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 مروري بر هويت ديجيتال

 چيست؟ (PKI)زيرساخت کليد عمومي 

 

 

هايي اشاره دارد که از کلید  زيرساخت کلید عمومي به سیستم

ديجیتال براي اطمینان از امنیت سیستم و عمومي و هويت 

براي مثال يک . نمايد ايید هويت کاربران آن استفاده ميت

کنترل شرکت ممکن است از زيرساخت کلید عمومي براي 

هاي شبکه شرکت دسترسي هويت کساني که به کامپیوتر

ها و  دارند استفاده نمايد در اينده ممکن است شرکت

ي به کلید عمومي براي کنترل دسترسها از زيرساخت  سازمان

ها تا تدارکات کاالها استفاده  همه چیز از ورود به ساختمان

 .نمايند

ها اجازه  ها و سازمان ساخت کلید عمومي به افراد و شرکتزير

 دهد که کسب و کارشان را خصوصي اداره نمايند مي

توانند بدون نگراني از شنود آن توسط رقباي  کارکنان مي

همچنین . ايمیل امن در اينترنت ارسال نمايندتجاري 

هاي خصوص ايجاد نموده و اطالعات را  توانند وب سايت مي

 .نمايند لفقط به مشتريان شناخته شده ارسا

زيرساخت کلید عمومي بر اساس سیستمي از اعتماد بنا نهاده 

متقابال به ( افراد و کامپیوترها) شده است که در آن دو طرف

دور گواهي براي بررسي و تايید هويت هر دو يک مرکز ص

ها و  براي مثال اغلب مردم و سازمان. کنند اعتماد مي

ها به اعتبار شناسنامه و کارت ملي اعتماد دارند و اين  شرکت

يک . کند ست که دولت اين اسناد را صادر ميبه دلیل روشي ا

هويت فقط در دانشگاه  کارت دانشجويي نوعا براي اثبات

در خصوص هويت  اين قضیه. ي آن کاربرد دارد کنندهصادر 

 . کند ديجیتال هم صدق مي

 

 .هرکه در قبال خوبى مردم تشکر نکند، از خداوند عزّ و جلّ هم تشکّر نکرده است(: ع)امام رضا

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Public-Key-Infrastructure.svg
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 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

مثال بانکداري )با زيرساخت کلید عمومي هر دو طرف تراکنش 

کنند  توافق مي( اينترنتي و مشتريانش يا شرکت و کارکنانش

ل اعتماد که به مرکز صدور گواهي صادر کننده هويت ديجیتا

عموما هم نرم افزارهاي کاربردي که از هويت ديجیتال . کنند

اعتماد به مرکز کارهايي براي  و ساز ندکن شما استفاده مي

براي مثال يک مرورگر اينترنت داراي . صدور گواهي دارند

هنگامي که . راکز صدور گواهي مورد اعتماد استفهرستي از م

مثال از يک )شود  يبه يک مرورگر هويت ديجیتالي ارايه م

خواهد يک تجارت الکترونیکي انجام  فروشگاه اينترنتي که مي

گردد  به دنبال صادر کننده اين هويت ميدر ابتدا مرورگر ( دهد

اگر صادر کنند در فهرست مورد اعتماد باشد مرورگر هويت 

ديجیتال را پذيرفته و صفحات وبسايت را به شما نشان 

و اگر صادر کننده هويت ديجیتال در فهرست مورد . دهد مي

دهد و از  يک پیام هشدار براي شما نمايش مياعتماد نباشد 

پرسید آيا به اين صادرکننده جديد اعتماد داريد؟ معموال  شما مي

دهند که به طور دايمي با  مرورگرها به شما اين امکان را مي

موقت به يک صادر کننده هويت ديجیتال اعتماد کنید با اصال 

نید که به کدام عیین کاعتماد نکنید به عنوان کاربر شما بايد ت

ي هويت اعتماد داريد ولي مديريت اين اعتماد  صادر کننده

در اين مثال توسط )شود  توسط نرم افزار کاربردي انجام مي

 (مرورگر وب

 

با کارت هوشمند  انجام رمزنگاري يا امضاي ديجيتالي

 Word, acrobatهاي پرکاربرد مثل  ملي توسط برنامه

کنند  کاناتي اين نرم افزارها ارايه ميبه راحتي و با ام

اگر کارت هوشمند به امکانپذير است به اين نحو که 

عنوان محل ذخيره شدن هويت ديجيتال و کليد 

طور خودکار  صوصي در آن برنامه انتخاب شود بهخ

رمز عبور هويت ديجيتال اخذ و رمزنگاري يا امضاي 

 .ديجيتال توسط نرم افزار انجام خواهد شد

ها و نرم افزاهاي عمومي و پرکاربرد  براي اينکه برنامه

ديجيتال کارت هوشمند ملي اعتماد بتوانند به هويت 

کنند بايد مراکز صدور گواهي سازمان ثبت احوال به 

ها تعريف و  مراکز قابل اعتماد در اين برنامهعنوان 

هاي مربوطه  ي انجام آن و فايل اضافه شود که نحوه

از طريق وبگاه سازمان ثبت احوال و کارت هوشمند 

طالع رساني خدمات الکترونيکي املي و يا درگاه ملي 

 .شود مي

 

نيست مگر آن که نعمتى از خداوند، آن را در ميان گرفته  هيچ گرفتارى و باليى (: ع ) امام حسن عسگري

 .است
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 یکيالکترون هوشمندي ها کارت از استفاده دريی اروپا عضو اتحاديه  يکشورهاجمعبندي 

 .بپرهـيز از سـتم بر کسى که غير از خدا ياورى در مقابل تو ندارد! فرزندم(: ع)امام حسين 

 

 هاي فني وضعيت کارت شناسايي ملي از نظر ويژگي. 1جدول 

 

 
 هاي فني وضعيت کارت شناسايي ملي از نظر ويژگي .9جدول 
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 .همنشين و دوست، همانند وصله در لباس است، پس آن را همشکل برگزين: امام على

 

 در يمل يکیالکترون کارت از استفاده رسد مي نظر به

 نداشته يریگ چشم رشد ،اروپا ي هياتحاد عضو يکشورها

 1121 سال ي برنامه اساس بر کشورها، نيا اکثر اما. است

 دور چندان نه يا ندهيآ در يستمیس نیچن اجراي يبرا

 از کشور 7 تنها. دارند يزير برنامه قصد اي و کرده يزير برنامه

 يمل کارت امکانات از اکنون هم شده مطالعه يکشورها

 بستر گسترش حال در و کنند يم استفاده يکیالکترون

 .هستند آن يکاربرد

 

 رانيا در يکيالکترون يمل کارت يابيارز

هاي  بخش از حاصل نتايج بندي جمع به بخش، نيادر 

 شناسايي کارت قيطر از الکترونیک دولت خدمات گوناگون

 ماتريس قالب در ديگر سوي از بررسي و الکترونیکي

SWOT دشو مي ارائه رانيا يبرا. 

 به بايد ايران الکترونیک دولتهاي  تالش که است بديهي

 معطوفها  فرصت از تر تمام هرچه استفاده وها  قوت ي توسعه

و  شده حساباي  برنامه با رود مي انتظار که اين ضمن د،شو

 خواننده نظر از گزارش اين در چه آن اساس بر منسجم،

 وضعیت ارزيابي ضمن و شده برطرف ضعف نقاط گذشت،

 و الکترونیک دولت کارگیري هب يها رويه نظر از ايران

 حوزه، اين در ناموفق و موفق کشورهاي تجارب از استفاده

 مطلوبي ونح به و بگیرند قرار توجه مورد خوبي به تهديدات

 .شود برخورد ها آن با

 

 

 ي حوزه در خدمات ي ارائه و سازي فرهنگ که اين به توجه با

 شناسايي کارت کارگیري به اساس و پايه الکترونیک، دولت

 چندان نهاي  آينده در رود مي انتظار است، الکترونیکي ملي

 دولت اهداف تر تمام چه هر تحقق و توسعه راستاي در دور،

 صدور طريق از خدمات اين ي ارائه ايران، در الکترونیک

 شاهد و بگیرد بیشتري رونق الکترونیکي ملي کارت

 و المللي بینهاي  عرصه در حضور و ايران بیشتر شکوفايي

 .باشیم جهاني

 کارت طريق از الکترونیک دولت خدمات استراتژيک ارزيابي

 .شده است انیبزير  جدول در ايران در ملي هوشمند
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 ارزيابي استراتژيک خدمات دولت الکترونيک از طريق کارت هوشمند ملي در ايران .6جدول 

 

 .شود رها کند محبوب مردم مي را حسادت که هر(: ع)امام علي
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 .نشناسد از ما نيستنکند و حق بزرگان ما را  مهرباني ما کودکان به که هر(: ص)پيامبر اکرم

 



 
 

 .بهترين برادر تو کسى است که خطايت را فراموش کند و احسان تو را به خود، به ياد آورد(: ع)امام حسن عسگري 
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 نتايج به عنايت با و شد انجام گزارش اين در که هايي بررسي با

 براي استفاده قابلهاي  يژاسترات مشابه،هاي  پژوهش از حاصل

 زير اهداف از تبعیت صورت به هوشمند، ملي کارت اهداف تحقق

 :شود مي پیشنهاد

 در کاارت  خاود  و ملاي  شناساايي  کاارت  ي سامانه از استفاده .22

 کردن هدفمند و اجتماعي مینأت و رفاهي خدمات سازماندهي

 ها يارانه

 صارفا   سال 21 باالي ايرانیان شناسايي هويت کردن منحصر .21

 ملي شناسايي کارت وسیله به

هااي   سااختار  وهاا   فرآيناد  مجادد  مهندساي  و جايگاه يارتقا .29

 احوال ثبت مانند هويتي امور با مرتبط

 و ملاي  شناساايي  کارت امنیتي کارکردهاي انتشار از ممانعت .21

 کارت تسهیالتي ابعاد براي تبلیغ

 حفااتتي  ضاريب  افزايش و امنیتي -فني خطرپذيري کاهش .21

 ملي شناسايي کارت فرآيندهاي ي کلیه

 کاارت  دارنادگان  باه  ملماوس هاي  مزيت و تسهیالت ي ارائه .21

 ملي شناسايي

 بیناي ضامانت   پایش  و افراد نشاني تغییر اعالم مکانیزم ايجاد .27

 آن براي اجرايي

هااي   گیاري  تصامیم  براي سازماني فراهاي  هماهنگي تقويت .21

 شوراي يک ايجاد مانند) ملي شناسايي کارت مورد در اساسي

 (جمهور رئیس رياست به عالي

 باه  کاارت  خاود  و ملاي  شناساايي  کارت ي سامانه از استفاده .23

 انتخابات برگزاري بهبود منظور

 

 

 

 اطالعاات  باه  کشور مختلف سطوح درها  ريزي برنامه اتکاي .2

 نفوس سرشماري از کشور کردن نیاز بي و هويتي

 کااارت مااورد در مسااتمر رساااني اطااال  و آگاااهي افاازايش .1

 کنتارل ) بارداران  بهاره  و ماردم  ساط   دو در ملي شناسايي

 (کنندگان

 زيار  کلیاد  ياک  ايجااد  باراي  ملاي  ي شماره دادن قرار مبنا .9

 خادمات  نیااز  پایش  عناوان  باه  ،(PKI) همگااني  ساخت

 الکترونیکي

 و ايرانیااان نشاااني اطالعااات کااردن متمرکااز و آوري جمااع .1

 اطالعاتيهاي  بانک در اقامت اطالعات سازي نگامه به

 افازايش  منظور به سنجي زيست ويژگي يک حداقل ي تعبیه .1

 ملي شناسايي کارت امنیتي ضريب

 نحوه خصوص در هايي دستورالعمل تدوين و گذاري سیاست .1

 افاراد  اطالعاات  باه  صاالح  ذي مراجاع  دسترساي  سطوح و

 (داده پايگاه و کارت)

 اندازه،) ملي شناسايي کارت تاهر و شکل در جذابیت ايجاد .7

 ...( و عکس جنس، طراحي،

 ايرانیان انگشت اثر از اطالعات بانک ايجاد .1

 در آن ساازي  هنگام به و چهره تصوير اطالعات بانک ايجاد .3

 زماني مختلف مقاطع

 اساتفاده  موردهاي  سامانه وها  فناوري کردن داخلي و بومي .21

 ملي شناسايي کارت در
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 .از ما نيست آن که دنياى خود را براى دينش و دين خود را براى دنيايش ترك گويد(: ع)امام رضا

 

. فناوري جديد با شتاب باالئي در بازار به موفقیت رسیده است

رکانس ثابت که کوتاه و ف نرم افزاري کوچک با عمري نسبتا 

  .کنندگان را به خود جلب کرده است شرکتها و مصرفنظر 

فناوري جديد  ارسال شده توسط آندره بايسن 1121ژانويه   11

نرم افزاري . با شتاب باالئي در بازار به موفقیت رسیده است

کوچک با عمري نسبتا کوتاه و فرکانس ثابت که نظر شرکتها 

 .کنندگان را به خود جلب کرده است و مصرف

هاي هوشمند و  ، اتومبیلهاي تلفن همراه قابل پوشیدن دستگاه

نده عموم مردم را تصرف هاي آتي، در صورتي آي ديگر پیشرفت

منیت و اعتبار که در بخش حريم خصوصي، ا ،خواهد کرد

 .کارائي داشته باشد

ري از بدون شک عصر ديجیتال، کمک کرده است تا بسیا

آوري و مدرنیزه شدن با ، سود پیشرفت کنند ها سريعتر شرکت

هاي پايین است، اما همچنین انوا  تهديدات  صرف هزينه

ديگر جرم و جنايت . دبراي سود آوري را به همراه دار نوتهور

در  .ترين خطر اقتصادي در جهان نیست فیزيکي مخرب

به عنوان بزرگترين خطر براي عوض، جرايم اينترنتي 

استناد به پیش محققان با  .ها و شهروندان است شرکت

هاي خود در رابطه با خطر رو به رشد جاسوسي سايبري و  بیني

ها  ولتهاي عمومي، د گر حمالت مبتني بر وب در زيرساختدي

 .دهند هاي بزرگ هشدار مي و شرکت

 

 نوآوري در احراز هويت

و حفاتت از حريم به اين ترتیب کساني که به مديريت دسترسي 

راه  ،مند هستند قههاي جديد در آينده عال خصوصي و فن آوري

در حال حاضر کاربران . اند پرکاري را در پیش گرفته

باشند  ميهاي شخصي و خصوصي در حال گسترش  تکنولوژي

کلمات عبور براي محافظت از اطالعات،  دانند که کاربران مي

شبکه و يا دستگاهها هرگز واقعا اقدام مؤثري نیست و اين روشها 

ها در حال گسترش  بسیاري از شرکت. اند ديگر قديمي شده

روشهاي چندگانه احراز هويت هستند تا مسائل مربوط به حريم 

ر مسئله احراز هويت در حال در حال حاض .خصوصي کاهش يابد

 .توسعه است که در دانشگاهها و مؤسسات قابل مشاهده مي باشد

اين منبع توضی  داد که دانشگاه کارلتون اوتاوا در تحقیقات خود 

گويند که  محققان مي. احراز هويت بسیار فعال بوده است درباره 

اي نزديک کاربر به همراه ماشین براي احراز هويت  در آينده

کارشناسان به زمان آينده اشاره . بصورت جفت عمل خواهند کرد

کنند که روشهاي قديمي احراز هويت در آينده دور احتماال  مي

در آينده سیستمي روي کار خواهد آمد . کامال  منسوخ خواهد شد

که قادر است با شخص مکالمه نمايد و هويت شخص را اثبات 

هنگام رانندگي از  احراز هويت از طريق تلفن و در. نمايد

در آينده جهان خواهد بود و همچنین  ي اين حوزه ها پیشرفت

در بخش خصوصي و عمومي  اسکن بیومتريک راهي براي امنیت

 .خواهد شد 
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 اي هک و نفوذه آشنايی با متداولترين شيوه
 دومبخش 

 

 .شوند  گيرى کند، دوستانش کم مى ش خرده هرکه در کار برادران: امام على

 

اچیز طي يک دوره پولهاي خرد و ن :تکنيک ساالمي

براي مثال ريیس حسابداري . شود زماني اختالس مي

ناراضي يک شرکت تولیدي در حال رشد در کالیفرنیا با 

او . مي استفاده کردکمک کارمند خود از تکنیک ساال

اي شرکت را براس دستکاري و افزايش  سیستم رايانه

کلیه محصوالت شرکت  سیستماتیک بهاي تمام شده 

. از يک درصد، به کار گرفتبه میزاني کمتر 

هاي مزبور به حسابیک مشتري جعلي منظور و  افزايش

طي . شد سپس توسط حسابدار شرکت اختالس مي

به صورت تقلب آمیز به هاي شرکت  چند ماه هزينه

به دلیل . ا کردمیزان کمتر از يک درصد افزايش پید

يک نسبت  هاي شرکت با هم و به اينکه کلیه هزينه

اصي توجه کردند حساب يا هزينه خ افزايش پیدا مي

 .کرد کسي را به تقلب جلب نمي

 

راهي براي ورود به سیستم و  :در پشتي يا دريچه پشتي

برنامه نويسان غالبا . دور زدن کنترلهاي امنیتي سیستم است

اشکاالت سیستم ها و رفع  درهاي پشتي را براي اصالح برنامه

ها را قبل دهند و معموال آن در حین طراحي در سیستم قرار مي

هرکسي اين در را شناسايي  .کنند از اجراي سیستم حذف مي

همچنین . تواند وارد برنامه شده و مرتکب تقلب شود کند مي

توانند قبل از پايان کار، درهاي پشتي را در  برنامه نويسان مي

دهد بعد  ها اجازه مياين عمل به آن. دبرنامه خود جاسازي کنن

 .از ترک شرکت به سیستم مزبور دسترسي داشته باشد

 

هاي خاص  استفاده غیر مجاز از برنامه : سوپر زپ

براي دور زدن کنترلهاي سیستم و انجام اعمال سیستم 

نام اين تکنیک از يک نرم افزار . خالف قانون است

نرم افزار . کمکي به نام سوپر زپ گرفته شده است

مربوط براي استفاده در شرايط اضطراري مانند بازسازي 

دوباره يک سیستم متالشي شده توسط شرکت آي بي ام 

 .طراحي شد

 

وصل شدن به يک خط ارتباط از راه دور و جفت شدن با يک کاربر مجاز و قانوني قبل از ورود کاربر مزبور به   :کولي گرفتن

  .کند مي کاربر مجاز و قانوني ناآگاهانه يک متقلب را با خود وارد سیستم. سیستم است

 


