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 مروري بر هويت ديجيتال

 کند؟ امضاي ديجيتال چگونه عمل مي 

 

مضای ديجیتال يک پیام استفاده وقتي شما را نرم افزاری برای ا

هويت ديجیتال خود را به همراه  کنید در واقع بخش عمومي مي

اطالعات ديگری که برای اطیمنان از صحت پیام است به آن 

  .کنید اضافه مي

قبل از اين که ايمیل و هويت ديجیتال ارسال شود پیام وارد يک 

. گويند (Hash)شود که به آن الگوريتم هش مي فرايند کدسازی

شود  کنید استفاده ميخواهید ارسال  در اين فرايند از پیامي که مي

تولید شود ( اعداد و حروف) تا به شکل رياضي يک رشته کاراکتر

تواند دقیقا از پیام شما استخراج  اين رشته کاراکتر فقط و فقط مي

 .شود که با آن خالصه پیام گويند

هش در يک جهت بسیار سريع  الزم است بدانیم که الگوريتم

به . ار دشوار استر آن در جهت عکس بسیکند و کا عمل مي

همین ديلي است که برنامه ايمیل در کامپیوتر شما به سرعت 

پیامتان را گرفته و با اجرای آن از طريق الگوريتم هش،  يک 

ولي اگر خالصه پیام ارايه . کند صه پیام يکتا از آن تهیه ميخال

 .شود سالها طول خواهد کشید که به اصل پیام رمزگشايي شود

واقع يک طرفه و نتیجه آن يکتاست به اين  الگوريتم هش در)

معني که رسیدن از خالصه پیام به اصل پیام تقريبا ناممکن است 

 ( و خالصه هیچ دو پیام متفاوتي يکسان نیست

 

 

به محض اينکه برنامه ايمیل در کامپیوتر شما خالصه پیام را 

کند انجام  ا با کلید خصوصي شما رمزنگاری ميکند آن ر ايجاد مي

رمزنگاری حیاتي است زيرا اگر انجام نشود و شما اصل پیام و اين 

تواند پیام  خالصه ان را ارسال کنید شخص ديگری به راحتي مي

شما را عوض کرده يک خالصه از آن ساخته و به نحوی ارسال 

 .کند که انگار از طرف شما است

نرم افزار ايمیل در کامپیوتر شما پیام را به همراه هويت ديجیتال 

و خالصه پیام رمز شده با کلید خصوصي شما به گیرنده ارسال 

چ بخشي از اصل پیام رمزنگاری توجه داشته باشید که هی. کند مي

پیام را در  تواند محتوای بنابرين اگر شخصي بخواهد مي. شود نمي

 .مسیر ارسال شنود کند

 مپیوتر ویوقتي گیرنده، پیامتان را دريافت کند برنامه ايمیل در کا

دهد اول اينکه با استفاده از کلید عمومي  دو فرايند را انجام مي

پیام پیوست ايمیل را مندرج در هويت ديجیتال، خالصه 

کند دوم اين که اصل پیام را از طريق همان  رمزگشايي مي

الگوريتم هش اجرا و خالصه پیام را مجدد تولید میکند نهايتا 

. کندا با هم مقايسه مير( ها خالصه پیام) خروجي هر دو فرايند

اگر خالصه پیام ايجاد شده با خالصه پیام پیوست شده به نامه 

برابر باشد پس پیام در حین ارسال از کامپیوتر گیرنده به کامپیوتر 

 .فرستنده دستکاری نشده است

 

 .شود مي افزون ات بردباري که بنشين بردباران با(: ع)امام علي 
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 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

تواندی از ايمیل امن برای کارهای زير مورد  شما مي

 .استفاده قرار دهید

پیام را امضای ديجیتالي کنید که گیرنده بتواند مطمئن 

. شود که پیام توسط شما ارسال شده است نه جاعل

آن را تضمین ( جامعیت) امضای پیام همچنین صحت

کند به اين معني که هیچ کسي پیام را دستکاری  مي

 .نکرده است

پیام را رمزنگاری کنید که کسي نتواند در حین ارسال آن 

  .از کامپیوتر شما به کامپیوتر گیرنده متن آن را بخواند

توانید بسیاری از نرم افزارهای ايمیل را به نحوی  شما مي

ها را امضا و  به طور خودکار پیامبندی کنید که پیکر

رمزنگاری کند يا به صورت دستي و مورد به مورد انتخاب 

 .کنید که اين کارها انجام شود

 

 .شود ها هدايت مي راهکه سخن خدا را راهنماي خود بگيرد، به استوارترين کس (: ع)امام علي
 

 .کند ه عمل ميايميل امن چگون

 

 

افزارهاي مديريت ايميل  نرمعالوه بر 

عمومي، در طرح کارت هوشمند ملي براي 

هر شهروند صاحب کارت يک آدرس 

يابد که  شهروندي نيز اختصاص ميايميل 

ي کارت قرار داده شده است  در حافظه

 iran.ir@ [قالب اين ايميل به شکل 

مثال فردي که . است ] IR+ شماره ملي 

دارد آدرس  1234567890شماره ملي 

شکل ايميل وي به 

ir1234567890@iran.ir هر . خواهد شد

 Iran.irهروند با مراجعه به دامنه ش

. توان ايميل هاي خود را مشاهد نمايد مي

هدف اصلي از ايجاد اين ايميل برقراري 

ها و  تبادل اطالعات امن بين سازمان

نهادهاي دولتي و عمومي با شهروندان 

  .است

 

mailto:ir1234567890@iran.ir
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 .کند زي که او را خوار ميچه زشت است براي مؤمن دلبستگي به چي: (ع)امام حسن عسگري 

 

 بانکداري بيومتريک 

ه ديجیتالي ايد و شمار زمانیکه در کنار دستگاه خودپرداز ايستاده

 .شود کف دست شما اسکن مي يا کنید خود را وارد سیستم مي

شود تا هويت شما تأئید در يک بانک بايد اسکن عنبیه انجام 

تحساب بانکي نیاز به اسکن صدا گردد يا برای صدور صور

را به  تمام اين مثالها ما .گشت داريمباشد ويا نیاز به اثر ان مي

های  رساند که روشهای بیومتريک روش گیری مي يک نتیجه

 . باشند به فرد و امن برای تائید هويت ميمنحصر 

دهد که درسال  در هويت نشان ميخیر درباره تقلب مطالعات ا

میلیون کالهبرداری هويتي در آمريکا به ثبت  29   1129

ه در طي سالهای اخیر رسیده است که باالترين رقم ثبت شد

ثانیه يک کالهبرداری صورت گرفته  1يعني در هر  .باشد مي

يک به سه  به نسبت 1121نسبت يک به چهار درسال  است و

توان گفت که  در نتیجه مي. رسیده است 1129در سال 

 محافظت دربرابر سرقت هويت بزرگترين چالش در حال حاضر

است که کارشناسان امنیتي برای مدت طوالني . باشد جهان مي

. اند باشند و به سه مورد دست يافته بدنبال اعتبار معامالت مي

ای که متعلق به  مشخصه(  رمزعبور)داند  رقمي که شخص مي

عدی عملي است که مورد ب( صدا ،ثر انگشتا ،چهره)شماست 

 ،محل)پذيرد  شود ودر زمان الزم انجام مي بالقوه تعريف مي

 (IPآدرس زمان، ،تاريخ

 

 

 

 

کسب و کار،  ،تجارت ،زه استفاده از بیومتريک در پزشکيامرو

ی است اما بايد بدانیم که اين بانکداری و هويت امری عاد

کم  ،کاهش تقلب ،باعث بهبود امنیتآوری است که  فن

فظ حريم خصوصي و بهبود ح ،های دولتي کردن هزينه

معامالت مالي با بیومتريک بسیار  .باشد اجرای قوانین مي

چوبي برای دنبال چهارالبته بانکداری ب. تر شده است منا

يگر ادغام باشد که موارد بیومتريکي را با يکد معامالت مي

 ، چهره شناسي و امضاءانگشت، اسکن عنبیهنمايد مانند اثر 

گرافیک با يکديگر ادغام در اين نوع سیستم بیومتريک و بیو

د به شده و شخص با اعتماد از اينکه تقلبي رخ نخواهد دا

 . پردازد انجام امور بانکي مي
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 .ربايد و هالك خواهد شد او را مي جريانات، ت شناس نباشدهرکس موقعي (: ع)امام جواد

 

 ضرورت کارت هويتی هوشمند
 .رسد در راه ممانعت از جعل به نظر می معرفی کارتهای هویتی ملی هوشمند اقدام منطقی

 

ای،  ور هاشمي يکي از شهروندان نیجريهبه نقل از سید منص

در اين کشور ( NIDW)کمیسیون انتخابات ثبت هويت ملي 

کارتهای کاغذی هويتي ملي روکش دار را برای شهروندان 

ا به راحتي قابل جعل سال به باال انتشار داد که اين کارته 21

مورد جعل رخ داده که معضل  02111بیش از و اخیراً  است

مشکل مزبور . بزرگي برای سیاستمداران ايجاد نموده است

گیری مسئله  سیستم و شکلموجب نقطه ضعف امنیتي در 

عدم کاربرد و مزيت سیستم کارت هويتي در دولت فعلي 

با وجود کارت هويت ملي بمنزله مستند . گرديده است

وسیعي از خدمات؛ از ثبت تلفن همراه  دسترسي به دامنه

جديد تا خدمات مالي اقتصادی، فقدان سیستم شناسايي بر 

 .خط موجب تهديد اعتبار سیستم فعلي است

 آوريل 11مورخ ( Daily Star) بنا به گزارش ديلي استار

تکنولوژی از دور خارج شده،  (فروردين  92برابر با )

فعلي موجب جعل  پرينترهای، ماشینهای لمینت و کامپیوترها

، بنابراين معرفي کارتهای هويتي باشند کارتهای هويتي مي

راه ممانعت از جعل به نظر  ي درملي هوشمند اقدام منطق

 .رسد مي

 

شناسايي کارتهای کاغذی قادر به  سیستم موجود

به تراشه و تا زماني که کارتها مجهز دار نیست  لمینت

 31کامپیوتری نگردند پايگاه اطالعاتي موجود 

ردی ندارد و میلیون نفری، برای سیاستگذاران کارب

به طیف وسیعي از  توانند همچنین شهروندان نمي

های رفاهي اجتماعي و ساير  خدمات و برنامه

در . های هويتي ملي دسترسي داشته باشند برنامه

آسیايي  رهایحقیقت کارت هوشمند در برخي از کشو

کشور تايلند کارتهای  مثالً. مزايای زيادی دارد

ر صادر میلیون برنج کا 1اعتباری کشاورزی را برای 

تواند از آن برای خريد  نموده است و صاحب کارت مي

از نهادهای کشاورزی در يک دوره برداشت کامل 

استفاده کند و مشابه آن کارت سوخت رانندگي 

يارانه گاز طبیعي برای  داران جهت پیگیری کسيتا

 .وسايل نقلیه است
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 .اي صاف است فکر آينه(: ع)امام علي

هويت ملي در مجلس تصويب اصالحیه قانون ثبت 

( 2931مهرماه  21برابر با )  1129اکتبر سال  6مورخ 

انه هويت ملي در کشور گرديده موجب اجرای سام

کارت هوشمند هويت ملي در حفظ و نگهداری . است

حريم خصوصي اطالعات شهروندان نیز موثر خواهد 

میلیون شهروند را با کارت هوشمند  31بود و اطالعات 

در نهايت کارت هوشمند افق . اختط خواهد سمرتب

مالکیت و حکومت مداری را توسعه داده و موجب 

 .بهبود ارائه خدمات در بنگالدش خواهد شد

 

کند و هدف از آن معرفي  را اجرا مي پاکستان برنامه نادرا

میلیون مستمری بگیر دولتي  2/1کارت هوشمند برای 

داشت قبالً اين افراد با مشکالت بزرگي در بر. است

به دلیل وجود  و عمدتاً ماهانه مستمری خود داشتند

، مشکالت مديريتهای طوالني ناشي از عدم  صف

در  موجوددسترسي به اسناد در بايگانیهای دستي 

، محدوديت زمان و دسترسي سازمانهای پرداخت کننده

. به سازمانهای موظف به پرداخت مستمری بوده است

، سیستم اتوماتیک یستم توزيع معرفي شده توسط نادراس

ي مطمئن و سالم را میسر است و امکان تعامل الکترونیک

موردی  6111صل رأی گیری و اين نتیجه حا نمايد  مي

. مورد سهولت از طريق الکترونیک استها در  از رسانه

اين پروژه در مرحله بعدی به شعب بانکي و ادارات پست 

 .توسعه خواهد يافت

ز آژانسها مثل هیأت در بنگالدش تعداد انگشت شماری ا

برای  NIDWو بانک بنگالدش با  آمدمديره ملي در

دسترسي به سیستم شناسايي مطمئن تلفیق گرديده 

، اقدام مند ملي و ديجیتاليصدور کارت هوش. است

منطقي برای افزايش مزايايي حاصل از سیستم کارت 

مات هويت ملي است و مسیر مردم به بهره برداری از خد

 .دهد بخشهای مختلف تغییر اساسي مي

 

 



 
 

 .نفوذ کنند XP به ويندوز IE اين بار ممکن است هکرها از طريق  

شرکت مايکروسافت روز شنبه اعالم کرد که مجرمان سايبری از 

 در حمالت IE پذيری بحراني و اصالح نشده يک آسیب

drive-by در راهنمايي امنیتي اين شرکت . کنند سوء استفاده مي

تحت تاثیر اين آسیب  IE آمده است که تمامي نسخه های

 .پذيری قرار دارند

تنها برای  IE6 شرکت مايکروسافت اعالم کرد که اصالحیه

که انتشار به روز  و از آن جا. شود منتشر مي 1119ويندوز سرور 

 در هشتم آوريل متوقف شد، اين نسخه از XP های ويندوز رساني

IE برای ويندوز XP اين حفره . کند ای دريافت نمي اصالحیه

 های اولین آسیب پذيری کشف شده پس از توقف به روز رساني

XP دهد مي باشد که اين سیستم عامل را تحت تاثیر قرار مي. 

يت شرکت مايکروسافت اين آسیب پذيری را از آن جايي که در نها

برطرف  7بر روی ويندوز ويستا و  1و  7، 6نسخه های  IE در

کند، اين احتمال وجود دارد که مهاجمان بتوانند از اين رخنه بر  مي

سوء  XP روی مرورگرهای مشابه در حال اجرا بر روی ويندوز

بود که پس از  شرکت مايکروسافت اعالم کرده . استفاده کنند

، احتمال آلودگي اين سیستم با XPهای توقف به روز رساني

 .رسد درصد مي 66بدافزارها به 
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 .دارد بخشنده است و بخشش را دوست مي  و خداوند جواد (: ص)پيامبر اکرم

 

شود که در  توصیه اکید مي XP به کاربران ويندوز

در . صورت امکان سیستم عامل خود را ارتقاء دهند

باشند به آن ها توصیه  صورتي که قادر به اين کار نمي

شود برای حفاظت بیشتر در برابر احتمال سوء  مي

 Enhanced استفاده از اين آسیب پذيری، بسته

Mitigation Experience Toolkit 

(EMET) 4.1  را از روی وب سايت مايکروسافت

هم . دانلود کرده و بر روی سیستم خود نصب کنند

از مرورگرهای  IE چنین مي توانند به جای مرورگر

 .ديگر مانند کروم يا فايرفاکس استفاده کنند

 

 

http://sadati.blogfa.com/post/292
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 .آورد، دينداري، افتادگي و بخشندگي سه چيز دوستي مي(: ع)امام صادق 
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هوشمند رتبه نخست کشور اردبيل در اجراي کارت ملی 

 .را دارد

استان اردبيل در اجراي طرح صدور کارت ملي هوشمند رتبه نخست کشور : مديرکل ثبت احوال استان اردبيل گفت 

 شوندمند  را دارد و اين امکان براي آحاد مردم فراهم شده تا از اين کارت بهره

از اردبیل، عبداهلل امیني عصر امروز در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جريان بازديد استاندار اردبیل از روند صدور کارت هوشمند ملي 

های مختلفي در سطح استان اردبیل و  ايستگاه: اظهار داشت

اندازی شده تا امکان صدور کارت  شهرهای مختلف اين استان راه

متنوع بهتر  ملي هوشمند فراهم آيد و دارندگان اين کارت از خدمات

 .مند شوند بهره

وی با برشمردن مزايای کارت ملي در برخورداری از امکانات، منابع 

های الکترونیکي در قالب  مختلف و همچنین تجمیع تمامي کارت

به تدريج صدور کارت ملي : کارت ملي هوشمند تصريح کرد

توانند از  هوشمند در سطح استان فراگیر شده و همه اقشار مردم مي

های  مند شوند که تا لحظه صادر شدن کارت، کارت ايای آن بهرهمز

 .موجود ملي دارای اعتبار است

ثبت احوال استان در مورد روند کارت هوشمند ملي  محترم مديرکل

استان اردبیل در اجرای کارت هوشمند : در استان خاطر نشان کرد

برخي  ملي رتبه اول کشور را داشته و در تمام ادارات ثبت احوال و

ها نیز امکان صدور کارت هوشمند ملي برای مردم ايجاد  نمايندگي

 .شده است

 

: امیني در بخش ديگری از سخنان خود اضافه کرد 

های خودمان را  ما از سال گذشته به تدريج ايستگاه 

در مناطق مختلف فعال کرديم تا با مشارکت اداره 

کل پست استان اردبیل بتوانیم در انجام خدمات 

تر در صدور کارت ملي هوشمند  بهتر و مطلوب

 .نجام دهیماقدامات الزم و زيربنايي را به خوبي ا

: اردبیل نیز بیان کردمحترم در اين بازديد استاندار 

برای تحقق مطلوب دولت الکترونیک، اجرای 

مناسب طرح صدور کارت هوشمند ملي ضروری 

 .است

مجید خدابخش با اشاره به اهمیت تحقق دولت 

اجرای مناسب و به : الکترونیک در استان يادآور شد

ي يکي از موقع طرح صدور کارت هوشمند مل

 .الزامات تحقق اين مهم است
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