
 :خوانيدمي شماره اين در

 گيری الکترونيک و کارت هوشمند ملي رای 

 

 

 

 

 

 

 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
 

 2939ماه  آبان 41شماره 

 



    

  حوزه کارت هوشمند ملي -41ماهنامه داخلي شماره

 

1 

 

 رای گیری الکترونیک و کارت هوشمند ملی

  :چکيده 

 وصحت دقت اهمیت ، زماني و مالي هاي هزينه .است توأم زيادي وچالشهاي مشکالت با که است اموري از يکي کشوري هر در انتخابات

الکترونیکي  حالت به انتخابات دستي فرآيند تبديل صدد در تا دارد آن مي بر را ها دولت نتايج، اعالم در عمل سرعت به نیاز و انتخابات

در اين مقاله ابتدا تعريفي از راي گیري الکترونیک  و انواع آن میکنیم سپس به بیان داليل ضعف روش سنتي و نقاط قوت و اهداف .برآيند

ترونیک و راي گیري الکترونیک میپردازيم در ادامه با کارت هوشمند ملي و ويژگي هاي آن ، تاثیر گذاري کارت هوشمند در انتخابات الک

 اهمیت استفاده از آن در انتخابات الکترونیک آشنا مي شويم

 راي گیري الکترونیک ، کارت هوشمند ملي ، انتخابات اينترنتي: کلمات کلیدي

 :مقدمه -1

هاي  سیستم. هاي دولتي و خصوصي، رشد قابل توجهي داشته است هاي اخیر پیشرفت تکنولوژي و الکترونیکي شدن مراکز و سازمان در سال

روز در حال نفوذ در زندگي  گیري الکترونیکي روز به راي الکترونیکي مانند دولت الکترونیکي، تجارت الکترونیکي، شهر الکترونیکي و اخیراً

 محیط در گیري رأي فیزيکي هاي سیستم هاي وويژگي امکانات سازي فراهم الکترونیکي، گیري رأي هاي سیستم هدف .روزمره مردم است

 درستي قابل و خصوصي حريم دموکراسي، دقت، گیري الکترونیکي، رأي سیستم مهم هاي ويژگي جمله از .است( وب و اينترنت)کترونیکيال

 است(آراء شماري باز طريق از مثالً)بودن يابي

 انتخابات الکترونيکي چيست؟ -9

سیستم انتخاباتي است که به راي دهنده اين امکان را مي دهد تا با باالترين ضريب امنیتي و حفاظتي، راي خود را به   2انتخابات الکترونیکي

درصد از جمعیت  91و در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا، برآورد شد که حدود  1114در سال . صورت الکترونیکي ارايه کند

م هاي ويژه فناوري انتخابات الکترونیکي استفاده کردند که شامل ثبت مستقیم از طريق تماس دست با صفحه راي دهنده اين کشور از فر

راي هاي الکترونیکي به صورت ديجیتالي بر روي نوار، ديسکت يا کارت هاي هوشمند ذخیره شده . نمايشگر يا اسکنرهاي اپتیکي بوده است

حامیان انتخابات الکترونیکي به اين نکته اشاره شود ر آنجا فرآيند شمارش دقیق آنها آغاز ميو سپس به مرکز ويژه اي ارسال مي شود که د

با اين حال . دارند که چنین انتخاباتي مي تواند هزينه هاي برگزاري انتخابات را کاهش داده و در عین حال مشارکت عمومي را افزايش دهد

ن استفاده از کاغذ، باز شمارش آراي اخذ شده فرآيندي مشکل بوده و در عین حال دستکاري و به باور آنها بدو. اين سیستم منتقداني نیز دارد

هاي  گیري با سیستم انتخابات الکترونیکي يعني جايگزين کردن سیستم دستي راي .تقلب در شمارش مي تواند نتايج واقعي را به هم بريزد

 .[1]انجام مي گیردهاي زير  تواند به يکي از صورت ميهاي مکانیزه عمل اخذ راي  در سیستم. گیري مکانیزه راي
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شود به  و صندوق اخذ راي، از کامپیوتر استفاده مي( ها تعرفه)هاي راي  در اين روش به جاي استفاده از برگه  :گيری ايستگاهي رای  (الف

دهنده توسط کامپیوترهاي حساس دستي يا صفحه  گیرد و شخص راي گیري قرار مي اين ترتیب که در محل اخذ راي کامپیوترهايي براي راي

در اين روش امکان معرفي نامزدها در . ريزد خود را به صندوق مجازي مي کند و راي وردنظر را انتخاب ميهاي الکترونیکي نامزد م کلید و يا قلم

 2هاي خودپرداز  ها مانند دستگاه هاي جديد از اين دستگاه در حال حاضر مدل. نامه و عملکرد مستند آنها نیز وجود دارد کنار عکس و زندگي

گیري هستند و فقط بجاي استفاده از کاغذ و صندوق از کامپیوتر استفاده  هاي راي ور به حضور در مکاندر اين روش مردم مجب. است تولید شده

. هاي امن اکسترانت وصل شود و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاي مرکزي بفرستد تواند به شبکه گیري مي هاي راي ايستگاه. کنند مي

توانند در هر لحظه از وضعیت خود اطالع  يت شبکه کمي مشکل است، اما در اين روش نامزدها ميها باال و مدير متاسفانه هزينه اين سیستم

 [1] .داشته باشند و هزينه شمارش آرا توسط نیروي انساني نیز وجودندارد

 

 31در انتخابات رياست جمهوري سال  شده ايستگاه استفاده -2شکل

 

در اين روش تمام افراد واجدشرايط در هر . هاي برگزاري انتخابات است نه ترين راههزي اين روش يکي از کم: گيری اينترنتي رای( ب

هايي که اين   هاي اينترنتي که براي اين کار تهیه شده، راي خود را اعالم کنند، يکي از سیستم توانند با مراجعه به سايت مکاني که باشند مي

در حال حاضر . است( Secure Electronic Registration and Voting Experiment): کند سیستم پذير مي کار را امکان

ها نداشتن محدوديت مکاني  يکي از مهمترين مزاياي اين سیستم. باشند گیري اينترنتي مي هاي راي هاي زيادي مشغول تهیه سیستم شرکت

ند و در نتیجه مشارکت ملي در سرنوشت يک کشور توانند راي خود را اعالم کن براي افراد واجدشرايط راي است و آنها از هر کجاي جهان مي

به اين ترتیب  آنچه که در اين روش بسیار حائز اهمیت است مسئله امنیت، قابل اعتماد بودن و اجراي عدالت در انتخابات است،. رود باال مي

افزارهاي  مستند و نرم دهنده مشخص نشود، آرا که هر شخص فقط يکبار راي دهد، راي هر شخص محفوظ بماند، هويت شخص راي

روز  اي حل کرد و اصوال در جامعه اطالعاتي معايب و مشکالت روزبه شود به گونه هر يک از اين مسائل را مي. گیري قابل اعتماد باشد راي

 .[1]شود اصالح مي
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 الکترونيک چيست؟اهداف رای گيری -6

 : در اين نوع راي گیري ضمن صرفه جويي در زمان و کاهش هزينه هاي اجرايي و سازماني مي توان به نکات زير اشاره کرد

 راي گیري از طريق اينترنت براي افراد يک شبکه يا متصل به اينترنت •

 آرا براي همگان آشکار نباشد •

 شناسايي افراد بصورت ديجیتالي •

 ري از تقلبجلوگی •

 صحت راي گیري •

بلکه راي دهندگان در حوزه ها حضور پیدا مي کنند ولي راي .در راي گیري الکترونیکي مانند روش سنتي از کاغذ و صندوق استفاده نمي شود

 خود را از طريق کامپیوتر وارد مي کنند

 :الکترونيکي انتخابات مزايای -4

 :کرد اشاره زير موارد به توان مي الکترونیکي انتخابات مزاياي از

 انتخابات، کردن فراگیر  

 ها، هزينه کاهش  

 راي، هاي صندوق پاي در مستقیم حضور به لزوم عدم  

 راي، هاي برگه در خطا بروز از جلوگیري 

 با پايان انتخابات در همان لحظه میتوان نتیجه انتخابات را بیان کرد(اجرا در سرعت افزايش) 

 شده اخذ راي هر بودن مستند و ها سیستم اين باالي امنیت 

 :گيری رای سنتي روش مشکالت -7

 :کرد اشاره زير موارد به توان جمله مي آن از که دارند نیز بسیاري معايب خود، خاص رمزاياي عالوه سنتي بصورت راي اخذ هاي روش:

 آرا، شمارش براي زياد وقت صرف  

 گیري، راي هاي پايگاه تشکیل کالن هاي هزينه  

 راي اخذ ههاي پايگا در مستقر انساني منابع رفتن هدر . 

 نفر، يک توسط دادن راي بار چند امکان  

 انتخاباتي، چنین بودن بر هزينه  

 مملکت، از خارج در مستقر افراد راي از گیري راي مشکالت  

 سیاستمداران، نفوذ و انتخابات نحوه به مردم اعتماد عدم  
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 موارد استفاده از رای گيری الکترونيک -0

 استراليا

گیري از اينترنت،  ، سربازان استرالیايي و پرسنل غیر نظامي مستقر در عراق، افغانستان، تیمور شرقي و جزاير سلیمان به لطف بهره111۲در سال 

 .[2]را طي يک برنامه آزمايشي به دست آوردندفرصت رأي دادن براي حوزه انتخابي خود 

 بلژيک

 44، 1114در انتخابات پارلمان اروپا در سال . ، دولت بلژيک دو منطقه را براي اخذ آراء توسط ماشین رأي گیري مشخص نمود2332در سال 

 .[2]هاي رأي گیري بهره بردند درصد از رأي دهندگان از ماشین

 برزيل

ها در اين  همه همه پرسي 1111از سال . در ايالت سانتا کاترينا آغاز کرده است 2332برزيل رأي گیري الکترونیکي آزمايشي خود را در سال 

هاي انتخابیه در عرض چند دقیقه پس از اتمام  نتايج همه حوزه 1111و  1111هاي  در انتخابات سال. اند کشور به صورت الکترونیکي برگزار شده

 .[2]در هر دو انتخابات از چهارصدهزار دستگاه اخذ رأي استفاده شد . مان رأي گیري، جمع آوري و شمارش شدندز

 استوني

اين کشور به عنوان اولین کشور که در . ها شرکت کردند ، مردم در يک رأي گیري الکترونیکي براي انتخابات شهرداري111۲در استوني، در اکتبر 

 111۲از آنجايي که اولین تجربه با موفقیت انجام شد، در انتخابات پارلمان در سال . شود ينترنت انجام پذيرفت، شناخته ميآن اخذ رأي از طريق ا

 . نیز، مجدداً از اينترنت استفاده شد

 هلند

 Nedapأي ساخت شرکت هاي اخذ ر بسیاري از دستگاه. هاي رأي گیري استفاده مي شده است در هلند، از اواخر دهه نود به بعد، از ماشین

جدال بزرگي بر سر استفاده از اين دستگاهها سر گرفت و در يک برنامه تلويزيوني نشان داده شد که چطور ظرف  111۲در انتخابات سال . بودند

 .[2]. دقیقه اين ماشین قابلیت دستکاري و تغییر آراء را دارد ۲مدت 

 هند

کترونیکي را در شهر پارور واقع در ايالت کراال به صورت آزمايشي برگزار کرد، اما ديوان عالي هند رأي گیري ال 23۹1هند براي اولین بار در سال 

پس از اين حادثه و با اعمال تغییرات الزم در قانون، درانتخابات . اين انتخابات را نامعتبر اعالم کرد زيرا آن را مغاير با قوانین موجود ارزيابي نمود

 .[2]هاي رأي گیري استفاده شد نخستین بار از ماشین براي 1119پارلماني سال 
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 کارت هوشمند ملي -0

 آورد مي فراهم مجازي فضاي در را امضاي ديجیتال و هويت تصديق شناسايي، امکان که حافظه داراي است کارتي ملي هوشمند کارت
 :از اند عبارت ها ويژگي اين .شود مي تعريف هوشمند کارت مختلف براي کاربردهاي آنها سبب به که دارد هايي ويژگي کارت اين

  :گيری تصميم

 مي را هوشمند کارت .است آن گیري تصمیم قابلیت کند هوشمند مي را هوشمند کارت آنچه .است کامپیوتر يک همانند هوشمند کارت

 .کند گیري مناسب تصمیم صورت به مختلف پارامترهاي اساس بر و مختلف شرايط در که کرد ريزي نحوي برنامه به کامپیوتر مانند توان

 [3] .ندارد معنا گزينه يک براي گیري تصمیم اين صورت غیر در است الزم شروطي و شرط گیري تصمیم هر براي است طبیعي

 

  :امن ارتباط برقراری

 که ترتیبب اين به . شود مي فراهم امن کانال يک برقراري گیرد امکان مي قرار هوشمند کارت روي که ديجیتال کلیدهاي کمک با
 غیر تقريباً را اطالعات مجاز به غیر دسترسي و شود مي بدل و رد سرور و ترمینال بین و رمزگذاري شده کلیدهاي رمزنگاري، با اطالعات

 [2] .شود مي تفسیر و رمزگشايي گرفته است قرار آنجا در از قبل که کلیدي با اطالعات اين سرور طرف در .کند مي ممکن

 

  :اطالعات سازی ذخيره

 E2PROM به  که است دائمي ي ها حافظه بخش اين از يکي  .است شده تشکیل مختلفي هاي قسمت از هوشمند کارت ي تراشه
 کارت در اين حافظه حجم البته .شود مي ذخیره کاربردها ديگر به مربوط اطالعات و کارت صاحب حافظه اطالعات اين روي  .است موسوم

 اختیار در کارت روي کیلوبايت صد چند تا کیلو چند بین را از حافظه محدودي حجم نوعي، طور به اما .است متفاوت مختلف هوشمند هاي
 داشت خواهیم

 

  :اطالعات پردازش

که  اطالعاتي .کند مي فراهم نیز را اطالعات پردازش امکان گیري کند تصمیم نیاز مورد مواقع در تواند مي هوشمند کارت اينکه بر افزون

 .شود مي تفسیر کارت رمزنگاري روي کلیدهاي از استفاده با رسد مي کارت به شده صورت رمز به سرور طرف از

 رياضي عملیات انجام براي معموال هاي هوشمند کارت .شود انجام کارت روي خاصي و پیچیده رياضي عملیات است الزم کار اين براي

 [3] .کنند مي تراشه استفاده کنار در پردازنده کمک يک از پیچیده

 
  :آن بودن حمل قابل 

 را کاربرد چندين هوشمند کارت يک روي توان مي همچنین .دارد وجود راحتي کارت به اين حمل امکان هوشمند کارت و تراشه بودن کوچک دلیل به

 بود خواهد نیاز بي متعدد هاي کارت داشتن همراه به از کارت صاحب ترتیب؛ بدين .تعريف کرد
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 کارت هوشمند ملي و رای گيری الکترونيک -2

يکي ديگر از کاربردهاي کارت هوشمند ملي راي گیري 
است اين قابلیت در کارت هوشمند تعبیه  2الکترونیک 

شده است تابتوان  با استفاده از آن اقدام به راي گیري 
الکترونیک کرد جايگزيني راي گیري الکترونیک به جاي 
روش سنتي مزيت هاي فراواني را براي دولت و مردم 

ي از معضالت راي گیري الکترونیک  در فراهم میکند يک
ايران نبود روشي واحد جهت اجراي آن است در انتخابات 

شعبه به صورت الکترونیک از  24در کشور  31سال 
مردم راي اخذ مي نمود و روش آن به اين صورت بود 
که ابتدا مدارک هويتي فرد اخذ و مطابقت داده میشد و 

ستم تغذيه مي شد در صورت تايید اطالعات فرد در سی
سپس يک کارت الکترونیکي يک بار مصرف به فرد داده 
مي شد و فرد با استفاده از آن کارت در کابین هاي 
مخصوص راي گیري الکترونیک راي خود را وارد میکرد 
و در پايان کارتي بي استفاده باقي مي ماند که از لحاظ 
منطقي اين روش درستي    نمي تواند باشد و هزينه 

اي گزافي جهت چاپ مجدد اين کارتها در انتخابات  ه
هاب متعدد  روي دوش دولت میگذارد اما اکنون با 
شروع طرح کارت هوشمند ملي و داشتن کد راي گیري 
الکترونیک براي هر فرد میتوان بجاي آن کارت يک بار 
مصرف از اين کارت جهت راي گیري الکترونیک  

 استفاده نمود 

 

 

 روش پيشنهادی  - 

بهره برداري از کارت هوشمند ملي طي شش مرحله انجام مي 

 :گیرد اين شش مرحله عبارت است از 

 

 

 

حال  روش استفاده از کارت هوشمند ملي را  در غالب اين 
گیري الکترونیک شش مرحله و براي  هر دو نوع از راي 

يعني راي گیري ايستگاهي و روش اينترنتي مورد بررسي 
قرارمي دهیم الزم به ذکر است که در روش پیشنهادي 
جهت راي گیري اينترنتي  نیاز به دستگاه کارت خوان براي 

 اخذ راي وجود دارد
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 :تصديق هويت -1

انجام میگیرد و ناظران انتخاباتي با دريافت مدارک هويتي فرد تايید میکنند در روش ايستگاهي تصديق هويت آسان و به صورت حضوري 
 که فرد دارنده کارت خود همان شخص مي باشد

در روش اينترنتي اما موضوع کامال فرق میکند چون ديگري کسي وجود ندارد که مدارک شخص را کنترل نمايد در اين روش پیشنهاد مي 
راي گیري از فرد کد ملي به همراه رمز هويت ديجیتال فرد اخذ گردد که بعد از بررسي در پايگاه داده شود در هنگام ورود به سامانه 

 مربوطه مشخص میشود که شخص مجاز به ورود میباشد يا نه

 : شناسايي هويت فرد -9

 :روش ايستگاهي 

خواست اثر انگشت میکند بعد از اخذ اثر انگشت کارت آن در اين مرحله فرد کارت خود را در کابین راي گیري قرار میدهد و سیستم از فرد در
 را با اثر انگشت ذخیره شده در خود مطابقت میدهد و تايید يا عدم تايید آن را اعالم میکند

 

 [3]تصمیم گیری در سیستم بیومتریک

 :روش اينترنتي

انگشت نمي باشد پس اخذ اثر انگشت از فرد به هیچ وجه  در اين روش اوضاع کامال فرق میکند چون هر فرد در خانه داراي دستگاه اخذ اثر

 کاربر  در اين قسمت میتواند بجاي اخذ اثر انگشت رمز راي گیري الکترونیک خود را وارد نمايد امکان پذير نمي باشد
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 صالحيت سنجي -6

 :روش ايستگاهي 

اين مرحله مهمترين مرحله از مراحل راي گیري الکترونیک مي باشد در مرحله صالحیت سنجي، صالحیت فرد جهت راي دادن بررسي 
مي شود در اين مرحله است که سامانه از راي دادن دوباره فرد جلوگیري مي کند کارت هوشمند ملي داراي قابلیتي بنام سامانه شناسايي 

که از ثبت نام دوباره فرد جهت دريافت کارت هوشمند ملي ممانعت مي کند حال میتوان به کمک اين قابلیت  دارد2خودکار اثر انگشت 
بعد از اخذ اثر انگشت از فرد ، سیستم اثر انگشت را با پايگاه داده خود که تمامي آثار انگشت افراد در آن ذخیره است مطابقت دهد و 

 د صالحیت يا عدم صالحیت فرد را مشخص نماي

 :روش اينترنتي

براي اين روش راه حل هاي متفاوتي وجود دارد پیشنهاد بنده در مورد اين روش اين است که بعد از راي گیري توسط فرد اطالعات  
 شخص در يک پايگاه داده جداگانه ذخیره شود و در هنگام راي گیري از اين پايگاه جهت صالحیت سنجي فرد استفاده شود

 ارائه خدمت -4

از طي مراحل قبلي نوبت به مرحله اصلي و اخذ راي مي باشد در اين مرحله فرد از میان انتخابهاي موجد راي خود را وارد مینمايد  بعد
 روش کار در اين مرحله براي هردو روش راي گیري مشابه هستند و فقط از نظر ظاهري با هم تفاوت دارند

 اخذ امضای ديجيتال -7

فرد تقاضاي امضاي ديجیتال را میکند  در اين مرحله سیستم کد مربوط به امضاي ديجیتال ذخیره شده در  بعد از اخذ راي سیستم از
کارت را دريافت و ذخیره میکند تا راي داده شده توسط فرد جهت مواردي همچون صحت انتخابات اخذ و ذخیره میشود تا ديگر امکان 

 هیچ گونه شک و شبهه اي باقي نگذارد

 ش مورد نيازثبت تراکن -0

آخرين مرحله از مراحل شش گانه مرحله ثبت تراکنش است که در پايان راي گیري تراکنش اخذ راي جهت استفاده هاي بعدي در 
 .کارت ثبت و ذخیره مي گردد
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 نتيجه گيری -11

راي گیري همواره يکي از دغدغه هاي دولتها بوده است راي گیري 

الکترونیک مزاياي زيادي براي دولتها دارد چه از نظر نیروي انساني و 

چه از نظر مالي در پايان اين مقاله بايد بیان کنم که با توجه به 

زيرساختهاي موجود در کشور امکان راي گیري ايستگاهي نسبت به 

گیري اينترنتي بیشتر میباشد با يکبار خريد ايستگاه هاي راي  راي

گیري و تقبل هزينه اي هرچند زياد در طول چندين سال از آنها 

استفاده و هزينه هاي انتخاباتي را چه از نظر نیروي انساني و چه از 

نظر مالي پايین آورد سازمان ثبت احوال با آغاز طرح کارت هوشمند 

در ايجاد دولت الکترونیک در کشور برداشته است  ملي اولین قدم را

قابلیتهاي اين کارت جهت  حال نوبت به دولت مردان است که از

تسهیل در امور شهروندان استفاده نمايد  و در آينده اي نه چندان دور  

کشور عزيزمان در رتبه هاي برتر استفاده از دولت الکترونیک در جهان 

 قرار گیرد

 :منابع
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