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Abstract. Today the use of e-government is increasing with the goal of efficiency in citizen services by different 

countries. Although using of e-government causes the effective use of online services, but there are still many 

challenges to exploit the maximum potential of e-government. The advent of radio frequency identification technology 

(RFID) affected performance and organizational tasks in business organizations. RFID technology provides technical 

solutions for challenges in various industries in the private and public sectors. RFID technology appears in the new 

fields and gradually are entering the e-government but challenges and issues related to it in this regard must be resolved. 

In this article some topics related to e-government and different aspects of FRID are examined and issues and related 

challenges is assessed in the form of assumptions. At the end, according to the results of analyze how RFID penetration 

in e-government, a conceptual model is presented. 

 
Key words: E-Government, RFID, citizen services 

 

 هادر دولت الکترونیک: مسائل و چالش RFID فناوری بکارگیری

 

 2، سیدهادی سیدین 1زهرا علی بابایی

 

 alibabae.mit92@gmail.com ،رانیا کرج، ،یفارابی عال آموزش موسسه اطلاعات،ی فناور تیریمد ارشدی کارشناس 1
 h.sayedain@yahoo.com، رانیا اصفهان، استان نور امیپ دانشگاهی علم اتیه2

 

 چکیده

لت الکترونیک امروزه استفاده از دولت الکترونیک توسط کشورهای مختلف برای افزایش بهره وری در خدمات شهروندی، رو به افزایش است. اگر چه کاربرد دو

 فناوریظهور ی زیادی وجود دارد. های دولت الکترونیک، همچنان چالشهاشود ولی برای بهره برداری از حداکثر قابلیتمیموثر از خدمات آنلاین  فادهموجب است

ی موجود در هاچالش برای RFID فناوری تحت تاثیر قرار داده است. ی تجاریهاو وظایف سازمانی را در سازمانعملکردها  RFIDشناسایی فرکانس رادیویی یا 

تدریج در حال ورود و به  شده عرضه یجدید یهاحوزهدر  RFID تکنولوژی کند.میفراهم ی تکنیکی هاکارراه  های خصوصی و عمومیصنایع مختلف در بخش

دولت الکترونیک و ارتباط مباحث  شودمی تلاش این مقالهدر  شوند.حل و فصل باید در این زمینه  مربوط به آنی هااما مسائل و چالش به دولت الکترونیک است

RFID  بمنظور تحلیل ، بدست آمدهراساس نتایج ب ،در پایان شود.ارزیابی  اتیدر قالب فرضیه ی مربوطهاو مسائل و چالش شودبررسی  متفاوت یهاجنبهاز

 شده است.ارائه  مفهومییک مدل در دولت الکترونیک،  RFIDچگونگی نفوذ 

 ، خدمات شهروندی آنلاینRFIDدولت الکترونیک،  کلیدی: واژه های
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 مقدمه .1
ی هاامروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری داده

آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در  بامرتبط 

خدماتی و اجتماعی احساس ، علمی، ی صنعتیهابسیاری از عرصه

. در پاسخ به این نیاز (Chen & Chiang, 2012) شودمی

به . ی متعددی طراحی و پیاده سازی شده استهاتاکنون فناوری

انسان و ، که از آنان برای شناسایی اشیاء هافناوری مجموعه ای از

شناسایی خودکار و یا به ، گرددمیحیوانات توسط ماشین استفاده 

ی شناسایی هاهدف اکثر سیستم .شودمیگفته  Auto IDاختصار 

ورود اطلاعات و آزاد سازی  یخودکار، افزایش کارآیی، کاهش خطا

دهی بهتر به تر نظیر سرویسزمان کارکنان برای انجام کارهای مهم

. (Capehart, Turner, & Kennedy, 2003) مشتریان است

ی مختلفی به منظور شناسایی خودکار طراحی و هاتاکنون فناوری

، ی هوشمندهاکارت، ایکدهای میله پیاده سازی شده است.

 یاRFID2و  OCR1، ی بیومتریکهابرخی فناوری، تشخیص صدا

 است یی در این زمینههانمونهفناوری شناسایی فرکانس رادیویی 

(chao, Yang, & Jen, 2005). شناسایی فرکانس  فناوری

مدیریت ساخت و  در زمینه به یکی از موضوعات مهم ییرادیو

 فناوری .(Napolitano, 2010) تبدیل شده است زنجیره تامین

RFID که  استیافته ظهور یک سیستم درون سازمانی  در قالب

امروزه  .زنجیره تامین استا در فرآیندهتمرکزش بر بهبود کارایی 

 .U) ی تامینهادر زنجیرهی کسب و کار هاسازمان تمرکز

Bendavid, 2009; Richard Herschel, 2012)  بر این

تا  کندتقویت را  هاآنی هاقابلیتتواند می چگونه RFIDاست که 

را  یموجودیت یهاویژگیو ی مکانی هاآرایه وسیعی از داده

د و نبه طور فیزیکی برچسب زده شو کالاهابه گونه ای که  گیرنددربر

 د.نی تکنیکی خاص اسکن شوهامحدودیت باسیم به صورت بی

 برچسب گذاریموجودیت هر دهد که میاجازه  RFID فناوری

به یک مولفه ی اطلاعاتی شبکه، هاو مبتنی بر زیرساخت شود

 & ,Hai-lin, Chang-yuan) تبدیل شودسازمانی سیار  ارتباطی

Ya-di, 2008).  آی دی  یابیبازارموسسه بر اساس تحقیقات

 برای سال RFIDی هافروش تگمیزان ، (2002)داس،  3تیککس

و  (Das, 2008) استبوده بیلیون  4/2بیش از  2002

همچون خرده ی مختلفی هادر محیط RFIDی هوشمند هابرچسب

 ای و، دامداری و کشاورزی، خدمات کتابخانهتدارکات، فروشی

 ,Grover & Goslar) بکار گرفته شده اندنظامی  تجهیزات

1993). 

1 optical character recognition 
2 radio frequency identification 
3 IDTechEX 

به یک بعنوان مثال استفاده از این فناوری در مدیریت کتابخانه 

از توسعه تبدیل شده است و توجه و جدید  جذابپژوهشی حوزه 

 .پژوهشگران و فعالان این حوزه را به خود معطوف ساخته است

و  ی رسمی و عمومی همواره با افزایش مدیریت بر اموالهاکتابخانه

و حفظ و بهبود خدمات به مشتری روبرو بوده اند. طی بیست  دارایی

ی هاخدمات خود را به مراجعین از کتاب هاسال گذشته کتابخانه

 هاDVDو  هاCDهمچون مالتی مدیا ساده و دوره ای تا وسایل 

همچنین تعداد زیادی کتابخانه کامپیوترهایی  گسترش داده اند.

از اینترنت به عنوان منبع دیگر کنند تا میبرای مراجعین فراهم 

باعث توجه بیشتر  هاافزایش منابع کتابخانه اطلاعات استفاده کنند.

و همچنین بهبود سطوح  هابه مسئله امنیت اموال و نگهداری آن

خدمات مراجعین است، در این هنگام مسئولان که سیستم کتابخانه 

ینه اجرا و یی هستند تا هزهاکنند در جستجوی راهمیرا مدیریت 

 و کامپیوتری را کاهش دهندمالتی مدیا استفاده از منابع 

(Molnar & Wagner, 2004). 

، گران دانشگاهیی اخیر پذیرندگان و پژوهشهابر اساس آزمایش

RFID  کنت ول  است شده هاهمکاری بین سازمانسبب تسهیل(

 RFIDدولت الکترونیک، زمینه در  (.2002و لککس 2002

فراهم  وریبهرهو  ای در جهت بهبود اثرفوق العادهپتانسیل 

و دقت بیشتر را به سوی الکترونیک نماید. به علاوه خدمات دولت می

ی وجود دارد که عوامل .دهدمیسوق  فرایندهاتاخیر کاهش زمان 

ظهور  شود.در دولت الکترونیک می RFIDمنجر به استفاده بیشتر 

اطلاعات،  فناوریزیرساخت پیدایش فزاینده  ،استانداردهای معمول

محبوبیت بلادرنگ موجب  عرضهو اهمیت  فناوریی هاپیشرفت

RFID است شده (Chen & Wang, 2010). 

کند که مییی را در دولت الکترونیک کشف هافراینداین مقاله 

 همچنینشود و پیاده سازی  هاآندر تواند می RFID فناوری

ی دولت الکترونیک هادر فراهم نمودن سرویس فناوریاین  یمزایا

بر ادبیات مختصری بعدی با مرور  بخش شود.میبه شهروندان بحث 

یی در هایافته و RFIDمزایای با  وشود میدولت الکترونیک آغاز 

 مختلف   یهاحوزهدر  RFIDخصوص چگونگی تاثیرات 

بررسی ادبیات ذیل در  شود.میی دولت الکترونیک دنبال هاسرویس

در دولت  RFIDاین خصوص، یک مدل ادراکی برای اتخاذ 

از مدل  اتیپیشنهادات تحقیقدر نهایت،  .کندمی فراهمالکترونیک 

  .شودمیبیشتر ارائه  یهاپژوهشجهت  موضوعاتیو  شدهاستخراج 

 دولت الکترونیک مفهوم  .2
تاثیر  فناوریو ساده است و  یالکترونیک یهابرنامه دولت الکترونیک

ی جامعه مدنی، ها، سازمانشهروندانواسطه بین دولت و  متقابل 

زیر و تنظیم کنندگان  تجاریی خصوصی، بازارهای هاشرکت

 وری مدیریتافزایش کارایی و بهرهجهت را  ایشبکهی هاساخت

(Loebbecke, 2007) دولت را بهبود  درون در عملیات
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ی آنلاین دولت با هاسرویسبهبود  اساساًدولت الکترونیک  بخشد.می

یک تعامل  و ایجادوب  یهاپرتالبه فراهم نمودن سهولت دسترسی 

 گیریبکاروری، راحتی، ، سرعت، بهرهاز قبیل یمزایای داخلی است تا

 حوزهسه  .ارائه کندرا ی محیطی هاعمومی، دموکراسی و پاداش

ی هابهبود پروسهعبارتند از  اصلی از دولت الکترونیک

)شهروندان و با یکدیگر  دولت)مدیریت الکترونیک(، اتصال شهروندان

دو  ی الکترونیک( و تعاملات خارجی )جامعه الکترونیک(.هاسرویس

 دولت در بدنه قرار دادن :کلیدی دولت الکترونیک عبارتند ازهدف 

ICT  و قراردادنICT در سرویس مناسب دولت (Cheng, 

Danfeng, & Shimiao, 2010). 

در نظر ی گیر تصمیم فراینددولت الکترونیک به عنوان یک  اساساً

ادعا  1راجترز موسسه دولت الکترونیک از دانشگاه .شودمیگرفته 

ی جدیدی برای دستیابی دولت هادولت الکترونیک با کانال :کندمی

ی، متدهای جدید تعاملات کسب و کار و دهبرای جدید رهاروشبه 

 هان دهی و تحویل اطلاعات و سرویسی جدید سازماهامسیست

لت است که قابل دو فراینداین پتانسیل جهت تقویت  مواجه است.

ابزاری قدرتمند است که در دولت الکترونیک  هست.اندازه گیری نیز 

ادعا مرکز رفاه عمومی دولت الکترونیک موسسه  .استدست دولت 

ی هافناوریدولت الکترونیک تعهدی جهت استفاده از  :کندمی

مناسب برای تقویت روابط دولتی به صورت خارجی و داخلی است، 

برای بیان دموکراسی پیشرفته، وقار بشریت و استقلال، توسعه 

اگرچه دولت  ی موثر.هاالکترونیکی و تحویل سرویس پشتیبانی

، هنوز است استفاده را به طور قابل توجهی افزایش دادهدامنه 

به این دلیل است که  پذیرش گسترده ای صورت نگرفته است.

از  سنگین تر رادولت الکترونیک پتانسیل ریسک سیستم  منتقدان

نظارت عبارتند از نیاز به  هابرخی از ریسک .دانندمیآن  مزایای

سنجش اشتباه  ،، هزینه پیاده سازی، عدم دسترسی و شفافیتبیشتر

، ریسکی است که بیشترظارت ناشی از نریسک  و مسئولیت پذیری.

در تعامل هستند و با آن  بشدتشهروندان دولت الکترونیکی 

بودجه ای که در توسعه دولت  تواند ناشی از کمبود امنیت باشد.می

ریسک عدم  .در نظر گرفته شده است بسیار زیاد استالکترونیک 

باشد که قادر به زیادی دسترسی ممکن است به علت جمعیت 

از آنجایی که دولت،  دسترسی به منبع دولت الکترونیک نیستند.

اضافه یا حذف د نتوانمیکند، اطلاعات میدولت الکترونیک را کنترل 

 ,Cong) شده استامنیت یی در زمینه هاد و این باعث نگرانیشون

Stack, Kai, & Menze, 2012).  سازمان ملل برای ارزیابی

مرحله را  چهارپیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک 

. را نمایش می دهد این مراحل، 1شناسایی نموده است که شکل 

یابی به دولت الکترونیک در نیز میزان بلوغ کشورها در دست 2شکل 

1 Rutgers 

ال کنندگان و ایجاد کنندگان زیر بقالب سه دسته پیشروان، دن

 دهد.میرا نشان  هاساخت
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 . چارچوب پیشنهادی سازمان ملل برای پیشرفت کشورها مبتنی بر توسعه دولت الکترونیک1شکل

 
 . میزان بلوغ کشورها در در دست یابی به دولت الکترونیک2شکل

 

 RFID فناوری .3
که در آن  فناوریعمومی جهت توصیف هر  RFIDاصطلاح 

به کار استفاده شود برای شناسایی اهداف  ییی رادیوهاسیگنال

در  .(Hai-lin, Chang-yuan, & Ya-di, 2008) رودمی

تعداد اطلاعات شناسایی شده  فناوریعمل، به این معناست که هر 

در  RFID هاسال دهد.میرا جهت استفاده در رادیو انتقال  یخاص

، 1موجودیی کاربردی همچون مدیریت هایک سری برنامه

مورد  2لایو استوکمانیتورینگ ضد سرقت و برچسب زنی  هایفرایند

سیستم  2002در سال  3بوئیک و وامبا قرار گرفته است.استفاده 

1 inventory 
2 live stoke 
3 Boeck & Wamba 

RFID :یک تگ الکترونیکی است  را به صورت زیر توصیف کردند

یا شناسایی داده است که در یک  ها، تراکنشرکوردهاکه شامل، 

با استفاده از یک  .(Das, 2008) قرار دارندشی نهفته ثابت شده 

بر روی سیستم  واراتوماتیکبی سیم  طور، داده بهRFIDخواننده 

تواند به هرجایی مییکبار در کامپیوتر، اطلاعات  شود.میدانلود 

یا یک شبکه خصوصی قابل دسترسی جابجا شود که با اینترنت 

که یک  RFIDارتباط در فرکانس رادیو با تگ و سیستم  است.

تواند فیلتر داده، میود که شمیمیان افزار جهت مدیریت دارد، انجام 

 & ,Ferrer, Dew) اجتماع و مسیریابی داده را نیز مدیریت کند

Apte, 2010).  ،بر این اساسRFID  بی ری یپیگ فناورییک

انتقال دهنده به یک  ،دهد یک خوانندهمیاست که اجازه  سیم

، یک آیتم اجازه نهفته سازدکند یا آن را  فرکانس رادیویی را فعال
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عملیات خواندن و نوشتن از راه دور دهد که خواننده به صورت می

تکنولوژی  .(Das, 2008) انجام دهد RFIDداده را در تگ 

RFID ی بارکدینگ سنتی نداشتند هاکه متدولوژی دارد مزایایی

ی چندگانه هاو تگ متمرکز نبودند 1خط دیدبر  هازیرا آن

د به صورت شبیه سازی شده عمل خواندن را با ستنتوانمین

 ,Alibabaie) (Tan, 2008) ی موجود انجام دهندهاخواننده

Nikghadam Hojjati, & Alibabaie, 2014).  

 

 تکنولوژ ییک مدل مفهومی برای تصویب ارائه  .4

RFID در دولت الکترونیک 
آید و در سطح گسترده تری میپایین  RFID فناوریی هاهزینه

یا بهبود برخی  حل و فصلتواند در می فناوریاین  شود.میاستفاده 

 RFIDهمان طور که  از مسائل توسط دولت الکترونیک موفق باشد.

مختلف ی تکنیکی را در صنایع هاراه حل ،مفیدی است فناوری

کند، دولت میفراهم  هاجهت افزایش کارایی در هر یک از بخش

جهت تهیه نمودن در  RFIDوفق دادن  برایالکترونیک 

 Henning) کندمیتلاش ی جامعه و بهبود فرایندها هانیازمندی

& Georg, 2008).  مزایای قابل توجهی در اثبات بهره وری و

 RFID پذیرش ی دولت الکترونیک وجود دارد.هاسرویستاثیر 

لت در محیط دولت الکترونیک محدود است به عهم امروزی، هنوز 

 :(Journal & RFID, 2011) وجود موانع ذیل

)مثل نرخ  RFID فناوریفقدان رشد و تکامل در  .1

افزار جدید و معرفی خواندن، قابلیت اطمینان داده، نرخ بالای سخت 

 افزار، فقدان استانداردهای واحد جهت قابلیت همکاری(نرم

سفارش نرم  ،ی نسبتا بالا مربوط به سخت افزارهاهزینه  .2

 هاو ادغام و آموزش آن هاپیکربندی سیستم ،افزار

 RFID فناوریپذیرش  .3

 قانون(و  امنیت، مسائل امنیتی )مثل دسترسی داده .4

ی خاص که برای پیاده هامهارت)مثل  هافقدان تخصص .2

 نیاز است( RFIDسازی 

 هاو نگرانی IPسراسری  EPC)مثل امنیت  هاچالش .2

 ی تالیفی(هادرباره هزینه

محققان اخیرا تعیین این مسائل،  RFIDی هابا وجود رشد برنامه

در دولت الکترونیک را  RFID فناوری اتخاذو عوامل برای  هاچالش

  آغاز نموده اند.

 RFID فناوریرشد  4.1

هنوز برای دولت الکترونیک به خوبی شناخته  RFIDتکنولوژی 

دوره رشد  هنوز در نخستین RFIDشده نیست زیرا در حال حاضر 

و نشانگر امنیت و مسائل مدنی است که پتانسیل کاملی جهت فهم 

1 line of sight 

یک روش  RFID عتقدندبرخی از منتقدان م وجود ندارد. هاآن

در این جا هیچ بدنه  جدید جهت انجام کارهای گذشته است.

وجود ندارد و مکانیزمی برای اشتراک  RFIDمتمرکزی از دانش 

محدودیت دیگر  نیز وجود ندارد. RFIDگذاری بهترین پیاده سازی 

است  یدولتی یا پیاده سازی آن در شبکه درون سازمان فناوریاین 

خل است که ممکن است گسترش این که با استانداردها در تدا

ی موثر در این زمینه هاتکنولوزی را محدود کرده باشد و پیش بینی

در این زمینه بر این اساس، قابلیت همکاری  را نیز کاهش داده باشد.

 تراز کردن فرکانس مفید به در این میان نیاز محدود شده است.

مختلف تواند در کشورهای ب RFIDسیستم  تاهست  RFID برای

 .(Lin, 2009) در مقیاس سراسری به کار رود

در عبور  خواننده یهای واگرا قابلیت همکاری تگهافناوریتصویب 

نگهداری مزایای درک شده  کند.میاز یک شبکه سراسری را تحلیل 

از تاثیر مثبت و بهره وری در سطح فرایندهای کسب و کار شایان 

 فناوریدر مجموع حکم هم ترازی از یک استاندارد  است. توجه

RFID  فناوریسراسری برای تداوم قابلیت همکاری بین المللی از 

RFID  استفاده دیگر از  شبکه دولتی ضروری است.در درون

RFID تواند یک برنامه دولت الکترونیک جهت شروع مرحله ای می

 فراد نابینا باشد.برای توسعه یک عصای هوشمند برای کمک به ا

به شخص هشدار بلندگوی داخل بسته وقتی مانعی در مسیر است 

، بنابراین محیط اطراف و مسیر وی تحت کنترل قرار دهدمی

 .(Manzoor, Cong, Stack, & Menzel, 2009) گیردمی

یی هااگر ابزاری مثل این وسیله بیشتر گسترش یابد تبدیل به شاخه

ی در هاخواهد شد که در دولت الکترونیک به بهبود سرویس

توسعه  کند.میکمک  و معلول دسترس جامعه به شهروندان ناتوان

دهندگان عصای هوشمند از دانشگاه مرکزی میشیگان به این که 

این  سازی شود خوش بین هستند. در آینده استاندارد فناوریاین 

در  و معلول توانمند سازی افراد ناتوانمسئله مسیر طولانی را در 

 نیز به مرور کاهش یابد هارود هزینه آنمیپیش دارد که انتظار 

(Kemper, Baars, & Lasi, 2013). 

هستند که به  RFIDابتکارات  از جمله یی که ارائه شدهامثال

ی هابسیاری از برنامه صورت کامل مورد آزمایش قرار گرفته اند.

 یا مشکلات در جامعه توسعه یافته اند هادیگر برای بهبود پروسه

(Lozito, 2011). در مرحله آغازین قرار دارند. هااما بسیاری از آن 

ابتکاراتی که در این زمینه وجود دارند همانند شناسایی ملی، 

 تغذیه، بحران ایمنی غذا، مدیریت شناسایی وسیله، امنیت سند،

، بانک (United States, 2006) کودک، داروها، مدیریت درمان

ی بالا، این مسئله مشهود هاخون، سایر موارد هستند. در میان مثال

ی دولت الکترونیک در مرحله آغازین هاو همکاری RFIDاست که 

یی در این زمینه وجود دارد که هانشانهگرچه در حقیقت ا هستند.

و دولت  RFID. تکنولوژینیز در حال پیشرفت هستند هاآن
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 بالاتری برای تغییر روش زندگی دارندالکترونیک پتانسیل 

(Sharma, Thomas, & Konsynski, 2008).  

 RFID فناوریهزینه پیاده سازی  4.2
گرچه دسترسی به اطلاعات اشتراک گذاشته شده در بطن یک 

RFID ی ها، در برنامهقرار داردRFID هاتعداد زیادی از تگ 

یک  هانه اجرایی تگیاستفاده شده و سپس مرتب شده اند، هز

از موانع اصلی پیاده سازی یکی هزینه اغلب  مسئله اساسی است.

RFID است (Bhattacharyya & Floerkemeier, 2010). 

هزینه  در این جا دو مورد وجود دارد که با هزینه درگیر هستند.

ی اولیه شامل هزینه تنظیم هاهزینه اولیه و هزینه عملیاتی.

 هااین هزینه است. RFIDی هازیرساختار برای خواندن تگ

مدیریت هزینه نرم افزار بین ، RFIDتواند شامل خوانندگان می

و سیستم موجود و هزینه آموزش کسانی باشد  RFIDخوانندگان 

 .(Sabin, 2007) خواهند از سیستم جدید استفاده کندمیکه 

، هزینه برچسب زنی RFIDهزینه عملیاتی شامل، هزینه خود تگ 

و ارتقای نرم افزار  RFIDهر آیتم و هزینه نگه داری خوانندگان 

ی صرف شده را هایک بخش از این سرمایه گذاری هزینه است.

بر این اساس، ادغام  دهند که بازیابی نیز نخواهند شد.مینمایش 

را شامل  های انجام شده تگهاو پروسه هاسیستم تعداد خواننده

مواجه  های بالاتر از هزینه تگهاشوند که ممکن است با هزینهمی

در دولت  RFIDهزینه و فایده پیاده سازی تکنولوزی  د.شون

در نتیجه هر راه حلی  الکترونیک به هر موقعیت خاصی وابسته است.

  .(Partsch, 2006) طلبدمیهزینه خاصی را 

 RFID فناوریپذیرش  4.3
چالش مهم  RFID فناوریبه الکترونیک دولت دستیابی شهروندان 

 است فناوریدیگری برای پیاده سازی موفقیت آمیز این 

(Guidance, 2008). موزش و ارتباطات دو عامل مهم مدیریتی آ

برای مثال  د.ندار این حوزه هستند که تاثیرات قابل قبولی بر

ی پیاده سازی ها، چیپRFID فناوریبیشترین کاربرد شخصی 

در  احراز هویتبرای بیشتر  ابزارهااین  .هستند RFID امنیتیشده 

، (Ming-Shen Jina, 2008) هاکامپیوترها، درب ماشین

 ,Motegi, Piette, Kinney, & Herter) ی ساختمانهاقفل

 ,Li) گیرندمیفاده قرار استمورد و هر ابزار ایمنی ورودی  (2003

برای استفاده توسط برخی از استفاده کنندگان  هااین چیپ .(2006

در  رود.میی بالایی از نظر ایمنی هستند به کار هاکه در موقعیت

بصورت مجتمع  هاتولید چیپ و دسته 1ورچیپاین میان شرکت 

در سال  .ه استنمودرا آغاز برای ذخیره اطلاعات صحیح و مسیریابی 

همکاری  هاشرکت با پرستارهای خانگی جهت کاشت چیپ 2002

برای شناسایی و مسیردهی  RFIDی هااگر چه دسته نموده است.

1 verchip 

را حذف  فناوریبدون قبول این  هامفید هستند وقتی که بیماران آن

 شود. میکست مواجه کنند، این پیشنهادات با شمی

 مسائل ایمنی و امنیتی 4.4
برخی  فناوریاین  بدون محدودیت نیست. RFIDنوآورانه  فناوری

وقتی ارتباط  آورد بویژهمیبوجود از مسائل امنیتی را برای کاربران 

و خواننده در معرض دستکاری، استراق سمع و پیگیری  هابین تگ

 هاخواندن تگ بهی خارجی هاوقتی موجودیت .قرار داردمسیر 

محرمانه در ارتباط ی هابا داده هادارند یا با پایگاه دادهدسترسی 

قرار  مورد نفوذ بی سیمهستند ممکن است داده در طی انتقال 

 RFدهد که داده بر منتقل کننده میدستکاری وقتی رخ  .گیرد

استراق  بدون داشتن دانش یا رضایت صاحب دانش خوانده شود.

زمانی که سمع یک پیشگیری فرصت طلبانه ازاطلاعات چیپ است 

با  گیرد.میچیپ توسط یک خواننده مجاز مورد دسترسی قرار 

خواندن اطلاعات استاتیک در یک منتقل کننده، ذخیره آن و 

 & ,M.R, Crispo) شودمی پیگیری آن به صورت منفرد انجام

Tanenbaum, 2006). 

امنیت تگ آسیب پذیر است زیرا داده ذخیره شده یک متن اساس 

مخفی سازی داده نیازمند فضای بیشتری  ساده یا غیر مخفی است.

ی بالا، افزایش پردازش و چیپ بزرگتر و در هابر تگ است که هزینه

برخی از فروشندگان  .استتگ برای  بزرگتریسایز  نیازمندنتیجه 

RFID  حلاین مسائل امنیتی را با پنهان سازی انتقال داده واقعی 

و دولت  RFIDبرای مثال، یک همکاری وسیع بین  کرده اند.

به  هااین شکل گرفته است. هاالکترونیک با تاثیر برخی از ملیت

تشخیص اثر  اند.ی بیومتریک نیز شناخته شدههاعنوان گذرنامه

ی مختلفی از هاروش انگشت، تشخیص چهره و تشخیص عنبیه

استفاده  هابیومتریک هستند که برای گذرنامه فناوریشناسایی 

 Office) روندمیبه شمار  IDشوند و انواع مشابه دیگر از می

Government U.S, 2005).  این مسئله کارایی و سرعت را در

 گردد.میدهد و موجب معطلی کمتر مردم میافزایش  هافرودگاه

کنند میاندازی ی متفاوتی را راههای مختلف برنامههاگرچه دولت

الکترونیکی مهم  یهاو حفاظت برای گذرنامه هاولی امنیت در آن

هکرهای  در هر سیستم وجود دارد. هااست و راه گریز کمتری از آن

موارد امنیتی دارند و موفق به یی را برای گذر از این هاای روشحرفه

و هر تغییر  هاخواندن اطلاعات گذرنامه، تکرار نمودن گذرنامه

توانند از چیپ میاز اطلاعات  بخششش  شوند.می هادیگری در آن

RFID د: نام صاحب گذرنامهنبر روی یک گذرنامه دزدیده شو، 

 Mark) ملیت، جنسیت، تاریخ تولد، محل تولد و عکس دیجیتالی

Roberti, 2005)ی امنیتی ها. در این جا موارد امنیتی و نگرانی

بنابراین بسیاری از . متعددی وجود دارد که به وضوح بیان شده است

گذرنامه الکترونیکی ثابت کرده اند که ، RFIDکارشناسان امنیت 
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 برایدر مقابل حمله هکرها  تواند امنیت رامی RFIDمجهز به 

 .تضمین کننددزدیده شدن اطلاعات، 

 RFID فناوریبر  یدسترسی مدیریت تخصص 4.4
در حوزه موانع عدم مدیریت تخصصی یکی از بحرانی ترین 

است که فقدان رهبری در دولت الکترونیک  RFIDبکارگیری 

در دولت  RFID فناوریبصری، مدیریت بصری و تعهد برای نقش 

 RFID فناوریمثال توانایی  . برایگیردمیرا نیز در بر الکترونیک 

در عملیات پاسخگویی در طی فجایع  هاموجودیت مکانپیگیری در 

ی هاسیستمادغام  .عظیم نیاز به توانایی راهبردی خاصی دارد

جدید  فناورییک  RFID یاطلاعاتی جغرافیایی با زیرساختارها

قرار گرفته ی بسیاری مورد استفاده هااست که اخیرا توسط دولت

ور کامل به کار گرفته نشده اند اما بسیاری طهنوز به  هاآن است.

به طور کلی  پیشرفت بسیاری وجود دارد.پتانسیل معتقدند که 

در طی  اتبه ارتباطنسبت هدف از این پیاده سازی کاهش تهدید 

 RFIDتکنولوژی  همچون سونامی، طوفان یا گردباد است. جایعیف

در کسب و کار مدیریت همکاری و بهره وری بهبود  موجب همچنین

یکبار در یک  RFID فناوریاین باور وجود دارد وقتی  .شده است

تواند توسعه میفاجعه خاص به کار برده شد سپس به طور مشابه 

یابد و به فجایع دیگر همچون زمین لرزه، آتش سوزی، خشکسالی، 

دلار آسیب بر اثر  هانمیلیو ، طوفان، سیل و غیره به کار رود.قحطی

ی هاشامل هزینه هاالبته این هزینهحوادث طبیعی روی داده است. 

یشان و عزیزانشان را از دست هاشود که خانهمیافراد اجتماع ن

به طور چشمگیری  هافقدانکارشناسان معتقدند که این از  اند.داده

در پاسخگویی به حوادث و  RFID تکنولوژی یابد،میکاهش 

  .(Sabin, 2007) رساندمیکمک  آلامتسکین 

نیز همچون منابع امنیتی مواد اتمی  یدر مناطق حساس RFIDاز 

برای مانیتورینگ مواد اتمی  RFID . تکنولوژیاستفاده شده است

موارد قابل توجهی  شود اما اخیراًمیی بسیاری استفاده هابرای سال

تواند شرایط فیزیکی و میتوسعه یافته است و  فناوریدر این 

گسترش مدیریت  محیطی ظروف مواد اتمی را ذخیره و منتقل کند.

به مسئله بسیار مهم و نظامی تبدیل شده که در  RFID فناوری

  داشته است.نیز یی هااین زمینه پیشرفت

ده، ساختار دولت الکترونیک و شکل ذیل با توجه به فرضیات ارائه ش

 بر این تحقیق یک مدل مفهومی را برای حاکم RFIDادبیات 

دهد. این مدل میدر چارچوب دولت الکترونیک ارائه  RFIDجایگاه 

در دولت  RFIDو عوامل برای تصویب فناوری  هااز مسائل، چالش

 الکترونیک تشکیل شده است.

 
 در چارچوب دولت الکترونیک RFIDی ها. مدل مفهومی ارائه شده برای جایگذاری سرویس3شکل

 مسائل برای پژوهش .4

 سرویس های مشترک

 RFIDلایه ارتباطی هوشمند با 
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 حل و فصلمسائل پژوهش متعددی است که باید  حوزهدر این 

در دولت الکترونیک اولین مسئله  RFID اتخاذمطالعه هزینه  شود.

آمادگی سازمانی عامل  .ای است که باید مورد توجه قرار گیرد

برای  .نیاز به ارزیابی دارد RFIDدیگری است که برای تصویب 

کشورهایی هستند که آماده پذیرش  ءلت متحده جزامثال کانادا و ای

ی استفاده از برای رهبرلازم هستند بنابراین امکانات  RFIDو قبول 

 یهاحوزهیکی از این  .را دارنددر دولت الکترونیک  RFID فناوری

ی زندگی شهروندان هاارزیابی نیازمندی برای RFIDاستفاده از 

برای این هدف  و امکانات اصلی است. هاهمچون آب، برق، سرویس

شهروندان الکترونیک باید به عنوان یک شهروند در پایگاه داده 

 را نصب کنند. RFIDکارت یا چیپ  SINثبت نام کنند یا  دولت

برای شناسایی و پیگیری هدف  RFID فناوری محتوادر این 

وقتی شهروند الکترونیک ثبت نام کرد اطلاعات  استفاده شده است.

شخصی وی ارسال  RFIDی سرویس به چیپ هاشامل نیازمندی

 پیشنهاد شده است.یی هادر پایگاه داده مشابه سرویس شود.می

مزایای زیادی از جمله مدیریت دولت دارد که  فناوریاستفاده از این 

 دهدی متفاوت ارائه هاهزینه بهرا با توجه به نیاز  هاتوان سرویسمی

فروانی  مزایای فراوانینیز به شهروندان  .(1331زنوزی,  &)جوکار 

ز ی مناسبی اهاخواهند توانست سرویس هازیرا آن یابندمیدست 

)مثل دریافت گواهی نامه رانندگی، دولت الکترونیک دریافت کنند 

 & ,Miles, Sarma) (غیرهق، آب و رسید پرداخت بر

Williams, 2008). 

بسیار مهم برای ی هادیگر از چالش ییکنیز امنیت عمومی 

 .ای استکه نیازمند تحقیقات گسترده استشهروندان و دولت 

برای  تواند امنیت عمومی را بهبود بخشد.می RFID تکنولوژی

 RFIDی هااری در خصوص چیپیبس مباحثدر گذشته مثال 

اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، شهروندان در زمینه امنیت  شد.می

دم و کسب وکار مر هاخانه نیز اطمینان بیشتری خواهند داشت.

ی اخطار خواهند داشت که در مقابل هر واقعه یا شکستن هاسیستم

 RFIDی هادهد، علاوه بر این شناسایی چیپمیهر چیزی هشدار 

همکاری بین  دقیق، یکی از مواردی است که در اینجا مهم است.

جنایی دولت برای این کار ی های امنیت و پایگاه دادههامولفه

برای مثال اگر یک محکوم به زندان برود، یک چیپ  ضروری است.

RFID  اگر محکوم سعی در فرار داشته  .شودمیتعبیه در بدنش

باشد )مقامات نتوانند به اندازه کافی و به سرعت آن را متوجه شوند( 

اطلاعات  نداجازه می دهد که بتوان ایشانو موفق به فرار شود، به 

 هشدار داده شود.نیز ماتیک و به صورت اتو نداضافی داشته باش

تواند در بخش بانکی میدر دولت الکترونیک  RFIDی هابرنامه

، جامعپایگاه داده یک برای مثال در  د.نکشور نیز مفید واقع شو

یشان، بیمه، بدهی هادولت همه شهروندان را در نظر دارد، نرخ کارت

شامل همه این  RFIDیک چیپ  گیرد.میو غیره را نیز در نظر 

تواند در یک کارت اعتباری یا هر چیز دیگری میاطلاعات است که 

اگر یک فرد قصد دریافت وام را داشته باشد باآوردن این  قرار گیرد.

کارت به متصدی بانک درخواست وام به طور اتوماتیک برای مقدار 

تواند به صندوق میشود و به سرعت میخاصی پذیرفته یا رد 

این یک روش دیگر در دولت الکترونیک است  اشته باشد.دسترسی د

ی عمومی و خصوصی جامعه هاتواند با بخشمی RFIDکه 

  همکاری و تعامل داشته باشد.

 ه گیرینتیج .6
 حوزهاست که در حال حاضر در  رویکردی، شهروند الکترونیک

 کشورهایالکترونیکی به عنوان یک فرصت مورد توجه دولت 

بدون نیاز به و بدون تماس  تعاملات .مختلف دنیا قرار گرفته است

. استاساس این رویکرد  شهروندو  دولتارتباط فیزیکی بین 

در این حوزه  RFIDی زیاد مانند بلوتوث، مادون قرمز، هافناوری

ها این نسبت به دیگر فناوری RFID . مزیت فناوریتوسعه یافته اند

بی سیم مورد استفاده در بلوتوث و است که برخلاف تجهیزات 

نیازمند به باتری  RFID مادون قرمز تجهیزات براساس تکنولوژی

 ی فرستاده شده بوسیله دستگاه قرائتهانبوده و از طریق سیگنال

 هاهمچنین هزینه کمتری نسبت به دیگر فناوری ،کنندمیگر عمل 

 کاربرد فناوریجایگاه  بهاین مقاله در بردارنده نگاهی نو  دارد.

RFID به عنوان  دولت الکترونیکو بخشهای مختلف  هادر حوزه

در کشورهای  تعاملاتیابزاری برای تسهیل و بهینه سازی روالهای 

به عنوان افقی نیز ایران  دولتکه می تواند توسط  است مختلف

 این مقاله بیان شدهمانطور که در  .پیش رو مورد استفاده قرار گیرد

ی های امنیتی بعنوان مهمترین نگرانیهاص و چالشکمبود تخص

این حوزه شناخته شدند که می توانند بعنوان مبنایی برای مطالعات 

 آینده مورد استفاده قرار گیرند.
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