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 (بخش اول) های اخذ آثار انگشت و تصویر چهرهنیازمندی

 

 کاري ايستگاه

افزاري و  ايستگاه شامل تجهیزات سخت. پذيرد گردد که فعالیت توسط اپراتورها در آن صورت ميايستگاه کاري به مکاني اطالق مي

هاي الزم براي تامین هاي اختصاص داده شده به آن ايستگاه بوده و دربرگیرنده لوازم اداري و زيرساختافزاري خاص انجام فعالیتنرم

 باشدشبکه، برق، امنیت فیزيکي و غیره مي

 افزاريهاي نرمنيازمندي

. افزارهاي مورد نیاز توسط کارشناسان شرکت متیران بر روي کامپیوتر اختصاص يافته براي اخذ اثار انگشت نصب خواهد گرديدنرم

 :باشدافزاري کامپیوتر به شرح زير ميهاي نرمنیازمندي

 Windows  7 :سیستم عامل .2

 آنتي ويروس به روز شده و اورجینال .1

 

 افزاريهاي سخت نيازمندي

 رايانه شخصي 

 

 

 

 :با حداقل مشخصات زير

 CPU (x86 2GHz) 

 RAM  گیگابايت 4با ظرفیت 

 HDD  گیگابايت 211با ظرفیت 

 Monitor 21 اينچ 

 Mouse 

 Keyboard 
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 .انگيزد  ها آدمى را به انجام دادن آنها برمى  انديشيدن به خوبى(: ع)امام علي 

 .خواهد که قويترين مردم باشد بر خدا توکل نمايد هر که مي(: ع)امام موسي کاظم 

 

 اسکنر اثر انگشت

 

 

انگشت، به منظور اجتناب از معطل شدن  21اسکنر مورد استفاده جهت اخذ اثر

تصاوير . افراد در محل، بايد در يک لحظه قادر به دريافت چهار اثرانگشت باشد

بدون شست بر روي )انگشت دست راست  4اثرانگشت بايد با فشردن همزمان 

بدون )انگشت دست چپ  4، سپس فشردن همزمان (حسگر و بدون چرخش

انگشت  1و نهايتاً فشردن همزمان ( شست بر روي حسگر و بدون چرخش

یت و اين اسکنرها داراي امکاناتي به منظور بهبود کیف. شست اخذ شوند

 .باشند سازي اثرانگشت نیز مي فشرده

 

 :توان به موارد زير اشاره کردانگشتي مي 4از جمله مشخصات اسکنرهاي 

  رزولوشن تصوير بايد حداقلdpi111 باشد. 

 سطح باشد 112بیت در بر گیرنده  8سازي سطح خاکستري بايد براي هر نقطه تعداد بیت براي ذخیره. 

  اسکنر بايد قادر باشد کیفیت اثرانگشت را پس از دريافت براساس استانداردNISTIR 7151:2004 NFIQ
 .محاسبه نمايد  

  اسکنر بايد بتواند تصوير اثرانگشت را طبق استاندارد به فرمتWSQ  وJPEG2000 ذخیره نمايد. 

 رخي حمالت به سیستم بافت زنده هستند تا از ب  دهنده بهتر است از اسکنرهاي اثرانگشتي استفاده شود که داراي تشخیص

 .جلوگیري شود

 عملکرد اسکنر اثرانگشت نبايد در شرايط آب و هوايي مختلف دچار اختالل گردد. 

 اسکنر بايستي قابلیت اخذ اتوماتیک اثرانگشت را داشته باشد. 

 اسکنر بايستي قابلیت تقطیع اتوماتیک داشته باشد . 

 خذ و ثبت اثرانگشتان را تضمین کنداسکنر بايد ترتیب صحیح ا. 

  اسکنر بايد قابلیت تطبیق اثر انگشت اخذ شده با آثار دريافت شده از فرد را داشته باشد به اين منظور که يک انگشت دو بار اخذ

 .  نگردد

 هاي قبلي از روي صفحه اسکنر وجود داشته باشدبايد قابلیت حذف آثار باقیمانده از اسکن. 

 هاي اطراف تصوير اثرانگشت که بر اثر مرطوب بودن انگشت در حین اخذ اثرانگشت ايجاد شده را ابلیت حذف هالهاسکنر بايد ق

 .داشته باشد

  تصوير انگشتان نیز مي بايست در قالب فايل استانداردITL-NIST [2007]-Type 14 ذخیره گردد. 

 

 

1    NIST Fingerprint Image Quality 
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 .پاک شودتا قلب آنها از کينه تو   قلب خود را از کينه ديگران پاک کن،(: ع)امام علي 
 

 اسکنر تک انگشتي 

 

 

اي از خدمات پس از تحويل که نیاز يا پاره اسکنر تک انگشتي در هنگام تحويل کارت

MoCبه 
نام نیز جهت اخذ تصوير در هنگام ثبت. گیرددارند مورد استفاده قرار مي   

شود هاي آنها و تصوير يکي از آنها بر روي کارت ذخیره مياثر دو انگشتي که ويژگي

 .از اين اسکنر استفاده خواهد شد

 

 :توان به موارد زير اشاره کرداز جمله مشخصات اسکنر تک انگشتي مورد نیاز مي

  رزولوشن تصوير بايد حداقلdpi111 باشد. 

  سطح باشد 112بیت در بر گیرنده  8تعداد بیت براي ذخیره سطح خاکستري بايد براي هر نقطه. 

  دريافت براساس استاندارددر باشد کیفیت اثرانگشت را پس از کاربردي آن بايد قااسکنر اثرانگشت و برنامه 

NISTIR 7151:2004 NFIQ پس از دريافت محاسبه نمايد. 

  برنامه کاربردي اسکنر اثرانگشت بايد بتواند تصوير اثرانگشت را طبق استاندارد به فرمتWSQ  وBMP ذخیره نمايد. 

  بافت زنده هستند تا از برخي حمالت به سیستم جلوگیري   دهنده داراي تشخیصبهتر است از اسکنرهاي اثرانگشتي استفاده شود که

 . شود

 اسکنر بايستي قابلیت اخذ اتوماتیک اثرانگشت را داشته باشد. 

 هاي قبلي از روي صفحه اسکنر وجود داشته باشدبايد قابلیت حذف آثار باقیمانده از اسکن. 

 که بر اثر مرطوب بودن انگشت در حین اخذ اثرانگشت ايجاد شده بايستي وجود هاي اطراف تصوير اثرانگشت قابلیت حذف هاله

 .داشته باشد

  24 × 16سايز صفحه اسکن حداکثر mm (0.6" × 0.9") باشد. 

 اسکنر تک انگشتي بايد داراي حسگر نوري باشد . 

 

 
Match on Card2         



 .تصديق کن( عمالً)کسي که به تو گمان نيکي برد، گمانش را (: ع)امام علي 
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 دوربين عکاسي ديجيتال

 

 

دوربین عکاسي به منظور اخذ تصوير چهره افراد به صورت زنده در کیوسک 

شود اين دوربین از نوع  پیشنهاد مي. گیردعکسبرداري مورد استفاده قرار مي

 . هايي باشد که تنظیم نور آنها اتوماتیک استدوربین

 

هاي مورد نظر براي دوربين عکاسي  شاخصه

 :ديجيتال عبارتند از

 

  نوع دوربین از انواعDSLR  ياPoint & Shoot  با

بکارگیري . قابلیت حذف نور به صورت دستي باشد

Webcam شودهاي موبايل توصیه نمييا دوربین. 

  مگاپیکسل باشد 4حداقل رزولوشن دوربین بايد .

هايي که قابلیت تصويربرداري با براي دوربین

هاي مختلف دارند، بايد تصوير با باالترين رزولوشن

 .شود رزولوشن ارائه شده توسط دوربین اخذ

  چنانچه مقدار حساسیت سنسورISO  دوربین قابل

تنظیم باشد، بهتر است بر روي کمترين مقدار خود 

و  Shutterگونه اي که نیازمندي تنظیم شود به

Aperture اپراتورها بايد آشنا باشند . را برآورده کند

هاي اتوماتیک دوربین به ساده شدن که ويژگي

جهت  f-stop، سرعت شاتر و ISOتنظیمات 

 .کندتصويربرداري مناسب در نور کم کمک مي

 

  اپراتور بايد از فوکوس اتوماتیک يا فوکوس

دستي دوربین استفاده کند و نبايستي از فوکوس ثابت 

 .استفاده شود

  چنانچه دوربیني از قابلیت فوکوس اتوماتیک با

کند، استفاده از اين قابلیت اولويت چهره پشتیباني مي

 .شودتوصیه مي

  شدتWhite Balance  در دوربین بايد قابل

هاي طبیعي اخذ تنظیم باشد تا بتوان عکسي با رنگ

 .نمود

 White Balance  بايد به صورت پس زمینه

 .سطح خاکستري کالیبره شود% 28

  مقدار پیشنهادي براي ديافراگم برابرf/5.6  تا

f/11 اين بازه مقادير براي . باشدميf/stop  کنترل

از جسمي است که ( ا گوشاز بیني ت)کننده عمق تصوير 

در حالت . در فاصله دومتري از دوربین قرار دارد

و سرعت شاتر بايد با توجه به ويژگي   Apertureکلي

 .اتوماتیک دوربین تنظیم شوند
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 .دارد زگزار را از حمالت شيطان نگاه مياست که نما نماز قلعه و دژ محکمي(: ع)امام علي 

 .است که براى نفس خود خلوت و فراغتى يابد و به کار اصالح آن پردازد

 مستندات پروژه: منبع

 هاي استاندارد قابل قبول مانند از فرمتJPEG  با

وضعیت تصوير بايد بر . استفاده شود EXIFاطالعات 

اکثر . روي باالترين کیفیت در دوربین، تنظیم شود

با . کنندپشتیباني مي EXIFهاي ديجیتال، از دوربین

باالترين کیفیت  RAWوجود اينکه فرمت داده 

دهد، اما مشکالتي براي تصوير خروجي را ارائه مي

هاي استاندارد براي تبديل اين تصوير به فرمت

 .اي ايجاد خواهد کرداپراتورهاي غیرحرفه

  فضاي رنگي پیشنهاديsRGB باشد زيرا مستقل مي

 .از مشخصات وسیله اخذ تصوير است

 ًاز معموال USB هاي حافظه براي انتقال فايل و کارت

براي ناظر راه دور و  HDMIگزينه . شوداستفاده مي

 .ايستگاه اخذ، يک گزينه اختیاري است

 افزارهاي اخذ تصوير از بهتر است دوربین داراي نرم

راه دور با ارتباطات مناسب باشد تا بتوان آن را از راه 

 .دور کنترل کرد

  داراي پايه باشددوربین بايستي. 

 

  سرعت شاتر بايد به اندازه کافي سريع باشد تا از تار شدن

همچنین بايد به . به دلیل لرزش دست جلوگیري شود

اندازه کافي، آهسته باشد تا اطمینان حاصل شود که کل 

هنگامي که از فالش استفاده . فريم نوردهي شده است

شود، سرعت شاتر دوربین بايد کمتر يا مساوي سرعت مي

ام 21/2کمترين سرعت پیشنهادي شاتر برابر . فالش باشد

است از تنظیمات اتوماتیک دوربین  بهتر. ثانیه است

 .استفاده شود

 هاي ديجیتال، فاصله کانوني براي سنسور دوربین

فاصله . باشدپیشنهادي دو تا سه برابر قطر سنسور مي

 91میلیمتر براي قطع فیلم  291و  31کانوني بايد بین 

 .میلیمتري باشد

  ،زماني که هیچ منبع نور خارجي وجود نداشته باشد

ممکن است به دلیل . از فالش الزامي است استفاده

فالش، فرد چشمک بزند و چشمانش در عکس بسته باشد 

 .لذا فقط در صورت لزوم از فالش استفاده شود

 توان به عنوان راهنما براي اپراتور جهت از هیستوگرام مي

تنظیم سطوح نوردهي استفاده کرد تا از فضاي رنگي 

بسیاري از . موجود بهترين استفاده صورت گیرد

 .دهندهاي ديجیتال امروزي اين ويژگي را ارائه مي دوربین
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 هر بلندايى اعتماد به خدا بهاى هر چيز گرانبها است و نردبانى به سوى(: ع)امام جواد 

 

 ساختار دولت الکترونيک

 

 خصوصاستفاده از سیستم مديريت هويت الکترونیکي در 

يزي شده ر به خوبي برنامه 1121دولت الکترونیک، تا سال 

 ي هاي توسعه هاي مرتبط با آن، مطابق با نیازمندي گام. است

که استفاده از  استزير ساخت اطالعات و تکنولوژي ارتباطات 

فرآيندهاي احراز هويت بر پايه به منظور افقي تجمیع 

 .گیرد را در بر ميها  گواهینامه

کند تا  استفاده از اين زير ساخت، اين امکان را فراهم مي

هاي توسعه و اجراي دولت الکترونیک، کاهش يابد و  هزينه

هاي مختلف با  کیفیت کار به لحاظ متحد بودن و ارتباط بخش

 .افزايش يابد يکديگر

يکي از اهداف تجمیع افقي، به اشتراک گذاشتن اطالعات 

. ها جلوگیري شود است تا از درخواست تکراري افراد يا سازمان

هر درخواستي که از طرف کاربر داده شود، در پايگاه قابل 

 .شود ، ذخیره ميياعتماد

 

از تمامي خدمات مرتبط با دولت الکترونیک، انتظار  

رود که در زمان الزم به اطالعات دسترسي داشته  مي

 .باشند

 :شوددو نوع خدمت زير ارائه  از طرفدولت الکترونیک 

 ملي الکترونیک دولت 

 محلي الکترونیک دولت 

 

 الکترونيکي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 

 هويت مديريتهاي  سیستم از الکترونیک دولت

 طرف از شده يیدأت هاي گواهینامه اساس بر الکترونیکي

 و دولتي بخش در که کند مي استفاده دولتي مقامات

 .کاربرد دارد خصوصي بخش
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 .ترين و با لطفترين آنها نسبت به اهل خويش است نظر ايمان، خوش خلقنيکوترين مردم از (: ع)امام رضا آ

 .شان با خانواده خود است نها و مهرورزترين

0 
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 مستندات پروژه: منبع

 

 کارت سیستم الکترونیکي، هويت مديريت جايگزين سیستم 

 کارت نوع دو سیستم، اين طريق از. است سالمت ي بیمه

 :است استفاده قابل الکترونیکي شناسايي

 سالمت ي بیمه کارت 

 سالمتي تخصص کارت (Health Professional 

Card) 

 

 ارزيابي و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن

 کاربردها( الف

 

 دولت کاربردي هاي برنامه از برخي آيد، مي زير در که مواردي

 ديجیتال هاي گواهینامه از آن، ي ارائه براي که است الکترونیک

 :شود مي استفاده ديجیتال امضاي يا هويت احراز براي

 پرتال e-SJU-  از الکترونیکيي  خدمات ي ارائهبه منظور 

 .شود مي استفاده دولتي بخش سوي

 مالیات الکترونیکي پرداخت (e- Taxes)  پرشيدن  از کيه 

 از فهرستي. کند ميي بانیپشت آن امنیت و مالیات هاي فرم

 آن مربيوط  سايت در قبول مورد و شدهي بانیپشت هاي فرم

 .دارد قرار

 کيياربردي ي برنامييه EPOS- هيياي سیسييتم ي پايييه کييه 

 و ارسييال بييراي. )اسييت اسييلوني در گمييرک اطالعيياتي

 ...( و مالیاتيهاي  اظهارنامه به گويي پاسخ

 

 

 

 ارزيابي

 داشته خوبي هاي پیشرفت الکترونیک دولت خصوص در اسلوني

 قرار مدنظر را زير اهداف بايد کارشناسان، نظر طبق اما ،است

 :دهد

 کاربر رضايت 

 دولتيهاي  هزينه کاهش 

 نوآورانههاي  حل راه 

 جديد کار و کسبهاي  مدل 

 مختلف کشورهاي در مختلف افراد همکاري 

 دانش پايگاه ايجاد 

 الکترونیک دولت متمرکز مديريت و استانداردسازي 

 با کاري مختلفهاي  بخش میان ارتباط برقراري قابلیت 

 يکديگر
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افضل از  دايمى اندک،که همراه با يقين باشد،نزد خداوند متعال،بـدان بـه درستى که عمل (: ع)مام صادق ا

 .عمل بسيارى است که با يقين همراه نباشد
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هاتازه  

  انتخاب طرح کارت هوشمند ملی در جشنواره خوارزمی 
 

المللي خوارزمي صبح  مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره بین

حضور دکتر رحیمي، معاون اول با  2932بهمن  22روز 

جمهور، سردار وحیدي، وزير دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح  ريیس

دکتر کامران دانشجو، وزير علوم، تحقیقات و فناوري، طريقت منفرد، 

هاي علمي و صنعتي  پژوهش سرپرست وزارت بهداشت در سازمان

 .محقق و مخترع برگزار شد 94ايران و با تقدير از 

طرح به دبیرخانه ارسال شده بود که  2211در اين دوره از جشنواره، 

هاي خارجي و ايرانیان مقیم  طرح مربوط به طرح 112از اين میان 

طرح در اين جشنواره مورد تايید و  94در نهايت . خارج بوده است

طرح مربوط به محققان و  2قرار گرفت که از اين میان  پذيرش

  .مخترعان خارجي بوده است

سازمان و نهاد داخلي و خارجي برگزار  11اين جشنواره که با حمايت 

گروه تخصصي هوافضا، برق و کامپیوتر، مکانیک، شیمي،  22شد در 

کشاورزي و منابع طبیعي، علوم پايه، زيست فناوري، محیط زيست و 

وم پايه پزشکي، عمران، معماري و هنر، مواد، متالوژي و عل

هاي نو، فناوري نانو، علوم پزشکي، صنايع و مديريت فناوري،  انرژي

هاي برگزيده موفق در تولید  فناوري اطالعات، مکاترونیک و طرح

 .ملي پذيرش طرح داشته است

 

 

 

 



  

 .يابي ، و اگر طلب کني ميشوي هدايت مياگر خواستار رشد و کمال معنوي باشي : (عج)حضرت مهدي 
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ت برتر بیست و ششمین در پايان اين مراسم از پژوهشگران و نفرا

تنديس و   ، با اهدايهاي مختلف المللي خوارزمي در بخش جشنواره بین

 .لوح تقدير قدرداني شد

بيست و ششمين جشنواره بين المللي خوارزمي، طرح در 

کارت هوشمند ملي ايرانيان رتبه سوم پژوهشهاي 

 .اي را به خود اختصاص داد توسعه

هيياي بييین الملييل، تنييديس و لييوح  همکيياري دفتيير روابييط عمييومي و

تقييدير بیسييت و ششييمین جشيينواره بييین المللييي خييوارزمي از طييرف  

اردکيياني بخيياطر طييرح  ريييیس جمهييور بييه دکتيير محمييد نيياظمي   

 .پژوهشي کارت هوشمند ملي ايرانیان اهداء شد

عليم نيور الهيي و هدييه خداونيد بيه       : در اين ليوح تقيدير آميده اسيت    

بشريت اسيت و خالقیيت و نيوآوري موجيب کميال و تعيالي انسيان و        

فيتح  . شکوفايي، حاصيل تيالش ارزشيمند مبتکيران و نخبگيان اسيت      

سيزاوار در عرصيه جهياني،    هاي رفیيع علميي و کسيب جايگياهي      قله

جييز بييا زحمييات و مجاهييدتهاي پژوهشييگران و محققييین میسيير      

 .نیست

همچنین در ادامه اين لوح خطاب به دکتر ناظمي اردکاني ريیس 

اينک که جنابعالي با سعي و : سازمان ثبت احوال کشور آمده است

ايد با ارائه طرح کارت هوشمند ملي ايرانیان رتبه  کوشش وافر توانسته

اي را در بیست و ششمین جشنواره بین المللي  هاي توسعه وم پژوهشس

خوارزمي کسب نمايید، از همت و عزم بلندتان در مسیر نوآوري و 

د دکتر محم: گفتني است .نمايیم توسعه علم و فناوري قدرداني مي

، ريیس سازمان ثبت احوال و مجري ناظمي اردکاني معاون وزير کشور

داراي دکتراي مديريت از دانشگاه امام  طرح کارت هوشمند ملي

 باشد و از پژوهشگران حوزه مديريت مي( ع)حسین

 

 

 

 



   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پوشاند هاي او را مي ش را بگيرد خداوند نقصها و کاستيکسي که جلوي خشم(: ع)امام صادق
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تر شدن بدافزارهاي  ها در مورد پیچیده علیرغم نگراني

دهد هکرها کماکان از  ميهمراه، نتايج يک بررسي نشان 

 .کنند هاي ساده و قديمي در اين حوزه استفاده مي روش

به گزارش فارس به نقل از وي تري، تحقیقات موسسه 

دهد که از جمله  نشان مي Blue Coatامنیتي 

هاي همراه عبارتند از  هاي فريب کاربران تلفن روش

هاي راه دور و  ويق کردن کاربران به گرفتن شمارهتش

 .پرهزينه و انجام حمالت پیشینگ

 

هاي مهندسي  حمالت که با بهره گرفتن از تکنیکاين 

هاي فني ندارند و  گیرند پیچیدگي اجتماعي صورت مي

کاربران با به در اين میان . بسیار قديمي و ساده هستند

ها و همین طور عدم نصب  روز نکردن ضدويروس

ر دردسهاي محافظ به طور جدي خود را به  برنامه

 .اندازند مي

فريب کاربران که در دنیاي هاي  برخي ديگر از روش

در دنیاي  نیز هم اکنون و هاي رومیزي متداول بود رايانه

ها  از جمله اين روش. شوند همراه به کار گرفته مي

هاي آلوده، مخفي کردن  توان به ارسال هرزنامه مي

 .کرداشاره ... بدافزارها در محتواي هرزه نگارانه و 

 

 

دن امنیت سیستم هاي بهترين راه مقابله با هکرها باال بر

اين کار ممکن است با تهیه  .باشد کامپیوتري مي

گاه  هیچ. اري و سخت افزاري انجام شودهاي نرم افز سیستم

به يک روش خاصي جهت حفظ امنیت اکتفا نکنید و نسخه 

را به بران جديد هر نرم افزار را تهیه کنید و دسترسي کار

مشاوره امنیت سعي کنید از . اطالعات کنترل نمايید

هاي کامپیوتري خود استفاده کنید و همیشه به  سیستم

خاطر داشته باشید که بر خالف مديران سیستم و شبکه که 

داراي وقت کمي براي جستجو و تحقیق و بررسي نقاط 

باشند، هکرها  عف سیستم و بر طرف نمودن آنها ميض

اي صدمه في و منابع اطالعاتي مناسب برداراي وقت کا

 . باشند زدن به سیستم هاي شما مي

هاي کاربردي به  اين شرايط ارائه آموزش در

طور  هاي همراه و همین کنندگان و کاربران تلفن مصرف

هاي ايمن،  ن برنامه نويسان به طراحي برنامهمتعهد نمود

آوري اطالعات خصوصي کاربران  ساده و عدم جمع

 .ضرورتي انکارناپذير دارد

 هکرها برای فریب کاربرانهای ساده  روش

 


