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 .سالمتي و رشد عقل است اگرچه بسيار اندک باشدديدار برادران ماية (: ع)امام جواد 

 مروري بر هويت ديجيتال

 زوج کليد هويت ديجيتال چيست؟

 

ارتباط برقرار ديگر ( يا کامپيوترهاي)وقتي با اشخاص

کنيد نياز به راهي داريد که اطالعاتتان به صورت  مي

امن تبادل شود به طوري که کسي قادر به شنود يا 

در حال حاضر پيشرفته ترين . خواندن اطالعات نباشد

هايي  ستمراي رمزنگاري اطالعات توسط سيروش ب

يک . کنند کليد استفاده ميامکانپذير است که از زوج 

زوج کليد از يک کليد عمومي و يک کليد خصوصي 

د کليدهاي مورد اين کليدها همانن. تشکيل شده است 

ها است بجز اينکه از يک کليد براي  استفاده براي قفل

قفل استفاده قفل کردن و از کليد ديگر براي بازکردن 

 .شود مي

را نرم افزار کامپيوتر شما، يکي از کليدهاي زوج کليد 

کند و فردي که سند  براي رمزنگاري سند استفاده مي

کند بايد از کليد متناظر  ي شما را دريافت مي رمز شده

مشکل اين روش . آن براي رمزگشايي پيام استفاده کند

آن است که شما چگونه کليد را به فرد مورد نظر 

ام يا سند را رمزگشايي کند بدون اينکه رسانيد که پي مي

 .شخص ديگري به کليد دست يابد

 

 

راهکار اين مساله در روشي است که کليدها به کار 

شما درخواست هويت الکترونيکي  وقتي. گرفته مي شود

وب شما  يک کليد خصوص که فقط  کنيد مرورگر مي

براي هويت الکترونيکي مورد درخواست شما قابل 

يک کليد عمومي که  کند و هم استفاده است ايجاد مي

مرورگر . کند ويت ديجيتال است را توليد ميبخشي از ه

از شما درخواست رمزي براي  وب ممکن است

سازي دسترسي به کليد خصوص نمايد بسيار مهم  محدود

است که شما از رمزي استفاده کنيد که فقط خودتان 

نه تاريخ تولد يا شماره و عباراتي که توسط . )دانيد مي

 (امکان حدس زدن داشته باشدديگران 

ويت ديجيتال را دريافت و به محض اينکه شما يک ه

يد از آن خواه نيد آن را براي هرکسي که ميک نصب مي

هويت ديجيتالي که شما . کنيد استفاده نمايد توزيع مي

ي کسي وقت. کنيد حاوي کليد عمومي شماست ارسال مي

يد عمومي اي بفرستد از کل بخواهد به شما پيام رمزشده

 .کند شما استفاده مي
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 .کردن با اعضاء و جوارح است ايمان، پيمان قلبي، تلفظ زباني و عمل(: ع)امام رضا

 

 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

هستيد وقتي پيامي با کليد عمومي شما رمز شد شما تنها کسي 

توانيد پيام را رمزگشايي کنيد زيرا فقط شما کليد  که مي

  .خصوص متناظرش را داريد

به همين ترتيب وقتي شما بخواهيد براي شخصي پيام رمز 

. عمومي طرف را به دست آوريد شده بفرستيد اول بايد کليد

توانيد با جستجوي هويت ديجيتال آنان در يک  اين کار را مي

روش سادتر از آنان بخواهيد که برايتان يک  دايرکتوري يا به

ايميل امضا شده ارسال نمايند که حاوي هويت ديجيتال و 

کليد عمومي آنان است پس از آن نرم افزار ايميل در کامپيوتر 

هاي  ديجيتال را براي استفادهشما به طور خودکار آن هويت 

 .نمايد ي شما ذخيره مي آينده

 

يکي براي انجام ( پين)شود که توسط دو کلمه عبور من کارت هوشمند ملي قرار داده ميکليدهاي عمومي و خصوصي شما در حافظه ا

هاي پرکاربرد و از طريق  اين کليدهاي توسط برنامه. ي شوندتصديق هويت و ديگري براي انجام امضاي ديجيتال است محافظت م

دستگاهي ارزان قيمت است که معموال از طريق درگاه يو اس بي به کامپيوتر وصل و با قرار گرفتن کارت )هاي کارتخوان دستگاه

عالوه بر آن سازمان ثبت . قابل دسترسي و استفاده است(  هوشمند در آن موجب تبادل اطالعات بين کارت و کامپيوتر مي شود

ند به تبادل هويت الکترونيکي توا امي دارندگان کارت هوشمند ملي مياز هويت ديجيتال تم احوال کشور با ايجاد يک دايرکتوري

 .دهند کمک نمايد نجام ميي افرادي که با هم مبادله الکترونيکي مبتني بر کارت هوشمند ملي ا همه
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 حوزه کارت هوشمند ملي -93ماهنامه داخلي شماره 6

 .ي ميان شما از بين برود از يکديگر درگذريد تا کينه(: ص)پيامبر اکرم

 هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 الکترونيکي

 

 اجرايي وزارت توسط حقيقي، افراد اطالعات روماني، در

 اختصار به که سازمان دو طريق از داخلي امور و

INEP
CNABDEP و 2

 نگهداري ،شوند مي ناميده 1

 .شود مي

 به اي پروژه اروپا، ي اتحاديه با هماهنگي راستاي در

 با الکترونيکي هاي سيستم مجدد استقرار منظور

 مرتبط فرآيندهاي اتوماسيون اساس بر مدرن استراتژي

 است ذکر به الزم. شد اجرا افراد شخصي اطالعات با

 محلي و يکشور ،يمرکز سطح سه در پروژه اين که

 .است شده اجرا

 

 و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن ارزيابي

 

 کاربردها( الف

 امور و اجرايي وزارت الکترونيکي، شناسايي کارت ي وسيله به

 به. کند اجرا را واحدي اداري سيستم تا بود خواهد قادر داخلي

 در هنوز الکترونيکي، هويت مديريت سيستم اين که دليل

 هنوز سيستم اين کاربردهاي است، نشده کارگرفته هب عمل

 .است نامشخص

 

1- Inspectoratul National De Evidenta Persoanelor 

2- Centeral National Pentra Administrarea Bazelor de Date Privind Evidenta Persoanelor  
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 .ايمانش بهتر است اخالق هر کدام شما بهتر است، (:ع)امام علي
 

 یکيالکترون هوشمندي ها کارت از استفاده دريی اروپا عضو اتحاديه  يکشورهاجمعبندي 

 سطح دري کيالکترون هوشمندي ها کارت از استفاده دريي اروپاي کشورها تيوضع ازي روشن نسبتاً ريتصو ي ارائه گزارش، نيا از هدف

به  جداول نيا. شود يم ارائهي جداول قالب در وي بند جمع آن گوناگوني ها يژگيو اساس بر مباحث نياي بند جمع بخش در. استي مل

 . دهد ارائه نگرش جامعي را تواند يم ها حوزه نيا در مذکوري ها کشوري فعل تيوضع ليتحل منظور

 

 استفاده موردي کيالکترون هوشمند کارت انواع

 .است شده انيب ها آن نوع حسب بر است، استفاده مورديي اروپاي کشورها در کهي کيالکترون هوشمندي ها کارت انواع ر،يز جدول در

 

 انواع کارت هوشمند الکترونيکي مورد استفاده. 1جدول 
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  .بنده ي مومنم را به هرسو بگردانم برايش خير است :خداي متعال فرموده

 

 الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 دولت خدمات منحصراً موارد، نيا که است ذکر انيشا. است کرده مشخص را شهروندان به کيالکترون دولت خدمات انواع ر،يز جدول

 .ندارد ارتباطي کشورها نيا در هوشمندي مل کارتي کاربردها و ها استفاده به و کرده مشخص را کيالکترون
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، در دنيا به آنها داده است خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلي که(: ع)امام محمد باقر

 .کند باريک بيني مي
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و تقوا يک درجه باالتر از ايمان است و به فـرزنـد آدم  مان يک درجه باالتر از اسالم استاي(: ع)امام رضا

 .چيزى بـاالتـر از يقيـن داده نشده است

 

0 
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 گيرد بينی تصادفات کنترل فرمان را در دست می خودرو هوشمندي که با پيش

 

شرکت خودروسازي فورد موتورز در حال ساخت خودرويي 

تصادف  شناسايي خطر است که قادر خواهد بود در زمان

اي از حسگرها کنترل  احتمالي با استفاده از طيف گسترده

به گزارش سرويس فناوري خبرگزاري  .  دبدست بگير فرمان را

در  ، اين خودرو در حال حاضر(ايسنا)دانشجويان ايران

به گفته . تاسيسات تحقيقاتي در آلمان در حال آزمايش است

اننده در مورد خطر سازندگان، سيستم اجتناب از مانع ابتدا به ر

و سپس در صورت عدم واکنش از سوي آنها،  هشدار داده

اين   به گفته شرکت فورد، .گيرد خود مسئوليت را در دست مي

 تجهيزات به عنوان بخشي از پروژه که شامل خودروسازان و

 Focus روي يکي از خودروهاي کنندگان ديگر بوده، بر تامين

تواند تا  سيستم مياين . اين شرکت قرار گرفته است

 متري جلوي خود را با استفاده از سه رادار، تعدادي2311

حسگر فراصوت و يک دوربين که همگي درون خودرو نصب 

  اند، اسکن کند شده

 

 

يک نمايشگر داخلي به نمايش عالمت هشدار و صداي 

اقدامات الزم را انجام  سنج پرداخته اما اگر راننده شبيه

بطور خودکار اعمال شده، سيستم به دنبال جاي  دهد، ترمز

رو گشته و براي اجتناب از تصادف  در جاده پيش بازي

اتي در در تاسيس اين فناوري اخيراً  .گرداند فرمان را مي

  .تبلژيک به نمايش درآمده اس
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 حفظ امنيت کودکان در اينترنت

در اينجا چندين ايده در مورد چيزهايي که بايد با کودکانتان 

تر از اينترنت  آنها در مورد استفاده ايمنبحث کنيد تا به 

 :بياموزيد، آورده شده است

کودکانتان را تشويق کنيد که تجارب اينترنتي خود را با شما  ▪

 .همراه با کودکانتان از اينترنت لذت ببريد. سهيم شوند

اگر در . فرزندانتان بياموزيد که به غرايز خود اعتماد کنندبه  ▪

مورد چيزي احساس ناخوشايندي دارند، بايد به شما درباره آن 

 .بگويند

هاي  نند، از برنامهز سر مي هاي گفتگو اگر فرزندانتان به اتاق ▪

کنند،  الين استفاده ميويي آنيهاي ويد رسان فوري و بازي پيام

  نام نيازمند درج يکهاي ديگري که  يا فعاليت

دهند، به آنها در انتخاب اين نام کمک کنيد و  است، انجام مي

هيچ اطالعات شخصي مطمئن شويد که اين نام باعث افشاء 

 .شود در موردشان نمي

به فرزندانتان تأکيد کنيد که هرگز آدرستان، شماره تلفن يا  ▪

روند يا  مدرسه ميت شخصي شامل جايي که به ساير اطالعا

 .جايي که دوست دارند بازي کنند را ارسال نکنند

به کودکان بياموزيد که تفاوت بين درست و غلط در اينترنت 

 .هماني است که در دنياي واقعي وجود دارد

کنندگان از  اموزيد که چگونه به ديگر استفادهبه کودکان بي ▪

دانند قواعد  مطمئن شويد که آنها مي. بگذارند اينترنت، احترام

ه پشت کامپيوتر هستند، تغيير رفتار خوب فقط به دليل اينک

 .کند نمي

 

 

هاي ديگر کاربران احترام  کنيد که به دارايي فرزندان تأکيدبه  ▪

هاي غيرقانوني از کارهاي  برايشان توضيح دهيد که کپي. ارندبگذ

مانند  ،ها بازيهاي تصويري و ساير برنامهمانند موسيقي،  ، ديگران

 .دزديدن آنان از يک فروشگاه است

به کودکان بگوييد که هرگز نبايد دوستان اينترنتي خود را  ▪

نترنتي ممکن توضيح دهيد که دوستان اي. شخصاً مالقات کنند

 .گويند، نباشند است هماني که خود مي

بينند،  خوانند و مي هرچه که مي موزيد کهبه کودکانتان بيا ▪

آنها را تشويق کنيد که در مورد صحت مطالب . صحيح نيست

 .اينترنت از شما سؤال کنند

هاي اينترنتي کودکان خود را با نرم افزارهاي پيشرفته  فعاليت ▪

توانند به شما در تصفيه  هاي اينچنيني مي کنترل. ترل کنيدکن

هايي که کودکانتان  سايت ازکردن محتويات مضر، آگاهي 

 دهند، کمک کنند زنند و فهميدن آنچه انجام مي مي سر

 

 رساني پليس فتا پايگاه اطالع  :منبع

 

http://www.cyberpolice.ir/


   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هايتان بگذاريد حفظ کردنش را نداريد آن را بنويسيد و در خانه دانش را فرا گيريد و اگر توان(: ع)امام حسن عسگري 
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هاتازه  

 

 هاي ثبت احوال دومين اجالس رؤساي سازمان

 اکو کشورهاي 

اجالس روسا و کارشناسان ثبت احوال کشورهاي عضو  دومين

جاري  ماه سال در آبان( اکو)ي اقتصادي توسط سازمان همکار، اکو

 .در ترکيه برگزار خواهد شد

ت در زمينه گذاري بهترين اقدامات و تجربيا به اشتراک

سيستم اطالعات جغرافيا، احوال،  هاي ثبت سيستم

از  کارت الکترونيکي هويتي و مرکز بهبود حوادث

 .ترين موضوعات دستور کار اين اجالس خواهد بود مهم

برگزاري دوره آموزشی تکميلی سامانه خدمات 

 شهروندي

دوره آموزش تکميلي سامانه خدمات شهروندي براي 

استانهاي البرز، خوزستان، همدان، گيالن، يزد، مرکزي، 

ر تاريخ زنجان در معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعيتي د

 .برگزار شد 31مهر ماه  11
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