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چشم انداز  یانیهب یندر تدو ،که در متون باال به آنها اشاره شد

مطالعات  ،به آن اشاره کرد یدکه با یاز مراجع یکی. بهره گرفته شده است

 یبطور کل. هوشمند در سراسر جهان است ییکارت شناسا

و انگلستان  یکاآمر ،خاور دور يکشورها ،ییاروپا يکشورها

از  یکهر  یاندر پا. شده است ینمطالعات بصورت مستندات و گزارش تدو

 يجمع بند یتاشده است و نها ینتدو، براساس پژوهش صورت گرفته

سند استفاده  اینچشم انداز  بیانیه تدوینها جهت  تحلیلها و 

چشم انداز بدون آن از اعتبار الزم برخوردار نبود،  یانیهب 

وقت و منابع الزم،  یقض یلالبته بدل. صورت گرفته با افراد خبره و صاحبنظر است

در . افراد استفاده شود اینشده تا حد امکان از نظر  یامر بصورت محدود صورت گرفته، لکن سع

توان  میسازمان ثبت احوال کشور برگزار شده  بااليرده  

افراد خبره جلسات برگزار شده و در موضوعات  اینپروژه به دفعات با 

ارائه صورت گرفته تا  ینارتباط چند یندر ا. و مشاوره صورت گرفته است

مطرح شده، به بحث  یشنپرزنت یکدر جلسات و در چارچوب 

 .مستند آمده است ینا یوستبه پ یینها یشن

 ذیل اعضايمتشکل از  کمیته این. شده است تشکیل راهبري

 .دهد میجلسه  تشکیلبار 

 اطالعات 

 جمهوري ریاست

جلسات در ارتباط با  اینکه در  مباحثی همچنینجلسات و 

 .بهره گرفته شده است

پیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت 

)6( ملی هوشمند
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که در متون باال به آنها اشاره شد يعالوه بر مراجع و اسناد

بهره گرفته شده است یگرپروژه از دو مرجع د

کارت شناسا يپروژه ها يصورت گرفته رو تطبیقی

کشورها ،فارس یجخل يکشورها يمطالعات رو

مطالعات بصورت مستندات و گزارش تدو ینا یجصورت گرفته و نتا

براساس پژوهش صورت گرفته یکامل یلگزارش ها، تحل ینا

ها و  بنديجمع  ایناز . صورت گرفته است

 .شده است

 یناست و تدو يآن ضرور یانآنچه که ب

صورت گرفته با افراد خبره و صاحبنظر است يمشاوره و  همفکر

امر بصورت محدود صورت گرفته، لکن سع ینا

 مدیرانکه با  مشترکیراستا به جلسات  این

پروژه به دفعات با  اجرايدر خالل . اشاره کرد

و مشاوره صورت گرفته است همفکري ایشانمختلف با 

در جلسات و در چارچوب  یو کارشناس تییرینقطه نظرات مد

یشنپرزنت. گردد يجمع بند یتاگذاشته شده و نها

راهبري کمیتههوشمند،  ملیدر ارتباط با کارت 

بار  یکو هفته د یا هفتگیباشد و بصورت  می

 آوريوزارت ارتباطات و فن 

 ریاست ریزيمعاونت برنامه

سازمان ثبت احوال کشور 

وزارت کشور

مرتبط امنیتی نهادهاي

جلسات و  اینسند چشم انداز از مصوبات  تدویندر 

بهره گرفته شده است نیز پذیرد میهوشمند صورت  ملیکارت 

پیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت 

ملی هوشمند  
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 .شده است ینتدو یلمطابق متن ذ یاسالم يجمهور هوشمند یچشم انداز پروژه کارت مل بیانیه نهایتدر 

 :  اند شده یفهوشمند بطور خالصه در ادامه توص یانداز پروژه کارت مل چشم یانیهارائه شده در ب یاصل مفاهیم

 

بر خدمات دولت  تکیهمفهوم  این :عدالت-

ها و  یارانه، هدفمند کردن الکترونیکی

. عادالنه آنها دارد یعتوز

 ی، دسترسامنیت: خصوصی حریمحفظ -

 یژگیبراساس و شخصیبه اطالعات 

هوشمند  یکارت مل یتهو یقتصد يها

.مفهوم گنجانده شده است یندر ا

شهروندان با  امنیت :امنیت افزایش-

، بیومتریکاستفاده از کارت هوشمند و 

و  هویت، جعل یستاز ترور یريجلوگ

 یکیالکترون یتهو یریتمد یستمس یتانها

هوشمند  یکارت مل یرساختز ي بواسطه

.گردد یحاصل م یجیتالید یتو هو

استقرار  :زندگی کیفیترفاه و  افزایش-

و  یلمنجر به تسه الکترونیک،دولت 

کمتر به حضور،  یازخدمات، ن یعتسر

در  جویی صرفهو  شهري ترددهايکاهش 

رفاه و بهبود  یشزمان، منجر به افزا

خواهد  یرانیشهروندان ا یزندگ یفیک

. بود

 سیستم اندازيراه  :اقتدار نظام افزایش-

و امکان  الکترونیکی هویت مدیریت

از زمان تولد تا پس از  هویت مدیریت

جامع  یستماز س یريگ مرگ، و بهره

در هنگام بحران، منجر  یتهو یریتمد

 ياقتدار نظام مقدس جمهور یشبه افزا

. خواهد شد یرانا یاسالم

 هزینهبا کاهش : اقتصادي پویایی افزایش-

، الکترونیکها در اثر ارائه خدمات دولت 

 یتامن یشو افزا یتجعل هوکاهش 

و رونق  یاییها، پو شهروندان و بنگاه

.  خواهد بود یشکشور، رو به افزا ياقتصاد

 ایجاد: اطالعاتیحرکت به سمت جامعه -

فن فراگیرتوسعه گسترده و  زیرساخت

اطالعات در سطح شهروندان و  آوري

و عادالنه به اطالعات،  یهمگان یدسترس

 اطالعاتیجامعه  یک هاي ویژگیاز 

 .باشد می

به یاري خداوند قادر متعال در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 

فناوري اطالعات کشور، سند چشم انداز دولت الکترونیک و سند چشم 

انداز تجارت الکترونیک،  خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند 

به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و 

افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادي و  ،زندگی مردم  بهبود کیفیت

.حرکت به سمت جامعه اطالعاتی ارائه می شود
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تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیکتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک         

و کارت ملی هوشمندو کارت ملی هوشمند

)بخش اول (    کره جنوبیکره جنوبیکره جنوبی

7 - کره جنوبی

 وضعیت عمومی -7-1

، معروف به کره جنوبی، جمهوري کره

بخش جنوبی شبه جزیره کره در کشوري در 

  کره. شرق آسیا است و پایتخت آن سئول است

هاي  جنوبی همانند بسیاري دیگر از همسایه

آسیایی خود، متحمل بحران اقتصادي سال 

اما این کشور قادر گشت که . آسیا شد 1997

دوباره برخیزد و پس از یک ترمیم سریع به رشد 

ي  خود به سوي یکی از قدرت هاي عمده

حکومت این کشور . اقتصادي ادامه دهد

. باشد جمهوري است و داراي مجلس ملی می

فعالیت احزاب مخالف در این کشور محدود 

 .است

در پی جنگ جهانی دوم، سربازان شوروي و 

هاي شمالی و جنوبی  آمریکا به ترتیب بخش

با وجود به . کشور را به کنترل خود درآوردند

متحد در اعالمیه رسمیت شناختن اولیه کره 

قاهره، خصومت فزاینده جنگ سرد، سرانجام به 

هاي  تشکیل دو دولت جداگانه با ایدئولوژي

مختص خود منجر شده و تقسیم کره به دو 

کره :موجودیت سیاسی مجزا را باعث گشت

 1945کره جنوبی در سال . شمالی و کره جنوبی

 .مستقل شده است

شهري ي جنوبی در نواحی  بیشتر جمعیت کره

نمایند که به دلیل مهاجرت سریع از  زندگی می

ي اقتصادي  ي توسعه  هاي شهري در دوره حومه

 1990، 1980، 1970هاي  سریع کشور در دهه

 .است

در  واحد اندازه شاخص

 سال

 جمعیت

 مساحت

 تراکم جمعیت

 درآمد ناخالص  ملّی

 در آمد سرانه ناخالص ملّی

 ضریب نفوذ تلفن

 ضریب نفوذ اینترنت

 جمعیت شهري

48.224 

99538 

484.5 

956788 

19840.5 

139.8 

73.8 

81.3 

 نفر میلیون

 کیلومتر مربع

 در کیلومتر مربع

 میلیون دالر

 دالر

 درصد

 درصد

 درصد

2007 

- 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 
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در برنامه کارت شناسایی ملی هوشمند کره، 

دیده شده  AFISامضاي دیجیتال و سیستم 

 .است

 استفاده ازIT  براي باالبردن کارآمدي و

راندمان بیشتر دولت و باالبردن 

جوابگویی و ایجاد شفافیت در 

 هاي دولتی فعالیت

 تسهیل بیشتر دسترس پذیري خدمات

دولتی و همچنین بهبود خدمات و 

کیفیت زندگی براي شهروندان و 

 محرومین

 گسترش و پهناور کردن مشارکت

هاي کشور عمومی در فعالیت

هاي مختلف در  وزارتخانه مختلفهاي  سیاست

 کره براي استفاده از کارت ملی هوشمند طیف

٢٠٠۵٢٠٠٧

ضریب نفوذ  
اینترنت

ضریب نفوذ تلفن

تیرماه 1389]

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک 

دولت کره جنوبی به عنوان اولین کشور در 

قصد داشت پروژه کارت 

، دولت 

پروژه کارت شناسایی ملی 

به عنوان اولین سیستم اطالعات 

این پروژه، یعنی 

پروژه کارت شناسایی ملی الکترونیکی، با 

همکاري وزارت امور داخلی و موسسه کامپیوتر 

اما حامیان حفاظت از حریم . کره شروع شد

شخصی در کره شروع به جنجال علیه این طرح 

هاي جدي  چالشکردند و باالخره این طرح را به 

 .کشاندند

 استراتژي دولت الکترونیک

یک موسسه دولتی قانونی است که به عنوان باالترین مرجع 

این موسسه در انفورماتیک کردن کره . و موسسه پشتیبان فنی در کره فعالیت دارد

توان به  هاي این موسسه می از جمله فعالیت. کند در عصر دانش و اطالعات نقش کلیدي بازي می

، مرکز 2000مدیریت منابع اطالعاتی و دانش ملی در سال 

هاي که به  و فعالیت 2002، چشم انداز کره الکترونیکی در سال 

اي براي ترویج و  سومین طرح پایه 2چشم انداز کره الکترونیکی

 1999است که در سال  21که در واقع تجدید نظري بر کره سایبر 

توان به موارد  از جمله می. طرح دولت الکترونیک، با اهداف و رویکردهاي مختلفی در کره مطرح شد

                                                          
١ Korea National Computerization Agency (NCA)
٢ e- ۲۰۰۶Korea Vision 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١۴٠

١۶٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٧

در آمد ناخالص ملی

درآمد سرانھ  
ناخالص ملی
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دولت کره جنوبی به عنوان اولین کشور در 

قصد داشت پروژه کارت  90 هجهان از اواسط ده

، دولت 1997در سال . شناسایی ملی را اجرا کند

پروژه کارت شناسایی ملی «کره از ساخت 

به عنوان اولین سیستم اطالعات  »الکترونیکی

این پروژه، یعنی . پرسنلی در جهان خبر داد

استراتژي دولت الکترونیک -7-2

یک موسسه دولتی قانونی است که به عنوان باالترین مرجع  1موسسه انفورماتیک ملی کره

و موسسه پشتیبان فنی در کره فعالیت دارد ITسیاستگذاري 

در عصر دانش و اطالعات نقش کلیدي بازي می

مدیریت منابع اطالعاتی و دانش ملی در سال  ، پروژه1999در سال  21کره سایبر 

، چشم انداز کره الکترونیکی در سال 2001گواهینامه اطالعاتی در سال 

چشم انداز کره الکترونیکی. دنبال این موارد ادامه یافته است

که در واقع تجدید نظري بر کره سایبر رشد انفورماتیک در کره است 

 .تصویب شده است

طرح دولت الکترونیک، با اهداف و رویکردهاي مختلفی در کره مطرح شد

 :زیر اشاره کرد

٠

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٢٠٠٠٢٠٠۵٢٠٠٧
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گذرنامه دیجیتال: وزارت دادگستري :

استاندارد گذرنامه دیجیتال طبق 

 مشخصات فناوري

هاي  تکار: وزارت دفاعpatriot : صدور

کارت هوشمند براي سربازان براي 

مدیریت حقوق و جیره، مدیریت ثبت 

 نام، خدمات و رزرو ارتش

 اصالت که کسى یا 

 به زودتر و رسد می 

 تو از دارد، دشمنی تو

 و دهد می انجام زشتی
 .پردازد می عذرخواهی

 . باشد مفید   دنیایش
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 :دهد که در زیر خالصه شده است

صدور کارت هوشمند براي کارگران ساختمان در سئول : کارت کار ساختمانی

 2007از سال (گواهینامه دیجیتال براي مقیمان : وزارت مدیریت دولتی و امور داخلی

خدمات پرداخت عوارض : کارت پرداخت عوارض بزرگراه: 

 با استفاده از راه حل کارت هوشمند

:منبع

مستندات مشاورین پروژه

ع) فرمودند: 

 مروت، صاحب یا دیندار، به: مبر حاجت نفر سه از یکى
 .باشد داشته

.بخشد می قدرت هنگام در که است کسی مردم ترین

 آروزیش به دیرتر ، برسد مقصدي به گناه راه از بخواهد
 .شود می گرفتار ترسد

تو با که کسی و کند می انتقاد تو از دارد، دوست را تو 
 .کند می تمجید

زشتی کار نه مؤمن زیرا ، کنی عذرخواهی باید که مواردي از
عذرخواهی به و کند، می بدي روزه همه منافق اما پردازد، می عذرخواهی

 :بود خواهد مومن انسان نجات موجب چیز سه :فرمودند) 

 آنان غیبت و مردم درباره زدن حرف از زبانش نگهداري

دنیایش و آخرت براي که  کارهایی با خویشتن به شدنش مشغول

. اشتباهاتش بر گریستن بسیار

[هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند]
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دهد که در زیر خالصه شده است وسیعی را پوشش می

کارت کار ساختمانی: وزارت کار

 براي مدیریت اعانه افراد بیکار

وزارت مدیریت دولتی و امور داخلی

 )شروع شده است

وزارت ساختمان و حمل و نقل :

با استفاده از راه حل کارت هوشمند

 امام حسین (ع

یکى به جز - 1
داشته خانوادگى

ترین بخشنده - 2

بخواهد که کسی - 3
ترسد می آنچه

تو که کسی - 4
تمجید و تعریف

از کن حذر - 5
عذرخواهی به نه

) ع(امام سجاد 

نگهداري - 1

مشغول - 2   

بسیار - 3          
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5 (

انگشت به این نتیجه رسید که نقوش در تحقیقات خود راجع به موضوع تأثیر وراثت در اثر

چند دانشمند دیگر این موضوع را مورد مطالعه نیز همچنین بعد از گالتون

ها رایج بود  هاي مختلفی که ازدواج بین آن در خانواده

. ها توارثی نبوده است هم جلو رفت و نشان داد که آثار انگشت آن

هاي مختلف تا نسل پنچم، به همان نتایج  د در خانواده

ادعا نمود که آثار انگشتان مختصر ارتباطی با 1907

همان  "هارستر"و  "هلوگ"نیز چند دانشمند دیگر همچون 

آنچه که مسلم است  .رانگشتان توارثی نیستند، تأیید نمودند

گیرند، ولی هنوز  میاین است که خطوط برجسته سرانگشتان تحت تأثیر عوامل وراثتی شکل

قرابت اشخاص نسبت به هم بیشتر قطعاً هر قدر درجه

اما به هر حال تمام . ها بیشتر است  آننقوش سرانگشتان

اثر انگشت بین خویشاوندان نسبی به هیچ وجه دیده 

پدري را از روي آثار انگشت پسر او نمی توان تشخیص داده و 
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5(  )هویت ابزار تعیین(   اثر انگشت    

 )2(علم انگشت نگاري   

 فرشاد مقیمان: گرد آورنده 

 

شود که نقوش 

با تمام 

جزئیات آن به اوالد او منتقل شود و حتی با 

. ثابت نمود

اما این عقاید با یکی از اصول اساسی 

مبنی بر فردي و انحصاري

.  

در تحقیقات خود راجع به موضوع تأثیر وراثت در اثر "گالتون"

همچنین بعد از گالتون. سرانگشت توارثی نیستند

در خانواده)1792درسال( "فورژو"المثل  فی. قرار دادند

هم جلو رفت و نشان داد که آثار انگشت آنمطالعه کرده و تا سه نسل

د در خانوادههاي متعد آزمایشنیز پس از "سینت"

1907در سال  "سویدالی"البته . یافتدست "فورژو"

نیز چند دانشمند دیگر همچون  "سویدالی"اما بعد از . توارث دارند

رانگشتان توارثی نیستند، تأیید نمودندعقیده قبلی را که بر طبق آن نقوش س

این است که خطوط برجسته سرانگشتان تحت تأثیر عوامل وراثتی شکل

قطعاً هر قدر درجه. اند هاي مؤثر در این زمینه شناخته نشده ژن

نقوش سرانگشتان باشد، میزان درصد شباهت ظاهري شکل

اثر انگشت بین خویشاوندان نسبی به هیچ وجه دیده محققین اتفاق نظر دارند که برابري و یکسانی

پدري را از روي آثار انگشت پسر او نمی توان تشخیص داده و بنابراین باید گفت هویت. نشده است

.ثابت نمود

نکات مهم در مورد خطوط پوستی روي انگشتان

  :در رابطه با خطوط پوستی، نکات زیر قابل توجه است

[هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند]
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 در خطوط انگشتان وراثتتأثیر

شود که نقوش  گاهی اوقات ادعا می

با تمام خطوط انگشتان یک فرد ممکن است

جزئیات آن به اوالد او منتقل شود و حتی با 

ثابت نمودراتوان رابطه پدري  این وسیله می

اما این عقاید با یکی از اصول اساسی 

مبنی بر فردي و انحصاري که نگاري انگشت

 .بودن نقوش سرانگشت است، مغایرت دارد

 

نکات مهم در مورد خطوط پوستی روي انگشتان

در رابطه با خطوط پوستی، نکات زیر قابل توجه است
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 یعنی -شامل خطوط برجسته بندهاي دوم و سوم انگشتان و کف دست و پا 

گذارند و پس از التیام زخم، خطوط  روي شکل خطوط پوستی تأثیري نمی

هاي الیه زیرین پوست که در به وجود آوردن خطوط پوستی نقش مؤثري 

اصوالً در این قبیل موارد خطوط شود و هاي پوست دست متفاوت می

هاي  بیماري. تأثیر سوء موقتی دارد "سفلیس عصبی

 که هایی رشته( همبند هاي بافت و پوست سختی 

 معناي به که است یونانی کلمۀ یک از پسوریازیس

       مشخص ریزي پوسته با همراه رنگ قرمز پالکهاي

 .سازد با مشکل مواجه می

باعث صافی نسبی خطوط و ایجاد ) اسیدها و بازها(مواد شیمیایی سوزاننده 

ابتدایی همچون ماساژ سرانگشتان با در صورت خودداري این قبیل افراد از کارهاي مذکور و معالجات

وجود داشته، به مراتب بیشتر از تعداد خطوطی است که در دوران کهولت در 

. 

ها رابطه معناداري وجود دارد یا خیر، مطالعاتی انجام شده، ولی هنوز نتیجه 

،"ها آرك"گیرد، سه طرح عمده  هاي به جاي مانده انجام می

                                                          
١ Scleroderma 
٢
 Psoriasis
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شامل خطوط برجسته بندهاي دوم و سوم انگشتان و کف دست و پا امروزه ثابت شده که شیارها و خطوط پوستی، عالوه بر سرانگشتان

 .گردد

روي شکل خطوط پوستی تأثیري نمیها و جراحات پوست سرانگشتان، در صورتی که سطحی باشند

 .گردند مانند سابق در محل ظاهر می

هاي الیه زیرین پوست که در به وجود آوردن خطوط پوستی نقش مؤثري  پاپیاشند وها عمقی ب هاي ناشی از جراحات یا سوختگی

هاي پوست دست متفاوت می ببینند، معموالً محل زخم پس از بهبودي با سایر قسمت

 .شوند پوستی دیگر مانند سابق بازسازي و ظاهر نمی

سفلیس عصبی"بیماري ولی. تأثیر هستند اي پوستی روي خطوط پوستی بی

و شدن سفت باعث که است پیشرونده و نادر بیماري یک 

پسوریازیس لغت ریشۀ( 2"سپوریازیسپ"و) .شود می)  کنند می ایجاد بدن

پالکهاي با نبوده دار خارش لزوماً که است پوستی شایع بیماري 

با مشکل مواجه مینگاري این قبیل اشخاص را تأثیر سوء دائمی بر خطوط پوستی دارند که انگشت

مواد شیمیایی سوزاننده ي یا تماس مستقیم دست باکار برخی مشاغل همچون بنایی و سیمان

در صورت خودداري این قبیل افراد از کارهاي مذکور و معالجات. شود نگاري می

 .گردند به حالت اول بر میه وگلیسرین یا روغن زیتون، خطوط برجسته ترمیم شد

وجود داشته، به مراتب بیشتر از تعداد خطوطی است که در دوران کهولت در متر تعداد خطوطی که در دوران کودکی مثالً در طول یک سانتی

 .تواند به تعیین سن صاحب اثر انگشت کمک کند این مسئله می

ها رابطه معناداري وجود دارد یا خیر، مطالعاتی انجام شده، ولی هنوز نتیجه  آنبین گروه خونی افراد و شکل نقوش سرانگشت

  .در جهت رد یا اثبات موضوع به دست نیامده است

هاي اصلی خطوط سرانگشتان

هاي به جاي مانده انجام می که از تماس برجستگینگاري، از تجزیه و تحلیل شکل، نما و یا فرم کلی

[هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند]
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امروزه ثابت شده که شیارها و خطوط پوستی، عالوه بر سرانگشتان.1

گردد نیز می-تمام خطوط پوستی

ها و جراحات پوست سرانگشتان، در صورتی که سطحی باشند سوختگی.2

مانند سابق در محل ظاهر میمذکور بدون تغییر و

هاي ناشی از جراحات یا سوختگی چنانچه آسیب.3

ببینند، معموالً محل زخم پس از بهبودي با سایر قسمتدارند آسیب

پوستی دیگر مانند سابق بازسازي و ظاهر نمی

اي پوستی روي خطوط پوستی بیه برخی ازبیماري.4

 اسکلرودرمی( 1"اسکلرودرمی"

بدن براي گاهی تکیه و چارچوب

 یک بیماري این. است خارش

تأثیر سوء دائمی بر خطوط پوستی دارند که انگشت ) .شود می

برخی مشاغل همچون بنایی و سیمان.5

نگاري می انگشتمشکل در امر

گلیسرین یا روغن زیتون، خطوط برجسته ترمیم شد

تعداد خطوطی که در دوران کودکی مثالً در طول یک سانتی.6

این مسئله می. طولی وجود داردهمان واحد

بین گروه خونی افراد و شکل نقوش سرانگشت در مورد این سؤال که

در جهت رد یا اثبات موضوع به دست نیامده استمشخصی

هاي اصلی خطوط سرانگشتان طرح

نگاري، از تجزیه و تحلیل شکل، نما و یا فرم کلی تفسیر طرح انگشت

  .شود را شامل می "ها ورل"و  "ها لوپ"
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کنند  شود برخورد می به هسته کشیده مییابند، به خط فرضی که از دلتا

. شوند خط یا خطوط از آن وارد شده، ختم میکنند و به همان طرف دیگر که

انحناء یا خمیدگی کافی به عقب رفته و ادامه آن نیز به 

تا نقطه خط فرضی کشیده شده باشد؛همچنین یک دلتا و 

. شوند تقسیم می) زبرین(و رادیان ) زیرین(ها به نوع اولنار 

اما. یابند ها در جهت انگشتان کوچک جریان می ها لوپ

ها به سمت انگشتان شست جریان پیدا ها لوپ هایی هستند که در آن

هاي  ها یا مارپیچ دایرهها خطوط برجسته به صورت

هاي  ورلها به انواع  ورل. شوند میمتحدالمرکز و یا اشکال هندسی دیگري شبیه این اشکال دیده

ورل . شوند تقسیم می) عرضه(اَکسیدنتال هاي دوتایی و

دهند و  است که مجموعاً مدار کاملی را تشکیل می

رضی چنانچه یک خط ف. اي باشد اي از اشکال دایره

حداقل با یکی از خطوط برجسته داخل طرح تماس یابد و آن را قطع 

مرکزي نیز از یک یا چند برجستگی دورانی با یک مانع که با خط درونی 

در بین دو . کند، تشکیل شده است درجه ایجاد می 190

اما لوپ. کند فرضی با برجستگی دورانی در داخل طرح، تماسی نداشته یا آن را قطع نمی

ها و دو دلتا تشکیل دوتایی از ترکیب دو لوپ مجزا با دو مجموعه مشخص و مجزا از نشانه

 چند نوع طرحنیز طرحی است با دو یا چند دلتا و تلفیقی از دو یا

معمول و غریبی را هم هاي غیر بندي طرح عالوه بر این، این طبقه

 .گیرد در بر میها قرار نگیرند بندي که ممکن است در هیچ کدام از تعاریف و دسته

:منبع

 اینترنت-
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اي 

هاي

هاي اثرانگشت، از 

یک خیز 

پیچش 

تند رو به باال و بدون پیچش یا 

. یابد

هاي 

ساده هستند با این تفاوت که 

که (

) از مرکز تقریبی طرح است

دهند یا 

در 

هسته، خیز تندي را تشکیل 

که با داشتن دو 

شبیه 

شوند ولی فاقد یکی دیگر از 

. 

نوعی طرح اثر انگشت 

هستند که در آن یک یا چند

برجستگی، وارد دو طرف اثر 

یابند، به خط فرضی که از دلتا میشوند، دوباره انحناء  می

کنند و به همان طرف دیگر که و یا از آن گذر می

انحناء یا خمیدگی کافی به عقب رفته و ادامه آن نیز به باید با: ها سه ویژگی اصلی دارند لوپ

تا نقطه خط فرضی کشیده شده باشد؛همچنین یک دلتا و ) انشعاباي در اولین نقطه(سمت دلتا 

ها به نوع اولنار  لوپ. باشدحداقل یک برجستگی داشته

ها لوپ هایی هستند که درآن اولنار طرحهاي لوپ

هایی هستند که در آن دیان طرحهاي را لوپ

 .کنند می

ها خطوط برجسته به صورت هایی هستند که در آن طرح :ها ورل.3

متحدالمرکز و یا اشکال هندسی دیگري شبیه این اشکال دیده

هاي دوتایی و اي مرکزي، لوپ هاي کیسه ساده، لوپ

ساده داراي دو دلتا و حداقل یک خط برجسته

اي از اشکال دایره گونهشکل آن ممکن است مارپیچی، بیضی یا

حداقل با یکی از خطوط برجسته داخل طرح تماس یابد و آن را قطع بین دو دلتا رسم شود، باید

مرکزي نیز از یک یا چند برجستگی دورانی با یک مانع که با خط درونی اي لوپ کیسه. کند

190از دو دلتا، یک زاویه جریان خطوط مرکب

فرضی با برجستگی دورانی در داخل طرح، تماسی نداشته یا آن را قطع نمیلتا خطد

دوتایی از ترکیب دو لوپ مجزا با دو مجموعه مشخص و مجزا از نشانه

نیز طرحی است با دو یا چند دلتا و تلفیقی از دو یا) عرضی(ورل اکسیدنتال . شود می

عالوه بر این، این طبقه. مختلف به استثناي آرك ساده

که ممکن است در هیچ کدام از تعاریف و دسته

[هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند]
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اي  به دو نوع ساده و خیمه :ها آرك.1

هاي در آرك. شوند تقسیم می

هاي اثرانگشت، از  ساده برجستگی

یک خیز سویی به سوي دیگر، با 

پیچش یا موجی در مرکز، بدون

تند رو به باال و بدون پیچش یا 

یابد زاویه رو به عقب جریان می

هاي  اي نیز آرك خیمههاي آرك

ساده هستند با این تفاوت که 

که (هاي داخل هسته  برجستگی

از مرکز تقریبی طرح استعبارت

دهند یا  تشکیل یک زاویه را می

جستگیکه با یک یا دو بر این

هسته، خیز تندي را تشکیل 

که با داشتن دو  دهند یا این می

شبیه ویژگی اصلی به طرح لوپ

شوند ولی فاقد یکی دیگر از  می

 .هاي اصلی لوپ هستند ویژگی

نوعی طرح اثر انگشت  :ها لوپ.2

هستند که در آن یک یا چند

برجستگی، وارد دو طرف اثر 
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سخنگوي کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس با بیان 

اینکه وزارت کشور مکلف شد کارت هوشمند ملی چند 

کمیسیون تلفیق وزارت : منظوره را تهیه کند، افزود

کشور باید این کارت را هر چه سریعتر براي ارائه 

 .خدمات اداري طراحی و عملی کند

صدور کارت ملی هوشمند سالمت تا دو ماه دیگر در سراسر کشور آغاز می شود

نفر از مدیران کل بیمه  30مشهد برگزار می شود و 

 .استان هاي کشور در آن حضور دارند 

 

  
این نشست با هدف اصالح الگوي مصرف در نظام 

سالمت ، بررسی راه کارهاي خدمات غیرحضوري و 

آیین نامه ها ، ارائه مطالعات کاربردي و ارزیابی نظام 

پرداخت در مرکز گسترش بهداشت و درمان خراسان 

 . رضوي برگزار شده است

 کارت هوشمند مجهز می شوند

 .مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از تجهیز پارکینگ هاي حاشیه اي و غیر حاشیه اي شهر مشهد به کارت هوشمند خبر داد

براي بهبود روند اجراي پروژه : کرد مداري است، تاکید

هوشمند سازي پارکینگ هاي شهري مشهد، نظارت 

کامل همراه 

با تشویق و 

تذکر  حیاناًا

به پارکبانان 

را در دستور 

 .کار داریم

تیرماه 1389]
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نجمپتوزیع کارت هوشمند ملی تا پایان برنامه 

سازمان ثبت احوال کشور موظف شد تا : سخنگوي کمیسیون تلفیق برنامه پنجم گفت

 .کارت هوشمند ملی چندمنظوره را طراحی و توزیع آن را هرچه سریعتر آغاز کند

مکلف شده تا دولت : محمد مهدي مفتح با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس گفت

پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیک را تهیه کند به نحوي که تا پایان برنامه پنجم خدمات 

.دولتی از طریق سامانه الکترونیکی قابل ارائه باشد

احوال بر استفاده هر چه بیشتر از   همزمان با رویکرد ثبت 88

سال، ارائه خدمات از طریق درگاه  15نوین جدید دستورالعمل صدور مکانیزه شناسنامه باالي 

هاي سجلی  الکترونیک، ثبت مکانیزه فوت، دستورالعمل انتخاب و چگونگی تغییر نام، رسیدگی به مغایرت

 .تهاي مربوطه تصویب کرده اس هاي فرعی رسیدگی و همراه با نمونه

صدور کارت ملی هوشمند سالمت تا دو ماه دیگر در سراسر کشور آغاز می شود

مدیرعامل سازمان 

بیمه خدمات درمانی 

کشور در سی و هفتمین 

نشست مدیران کل 

سازمان بیمه خدمات 

درمانی استان هاي کشور 

این طرح هم اینک به صورت 

آزمایشی در استان قم در حال اجراست تا با آماده 

شدن زیر ساخت هاي الکترونیکی در سراسر کشور 

پس از مرحله : حافظی افزود  رحمت اهللا .توسعه یابد

نخست اجراي این طرح یعنی صدور کارت هوشمند 

سالمت ، در مرحله دوم ، مردم می توانند با این 

کارت به پزشک مراجعه کنند که در این صورت 

استفاده از دفترچه خدمات درمانی دیگران ، امکان 

 . پذیر نخواهد بود

 

ه سی و هفتمین نشست مدیران کل سازمان بیم 

خدمات درمانی استان هاي کشور به مدت دو روز در 

کارت هوشمند مجهز می شوندپارکینگ هاي شهر مشهد به 

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از تجهیز پارکینگ هاي حاشیه اي و غیر حاشیه اي شهر مشهد به کارت هوشمند خبر داد

در : سید مهدي امامی میبدي در همایش باز آموزي سیستم مشتري مداري مشهد مقدس گفت

که جایگزین سیستم موبایل پارك می شود، پارکینگ هاي سطح شهر مشهد مجهز به 

وي با بیان اینکه در این طرح از تکنولوژي روز دنیا استفاده شده است، تصریح 

کرد، در سیستم جدید، پول حذف و کارت الکترونیکی جایگزین آن می شود که از این کارت عالوه بر 

 .نگ، در اتوبوس، تاکسی و قطار شهري مشهد هم می توان استفاده کرد

مشهد اولین شهر پیشگام در این زمینه است و این پروژه باید به عنوان پروژه اي 

شرفت این پروژه، مشتري وي با اشاره به این که از نکات مهم در پی

اخبار هفته

[هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند]
[شماره 24    شنبه بیست و ششم تیر
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توزیع کارت هوشمند ملی تا پایان برنامه 

سخنگوي کمیسیون تلفیق برنامه پنجم گفت

کارت هوشمند ملی چندمنظوره را طراحی و توزیع آن را هرچه سریعتر آغاز کند

محمد مهدي مفتح با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس گفت

پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیک را تهیه کند به نحوي که تا پایان برنامه پنجم خدمات 

دولتی از طریق سامانه الکترونیکی قابل ارائه باشد

88شوراي عالی ثبت احوال در سال 

نوین جدید دستورالعمل صدور مکانیزه شناسنامه باالي فناوري هاي 

الکترونیک، ثبت مکانیزه فوت، دستورالعمل انتخاب و چگونگی تغییر نام، رسیدگی به مغایرت

هاي فرعی رسیدگی و همراه با نمونه جلسه اصلی و کمیته 15طی 

صدور کارت ملی هوشمند سالمت تا دو ماه دیگر در سراسر کشور آغاز می شود

مدیرعامل سازمان         

بیمه خدمات درمانی 

کشور در سی و هفتمین 

نشست مدیران کل 

سازمان بیمه خدمات 

درمانی استان هاي کشور 

این طرح هم اینک به صورت : در مشهد گفت 

آزمایشی در استان قم در حال اجراست تا با آماده 

شدن زیر ساخت هاي الکترونیکی در سراسر کشور 

پارکینگ هاي شهر مشهد به 

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از تجهیز پارکینگ هاي حاشیه اي و غیر حاشیه اي شهر مشهد به کارت هوشمند خبر داد

سید مهدي امامی میبدي در همایش باز آموزي سیستم مشتري مداري مشهد مقدس گفت

که جایگزین سیستم موبایل پارك می شود، پارکینگ هاي سطح شهر مشهد مجهز به سیستم جدیدي 

وي با بیان اینکه در این طرح از تکنولوژي روز دنیا استفاده شده است، تصریح . کارت هوشمند می شوند

کرد، در سیستم جدید، پول حذف و کارت الکترونیکی جایگزین آن می شود که از این کارت عالوه بر 

نگ، در اتوبوس، تاکسی و قطار شهري مشهد هم می توان استفاده کردپارکی

مشهد اولین شهر پیشگام در این زمینه است و این پروژه باید به عنوان پروژه اي : امامی افزود

وي با اشاره به این که از نکات مهم در پی. نمونه در سطح کشور معرفی شود



[هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند]
[شماره 24    شنبه بیست و ششم تیرماه 1389]

۱۱

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک 

 

 )قسمت بیست و سوم ( همراه با کارت ملی هوشمــــند 

ه صفحه اي از کتاب کارت ملی هوشمند که در فیلم پلیسی پخش شده از تلویزیون هم به اون پرداخته شده بود، اشاره کرد و از روي اون شروع بپدربزرگ عیناً به 

 :خوندن نمود

طبیعی از بیرون قابل این عضو بدن تنها ارگان داخلی بدن می باشد که بطور . عنبیه نگاري ـ عنبیه بخش رنگی چشم است که در پشت قرینه قرار دارد-

ادعا می شود سامانه هاي . هر عنبیه داراي یک الگوي پیچیده منحصر بفرد است، بطوریکه عنبیه چپ و راست یک فرد کامالً متفاوت هستند. رویت است

ساختار عنبیه . غیر ممکن است عنبیه نگاري خطا ناپذیر هستند زیرا کپی برداري مصنوعی از عنبیه بخاطر ویژگی ها و تعداد خصوصیات قابل سنجش آن

ایده استفاده از عنبیه  ،یک متخصص چشم و انتالمولوژیست بنام فرانک بارچ 1936در سال . هنگامی که انسان به هشت ماهگی میرسد کامل می گردد

سال طول کشید تا این ایده به  60اریم، اما بسیاري از ما کاربرد دوربین هاي عنبیه نگاري را در فیلم هاي تخیلی بیاد د. جهت تعیین هویت را مطرح نمود

.پیوستواقعیت 

 :این ایده ي استفاده از عنبیه در چه سالی و توسط چه کسانی به ثبت رسید؟ این سئوالی بود که پیرمرد مطرح کرد و من در پاسخ 

با همکاري یکی از اساتید دانشگاه هاروارد بنام  1989در سال  آنها. به ثبت رساندند 1987ایده استفاده از عنبیه رو در سال  ،لئوناردو فلوم و آران سفیر-

الگوریتم ها بعدها  پروفسور جان داکمان که قبالً الگوریتم هاي تشخیص عنبیه را به ثبت رسانده بود ساختن اولین سامانه عنبیه نگاري را آغاز کردند که این

. فروخته شد Iradianبه شرکت 

 :مزایا شامل      

 .ت بسیار باال ـ قابلیت اطمینان در تعیین هویت به اندازه تائید هویت ـ ثبات خصوصیات عنبیه در طول زندگیسطح امنی

 : معایب شامل

 .ـ نیاز به سامانه هاي اخذ تصویر بسیار دقیق ـ عدم راحتی بعضی کاربران FTEو  FRRدریافت تصاویر نیازمند آموزش و توجه کامل است ـ نرخ باالي 

     بر خالف سامانه چهره نگاري که می توانست از. عنبیه نگاري از یک دوربین ثبت تصویر و یک نرم افزار پردازش یا محلی تشکیل می شودسامانه 

تا  700غالباً از دوربین هاي مادون قرمز . دوربین هاي معمولی عکس برداري استفاده کند، این سامانه نیازمند دوربین هاي مخصوص مادون قرمز می باشد

این دوربین ها بصورت . جهت تصویر برداري از عنبیه استفاده می شود) که طبق نظر آکادمی انتالمولوژي آمریکا بدون خطر می باشد ( نانومتري  900

البته اخیراً . ( رومیزي یا دوربین هاي حرفه اي عنبیه نگاري جهت ترکیب با سامانه هاي کنترل دسترسی فیزیکی یا کیوسک هاي مختلف ساخته شده اند

 . )روشهاي نوري نیز توسعه یافته اند که ماهیت غیر تهاجمی دارند و کاربرد ساده تري دارند

عملکرد نرم افزار این سامانه به چه شکلیه؟-

آن متصل است قرار گیرد یا  نرم افزار این سامانه موتور پردازش و مقایسه تصویر و بانک اطالعاتی اختصاصی آن می تواند روي رایانه محلی که دوربین به-

.می تواند بین یک رایانه محلی و یک رایانه مرکزي بسط یابد

.پس پوشش خوبی هم داره. چه خوب-

.به قول شما کارت ملی هوشمند حرف نداره. آره، اینطوري هیچ مجرمی از دست قانون در امان نیست-

.خودش کردههمین ویژگی هاي خاصش به زبون شما جوونا توپش منو دیوونه ي -

 .خنده اي از ته دل، اختتام بحث شیرینی بود که پدربزرگ من رو با اون پیوند زد

 .. . ادامه دارد                                                                                                                                                             

 نیره السادات حصاري                                                                                                                                                           


