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 ی و در زندگ  ستی دانند که کارت هوشمند چ ی افراد م ت یخوشبختانه اکثر
کارت،  میو س ی مترو، کارت بانک کارت  .کنند ی روزمره از آنها استفاده م 

  یعملکرد کارت ها احتماال .شوند ی کارت هوشمند محسوب م ی همگ
عملکرد   ی مقاله به سادگ  نیبوده که با مطالعه ا دهیچیشما پ یهوشمند، برا

 .برد  دیخواه ی آنها پ

 

 :کرد میخواه  ی بررس  ریزمرحله  4هوشمند را در  یمقاله کارت ها نیا در

 .کارت هوشمند ی معرف  .1
 .عملکرد کارت هوشمند روش .2
 ست؟ یکارت هوشمند چ کاربرد .3
 ست؟ یکارت هوشمند چ انواع .4
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 کارت هوشمند یمعرف 1#

کوچک   وتریکامپ  کیهوشمند،   یکارت ها ی توان گفت که تمام  ی م  بایتقر 
همان  ای) یکیالکترون زات یشامل تجه وتر،یکه کامپ همانطور .هستند

  ی قاب محافظ قرار م کیدرون  زات،یتجه نی ا ی تمام  سخت افزار( بوده که
  درون بوده که یسخت افزار  زات یتجه یدارا زیهوشمند ن یکارت ها رند،یگ

 .قاب محافظ قرار دارند

  هیال 4دهد که از  ی کارت هوشمند را نشان م کی ی ساختار داخل ر،یز شکل
 PVC ها، ورق نازک هیال نیا  .شده است لیتشک D و C  ،B ، Aنازک

 (. است  کینوع پالست کی PVC ناگفته نماند که) هستند
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نشان داده  E کارت هوشمند با حرف یسخت افزار  زات یشکل باال، تجه در
 در .شود ی محافظت م  PVC یسخت افزار، توسط ورقه ها نیا .شده اند

دو   زین D و B یها هیقرار گرفته و ال C هی، داخل الE واقع، سخت افزار
 .دهند ی طرف سخت افزار را پوشش م 

  نیبنابرا .کارت در نظر گرفته شده است یبر رو ریدرج تصو یبرا زین A هیال
به کار رفته در کارت هوشمند، شفاف بودند، کارت  ی ها هیال  ی اگر تمام

 .شد ی مشاهده م  ریهوشمند به شکل ز
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 .دیکارت هوشمند را مشاهده نمود ی خلساختمان دا  نجایا تا

 :شود ی مطرح م ریسواالت ز اکنون

 کند؟  ی چه م قایکارت ها دق نیافزار داخل ا سخت .1
  ی سخت افزار کارت با دستگاه کارت خوان ارتباط برقرار م چگونه .2

 کند؟ 
 شود؟   ی م  نیو از کجا تام  ستی کارت ها چ نی ا هیمنبع تغذ اصال .3

ابتدا روش عملکرد کارت   ستیبا ی سواالت م  نیبه پاسخ ا دنیرس یبرا
 .دیهوشمند را بدان یها
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 روش عملکرد کارت هوشمند 2#

که روش عملکرد کارت   نستیشود ا ی م  جادیشما ا یکه برا  ی سوال  نیاول
 کند؟  ی و چگونه کار م  ستیهوشمند چ

 پستیچ ی دو بخش اصل یافزار داخل کارت هوشمند، دارا سخت
(Chipset) و آنتن (Antenna)  با حرف  پستیچ ر،یشکل ز در .باشد ی م 

C آنتن با حرف ، B با حرف  زیمحافظ ن ی ک یپالست یو ورقه ها A   مشخص
 .شده اند

 

 ی اطالعات چیخاموش است و ه یافزار کارت هوشمند در حالت عاد  سخت
دستگاه کارت خوان    کیکه کارت در مجاورت  ی هنگام .کند ی رد و بدل نم
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 .کند ی به کارت ارسال م ی ک یالکترون گنالیدستگاه کارت خوان س رد،یقرار بگ
  یانرژ  نی کرده و ا یانرژ  دیتول گنال،یس نیا افتیکارت هوشمند با در آنتن

  ی روشن م یانرژ  نیا افتیبا در پست یچ .کند ی منتقل م پستیرا به چ
 .کند ی خوان ارسال م را به دستگاه کارت  ی گنالیس زیشود و آن ن

 در .شود ی کارت هوشمند و کارت خوان برقرار م نیارتباط ب ب،یترت  نیا به
 .دیکن ی ارتباط و مراحل گفته شده را مشاهده م  نیا ر،یز ری تصو

و   2، آنتن دستگاه کارت خوان با شماره 1کارت خوان با شماره  دستگاه
و آنتن   یمرکز  پستیسخت افزار موجود در کارت هوشمند )که شامل چ

 .نشان داده شده است 3شود( با شماره  ی زردرنگ آن م

 

از دستگاه )به کارت( با رنگ   ی ارسال یها گنالیس ایباال، امواج  ری تصو در
 .از کارت )به دستگاه( با رنگ سبز نشان داده شده اند ی و امواج ارسال  ی آب
داشته   یز یبرنامه ر تیقابل یگر ید یکیکارت ها مانند هر لوازم الکترون نیا

 .شوند ی م  یو رمزگذار 
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 هوشمند  یکارت ها  یز یبرنامه ر  1-2#

  ریز یوید یهوشمند، و یکارت ها ی ز یبا روش برنامه ر  هیاول یی آشنا جهت
 .دییباشد را مشاهده فرما  ی هوشمند م یی از بسته جامع شناسا ی که بخش 

 امواج چگونه است؟ قیشکل دق  2-2#

 نیرد و بدل شده ب ایشده ) دیتر امواج تول قیشکل دق دیخواه ی م اگر
 .دینگاه کن ر،یبه شکل ز د ینیدستگاه و کارت خوان( را بب

 

  ی م  دیدائما تول A توسط دستگاه کارت خوان C ی سی الکترومغناط امواج
آنتن موجود در کارت  م،یکن کیرا به دستگاه نزد  B کارت  اگر .شود

 .شود ی نشان داده شده م  D که با حرف  ی هوشمند، باعث انحراف امواج
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کارت هوشمند   پستیدر چ یانرژ  دیباعث تول افتهی  امواج انحراف  نیا
  ی را به دستگاه ارسال م ی امواج  زیآنتن کارت هوشمند ن جه،ینت در شده و
دستگاه کارت خوان و   نیب ی سیامواج الکترومغناط افتیو در ارسال .کند

 .شود ی آنها م نیارتباط ب یکارت هوشمند باعث برقرار 

دستگاه و کارت   نیارتباط ب جادیبا روش عملکرد کارت هوشمند و ا نجایا تا
 یارتباط چه کاربردها  یبرقرار  نیا مینیبب میخواه ی م اکنون .دیآشنا شده ا

 تواند داشته باشد؟  ی م  ی عمل

 

 کاربرد کارت هوشمند 3#

  کارت  .ستی داند که کاربرد کارت هوشمند چ ی م  ی هر شخص امروزه
  رهیو ذخ افتیارسال، در  ،ی ز یبرنامه ر تیقابل یوتر یهوشمند مانند هر کامپ

توان  ی کارت هوشمند م  یبر رو نیبنابرا .باشد  ی اطالعات را دارا م 
  افتیاطالعات را در نیا ی کرده و با دستگاه مخصوص  یبارگذار  ی اطالعات

 .کرد

درج اطالعات   ی)برا ی توان از کارت هوشمند به عنوان کارت بانک  ی م
( استفاده ی بانک ات یعمل ریوجه و سا افتیدر  ایانتقال  ان،یحساب مشتر

شارژ و پرداخت حق  تی)با قابل ی ک یالکترون طیتوان به عنوان بل ی م  .کرد
 .و …( استفاده کرد نگی پارک وم،یورود به مترو، اتوبوس، استاد 
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کاربرد کارت هوشمند در پرداخت حق استفاده از بزرگراه )به  ر،یز ری تصو در
 .دیکن ی ( را مشاهده م ی توقف در عوارض یجا

 

  یفناور  نیکاربرد ا یبرا ی ت یمحدود  چیه میتوان ی نم دینیب ی که م  همانطور
 .میقائل شو

 .میکن انیب نگونهیکاربرد کارت هوشمند را ا میتوان ی خالصه م ی لیطور خ به

  ی کارت مل نامه،یشامل اطالعات فرد )مانند گواه ییشناسا یها کارت  .1
 هوشمند، پاسپورت و …( 

 ط،یپرداخت )مانند کارت مترو، اتوبوس، بل یبرا یاعتبار  یها کارت  .2
 بانک و …( 

 ی )مانند صندوق امانات بانک، کمدها ی ک یالکترون یها قفل .3
 و …(  ی اماکن ورزش ی ک یالکترون
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 یکنترل تردد خودروها، کنترل کاالها )مانند ی ابیو رد  یی شناسا .4
 و …(  ابیغ-به انبار، حضور یورود

و خدمات   ع ی و حرکت تمام صنا ندهایشدن فرآ ی کیتوجه به الکترون با
  یکارت ها یروز به روز به کاربرد فناور  ،یبه سمت هوشمندساز  ی عموم 

دارند که  یهوشمند انواع مختلف یها کارت  .شود ی هوشمند اضافه م 
 .کند ی فرق م  گریکدیو عملکردشان با  ی کاربرد، ساختمان داخل

 .می هوشمند بپرداز یانواع کارت ها ی به بررس دیده اجازه

 

 انواع کارت هوشمند 4#

 رفعالیو غ (Active) فعال ی هوشمند به دو دسته کل  یها کارت 
(Passive) شوند ی م یبند  میتقس. 

 کارت فعال 1-4#

( بوده و  ی داخل یمستقل )باتر   هیمنبع تغذ یهوشمند فعال، دارا کارت 
 .ندارد ی به منبع خارج ازیفعال شدن، ن یبرا

چند مدل کارت هوشمند فعال به همراه برد آنها را مشاهده  ر،یشکل ز در
 .دیکن ی م
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  ی م سبب با خط قرمز مشخص شده که یباتر  یر یشکل باال، محل قرارگ در
 .شود کارت هوشمند همواره فعال بماند

 رفعالی کارت غ 2-4#

 ،ی در حالت عاد نی بوده بنابرا هی فاقد منبع تغذ رفعال،یهوشمند غ کارت 
در معرض دستگاه کارت  یر یمحض قرارگ به .و خاموش است رفعالیغ

مربوطه را به  گنالیس که شرح داده شد( فعال شده و ی خوان )به روش
 .کند ی دستگاه کارت خوان ارسال م

سخت افزار کارت هوشمند فعال، در سمت چپ و سخت افزار  ر،یشکل ز در
 .دیکن ی مشاهده م ریرا در سمت راست تصو  رفعالیکارت هوشمند غ
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 b و B و آنتن کارت ها با حروف  a و A کارت ها با حروف  پستیچ
به عنوان منبع  C یباتر  یداراهوشمند فعال،  کارت  .مشخص شده است 

کارت  یبند  میتقس نی تر  ی گفته شده، کل یبند میتقس .باشد ی م  هیتغذ 
 .هوشمند بود یها

با توجه به نحوه انتقال اطالعات )به  زین رفعالیهوشمند غ یها کارت 
 ری به سه دسته ز ی دستگاه کارت خوان(، نوع پردازشگر و ساختمان داخل

 :شوند ی م یبند می تقس

 یسیهوشمند مغناط کارت  .1
 یهوشمند تماس  کارت  .2
 (RFID) ی رتماسیهوشمند غ کارت  .3

 .می کارت ها بپرداز نیهرکدام از ا ی به بررس دیده اجازه

 ست؟ ی چ ی سیکارت هوشمند مغناط (1
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  ی در طول خود م   ی سی نوار مغناط هیال  کی  یدارا ی سیهوشمند مغناط کارت 
اطالعات در کارت هوشمند استفاده   رهیذخ یبرا س،ینوار مغناط نیا .باشد

 یبرا ی م یقد یتجربه استفاده از نوار کاست ها زیشما ن حتما .شود ی م
 .دیآور ی م  ادیرا به  ی قی پخش موس

 

  س،ی نوار مغناط نیعبور ا با بود که یبلند ی س ینوار مغناط یدارا نوارکاست،
از ضبط  ی ق یهد نوارخوان ضبط، اطالعاتش خوانده شده و موس ریاز ز

 .شود ی صوت پخش م 

 .دیکن ی هد نوارخوان را مشاهده م  ر،یشکل ز در

داده شده(   شی که با فلش قرمز نما ی هد )داخل ضبط صوت در محل  نیا
 .ردیگ ی ر مقرا
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داخل  ات یهد( محتو ری از ز ی سیاثر چرخش کاست )با عبور نوار مغناط در
کارت خوان )که در   یها دستگاه .شود ی نوار، توسط ضبط صوت خوانده م 

 دنیبا کش  شما  .کنند ی صورت عمل م نیبه هم زی( ند ینیب ی فروشگاه ها م 
 سی هد مغناط  یکارت، از رو یرو یس یکارت، در واقع باعث عبور نوارمغناط

 .دی شو ی خوان دستگاه کارت خوان م
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به کار رفته در کارت هوشمند را با فلش قرمز  ی سیشکل باال، نوار مغناط در
 .مینشان داده ا

 ست؟ یچ ی کارت هوشمند تماس  (2

انتقال   یبرا( یههمان درگا  ای) Pad پد یدارا ،ی هوشمند تماس  کارت 
 .باشد ی اطالعات به دستگاه م

که با کادر  دیکن  ی کارت هوشمند را مشاهده م  کی ی پد تماس ر،یشکل ز در
 .قرمز مشخص شده است

 

باشد قرار  ی مدار مجتمع که همان سخت افزار کارت م  کیپد،  نیا ریز در
  ایع )و مدار مجتم 1با شماره  یپد تماس د،ینگاه کن ریز ری تصو به .دارد

 .مشخص شده اند  2همان سخت افزار( کارت با شماره 
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  ،یبانک یها کارت  مشخص است،  زیو در شکل باال ن دی دان ی که م  همانطور
  یکه دارا یی کارت ها ریهوشمند و سا ی کارت مل نامه،یکارت، گواه میس
که   ی هنگام .شوند ی محسوب م  ی باشند، کارت هوشمند تماس  ی پد م  نیا

  ،ی در دستگاه کارت خوان قرار گرفت، پد تماس  ی کارت هوشمند تماس 
 .کند ی سخت افزار کارت و کارت خوان را برقرار م نیارتباط ب

کارت خوان )مخصوص   یچند نوع مختلف از دستگاه ها ر،یشکل ز در
 .د یکن ی ( را مشاهده م ی تماس   یکارت ها
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 ست؟ ی چ ی رتماسیکارت هوشمند غ (3

عملکرد کارت   روش .نامند ی م RFID را کارت  ی رتماسیغهوشمند  کارت 
 RFID یها کارت .میمقاله شرح داد نیرا در اول هم  ی رتماس یهوشمند غ

شوند که قبال تفاوت آن ها  ی م یبند  میتقس رفعالیبه دو دسته فعال و غ
 .میرا شرح داد زین

صورت   نیبه ا  رفعالیمراحل عملکرد کارت هوشمند غ ر،یشکل ز مطابق
شماره   گنالی، س1شماره  (RFID Reader) دریر یآر اف آ دستگاه است که

، با 4شماره  RFID کارت  کند و ی ( ارسال م2را با آنتن خود )شماره  3
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  گنالیفعال شده و در جواب دستگاه کارت خوان، س گنال،یس افتیدر
 .کند ی را ارسال م  5شماره 

 

صورت است البته  نیبه هم زی و عملکرد کارت هوشمند فعال ن شکل
فعال  یبرا بوده و هیمنبع تغذ  یهمانطور که اشاره شد، کارت فعال دارا 

 .ندارد(  RFID Readerههمان دستگا ای) ی به منبع خارج ازیشدن ن

  ی م زین (RFID Tag) ید یرا تگ آر اف آ RFID پستیآنتن و چ مجموعه
دستبند، داخل  ،یچی)مانند جاسوئ یا لهیرا در هر وس RFID تگ .نامند
خودرو   شهیبه ش ی حت  ایتوان قرار داد و   ی خودرو و ...( م کیالست

 .دیچسبان
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دو   ر،یشکل ز در دارند که ی انواع مختلف زین RFID Reader یها دستگاه
مخصوص آن ها را   RFID به همراه تگ RFID Reader نمونه دستگاه
 .دیکن ی مشاهده م 

 

شده که ساختار آنها با  دیتول ی مختلف یدر فرکانس ها زین RFID یها تگ
 کارت هوشمند، امکان قراردادن چند تگ کی در .کند  ی فرق م  گریکدی

RFID  مختلف قرار دارد یبا فرکانس ها. 

 همان ای)LF  تگ که دیکن ی را مشاهده م  یکارت هوشمند ر،یشکل ز در
low Frequency )و HF (همان  ایHigh Frequency)  را همزمان در

 .داده است یخود جا
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 ست؟ ی چ NFC و فر یکارت هوشمند ما (4

  ممکن که نستیا میبه آن اشاره کن دیبخش با نیکه در ا ی مطلب نیآخر
هوشمند به گوش شما  یدر حوزه کارت ها زین NFC و فر یاست اصطالح ما

 .خورده باشد

کارت   رمجموعهیز زین NFC و کارت  (Mifare Card) فریما  یها کارت 
و   ی کارت ها در ساختار داخل نیا تفاوت  .شوند ی محسوب م  RFID یها

کارت ها )و  پست  یچ ی  ساختار  داخل ح  ی تشر .اندازه فرکانس آنهاست
 .مقاله است نی ا تیآنها( خارج از ظرف یدیفرکانس تول

را به  ری، مطالعه مقاله زRFID یابطه با تکنولوژ در ر شتر ی اطالعات ب یبرا
 .میکن ی م  هیتوص  زانیشما عز
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 ی بیکارت هوشمند ترک 3-4#

و پد   ی سینوار مغناط یکه همزمان دارا دیا دهیرا د یی شما کارت ها حتما
کارت، همزمان از چند سخت  کی  یبر رو میتوان  ی م  بله .هستند ی تماس 

 .میافزار استفاده کن

  نوار ،ی دهد که همزمان از پد  تماس  ی را نشان م  ی کارت ر،یز ری تصو
)با دو فرکانس مختلف و با دو آنتن   RFID و دو نوع تگ ی س یمغناط

 .کند  ی مجزا( استفاده م

 

  ی هوشمند طراح یبر اساس انواع کارت ها زیکارت خوان ن یها دستگاه
دستگاه   ر،یسمت راست شکل ز  در .رندیگ ی ورد استفاده قرار مشده و م

دقت   ی )به فلش نارنج ی س یو مغناط  ی کارت خوان مخصوص کارت تماس
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  ی دستگاه کارت خوان مخصوص کارت تماس ر،یسمت چپ تصو در ( ود یکن
 .دی کن ی را مشاهده م (RFID) ی رتماس یو غ

 

کارت   نیکه در ا نستیا دیدر نظر داشته باش دیکه با ی مهم  اریبس نکته
 .ندارند گریکدی با  ی ارتباط چیداخل کارت ه یسخت افزارها ،ی بیترک یها

سخت افزار  س،یاطالعات حافظه نوارمغناط ی عنی: دیدقت کن خوب
  ی ارتباط  کامال مستقل بوده و RFID و سخت افزار حافظه ی تماس  پستیچ
مرتبط  گریکدیسخت افزارها را با  نیا می توان ی م  البته .ندارند گریکدیبا 
کارت   دیتول نهیهز  خاص خود را داشته و یها یکار، دشوار  نی منتها ا میکن

  یها پستیچ  نیب ی معموال ارتباط نیبنابرا .دهد ی م  شیرا به شدت افزا
 .کنند ی برقرار نم ی بیترک  یکارت ها

از  می دواریو ام  میده ی هوشمند را خاتمه م  یدر رابطه با کارت ها بحث
که مطالب گفته   دینظر داشته باش در .دیمقاله لذت برده باش نی مطالعه ا
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 یبرا .هوشمند است یی شناسا یفناور  یاز کاربردها ی ک یشده تنها 
مطالعه مقاله    ،یفناور  نیا گرید  یدر رابطه با کاربردها شتری اطالعات ب

 شود.  ی م  هیتوص زانیهوشمند به شما عز یی مرجع شناسا


