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چاش های سازمان هاچالش های کاربران

صدها نام کاربری و رمز عبور

راستی آزمایی بارها و بارها با هر سازمان جدید 
انجام می شود.

ساالنه میلیون ها سند شناسایی گم می شود

تقلب در شناسه باال و رو به رشد است.

امروزه، كاربران با هر سازمانى كه با آن 
سروكار دارند، بارها و بارها فرآيند تكرارى 

ورود را انجام مىدهند و در نتيجه بيش از 
صدها شناسه جداگانه ايجاد مىشو د.

اين مدل هم براى كاربران و هم براى سازمانى كه با آن 
سروكار دارند تعدادى چالش دارد:

با دزديده شدن شناسه ها، كاربران قربانى كالهبردارى 
از شناسه مى شوند

احراز هويت فراموش شده منجر به از دست دادن 
مشتريان و هزينه هاى بازيابى باال مى انجامد.

هزينه نگهدارى راه حل هاى تأييد و مديريت شناسه 
مناسب.

تأثير سازمانى از دست دادن اسناد يا داده هاى 
شناسايى

اين  چالش ها منجر به ايجاد پيچيدگى در بين كاربران و درنتيجه انصراف آنان از خدمت درخواستى مى شود

ل! آيا راه بهترى براى انجامش وجود دارد؟ بله - هويت ديجيتا
هويت ديجيتال به كاربر اين امكان را مى دهد تا هويت و اطالعات خود را جهت ايجاد اعتماد به سازمان مد نظر  

ارائه دهد.
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 ديگر احراز هويت فراموش شده وجود ندارد - نرخ 

بازگشت كاربران را بهبود مىيابد
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مزایاى سازمان هامزایاى کاربران

مجموعه واحدى از احراز هویت

هزینه هاى عملیاتى کاهش مى یابد

هزینه هاى مدیریت کاربر را کاهش مى دهد

نیازى به نگهدارى و نگهدارى اسناد شناسه خطر گم شدن اسناد را از بین مىبرد
کاربرى نیست

فرصتى براى تعامل و خدمات دیجیتال  کنترل هویت و اطالعات کاربران  توسط خودشان
گسترده تر با مشتریان

5

يك كاربر مى تواند يك شناسه ديجيتال قابل اعتماد داشته 
باشد و در بسيارى از سازمان ها از آن استفاده كند

هويت ديجيتال داراى مزاياى زير براى كاربران و سازمان ها است:

به راحتى مى تواند به هر سازمان جديد اطالعات 
شناسايى و واجد شرايط بودن مورد نياز خود را ارائه 

دهد

مى تواند از يك شناسه واحد براى دسترسى به 
سازمان هاى مختلف در صورت ورود مجددا استفاده كند

اصراف از خدمات سازمان و تقلب در هويت را كاهش مى دهد

هدف هويت ديجيتال جايگزينى ارائه گذرنامه، كارت شناسايى يا موارد مشابه در دنياى فيزيكى (اما آنالين) است. 
همانطور كه در دنياى فيزيكى، سازمان ها بر بازرسى بصرى به يك سند تكيه مى كنند، هويت ديجيتال به ارائه دهنده 

خدمات اجازه مى دهد تا در تعامل آنالين به آن دست يابد. تفاوت در اين است كه با استفاده از هويت ديجيتال، كاربر 
و ارائه دهنده خدمات مى توانند از مزاياى تعامل با يكديگر از دنياى ديجيتال بهره ببرند كه عبارتند از:

• معامالت راحت تر و سريع تر
• تراكنش هاى امن تر

• هزينه هاى كمتر تراكنش ها

براى تحقق اين مزايا و ساير مزاياى آنالين، بايد معادل ديجيتالى از اسناد و داده هاى هويت سنتى دنياى فيزيكى ايجاد شود. فرآيند ايجاد معادل 
ديجيتالى، از منابع معتبر و اسناد فيزيكى (ضمن بررسى استانداردهاى توافق شده) انجام مى شود. اين فعاليت مى تواند توسط سازمانى انجام شود كه 

شناسه هاى ديجيتال را با استاندارد شناخته شده و تاييد شده ايجاد مى كند. اين استانداردها قابل اعتماد بودن ها را تعريف مى كنند و به سازمان ها 
اجازه مى دهند تا به نسخه ديجيتال هويت در معامله اتكا كند.

ل: هويت ديجيتا
• مجموعه اى از اعتبارنامه هاى ديجيتالى است كه تأييد شده است. اعتبارنامه ها مى توانند شامل مدارك هويتى، مانند كارت شناسايى، 
. گذرنامه يا گواهينامه رانندگى و اعتبارنامه هاى واجد شرايط بودن مانند گواهى تحصيل، آزمايش كوويد يا سوابق واكسن كوويد باشد

. • بايد از يك استاندارد شناخته شده براى تأييد شواهد هويت ارائه شده توسط كاربر در چرخه تأييد آنالين استفاده كند

• ممكن است اطالعاتى را از اعتبارنامه هاى كاربران دريافت كند، مانند «بيش از ۱۸ سال» يا «ايمن كوويد» كه كاربر مى تواند به طور 
ارد. ايمن به اشتراك بگذ

شناسه ديجيتال مى تواند از روش هاى مختلفى براى جمع آورى اعتبار استفاده كند، مانند دسترسى مستقيم به صادركننده اعتبار، اسكن 
اسناد، گرفتن سلفى، خواندن تراشه در اسناد، تطبيق بيومتريك. در برخى موارد اسناد و داده هاى جمع آورى شده مى توانند از 

صادركننده اى كه اين سرويس در آن موجود است، بررسى شوند. به عنوان مثال، امروزه اعتبار پاسپورت انگلستان را مى توان با 
HMPO بررسى كرد. مقامات صدور گواهينامه رانندگى اياالت متحده شروع به صدور "گواهينامه رانندگى سيار" ديجيتالى كرده اند و 

گواهى هاى ديجيتال كوويد توسط دولت ها و ارائه دهندگان خدمات بهداشتى براى كاربران صادر مى شود.

٢
شناسه دیجیتال چیست؟
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COVID
SAFE 

FOR
DESTINATION

شناسه پرداخت

از هویت احر

تاييدتاييد

COVID
SAFE 

FOR
DESTINATION

كارت پرواز
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آيا مى توانم به خدمات شما دسترسى داشته باشم؟

 آيا مى توانيد اطالعات شناسايى
مورد نياز خود را به ما بدهيد؟

شناسه دیجیتال

سازمان
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گذرنامه
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ساده ترین استفاده از شناسه دیجیتال ارائه یک نسخه دیجیتالى از یک گواهینامه واقعى، مانند گذرنامه، گواهینامه 
رانندگى، واکسن کووید یا مدارك تحصیلى است.

مثال زیر کاربرى را نشان مىدهد که گواهینامه رانندگى دیجیتالى خود را با یک شرکت کرایه اتومبیل به اشتراك مىگذارد:

از شناسه دیجیتال خود براى 
ارائه گواهینامه رانندگى خود 

استفاده کنید

شناسه ديجيتال

از چهره خود براى ورود به شناسه 
دیجیتال خود استفاده کنید:

لطفا تایید گواهینامه رانندگى 
خود را براى شرکت کرایه 

خودرواثبات کنید:

اپليكيشن كرايه ماشين

 اکنون مى توانید نوع ماشین 
خود را از طریق برنامه ما انتخاب 

کنید

اعتبار ديجيتالى

احراز هویت مانند بیومتریک، رمز عبور یا دستگاهها براى شناسایى کاربر به عنوان صاحب شناسه دیجیتال استفاده مى شو د. 
گواهینامه رانندگى دیجیتالى باید تأیید شده باشد که متعلق به کاربر است.

شناسه دیجیتال همچنین مى تواند اعتبارنامه اى در مورد کاربر دریافت کند. به عنوان مثال، این واقعیت که یک 
کاربر بیش از 18 سال دارد را مى توان از گواهینامه رانندگى کاربر براى اثبات سن کاربر استخراج کرد. نیازى به 

اشتراكگذارى کل اطالعات گواهینامه رانندگى و افشاى بىمورد آدرس کاربر نیست:

7

از شناسه دیجیتال خود براى 
اثبات باالى 18 سال خود 

استفاده کنید:

ب شناسه ديجيتال

لطفا وضعیت باالى 18 سال 
را تأیید کنید

احراز هویت اعتبار ديجيتالى

از چهره خود براى ورود به 
شناسه دیجیتال خود استفاده 

کنید:

شناسه ديجيتال بايد قوانين مورد نياز براى رفع نيازهاى شناسه سازمان را بداند. به عنوان مثال، براى تعيين اينكه فرد باالى 18 
سال دارد، شناسه ديجيتال بايد اين كار را از يك سند شناسايى صادر شده دولتى انجام دهد، كه متعلق به كاربر تأييد شده و 

توسط احراز هويت قوى قابل دسترسى است .

نمونه ديگرى از گواهينامه مشتق شده وضعيت ايمن كوويد است. قوانين ايمن براى كوويد متفاوت است. آنها ممكن است از 
كاربر بخواهند كه به سادگى واكسينه شود، يا ممكن است از آنها بخواهند كه آزمايش اخير از نوع خاصى را انجام داده باشند.

:
 FA200 براى سوار شدن به پرواز

بايد
  • پاسپورت خود را ارائه دهيد

به ما نشان دهيد كه براى كشور 
هستيد مقصد خود ايمن 

• كارت پرواز خود را دريافت كنيد

شناسه پرداختشناسه پرداخت

لطفا درستى وضعيت سالمت 
كرونا خود را براى خط پروازى 

آزادى تأييد كنيد

خط پروازی آزادی

براى سفر تاييد شده ايد

خط پروازی آزادی

لطفاً 20 دقيقه قبل از حركت 
به گيت 4 مراجعه كنيد

اعتبار ديجيتالىاعتبار مشتق شدهاعتبار ديجيتالى

شناسه ديجيتال پاسپورت كاربر، وضعيت ايمن كوويد را مطابق با قوانين الزم ارائه مى كند و سپس به كاربر اجازه مى دهد 
كارت پرواز خود را به عنوان يك اعتبار ديجيتالى جديد ذخيره كند.

هنگامى كه اطالعات اوليه در مورد يك كاربر جمع آورى شد، مى توان از آن براى به 
دست آوردن اطالعات بيشتر از خدمات داده آنالين مانند آژانس هاى مرجع 

اعتبار، دفاتر ثبت نام انتخابات، ثبت نام تولد و فوت، احكام دادگاه و غيره استفاده 
كرد. در طول چرخه ايجاد هويت ديجيتال، مجموعه اى از اعتبارنامه هايى كه براى 

برآورده كردن يك استاندارد هويت الزم است را مى توان جمع آورى كرد و اگر 
شواهد جمع آورى شده مطابق با استانداردها بررسى شوند، هويت ديجيتال ممكن 
است اعتبارنامه هاى مشتق شده ايجاد كند و بيشتر تأييد كند كه بررسى ها توسط 

. آن ها به مراجع مربوطه انجام شده است

هنگامى كه اين چرخه شناسايى توسط ارائه دهنده هويت تكميل شود، كاربر 
مى تواند از هويت ديجيتال خود در تراكنش هايى استفاده كند كه در آن ها توسط 

يك سازمان از كاربر درخواست شده است تا هويت ديجيتالى حاوى اعتبار خود را 
ارائه دهد. عالوه بر اين، كاربر مى تواند از شناسه ديجيتال خود در بسيارى از 
سازمان ها استفاده كند، بدون اينكه نيازى به گذراندن زمان زياد جهت اثبات 

شناسه باشد.

 شناسه ديجيتال مجموعه اى از اعتبارنامه هاى ديجيتال تاييد شده است. نمونه هايى از اعتبارنامه ها عبارتند 
- اعتبار ديجيتالى دنياى واقعى: گواهينامه رانندگى، گذرنامه، گواهى واكسن از: 

- مدارك به دست آمده: باالى 81 سال، كوويد ايمن

تحويل خودرواثبات

اپليكيشن استفاده از خدمت اپليكيشن استفاده از خدمت

اكنون اجازه دسترسى به ۱۸+
خدمت را داريد

خط پروازی آزادی

مثال زير نشان مى دهد كه كاربر براى سوار شدن به پرواز  از شناسه ديجيتال استفاده مى كند:

لطفا اصالت گذرنامه 
خود را اثبات كنيد

از چهره خود براى ورود 
به شناسه ديجيتال 

استفاده كنيد



 براى تعيين واجد شرايط بودن 

و .دسترسى به دادههاى كاربران

 براى تعيين واجد شرايط بودن و 

دسترسى به دادههاى كاربران

 به جاى صدور DI استفاده از احراز هويت 

ديجيتال توسط خود كاربر

 كاربر هنوز واجد شرايط براى خدمات  

است 

معامالت انجام شده

 باز كردن حساب كاربرى براى
يك كاربر جديد

 دسترسى مجدد به يك
حساب كاربرى

 واجد شرايط بودن در
حال انجام

اعتبارنامه ديجيتالى شده

مدارك مشتق شده  

اعتبارنامه ديجيتالى شده

مدارك مشتق شده

دسترسى به اعتبار

اعتبارنامه ديجيتالى شده

مدارك مشتق شده  

روش استفاده

شناسه پرداخت

Use your face to logon 
to your Digital ID:

شناسه پرداخت

احراز هویت

اثبات

اعتبارنامه مشتق شده 

افتتاح حساب

AML ID 
CHECKED

شناسه پرداخت

شناسه پرداخت

 حساب
اصلى

حساب شما

400 تا ديگه الزمه

of 37 eligible flights completed

نقاط رديف
50

Can I access your Services?

Can you meet our rules?

شناسه دیجیتال

تحليل قوانين

احراز هویت

دسترسی به اعتبار

قوانین

بله

گذرنامه

LoA

آزمايش كرونا گواهينامه رانندگى
واكسن كرونا

+18
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شناسه دیجیتال پاسپورت کاربر، وضعیت ایمن کووید را مطابق با قوانین الزم ارائه مى کند و سپس به 
کاربر اجازه مى دهد کارت پرواز خود را به عنوان یک اعتبار دیجیتالى جدید ذخیره کند.

در نهایت، شناسه دیجیتال مىتواند به کاربران اجازه دهد تا بارها به یک حساب کاربرى در یک سازمان دسترسى داشته 
باشند. سازمان به اعتماد و احراز هویت ایجاد شده در شناسه دیجیتالى کاربران متکى است.شناسه دیجیتال سازمان را 

مجبور به صدور و مدیریت احراز هویت کاربران مى کند. 

در اینجا مىبینیم که کاربر با استفاده از شناسه دیجیتال خود به برنامه هواپیمایى خود وارد مىشود:

از شناسه دیجیتالى خود براى 
اثبات اینکه چه کسى هستید 
براى افتتاح حساب جدید 
استفاده کنید.

از ورود به سيستم شناسه 
ديجيتال خود به حساب خط 

پروازى آزادى خود استفاده كنيد

از چهره خود براى ورود به شناسه 
ديجيتال خود استفاده كنيد:

معامالت اخير جزئيات حساب

2 از 4 پرواز 
تكميل شد

سازمانها مىتوانند از شناسههاى ديجيتال به روشهاى مختلف استفاده كنند:

برخى از سازمانها ممكن است فقط از شناسه ديجيتال استفاده كنند تا اطمينان حاصل كنند كه كاربر كيست و واجد شرايط انجام 
چه كارى هستند. ديگران ممكن است فقط از آن براى دسترسى مجدد به حساب ها استفاده كنند. بسيارى از سازمانها ممكن 

است از آن براى هر دو استفاده كنند.
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بانك جهانى
شناسه پرداختبانك جهانى

لطفا براى بانك جهانى 
هويت خود را اثبات كنيد

اكنون مى توانيد افتتاح 
حساب كنيد

كنترل 
شناسه

كنترل 
شناسه

خط پروازى آزادىخط پروازى آزادى

اعتبارنامه دسترسىاحراز هويت

در كنار هم قرار دادن همه اين موارد منجر به يك شناسه ديجيتالى 
مى شود كه مى تواند به كاربران اجازه دهد تا تاييد كنند كه چه كسى 
هستند و ساير اطالعات مهم درباره خود را با بسيارى از سازمان هاى 

. مختلف كه از آنها خدمات مى خواهند به اشتراك بگذارند
شناسه ديجيتال آنچه را كه كاربر براى برآورده كردن قوانين تجارى يك 

سازمان نياز دارد، مشخص مى كند و به كاربر كمك مى كند تا 
اعتبارنامه ها را جمع آورى، استخراج و ارائه كند تا نيازهاى سازمان را 

. برآورده كند
شناسه ديجيتالى مى تواند داراى نسخه هاى ديجيتالى اعتبارنامه هاى 
موجود، مانند گذرنامه، گواهينامه رانندگى، گواهى واكسن يا مدارك 

. مربوطه باشد
همچنين مى تواند اعتبارنامه هايى را به دست آورد كه به كاربران نشان 

دهد قوانين تجارى يك سازمان را رعايت مى كنند، مانند باالى 18 سال، 
ايمن بودن از كوويد يا داشتن يك «سطح اطمينان» خاص. سازمان ها 
همچنين مى توانند به كاربران اجازه دهند از شناسه ديجيتالى خود براى 
دسترسى به حسابى كه نزد شما دارند استفاده كنند. بنابراين، نياز شما 
به صدور احراز هويت ورود به سيستم (مانند شناسه هاى كاربرى و رمز 

رود. عبور) از بين مى 
به عنوان يك سازمان، شما انتخاب مى كنيد كه به كدام يك از اين 

ويژگى هاى ديجيتال دسترسى داشته باشيد و استفاده كنيد:

اعتبارنامه هاى ديجيتالى شده

اعتبارنامه هاى مشتق شده

ايمنى 
كرونا

حساب 
اصلى • اعتبارنامه هاى ديجيتالى

ه • اعتبارنامه مشتق شد
• دسترسى به اعتبار

ويژگى هاى شناسه 
هدفديجيتال



شناسه پرداخت

اپليكيشن كرايه ماشين

 ارائه دهنده هويت
ديجيتال

Use your Digital ID 
to provide your 
Driving Licence

B
R

O
K

E
RDigital ID C

Digital ID B

Digital ID A

Car Hire App

Digital Identity 
Provider A

Digital Identity 
Provider B

Digital Identity 
Provider C

Use your Digital ID 
to provide your 
Driving Licence

Digital ID

Car Hire App

Digital Identity 
Provider

Digital ID C

Digital ID B

Digital ID A

هویت دیجیتال هنده  ارائه د  
A

هویت دیجیتال هنده  ارائه د  
B

هویت دیجیتال هنده  ارائه د
 C
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بازار شناسه دیجیتال چگونه 

کار مى کند؟
در برخى کشورها یک شناسه دیجیتال واحد براى همه کاربران توسط دولت صادر مى شود. 

کشورهایى مانند استونى و هند قبًال این مسیر را طى کرده اند. بسیارى از ایالتهاى ایاالت متحده 
اکنون به کاربران خود گواهینامه رانندگى دیجیتالى مى دهند.

در بسیارى از کشورهاى دیگر، مانند انگلستان، بازارى از ارائه دهندگان شناسه دیجیتال بخشخصوصى 
در حال ایجاد است. کاربر بر اساس عواملى مانند:

• جایى که آنها مى توانند از این شناسه دیجیتال استفاده کنند، یعنى کدام بخش ها و چند سازمان 
مىتوانند شناسه دیجیتال را بپذیرند

• خدماتى که از شناسه دیجیتال دریافت مىکنند

• نام تجارى ارائه دهنده شناسه دیجیتال.

از شناسه دیجیتال خود براى 
اثبات گواهینامه رانندگى خود 

استفاده کنید

براى دسترسى به تعداد کافى شناسه دیجیتال براى به دست آوردن پوشش کاربرى خوب، مىتوانید انتخاب کنید که به 
چندین ارائه دهنده شناسه دیجیتال متصل شوید:

اپليكيشن كرايه ماشين

از شناسه دیجیتال خود براى 
اثبات گواهینامه رانندگى 

خود استفاده کنید

زار
رگ
كا

ممكن است اين يك كابوس يكپارچهسازى و تجارى به نظر برسد، اما اينجاست كه استانداردها وارد 
عمل مىشوند. هنگامى كه چندين ارائه دهنده شناسه ديجيتال در بازار وجود دارد، ضرورى است كه 

همه آنها رابطهاى فنى ثابت و حداقل سطوح خدمات را ارائه دهند. استانداردها معموًال از طريق 
مكانيزم حاكميتى كه به عنوان چارچوب اعتماد ناميده مىشود، اجرا مىشوند. 

١١ 10
این رویکرد تضمین می کند که کاربر در ارائه دهنده شناسه دیجیتال خود حق انتخاب داشته باشد و همچنین داده های 

. خود را کنترل کند و داده های ID در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره نمی شوند
ممکن است یک ارائه دهنده شناسه دیجیتالی بتواند به شما امکان دسترسی به تعداد زیادی از کاربران و داده ها را 

برای رفع نیازهای شما بدهد:
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4
براى تحقق شناسه دیجیتالى، عوامل مختلفى باید در یک  

گرد هم آیند.
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تغيير به سمت ديجيتال
در طول همه گيرى 12/0202، الزام به انجام خدمات از راه دور به وضوح 

نشان داده شد. كاربران محدود بودند، اما نياز به ادامه تجارت، زندگى در خانه 
و تماس با خانواده و دوستان داشتند. اين امر باعث افزايش تقاضا براى 
خدمات آنالين موجود شد و نياز به روش هاى جديد كار براى اطمينان از 

تداوم اقتصادى و اجتماعى را ايجاد كرد. از آنجايى كه كاربران براى اولين بار 
در زندگى خود به سمت كانالهاى آنالين جديد هدايت شدند، نياز به تعامل 

روان با مشتريان جديد ضرورى بود و همچنان باقى مىماند.لذا اگر استفاده از 
آن روان و آسان باشد، كاربر جذب این سرویس ها خواهد گشت که اين به 

. نفع هم سازمانها و هم كاربران است 
استفاده از راهحلى كه امكان شناسايى سريع و مطمئن كاربران را فراهم مىكند، 

ريلها را در تغییر به ديجيتال روان مىكند.

بيومتريك بلوغ
امروزه سازمانهاى زيادى وجود دارند كه راهحلهاى بيومتريك را توسعه

داده اند كه مىتواند در بسيارى از خدمات به كار گرفته شود. از اين راهحلها  
براى دسترسى ساده به دستگاهها استفاده مى شوند. راهحلهاى بيومتريك 

قادر به ارائه يك هويت منحصر به فرد از يك فرد هستند. امروزه هنگامى كه 
كاربران اثر انگشتى را در تلفن ثبت مى كنند، اين اثر انگشت خود به حساب 
دستگاه و دستگاه نشان داده مىشود. شناسه ديجيتالى اين امكان را فراهم 

مىكند كه بيومتريك شخص به آنها تعلق داشته باشد و سپس با خيال راحت 
از آن براى اثبات اينكه كاربر كيست استفاده شود. بيومتريك شناسه ديجيتال 

نيازى به اتصال به يك دستگاه ندارد و مىتواند چندين نوع مختلف بيومتريك 
را پشتيبانى كند. دقت بيومتريك اكنون به سطحى از بلوغ رسيده است كه  

مىتوان از آنها به طور قابل اعتماد استفاده كرد، تا جايى كه استانداردهايى در 
دسترس هستند كه مديريت قوى و اخالقى را تضمين مىكند.

از مدارك ديجيتال استفاده
در كنار بيومتريك، ايجاد اعتبار ديجيتال به دادههاى دنياى فيزيكى امكان 

ديجيتالى شدن ساير دادههاى ديجيتالى را مىدهد .(مانند سن از تاريخ تولد). 
دادههاى اضافى بيشتر را مى توان به عنوان مدركى براى هويت فرد با آنها مرتبط 

كرد. ارائه ديجيتالى يك پاسپورت، دادههاى مشابه ارائه شده در گذرنامه را در 
اختيار سازمان قرار مىدهد و در عين حال رمزگشايى كليد صادركننده گذرنامه را 

نيز شامل مىشود و بنابراين اعتماد به اعتبار گذرنامه را افزايش مىدهد. 
گواهىهاى واكسيناسيون كوويد به عنوان اعتبار ديجيتالى در دسترس كاربر قرار 

مىگيرد كه كاربر مىتواند در شناسه ديجيتال خود ذخيره كند. سپس كاربر 
مىتواند به طور همزمان گذرنامه و وضعيت كوويد را براى سوار شدن به هواپيما 
ارائه دهد. برخى از كشورها اكنون نسخههاى ديجيتالى گواهينامههاى رانندگى را 
صادر مىكنند كه كاربران مىتوانند با شناسه ديجيتالى خود مرتبط كنند. ما انتظار 

داريم كه اعتبارنامههاى ديجيتالى داراى وضعيت قانونى برابر با معادلهاى 
كاغذى خود باشند.

چرا سازمان ها از شناسه 
دیجیتال استفاده می کنند؟
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آمادگى نظارتى

فنى استانداردهای
در فناورى، استانداردها زيربناى قابليت همكارى محصوالت و خدمات فروشندگان 

مختلف هستند. تلفنهاى همراه نشان مىدهند كه چگونه استانداردهاى فنى به يك 
سازنده تلفن اجازه مىدهد تقريبًا در هر كشورى يك گوشى را بفروشد و آن را به يك 

شبكه متصل كنند. همين هدف براى شناسههاى ديجيتال حاكم است. هر شناسه 
ديجيتالى كه مطابق با يك استاندارد فنى پذيرفته شده ايجاد شده است، بايد بتواند 

مطابق با استانداردهاى حاكميتى مانند چارچوب اعتماد، توسط هر طرف متكى با 
 ،OIX اطمينان مورد استفاده قرار گيرد. دولت ها و ارگان هاى صنعتى، مانند

استانداردهايى را براى شناسههاى ديجيتال ايجاد كردهاند. دولتهاى بريتانيا، اياالت 
متحده و اتحاديه اروپا همگى دستورالعملها يا استانداردهايى را براى اثبات هويت و 

احراز هويت تعريف كردهاند. استانداردها در حال حاضر در حال تكامل هستند زيرا 
نيازهاى همه شركت كنندگان به طور كامل درك شده است.

دولتى چارچوبهای
چارچوبهاى اعتماد صادر شده توسط دولت ايجاد شده اند تا به صنعت نشان دهند 
كه هويت ديجيتال چگونه بايد عمل كند و نقشها و انتظارات بازيگران در چارچوب 

مى تواند با استفاده از شناسههاى ديجيتال تعریف شوند. چارچوب براى شناسههاى 
ديجيتال مجموعهاى از قوانين و استانداردهايى هستند که سازمانهاى مختلف 
توافق مىكنند از آن پيروى كنند. اين شامل قوانين، استانداردها، خط مشىها و 

راهنماى عملكرد خوب (GPG) مىشوند. دولتها در سرتاسر جهان در حال تعريف 
چارچوبهاى اعتماد براى شناسه ديجيتال، از جمله اتحاديه اروپا، بريتانيا، كانادا، 

استراليا و هند هستند.

١٤

پذیرش بخش
پذیرش شناسه های دیجیتال با نرخ های متفاوتی در بخش های مختلف که بر اساس

مزایای استفاده از آن ها تعیین می شود، پیشرفت خواهد کرد. این مزایا شامل 
هزینههای بهبود یافته برای خدمات، خدمات ایمنتر و تراکنشهای سریعتر خواهد بود. 
در تابستان ٢٠٢١ از شناسههای دیجیتالی در فرآیند خرید و فروش خانه استفاده میشد 

که در آن خریدار دارایی یک شناسه دیجیتالی ایجاد میکرد و از آن برای اثبات هویت 
خود به همه سازمانهای درگیر در چرخه خرید، مانند دالالن وام مسکن، وکیلهای 

مشاور امالک استفاده میشد. این باعث صرفهجویی در زمان میشود و نیاز خریداران 
خانه به ارائه چندین بار اطالعات مشابه را از بین میبرد. پروژههای مشابهی در حال 

بررسی استفاده از شناسه دیجیتال در امور مالی، بازنشستگی، بررسی استخدام، تأييد 
سن، پرداختها و آموزش هستند. با یک شناسه دیجیتالی که برای یک هدف ایجاد 
شده است، استفاده از آن شناسه در بخشهای دیگر (که اعتماد به شناسه دیجیتال 

تولید شده می تواند منتقل شود)، یک مرحله آسان است.

رقابت برای سرمایهگذاری
همانطور که شناسههای دیجیتال برای ارائه مزایای مورد بحث به طور گسترده مورد استفاده 

قرار می گیرند، سازمانها برای ارائه یا مدیریت هویت دیجیتال کاربر به عنوان راهی برای 
افزایش تعامل با محصوالت و خدمات خود رقابت میکنند و برای دستیابی به این تسلط 

. سرمایهگذاری میکنند 
استفاده اپل از TouchID و FaceID باعث پذیرش اجتماعی بیومتریک شده است و در نتیجه، 

اعتبارنامههای بیومتریک به طور فزاینده ای توسط سازمانهای شخص ثالث به عنوان یک 
گزینه احراز هویت برای خدمات خود استفاده میشود. سرمایهگذاری اپل در مالکیت ID با 

میشود. سایر بازیگرانی که  افزایش تعداد اختراع های آنها در این زمینه نشان داده 
سرمایهگذاری میکنند تا در مرکز اکوسیستم DI قرار بگیرند، شرکتهای مخابراتی، غولهای 

فناوری، بانکها، دولتها و اخاللگران هستند تا بتوانند از رشد استفاده از شناسههای دیجیتال 
. در موقعیت خوبی قرار گیرند 

استفاده دولت کانادا از شناسه بانکی برای ورود به خدمات و سرویس BankID اسکاندیناوی، 
خدمات زنده ای هستند که تمایل بانکها را برای تسلط بر این فضا نشان میدهد. مانند تمام 

اکوسیستمهای فناوری، سازمانهایی با فناوری و مدل های تجاری نوآورانه وجود خواهند 
داشت که هدفشان سرمایهگذاری بر دیجیتالسازی کسب وکارها و نیاز به هویتهای قابل 

اعتماد به عنوان بخشی از این فرآیند هستند.

از آنجایی که تعامل از راه دور یا دیجیتال با مشتریان به دلیل همه گیری سال 2020/21 
افزایش یافته است، لذا نیاز به به روزرسانی مقررات فعلی در بخش های صنعت برای 

امکان اتکا به شناسه های دیجیتال در تراکنش ها برجسته شده است. این امر در سال 
2020 توسط مقررات پولشویی بریتانیا نشان داده شد که به سازمان ها اجازه می دهد از 
هویت دیجیتال در فرآیندهای خود برای شناسایی و اطمینان از واقعی بودن مشتریان 

استفاده کنند. اتحادیه اروپا به تازگی eIDAS را گسترش داده است تا از کشورهای 
عضو بخواهد شناسه های دیجیتال را به عنوان معادل شناسه های کاغذی برای طیف 

وسیعی از موارد استفاده کنند. که در الیحه بهبود هویت دیجیتال در ایاالت متحده در 
حال پیشرفت است. در بریتانیا، دولت در حال ایجاد یک چارچوب اعتماد برای شناسه و 

ویژگی های دیجیتال است.



 نرخ موفقيت تجربه كاربرى
ديجيتال – ورود

بله--افزايش

--

---كاهشتقلب در هويت

سازگارى بهبود يافته
- ---

--هزينه انطباق

--هزينه هر كاربر

 خدمات محدود زمانى شامل افراد /
مراكز تماس

--

مزاياى شناسه ديجيتال
مزايا؟

 جذب و حفظ مشترى (فروش /
(محصول / بازاريابى

CFO /  

مدير كالهبردارى

CRO /  
مسئول تطابق

عملیات

ذینفعان اصلی

آنچه آنها از شناسه ديجيتال نياز دارند حمايت از ذينفعان

امنيت

فنى

قانونى

ريسك عملياتى

استانداردهاى صنعت، رمزگذارى، امنيت سايبرى، احراز هويت قوى

سهولت ادغام و نگهدارى

ريسك و مديريت داده ،MI ،حسابرسى
شناسه دیجیتال

16

٥
مزایا برای شما و مشتریان تان

شناسه دیجیتال به شما امکان دسترسی مداوم به آخرین تکنیک ها و اعتبارنامه های 
اثبات شناسه را می دهد. ارائه دهندگان ID به طور مداوم نوآوری خواهند کرد تا اطمینان 

حاصل کنند که مشتریان خود (کاربران نهایی) را حفظ می کنند. 
شناسه دیجیتال نیازهای اساسی  ارائه دهنده خدمات را متعادل می کند:

• هزینه هر کاربر
• تقلب

• میزان موفقیت کاربر
• انطباق

17

برخی از ذینفعان کلیدی در سازمان شما وجود دارند که نیاز به پذیرش شناسه دیجیتال دارند. آنها افرادی 
هستند که مسئول شاخصهای عملکرد کلیدی هستند که شناسه دیجیتال آنها را بهبود می بخشد:

بله

بلهبله

بله

بله

بلهبله

بله

بله بله

بله

شناسه ديجيتال چگونه 
كمك مى كند؟

بله

بله

بله

بله

بله

بله

افزايش

افزايش

كاهش

كاهش

كاهش

 نرخ موفقيت تجربه كاربرى
ديجيتال – عودت

ايجاد يك پرونده تجارى براى پذيرش بر اساس دستيابى پيش بينى شده از اين مزايا خواهد بود. درك اقدامات فعلى شما براى موارد 
. فوق و تعيين يك هدف سود واقعى براى هر حوزه اى كه شناسه ديجيتال بايد بهبود يابد، بسيار مهم است

عالوه بر اين، در پياده سازى شناسه ديجيتال بايد انتظارات ذينفعان سازمان نيز برآورده شود:

مسئوليت، نگهدارى سوابق، جبران خسارت، حفاظت از داده ها

اما مهمتر از همه، چرا Digital ID برای مشتریان شما مناسب است؟ مشتریان شما با 
شناسه دیجیتال:

• دسترسی فوری به خدمات خود داشته باشند
• از رمزهای عبور فراموش شدنی دور می شوند

• مجبور نیستند اسناد شناسایی کاغذی را پیدا کنند و به شما ارائه دهید
• فقط داده های مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهند

• می توانند به راحتی به روز رسانی را با شما به اشتراک بگذارند زمانی که داده های آنها تغییر می کند



نقش ها و سازمان ها

واژه نامه

چارجوب اعتماد

الزامات امنیتی و فنی
الزامات قابلیت همکاری

قوانین عمومی و حقوقیقوانین هویت

نشان اعتماد و تجربه کاربریاصول

خدمات سازمانیخدمات کاربر

حاکمیت

چگونه تاييد شده است

تاييد نشده است

از طریق API دفتر پاسپورت از طریق سلفی توسط یک انسان بررسی شده است

از طریق اسکن از طریق جلسه ویدیویی زنده

API از طریق اسکن و چهره به چهره

از طریق تراشه قابل خواندن

مهم است که سازمان ها اطالعات مناسبی را از شناسه دیجیتال 
دریافت کنند تا قوانین خود را برای برخورد با افراد تنظیم کنند. این 
قوانین ممکن است قوانین داخلی مبتنی بر ریسک باشند، یا ممکن 

است قوانینی باشند که توسط تنظیم کننده وضع شده است.

روشهای مختلف اعتبارسنجی گذرنامه و تأييد تعلق آن به کاربر باعث افزایش سطح اعتماد به اصل بودن گذرنامه می شود. این 
اصل در مورد همه اشکال اعتبار صدق می کند:

• چگونه اعتبار سنجی شد؟

• چگونه اعتبار (متعلق به کاربر) تاييد می شود؟

شما باید مطمئن باشید که یک شناسه دیجیتال مطابق با قوانین مورد نیاز شما کار میکند. این بخشی از نقش یک چارچوب 
اعتماد و طرح های اعتماد است. یک چارچوب اعتماد قوانین را برای شناسه دیجیتال تعیین میکند. نه تنها قوانین اعتبارسنجی و 

تأييد اعتبار، بلکه قوانین قانونی، فنی، عملیاتی و حاکمیتی نیز تعیین میشوند:

به عنوان مثال، اگر قرار است گذرنامه دیجیتالی را به عنوان شناسه دیجیتال بپذیرید، نسخه دیجیتالی گذرنامه چگونه 
ایجاد می شود؟

اعتماد

18
19

6
چارچوب اعتماد - اطمینان از

اینکه شناسه دیجیتال با قوانین 
شما مطابقت دارد

چگونه تاييد شده است

به صورت دیجیتالی توسط اداره گذرنامه صادر می شود

تاييد نشده است

از طریق سلفی توسط یک دستگاه بررسی میشود

به صورت دیجیتالی توسط اداره گذرنامه صادر میشود

چارچوب چگونه 
تعریف، عمل و 

تکامل می یابد؟ 
توسط چه کسی؟

یک عالمت اعتماد به کاربران 
نشان می دهد که یک چارچوب 
در حال کار است. کاربر می تواند 
اطمینان داشته باشد که قوانین 

موجود است و همه 
شرکت کنندگان از آن پیروی 

خواهند کرد

شرکت کنندگان در اکوسیستم 
چه کسانی هستند؟

اصطالحات توافق شده به طوری که همه 
شرکت کنندگان به یک زبان مشترک صحبت 

کنند
اصولی که نحوه عملکرد چارچوب را 

مشخص میکند

محتویات خود چارچوب اعتماد - قوانین، 
رویه ها، سیاست ها و استانداردها



چارچوبهای اعتماد معموًال شرکت کنندگانی مانند ارائه دهندگان شناسه دیجیتال را تأييد 
می کنند که با چارچوب مطابقت دارند و مجاز به استفاده از نشان اعتماد هستند. این 

چارچوب برای طرفهای تاييد شده روشن میکند که اگر قوانین چارچوب را زیر پا بگذارند چه 
عواقبی در پی خواهد داشت.کارگزاران دارای گواهی ممکن است در قبال خسارات وارده در 

نتیجه نقض قوانین مسئول شناخته شوند و حتی ممکن است گواهی آنها حذف شود.

کاربران تا حدی تاييد می شوند که بتوان به آنها اجازه دسترسی به خدمات را داد.اعتماد به کاربران

دسترسی میلیون ها کاربر با شناسه های قابل اعتماد را فراهم کنید.توده بحرانی کاربران

کاربران میتوانند مطمئن باشند که 
شما یک سازمان واقعی هستید

یکی از ویژگی های چارچوب اعتماد، یک «نشان اعتماد» قابل تأييد است که به کاربران امکان می دهد مطمئن شوند که شما 
یک سازمان قانونی هستید. این امر جعل هویت سازمان را دشوارتر می کند.

کالهبرداری شناسه را 

مدیریت می کند
قوانین چارچوب باید تضمین کنند که از قوانین ضد کالهبرداری شناسه توسط همه طرف ها دفاع می شود، بنابراین تعداد 

کالهبرداری ها کاهش می یابند.

شما باید بتوانید چیزی بیش از مدرکی که نشان دهد کاربر کیست دریافت کنید. همچنین باید بتوانید اطالعات قابل اعتمادی اطالعات واجد شرایط بودن
در مورد کاربر مانند اطالعات مالی یا تحصیلی دریافت کنید.

دسترسی به راه های بیشتر برای کاربرانی که به صورت دیجیتالی اثبات می شوند و ضمانت در اکوسیستم هویت دیجیتال شمول
انجام می شود.

نکات برجسته ویژگی

CIAM راه حل

شناسه دیجیتال

اثبات

18+

شایستگی تضمین هویت

اعتبارنامه های مشتق  شده

ان
زم

سا

احراز هویت و 
دسترسی به اعتبار

احراز هویت

ACCOUNT 
KEY

PASSPORT DRIVING
LICENCE

LoACOVID
SAFE

شناسه دیجیتال

2021

 شناسه دیجیتال چگونه فرآیندهای شما را
7

یکپارچه می کند؟

راه های مختلفی وجود دارند که یک شناسه دیجیتال می تواند توسط یک 
سازمان استفاده شود. این راه حل ها بر نحوه ادغام شناسه دیجیتال در 
سیستم تأثیر می گذارند. مثال زیر ارتباط بین راه حل معمولی مدیریت 

دسترسی به اطالعات مشتری (CIAM) و شناسه دیجیتال را نشان 
می دهد.

شما ممکن است به سادگی از شناسه دیجیتال به عنوان مکانیزم دسترسی به حساب های خود 
استفاده کنید، در این صورت در ماژول های احراز هویت شما ادغام میشود ممکن است از شناسه 
دیجیتالی برای جمعآوری اعتبارنامهها، مانند گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا نتایج API های تأييد 
دادهها برای استفاده در فرآیندهای اثبات شناسه خود استفاده کنید و خودتان یک تصمیم تضمین 

هویت - اعتماد کاربر - بگیرید. فرآیند تعیین اینکه آیا می توانید به یک کاربر اعتماد کنید، ممکن است 
به شناسه دیجیتال برون سپاری شود و یک نقطه ادغام در نقطه تصمیم  Identity Trust شما ایجاد 
کند. ارائه دهنده شناسه دیجیتال سطحی از اطمینان را به شما ارائه می دهد .در نهایت، میتوانید از 

شناسه دیجیتالی استفاده کنید تا بفهمید کاربر چه کسی است و برای انجام چه کاری واجد شرایط 
است. آیا آنها میتوانند به خدمات شما دسترسی داشته باشند، مثًال آیا آنها در برابر بیماری کووید 

ایمن هستند یا سنشان باالی  ۱۸سال است.

اعتبارنامه های دیجیتالی 
و مشتق شده

اعتبارنامه های دیجیتالی 
و مشتق شده

برای مناطق جغرافیایی مختلف و موارد استفاده خاص به چارچوب اعتماد قوانین اضافی افزوده 
میشود. به عنوان مثال، یک طرح ممکن است قوانین خاصی را برای COVID Safe برایمسافرت 
یا تأييد سن برای خدمات آنالین تعریف کند. به دنبال طرحهایی باشید که از حوزه خاص کسب و 
کار شما و قوانینی که باید پیروی کنید پشتیبانی میکنند. یک چارچوب اعتماد خوب برای شما به 

عنوان سازمان مصرفکننده شناسه چه کاری باید انجام دهد؟

حمایت و جبران

داده ها را در یک قالب 
واحد تهیه کنید

اگر مشکلی در شناسه یا خدمات ارائه دهنده شناسه دیجیتال وجود دارد، باید توسط میز راهنما پشتیبانی وجود 
داشته باشد. 

چارچوب باید اطمینان حاصل کند که داده های یکسانی را از هر ارائه دهنده ID دریافت می کند. از جمله اعتبارنامه هایی که 
ممکن است به عنوان مدرک برای پشتیبانی از پردازش خود نیاز داشته باشند.
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درباره راهبران هویت مجازی آینده (برهان)

شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان) به عنوان مرجع پژوهش، 
آموزش، ارزیابی و مشاوره حوزه هویت دیجیتال و سیستم های مدیریت 

هویت و دسترسی از سال 1394 آغاز به کار کرد. شرکت برهان با بهره گیری 
از متخصصان بین رشته ای در قالب گروه های تخصصی به شناسایی، 

بررسی و تحلیل موضوعات راهبردی، آینده پژوهی، معماری و مدل سازی 
کالن راهبردی و اجرایی حوزه های هویت دیجیتال و مدیریت هویت و 

دسترسی می پردازد و درصدد ایجاد اولین پایگاه قدرتمند علمی و فناوری 
این حوزه در کشور است.

تماس با ما :

راهبران هویت مجازی آینده (برهان)
تهران، خیابان خرمشهر،  خیابان شهید صابونچی

تلفن تماس: 88517698 - 021 
فکس:          88517419 -021
info@borhanid.com  :ایمیل

گزارش Getting Ready for Digital Identity  از مقاالتی 
است که در سال 2021 توسط شرکت OIX منتشر شده است. 

نسخه ترجمه شده این گزارش به همت کارشناسان مجموعه 
برهان در اختیار عالقه مندان به مدیریت و دسترسی قرار گرفته 

است.




