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 ديجیتال سیاست نامه و شیوه نامه گواهی
CP: Certificate Policy 

CPS: Certificate Policy Statement 

 

 مديريت کلید

که چرخه بخش مديريت کلید بايد تشريح نمايد 

شامل مراکز )اء سیستم حیات کلید هر کدام از اجز

، مراکز ثبت نام گواهي و کاربران صدور گواهي

 هاي ديگر بخش .شوند چگونه مديريت مي (نهايي

ها  ي مديريت کلید شامل انتخاب محدودهداخل در 

 :زير است 

 ها الگوريتم امضاي گواهي 

 ها دوره زماني اعتبار گواهي 

 ها الگوريتم امضاي داده 

 

 های امنیتی مکانی شیوه

ني آنهايي است که مرتبط با هاي امنیتي مکا شیوه

است که اجزاي اصلي زيرساخت کلید محیطي 

 :کنند شامل  مي عمومي در آن کار

 هاي فیزيکي کنترل 

 هاي پرسنل  کنترل 

 اي هاي رويه کنترل 

 

 شیوه های امنیتی فنی

هاي امنیتي فني با استانداردهاي فني مورد نیاز براي اجزاي  شیوه

 :سیستم سروکار دارد که شامل

 کنترل هاي امنیتي کامپیوتر 

 کنترل هاي امنیتي شبکه 

 کنترل هاي  مهندسي ماژول کريپتوگرافي 

 شیوه های اجرايی

، مراکز هاي فعالیت مراکز صدور گواهي  ويههاي اجراي ر شیوه

 :کند که شامل  هاي نهايي را تشريح مي موجوديتو نام  ثبت

 ثبت اسامي منحصر به فرد 

 نام  لغو ثبت(de-registration) / باطل

 (revocation)کردن

 مصالحه کلید (Key compromise) 

 برکناري به علتي (dismissal for cause) 

 احیا در سوانح (disaster recovery) 

  احیا کلید خصوصي 

 هاي ممیزي شیوه 

 افشاي اطالعات شخصي عدم(non-disclosure 

personal information) 

 

 پايانی بخش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضايت ديگرى را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده ر  و يکـى از آن دو  نفـرى که ميان آنها نزاعى واقع هر يک از دو(: ع)امام حسين

 .اهل بهشت خـواهـد بــود
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 مقررات قانونی

 

نامه گواهي بايد به صراحت قوانیني را که   سیاست

. شناسايي کند، اخت کلید عمومي بايد رعايت نمايدزيرس

 حريم خصوصي، دسترسي به ها، حفاظت از دادهشامل 

 .اطالعات و قوانین آن

هاي  ي که کلیدسیاست نامه گواهي همچنین بايستي اهداف

خصوص محدود به استفاده در آن موارد هستند را مشخص 

 .نمايد

هاي اقرار به  هر نوع محدوديت گارانتي، نیازمندي

ها توسط کاربر گواهي و پذيرش تعهدات بوسیله  محدوديت

ي الزم براي پوشش هر کدام از مديران و مفاد قانون

 .هاي زير بايد بیان شود بخش

 

 مسئولیت هاي مرکز صدور گواهي 

 هدات مرکز صدور گواهيتع 

 تعهدات کاربر گواهي 

 تعهدات مديران 

 ها پذيرش محدوديت 

 رضايت آگاهانه 

 

 های گواهی بین سازمانی تنامهموافق

 

 

هستند  هاي هم گواهي ستقل که خواهان استفاده ازهاي م سازمان

 در اين موافقت نامه هر دو. اي بین آنها برقرار شود بايد موافقتنامه

نامه گواهي، تعهد  طور رسمي براي وفاداري به شیوهسازمان بايد به 

ي قصور در  ود که هنگام بروز خسارت در نتیجهنمايند و روشن ش

 .، اختالفات بايد چگونه داوري شودتوافقنامه

 

 

(cross-Certificate) 



  

  

حوزه کارت هوشمند ملي -16ماهنامه داخلي شماره  

 

6 

 

 .بشمردسخت ترين گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک (: ع)امام علي

 

 

 

 

 

 

 های ابطال شده نمايه گواهی و فهرست گواهی

(CRL: Certificate Revocation List) 

 

ها  CRLها و  از گواهياي  شیوه نامه گواهي بايد شامل نمايه

اين نمايه بايد نشان دهد که کدام . و شکل دايرکتوري باشد

، اين که آنها به عنوان وجود دارد CRLگواهي و الحاقات 

، چه فیلدهاي اختیاري اند حیاتي و غیر حیاتي عالمت دار شده

چه محدوده اي از مقادير مجاز است، و چه شود،  را شامل مي

ت غیر استاندارد مورد ها در مورد الحاقا کنندهعملي از تايید 

ها در دايرکتوري بايد شرح داده  محل اين صفت. انتظار است

 .شود

 

 مديريت شیوه نامه گواهی

 

را  CPSهاي بسط و اجراي سند  شیوه نامه گواهي بايد رويه

و ماهیت تغییراتي  CPS هاي تايید توضیح دهد که شامل رويه

ي سیاستي جديدي  صدور مشخصه ست که بايستي منجر بها

 .است باشد

 

 

 نتیجه

 

تواند در  ن درجه اطمینان يا اعتمادي که ميبراي تعیی

گنجانده شود، اسناد  CAهاي صادرشده توسط  گواهي

در . نامه و شیوه نامه گواهي از اجزاي کلیدي هستند سیاست

فرموله کردن ، ممکن است يک دامنه منفرد و محدود امنیتي

ر صورت اما د. ها مورد نیاز نباشد ها و شیوه  سیاستاين 

هاي  هاي رسمي و رويه ت، سیاستوسعه به وراي اين محدوده

و شیوه نامه  ريق اسناد سیاستي بسیاري از ط تعريف شده

کنند تا  اين اسناد کمک مي. نامه گواهي مورد نیاز است

ها توسط کاربران  ها و شیوه د که سیاستاطمینان حاصل شو

هاي صادره  یاز به تعیین درجه اطمینان گواهيمديراني که ن و

طراحي و . دارند به راحتي تفسیر و ارزيابي شوند CAتوسط 

توسعه و اجراي سیاستنامه و شیوه نامه گواهي با همکاري 

شود تا از  اري از واحدهاي سازماني انجام مينزديک با بسی

قرار اين است. هماهنگي در کل سازمان اطمینان حاصل شود

، PKIچهارچوب در يک سازمان  در مراحل اولیه راه اندازي 

هاي الیت و سهولت تجمیع آن با فرايندبه ساده شدن فع

 .کند کمک مي کسب و کار سازمان

 

  مهدي زنده ناممهدي زنده نام  --حوزه طرح کارت هوشمند مليحوزه طرح کارت هوشمند ملي  ::تهيه کنندهتهيه کننده
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 .نفس نيست، و جهادي چون مبارزه با هواي فضيلتي چون جهاد نيست(: ع)امام محمد باقر 

 وناني

 اطالعات پايه 

 

  (112.) 112.11( :نفر 1111بر حسب )جمعیت 

 GDP    میلیتون يتورو    2322...  7:به قیمتت بتازار

(.117) 

 GDP   بتتتراي هتتتر يتتتک از ستتتاکنین بتتتهPPS 

(purchasing Power Standards EU 

27=100): 3723 (.117) 

  رشد میزانGDP % :2 (.117) 

 (117.) 9: % تورم میزان 

 (117.) 229: % بیکاري میزان 

  وام /GDP (117.) 3221: % دولت 

  تراز عمومي(  کسري يا مازاد بودجه دولتت /GDP :)

 %.22- (.117) 

 کیلومتر مربع 191317: مساحت 

  آتن:پايتخت 

 يوناني: زبان رسمي اتحاديه اروپا 

 يورو :واحد پول 

 

 هاي جامعه اطالعاتي شاخص

 

 (117.) 1.: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد خانواده 

 (117.) 39: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد شرکت 

 اينترنتت استتفاده   اي حداقل يکبتار از   درصد افرادي که هفته

 (117.) 2.: % کنند مي

 هاي داراي اتصال به اينترنت با پهناي بانتد  درصد خانواده % :

7 (.117) 

 هاي داراي اتصال به اينترنت با پهناي بانتد  درصد شرکت % :

7. (.117) 

  ن يت درصد افرادي که در طول سه ماه گذشته به صتورت آنال

 (117.) 1: % اند ش داده يا خريد کردهرسفا

 هايي که سفارشتات آناليتن را در طتول ستال      درصد شرکت

 (117.) 6% : اند گذشته دريافت کرده

       درصد افرادي که از اينترنت بتراي تعامتل بتا بختش دولتتي

: ها ، دانلود فرم321: % دسترسي به اطالعات: اند استفاده کرده

 (117.)، 221: % هاي پر شده داندن فرمر، بازگ%222 

 



  

 

 

 

 

 .هيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نخواهد بود(: ع)امام علي
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 هايي که از اينترنت براي تعامل با بخش  درصد شرکت

، 71: % دسترسي به اطالعات : اند دولتي استفاده کرده

، 77: % هاي پر شده داندن فرمر، بازگ71%   :ها دانلود فرم

(.117) 

 

 ساختار دولت الکترونيک

 

ناحیه دولتي وجود دارد که  19براساس اصل عدم تمرکز، 

اداره و در دو سطح مجزا سازمان يافته  آن را مرکزيبخش 

 .هاي محلي اداري و رياست و شهرداري ي حوزه: است

هاي تشويقي موجود براي شهرهاي  با وجود قوانین و سیاست

ها فراهم آمده است که از  مختلف يونان، اين موقعیت براي آن

 . خدمات دولت الکترونیک بیشتر استفاده کنند

ي تعريف کننده دولت الکترونیک و اولويت بندي بازيگران اصل

. تکنولوژي اطالعات و وزارت کشور يونان هستند ي آن، کمیته

تازگي  وجود دپارتمان مخصوص دولت الکترونیک، که به

ضمن اينکه، بخش  ،سیس شده است، تاثیرگذار بوده استأت

دولت الکترونیک، از طريق مقامات و  ي دولتي پروژه

 .شود به طور مجزا اجرا مي هاي دولتي بخش

سیس شده أوزارت کشور ت ي به وسیلهبخشي از دولت  اخیراً

 eGovernment)است که گروه دولت الکترونیکي 

Forum )کند نام دارد و وظايف زير را دنبال مي: 
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 فني دانش تولید براي کار و کسب اقتصاد سازي فعال  

 و اطالعات تکنولوژي استفاده براي درخواست ارسال 

 بخش از طريق مالي انتقاالت و نقل براي ارتباطات

 دولتي

 سساتؤم و متخصص افراد فني دانش از استفاده 

 خارجي آموزشي

 و کمک و المللي بین تجربیات يارتقا و سازي بهینه 

 الکترونیک دولت ي زمینه در متخصص افراد همیاري

 کيرونتر ساخت دولت الکيز

 

 پرتال( الف

 به منظورپرتال شهروندان به عنوان کانال مرکزي ديجیتالي 

خدمات دولتي در راستاي تکمیل راحتي و در دسترس بودن 

اين پرتال در حال . شود ها براي شهروندان استفاده مي فروشگاه

 1.1هفته توسط  تمام ايامدر که  ساعته را 2.حاضر، خدمات 

 ياين پرتال، برند. کند مي ادارهشود  بخش دولتي ارائه مي

 .استجامعه درصد از افراد  91شناخته شده براي حداقل 

 



  

  

 .مؤمن در چهره اوست ، قدرت وى در دينش، و اندوه او در دلششادى (: ع)امام علي
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میلیون صفحه را در  9بیش از نیم میلیون از افراد در ماه بیش از 

 .کنند در کل دنیا مشاهده ميکشور مختلف  99

 

 شبکه( ب

 Management Centre for the Electronicي  شبکه

Government Network (CEGER)  متشکل از زير

و زير ساخت  Intranet ،Internetاي  هاي شبکه ساخت

 . استاي  شبکه

 

 تدارکات الکترونيکي( ج

 111.در سال  National e-Procurementپرتال 

اندازي شد تا به عنوان استانداردي جديد براي تدارکات بخش  راه

 e-Nattionalاين پرتال، براساس چارچوب . دولت باشد

Procurement Programme  توسعه داده شده است که

اما در آينده خدمات  استاطالع رساني  ي هم اکنون در مرحله

ن به آ نیزهمراه با تراکنش مالي از قبیل حراجي الکترونیکي 

 . خواهد شد افزوده

 

 مديريت دانش( د

هاي نوآوري و  هاي مورد استفاده آغازين، به ايجاد شبکه شبکه

 و ها دانشي در سازمان، مراکز تحقیق، مراکز تکنولوژي، دانشگاه

در مقطع تحصیالت تکمیلي،  خصوصاً ،سسات آموزشيؤم

 . کنند هاي دولتي کمک مي سازمان

 

 

 

براي مثال از جمله امکاناتي که اين شبکه در اختیار افراد قرار 

دسترسي  ناشر که امروز امکان 6تیتر از  9111دهد عبارتند از  مي

المللي در  ناشر معتبر بین 16کتاب الکترونیکي از  16711بیش از 

 .دهد هاي آکادمیک و علمي را در اختیار افراد قرار مي حوزه

 کيان دولت الکترونيحام

 

 ها  ها و سياست رويه( الف

هدف از . سیس شدأتکنولوژي اطالعات ت ي ، کمیته112.در سال 

اطالعاتي  ي مختلف جامعه هاي آن، ارزيابي پیشرفت در بخش

ها، نیاز به تدوين  يکي از نیازهاي محرز شده در اين ارزيابي. است

. استراتژي منسجمي براي تکنولوژي اطالعات در اين بخش است

هاي  ريزي براي برنامه يفرم رايج هم اکنون اين کمیته، پلت

تکنولوژي اطالعات در  ي ها، نظارت و توسعه سیاسي، هماهنگي

 .در بخش دولتي است سطح ملي خصوصاً

. دولت الکترونیک در يونان است اجرايوزارت کشور، مسئول 

 ي تجربه هاي دولت الکترونیک وزارتخانه، در مديريت پروژه

 .طوالني مدتي دارد

 هماهنگي( ب

 General Secretariat for public بخش

Administration and e-Government قسمتي از وزارت ،

نظارت به عملکرد و کاربرد  ي کشور يونان است که وظیفه

دولت در بخش دولتي و مسئولیت براي  ICTهاي  سیاست

ها بر عهده  هاي دولتي را تا نهايي شدن پروژه هماهنگي بخش

 .دارد

 



  

 .، برخى خطاهاى او را ناديده بگير، تا توبيخ تو، او را به مقابله وادار نسازدهرگاه جوان را توبيخ کردى(: ع)امام علي
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 مستندات پروژه: منبع

 

 

 

  اجرا( ج

اطالعاتي بر  ي جامعه ي هاي عملیاتي را در حوزه برنامه اجراي ي وظیفه ،(.Information society S.A)اطالعاتي  ي سازمان جامعه

 . عهده دارد

 

 پشتيباني ( د

موريت نظارت بر أبه کار گرفته شد، م 112.که در سال  (Public Administration Reform)عملیاتي  ي مسئوالن مديريتي برنامه

 .هاي عملیاتي را بر عهده دارد برنامه اجرايچنین  هم ،قوانین و مقررات حاکم

پشتیباني  اجراطراحي و  ي در مرحله ICTهاي  پروژه اجرايهاي دولتي در تمامي مراحل  دپارتمان ي اطالعاتي، از کلیه ي سازمان جامعه

 .کند مي

 

 تضمين/مميزي(   ه

 .کند ها را مديريت مي و آن استمانیتور درآمدها در بخش دولتي  ،ها دادگاه ممیزي يونان، مسئول ممیزي هزينه

 

 حمايت از اطالعات( و

 

قانون  اجراموريت آن، نظارت بر أشروع به کار کرد که م 1337، از سال Hellenic Data Protection Authorityواحد اجرايي 

 .هاي مرتبط با اطالعات شخصي افراد است حمايت افراد در فعالیتخصوص در  .27./1337

 

 

 

در خدمت شما باشيم و در اين راه اميد است با پيشنهادات ديد با مطالب جالب و آموزنده تر اميدواريم در سال ج

 .رسانيدو انتقادات سازنده خود ما را ياري 



  

 .روزى حالل است عبادت ده جزء دارد، که نُه جزء آن، طلب(: ص)پيامبر اکرم
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  زنجیر اعتمادزنجیر اعتماد

 

  وضعیتوضعیت

کنند اين تکنولوژي به آنان کنند اين تکنولوژي به آنان   ارتباط امن با يکديگر استفاده ميارتباط امن با يکديگر استفاده ميدو قهرمان ما باب و آلیس از تکنولوژي قابل اعتماد امضاي ديجیتال براي برقراري دو قهرمان ما باب و آلیس از تکنولوژي قابل اعتماد امضاي ديجیتال براي برقراري 

ها ها   محتواي پیام ها را رمزنگاري کنند تا اين پیاممحتواي پیام ها را رمزنگاري کنند تا اين پیامفرستند محافظت کنند و در صورت نیاز فرستند محافظت کنند و در صورت نیاز   از صحت پیامهايي که به همديگر مياز صحت پیامهايي که به همديگر ميدهد که دهد که   امکان ميامکان مي

  نندنندکک  و از گواهي ديجیتال استفاده ميو از گواهي ديجیتال استفاده مياند اند   زيرساخت کلید عمومي مشارکت کردهزيرساخت کلید عمومي مشارکت کرده  براي رسیدن به اين مقاصد آنان در يک سیستمبراي رسیدن به اين مقاصد آنان در يک سیستم. . محرمانه بمانندمحرمانه بمانند

تبار تبار ي آلیس و باب خیلي مهم است که از صحت و اعي آلیس و باب خیلي مهم است که از صحت و اعبنابراين برابنابراين برا  خواهد در ارتباطات آنان اخالل ايجاد کندخواهد در ارتباطات آنان اخالل ايجاد کند  فرد بدخواهي به نام ايو ميفرد بدخواهي به نام ايو ميضمنا ضمنا 

  ..هاي دريافت شده اطمینان حاصل کنندهاي دريافت شده اطمینان حاصل کنند  گواهي ديجیتال روي پیامگواهي ديجیتال روي پیام

 

  شخصیت های نمايششخصیت های نمايش

ايو ايو . . کنندکنند  هايي را بین يکديگر مبادله ميهايي را بین يکديگر مبادله مي  اند و به صورت روزمره پیاماند و به صورت روزمره پیام  زيرساخت کلید عمومي ثبت نام کردهزيرساخت کلید عمومي ثبت نام کردهدوستان ما آلیس و باب در يک سیستم دوستان ما آلیس و باب در يک سیستم 

راه اندازي راه اندازي   ((CCAA))چارلي يک مرکز صدور گواهي ديجیتال چارلي يک مرکز صدور گواهي ديجیتال . . کند تا در ارتباط آنها اخالل ايجاد نمايدکند تا در ارتباط آنها اخالل ايجاد نمايد  یل اهداف شرورانه خود هر کاري ميیل اهداف شرورانه خود هر کاري ميللبه دبه د

  ..کرده است و او کسي است که گواهي ديجیتال براي آلیس و باب صادر نموده استکرده است و او کسي است که گواهي ديجیتال براي آلیس و باب صادر نموده است

 

 



  

 .توکل بر خداوند، مايه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است(: ع)امام علي
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  می شودمی شود  ماجرا آغازماجرا آغاز

 

 

ي امضا شده از طرف باب دريافت ي امضا شده از طرف باب دريافت روزي آلیس يک پیام  ديجیتالروزي آلیس يک پیام  ديجیتال

ل منتسب به باب را نیز ل منتسب به باب را نیز همراه پیام يک گواهي ديجیتاهمراه پیام يک گواهي ديجیتا. . کندکند  ميمي

او به راحتي او به راحتي   ..که توسط چارلي صادر شده استکه توسط چارلي صادر شده است  کندکند  دريافت ميدريافت مي

گواهي گواهي تواند امضاي ديجیتال روي پیام را چک کند زيرا تواند امضاي ديجیتال روي پیام را چک کند زيرا   ميمي

  ..ديجیتال حاوي کلید عمومي باب استديجیتال حاوي کلید عمومي باب است

شود شود   عمومي باب باز شد آنگاه معلوم ميعمومي باب باز شد آنگاه معلوم مييعني اگر پیام با کلید يعني اگر پیام با کلید ) ) 

اطمینان از صحت اطمینان از صحت   --که با کلید خصوصي وي امضا شده استکه با کلید خصوصي وي امضا شده است

  ((فرستندهفرستنده

ولي آلیس چگونه مطمئن شود که گواهي ديجیتال همراه پیام ولي آلیس چگونه مطمئن شود که گواهي ديجیتال همراه پیام 

دعا دارد دعا دارد واقعا توسط چارلي صادر شده است؟ گواهي ديجیتال اواقعا توسط چارلي صادر شده است؟ گواهي ديجیتال ا

تواند تواند   لق به باب است ولي آلیس چگونه ميلق به باب است ولي آلیس چگونه ميکه پیام واقعا متعکه پیام واقعا متع

  بفهمد که به گواهي ديجیتال اطمینان کند يا نه؟بفهمد که به گواهي ديجیتال اطمینان کند يا نه؟

کند فهرستي از کند فهرستي از   آلیس با آن پیامها را دريافت ميآلیس با آن پیامها را دريافت مي  نرم افزاري کهنرم افزاري که

کلید کلید و و   ((CCAAss))مراکز مشهور و معتبر صدور گواهي ديجیتال مراکز مشهور و معتبر صدور گواهي ديجیتال 

  TTrruusstt))نگرهاي اعتماد نگرهاي اعتماد عمومي آنها را دارد که به اين فهرست لعمومي آنها را دارد که به اين فهرست ل

AAnncchhoorrss))  شود  هر گواهي ديجیتالي که توسط اين شود  هر گواهي ديجیتالي که توسط اين   گفته  ميگفته  مي

لنگرهاي اعتماد صادر و به شکل ديجیتال امضا شود قابل اعتماد لنگرهاي اعتماد صادر و به شکل ديجیتال امضا شود قابل اعتماد 

  ..استاست

 

هاي ديجیتال بايد توسط مرکز صادر کننده آن به شکل هاي ديجیتال بايد توسط مرکز صادر کننده آن به شکل   گواهيگواهي) ) 

ديجیتال امضا شوند بنابرين هر گاه با کلید عمومي لنگرهاي اعتماد ديجیتال امضا شوند بنابرين هر گاه با کلید عمومي لنگرهاي اعتماد 

بتوان صحت امضاي يک گواهي را بتوان صحت امضاي يک گواهي را که در نرم افزارها موجود است که در نرم افزارها موجود است 

تايید کرد به اين معني است که گواهي ديجیتال مزبور توسط کلید تايید کرد به اين معني است که گواهي ديجیتال مزبور توسط کلید 

  ((خصوصي آن لنگر اعتماد امضا شده است بنابرين قابل اعتماد استخصوصي آن لنگر اعتماد امضا شده است بنابرين قابل اعتماد است

مرکز صدور گواهي چارلي کوچک و محلي است بنابراين در فهرست مرکز صدور گواهي چارلي کوچک و محلي است بنابراين در فهرست 

تعارف وجود تعارف وجود مراکز قابل اعتماد که در اکثر نرم افزارهاي پرکاربرد و ممراکز قابل اعتماد که در اکثر نرم افزارهاي پرکاربرد و م

دارند قرار ندارد پس آلیس چگونه به گواهي همراه پیام باب اعتماد دارند قرار ندارد پس آلیس چگونه به گواهي همراه پیام باب اعتماد 

  کند؟کند؟

هاي هاي   براي اثبات صحت گواهيبراي اثبات صحت گواهي( ( ور گواهي ور گواهي صاحب مرکز صدصاحب مرکز صد))چارلي چارلي 

ثبت کرده است ثبت کرده است ، خود را در يک مرکز صدور گواهي بزرگتري ، خود را در يک مرکز صدور گواهي بزرگتري صادرهصادره

اعتماد قرار اعتماد قرار تواند در فهرست لنگرهاي قابل تواند در فهرست لنگرهاي قابل   اين مرکز بزرگتر مياين مرکز بزرگتر مي

اگر مرکزي که چارلي را ثبت کرده است در اگر مرکزي که چارلي را ثبت کرده است در . . اشد يا نباشداشد يا نباشدداشته بداشته ب

فهرست مراکز قابل اعتماد نباشد اين مرکز دوم هم بايد خود را در فهرست مراکز قابل اعتماد نباشد اين مرکز دوم هم بايد خود را در 

يک مرکز صدور گواهي بزرگتر ديگر ثبت کرده باشد و به اين ترتیب يک مرکز صدور گواهي بزرگتر ديگر ثبت کرده باشد و به اين ترتیب 

اين زنجیر اعتماد تا رسیدن به يکي از مراکز قابل اعتماد اصلي اين زنجیر اعتماد تا رسیدن به يکي از مراکز قابل اعتماد اصلي 

  ..يابديابد  هاي پرکاربرد و متعارف ادامه ميهاي پرکاربرد و متعارف ادامه مي  موجود در فهرست نرم افزارموجود در فهرست نرم افزار
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 .هرکه با خانواده خود خوش رفتار است، عمرش بسيار خواهد بود(: ع)امام صادق

 

  ((PPaatthh  VVaalliiddaattiioonn))  به فرايند کنترل زنجیر اعتماد براي يک گواهي ديجیتال ارزيابي مسیربه فرايند کنترل زنجیر اعتماد براي يک گواهي ديجیتال ارزيابي مسیر

  ..شودشود  گفته ميگفته مي

  AAuutthhoorriittyy))  مرکزمرکز  گواهي ديجیتال باب حاوي يک قسمت الحاقي با عنوان دسترسي به اطالعاتگواهي ديجیتال باب حاوي يک قسمت الحاقي با عنوان دسترسي به اطالعات  

IInnffoorrmmaattiioonn  AAcccceessss--AAIIAA))  مرکز صادر کننده گواهي مرکز صادر کننده گواهي که روش دستیابي به اطالعات که روش دستیابي به اطالعات   ..استاست

داراي فیلدي است که به داراي فیلدي است که به   ((AAIIAA))کند مهمتر اين که اين قسمت الحاقي  کند مهمتر اين که اين قسمت الحاقي    ديجیتال را مشخص ميديجیتال را مشخص مي

صدور چگونه صدور چگونه   کند که کپي گواهي مرکزکند که کپي گواهي مرکز  اين قسمت مشخص مياين قسمت مشخص مي  ..شودشود  گفته ميگفته مي  ccaaIIssssuueerrssآن آن 

اشاره اشاره مزبور در مخزن گواهي ها مزبور در مخزن گواهي ها پیوندي است که به گواهي پیوندي است که به گواهي   دريافت گردد و عموما به صورتدريافت گردد و عموما به صورت

  ..کندکند  ميمي

  نرم افزار آلیس به صورت خودکار اين پیوندها را تا زمان رسیدن به يک مرکز لنگر قابل اعتمادنرم افزار آلیس به صورت خودکار اين پیوندها را تا زمان رسیدن به يک مرکز لنگر قابل اعتماد

  ..کندکند  ال ميال ميدنبدنب

کند که يکي توسط خود وي امضا کند که يکي توسط خود وي امضا   دو گواهي براي چارلي پیدا ميدو گواهي براي چارلي پیدا مي  در حقیقت نرم افزار آلیس ابتدادر حقیقت نرم افزار آلیس ابتدا

مرکز صدور بزرگتري بصورت مرکز صدور بزرگتري بصورت دهد که توسط يک دهد که توسط يک   و ديگري نشان ميو ديگري نشان مي  ((sseellff--ssiiggnneedd))شده است  شده است  

  ((CCrroossss--CCeerrttiiffiieedd))    ..دو طرفه تايید شده استدو طرفه تايید شده است

  

  

 

 

 

 

SSeellff--SSiiggnneedd                             CCrroossss--CCeerrttiiffiieedd 

از قبل از قبل . . بیند که هیچکدام لنگر اعتماد نیستندبیند که هیچکدام لنگر اعتماد نیستند  کند و ميکند و مي  نگاه مينگاه مي  ((BBIIGGGGEERR  CCAA))چارليچارلي  سپس نرم افزار آلیس به صادر کننده گواهي برايسپس نرم افزار آلیس به صادر کننده گواهي براي

. . را هم به عنوان لنگر اعتماد در لیست خود نداردرا هم به عنوان لنگر اعتماد در لیست خود ندارد  BBIIGGGGEERR  CCAAچارلي لنگر اعتماد نیست ولي نرم افزار آلیس مرکزي به نام چارلي لنگر اعتماد نیست ولي نرم افزار آلیس مرکزي به نام دانیم که دانیم که   ميمي

کند بنابراين نرم افزار آلیس اين کند بنابراين نرم افزار آلیس اين   اشاره مياشاره مي  BBIIGGGGEERR  CCAAواهي براي  مرکز واهي براي  مرکز به صادر کننده گبه صادر کننده گ    در گواهي دو طرفه چارليدر گواهي دو طرفه چارلي  AAIIAAقسمت الحاقي قسمت الحاقي 

کند که يکي توسط کند که يکي توسط   پیدا ميپیدا مي  BBIIGGGGEERR  CCAAمجددا نرم افزار آلیس دو گواهي براي مرکز مجددا نرم افزار آلیس دو گواهي براي مرکز . . کندکند  ميمي  پیوند را دنبال کرده و گواهي آن را دانلود پیوند را دنبال کرده و گواهي آن را دانلود 

مرکز بسیار بزرگتر ديگري تايید شده است که در فهرست مرکز بسیار بزرگتر ديگري تايید شده است که در فهرست توسط توسط   BBIIGGGGEERR  CCAAدهد که مرکز دهد که مرکز   خود اين مرکز امضا شده و ديگري نشان ميخود اين مرکز امضا شده و ديگري نشان مي

  ..لنگر قابل اعتماد در نرم افزار آلیس قرار داردلنگر قابل اعتماد در نرم افزار آلیس قرار دارد
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 .اگر دوست دارى که خداوند عمرت را زياد کند، پدر و مادرت را شاد کن(: ع)امام صادق       

 

 

دهد که گواهي باب قابل دهد که گواهي باب قابل   نشان مينشان مي  اين به صورت غیر مستقیماين به صورت غیر مستقیم

و پیامي که آلیس دريافت کرده است واقعا از طرف و پیامي که آلیس دريافت کرده است واقعا از طرف . . اعتماد استاعتماد است

هاي موجود هنگام ارزيابي هاي موجود هنگام ارزيابي   که تمامي گواهيکه تمامي گواهياين فرض اين فرض ب است با ب است با بابا

افزار افزار   نرمنرم))نیستند نیستند   ، باطل شده يا غیر معتبر، باطل شده يا غیر معتبرتاريخ گذشتهتاريخ گذشتهمسیر مسیر 

را براي هر گواهي را براي هر گواهي   ((CCRRLL))هاي باطل شده هاي باطل شده   همچنین لیست گواهيهمچنین لیست گواهي

  ((کندکند  ميميکنترل کنترل 

گیري براي اعتماد يا عدم اعتماد را از آلیس گیري براي اعتماد يا عدم اعتماد را از آلیس   اين فرايند تصمیماين فرايند تصمیم

اعتماد که با اعتماد که با لنگرهاي قابل لنگرهاي قابل   گرفته و به سیستمي با طراحي خوب وگرفته و به سیستمي با طراحي خوب و

  ..سپاردسپارد  شوند ميشوند مي  شدت و دقت کنترل ميشدت و دقت کنترل مي

  نقشه بزرگنقشه بزرگ

تواند براي اخالل در ارتباط باب و آلیس به اين تواند براي اخالل در ارتباط باب و آلیس به اين   ايو چگونه ميايو چگونه مي

سیستم حمله کند؟ او ممکن است تالش کند تا يک گواهي جعلي سیستم حمله کند؟ او ممکن است تالش کند تا يک گواهي جعلي 

    ..بسازدبسازد

کند کند   کند و وانمود ميکند و وانمود مي  ايو گواهي جعلي خودش را با نام باب تولید ميايو گواهي جعلي خودش را با نام باب تولید مي

کند و کند و   لي صادر شده است و آن را امضا ميلي صادر شده است و آن را امضا مياين گواهي توسط چاراين گواهي توسط چار  کهکه

  ..کندکند  با عنوان باب استفاده ميبا عنوان باب استفاده مياز آن براي فرستاد پیام به آلیس و از آن براي فرستاد پیام به آلیس و 

له به وي اعالم له به وي اعالم کند و نرم افزارش بالفاصکند و نرم افزارش بالفاص  آلیس پیام را دريافت ميآلیس پیام را دريافت مي

براي براي     AAIIAAقسمت الحاقيقسمت الحاقي. . تواند گواهي را تايید کندتواند گواهي را تايید کند  کند که نميکند که نمي  ميمي

است زيرا هیچ مرکز گواهي وجود ندارد که اين است زيرا هیچ مرکز گواهي وجود ندارد که اين گواهي فوق خالي گواهي فوق خالي 

  ..گواهي جعلي به آن اشاره کندگواهي جعلي به آن اشاره کند

گواهي جعل شده توسط خود ايو امضا شده است و ايو يکي از گواهي جعل شده توسط خود ايو امضا شده است و ايو يکي از 

مراکز لنگرهاي قابل اعتماد نیست بنابراين دلیلي ندارد که آلیس مراکز لنگرهاي قابل اعتماد نیست بنابراين دلیلي ندارد که آلیس 

  ..به اين پیام اعتماد کندبه اين پیام اعتماد کند

به به   AAIIAAايو حتي ممکن است در گواهي جعلي خود در قسمت ايو حتي ممکن است در گواهي جعلي خود در قسمت 

مرکز صدور گواهي چارلي اشاره کند ولي او به کلید خصوص مرکز صدور گواهي چارلي اشاره کند ولي او به کلید خصوص 

چارلي دسترسي ندارد که بتواند با آن گواهي خود را امضا کند چارلي دسترسي ندارد که بتواند با آن گواهي خود را امضا کند 

  ..پذيردپذيرد  ييبنابراين نرم افزار آلیس باز هم اين پیام را نمبنابراين نرم افزار آلیس باز هم اين پیام را نم

تنها راه ايو براي نفوذ و فريب دادن سیستم ارزيابي مسیر اين تنها راه ايو براي نفوذ و فريب دادن سیستم ارزيابي مسیر اين 

صدور گواهي چارلي يک گواهي صدور گواهي چارلي يک گواهي است که وي بتواند واقعا از مرکز است که وي بتواند واقعا از مرکز 

با نام باب خريداري کند اما براي اين کار بايد شخصا چارلي را با نام باب خريداري کند اما براي اين کار بايد شخصا چارلي را 

مالقات کند و او را متقاعد کند و بتواند خود را با عنوان باب جعل مالقات کند و او را متقاعد کند و بتواند خود را با عنوان باب جعل 

  .  .  که اين کار ممکن نخواهد بودکه اين کار ممکن نخواهد بود. . کرده و جا بزندکرده و جا بزند

 

 

  مهدي زنده ناممهدي زنده نام: : تهيه کنندهتهيه کننده
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 .دهد آنهاست، اما به حالشان سودي نمي جهلشان آنها را کشته در حالي که علمشان باچه بسيارند دانشمنداني که (: ع)امام علي 
 

 بازديد وزير محترم ارتباطات و فناوري اطالعات از سازمان ثبت احوال کشور

فناوري فناوري جناب آقاي دکتر تقي پور، وزير محترم ارتباطات و جناب آقاي دکتر تقي پور، وزير محترم ارتباطات و 

اطالعات و هیات همراه از سازمان ثبت احوال کشور بازديد اطالعات و هیات همراه از سازمان ثبت احوال کشور بازديد 

ايشان پس از بازديد از سايت پايگاه اطالعات جمعیت ايشان پس از بازديد از سايت پايگاه اطالعات جمعیت   ..نمودندنمودند

احوال، احوال،   هاي اطالعاتي و مخابراتي سازمان ثبتهاي اطالعاتي و مخابراتي سازمان ثبت  کشور و زيرساختکشور و زيرساخت

طي نشستي با رئیس، معاونین و مشاوران سازمان در جريان طي نشستي با رئیس، معاونین و مشاوران سازمان در جريان 

ند ملي قرار گرفته و با ند ملي قرار گرفته و با هاي پیشرفت طرح کارت هوشمهاي پیشرفت طرح کارت هوشم  برنامهبرنامه

  ..مسئولین ذيربط تبادل نظر کردندمسئولین ذيربط تبادل نظر کردند

و پس از خوش آمدگويي جناب آقاي دکتر و پس از خوش آمدگويي جناب آقاي دکتر   در ابتداي اين جلسه در ابتداي اين جلسه 

ناظمي رياست محترم سازمان ثبت احوال، به معرفي سازمان ثبت ناظمي رياست محترم سازمان ثبت احوال، به معرفي سازمان ثبت 

احوال کشور پرداخته شد، سپس جناب آقاي طريقت، مجري طرح احوال کشور پرداخته شد، سپس جناب آقاي طريقت، مجري طرح 

تشريح اين طرح تشريح اين طرح کارت هوشمند ملي، با ارائه گزارشي، ضمن کارت هوشمند ملي، با ارائه گزارشي، ضمن 

هاي تشکیل دهنده آن، اقدامات انجام شده، هاي تشکیل دهنده آن، اقدامات انجام شده،   بزرگ ملي و سامانهبزرگ ملي و سامانه

هاي آتي آن را هاي آتي آن را   هاي و برنامههاي و برنامه  یشرفت طرح و فعالیتیشرفت طرح و فعالیتوضعیت کلي پوضعیت کلي پ

به اطالع رساندند در ادامه جلسه وزير محترم ارتباطات و فناوري به اطالع رساندند در ادامه جلسه وزير محترم ارتباطات و فناوري 

هاي انجام شده با تشريح هاي انجام شده با تشريح   اطالعات ضمن قدرداني از فعالیتاطالعات ضمن قدرداني از فعالیت

سازمان ثبت احوال در ارائه خدمات دولتي و سازمان ثبت احوال در ارائه خدمات دولتي و جايگاه و اهمیت جايگاه و اهمیت 

عمومي فرمودند سازمان ثبت احوال در واقع زيرساخت عمومي فرمودند سازمان ثبت احوال در واقع زيرساخت 

هاست زيرا بدون احراز هويت امکان ارائه خدمات هاست زيرا بدون احراز هويت امکان ارائه خدمات   زيرساختزيرساخت

  ..الکترونیک ممکن نخواهد بودالکترونیک ممکن نخواهد بود

ها و ها و   ايشان فرمودند موضوع کارت هوشمند ملي يکي از فوريتايشان فرمودند موضوع کارت هوشمند ملي يکي از فوريت

ام اين طرح تا پايان ام اين طرح تا پايان هاي اصلي دولت است و اگر چه انجهاي اصلي دولت است و اگر چه انج  الويتالويت

  ..پیش بیني شده است ولي کار بايد سرعت پیدا کندپیش بیني شده است ولي کار بايد سرعت پیدا کند  برنامهبرنامه

  

چرا که بسیاري از خدمات بايد با استفاده از اين ابزار مهم و امن انجام چرا که بسیاري از خدمات بايد با استفاده از اين ابزار مهم و امن انجام 

گیرد، ايشان افزودند بحث امنیت، حريم خصوصي و هويت در فضاي گیرد، ايشان افزودند بحث امنیت، حريم خصوصي و هويت در فضاي 

هوشمند هوشمند   مجازي براي کشور اهمیت بسیار بااليي دارد و طرح کارتمجازي براي کشور اهمیت بسیار بااليي دارد و طرح کارت

تواند نقش موثري در تقويت امنیت، تواند نقش موثري در تقويت امنیت،   ملي به عنوان يک زيرساخت ميملي به عنوان يک زيرساخت مي

جناب آقاي جناب آقاي   ..ک ايفا نمايدک ايفا نمايداطمینان و اعتماد در فضاي الکترونیاطمینان و اعتماد در فضاي الکترونی

ه اطالع اصلي يعني شماره ملي، ه اطالع اصلي يعني شماره ملي، اضافه نمودند، ساضافه نمودند، س  پور پور   دکترتقيدکترتقي

هاي مکاني نیازهاي اصلي کشور است که بايد به هاي مکاني نیازهاي اصلي کشور است که بايد به   پستي و دادهپستي و دادهکدکد

کز و قابل اتکا در قالب يک پلتفرم اصلي ايجاد کز و قابل اتکا در قالب يک پلتفرم اصلي ايجاد صورت يکپارچه، متمرصورت يکپارچه، متمر

ايشان با اشاره به پیشرو ايشان با اشاره به پیشرو   در پايان در پايان . . و به صورت به روز نگهداري شودو به صورت به روز نگهداري شود

بودن سازمان ثبت احوال کشور در حوزه فناوري اطالعات آن را بودن سازمان ثبت احوال کشور در حوزه فناوري اطالعات آن را 

مردند و براي رياست سازمان و مردند و براي رياست سازمان و افتخاري براي کشور و نظام برشافتخاري براي کشور و نظام برش

و ابراز امیدواري کردند با و ابراز امیدواري کردند با   اندرکاران طرح آرزوي توفیق نمودنداندرکاران طرح آرزوي توفیق نمودند  دستدست

هاي اجرايي در آينده نزديک اين طرح زيربنايي هاي اجرايي در آينده نزديک اين طرح زيربنايي   ي دستگاهي دستگاه  کمک همهکمک همه

کلیه کلیه   وو  د وزارت ارتباطات فناوري اطالعاتد وزارت ارتباطات فناوري اطالعاتمحقق شود و فرمودنمحقق شود و فرمودن

هاي هاي   ي زمینهي زمینه  و پست براي کمک و همکاري در همهو پست براي کمک و همکاري در همه  هاي آنهاي آن  سازمانسازمان

  ..دارنددارند  طرح کارت هوشمند ملي آمادگي کاملطرح کارت هوشمند ملي آمادگي کامل
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:ترنت بخوانندکاربران اين   

 راهکار پليس فتا براي امنيت ايميل

 

فضاي تولید و تبادل اطالعات ناجا در گزارشي اعالم معاونت اجتماعي پلیس 

کرد که امروزه بسیاري از کاربران اينترنت براي انجام کارهاي روزمره خود 

کارهاي اداري و حتي ارسال کارت تبريک  پرسي، انجام بمانند تجارت، احوال

 شود که کاربران غافل ديده مي ياما گاه. کنند الکترونیک استفاده مي  از پست

از اين هستند که ممکن است کارهاي آنها ناامن باشد به همین علت به 

 :شود در هنگام ارسال ايمیل موارد ذيل را در نظر بگیرند کاربران توصیه مي

 حساب . الکترونیک براي هرفردي الزامي است داشتن حداقل سه پست

تواند براي انجام کارهاي اداري و گفتگوهاي شما  کاري شما تنها مي

شد، پست دوم شما براي امور شخصي و پست سوم هم براي امور با

ها و غیره از  البته همیشه بايد براي عضويت در خبرنامه. متفرقه است

اي را از طريق آن  ضمناً پست سوم را که هر نامهوپست سوم استفاده کرد 

کنید را هر شش ماه يکبار حداقل بايد تعويض کنید چون بعد  دريافت مي

ها مورد  نويس که از اين پست استفاده کرديد توسط هرزنامهاز مدتي 

 .گیرد هجوم قرار مي

 بعد از مدتي  .الکترونیک خود را پکسازي کنید  هرچند وقت يکبار پست

شويد و آنها  پست شما پر از هرزنامه شود، شما در يک خبرنامه عضو مي

افتد تعداد زيادي نامه  براي شما پست قرار مي دهند، وقتي اين اتفاق مي

شود و شما بايد هر روز از  شما ارسال مي پست الکترونیکيبا پیوست به 

کنید و براي جلوگیري هاي خود را جستجو میان تعداد زيادي هرزنامه، نامه

الکترونیک خود را  از اين مشکل شما بايد هرچند وقت يکبار پست

 .پکسازي کنید

 پس از sign out ايمیل خود حتما مرورگر را چک کنید 

هاي الکترونیک اين قابلیت را دارند که بعد از خروج از  زيرا بعضي از پست

دهند، اين موضوع  مي را نمايش( البته نه رمزعبورتان)آن نام کاربري شما 

 .کند خطر کشف رمز پست الکترونیک شما توسط اخاللگران را بیشتر مي

 

کنید حذف تاريخچه و رمز  اگر شما از يک رايانه عمومي استفاده مي

اند، از موارد بسیار مهم براي حفظ  هايي که ذخیره شده عبور و داده

هايي را که  مرورگرها سايتالکترونیک است چراکه بیشتر  امنیت پست

کنند و رمز عبورها و اطالعات  ايد در خود ذخیره مي مشاهده کرده

ايد در خود نگه  شخصي شما را که براي پرکردن يک فرم وارد کرده

دارند تا بعدها اگر بخواهید فرم مشابهي را پر کنید به شما کمک  مي

گر  ستفادها کنند، در صورتي که اگر اين اطالعات به دست يک سوء

تواند اطالعات پست الکترونیک و اطالعات بانکي شما را  بیفتد مي

استفاده کند بخاطر اهمیت اين مسأله مهم است   بدزدد و از آنها سوء

کردن حافظه مرورگر را در  کاربران تازه کار اينترنت روش پاک

يکي ديگر  .هاي عمومي بدانند تا از لو رفتن آن جلوگیري شود رايانه

نکات قابل توجه استفاده از پست الکترونیک غیرايمن براي ارسال و از 

هاي بزرگ و بخصوص تجاري هزينه  شرکت. دريافت اطالعات است

اي و پست الکترونیک خود  هاي رايانه زيادي را براي ايمن بودن شبکه

دقت از کنار اين  کنند اما با اين وجود برخي از کارمندان بي پرداخت مي

الکترونیک   به سادگي عبور کرده و از حساب پستنکته بسیار 

شخصي خود براي انجام کارهاي تجاري و ارسال اطالعات محرمانه 

کنند، مطمئناً با اين کار امنیت شرکت و کار خود را با  استفاده مي

 .دهند ارسال اطالعات مهم از دست مي
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