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اجزای سیستم
فراشناسا
احراز هویتت فرآینتدی اس ت ت ت تتت کته هی آ درست ت ت تتتی هویتت یتم فرد ش ت ت ت تنتاس ت ت ت تتایی و تت ییتد میگردد .امروزه تتاییتد هویتت افراد بتا است ت ت تتتفتاده از
الگوریتمهتای مبتنی بر ههره فرد بته دلیتل ممومیتت و در دست ت ت تتترن بود این مبت ت ت تتو از بتد بته یکی از زمینتههتای پرهرفتدار در حوزه احراز
هویت دیجیتال تبدیلشت تتده است تتت .ست تتامانه احراز هویت هوت مصت تتنومی شت تترکت پارت که در این ست تتند به نام فراش ت تتناس ت تتا ش ت تتنا ته
میشتوند ستامانهای بیومتریم و مبتنی بر فناوری تشتیی

ههره و صتوت استت که با اابییتهای گوناگو

ود امکا احراز

هویت الکترونیکی را با امنیت و دات باال میست تتر کرده است تتت .فراشت تتناست تتا با صت تتدها تجزیه و تحییل مبتنی بر هوت مصت تتنومی
الگوریتم ها و مقایس تته بیومتریم ههره نس تتل جدیدی از س تترویس احرازهویت دیجیتال را برای بازارها س تترویس های مبتنی بر
وب و سازما های دولتی و صوصی هراحی کرده است .رویکرد الیه الیه ما برای ت یید اسناد هویتی دات باال و تجربه موفق
ممیی در ستح گستترده بامش شتده این محصتول شترکت پارت به منوا یکی از کم حاترین و دایقترین سترویسهای احراز
هویت شنا ته شود.

پذیرنده
بر ی از دماتی که س تتازما ها ارایه میدهند نیاز به احراز هویت کاربرا دارد .با توجه به وض تتعیت کنونی جامعه احراز هویت
حب تتوری کاربرا برای س تتازما ها با هالش هایی روبهرو اس تتت به همین دلیل ارایهی احرازهویت غیرحب تتوری به امری الزامی
تبدیل شتده استت .در این ستند به ستازما هایی که ستامانه فراشتناستا را به منوا راه حل احرازهویت غیرحبتوری ود انتیاب
کردهاند؛ پذیرنده گفته میشود.

کاربر
کاربر فردی است که پذیرنده واستار احراز هویت او است؛ از این رو او را برای انجام مراحل احرازهویت به سامانه فراشناسا
منتقل می کند.

نیازمندیهای webService
پذیرنده
به منظور دریافت سرویس احرازهویت فراشناسا الزم است پذیرنده موارد زیر را آماده و یا ارایه دهد( .جزییات فنی در ادامه
آمده است) .وجود محیطهای توسعه 1و تست 2و ممییات 3الزامی است.
 -1امکا ارسال تصویر مرجع کاربر به منظور انجام پردازتهایاحراز (به منوا مثال تصویر ثبت احوال کاربر)
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Develop
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Test
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Production
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شناسه یکتا (در این سند توکن نامیده میشود) به کاربر ود به منظور شناسایی شد در سامانه

 -2تیصی
فراشناسا

 -3آدرن بازگشت 4به منظور بازگرداند کاربر به پذیرنده در صورت حا یا اتمام فرایند احراز
 -4دریافت آدرن فراشناسای ا تصاصی ود برای هدایت 5کاربر با توکن به سامانه.
 -5آمادهسازی دو ( APIبر مبنای معماری  )RESTfull APIبه منظور استعالم توکن و دریافت تصویر ثبت احوال و امالم
نتیجه احرازهویت کاربر .در صورت وجود محدودیتهای ارتباهی لحفا در ارارداد ذکر شود تا  IPا تصاص داده شده
به پذیرنده جهت انجام تنظیمات امالم شود.
•

یم APIبا نام " " validateTokenکه با فرا وانی آ توسط فراشناسا توکن کاربر امتبارسنجی شده و در
صورت معتبر بود

•

تصویر مرجع کاربر را با فرمت  base64برگردانده شود.

یم  APIبا نام " " authenticateCallbackکه بعد از انجام ممییات احرازهویت توسط سامانه فراشناسا به
منظور ارسال نتیجه احرازهویت به پذیرنده فرا وانی میشود.

کاربر
کاربر با یم توکن ود از سوی پذیرنده به سامانه فراشناسا به منظور انجام مراحل احرازهویت هدایت میشود .سیستم کاربر
باید مجهز به دوربین و میکروفن بوده و مراحل احراز را محابق با راهنمای موجود در سامانه انجام دهد .اگر پذیرنده واستار
استفاده از ویژگی امبا به صورت مکس بوده کاربر باید ابل از شروع مراحل احراز امبای ود را بر روی برگه سفیدی در
ا تیار داشته باشد.

توصیف فرایند احراز هویت
در این بیش توضتتیحاتی در مورد فرایند احرازهویت در فراشتتناستتا آورده شتتده استتت .نکته ای که در ابتدا باید به آ اشتتاره کرد این استتت که
فرایند فراشتتناستتا براستتان نیازهای پذیرنده اابل تنظیم بوده و الزم استتت این فرایند ا تصتتاصتتی در متن ارارداد پذیرنده و شتترکت پردازت
اهالمات مالی پارت مشی

گردد .به هور کیی مراحل احرازهویتی که کاربر در فراشناسا باید آ را تکمیل کند مبارت است از:

o

بارگذاری یا ترسیم امبا

o

گرفتن مکس ویشانداز

o

گرفتن ویدیو از ود که در آ کاربر باید یم متنی را وانده یا حرکات اشاره ای را با دست ود اجرا کند.

ترتیب و یا تعداد مراحل احرازهویت فراشتتناستتا توستتط پذیرنده اابل تنظیم استتت .پیش از توضتتی فرایند الزم استتت به انواع احراز هویت در
فراش تتناس تتا اش تتاره کرد .فراش تتناس تتا از حیش پاس تتیگویی به کاربر به دو نوع آفالین و آنالین تقس تتیم میش تتود .پذیرنده میتواند آنالین و آفالین
بود سامانه را مشی
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کند.

آدرس بازگشت یا ( ،)Return URLآدرسی است که از سوی پذیرنده تعیین میشود تا کاربر پس از اتمام فرایند احرازهویت به آن آدرس

هدایت شود.
Redirect
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مدل آفالین
نوع آفالین آ دستته از احرازهویتهایی را شتامل میشتود که کاربر تمامی مراحل احرازهویت را یکی پس از دیگری انجام میدهد ستسس
پرونده او توس ت تتط س ت تترویسهای هوت پردازت ش ت تتده و بعد از مدتی نتیجهی احراز هویت به پذیرنده ارس ت تتال میش ت تتود .هر پرونده ش ت تتامل
اهالمات ارس ت تتال ش ت تتده کاربر به مالوهی درص ت تتد پردازتهای س ت تترویسهای هوت اس ت تتت .همپنین پذیرنده میتواند مش ت تتی

کند نتیجه

سترویسهای هوت را ابول کند یا در واستت بررستی پروندهها از ستوی مامل انستانی را هم داشتته باشتد .در این حالت پروندهها که شتامل
تمامی محتوای واستتته شتتده از ستتوی ستتازما برای احرازهویت و نتیجهی ستترویسهای هوت میباشتتد؛ توستتط اپراتور نیز مورد بررستی
ارار میگیرد .اگر اپراتور در تایید یا رد پروندهای ش تتم داش تتته باش تتد پرونده توس تتط اپراتور نا ر مجدد مورد بررس تتی ارار میگیرد و در نهایت
نتیجه نهایی به پذیرنده ارسال میشود.

مدل آنالین
در نوع آنالین صتتحت دادههای ارستتال شتتده توستتط کاربر در هما مرحیه از مراحل احراز هویت بررستتی میشتتود .در هر مرحیه در صتتورت
تصتدیق دادههای ارستالی با دادههای مرجع کاربر توستط سترویسهای فراشتناستا کاربر به مرحیه بعد احرازهویت ود منتقل می شتود؛ در
غیراین صورت کاربر تا تعداد محدودی امکا تالت مجدد برای بارگذاری دادههای صحی از ود را دارد .در این نوع میتوا گفت رسید
کتاربر بته مرحیتهی آ ر احراز هویتت بته منزلتهی نتیجتهی مثبتت احراز هویتت اوست ت ت تتت .تعتداد تالتهتای کتاربر برای بتارگتذاری دادههتای معتبر و
مناسب از ود توسط پذیرنده اابل تنظیم است.
فرآیند از پذیرنده ش ت تتروع میش ت تتود .به این ص ت تتورت که کاربر پس ازتکمیل مراحیی در س ت تتایت پذیرنده به منظور احرازهویت با توکنی یکتا به
ستایت فراشتناستا هدایت میشتود .فراشتناستا توکن را به سترویس استتعالم توکن پذیرنده ارستال و صتحت آ را در واستت میکند .پذیرنده
درصورت تصدیق توکن تصویر مرجع کاربر را به همراه سایر اهالمات 6به منوا نتیجه برمیگرداند.
کاربر ابتدا امبت ت تتای ود را بارگذاری و یا ترست ت تتیم میکند .پس از آ مکس ویشاندازی از ود گرفته و بارگذاری میکند .ست ت تتسس تست ت تتت
تصتادفیای که از ستمت سترویسهای هوت فراشتناستا تاییدشتده استت ارایه میشتود و کاربر باید از انجام تستت ود ویدیو بگیرد .تستت
ها از دو نوع حرکتی و صتتوتی هستتتند .در تستتت صتتوتی کاربر باید متنی که برای او نمایش داده شتتده استتت را به صتتورت رستتا بیواند و در
تستتت حرکتی کاربر باید حرکات اشتتارهای که در صتتفحه مشتتاهده میکند را با دستتت ود اجرا کند .کاربر میتواند یکی از تستتتها را انتیاب
و انجام دهد.
حال اگر نوع ست تترویس در واست تتت شت تتده آنالین باشت تتد در هر مرحیه از کار ست تترویس هوت مربوط به آ بیش صت تتدا زده میشت تتود و نتیجه
بررستی و به کاربر نشتا داده میشتود .اگر نتیجه مثبت باشتد کاربر به مرحیهی بعد میرود درغیر اینصتورت برای تعداد دفعات مشتیصتی
میتواند آ مرحیه را تکرار کند .اگر ست تترویس در واست تتت شت تتده از نوع آفالین باشت تتد اهالمات همهی مراحل در پایگاه دادهای ذ یره شت تتده و
سرویسهای هوت اهالمات را بررسی میکنند و نتیجه را به پذیرنده ابالغ میکند.
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در صورت نیاز پذیرنده می تواند عالوه بر تصویر مرجع کاربر ،اطالعات دیگری مانند کدملی ،تاریخ تولد ،جنسیت و  ...کاربر را هم به عنوان

نتیجه استعالم توکن برگرداند.
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پنل مدیریت
پنیی تحت منوا بمآفیس 7هراحی ش ت ت تتده اس ت ت تتت که نتیجهی پروندهها توس ت ت تتط پذیرنده در آ اابل بررس ت ت تتی میباش ت ت تتد .پذیرنده میتواند
محتوای هر پرونده و وضتتعیت آ را به ازای هر کاربر مشتتاهده کند .اگر پروندهای رد شتتده باشتتد دلیل رد شتتد آ نیز در پنل اابل مشتتاهده
است.
دیاگرام کیی فرایند در دو حالت آفالین و آنالین در پیوستتهای شتماره  ۱و  ۲آمده استت .همپنین نمایی از وبستایت فراشتناستا در پیوستت
شماره  ۳آمده است.

Backoffice
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نحوه استفاده از سرویس
به منظور دریافت وبسرویس فراشناسا الزم است پذیرنده کاربر را به آدرن فراشناسایی که دریافت کرده همراه با
دادههایی مانند توکن کاربر آدرن بازگشت کاربر 8و  ...هدایت کند .در این سند این آدرن  redirectURLنامیده شده است.
نمونه کامل آدرن:
}}{{farashenase_baseUrl}}/#/?token={{token}}&returnUrl={{returnURL

o

 :farashenase_baseUrlآدرن فراشناسای پذیرنده

o

 :tokenتوکن (شناسه یکتا) کاربر

o

 :returnUrlآدرن بازگشت به پذیرنده

لیست APIهای مورد نیاز
validateToken
معرفی
این  APIباید توکن دریافت شده را امتبارسنجی کند؛ درصورت معتبر بود توکن باید تصویر مرجع کاربر با فرمت  base64و
اهالماتی همپو جنسیت کدمیی و شماره موبایل برگرداند .وجود فیید تصویر الزامیست.
متدPOST :
آدرن:
{{baseUrl}}/validateToken
ورودیها
ردیف
1

پارامتر
token

شرح پارامتر

نوع ورودی
اجباری/

توکن کاربر که رشتهای حداال  3کارکتری و شامل کارکترهای

رشته

مجاز در  URLمیباشد.

روجی در حالت صحی
پارامتر

ردیف

نوع ورودی

شرح پارامتر
یم تصویر با فرمت base64

1

base64Image

اجباری /رشته

2

nationalCode

ا تیاری/رشته کدمیی کاربر به صورت رشتهی  10کارا کتری.

3

gender

ا تیاری/رشته جنسیت کاربر که فقط دو رشتهی  femaleو  maleباشد.

phone

ا تیاری/رشته شماره موبایل کاربر به صورت رشتهی  11کارا کتری

returnUrl
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{
{ "result":
"base64Image": "",
"nationalCode": "",
"phone": "",
"" "gender":
}
}

روجی در حالت حا
ردیف
1

پارامتر
errorMessage
errorCode

شرح پارامتر

نوع ورودی
اجباری/

در صورتی که به هر دلییی اجرای سرویس با حا مواجه شود

رشته

متن حا در پارامتر  errorMessageمقداردهی شود.

اجباری/رشته در صورتی که به هر دلییی اجرای سرویس با حا مواجه شود
کد حا در پارامتر  errorCodeمقداردهی شود.

{
"errorMessage": "",
"" "errorCode":
}
توجه! اگر نیازی به استفاده از نامکاربری و گذرواژه باشد این فییدها در بیش " " headerدر واست ارار گیرد.

authenticateCallback
معرفی
این  APIنتیجهی احرازهویت را به پذیرنده اهالع میدهد.
متدPOST :
آدرن:
{{baseUrl}}/authenticateCallback
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ورودیها
پارامتر

ردیف

شرح پارامتر

نوع ورودی

اجباری/رشته نتیجه احراز کاربر .رشتهای که فقط سه مقدار ""reject

1

status

2

token

اجباری/رشته توکن کاربر

3

errorCodes

اجباری/رشته رشتهای از امداد که با ” “,از هم جدا شدهاند .در صورت اینکه

" "acceptو یا " "timeoutرا میپذیرد.
 :rejectمدم تایید هویت
 :acceptتایید هویت
 :timeoutمدم تکمیل مراحل احراز توسط کاربر یا منقبی شد
توکن

هویت کاربر تایید نشود این پارامتر مقدار واهد داشت؛ در غیر
این صورت این پارامتر ارسال نیواهد شد.
ورودی در حالت تایید هویت
{
""status": "accept
"""token":
}
ورودی در حالت رد هویت
{
"status": reject
"""token":
""errorCodes": "11,12
}
روجی
روجی در حالت صحی
ردیف
1

پارامتر
status

نوع ورودی
اجباری/

شرح پارامتر
مقدار  successبه منوا تایید دریافت داده

رشته

{
{ "result":
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""status": "success
}
}
روجی در حالت حا
ردیف
1

پارامتر

نوع ورودی

errorMessage

شرح پارامتر

اجباری/

در صورتی که به هر دلییی اجرای سرویس با حا مواجه شود یا

رشته

نتیجه ارسالی برای توکن مغایرت داشته باشد متن حا در
پارامتر  errorMessageمقداردهی شود.

اجباری/رشته در صورتی که به هر دلییی اجرای سرویس با حا مواجه شود یا

errorCode

نتیجه ارسالی برای توکن مغایرت داشته باشد کد حا در پارامتر
 errorCodeمقداردهی شود.

{
"errorMessage": "",
"" "errorCode":
}

توجه! اگر نیازی به استفاده از نامکاربری و گذرواژه باشد این فییدها در بیش " " headerدر واست ارار گیرد.
کدهای حا اراردادی بین پارت و پذیرنده است .این ارارداد به صورت زیر است.

9

کدخطا

شرح

11

مدم تحابق مکس ویشانداز با مکس مرجع

12

مدم تحابق ویشانداز با ویدیو

13

مشکل داشتن ویدیوی ضبطشده

14

نیواند توضیحات ویدیو

15

رمایت نشد شرایط مکس ویشانداز

16

مدم احرازهویت در ویشانداز

17

مدم دریافت ویدیو

18

مدم احرازهویت در ویدیو

19

اجرای نادرست ژستهای حرکتی

نکات
حدا کثر زما فرایند هی توافق با پذیرنده مش تتی

می ش تتود .توکنی که کاربر با آ به س تتامانه فراش تتناس تتا منتقل می ش تتود به

هما اندازه معتبر بوده و پس از انقب ت تتا کاربر (در ص ت تتورت فعال بود در فراش ت تتناس ت تتا) به آدرن بازگش ت تتت پذیرنده هدایت می
شود و وضعیت آ توکن به مقدار ” “timeoutبه پذیرنده امالم می شود.
در ص تتورت هدایت مجدد کاربر به فراش تتناس تتا به دالییی مانند (احراز نش تتد هویت یا منقب تتی ش تتد توکن کاربر) توکن جدیدی
برای کاربر تولید شود .در غیر این صورت این مورد حتما باید در ارارداد ذکر شود.

10

پیوستها
پیوست  :1دیاگرام فرآیند در مدل آفالین

11

پیوست :2دیاگرام فرآیند در مدل آنالین

12

پیوست  :3نمونه تصاویر اجرای سامانه

تصویر شماره  :1صفحه احراز هویت پذیرنده

تصویر شماره  :2صفحه آغاز احراز هویت در فراشناسا

13

تصویر شماره  :3ترسیم امضا توسط کاربر

تصویر شماره  :4ارسال عکس سلفی توسط کاربر

14

تصویر شماره  :5انتخاب نحوه انجام فرمان صوتی/حرکتی توسط کاربر

تصویر شماره  :6ضبط فیلم حاوی فرمان

15

تصویر شماره  :7ارسال اطالعات کاربر به فراشناسا

تصویر شماره  :8پایان موفقیتآمیز ارسال اطالعات در فراشناسا

16

تصویر شماره  :9هدایت کاربر به سایت پذیرنده
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