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 چکيده

سیستم های رمزنگاری و بیومتریک سیستم هایی هستند که به موجب آن ها ویژگی های فیزیکی و  

تشخیص هویت به موجب  رفتاری افراد وسیله ای برای تشخیص هویت آنها می شود. به طوری که  

د. چنین سیستمی امروزه  ابزار های رایانه ای با پردازش داده های بدن شخص زنده صورت می گیر

زنگاری های دستی و ابتدایی را دستخوش تغییر قرار داده است و با امنیت باالیی که دارد در کلیه رم

وزه های زندگی بشر وارد شده است. وجود چنین سیستمی نه تنها امنیت داده ها و اطالعات  همه ح

ه  بانکی، ثبتی و حقوقی شد   های  زه افراد را تضمین کرده است بلکه تبدیل به ابزاری مطمئن در حو

، به طوری که با اجرای آن در این حوزه ها امنیت اسناد صادر شده هم از بعد جعل سنتی و هم  است 

های   استفاده  سو  از  پیشگیری  برای  ای  وسیله  و  است  رسیده  حداقل  به  الکترونیک  جعل  بعد  از 

 احتمالی شده است. 

 .پیشگیری از جعل الکترونیک.  اد،ت اسنامنی بیومتریک، رمزنگاری،  :يديکل  واژگان
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  2سيده مهشيد ميري باالجورشري ،1اميررضا محمودي 
 . گیالن-دکتری حقوق عمومی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان 1
 . گیالن -یجان اسالمی واحد الهزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق ج 2

 
 نام نویسنده مسئول: 

 اميررضا محمودي 

 نيت اسناد رسمی تضمين ام در رمزنگاري و بيومتریک

 8/3/1400تاریخ دریافت:  

 30/5/1400یخ پذیرش:  تار
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 مقدمه 

حریم  حفظ  برای  نمونه  عنوان  به  است.  کرده  استفاده  مختلفی  ابزارهای  از  خود  شخصی  حریم  حفظ  برای  ابتدا  از  بشر 

الکترونیکی استف از رمز های  از داده های کامپیوتری خود  از کلید استفاده می کند، یا برای محافظت  اده می  اختصاصی منزل 

یی  . اینها ابزارهای ابتدامحافظت از حریم خصوصی فعالیت های بانکی خود از رمز های معمول استفاده می نمایدنماید و جهت  

اشخاص در فعالیت های روزانه می باشد. اما مشکل آنجاست که امکان دارد کلید    2م خصوصیمحافظت از حریو    1پردازش برای  

شخصی دیگر کلید و یا رمز را پیدا کرده و مورد ار گیرد، حتی وضعیت زمانی بغرنج می شود که  گم شود یا رمز مورد فراموشی قر

سناد و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی  استفاده قرار دهد. بنابراین جهت تضمین امنیت حریم خصوصی افراد و همچنین ا

 رت دارد. گذر از رمز ها و کلید های سنتی به سمت بیومتریک و رمزنگاری ضرو

راستا  در الکترونیک و ماده    این  رایانه  40قانون تجارت  از داده های    ایقانون جرایم  و همچنین الیحه صیانت و حفاظت 

 مهمترین  که یکی از  است به طوری  کردهاشاره    3ها های ایمن برای محافظت از دادهش به استفاده از رو  ،1397شخصی مصوب  

الگوی عمومی دریافت می فناوری بیومتریک داده  مداد کرده است.لقبیومتریک و رمزنگاری    را  موارد   های اشخاص را بر اساس 

که به اطالعات دسترسی داشته  دهد    شده اجازه می هایش پردازش  دهد و فقط به شخصی که داده  کند و مورد پردازش قرار می

 دیگران اجازه دسترسی به این اطالعات را ندارند.  . به بیانی دیگر باشد

تنها  مر که  شکلی  به  است.  رمز  الگوریتم  یک  از  استفاده  با  و  رمز  کلید  کمک  به  اطالعات  دادن  تغییر  دانش  نیز  زنگاری 

استخراج کند و برای فردی که به این    را  طالعات اصلی از اطالعات رمزگذاریتواند ات میشخصی که از کلید و الگوریتم آگاه اس

توانند مورد   مانند و می ها از خطر تحریف در امان میو بدین صورت داده مانداقی میاطالعات دسترسی ندارد بصورت ناخوانا ب

 ( ۶9 ،1394ذن زادگان، دهکری، یوشی، استناد واقع شوند. )مو

وجود نص صریح قوانین و اعالم اعمال و اجرای روش های بیومتریک و رمزنگاری، طرق اعمال این ابزارها و اینکه با چه با  

به   قانونی    گرفته کارمکانیزمی  های  ابزارها خال  این  سازی  پیاده  راهکارهای  با  رابطه  در  باشد. همچنین  می  ابهام  شوند محل 

باشد.   روش  بنابرفراوانی موجود می  با  الکترونیک  اسناد  ایمن سازی  های  مکانیزم  اعمال  بررسی چگونگی  به  مقاله  این  در  این 

   پرداخت.اهیم تحلیلی و به صورت کیفی خو-توصیفی

 

 

 
و تحلیل،   های شخصی،شامل و نه محدود به ایجاد، ثبت، دریافت، گردآوری، نگهداری، جداسازی، تغییر، تجزیههرگونه عملیات دستی یا خودکار بر داده.  1

 .هاگذاری، فرستادن، توزیع و عرضه، انتشار و در دسترس قرار دادن و پاک کردن آناشتراکسازی، بندی، ساختاربندی، تطبیق، ذخیرهطبقه
قانون    25  و  23و    22در قانون اساسی, منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطالعات به صورت اجمالی به حریم خصوصی اشاره شده است. در اصول    . 2

از تعرض, منع تفتیش   به ترتیب مصونیت  ابتدا در ماده  اساسی  بیان شده است. در منشور حقوق شهروندی,    13و تجسس در حریم خصوصی اشخاص 

حقوق  به حفاظت از داده ای شخصی اشاره کرده است و امنیت اطالعات در فضاهای سایبری را از  35ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی مطرح و در ماده 

حری کامل  شرح  به  نهایتا  و  داند  می  شهروندان  مواد  مسلم  از  خصوصی  های    42الی  3۶م  نامه  خصوصی,  اشیاء  سکونت,  محل  مشمول  که  پرداخته 

داند و در    می میالکترونیکی و غیر الکترونیکی, ارتباطات تلفنی و ... می گردد و همچنین احترام به این حقوق حتی در رسانه ها و تریبون ها را نیز الزا

های ناقض حریم خصوصی را نیز، ممنوع کرده است. در قانون آزادی اطالعات, در فصل چهارم, استثنایات  حتی گزینش و اشتغال افراد از روش    82ماده  

انتشار آن را پیشاپیش  دسترسی به اطالعات بیان شده که برخی از آن عبارتند از اسراردولتی, حریم خصوصی مصرح در قانون مگر اینکه دارنده آن اذن  

همان قانون مستقیما    14ی, قیم یا وکیل او باشد و همچنین تهدیدی بر امنیت و آسایس عمومی محسوب گردد. در ماده  داده باشد یا خواهان اطالعات ول

 اشاره به حریم خصوصی, اطالعات تحصیل شده از روش های ناقص حریم خصوصی نموده و آن را ممنوع کرده است.
 اده ها در فناوری اطالعات به دو گونه تقسیم می شود:د.  3

از طریق ارجاع به یک    را  داده  موضوع  شخص  مستقیم  غیر  یا  دیگر،مستقیم  های   داده  همراه   به   یا  تنهایی   به  که  ای  داده   از  است  عبارت شخصی  داده  :الف

 شناساند. شناسه می

وراثتی یا اطالعات سالمت    قومییا قبیله ای، نظرات سیاسی، مذهبی وفلسفی، مشخصات داده شخصی حساس عبارت است از داده شخصی که ریشه    ب:  

 .شخص موضوع داده را آشکار می سازد
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 تعریف بيومتریک الف:  

سرچشمه گرفته و از دو باشد. واژه بیومتریک از زبان یونانی    های نوظهور میبیومتریک در زمینه فناوری اطالعات از فناوری

اندازه معنی  به  »متریک«  و  زندگی  معنی  به  یو«  »به  تشبخش  است.  گیری  شده  در  (  14،  1395)عسگرزاده،  کیل  بیومتریک 

خودکار تشخیص یا تأیید هویت یک موجود زنده از طریق اندازه گیری مشخصات و خصوصیات   ه روش هایبه مجموع   اصطالح

یا رفتاری   به  فیزیولوژیکی  بیومتریک یک مجموعه فناوری  نتیجه  به فرد و متمایزکننده آن موجود گفته می شود. در  منحصر 

 ( 12، 139۶پورمیدانی، حساب می آید. ) 

  نماید و آن را پردازش و تحلیل می ی عمومی و بطور خودکار دریافت میافراد را با توجه به الگوهایی از  این فناوری داده

د را  افراد  تا  اطالعات  کند  به  غیرمجاز  دسترسی  یا  و  اطالعات  سرقت  یا  جعل  از  و  کند  متمایز  هم  از  بزرگتر  آماری  جامعه  ر 

 ها جلوگیری کند و امنیت افراد را تامین نماید. اشخاص و داده

 امنيت اسناد و داده ها مصادیق بيومتریک در قلمرو  :  1

در رابطه با  : خصوصیات فیزیولوژیکی و خصوصیات رفتاری.  شوندمیور کلی به دو دسته تقسیم  خصوصیات بیومتریک به ط 

می  ،فیزیولوژیکی  خصوصیات  بدن  به ساختار و شکل  مربوط  از طریق چهرهاین خصوصیات  اثر  باشد. شناسایی  انگشت،  نگاری، 

ی دست هندسهناخن، شکل گوش و  های دست، صورت، ساختار  ی رگی کف دست، نقشهشبکیه نگاری، عنبیه نگاری، نقشه

این روش مینمونه  از  با    باشند. هایی  رابطه  رفتار  ،خصوصیات رفتاریدر  از  راه رفتن، تشخیص بعضی  مانند چگونگی  افراد  های 

 ( 14، 1388باشند. )احمدی، هایی از این روش میلبخند، امضا و نحوه تایپ کردن نمونه 

شود. از  باشد که برای بررسی و شناسایی افراد استفاده میکامپیوتری می  افزارافزار یا سختسیستم بیومتریک در واقع نرم 

دارد می کاربرد  آنها  در  بیومتریک  مواردی که  به: گواهینامهجمله  کرد  اشاره  تراکنشتوان  رانندگی،  اعتباری،  هاهای  و  مالی  ی 

های شناسایی، مدیریت  ی شهروندان، کارت گیری، شناسایی مجرمان، شناسایها، رأیتایید هویت مشتریان و دسترسی به حساب

های شخصی یا شبکه و حفاظت از های از راه دور مثل تجارت الکترونیک، دسترسی به رایانههای بزرگ شهری، تراکنشبحران 

،  138۶ی، آبادباشد. )حسنسازی سند الکترونیک میترین کاربرد بیومتریک ایمنمهمدر این میان ای. رایانههای ها و سیستمداده

15) 

 مزایاي بيومتریک :  2

از: افتیافزایش راح  مزایای بیومتریک عبارتند  افراد مظنون. ز،  ایش ایمنی، کاهش تقلب و دسترسی غیر مجاز و تشخیص 

بسیستم  بیومتریکی دستیابی  را بسیار س های  باعث کاهش هزینه  تر میریعه اطالعات مورد نظر  به  کند. همچنین  مربوط  های 

 ( 72، 138۶شود. )هاتف، ها میداری دستگاهمسائل امنیتی و نگه

کنند و یا در    تعداد زیادی از کاربران به خاطر سخت بودن به یاد سپردن کلمات یا اعداد، رمز عبور خود را ساده انتخاب می

چنیمی  جایی رمزنویسند.در  و  کدها  شرایطی  شودن  زده  سادگی حدس  به  است  ممکن  عبور  اما    های  باشد.  شکستن  قابل  یا 

 (72همان، باشند. )موشی یا سرقت نمیداری خاصی ندارند و همچنین قابل فراها نیاز به نگهبیومتریک 

  … ، ورود به مراکز امنیتی، استفاده از منافع عمومی وها باعث جلوگیری از تقلب افراد سودجو در انجام امور مالیبیومتریک 

) شوندمی میبیومتریک  ( 73  همان،.  مشخص  را  افراد  واقعی  هویت  تروریستی،  ها  اعمال  از  جلوگیری  باعث  نتیجه  در  کند. 

 شود.های غیرقانونی و فرار از قانون میمهاجرت

 الکترونيک   اسنادسازي ایمن  و   بيومتریک :  3

قادر   با سیستم    است خصوصیات یکبیومتریک  کارمند  پیوسته  تماس  بدون  را  اندازهشخص  و  در ارزیابی  و  نماید  گیری 

ی یکپارچگی  راستای تامین امنیت اطالعات بسیار مفید باشد. بیومتریک با محافظت کردن از اطالعات هویت افراد تضمین کننده

  صی کارت هوشمندش را گم نماید و یک بیگانه اشد. مثال اگر شخب ترین فاکتور می امنیت است و برای حمایت از این حیطه مهم

ی اعتباری آن شخص است؛ اما اگر کارت هوشمند را فقط زمانی بتوان استفاده کرد  اش به خطر افتادن سابقهآن را بیابد نتیجه

ها  خطرات و تهدید  گونه  نکه کاربر مورد نظر از طریق خصوصیات بیومتریک خود شناسایی گردد در چنین شرایطی کاربر از ای 

 (140، 138۶در امان است. )ساجدی، 
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دهد و دسترسی افراد غیرمجاز به این اطالعات را  ی بیومتریک اطالعات کاربران را فقط در اختیار افراد مجاز قرار میسامانه

. )موذن زادگان، دهکری،  "یسهآوری، استخراج، مقاجمع"کند:    ومتریک در سه مرحله عمل میبرای این کار بی  سازد.محدود می

ی  آوری کند. همهخواهد مورد استفاده قرار بگیرد را جمعمرحله اول سیستم باید بیومتریکی را که میدر    (88،  1394یوشی،  

نوعی سازوکار جمعسیستم  دارای  بیومتریک  این سازوکار می آوری میهای  به شکل  باشند.  مثال: یک  تواند  باشد  های مختلفی 

افزاری گذارد و یا نرم  رد انگشت یا دست خود را بر روی آن میگیرد، یک حسگر که ف  که تصویری از صورت یا چشم می دوربین  

های معینی از بیومتریک استخراج  در مرحله دوم شاخصه (1۶9، 138۶نماید. )ساجدی، که سرعت و نحوه تایپ کردن را ثبت می

های معینی از ضا یا اندازهشوند. برای مثال نقاط فشار روی ام  ی جمع آوری می اگردد و از این طریق فقط صفات تعیین شدهمی

 4گیرند.  ها مورد استفاده قرار می شود که کدام یک از قسمت اثر انگشت. با توجه به نوع بیومتریک و طراحی سیستم مشخص می 

یومتریک  ای از خصوصیات بتعیین شدههای  سیستم بیومتریک شاخصهاست،  مقایسه    مرحله  در مرحله سوم که     ( 170)همان،  

 ( 172کند. )همان،   نماید، ثبت میسنجد و هر دفعه که آن شخص بیومتریک زنده خود را عرضه مییک شخص را می

های جدیدی که از روی  ای که نمونه ایجاد شد. این کدشوند از طریق شیوهاطالعاتی که استخراج گردیده به کد تبدیل می

گردد. این تطبیق و مقایسه   نمونه واحد ذخیره شده مقایسه می شده در صورت تطبیق یکی با یکی، با یک  اسکن زنده تشکیل  

رقم  از  دانسته میاگر در طیف معینی  در سیستم معتبر  به طور صحیح عمل کند،  آماری  شود. هر دفعه که یک سیستم  های 

افزار تشخص اگر  د. نرمهای متفاوتی را ایجاد کندادهمکن است  خواند، م  بیومتریک چهره، صدا، امضا یا اثر انگشت یک فرد را می

این نوسان جواب  اجازه وارد شدن نمیبرای  به فرد  نباشد،  استاندارد    گو  با کلمات رمز  بیومتریک یک الیه محافظتی که  دهد. 

دهد. )موذن    رد شدن می ی وادهد و فقط به شخصی که صاحب این اطالعات بیومتریکال است اجازه  شود تشکیل می اقدام می

 (87، 1394یوشی، زادگان، دهکری،  

کند: شناسایی هویت، تایید هویت و    ی مهم برای وارد شدن به دنیای سایبر را ایجاد میبدین صورت بیومتریک سه الزمه 

بیومتریک به راحتی هویت فرد  را   امنیت هویت. شناسایی هویت یعنی به یک شخص خاص شناسه نسبت داده شود، سیستم 

ی اینکه هویت ادعا شده از سوی شخص توسط دیگران تصدیق شود. امنیت هویت هم به معنای  کند. تایید هویت یعنافشا می

 ( 87های اطالعاتی در برابر ورود افراد غیرمجاز است. )همان، محافظت کردن از سیستم

داده شد مش توضیحاتی که  به صورت چند الی  خصبا  بیومتریک  پردازش می کندمی شود که سیستم  را  اطالعات  به ه   ،

طوری که هر کدام از الیه ها برای بقیه الیه ها الزامی می باشند و بدون وجود هر یک از آنها اجرای عملیات به کلی متوقف می  

در  آنها  همه  که  است  متعددی  های  بسترسازی  نیازمند  کشور  اجرایی  و  اداری  حوزه  بدنه  در  این سیستم  اجرای  الزمه  شود. 

فعالیت کنند.  را بانکی  ثستای همدیگر  و سیستم  متمرکز  اداری  و  های قضایی  متمرکز، سامانه  اسناد  ثبت  متمرکز،  احوال  بت 

بیومتریک استفاده کرده و راه را برای هرگونه سو استفاده   تهم و با همکاری هم می توانند از فرایند احراز هوی   همراه  متمرکز به

به طوری که با ثبت یک سند تمامی سیستم های مرتبط بتوانند آن را رهگیری نمایند و    نند.تر ک  و جعل و دور زدن قانون تنگ

تریک همچنین راه را بتوانند تشخیص دهند که در چه تاریخی چه عملیاتی توسط فرد مورد نظر صورت گرفته است. وجود بیوم

 گیرد را نیز می گیرد.   برای دور زدن های قانون که معموال با بدست آوردن مدارک می تواند صورت

 

 رمزنگاري ب:  

به زبانی ساده رمزنگاری فرایند محافظت از یک داده یا فایل به وسیله    5رمزنگاری دارای تاریخچه ای بسیار طوالنی است. 

  مز ر  تعملیاتوانایی دسترسی به آن فایل و داده را خواهد داشت.    خاصیرمز است. به طوری که با عملیاتی شدن رمز صرفا فرد  

 
گردند. این کدها به صورت نمونه ذخیره  میشوند.  های خام نیز گفته میشود که تبدیل به یک سری کد ریاضی میبه این اطالعات استخراج شده داده.   4

کند که ذخیره    افزاری یک سیستم معین می های نرمافزاری یا برنامهواحدهای سختمختلف نحوه انجام این کار متفاوت است. مجموعه    های در سیستم

 شدن این اطالعات به چه صورت باشد.
جایی با تغییر حروف یک پیام  . رمزنگاری جابهشدجایی استفاده میها به روش رمزنگاری جابهبرای رمزنگاری آسان پیام نامدر یونان باستان، از ابزاری به.   5

شدند، حتی درصورت کشف توسط افراد دیگر و باز شدن، قابل خواندن و  کمک رمزنگاری ارسال میهایی که بهپیام .شودها انجام میجا کردن آنجابهو  
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های مزبور را با استفاده از یک رمز    صورت می گیرد و سپس گیرنده داده   ۶گذاری در قدم اول با به هم ریختن داده های ورودی 

 می رساند.   7از وضعیت بهم ریخته خارج ساخته و آن را به حالت رمز گشایی 

کند و راه حل بسیار    جلوگیری می  العاتبه اط  ها و اطالعات مهم از جرایمی مانند دسترسی غیرمجازرمزنگاری کردن فایل

طوالنی است و کشورها برای   باشد. رمزنگاری دارای پیشینه مناسبی برای پیشگیری از سرقت هویت و محافظت از اطالعات می

 ( ۶1،  1397برند. )بهاری، آن بهره می 8تحلیل رمز نگاری  داشتن اطالعات مهم به ویژه در زمان جنگ از محرمانه نگه

ازرم  با  به گونهنگاری  را  از ریاضیات، داده  به اصل داده  داری میای نگهستفاده  ها  کند که فقط کسانی که مجاز هستند، 

کند. یک سیستم رمز دارای سه رکن اساسی ی  ها جلوگیری مکنندهو یا حمله  یابی افراد دیگردسترسی داشته باشند و از دست

 باشد:  می

 ؛ کند الگوریتم ریاضی متن اصلی را به متن رمزنگاری شده تبدیل می  سازوکار رمزنگاری که از طریق -

 ؛گرداند به متن عادی قبلی باز می سازوکار کشف رمز که از طریق یک الگوریتم متن رمزنگاری شده را -

 ( 70سازوکاری برای تولید و پخش کلیدها. )همان،  -

 

 امنيت اسنادنگاري در هاي رمزروش:  1

از   محافظت  ربرای  در  میاطالعات  تبدیل  درهم  حالت  به  اطالعات  خارج  مزنگاری،  محرمانه  از شکل  کلید  یک  با  و  شود 

سازی شده متن سری نام دارد. فرایند تشکیل متن سری را گردد و فقط برای کسی که کلید را دارد خواناست. این متن درهممی

 ( 112، 1393گویند. )عابدینی، سری سازی یا رمزسازی می

شیوهرمزنگ پنهاناری  مانند:  دارد  مختلفی  الگوریتمهای  و  سازی،  جایگزینی  منبع،  کدهای  ابزاری،  سیستم  ریاضی،  های 

  شان عوض می ها ترتیب قرار گرفتنگردند. در جایگشت کاراکترها یا بیتها با جایگشت و جانشینی ایجاد میجابجایی. بیشتر رمز

بیت یا  کاراکترها  جانشینی  در  اما  بیتها  شود  یا  کاراکترها  می جانشین  دیگر  )همان،    های  میان    ( 114شوند.  این  در  ضمنا 

 های رمزنگاری هستند:رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن دو نوع از سیستم

 رمزنگاري متقارن :  1-1

کسانی را مورد در این نوع رمزنگاری هر دو طرف ارتباط  کلید یباشد.  این روش رمزگذاری به روش تک کلید مشهور می

ای  دهند. بنابراین هر کدام از کامپیوترهایی که در این فرایند تبادل اطالعات مشارکت دارند باید کلید رمز مشابهاستفاده قرار می

با همان کلیدی که رمز ش باشند. محتوای فرستاده شده  )بهاری،  ده است رمزگشایی میبرای رمزگشایی اطالعات داشته  شود. 

1397 ،74) 

از معایب    ایای رمزنگاری متقارن عبارت است از: سرعت باالی این نوع رمزنگاری و کاربرد آن برای حجم زیاد اطالعات. مز

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  رمزنگاری متقارن می

 ؛ چون هر دو طرف کلید یکسانی دارند احتمال دسترسی غیرمجاز به کلید زیاد است  -

گیرنده  - و  فرستنده  که  آنجایی  آن   از  از  کدام  هر  دارند،  یکسانی  کنندکلیدهای  ادعا  است  ممکن  مقابل    ها  طرف  که 

 ؛ باشدامضاکننده می

 (۶3،  1392، وافری)  یار زیاد شوند.اگر در ازای هر دو نفر پیام محرمانه باشد ممکن است تعداد کلیدها بس -

 
بود. به با کمی تالش قابل رمزگشایی  البته چنین سبکی از رمزنگاری  نبودند.  بههرتفسیر  ت حال این روش،  اریخ شناخته  عنوان اولین روش رمزنگاری در 

به رمز سزار هم مشهور شد. در این روش که از ساده  .شودمی ترین راهکارهای رمزنگاری  جولیوس سزار، روشی اختصاصی برای رمزنگاری ابداع کرد که 

  .کنندجا میحروف جابه شود، هر حرف الفبا را به تعداد مشخص به سمت راست یا چپ فهرستمحسوب می
6. Encrypt.  
7. Decrypt. 

توان پس از کشف نقاط ضعف سیستم رمزنگاری، بدون  های رمزنگاری. در کاربردهای مجرمانه با استفاده از این علم میی رمزها و سیستمعلم مطالعه.   8

ها، پیام  برخی از حروف در پیامکاربرد داشت که با پیدا کردن تکرار   تناوبنام تحلیل  ی اصلی دسترسی پیدا کرد. در قدیم روشی بهداشتن کلیدها به داده

 .های مدرن امروزی کارایی چندانی نداردکرد. البته روش مذکور در مقابله با الگوریتمنوعی استخراج میاصلی را به
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 رمزنگاري نامتقارن :  1-2

عمومی و خ کلید  نوع  از دو  نامتقارن  رمزنگاری  استفاده میدر  یعنی کلید  صوصی  دارای یک جفت کلید  فرد  هر  و  گردد 

اختصاصی می کلید  و  عمومی میعمومی  کلید  اما  است  محرمانه  اختصاصی  باشد.  باشد. کلید  داشته  قرار  اختیار همه  در  تواند 

از طریق کلید عمومی رمز  ارسال  پیام را  از طریق کلید خصوصی    نماید و دریافتمی  کننده    خود پیام را رمزگشایی می کننده 

 ( 97، 1393کند. )عابدینی، 

مزایای رمزنگاری نامتقارن عبارت است از: متفاوت بودن کلیدها، حفظ یکپارچگی، اعتبار، صحت و انکارناپذیری اطالعات،  

پذیری. این روش می  توانایی مقیاس  اش  از جمله معایب  زیاد اطالعاتوان  پایین بودن سرعت در حجم  به  پیچیده  اره کرد  ت و 

 ( 101بودن ایجاد کلید. )همان، 

باشد که در رمزنگاری متقارن برای رمزگذاری و رمزگشایی از کلید یکسانی  تفاوت رمزنگاری متقارن و نامتقارن در این می

مزگذاری و قابل استخراج است. اما در رمزنگاری نامتقارن برای ر  شود و کلید رمزگشایی به آسانی از کلید رمزگذاریاستفاده می

 ( 102شود و کلید رمزگشایی قابل استخراج از کلید رمزگذاری نیست. )همان، رمزگشایی از کلیدهای متفاوتی استفاده می

 سازي سند الکترونيک کيفيت ایمن  و   رمزنگاري:  2

 در رمزنگاری سه سرویس امنیتی وجود دارد: 

 ؛ محرمانه سازی هویت -

 ؛ اعتبارسنجی مبدأ اطالعات -

 ؛ غییر در اطالعاتعدم ایجاد ت -

این روشرمزنگاری روش از  امضای دیجیتال میهای مختلفی دارد. یکی دیگر  باشد که توسط کاربست کلید خصوصی  ها 

دریافترمزنگاری می توسط  امضا  این  ثالث مستقل می  شود.  یا شخص  تأیید  کننده  نمیتواند  قابل جعل  نیز  و  باشد. در  گردد 

نشان دهنده اعتبار منبع یک    گردد. در واقع این امضاهاها، امضا در فرایند اعتبارسنجی رد میصورت حذف حتی یک بیت از داده

 کند: امضای دیجیتالی امنیت را در موارد زیر تأمین می (87، 1394متن هستند. )موذن زادگان، دهکری، یوشی، 

 ؛ کندویت فرستنده اطمینان پیدا مییت: گیرنده از هتصدیق هو -

 ؛ کنند اطالعات در مسیر انتقال مورد دستبرد قرار نمیگیرند و تغییر نمیداری: امانت -

 ؛ نکر ارسال پیام و امضای داده شودکننده نمیتواند مغیرقابل انکار بودن: ارسال -

پیام - اطالعات  بودن:  محرمانه میمحرمانه  برها  و فقط  فهم میشوند  قابل  پیام  دریافت کننده  و  ارسال کننده  باشند.  ای 

 ( 89 )همان،

با توضیحات فوق مشخص می گردد که در حوزه های اداری و اجرایی عملیات رمزنگاری نیز دارای الیه های مختلفی است  

و فقدان یکی از الیه ها موجب توقف عملیات می گردد. لذا از ملزومات عملیات رمزنگاری عالوه بر بستر سازی های اساسی در  

اتی وجود سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته الزم و ضروری است.  اطالع کل جامعه و ایجاد سیستم های یکپارچه  

 وجود ابزارهای پیشرفته و حساسی که بتواند هویت را تشخیص دهد و پردازش نماید.  

 

 نتيجه 
متریک و  بانکداری الکترونیک لزوم بحث و بررسی فرایند های بیو  دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک وامروزه صحبت از  

حریم   امنیت  تضمین  الکترونیک،  خدمت  هر  اجرای  رکن  ترین  اصلی  که  چرا  است.  کرده  ضروری  بیش  از  بیش  را  رمزنگاری 

ت دور خصوصی اشخاص می باشد. به طوری که بدون وجود مکانیزم های حفظ حریم شخصی اجرای خدمات الکترونیک موجبا

 فتن حقوق اشخاص را بدنبال دارد.  زدن قوانین و سو استفاده های فراوان و از بین ر

باجه های خودپرداز در   با تاسیس  الکترونیک و  بانکداری  اجرای  از زمان  بیومتریک  از  تر  به عنوان روشی ساده  رمزنگاری 

الکترونی امضای  به صورت  پیشرفته آن  است و شکل  پیاده شده  امور  جامعه  در  توانسته  است که  پیدا کرده  رواج  ک در جامعه 

 قوه قضاییه و امورات گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.   مربوط به
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بیومتریک نیز با مطرح شدن دولت الکترونیک زیر ساخت های آن به صورت ابتدایی توانسته است در جامعه گسترش یابد.  

ه وسیله ابزاری و با  و امالک به کار گرفته شده است. به طوری که امروزه برای ثبت سند بنمونه بارز آن در در سازمان ثبت اسناد 

 گرفتن اثر انگشت فرایند احراز هویت صورت می گیرد. 

برای گسترش اجرای فرایند رمزنگاری و بیومتریک در تمامی عرصه ها ابتدا الزم است که زیر ساخت های متمرکز در ثبت  

ساحوال   گسترش  و  الکترونیک  ملی  های  کارت  اندازی  راه  و  اشخاص  اطالعات  ثبت  شود.  افزاری نهادینه  سخت  های  یستم 

ج سیستم  به  احوال  ثبت  اصلی  سیستم  اتصال  همچنین  و  ملی  های  کارت  الکترونیک  و    امعشناسایی  امالک  و  اسناد  ثبت 

و بانکداری لوازم ابتدایی گسترش فرایند بیومتریک و رمزنگاری  سیستم قوه قضاییه    سازی   برابر  همچنین اداره آمار و اطالعات و

ر همین راستا بایستی قوانین نیز به شکل موازی و با پیشرفت چنین سیستم هایی استاندارد سازی شده و  د  پیشرفته می باشد.

جرای آن ها پیاده نکرده و  نواقص و خال های آن برطرف شود، به طوری که هر ارگان و سازمانی اصول و روش جداگانه ای جهت ا

 سلیقه ای عمل نکنند.  
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 ابع و مراجع من
 های رمزنگاری و امنیت شبکه، تهران: نشر سخنوران. (. آشنایی با مفاهیم بنیادی سیستم1397بهاری، امین. ) [1]

 (. تکنولوژی بیومتریک، اصفهان. انتشارات پورمیدانی.  139۶پورمیدانی، مسعود، ) [2]

 های فردا.  (. بیومتریک در امنیت اطالعات، تهران: نشر رویش جوانه 1395عسگرزاده، حسن. ) [3]

 .13-28، سال چهارم، صص 13ی فناوری، شماره (. »دنیای بیومتریک«. ماهنامه1388احمدی، جواد. ) [4]

 . 9-25، سال دهم، صص 1۶7ی رایانه، شماره های تصدیق هویت«. نشریه(. »تکنولوژی 138۶حسن آبادی، مهدی. ) [5]

پنجم، صص  (. »بیومتریک در خدمت امنیت«. دو ماهنامه تک138۶ساجدی، حامد. ) [۶] -142فا، شماره هفت، سال 

134. 

. »حفظ صحت و استناد پذیری اسناد الکترونیک (1394علی، دهکری، الهام، یوشی، مهشید. )موذن زادگان، حسن [7]

 . ۶9-97، سال چهارم، صص12با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری«. پژوهش حقوق کیفری، شماره 

،  12ی انسانی پلیس، شماره  ی توسعه نوین در تأمین امنیت«. ماهنامه(. »بیومتریک رویکردی  138۶هاتف، مهدی. ) [8]

 . 70-84سال چهارم، صص 

افزار، (. ارائه یک روش جدید برای رمزنگاری بیومتریک. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته نرم1393عابدینی، فاطمه. ) [9]

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت. 

م رمزنگاری تصاویر کارت ملی مبتنی بر نظریه آشوب. پایاننامه کارشناسی ارشد  (. ارایه الگوریت 1392وافری، الهه، ) [10]
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