
 
	
	
	

	Sjönell	Ylvaالكاتب:

	رخصة القیادة ستصبح وثیقة رقمیة
	

 ةرخص ھي وثیقة أول ستكون. الجوال الھاتف إلى نقلھا ویتم رقمیة تصبح أن وشك على الھویة وثائق
 .جدیدة كخدمة 2020 عام في تقدیمھا سیتم التي الرقمیة القیادة

	

	
Konstantin	Papaxanthis	

	Scytálesالرئیس التنفیذي لشركة 
 Viennas	Manolisصورة: 

	

	التحقق من الھویة في السیارة

 رخصة القیادة على الجوال



 الرقمیة القیادة لرخصة 18013	ISO معیار األمریكي، شریكھا مع ،Scytáles السویدیة الشركة ستنفذ
 .2020 عام من الثاني الربع خالل

	
 الوصول إلى باإلضافة وفعالیة، أمانًا وأكثر أسھل بطریقة الھویة تحدید في األمر أھمیة وتكمن -

 التنفیذي الرئیس ،Papaxanthis	Konstantin یوضح. الفعلي الوقت في الخلفیة بیانات إلى
 إخراج یمكنك القیادة، رخصة أو السفر لجواز فحص إجراء عند أنھ ،AB	Scytáles لشركة
 .الحقیقي الوقت في ھویتك تأمین ویتم طرفیة محطة عبر للتحقق الجوال ھاتفك

	
 مكنی المثال، سبیل على. وللمجتمع للفرد بالنسبة سواء الرقمیة، الھویة لوثیقة المزایا من العدید ھناك
 یلتشغ من تتمكن فلن الرخصة، انتھاء/سحب تم وإذا السیارة، في رقمیًا القیادة رخصة رقم من التحقق
 .السیارة

	
 ناھیك بكثیر، صعوبة أكثر المشاة شوارع أحد في الناس وسحق سیارة اختطاف عملیة یجعل ھذا -

 .السیارة بقیادة لھ المرّخص الشخص مع السائق ھویة تتوافق أن یجب حیث مستحیل، أنھ عن
	

 وفعالة سھلة
 لكذ فسیتم الصورة، ذلك في بما المعلومات، من التحقق عملیة ستتولى الرقمیة التكنولوجیا ألن نظًرا 

 .السفر جوازات أو المرور مراقبة مثل الحالیة الیدویة التحكم أدوات من أسرع بشكل
	

 البلوتوث، عبر أو) NFC( قصیرة مسافات على وفقط الفعلي الوقت في المعلومات نقل ویتم -
 یحدث شيء كل. المعلومات یطلب الذي التحقق نظام في الجوال الھاتف وحدة تسجیل یتم اعندم
 قبل من آمنة بطریقة المعلومات، تخزین یتم أن النظام یتطلب ذلك، ومع. الثانیة من جزء في

 .الحالي الوقت في الحال ھو مثلما المسؤولة، السلطة
	

 لثالثا العالم في أھمیتھا تقل وال كبیرة، واقتصادیة اجتماعیة بأھمیة أیًضا الرقمیة الھویة وثائق وتتمتع
 .ھویتھم تثبت أن یمكن التي المادیة المستندات إلى الكثیرون یفتقر حیث

	
 في لھم بالنسبة صعوبة أكثر األمر یجعل مما المادیة، الوثائق إلى شخص ملیار 1.4 یفتقر -

 .كثیًرا تساعدھم سوف الرقمیة القیادة خصةر فإن وبالتالي ذلك، إلى وما البنوك، مع التعامل
	

 الیاتالو في كبیر تقدم ھناك شيء، كل وقبل. العالم أنحاء جمیع في رائع الجدیدة بالتكنولوجیا االھتمام
 .قیادة رخصة حامل ملیار 2.5 من الیوم العالمي السوق یتكون. السوید وكذلك وھولندا، المتحدة

	
	

 تنعونمق ونحن. التكنولوجیا معاییر وتوحید تطویر نقود بأننا یةللغا وفخورون عالمیون رواد نحن -
 .ھویتك لتحدید المستقبلیة الطریقة ھي ھذه بأن

	

	


