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در این شماره می خوانید:

سند چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند (بخش پنجم)

تجربه کشورهاي دیگر، تایلند (بخش پایانی)

ابزار تعیین هویت)(بخش چهارم)

همراه با کارت ملی هوشمند (قسمت بیست و دوم)

                                                                               

                                                                               

در این شماره می خوانید

سند چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند 

تجربه کشورهاي دیگر، تایلند 

اثرانگشت (ابزار تعیین هویت

اخبار هفته 

همراه با کارت ملی هوشمند 

کارت ملی هوشمند، دروازه 

ورود به دولت الکترونیک

                                                                             

                                                                               

کارت ملی هوشمند، دروازه 

ورود به دولت الکترونیک
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چهارمین مرجعی که از آن براي تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند، بهره 

حکم پیش بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی 

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور موضوع کارت ملی هوشمند چند 

منظوره توسط سازمان ثبت احوال کشور را بعنوان یکی از احکام برنامه در قانون پنجم توسعه 

 :ایران به شرح ذیل تصویب کرده استاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

هاي ذیربط نسبت به تامین و صدور  سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاري دستگاه

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی . کارت ملی هوشمند چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نماید

آیین نامه این حکم . یندمشمول، مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نما

شامل زمانبندي، مصادیق مواد مشمول، سطح دسترسی به میزان و نحوه اخذ هزینه صدور 

 .کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می رسد

پنجمین مرجع مورد استفاده جهت تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند، مطالعات 

ایران "نتایج این مطالعات بصورت کتاب . ایران کارت است

آوري اطالعات انجام شده  این طرح توسط دبیرخانه شوراي عالی فن

در انجام این طرح و گردآوري . منتشر شده است 1386

اند، لذا در نظر گرفتن مطالعات و  قش ایفا نمودهکتاب ذکر شده سازمان ها و نهادهاي مختلفی ن

 . هاي صورت گرفته جهت تدوین سند چشم انداز کارت ملی هوشمند، ضروري است

پیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت ملی 

هوشمند (5)

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

معاونت آمار و انفورماتیک -سازمان ثبت احوال کشور

      

چهارمین مرجعی که از آن براي تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند، بهره 

حکم پیش بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی گرفته شده است، 

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور موضوع کارت ملی هوشمند چند . می باشد و فرهنگی

منظوره توسط سازمان ثبت احوال کشور را بعنوان یکی از احکام برنامه در قانون پنجم توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاري دستگاه

کارت ملی هوشمند چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نماید

مشمول، مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نما

شامل زمانبندي، مصادیق مواد مشمول، سطح دسترسی به میزان و نحوه اخذ هزینه صدور 

کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می رسد

پنجمین مرجع مورد استفاده جهت تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند، مطالعات 

ایران کارت استصورت گرفته در قالب پروژه 

این طرح توسط دبیرخانه شوراي عالی فن.منتشر شده است "کارت

1386است و نهایتا کتاب ایران کارت در سال 

کتاب ذکر شده سازمان ها و نهادهاي مختلفی ن

هاي صورت گرفته جهت تدوین سند چشم انداز کارت ملی هوشمند، ضروري است بررسی

 

پیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت ملی 

هوشمند 

 شهادت هفتمین اختر تابناك

امامت و والیت بر تمامی 

 مسلمانان جهان تسلیت باد

۲

   

شهادت هفتمین اختر تابناك

امامت و والیت بر تمامی 

مسلمانان جهان تسلیت باد
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۳

در این کتاب از آن با نام کارت هوشمند چندمنظوره نامبرده شده است، درنظر گرفتن منابع ذیل ضروري دانسته جهت توسعه کارت ملی هوشمند که 

.شده است

 منابع کالن داخلی و خارجی طرح کارت هوشمند: 1شکل 

. اي بیان شده است ه لکن اهدافی براي اجراي چنین پروژ. پرداخته نشده استدر این کتاب به موضوع چشم انداز کارت ملی هوشمند بصورت مستقیم 

 :این اهداف به شرح ذیل هستند. در نظر گرفتن این اهداف جهت تدوین بیانیه چشم انداز مفید می باشد

چندمنظورههوشمندکارتصنعتسازي عملیاتیوتوسعهخصوصدرالمللی بینوايمنطقهمجامعدرفعالحضور 

منظورهچندهوشمندخصوص کارتدرايمنطقهوالمللیبیننهايسازماباتعاملیمناسببسترایجاد

در جهاناطالعاتفناوريمهندسیوهايمشاورخدماتبازاردرکشورسهمافزایش

خدماتدریافتخصوصدرهاخانوادهجانبیهاي هزینهکاهش

مختلفهايبخشدرکارتموجودهايپروژهسازيیکپارچه
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۴

داخلیپتانسیل شرکتهايازاستفادهباهوشمندکارتعرضهزنجیرهچرخهتکمیلوتدوین

ارشدمدیرانبرايحوزههردرپایهاطالعاتشبکهایجاد

نقاط کشورتمامدرکارتطریقازخدماتارائهبرايکارآمدوامنزیرساختتوسعه

و اطالعاتارتباطاتفناوریهايکاربریهايخصوصدرمناسبفرهنگواعتمادایجاد

کارتمختلفهايبخشتوسعهوتولیددانشسازيبومی

سازمانیمیانتعامالتبرقراريبراينیازموردتسهیالتنمودنفراهم

 )می شوندانتخابکارتطریقازخدماتارئهبرايمشخصاکههاییسازمان(

ارشدمدیرانبرايمختلفهايحوزهدراطالعاترسانیروزبه

خدماتدراشتباهاتپیگیريامکانایجاد

اسنادمقولهحذف(ملیمنابعدرجوییصرفه(

کشورالکترونیکیدولتاهدافازبخشیتحقق 

براساس این کتاب، این آثار و نتایج اهداف  .اي مترتب دانسته شده است عالوه بر اهدافی که در متن باال آمده است، آثار و نتایجی هم براثر اجراي چنین پروژه

 :آوري اطالعات و ارتباطات را در کشور ایجاد می نماید که عبارتند از نیازهاي توسعه فن بعالوه برخی از پیش. میانی سند چشم انداز را برآورده می سازد

کارتخوان،هايدستگاهوهوشمندکارت)افزارينرموريافزافناوریهاي سخت(تولید وطراحیحوزهدرمتخصصینازايمجموعهآوردنگردهم

کار وکسبهايحوزهمتخصصوکاروکسبمجدد فرآیندهايمهندسیاطالعات،مدیریتالکترونیکی،تجارتارتباطات،ریزي راهبردي،برنامه

)پرکاربردوکارهايکسبدراهمیتپرفرآیندهايازحمایتجهتدراطالعاتوفناوري ارتباطاتمنابعتمرکز(

بهخصوصیشرکتهايدرافزودهارزشکشور ایجاداطالعاتوفناوري ارتباطاتصنعتکناردرهوشمندکارتتولیددرخوشهمفهومشکل گیري

کارتداخلیتولیدکنندگانکیفیت محصوالتبربزرگمشتريعنوانبهتواندمیدولت(آمدهبوجودتقاضايمتناسب باتولیدسازيهماهنگ

.نمایدتقویتراچندمنظورههوشمند

دولتهايسیاستوقوانینمتناسب بامشخصالگوياساسبردولتیسازمانهايبینهماهنگیایجاد. 
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۵

  خالقا

 :فرمودند) ص(اکرم پیامبر            

 .من تنھا برانگیخته شده ام تا اخالق بزرگوارانه را به كمال رسانم           

 اخالق خود را نیكو كنید و با ھمسايگان خود مھربان باشید و زنان خود را           
 .گرامى بداريد تا بى حساب وارد بھشت شويد            

 .كن دورى ھا حرام از ھستى ھا بزرگوارى و مكارم خواھان اگر  ):ع(علي امام            

 

 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 تایلند (بخش پایانی) 

هاي سیاسی و قانونی و مسئله توسعه منابع انسانی و  موضوعات کلیدي که براي طرح دولت الکترونیکی در تایلند دیده شده است شامل بحث

توان به اراده و پشتیبانی سیاسی،  از جمله موارد دیگر می. مسائلی از این قبیل، موضوع بودجه، و نهایتا مسایل سازمانی است که باید مورد توجه قرار گیرد

وجه تایلند بوده مسئله دیگري که مورد ت. هاي تجارت الکترونیک و تغییرات ساختاري در بخش عمومی اشاره کرد هاي فنی الزم، زیرساخت زیرساخت

 .سازي پروژه دولت الکترونیک بوده است است، تقویت کمیته پیاده

 اجزاي عملیاتی طرح تایلند الکترونیکی

جامعه الکترونیکی 

دولت الکترونیک 

سیاست تجارت بین المللی 

لیبرالی کردن 

تسهیل تجارت الکترونیک 

زیرساخت اطالعاتی 

 .تحویل داده شود 7*24ساله دوم، تعریف شده است که طبق برنامه باید خدمات الکترونیکی به صورت  نیز به عنوان پایان برنامه پنج 2010سال 
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۶

این اداره یک مرکز براي هماهنگی . ها دولتی، را عهده دار است ، مسئولیت هماهنگی بین وزارتخانهNITCدر این میان اداره دبیرخانه مرکز 

تایلند براي همکاري در سطوح . سازي این موارد است و راهنمایی براي پیاده CIO، برنامه ریزي، توسعه ITبین تمام موسسات دولتی مرتبط با سیاست 

 :کرده استمختلف دولتی، ساختار زیر را اتخاذ 

ارتباط بین طرح دولت الکترونیک با نظام بزرگ مدرن کردن . طرح دولت الکترونیک به عنوان بخشی از نظام بزرگ مدرن کردن خدمات مطرح است

 :خدمات عمومی در تایلند به صورت زیر است

نیازها و انتظارات شهروندان از خدمات  هاي مختلف، یکی دو تحقیق در مورد سمینارهاي دولت الکترونیک در موقعیت NECTECمرکز 

در حال تحقیق روي  NECTECعالوه بر این، . عمومی، و دیگري نگرش پیشکاران عمومی نسبت به ارائه خدمات به شهروندان را در اختیار دارد

 .دهد ر اختیار قرار میاي د موسسه-هایی براي تبادل اطالعات درون ها و روش این تحقیق استراتژي. بوده است زیرساخت داده دولت

هاي عمومی،  بخششود که همکاري  ، هفت استراتژي را تعیین کرده است که در طول این مدت انجام می2006-2002براي سال  ICTطرح اصلی 

 :هاي عبارتند از طلبد، این استراتژي هاي مردمی را می خصوص و بخش

 توسعه صنعت : 1استراتژيICT اي به عنوان یک رهبر منطقه 

 استفاده از : 2استراتژيICT براي پیشرفت کیفیت زندگی و جامعه 

 تغییر و پیشرفت ظرفیت تحقیق و توسعه : 3استراتژيICT 

 هاي آینده تقویت ظرفیت اجتماعی براي رقابت: 4استراتژي 

 توسعه ظرفیت کارآفرینی براي گسترش بازارهاي بین المللی: 5استراتژي 

 استفاده از : 6استراتژيICT 1در موسسات کوچک و متوسط 

 استفاده از : 7استراتژيICT  براي خدمات و مدیریت دولتی 
١ Small and Medium Enterprises (SMEs)
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سه طرح اصلی این تحقیقات، تایلند دیجیتال شده، . 

به سمت بخش واقعی مرتبط با  NECTECها، راه اندازي کارهاي تحقیقاتی 

هاي ملی مخصوصا در زمینه فرهنگ و هنر به صورت فرم دیجیتالی براي نگهداري و 

 .محافظت و ارائه دسترسی به مردم تایلندي و پشتیبانی سیاست ملی براي راه اندازي کشور به سمت اقتصاد خالق است

سطح اولیه . سازي سیاست سالمت ملی تایلند به صورت بهتر و موثر تر است

 .ده استهاي بهداشتی در کشور مورد استفا

وري و کیفیت  هاي متداول قبلی به منظور افزایش بهره

 .استمحصوالت کشاورزي و نهایتا افزایش کیفیت زندگی کشاورزان و نگهداري رتبه بندي صادر کنندگی خوراکی در جهان 

:منبع

مستندات مشاورین پروژه

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

معاونت آمار و انفورماتیک -سازمان ثبت احوال کشور

. شروع کرده است) 2010-2008(تحقیقات مبتنی بر برنامه خود را در سه سال 

ها، راه اندازي کارهاي تحقیقاتی  هدف اصلی از این برنامه. سالمت هوشمند، و کشاورزي هوشمند است

هاي ملی مخصوصا در زمینه فرهنگ و هنر به صورت فرم دیجیتالی براي نگهداري و  ایده تایلند دیجیتالی شده، ساخت و ساماندهی اطالعات و آرشیو

محافظت و ارائه دسترسی به مردم تایلندي و پشتیبانی سیاست ملی براي راه اندازي کشور به سمت اقتصاد خالق است

سازي سیاست سالمت ملی تایلند به صورت بهتر و موثر تر است به عنوان یک ابزار مهم براي تسهیل پیاده

هاي بهداشتی در کشور مورد استفا سازي توسعه استانداردهاي سیستم اطالعات سالمت ملی است که توسط تمام سازمان

هاي متداول قبلی به منظور افزایش بهره هاي الکترونیکی در بخش کشاورزي به جاي روش و فناوري

محصوالت کشاورزي و نهایتا افزایش کیفیت زندگی کشاورزان و نگهداري رتبه بندي صادر کنندگی خوراکی در جهان 

۷

تحقیقات مبتنی بر برنامه خود را در سه سال  NECTECمرکز 

سالمت هوشمند، و کشاورزي هوشمند است

 .اقتصاد تایلند است

  تایلند دیجیتالی شده

ایده تایلند دیجیتالی شده، ساخت و ساماندهی اطالعات و آرشیو

محافظت و ارائه دسترسی به مردم تایلندي و پشتیبانی سیاست ملی براي راه اندازي کشور به سمت اقتصاد خالق است

  مت هوشمندسال

به عنوان یک ابزار مهم براي تسهیل پیاده ITایده سالمت هوشمند استفاده از 

سازي توسعه استانداردهاي سیستم اطالعات سالمت ملی است که توسط تمام سازمان پیاده

  کشاورزي هوشمند

و فناوري ITایده کشاورزي هوشمند استفاده از 

محصوالت کشاورزي و نهایتا افزایش کیفیت زندگی کشاورزان و نگهداري رتبه بندي صادر کنندگی خوراکی در جهان 
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چند نقطه از بدن نیز به کلی فاقد مو . شود نکرده و به چشم دیده نمی

. شوند نامیده می "خطوط"یا  1"ریج"اي وجود دارد که 

بنابراین خطوط برجسته  .کنند هاي متفاوت، فرق می

به طور کلی چه در انسان و چه در سایر پستانداران،

  .دارد، اثري از خطوط برجسته پوستی مشاهده نمی شود

وجود  "ها بن"هاي ریزي به نام  در روي قشر داخلی بر آمدگی

 . گردد ها ختم می خطوط امتداد یافته و در بنی از داخل انگشت به شیارهاي بین

                                                          
١ Ridge
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)4() ابزار تعیین هویت(اثرانگشت 

تاریخچه انگشت نگاري علمی

فرشاد مقیمان: گردآورنده

)1(علم انگشت نگاري  

نکرده و به چشم دیده نمیموها رشد در اغلب نقاط این. قسمت اعظم بدن انسان از مو پوشیده شده است

اي وجود دارد که  برجستهدر نقاط فاقد مو در اغلب پستانداران خطوط. مانند کف دست و انگشتان و کف پا

هاي متفاوت، فرق می ي مختلف و در حیوانها دهند که در محل مختلفی را تشکیل می

به طور کلی چه در انسان و چه در سایر پستانداران،. گردد پستانداران نیز مشاهده میپوستی مختص به انسان نیست و در دست و پا یا زیر دم برخی

دارد، اثري از خطوط برجسته پوستی مشاهده نمی شوددر نقاطی که مو وجوددر نقاطی که خطوط برجسته پوستی وجود دارد، مو وجود ندارد و 

در روي قشر داخلی بر آمدگی. بیرونی و قشر داخلیپوست بدن از دو ورقه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از قشر

ی از داخل انگشت به شیارهاي بینهاي حس دهند و عصب که طرح و نقشه خطوط را تشکیل می

۸

خطوط روي انگشتان

قسمت اعظم بدن انسان از مو پوشیده شده است

مانند کف دست و انگشتان و کف پااست

مختلفی را تشکیل میها و اشکال این خطوط طرح

پوستی مختص به انسان نیست و در دست و پا یا زیر دم برخی

در نقاطی که خطوط برجسته پوستی وجود دارد، مو وجود ندارد و 

پوست بدن از دو ورقه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از قشر

که طرح و نقشه خطوط را تشکیل میدارند
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۹

دارد که همان دهانه ها یک ردیف سوراخ وجود آنمشاهده قرار گیرند، مالحظه خواهد شد که روي هر کدام از ها را با ذره بین مورد اگر برجستگی

 "جزیره"خطی که آن را احاطه کرده است ها را با هر کدام از این سوراخ. اند گرفتهیکدیگر قرارها با فواصل مساوي از  غدد عرق هستند و این سوراخ

(Island) گویند می. 

هاي  هاي عرق روي یک خط، معرّف تعداد جزیره بنابراین تعداد سوراخ. آیند وجود میها به توان گفت که اصوالً خطوط از به هم پیوستن این جزیره می

 .باشد میخط نیز آن

ها، آثار انگشتان  در بین این قسمت. انگشتان دست، آثار کف دست، آثار کف پاآثار: گردند از نظر تشخیص هویت خطوط به سه قسمت تقسیم می

ین انگشتان در واقع خطوط بند پای. پیچیده نیستندبیشتري دارند زیرا در هیچ کدام از دو قسمت دیگر، طرح و نقشه خطوط مثل نوك انگشتاناهمیت

 .باشندو همچنین کفت دست یکنواخت و ساده می



علل به وجود آمدن خطوط برجسته سرانگشتان

 

برخی عقیده دارند . اند سرانگشتان کف دست و پا دو عقیده متفاوت ابراز داشتهشناسی در مورد علت به وجود آمدن خطوط برجسته متخصصان زیست

برخی . سنگ و تنه درخت خلق شده استو جلوگیري از لغزیدن دست و پاي انسان روي سطوح صاف همانندمذکور براي ایجاد اصطکاك که خطوط

مذکور عقیده دارند که این خطوط براي حس المسه و کمک به تشخیص زبري و نرمی و سردي هاي المسه در محل خطوط دیگر به دلیل وجود پی

باشند که در قسمت  می 2"درم"موجود در طبقه  1"هاي پاپی"وجود آوردنده خطوط برجسته پوستی در هر حال عامل به. اند گرمی اشیاء خلق گردیدهو

سطح این خطوط آغشته هاي غدد مترشحه عرق روي خطوط برجسته پوستی قرار دارند، همیشه ضمناً چون دهانه لوله .گوشتی زیر پوست قرار دارند

مترشحه، تصویر خطوط برجسته پوستی را به صورت نامرئی روي سطح مورد ا با اشیاء، عرقبه عرق است و در تماس سرانگشتان یا کف دست و پ

  .گذارد میتماس برجاي

نگاري علت اهمیت علم انگشت

 

طرح آثار انگشت بسیاري از لحاظ شکل، . اثر انگشت کامالً یکسان وجود نداردنگاري بر این اصل استوار است که دو تشخیص هویت از طریق انگشت

نگاري تنها وسیله قاطع  بتوان گفت انگشتشاید. نیامده است اندازه وجود دارند، اما تا به امروز دو اثر انگشت که کامالً مشابه هم باشند به دستو یا

بندي  هاي طبقه سیستمترین یکی از پیشرفته "هنري"نگاري  بندي انگشت قابل ذکر است سابقاً روش طبقه .باشد براي شناسایی هویت واقعی افراد می

نامه عدم سوء پیشینه امکان پذیر  اي، صدور گواهی نگاري مجرمان حرفه انگشتهاي آوري و نگهداري کارت رفت که با جمع در جهان به شمار می

و با دستگاه الکترونیک اثرات  به وسیله کامپیوتراما در کشورهاي پیشرفته امروزه. گردد این روش هنوز هم در بسیاري از کشورها اعمال می .گردید می

  .شوند انگشت نگهداري می

 

 

                                                          
١ Papilla
٢ Dermis
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۱۰

نگاري اصول علم انگشت

 :نگاري دو اصل بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از در علم انگشت

بعضی وکالي نگاري براي تشخیص هویت به کار رفت،  اولین بار، انگشتزمانی که براي: دو انگشت یکسان در جهان وجود ندارد :اصل اول

از روي علوم  "آثار انگشتان"در کتاب  "گالتون"گفتند ممکن است آثار انگشتانی پیدا کرد که یکسان باشند؛ ولی ایراد گرفته و میدادگستري به آن

محاسبات کامالً نبا این وجود مخالفین باز هم اعتراض کردند که ای. انگشت مساوي و یکسان پیدا کردریاضی ثابت نمود که ممکن نیست دو اثر

ها اثر  اما امروزه پس از دیدن و امتحان دقیق میلیون. اند واقع نگردیدهفرضی است، زیرا هنوز به اندازه کافی آثار انگشتان مختلف مورد آزمایش

انگشتان یک فرد با سایر  برجسته سر هر یک ازشکل و تعداد خطوط. توان گفت که دو اثر انگشت یکسان در جهان وجود ندارد  جرأت میانگشت، به

سرانگشتان والدین با در مقایسه نقش خطوط برجسته. آثار انگشت افراد مختلف نیز با یکدیگر تفاوت داردانگشتان او متفاوت است و به طریق اولی،

رسد که آثار انگشت نیز مثل  نظر میچنین به . شود  هایی دیده می باهم تفاوت)یک تخمکی(فرزندان، فرزندان با یکدیگر و حتی دو قلوهاي همسان 

دو چیز یکسان خلق ننموده است و هر چیزي که به طبیعت هیچ وقت"باشد که بر طبق آن  می "کتله"اشیاء و موارد طبیعت تابع قانون معروف سایر

نیز این طور حساب جنوبی د قاره امریکايیک دانشمن "گالتون"غیر از  ".محدودي با اشیاء مشابه دیگر داردشود، اختالف غیر دست طبیعت ساخته می

پیدا شدن اثر انگشتی با بیست نقطه مشخص نظیر آن فقط در قرن کرده که اگر فقط بیست نقطه مخصوص را در یک اثر انگشت مشخص کنیم،

 .انی از دو نفر مشاهده نشده استیکسبه هر حال تاکنون در جهان آثار انگشت. هزار و سیصد و سی و هفتم امکان پذیر استچهار میلیارد و ششصد

 

چهارم حاملگی مادر و حدود صد و بیستمین روز پیدایش جنین به وجود خطوط انگشتان در ماه: خطوط انگشت غیر قابل تغییر هستند :اصل دوم

کند و نهایتاً تمام  شروع به نمو میماهه انگشتان کامالً نرمی دارد و از این تاریخ به بعد خطوط برجسته در نوك انگشتانیک جنین سه. آید می

شماره گردند، ولی به هیچ وجه تغییري در در داخل رحم و پس از تولد، خطوط انگشت بزرگتر میبعدها طی مراحل نمو جنین. گیرد انگشت را در برمی

تا زمان از بین ) ماهگی دوران جنینی 4تا  3( زمان به وجود آمدنبنابراین باید گفت خطوط برجسته سرانگشتان از. گردد  ها حاصل نمی و ترتیب آن

در سنین کهولت، کوچک و دهد و تنها فرق آثار انگشت یک نوزاد با آثار انگشت همان شخص تغییر شکل نمی) دست جسدمعدوم شدن پوست(رفتن 

بارت دیگر، آثار انگشت دوران کهولت یک فرد به ع. ممیزات، با هم تفاوتی ندارندها است و از نظر تعداد و شکل و حالت خطوط و سایر بزرگی آن

 1"جیسن"و در شهر  1756در سال  "داکر"قابل ذکر است که دانشمندي به نام. عکس بزرگ شده آثار انگشت دوران طفولیت وي است همانند

کف اثر دیگري از) م1897(سالگی  85سال یعنی در سن  41او بعد از گذشت . خود اثري برداشتسال سن داشت از کف دست 34که  آلمان، در حالی

  .بودنداین دو اثر که اکنون نیز موجود هستند، کامالً یکسان و برابر. دست خود برداشت

 

 

 

 

 

                                                          
١ Jestetten

:منبع

اینترنتـ  



1389تیرماه 12 شنبه   23شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

کارت ملی هوشمند

 ایرانیانبراي تمام 

 شود صادر می

ها و امکانات جدید  یرانیان کارت هوشمند ملی با ظرفیت

دهد که براي نخستین بار در کشور فضاي امضاي 

تواند کارت بانکی بد باشد و یا  دیجیتال در ساختار مجازي کشور قابل ارائه باشد و از طرفی این کار می

هاي جدید تهیه و صادر  در نتیجه این کار با فناوري. این کار ثبت و ارائه شود

طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در 

این کار در کل  90در سال : قم آغاز شده است، گفت

وي با تأکید بر این موضوع که . شود کشور اجرایی می

همه : وجود ندارد؛ گفتامکان جعل امضاي دیجیتال 

تالش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما 

توان به   باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی

معاون . درصدي جلوي جعل را گرفت 100صورت 

آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از 

طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت  90سال 

اگر : شود، گفت کشور اجرایی می سراسري در کل

هاي تخصصی  بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم

گذاري استفاده کرده  در سطح کشور به همراه سرمایه

توان اقدامات الزم در این  اي برگزار کنیم؛ می و مزایده

 .زمینه را انجام داد

رانندگی تا سه ماه آینده
 آزمایشی طور

از جمله : اضافه کرد

نشیند و در 

خوان خودش قرار گیرد 

ساز نمره منفی قرار گرفته شده و در نتیجه 
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امکان جعل امضاي دیجیتال وجود ندارد

کارت ملی هوشمند                            

براي تمام                                     

صادر می                                      

رئیس سازمان ثبت احوال کشور 

راهبرد دیگري که در راستاي 

کنیم، شکل 

بدین معنا که 

طراحی و مطالعه اجراي کارت هوشمند در 

مراحل پایانی است که با اتمام آن از سال 

یرانیان کارت هوشمند ملی با ظرفیتطی مدت چهار تا پنج سال براي همه ا 1390

دهد که براي نخستین بار در کشور فضاي امضاي  در واقع این کار این امکان را می. شود صادر می

دیجیتال در ساختار مجازي کشور قابل ارائه باشد و از طرفی این کار می

این کار ثبت و ارائه شود هاي مختلف نیز در گواهی

.شود می

 

: درباره امضاء دیجیتال، گفت دکتر علی اصغر عمیدیان

هایی که  خواهید وارد فضاي سایبر شوید؛ سرویس معموالً زمانی که می

خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید در همان فضا  می ITدر فضاي 

شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد 

ن آمار و انفورماتیک و مجري معاو. این احراز هویت غیر قابل انکار باشد

خواهد سندي را در  اگر فرد می: طرح کارت ملی هوشمند اظهار داشت

فضاي سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل 

امضاي دیجیتال ترکیبی از دو کلید : وي به طرح امضاي دیجیتال اشاره کرد و گفت

براي فرد است؛ زیربناي این کلیدها پارامترهاي هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی 

اي باشد که این هویت غیر قابل  خواهیم هویتی را در فضاي سایر ارائه کنیم باید به گونه

: داشت معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار. جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد

عمیدیان با بیان اینکه اجراي . باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضاي آن است

طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در 

قم آغاز شده است، گفت

کشور اجرایی می

امکان جعل امضاي دیجیتال 

تالش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما 

باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی

صورت 

آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از 

سال 

سراسري در کل

بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم

در سطح کشور به همراه سرمایه

و مزایده

زمینه را انجام داد

 

رانندگی تا سه ماه آیندههاي هوشمند  صدور گواهینامه
طور به استان پنج در حاضر حال در طرح این: گفت هوشمند هاي

اضافه کرداحمدرضا رادان . شود می اجرا هم ها استان سایر در امسال

نشیند و در  هم می هاي هوشمند دارند این است که داراي کیف هستند یعنی جرائم راننده در کیف

خوان خودش قرار گیرد  راهنمایی و رانندگی اخذ شود و در کارت این صورت هر وقت گواهینامه فرد توسط نیروهاي 

ساز نمره منفی قرار گرفته شده و در نتیجه  براي تخلفات حادثه: وي اضافه کرد

 شود ره منفی را بگیرد گواهینامه او اخذ می

۱۱

امکان جعل امضاي دیجیتال وجود ندارد

                            

                                    

                                      

رئیس سازمان ثبت احوال کشور 

راهبرد دیگري که در راستاي : تصریح کرد

کنیم، شکل  دولت الکترونیک پیگیري می

بدین معنا که . زند نوینی از سازمان را رقم می

طراحی و مطالعه اجراي کارت هوشمند در 

مراحل پایانی است که با اتمام آن از سال 

دکتر علی اصغر عمیدیان

معموالً زمانی که می

در فضاي 

شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد 

این احراز هویت غیر قابل انکار باشد

طرح کارت ملی هوشمند اظهار داشت

فضاي سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل 

وي به طرح امضاي دیجیتال اشاره کرد و گفت. جعل و انکار باشد

براي فرد است؛ زیربناي این کلیدها پارامترهاي هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی  اختصاصی و عمومی

خواهیم هویتی را در فضاي سایر ارائه کنیم باید به گونه هوشمند می

جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد

باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضاي آن است

صدور گواهینامه
هاي گواهینامه زمینه در ناجا فرمانده جانشین 

امسال نخست نیمه پایان تا و شود می انجام

هاي هوشمند دارند این است که داراي کیف هستند یعنی جرائم راننده در کیف مزایایی که گواهینامه

این صورت هر وقت گواهینامه فرد توسط نیروهاي 

وي اضافه کرد. شود ساز فرد مشخص می تخلفات حادثه

ره منفی را بگیرد گواهینامه او اخذ میوقتی راننده متخطی یک سطحی از نم

اخبار هفتهاخبار هفتهاخبار هفته



1389تیرماه 12 شنبه   23شماره  هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

معاونت آمار و انفورماتیک -سازمان ثبت احوال کشور

۱۲

 )قسمت بیست و دوم ( همراه با کارت ملی هوشمند 
: پدربزرگ با صداي تلویزیون که داشت فیلم پلیسی پخش می کرد از خواب بیدار شد، تا چشاش رو باز کرد پرسید

  من کی خوابم برد؟-
ي سراسر شور فیلم من که سخت رفته بودم تو فیلم فارغ از هرچیز و هر کسی، با سوال پیرمرد مجدد به فضاي اطرافم برگشتم و با پاسخ کوتاهی دوباره به دنیا

ما جالب بود ارتباط آن با کارت ملی در آخر فیلم چیزي که براي هر دوي . رفتم، دنیایی که دقایق بعد او را هم مجذوب کرد طوري که ما رو تا پایان با خود کشوند
بیومتریک هاي . در اون فیلم در یه دسته بندي کلی بیومتریک ها به دو دسته فیزیولوژیکی و رفتاري تقسیم می شدند. هوشمند در قالب یه داستان خیالی بود

امور جنایی در اون فیلم به رییس پلیس توضیح می داد و در ادامه از  فیزیولوژیکی در واقع متاثر از خصوصیات فیزیولوژیکی و آناتومی بدن می باشد، که کارشناس
متریک ها متاثر از اثر انگشت، ساختار چهره، الگوي عنبیه، الگوي شبکیه، هندسه دست و صورت، به عنوان مثال هایی از این نوع بیومتریک و دسته دیگر از بیو

و از الگوي امضاء کردن یا تایپ نمودن هم نمونه هایی از بیومتریک هاي . یومتریک رفتاري اطالق می شهخصوصیات رفتاري و روانی افراد می باشد که به اونا ب
 . رفتاري می شه نام برد

یکی . ان کردمسائلی که در فیلم مطرح شد و ارتباط اون با موضوع کارت ملی هوشمند مطالب زیادي رو آموزش داد از یه طرف و از طرف دیگر کار من رو آس
 . گر از اون مطالب معرفی سامانه هاي بیومتریکی بود که شامل انگشت نگاري و چهره نگاري می باشد که آن هم شامل مزایا و معایب می شهدی

 : ره کردماون اشاپدر بزرگ از مزایا و معایب انگشت نگاري که در فیلم به اون اشاره شده بود سوال کرد و من از روي کتاب کارت ملی هوشمند فهرست وار به 
  :مزایا شامل

فناوري آن قابلیت اطمینان باالیی دارد 
موارد کاربرد فراوانی دارد 

طرز استفاده ساده اي دارد 

می تواند چندین انگشت یک کاربر را ثبت کند 
 :معایب شامل

 عدم امکان ثبت اطالعات بعضی افراد 

زوال شکل اثر انگشت در طول زمان و کار یدي بیش از حد 
 :ایاي چهره نگاري می توان بهو از مز

 قابلیت به کارگیري تجهیزات موجود و پروسه هاي تصویر برداري 

بدون نیاز به تماس فیزیکی با کاربر 
نجام دادقابلیت استفاده از تصاویر ثابت و جستجو در آنها، براي مثال در تصاویر گواهینامه هاي رانندگی یا دیگر مدارك شناسایی عمل جستجو را ا 

ها سامانه بیومتریکی است که بدون همکاري و مشارکت کاربران قابل استفاده می باشدتن 
 : و از معایب چهره نگاري

تاثیر شرایط محیطی بر صحت سامانه 

 قابلیت فریب سامانه 
تغییر در خصوصیات فیزیکی باعث کاهش صحت تطبیق می شود 

 هم محسوب می شود چرا که امکان ثبت تصاویر بدون اجازه کاربران انتقاداتی در مورد حذف حریم آخرین مزیت ذکر شده براي این بیومتریک به نوعی ایراد
 .خصوصی افراد را به دنبال دارد

 : پدر بزرگ کتاب رو از دستم گرفت و به صفحات باقی مونده ي اون نگاه سریعی انداخت و گفت
 این فیلم خودش نمونه ي خوبی بود، مگه نه؟ . این کتاب رو تو قالب فیلم بهتر می شه به مخاطب معرفی کرد-

 .  من با تاثیر سخن وي که مثل همیشه سنجیده و متفکرانه بود سري تکان دادم و تبسمی نثارش کردم
                                         

                                                                                                                            

 ادامه دارد                                                                                                                                                                      

 نیره السادات حصاري 

 


