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  چكيده
هـاي   تر  و هر چه بيشتر در انتخابات يكي از شـاخه  اي شركت راحتساده كردن كار انتخابات و فراهم شدن امكانات بيشتر براي شهروندان بر           

از نيازهاي هر انتخابات سالم فراهم شـدن ابزارهـايي بـراي            ديگر  يكي  .  در كشورهاي گوناگون است    هاي نوين    به كارگيري فناوري   بسيار فعالِ 
اي از تاريخچه رأي گيري الكترونيكي و مـشكالت آن             به فشرده  در اين مقاله در آغاز    .  نامزدها و مردم است     ميان تر و دو طرفه     ارتباط مستقيم 

اين سـامانه بـه     .  شده است   توضيح داده  ،طراحي و پياده سازي شده     flashبه كمك ابزار    اي كه بدين منظور        سپس سامانه  .پرداخته شده است  
. كنـد   هم امكان رأي گيري الكترونيكـي را فـراهم مـي          نمايد و     طور مجتمع هم امكان ارتباط مستقيم و برخط نمايندگان با مردم را فراهم مي             

گرچه بر روي بخش امنيتي اين سامانه كار زيادي انجام نشده است و بنابراين براي يك انتخابات بزرگ چندان سودمند نيست ولي با توجه بـه     
بـه كـارگيري ايـن       .ستا را دار  اي  كپارچهيو   سودمند است و در اين راستا امكانات كامل         براي برگزاري يك انتخابات كوچك     ،هاي آن   توانايي

تـر و بيـشتر در انتخابـات          و تشويق براي حضور هر چه ساده      هاي زماني نمايندگان و رأي دهندگان،         ها، به ويژه هزينه     سامانه در كاهش هزينه   
  .بسيار مؤثر است

  كلمات كليدي
     ، انتخابات الكترونيكيالكترونيكي ، شهر flash ، يا ، كنفرانس برخط ، چند رسانه الكترونيكييري گيرأ

 

  مقدمه - 1
 يرأ.  اسـت  ي مردمـساالر  ي از اركـان اصـل     يكـي  و انتخابات    يري گ يرأ
 كـه   شـود   ي مـ  انجـام  ي گوناگون ي به منظورها  ي كنون ي در شهرها  يريگ

 يريبـه كـارگ    . اسـت  هاي شـهر   آنهـا انتخابـات شـورا      ينتر   از مهم  يكي
 يـادي  بن يازهـاي  از ن  ييكـ  بر خط    يغات و تبل  يري گ ي رأ ين نو يها  روش

 كه  اي  ي و انسان  ي مال هاي  ينهمشكالت انبوه و هز   .  است ها  يري گ ي رأ ينا
 وجود دارد باعث شده است كه توجـه بـه        ي انتخابات سنت  ي برگزار يبرا

گرچـه هنـوز    . از گذشـته احـساس شـود    يش انتخابات ب  ين نو يها  روش
 يگون گونـا  يهـا   هـا بحـث      روش ين و مشكالت ا   ي سودمند يزاندرباره م 

 يابي گوناگون و ارز   هاي  ي ساز ياده و پ  ي نظر هاي  ي بررس يوجود دارد ول  
    . استيالزامدر اين زمينه  يهر كارانجام  از يش آنها پييتوانا

بـه كمـك     يـري  گ ي رأ ي برا  يا ابزارهايي  ابزاربه   يكي الكترون يري گ يرأ
يـز   و همچنين به ابزار يا ابزارهايي ن       شود  هاي الكترونيكي گفته مي     روش

دهند نيـز گفتـه       كه فقط كار شمارش آرا را به صورت خودكار انجام مي          
شـده و    بـه كـار بـرده        يـري  گ ي رأ ي برا ي گوناگون هاي  ي فناور .شود  مي
 يـري،  گي رأهـاي  يوسك ، كي اسكن نوري كارت پانج ، سامانه    ؛شود  يم

 از جملــه ينترنــت و ااي يانــه رايهــا تلفــن ثابــت، تلفــن همــراه، شــبكه
   . هستنديكي الكترونيري گي به كار گرفته شده در رأهاي يفناور



  
  يك الكترونيري گيانواع رأ): 1(شكل 

  :دهد ي را انجام مير زي كارهايهر سامانه انتخابات
 ثبت شده بـه شـمارنده       يانتقال رأ ،  يثبت رأ ،   دهنده ي رأ يتاحراز هو 

  .يري گي رأيجارائه نتا، آرا
 نامزدهـا و    1 بـرخط  يغـات  بحـث مربـوط بـه تبل       ينجار ا  د ينهمچن
 در نظر گرفته شـده      ي ساز ياده در پ  يز برخط ن  ي مطبوعات يها  كنفرانس

 يكپارچـه  كه به صـورت      شد  ي به كار گرفته م    ي ابزار يد با ينبنابرا .است
 بتـوان آن را بـه كمـك برنامـه           ي امكانات باشد و به خوب     يندربردارنده ا 

بـراي رأي    flash ي و فنـاور   اينترنت مقاله   نيدر ا  . گسترش داد  يسينو
 يهــا  كنفــرانسي و برگــزار بــرخطيغــات تبليبــراگيــري و همچنــين 

   . كمك گرفته شده استيري گي از زمان رأيش پيمطبوعات

  رأي گيري الكترونيكيتاريخچه فشرده  - 2
 به كمـك    اند  يده كوش يوسته به طور پ   يدر طول زمان مخترعان گوناگون    

 يـن  را بهبود بخشند؛ ا    يري گ يرأنحوه   ،در دسترس  هاي  ي فناور ينآخر
نخستين كـاري كـه در       .اند   موفق بوده  ي گوناگون يها  ها به اندازه    كوشش

ــت       ــتگاه ثب ــت دس ــده اس ــت ش ــي ثب ــري الكترونيك ــه رأي گي زمين
ي ها از برگه همچنين   .  است »2هندرسون« ساختِ   ،الكترومكانيكي رأي 

 استراليا براي نخـستين      در 1856در سال   كه    متحد الشكلي  گيريي  أر
 در  هـاي    مهـم         گـام  يكـي از  بار طراحي و به كار گرفته شد به عنـوان           

   .]1[شود مكانيزه كردن رأي گيري ياد مي

  
  ]1[ي رأي استاندارد برگه اي از نمونه): 2(شكل 

                                                 
1  online 
2 Albert Henderson 

 را  ي ثبـت رأ   يكـي  سامانه الكتر  يكي كار هندرسون      برپايه »3يسوناد«
 يد به ثبت رسـان    1869 ژوئن   يكمدر  امريكا   در كنگره    يري به كارگ  يبرا
البته همانند بسياري ديگر از اختراعاتي كه به نـام او ثبـت شـده               . (]2[

است روشن نيست كه آيا خود او اين اختراع را انجام داده است يا يكـي      
 سـامانه   يـن  ا )استه او اين اختراع را انجام داده        كاركنانش در آزمايشگا  

 )يكـا امر  زمـان  آن( كنگـره    ي به نظر اعـضا    يراهرگز به كار گرفته نشد ز     
دربـاره ايـن اختـراع       ]4[ در .]3[  بـود  يـاد  ز يار سـامانه بـس    ينسرعت ا 

 ز از ايـن دسـت     هاي ديگري نيـ      اختراع .داده شده است  توضيح بيشتري   
ايـن   فهرسـت كـاملي از   ]4[ه اسـت در    انجـام شـد    براي كنگره امريكـا   
   .شده استتوضيح داده  كارهاي انجام شده،

 كـه  سـاخت  اهرمي را  نخستين دستگاه رأي گيري   » 4ژاكوب ماير «
 پس از ايـن زمـان  ايـن          . در انتخاباتي به كار گرفته شد      1892 سال   در

هـاي ديگـر نيـز بـه كـار گرفتـه              ت  ها توسعه يافتند و در انتخابا       دستگاه
ــ » 5وود«1898 در .شــدند اي رأي ردســتگاه الكترومكــانيكي ديگــري ب

هـاي   ي كـار دسـتگاه    كارت پـانچ را بـر پايـه        »6هولريث«. گيري ساخت 
 ،ي ايـن فنـاوري       برپايـه  IBM شـركت    1960معرفي كـرد و در      ژاكارد  
 هـا    اين دسـتگاه   اي را طراحي و پياده سازي نمود و         ي رأي گيري    سامانه

 روي اين فناوري كـار    .نددر برخي نقاط براي انتخابات به كار گرفته شد        
.  كنـار گذاشـته شـد    ي كه داشت؛  زيادي انجام شد ولي به دليل مشكالت      

ايـن  .  آزمون را معرفي كرد دستگاه امتياز دهي IBM شركت1937در 
ايـن  . دستگاه در آغاز فقط براي كارهاي آموزشـي بـه كـار گرفتـه شـد               

بـراي نمونـه     ( را هـا    داده سگرهاي نـوري  حها به كمك      دسته از دستگاه  
از ) اي  هاي چهار گزينـه     سفيد يا سياه بودن يك مربع توخالي در آزمون        

نخـستين بـار در      .دهنـ د  ميي آن امتياز       و بر پايه   دنخوان  ميروي كاغذ   
ها براي رأي گيري بـه كـار گرفتـه شـد و بـه طـور                    اين دستگاه  1962
هايي از امريكا بـراي رآي         در ايالت  1968 و   1964هاي    تر در سال    وسيع

و چنـد نفـر     » زيبولـد «،  » مك كِـي   «1974 در   .گيري به كار برده شد    
را سـاختند   ) DRE(ديگر دستگاه الكترومكانيكي رأي گيـري مـستقيم         

ايـن  . مشهور شد) video voter(رأي دهنده ويدئويي كه به نام تجاري 
دستگاه بـه طـور گـسترده در انتخابـات بـه كـار گرفتـه شـد و تقريبـا                     

  . ]1[ هاي مشابه خود شد جايگزين ديگر دستگاه
مجموعه   نخستين   1990خابات فدرال در امريكا در سال       كميته انت 

 نخـستين   .ارائه داد هاي رأي گيري الكترونيكي       سامانه را براي    استاندارد
   .]2[  انتخاباتي در امريكا به كمك اينترنت هدايت شد1996بار در 

 دسـتگاه ديگـري   )EVT2000يا electrovote  2000(الكترووت 
. است كه به منظور رأي گيري الكترونيكي طراحي و پيـاده سـاده شـد               

ي لمـسي     ي شخصي معمـولي همـراه بـا صـفحه           يك رايانه  اين دستگاه 
اي تنظـيم شـده اسـت كـه در             به گونـه    به خاطر مسائل امنيتي    است و 

 ايـن  .اره و صفحه كليد به آن متصل كـرد      هنگام رأي گيري نتوان موشو    

                                                 
3 Edison 
4 Jacob H. Myers 
5 Frank S. Wood 
6 Herman Hollerith 



ها را به مراكـزي بـراي         شود به سادگي داده     دستگاه به شبكه متصل مي    
همچنـين اجـزاي آن بـه شـكلي در كنـار            . فرسـتد   جمع نهايي آرا مـي    
 رآي دهنـده  .اند كه براي رأي گيري مناسـب باشـند    يكديگر قرار گرفته  

 دسـتگاه   .شـود    مـي  كنـد شناسـايي      كه وارد مـي    عبوريبه كمك كلمه    
 ساخته شد كه مهمترين تفـاوت آن از   EBS100مشابهي به نام مخفف     

  اسـت   فـرد   به كارگيري كارت هوشمند براي شناسايي      ،ديد رأي دهنده  
]1[.   

Geneva   الكترونيكي برخط است كه     هاي  ترين سامانه    يكي از مهم 
 ايـن كـشور بـه كـار        2001در سوئيس پياده سازي شد و در انتخابـات          

 بـود اي    اين سامانه گسترش يافته رأي گيري پستي و تلفني        . گرفته شد 
 اسـتقبال گـسترده   .كه پيش از اين در اين كشور به كار گرفته شده بود   

ر كـشورهاي   رأي دهندگان از اين سامانه رأي گيري باعث شد تـا ديگـ            
ايـن  . اروپايي نيز به رأي گيري الكترونيكي تمايل بيشتري پيـدا كننـد           

سامانه داراي موارد امنيتي گونـاگوني اسـت كـه آن را بـراي يـك رأي                 
  .]5[نمايد گيري امن مناسب مي

بــراي رأي گيــري الكترونيكــي   EVMدر كــشور هنــد دســتگاه 
از . طراحي و پياده سازي شد و در سطحي وسـيع بـه كـار گرفتـه شـد                 

 مناسب اين دستگاه بهاي بسيار كم آن و همچنين امكان كار             ويژگيهاي
توانـد    كردن آن با يك باتري كوچك است به طوري كه اين دستگاه مي            

أي را   ر 3840در مناطق دوردسـت بـدون بـرق نيـز بـه كـار رود و تـا                   
) http://eci.nic.in( كميتـه انتخابـات هنـد      .]6[ تواند ثبـت نمايـد      مي

ي   هاي كاملي درباره     براي رأي دهندگان و توضيح     يهاي  اييهمواره راهنم 
مقايـسه   ]7[ در. دهـد   قـرار مـي   چگونگي كار با دستگاه در اين سـايت         

. شـده اسـت   انجـام   انتخابات الكترونيكي در هند و امريكـا        جالبي ميان   
  ]8،9[  دريكـي  الكترونيـري  گي رأ ي سـاز  يـاده  از پ   ديگـري  يهـا   نمونه
  . شده استيبررس

 بحث رآي گيري الكترونيكـي      1378در ايران نخستين بار در سال       
 نيز اين بحث مطـرح      1384 و   1380هاي    همچنين در سال  . مطرح شد 

  . ]10[شد كه به داليلي كنار گذاشته شد

مشكالت رأي گيري هايي از  گزارش - 3
  الكترونيكي 

 يهــا  روشيري بــه كــارگي ينــه كــه در زمهــايي يبــا توجــه بــه نگرانــ
 هايي  ي وجود داشته است بررس    يكي الكترون يري گ ي رأ ي برا يكيالكترون

 ينـه  زم يـن  مهـم در ا    هاي  ي از نگران  يكي.  انجام شده است   ينه زم يندر ا 
.  در برداشـته باشـد  توانـد  ي مـ ي فناوريناست كه ا  اي  ياسي س يرهايتأث

 بابت وجـود    ين از ا  ي كه نگران  دهد  ينشان م  ]11[  در ده انجام ش  يبررس
  . نداشته استي دهندگان اثر منفي رأيندارد و بر رو
 يتــي اهميكـي  الكترونرييــ گي سـامانه رأ ي مناسـب بــرا يطراحـ 

 سـامانه كاربرپـسند و      يـن  ا يـد  كه ممكن است با    ييتا جا و   دارد   ياتيح
ت در كار با     اطالعا ين دهنده با كمتر   ي كه رأ  ي ساده باشد به طور    ياربس

  .آن دچار مشكل و ابهام نشود

 بوش و اِل گور  يان مي حقوقي دعوايكا امر2000در انتخابات سال  
 شدن  يج آمد به خاطر گ    يش كه پ  يده مشكالت  عم يدادر فلور .  آمد يشپ
 به  ين نامزد مورد نظر خود بود كه ا       يدنبرگزچگونگي   دهندگان در    يرأ

 مشكل  .]12[بودرإي دهي    هاي  سامانه برخي از     نامناسب يخاطر طراح 
كارتي بود كه در اين انتخابات نيـز بـه كـار            هاي پانچ     مربوط به دستگاه  

 و  يفرنيـا  كال ي فنـاور  يتو انـست  يـشامد  پ يـن بر اثـر ا   . ]2[گرفته شده بود  
 يـري  گ ي رأ هاي  ي فناور ي  مطالعه ي را برا  ي ستاد مشترك  MITدانشگاه  
  .]13[ دادنديل تشككييالكترون

اي امن براي رأي گيري الكترونيكـي بـه           وزارت دفاع امريكا سامانه   
در حـالي كـه ايـن    .  را آماده نمـود SERVEكمك شبكه جهاني به نام  

ل پيش از آمـاده     سامانه هنوز در حالت آزمايشي قرار داشت ولي در عم         
بـا وجـود ايـن كـه     . هايي به كار گرفته شـد    شدن نسخه نهايي در ايالت    

هاي امنيتـي نـرم افـزار        گروه توسعه دهنده اين نرم افزار بر روي ويژگي        
بـه مـشكالت ايـن      به طور تفصيلي     ]14[تأكيد داشتند ولي در گزارش      

 پيـشنهاد شـده اسـت كـه     ]15[ و در گزارش ه است سامانه پرداخته شد  
  .ها به طور كامل كنار گذاشته شوند اين سامانه

 2004هـاي امريكـا در سـال          در خالل انتخابات در يكـي از ايالـت        
هاي رأي گيري الكترونيكي       به دليل مشكالت دستگاه     رأي 4438تعداد  

هـا   ها ادعا كرده بود كه اين دسـتگاه  شركت سازنده اين دستگاه . گم شد 
 بـه خـاطر      رأي را ذخيـره نماينـد ولـي در عمـل           10500توانند تـا      مي

 رأي را نگهـداري     3005توانـستند     هـا فقـط مـي       اين دستگاه  ،مشكالتي
ــد ــي. نماين ــي بررس ــاي امنيت ــال اي  ه ــي از 2006در س ــر روي برخ  ب
هــاي رأي گيــري الكترونيكــي  انجــام شــد و نــشان داد ايــن   دســتگاه
 backdoorهاي به كار گرفتـه شـده در انتخابـات داراي چنـد                دستگاه
 گرچه كـار    ي لمس يها  مك صفحه  به ك  يري گ يرأهمچنين   .]2[هستند
 يـستماتيكي  مـشكالتِ س    داراي  در عمل  ي است ول  تر  يق و دق  تر  يعرا سر 
  .]16[است

 بـه   اي رأي گيري الكترونيكي     شكالت سامانه  تعدادي از م   ]17[در  
براي حل برخي از مشكالت امنيتـي موجـود         .  بررسي شده است   تفصيل

هاي شناسايي پيشرفته به كار       روشه است كه    پيشنهاد شد ها    در سامانه 
 همچون اثـر    يولوژيك ب يي شناسا يها   روش يريبه كارگ گرفته شود ولي    

 كـه  آورد ياهمه را به وجود مـ    و ين ا ، آن  چشم و همانندِ   يهانگشت و عنب  
 هماننـد آن بـه كـار        يهـا    هـدف  يا يي جنا هاي  ي بررس يها برا    داده ينا

  . ]18[گرفته شود

  flashگذري بر فناوري  -4
Adobe Flash كه پيش از اين Macromedia Flash  شد  خوانده مي 

ي   نخستين نسخه از اين فناوري بر پايه      . اي است   سكوي چند رسانه  يك  
 FutureWave  در شـركت 1996در آوريـل  » 7جاناتان گي«هاي  ايده

Software  آماده شد البته در آغازFutureSplash Animatorيده  نام
هاي پويانمايي به وب افـزوده         كوشش شده بود توانايي    در اين سكو  . شد
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 شـركت سـازنده و   ، Macromediaان سال شركت نوامبر همدر . شود
 flash  Macromediaهاي آن را خريداري كرد و اين فناوري را فناوري
همين نام بـر ايـن فنـاوري        ) 2005سال  ( اين سكو    8ي    تا نسخه . ناميد
بـه نـام     2007سـال   در   را اين فنـاوري     9ي    نسخه Adobeشركت  بود  

Adobe Flash اي است كه تـا   ين نسخه آخر10ي   نسخه. منتشر كرد
   .]19[نون از اين فناوري منتشر شده است ك

 اسـت   flash player كوچكي بـه نـام   plugin،سكو اين منظور از
كه در بيشتر مروگرهاي وب نـصب شـده اسـت و تنهـا يـك درصـد از                   

  . ]20[رند را ندا pluginكاربران وب اين 

  
 در مقايسه با ديگر flashميزان به كارگيري فناوري ): 3(شكل 

  ]20[اي تحت وب  هاي چند رسانه فناوري
Flashــ ــصويرهاي ب ــان rasterرداري و ت ــين جري ــاي   و همچن ه

 زبان .تواند نمايش دهد و آنها را دستكاري نمايد     را مي ويدئويي و صوتي    
 بنـابراين . ]19[شـود   ناميده مي Action Scriptبرنامه نويسي اين سكو

بـراي كنفـرانس    آن   به كارگيري    با توجه به همه گير بودن اين فناوري       
  .مطبوعاتي نامزدها و همچنين رأي گيري الكترونيكي منطقي است

 به كمك ي گيري الكترونيكيأي رسامانه - 5
flash  
 Adobeهـاي  نـرم افزار اسـتفاده از  بـا  ي راي گيري الكترونيكيسامانه

Flex Builder 3 ،Adobe ColdFusion 8  و Adobe Flash 

Media Server 3   نـرم افـزار  از  كـه  ، پياده سـازي شـده اسـتFlex 

Builder    نـرم  از ،8طرف سرويس گيرنـده صفحات وب   براي كدنويسي 
طـرف سـرويس   برنامه براي كدنويسي   Flash Media Serverافزار 

 جهـت   ColdFusionهـاي جريـاني و از نـرم افـزار           ي رسـانه  9دهنده
  . استفاده شده استي تحت وبكدنويسي پرس و جوها از پايگاه داده

 ي گيري الكترونيكيأي رسامانه امكانات -1- 5

توان به مـوارد زيـر   از جمله امكانات پياده سازي شده در اين سامانه مي       
  :اشاره كرد

  نمايندگان به صورت كنفرانس ويديوييبرخطتبليغات . 

                                                 
8 client 
9  server 

   يس  تبليغات به سرو   ارسالز طريق    نمايندگان ا  برون خط تبليغات
 .دهنده

 ي نمودار از نتايج حاصل از انتخاباتتهيه. 

    ي أ هنگام ثبت نـام و همچنـين ر        ،ي دهنده أاحراز هويت كارآمد ر
 ). و كد شناسائي  شخصييكسري مشخصاتاز طريق (دهي

   بنـدي بخـش   بندي و مديريت آنها جهت زمان     ايجاد جداول زمان-

ي دهندگان، فرآينـد  أيندگان، ثبت نام ر   هايي همچون ثبت نام نما    
ــات  أر ــات  و تبليغ ــال تبليغ ــي، ارس ــرخطي ده ــرون خــط و ب  ب

 .نمايندگان و غيره

  ي أي دهنده با درج تـاريخ و زمـان عمليـات ر           أ ر ي آرا چاپ كردن
 .دهي

      هـاي نـاموفق بـراي ورود بـه         تـالش برابر  عكس العمل مناسب در
 .ي دهيأسيستم ر

   بخـش اخبـار     به كمك هاي مختلف   شبندي بخ اطالع رساني زمان 
  .انتخابات

ي گيري أي رسامانه هاي بخشآشنايي با  -2- 5
  الكترونيكي

از . ي اصلي برنامه قـرار دارد     »10منو« اصلي اين سامانه،     ي وبِِ در صفحه 
توان براي رفتن به بخشهاي مـديريت انتخابـات، ثبـت نـام             اين منو مي  

ي گيــري و اخبــار أنماينــدگان، ثبــت نــام راي دهنــدگان، تبليغــات، ر
  .انتخابات استفاده كرد

 مديريت انتخابات، منوي مـديريت قـرار دارد كـه            وبِِ ي  در صفحه 
بندي ثبـت نـام نماينـده،       اين منو شامل مديريت واجدين شرايط، زمان      

ي أي دهنـده، مـديريت ر     أبنـدي ثبـت نـام ر      مديريت نمايندگان، زمان  
ي دهي، مديريت   أت و ر  بندي تبليغا دهندگان، تنظيمات انتخابات، زمان   

  .باشدتبليغات برخط، نتايج و گزارش انتخابات مي
 مديريت واجدين شرايط، ليست كامل واجدين شرايط        ي  در صفحه 

ي دهي، به همراه مشخصات آنها وجود دارد كه مـدير انتخابـات         أبراي ر 
تواند اين ليست را ويرايش كند، واجدين شرايط را حذف و يا اضـافه     مي
  .كند

بندي ثبت نام نماينده، مـدير انتخابـات         مديريت زمان  ي  حهدر صف 
ي زماني براي شروع و پايان ثبت نام نمايندگان تعيين          تواند يك بازه  مي
  .كند

 مديريت نمايندگان، ليست كامل نمايندگان ثبت نـام         ي  در صفحه 
تواند در  شده به همراه مشخصات آنها وجود دارد، كه مدير انتخابات مي          

  .اي را حذف كند نمايندهصورت نياز،
ي دهنــده، مــدير أبنــدي ثبـت نــام ر  مــديريت زمــاني در صـفحه 

ي أي زماني براي شـروع و پايـان ثبـت نـام ر            تواند يك بازه  انتخابات مي 
  .دهندگان تعيين كند
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ي دهنـدگان   أي دهندگان، ليست كامـل ر     أ مديريت ر  ي  در صفحه 
 مـدير انتخابـات     ثبت نام شده به همراه مشخصات آنها وجود دارد، كـه          

  .اي را حذف كندي دهندهأتواند در صورت نياز، رمي
توانـد برخـي از      تنظيمات انتخابات، مدير انتخابات مي     ي  در صفحه 

ي أتنظيمات انتخابات مانند تعداد نمايندگان انتخاب شده در هـر بـار ر            
دهي توسط راي دهنده، تعيين آغاز و يا پايان انتخابـات، تعيـين اجـازه         

ي دهنـدگان و    أبت نام نمايندگان، تعيين اجازه براي ثبـت نـام ر          براي ث 
  .تعيين اجازه براي تبليغات نمايندگان، را انجام دهد

  
  صفحه تنظيمات انتخابات):4(شكل 

-ي دهي، مدير انتخابـات مـي      أبندي تبليغات و ر   در مديريت زمان  

ك ي زماني براي شروع و پايان تبليغـات نماينـدگان و يـ            تواند يك بازه  
  .ي دهي تعيين كندأي زماني براي شروع و پايان عمليات ربازه

توانـد بـا    در مديريت تبليغات برخط نمايندگان، مدير انتخابات مي       
انتخاب يك نماينده از ليـست نماينـدگان، و اختـصاص يـك سـاعت و                

ي تبليغات برخط از طريـق كنفـرانس        تاريخ معين، به آن نماينده اجازه     
اي، امكان تبليغات برخط را از او يا با انتخاب نماينده   ويديوئي را بدهد و     

  .بگيرد

  
  صفحه مديريت تبليغات برخط ):5(شكل 

تواند ضـمن ديـدن     در نتايج و گزارش انتخابات، مدير انتخابات مي       
جدولي از نتايج انتخابات، از نتايج حاصل از انتخابات، نمـودار سـتوني و      

  . كنداپچاي ايجاد كرده و آنها را يا دايره

  
   مشاهده نتايج انتخابات):6(شكل 

ي اصـلي      بايـد در صـفحه     براي رفتن به بخش ثبت نام نمايندگان،      
در صورتي كه نماد    .  فشرده شود  ي ثبت نام نمايندگان    دكمه اين سامانه 

ي زمـاني تعيـين شـده        و در بازه   باشدي ثبت نام نماينده برابر بله       اجازه
ي ثبـت نـام   شته باشيم، كـاربر بـه صـفحه    براي ثبت نام نماينده قرار دا     

  .شودنماينده هدايت مي
در صفحه وب ثبت نـام نماينـدگان، نماينـده پـس از وارد كـردن                

ي انتخاباتي خود و ارسـال يـك        مشخصات كامل خود و همچنين ناحيه     
قطعه عكس، در صورت موفقيت ثبـت نـام، از طـرف سـامانه يـك كـد                  

 از آن به همراه كد ملي نماينـده         كند، كه ديجيتال ده رقمي دريافت مي    
ايـن كـد   . كنـد هـاي مختلـف سـامانه اسـتفاده مـي       براي ورود به بخش   

ديجيتال ده رقمي به همراه ساير مشخـصات نماينـده در سـامانه ثبـت               
  .شودمي

ي أدر صفحه اصلي اين سامانه، براي رفتن بـه بخـش ثبـت نـام ر               
 در  .ده شـود   فـشار دا   ي دهنـدگان  أي ثبـت نـام ر     دكمـه  بايد   دهندگان

ي ي دهنده برابر بله بـوده و در بـازه    أي ثبت نام ر   صورتي كه نماد اجازه   
ي دهنده قرار داشته باشيم، كاربر به       أزماني تعيين شده براي ثبت نام ر      

  .شودي دهنده هدايت ميأي ثبت نام رصفحه
ــام ر  ــت ن ــدگان، رأدر ثب ــردن  أي دهن ــس از وارد ك ــده پ ي دهن

ي انتخاباتي خود، در صورتي كه      ن ناحيه مشخصات كامل خود و همچني    
اين مشخصات به طور كامل با مشخصات او در جدول واجـدين شـرايط        

شود و از طرف    ي دهنده مي  أمطابقت كند، موفق به ثبت نام به عنوان ر        
كند، كه از آن بـه همـراه        سامانه يك كد ديجيتال ده رقمي دريافت مي       

 مختلـف سـامانه اسـتفاده    هـاي ي دهنده براي ورود به بخش  أكد ملي ر  
ي أاين كد ديجيتـال ده رقمـي بـه همـراه سـاير مشخـصات ر               . كندمي

  .شوددهنده در سامانه ثبت مي
 در صـفحه  . بخش ديگر در صفحه وب اصلي، بخش تبليغات اسـت         

توان وب تبليغات اين سامانه، منوي تبليغات قرار دارد كه از اين منو مي           
نمايش تبليغات ارسال شـده، و       غات،براي رفتن به بخشهاي ارسال تبلي     

  .تبليغات برخط استفاده كرد
براي رفتن به صفحات وب ارسال تبليغات و يا تبليغات بـرخط، بـا              

ي هـاي مربوطـه، در صـورتي كـه نمـاد اجـازه            فشردن هر يك از دكمه    
ي زمـاني تعيـين شـده بـراي         تبليغات نماينده برابر بله بـوده و در بـازه         

ي مربـوط بـه     ر داشته باشـيم، نماينـده بـه صـفحه         تبليغات نماينده قرا  
  .شودارسال تبليغات و يا تبليغات برخط هدايت مي

تواند تبليغات خود را با استفاده در ارسال تبليغات، يك نماينده مي   
اين .  ارسال كند  سرويس دهنده از يك پنجره انتخاب كرده، و آنها را به          

ي كـد ملـي او      راه شـماره  تبليغات در يك پوشه با نام نماينـده بـه همـ           
به عنوان مثال فيلم، عكس، مـتن       (ذخيره شده و بر اساس نوع تبليغات        

  .شوندبندي ميدسته...) و 
ي دهنــده أدر صــفحه وب نمــايش تبليغــات ارســال شــده، يــك ر

 را، بـه    يس دهنـده  ي نماينـدگان بـه سـرو      تواند تبليغات ارسال شده    مي



مراه كد ملي مشاهده كـرده و       صورت مجزا بر اساس نام نمايندگان به ه       
  .يا آنها را دريافت نمايد

 تبليغات برخط اين سامانه، منوي تبليغـات بـرخط قـرار            در صفحه 
توان براي رفتن به بخشهاي ورود نمايندگان و يا         دارد كه از اين منو مي     

ي دهنــدگان بــه بخــش تبليغــات بــرخط يــا همــان كنفــرانس  أورود ر
  .ويديويي استفاده كرد

ورود نمايندگان، نماينده با وارد كردن نام، نام خانوادگي،         در بخش   
كد ملي و كد ديجيتال ده رقمي خود، در صورتي كه مدير انتخابات بـه               

ي زماني و تـاريخ  او امكان تبليغات برخط را داده باشد و نماينده در بازه 
اختصاص داده شده، قصد ورود به بخش تبليغات برخط را داشته باشد،            

  .شودنس ويديويي هدايت ميبه كنفرا
در تبليغـات بــرخط يــا همــان بخـش كنفــرانس ويــديويي بخــش   

 و نمايش نـام  Flash Media Serverنماينده، نماينده ضمن اتصال به 
او در فهرست افراد برخط، پيغامي  مبني بر دريافت صدا و تـصوير او از                

د كه  كني دهندگان، دريافت مي   أميكروفن و وب كم و ارسال آن براي ر        
يد، صدا و تصوير نماينده     أيدر صورت ت  . يد و يا رد كند    أيتواند آن را ت   مي

ي دهنـدگان وارد شـده      أ ارسال شده و از آنجا براي ر       يس دهنده به سرو 
  .شودبه بخش تبليغات برخط فرستاده مي

  
   نماينده در كنفرانس ويدئويي صفحه ):7(شكل 

درخواست صـحبت   اي  ي دهنده أاگر در حين برگزاري كنفرانس، ر     
ي تقاضا براي صـحبت، در      در كنفرانس را داشته باشد، با فشردن دكمه       

، نام او به قـسمت تقاضـا    برخط بخش راي دهنده   تبليغاتِ  وبِ ي  صفحه
حال نماينـده بـا     . شودكنندگان براي صحبت در بخش نماينده وارد مي       

ي ازهي دهنده اج  أي شروع سخنراني، به ر    انتخاب نام او و فشردن دكمه     
ي دهنده پيامي مبني بر شـروع سـخنراني         أسخنراني داده و در بخش ر     

  . شودي دهنده نمايش داده ميأبراي ر
يد پيام، پيام ديگري مبني بـر       أيي دهنده پس از ت    أدر اين هنگام ر   

ـ  « و تصوير او از ميكروفن و        ادصدريافت    و ارسـال آن بـراي       »11موب كَ
تواند آن را تائيد كند كه ميت ميي دهندگان و نماينده، درياف  أي ر بقيه

يس ي دهنـده بـه سـرو      أد، صـدا و تـصوير ر      أييتدر صورت   . و يا رد كند   
ي دهنـدگان وارد شـده بـه    أي ر ارسال شده و از آنجا براي بقيـه  دهنده

  .شودبخش تبليغات برخط فرستاده مي
                                                 

11  webcam 

ي أتواند سخنراني ر  ي توقف سخنراني، مي   نماينده با فشردن دكمه   
ايان دهد كه با اين كار پيامي مبني بر پايان سخنراني بـراي             دهنده را پ  

شـود و دوبـاره خـود نماينـده بـه عنـوان        ي دهنده نمـايش داده مـي      أر
  .شودسخنران كنفرانس انتخاب مي

ي پايـان كنفـرانس،      كنفرانس، نماينده با فـشردن دكمـه       پاياندر  
ر پايان  قطع كرده و پيامي مبني بFlash Media Serverاتصالش را با 

ي أشود و سپس ارتباط ر    ي دهندگان نمايش داده مي    أكنفرانس براي ر  
  .شود قطع ميFlash Media Serverدهندگان نيز با 

ي دهنده با وارد كردن نام، نام       أي دهندگان، ر  أاما در بخش ورود ر    
خانوادگي، كد ملي و كد ديجيتال ده رقمي خود، به كنفرانس ويديويي            

اي در سـالن  در صورتي كـه نماينـده  . شود ميي دهنده هدايت أبخش ر 
 متـصل شـده و   Flash Media Serverي دهنده به أكنفرانس باشد، ر

توانـد  ي دهنده مـي   أحال ر . گيردنام او در فهرست افراد برخط قرار مي       
  . دريافت كنديس دهندهصدا و تصوير شخص سخنران را از سرو

  
  ييصفحه رأي دهنده در كنفرانس ويدئو ):8(شكل 

اي درخواست صـحبت    ي دهنده أاگر در حين برگزاري كنفرانس، ر     
ي تقاضـا بـراي صـحبت،       در كنفرانس را داشته باشد، با فشردن دكمـه        

  . كندتقاضاي خود را براي سخنراني به نماينده اعالم مي
ي خـروج،   ي دهنده براي خروج از كنفرانس، بـا فـشردن دكمـه           أر

كـرده و نـام او از فهرسـت افـراد            قطع   يس دهنده ارتباط خود را با سرو    
  .شودبرخط حذف مي

ي دهي،  أ اصلي اين سامانه، براي رفتن به بخش ر         وبِ ي  در صفحه 
ي دهي، در صورتي كه نماد وضعيت انتخابات برابر         أي ر با فشردن دكمه  

ي دهـي قـرار داشـته       أي زماني تعيين شده براي ر     شروع بوده و در بازه    
. شـود ي دهي هـدايت مـي     أرود براي ر  ي و ي دهنده به صفحه   أباشيم، ر 

ي دهنده با وارد كردن شماره كد ملي و كد ديجيتال ده            أحال شخص ر  
قـبال  اگـر   رقمي خود، در صورت درستي مقادير وارد شـده و همچنـين             

  .شودي دهي هدايت ميأ ري ي نداده باشد، به صفحهأر
 از نمايندگان به همراه مشخصات آنها براي ي دهي، ليستيأدر ر

تواند با انتخاب ي دهنده ميأر. شودي دهنده نمايش داده ميأر
ي انتخابي، ي دادن به نمايندهأي ريك نماينده و فشردن دكمه

ي انتخابي خود اختصاص ي خود را به طور موقت به نمايندهأر
تعداد . گيردي در يك جدول موقت قرار ميأدهد و اين ر



رابر مقداري است ي دهي حداكثر بأنمايندگان انتخابي جهت ر
  .كه مدير انتخابات در بخش تنطيمات انتخابات تعيين كرده است

  
   صفحه رأي دهي):9(شكل 

 خـود را    ي پيشين ي و يا آرا   أتواند در صورت نياز، ر    ي دهنده مي  أر
ي أي دهي انتخاب كنـد و يـا ر  أي ديگري را جهت رلغو كرده و نماينده   

  .ستم ثبت كنديد كرده و آن را در سيأي خود را تپيشين
ي دهـي وارد شـود، شـماره        أي ر ي دهنده به صفحه   أهنگامي كه ر  

ي دهنده  أر. گيرداند قرار مي  ي داده أكد ملي او در فهرست افرادي كه ر       
ي دهـي،   أي ر تواند حتي بدون انتخاب نماينده و با خروج از صـفحه          مي

  .ي دهدأدر واقع سفيد ر
ي ديدن  فشردن دكمه تواند با   ي دهنده مي  أي دهي، ر  أدر صفحه ر  

ي انتخابي خود را مشاهده و يا       ي انتخابي، عكس نماينده   عكس نماينده 
ي ديدن عكس نمايندگان، عكس تمام نمايندگان را به         با فشردن دكمه  

  .همراه مشخصات آنها مشاهده نمايد
 يي و يـا آرا    أتوانـد ر  ي دهنده مي  أي دهي، ر  أدر انتهاي عمليات ر   

  .چاپ كندي دهي أو زمان عمليات ربه همراه تاريخ را خود 
 اصلي اين سامانه قـرار دارد، بخـش         ي  آخرين بخشي كه در صفحه    

هـاي  بنـدي اخبار انتخابات است كه جهت اطالع رسـاني اخبـار و زمـان       
  .شودي دهندگان استفاده ميأانتخابات به نمايندگان و ر

 مختلـف   ي بخشها يخبار انتخابات، اخبار و زمان بند     ا ي در صفحه 
 ثبـت نـام   ي زمـان بنـد  ينده، ثبت نام نماينتخابات از جمله، زمان بند    ا
 برخط  يغات تبل ي زمان بند  يندگان، نما يغات تبل ي دهنده، زمان بند   يرا

  . قرار داردي دهيأ ريو زمان بند

  نتيجه -6
اي معرفي شـد كـه        ي انتخابات و تبليغات انتخاباتي      در اين مقاله سامانه   

. ان آمـاده و پيـاده سـازي شـده اسـت          در گروه كامپيوتر دانـشگاه كاشـ      
هاي انتخاباتي در قالب يك       افزار تركيب فعاليت    ترين ويژگي اين نرم     مهم

بسته كامالً قابل حمل و گسترش پذير همراه با بـه كـارگيري امكانـات               
اين امكانات گسترده به رأي دهنده      . اي گوناگون در آن است      چند رسانه 
د نظر خود دقت بيشتري داشـته       كند تا در گزينش نامزد مور       كمك مي 

هـاي    باشد و بتوانـد بـه صـورت رودرور از نقـاط مختلـف در كنفـرانس                
هاي خـود و      مطبوعاتي نامزدهاي گوناگون شركت كند و با طرح پرسش        

بررسي نظرات ديگران شناخت بهتري نسبت به نامزدها پيدا كنـد و در             
. ي انجام دهد  تر  نهايت  انتخاب مورد دلخواهش را به شكل بهتر و دقيق          

كنـد تـا از درصـد         همچنين امكانات گسترده اين نرم افـزار كمـك مـي          
خطاي رأي دهنده در هنگام رأي دهي كاسـته شـود و احتمـال اينكـه                

ي خـود     رأي دهنده اشتباهاً به نامزد ديگري به جز نـامزد مـورد عالقـه             
  .شود  بسيار كم مي؛رأي دهد

هـاي    سـازي   كـي، پيـاده   رأي گيري الكترونيكي و انتخابات الكتروني     
 هـاي جالـبِ     از جنبـه   گوناگون ، مشكالت و مسائل اجتماعي آن يكـي          

با توجه به تجربيات ديگر     .  كنوني است  دنيايتوجه فناوري اطالعات در     
 به دست   هاهاي آن   كشورها در اين زمينه و نتايج گوناگوني كه از كوشش         

اده كردن يـك    آمده است و بويژه تجربيات كشور هند در اين زمينه، آم          
. فناوري بومي براي رأي گيري الكترونيكي به نظر اجتناب ناپذير اسـت           

هـاي علمـي و       بنابراين بايد در ايـن زمينـه نيـز همچـون ديگـر زمينـه              
هاي گوناگوني انجام شود تا بتـوان در بلنـد            ها و طرح    پژوهشي، پژوهش 

ي در  ها  ها بايد در قالب طرح      اين طرح . هاي مثبتي رسيد    مدت به نتيجه  
سطح كوچك و به صورت كامال غير متمركـز انجـام شـود تـا نظـرات و           

 به دست آيد    ها  ها و پژوهش    طرح اين   البالي ازهاي گوناگون بتواند      ايده
بـه  . تا از ميان آنها يا از تركيب آنها نتيجـه يـا نتـايجي بـه دسـت آيـد                   

 به  هاي گوناگون از مراكز گوناگون به شكلي كه بتوانند          كارگرفتن سامانه 
خوبي با هم ارتباط برقرار كنند نيز شايد راه حل بهتري از گزينش فقط   

 اميـدواريم ايـن رأي گيـري الكترونيكـي           .يك طـرح بـراي همـه باشـد        
هاي فناوري اطالعات فقط در انحصار گـروه          همانند برخي ديگر از طرح    

ي   اي قـرار نگيـرد و در بلنـد مـدت بتوانـد بـه نتيجـه                  هاي ويژه   يا گروه 
  . برسدروشني

  سپاسگزاري
 فائزه حاجي ظهيري دانش آموخته دانشگاه كاشان كه پـيش از             از خانم 

ي خوبي انجام دادند و همچنين خـانم           پروژه flashاين در زمينه كار با      
پور كارشناس آزمايشگاه فناوري اطالعات گروه كـامپيوتر          سادات سيدي 

هـاي    پـروژه دانشگاه كاشان كه همـواره بـستر مناسـبي را بـراي انجـام               
  . اند، سپاسگزارم گوناگون فراهم كرده
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