

State) 

 e-ID Citizen CA (“root” CA for the 

Portuguese Citizen e-ID) 

 Signature CA 

 

 (e-Passport)الکترونيکي  ي گذرنامه( ب

 :است ريز موارد شامل ،يکیالکترون ي گذرنامه

 و گذرناماه  باا  مارتبط  اطالعات Golden print of 

the Portuguese Coat-of-arms 

 تراشه و لوگو کي 

 

1- Infineon SLE66CX322P 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در بسيارى جاها، خاموشى، ياورى نيکو است؛ هرچند سخنور باشى(: ع)امام حسن مجتبي 
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 مستندات پروژه: منبع

 

 Ink imprint فارابنفش  نور در کهي نامرئ صورت به 

 .باشد تيؤر قابل

 کيمتریپل پوششي داراي تیامن کاغذ 

 شدهي کار کنده زر،یل نور با که افرادي شخص اطالعات 

 .است لمس قابل برجسته، صورت به مواردي برخ در و

 رنگ رییتغي ها لفهؤم 

 

 در X.509 v3ي ها ستمیس اجراي ي توسعه به منظور

 استفادهي برا يليپروفا کردن مشخص ،ICAO ي استفاده

X.509 v3 از يک هري برا ل،يپروفا نيا. دارد ضرورت 

 استفاده ريز عبارات از ،X.509ي ها نامهیگواهي لدهایف

 :کند يم

 m- (mandatory :)دياابا حتماااً کااه اسااتي لاادیف 

 .شود داده شينما

 o- (optional :)اساات ممکاان کااه اسااتي لاادیف 

 .شود داده شينما

 c- (critical :)انجاام . رسااند  يما  را باودن ي ضرور 

 .باشد ريپذ امکان ديبا آني رو پروسه

 

 تيهو تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 يکيالکترون

 قابل ريزي ها بخش در کشور، نيا در مهمي قانون ساختار

 :است توجه

 

 يکيالکترونيي شناسا کارت( الف

 به Resolution of the Council of Ministers قانون

 نيا. ردیگ يدربرم راي کیالکترون کارت 77/2001 ي شماره

 را الزمي ها يزير برنامه کارت، نيا به منظور نیچن هم قانون،

 .دهد يم صورت

 

 يکيالکترون ي گذرنامه( ب

 به Resolution of the Council of Ministers قانون

ي کیالکترون ي گذرنامه اجرايي راهنما ،154/2005 ي شماره

-Decreeي ها قانون از طرف راهنما، نيا. دهد يم ارائه را

Law 138/2006 شماره به، Decree-Law ي شماره به 

 Resolution of the Council of و 139/2006

Ministers شود يم تيحما 1245/2006 ي شماره به. 

 

 يکيالکترون دادگاه( ج

 امکان ،183/2000 ي شماره به Decree-Law قانون

 ارسال لیقب از ها دادگاه به مربوط امور ازي تالیجيدي بانیپشت

 .کند يم فراهم راe-mail  قيطر از دعوتنامه

 



  

 .برترين خرد، خودشناسى انسان است(: ع)امام رضا
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هاتازه  

 

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه خدمات 

 شهروندی

   

در راستاي اجراي برنامه صدور کارت هوشمند ملي کارگاه 

و  آموزشي سامانه خدمات شهروندي براي معاونین آمار

کارشناسان مطلع ومرتبط نفر از  1انفورماتیک به همراه 

کارگاه آموزشي سامانه خدمات  .ها برگزار گرديد استان

به مدت يک هفته در محل  13/21/32شهروندي از تاريخ 

 .حوزه کارت هوشمند ملي برگزار گرديد

با  8:91کارگاه آموزشي برگزار شده يک روزه و از ساعت 

 . داشتادامه  25ید آغاز و تا ساعت تالوت آياتي از قرآن مج

 

 

  



  

 کند تا گرفتار  ن نشود، ولى از گناه پـرهيز نمىپرهيزد تا گرفتار زيان آ در شگفتم از کسى که از غذا مى (: ع)امام سجاد 

 .و عار آن نگردد ننگ 
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کارگاه آموزشي شامل دو بخش تئوري و عملي بود که هر روز 

ها آقاي طريقت  با توجه به شرح فعالیتابتداي جلسه و 

براي آشنايي ( مشاوررياست سازمان و قائم مقام مجري طرح)

کارت هوشمند ملي و ، در ارتباط با نقش شرکت کنندگان

مديريت هويت در فضاي مجازي و همچنین اهداف برگزاري 

گارگاه آموزشي مطالبي را ارائه نمودند و به سواالت شرکت 

کنندگان در اين حوزه پاسخ دادند در ادامه آقاي يغمايي 

ط با تأمین در ارتبا( مديرکل نگهداري و مهندسي عملیات)

تأمین خطوط مخابراتي و  هاي کاري و تجهیزات براي ايستگاه

، ثبت نام (پیش ثبت نام )همچنین مراحل جمع آوري اطالعات 

وردنیاز براي راه اندازي و تجهیزات م( اخذ عکس و اثر انگشت )

هاي کاري مطالبي ارائه نمودند همچنین با توجه به نیاز  ايستگاه

اسناد  محترم مدير کل) شرکت کنندگان از آقاي اسماعیلي 

مر بوطه  ز دعوت بعمل آمد تا در ارتباط با مسايلنی( هويتي

 .مطالبي را ارائه نمايند

آموزش : شاملهاي آموزشي  مطالب تئوري ارائه شده در کارگاه

طالب عملي پرتال ثبت نام و آموزش کاربران دفتر پیشخوان و م

، نحوه اخذ اثر انگشت و آشنايي با ساختار دفتر پیشخوان :شامل

 .  بود همچنین تصوير چهره
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 .در جست و جوى دانش شتاب کنيد(: ع)امام محمد باقر

 

 

الهبرداري جديدي است تلفن همراه تهران هر روز شاهد ک ،بازار

افزاري  فروشندگان به بهانه نصب نرم در اين راستا اخیراً برخي از

 .کنند مي هم از کاربران اخاذي "آنتي هنگ"موسوم به 

هاي نصب نرم افزاري که  به تازگي برخي از فروشندگان به بهانه

 .کنند وجود خارجي ندارند اقدام به دريافت مبالغ متعددي مي حتي

وجود چنین : باره گفت در اين يک کارشناس نرم افزار

هاي  راه افزارهايي در بازار صحت ندارد و اين امر به يکي از نرم

تبديل شده است و کاربران به هیچ عنوان  آوردن متقلبان پول در

اي را  همچون آنتي هنگ نبايد هیچ هزينه افزارهايي بابت نرم

تمامي کاربران اين کاالي ارتباطي  به: وي افزود .پرداخت نکنند

نرم افزار  هايي براي نصب ها و فروشگاه شود به مغازه توصیه مي

ه مربوطه را مراجعه کنند که حتما داراي جواز کسب از اتحادي

ضد ) "آنتي هنگ"افزار دروغین  بابت نصب نرم .باشند داشته

تومان از کاربران دريافت  هزار 91مبلغ ( افزاري اختالل نرم

 .کنند مي

کند که  کالهبردار سوال مي دار جالب آنکه وقتي خريدار از مغازه

 افزار نصب شده روي گوشي را نشان او بدهد با اين پاسخ نرم

شود که اين نرم افزار در واقع نصب شده و اگر گوشي  ميمواجه 

 !شود کاربر متوجه آن نمي کند و هنگ کند عمل مي

 

صوتي و  هاي فروشندگان دستگاه  در همین حال ريیس اتحاديه

تصويري تهران با اشاره به آمار باالي شکايت مشتريان از 

کاربران   :گفت  پردازند، نرم افزار مينصب  هايي که به فروشگاه

توانند  تخلفي مي هاي موبايل در صورت مشاهده هرگونه گوشي

به تمامي شکايت کاربران در و  دبه اين اتحاديه مراجعه کنن

 زمینه کالهبرداري در صورت نصب نرم افزار که منجر به

شود به طوري جدي  هاي باال توسط کاربران مي پرداخت هزينه

 .شود شود و با آنها برخورد مي مي اتحاديه پیگیري در اين

 "هنگ آنتی"به نام  موبایل کشورکالهبرداری جدید در بازار 

 

 


