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   چهارمچهارمچهارمبخش بخش بخش 

  خدمات پس از صدور

مسئول فراهم کردن امکاناتي برای بارگذاری کد اجرايي کاربرد جديد کارت برروی کارت هوشمند ملي از طريق درگاه تحت وب  اين بخش

توان کد اجرايي برنامک جديد را برروی کارت بارگذاری  متگزار با اتصال به اين درگاه ميدر محیط خد. که خصوصي يا عمومي استببرروی ش

تواند به کارت دسترسي  را دريافت کرده و مي ل به سامانه مديريت کاربرد کارت و سامانه مديريت کلید، توکن مربوطهاين خدمات با اتصا. کرد

 .استفاده دارد Post-Issuanceاکثر کاربردهای اين خدمات در وضعیت . پیدا کند

 

 سامانه مديريت کارت

های صادر شده و کنترل  پیگیری کارتمانه مسئول مديريت و اين سا. ها، سامانه مديريت کارت است يکي از مهمترين زيرسامانه

توان در هر لحظه از وضعیت کارت مطلع  توسط اين سامانه مي. ال کارت استچرخه حیات کارت از لحظه صدور تا استفاده، بروز رساني و ابط

. نمايد ده و از آن بازيابي ميآن ثبت کر اين سامانه با پايگاه داده اطالعات کارت و کاربرد کارت در ارتباط است و اطالعات خود را در. شد

های  پس از صدور داده از طرفي از طريق خدمات. شود طالعات صدور کارت به آن ارسال ميهمچنین با سامانه صدور نیز در ارتباط است و ا

توان گفت اين  بدينوسیله مي. ايدبروز ارائه نم تواند گزارشات نه با استفاده از اين داده ها ميشود و اين ساما جديد کارت در پايگاه داده ثبت مي

جزيیات دقیقتری از سامانه 1شکل  .های صادر شده را به صورت مرکزی مديريت نمود توان کارت ط آن ميسامانه يک سامانه نظارتي است و توس

 .دهد ها و قطعات آن نمايش مي مديريت کارت را به همراه ارتباط اجزاء، داده

 

هداد زکرم

تراک )تایح هخرچ(تيريدم متسیس

تيريدم ديلوت زا سپ ياهسيورس

رودص  تسيس

 تاع طا  ناب
 تيريدم  تسيس

تراک

 تاعالطا
دنورهش

تراک تایح هخرچ تاعالطا

تاشرازگ  یاه هداد

رودص تساوخرد

 
 مديريت کارت سامانه قطعات و ها داده اجزاء، ارتباط -1شکل 



  

 .رسد و حرص نزنيد، زيرا به هر کس هر چه قسمت اوست مي در طلب دنيا معتدل باشيد(: ص)پيامبر اکرم 
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 سامانه مديريت کاربرد کارت           

شود که برروی هر کارت صادر  توسط اين سامانه کنترل مي. ت استزيرسامانه نظارتي و مهم ديگر سامانه مديريت کاربرد کار                  

ربردهای کارت اين سامانه نقش کلیدی در مديريت مرکزی کا. گیرد خدماتي در اختیار شهروند قرار ميشده چه کاربردهايي نصب است و چه 

شود و بايد به آن اضافه گردد، چه اين کاربرد توسط صادر  کاربرد جديد برروی کارت طراحي ميدر شرايطي که . کند ملي ايفا ميهوشمند 

کننده و در حین صدور برروی کارت بارگذاری شود و چه توسط خدمتگزار و در قالب خدمات پس از صدور انجام شود، توکن يا همان مجوز 

پس از صدور در اين سامانه با سامانه صدور و خدمات . شود د جديد، توسط اين سامانه صادر ميگذاری کاربردسترسي به کارت جهت بار

رای تولید توکن الزم، از طرفي با سامانه مديريت کلید ارتباط دارد و از آن ب. دهد الزم را در اختیار آنها قرار مي های ارتباط است و توکن

جزيیات دقیقتری از  2شکل .کند کارت ثبت ميطالعات خود را برروی پايگاه داده اطالعات کارت و کاربرد اين سامانه ا. نمايد استفاده مي

 .دهد ها و قطعات آن نمايش مي سامانه مديريت کاربرد را به همراه ارتباط اجزاء، داده

 

 

هداد زکرم

دربراک تيريدم متسیس

تيريدم ديلوت زا سپ ياهسيورس

ديلک تيريدم  تسيس رودص زا سپ  تسيس

 تاع طا  ناب
 تيريدم  تسيس

تراک

 تاعالطا
دنورهش

دربراک تایح هخرچ تاعالطا

تاشرازگ  یاه هداد

AppletApplet & Token تساوخرد
Tokenتاعالطا Applet

Applet bin/Load file

 
 بردکار تيريمد سامانه قطعات و ها داده اجزاء، ارتباط -2شکل 

 

 پايگاه داده اختصاصي سامانه مديريت کارت 

حیات آن در  دارد که وضعیت کارت در تمام طول چرخه و اما در نهايت پايگاه داده اختصاصي سامانه مديريت کارت هوشمند ملي قرار

در اين پايگاه همواره متناظر با هر کارت، رکوردی وجود دارد که . شود و قابل گزارشگیری و پیگیری های بعدی است اين پايگاه ذخیره مي

ربرد کارت د ديگری که در مديريت کارت و کاوضعیت فعلي کارت مانند فعال يا غیرفعال، کاربردهای کارتي که برروی آن نصب هستند، و موار

 .کند تا قابل پیگری مورد يا تجمعي باشد گاه سابقه هر کارت را نگهداری ميهمچنین اين پاي. هدد اهمیت دارد را نشان مي
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 محيط خدمتگزار

سازمان خدمتگزار در . محیط ديگر، محیط خدمتگزار است که با خدمات پس از صدور از سايت مديريت کارت هوشمند در ارتباط مي باشد

صورتي که اين سازمان بخواهد بخشي از فضای کارت را که مربوط به اين سازمان است، بروز رساني کند و يا کد اجرايي برنامک خاص خود 

رسي، بخش مربوطه اين خدمات مي تواند با دريافت توکن و حق دست. د، با خدمات پس از صدور ارتباط برقرار مي کندرا برروی آن نصب کن

 .مشخصا سازمان خدمتگزار نیز سامانه مديريت کلید، سامانه صدور نامتمرکز و پايگاه داده خاص خود را دارد. رساني کند از کارت را بروز

 امكانات سامانه 

نیاز برای پوشش تمامي چرخه حیات کارت و کاربردهای روی کارت  براساس يک تقسیم بندی ساده بین در يک تعريف عمومي، عملیات مورد 

سازماندهي عملیات مورد نیاز در . شود سازماندهي مي« 1عملیات مديريتي سامانه»عملیات مورد نیاز برای تولید و مديريت کارت هوشمند و 

 .نمايش داده شده است 9شکل

  

 سازماندهي عملیات مورد نیاز – 9شکل 

 

 :اند بشرح زير دسته بندی شده« پس از صدور»به جهت ساده سازی؛ دو محدوده از عملیات            

 
 فرآيند صدور کارت   

منظور از عملیات صدور، درج . گردد نیاز سامانه برای پوشش دادن عملیات مربوط به فرآيند صدور پرداخته ميدر اين بخش به امکانات مورد 

اطالعات و هويتي شهروند در تراشه کارت هوشمند ملي بصورت الکترونیکي و صدور کلیدها و گواهینامه های مربوط به وی بصورت 

است که « سامانه مديريت کارت»افزار  در اينجا صدور  يک سامانه از سامانه های نرم. منحصر به فرد و ذخیره آنها در همین تراشه است

 .تقسیم شده است« 1کنترل کیفیت»و « 1پیش شخصي سازی»، «1سامانه مديريت»خود به سه زير سامانه 

 فرآيندهای پیش از صدور کارت

 

 پیش شخصي سازی کارت
تعريف کاربردهای  

 روی کارت
 آماده سازی برای تولید

 فرآيندهای صدور کارت

 

 کنترل کیفیت شخصي سازی کارت مديريت

 فرآيندهای پس از صدور کارت

 

مديريت چرخه حیات 
 کارت

مديريت چرخه 
 حیات کاربرد

 بهره برداری پس از صدور

 عملیات مديريتي سامانه

 مديريت کاربران تنظیمات

 

 گزارشات

 

 ناسپاسي پدر و مادر تعدي، : دهد دو چيز را خداوند در اين جهان کيفر مي(: ص)پيامبر اکرم

 

 



  

 فرشاد مقيمان: گردآورنده

 .کردند با آنان مصافحه ميشناختند م ئكه روزي ده بار  اگر مردم برتري روز غدير را مي(: ع)امام رضا
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 مديريت

 :باشد مياين بخش دارای امکانات زير . مسئولیت سامانه مديريت ارائه گزارشهای مديريتي و آماری از فعالیت سامانه و کنترل روند آن است

 داده به عنوان نقطه شروع چرخه حیات کارت از ديد سامانه صدور ثبت اطالعات کارت های خام در پايگاه 

 ...گزارشات آماری و تجمیعي صدور برای نمايش آمار تولید مانند تعداد خرابي، مرجوعي، صادر شده و  

مبتني بر ماشین گزارشات عملکرد دستگاه و ماشین آالت جهت کنترل صحت و درستي فعالیت ماشین آالت صدور از حیث تعداد و نوع خرابي  

 و کشف نوع خرابي يا آستانه قابل تحمل

 گزارشات پیگیری مراحل صدور کارت برای پیگیری يک کارت و يا دسته ای از کارتها جهت کشف و حل مشکالت احتمالي 

 
 شخصي سازي کارت  

شخصي سازی مربوط به اجرای فرامیني برای خواندن و نوشتن در تراشه کارت و ارتباط با پايگاه داده و مرکز کلید جهت ثبت اطالعات 

کاربردهای کارت و همچنین براساس اطالعات در مرحله شخصي سازی هر کارت معادل نیازمنديهای عمومي . شهروند درتراشه است

 :باشد مياين بخش دارای امکانات زير . گردد دارنده کارت سفارشي مي
 

 درخواست و دريافت کلید انتقال خاص برای هر کارت از سامانه مديريت کلید جهت دسترسي خواندن يا نوشتن در کارت 

 اجرايي برنامک موجود برروی کارت و تنظیم آناز کد   Instanceنصب کد اجرايي برنامک شامل ساخت يک  

 دريافت اطالعات دارنده کارت از طريق بازخواني اطالعات، هويتي و بیومتريک دارنده کارت از مرکز داده 

 کلیدهای برای هر شهروند دارنده کارت و دريافت کلیدهای تولید شده از سامانه مديريت کلید دريافت زوج و درخواست تولید 

 های ديجیتالي دارنده کارت از سامانه زيرساخت کلید عمومي صدور و دريافت گواهینامهدرخواست  

عات منحصر به فرد کارت و درخواست صدور و دريافت امضای ديجیتالي از سامانه زيرساخت کلید عمومي با توجه به اطال 

 آندارنده 

شامل ماژول اجرا کننده دستورات ارتباط با کارت و درج اطالعات مربوطه مانند اطالعات و   1ارتباط با تراشه و درج اطالعات 

 کلید و گواهینامه در تراشه

 بروز رساني کلیدهای دسترسي به کارت و جايگزيني کلیدهای انتقال قديمي با نسخه تولید شده جديد 

 دادها و اطالعات پیگری تاريخچه کارت در پايگاه دادهثبت و بروز رساني تاريخچه مراحل صدور کارت ثبت شامل تمام رخ 

 بروز رساني وضعیت چرخه حیات کاربرد 

 



  

 .همراه شو تا از آنان باشي و از بدکاران دوري کن تا از آنان جدا شوي ا نيكوکارانب(: ع)امام علي 
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 ییشناسا کارت از استفاده یسازمان ابعاد و خچهیتار

 یکیالکترون

 

کارت  اجرای در استوني، مسئولیت  کمیسیون شهروندی و مهاجرت

از طرف فرآيند صدور کارت، . شناسايي الکترونیکي را بر عهده دارد

. عمومي و خصوصي امکان پذير بوده است پیمانکاران و شرکای

کارت مورد نظر، کارت تماسي بوده و اطالعات شخصي افراد و 

برای شناسايي و احراز هويت قابل استفاده  PKIهای  گواهینامه

، 2112اين پروژه، در سال . کند استفاده مي PINاين کارت از . است

، حدود 2110کارت صادر شد و تا سال  011111آغاز شد و بیش از 

البته در صورتیکه استفاده از . درصد از جمعیت پوشش داده شد 01

کارت برای افراد اجباری باشد، اين رقم افزايش چشمگیری پیدا 

 .خواهد کرد

صدور کارت شناسايي هم توسط بخش های دولتي و خصوصي 

، شرکت دولتي است که مسئول صدور اسناد CMB. انجام مي گیرد

، CSPو    SKاز طرفي، . ندان استوني استشناسايي برای شهرو

ز برای صدور و استفاده نیز زيرساخت الکترونیکي مورد نیا

افزارهای الزم  بر روی کارت، همچنین توسعه نرم ها را گواهینامه

 :فرآيند صدور کارت از مراحل زير تشکیل شده است. عهده دارد بر

سپس آن را برای کند،  شخص فرمهای الزم را پر مي .1

CMB پذير است اين ارسال از طرق زير امکان. ستدفر مي: 

 

 

 

 حضور فیزيکي 

 ايمیل 

  از طريق وب سايت 

1. CMB، کند اطالعات را در سیستم اطالعاتي وارد مي .

 (بانک اطالعاتي اسناد شناسايي)

2. CMB، کند در مورد صدور اسناد الزم تصمیم گیری مي. 

لويت در سیستم شخصي سازی، بر اساس اوسفارش برای  .9

 .شود اطالعاتي انجام مي

0. CMB ،فرآيند شخصي سازی را بر اساس TRÜB Baltic 

AS کند آماده مي. 

سازی کارت از طريق گام های زير انجام  شخصي رويه .0

 :شود مي

 TRÜB Baltic AS ،کند ظاهر کارت را شخصي مي. 

 TRÜB Baltic AS صي برای اختصاص دادن کلید خصو

را به آن اختصاص  PIN اقدام  و کد امنیتي به کارت

 .دهد مي

 TRÜB AS ،کند درخواست های گواهینامه را فرموله مي. 

 SK ،ها را صادر و آنها را در يک پايگاه داده ذخیره  گواهینامه

 .کند مي

 TRÜB Baltic AS ،ها و اطالعات شخصي آنها  گواهینامه

 .کند را روی تراشه کارت ذخیره مي

 



 .که به او نياز پيدا کني رادرت را نشناسي، مگر زمانيب(: ع)لقمان 
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 TRÜB Baltic AS که شامل کارت، )، پاکت ارسالي نهايي

 .کند آماده مي( باشد برشور اطالعات مي و PINامنیتي  ی شماره

2. TRÜB Baltic AS ، محتويات نامه را بهCMB  ارسال

 .کند مي

9. CMB کند ، نامه را به دفتر ثبت محلي ارسال مي. 

 .کند فرد نامه را از دفتر ثبتي دريافت مي .0

 .شود سازی مي ت و کد آن برای استفاده فرد فعالکار .0
 کارت شناسايي الکترونیکي استوني-1شکل  

 

 مدیریت هویت الکترونیکی وضعیت سیستم هاي 

در استوني، يک  مديريت هويت الکترونیکيترين سیستم  مهم

الکترونیکي است که اجباری و برای تسهیل  شناساييکارت 

دسترسي به خدمات فناوری اطالعات برای تمامي شهروندان در 

سال  10اين کارت برای تمامي افراد باالی . رود استوني بکار مي

( سال اختیاری است 10افراد زير  داشتن آن برای) اجباری است

تصديق هويت : دهد سه وظیفه را انجام مي ،برای افرادکارت اين 

اين کارت حاوی يک . ظاهری، احراز هويت و امضای ديجیتالي

ینامه را برای تراشه است که فايل اطالعات شخصي و دو نوع گواه

اين . احراز هويت و امضای ديجیتالي: کند دو هدف نگهداری مي

آن، در حکم کد شناسايي منحصر به فردی  ی کارت برای دارنده

 .شود که برای دريافت خدمات دولت الکترونیکي استفاده مي است

به  مديريت هويت الکترونیکيسیستم مهم  ،شناساييگرچه کارت 

استوني، . شود رود، اما به میزان قابل توجهي استفاده نمي شمار مي

و در حال حاضر نیز یکي داشته است از قديم خدمات بانکي الکترون

بیشترين راه دسترسي به سیستم . به آن دسترسي دارندهمه افراد 

 .استرقمي  20عبور با يک کد  ی بانکي اينترنتي، استفاده از کلمه

 

 و ارزیابی آنها کاربرد هاي سیستم مدیریت هویت الکترونیکی

 کاربرد ها( الف

در اين کشور توضیح داده  شناسايي در اين بخش، کاربردهای مهم کارت 

 :شود مي

 PKIکاربردهاي کارت شناسایی در راستاي استفاده از عملکرد 

چه  ی مبتني بر وب، چه در بخش دولتي،های کاربرد برنامه ی همه

در بخش دولتي، . است خصوصي، نیازمند احراز هويت برای کاربر آن

وزارت دادگستری، . امکان پرداخت الکترونیکي مالیات وجود دارد

اين وزارتخانه . کند فراهم مي ت راامکان دسترسي به اطالعا

 ها بین سازمان ل دادهتبادبه منظور الکترونیکي  يمحیط همچنین،

 .کند فراهم مي

های محبوب قابل دسترسي با کارت شناسايي  يکي از سرويس

 (Electronic School)الکترونیکي   الکترونیکي، استفاده از مدرسه

الکترونیکي، يک سیستم اطالعاتي برای دسترسي   مدرسه. است

 که دانش آموزان، اساتید و مديران مدارس را. راحت به اطالعات است

که اطالعات   کند، ضمن اين از طريق اينترنت به هم مربوط مي

 .کند ترسي ميمربوط به مدارس را برای افراد قابل دس

 



  

 

 

 

 

 (بحاراالنوار) .گذرد شكيبا باش در برابر دنيايى که گرفتارى آن، مانند خواب هاى پريشان شب مى
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راستاي استفاده از فایل اطالعات  کاربردهاي کارت شناسایی در

 شخصی افراد

عاتي در بخش کارت شناسايي الکترونیکي استوني حاوی فايل اطال

 :کند های زير را فراهم مي باشد که قابلیت الکترونیکي خود  مي

  استفاده از کارت شناسايي الکترونیکي به عنوان کارت

Loyalty 

 به عنوان کارت ورود  استفاده از کارت شناسايي الکترونیکي

 ...ها، مجموعه های ورزشي و  به کتابخانه

 هارويدادام سريع برای ثبت وقايع و ثبت ن 

 

 کارت شناسایی به عنوان بلیت

های درون شهری با وسیله حمل  استفاده از اين کارت برای مسافرت

توان از اين  از طرف ديگر مي. مه شهر رايج استو نقل عمومي و حو

کارت؛ برای استفاده از اينترنت، خط تلفن يا پرداخت نقدی در بیش 

 .نقطه فروش، استفاده کرد 01از 

 

هینامه شناسایی به عنوان جایگزینی براي اسناد گواکارت 

 رانندگی

های راهنمايي و رانندگي، به  های پلیس تقريبا همه اتومبیل

که . تکنولوژی اطالعات و سیستم های اطالعاتي مجهز هستند

های  گواهینامه ی هدف از آن، بازخواني اطالعات از پايگاه داده

 .است.. رانندگي، بیمه اتومبیل و 

  

 

 

 

 
 ارزیابی ( ب

ونیکي کشور استوني، کارت شناسايي الکتر ی برنامه :مزایا

ترين عوامل موفقیت به  مهم. آمیز بوده است در کل موفقیت

 :شرح زير است

  در نظر گرفته شدن کارت شناسايي الکترونیکي به عنوان سند

و فراهم آمدن  PKIاصلي برای شناسايي افراد با استفاده از 

 .الزم مرتبط با آنهای  زيرساخت

 امني طراحي شده  ی صدور کارت، در فرآيند دواليه ی برنامه

 ، امکان اشتباه در صدور آن طي پنج سال نحوی کهاست، به 

 .نزديک به صفر بوده است

 آمیز بخش دولتي و خصوصي، با استفاده از  ترکیب موفقیت

 .شده است یسرمبخش  اين دواين کارت در 

 صدور کارت شناسايي الکترونیکي  منظوربه ثبت نام  ی برنامه

 .ساده و از طريق بانک و شعب پستي امکان پذير بوده است

  اکثر خدمات الکترونیکي، توسط اين کارت، قابل استفاده

 .هستند

  استفاده موفقیت آمیز از سیستم امضای ديجیتالي، موجب

موفقیت در کاربردهای ديگر همچون سیستم انتخابات 

 .تاينترنتي شده اس

 :معایب

 ها،  لي خدمات الکترونیکي، خصوصا بانکفراهم کنندگان اص

 بر به طورکاملراگیر شدن استفاده از اين کارت، تا قبل از ف

 .ها متمرکز نشدند آن

 

 



  

  

 مستندات پروژه: منبع

 (مشكاة األنوار ) .شوى، پس آن را با بردبارى زينت بخش گذارى مى تو با ادبت ارزش
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  ابزار و قوانین سازماني برای امنیت در پايگاه های داده و موارد

 .ديگر، به طور کامل مشخص نشده است

 ی ايجاد يک سیستم امضای ديجیتالي به علت تجربه ی ايده 

ها به  نلذا تمايل آ. با موانع زيادی مواجه شد اين امر،ناموفق 

 .رسد ميتم دشوار به نظر استفاده مجدد از اين سیس

 گاهي کافي از ، عدم وجود دانش وآعواملي مانند شروع ضعیف

های اول  ها باعث شد تا اين خدمات در سال خدمات اين کارت

 .نداشته باشد کاربرد

 افزاری کاربر نهايي  ي در سطح حاضر برای پشتیباني نرمهماهنگ

 .ضعیف بود و خدمات مرتبط با آن،

 یکیالکترون تیهو تیریمد ستمیس یفن رساختیز

 ی در برگیرنده PKIتکنولوژی  ی از کارت شناسايي بر پايه  استفاده 

يکي برای احراز هويت و ديگری برای امضای : دو گواهینامه است

 هر يک از کلیدهای خصوصي، بر اساس استفاده از کدهای. ديجیتالي

 . کنند عمل مي PINمتفاوت  

کارت به لحاظ فیزيکي، از پلي کربنات ساخته شده و دارای يک 

به همراه  Micardo COSدر ضمن دارای . است ORGAتراشه 

  .هستکمک پردازنده نیز 

در نظر  ها،  interfaceمیان افزاری برای پشتیباني از استاندارد

 MS Crypto APIتوان به  گرفته شده که از آن جمله مي

(CAPI)،  وPKCS#11 (aka Cryptoki) پشتیباني . اشاره کرد

پشتیباني برای . پذيرفته شده است SK از طرف، CSPو مسئولیت 

 ، از طريق يکپارچگي با چارچوبPKCS#11پلتفرم چندگانه 

OpenSC  پذير است امکان. 

 

صادر  SK از طرفشناسايي، معتبر کارت  های گواهینامه

. کنند تبعیت مي X.509 v3ها از استاندارد  گواهینامه. شود مي

به عنوان  PICدر نظر گرفت که  نیز بايد گرچه اين موضوع را

 .شود ميسريال استفاده  ی مارهش

منفرد استفاده  CAکارت شناسايي در استوني، از يک مدل 

های شناسايي  کارت، برای CAهای  گرچه گواهینامه .کند مي

، دو نوع اين الکترونیکي تمايل به تغییر دارند، با وجود

و  ESTEID-SK 2007)وجود دارد  CAگواهینامه 

ESTEID-SK.) 

اگون و به وسیله ابزارهای گون SKخدمات اعتباردهي، توسط 

ترين راه برای برقرار کردن  بهترين و مشخص. شود مهیا مي

 .استOCSP (ocsp.sk.ee )اعتبار اطالعات، از طريق 

به صورت کنترل شده امکان  OCSPدسترسي به خدمات 

در تعامل باشد  SKفراهم کننده خدمات، بايستي با . پذير است

 . دسترسي داشته باشد IPو به خدمات از طريق يک آدرس 

 یکیالکترون تیهو تیریمد ستمیس یحقوق رساختیز

 

قوانین اصلي مرتبط با سیستم مديريت هويت الکترونیکي، 

قوانین مرتبط با شناسايي اسناد و مدارک، قوانین مربوط به 

و قوانین  Population registerامضای ديجیتالي، قوانین 

Personal data protection  که باPIC  مرتبط است

 اين قوانین کم و بیش در مورد کشور استوني وجود. باشد مي

 .دارد

 



  

تاريخ اهل بيت جزئي از علوم آنهاست وظيفه ما معرفي غدير به . علوم ما را فرا گرفته و به مردم بياموزيد(: ع)امام رضا

   .تمام مردم عال  است نه فقط مسلمانان و شيعيان
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 زیرساخت کلید عمومی در طرح کارت هوشمند ملی
 مرکز ريشه هويتي در کشورتشريح داليل لزوم ايجاد 

 

 مقدمه

از ( Public Key Infrastructure)« زيرساخت کلید عمومي»

های نويني است که در دنیای امروز، نقشي اساسي در تامین  دانش

امنیت فضای مجازی و فرآيندهای مبتني بر فنآوری اطالعات ايفا 

ترين  پروژه کارت هوشمند ملي نیز بعنوان يکي از بزرگ. نمايد مي

ا آحاد ملت ايران و امنیت هويت آنان، سر کشور که ب ITهای  پروژه

« زيرساخت کلید عمومي»و کار دارد، از اين قاعده مستثني نبوده و 

ترين ارکان تامین امنیت در  مورد نیاز در اين پروژه، يکي از اساسي

در . باشد مي( خصوصاً جلوگیری از جعل هويت)های مختلف  جنبه

« ساخت کلید عموميزير»اين گزارش، پس از معرفي مختصری از 

، جايگاه (Root Certification Authority)« مرکز ريشه»و 

آنرا در پروژه کارت شناسايي ملي هوشمند، يادآور شده و ارتباط آنرا 

 .دهیم با شرايط فعلي اين زيرساخت در کشور، مورد بحث قرار مي

و « زيرساخت کليد عمومي»نگاهي گذرا به مفهوم  

 « مرکز ريشه»

های  ش روزافزون بکارگیری فنآوری اطالعات در جنبهبا گستر

های جديدی روبرو  مختلف جامعه و در زندگي شهروندان، با پديده

بروز مفاهیمي همچون دولت الکترونیکي، انتخابات . هستیم

الکترونیکي، سالمت الکترونیکي، بانکداری الکترونیکي، تجارت 

 .است ايي از قبیله نمونه... الکترونیکي، آموزش الکترونیکي و 

 

 

 

ها و نهادهای خدمتگزار، روندی را در پیش  بسیاری از سازمان

که خدمات خود را در ( يا به زودی خواهند گرفت)اند  گرفته

اجرای پروژه خصوصاً با )فضای مجازی و اينترنت ارائه نمايند 

، به دلیل فراهم شدن بستر مناسب، اين ملي هوشمند کارت

آنچه در (. سرعت چند برابری خواهد گرفت شدت وروند 

 رد، محور کلیه تعامالت خواهد بود موضوعتمامي اين موا

قعي و در همانگونه که در دنیای وا. استافراد « هويت»

« هويت»نخستین مرحله هر تعاملي، احرازِ ، مراجعات فیزيکي

افراد احراز « هويت»است، در دنیای مجازی نیز، بايد ابتدا 

هر شهروند در دنیای مجازی، بايد دارای بیان ديگر، به . شود

هويتي باشد که متناظر هويت فیزيکي او در دنیای واقعي 

نیاز ارائه خدمات و بطور کلي  است و اين هويت مجازی، پیش

برقراری کلیه تعامالت و فرآيندها در دولت الکترونیکي خواهد 

 .بود

ا بدانشي است که « زيرساخت کلید عمومي»فنآوری 

و رمزنگاری، های پیچیده رياضي  بکارگیری روش

با . نمايد جازی را تامین ميهای امنیتي احراز هويت م ازمندینی

استفاده از اين زيرساخت، هر شهروند دارای يک هويت قابل 

ای دارد، جايگاه  العاده آنچه در اينجا اهمیت فوق. شود مياثبات 

 .هويت است اين نهادهای تايیدکننده

 



  

 .ريسمان مهر و مودّت است، خوشروئي و بشاشت: ( ع)امام صادق 
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شود، تامین  ای که از يک نهاد معتبر، رسمي و قانوني، صادر مي ، هويت قابل اثبات هر شهروند، با تايیديه«زيرساخت کلید عمومي»در 

از . شوند ه مينامید( Certification Authority)، اصطالحاً مرکز صدور گواهي «زيرساخت کلید عمومي»چنین نهادهايي در . گردد  مي

نیز بايد قابل اثبات باشد، همواره يک نهاد مرجع باالسری  (CA)مراکز میاني صدور گواهي يا به اختصار )آنجا که هويت خود اين نهادها 

 Root)يا « مرکز ريشه»به اين نهاد و مرجع باالسری، اصطالحاً . شود، که صادرکننده تايیديه هويت برای مراکز فوق است تعريف مي

Certification Authority) زيرساخت کلید عمومي»، مرجع هويتي و منشا اعتبار و رسمیت کل اين «مرکز ريشه». شود گفته مي »

« زيرساخت کلید عمومي»خواهد بود و در نتیجه، اعتبار مراکز میاني صدور گواهي و همچنین اعتبارر هويت شهروندان که توسط تايیديه 

شکل زير، ساختار سلسله مراتبي اعطای اعتبار و تايید هويت را نشان . است« مرکز ريشه»عتبار و رسمیت تامین شده است، ناشي از ا

 .دهد مي

 

 
 مرکز ريشه

مرکز صدور 

 گواهينامه

مرکز صدور 

 گواهينامه

مرکز صدور 

 گواهينامه

 شهروند شهروند شهروند شهروند شهروند

 مراکز مياني

ای باشد که در صورت بروز منازعات و اختالفات احتمالي در تعامالت فضای مجازی،  بايد به گونه( اعتبار هويت مجازی شهروندان)اين اعتبار 

قي و حقو اقدامات افراد، از نقطه نظر حقوقي، قابل اثبات و پیگیری باشد؛ ازينرو مرکز ريشه، بعنوان مرجع اصلي تايید هويت، بايد دارای پشتوانه

 .        قانوني باشد

 
 محمد ابراهي  طريقت

 مشاور رياست سازمان و قائ  مقام مجري طرح کارت   



هاتازه    

 

 .خاطر، سخن خود را به س م آغاز کنيدشود، براي آرامش  هر تازه واردي در محيط نامأنوس، حيرت زده مي :(ع)عليامام 
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به گفته هارالد هس، استاد فیزيک دانشگاه ادينبورگ، وی توانسته نوعي 

های  را از رابط مشابه المپفناوری ابداع کند که قابلیت انتشار اطالعات 

توان  يک فیزيکدان ارشد انگلیسي اخیرا مدعي شده که مي .عادی دارد

سیم استفاده  های برق خانگي برای اشاعه اينترنت بي به زودی از المپ

به گزارش ايسنا به گفته هارالد هس، استاد فیزيک دانشگاه  .کرد

قابلیت انتشار  ادينبورگ، وی توانسته نوعي فناوری ابداع کند که

ای اظهار  وی در بیانیه .های عادی دارد اطالعات را از رابط مشابه المپ

توان از طريق اين فناوری، با روشن کردن المپ خانه به  کرد که مي

ساير قابلیتهای اين دستگاه که  .سادگي از خدمات اينترنتي استفاده کرد

سیم از  ات بيموسوم است شامل ارسال اطالع( Li-fi)« فای-الی»به 

فضای سفید در طیفهای تلويزيوني شما يا عالئم غیرقابل استفاده 

به گفته هس، امواج راديويي که در حال حاضر برای  .ای است ماهواره

های همراه،  با تلفن .شوند کارايي الزم را ندارند ها استفاده مي انتقال داده

د دارد اما بیشتر میلیون ايستگاه پايه برای تقويت عالئم وجو 1.0حدود 

انرژی برای سرد کردن آن مورد استفاده قرار گرفته که باعث ناکارآمد 

میلیارد المپ در سراسر  01اکنون تعداد  در مقايسه،  .است شدن آن شده

اين استاد فیزيک  .جهان مورد استفاده بوده که بسیار کارآمدتر هستند

با حبابهای  مدعي شده که با جايگزين کردن مدلهای قديمي تابان

اين . های اينترنتي تبديل کند تواند تمام آنها را به فرستنده دی، مي ای ال

تواند اطالعات را با تغییر  نام دارد مي( D-Light)« اليت دی»ابداع که 

مگابايت در ثانیه که سرعت  11فرکانس نور محیطي در اتاق، سريعتر از 

 .معمول اتصال باند پهن است، بفرستد

ها، ارتش و  ها، فرودگاه های جديدی در بیمارستان اين ابداع از کاربرد

توانند در  مسافران هواپیماها هم مي. حتي در زير آب برخوردار است

حالت تئوری با استفاده از عالئم منتشر شده از چراغهای داخل 

به گفته هس، طیف نور مرئي از  .وجو کنند هواپیما در اينترنت جست

هزار بار بیشتر از امواج راديويي برخوردار بوده که آنرا  11فضايي 

ی در يک سخنراني و .دهد انتخاب مناسبي برای استفاده قرار مي

برای ارائه فناوری خود به نمايش يک چراغ رومیزی با المپ 

ای در زير میز انتقال  دی پرداخت که اطالعات را به گیرنده ای ال

هر زمان وی دستش را در برابر پرتو نور فیلمي که بر روی  .داد مي

داد، ويديوی روی  يک صفحه در پشتش در حال پخش بود، قرار مي

وی اظهار کرد که هنوز اين  .شد قطع عالئم، متوقف ميصفحه با 

فناوری را با تلفنهای هوشمند ادغام نکرده و امیدوار است که در 

 .آينده انجام اين کار نیز ممکن شود

 

 

 !خود را از المپ خانه دريافت کنيداينترنت 
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 .کنیمچگونه رمز عبوري مناسب انتخاب 

برای انتخاب . تواند تبعات حقیقي به دنبال داشته باشد رمزهای عبور تمام هويت الکترونیکي ما هستند، هويتي که اگرچه مجازی است اما مي

هايي مانند شماره تلفن، نام همسر، کدملي، کتاب مورد عالقه و  يک کلمه عبور الزم است که از تمام ابتکار خود استفاده کنید بنابراين عبارت

 . زيرا حدس آنها به همان اندازه برای ديگران هم آسان است. مواردی از اين دست برای کلمه عبور مناسب نیستند

 .از بيشترين کاراکتر استفاده کنيد

ها، هنگام انتخاب کلمه عبور  طور خاص ايمیل های الکترونیکي و به اغلب سرويس

. کاراکتر باشد 21بايد بین شش تا به عنوان مثال رمز . کنند شرايطي را مشخص مي

اين روش عالوه بر اينکه . تا حد ممکن از بیشترين تعداد کاراکترها استفاده کنید

بیني آن  تواند در بسیاری موارد از پیش دهد، مي امکان شکست رمز عبور را کاهش مي

به عنوان مثال اگر فردی در کنار شما در حال مشاهده صفحه کلید . جلوگیری کند

از نظر فني نیز . اشد به سختي خواهد توانست تعداد زيادی کاراکتر را به خاطر بسپاردب

کاراکتر طول دارند به زمان بسیار زيادی نیاز  10برای شکستن رمزهايي که بیش از 

 .است که عمال امکان آن غیرممکن خواهد بود

 .دهند ها رمز را نجات مي پيچيدگي

موضوع خاصي اشاره يک يا چند کلمه که به 

زينه خوبي برای کنند يا اسم خاص هستند، گ مي

ها  به اين عبارت. بود رمز عبور نخواهند

شود  اصطالحا رمزهای فرهنگ لغتي گفته مي

توان با کمي صرف زمان و آشنايي با  که مي

در مقابل . شخصیت قرباني آن را حدس زد

هايي نیز وجود دارد که عالوه بر  روش

الزم، يادآوری آن برای شما ساده  های پیچیدگي

توانید از کلمات مخفف استفاده  مثال مي. است

« سال نو مبارک»کنید و به جای نوشتن جمله 

 . م را بنويسید-ن-حروف س

 ع ي  و نمادها

عاليمي مانند . عاليم و نمادها کمک بزرگي برای انتخاب يک کلمه عبور مناسب هستند

نقطه، درصد، واحد دالر و نماد ايمیل، درصد احتمال لو رفتن رمز عبور را به شدت 

توانید اين نمادها را نیز در  کنید مي با توجه به نوع رمزی که استفاده مي. دهند کاهش مي

در مثال قبل را به کمک اين نمادها  ramzeoboorعبارت ساده مثال . رمز بکار ببريد

توانید  در اين حالت برای اينکه به خاطر سپردن رمز نیز آسان باشد مي. کنیم بازنويسي مي

مثال به جای . نمادهايي که به مفهوم عبارت مورد نظر نزديک هستند را انتخاب کنید

 حـاال رمز عبور را به اين صورت. و موارد ديگر را جايگزين کنید @عالمت  aحرف 

 .r@mze_oboor :نويسیم مي

 .مراقبت در پاک واقع شدن عمل دشوارتر از خود عمل است(: ع)علي 



 

 

 

 .از تمام کاراکترها استفاده کنيد

در انتخاب کلمه عبور از تمام کاراکترهايي که اجازه داريد، استفاده 

توانند حروف الفبا و يا اعداد  اين کاراکترها در مرحله اول مي. کنید

شود  اما در يک کلمه عبور مناسب از کاراکترهايي استفاده مي. باشند

به عنوان مثال . که برای نوشتن آن به کلیدهای ترکیبي نیاز است

توانید  مي با کمي خالقیت ramzeoboorی به جا

rAmzEoBoOr های  را بکار ببريد که برای نوشتن برخي قسمت

اين مثال . خواهید داشت Shiftآن احتیاج به فشردن همزمان کلید 

تر کنید که اين موضوع  توانید با کمک اعداد کمي پیچیده را مي

 Aه جای حرف توانید ب مثال مي. گردد بازهم به خالقیت شما باز مي

از عدد  Bاز عدد صفر و به جای حرف  O، به جای حرف 0از عدد 

حاال . استفاده کنید که در انگلیسي ظاهری شبیه به هم دارند 0

همانطور . خواهد شد r4mzE08oOrکلمه عبور ما به اين شکل 

بینید اين عبارت ساده که به خاطر سپردن آن نیز چندان  که مي

 . شود قدرتمند تبديل مي دشوار نیست به يک رمز

 ي  رمز مستقل براي هر ورود

اگر فقط يک رمز عبور داشته باشید با فاش شدن آن تمام 

کرديد در معرض خطر خواهند  هايي که از آن استفاده مي سرويس

اين رمز هر چقدر هم قدرتمند باشد باز هم ممکن است به . بود

های مختلف سرقت شود، پس با انتخاب رمزهای مختلف،  روش

کار را کمي ساده برای اينکه . های بیشتر را بگیريد جلوی آسیب

به عنوان مثال . ها را تغییر دهید توانید فقط برخي قسمت کنید مي

در مثال  r4mzE08oOrمیل عبارت  برای ايمیل در سايت جي

قبلي را انتخاب کنید و برای سايت ياهو عبارت 

r@mze_oboor. 

 .رمزها را تغيير دهيد

تغییر رمز عبور کار آساني نیست زيرا بعد از مدتي به آن 

ضمن اينکه استفاده از رمزهای مختلف . کنید عادت مي

تواند يادآوری آنها را با مشکالتي مواجه کند اما اين نکته  مي

های مختلف رمز عبور خود را  ضروری است که در موقعیت

اني باشند های زم توانند دوره ها مي اين موقعیت. تغییر دهید

اما هرگاه که احساس کرديد امکان فاش شدن کلمات عبور 

تهديدات زيادی برای کلمات . وجود دارد آنها را عوض کنید

عبور وجود دارد مثال وقتي از يک اينترنت عمومي استفاده 

کنید، زماني که کامپیوتر شما آلوده به بدافزارها و  مي

بار رمز را در افزارهای جاسوس است و يا وقتي به اج نرم

 . ايد اختیار فرد ديگری قرار داده

 هاي عمومي توصيه

به نظر بديهي هستند اما يادآوری های عمومي اگرچه  برخي توصیه

ايد کلمه عبور را به  تا زماني که واقعا مجبور نشده. ها الزم است آن

کسي نگويید، رمزها را يادداشت نکنید و اگر کرديد مراقب آن باشید، 

توانند مانند يک دفترچه برای  ها مي افزارها و سايت برخي نرم

اما . رآيي زيادی دارنديادداشت رمزها باشند که در برخي مواقع کا

های ناامن انتقال  کلمات عبور را در محیط. همه آنها مطمئن نیستند

برای هر سرويس يک رمز جدا داشته باشید و در نهايت رمزها . ندهید

 1931تیر  6دوشنبه  -روزنامه شرق: منبع .ای عوض کنید را به صورت دوره
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ين مصلحتش را به سوي او خداوند برتر، هرکس عبادت خالصش را به سوي خدا باال فرست(: س)حضرت فاطمه 

 .فرستد پايين مي


