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 هويت ديجيتالمروري بر 

 هاي ديجيتال چقدر امن هستند؟ هويت

 

از كليد  هاي ديجيتال بسيار امن هستند و با كلمه رمز هويت

به كلمه رمز خودتان به . شود خصوصي شما محافظت مي

عنوان كليد گاوصندوق نگاه كنيد اگر شما تنها كسي باشد كه 

محتواي گاوصندوق امن باقي خواهد كليد را در اختيار دارد 

ديگران به اشتراك بگذاريد امنيت محتواي اگر كليد را با . ماند

 .كنيد گاو صندوق را كمتر مي

تواند  اگر شخصي هويت ديجيتال شما را به دست بياورد نمي

وصي و كلمه رمز آن را از آن استفاده كند مگر اينكه كليد خص

مرورگرها قبل از ارسال هويت ديجيتال از شما . داشته باشد

ما بايد كلمه رمز را قبل از كنند و ش درخواست كلمه رمز مي

 .اينكه هويت ديجيتال استفاده شود وارد نماييد

شوند به يتال با توان هاي متفاوت عرضه مي هاي ديج هويت

ي  شود كه به اندازه گفته مي» بيت 40«ضعيف ترين توان 

هم  40هاي بيشتر از  توان. كليد هويتي ديجيتال اشاره دارد

بيت در  40اگر توان . ا بيشتري 128،256وجود دارد از جمله 

بيت به  128ساعت شكسته شود براي شكستن  4عرض 

 .اندازه عمر جهان وقت الزم خواهد بود

 

 

طول كليدهاي هويت ديجيتال شهروندي در طرح كارت هوشمند 

بيت است كه  سطح بسيار خوب امنيتي را به ارمغان  1024ملي 

رد و با توجه به اين كه اين كليدها در كارت هوشمند ملي مي آو

شوند دسترسي به آن و حفظ امنيت فيزيكي آن براي  ذخيره مي

ت عالوه بر اين كه اطالعات داخل اين كارت افراد بسيار آسانتر اس

و هويت ديجيتال شما، با كلمه عبور و نيز امكام تطبيق اثر انگشت 

كه تمام  شود گشت ذخيره شده در كارت محافظت ميبا اثر ان

كسي  دهد به طوري كه حتي اگر سطوح امنيتي را پوشش مي

ز از تواند بدون دانستن كلمه رم كارت شما را سرقت نمايد نمي

يد و حتي با دانستن كلمه رمز هويت ديجيتال شما استفاده نما

تواند خدمات حساس را با هويت شما انجام دهد زيرا الزمه  نمي

خدمات حساس تطبيق اثر انگشت است كه سارق كارت برخي 

نه تنها  لذا كارت هوشمند ملي. تواند آن را بدست بياورد نمي

ي  از اطالعات همهكند بلكه  خودش از خودش محافظت مي

كند به طوري  هاي الكترونيكي شهروندان نيز محافظت مي تراكنش

هاي اطالعاتي بيمه شده با كارت  توانيد بسته مي كه با خيال راحت

 هوشمند ملي را در فضاي بسيار نا امن مجازي كه جوالنگاه

، جاعالن و اشرار الكترونيكي است بدون دغدغه عبور دهيد سارقان

 . مقصد برسانيد و سالم به

 

 .داني نيز اظهار مكن داني مگو، بلكه هر آنچه را كه مي آنچه را نمي): ع(امام سجاد
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 چگونه از هويت ديجيتال خودم محافظت كنم؟

 

توان انجام  چندين كار هست كه براي حفاظت از هويت ديجيتال مي
 .داد

 .كلمه رمز خود را بخاطر بسپاريد و به كسي نگوييد -

كامپيوتر خود را از دسترسي غير مجاز و با محافظت فيزيكي امن  -

در اداره هنگامي كه پشت كامپيوتر نيستيد آن را  مثالً. نگه داريد

 .قفل يا خاموش كنيد

فظتي سيستم هاي محا هاي كنترل دسترسي يا قابليت از سيستم -

 .عامل ها استفاده كنيد

ها  ا ويروسي نشود زيرا ويروساقداماتي بكنيد كه كامپيوتر شم -

 .ممكن است بتوانند به كليد خصوص حمله كنند

 

 شود ا دو روش محافظت ميد خصوصي شما بكلي

وب براي  مرورگر. كنيد وقتي يك هويت ديجيتال ايجاد مي -

هاردديسك  كند كه در شما يك كليد خصوص درست مي

توانيد دسترسي به  شود كه شما مي كامپيوتر شما ذخيره مي

كنيد  وقتي كليد خصوصي را ايجاد مي. آن را كنترل كنيد

از شما درخواست كلمه  )مثال مرورگر(ي ايجاد كننده  برنامه

اين كلمه رمز كليد خصوصي را از دسترسي . كند عبور مي

ي اينترنت  در برنامه.  كند مجاز محافظت ميغير

مايكروسافت كليد  (Internet Explorer)اكسپلور

 . خصوصي شما با كلمه رمز ويندوز محافظت مي شود

 

شما دسترسي توانند به كليد خصوصي  اشخاص ديگر مي -

فايل محتوي كليد خصوصي ذخيره  پيدا كنند اگر بتواند

شده در كامپيوتر دسترسي پيدا كرده و كلمه رمز آن را 

دهند كه  برخي برنامه به شما اين امكان را مي. بدانند

اگر از اين . كلمه رمزي برا كليد خصوصي خود نگذاريد

كنيد هر كسي  استفاده كنيد در واقع انتخاب مي امكان

اكنون يا در آينده بتواند  به كامپيوتر شما دسترسي غير 

 .مجاز داشته باشد

در كل محافظت از هويت ديجيتال با گذاشتن كلمه رمز و 

. سان استزيكي كامل از كامپيوترتان بسيار آمحافظت في

درست نگذاشتن رمز به كامپيوتر و عدم محافظت فيزيكي 

هاي دفترچه چك خود را  مانند اين است كه همه ي برگ

 . امضا كرده و در روي ميز كارتان رها كنيد

اين مسئوليت شماست كه از كليد خصوصي خود محافظت 

ليد خصوصي شما را به دست آورد هركسي كه ك .كنيد

و با اسم شما تان را جعل نموده  ترونيكيتواند امضاي الك مي

 !كارهايي انجام دهد

 

 .شود مگر آنكه صريحاً به گناه خود اقرار نمايد نمي به خدا قسم هيچ كس از گناه خالص): ع(امام محمد باقر
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 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

همانطوري كه در باال به آن اشاره شده است مهمترين كاري كه در ارتباط با حفظ امنيت كارت هوشمند ملي 

رمز  دوماً) امنيت فيزيكيحفظ (نبايد آن را در اختيار ديگران قرار داد بايد انجام داد اين است اوالً

كارت هوشمند را نبايد براي هيچ شخص ديگري فاش نمود و آن ها را به نحوي انتخاب نمود ) ها پين(عبور

ر كارت هوشمند ملي از تاريخ تولد، شماره ملي يا براي رمز عبو  مثالً. كه توسط سايرين قابل كشف نباشد

خود ...) ه شناسنامه شماره تلفن و شماره بيمه، شماره گذرنامه،شمار(هاي عمومي شناخته شده ساير شماره

 )حفظ امنيت الكترونيكي.(استفاده نكنيد

موضوع ديگري كه در خصوص حفظ امنيت كارت هوشمند ملي بسيار مهم است اينست كه از آن فقط براي 

لذا هنگام مراجعه به وبگاه هاي ناشناخته و فاقد هويت اگر . خدمات عمومي مجاز و تاييد شده استفاده نمود

درخواست دسترسي به اطالعات كارت هوشمند ملي و وارد نمود رمز عبور ظاهر شد بايد از وارد نمودن رمز 

سرويس دهندگان مجاز به دريافت اطالعات و هويت ديجيتال از كارت هوشمند ملي از . جدا اجتناب شود

با امضاي قرارداد  اين سرويس دهندگان. طريق درگاه ملي خدمات الكترونيكي قابل مشاهده خواهد بود

پذيرند و  سئوليت حفظ حريم خصوصي شما را ميعدم افشاي اطالعات خصوصي كاربران از لحاظ قانوني م

 .لذا قابل اعتماد هستند

 

 .را بزرگ بداريد و صلة ارحام به جاي آوريد خوردگان خود سال): ع(امام صادق
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 يكيالكترون هوشمندي ها كارت از استفاده دريي اروپا عضو اتحاديه  يكشورهاجمعبندي 

 يكشورها در موارد نيا تعدد و يفراوان جهت گذرا صورت به ستميس نيا يريكارگ هب مشكالت اي بيمعا موارد نيتر مهم به ر،يز جدول در

 :شود يم اشاره گوناگون

 كارگيري سيستم مديريت هويت الكترونيكي همعايب يا مشكالت ب. 1جدول  

 

 .آفت كار دلبستگي نداشتن به آن است): ع(امام رضا
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 موارد به ب،يترت به يكيالكترون تيهو تيريمد يها ستميس از استفاده مشكالت نيشتريب شود، يم مشاهده فوق جدول در كه طور ن هما

 :مربوط است ريز

 انتظار مورد سطح در ها كارت از استفاده عدم •

 داده گاهيپا و ها ستميس يهماهنگ در اشكال وجود •

 يكاربرد يها برنامه و يافزار نرم يها تيحما عدم •

 ستميس از استفاده پايين امنيت •

 خوان كارت دستگاه نظير الزم افزاهاي سخت فقدان •

 ستميس از استفاده يبرا الزم قانوني زيرساخت عدم •

 يساز فرهنگ عدم •

 

 يكيالكترون تيهو تيريمد ستميس يها كارت يفن يها يژگيو

 به ،يابتدائ جدول. ميبپرداز يكيالكترون يمل يها كارت يفن يها يژگيو وها  جنبه از يا خالصه ي ارائه به تا ميدار قصد قسمت نيا در

 يفن يها يژگيو يبررس به جداول يباق و كند يم يبررس ،مطالعه مورد يكشورها ي هيكل در را يمل ييشناسا كارت تيوضع يكل طور

 .پردازد مي دارند يكيالكترون يمل كارت كه ييكشورها

 .است يابيباز قابل )آن شماره قيطر از( موجود منابع به مراجعه قيطر از قسمت، نيا در موجود اطالعات كه است ذكر به الزم

 

 يمعان مختلف، يكشورها در ،ياجبار ي واژه اما. است ياجبار ييشناسا كارت از استفاده كشورها، نيا از يبرخ در كه است ذكر به الزم

 كارت كشورها، از گريد يبرخ در. شود يم ياجبار ينيمع سن از پس كشورها، از يبرخ در ،ييشناسا كارت مثال، يبرا. دارد يمتفاوت

 .رديدربرگ را فوق يمعان يتمام تواند يم ريز جدول. است ياجبار كشور در ساكن خارجه اتباع و كشور داخل نيساكن يبرا فقط ييشناسا

 

 .كند ينم استفاده يكيالكترون كارت از مربوطه كشور اي و است نشده افتي مربوطه مورد ،ها گزارش در كه دهد يم نشان "–" عالمت: توجه
 

 اي از هركسي كه حرفي آموختي، بنده او شده): ص(پيامبر اكرم
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 وضعيت كارت شناسايي ملي در كشورهاي مورد مطالعه .2جدول

 

 .ايمان، پيمان قلبي، تلفظ زباني و عمل كردن با اعضاء و جوارح است): ع(امام رضا
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 يساز يشخص از بعد كارت، يرو اطالعات ايآ كه است موضوع نيا به توجه ،يكيالكترون يها كارت خصوص در مهم يها بحث از يكي

 يكاربردها امكان، نيا گرچه. است مهم اريبس افراد، يخصوص ميحر و تيامن اتيخصوص يرو يژگيو نيا. نه اي شود انجام تواند يم كارت

 .كند يم انيب را مذكور اتيخصوص از يبرخ ر،يز جدول. دهد يم توسعه يتر عيوس يها حوزه در را كارت

 :شود مي يبند ميتقس ريز يمجزا ي دسته سه به كارت، يرو رييتغ اي و رهيذخ قابل اطالعات جدول، نيا در

 .است موجود نيز ها نامهيگواه وها  آدرس در .است مرتبط افراد يشخص اطالعات به كه:  (Primary data) ياصل اطالعات

 شامل را افراد يشخص يها ليفا يحت وها  العمل دستور ها، نامه مانند خاص كاربرد با اطالعات:  (Additional data) يليتكم اطالعات

 .شود يم

 يروزآور به مثل. (باشد استفاده قابل كارت عامل ستميس يبرا كه است ياطالعات حداقل شامل: ”Housekeeping“ اطالعات

 )رهيغ و PIN ي شماره عبور، رمز ها، نامهيگواه

 

 .تر است رسد، شيرين عدالت از آبي كه شخص تشنه به آن مي: امام جعفر صادق
 

 هاي فني ت كارت شناسايي ملي از نظر ويژگيوضعي .3جدول 
 

 

 مستندات پروژه: منبع
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ها تازه  
 

 .برترين مردم داورترين آنها به حق است): ع(امام علي
 

 .شد خواهد كنوني ملي هاي كارت جايگزين92 بهمن22 از هوشمند ملي كارت

 

 باالي ايرانيان برايملي  هوشمند كارت صدور اين از پيش

 مرحله كه بود استاني نخستين قم استان و بود شده آغاز سال15

 دريافت براي شهروندان. شد اجرا آنجا در طرح اين آزمايشي

 احوال ثبت سازمان پورتال به توانند ميملي  هوشمند كارت

 در شده ثبت اطالعات. كنند تكميل را مربوطه فرم و مراجعه

 و شود مي داده تطبيق كشور جمعيتي اطالعات پايگاه با ها فرم

 .شود مي ارائه فرد به رهگيري كد اطالعات، صحت احراز از پس

 ثبت را خود درخواست كه هموطناني فرايند، اين ادامه در

 مراجعه احوال ثبت دفاتر به رهگيري كد داشتن همراه با اند كرده

 عكس و اثرانگشت همچون بيومتريك مشخصات تا كنند مي

 هموطنان به كه معيني مدت از پس. شود دريافت آنها جديد

 خود كارت و مراجعه احوال ثبت دفاتر به افراد شد، خواهد اعالم

 .كنند مي دريافت را

 حاضر حال در: گفت باره اين در احوال ثبت سازمان رئيس

 كارت صدور براي اوليه تجهيزات ها شهرستان از درصد30

 تمامي اميدواريم بهمن22 تا و دارند را ملي هوشمند

 .شوند تجهيزات اين به مجهز ها شهرستان

 

 احوال ثبت روز همايش در كه اردكاني ناظمي محمددكتر  

 اينكه به اشاره با كرد، منتشر را آن خبر مهر و گفت مي سخن

 اطالعات پايگاه به اسناد ثبت سازمان دفاتر سال ابتداي از

 سازمان اين اسناد تمامي :افزود اند، شده متصل ما جمعيتي

 به نيازي ديگر و شود مي مشاهده احوال ثبت در آنالين طور به

 و آمار توليد احوال ثبت سازمان. ندارد وجود آنها ارسال

 و كشور هاي ريزي برنامه در را جمعيتي اطالعات

 هاي سال طي و دارد برعهده كالن سطح در ها سياستگذاري

 . است رسيده  سازي نوين به اجرايي سنتي فرايند از اخير

 

 

 

 


	در جدول زیر، به مهمترین موارد معایب یا مشکلات بهکارگیری این سیستم به صورت گذرا جهت فراوانی و تعدد این موارد در کشورهای گوناگون اشاره میشود:
	جدول 1. معایب یا مشکلات بهکارگیری سيستم مديريت هويت الکترونيکي

	همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، بیشترین مشکلات استفاده از سیستمهای مدیریت هویت الکترونیکی به ترتیب، به موارد زیر مربوط است:
	 عدم استفاده از کارتها در سطح مورد انتظار
	 وجود اشکال در هماهنگی سیستمها و پایگاه داده
	 عدم حمایتهای نرمافزاری و برنامههای کاربردی
	 امنيت پايين استفاده از سیستم
	 فقدان سخت افزاهاي لازم نظير دستگاه کارتخوان
	 عدم زيرساخت قانوني لازم برای استفاده از سیستم
	 عدم فرهنگسازی
	ویژگیهای فنی کارتهای سیستم مدیریت هویت الکترونیکی

	در این قسمت قصد داریم تا به ارائهي خلاصهای از جنبهها و ویژگیهای فنی کارتهای ملی الکترونیکی بپردازیم. جدول ابتدائی، به طور کلی وضعیت کارت شناسایی ملی را در کلیهي کشورهای مورد مطالعه، بررسی میکند و باقی جداول به بررسی ویژگیهای فنی کشورهایی که کا...
	لازم به ذکر است که اطلاعات موجود در این قسمت، از طریق مراجعه به منابع موجود (از طریق شماره آن) قابل بازیابی است.
	لازم به ذکر است که در برخی از این کشورها، استفاده از کارت شناسایی اجباری است. اما واژهي اجباری، در کشورهای مختلف، معانی متفاوتی دارد. برای مثال، کارت شناسایی، در برخی از کشورها، پس از سن معینی اجباری میشود. در برخی دیگر از کشورها، کارت شناسایی فقط ب...
	توجه: علامت "–" نشان میدهد که در گزارشها، مورد مربوطه یافت نشده است و یا کشور مربوطه از کارت الکترونیکی استفاده نمیکند.
	یکی از بحثهای مهم در خصوص کارتهای الکترونیکی، توجه به این موضوع است که آیا اطلاعات روی کارت، بعد از شخصیسازی کارت میتواند انجام شود یا نه. این ویژگی روی خصوصیات امنیت و حریم خصوصی افراد، بسیار مهم است. گرچه این امکان، کاربردهای کارت را در حوزههای...
	در این جدول، اطلاعات قابل ذخیره و یا تغییر روی کارت، به سه دستهي مجزای زیر تقسیمبندی ميشود:
	اطلاعات اصلی (Primary data) : که به اطلاعات شخصی افراد مرتبط است. در آدرسها و گواهینامهها نيز موجود است.
	اطلاعات تکمیلی (Additional data) : اطلاعات با کاربرد خاص مانند نامهها، دستورالعملها و حتی فایلهای شخصی افراد را شامل میشود.
	اطلاعات “Housekeeping”: شامل حداقل اطلاعاتی است که برای سیستم عامل کارت قابل استفاده باشد. (مثل بهروزآوری گواهینامهها، رمز عبور، شمارهي PIN و غیره)
	جدول 3. وضعیت کارت شناسایی ملی از نظر ویژگیهای فنی


