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فرانك فراهاني جم  /  گروه دانش

ــه نام كارت هاي  ــا از كارت هايي كه ب ــت در دني سال هاس
ــود، به عنوان كارت هاي  ــناخته مي ش ــايي هوشمند ش شناس
ــود. اخيرا نيز در كشور ما  ــايي بيومتريك استفاده مي ش شناس
ــدن كاربرد اين  خبرهايي درباره ايجاد زمينه اي براي فراگير ش
ــايي از سوي سازمان ثبت احوال شنيده  نوع كارت هاي شناس
شده است. كارت هاي سوخت نيز نوعي كارت هوشمند است. 
 RFID كارت هاي هوشمند در مقايسه با كارت هاي موسوم به
ــتفاده  ــايي اس كه در آنها از فركانس هاي راديويي براي شناس
مي شود، متفاوت بوده و از خواص منحصربه فردي برخوردارند. 
در اين كارت ها فضايي وجود دارد كه مي تواند عملياتي را روي 
ــه كارت سيستم عامل  خود كارت انجام دهد. يعني روي تراش
ــت. در عين حال كارت هاي هوشمند  كوچكي نصب شده اس

از اليه هاي امنيتي بسيار قوي برخوردار است كه دسترسي به 
ــازد. به همين علت هم  ــيار دشوار مي س محتواي كارت را بس
ــود اين كارت ها غير قابل هك شدن است. بنابراين  ادعا مي ش
ــمند به عنوان كارت  ــوان با اطمينان از كارت هاي هوش مي ت

شناسايي استفاده كرد.

 اين كارت ها هوشمند است
ــل يكي از  ــوروزي مديرعام ــدس حميد ن ــه گفته مهن ب
ــگاه  ــان در پارك علم و فناوري دانش ــركت هاي دانش بني ش
تهران و مجري طرح كارت هاي هوشمند در كشور، در طراحي 
ــاس مشخصات بيومتريك  ــمندي كه براس كارت هاي هوش
ــاوري عجيبي  ــخيص مي دهد، از فن ــراد هويت آنها را تش اف
ــتفاده نشده است. براي اين كه بتوانيد از اين كارت استفاده  اس
ــت روي كارت يك مشخصه امنيتي ريخته شود.  كنيد نياز اس
ــمند   ــترش كاربرد كارت هاي هوش با توجه به روند رو به گس
الزم است نسبت به تغيير و جايگزيني كارت هاي ملي كنوني 
ــود. در كارت هاي سوخت كه  ــمند اقدام ش با كارت هاي هوش
نوعي كارت هوشمند است فقط مي توانيد از انتخاب رمز براي 
كارت به عنوان يك مشخصه امنيتي استفاده كنيد و هر فردي 
ــما مطلع باشد مي تواند براحتي از  ــوخت ش كه از رمز كارت س

ــتفاده كند اما ما در طراحي اين نوع از كارت هاي  آن اس
هوشمند از مشخصات بيومتريك افراد يعني اثر انگشت، 
چهره و مشخصات عنبيه چشم به عنوان رمزهايي براي 

شناسايي و تشخيص هويت افراد استفاده كرده ايم.
ــمند مي گويد:  وي درباره عملكرد كارت هاي هوش
ــت كه براي كارت هاي  ــه ما انجام داده ايم اين اس آنچ
هوشمند يك اليه امنيتي بسيار قوي طراحي كرده ايم 
ــكل از سه اليه مختلف باشد.  كه خودش مي تواند متش
ــخت افزاري كارت هاي هوشمند در كشور  فناوري س
وجود دارد و بخش سخت افزاري كارت يعني كارت خام 

ــركت صاايران در كشور توليد مي شود. اما اين  از سوي ش
ــازي شده، روند  ــركت طراحي و پياده س فناوري كه در اين ش
شناسايي بيومتريك روي كارت هاي هوشمند بوده است. اين 
فناوري در نمايشگاه تخصصي تجهيزات اطالعاتي به نمايش 
ــن فناوري جديد  ــد كه مورد توجه قرار گرفت. اي ــته ش گذاش
ــت. بر اين اساس زماني كه براي فرد كارت صادر مي شود  اس
نمونه هاي بيومتريكي اختصاصي هر فرد نيز اخذ مي شود كه 
ــود. در حقيقت ما اين  ــته مي ش اين اطالعات روي كارت نوش
ــمند را نساخته ايم بلكه عملياتي كه ما انجام  كارت هاي هوش
داده ايم اين بوده است كه در بخشي از فضاي حافظه اين كارت 

اطالعاتي مانند اثر انگشت، تصوير چهره و تصوير عنبيه فرد 
را ثبت و ذخيره كرده ايم. البته ما روي حافظه كارت تصوير اين 
مشخصات را ذخيره نمي كنيم بلكه كد اختصاصي مربوط به 
ــود. در  هر يك از اين اطالعات روي اين كارت ها ثبت مي ش
ــور ما اين كار يعني ثبت همزمان اين سه داده بيومتريك  كش
ــتين بار روي كارت هاي هوشمند امكان پذير شده  براي نخس

است.

 سيستم هاي سنتي بايد كنار گذاشته شود
ــود.  ــتفاده مي ش ــمند اس در همه دنيا از كارت هاي هوش
ــورها از  ــر در مجموعه هاي بانكي همه كش ــه عبارت ديگ ب
ــود. اما در داخل كشور ما  ــمند استفاده مي ش كارت هاي هوش
ــنتي مانند  ــايي هويت افراد از روش هاي س هنوز براي شناس

امضا و تطبيق چهره افراد با كارت ملي استفاده مي شود.
ــمند براي  ــوروزي درباره لزوم طراحي كارت هاي هوش ن
ــمند  ــن هويت افراد مي گويد: جعل كارت هاي غيرهوش تعيي
ــت و نمي توان با اطمينان باال از روش هاي  ــاده اس ــيار س بس
ــتفاده كرد. در مبادي ورودي  ــايي افراد اس كنوني براي شناس
ــازمان، بانك،  براي كنترل هويت افراد در هر جايي اعم از س
ــركت يا موسسه اي و حتي در پاسپورت صرفا نحوه تطابق  ش

ــره فرد را با  ــرد متصدي بايد چه ــت كه ف ــه اين صورت اس ب
ــده در كارت شناسايي او تطبيق دهد. بنابراين  عكس ثبت ش
مي توان گفت هنوز هيچ سيستم دقيقي براي شناسايي هويت 
ــتم هاي سنتي  ــور ما وجود ندارد. ما هنوز به سيس افراد در كش
متكي هستيم. اين فناوري به نوعي انقالبي در زمينه تعيين و 
تشخيص هويت افراد است. اين فناوري بر اساس مشخصات 
ــخيص  ــده هويت او را تش بيومتريكي كه از خود فرد گرفته ش
مي دهد. اثر انگشت، چهره و عنبيه چشم از جمله مشخصاتي 
ــت. بنابراين استفاده از كارت هاي  است كه هميشه با شماس
ــمند براي شناسايي هيچ محدوديتي را براي افراد ايجاد  هوش
ــيار پايين و در حد صفر است. اين  نمي كند. درصد خطا نيز بس
ــتم هاي سنتي تشخيص،  ــتم مي تواند جايگزين سيس سيس
ــرعت عمل بااليي  ــود كه نه تنها س ــن و تائيد هويت ش تعيي
ــيار اندك است. در كشور  دارد بلكه احتمال خطاي آن هم بس
ــور، قوه  ــت. وزارت كش ــا نيز اخيرا اين نياز به وجود آمده اس م
قضاييه و سازمان ثبت احوال در راس آنها چند سالي است كه 
ــب براي استفاده از كارت هاي  به منظور ايجاد زمينه اي مناس
ــام داده اند. در اين نوع كارت هاي  ــك اقداماتي را انج بيومتري
ــمند كه هنوز ارائه نشده اثر انگشت و مشخصات چهره  هوش
ــود، اما كارت هاي هوشمندي كه ما طراحي  افراد ثبت مي ش

كرده ايم عالوه بر اين دو مشخصه بيومتريك، مشخصات 
عنبيه نيز ثبت مي شود كه در نتيجه از درجه امنيت بيشتري 

برخوردار است.
ــخ به اين پرسش كه آيا امكان  مجري اين طرح در پاس
ــود دارد اين طور  ــده در كارت وج ــر اطالعات ثبت ش تغيي
توضيح مي دهد: در اينجا مي توان دو دليل براي ايمن بودن 
ــت. اگر  ــاهد اس اين كارت ها ارائه كرد. يكي از آنها دليل ش
اين امكان وجود داشت از اين سيستم در اين سطح در دنيا 
استفاده نمي شد. تجربه كشورهاي پيشرو در اين زمينه باال 
ــن كارت ها را تائيد مي كند.  ــودن ضريب ايمني باالي اي ب
ــياري از مجموعه ها در سطح دنيا روش هاي سنتي  در بس
ــده است، چرا  ــته ش و حتي كارت هاي RFID كنار گذاش
ــت، اما هنوز از كارت هاي  كه اين روش ها ايمن نبوده اس
هوشمند به عنوان برترين فناوري براي تعيين هويت افراد 
ــود. امكان جعل اين كارت ها تقريبا وجود  ــتفاده مي ش اس
ندارد. بنابراين مي توان گفت سخت افزار اين كارت بسيار 
ايمن است. در حقيقت سيستم عاملي كه روي تراشه كارت 
ــده نيز بسيار قوي و پيشرفته است و اين اطمينان  پياده ش
ــما مي دهد كه هيچ راهي براي نفوذ به اين كارت  را به ش
وجود ندارد. اما اطالعاتي كه ما روي كارت ذخيره مي كنيم 
ــت. ما تصاوير را به كد تبديل مي كنيم  اطالعات خام نيس
ــردن اين اطالعات خبر ندارد.  ــچ كس از نحوه كد ك و هي
ما از سيستم هاي استاندارد كدگذاري استفاده نمي كنيم.  
ــت كه  ــبيه به يك ماتريس چندگانه اس مراحل كدگذاري ش
ــرض كنيد فردي بتواند به  ــت. ف حل آن تقريبا غيرممكن اس
ــي پيدا كند و كارت امن نباشد. اين فرد  اين اطالعات دسترس
ــخصه هايي  نمي تواند بفهمد اين اطالعات يا كدها به چه مش
مربوط است. عالوه بر اين هيچ راهي براي مهندسي معكوس 
ــته شود  اين فرآيند وجود ندارد. يعني اگر كد كارت هم شكس
اين روش كدگذاري دست فرد را مي بندد و امكان جعل و كپي 
اين كارت ها وجود ندارد. البته تاكنون هيچ گزارشي در ارتباط 
با دسترسي به مشخصات و اطالعات ثبت شده در كارت هاي 

هوشمند اعالم نشده است.

 حسگرها شما را شناسايي مي كنند
نوروزي درباره ويژگي هاي سيستم و تجهيزات الزم براي 
ــده مي گويد: اين  ــمند طراحي ش ــتفاده از كارت هاي هوش اس
تجهيزات پيچيده نيست و براي اين سيستم به يك حسگر اثر 
انگشت نياز داريم كه براحتي در دسترس است. سيستم ما هيچ 
ــتفاده از حسگرهاي مختلف ندارد. عالوه بر  محدوديتي در اس
ــگر عنبيه نياز داريم كه ما خودمان در اين شركت  اين يك حس
دوربين هاي اختصاصي براي تصويربرداري از عنبيه را طراحي 
و توليد كرده ايم. نرم افزار تشخيص چهره نيز به گونه اي طراحي 
شده است كه حتي مي تواند از يك وب كم هم براي تشخيص 
ــرفته و  ــتفاده كند و به دوربين هاي بزرگ، پيش چهره افراد اس
ــگرها در قالب يك مجموعه  ــت نيازي ندارد. اين حس گرانقيم
ــيار ساده در يك جعبه كوچك در كنار هم قرار مي گيرد كه  بس
ــيار اندك است. در اين سيستم در كنار حسگرها  هزينه آن بس
يك كامپيوتر كوچك صنعتي وجود دارد كه نرم افزار نصب شده 
ــات را خوانده با اطالعات دريافتي تطبيق  ــن اطالع روي آن اي

مي دهد. ما توانسته ايم فناوري را در كشور بومي سازي كنيم.

تالش پژوهشگران دانشگاه تهران براي تعيين هويت ديجيتالي نتيجه داد

تشخيص هويت 
به كمك كارت هاي هوشمند

ــد. در اين اتاق  ــاق بايگاني داري ــد يك ات ــور كني تص
ــده است. براي  فضاهايي براي بايگاني در نظر گرفته ش
ــده كه  ــه اين اتاق يك در ورودي در نظر گرفته ش ورود ب
ــت. آنچه تا اين جا در نظر  به امكانات حفاظتي مجهز اس
گرفته ايم مشابه امكانات يك كارت خام هوشمند است. 
ــه كرده ايم. به اين  ــا تجهيزاتي را به آن اضاف ــا در اينج م
ــه در ورودي اتاق بايگاني  ــما ب ترتيب پيش از اين كه ش
ــور قطعي انجام  ــما به ط ــيد ابتدا بايد تائيد هويت ش برس
شود. يعني بايد مشخص شود آيا شما مجوز رسيدن به در 
ــي را داريد يا خير. پس از تائيد هويت  ــاق بايگان ورودي ات
مي توانيد به در ورودي برسيد كه در اين قسمت نيز براي 

در اتاق امكانات حفاظتي ويژه اي در نظر گرفته شده است 
ــد از آن وارد اتاق بايگاني  ــت. بع ــه روي خود كارت اس ك
ــويد. در بخش بايگاني فضايي وجود دارد. قسمتي  مي ش
ــود تا  نمونه كد بيومتريكي هر  ــغال مي ش از اين فضا اش
فرد در آن ذخيره شود و اين طور نيست كه اين اطالعات 
ــغال كند. روند كار به اين ترتيب است  همه اين فضا را اش
ــه پس از اخذ نمونه ها از هر فرد، اين اطالعات كه همه  ك
به صورت عكس است به كدهايي تبديل مي شود كه اين 
ــود و پس از آن به  ــا مجددا در چند مرحله رمز مي ش كده
ــود. يعني  ــده يا به هم ريخته مي ش اصطالح HASH ش
ــود، بلكه اين رمز به هم  ــه تنها اين اطالعات رمز مي ش ن
ــود و در نهايت اين كدها در قالب يك بسته  ريخته مي ش
ــخصي  ــود. وقتي ش در داخل اتاق بايگاني ذخيره مي ش
ــمند براي تعيين  ــايي هوش مي خواهد از اين كارت شناس
ــتفاده كند ابتدا تصاوير نمونه هاي موجود يعني  هويت اس
ــم او اخذ مي شود. سپس  ــت، چهره و عنبيه چش اثر انگش

عمليات كدگذاري و به هم ريختن كدها از طريق نرم افزار 
ــت،  انجام  ــده اس اختصاصي كه براي اين كار طراحي ش
ــان صدور كارت از فرد  ــود و با اطالعاتي كه در زم مي ش
گرفته شده و روي كارت ثبت شده است، مقايسه مي شود. 
اگر اين اطالعات با هم مطابقت داشته باشد فرد مي تواند 
ــتم هويت او  ــتفاده كند و به عبارتي سيس از اين كارت اس
ــح ارزيابي مي كند. يكي از مهم ترين مزيت هاي  را صحي
ــبكه براي استفاده از  ــمند نبود نياز به ش كارت هاي هوش
ــت. يعني براي استفاده از اين كارت ها به  اين كارت هاس
ــبكه، سرور يا پايگاه هاي داده اي عظيم نيازي نداريم.  ش
شما براساس ويژگي هاي شخصي خودتان تعيين هويت 
ــيد اين اطالعات را در اختيار  ــويد. هرجايي كه باش مي ش
داريد و چنانچه الزم باشد هويت شما مورد تائيد قرار گيرد 
ــايي خود را به سيستم مي دهيد تا اطالعات  كارت شناس
ثبت شده در حافظه كارت با اطالعاتي كه سيستم همان 

لحظه از شما مي گيرد تطبيق داده شود.

كارت هوشمند ايمن است


