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 (دومبخش ) های اخذ آثار انگشت و تصویر چهرهنیازمندی

 

 تجهيزات نورپردازي

 

 

 متر 5×3ابعاد پرده فون سفید رنگ با 

 

عدد فالش سافت باکس به  1عدد فالش چتري يا  1

 همراه پايه

 

 عدد فالش پس زمینه 1
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 دادن آنها 

 

 تجهيزات و نيروي انساني 

 :باشدهاي موجود در سناريوهاي طرح خط سرويس به شرح زير ميفضا و تجهیزات مورد نیاز ايستگاه

 

 نوع ايستگاه

 عنوان
C 

 اخذ اطالعات بیومتريک شرح فعالیت

 21 (متر مربع)فضاي مورد نیاز 

 2 تعداد کامپیوترها

 9 چهارانگشتيتعداد اسکنرهاي 

 1 انگشتيتعداد اسکنرهاي تک

 2 تعداد دوربین عکاسي ديجیتال

 2 تعداد مجموعه تجهیزات نورپردازي

 

 تجهیزات مورد نیاز : 2جدول 

 

 محل عکسبرداري

باشد از اين رو بهتر است مکاني به عنوان کیوسک عکسبرداري  ICAOگردد بايستي بر اساس استاندارد اي که از افراد اخذ ميتصوير چهره

داراي امکانات نورپردازي مناسب، صندلي با ارتفاع اين محل بايد . باشد در نظر گرفته شودکه داراي شرايط الزم طبق استانداردهاي مربوطه 

در هنگام عکسبرداري معموال از دو فلش . با رنگ مناسب باشد 2زمینهقابل تنظیم، محل ثابتي براي قرار دادن دوربین عکاسي و صفحه پس

تر خواهد ر اخذ شده حدوداً ده درصد تاريکشود، در اينصورت پشت زمینه تصويدرجه به صورت فرد تابیده مي 54شود که با زاويه استفاده مي

اگر نیاز باشد پرده با رنگ واقعي در . شودزمینه ده درصد خاکستري ميبه طور مثال اگر پرده کامالً سفید باشد در تصوير اخذ شده پشت. شد

درجه به صورت فرد  54ه گر با زاويشود که يکي به پرده و دوتاي ديعکس نشان داده شود، در هنگام عکسبرداري از سه فلش استفاده مي

را دارد بیشتر مورد  9جنس مخملي به دلیل اينکه حداقل بازتاب نور. باشداي يا مخملي ميها اغلب پارچهجنس اينگونه پرده. 1شود تابیده مي

 . هاي براق در اين زمینه به دلیل بازتاب نور کاربردي نداردالزم به ذکر است، استفاده از پرده. گیرداستفاده قرار مي

 
 .شوددر عکاسي پرده فون نامیده مي 2

 .شودنامیده مي overدر عکاسي اين عمل   1
 .شوددر عکاسي رفله نامیده مي  9

 .هاى پوسيده هاى بلند است نه به استخوان شرافت به همّت(: ع)امام علي 
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 .بهترين مردم در نزد خداوند و نزديک ترين آنان به او، نيکوکارى است که از نيکى او قدردانى نمى شود(: ص)رسول اکرم 

 

در شکل زير جانمايي توصیه شده کیوسک عکسبرداري مطابق با استاندارد . متر مربع الزم است 1براي اين کیوسک فضايي در حدود 

5
ISO 19794-5 آمده است . 

 

 

 جانمايي توصیه شده فرد مراجعه کننده، دوربین و نورها در کیوسک عکسبرداري: 2شکل 

 مربوط به تصوير چهره       5

 آموزش

عات و با توجه به اينکه کاربران در مراحل انجام فرآيند اخذ آثار با مسائلي از قبیل احراز هويت، دريافت اثر انگشت، گرفتن عکس، فناوري اطال

اپراتور اخذ آثار انگشت ترجیحاً بايد آشنا با مفاهیم . هاي مورد نیاز در محل شرکت متیران به افراد داده خواهد شدشوند، آموزشارتباطات مواجه مي 

ر زمینه باشد تا در کنار توجه به نکات فني اموزش داده شده بتواند از هن بوده و اپراتور اخذ تصوير چهره بايد داراي تجربه کافي در اين ICDLاولیه 

 .باشد برخي از مواردي که آموزش داده خواهد شد به شرح زير مي. عکس برداري خود نیز استفاده کرده و تصاوير مناسبي از افراد بگیرد

 



 .سرمشقي نيکوستبراي من ( فاطمه)ختر رسول خدا د( :عج)حضرت مهدي 
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 .آقايان در تصوير معلوم باشدتصوير از مقابل و دو گوش  .2

 .بلکه بايد صورت کامالً در عکس مشخص باشد. اي باشد که صورت پوشیده شود در خانمها حجاب نبايد به گونه .1

 .نگاه فرد به مقابل باشد .9

 .زمینه تصوير روشن و ترجیحاً به رنگ سفید باشد .5

 .سايه فرد روي زمینه نباشد .4

 .عینک و يا بیني و يا گونه ها روي صورت افتاده باشدنور پردازي به گونه اي نباشد که سايه  .6

 .بازتاب نور عینک نبايد وجود داشته باشد و بهتر است از عینک استفاده نشود .7

 .دهان نبايد خیلي باز باشد و بايد حالت طبیعي داشته باشد .2

 .چشمها نبايد بسته و يا تغییر حالت يافته باشند .3

 .اين قبیل استفاده نشودترجیحاً از کاله، شال و مواردي از  .21

 .نور و کانتراست تصوير بايد مناسب باشد .22

 امنيت

 :گردد هاي امنیتي ارائه مي موارد زير به عنوان نیازمندي

 امنيت فيزيکي 

امکان وجود مکانیزم مناسب براي کنترل تردد و جلوگیري از ورود غیرمجاز يا خارج از نوبت افراد و چینش و دکوراسیون مناسب مثالً عدم 

 .حضور يا تردد متقاضیان در پشت سیستم اپراتور، عدم امکان مشاهده مانیتور اپراتور توسط ساير متقاضیان مورد انتظار است

 صالحيت نيروي انساني / امنيت

بايد توجه داشته باشد اپراتور دريافت کننده اثرانگشت . اپراتورهاي اخذ آثار انگشت بايد از نظر  صالحیت کامالً امین و مورد اطمینان باشد

که نحوه صحیح اخذ اثرانگشت و ذخیره آن بسیار حائز اهمیت است و هر گونه سهل انگاري در اين زمینه ممکن است برنامه هاي درنظر 

ت اي و مداوم، جهت اطمینان از صحت انجام امور و رعاي فرآيند نظارتي مشخص به صورت دوره. گرفته شده را به شدت دچار چالش نمايد

 .ها و موارد آموزش داده شده از سوي افراد متخصص شرکت متیران انجام خواهد شد دستورالعمل

 هاي کاري امنيت ايستگاه

اي از آن ارتباط با اينترنت وجود  رود، نبايد هیچگونه ارتباطي با اينترنت يا شبکه داخلي که در نقطه کامپیوتري که براي اخذ آثار به کار مي

هاي نظارتي در محل اخذ اثار انگشت نصب شده و کلیه اتفاقات ضبط گردد تا جلوي مسايلي از در صورت امکان دوربین .دارد داشته باشد

 .قبیل تباني و اشتباهات حتي المکان گرفته شود
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 اطالعات پايه 

  (1112) 299233(: نفر 2111بر حسب )جمعیت 

 GDP (1117)میلیون يورو  17129632: به قیمت بازار 

 GDP      برررراي هرررر يرررک از سررراکنین برررهPPS 

(purchasing Power Standards EU 

27=100) :217 (1116) 

 رشد  میزانGDP % :932 (1117) 

 (1117) 131: % تورم میزان 

 (1117) 535: % بیکاري میزان 

  وام /GDP (1117) 4332: % دولت 

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

134- (1117) 

 کیلومتر مربع 29242: مساحت 

 پايتخت :Vienna 

 آلماني: زبان رسمي اتحاديه اروپا 

 يورو: واحد پول 

 

 هاي جامعه اطالعاتي شاخص

 

 63: % هاي داراي دسترسري بره اينترنرت    درصد خانواده 

(1112) 

 37: % هاي داراي دسترسري بره اينترنرت    درصد شرکت 

(1117) 

    اي حرداقل يکبرار از اينترنرت     درصد افررادي کره هفتره

 (1117) 62: % کنند استفاده مي

 به اينترنرت برا پهنراي    هاي داراي اتصال  درصد خانواده

 (1117) 56: % باند

 هاي داراي اتصال بره اينترنرت برا پهنراي      درصد شرکت

 (1117) 71: % باند

      درصد افرادي که در طول سه مراه گذشرته بره صرورت

 (1117) 16: % اند ش داده يا خريد کردهرن سفايآنال

 هايي که سفارشات آنالين را در طول سال  درصد شرکت

 (1117) 22% : اند هگذشته دريافت کرد

 

 
 .ماند نشناسد، از فتنه ها برکنار نمىهر کس حقيقت را از طريق قرآن :(ع)امام صادق
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 .ددارن د و زنان خويش را بيشتر گرامى مىترناند که با مردم نرم بهترين شما کسانى(: س)حضرت فاطمه 

 

     درصد افرادي که از اينترنت براي تعامل برا بخرش دولتري

: ها ، دانلود فرم15: % دسترسي به اطالعات: اند استفاده کرده

 (1117)، 2939: % شده هاي پر داندن فرمر، بازگ%2232 

 هايي که از اينترنرت برراي تعامرل برا بخرش       درصد شرکت

، دانلود 61: % دسترسي به اطالعات: اند دولتي استفاده کرده

 (1117)، 45: % هاي پر شده داندن فرمر، بازگ74: % ها فرم

 

 ساختار دولت الکترونيک

ساختار دولت الکترونیک اتريش، به صورت افقي و عمودي 

ها و  هماهنگي در سطح کالن، با استان. شود مي هدايت

فناوري  ي کمیته از طريقهاي محلي  ها و حکومت شهرداري

گیرد که بخش هماهنگي  اطالعات و ارتباطات صورت مي

دولت الکترونیک اتريش نیز  اجرايالکترونیکي آن، مسئول 

سطح  ودر نهايت، ساختار دولت الکترونیک اتريش، از د .هست

 :تشکیل شده است

 

 ي کمیتره  ي بره وسریله   کره  فدرال الکترونیک دولت 

 .شود مي اداره ارتباطات و اطالعات فناوري

 دولرت  شرامل  که يمحل و اي هناحی الکترونیک دولت 

 .است شهرداري مناطق و ها استان در الکترونیک

 

 

 

 کير ساخت دولت الکترونيز

 پرتال( الف

، پرتالي است که با www.HELP.gv.atپرتال به آدرس 

هاي مديريتي و اجرايي  هدف هدايت شهروندان از طريق رويه

به اين پرتال، براساس نیازهاي شهروندان و . طراحي شده است

اسناد مربوط به  خدماتي همچون پاسپورت، ي ارائه منظور

همچنین اين پرتال . قابل استفاده است غیرهازدواج، تولد و 

براي دسترسي به خدمات الکترونیکي دولت در  آغازگاهي

هاي معروف و  اين پرتال، يکي از پرتال. استهاي مختلف  حوزه

عالوه بر مهیا کردن اطالعات براي . استقابل استفاده در اروپا 

هاي اداري و رسمي  قادرند تا فرم ها شهروندان، همچنین آن

هاي کاري را به صورت  دولتي را دانلود کنند و بسیاري از رويه

در حالت کلي، خدمات قابل ارائه از اين . آنالين انجام دهند

هاي کاري، آموزش و تحصیالت،  طريق به افراد، شامل فعالیت

 .است قانون و دموکراسي و اوقات فراغت

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=fa
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 .خواب مايه آسايش جسم، سخن مايه آسايش جان و سکوت مايه آسايش عقل است(: ع)امام صادق يمهرورزترنها و 

 .شان با خانواده خود است ن

0 
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 شبکه( ب

، Corporate Network Austria (CAN) ي شبکه

 استها و اطالعات  پر سرعت و امن براي انتقال داده اي شبکه

 3مین اجتماعي و أهاي ت هاي دولتي، آژانس که کلیه دپارتمان

هر ناحیه نیز . کند حکومتي را به يکديگر متصل ميناحیه 

 .براي اتصال به اين شبکه دارد را خود ي شبکه

 

 تدارکات الکترونيکي( ج

اين فرصت را فراهم  ،PEP-Onlineم تدارکات دولتي رپلتف

کند تا اطالعات مورد نیاز در مورد مشخصات مناقصات يا  مي

با ثبت نام . مند قرار بگیرد اختیار پیمانکاران عالقهها، در  مزايده

خريداران بايد  www.lieferanzeiger.atدر سايت 

در ضمن اسناد مورد . اطالعات مورد نیاز را در سیستم وارد کنند

 .يابند مينیاز، به صورت آنالين انتشار 

 کيان دولت الکترونيحام

 ها  ها و سياست رويه( الف

هاي دولت الکترونیک، بر عهده  ها و رويه مسئولیت استراتژي

Federal Minister for Woman, Media and 

Regional Policy ،بنابراين، مقام وزارت، از طريق . است

هاي مختلف و واحدهاي اجرايي خاص همچون  همکاري بخش

 .شود حمايت مي ICTمرکز 

 

 هماهنگي( ب

 e-Government Offensiveموفقیت آمیز  پس از اجراي

وسیله دولت فدرال، ساختار هماهنگي براي ه ب 1119در سال 

 .يافتاستحکام بیشتري  1114در سال  ،دولت الکترونیک

هاي دولت الکترونیک،  اجزاي اصلي استراتژي اجرايبعد از 

بخش اجرايي که در راستاي کمک به مدير ارشد اطالعات و 

در  ICTکارگرفته شده بود، با دپارتمان ه ب ICTبخش 

Federal Chancellery ي که وظیفه ،ادغام شد 

هماهنگي زير ساخت فني، کنترل بودجه و امنیت دولت 

 .بر عهده دارد را الکترونیک در سطح فرا ملي

  پياده سازي( ج

شود،  دولت فدرال انتخاب مي از طرفمدير ارشد اطالعات که 

شرکت . است Digital Austriaمسئول مديريت پلتفرم 

 ي وظیفه Federal Data Processing Centreدولتي 

که شامل پرتال  ،هاي دولت الکترونیک سیستم ي توسعه

HELP  بر عهده دارد استدر دولت الکترونیک.  

 اجرايها، به طور مجزا مسئولیت  البته هر يک از وزارتخانه

هايي  وزارتخانه .بخش دولت الکترونیک خود را بر عهده دارند

وزارت علوم  :که بیشترين دخالت را در اين امر دارند عبارتند از

و آموزش و فرهنگ، وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري، 

 .نوآوري و تکنولوژي و وزارت حمل و نقل

 

http://www.lieferanzeiger.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سازد و باعث عذاب  قلب را از شنيدن حکمت ناتوان مىکند،  دل بستگى به دنيا، عقل را فاسد مى (: ع)امام علي 

 .شود دردناك مى 
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 مستندات پروژه: منبع

 

 پشتيباني ( د

، در سطح قانوني و سازماني از پلتفرم ICTواحد استراتژيک 

Digital Austria کند که مسئولیت مديريت  پشتیباني مي

همچنین هاي مربوط به آن،  و برنامه ICTهاي  پروژه

 .هاي مربوطه را بر عهده دارد زيرساخت

 ي وظیفه Federal Data Processing Centreمرکز 

هاي دولتي را بر عهده  براي دپارتمان ITمهیا کردن خدمات 

 Application Service نوعياين بخش همچنین، . دارد

Provider براي مشتريان بخش دولتي توسعه داده است. 

 

 تضمين/مميزي(   ه

دادگاه ممیزي اتريش، ارگاني متعلق به پارلمان است که از 

هاي  هاي آن در حوزه فعالیت. کند لحاظ مالي، مستقل عمل مي

 .گسترش دارد اي دولت فدرال، دولت محلي و ناحیه

 

 حمايت از اطالعات( و

ها، حمايت از اطالعات  کمیسیون حمايت از داده ي وظیفه

قوانین حمايت از اطالعات هاي مرتبط با  براساس هماهنگي

اين وظیفه به . به تصويب رسیده است 1111است که در سال 

 .شود طور مشترک با کنسول حمايت از اطالعات انجام مي

 

 کيالکترون ن حوزه دولتيقوان

 

قوانين حق دسترسي به اسناد اجرايي و ( الف

 دولتي

 Constitutional Law on Access toقانون 

Information  که به آن

(Auskunftspflichtgesetz) از  ،شود گفته مي نیز

افراد به  دسترسياين قانون امکان . تدوين شد 2322سال 

فراهم  رااي  اطالعات عمومي براي سطوح فدرال و ناحیه

اسناد براي افراد  ي اما امکان دسترسي به همه. کرد مي

هاي دولتي  وجود ندارد، تنها امکان دريافت پاسخ ارگان

 . هاي مطرح شده وجود دارد براساس درخواست

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد ( ب

 ها براساس اطالعات شخصي آن

، 1111قانون حمايت از اطالعات شخصي افراد، از سال 

هاي  اطالعات و فرآيند ي اجرايي شد که براساس آن ارائه

  .گیرد مربوط به آن تحت کنترل قرار مي

 



  

 توضيحات نيازمندي ويژگي

براي تطبیق کارت هوشمند ملي به آن  نیاز  ISO 7816 ISO 7816 رابط استاندارد تماسي کارت هوشمند
 .دارد

 ISO/IEC هوشمندرابط استاندارد بي تماس کارت 

14443 
ISO /IEC 14443  کارت هوشمند ملي به براي تطبیق

 .آن  نیاز دارد

 PC/SCچون برنامه هاي کارت هوشمند ملي از مشخصات  PC/SC راه انداز

منطبق با سیستم عامل  PC/SCراه انداز . کند پیروي مي 
 .کامپیوتر مورد نیاز است

 .فرزندم هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زيردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر خودت به يادآور: لقمان حکيم 
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 .الزم است کامپیوتر شما به یک کارتخوان با مشخصات زیر مجهز شود برای پردازش کارت هوشمند ملی

 

 

بین المللي است که  استانداردISO 7816 – رابط استاندارد تماسي کارت هوشمند

چندين بخش دارد که . کند هاي هوشمند را توصیف مي هاي رابط نوع تماسي کارت نیازمندي

هاي فیزيکي  بخش اول ويژگي. شود عمال ميهاي يک، دو و سه  براي کارتخوان ها ا بخش

کند بخش دوم ابعاد و محل  را توصیف مي (Physical characteristics)کارت

کند و  در کارت را توصیف مي (Dimensions and location of the contacts)چیپ

Electrical interface and ) هاي تبادل هاي الکترونیکي  و پروتکل بخش سوم سیگنال

transmission protocols) کند کارت را تشريح مي . 

المللي رابط  استاندارد بین ISO/IEC 14443  -رابط استاندارد بي تماس کارت هوشمند ملي

بخش اول . کند که چندين بخش دارد ماس کارت هاي هوشمند را توصیف مينوع بي ت

توان فرکانس  ، بخش دوم(Physical characteristics) هاي فیزيکي کارت ويژگي

و ( Radio frequency power and signal interface)راديويي  و واسط سیگنال

و ( Initialization and anti-collision )بخش سوم مقداردهي اولیه و عدم تداخل

 .کند کارت را تشريح مي (Transmission protocol)بخش چهارم و پروتکل هاي تبادل
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براي . شود ميکامپیوتر بکار گرفته به نرم افزاري اشاره دارد که براي مديريت کارت هوشمند و کارت خوان توسط سیستم عامل   :راه انداز

وجود در بازار از آن پشتیباني باشد که اغلب محصوالت کارتخوان م PC/SCخواندن کارت هوشمند ملي، راه انداز کارت خوان بايد منطبق با 

راه انداز در تهیه کارت خوان بايد از سازگاري بین . هاي مختلف هستندهاي مختلف داراي راه انداز بايستي ذکر شود که سیستم عامل کنند مي

 .و سیستم عامل کامپیوتر اطمینان حاصل شود

 

 

 : تقسيم بندي کارت خوان ها 

 .کارت خوان ها را مي توان به انواع مختلفي تقسیم بندي نمود

 کامپيوتر محور(PC-BASED:) بايد  الزاماًها  اين نوع کارتخوان

 مستقیما به کامپیوتر وصل باشند

 خودگردان(Standalone:)  کارتخوانهاي خودگردان ارتباط مستقیمي

 .با کامپیوتر ندارند

 مجتمع بيومتريک(Integrated Biometric :) اين نوع

دارند که ( اثرانگشت عمدتاً)  ها درون خود سنسور بیومتريک کارتخوان

 .کنند يست سنجي را دريافت ميهاي ز يژگيعالوه بر کارت و

 

 

 

 تماس بي(Contactless:) ها براي تبادل اطالعات با کارت نیازي به تماس و قرار گرفتن کارت در شکاف  اين نوع کارت خوان

 .کارتخوان ندارند و با نزديک نمودن کارت به آنها قادرند اطالعات را تبادل نمايند

  ها  نخواساير انواع کارت: 

 ،(Parallel)، سري(Serial)، موازي(USB)يو اس بي) توان از لحاظ نوع رابط ها را مي ، کارتخوانعالوه بر تقسیم بندي باال

PCMCIA  حمل و نقل/ ارتباطات راه دور/ هاي فروش خرده فروشي، پايانه/هويت/امنیت شبکه/ اتياطالع) اي محیط برنامهو ...( و /

 .بندي نمود تقسیم نیز( ...پارکینگ و 

 

 .مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است که خيرخواه همه مردم باشى(: ع)امام علي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلود بنگرد خداوند نمازش را  با نگاه غضب وي ستم کرده باشند  اگر چه به ،مادر خودهر که به پدر و (: ع)امام صادق

 .پذيرد نمي

 

هاتازه  

 

حوزه کارت هوشمند ملي -12ماهنامه داخلي شماره  

 

11 

 

 هزينه صدور کارت هوشمند ملي اعالم شد

 

 74هیات وزيران، برابر مصوبه : اعالم کردجناب آقاي دکتر کرمي 

شود  درصد هزينه صدور کارت هوشمند ملي توسط دولت تامین مي

با ايشان  .کنند درصد بهاي اين کارت را پرداخت مي 14و مردم تنها 

که به تصويب هیات دولت  کارت هوشمند ملينامه  بیان اينکه آيین

هاي اين کارت تعیین تکلیف  رسیده و درباره چگونگي تامین هزينه

هزار 11قیمت تمام شده کارت هوشمند ملي : کرده است، گفت

 4نامه مصوب دولت، هموطنان تنها  نامه تومان است که برابر آيین

 بنابراين به ازاي صدور. کنند هزار تومان از اين رقم را پرداخت مي

هزار تومان نیز توسط دولت تامین  24هر کارت هوشمند ملي 

 .شود مي

تومان از  141وي با بیان اينکه بابت صدور کارت ملي فعلي تنها 

هاي ملي  براي صدور المثني اين کارت: شود، افزود مردم دريافت مي

شود  هزار تومان توسط متقاضیان پرداخت مي 21نیز، در حال حاضر 

هاي صدور کارت ملي فعلي را هم  حتي تمام هزينه که اين رقم نیز،

با اشاره به اينکه مرحله پايلوت صدور کارت ايشان  .دهد پوشش نمي

نخستین کارت هوشمند : شود، گفت هوشمند ملي در قم سپري مي

 .ملي ايرانیان در اين استان صادر خواهد شد

 

 

 رؤساي ثبت احوال کشورهاي  برگزاري اجالس

 (OIC)عضو  سازمان همکاري اسالمي 

 

کشورهاي عضو  سازمان همکاري  ثبت احوالاجالس رؤساي  

با همکاري سازمان  16/2/12/31در تاريخ  (OIC)اسالمي 

ثبت احوال کشور  و مرکز سسريک و مرکز آمار ايران به مدت 

 . سه روز در تهران برگزار خواهد شد

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/114302

