
1389 ماهمرداد16 شنبه  27شماره 

     
  

  :در این شماره می خوانید

سند چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند

  )بخش نهم( 

  تجربه کشورهاي دیگر، کره جنوبی 

  )پایانی بخش( 

 الکترونیکدولت  

  )دومبخش ( 

اخبار هفته  

  همراه با کارت ملی هوشمند

  )قسمت بیست و ششم( 

٠

     

در این شماره می خوانید

سند چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند

 تجربه کشورهاي دیگر، کره جنوبی





شماره 27 شنبه 16 مرداد ماه  1389

معاونت آمار و انفورماتیک

)9(پیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند 

حداقل نمودن جعل هویت

طبیعتا استفاده از عناصر بیومتریکی نظیر اثرانگشت و عکس بصورت دیجیتالی، امکان چک 

به نحوي که امکان جعل هویت . کردن این اطالعات منحصربفرد را در پس زمینه می دهد

 یتی،اطالعات هو یافتکه در هنگام ثبت نام عالوه بر در

 ینا. شود یاخذ م یزثبت نام شونده شامل عکس و اثرانگشت او ن

 Automatic Fingerprint یرنظ یومتریکخودکار ب

 یقدق يها با روش ها یستمس ینا. شود یارسال م

اقدام به ثبت نام  یگريد یتفرد با هو ینا هیکپرداخته در صورت

 یلدل ینامکان آن وجود ندارد و به هم یفعل یطکه در شرا

  .باشد 

کارت هم مورد  تحویلکه در زمان  برداريبهره  یا

اثرانگشت خود  بیومتریک توزیع،که افراد با حضور در مراکز 

 ایشانکه در زمان ثبت نام از  ایشان اولیه بیومتریک

امر سبب خواهد شد که کارت  این. شود میقرار دارد، چک 

.دهد می افزایشرا  توزیع امنیت

سبب  یل،طبیعتا افزایش امنیت به همراه جلوگیري از جعل هویت در زمان ثبت نام افراد و تحو

ه بر همین امر عالو. هاي ارائه دهنده خدمات در کشور می گردد

جلوگیري از تخریب، منافع اقتصادي فراوانی را براي کشور به همراه خواهد داشت که تا حد 

از صرف  جلوگیري یعنیامر  همین. زیادي پروژه را به لحاظ صرفه اقتصادي توجیه می نماید

 چنینکه  هاییاز مکان  بسیاريکننده پروژه در  توجیه
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طبیعتا استفاده از عناصر بیومتریکی نظیر اثرانگشت و عکس بصورت دیجیتالی، امکان چک 

کردن این اطالعات منحصربفرد را در پس زمینه می دهد

که در هنگام ثبت نام عالوه بر در یمعن ینبه ا. ابدیبشدت کاهش می 

ثبت نام شونده شامل عکس و اثرانگشت او نفرد  یومتریکب عناصر

خودکار ب یصتشخ يها یستماطالعات به س

Identification System (AFIS) ارسال م

پرداخته در صورت یومتریکبه پردازش اطالعات ب

که در شرا يامر. دهد یم یصنموده باشد، تشخ

 یم یاددر کشور ز یجعل يها یتمتاسفانه هو

یانه تنها در زمان ثبت نام و  بیومتریکعنصر 

که افراد با حضور در مراکز  معنی اینبه . گیرد میقرار  استفاده

بیومتریککه با اطالعات  نحويدهند به  میرا ارائه 

قرار دارد، چک  ایشاناخذ شده و اکنون در کارت 

امنیت طبیعتاآن ارائه شود و  اصلیبه صاحب 

طبیعتا افزایش امنیت به همراه جلوگیري از جعل هویت در زمان ثبت نام افراد و تحو

هاي ارائه دهنده خدمات در کشور می گردد بهبود کارائی بسیاري از سیستم

جلوگیري از تخریب، منافع اقتصادي فراوانی را براي کشور به همراه خواهد داشت که تا حد 

زیادي پروژه را به لحاظ صرفه اقتصادي توجیه می نماید

توجیه هویت،در اثر جعل  اضافی هاي هزینه

  .را اجرا کرده اند بوده است هاییپروژه 

بهترین 

میهمانی خدا، 

شب هاي 

ماه

    رحمت و آمرزش و ماه خیر 

حلول ماه مبارك حلول ماه مبارك 

بر مسلمانان بر مسلمانان 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

سازمان ثبت احوال کشور

بهترین ماه مبارك رمضان،

میهمانی خدا، ماهماه ها،

شب هاي ماهماه خوبی ها،

ماهقدر، ماه دعا ونیایش ،

رحمت و آمرزش و ماه خیر 

  .و برکت است

حلول ماه مبارك حلول ماه مبارك 

بر مسلمانان بر مسلمانان   رمضانرمضان

    مبارکبادمبارکباد
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  ).اسالمى رهبرى( والیت و روزه 

  .گردند مساوى) فقیر و غنى( 

  .بیازماید را 

 و فقر آن واسطه به و بفهمند را تشنگى و گرسنگى

.است روزه بدنها 

. شروع نموده است ایرانیان هویتیو  سجلیو ثبت اطالعات 

 یزهانگ یناز مهمتر یکیدهد که  یصورت گرفته نشان م

 یشانا یتیهو یتاسنترثبت نام و د یستمارتقا س یاو  ي

است که نرخ  یهیشود و بد یگذشته استفاده م یات

چرا که در . است ضروريمورد  ایندر  نیز بیومتریک

 بانکی چنینوجود . کشور خواهد بود براي گرانبها بسیار

  .خواهد شد هویتاحراز  حتیو  تصدیق

. گیرد میرا  زیاديجان افراد  این نظیر موارديزلزله و 

در سازمان ثبت احوال کشور، امکان  ملی بیومتریک

پس از  حتیالزم بذکر است که اثرانگشت افراد . پذیرد

اثرانگشت و عکس  یعنیهمزمان  یومتریکوجود دو ب

  .بحران کشور خواهد بود یریتقدرت مد
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  روزهاھمیت 

 و حج زکات و و نماز بر است، استوار چیز پنج بر اسالم :فرمود

 ندار و دارا وسیله بدین تا کرده واجب را روزه خداوند :فرمود )

 خلق اخالص آن وسیله به تا کرد واجب را روزه خداوند:فرمود

گرسنگى درد تا اند شده امر روزه انجام به مردم :فرمود السالم 

  .بیابند را آخرت

 زکات و است زکاتى چیزى هر براى :فرمود آله و علیه اهللا صلى

  بروز رسانی و تکمیل اطالعات فعلی دیتاسنتر سازمان ثبت احوال

و ثبت اطالعات  دیتاسنتر اندازيرا در جهت راه  خوبی بسیاراقدام  پیش

صورت گرفته نشان م یقیمطالعات تطب. گردیدآغاز  کنونی ملیکارت  توزیعو  

يفارس، راه انداز یجحوزه خل يمختلف خصوصا کشورها يشورها

یاتبار از تجرب ینخواهد شد، لکن ا یرانیانهوشمند سبب ثبت نام مجدد ا

بیومتریک تکنولوژيتوجه به استفاده از . داشت یمرو خواه یشدر پ یش

بسیار داراییبوجود خواهد آمد که  ملیبصورت  نیز ایرانیان بیومتریک

تصدیقدر جهت  مهمی ربسیا زیرساخترا از سازمان ثبت احوال بوجود خواهد آورد و 

  افزایش قدرت کشوربراي مدیریت بحران

زلزله و  سیل، نظیر بالیاییساالنه . است خیزيکشور حادثه  طبیعی،

بیومتریکوجود بانک اطالعات . میرهاستدر مرگ و  مهمی بسیارعامل 

پذیردتواند توسط اثرانگشت افراد صورت  میامر  این. آورد می

وجود دو ب. گیردمورد استفاده قرار  شناسایی برايتواند  میماند و  می

قدرت مد یشامر افزا ینا ياز کاربردها یکیآورد و  یبوجود م یت
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فرمود )ع( باقر امام

)ع( صادق امام

فرمود) ع(امام علی 

 علیه رضا امام

آخرت بیچارگى

صلى خدا رسول

بروز رسانی و تکمیل اطالعات فعلی دیتاسنتر سازمان ثبت احوال -3- 2

پیشسازمان ثبت احوال کشور از چند سال 

 معرفیبصورت همزمان با  تقریبااقدام  این

شورهاکدر  یجیتالد یکارت مل یمعرف يها

هوشمند سبب ثبت نام مجدد ا یپروژه کارت مل. بوده است

یشرا نسبت به دفعه پ يکمتر یاربس يخطا

بیومتریکپروژه بانک اطالعات  این سایه

را از سازمان ثبت احوال بوجود خواهد آورد و  هویتامکان استعالم 

افزایش قدرت کشوربراي مدیریت بحران -4- 2

طبیعی، بالیاي حیثمتاسفانه کشور ما از 

عامل  نیز رانندگیتصادفات  اینعالوه بر 

می پدیدرا در مواقع بحران  هویت شناسایی

میبدن ثابت  تجزیه تا هنگام نیزمرگ افراد 

یتهو یریتمد يرا برا یخوب یاربس یرساختز

  

  

حدیث
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تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند کره جنوبی (بخش پایانی)

  هاي کاربري کارت ملی هوشمند حوزه - 5-1- 7

. این کاربردها به سه دسته تقسیم شده است. ظاهرا در فاز طراحی کاربردهاي مختلفی براي کارت ملی هوشمند کره دیده شده است

  .کاربردهاي اولیه، کاربردهاي بیشتر و ارائه خدمات پیوندي

  ):شناسایی آنالین و آفالین(کاربردهاي اولیه .1

شناسایی آنالین و آفالین کارت شناسایی  

داده درون چیپ (شناسایی دیجیتال + شناسایی بصري : شناسایی آفالین +PINبیومتریک و اثر انگشت ،(  

 گواهینامه دیجیتالشناسایی آنالین با استفاده از  

هاي عمومی مثل ادارات روستایی شناسایی براي صدور اسناد در سازمان  

صدور اسناد عمومی در وب سایت دولت الکترونیک: شناسایی دولت الکترونیک  

  )شناسایی در بخش خصوصی، خدمات رفاه اجتماعی(کاربردهاي بعدي .2

ابخانهبا استفاده از کارت شناسایی براي خدمات کت: کتابخانه  

اي سررسید بارگیري کشتی در مناطق جزیره  

شناسایی در هنگام راي گیري الکترونیکی  

رفاه اجتماعی/ خدمات بهداشتی  

 مثل متروي مجانی(خدمات تکمیلی براي معلولین و سالخوردگان(  

  :ارائه خدمات پیوندي.3

مه رانندگی، کارت مهاجرت، کارت ثبت اتباع پیوند خدمات در بخش عمومی، ارائه خدمات پیوندي به بخش عمومی مثل گواهینا

  خارجی و مانند آن

هاي بخش خصوصی کارت  هاي عمومی، به همراه برنامه پیوند خدمات در بخش عمومی و خصوصی، برنامه ارائه شده توسط سازمان

  بیمه سالمت، کارت پرداخت، کارت هدیه دهنده خونی و مانند آن

اعتباري، پرداخت و (دمات پیوندي با بخش خصوصی کارت حمل و نقل، کارت بانک پیوند خدمات در بخش خصوصی، ارائه خ

  و مانند آن) هاي دبیت کارت

  :یک تقسیم بندي موجود دیگر براي کارت ملی هوشمند کره به ترتیب زیر است

کارت شناسایی  

کارت بیمه
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کارت تامین اجتماعی

 دبیت(کارت حساب بدهی(

کارت دانش آموزي

گواهینامه رانندگی

کارت دسترسی

    مالحظات امنیتی دیجیتالی - 5-2- 7

طبیعتا، مدیریت پایگاه داده، انتقال . هاي و خود کارت است شود شامل زیرساخت مواردي که براي امنیت دیجیتالی در نظر گرفته می

سازي کارت ملی  قبل از ساخت و پیاده، اینترنت، امنیت و میان افزار مسایلی هستند که AFISداده، کارت شناسایی، سیستم 

  .هوشمند، باید مورد توجه باشند

عالوه بر موارد باال که اشاره . گردد امنیت خود کارت هم به فناوري سیستم عامل، صدور کارت، گوناگونی برنامه و موارد دیگر برمی

ت نام مجدد یک فرد در سیستم کارت ملی براي جلوگیري از ثب AFISشد، مسئله بیومتریک و زیرساخت کلید عمومی و همچنین 

  .هوشمند کره دیده شده است

:که براي کارت ملی هوشمند کره استفاده شده است به صورت زیر است HAFISمشخصات سیستم 

 میلیون فرد 35(فناوري شناسایی پیشرفته با تجربه در گسترش جستجو و تجمیع داده در ابعاد بزرگ(  

 سازگاري باال با دیگرAFIS هاي اتصال ها و سیستم  

چرخشی، صاف، ده انگشت، پوشیده(هاي داده اثر انگشت  گوناگونی قالب(  

 پشتیبانی ازS/W هاي قانونی هاي مختلف براي تجسس  

 استانداردهاي بین المللیANSI ،NIST  وFBI  

    اطالعات ذخیره شده - 5-3- 7

در واقع ساختار ). استاندارد گذرنامه الکترونیکی(اطالعات ذخیره شده روي کارت ملی هوشمند کره، طبق ساختار فایلی ایکائو است 

طبق استاندارد گذرنامه الکترونیکی در کارت ملی هوشمند کره دیده شده  EF.SODو  EF.COMهاي داده و  منطقی و گروه

  .اند در کارت دیده شده) اثر انگشت، عنبیه و صورت(کی نیز عالوه بر این، مشخصات بیومتری. است

  کارفرماي کارت ملی -6- 7

متصدي امور مدنی و داخلی در کره جنوبی شامل موسسه پلیس ملی و موسسه مدیریت اضطراري  1وزارت مدیریت و امنیت عمومی

قبل از بازسازي سال . کند ها را تقویت می به رقابتی بنگاهکند و ل این وزارتخانه خدمات تسهیالتی به شهروندان ارائه می. باشد ملی می

وزارت مدیریت و امنیت عمومی که معادل وزارت کشور است در . ، این وزارتخانه، وزارت مدیریت دولتی و امور داخلی نام داشت2008

  . سازي پروژه کارت ملی هوشمند در این کشور است کشور کره مسئول پیاده

                                                          
١ Ministry of Public Administration and Security: http://www.mopas.go.kr
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  ن فنی پروژهکارگزارا -7- 7

به عنوان مثال . سازي کنند ه هاي مختلف کارت ملی هوشمند کره را پیاد هاي مختلفی در کره وجود دارند که قادرند بخش شرکت

هاي مختلفی نیز وجود دارند که راه  شرکت. در زمینه تولید چیپ نام برد 2و شرکت هاینکس سمیکون 1توان از شرکت سامسونگ می

  :هاي زیر اشاره کرد توان به شرکت از این میان می. حل کارت هوشمند شامل سیستم عامل و برنامه کاربردي ارائه کرده اند

HiSmarttech
SCT
SCL
KEBT
 و غیره...

این موسسه یک . باشد کارت می VMدرگیر کار چیپ، سیستم عامل و تاسیس شده است  1976که در سال   ETRI3موسسه 

هاي مختلفی که این موسسه به عهده دارد عبارتست از ساخت و انتشار  نقش. سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی وابسته به دولت است

هاي فناوري اطالعات و  در زمینه هاي فناوري اطالعات، تحقیقات در استانداردسازي و امنیت اطالعات فنی فناوري دانش در زمینه

هاي پیشرفته امنیت اطالعات براي حداقل کردن اثرات جانبی اطالعاتی  اما وظایف این موسسه شامل تحقیق و توسعه فناوري. غیره

  .شود هاي اطالعاتی، کمک به انتقال فناوري امنیتی توسعه یافته به کره می حمله به سیستم

  :ارتند ازهاي تحقیق این موسسه عب حوزه

هاي امنیتی  سیستمNext Generation

 فناوري امنیتی اطالعاتXML  

الگوریتم کریپتوگرافی  

تصدیق هویت مبتنی بر کلید عمومی  

بیومتریک  

 امنیت اطالعاتWireless LAN

 کارت هوشمند وUSIM Chipset  

 فناوري امنیت اطالعاتEnd-to-end packet

استاندارد کردن پرداخت الکترونیک

                                                          

١ Samsung Electronic Co
٢ Hynix semicon Co
٣ Electronics and Telecommunication Research Institute (ETRI)

  :منبع

  مستندات مشاورین پروژه
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  نمادهاي مورد استفاده در دولت الکترونیک

  

  .ها و افراد را با یکدیگر مرتبط سازد نمادهاي دولت الکترونیک نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند بخش

1.G2C GOVERNMENT TO CITIZEN )ترین نوع کاربرد دولت  ترین و گسترده  مهم): تعامل میان دولت و شهروندان

هاي دولتی و ارائه  این رابطه شامل اخذ اطالعات از سوي شهروندان از سازمان. الکترونیک، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است

  .خدماتی از سوي دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است

2.GOVERNMENT TO G2G GOVERNMENT )هایی که در  در این نوع رابطه، سازمان): هاي دولتی تعامل میان سازمان

هاي موجود به این اطالعات دسترسی یافته و خدمات خود را سریع تر به  توانند از طریق شبکه ند، میهاي مختلف به اطالعات نیاز دار زمینه

  . شهروندان ارائه کنند

3.BUSINESS G2B GOVERNMENT TO )اي  این نوع رابطه، اولین رابطه): هاي دولتی و بخش خصوصی تعامل میان سازمان

ت مالیات، اخذ آمار و اطالعات ، ارائه تسهیالت و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي این بود که توسعه پیدا کرد که در این راستا پرداخ

  . دهد نوع تعامل را شکل می

4.G2E GOVERNMENT TO EMPLOYEES  )اطالعات پرسنلی کارکنان، دریافت خدمات ): تعامل میان دولت و کارمندان دولت

  . ي دولتی و کارکنان دولت در این چارچوب قرار می گیرندها پرسنلی و سایر اطالعات قابل مبادله میان سازمان

شود و در واقع این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل  هاي اصلی دولت الکترونیک تلقی می این چهار نوع کاربرد، ستون

  . دهد می

  )بخش دوم( دولت الکترونیکدولت الکترونیک

  فرشاد مقیمان : گرد آورنده
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  استراتژي استقرار دولت الکترونیک

بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقا در پی دست یافتن به چه . اولین گام در تدوین استراتژي دولت الکترونیک تعریف آن است 

هاي باالیی براي ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزاي  دولت الکترونیک ظرفیت. چیزي هستند

هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژي دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو . ن دولت داردمختلف درو

این استراتژي از این لحاظ حائز اهمیت . پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژي اقدام شود. نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند

اي که در راستاي دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت  ها را به گونه هاي عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه هاست که برنام

  این استراتژي باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد؛. هاي اولیه حرکت را تعیین می سازد کرده و همچنین گام

 تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدي آن  

 تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک  

ترسیم چشم اندازي که به سادگی قابل درك باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد.  

 تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیري باشند  

 اي که میزان آمادگی سازمانی براي استقرار دولت  هاي الزم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک تعریف شیوه خط مشیتعیین

  الکترونیک را تعیین کند 

 تعریف فرآیند و مراحل استقرار دولت الکترونیک  

  داري خوب  مفهوم حکومت

اند که هر یک بیانگر بخشی  ردهداري خوب ارائه ک ، تعاریف متعددي از حکومت هاي خود مختلف براساس نوع نگرش و نگرانی  ها و افراد سازمان

  . داري ضروري باشد قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت. این مفهوم است از

به اداره امور عمومی می پردازند، منابع عمومی را داري عبارت است از فرآیندي که به واسطه آن موسسات دولتی  براساس تعریفی کالن، حکومت

داري عبارت است از شیوه به کارگیري قدرت در مدیریت  کنند  و بنا به تعبیري دیگر حکومت مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می

ه پیوند می یابد و بخش عمومی و خصوصی را داري مستقیما با مدیریت فرآیند توسع در تعریف اخیر حکومت. توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور

داري فرآیندي است که  به زعم آنان حکومت. اند داري ارائه کرده برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تري از حکومت. به طور توام دربر می گیرد

داري صرفا شامل  طبق این دیدگاه، حکومت .کنیم از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتال به جامعه را حل کرده و نیازهاي جامعه را برطرف می

ها و فرآیندهایی که به نوعی در امر  ها، رویه هاي جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروه دولت نمی

داري،  ه و درك عمومی از مفهوم حکومتبا عنایت به تعاریف پیش گفت. شود برنامه ریزي، مدیریت و تصمیم گیري دخیل هستند را نیز شامل می

براساس یکی از تعاریف ارائه شده، . کند داري تاکید می ، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داري خوب می توان گفت که حکومت
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این تعریف،  در. اي عاري از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود داري خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه حکومت

با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددي . اي منصفانه مورد توجه قرار گرفته است داري خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه حکومت

هاي عمومی در  داري خوب عبارت است از؛ فرآیند تدوین و اجراي خط مشی داري خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت که از حکومت

هاي جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به  هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان نهزمی

  . اي که ضمن برآوردن نیازهاي اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود گونه

داري خوب به قدري نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر در نهایت به  ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت

مه اي است براي حصول اطمینان از اینکه ه دولت الکترونیک شیوه. داري بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است حکومت

این . اي یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد شهروندان به گونه

توانند در باره نوع  کند که می داري، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل می شکل جدید ازحکومت

داري خوب فراهم  هاي حکومت اي را براي عینیت یافتن آرمان دولت الکترونیک امکانات گسترده. که به آن نیاز دارند اظهارنظر کنند خدماتی

هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی به بهبود فرآیندهاي ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به  کند و با به کارگیري فناوري می

سخگوترشدن ماموران دولتی، شفاف شدن اطالعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش تر شهروندان و شهروندان، پا

.... هاي برابر افراد براي دسترسی به اطالعات و اعضاي جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیري عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت

داري خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندي همچون دولت  چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت ها کند و حکومت کمک شایانی می

  .الکترونیک مسلح باشند

  

  

  

  

  :منبع         

  ـ اینترنت
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کارت هوشمند به صورت کامل 

           جایگزین دفترچه کار 

  می شود رانندگان 

  

  

  

  

   جاري نشان  چهار ماهه اول سال  آمار

درصد بارنامه ها در بخش بار و  90دهد بیش از می 

درصد صورت وضعیت ها در بخش مسافربري به  75

صورت الکترونیکی و از طریق استفاده از کارت 

علیرضا مجرد مدیر کل   .هوشمند صادرشده است

سیستان و   حمل و نقل و پایانه هاي استان

محاسن   از جمله: لوچستان با اعالم این خبر افزودب

  تفاده از کارت هوشمند در صدور صورت وضعیتاس

و بارنامه درج مشخصات راننده و خودرو به صورت 

الکترونیکی، تسریع در کار رانندگان، شناسایی سریع 

رانندگان و ناوگان در صورت تخلف، تمدید و 

    تعویض در سراسر کشور و جلوگیري از جعل یا 

: ر داشتمجرد در ادامه اظها .استفاده می باشد ءسو

تمامی شرکتهاي حمل و نقل استان مجهز به 

دستگاه کارت خوان گردیده و با ایجاد زیرساختهاي 

الزم در پاسگاه هاي پلیس راه کارت هوشمند به 

صورت کامل جایگزین دفترچه کار رانندگان خواهد 

      شد و رانندگان بدون داشتن کارت هوشمند 

وي  .نمایند نمی توانند در بخش حمل و نقل فعالیت

همچنین کارت هوشمند رانندگان را شامل 

مشخصات کامل رانندگان و میزان و نوع آموزش 

هاي گذرانده شده توسط راننده بوده و در آینده 

نزدیک میزان بار و مسافر جابجا شده و مبدا 

بارگیري و مقصد در طول فعالیت این قشر را شامل 

.خواهد شد
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ساخت کارت هوشمند اوراق 

یک مبتکر ایرانی موفق به ساخت 

و کارت 

هوشمند گواهی سپرده با قابلیت پرداخت 

احمد رحمانی، مبتکر این طرح با 

با توجه به این که 

انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي 

یکی از ابزارهاي کنترل نقدینگی در جامعه 

است، به کارگیري اوراق گواهی سپرده مدت 

) عام و خاص

جدیدترین راه براي جبران کمبود نقدینگی 

بانک هاست؛ زیرا با انتشار این اوراق، 

هاي زیادي از خارج به سمت کشور 

هاي عمرانی کشور 

تسریع می شود، همچنین ارائه اوراق مشارکت 

ترین فن 

آوري روز دنیا در قالب کارت هوشمند براي 

دنیاي مالی و بانکی ایران به خصوص در 

امروزه تمامی اوراق 

مشارکت به صورت کاغذي و فیزیکی موجود 

است که سرقت و استفاده از آنها بسیار راحت 

می باشد ولی کارت هوشمند اوراق مشارکت 

مانند کارت هاي الکترونیکی است که اوراق به 

صورت کارتی به هر فرد تعلق و هر ماه سود 

این کارت ها شامل : رحمانی ادامه داد

شیارهاي مغناطیس، تراشه هوشمند و تراشه سیم کارت 

مخابرات براي تولید رمز یکبار  GSMمتصل به شبکه 

  .است SMSمصرف از طریق کانال 

با استفاده از این : این مبتکر اظهار داشت

کارت ها پس از اعالم بانک مرکزي براي فروش اوراق 

ن اعتبار، سود و دوره حیات اوراق مورد مشارکت و تعیی

نظر و یا اعالن ارائه فروش انواع گواهی سپرده از طرف 

بانک عامل، به جاي تهیه اوراق کاغذي آن هم در اندازه 

و حجم انبوه، کارت هوشمند مشارکت و کارت هوشمند 

سپرده براي آن دوره زمانی خاص صادر و براي فروش 

  .می شودبه شعب تحویل و شارژ مالی 

این کارت ها نیز می تواند با نام و : وي گفت

تمام محاسبات براي ارائه سود، . یا بی نام صادر شوند

تاریخ انقضا و غیره در سیستم بانکی محاسبه شده و 

دارندگان کارت می تواند در هر دوره زمانی معین از 

طریق پایانه هاي کارت اقدام به دریافت و یا انتقال 

داشتن تراشه سیم کارت، امینت . جه کنندالکترونیکی و

کارت را افزایش می دهد؛ زیرا به دلیل شماره شناسه 

یکتاي سیم کارت، رمز تولید شده قطعا منحصر به فرد 

  .است

وي افزایش امنیت، سهولت و سرعت انجام 

معامالت، کاهش تردد به شعب بانک عامل براي دریافت 

ي انجام شده، یا پرداخت وجوه، امکان ردیابی خطاها

کاهش ریسک و خطر نگهداري و حمل و نقل اوراق 

مشارکت و گواهی سپرده، صرفه جویی در هزینه هاي 

نیروي انسانی و کاهش خطر انتقال آلودگی ها و عوامل 

بیماري زا در اثر مبادله و نگهداري اوراق مشارکت و 

گواهی سپرده را از مزایاي استفاده از این کارت هاي 

همچنین این وسیله هر ماه رمز : نست و گفتهوشمند دا

خود را از مرکز تغییر داده و از طریق پیام کوتاه به فرد 

  .منتقل شده تا سود بانکی خود را برداشت کند

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند
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ساخت کارت هوشمند اوراق 

مشارکت با قابلیت پرداخت 

  الکترونیک

  

  

  

  

  

یک مبتکر ایرانی موفق به ساخت 

و کارت کارت هوشمند اوراق مشارکت 

هوشمند گواهی سپرده با قابلیت پرداخت 

  .الکترونیک و رمز یکبار مصرف شد

احمد رحمانی، مبتکر این طرح با 

با توجه به این که : اعالم این مطلب گفت

انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي 

یکی از ابزارهاي کنترل نقدینگی در جامعه 

است، به کارگیري اوراق گواهی سپرده مدت 

عام و خاص(ار ویژه سرمایه گذاري د

جدیدترین راه براي جبران کمبود نقدینگی 

بانک هاست؛ زیرا با انتشار این اوراق، 

هاي زیادي از خارج به سمت کشور  سرمایه

هاي عمرانی کشور  روانه شده و اجراي پروژه

تسریع می شود، همچنین ارائه اوراق مشارکت 

ترین فن و گواهی سپرده همگام با پیشرفته 

آوري روز دنیا در قالب کارت هوشمند براي 

دنیاي مالی و بانکی ایران به خصوص در 

  .سطح بین الملل بسیار موثر است

امروزه تمامی اوراق : وي افزود

مشارکت به صورت کاغذي و فیزیکی موجود 

است که سرقت و استفاده از آنها بسیار راحت 

می باشد ولی کارت هوشمند اوراق مشارکت 

مانند کارت هاي الکترونیکی است که اوراق به 

صورت کارتی به هر فرد تعلق و هر ماه سود 

  .اوراق به حساب ریخته می شود
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سازمان ثبت احوال کشور

 

  )قسمت بیست و ششم (  دــــهمراه با کارت ملی هوشمن                                  

این بیومتریک بر اساس خصوصیات صداي کاربران : جدیدي بود که استاد آن را به این ترتیب توضیح داداین مطلب ) صوت نگاري(تشخیص صوت 

     استفاده  1:1عمل می کند، که در واقع یک تکنیک هایبریدي متشکل از خصوصیات فیزیولوژیکی و رفتاري روانی است و بیشتر در کاربردهاي 

استفاده از این فناوري بسیار . نی که در آن شناسایی از راه دور میسر می شود، بسیار مناسب استمی شود و کاربرد آن مخصوصا در سامانه هاي تلف

      تشخیص صوت گاهی با تشخیص صحبت که فناوري تشخیص و ترجمه گفتار شخص است اشتباه گرفته. آسان است و نیاز به آموزش زیادي ندارد

استاد این توضیحات رو با . ت به هیچ وجه جهت تعیین یا تایید هویت به کار گرفته نمی شودمی شود اما باید توجه کرد که فناوري تشخیص صحب

  :روي گشاده و در حالی که بیشترین مرکز توجه اش چهره پدربزرگ بود با لحنی عامرانه بیان کرد و در ادامه افزود

ست که از سخت افزار موجود دریافت سیگنال صوتی جهت امر تشخیص این سامانه شبیه سامانه هاي چهره نگاري ا: و اما اجزاء سامانه صوت نگاري

سامانه هاي تشخیص صوت اغلب جهت کار با . استفاده می نماید و اساس آن استفاده از نرم افزار ویژه تولید و مقایسه الگوي بیومتریکی می باشد

جهت دریافت داده از کاربر خواسته می شود جمالت . راه تنظیم می شودانواع مشخصی از ابزار دریافت از قبیل میکروفون ها، تلفن هاي ثابت یا هم

ثانیه باشد و کلمات کوتاه باعث کاهش  105تا  1مدت زمان اداي هر کلمه باید حدودا بین . بیان نماید) حاوي کلمات یا ترتیبی از اعداد(مشخصی را 

  .و هم چنین کاهش صحت تشخیص می گرددداده هاي الزم جهت تشخیص و کلمات طوالنی باعث افزایش محاسبات 

ویژگی : پدربزرگ همان طور که چشم از استاد برنمی داشت از استاد خواست که ویژگی هاي متمایز کننده ي صوت را توضیح دهد و او چنین گفت

بسیاري از این ویژگی ها براي گوش . دفناوري صوت نگاري مجموعه اي از کیفیت هاي آوایی را اندازه گیري می نمای: هاي متمایز کننده عبارتند از

عالوه بر فرکانس هاي اصلی صوت، متغیرهاي دیگري از قبیل بهره یا شدت، طیف زمان کوتاه صحبت، اسپکتوگرام .انسان قابل تمایز نمی باشد

  .هم در این الگوریتم ها سنجیده می شود... و) زمان - فرکانس -الگوي انرژي(

  :بود که من و پدربزرگ در مورد آن به بحث نشستیم و استاد و دوستم در مورد معایب آن مطلبیهم مزایاي صوت نگاري، این 

  :   مزایا    

 تلفن و (قابلیت استفاده از تجهیزات موجود(...

 کالمیتولید هم افزایی تشخیص صدا با شناسایی

 حتی بیش از انگشت نگاري(مقاوم در برابر فریب کاري(

ه عنوان یک مزاحم که در دیگر سامانه ها دیده می شودفقدان درك نامطلوب از سامانه ب.

  :معایب

تاثیر تجهیزات و نویز(Noise)محیط در صحت سامانه

 تصور عمومی مبنی بر پایین بودن صحت سامانه

 فقدان ثبات در کاربردهاي روزانهPC
حجم داده زیاد

       این جمله اي بود که دوستم با اشاره به . دلیلش هم وجود شاگرد خوبی چون این پیر فرزانست. استاد مطلب این جلسه اصال خسته کننده نبود

  : پدر بزرگ گفت و استاد هم در تایید حرف وي

  ...ن سیادگیري اون هم در این . من از محضر ایشون تملذ کردم. شاگرد نگو، بگو استاد

  : که حس شوخی قلقلکش می داد حرف استاد رو چون پسته ي کوري در پوسته اش پنهان کرد با این جملهپدر بزرگ 

...این بهار که بیاد تازه می شم چهارده. مگه من چند سالمه، سن سن می کنید-

  .که منم، شما پر پر سی سالهچهارده، پانزده ساله  - : و من هم با خنده چون پسته ي خندان

  ...ادامه دارد  .و فضاي درس چون پیچکی رفته تا باالي درخت علم در نسیم نشاط به رقص درآمد

  نیره السادات حصاري


