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استانهاعكسورزشيبين المللسياسياجتماعيدانش و فناوريحوزه و دانشگاهاقتصاديدين و انديشهفرهنگ و ادبفرهنگ و هنرعناوين كل اخبارصفحه نخست

آرشیو

درباره ما

تماس با ما

ھمتایان خبری

تعرفه آگھی ھا

متن كامل مصوبه 7 ماده اي و مهم دولت درباره يارانه ها/

قيمت بنزين و گازوئيل در دولت نهايي شد

یارانه بگیران چگونه جریمه و حذف می شوند؛

1

سهميه بندي بنزين در فاز دوم هدفمندي ادامه مي يابد/

پيش بيني قيمت بنزين آزاد و سهميه اي

در گفتگو با مھر مطرح شد؛

2

اشتباه كردم از وزارت ورزش تشكر كردم/ شرايطي كه

گذاشته اند خنده دار است

علی دایی:

3

رونمايي از سناريوي نهايي بنزيني دولت/ عرضه بنزين

تك نرخي قوت گرفت

نرخ بنزین بیش از 1000 تومان می شود؛

۴

۵جدول قيمت سكه و ارز روز شنبه/ دالر 3060 تومان شد

هيچ نيروي رسمي مرزبانان را تحويل نگرفته است/ تا تحويل

جنازه نمي توان خبر شهادت دانايي فر را تاييد كرد

استاندار سیستان و بلوچستان:

۶

پرونده پزشكي علي خليلي جمع آوري مي شود/ دستور

تحقيق از ضارب

بازپرس پرونده شھید ناھی از منکر:

٧

وزير دفاع ژاپن دستور انهدام موشك هاي كره شمالي را صادر

كرد
٨

جزئيات تقسيم مردم به 5 سطح درآمدي براي دريافت يارانه

نقدي/ دولت: 43 بانك اطالعاتي داريم
٩

1٠زائران عتبات عاليات از ارديبهشت با كشتي به كربال مي روند

پربيننده هاي خبرگزاري

مهمترين عناوين خبري

بررسي دو طرح دوفوريتي انگشت نگاري از اتباع اروپايي و لغو

مذاكرات هسته اي

جزئيات تقسيم مردم به 5 سطح درآمدي براي دريافت يارانه

نقدي/ دولت: 43 بانك اطالعاتي داريم

استاندار سيستان:تحويل مرزبانان به نيروهاي امنيتي صحت

ندارد/عبداللهي: خبر جديدي داشته باشيم حتما اطالع رساني

خواهيم كرد

آخرين وضعيت راه هاي كشور اعالم شد/ مسيرهاي بسته براي

مسافران نوروزي
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دانش و فناوری

به منظور کاربردی ھویتی دقیق؛

محققان ايراني فناوري تشخيص هويت را
روي كارتهاي هوشمند پياده كردند

یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تھران

موفق به پیاده سازی فناوری تشخیص ھویت بیومتریک به

کمک سه داده بیومتریکی عنبیه، اثر انگشت و چھره بر روی

کارت ھوشمند شد.

ارسال نظر

نام کامل:

ایمیل:

وبسایت:

نظر شما:

عدد امنیتی:  

نظرات ارسالی شما پس از مطالعه دقیق، به قسمتھای مختلف تحریریه ارجاع داده خواھد شد.

به گزارش خبرنگار مھر، کارتھای ھوشمند که جاواکارت نیز خوانده می شوند از سوی این شرکت تولید شده اند و چیپ

ھای حافظه ای ھستند که عالوه بر فضای نگھداری حافظه، دارای یک پردازشگر داخلی بود که این پردازشگر می تواند

فرامینی را در داخل کارت اجرا کند.

از آنجایی که داده ھا و فرامین داخلی از سیستم کدگذاری پیشرفته برخوردار است این ادعا وجود دارد که کارت ھای

ھوشمند قابل رمزگشایی و ھک نیستند و این شرکت توانسته به عنوان اولین شرکت ایرانی سه داده بیومتریکی عنبیه،

اثر انگشت و چھره را بر روی کارت ھوشمند پیاده سازی کند.

استفاده از کارت ھای ھوشمندی که داده ھای بیومتریک بر روی آن ذخیره شده است لزوم استفاده از تجھیزات سروری

برای بانک ھای اطالعاتی را برطرف می کند و دیگر نیاز نیست که بانک اطالعاتی در دسترس تجھیزات شناسایی ھویت

قرار گیرد.

به این ترتیب اطالعات فردی و داده ھای بیومتریک ھر نفر از روی کارت ھوشمند وی خوانده شده و در ھمان جا با اطالعات

کسی که کارت را در دست دارد مقایسه می شود و با توجه به این خصوصیت عالوه بر تایید 100 درصدی ھویت فرد دارنده،

کارت مفقودی توسط ھیچ فرد دیگری غیر از صاحب اصلی کارت قابل استفاده نیست.

این محصول امکان استفاده از سیستم ھای تشخیص ھویت بیومتریکی بسیار دقیق و ارزان را فراھم کرده است. از جمله

کاربردھای این محصول می توان به مواردی از جمله کنترل تردد در فرودگاه ھا و مرزھا، پاسپورت بیومتریک، کارت ملی

ھوشمند، گواھینامه رانندگی، دفترچه خدمات درمانی الکترونیکی، کارت شناسایی اتباع بیگانه، سیستم ھای رای گیری

خودکار، سیستم ھاي کنترل تردد خاص و کارتھاي شناسايي امنیتي براي ارگانھاي بزرگ اشاره کرد.

شرکت دانش بنیان رایابین در پارک علم و فناوری دانشگاه تھران مستقر است.

يكشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٣
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