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 .آن که از هواي نفس خود پيروي کند، آرزوي دشمنش را برآورده است :(ع)امام جواد

 

 مروري بر هويت ديجيتال

 چگونه بايد از هويت ديجيتالم استفاده کنم؟

 

جیتال يک هويت ديجیتال مرکز هويت دي وقتي از يک

در نرم افزارهايي که استفاده  کنید الزم است آن را دريافت مي

گر يا نرم افزار شما آن را در مرور عموماً. کنید ذخیره نمايید مي

وقتي نصب به درستي تکمیل شود   .کنید ايمیلتان نصب مي

دهند که  ايتان انجام ميهمه کارها را بر نرم افزارهاي تقريباً

 .گردد استفاده از هويت ديجیتال بسیار راحت مي

ي استفاده از هويت ديجیتال بستگي به اين دارد که چرا  نحوه

 :کنید از آن استفاده مي

هاي تحت شبکه که نیاز  اگر از وب سايت يا برنامه -

کنید الزم است  ه هويت ديجیتال دارند استفاده ميب

خصوص خود  با وارد کردن کلمه رمز براي کلید

تايید کنید که که آن برنامه هويت ديجیتال شما را 

آن برنامه يا مرورگر وب ارسال هويت . ارسال کند

 .گیرد ها را به عهده مي ها يا وب سايت شما به برنامه

البته اين فرايند متنوع است و بستگي دارد به اين )

 (که از چه برنامه اي استفاده مي کنید

 

 

 

الزم است هويت ( امن)هنگام ارسال ايمیل رمزشده -

اطالعات داريد به ديجیتال افرادي را که با آنها تبادل 

دست آوريد سپس شما مي توانید نرم افزار ايمیل خودتان 

را به نحوي پیکر بندي کنید که پیام هاي ارسالي شما به 

هاي  ي ايمیل به محض پیکربندي همه. دآنها رمز شده باش

برخي .  ارسال خواهد شدشما به آن افراد رمزشده 

دهند که هر  يشما اين امکان را م افزارهاي ايمیل به نرم

اين . ن آن را انتخاب کنیدبار براي ارسال پیام رمزشد

ها بسته به نوع محصولي که براي ايمیل استفاده  قابلیت

 .کنید متفاوت است مي

کنید برنامه ايمیل  وقتي ايمیلي را امضاي ديجیتالي مي -

الصاق ) چسباند ديجیتال شما را به آن ايمیل ميهويت 

 (کند مي
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 .جويندة دانش، در پناه عنايت خداوند است(: ص)پيامبر اکرم

 

 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

با استفاده از خدمات اصلي کارت هوشمند ملي بسياري از سرويس دهنگان خدمات الکترونيکي مي توانند 

هاي  مجازي ارايه نمايند انجام تراکنش، مبتکرانه، و الکترونيکي تر در فضاي  خدمات خود را غني تر، متنوع تر

امنيت تبادل اطالعات با امکانات  متنوع الکترونيکي با استفاده از خدمت امضاي ديجيتالي در کارت، حفظ

رمزنگاري و زيرساخت کليد عمومي و نيز دسترسي سريع و آسان به اطالعات پايه هويتي هر ايراني از مزاياي 

کارت هوشمند ملي است که در واقع سازمان ثبت احوال کشور با طرح کارت هوشمند ملي، پايگاه اطالعات 

کي را در کارت هوشمند ملي هر شهروند به طور مجزا ايجاد نموده جمعيت کشور و سرويس استعالم الکتروني

نيز تاييديه آن توسط سازمان  است طوري که دريافت هويت الکترونيکي و اطالعات الکترونيکي هويت و

خدماتي با . شود آنالين فقط با کارت امکانپذير مياحوال براي سرويس دهنده گان بدون نياز به هيچ ارتباط  ثبت

 .، پايه اي و کم هزينه براي همهارزش 

براي استفاده از هويت ديجيتال کارت هوشمند ملي کافيست يک دستگاه کارت خوان به کامپيوتر شما متصل و 

توسط ثبت احوال به صورت عمومي ) مخصوص کارت هوشمند ملي( درايور)نصب شده باشد و همچنين راه انداز

بعد از فراهم آوريدن اين مقدمات با مراجعه به وبگاه سرويس . ددر کامپيوتر شما نصب شو( توزيع خواهد شد

دهند و هنگامي که در مراحل دريافت خدمات آنالين به شناسايي، تصديق هويت يا امضاي ديجيتالي نياز باشد 

آن سرويس با کارت هوشمند ملي ارتباط برقرار نموده و پس از کسب اجازه شما که با وارد نمودن پين صورت 

 .نمايد عات هويتي و هويت ديجيتال شما مييرد اقدام به خواندن اطالمي گ
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 هزينه رويي احساني است بي خوش(: ع)امام علي

 

 یکيالکترون هوشمندي ها کارت از استفاده دريی اروپا عضو اتحاديه  يکشورهابندي  جمع

 الکترونيکي هويت مديريت سيستم از استفاده معايب و مزايا

 به ستم،یس نيا اجراي به مربوط هاي گزارش در ،يکیالکترون تيهو تيريمدي ها ستمیس خصوص در شده انجام مطالعاتي بند جمع در

ها  ستمیس نيا از استفاده کهي مشکالت چنین ، همشهروندان و دولتي برا شده جادياي ها تيمز به لحاظ استفاده از پسي کل تیوضع

 در که شده پرداختهاند  بوده روبرو آن باي متصدي ها بخش و افراد کهي مشکالت و موانع يا و کرده جادياها  دولت يا و شهرونداني برا

 .است شدهي بند جمع ريز جدول

 
 مزايا و معايب استفاده از سيستم مديريت هويت الکترونيکي .1جدول 
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 .تو به ناتوان، بهترين صدقه استکمک کردن (: ع)امام کاظم
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 .برترين کارها، کاري است که براي خدا باشد(: ع)امام علي

 

 

 :شود کارگیري اين سیستم به صورت گذرا جهت فراواني و تعدد اين موارد در کشورهاي گوناگون اشاره ميه ترين مزاياي ب در جدول زير، به مهم

 

 کارگيري سيستم مديريت هويت الکترونيکي همزاياي ب. 9جدول

 

 استفاده يکیالکترون کارت از مربوطه کشور اي و است نشده افتي مربوطه مورد گزارش، در که دهد يم نشان "–" عالمت: توجه

 .کند ينم

 

 ريز موارد به ب،یترت به يکیالکترون تيهو تيريمد يها ستمیس از استفاده يايمزا نيشتریب شود، يم مشاهده فوق جدول در که طور همان

 :مربوط است

 خدمات ي ارائه يبرا گسترده بستر جاديا

 افراد براي واحد شناسايي کد از مفید استفاده

 (شهرواندان /دولت يبرا)ها  هزينه در جويي صرفه

 استفاده يبرا استاندارد وجود

 استفاده سهولت

 سیستم از برداري بهره براي صحیح ريزي برنامه

 



 
 

 

 

 

 

 دولوت  يشورکت داخلوي و خوارجي، در دو بخوش مجوزا      011و با حضوور  « زندگي هوشمند»الکامپ نوزدهم با شعار 
سوازمان ببوت احووال کشوور در     . آذر ماه در نمايشگاه بین المللي تهران برگوزار شود   21تا  21از الکترونیک و الکامپ 
کوه موورد اسوتقبال گسوترده از طور        الکترونیک خود حضور يافوت خدمات دستاوردها و ارائه با  31نمايشگاه الکامپ 

 : اصلي ترين بخش هاي ارائه شده در نمايشگاه امسال به شرح ذيل مي باشد. بازديدکنندگان قرار گرفت

 در کمترين زمان به مردم ( جديد)هاي مکانیزه  طرح تعويض شناسنامه و ارائه شناسنامه 

  با استفاده از کیوسک تاچ استفاده از سامانه استعالم 

  آنالين و بروز ارائه آمارهاي حیاتيطرح داشبورد خدمات جمعیتي و معرفي  

  دولت الکترونیک  کلید ورود بهمعرفي کارت هوشمند ملي و خدمات قابل ارائه توسط آن به عنوان 

 احوال  معرفي خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان سازمان ببت 

  معرفي خدمات الکترونیکي در پورتال سازمان 
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هاتازه  

 

 .کسي که قرآن را شعار و شيوة خود قرار دهد، خدا او را سعادتمند گرداند(: ص)پيامبر اکرم 

 

 

 

 

 

 

 ثبت احوال در نمايشگاه الکامپاستقبال گسترده بازديدکنندگان از غرفه 

http://www.sabteahval.ir/module/News/Shownews/page-2086.aspx?NewsId=15268
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 .آنکه درون خويش نيکو گرداند، خدا، آشکارا او را نيکو سازد(: ع)امام زين العابدين 
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 تهديدها و فرصتها -"جي ميل "بروز رساني جديد سايت

را که با لینک  ها شده در ايمیل ادغام میل عکسهاي جي سابقاً

کرد تا اينکه کاربر با  اند، بارگزاري نمي خارجي مربوط بوده

اما اکنون جي میل اين . فشردن يک دکمه آنها را باز کند

در واقع وقتي کند و  گذاري ميعکسها را به شکل خودکار بار

براي کند، گوگل يک درخواست  گذاري آنها ميکاربر اقدام به بار

دانلود عکس به سروري که عکس در آن قرار دارد ارسال 

کند تا به اين ترتیب عکس مورد نظر در سرور گوگل نیز  مي

 .بارگذاري شود

هر بار کاربر براي باز کردن  اين امر به اين معني است که قبالً

کرد اطالعات  اين عکسها يا کلیک برروي لینک آنها اقدام مي

در اختیار فرستنده ايمیل قرار  وي به شکل غیر مستقیم

(. البته اگر فرستنده به حد کافي مجهز و باهوش بود)گرفت  مي

عکس در چه زماني ديده شده، چندبار : اطالعاتي نظیر اينکه

ديده شده و کدام عکسها ديده شده و کدام يک ناديده گرفته 

هايي که قصد  اطالعاتي بسیار مفید براي فرستنده. شده اند

 !ازاريابي خوبي داشته باشنددارند ب

اکنون عکسها بر خال  سابق براي بارگذاري شدن، ابتدا در 

شوند و بعد از آن هربار که شما  سرورهاي جي میل دانلود مي

ايمیل حاوي عکس را باز و مشاهده کنید، اطالعات مذکور در 

به عبارتي اکنون گوگل بین ! اختیار گوگل قرار خواهد گرفت

 .گیرد ايمیل قرار مي شما و فرستنده

 

 

اما نکات مثبت و منفي اين بروز رساني چیست؟ از نکات مثبت 

 :به موارد زير اشاره کرد يدآن با

 ها و شرکتهاي تبلیغات آنالين دسترسي به  ديگر بازارياب

ها و اطالعات شما در خصوص عکسهاي ارسالي خود را  داده

آنها اعتماد  نخواهند داشت، البته اگر به گوگل بیشتر از

 .داريد

  زمان بارگذاري عکسها با توجه به اينکه از اين پس آنها در

 .سرورهاي خود گوگل بارگذاري میشوند سريعتر خواهد بود

 ديگر نیازي به بارگذاري دستي عکسها توسط کاربر نیست. 

اما نکته منفي اين بروز رساني اين است که اکنون گوگل بین 

اي که ممکن است  فرستنده)گرفته  شما و فرستنده عکسها قرار

دوست شما باشد و يک عکس شخصي براي شما ارسال کرده 

و در واقع دسترسي نزديکتري به اطالعات شما و ( باشد

 .پیامهايتان دارد

 چطور اين قابليت را غير فعال کنيم؟

اما اگر قصد داريد که اين قابلیت را غیر فعال کنید، اول به 

اين امر منجر به آن خواهد شد که مانند خاطر داشته باشید که 

سابق عکسها در ايمیل شما با اجازه بارگذاري شوند، و از 

 در اين صورت. بارگذاري آنها به شکل خودکار جلوگیري شود

 براي بارگذاري عکسها در ايمیل خود بايد به شکل دستي اين

 :کار را صورت دهید

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .درارا نگه دنيرومندترين مردم آن است که خشم خويش (: ع)امام موسي کاظم
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 :خود را باز کرده و وارد تنظیمات آن شويدبراي اين منظور جي میل  

  

 
 

 Ask before : بگرديد و در اين قسمت گزينه دوم يعني External Content در تنظیمات به دنبال قسمت مربوط به

displaying external content را انتخاب کنید: 

 

 

 
 

 .به اين شکل جي میل به مانند سابق براي بارگذاري عکسها ابتدا نیازمند مجوز شما خواهد بود 

سوء استفاده از اطالعات کاربران نکته پاياني اينکه نمیتوان به دقت گفت که بروز رساني جديد گوگل در سرويس اي میل خود تا چه حد منجر به 

اما غیر فعال کردن اين قابلیت و ادامه به روند سابق گوگل حداقل يک نکته مثبت در پي دارد و آن اينکه . شايد هیچ و شايد هم زياد. خواهد شد

 .ايملهاي شما با سرعت بیشتري بارگذاري و نمايش داده خواهند شد

 


