
 
 

 :خوانيدمي شماره اين در

 (هفتمبخش )مروري بر هويت ديجيتال 

  از استفاده دريي اروپاعضو اتحاديه  يکشورهاجمعبندي 

 (پنجمبخش ) يکيالکترون هوشمندي ها کارت

 برنامه هاي کاربردي بيومتريک 

 اثر انگشت با سنسورهاي مبتني بر تأييد  دستگاه تشخيص

 شخصيت ديجيتال با استفاده از کارت هويت اقامت در چين

 (بخش اول) هاي هک و نفوذ آشنايي با متداولترين شيوه 
 

 

 

 

 

 

 

 2932شهريور ماه  12شماره 

 

 هوشمند ملي کارتطرح  حوزه: تدوين و تهيه

  :اينترنتي نشاني

http://www.sabteahval.ir/houshmand/ 
 06269069: تلفن

 00060790:نمابر
 

 2931دي ماه 29شماره 

 

 هوشمند ملي کارتطرح  حوزه: تدوين و تهيه

  :اينترنتي نشاني

http://www.sabteahval.ir/houshmand/ 
 06269069: تلفن

 00060790:نمابر
 

 2931ماه  بهمن 98شماره

 



 
 

    

  حوزه کارت هوشمند ملي -98ماهنامه داخلي شماره

 

1 

 
 مروري بر هويت ديجيتال

 رمزنگاري چگونه عمل مي کند؟

 

 و  اي بسیارهاست و راهرمزنگاري فرايند کد کردن اطالعات 

. وجود داردبراي کد کردن و کدگشايي اطالعات ( پیچیده)

د شدن اي از رمزنگاري بدون وار اين قسمت توصیف خالصه

 .کند به جزئیات فني آن ارايه مي

مزنگاري هست در اينترنت دو راه اصلي براي استفاده از ر

افتد که شما يک وب سايت امن را  يکي هنگامي اتفاق مي

ين که به آن رمزنگاري کنید مثل فروشگاه آنال مشاهده مي

الت از هويت دهنده گويند زيرا در اين ح سمت سرويس

شود که به کامپیوتر اصلي  ديجیتالي استفاده مي

ته کند اختصاص ياف دهنده که وب سايت را اجرا مي ويسسر

ز شود که شما ايمیل رم ديگري هنگامي استفاده مي. است

ي  در هر دو حالت الزمه. کنید و دريافت مي شده را ارسال

 .رمزنگاري اين است که کلیدهاي عمومي تبادل شود

تواند با هر کدام از  اري ميفرايند رمزنگ ، هنگام رمزنگاري

هاي خصوصي و عمومي انجام شود و سپس رمزگشايي  کلید

اينطور . شود با کلید خصوصي يا عمومي متناظر آن انجام مي

و با کلید  قفلي هست که با يک کلید بستهفکر کنید که 

 .شود ديگر متناظر آن باز مي

 

 

سايت سايت امن را مشاهده کنید  براي مثال وقتي يک وب

کند و  سايت را دريافت مي تا کلید عمومي آن وب کامپیوتر

سايت  از کامپیوتر شما به آن وباگر الزم باشد اطالعاتي 

سايت  ارسال شود کامپیوتر شما آن را با کلید عمومي وب

تنها راه خواندن اطالعاتي که شما ارسال . کند رمزنگاري مي

 .سايت است  نموديد با کلید خصوصي وب

قبل . کند ند در خصوص ايمیل امن نیز صدق ميهمین فراي

ن ارسال کنید هويت از اينکه شما بتوانید به کسي پیام ام

ديجیتال طرفتان را که حاوي کلید عمومي وي است را نیاز 

ا براي رمزنگاري داريد برنامه ايمیل شما از کلید عمومي آنه

کند به همین دلیل فقط کلید خصوص  پیام استفاده مي

 . تواند پیام را رمزگشايي کند گیرنده  مي

 

 . ن است که گروهي بسيار بر آن بنشيندآبهترين غذاها در پيش خدا (: ص)پيامبر اکرم 
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 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

و کلید عمومي داخل )توانید هويت ديجیتال  بنابرين شما مي

را بدون نگراني از آسیب ديدن صحت هويت ديجیتالي ( آن

خودتان به هر تعداد و به هر کسي که دوست داريد پخش 

حافظت با اين حال بايد از کلید خصوصي خودتان م. کنید

رمزگشايي پیامهايي که دريافت  کنید زيرا از آن براي

 .کنید استفاده خواهید کرد مي

 . اعتماد: ديگر نیز در اين زمینه وجود دارديک موضوع 

توانند  هاي بسیاري مي مراکز صدور گواهي وابسته به شرکت

هاي کاربردي عمومي  ي ديجیتال تولید کنند اما برنامهگواه

 ري پیکربندي شده است که فقط هويتطو در کامپیوتر شما

هاي بسیار معتبر برايش  هاي ديجیتال دريافتي از شرکت

بنابرين اگر شخصي هويت ديجیتالش را . قابل اعتماد باشد

چه از طريق ايمیل يا از طريق مراجعه )برايتان ارسال کند 

و اين هويت متعلق به يک مرکز صدور ( سايت به وب

باشد هاي کاربردي شما ن عتماد برنامهواهي باشد که مورد اگ

شود  شود که از شما پرسید مي شما با پیام هشدار مواجه مي

 ايا به اين مرکز صدور گواهي جديد اعتماد داريد؟

براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص اعتماد به بخش 

مراجعه کنید و بخش « زيرساخت کلید عمومي چیست؟»

 "کنند؟ استفاده مي هويت ديجیتال هايي از چه برنامه"

 

با کارت هوشمند  انجام رمزنگاري يا امضاي ديجيتالي

 Word, acrobatهاي پرکاربرد مثل  ملي توسط برنامه

کنند  به راحتي و با امکاناتي اين نرم افزارها ارايه مي

امکانپذير است به اين نحو که اگر کارت هوشمند به 

کليد عنوان محل ذخيره شدن هويت ديجيتال و 

خصوصي در آن برنامه انتخاب شود به طور خودکار 

رمز عبور هويت ديجيتال اخذ و رمزنگاري يا امضاي 

 .ديجيتال توسط نرم افزار انجام خواهد شد

ها و نرم افزاهاي عمومي و پرکاربرد  براي اينکه برنامه

بتوانند به هويت ديجيتال کارت هوشمند ملي اعتماد 

اهي سازمان ثبت احوال به کنند بايد مراکز صدور گو

عنوان مراکز قابل اعتماد در اين برنامه ها تعريف و 

ي انجام آن و فايل هاي مربوطه  اضافه شود که نحوه

گاه سازمان ثبت احوال و کارت هوشمند  از طريق وب

ملي و يا درگاه ملي خدمات الکترونيکي اطالع رساني 

 .مي شود

 

، قبول ، اگر از راه صحيح و حاللش نباشدگزاري نماز مي( چيزي)و بر چه ( سيلبا)بنگر در چه (: ع)امام علي 

.نخواهد بود  
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 یکيالکترون هوشمندي ها کارت از استفاده دريی اروپا عضو اتحاديه  يکشورهاجمعبندي 

 .داناترين مردم کسى است که دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد(: ص)پيامبر اکرم
 

. است کارت PIN ي شماره دنیپرس اطالعات، درخواست راه، نيتر راحت. هستند متفاوت کارت، اطالعات به يدسترس يها زمیمکان

 .است PIN از استفاده مستلزم يتالیجيد يامضا يبرا ،يخصوص( يها)دیکل کاربران به

 يها تميالگور از استفاده به منظور .شوند استفاده کارت اطالعات به يدسترس يبرا يا لهیوس عنوان به توانند ميي تیامن يدهایکل نیچن هم

 ي شماره استفاده از براي و دنباش ييشناسا قابل آن سرور و کارت توسط ديبا يخصوص يدهایکل ،(symmetric algorithms) متقارن

 ازمندین زيرا. است دشوارتر معموالً بزرگ، يها ستمیس يبرا دیکل تيريمد صورت، نيا در. شود استفاده هم کارتبسیار رايج است که  اليسر

 از سرور تيهو احراز يبرا است ممکن متقارن، تميالگور گريد عبارت به. است کارت و ستمیس چند ي،خصوص يدهایکل نیب امن مبادالت

 .شود استفاده سرور يخصوص دیکل قيطر

 بر (symmetric-key) متقارن دیکل نیب جدول، نيا در. کند يم خالصه را کارت (Privacy) يشخص ميحر يها يژگيو ر،يز جدول

 .است شده قائل زيتما نامه،یگواه يمبنا بر يدسترس کنترل نیچن هم ي،دسترس کنترل يمبنا

 :است شده صحبت تيهو احراز مقابل در يتاليجيد يامضا يکاربردها خصوص در ر،يز جدول در

 

 هاي فني وضعيت کارت شناسايي ملي از نظر ويژگي .1جدول  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  حوزه کارت هوشمند ملي -98ماهنامه داخلي شماره

 

4 

 .کشاند آورد و به خوارى مى  ، ندارى مى [پدر و مادر]آزردن و نافرمانى  (:ع)امام هادي 

 

 قابل يافراد چه توسط دارند، وجود يکیالکترون ييشناسا يها کارت در که افراد يشخص اطالعات اقالم که کند يم انیب ر،يز جدول

 .هستند استفاده و دسترس

 کند دایپ يدسترس اطالعات نيا به تواند يم کارت، به يدسترس صورت در يشخص هر يعني: تيمحدود بدون. 

 است سرمی دولت از طرف تنها اطالعات از استفاده يعني :دولت. 

 سر استمی کارت ي دارنده از طرف تنها اطالعات، نيا از استفاده يعني: کارت ي دارنده. 

 

 هاي فني وضعيت کارت شناسايي ملي از نظر ويژگي. 9جدول 

 

 در يکيالکترون ييشناسا يها کارت يها استفاده و ها يژگيو خصوص در يا خالصه ريز جدول دو ت،ينها در

 .است مذکور يکشورها
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 .دهد هر کس بداخالق باشد، خودش را شکنجه و آزار مى(: ع)امام صادق 

 

 هاي کاربردي بيومتريک هاي سريع در برنامه پيشرفت

 

رد اطالعاتي که به صورت در مو .تصاوير استفاده کرد هاي ويدئويي و صوتي و همچنین  ها ازجمله فرمت توان با انواع داده ومتريک را ميبی

  .را مانند يک تصوير در نظر گرفتتوان يک فرم از ويدئو  ويدئواست، مي

به دلیل اندازه )سازي  هاي ذخیره ، اما محدوديتکند براي تجزيه و تحلیل ارائه مي به طور کلي، تصاوير با کیفیت بهتر جزئیات بیشتري را 

 .شود که درزمان نیازسراغ فايل هاي کوچکتر و قابل دسترس برويم باعث مي( فايل بزرگتر

و آرشیو اطالعات  دقت بیومتريک بستگي به کیفیت اطالعات جمع آوري شده دارد"گويد  سايت دانشگاه ويرجینیا مي، مدير بويان کوکي

 .نقش حیاتي دارد

 .باشد صدها هزار نفراز مردم ميگويد در بسیاري از موارد، حفظ پايگاه داده مشکل است، به خصوص زماني که مقیاس آن شامل  او مي

را به راه کارهاي خود اضافه ( Tauch chip Tes1)هاي  ، سنسورهاي جديد با تراشه دو سازنده پیشرو در زمینه تشخیص اثر انگشت

جاري، شرکت شخصیت ديجیتال  دي ماه سال 22، برابر با 1122به گزارش ردوود سیتي در کالیفرنیا؛ مورخ اول ژانويه سال . نمودند

 ، تنها سنسورTauch chip Tes1سنسور جديد لمسي  ":اعالم نمود هاي تأيید هويت بیومتريک  شرکتي مطمئن براي ارائه راه حل

انگشت مورد نیاز وزارت امنیت عمومي با توجه به همه نیازهاي تکنیکي اخذ اثر در  هاي تشخیص اثر سیلیکون قابل استفاده براي دستگاه

 .باشد کارت هويت اقامت چین مي  GA/Tبخش 

 

 برنامه هاي کاربردي بيومتريک

 

دستگاه تشخيص اثر انگشت با سنسورهاي مبتني بر تأييد شخصيت ديجيتال با استفاده از کارت هويت 

 اقامت در چين
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 .کند از هر کسى وحشت مى( و بدبين باشد)آن کس که گمان خود را نيکو نسازد : امام على

 

www.digitalpersona.com/sensors 

 

هاي داراي سنسورهاي  ي الکترونیک شاندونگ هر دو سازندهبیومتريک میاکسین و شرکت سنتز تکنولوژشرکت  1121از سال 

 .افزايند همچنین بر سرعت و اقتصاد فرآيند اخذ اثر انگشت مي. ، قوي با کارايي باال براي رفع نیازهاي صدور گواهي هستندسیلیکون

هويتي اقامت اخذ ، بهنگام احیاء و يا تغییر کارت قانون جديد کارت هويت مبتني بر 1121اثر انگشت ساکنین چین تا ژانويه سال 

شهروندان از . رفت و انتظار افزايش اين رقم نیز مي بود بیش از يک میلیارد کارت هويت اقامت در چرخه کشور چین موجود .گرديد مي

 .کردند ساير فعالیتهاي اساسي استفاده ميدولتي و  خريد خانه دسترسي به خدمات ، اي شرکت در انتخاباتکارت هويتي بر

از بعد امنیت و ارزش به حساب  انگشت بیومتريک تنها انتخاب و گزينه منطقي اثر ،ت زياد و دامنه کاربرد وسیع کارتبا وجود جمعی

توجه است و ما  اين يک برنامه هويت قابل":ل شرکت شخصیت ديجیتال اظهار داشتو مدير عام ، رياستريچارد اگوسستینیل .آمد مي

 ."اند خوشحالیم را براي ما پذيرفتهاز اينکه شرکتهاي میاکسین و سنتز تامین سنسور سیلیکون 

عالوه بر مورد مزبور سنسورهاي موردنظر در ترمینالهاي هويتي بانکها نیز به طور موفق نفوذ يافته و اين راه تشخیص هويت بانکها را 

، شخصیت ديجیتالي با در ساير نقاط دنیا. نمايد اني ميپشتیب بررسي اثر بیومتريک معامالت ماليدر قبال جعل و تقلب از طريق امکان 

اند که حاوي  هاي خصوصي و عمومي مستقر شده رکتاي براي کاربردهاي متعددي در ش از لمس سیلیکون و سنسورهاي ضربه استفاده

و راه حل سیلیکون اخیر انتخاب مناسبي براي کاربران  .باشد مي يت موبايل و ساير خدمات دولتيکنترل فیزيکي و محلي تشخیص هو

از اعتماد : کلیدي اين انتخاب عبارتند اذاليل ":وي همچنین ادامه داد. باشد عت اخذ و اجراي عالي بیومتريک ميدر صورت الويت سر

 :توانید به آدرس ذيل مراجعه نمايند ع و اگاهي بیشتر در اين زمینه ميبراي اطال ".و نیاز به قدرت کم باال، طرح کم حجم 

 

http://www.digitalpersona.com/sensors
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 اي هک و نفوذه آشنايی با متداولترين شيوه
 بخش اول

 

 .مردم به همانند خود، بيشتر تمايل دارند(: ع)امام على 

 

ب قانوني آن باشد را تقلب اي الزمه ارتکاب، رسيدگي و تعقي آوري رايانه دانش فنهر عمل غير قانوني که 

اي به  رايانهطي ساليان متمادي، اشخاص متقلب شيوه هاي زيادي را براي ارتکاب تقلب   .گويند اي مي رايانه

 .شوند روشها به شرح زير توضيح داده مي تعدادي از متداولترين. اند کار برده

 

اي غیرمجاز  رايانهاي از دستورهاي  مجموعه : اسب تروا

دستورهاي غیر مجاز . در يک برنامه مناسب و مجاز است

 ازده يا در شرايط مزبور در يک زمان از قبل مشخص ش

 .دهند مياي، اعمال غیر قانوني را انجام  پیش تعیین شده

شود که به صورت  افزاري قرار داده مي البا در نرماسب تروا غ

. کند هاي نرم افزار عمومي عمل مي برنامهابزار کمکي در 

براي مثال براي هزاران مشترک مستقیم آمريکايي پیامهايي 

کاربراني . شود حاوي هديه يک نرم افزار رايگان ارسال مي

کنند ناآگاهانه اسب تروا را رها  يکه ضمايم پیام را باز م

مخفي و سري نام حساب و کنند و اسب تروا به صورت  مي

کلمه عبور مشترک را کپي کرده وآن را براي فرستنده پیام 

 .کند ارسال مي

هاي اعتباري  ي از اسب تروا، نمايش شماره کارتنوع ديگر

هنگام فشردن کلید توسط کاربر و ارسال آن به وسیله پست 

 .الکترونیکي براي سازنده نرم افزار است

 

 

طور مکرر توسط  به : گرد کردن به پايينتکنيک 

. شود لي پرداخت کننده بهره استفاده ميموسسات ما

کند  بهره را به شکلي طراحي مينويس، برنامه محاسبه  برنامه

. کند که محاسبات بهره را تا دو رقم اعشار به پايین گرد مي

دلیل گرد گردن به پايین، از  لغ کمتر از يک سنت، بهمبا

شخصي که بهره کسر و به حساب برنامه نويس محاسبات 

کسي  .شود حسابها را بر عهده دارد واريز ميمسئولیت کنترل 

 .شود زيرا کلیه دفاتر تراز هستند متوجه اين موضوع نمي

 


