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٢
معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور ـ 

                                                         

   )3( ـ چشم انداز1

ها  ها، تحلیل مانند هر پروژه دیگري تعریف چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند نیازمند بررسی      

در اغلب موارد فهم . تصر می گرددو مطالعات فراگیري است که در نهایت منجر به یک عبارت مخ

دقیق بیانیه چشم انداز یک پروژه نیازمند داشتن بینش و درك عمیق از آن پروژه و تاریخچه آن می 

لذا ضروري است که پیش از بیان بیانیه چشم انداز پروژه، نحوه رسیدن به آن و همچنین . باشد

 .مفاهیم و اهداف بیان شده در آن توضیح داده شود

بلکه کارت ملی هوشمند به . بدیهی است که داشتن کارت ملی هوشمند خود یک هدف غائی نیست

هویت دیجیتال زمینه . منظور امکان ایجاد و تعریف هویت دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد

فراگیر شدن ارائه خدمات دولت الکترونیکی و همچنین سیستم مدیریت هویت الکترونیکی را بوجود 

بنابراین جهت تدوین سند چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند نیاز است که اسناد . د آوردخواه

باالدستی آن بدرستی شناخته شده و به کار گرفته شوند؛ به نحوي که اجراي پروژه سبب برآورده 

 .شدن اهداف و چشم اندازهاي ذکر شده در آنان گردد

نخستین . یانیه چشم انداز مورد رجوع قرار گرفته استبطور کلی پنج سند باال دستی براي تدوین ب   

در سال  سند این. باشد می "آوري اطالعات کشور سند راهبردي نظام جامع فن"سند،

بدیهی است که این سند کامال در راستاي سند چشم انداز بیست ساله کشور . تدوین شده است 1386

 :ت ازرویکرد تهیه این سند عبارتس. تهیه و تدوین شده است

ایجاد جریانی پرشتاب و باسرعت براي پر کردن فاصلۀ فناوري اطالعات کشور " 

پایه ملی و دستیابی به با کشورهاي صنعتی از طریق توسعه و تعمیق الگوي دانش

سهم مناسب خدمات و کاالهاي فناوري از بازار جهانی و تأمین نیازهاي اجتماعی 

  ."جامعه پویا و متحول ایران اسالمی

هاي راهبردي فناوري  انداز، بیانیۀ مأموریت، حوزه ها، بیانیۀ چشم در این سند به مفاهیم بیانیۀ ارزش

هاي راهبردي، راهبردها، راهکارهاي طی کردن راهبردهاي هر  گیري اطالعات، اهداف بنیادین، جهت

بطور جامعی آوري اطالعات کشور  لذا نظام فن. ها و اهداف کمی پرداخته شده است حوزه و شاخص

 . مورد تحلیل قرار گرفته و در نتیجه این سند تهیه گشته است

از آنجا که پروژه کارت ملی هوشمند خود یک استراتژي براي تحقق دولت الکترونیک در فضاي  

ها و بیانیه چشم انداز این سند در تدوین بیانیه  لذا الزم است که بیانیه ارزش. آوري اطالعات است فن

ها را بصورت ذیل  این سند بیانیه ارزش. پروژه کارت ملی هوشمند کامال مدنظر قرار گیردچشم انداز 

 :بیان نموده است

 و پرشتاب جریانی ایجاد"

 فاصلۀ کردن پر براي باسرعت

 با کشور اطالعات فناوري

 طریق از صنعتی کشورهاي

 دانشپایه الگوي تعمیق و توسعه

 مناسب سهم به دستیابی و ملی

 از فناوري کاالهاي و خدمات

 نیازهاي تأمین و جهانی بازار

 متحول و پویا جامعه اجتماعی

 سندرویکرد  "اسالمی ایران

 آوري فن جامع نظام راهبردي

. می باشد کشور  اطالعات

 سند نویس پیش سوم  قسمت

 ملی کارت طرح انداز چشم

 در تایلند کشور تجربه  و هوشمند

 کارت و الکترونیک دولت

و نیز قسمت  است آمده هوشمند

 و هفته اخبار دوم اثر انگشت،

 هوشمند کارت با همراه داستان

 را نامه هفته دیگر بخشهاي

.  اند داده تشکیل

مقدمه
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گیري فناوري اطالعات کشور جهت بهرههاي کلی انداز ملی و سیاستهاي قانون اساسی، سند چشمهاي بنیادي که مبتنی بر آرمانارزش 

 :جانبه براي رشد و تکامل جامعه و توسعۀ آینده فناوري اطالعات است که عبارتند ازگسترده و همه

                                          

 

 

 

 

 :آوري اطالعات کشور به شکل ذیل بیان شده است نهایتا اینکه بیانیه چشم انداز فن

ساله کشور چنین انداز بیستجهت با سند چشمها، آرزوها و نیازهاي جامعه همتصویر آینده مطلوب فناوري اطالعات در کشور با توجه به آرمان

 :خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هاي مشروع و اصول اخالقی فرد و جامعه حفظ کرامت انسانی، صیانت از آزادي

رسانی شفاف گسترش عدالت اجتماعی و اطالع

و جامعه تأمین و تضمین امنیت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی فرد

 اسالمی و گسترش زبان فارسی در فضاي الکترونیکی  ـ  تقویت هویت ایرانی

بنیان متکی بر سرمایه اجتماعی تحقق جامعه دانش

ساالري دینی سازي الگوي مردم تقویت و نهادینه

کنندة ارزش،  پایه، خلق اطالعات عامل پیشران در توسعۀ ملی دانش فناوري«

دهندة مدیریت دانش  هاي امن و عادالنه براي همۀ ایرانیان، شکل کنندة فرصت فراهم

اي هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسالمی و کانون پیشرفتۀ فناوري  و جامعه شبکه

 ».شمسی است هجري 1404انداز  اطالعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم

 فقر

 خداوند کند، پیشه فروتنى کس هر کند، نادارش خداوند نماید، پاش و ریخت کس هر و سازد نیازش بى خداوند کند، روى میانه کس هر :)ص( پیامبر

 .نماید خُردش خداوند کند، بزرگى کس هر و نماید بلندش

 .بود نخواهد مشورت چون پشتیبانی هیچ و ادب چون میراثی هیچ و جهل چون فقري هیچ و عقل چون ثروتی هیچ : )ع( على امام

 . نکند برآشفته فقرش را، فقیر تا کنند برابر ناتوان مردم با را خود زندگى سطح که کرده واجب عادل پیشوایان بر عزوجل خداوند : )ع( على امام

 .کنند مى دور خود صاحب از را بد مرگ هفتاد و افزایند مى عمر بر برند، مى را فقر صدقه، و خیر کار:)ع( باقر امام

 آن اثر دارد دوست بدهد، نعمتى اى بنده به خداوند هرگاه. است بیزار فقر به تظاهر و فقر از و دارد دوست را خودآرایى و زیبایى خداوند : )ع( صادق امام

 حتى جاروکند، را خود حیاط در جلوى کند، گچکارى را اش خانه کند، خوشبو را خود بپوشد، تمیز لباس: فرمودند چگونه؟: شد عرض. ببیند او در را

 . کند مى زیاد را روزى و برد مى را فقر خورشید غروب از قبل چراغ کردن روشن

 . بسیار ناامیدي و است نفس آزمندي فقر ) :ع( هادي امام حضرت
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 تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 )بخش سوم (  تایلند

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی کارت ملی -6-4

این کارت قابلیت این را دارد که به عنوان شناسه . تایلند مبتنی بر تکنولوژي جاوا است و قادر است چندین کاربرد را داشته باشدکارت ملی 

به این . هاي حفظ سالمت استفاده شود پرسنلی، استفاده براي کاربردهاي مالیاتی، تامین و رفاه اجتماعی و همچنین اطالعات کشاورزي و داده

دهد، از  هاي شناسایی هوشمند خود براي استفاده از خدمات الکترونیک که دولت ارائه می ندان تایلندي قادر خواهند بود که از کارتترتیب شهرو

 .هایی که در سراسر کشور قرار دارد، استفاده کنند طریق کیوسک

در این کاربرد . است MOCیا  1تطبیق روي کارت یکی از کاربردهایی که روي کارت شناسایی ملی هوشمند تایلند قرار گرفته است، کاربرد

در واقع . پذیرد شود، تطبیق و تصدیق اثر انگشت وي نیز روي خود کارت انجام می عالوه بر اینکه اثر انگشت صاحب کارت روي کارت ذخیره می

 .شود استخراج اطالعات اثر انگشت از درون کارت غیر ممکن می

، تصدیق هویت بیومتریک، خدمات الکترونیک )آفالین(تواند در کاربردهاي مختلفی مورد استفاده قرار گیرد، گواهینامه دیجیتال  این کارت می

اي توانند جز کاربرده ، خدمات حفظ سالمت، گذرنامه الکترونیکی، کاربرد عبور از مرز الکترونیکی و مواردي از این قبیل میPKIبدون استفاده از 

 .این کارت باشند

 PKI، سیستم عامل جاوا و همچنین کمک پردازنده E٢PROMکیلوبایت حافظه  32چیپی که در فاز اول این پروژه استفاده شده است، داراي 

 :ند عبارتند ازهایی که روي چیپ قرار دار اپلت. توانند روي چیپ قرار گیرند ها و کاربردهاي مختلفی می همانطور که اشاره شد، اپلت. بوده است

با تصویر صورت(هاي شخصی  اپلت داده( 

معتبر نیست(هاي حفاظت از سالمت  اپلت داده( 

 اپلت اثر انگشتMatch on card

 ها سرویس -6-5

میلیون  17سال و  15میلیون شهروند باالي  45. شوند گروه هدف در تایلند براي دریافت کارت شناسایی ملی هوشمند، به دو دسته تقسیم می

اي  اداره منطقه 1100سیستم صدور کارت شناسایی براي ثبت نام شهروندان شامل . دهند میلیون نفر را تشکیل می 65کودك تایلندي جمعا حدود 

                                                          
١ Match on Card

 توجیهات استفاده کارت ملی -6-3

برخی از دالیل که مطرح شده است عبارتند از، مسایل . تایلند به دالیل مختلفی قصد دارد تا کارت ملی خود را به کارت هوشمند تغییر دهد

هاي هوشمند جدید  این کارتهاي اشتباه یا چندین شناسه براي یک نفر و مواردي از این قبیل؛ عالوه بر این،  سرقت و جعل شناسایی و شناسه

آموزي  مثال هم به عنوان کارت شناسایی سنتی ایفاي نقش کند و هم به عنوان کارت شناسایی دانش. تواند چند کاربرد را روي خود نگه دارد می

 .و هم به عنوان کارت شناسایی دولتی کاربرد داشته باشد) دانشجویی(
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توانند به همراه مدارك مورد نیاز، به اداره ثبت محل خود مراجعه 

 :مراحل ثبت نام در شکل زیر به ترتیب نمایش داده شده است

ارد دستگاه می کند تا دوطرف آن چاپ شود و اپراتور کارت خام را

 .و سپس کارت را در کارتخوان قرار می دهد

در این مرحله اثر انگشت متقاضی به کمک کارتخوان شکل باال 

 .توسط اپراتور گرفته می شود

 .پس از تکمیل مراحل ثبت نام کارت به متقاضی تحویل می شود

شماره                                                                   هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

۵
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توانند به همراه مدارك مورد نیاز، به اداره ثبت محل خود مراجعه  متقاضیان براي ثبت نام می. باشد اداره سیار ثبت نام می

مراحل ثبت نام در شکل زیر به ترتیب نمایش داده شده است. کشد دقیقه طول می

 

 .متقاضی باید فرم مخصوص را پر کرده و به اپراتور تحویل دهد

اپراتور مدارك یا اطالعات را با تطبیق آنها با مراجع دولتی مورد 

بدون ( سپس متقاضی در محل مشخص شده براي گرفتن عکس 

اپراتور گرفته قرار می گیرد تا تصویر وي توسط 

بعد از اینکه عکس متقاضی دریافت شد، صحت اطالعات وي 

 .دوباره بررسی می شود و سپس کارت چاپ می شود

  

اپراتور کارت خام را. 5

و سپس کارت را در کارتخوان قرار می دهد

 

 

 

 

در این مرحله اثر انگشت متقاضی به کمک کارتخوان شکل باال . 6

توسط اپراتور گرفته می شود

 

 

 

 

 

 

پس از تکمیل مراحل ثبت نام کارت به متقاضی تحویل می شود. 7

 

 

 

 

 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

اداره سیار ثبت نام می 150م و بیش از ثبت نا

دقیقه طول می 10صدور هر کارت حدود . کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضی باید فرم مخصوص را پر کرده و به اپراتور تحویل دهد.1

 

 

اپراتور مدارك یا اطالعات را با تطبیق آنها با مراجع دولتی مورد . 2

 .بازبینی قرار می دهد

 

 

سپس متقاضی در محل مشخص شده براي گرفتن عکس .3

قرار می گیرد تا تصویر وي توسط ) کفش، کاله و عینک

 .شود

 

 

 

بعد از اینکه عکس متقاضی دریافت شد، صحت اطالعات وي . 4

دوباره بررسی می شود و سپس کارت چاپ می شود
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 کارگزاران فنی پروژه -6-6

بخش مرکزي این شرکت در سوئد . قرارداد بست Precise Biometrics، براي کارت شناسایی ملی با شرکت 2005دولت تایلند در سال 

در واقع کارت شناسایی ملی تایلند را این شرکت به همراه . هایی انجام داده است شایان ذکر است، این شرکت براي اسرائیل هم پروژه. قرار دارد

 . انجام داده است SSIیا  Smart Card System Internationalشریک تجاري خود 

 

 

اسکنر اثر  36.000همچنین . هستند MOCمیلیون کارت شناسایی تحویل داده شده است که همگی داراي فناوري  12، حدود 2005در سال 

، مراکز تایلندي کارت شناسایی 2008قرار بوده تا سال . به تایلند تحویل داده شده است Preciseشرکت  BioCoreانگشت مجهز به فناوري 

 .میلیون شهروند خود صادر کنند 64ملی را براي تمام 

 

 

، با شریک تجاري خود Axalto، ابتدا یک شرکت فرانسوي در زمینه تولید کارت هوشمند به نام Precise Biometricقبل از شرکت 

Chan Wanich Security Printing Co آمریکا دالر  2.75برگزار شد با قیمت  2004، در مزایده کارت ملی هوشمند تایلند که در سال

دالر آمریکا در این باره  2.17بت یا معادل  90تایلند بعدا اعالم کرد که این قیمت خیلی باالست و دولت نباید بیش از . براي هر کارت برنده شدند

 .براي هر کارت هزینه کند

 

تردید  2005میلیون کارت تا ژانویه  12ر اینکه در مورد تحویل به موقع ، در تابستان همان سال در دور دوم مزایده به خاطAxaltoشرکت 

سوئیسی دومین  STMicroelectronicsبه این ترتیب یک کنسرسیوم شامل شرکت . داشت که موفق شود، از دور رقابت مزایده حذف شد

 .شددالر آمریکا براي هر کارت، برنده  1.78مرحله مزایده را با پایین ترین قیمت یعنی 
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 )2 ( 

علمی به نیمه دوم قرن هفدهم میالدي صورت سابقه تاریخی بررسی خطوط برجسته سرانگشتان و کف دست و پا به

در ایتالیا این  2"دکتر مارسلو مالپیگی" 1686در انگلستان و در سال 

 .منافذ ریز پوست کف دست و پا را از دیدگاه پزشکی مورد مطالعه قرار دادند

وي . توضیحاتی درباره خطوط پوستی داداز نظر تشریحی

 3"پروفسور جان پرکینج" 1823در سال . هم نیستند

 .دنمونه متمایز نقوش سرانگشتان را مشخص نمای

. کردند، در یک زمان ولی به صورت جداگانه کشف گردید

باشد که از  می "هنري فالدز دکتر"ایالت بنگال در هندوستان بود، و نفر دیگر

استفاده اي در مورد هر دو نفر مزبور مدعی بودند که از هیچ گونه سابقه

نگاري در  شف و ظهور انگشترسد که ک صورت این طور به نظر می

 .یک امر تصادفی نبوده است -نگاري به منظورهاي دیگر بوده است

درسال . از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شدترین تحقیقات علمی در مورد آثار انگشت

مأمور خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان بود، به 

و هندي، در تنظیم اسناد و عقد قراردادها از کارگران و افراد طرف معامله اثر انگشت

اعمال این روش نتایج از از آنجایی که او. ها خود را موظّف به رعایت تعهدات خویش بدانند

سال روي اثرات انگشت  20مدت مطلوبی به دست آورد، نسبت به خاصیت اثر انگشت کنجکاو شد و به

در اثر مرور زمان : مطالعه نمود و دریافت که اوالً

١ Dr. Nehemiah Grew
٢ Marcello Malpighi
٣ John Evangelist Purkinje
۴ Sir William James Herschel

شماره                                                                   هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

٧
معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور ـ 

( ) ابزار تعیین هویت ( اثر انگشت 

 تاریخچه انگشت نگاري علمی                           

فرشاد مقیمان: گرد آورنده                                

سابقه تاریخی بررسی خطوط برجسته سرانگشتان و کف دست و پا به

در انگلستان و در سال  "1دکتر نهیما گریو" 1684درسال . گردد

منافذ ریز پوست کف دست و پا را از دیدگاه پزشکی مورد مطالعه قرار دادندخطوط برجسته و نیز

 

از نظر تشریحی "مایر"دانشمند دیگري به نام  1788در سال 

هم نیستندعقیده داشت که هرگز این خطوط در دو نفر مانند

نمونه متمایز نقوش سرانگشتان را مشخص نمای9آلمان توانست  "برسلو"استاد دانشگاه 

 

کردند، در یک زمان ولی به صورت جداگانه کشف گردید آسیا زندگی میتشخیص هویت به وسیله آثار انگشت، از سوي دو نفر انگلیسی که در

ایالت بنگال در هندوستان بود، و نفر دیگر "هوقلی"فرماندار ناحیه  "سر ویلیام هرشل

هر دو نفر مزبور مدعی بودند که از هیچ گونه سابقه. کشور ژاپن بودشهر توکیو در "چسو کیجی

صورت این طور به نظر میاند؛ ولی به هر قبلی آثار انگشت به منظور تشخیص هویت در آسیا مطلع نبوده

نگاري به منظورهاي دیگر بوده است انگشتکه قبالً مهد -قاره آسیا 

ترین تحقیقات علمی در مورد آثار انگشت به هرحال باید گفت اساسی

مأمور خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان بود، به افسر ارتش انگلیس که 4"ویلیام هرشل" 1858

و هندي، در تنظیم اسناد و عقد قراردادها از کارگران و افراد طرف معامله اثر انگشتتقلید از کارفرمایان چینی

ها خود را موظّف به رعایت تعهدات خویش بدانند گرفت تا آن می

مطلوبی به دست آورد، نسبت به خاصیت اثر انگشت کنجکاو شد و به

مطالعه نمود و دریافت که اوالًها اخذ کرده بود اشخاص مختلفی که در دفعات متفاوت از آن

                                        

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

                                                       

                               

سابقه تاریخی بررسی خطوط برجسته سرانگشتان و کف دست و پا به

گردد بر می

خطوط برجسته و نیز

 

 

 

تشخیص هویت به وسیله آثار انگشت، از سوي دو نفر انگلیسی که در

سر ویلیام هرشل"یکی از این دو نفر

چسو کیجی"کارمندان بیمارستان در 

قبلی آثار انگشت به منظور تشخیص هویت در آسیا مطلع نبوده

قاره آسیا 

به هرحال باید گفت اساسی

1858

تقلید از کارفرمایان چینی

می

مطلوبی به دست آورد، نسبت به خاصیت اثر انگشت کنجکاو شد و به

اشخاص مختلفی که در دفعات متفاوت از آن

                                                          

دکتر مارسلو مالپیگی

پرفسور جان پرکینج

ویلیام هرشل       
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هرشل . تفاوت دارداین نقوش در هر شخصی منحصر به فرد بوده و با دیگران

نمود از اثر انگشت به عنوان یک نشان منحصر به فرد براي 

به هر حال . کردندمذکور به دلیل عدم درك موضوع از روي تمسخر پیشنهاد او را رد

قابل ذکر است در زمانی که هرشل اقدامات خود را 

ها را به منظور تشخیص  تواند آن که میآثار انگشت نداشت، ولی به زودي متوجه شد

 .کردجلوگیري پرداخت حقوق به شیادان و طراران

که قبالً با مالحظه آثار  1"فالدزدکتر هنري"اسکاتلندي مقیم ژاپن به نام 

مند شده بود و از  پیرامون اثر انگشت اشخاص عالقه

ه به دوده بررسی یک سرقت ثابت نماید که اثر انگشت ناشی از تماس دست آلود

اي  مقالهگناه است، طی در محل وقوع جرم به جاي مانده، متعلق به متهم دستگیر شده نیست و او بی

" (nature) داد و خود را کاشف انگشت انتشار

اي نوشت و بدون ادعاي  فوراً به مجله مذکور نامه

   سال عمالً در هندوستان به کار  20نگاري را بیش از 

توان نتیجه گرفت  شهادت تاریخ میو به  "هنري فالدز

گفت هرشل کاشف و مؤسس توان بنابراین به جرأت می

تصادفاً و ندانسته در محلی فالدز او را به کشف و استفاده از آثار انگشتانی که 

ها به منظور تشخیص هویت استفاده  توان از آن می

بوده است، در حالی شخاصسرویلیام هرشل بیشتر در زمینه تشخیص هویت و بررسی آثار انگشت گرفته شده از ا

 .از روي آثار انگشت به جاي مانده در صحنه جرم متمرکز بود

شناس  انساندان و  ریاضی )م1822-1911( 2هاي هرشل و فالدز در انگلستان توسط سر فرانسیس گالتون

آوري شده توسط  گالتون آثار انگشت جمع. علمی به وجود آورد

که دو نفر داراي  بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و به این نکته پی برد که امکان این

بتوان یافت، وجود که دو اثر انگشت یکسان عمالً احتمال این

. مطمئن براي شناسایی آنان اعتماد کردتوان به اثر انگشت اشخاص به عنوان یک وسیله

و پیچی ) Loop(اي  ،کیسه) Arch(به سه دسته کمانی 

بندي آثار انگشت اشخاص برآمد که قبل  صدد ابداع روشی براي طبقه

هندوستان که با ویلیام هرشل در "سر ادوارد ریچارد هنري

گالتون را تکمیل نموده و به دنیا بندي آثار انگشت

١ Dr. Henry Faulds
٢ Sir Francis Galton

شماره                                                                   هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

٨
معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور ـ 

این نقوش در هر شخصی منحصر به فرد بوده و با دیگران: کند، ثانیاً نمیتغییر پیدا نقش خطوط برجسته سرانگشتان اشخاص

نمود از اثر انگشت به عنوان یک نشان منحصر به فرد براي به مقامات زندان بنگال پیشنهاد میالدي 1877

مذکور به دلیل عدم درك موضوع از روي تمسخر پیشنهاد او را ردولی مقامات زندان . شود

قابل ذکر است در زمانی که هرشل اقدامات خود را . کار خود ادامه دادکه به چاپ و انتشار نظریه خود موفق شود به تنهایی به

آثار انگشت نداشت، ولی به زودي متوجه شد گونه اطالعی براي استفاده از این

پرداخت حقوق به شیادان و طراران نمود و اولین استفاده وي این بود که ازبدین ترتیب شروع به کار

اسکاتلندي مقیم ژاپن به نام یک پزشک میالدي  1880در سال 

پیرامون اثر انگشت اشخاص عالقهانگشت روي ظروف گلی قدیمی ژاپنی، به مطالعه و تحقیق

بررسی یک سرقت ثابت نماید که اثر انگشت ناشی از تماس دست آلودطرفی نیز توانسته بود در جریان

در محل وقوع جرم به جاي مانده، متعلق به متهم دستگیر شده نیست و او بیبا دیوار که

 (nature) "نیچر"نتیجه تحقیقات خود را در مورد آثار انگشت در مجله 

فوراً به مجله مذکور نامهد وهرشل با مالحظه مقاله فوق دچار تعجب ش. نگاري دانست

نگاري را بیش از  که او انگشتحق تقدم در این موضوع، اظهار داشت

 .برده است می

هنري فالدز"نظري کوتاه مدت و تحقیقات "ویلیام هرشل"ساله 20

بنابراین به جرأت می. بوده است  "سر ویلیام هرشل"نگاري به صورت امروزي 

فالدز او را به کشف و استفاده از آثار انگشتانی که البته باید توجه داشت که مطالعات

میماند هدایت نمود، در حالی که هرشل روي آثار انگشت مطالعه کرده و فهمیده بود که

سرویلیام هرشل بیشتر در زمینه تشخیص هویت و بررسی آثار انگشت گرفته شده از ا

از روي آثار انگشت به جاي مانده در صحنه جرم متمرکز بودکه تحقیقات دکتر هنري فالدز بیشتر در کشف جرم و شناسایی مجرمان

هاي هرشل و فالدز در انگلستان توسط سر فرانسیس گالتون نظریه

علمی به وجود آوردها اساس شهیر انگلیسی پذیرفته شد و او براي آن

بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و به این نکته پی برد که امکان اینهرشل را به کمک علم ریاضی

عمالً احتمال این میلیارد است و 64به  1انگشت یکسان باشند، 

توان به اثر انگشت اشخاص به عنوان یک وسیله در نتیجه می. ندارد

به سه دسته کمانی گالتون نخستین کسی است که نقوش سرانگشتان را

Whorl (صدد ابداع روشی براي طبقههمچنین گالتون در. م کردتقسی

سر ادوارد ریچارد هنري"بعد از او . عمرش به پایان رسید از اتمام این کار،

بندي آثار انگشت کار کرده و بعدها رئیس شهربانی لندن شده بود، روش طبقه

                                        

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

نقش خطوط برجسته سرانگشتان اشخاص

1877پس از کشف این موارد در سال 

شودتشخیص هویت زندانیان استفاده

که به چاپ و انتشار نظریه خود موفق شود به تنهایی به هرشل بدون آن

گونه اطالعی براي استفاده از این هیچ)م 1858(شروع کرد 

بدین ترتیب شروع به کار. هویت نیز به کار ببرد

در سال 

انگشت روي ظروف گلی قدیمی ژاپنی، به مطالعه و تحقیق

طرفی نیز توانسته بود در جریان

با دیوار که

نتیجه تحقیقات خود را در مورد آثار انگشت در مجله 

نگاري دانست

حق تقدم در این موضوع، اظهار داشت

می

 

20در مجموع در مقام مقایسه کار 

نگاري به صورت امروزي  انگشتگذار علم که پایه

البته باید توجه داشت که مطالعات. باشد نگاري مدرن می انگشت

ماند هدایت نمود، در حالی که هرشل روي آثار انگشت مطالعه کرده و فهمیده بود که میباقی

سرویلیام هرشل بیشتر در زمینه تشخیص هویت و بررسی آثار انگشت گرفته شده از ابه عبارت دیگر تحقیقات. کرد 

که تحقیقات دکتر هنري فالدز بیشتر در کشف جرم و شناسایی مجرمان

نظریه

شهیر انگلیسی پذیرفته شد و او براي آن

هرشل را به کمک علم ریاضی

اثر

ندارد

گالتون نخستین کسی است که نقوش سرانگشتان را

)Whorl

از اتمام این کار،

کار کرده و بعدها رئیس شهربانی لندن شده بود، روش طبقه

                                                          

دکتر هنري فالدز

سرفرانسیس گالتون



1389شنبه بیست و دوم خرداد ماه    21شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

در ابتدا میالدي  1897از سال ) نامند می "گالتون 

در انگلستان  "اسکاتلندیارد"از طرف میالدي 1901

جمله ایران در اي از کشورهاي جهان از در حال حاضر تعداد قابل مالحظه

باعث منسوخ  "اسکاتلندیارد"از سوي نگاري  قابل ذکر است که پذیرش انگشت

که از زندانیان براي آرژانتین نخستین کسی بود 

براي اولین بار در دنیا، روشی را براي میالدي  1891

روش با این. رایج است) اسپانیولی زبان(ابداع نمود که هنوز هم در کشورهاي امریکاي التین 

نقاط دنیا، نتوانست در کشورهاي بودن، به دلیل عدم رواج زبان اسپانیولی در سایر

 "وستیش"که معاون و دستیار  "آلوارز"آرژانتینی به نام 

مردي را که متهم به قتل فرزندانش) محل وقوع جرم

مردم آن زمان به اهمیت اثر این کشف در جلب توجه

مورد میالدي  1914در سال  3"ونلآلفونس برتی"نگاري در معنی امروزي آن تا زمان مرگ

کرد ولی معلوم بود که طرفداري او صمیمانه  نگاري طرفداري می

اي  است که عدهبا این وصف نکته جالب آن. دانست 

. بوده است "تن پیمایی"دانست برتیون کاشف در حالی که باید

ف عبارت هاي شناسایی و تعیین هویت اشخاص بوده و بنا به تعری

ابداع این علم از برتیون در. هایی از بدن آنان گیري قسمت

کتله کشف کرده بود که دو نفر . فراوان جستبهره

اي از مؤلفان نیز متعقدند تشخیص هویت اشخاص به کمک آثار

اند از آنجا که  بر این عقیدهاي نیز عده. گذاري شد پایه

او پدر علم  نگاري توجه کرده است، لذا بود، به انگشت

  .را مؤسس این علم می دانند

١ Anthropometry
٢ Juan Vucetich
٣ Alphonse Bertillon

ـ  اینترنت

شماره                                                                   هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

٩
معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور ـ 

 -هنري "اي نیز آن را روش  عده وشهرت دارد "روش هنري 

1901مورد استفاده قرار گرفت و در سال -که در آن زمان مستعمره انگلیس بود 

در حال حاضر تعداد قابل مالحظه. مورد استفاده قرار گرفت پذیرفته شد و به تدریج در اکثر نقاط دنیا

قابل ذکر است که پذیرش انگشت .نمایند بندي و بایگانی آثار انگشتان از این روش استفاده می

  .گردید) م 1853-1914( "آلفونس برتیون"به وجود آمده توسط 

آرژانتین نخستین کسی بود شناسی اهل استاد جرم 2"یوهان وستیش"در اواخر قرن نوزدهم 

1891وي در سال . آوردنگاري به عمل ها انگشت تشخیص هویت آن

ابداع نمود که هنوز هم در کشورهاي امریکاي التین بندي آثار انگشتان

بودن، به دلیل عدم رواج زبان اسپانیولی در سایر وجود ساده و در عین حال جامع

آرژانتینی به نام یک بازرس پلیسمیالدي  1892در سال . بیشتري رواج پیدا کند

محل وقوع جرم(خون آلود موجود بر روي در کلبه بود توانست از روي آثار انگشت

این کشف در جلب توجه. بود، تبرئه کرده و قاتل اصلی را که همسر وي بود شناسایی نماید

 .انگشت در کشف جرایم تأثیر بسزایی داشت

نگاري در معنی امروزي آن تا زمان مرگ انگشتبه هر حال باید گفت 

نگاري طرفداري می انگشتکه برتیون از استفاده قرار نگرفت، زیرا با این

دانست  میخود  "تن پیمایی"برتیون این روش تازه را رقیب در واقع

در حالی که باید. دانند  نگاري می به طور قطعی برتیون را کاشف انگشت

هاي شناسایی و تعیین هویت اشخاص بوده و بنا به تعری یکی از راه "پیکر نگاري"یا  "تن پیمایی"، "برتیوناژ

گیري قسمت تعیین هویت مجرمان بر اساس توصیف و اندازهاست از

بهره) م1796-1874( "آدولف کتله"هاي  تحقیقات پدر خویش و بررسی

اي از مؤلفان نیز متعقدند تشخیص هویت اشخاص به کمک آثار عده .ندارندانسان هرگز مشخصات بدنی برابر و یکسان

پایه "گالتون"انگشتان دست، به روش علمی توسط دانشمند انگلیسی 

بود، به انگشتبرتیون فرانسوي که در اداره پلیس پاریس مشغول به کار

را مؤسس این علم می دانند "سر ویلیام هرشل"دانست اکثر محققان اما باید. نگاري است 

                                        

سیستم تن پیمایی ابداعی توسط گالتون

 :       منبع 

ـ  اینترنت

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

روش هنري  "این روش که به . عرضه کرد

که در آن زمان مستعمره انگلیس بود  -هندوستان در

پذیرفته شد و به تدریج در اکثر نقاط دنیا

بندي و بایگانی آثار انگشتان از این روش استفاده می طبقه

به وجود آمده توسط  1"پیماییتن"شدن سیستم 

 

 

 

 

 

 

در اواخر قرن نوزدهم 

تشخیص هویت آن

بندي آثار انگشتان طبقه

وجود ساده و در عین حال جامع

بیشتري رواج پیدا کند

بود توانست از روي آثار انگشت

بود، تبرئه کرده و قاتل اصلی را که همسر وي بود شناسایی نماید

انگشت در کشف جرایم تأثیر بسزایی داشت

به هر حال باید گفت     

استفاده قرار نگرفت، زیرا با این

در واقع. نبود

به طور قطعی برتیون را کاشف انگشت

برتیوناژ"

است از

تحقیقات پدر خویش و بررسی

انسان هرگز مشخصات بدنی برابر و یکسان

انگشتان دست، به روش علمی توسط دانشمند انگلیسی 

برتیون فرانسوي که در اداره پلیس پاریس مشغول به کار

نگاري است  انگشت

                                                          

یوهان وستیش

ونلآلفونس برتی
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معاونت آمار و انفورماتیک

سردار . قصد داریم امسال صدور گواهی نامه هاي هوشمند را به دیگر استان ها نیز تعمیم دهیم 

 200تاکنون: ، افزود

در مراحل بعدي که ظرفیت ها افزایش یابد ، براي 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ، کاهش خطا و از بین رفتن قبض هاي جریمه فعلی را از مزایاي استفاده از گواهی 

 .در این گواهی نامه ها همه سوابق راننده به صورت الکترونیکی درج شده است

هزار کارت اعتباري کارمندان تا هزار کارت اعتباري کارمندان تا   100100

  پایان خردادپایان خرداد

هزار  100پایان خرداد  تا: معاون فنی طرح کارت خرید اعتباري اعالم کرد 

 .کارت اعتباري براي کارمندان صادر می شود

 600به گزارش واحد مرکزي خبر ،صمد سلیمانی ، با بیان اینکه اطالعات 

قرار است تا : هزار کارمند براي صدور این کارت دریافت شده است ،گفت

هزار کارت اعتباري در اختیار کارکنان  250پایان شهریور یک میلیون و 

وي با اشاره به استقبال تولیدکنندگان داخلی از این طرح 

قلم کاالي لوازم خانگی تولید داخل داراي ایران کد و 

تولید کننده به مرکز این سامانه معرفی شده  23عالمت استاندارد از طریق 

ه این سامانه چند شرکت دیگر نیز در نوبت ورود ب: وي اظهار داشت 

سلیمانی فروشگاههاي زنجیره اي اتکا را از نخستین فروشگاههایی 

محدودیتی : وي گفت .دانست که وارد سامانه فروش کارت اعتباري شده اند

در افزایش شعب این طرح وجود ندارد و آمادگی داریم به هر میزان که 

خرید اعتباري با  معاون فنی طرح کارت. متقاضی باشد زیرپوشش قرار دهیم

تاکنون از : بیان اینکه محدودیتی در تأمین منابع این طرح وجود ندارد ، گفت 

میلیون  2طریق بانک مرکزي به ویژه بانک ملی منابع مالی براي حدود 

وي به سازمان ها ، نهادها و وزارتخانه ها توصیه . کارمند تأمین شده است

.کامل ارائه کنندکرد فهرست اطالعات کارکنان را دقیق و 

شماره                                                                   هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

١٠
معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور ـ 

                                                                                                            

  هاي هوشمندهاي هوشمند

قصد داریم امسال صدور گواهی نامه هاي هوشمند را به دیگر استان ها نیز تعمیم دهیم : رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی گفت

، افزوداکنون فقط در تهران صادر می شود اسکندر مومنی با اشاره به اینکه گواهی نامه هاي هوشمند هم

در مراحل بعدي که ظرفیت ها افزایش یابد ، براي : وي اضافه کرد .گواهی نامه هوشمند در تهران صادر شده است

 .این طرح فراخوان و گواهی نامه ها را تعویض خواهیم کرد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ، کاهش خطا و از بین رفتن قبض هاي جریمه فعلی را از مزایاي استفاده از گواهی 

در این گواهی نامه ها همه سوابق راننده به صورت الکترونیکی درج شده است

 

  معتادان کارت هوشمند می گیرندمعتادان کارت هوشمند می گیرند

گفته فرمانده ناجا کارتهاي هوشمند اعتیاد با استفاده از اثر انگشت هر 

معتاد صادر میشود و از این رو دیگر هیچ معتادي نمیتواند با دادن اطالعات 

.زدهاي درمانی مصوب بگریاشتباه یا تهیه کارتهاي شناسایی درمان،از برنامه

معتادان هوش باالیی براي گریز از برنامه هاي درمانی دارند و به 

تازگی ماموران انتظامی با معتادانی در سطح شهرها برخورد کردند که داراي 

شناسنامه اعتیاد هستند ولی این در حالی است که بررسیها نشان می دهد که 

نیروي انتظامی در تیرماه امسال همزمان با شروع مرحله 

اعالم کرد که تنها ) آوري معتادان پرخطر و رها

معتادانی که داراي کارت هاي شناسایی درمان هستند، ازسوي ماموران 

معتاد آن هم در این کارتهاي شناسایی به منظور جلوگیري از دستگیري یک 

100100صدور صدور 

 

 

 

معاون فنی طرح کارت خرید اعتباري اعالم کرد 

کارت اعتباري براي کارمندان صادر می شود

به گزارش واحد مرکزي خبر ،صمد سلیمانی ، با بیان اینکه اطالعات 

هزار کارمند براي صدور این کارت دریافت شده است ،گفت

پایان شهریور یک میلیون و 

وي با اشاره به استقبال تولیدکنندگان داخلی از این طرح . دولت قرار گیرد

قلم کاالي لوازم خانگی تولید داخل داراي ایران کد و  800تاکنون : گفت

عالمت استاندارد از طریق 

وي اظهار داشت . است

سلیمانی فروشگاههاي زنجیره اي اتکا را از نخستین فروشگاههایی . هستند

دانست که وارد سامانه فروش کارت اعتباري شده اند

در افزایش شعب این طرح وجود ندارد و آمادگی داریم به هر میزان که 

متقاضی باشد زیرپوشش قرار دهیم

بیان اینکه محدودیتی در تأمین منابع این طرح وجود ندارد ، گفت 

طریق بانک مرکزي به ویژه بانک ملی منابع مالی براي حدود 

کارمند تأمین شده است

کرد فهرست اطالعات کارکنان را دقیق و 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

                                                                                                           

 

 

هاي هوشمندهاي هوشمندسراسري شدن گواهینامه سراسري شدن گواهینامه 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی گفت

اسکندر مومنی با اشاره به اینکه گواهی نامه هاي هوشمند هم

گواهی نامه هوشمند در تهران صادر شده استهزار 

این طرح فراخوان و گواهی نامه ها را تعویض خواهیم کرد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ، کاهش خطا و از بین رفتن قبض هاي جریمه فعلی را از مزایاي استفاده از گواهی 

در این گواهی نامه ها همه سوابق راننده به صورت الکترونیکی درج شده است: نامه هاي هوشمند برشمرد و گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار هفته   

معتادان کارت هوشمند می گیرندمعتادان کارت هوشمند می گیرند

گفته فرمانده ناجا کارتهاي هوشمند اعتیاد با استفاده از اثر انگشت هر به 

معتاد صادر میشود و از این رو دیگر هیچ معتادي نمیتواند با دادن اطالعات 

اشتباه یا تهیه کارتهاي شناسایی درمان،از برنامه

 

معتادان هوش باالیی براي گریز از برنامه هاي درمانی دارند و به : وي گفت

تازگی ماموران انتظامی با معتادانی در سطح شهرها برخورد کردند که داراي 

شناسنامه اعتیاد هستند ولی این در حالی است که بررسیها نشان می دهد که 

.آنان تحت درمان قرار ندارند

نیروي انتظامی در تیرماه امسال همزمان با شروع مرحله به گزارش ایرنا ، 

آوري معتادان پرخطر و رها جمع(دوم طرح نجات 

معتادانی که داراي کارت هاي شناسایی درمان هستند، ازسوي ماموران 

.نیروي انتظامی دستگیر نمیشوند

این کارتهاي شناسایی به منظور جلوگیري از دستگیري یک 

.چندین نوبت صادر شده است
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 )قسمت بیستم (  همراه با کارت ملی هوشمند

رس و اضطراب رنگ به بزرگ آروم چشاي نیمه بازش رو کامأل باز کرد و زل زد به صورت زرد و مچاله شده ي من که از شدت تپدر                   

 :فشرده بودم بوسیدم او رو که محکم، به زور لبخندي زدم و دست نفس راحتی کشیده. رخسار نداشتم

. هی بهتون می گم مواظب خودتون باشین-

 :نگار از اعماق چاه بیرون می اومدبا صدایی که ا

تر د پس چه بهی فرصتیه که تنها یه بار بدست میازندگ! ؟من که طوریم نیست! چگی واسه چیه؟این همه دستپا. من یا خودت.  به کی میگی-

. ملی هوشمند رو با چشم خودم ببینمحاال حاالها باید باشم تا کارت . ن فرصت هنوز با منهو ای. ازش به نحو احسن استفاده بشه

پدربزرگ سالهاست که . خدا رو شکر کردم و ازش قول گرفتم به خودش برسه، چون اگه این کارو نکنه از سفري که در پیش داره خبري نخواهد بود

ظره نوبتش بشه و دوست داره طرح کارت هوشمند تا اون موقع اجرایی شده باشه و کاربرد گذرنامه براي عزیمت به خانه ي خدا نام نویسی کرده و منت

به همین خاطر از من قول گرفته تا در این مورد براش مطلب بیارم و من هم که حال پیرمرد رو بهتر از روزهاي گذشته می دیدم، در . هاي اون رو ببینه

تازگی سفر حج داشتن و درباره ي انگشت نگاري فرودگاههاي کشور عربستان صحبت میکردن و بسیار از این پاسخ سئوال وي بابت زائرانی که به 

:کارت هوشمندرو عینأ براش خواندم موضوع متحیر بودن، این بخش از کتاب

) حیات (bioمتریک مشتق از دو کلمه ي یونانی عبارت بیو: فناوري بیومتریکمتریک در کارت هوشمند و تاریخچه به کار گیري فناوري بیو-

اد آنها را       مصریان براي شناسایی افر. دوران مصریان باستان باز می گرددکشف بیومتریک ها به . می باشد) اندازه گیري( metricو

. گرفت، قرنها مورد استفاده قرار می نسانهاازه گیري بخشهایی از بدن ا، یعنی اندار اولیه و ابتدایی شناسایی هویتابز. اندازه گیري میکردند

، چینیان دست و پاي قرن چهاردهم. ت نگاري به چین باستان برمی گردد، ابداع روش انگشمورخ مشهور)ژانو دي باروس (یقات طبق تحق

شناسایی بر پایه ي . دیگر تمایز دهندله آنها را از یکرا بر کاغذ می نگاشتند تا به این وسی کانشان را به جوهر آغشته می کردند و نقش آنهادکو

پاریس که یک ، دستیار پلیس شهر بریتون 1890در سالهاي دهه . سال قدمت دارد 100اثر انگشت در آمریکا و اروپاي غربی بیش از 

وي . ردادحوزه تخصصی مورد مطالعه قرا ، علم بیومتریک را به عنوان یکمتخصص تن پیمایی بود، جهت حل مشکل تعیین هویت مجرمان

) اندازه گیري طول اندام بدن نام گرفت : که بعد ها نام تکینک بریتون(بدن که بر اساس آن اندازه گیري هاي چند گانه از  روشی را توسعه داد

، عکس دقت و سرعت کارِ شناسایی مجرمان چنین وي اولین شخصی بود که براي افزایشهم. هت تعیین هویت شخص انجام می گرفتو ج

نرسیده پلیس سراسر جهان تا هنگامی که عدم صحت کامل این متد به اثبات . می نمودرا روي کارت مشخصات تن نمایی آنان الصاق آنها 

ز اسکاتلند ا) ریچارد ادوارد هانري (، پلیس به سمت استفاده از انگشت نگاري که توسط پس از احراز این موضوع. بود از آن استفاده می کرد

دفتر وزارت کشور  1893در سال . وسط چینیان مورد استفاده قرار میگرفتتکنیکی که قرنها قبل ت. گام برداشت ،ه بودیارد توسعه یافت

بزودي پس از این کشف بسیاري از نهادهاي قانونی و انتظامی ایده بانک . انسانی اثر انگشت مشابهی ندارند انگلستان پذیرفت که هیچ دو

 .را گرفتند ی از اثر انگشت مجرماناطالعات

:              مزاح گفت  به در حالی که اشاره می کرد تا کتاب رو بهش بدم  به جا شد و بزرگ که انگار لحظه به لحظه حالش رو به بهبود می رفت قدري جاپدر

حجاب چهره ي کارت می شود غبار تنم                                  خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم                        

 : جا خوندي ؟ آهان بذار خودم بخونمتا ک! این کارت چه کار هایی که ازش بر نمی آد

جهت کنترل دسترسی  Identimatدر این سالها سامانه اي به نام . بوقوع پیوست 1970تریکی در اوایل رفتهاي تجاري ابزار بیومپیش-

، وزارت انرژي و نهادهاي مشابه راه کایی از جمله شرکت وسترن الکتریکفیزیکی به تسهیالت ارائه شده توسط سازمانهاي مختلف آمری

.  که نوه ي عزیزم زحمتش رو می کشه اغ می چسبهاالن یه چایی د. اندازي شد

 . . .ادامه دارد                                                                                                                                               

 نیره السادات حصاري

                                                                                                         


