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   پايانيپايانيپاياني   بخشبخشبخش

فرآيند . نمايد تا پس از صدور کارت بروي هر کارت تغییراتي را انجام دهد شده که صادر کننده را قادر ميسامانه مديريت کارت هوشمند ملي به گونه اي طراحي 

يکي از مهمترين ملزومات سامانه مديريت کارت براي . باشد گیر ميال و همچنین عوامل فني در فرآيندهاي سازمان ثبت احوپس از صدور با بسیاري از ديگر 

هاي  ال تغییرات در کارت، ساختار دادهبه معني ديگر بايد شرايط به آساني براي اعم. باشد مي« 1مرکز بارگذاري»پوشش دادن به فرآيند پس از صدور، داشتن يک 

در اين وضعیت هر زمان که دارنده کارت، سازمان ثبت احوال، و . اختصاصي هر خدمتگزار، و از همه مهمتر نصب و يا بروز رساني کاربردهاي کارت فراهم گردد

خت مبتني بر وب و همچنین که خود تشکیل شده است از يک زير سا ،داشته باشد به اين مرکز بارگذارييا خدمتگزاري درخواست اعمال تغییر بروي کارت را 

 .دهد ساخت مرکز بارگذاري را نشان مي يک نماي کلي از زير 1شكل. دهند مييک نرم افزار مناسب، متصل شده و عملیات الزم را انجام 
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 يبارگذار مرکز ساخت ريز  -1شكل

 

 

 :باشد هاي زير مي سازي زير ساخت مرکز دانلود شامل بخش عملیات مورد نیاز براي پوشش دادن به فرآيندهاي پس از صدور با فرض پیاده

 مديريت بارگذاري کاربرد 

 :باشد که داراي عملیات کلي زير است مياين زير سامانه براي مديريت بارگذاري کاربرد 

 

 
 Download Center 

 پس از صدور                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نيست خداي عزوجل( خلق)هيچ ع ادتي مانند انديشيدن در صنع : (ع)علي  امام
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 رساني و پشتیباني يک مجموعه از کاربردهاي هر کارت ثبت، بروز  

 پکیج کردن و قراردادن کاربردها بروي دانلود سرور  

 کنندگان مختلفمديريت تو ید کاربردها توسط تو ید  

 بهره برداري کاربران با اتصال سرعت پايین نیز از مرکز 

 از مرکز( عدم موفقیت/موفقیت)دريافت نتیجه  

 ها به علت بارگذاري يک کاربرد بروي کارت انجام تاثیر بر ديگر زير سامانه اعالم و يا 

 بروز رساني چرخه حیات کاربرد توسط مرکز بارگذاري   

 

 امنيت بارگذاري کاربرد

باشد، از آنجايي که در فرآيند پس از صدور کنترل امنیت از محدوده ثبت احوال خارج است؛ به  اينکه سامانه مديريت کارت امن ميگذشته از 

گردد که براي محقق  فرآيندهاي پس از صدور توسط امنیت بارگذاري کاربرد فراهم ميمنظور بارگذاري امن کاربرد، تو ید دستورات الزم براي 

 :شدن آن نیازمنديهاي عملیاتي بشرح زير وجود دارد

  

 فراهم ساختن مکانیزمي براي تعريف کاربران مرکز بارگذاري  

 محقق میگردد  2که توسط سامانه مديريت کلید  Issuer Master Keysامکان دسترسي امن به  

 کنترل چرخه حیات کارت تا از مجوز داشتن براي نصب کاربرد بروي آن اطمینان حاصل شود 

 از صحت کارت و اطمینان از اينکه آيا کارت هوشمند ملي است يا خیراطمینان  

 برداري قبل از تايید شروع فرآيند بارگذاري مانند اطالعات انقضا کنترل برخي قوانین بهره 

 قابلیت مسدود کردن کارت بنا به برخورد با موارد غیر مجاز در زمان بارگذاري  

هاي  رت درخواست کننده، مشخصات سامانهعملکرد مرکز بارگذاري مانند اطالعات دارنده کافراهم ساختن امکان گزارش گیري از  

 کاربران و همچنین گزارش فعا یت سامانه

 

 
 و احياءمديريت بارگذاريهاي ناموفق 

دارندگان کارت بوجود سط تمامي بنا به ذات عملیات بارگذاري و همچنین کنترل عملیات غیرقابل پیش بیني که در شرايط خاص تو

 :آيد، سامانه مديريت بارگذاري ناموفق و احیاء کارت با هدف انجام عملیات زير تهیه شده است مي

 
2 KMS: Key Management System 



  

  

حوزه کارت هوشمند ملي -14ماهنامه داخلي شماره  

 

6 

 

 .گذارند، ادب است بهترين چيزي که پدران براي فرزندان به ارث مي(: ع)امام علي 

 

 

 

 

 

 

 

  احیاء وضعیت هر بارگذاري ناموفق 

  پوشش دهي  فرآيندهاي الزم براي رفع خطا و احیاء کارت در شرايط بارگذاري هاي ناتمام 

   مانند اعالم به دارنده کارت که )پوشش دهي فرآيندهاي الزمي که به قوانین تجاري مربوطمي باشد در شرايط بارگذاري هاي ناتمام

 (براي انجام دوباره آن چه کاري بايد انجام دهدعملیات ناموفق بوده است و 

 بازگرداندن وضعیت کارت و يا کاربرد به وضعیت قبل از خطا 

 9توانايي تو ید گزارشات خطا  

 مالحظات کاربري 

سازمانهاي بهره بردار طراحي شده است که برخي از محدوديتهاي /براي استفاده دارندگان کارتمحیط کاربري جهت مرکز بارگذاري 

 :کاربري درنظر گرفته شده عبارتند از

 
 حداقل تعامل با کاربر در زمان کاربري  

 مسدود کردن کارت در زمان بارگذاري فرآيند 

 بارگذاري به زباني بسیار ساده و غیر فنيتو ید پیامها در مرکز  

 کاربردهايي که قبال بروي کارت است در محیط کاربري نمايش داده نمي شود 

 4فراهم سازي مکانیزم نمايشي مناسبي از فرآيند بارگذاري به کاربر نظیر نوار پیشرفت 

 اعالم موفقیت و يا عدم موفقیت بارگذاري به دارنده کارت  

 عملیاتي که دارنده کارت در شرايط بروز خطا بايد انجام دهدفراهم سازي  

 
 عمليات مديريتي سامانه

بايد به  شش دادن فرآيندهاي معماري آن، ميافرازي ديگر در کنار عملیات مورد نیاز براي پو هاي نرم مديريت کارت مانند تمامي سامانه سامانه

 :اين عملیات در زير به صورت خالصه آمده است. يک مجموعه عملیات مديريت سامانه نیز مجهز باشد

 تنظيمات          

اراي عملیاتي است که کاربر مدير سامانه در آن تنظیمات الزم را براي شروع، در زمان اجرا و خاتمه سامانه مديريت کارت بايد د

گیرد و بديهي است که در طول چرخه  اين تنظیمات توسط فرمهايي در اختیار کاربران داراي مجوز قرار مي. نمايد سامانه در آن تعريف مي

 . باشد حیات نرم افزار قابل تغییر مي

 
3 Error Logs

 

4Progress Bar 



  

 . شما باد به ارت اط و بذل و بخشش و دوري گزيدن از جدائي و پشت کردن به يكديگر و بر(: ع)امام علي
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 فرشاد مقيمان: گردآورنده

 

 مديريت کاربران

تعیین مشخصات . شود ها توسط مديريت کاربران انجام ميکدام از آنعملیات الزم براي تعريف کاربران سامانه و تعیین سطح دسترسي هر   

است که  کاربر، تعیین رمز عبور، تعیین سطح دسترسي، فعال و يا غیر فعال کردن کاربر، و گزارش از عملیات انجام شده توسط آنها از عملیات عمومي

 .در اين بخش وجود دارد

 گزارشات

باشد، يک زير سامانه گزارشات که در  تهیه گزارشات مختلفي را دارا مي فراخور نیاز عملیاتي آن؛ امکاناتجدا از آنکه هر زير سامانه به 

براي کاربران قابل استفاده  دسترسياين بخش با تعیین سطح . ، نیز وجود داردمانه طراحي و پیاده سازي شده استآن گزارشات عمومي و پرکاربرد سا

 .يا ارسال خروجي بصورت فايل و کانا هاي ديگر نیز براي آن وجود داردبوده و امکاناتي نظیر چاپ و 

 ساير نيازمنديها            

 ش كه               

هاي محیط عملیاتي سامانه مديريت کارت هوشمند ملي در سازمان مرکزي، ادارات ثبت احوال، دفاتر پیشخوان، سازمانهاي  برخي زير سامانه 

اين . اي گردد که اين نیازها را پوشش دهد ين چنین محیطي بايد مجهز به شبکهبنابرا. باشند زل دارندگان کارت قابل دسترسي ميو يا منا بهره بردار

کلي شبکه  به طور. شبکه مطمئنا تنها يک شبکه محلي نیست و بايد کاربران و سرورهاي مستقر در آن به تجهیزات و امکانات خاصي مجهز گردند

 :توان تقسیم کرد را به دو دسته ميالزم 

   (اينترانت/داخلي)شبکه هاي محلي 

 اينترنت 

 ش كه هاي محلي

بنابراين براي . هاي سازمان ثبت احوال نصب خواهد شد هاي محیط عملیاتي سامانه مديريت کارت هوشمند ملي در شبکه برخي از زير سامانه

در اين صورت کاربران توسط ترمینا هاي . استفاده کرد DCOMو يا   Client Serverتوان از ا گوهاي معماري  ها مي سازي اين زير سامانه پیاده

ر در محیط کارشان به سرورهاي محیط عملیاتي سامانه مديريت کارت هوشمند ملي متصل هستند و از بخشهايي از آن که داراي مجوز به آنها مستق

  .کنند هستند استفاده مي

 اينترنت

بردار و يا از منازل برخي از زير سامانه هاي محیط عملیاتي سامانه مديريت کارت هوشمند ملي از دفاتر پیشخوان، سازمانهاي بهره 

بنابراين بهترين گزينه براي استقرار اين سامانه ها، شبکه اينترنت مي باشد که از ا گوهاي معماري مشخصي مانند . دارندگان کارت قابل دسترسي است

مجهز شده باشند و  و يا انواع ديگر ADSL ،WIFIبراي اين منظور کاربران بايد به مودم. کنند پیروي مي DCOMو يا  5برنامه تحت وب

 .و غیره استفاده کنند Web Service ،Component Service ،Proxy Serverسرورهاي مستقر در اين شبکه از نرم افزارهاي 

 

5Web Application 
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 .دوست نداشته باشي ديگران تقوا و پرهيزگاري تو را ستايش کنند هاي تواضع اين است که از نشانه (:ع)امام صادق

 فنالند

 ييشناسا کارت از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار 

 يكيالكترون

صادر شده  کارت شناسايي فنالند که توسط مرکز ثبت جمعیت

است، يک کارت شهروندي است که براي برخي از خدمات 

ها توسط  ، او ین کارت1333در سال . شود کاربردي استفاده مي

، حدود چهل هزار کارت 2114اين مرکز صادر شدند، در سال 

داراي تراشه صادر شد و به د یل تغییراتي که در قانون رخ داد، 

براي مثال با اصالح قانون  .صدور اين کارتها رو به افزايش بود

توسعه زمان اعتبار : ، اين تغییرات رخ داد2119در فوريه سال 

سال، کاهش دفعات ديدار حضوري با پلیس  5ا ي  9ها به  کارت

بار، تو ید کد شناسايي ا کترونیکي براي همه افراد، جلوگیري  1تا 

هاي بدون تراشه و همچنین ترکیب کارت  از استفاده از کارت

 2114اسايي ا کترونیکي و کارت تامین اجتماعي که در سال شن

کارت در طول  1111از آن زمان به بعد، حدود . صورت پذيرفت

 . شد هر هفته، صادر مي

، وزارت بازرگاني براي خدمات آنالين عمومي، و 2114در سال 

هاي  اهداف ساخت ابزاري براي توسعه اين خدمات، ويژگي

شروع معیارهاي کیفیت، قابل نقطه  .کیفیتي خاصي تعیین کرد

 .استفاده بودن و اثربخشي آن است

 

 

  

در اين راستا، در دسترس بودن خدمات دو ت ا کترونیک براي 

به اين منظور، . تمامي کاربران به صورت آنالين اهمیت دارد

نام دارد، براي اهداف  VETUMAخدمات مرکزي که 

تواند به  اين خدمات، مي. سازي شد شناسايي ا کترونیکي پیاده

نهاي دو تي ها و يا ارگا کلیه خدمات ا کترونیکي توسط شهرداري

براي اطالعات شناسايي از سیستم اطالعاتي جمعیت مورد 

اين سیستم، جهت استفاده از حقوق قانوني . استفاده قرار بگیرد

دهي، تبلیغات و غیره نیز قابل استفاده است  افراد، خدمات آدرس

توانند اطالعات شخصي خود را محرمانه  و افراد از اين طريق مي

ه مباحث مربوط به مديريت احراز هويت، با توجه ب. نگه دارند

 .کند ، زيرساخت منحصر به فردي را مهیا ميKATSOخدمات 

 

 کارت شناسايي ا کترونیکي فنالند-2شکل 

 



  

 

 

 

 

 .سخنور باشي در بسياري مواقع خاموشي خوب ياوري است، هرچند(: ع)امام حسن
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و  کاربردهاي سيستم مديريت هويت الكترونيكي

 ارزيابي آنها

 

 کاربردها( ا ف

 :کاربردها به بخش هاي زير قابل تقسیم استاين 

  پرتال محاسبه حقوق و دستمزد براي کارفرمايان و ديگر

 هاي معمول پرداخت

 هاي کاربردي و  خدمات جستجوي شغل، آموزش برنامه

 خدمات رزومه آن الين براي وزارتخانه کار

  (خدمات براي بیکاران، بیماران و )خدمات تامین اجتماعي... 

 اخت مستمري و حقوق بازنشستگي خدمات پرد 

  خدمات ثبت اختراع و برقراري ارتباط با شرکت هاي ثبت

 اختراع

 ارزيابي ( ب

رويکرد  فنالند در استفاده از اين سیستم، داراي مزايا و 

 :شود معايبي است که در زير به آنها اشاره مي

 :به ترتیب زير استمزايا 

مورد استفاده قرار اين سیستم در بخش دو تي به طور وسیع 

گیردکه امکان استفاده موثر از منابع اطالعاتي شناسايي  مي

بخش دو تي، از فرآيندهاي تعريف شده، . کند افراد را فراهم مي

اين . هاي بخش هاي مرتبط ارتباط دارد به خوبي با فعا یت

قضیه، زماني که قصد ايجاد فرآيندهاي ا کترونیکي براي ارائه 

 .کند اهمیت پیدا مي دمات وجود داردخ

 

 مديريت هويت الكترونيكي هاي  وضعيت سيستم

 

: دارد، بر پايه دو چارچوب قرارمديريت هويت ا کترونیکيسیستم 

و  (FINEID) کترونیکيا شناساييچارچوب کارت ملي 

 .(TUPAS)چارچوب سیستم کاغذي مرتبط با بانکداري 

اجباري نبوده و براي احراز هويت آنالين به  FINEIDکارت 

است که دو تراشه کارت داراي يک . شود میزان کمي استفاده مي

يکي اهداف رمزگذاري و احراز هويت و : وظیفه را انجام مي دهد

هاي مرتبط با اين کارت،  داده. ديگري براي امضاي ديجیتا ي

. مستقیما از طرف خدمات ثبت جمعیت قابل دسترسي است

جايگزين اين کارت، يک کارت شناسايي کاغذي است که توسط 

اين کارت براي . (TUPAS)شود  هاي فنالند صادر مي بانک

هاي  شود و براي نگهداري حساب سال صادر مي 11افراد باالي 

اين . شود بانکي و دريافت خدمات بانکي آنالين، استفاده مي

 .در فنالند استسیستم رايج ترين و پذيرفته شده ترين سیستم 

او ین آن : دو نوع خدمات احراز هويت در فنالند وجود دارد

که براي خدمات دو ت ا کترونیکي است  VETUMAسیستم 

شود که از نام کاربري و  به شهروندان توسط دو ت استفاده مي

استفاده از  .کند استفاده مي TUPASو  FINEIDکلمه عبور 

دومین  .امکان پذير استاين خدمات، توسط يک پرتال مرکزي 

که به ارائه خدمات از . سیستم، خدمات کسب و کار و دو ت است

و هم چنین از اسناد کاغذي  TUPAS و FINEID طريق

 .شود اشاره شده براي احراز هويت افراد استفاده مي
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 .نيست هيچ پشتي اني قابل اعتمادتر از مشورت(: ص)رسول خدا 
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 مستندات پروژه: من ع

 

 

 مکانیزم استفاده شده توسط FINUID براي ارجاع ،

اطالعات شناسايي افراد به فرم ا کترونیکي بدون وجود 

 .خطر در امنیت  اطالعات، راه بسیار موثري است

  احراز هويت سرويسVETUMA براي همه ،

از آنجايي که خدمات . ها قابل دسترسي است شهرداري

اند و در حال  هاي کوچکتر گسترده شده ني در بخشهمگا

ارائه خدمات گسترده تر، امکان پذير شده توسعه هستند، 

 .است

 

 :معايب به ترتيب زير است

  عدم استفاده از کارتFINEID  به عنوان کارت

چراکه اين کارت اجبار و جايگزيني براي  شناسايي،

 .گذرنامه و گواهینامه رانندگي نیست

  تصمیمي براي ارتقاء کارتFINEID گرفته نشده است .

 TUPASاگر خدمات احراز هويت آن الين، تنها از 

استفاده کند، دو ت هزينه استفاده نکردن از کارت 

FINEID تنها راه استفاده بیشتر و بهتر از. را بايد بپردازد 

تري از جامعه است و  اين کارت، توزيع آن در سطح وسیع

 .در نهايت تشويق افراد به استفاده از آن

 

 توان  مي. هاي جذاب و تشويقي عدم وجود سرويس

جذابیت زيادي  FINEIDگفت که خدمات کارت 

خدمات عمومي دو ت که توسط اين کارت . ندارند

شود، در برخي از موارد، به طور  براي افراد ارائه مي

در نهايت . ستمتوسط حدود يک يا دوبار در سال ا

 .زياد نیست FINEIDتوان گفت مقبو یت کارت  مي

 

 



  

 .باشد قوي ترين مردم، کسي است که بر نفس خويش مسلطتر(: ع)امام علي
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  چرخه حیات گواهی دیجیتالچرخه حیات گواهی دیجیتال

 

  وضعیتوضعیت

تکنو وژي به آنان د اين کنن ارتباط امن با يکديگر استفاده ميدو قهرمان ما باب و آ یس از تکنو وژي قابل اعتماد امضاي ديجیتال براي برقراري 

ها  ها را رمزنگاري کنند تا اين پیام پیامفرستند محافظت کنند و در صورت نیاز محتواي  هايي که به همديگر مي دهد که از صحت پیام امکان مي

 .کنند ل استفاده ميد و از گواهي ديجیتاان زيرساخت کلید عمومي مشارکت کرده براي رسیدن به اين مقاصد آنان در يک سیستم. محرمانه بمانند

گواهي ديجیتال را   اين متن سه نوع سناريو معمول بر چرخه حیات يک .ها براي همیشه معتبر نیستند و زمان اعتبار مشخصي دارند اين گواهي

 .کند تشريح مي

 

 

 

 

  ماجرا آغاز می شودماجرا آغاز می شود

کنند هر  مکاتبه مي هاي ديجیتا ي که توسط چار ي براي آنان صادر شده است با يکديگر با استفاده از گواهي آ یس و باب به صورت کامال امن و

 .کدام از آنان يک کلید خصوصي دارند که فقط و فقط در اختیار خودشان است و يک گواهي ديجیتال دارند که حاوي کلید عمومي آنان است

تواند از طريق کلید عمومي فرستنده  کننده نیز مي ها را امضا کرده و بفرستند و طرف دريافت ي خود پیامتوانند با کلید خصوص بنابراين آنان مي

 .امضا را بررسي کند

 

 

  شخصیت های نمایششخصیت های نمایش

زيرساخت کلید عمومي دوستان ما آ یس و باب در يک سیستم 

هايي را بین يکديگر  اماند و به صورت روزمره پی ثبت نام کرده

 (CA)کنند چار ي يک مرکز صدور گواهي ديجیتال  مي مباد ه

راه اندازي کرده است و او کسي است که گواهي ديجیتال براي 

 .آ یس و باب صادر نموده است

 



  

 .نكند از خداي عزوجل تشكر نكرده است هر که در ق ال خوبي کسي تشكر (: ع)امام رضا
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هاي ديجیتال براي همیشه معتبر نیستند چون اگر براي همیشه معتبر باشند آن وقت اين سیستم در مقابل  و رفتن کلید خصوصي افراد  گواهي

 . بي دفاع خواهد بود

هر گواهي ديجیتال  يک تاريخ قبل از زمان انقضا و يک تاريخ بعد از زمان انقضا . داراي يک دوره اعتبار مشخص استل هر گواهي ديجیتا

ها را بررسي کنند و از اعتبار گواهي  اين تاريخ يا نرم افزارهاي آنان است که( آ یس و باب)اين وظیفه استفاده کنندگان گواهي ديجیتال . دارد

 .وندديجیتال خود مطمئن ش

اگر باب بخواهد گواهي ديجیتال منقضي شده خود را . شود (Renew)يک گواهي ديجیتال منقضي شده ممکن است بدون هیچ تغییري تجديد

ارسال نمايد و  براي اين کار فرم مخصوصي را ( چار ي )تجديد کند کافیست يک درخواست تجديد گواهي ديجیتال براي مرکز صدور گواهي 

چار ي يک گواهي ديجیتال جديد با  . فرستد و براي چار ي مينمايد  و کلید خصوصي خود آن را امضا مي اهي ديجیتال قديميپر کرده و با گو

 .تواند از آن استفاده نمايد باب مي کند که جديد برايش صادر مي دوره اعتبار

 

 

 قرار بگیرد (CRL:Certificate Revocation List)هاي باطل شده چار ي  در فهرست گواهيالزم نیست که گواهي ديجیتال قديمي باب 

اگر بین . تواند از گواهي ديجیتال جديد خود به محض ورود به دوره اعتبار آن استفاده نمايد باب مي.  شود زيرا در هر حال باطل محسوب مي

مثال اگر باب بخواهد از گواهي ديجیتال ) پايان اعتبار گواهي  قديمي با تاريخ شروع اعتبار گواهي جديد هم پوشاني وجود داشته باشدتاريخ 

 (CRL)هاي باطل شده  اهي قديمي باب را در فهرست گواهيتواند گو چار ي ميآنگاه ( جديد خود قبل از پايان اعتبار گواهي قبلي استفاده کند

 .گردد و سپس از فهرست حذف مي د تا زمان اعتبار آن سپري شودقرار ده

فرض کنید آ یس تصمیم بگیرد کلید عمومي و خصوصي خود را براي امنیت بیشتر تغییر دهد والزم نیست براي تغییر کلید خصوص از  و رفتن 

تواند يک جفت کلید براي خود تو ید کند و ي الزم است اين  وي به راحتي مي .توان آن را تغییر داد ن شد بلکه براي اطمینان بیشتر ميآن مطمئ

ال آ یس جفت کلید در گواهي ديجیتال وي نیز به روز شود بیاد داشته باشید گواهي ديجیتال حاوي کلید عمومي است و کل گواهي ديجیت

ال تغییر دهد چون با اين کار امضاي چار ي تواند کلید عمومي خودش در گواهي ديجیت بنابراين شخص آ یس نمي .توسط چار ي امضا شده است

  .شود مي روي گواهي ديجیتال باطل و غیر معتبر

 

 



  

 .پيروز شويد عاق ت ص ر و شكي ائي خير است، پس ص ر کنيد تا(: ع)امام صادق
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کند و سپس  تو ید مي براي انجام اين کار روا ي وجود دارد به اين صورت که اگر آ یس نیاز به تجديد کلید دارد ابتدا يک جفت کلید جديد

براي چار ي  نمايد و ي خود امضا ميجديد وي است را تنظیم کرده و آن را با کلید خصوصي قديمدرخواست تجديد کلید که حاوي کلید عمومي 

گرداند چار ي ممکن است  و آن را امضا نموده و به وي برميفرستد چار ي هم يک گواهي ديجیتال جديد با کلید عمومي جديد آ یس ساخته  مي

 .يا با همان دوره اعتبار قبلي آن را صادر نمايدهم زمان دوره اعتبار را در گواهي جديد تغییر دهد 

 

 

گواهي ضروري است توسط چار ي در مورد داستان ما چون بین پايان اعتبار گواهي قبلي و شروع اعتبار گواهي جديد آ یس هم پوشاني وجود دارد 

 .قرار گیرد تا آ یس بتواند از گواهي جديد خود استفاده نمايد (CRL)قبلي تا زمان پايان اعتبار آن در فهرست گواهي هاي ابطال شده 

فرض کنید کلید خصوصي باب . سومین راه براي غیر قابل استفاده شدن يک گواهي زماني است است که گواهي ديجیتال به وضوح باطل شود

گیرد  بنابراين او با چار ي تماس مي ي براي آ یس پیام بفرستدخواهد که ايو بتواند با عنوان و باب نميبراي ايو که با وي دشمني دارد  و رفته است 

 فرستد تا گواهي را براي چار ي مي کند  و کلید عمومي جديد باب يک جفت کلید جديد تو ید مي .خواهد که گواهیش را باطل نمايد و از وي مي

هاي ابطال  ان پايان اعتبارش در فهرست گواهيي را تار زمچار ي هم گواهي قديم .اي برايش تو ید شود و بتواند از آن استفاده کند تازه

  .دهد قرار مي (CRL)شده

 

 

تواند با استفاده از  شوند که ايو نمي مي ، آ یس و باب خاطر جمعها هاي باطل شده در مخزن گواهي يبا وجود گواهي قبلي باب در فهرست گواه

 .فريب دهدصي  و رفته باب آنها را کلید خصو

 

  مهدي زنده ناممهدي زنده نام: : تهيه کنندهتهيه کننده

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

هاتازه  
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 .پارسايي، سرشت و خوي مخلصان است(: ع)امام علي

  

 

 

 غرفه کارت هوشمند ملیو  همایش نکوداشت روز ملی ثبت احوال

 

هاي  در مرکز همايش همايش نکوداشت روز ملي ثبت احوالسوم دي ماه در تاريخ 

مسئوالن ارشد کشور برگزار  صدا و سیما به مناسبت رو ز ملي ثبت احوال با حضور

در اين مراسم جناب آقاي مهندس نجار وزير محترم کشور، دکتر صدر نايب  . گرديد

س جمهور به ايراد سخن پرداختند ريیس مجلس و دکتر فروزنده معاون محترم ريی

کاربردهاي فناوري )هاي جديد کارت ملي هوشمند که شامل  همچنین از کتاب

ساختار و نقش  اطالعات تأ یف محمد ابراهیم طريقت و کتاب کارت هوشمند ملي

و در اين مراسم از سند سجلي سردار شهید حسن تهراني  ( آن در دو ت ا کترونیک

 .ز خانواده محترم اين شهید تقدير گرديدمقدم رونمايي شد و ا

هوشمند ملي شامل نمايش پاورپوينت فرايند   غرفه کارتهمايش اين حاشیه در 

ثبت نام، صدور و تحويل کارت و همچنین گرفتن خدمات ا کترونیکي و کاربردهاي 

متنوع کارت بويژه شناسايي، تصديق هويت و امضاي ا کترونیکي و همچنین 

کنندگان در همايش قرار گرفت در اين  مربوط مورد استقبال شرکتبروشورهاي 

 .دادند  رابطه کارشناسان کارت هوشمند ملي به سواالت متنوع بازديدکنندگان پاسخ
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 .ماني زبانت را به نيكو گويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن(: ع)امام علي

 پیشخواندومین همایش ملی دفاتر 

دومین همايش ملي دفاتر پیشخوان خدمات دو ت در  15/11/31در تاريخ 

در اين رابطه حوزه طرح کارت هوشمند ملي در . وزارت کشور برگزار شد

کارت غرفه دفاتر پیشخوان خدمات خود را براي آگاهي بیشتر از طرح 

اي کاري  هوشمند ملي و چگونگي ارائه و خدمات آن به شهروندان و رابطه

 .به بازديدکنندگان ارائه کرد خوان و مراحل ثبت نام آن را با دفاتر پیش

 

 .شانزدهمین دوره کارت هوشمند ملی برگزار گردید

کارت هوشمند  "شانزدهمین دوره کارت هوشمند ملي با عنوان 

تجارب کشورهاي خاورمیانه ، خاور دور و ژاپن در دو ت ملي و 

براي معاونین، مشاورين و مديران کل ستاد و استان  "ا کترونیک

دراين دوره ضمن ارائه توضیحاتي در ارتباط با  .ها برگزار گرديد

دو ت ا کترونیک و مزايا و معايب آن، عوامل موفقیت و عدم 

ونیک مورد بررسي قرار موفقیت کشورهاي مختلف در دو ت ا کتر

 .در پايان از شرکت کنندگان آزمون بعمل آمد. گرفت

 
 


