
  اصالح  ثبت رويداد در سيستم رأي گيري

  :چكيده 

استانداردهاي فدرال نياز به اين دارد كه دستگاههاي الكترونيك 

به رفتار سيستم رأي گيري را به  رأي گيري اطالعات مربوط

منظور ساپورت مميزي ها و بررسي هاي پس از رأي گيري ثبت 

بررسي ما مشخص مي كند كه كدام اطالعات ديگر در . كنند

مورد برخورد رأي دهندگان بايد جمع آوري شوند تا تحقيق در 

هاي بكار گرفته شده در رد عوامل انساني مروبط به سيستم مو

رأي گيري را امكان پذير نمايد و در عين حال به          نظام 

ما در اين . احترام گذاشته شود مسايل خصوصي رأي دهندگان

بررسي تاكييد بر شيبه سازي خطاهاي مربوط به سطح مياني 

صفحه نمايش لمسي كرده ايم كه به عنوان علل مشكالت 

موجود در انتخابات هاي گذشته از قبيل اشتباه در سنجش و 

داده هاي گرد آوري . م حساسيت رخ داده، فرض شده اندعد

تعامل رأي ن مي دهد كه ثبت حوادث مربوط به شده اوليه نشا

را گزارش           مي كنند مي توانند اين فرصت را  دهندگان

در اختيار مأمورين تحقيق قرار دهند با وجود مسايل ميانگاهي 

اين . كشف نمايندسيستم هاي بكار رفته در رأي گيري  را در 

اطالعات را مي توان  بدون زيرپا گذاشن حقوق مربوط به رأي 

ما معتقديم كه همة سيستم هاي رأي . مخفي جمع آوري نمود

گيري استفاده كننده از سطح مياني صفحه نمايشي لمسي مي 

  .تواند از ثبت اين رويدادها بهره مند شوند

 :مقدمه  -۱

كه بر اساس آن » ي آمريكا كمك به رأ« از تاريخ تصويب قانون 

حداقل يك سيستم رأي گيري الكترونيك ثبت مستقيم « 

مورد نياز » رأي گيري         مجهز شده براي افراد در هر محل 

بصورت موارد  است، سيستم هاي الكترونيك         رأي گيري

با وجود منحصر ]. ۱[عادي در انتخابات آمريكا درآمده است،

سيستم ها همچنان مشكالت گسترده اي در    بفرد بودن اين 

تمام سيستم . مورد دستگاههاي رأي گيري فعلي وجود دارد

يا (هاي رأي گيري الكترونيك الزم است كه رسيدگي و رديابي 

كه ]. ۲[را در خود داشته باشد )ثبت رويدادها ميئبهتر بگو

نياز به اين . را فراهم مي سازد» بررسي توالي رويدادها « فرصت 

پديده در سيستم هاي رأي گيري به استانداردهاي اوليه 

سيستم  رأي گيري بر مي گردد كه توسط كميسيون انتخابات 

تمام : م گرديد به اين شرح اعال ۱۹۹۰فدرال در سال 

سيستمهاي رأي گيري بايد داراي قابليت ثبت و گزارش تاريخ و 

دار ساعات رويدادهاي عادي و غير عادي و حفظ يك گزارش پاي

از اطالعات مربوط به رسيدگي و تحقيق باشند كه نتوان آن را 

سيستم ها در نظر گرفته  اتي براي همهرمقر. خاموش نمود

از قبيل دادن (خواهد شد تا به كشف گزارش رويدادهاي مهم 

رأي مخفي، شرايط خطا كه نتوان توسط خود سيستم از آن 

با قابل برنامه جلوگيري كرد، رويدادهاي وابسته به زمان خاص 

كه بدون دخالت رأي دهنده و اپراتور محل رأي گيري رخ  ريزي

استانداردهاي بعدي فدرالي به ). با تاكيد فراوان]. (۳[)مي دهند

 سيستم هاي فعلي]. ۴[و ] ۵[حمايت از اين نياز ادامه مي دهند

بندرت به گزارش حوادث فراتر از حداقل ليست شده در 

و در حاليكه اين رويدادها براي . اقدام مي كنند ۱۹۹۰استاندارد 

در . يك تحقيق بعد از انتخابات مفيدند، بسيار ناكافي هستند

ثبت رويدادها بسياري از سيستم هاي رأي گيري، تنها عامل 

. رائه رأي مخفيرأي دهنده كه گزارش مي شود عبارتست از ا

دهاي فعلي اين فقدان اطالعات ثبت شده در سيستم ثبت رويدا

مورد بسياري از مشكالت گزارش شده و  رمانع از انجام تحقيق د

 .ة رأي دهنده مي شودبويژه مواردي كه مربوط به تجربه و اراد


