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 ديجیتال سیاست نامه و شیوه نامه گواهی
CP: Certificate Policy 

CPS: Certificate Policy Statement 

 

 مقدمه

هایي براي  نیازمندي ،فرایندهاي کسب و کاراتوماسیون 

، صحت، اعتبار و عدم مثل محرمانگيارائه خدمات امنیتي 

استفاده از زیرساخت کلید عمومي . کند ایجاد مي انکار

(PKI:Public Key Infrastructure)   براي

ب و کار در یک سازمان، در پشتیباني از فرایند هاي کس

 ، بهدیگري اطالعات با هر زیرساخت فناوريمقایسه 

هاي  بنگاه. ها و رویه هاي بسیار بیشتري نیاز دارد سیاست

امنیتي ایجاد  محتاط معموال یک نظام سیاستگذاري

راحتي کنند که مقررات ویژه زیرساخت کلید عمومي به  مي

هنگامي که خدمات  .گیرد در این نظام امنیتي جاي مي

بایستي کیفیت  شوند هاي مستقل وارد مي یتي در سازمانامن

باشد این موضوع  این خدمات، صراحتا قابل تایید و سنجش

اي  کاربران آن خدمت، از خدمت دهنده شود که باعث مي

هاي عملیاتي آن در سطح پاییني از اطمینان قرار  که رویه

دارد، انتظار کیفیت خدمت باالتر یا درجه اطمینان بیشتر 

  .نداشته باشند

طور  ي خدمت به اني که ارائه دهندهحتي زم نبود این شرایط

 کند ده قوانین عملیاتي خود فعالیت ميکامل در محدو

 .تواند از دیدگاه کاربران نقض تعهد امنیتي قلمداد شود مي

 

که بر درجه اطمینان آن تاثیر  هایي از سیستم عملیاتي جنبه

امنیتي مستند  یک نظام سیاستگذاريعموما در گذارد  مي

 .شود مي

 

شود، الزم است کاربران  مي PKIهنگامي که سیستمي شامل 

ي اطمینان یا اعتماد به آن سیستم  قادر به تعیین درجه آن، 

هاي عمومي قرار تواند در اعتبار و صحت کلید باشند که مي

صادر  گرفته در گواهي دیجیتال که توسط مرکز صدور گواهي

، این شکل از اطالعاتي که بر اساس آن. شوند قرار گیرد مي

شود در یک سند مناسب با  مي ي اطمینان ممکن تعیین درجه

 CP: Certificate)هاي سیاستنامه گواهي دیجیتال نام

Policy) و شیوه نامه گواهي دیجیتال(CPS:Certificate 

Practice Statement)  شود مستند مي. 

 اجمالیبررسی 

همانگونه که در  (CP)یک سیاستنامه گواهي دیجیتال 

اي بنام از قوانیني  مجموعه است،تعریف شده  x.509استاندارد 

جیتال در یک اجتماع است که کاربست پذیري یک گواهي دی

هاي امنیتي   با نیازمندي اي از کاربردها مشخص یا دسته

 .دهد نشان مي مشترک را

 بخش اول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    انفاق در راه خدا-6نگاه به چهره رسول خدا -9تالوت قرآن -1: از دنياي شما سه چيز محبوب من است(: س)حضرت زهرا 
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شود نیاز به  در آن بکار گرفته مي PKIدر هر سازماني که 

یک  نهاد سیاستگذاري است که سیاستنامه گواهي دیجیتال را 

این نهاد . داده و برقرار نمایدانتخاب نموده یا توسعه 

سیاستگذاري عموما همان گروهي است که مسئولیت 

هاي امنیتي سازمان در حوزه فناوري اطالعات را  سیاست

دگاني از بخش منابع این نهاد باید نماین. عهده دار است

، حقوقي و ممیزي و واحدهاي سازماني بخش انساني، مالي

این اطمینان حاصل شود که فناوري اطالعات داشته باشد تا 

تال در یک پیوستگي با سایر سیاستنامه گواهي دیجی

در . هاي مرتبط در سازمان تعریف شده و اجرا گردد سیاست

هاي صنعتي یک  رود انجمن مي عین حال در آینده، انتظار

هاي کسب و  واهي دیجیتال استاندارد براي بخشسیاستنامه گ

حالت  نهاد سیاستگذاري در  کار خود مستقر نمایند که در این

سازمان ممکن  است مدل سیاستنامه گواهي دیجیتال آن 

در غیر . انجمن را به سادگي اقتباس نموده و مطابقت دهد

اینصورت نهاد سیاستگذار باید خودش یک سیاستنامه گواهي 

 .دیجیتال توسعه دهد

 

 CPS: Certificate)یک شیوه نامه گواهي دیجیتال

Practice Statement) هایي است که مرکز  شرح شیوه

ي  هاي دیجیتال صادره مدیریت گواهي صدور گواهي براي

، (ITمعموال یک فرد در واحد )نهاد اجرایي  .کند اتخاذ ميخود 

 سازي و برقراري شیوه نامه گواهي دیجیتال آمادهمسئول 

(CPS) است  . 

 

شیوه نامه گواهي بایستي شرح دهد که چگونه سیاستنامه 

هاي عملیاتي سازمان  یههي در قالب معماري سیستم و روگوا

 . تفسیر شده است

در حالي که سیاستنامه گواهي مستقل از جزئیات محیط 

، شیوه نامه شود ایي زیرساخت کلید عمومي تعریف مياجر

بایستي متناسب با ساختار سازماني، گواهي متناظر با آن 

، امکانات و محیط پردازشي نهاد اجرایي هاي اجرایي رویه

ناد سیاستنامه و از ساختار استاندارد اساستفاده . تعریف شود

کامل بودن و سهولت  کند تا از مي ، کمکشیوه نامه گواهي

ي اطمینان متناظر با آن توسط کاربران و سایر  ارزیابي درجه

 .مراکز صدور گواهي اطمینان حاصل شود

ي ارتباط بین اجزاي یک سیاستنامه  مثال زیر نشان دهنده

. ن در شیوه نامه گواهي استتناظر آگواهي با اجراي م

دهد که به چه چیزي باید  نشان ميسیاستنامه گواهي عموما 

دهد که این  حالي که شیوه نامه گواهي نشان ميپایبند بود در 

 .پایبندي چگونه باید باشد

 : از سیاستنامه گواهي است متن زیر یک جزء

 

کاربران به محض اطالع از افشاي غير مجاز  "

خود، نهاد اجرايي را مطلع خواهند کليد خصوصي 

 " .نمود

که ممکن است توسط نهاد اجرایي به شکل زیر به جزئي از 

 .سند شیوه نامه گواهي تبدیل شود
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 .به ديندار، يا صاحب مروت، يا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد: جز به يکى از سه نفر حاجت مبر(: ع)امام حسين 

 

 

 

 

 

 

شامل کاربران نهايي و )بران ي کار همهبه  "

در خصوص لزوم ( اپراتورهاي مرکز صدور گواهي

جاز کليد خصوصي خود طي گزارش افشاي غير م

ل از صدور گواهي ديجيتال اي که آنان قب توافقنامه

 شود ده ميکنند اطالع دا امضا مي

کاربران به محض اطالع از افشاي غير مجاز کليد 

خصوصي خود، الزم است در مدت يک روز کاري 

روش تماس . با مرکز صدور گواهي تماس بگيرند

که در  با مرکز صدور گواهي يکي از مسائلي است

 .شود واهي فهرست ميشيوه نامه گ

ربران همه ، الزم است کاهنگام عدم استفاده

خود يا در مکان قفل  نزدهاي کليد خصوصي را  کپي

 "اي نگهداري نمايند شده

 اجزاء و ساختار

هرچند یک قالب استاندارد براي سیاست نامه گواهي هنوز 

نهایي نشده است ولي چهارچوبي که شامل یک چک لیست از 

هاي  آیتم. بوجود آمده است نامه گواهي است،اجراي سیاست 

نامه  لیست بایستي هنگام استقرار سیاستمشمول در این چک 

این  اجزا در . و شیوه نامه  گواهي  سازمان در نظر گرفته شود

 .زیر مشخص شده است

 

 اجتماع و کاربست پذيری

 :شیوه نامه گواهي باید موارد زیر را مشخص کند

 .که ادعا دارد با آن مطابق استسیاستنامه گواهي  -

دهي  سرویس ي اجتماع کاربراني که براي اندازهترتیب و  -

 (CA)، شامل تعداد مراکز صدور در نظر گرفته شده است

 گواهي(RA) و ثبت نام 

 .استانداردهایي که رابط بیروني با آن مطابقت دارد -

شکل نامگذاري که در گواهي دیجیتال استفاده خواهد  -

 .شد

که (  x.500ي  به عنوان مثال زیرشاخه)اسمي ضاي ف -

 .مرکز گواهي قصد دارد گواهي صادر نماید

 شناسايی و تصديق هويت

هاي مورد استفاده براي  نامه گواهي باید مکانیسم در شیوه

، مدیر ي مدیران، شامل مامور امنیتي مهتصدیق هویت ه

، مدیر و کاربر دایرکتوري و شرح مختصر در خصوص امنیتي

 .صاص داده شده به هر نقش باید تهیه شودتامتیازات اخ

 

 

 

 

  مهدي زنده ناممهدي زنده نام  --حوزه طرح کارت هوشمند مليحوزه طرح کارت هوشمند ملي  ::تهيه کنندهتهيه کننده
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 .بخشنده ترين مردم کسي است که در هنگام قدرت مي بخشد (:ع)امام حسين 

 يکيالکترون تيهو تيريمد ستميس يفن رساختيز

 

بر پایه تکنولوژي (FINEID card) در فنالند، کارت 

PKI کند و دو نوع گواهینامه را مورد استفاده قرار  عمل مي

ي امضاي یکي براي احراز هویت و یکي برا: دهد مي

-PINهاي خصوصي، توسط یک هر یک از کلید. دیجیتالي

code بر مبناي سطح ناحیه  هر کارت،. شود پشتیباني مي

 Local registration)شود  صادر ميقلمرو پلیس، 

authority )بر  هاي گواهینامه. و پنج سال سابقه اعتبار دارد

  Population Register ، توسطFINEIDمبناي 

National  تحت نام“Citizen CA” شود صادر مي .

 . کنند تبعیت مي X509v3ها، از استاندارد  گواهینامه

 Finland by  (Setec) ، درFINEIDکاااارت 

Gemalto کاارت توساط   . شود سازي مي ساخته و شخصي

 Java Open Platform (SetCosسیسااتم عاماال 

5.1.1B) کند کاه باراي برناماه هااي کااربردي       عمل مي

کارت، تا زماني که ساختار اطالعاتي را پیدا کند، غیار قابال   

 ISO/IEC، باا  FINEIDپروفایال   .رویات خواهاد بااود  

 .تطابق دارد 7816-15

، kb 72به ظرفیت  EEPROM، حافظه FINEIDکارت 

هاي اضافه یا  دارد که تنها یک بخش از آن، به گواهینامه

data object براي کارت  .ها  اختصاص داردFINEID ،

این کارت در مجموع،  .شود ، استفاده ميPKI دو جفت کلید

و دو گواهینامه  CAدو گواهینامه : گواهینامه است 4شامل 

، توسط تمامي VRK RootCAگواهینامه . مربوط به کاربر

شود،  صادر مي PRCهاي کارتهایي که توسط  گواهینامه

است  CA ،VRK CAدومین گواهینامه . شود شناسایي مي

ي، گواهینامه گواهینامه شهر)که بسته به نوع گواهینامه 

هاي  طول کلید گواهینامه. متفاوت است( سازماني و غیره

CA ،RSA 2048 bit است. 

احراز هویت و انکار دو گواهینامه مربوط به کاربران، براي 

گواهینامه احراز هویت، براي هم تصدیق . روند هویت بکار مي

طول کلید گواهینامه . شود هویت و رمزنگاري استفاده مي

  است و توسط کدهاي مختلف  RSA 1024 bitکاربر، 

PIN شود پشتیباني مي. 

 



  

 

 

 

 

 .ن دروغگويي استآاي قرار داده شده و کليد  ر خانهتمام پليديها د (:ع)امام حسن عسکري 
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 6کد  PINهاي امضاي دیجیتالي، توسط یک  گواهینامه. شود رقمي پشتیباني مي 8الي  4کد  PINهاي احراز هویت، توسط یک  گواهینامه

تواند توسط کاربر، تغییر کنند یا مدیریت شوند و هر دوي آنها بعد از سه تالش غیر  ها، ميکد PIN هر دوي. شود رقمي پشتیباني مي 8الي 

 .یورو هزینه دارد 51شود و  انجام مي LRAها توسط  باز کردن قفل آن. آیند در ميموفق، به صورت قفل 

 

 Setec/Gemalto, Nexus/ID2 Fujitsu)شود  میان افزارهاي خاصي براي استفاده کارت، که توسط چندین شرکت تولید مي

Services Finland)همچنین، پروژه . شود ، استفاده ميOpen Source  وجود دارد که ازFINEID میان افزارها، . کند پشتیباني مي

 .را دارند، اما با چندین نوع کارت هوشمند نیز، قابلیت سازگاري دارند FINEID توانایي برقراري تعامل تنها با کارتهاي

 

SetWeb،  یک بسته نرم افزاري است که یکپارچگيWindows CryptoAPI  را با استفاده ازAdvanced Setec SetCSP 

(SetCSP)  هاي کاربردي که از  برنامه. کند فراهم ميPKCS#11 (مثالNetscape Browser  ( توانند از  کنند، مي استفاده مي

Setec’s PKCS#11  کهSetTokI (Setec Cryptographic token interface - Cryptoki)  استفاده کنند شود، نامیده مي.  

 

ایجاد شده است که Cryptographic Service Provider (CSP) ، یک Microsoftهاي کاربردي  براي استانداردهاي برنامه

. ثبت شده است PROV_RSA_FULL type CSP، به عنوان CSP. کند را پیاده سازي ميcryptographic هاي مربوط به  فعالیت

SetWeb کند هاي زیر پشتیباني مي از الگوریتم:  
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- RC2 CALC_RC2 

- RC4 CALG_RC4 

- DES CALG_DES 

 

- 3DES CALG_3DES 

- SHA CALG_SHA 

- MD5 CALG_MD5 

 

- MD2 CALG_MD2 

- RSA CALG_RSA_SIGN 

- RSA CALG_RSA_KEYX 
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 مستندات پروژه: منبع

 

 

هاي صادر شده  کارتهاي شناسایي الکترونیکي و گواهینامه

که  Population Register Centre (PRC)توسط  

 :شوند توسط قوانین زیر حمایت مي

 Identity Card Act (829/1999) 

 Population Information Act 

(507/1993) 

 

 :شامل موارد زیر هستند PRCهاي مرتبط با  دیگر قانون

 

 The Personal Data File Act 

(523/1999)28 

 The Act on the Openness of 

Government Activities 

(621/1999)29 

 The Act on Register Administration 

(166/1996)30 

 The corresponding Decree 

(248/1996)31 

 

 

انتظارات و کسب رضایت هر چه ماهنامه، با هدف رسیدن به 

بیشتر شما مخاطبین و خوانندگان گرامي، نیازمند آگاهي از نظرات 

. بینید اگر در ماهنامه کمبود یا نارسایي یا نقطه ضعفي مي. شماست

 .لطفاً یادآور شوید

 

 يکيالکترون تيهو تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 



  

 .در نزد خداوند از عمل زياد که بدون يقين باشد برتر است و بادوام که بر پايه يقين باشد عمل اندک(: ع)امام صادق 
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  عدم انکارعدم انکار

  وضعیتوضعیت 

ها و اینکه ها و اینکه   دم دستکاري پیامدم دستکاري پیامتوانند از امضاي دیجیتال براي تبادل پیام با یکدیگر استفاده کنند بطوري که عتوانند از امضاي دیجیتال براي تبادل پیام با یکدیگر استفاده کنند بطوري که ع  دو قهرمان ما آلیس و باب ميدو قهرمان ما آلیس و باب مي

  ..شودشود  کنند در مسیر تبادل ضمانت  ميکنند در مسیر تبادل ضمانت  مي  ميميها واقعا متعلق به کساني باشند که ادعا ها واقعا متعلق به کساني باشند که ادعا   پیامپیام

از کلیدهاي کوتاه مدت از کلیدهاي کوتاه مدت از هنگامي که آنان متوجه شدند فرد شروري به نام ایو  تالش دارد تا در ارتباط آنها اخالل ایجاد کند آلیس و باب از هنگامي که آنان متوجه شدند فرد شروري به نام ایو  تالش دارد تا در ارتباط آنها اخالل ایجاد کند آلیس و باب 

یس بفرستد ولي این بار نه تنها باید ثابت کند که فرستنده واقعي پیام است بلکه باید یس بفرستد ولي این بار نه تنها باید ثابت کند که فرستنده واقعي پیام است بلکه باید حال باب نیاز دارد که پیامي را براي آلحال باب نیاز دارد که پیامي را براي آل. . کنندکنند  استفاده مياستفاده مي

تواند تواند   همه این موارد را بداند باب نميهمه این موارد را بداند باب نمي  زمان ارسال پیام را نیز ثابت کند تا اینکه آلیس بفهمد که کلید وي در آن زمان معتبر بوده است اگر آلیسزمان ارسال پیام را نیز ثابت کند تا اینکه آلیس بفهمد که کلید وي در آن زمان معتبر بوده است اگر آلیس

  ..ارسال پیام را حاشا یا انکار کندارسال پیام را حاشا یا انکار کند

  ی نمايشی نمايششخصیت هاشخصیت ها

است حمالت شرورانه ایو براي اخالل در است حمالت شرورانه ایو براي اخالل در   ((Time Stamper))قهرمانان ما آلیس و باب قصد دارند با کمک تیم که یک ثبت کننده زمانقهرمانان ما آلیس و باب قصد دارند با کمک تیم که یک ثبت کننده زمان

  ..ارتباطشان را خنثي کنندارتباطشان را خنثي کنند

  

 

 

  می شودمی شود  ماجرا آغازماجرا آغاز

این بدان معني است که هر کدام از این بدان معني است که هر کدام از . . کنندکنند  ري زیرساخت کلید عمومي مکاتبه ميري زیرساخت کلید عمومي مکاتبه مياز مدتي پیش آلیس و باب با یکدیگر از طریق سیستم رمزنگااز مدتي پیش آلیس و باب با یکدیگر از طریق سیستم رمزنگا

( ( که توسط طرف سومي صادر شده است و حاوي کلید عمومي آنان استکه توسط طرف سومي صادر شده است و حاوي کلید عمومي آنان است))دیجیتال دیجیتال آنان یک کلید عمومي یک کلید خصوصي و یک گواهي آنان یک کلید عمومي یک کلید خصوصي و یک گواهي 

  ..دارنددارند

 



  

 .برد زيرا که شوخي نور ايمان تو را ميبپرهيز، ( بي مورد)از شوخي (: ع)امام موسي کاظم 
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کند امضاي دیجیتال کند امضاي دیجیتال   آن را با کلید خصوصي خود امضا ميآن را با کلید خصوصي خود امضا ميکند که حاوي کپي گواهي دیجیتال وي است و کند که حاوي کپي گواهي دیجیتال وي است و   باب طبق معمول پیامي را ایجاد ميباب طبق معمول پیامي را ایجاد مي

شود و شود و   پلمپي رو آن قرار داده ميپلمپي رو آن قرار داده ميشود بلکه شود بلکه   به خودي خود ضرورتا رمزنگاري نميبه خودي خود ضرورتا رمزنگاري نمياصل پیام اصل پیام . . کندکند  هاي قدیمي عمل ميهاي قدیمي عمل مي    نامهنامهالک و مهر الک و مهر همانند همانند 

  ..فهمد که شخصي پیام را دستکاري کرده است فهمد که شخصي پیام را دستکاري کرده است   پیام  ميپیام  مي    اگر این پلمپ مخدوش یا شکسته شود گیرندهاگر این پلمپ مخدوش یا شکسته شود گیرنده

 

 

تیم یک طرف سوم قابل اعتماد است و تیم یک طرف سوم قابل اعتماد است و . . فرستدفرستد  است مياست مي  ((Time Stamper))ه زمانه زمانسپس باب پیام امضا شده را براي تیم که یک ثبت کنندسپس باب پیام امضا شده را براي تیم که یک ثبت کنند

زند و آن زند و آن   را بر روي پیام ميرا بر روي پیام مي((Time Stamp))هاي باب هنوز معتبرند و بعد مهر زمان هاي باب هنوز معتبرند و بعد مهر زمان کند که کلیدکند که کلید  پیام را بخواند او فقط تایید ميپیام را بخواند او فقط تایید مي  نیازي ندارد کهنیازي ندارد که

  ..زند مطمئن باشدزند مطمئن باشد  ها ميها مي  خود که بر پیامخود که بر پیام  ((Time Stamp))تا از درستي مهر زمانتا از درستي مهر زمان  تیم یک ساعت اتمي داردتیم یک ساعت اتمي دارد. . گرداندگرداند  امضا کرده و به باب برميامضا کرده و به باب برميرا را 



  

 .ورزيدن حسد و نمودن منشي بزرگ و حرص :است چيز سه کفر هاي ريشه: (ع)امام صادق
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  زنده نامزنده ناممهدي مهدي : : تهيه کنندهتهيه کننده

 

 

  ..فرستدفرستد  ميمي  بعد باب پیامي را که توسط خودش امضا شده و توسط تیم بر آن مهر زمان زده شده است را براي آلیسبعد باب پیامي را که توسط خودش امضا شده و توسط تیم بر آن مهر زمان زده شده است را براي آلیس

 

 

شود که شود که   کند و مطمئن ميکند و مطمئن مي  ميميطبق معمول آلیس از گواهي دیجیتال باب که همراه نامه است براي کنترل نامه و اطمینان از صحت آن استفاده طبق معمول آلیس از گواهي دیجیتال باب که همراه نامه است براي کنترل نامه و اطمینان از صحت آن استفاده 

  ..پیام را تغییر نداده است پیام را تغییر نداده است ( ( فرد شرورفرد شرور))ایوایو

توسط تیم که یک طرف سوم قابل اعتماد است توسط تیم که یک طرف سوم قابل اعتماد است   چون پیامچون پیام. . باب واقعا پیام را امضا کرده استباب واقعا پیام را امضا کرده استتواند مطمئن باشد که شخص تواند مطمئن باشد که شخص   همچنین آلیس ميهمچنین آلیس مي

مانت مانت امضا شده و مهر زمان خورده است و آلیس نیازي ندارد که گواهي دیجیتال باب را کنترل کند چون این کار را قبال تیم انجام داده است و ضامضا شده و مهر زمان خورده است و آلیس نیازي ندارد که گواهي دیجیتال باب را کنترل کند چون این کار را قبال تیم انجام داده است و ض

  ..کرده است که گواهي و کلیدهاي باب هنگام امضاي پیام معتبر بوده است کرده است که گواهي و کلیدهاي باب هنگام امضاي پیام معتبر بوده است 

مطمئن باشد که باب با کلید خصوصي خود پیام را امضا نموده است و این کلیدها در زمان امضا منقضي یا ابطال نشده مطمئن باشد که باب با کلید خصوصي خود پیام را امضا نموده است و این کلیدها در زمان امضا منقضي یا ابطال نشده   تواندتواند  همچنین آلیس ميهمچنین آلیس مي

  ..تواند امضاي پیام را انکارکندتواند امضاي پیام را انکارکند  باب نميباب نمي. . بودندبودند
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 .نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوست قلب شخص: (ع)امام علي 

 (LDS)ها بر روي کارت جلسه ساختار منطقي داده

ها  اي تحت عنوان ساختار منطقي داده   جلسه 18/55/31تاریخ در  

(LDS  ) بر روي کارت هوشمند ملي با حضور معاونین و مدیران

سازمان ثبت احوال کشور، قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند 

ملي، مشاورین، شرکت پیمانکار و کارشناسان حوزه طرح کارت 

 .الزم اتخاذ شدهوشمند ملي برگز ار و تصمیمات 

 

اي با حضور ریاست محترم سازمان  جلسه 56/55/5931در تاریخ 

در این جلسه  .و مجري طرح، معاونین و مشاورین برگزار شد

مطرح و سپس مدیران ارشد ( ناظر)گزارش انتخاب مشاور 

مشارکت مدني شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و شرکت نما 

هاي خود و  هاي شرکت سامانه ضمن معرفي توانمندي

کنسرسیوم مربوط، جهت انجام بهینه و موفق طرح اعالم 

نسرسیوم آمادگي نمودند، در ادامه، مدیران و کارشناسان ارشد ک

به معرفي خود به همراه سوابق کاري پرداختند، سپس گزارش 

در ادامه جلسه جناب . نحوه انجام تعهدات توسط مشاور ارائه شد

آقاي دکتر ناظمي ضمن معرفي سازمان و اهداف آن موارد زیر را 

 : بعنوان اهم مطالب مورد نظر سازمان اعالم فرمودند

 

 برگزاريجلسه

  پروژه با توجه به اهمیت موضوعدر ( ناظر)ضرورت حضور مشاور 

  توجه اکید به دیدگاه رئیس جمهور محترم براي کارکرد همه

 .منظوره کارت که باید مشاور در این رابطه فعال باشد

 هاي فني داخل کشور استفاده شود که این موضوع  از ظرفیت

 .نماید نیازمند راهکارهایي است که مشاور راهنمایي مي

 یر کشورها مانند مالزي، بلژیک، آلمان استفاده از تجربیات سا

 .مهم است و باید مورد توجه باشد

  قانون خدمات کشوري و  61و ماده 46توجه جدي به بند د ماده

 سند دولت الکترونیک

  توجه به اهمیت پایگاه، توجه به بحث کاربردهاي پایگاه و کارت

 در دولت الکترونیک 
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 .پوشاند را نمي( ديگران)بخشد و عيب  ميمردم کسى است که خطا را نبدترين : (ع)امام علي

 

 زمان مناسب جدا کردن کول ديسک از کامپیوتر چه موقع است؟

 

دانند، اگر  تقریبا همه کاربران کامپیوتر مي .ها، اهمیت فراواني دارد ي درایوهاي خارجي مانند کول دیسکحفاظت از اطالعات ذخیره شده رو

همچنین این . کامپیوتر جدا کنیم، ممکن است همه اطالعات ذخیره شده را از دست بدهیم USBباره درایوهاي خارجي را از پورت  به یک

 .شود و کارایي این نوع درایوها نیز ميکار منجر به کوتاه شدن عمر مفید 

  هرگز هنگام اجراي فایلي از روي هارد درایوهاي اکسترنالUSBزیرا در این درایوها، برق مورد نیاز هم توسط . ، آنها را از کامپیوتر جدا نکنید

USB این موضوع ممکن است به اطالعات ذخیره شده . رگ حیات وي را قطع کنید ون اطالعشود و هارد اصال دوست ندارد که بد تامین مي

بنابراین، بهتر است قبل از جدا کردن ناگهاني هارد از سیستم، حتما موارد ایمني حفظ اطالعات را رعایت و با . روي این هاردها صدمه بزند

Eject  یاsafly remove ها و عمر  اما در عوض امنیت فایل. گیرد مي اي وقت شما را ط ثانیهاین کار فق. ل اعالم کنیدکردن، به سیستم عام

  .شود تان تضمین مي هارد دیسک

 تر، گزینه  هاي ذخیره سازي هستند که براي داشتن عملکرد بهتر و سریع یک سري از دستگاهcache این کار کیفیت و . کنند آنها را فعال مي

ها باید در نظر داشته باشید پیش از در آوردنشان از  اما در مورد این حافظه. دهد سرعت کار را در این ابزارها به شکل چشم گیري افزایش مي

زیرا ممکن است همه اطالعات . م جدا نکنیدیعني به طور ناگهاني درایو را از سیست. ، حتما این موضوع را به سیستم عامل اعالم کنیدرایانه

 .ذخیره شده از بین بروند

 هاي آن در حال اجرا هستند،  فایلکه توانید درایوي را  شما هرگز نمي. امپیوتر جدا نکنیددرایوهاي در حال استفاده را هرگز به طور ناگهاني از ک

و همچنان باقي بمانند، بهتر است مطمئن شوید فایلي از آن روي سیستم باز براي اینکه همه اطالعات موجود روي درای. از کامپیوتر جدا کنید

کنید، آن را از  گویند فقط در مواقعي که فایلي را روي درایوي کپي مي هاي فني اکتفا کنیم، آنها مي عملال اگر بخواهیم فقط به دستور. نیست

باز بودن هرگونه فایلي از درایو خارجي روي سیستم عامل، حتما آن را ببنید و کنیم در صورت  اما ما به شما پیشنهاد مي. کامپیوتر جدا نکنید

 .این براي امنیت اطالعات خودتان مفید است. خواهید آن ر ا از دستگاه خارج و اتصال را قطع کنید به سیستم عامل اعالم کنید که مي سپس

 

 

 .کرد Ejectمواردي که بايد پيش از قطع اتصال درايو بايد آن را 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي آنها رمزگذاري هاي فایل  ها یا سیستم د درایوهایي که فایلدر مور

ها را رمزگشایي و از آنها استفاده  در این گونه موارد باید فایل. ستشده ا

ایمني را حفظ  بعد از اتمام کار، براي خارج کردن درایو باید موارد. کرد

این کار باعث . دکنید و سیستم عامل را در جریان خروج قرار دهی

هاي رمزدار شده شما، بعد از اعمال تغییرات نیز  شود همه فایل مي

 .دوباره رمزگذاري شوند
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 .به سيستم عامل، ممکن است مشکل ساز شود مواردي که قطع اتصال درايو بدون اعالم

هایي  براي توضیح باقي مانده است، فلش آخرین موردي که

آنها را به این طرف و آن طرف  هستند که کاربر مدام با خود

را رایانه من آنها از جایي ا در ادامه تعدادي ترفند براي جابه. برد مي

 .ایم بردهنام 

ویندوز به صورت پیش فرض امکان قطع ارتباط سریع این گونه 

به . ربر داده استدرایوها با حفظ موارد ایمني اطالعاتشان را به کا

توان آنها را هنگامي که فایلي از آنها باز نیست و  این معنا که مي

اما . جدا کرد رایانهمورد استفاده نیستند، بدون انجام هیچ کاري از 

 .ایم شده است که در پایین توضیح داده این کار در مواقعي منع

  هنگام اجراي نرم افزاري از روي کول دیسک، هرگز بدون

شاید نرم افزار . حفظ موارد امنیتي آن را از کامپیوتر جدا نکنید

نده و اجرا شود، اما موردنظر شما کامال از روي حافظه خوا

ي ذخیره تغییرات یا بازخواني بخش آید برا گاهي پیش مي

اگر در . خاصي باید دوباره به خود نرم افزار اصلي رجوع کند

رده باشید، این کار نا تمام باقي این حالت درایو را خارج ک

رد، در اینگونه موا. شود ماند و عملیات موردنظر انجام نمي مي

یو و هاي در حال اجرا از روي درا بهترین کار، بستن همه برنامه

به سیستم عامل ( safly removeیا  ejectیا )اعالم خروج 

 .است

 

  توان آن را از  و رایت فایلي روي درایو خارجي ميبعد از نوشتن

اما گاهي، حتي اگر چراغ چشمک زن فلش . کامپیوتر جدا کرد

خاموش شده و دیگر چشمک نزد، نیز ممکن است ویندوز منتظر 

به همین دلیل، بعد از نوشتن فایلي روي . انجام کار دیگري باشد

بي و پیش از خارج کردن آنها، بهتر است این  درایوهاي یواس

گوشزد کنید تا اطالعات ذخیره شده از  مساله را به سیستم عامل

اما اگر . گیرد کار کمتر از ثانیه وقت شما را مياین . بین نروند

بکنید، ممکن طور ناگهاني و بدون اطالع به ویندوز این کار را  به

د کلي زمان براي ها از بین بروند و دوباره بای است همه فایل

 .ها صرف کنید کپي دوباره فایل

 ي هارد درایوهاUSB مدلي  یکي از آنها. انواع مختلفي دارند

توان  این گونه درایوها را مي. شود است که با آداپتور شارژ مي

طالعات آید که ا ياما گاهي پیش م. ناگهان از کامپیوتر جدا کرد

به همین دلیل ضرر ندارد پیش . روند ذخیره روي آنها از بین مي

سیستم عامل، این موضوع از قطع ارتباط هارد درایو خارجي از 

مخصوصا در مورد هارد درایوهایي که . را به او اعالم کنید

 .گیگابایت دارند، حفظ موارد ایمني الزم است 2ظرفیت بیش از 

 .هاى روزى در وسعت اخالق نهفته است گنج: (ع)امام علي


