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0Bچكيده 
1Bدر  بسيار مورد توجه قرار گرفته است.خطاي كم  قابليتو كاهش هزينه شمارش اتوماتيك،، سرعتگيري اينترنتي به دليل امروزه، راي

هاي امنيتي كه پروتكل بايد به مجموعه ويژگي گيري الكترونيكي زيادي توسعه داده شده اند،پروتكل هاي راي 1980حاليكه از سال 
و هم چنين  FOOريگي راي گيري امن اينترنتي با بهبود پروتكلدر اين مقاله روشي براي رايآنها نائل شود تكامل  پيدا كرده است. 

هايي نظير جلوگيري  ويژگي FOOپروتكل  بهاستفاده از مفاهيم تسهيم راز ورمزنگاري كه در آن باارائه شده  3فاده از جاوا كارت است
 .شدهاست و چند مورد ديگر اضافهجلوگيري از شمارش آراء قبل ازاتمام انتخابات  از خريد و فروش ،جلوگيري از تباني،

2B تواند  كه مي–در قالب يك وب سرو امن مبتني بر كارت هوشمند  3جاوا كارت  ازتكنولوژيعالوه بر استفاده در اين مقاله
دهنده را در راي بستر مورد استفادهكه تمامي نيازهاي امنيتي  -در نظر گرفته شود دهندهرايناامن سمت جايگزيني براي بستر بعنوان

 Java Information Flowاز مفهوم زبان برداريو الگو 3 كارت جاوا ذخيره سازي راي در، با نمايدباالترين سطح ممكن تامين مي

(JIF)گردد نيز ميسر ميبعد از اتمام انتخابات راي ذخيره شده،امكان پيگيري شكايت  يكپارچگيمحرمانگي و  تضمين براي. 
 

3Bكلمات كليدي 
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1- 6Bمقدمه 
 هايهاي شبكه در سراسر دنيا سرويسساختبا توسعه زير هاي اخير،در سال

عين حال شهروندان با نهادهاي دولتي را آسانتر و در الكترونيكي، تعامالت 
ترين سرويسگيري الكترونيكي يكي از جالبراي.[19]سرعت بخشيده است

گيري اينترني كه از  راي باشد. هاي الكترونيكي ميها در ميان سرويس
سازد بدون نياز  شهروندان را قادر مي است، الكترونيكي مشتق شده گيري راي

ت كنند. گيري درانتخابات شرك هاي راي يگاهبه حضور فيزيكي در جا
سازي بسترهاي الزم از جمله بكارگيري  سازي اين موضوع مستلزم آماده پياده

 .كارت هوشمند و نظاير آن است

كند ) تبعيت مي1ينترنتي عموماً از مدل شكل(اانتخابات به روش 
و تنها با توجه به مسائل مختلف موجود در شرايط برگزاري و برگزار كننده، 

 وت خواهد بود.نحوه پياده سازي آن متفا
 ) پنج مرحله مجزا وجود دارد:1در مدل شكل(


