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 – 1مقدمه
دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر شرکت فناوران اعتماد راهبر (که در این مستند به اختصار
با عنوان مرکز شناخته میشود مبتنی بر " سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور " در راستای فراهم کردن
سرویسهای گواهی الکترونیکی در حوزههای مختلف تجارت الکترونیک و صنایع تجاری وابسته تولید شده است .این دستورالعمل بر پایه
استاندارد  X.509و مطابق با  RFC3647تنظیم شده است.
سند پیشرو ،رویههای عملیاتی و امنیتی صدور و مدیریت گواهیهایی که در سطوح اطمینان مختلف توسط این مرکز (به عنوان مرکز صدور
گواهی میانی خصوصی) تولید میشود را مشخص میکند.

 1-1خالصه
زیرساخت کلید عمومی ،مجموعهای از سخت افزار ،نرمافزار و سیاستها و رویههای مورد نیاز برای صدور ،توزیع ،استفاده ،ذخیره و لغو
گواهیهای الکترونیکی است .زیرساخت کلید عمومی ترتیب و نحوهی اتصال(یا ارتباط) کلیدعمومی با هویت کاربر مربوطه ،را با استفاده از
مرکز صدور گواهی ) (CAمیباشد.این اتصال از طریق فرآیند ثبتنام و صدور گواهی ،میباشد.
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر  ،یک مرکز صدور گواهی کالس  2می باشد و می تواند برای دو سطح اطمینان2
 1،گواهی صادر نماید.
دستورالعمل اجرایی این مرکز به موجودیتهای وابسته به این مرکز (مانند مالکان گواهی ،طرفهای اعتماد کننده و اشخاص درخواست
کننده گواهی و دفاتر ثبتنام و اجزای دیگر) میپردازد .این سند شرح کلیه فعالیتها و رویههای این مرکز ،از زمان شروع فرآیند صدور
گواهی تا زمان ابطال گواهی میباشد.
 دستورالعمل اجرایی این مرکز از سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور تبعیت میکند و خود دارای سند
سیاستهای گواهی مجزا نمیباشد.
 کلیه تغییرات در این سند ،تنها پس از تأیید توسط مرکز ریشه و تصویب توسط شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
قابل اجرا میباشد.

 2-1نام و شناسه سند
این سند به نام سند دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر نامگذاری شده(.)ECRCA-CPS
اولین تاریخ انتشار سند پس از تأیید توسط مرکز ریشه میباشد .آخرین نسخه این سند در سایت مرکز در آدرس وبی در سند اعالم شده
است ،قابل دسترسی میباشد.
شناسه  OIDمطابق سند " سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور " برای  2سطح امنیتی عبارت است
از:
سطح یک

2.16.364.101.1.1.1

سطح دو

2.16.364.101.1.1.2
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 3-1اجزای زیرساخت کلید عمومی
 1-3-1مراکز صدور گواهی الکترونیکی
مرکز صدور گواهی الکترونیکی موجودیتی است که وظیفه صدور ،انتشار ،ابطال گواهی و تجدید کلید را بر عهده دارد.
مراکز صدور گواهی الکنرونیکی در زیر ساخت عمومی کشور از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و مراکز صدور گواهی
الکترونیکی میانی تشکیل شده است.
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه طبق قانون وظیفه ایجاد ،امضا ،صدور و ابطال گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی
میانی را دارد .مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه مسئول تمام ابعاد صدور و مدیریت مراکز صدور گواهی میانی ،شامل نظارت
بر فرآیندهای ثبت نام ،احراز هویت ،صدور گواهی های میانی ،انتشار و ابطال گواهی و تجدید کلید میباشد .همچنین تضمین تطابق
تمام ابعاد خدمات و عملیات این مراکز با زیرساخت مربوط به صدور گواهی الکترونیکی که تحت سیاستهای گواهی الکترونیکی
ریشه و مطابق با خواسته ها و ضمانتهای آن سیاستها میباشد ،بر عهده مرکز صدور گواهی ریشه است.
به مراکزی که مجوز فعالیت و همچنین گواهی خود را از مرکز صدور گواهی ریشه دریافت نموده باشند ،مراکز صدور گواهی میانی
گفته میشود .این مراکز ،صالحیت صدور و ابطال گواهی مالکان گواهی را دارا هستند.
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر موجودیتی است که توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه مورد تأیید
قرار گرفته و مجوز ایجاد ،امضا و صدور گواهی الکترونیکی را دریافت کرده است .این مرکز براساس مصوبات شورای سیاستگذاری
گواهیالکترونیکی کشور در کالس  2مراکز گواهی میانی قراردارد و قابلیت صدور گواهی برای هر  2سطح اطمینان  1و  2را خواهد
داشت.

 2-3-1دفتر ثبتنام
دفتر ثبتنام موجودیتی است که برای جمعآوری و بررسی صحت اطالعات مربوط به هویت مالکان گواهی ،با مرکز صدور گواهی
همکاری مینماید (دفتر ثبت نام مورد تأیید مرکز صدور گواهی میباشد و یک گواهی الکترونیکی توسط مرکز صدور گواهی جهت
امضای درخواستها برای آن صادر میشود) و دفاتر ثبتنام کارکردهای خود را با این دستورالعمل ،تطبیق میدهند.
این دفاتر مسئولیت ثبت اطالعات درخواستدهنده گواهی الکترونیکی و انتقال درخواست به مرکز صدور گواهی و همچنین گرفتن
پاسخ از مرکز و درخواست ابطال گواهی و ...را دارد .دفاتر ثبتنام نمیتوانند بدون ارتباط با مرکز صدور گواهی اقدام به صدور گواهی
کنند.

 3-3-1مالکان گواهی
مالک گواهی به موجودیتی گفته میشود که از مرکز صدور گواهی ،گواهی دریافت کرده و نام او بهعنوان نام مالک گواهی ثبت میشود.
و همچنین مدعی استفاده از کلید و گواهی بر طبق سیاستهای گواهی الکترونیکی این مرکز است .کلیه مشخصات مالک گواهی در
بایگانی مرکز ،از طریق دفاتر ثبتنام ذخیره میشود.
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انواع مالکان گواهی عبارتند از:
یک شخص ،یک سازمان یا کارمندان یک سازمان ،اجزای زیرساختی مثل فایروال یا سرویسدهنده مورد اعتماد و یا ابزار دیگری باشد که
در یک سازمان جهت برقراری ارتباط امن مورد استفاده قرار میگیرند.

 4-3-1طرفهای اعتماد کننده
طرف اعتمادکننده موجودیتی است که به صحت پیوند میان مشخصات مالک گواهی با کلید عمومیاش اعتماد کرده و گواهی
الکترونیکی او را مورد استناد قرار میدهد.
بر اساس این اعتماد (به عبارت دیگر مطمئن بودن از صحت هویت مالک گواهی با کلید عمومی ذکر شده در گواهی) طرف
اعتمادکننده می تواند به گواهی الکترونیکی اعتماد کند و از گواهی الکترونیکی با اطمینان در برنامههایی که قابلیت ارائه خدمات امنیتی
مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی را دارا میباشند (سرویسهایی مانند احراز هویت ،تمامیت و انکارناپذیری با استفاده از رمزنگاری کلید
عمومی) استفاده کند.

 4-1کاربردهای گواهی
 1-4-1مصارف مناسب گواهی
کلیه گواهیهای الکترونیکی صادر شده توسط این مرکز صرفاً برای استفاده در بخش خصوصی و منطبق با سند پروفایلهای زیر ساخت
کلید عمومی کشور قابل استفاده میباشد.
کلیه گواهیهای صادر شده توسط این مرکز تحت این دستورالعمل اجرایی میباشند و گواهیهای صادر شده تحت این دستورالعمل
مطابق با استاندارد  X.509V3میباشند .در این مرکز انواع گواهی در سطوح اطمینان  1،2مطابق سند " سند سیاستهای گواهی
الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور " صادر میشود.

گواهی امضا
گواهی پست الکترونیک امن
گواهی Ms Smart Card log
on

این گواهی جهت امضای اسناد و تراکنشهای الکترونیکی و همچنین احراز هویت
کاربران مورد استفاده قرار می گیرد
این گواهی از طریق  S/MIMEامکان محرمانگی و امن کردن ایمیل را به واسطه
رمزگذاری محتوای پیام و همچنین امضا نمودن آن را فراهم میسازد
این گواهی برای ورود به سیستم از طریق احراز هویت دو عامله مبتنی بر کلید عمومی
در سبستم عاملهای متعلق به شرکت مایکروسافت میباشد
این گواهی جهت ورود به سیستم در یک  Domainو در سمت سرور Domain

گواهی DomainController

 Controllerمورد استفاده قرار میگیردو متناظر با گواهی Ms SmartCard Log on
در سمت کاربر می باشد

گواهی مهر سازمانی
گواهی SSL/TLS

این گواهی بعنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان تلقی شده و می تواند بعنوان
مهر سازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجبتال مورد استفاده قرار گیرد
این گواهی مختص یک آدرس اینترنتی صادر میشود و به منظور تضمین اصالت یک
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شماره ویرایش 1/1:
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شناسه سندECRCA-CPS :

طبقه بندی  :عادی

سرور و به عبارتی تضمین ارتباط بین آدرس و وب سایتی که به آن مراجعه میشود ،به
کار میرود همچنین با استفاده از این گواهی یک ارتباط امن و رمزنگاری شده بین برنامه
مرورگر و وب سایت صورت می گیرد
گواهی دفاتر ثبتنام
گواهی OCSP Singing

این گواهی متعلق به دفاتر ثبتنام وابسته به یک مرکز صدور گواهی که جهت امضای
در خواستها در سمت  RAمورد استفاده قرارمیگیرد
گواهی متعلق به سرور  OCSPکه جهت امضای پاسخهای  OCSPتنظیم شده توسط
این سرور ،مورد استفاه قرارمیگیرد
اصوال مهر زمانی جهت ثبت دقیق زمان در هنگام امضای اسناد مختلف مورد استفاده

گواهی مراکز مهر زمانی

قرار میگیرد ،گواهی مهر زمانی جهت انجام عملیات امضاء در فرایند مهر زمانی توسط
مرکز مهر زمانی مورد استفاده قرار میگیرد

 2-4-1مصارف غیر مجاز گواهی
مصارف غیر مجاز گواهی به شرح ذیل می باشد:
 استفاده از گواهی های صادره توسط این مرکز فقط در کاربردهای در نظر گرفته شده برای همان گواهی که در بخش 1-4-1قید
شده است  ،مجاز می باشد.

 استفاده از گواهی های صادره توسط این مرکز در موارد غیر قانونی و مخالف با نظم عمومی و ارتکاب جرم مجاز نمی باشد.
 استفاده از گواهی های صادره توسط این مرکز برای ارسال و دریافت اطالعات نظامی مجاز نمی باشد.
 استفاده از گواهیهای سطح  1برای احراز هویت و انکارناپذیری مجاز نمی باشد.
 استفاده از گواهی مرکز صدور گواهی برای کاربردی غیر از حوزه عملیات مرکز صدور گواهی مجاز نمی باشد.
 استفاده از گواهی مالکان گواهی به عنوان گواهی مراکز صدور گواهی غیر مجاز می باشد.

 5-1راهبری سیاستها
 1-5-1سازمان راهبری سند
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر مسئولیت راهبری این سند را بر عهده خواهد داشت.

 2-5-1اطالعات تماس
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر:
آدرس پست الکترونیکی Info@raahbartrust.com :
وب سایتhttp://www.raahbartrust.com :
شماره تلفن87290100 :
شماره نمابر88963267 :
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آدرس :ایران ،تهران ،خیابان ولی عصر ،باالتر از میرداماد ،خیابان سرو پالک 6

 3-5-1مسئول تطبیق دستورالعمل اجرایی با سیاستهای مرکز صدور گواهیالکترونیکی ریشه
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور مسئول تایید تطبیق دستورالعملهای اجرایی این مرکز با سیاستهای مرکز دولتی
صدورگواهی الکترونیکی ریشه می باشد و تنها در صورت تایید توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و شورا،
دستورالعملهای اجرایی مرکز قابل اجرا می باشد.

 4-5-1فرایند تائید دستورالعمل اجرایی
پس از ارائه دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی به مرکز ریشه بررسیهای الزم منطبق با  RFC3647انجام گرفته و اصالحات الزم
به مرکز ارجاع میگردد .پس از اصالح توسط مرکز و بررسیهای نهایی مرکز ریشه امتیاز این سند مشخص شده و اگر به حد نصاب
رسیده بود در شورای سیاستگذاری مطرح شده و از جانب آن تأییدیه میگیرد.

 6-1تعاریف و اختصارات
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی :1دستورالعمل اجرایی که مرکز برای صدور گواهی از آن استفاده میکند ،مجموعه
دستورالعملهایی است که منطبق با سند " سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور" جهت تشریح جزئیات
عملکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین میگردد.
امضای الکترونیکی :2مقداری که توسط الگوریتم رمزنگاری محاسبه شده و به یک پیام اطالعاتی افزوده میشود ،به

گونهای که هر گیرنده

اطالعات بتواند مرکز صدور و صحت اطالعات را تشخیص دهد.
گواهی میانی :گواهی مرکز صدور گواهی میانی که توسط مرکز صدور گواهی ریشه امضا میشود و به مرکز صدور گواهی میانی اجازهی
صدور گواهی برای مالکان گواهی را میدهد.
گواهی خودامضا :3یک گواهی الکترونیکی که در آن ،کلید عمومی گواهی و کلید خصوصی استفاده شده برای امضای گواهی ،اجزای یک
زوج کلید متعلق به امضا کننده هستند .این گواهیها با مجوزها و نظارت تعریف شده در مصوبات شورای سیاستگذاری گواهی
الکترونیکی کشور ایجاد میشوند.
زنجیره گواهی :4زنجیره منظم گواهی الکترونیکی که به طرف اعتماد کننده توانایی ارزیابی صحت امضای آخرین گواهی این زنجیره را
میدهد.
زیرساخت کلید عمومی :5مجموعهای از سیاستها ،فرآیندها ،نرمافزارها و ایستگاههای کاری مورد نیاز برای اداره گواهیها و زوجکلیدها
میباشد.
6

سیاستهای گواهی الکترونیکی  :مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها ،قوانین و مقررات و روشهای فنی،
حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بینالمللی تدوین شده و حداقل خواستهها و الزامات پیادهسازی مراکز صدور گواهی ،دفاتر
1Certificate practice statment
2Digital Signature
3Self- Signed Certificate
Certificate Chain6
5Public Key Infrastructure
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ثبتنام ،مالکان گواهی و طرفهای اعتماد کننده را مشخص میکند .تدوین این سیاستهای گواهی برای مرکز ریشه الزامی است و میتواند
برای مرکز میانی بهطور جداگانه تنظیم گردد.
مالک گواهی :7شخصی(حقیقی یا حقوقی ) که برای وی گواهی الکترونیکی صادر شده است و میتواند از کلید خصوصی مرتبط با کلید
عمومی درون گواهی استفاده کند.
طرف اعتمادکننده :8شخص (حقیقی یا حقوقی ) که به اعتبار اطالعات گواهی الکترونیکی اعتماد میکند و از آن استفاده میکند.
کلید خصوصی : 9جزء مخفی زوج کلید رمزنگاری که برای رمزنگاری نامتقارن در سیستم زیرساخت کلید عمومی استفاده میشود.
کلید عمومی :10جزء زوج کلید رمزنگاری که قابل افشا برای عموم میباشد و در الگوریتم رمزنگاری نامتقارن در سیستم زیر ساخت کلید
عمومی استفاده میشود.
گواهی الکترونیکی :11دادهی الکترونیکی حاوی اطالعاتی در مورد مرکز صادرکنندهی گواهی ،مالک گواهی ،تاریخ انقضای گواهی ،کلید
عمومی مالک و یک شماره سریال میباشد که توسط یک مرکز صدور گواهی امضا شده به گونهای که هر موجودیتی میتواند به صحت
ارتباط بین کلید عمومی و مالک گواهی اطمینان کند.
لیست گواهیهای باطل شده :12یک ساختار دادهای میباشد که گواهیهای الکترونیکی که دیگر توسط صادرکننده گواهی معتبر به حساب
نمیآیند را لیست کرده و در فضای مجازی در اختیار عموم قرار میدهد.
ماژول رمزنگاری :13مجموعهای از سختافزار ،نرمافزار و ترکیب آنها که فرآیند و منطق رمزنگاری را مانند الگوریتم رمزنگاری اجرا
میکند و به تولید گواهی بر روی فایل و یا کارت هوشمند منجر میشود.
مخزن :14محل ذخیره و انتشار گواهیهای الکترونیکی و اطالعات مربوط به مالکان گواهی و گواهی الکترونیکی آنها جهت بهرهبرداری
طرفهای اعتمادکننده است.
دفتر ثبتنام :15یک موجودیت اختیاری در زیر ساخت کلید عمومی میباشد که گواهیهای الکترونیکی و لیست گواهیهای باطل شده را
امضا نمیکند ،ولی مسئولیت ثبت و شناسایی اطالعات مورد نیاز مرکز صدور گواهی برای صدور گواهی یا لیست گواهیهای باطل شده و
اجرای وظایف مدیریت گواهی را دارد .این دفاتر میتوانند تحت وب و یا بهصورت فیزیکی جهت مراجعه مشتریان گواهی الکترونیکی
باشند.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی :16موجودیتی که مجاز به صدور و مدیریت گواهیهای الکترونیکی می باشد.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی :17یک مرکز صدور گواهی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه و گرفتن گواهی معتبر مربوطه از
مرکز ریشه میتواند برای مالکان گواهی گواهی صادر کند.
6Certificate policy
7Subscriber
8Relaying Party
9Private Key
10Public Key
11Digital certificate
( Certificate Revocation List )CRL 12
13Hardware security module
14Repository
15Registration Authority
16Certification Authority
17Intermediate Certification Authority
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مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه :18مرکز ریشه همان مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی میباشد که توسط مجوز کسب شده از
شورای سیاستگذاری زیرساخت کلید عمومی فعالیت میکند.
موجودیت نهایی :19موجودیتی که از کلیدها و گواهیها برای ایجاد یا تشخیص صحت امضا یا محرمانگی آن استفاده میکند.
موجودیتهای نهایی مالکان گواهی ،سازمانها یا طرفهای اعتماد و یا نرمافزارهای استفادهکننده از گواهیهای صادر شده میباشند.
عنوان گواهی :نامی که به اطالعات موجود در گواهی الکترونیکی ،بهخصوص به مقدار کلید گواهی الکترونیکی پیوند داده شده است.
خدمات گواهی الکترونیکی : 20به خدماتی نظیر ارائه گواهی الکترونیکی ،خدمات مهر زمانی ،21خدمات ارائه وضعیت بر خط گواهی

22

اطالق میگردد.
کاربردهای گواهی الکترونیکی : 23به هر نوع توسعه کاربرد خدمات گواهی الکترونیکی نظیر توسعه گواهی الکترونیکی در سامانههای
کاربردی اشاره مینماید.

 – 2انتشار و وظایف مخزن
 1-2مخزن
مخرن توسط مرکز راهاندازی میشود .این مخزن ،جهت انتشار گواهیها ،لیست گواهیهای باطله و اطالعات مرتبط دیگر به صورت بر
خط در دسترس کاربران قرار میگیرد( .این مخزن بهصورت همزمان دارای نسخه پشتیبان میباشد در صورتی که فعالیت مخزن به هر
دلیلی ،اعم از اشکال فنی در سیستم یا دالیل دیگر مختل شود ،مخزن پشتیبان در دسترس قرار میگیرد).
آدرس مخزن

ldap://5.160.137.10

می باشد.

 2-2انتشار اطالعات گواهی
مطابق الزامات مرکز ریشه ،این مرکز موارد زیر را در مخزن انتشار میدهد تا در دسترس مالکان گواهی و طرفهای اعتمادکننده قرار گیرد.
 سند دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز صدور گواهی (:)CPS
http://raahbartrust.com/CA/cps
گواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی و گواهیهای مالکان گواهی( ،انتشار گواهیها بر اساس استاندارد  X.509 V3میباشد).
http://raahbartrust.com/CA/trust
 لیست گواهیهای باطل شده بر اساس  RFC 5280بر روی وب در آدرس :
http://www.raahbartrust.ir/CA/CRL_L1
http://www.raahbartrust.ir/CA/CRL_L2
18Root Certification Authority
19End Entity
20Service
21Time Stamping
22Online Certificate Status Protocol
23Application
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 سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور ()CP
 توافقنامه با مالک گواهی
 توافقنامه با طرف اعتماد کننده
 مرکز پاسخگوی OCSP



level 1: http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/services
Level 2: http:// 5.160.137.15:8081/ocspresponder/services

 3-2زمان یا تناوب انتشار
در این مرکز سرور پاسخگوی  ، ocspوضعیت گواهی را بهصورت بالدرنگ ارائه مینماید و زمان و تناوب انتشار گواهی های صادر
شده پس از پذیرش گواهی توسط مالکان گواهی مطابق با بخش  4-4و همچنین زمان و تناوب انتشار لیست گواهی های باطله با توجه
سطح اطمینان آنها  ،مطابق با بخش  7-9-4تعیین شده است.

 4-2کنترل دسترسی روی مخازن
اطالعات منتشر شده در مخرن این مرکز قابل دسترسی برای عموم از طریق پروتکلهای استاندارد تحت فضای مجازی وب بر روی آدرس
مورد نظر  www.raahbartrust.comمیباشد .این اطالعات بر اساس استاندارد  LDAPمیباشد.
در این مرکز از کلیه اطالعات مخزن نسخهی پشتیبان تهیه میشود و تنها نقشهای مورد اطمینان مندرج در بخش  1-2-5اجازه تغییر و به
روز رسانی اطالعات مخزن را دارا میباشند.

 – 3شناسایی واحراز هویت
 1-3نام گذاری
هر موجودیت دارنده گواهی ،طبق  PKIX Part 1یک نام کامالً متمایز و یکتا به فرم استاندارد  X.501در فیلدهای " نام مالک گواهی "
و" نام صادرکننده گواهی " دارا می باشد .این فیلدها منطبق با سند جامع پروفایل های زیر ساخت کلید عمومی کشور مقدار دهی می
شوند.

 1-1-3انواع نامها
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 2-1-3نیاز به نامهای با معنی

 3-1-3استفاده از نامهای مستعار و غیر واقعی برای مالکان گواهی
بدلیل عدم احراز هویت مالکان گواهی برای گواهی های صادر شده برای سطوح یک ،استفاده از نام های مستعار برای گواهی های
صادر شده برای این سطوح امکان پذیر می باشد و ممکن است واقعی نباشد ولی برای گواهی های صادر شده در سطح های دو نمی
توان از نام های مستعار و غیر واقعی استفاده کرد.

 4-1-3قواعد تفسیر قالبهای مختلف نامها
تعریف نشده است.

 5-1-3یکتایی نامها
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر  ،یکتایی نام ها را وظیفه خود می داند و به منظور اعمال یکتایی نام ها  ،از نام
های ترکیبی  X.501مورد تائید شورا  ،استفاده می نماید و از شماره سریال و اطالعات دیگری برای حفظ یکتایی نام ها استفاده می
شود که چگونگی اعمال یکتایی در نامگذاری گواهیهای الکترونیکی مطابق " ،سند جامع پروفایلهای زیرساخت کلید عمومی کشور"
می باشد.
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 6-1-3تشخیص ،احراز هویت و نقش نامهای تجاری
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر در صورت اطالع ،هرگز برای نامی که یک دادگاه قانونی آن را سوء استفاده از
عالمت تجاری سازمان دیگر تشخیص داده است ،گواهی صادر نمیکند.

 2-3هویت شناسی اولیه
 1-2-3روش اثبات تصرف (مالکیت) کلید خصوصی
در این مرکز (جهت ارائه درخواست صدور گواهی) برای گواهی های صادره سطح یک ،اثبات مالکیت کلید خصوصی مورد نیاز
نمیباشد .ولی در سطوح دو قبل از صدور گواهی ،کاربران نهایی مالکیت کلید خصوصی خود را با استفاده از استاندارد PKCS#10
اثبات می نمایند.

 2-2-3احراز هویت سازمانها
سازمانها (یا شرکتهای خصوصی) جهت دریافت گواهی سازمانی (که به یک شخص به نیابت از سازمان داده میشود) سازمان یا شرکت
مربوطه درخواستی شامل نام ،نشانی اقامتگاه ،اسناد حقوقی و رسمی مانند اوراق ثبت شرکت (برای اثبات وجود سازمان یا شرکت) به
همراه معرفی نامه رسمی و معتبر برای نماینده شرکت (برای اثبات مجاز بودن فرد مذکور به نمایندگی سازمان)ارایه نماید و نماینده
شرکت با بهمراه داشتن اوراق هویتی برای خود و معرفی نامه شرکت بهصورت حضوری به دفتر ثبتنام ارائه می نماید که احراز هویت
شخص نماینده مطابق با بخش  3-2-3و  5-2-3انجام می گیرد.

 3-2-3احراز هویت افراد
 1-3-2-3فردی شخصاً درخواست گواهی نماید
چنانچه فردی درخواست گواهی خود را شخصاً ارائه دهد در این صورت هویت شخص احراز میگردد به عبارت دیگر قبل از ثبت و
ارسال درخواست به مرکزصدور گواهی ،دفتر ثبتنام منطبق با نظام شناسایی توصیف شده در سند " سند سیاستهای گواهی
الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور " هویت فرد را شناسایی می کند.
 2-3-2-3شخصی به نمایندگی از شخص دیگری درخواست گواهی کند
یک فرد میتواند درخواست گواهی خود را از طریق فرد دیگری با اعطای نمایندگی رسمی ارائه دهد.
قبل از ثبت و ارسال درخواست به مرکز ،دفتر ثبتنام مطابق با بخش  ،1-3-2-3هویت شخص اصیل و نماینده را شناسایی میکند(
نماینده میباید گواهی یا حکمی مبنی بر نماینده بودن از طرف شخص درخواستکننده (،ترجیحا وکالت نامه محضری) را به این دفتر
ارائه نماید).
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(توجه :اطالعات مربوط به روش و جزئیات شناسایی مورد استفاده در تأیید هویت شخص اصیل و نماینده در مرکز ثبت و نگهداری
میشود).

 3-3-2-3شخصی برای یک نقش سازمانی درخواست گواهی کند
قبل از ثبت و ارسال درخواست به مرکز ،دفتر ثبتنام مطابق با بخش  ،1-3-2-3هویت فردی که درخواست صدور گواهی برای نقش
سازمانی خود دارد را شناسایی میکند .نماینده میباید گواهی یا حکمی مبنی بر نماینده بودن از طرف سازمان درخواستکننده را به
این دفتر ارائه نماید.
مدارک مربوط به احراز نقش سازمانی درخواستکننده گواهی مطابق با بخش  2-5-5بایگانی ،توسط دفتر ثبتنام نگهداری میشود.

 4-2-3اطالعات تصدیق نشده مالکان گواهی
اطالعاتی که از طرف درخواست کننده گواهی به دفتر ثبتنام ارائه میگردد و احتیاج به بررسی و تصدیق ندارد ،عبارتند از:




واحد سازمانی سطح اول و دوم
نام مالک گواهی برای سطح اطمینان اول
اطالعات دیگری که به عنوان اطالعات تصدیق نشده در گواهی تعیین شده باشند.

 5-2-3اعتبار سنجی مرجع ذیصالح
هرگاه نام درخواستی برای گواهی یک شخص ،با یک سازمان خاص مرتبط باشد تا وابستگی شخص درخواستکننده را به سازمان
نشان دهد و یا زمانی که شخصی از طرف یک سازمان مأمور ارائه درخواست گواهی برای سازمان باشد ،دفتر ثبتنام:


موجودیت سازمان را از طریق پایگاه داده یا اسناد و مدارک رسمی و قانونی ارائه شده پیگیری مینماید.



برای سطح اطمینان دو حداقل با استعالم تلفنی یا کتبی از سازمان مربوطه صالحیت شخص درخواستکننده را احراز مینماید.

 6-2-3شرایط تعامل با سایر نهادها
در حال حاضر کاربرد ندارد.

 3-3شناسایی و احراز هویت برای درخواستهای تجدید کلید
تجدید کلید یک گواهی به معنای تولید یک گواهی جدید همسان با گواهی قبلی میباشد ،به جز آنکه گواهی جدید دارای یک کلید
عمومی ،متناظر با کلید خصوصی ،شماره سریال و احتماالً یک مدت اعتبار متفاوت میباشد.
اشخاص و سازمانهایی که قصد تجدید کلید عمومی دارند میباید درخواست گواهی جدید خود را به دفتر ثبتنام تحویل دهند و دفتر
ثبتنام پس از احراز هویت درخواستکننده مطابق با بخشهای  1-3-3و  2-3-3انجام میدهد( .درخواستهای تجدید کلید در مرکز
نگهداری میشوند)
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 1-3-3فرایند عادی شناسایی و احراز هویت برای تجدید کلید (عادی)
شناسایی و احراز هویت برای تجدید کلید عبارت است از بررسی و تصدیق اینکه شخص یا سازمانی که درخواست تجدید کلید را داده،
مالک گواهی و یا یک نمایندهی مجاز برای مالک گواهی باشد.
روال درخواست تجدید کلید و شناسایی مالک گواهی یا نمایندهی ایشان مطابق با بخش  2-3میباشد با این تفاوت که دفتر ثبتنام
اطالعات و مدارک ارائه شده توسط درخواست کننده را با مدارک موجود در بایگانی خود که هنگام درخواست صدور گواهی برای
شخص یا سازمان مربوطه ثبت گردیده ،مقایسه میکند .درصورت تطابق دفتر ثبتنام درخواست تجدید کلید را تأیید نموده و جهت
پردازش به مرکز صدور گواهی ارسال میکند.

 2-3-3شناسایی و احراز هویت برای تجدید کلید پس از ابطال گواهی
تعزیف نشده است.

 4-3شناسایی و احراز هویت برای درخواست ابطال
شناسایی و احراز هویت برای درخواست ابطال عبارت است از بررسی و تصدیق اینکه شخص یا سازمانی که درخواست ابطال گواهی را
داده ،مالک گواهی و یا نماینهی مجاز برای مالک گواهی باشد.
روال درخواست ابطال گواهی و شناسایی مالک گواهی یا نمایندهی ایشان مطابق با بخشهای  2-2-3و  3-2-3صورت میگیرد با این
تفاوت که دفتر ثبتنام اطالعات و مدارک ارائه شده توسط درخواستکننده را با مدارک موجود در بایگانی مرکز صدور گواهی الکترونیکی
میانی که هنگام درخواست صدور گواهی برای شخص یا سازمان مربوطه ثبت گردیده ،مقایسه میکند .درصورت تطابق دفتر ثبتنام
درخواست ابطال کلید را تأیید نموده و جهت پردازش به مرکز صدور گواهی ارسال میکند( .تمامی درخواستهای ابطال نیز در مرکز
نگهداری میشوند).

 - 4الزامات عملیاتی چرخه حیات گواهی
 1-4درخواست گواهی
درخواستکنندهی گواهی و دفتر ثبتنام مراحل زیر را هنگام ارائهی درخواست گواهی میدهند:


شناسایی مالک گواهی( طبق بخش )2-3



ثبت اطالعات درخواستکننده گواهی مطابق با دستورالعمل اجرایی مرکز.



تولید زوج کلید و ارائه کلید عمومی به ازای هر درخواست گواهی.



حصول اطمینان از ارتباط کلید عمومی ارائه شده با کلید خصوصی نزد مالک گواهی (طبق بخش )1-2-3

 1-1-4موجودیتهای مجاز جهت ارائه درخواست گواهی
افرادی که میتوانند درخواست گواهی کنند عبارتند از:


شخصی که میخواهد مالک گواهی شود.
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 نمایندهی سازمان یا موجودیت.

 2-1-4فرآیند ثبتنام و مسئولیتها
هر شخص یا سازمانی که قصد درخواست صدور یک گواهی از این مرکز را دارد ،میباید حداقل مراحل زیر را طی کند:
 .1درخواستکنندهی گواهی میباید زوج کلید را تولید و یک فایل درخواست امضای گواهی( )CSRمطابق با استاندارد PKCS#10

ایجاد کرده و به دفتر ثبتنام تحویل دهد یا فرآیند تولید کلید را بهعهدهی دفتر ثبتنام بگذارد.
 .2مدارک و اطالعات الزم جهت ارائهی یک درخواست گواهی را مطابق بخش  2-3به دفتر ثبتنام ارائه کند.
 .3درخواستکننده میباید توافقنامهی شرایط استفاده از گواهی الکترونیکی این مرکز را امضا کند.

 2-4بررسی درخواست گواهی
رجوع شود به بخشهای  2-1-4و سپس . 3-2-3

 1-2-4اجرای فرآیند شناسایی و احراز هویت
دفتر ثبتنام یا مرکز شناسایی و احراز هویت را مطابق با بخش  2-3انجام میدهد.

 2-2-4تأیید یا عدم تأیید درخواست های گواهی
چنانچه هویتشناسی درخواستکنندهی گواهی منطبق با بخش  2-3با موفقیت و بهطور کامل انجام گیرد ،دفتر ثبتنام درخواست گواهی
را تأیید میکند.
همچنین اگر موارد زیر صورت پذیرد ،دفتر ثبتنام درخواست گواهی را رد میکند:
 .1هویتشناسی درخواست کنندهی گواهی براساس مدارک تحویل داده شده و اطالعات هویت شناسی دیگر و منطبق با بخش
 2-3با موفقیت و بهطور کامل صورت نگیرد.
 .2فایل درخواست امضای گواهی( )CSRتحویل داده شده توسط درخواستکننده در قالب استاندارد  PKCS#10نباشد و یا
عملیات اثبات مالکیت کلید خصوصی با موفقیت صورت نگیرد.
 .3درخواستکنندهی گواهی توافقنامه شرایط حاکم بر استفاده از گواهی را نپذیرد.
 .4درخواستکنندهی گواهی به تذکرات دفتر ثبتنام در زمان تعیین شده پاسخ ندهد.
 .5دفتر ثبتنام به این نتیجه برسد که صدور گواهی برای مالک گواهی منجر به سوء استفاده و ارتکاب جرم میگردد.
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 3-2-4مدت رسیدگی به درخواست گواهی
حداکثر فاصله زمانی بین دریافت و تایید درخواست و صدور گواهی مورد نظر میبایست مطابق با فاصله تعیین شده در جدول زیر
برای هر سطح اطمینان باشد.

 3-4صدور گواهی
 1-3-4اقدامات مرکز در طول صدور گواهی
گواهی پس از تأیید نهایی درخواست گواهی از سوی مرکز و یا پس از دریافت درخواست صدور گواهی از سوی دفتر ثبتنام و تصدیق
امضای درخواست گواهی ،صادر میشود.
مرکز برای درخواستکنندهی گواهی براساس اطالعات موجود در درخواست گواهی تصدیق شده ،گواهی صادر میکند.

 2-3-4اطالع رسانی به متقاضی توسط مرکز صدور گواهی
مرکز پس از صدور گواهی ،طبق گزینهی انتخابی مالک گواهی در درخواست صدور گواهی( از طریق نامه ،پست الکترونیک ،پیام کوتاه و
تماس تلفنی) او را از صدور گواهی مطلع میسازد.

 4-4پذیرش گواهی
 1-4-4چگونگی پذیرش گواهی
ازآنجایی که پذیرش گواهی توسط درخواستکننده جهت استفاده از گواهی الکترونیکی الزامی میباشد ،صاحب گواهی ملزم به پذیرش
گواهی میباشد.
روال پذیرش بدین صورت می باشد که مالک گواهی یا متقاضی گواهی پس از حضور در دفتر ثبت نام تصدیق مینماید تمامی اطالعاتی
که در گواهی الکترونیکی قید شده است صحت دارد .سپس برگه تحویل گواهی را امضا می نماید .و در صورت عدم پذیرش گواهی از
سوی درخواستکنندهی گواهی ،درخواستکنندهی گواهی میباید حداکثر ظرف مدت  24ساعت دالیل عدم پذیرش خود را بهصورت
کتبی جهت ابطال و یا تجدید صدور گواهی به مرکز اعالم کند.
دفتر ثبتنام پس از پذیرش گواهی توسط درخواستکننده ،گواهی را در مخزن منتشر میکند.
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 2-4-4انتشار گواهی توسط مرکز صدور گواهی
دفتر ثبتنام پس از پذیرش گواهی توسط درخواستکننده ،گواهی را در مخزن منتشر میکند.

 3-4-4اطالع رسانی صدور گواهی به سایر موجودیت ها توسط مرکز
این سرویس در این مرکز کاربردی ندارد.

 5-4کاربرد گواهی و زوج کلید
 1-5-4کاربرد گواهی و کلید خصوصی مالک گواهی
استفاده از کلید خصوصی متناظر با کلید عمومی موجود در گواهی تنها درصورتی مجاز میباشد که مالک گواهی توافقنامهی شرایط حاکم
بر استفاده از گواهی و گواهی صادر شده را بپذیرد.
مالک گواهی میباید گواهی را مطابق با قانون و مفاد توافقنامه بین مالک گواهی و مرکز صدور گواهی ،سند سیاستهای گواهی
الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور ( )CPو دستورالعمل اجرایی این مرکز( )CPSمورد استفاده قراردهد .استفاده از گواهی نباید
متناقض با فیلد  KeyUsageو  Extended Key Usageاز الحاقیههای گواهی باشد.
مالک گواهی نباید از کلید خصوصی خود در کاربردهای غیرمجاز و به قصد ضرر رساندن به غیر ،استفاده کند.
مالک گواهی نباید با منقضی شدن یا باطل شدن گواهی از کلید خصوصی متناظر با آن گواهی استفاده نماید.

 2-5-4کاربرد گواهی و کلید عمومی برای طرف اعتماد کننده
در یک زیرساخت کلید عمومی از طریق گواهیهای  ،X509مشخصات یک موجودیت به کلید عمومی او پیوند داده میشود .یکی از
مهمترین قابلیتهایی که یک نرمافزار مجهز به زیرساخت کلید عمومی( )PKEمی بایست از آن پشتیبانی کند ،فرآیند اعتبارسنجی زنجیرهی
گواهی میباشد .از طریق این فرآیند میتوان دریافت که به یک گواهی الکترونیکی جهت استفاده در یک نرمافزار خاص میتوان اعتماد
نمود یا خیر.
در یک زنجیرهی گواهی هر گواهی توسط صادرکننده ی این گواهی امضا شده است و این زنجیره ،از گواهی کاربر تا گواهی متعلق به
مرکز ریشه صدور گواهی امتداد دارد.
طرفهای اعتمادکننده میباید همواره به تناسب استفاده از گواهی با اهداف و کاربردهای تعیین شده و عدم استفاده از گواهی در کاربردهای
منع شده توسط سیاستهای گواهی الکترونیکی مرکز ریشه و دستورالعمل اجرایی این مرکز توجه داشته باشند و قبل از اعتماد به یک
گواهی حداقل به موارد زیر توجه نمایند:
 وجود یا عدم وجود گواهی متعلق به صادرکنندهی گواهی مورد نظر در زنجیرهی گواهی
 امضای کلیهی گواهیهای موجود در زنجیرهی گواهی میباید اعتبارسنجی شود.
 از گواهی میباید در کاربردهای متناسب با کاربردهای تعیین شده در الحاقیههای گواهی مانند الحاقیهی  KeyUsageاستفاده شود.
 وضعیت ابطال یا عدم ابطال گواهی مالک گواهی و کلیهی گواهیهای متعلق به مراکز صدور گواهی موجود در زنجیرهی گواهی
میباید بررسی شود .اگر هر یک از گواهیهای موجود در زنجیرهی گواهی باطل شده باشد ،طرف اعتمادکننده منحصراً مسئول
اعتماد به گواهی مالک گواهی و امضای تصدیق شده توسط این گواهی میباشد.
25

دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر
تاریخ ویرایش 95/10/24:

شماره ویرایش 1/1:

شناسه سندECRCA-CPS :

طبقه بندی  :عادی

 اعتبار کلیهی لیستهای گواهیهای باطله مرتبط با زنجیرهی گواهی میباید بررسی شود.

 6-4تمدید گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 1-6-4شرایط تمدید گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 2-6-4متقاضیان تمدید گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 3-6-4بررسی درخواست های تمدید گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 4-6-4اعالم صدور گواهی جدید به مالک گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 5-6-4چگونگی پذیرش گواهی تمدید شده
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 6-6-4انتشار گواهیهای تمدید شده توسط مرکز
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 7-6-4اطالع رسانی صدور گواهی توسط مرکز به سایر موجودیت ها
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 7-4تجدید کلید گواهی
تجدید کلید یک گواهی به معنای تولید یک گواهی دارای یک زوج کلید و شماره سریال متفاوت و یک مدت اعتبار متفاوت در مرکز ارائه
میشود.

26

دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر
تاریخ ویرایش 95/10/24:

شماره ویرایش 1/1:

شناسه سندECRCA-CPS :

طبقه بندی  :عادی

 1-7-4شرایط تجدید کلید گواهی
مالک گواهی میبایست قبل از فرا رسیدن زمان انقضای گواهی اقدام به تجدید کلید گواهی نماید تا استمرار استفاده از کاربردهای گواهی
حفظ شود در صورت وقوع یکی از حالتهای زیر ممکن است یک گواهی تجدید کلید گردد:

 دوره اعتبار گواهی در آستانه به پایان رسیدن باشد و بر اساس شرایط بخش  1-6-4امکان تمدید وجودنداشته باشد؛
 کلید خصوصی متناظر با گواهی الکترونیکی در خطر افشا باشد؛

ارایه خدمات تجدید کلید در مراکز میانی ،وابسته به امکانات مرکز میانی ذیربط بوده و فرایند ارایه آنها میبایست در دستورالعمل
اجرایی گواهی الکترونیکی مربوط درج گردد.
در فرایند تجدید کلید یک گواهی الکترونیکی متعلق به موجودیتهای نهایی ،اعمال این فرایند میبایست همراه با ابطال گواهی قبلی
باشد .فرایند تجدید کلید برای مراکز صدور گواهی نیز در صورتی که دلیل تجدید کلید ،در خطر افشا قرار گرفتن کلید باشد ،باید همراه
با ابطال گواهی قبلی صورت پذیرد.

 2-7-4متقاضیان گواهی با کلید عمومی جدید
فقط مالک گواهی و یا نماینده مجاز برای گواهی سازمانی میتواند درخواست تجدید کلید گواهی نماید.

 3-7-4بررسی درخواست های تجدید کلید گواهی
کلیه مراحل رسیدگی به درخواست تجدید کلید گواهی طبق بخش های 1-3-3انجام میشود.

 4-7-4اعالم صدور گواهی جدید به مالک گواهی
مرکز اطالع رسانی صدور گواهی جدید به مالک گواهی را از طریق رایانامه یا مکاتبه رسمی انجام می دهد.

 5-7-4چگونگی پذیرش گواهی با کلید جدید
مطابق بند  1-4-4می باشد.

 6-7-4انتشار گواهی تجدید کلید شده توسط مرکز گواهی
مطابق بند  2-4-4می باشد.

 7-7-4اطالع رسانی صدور گواهی توسط مرکز صدور گواهی به سایر موجودیت ها
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 8-4اصالح گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.
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 1-8-4شرایط اصالح گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 2-8-4متقاضیان اصالح گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 3-8-4بررسی درخواست های اصالح گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 4-8-4اعالم صدور گواهی جدید به مالک گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 5-8-4چگونگی پذیرش گواهی اصالح شده
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 6-8-4انتشار گواهی اصالح شده توسط مرکز گواهی
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 7-8-4اطالع رسانی صدور گواهی توسط مرکز به سایر موجودیت ها
این سرویس در مرکز ارائه نمیشود.

 9-4ابطال و تعلیق گواهی
 1-9-4شرایط ابطال
ابطال گواهی بر اساس حالت های زیر رخ میدهد:
 مالک گواهی در صورت وقوع هر یک از موارد زیر ،باید ابطال گواهی(های) خود را درخواست کند:
● در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی مالک گواهی
● تغییر اطالعات موجود در گواهی
● از بین رفتن مدیا
 مرکز صدور گواهی الکترونیکی ،در صورت وقوع هریک از شرایط زیر ،گواهی مالکان گواهی را باطل میکند:
● در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی مرکز صدور گواهی ریشه یا کلید خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیکی
میانی

28

دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر
شماره ویرایش 1/1:

تاریخ ویرایش 95/10/24:

شناسه سندECRCA-CPS :

طبقه بندی  :عادی

● نقض قوانین این دستورالعمل یا قرارداد مالکان گواهی توسط مالک گواهی
● تشخیص اینکه گواهی بر اساس قوانین این دستورالعمل یا قرارداد مالکان گواهی صادر نشده است.
● هر دلیلی که تمامیت و امنیت گواهی مالکان گواهی یا گواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی را زیر سوال ببرد.
● الزام به ابطال گواهی توسط مراجع قضائی و امنیتی
 مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی به فعالیت خود پایان دهد.
در صورت ابطال گواهی مرکز از طریق مخرن اقدام به انتشار گواهیهای باطل شده مینماید .اطالع رسانی ابطال گواهی به
متقاضی از طریق دفاتر انجام میگردد.
عالوه بر موارد ذکر شده مالک گواهی میبایست ابطال گواهی خود را از مرکز صدور گواهی در صورتی که دیگر نیازی به
گواهی نباشد(این امر ممکن است به علت توقف فعالیت یک سازمان و یا توقف فعالیت یک شخص در یک سازمان و یا
تغییر جایگاه سازمانی و نزول درجه سازمانی مالک گواهی باشد درخواست نماید.

 2-9-4متقاضیان درخواست ابطال
برای سطح اطمینان  1بمانند سطح : 2
 مراجع قانونی ذیصالح میتوانند ابطال گواهی مالکان گواهی را درخواست کنند.
 شخص مالک گواهی یا نماینده قانونی وی میتوانند ابطال گواهی را درخواست کنند.
 نماینده مجاز از سوی مالک گواهی بخش 3-2-3
 نماینده مجاز از یک سازمان جهت ارائه درخواست ابطال گواهیهای وابسته به یک سازمان و یا گواهی یکی از پرسنل سازمان؛
 نماینده مجاز دفتر ثبتنام.
 2-2-9-4مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
موجودیت های مجاز برای ارائه درخواست ابطال گواهی متعلق به مراکز میانی عبارتند از :
 نماینده مجاز مراکز میانی برای ابطال گواهی ها
 مراجع قضایی ذی صالح
 شورا
 مرکز دولتی ریشه

 3-9-4فرایند رسیدگی به درخواست ابطال
با دریافت درخواست ابطال در دفتر ،احراز هویت درخواستکننده مطابق با فصل  3انجام میگردد .سپس دفتر از مرکز صدور گواهی
الکترونیکی درخواست ابطال گواهی را مینماید .مرکز صدور گواهی الکترونیکی براساس سطوح گواهی پس از دریافت درخواست
ابطال نسبت به ابطال گواهی اقدام می نماید .مرکز از طریق مخرن اقدام به انتشار لیست گواهیهای باطل شده می نماید .اطالع رسانی
ابطال گواهی به متقاضی از طریق دفاتر ثبتنام انجام میگردد.
الزامات مربوط به روال رسیدگی به درخواست ابطال عبارتند از:

29

دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر
شماره ویرایش 1/1:

تاریخ ویرایش 95/10/24:

شناسه سندECRCA-CPS :

طبقه بندی  :عادی

 شناسایی و احراز هویت درخواست ابطال گواهی
 ثبت و نگهداری تمام اطالعات مربوط به درخواست؛
 به روز نمودن لیست گواهیهای باطله و سرور پاسخگوی  OCSPبعد از ابطال گواهی

 4-9-4مهلت اعالم درخواست ابطال
بالفاصله پس از رخ دادن تحقق هر یک از موارد بند ،1-9-4اعالم درخواست ابطال باید به مرکز ارائه گردد.

 5-9-4مدت رسیدگی به درخواست ابطال توسط مرکز صدور گواهی
سطح  1الزام خاصی وجود ندارد.
در سطح  ، 2اگر درخواست ابطال در ساعات کاری ارائه شود  ،در کمتر از  2ساعت به آن رسیدگی می گردد .در صورتی که بعد از
ساعت کاری ارائه شود  ،در روز کاری بعد بالفاصله بررسی می گردد .در نهایت پردازش درخواست ها بیشتر از  24ساعت طول نمی
کشد.

 6-9-4الزامات بررسی ابطال توسط طرف های اعتماد کننده
طرفهای اعتماد کننده باید پیش از استفاده از گواهی با مراجعه به مخرن یا با کمک سرویس  OCSPاز عدم وجود گواهی در لیست
گواهیهای باطل شده اطمینان حاصل نمایند.
الزامات مربوط به کنترل وضعیت ابطال گواهی در ذیل آورده شده است :
 در فرایند اعتبارسنجی زنجیره گواهی میبایست وضعیت ابطال یا عدم ابطال کلیه گواهیهای موجود در زنجیره ،از طریق لیست
گواهیهای باطله متناظر با گواهی و یا از طریق پروتکل  ،OCSPبررسی گردد.
 صحت و تمامیت لیست(های) گوایهای باطله را نیز میبایست بررسی نماید.
 برای سطح  4اطالعات مربوط به ابطال نباید جهت استفاده در دفعات بعدی ذخیره گردد.
مراکز صدور گواهی میبایست محل دریافت آخرین  CRLمنتشر شده  CDPو محل دسترسی به سرور پاسخگوی  OCSPرا (در
صورت پشتیبانی) جهت بررسی وضعیت گواهی در اختیار طرف اعتمادکننده قرار دهند.

 7-9-4تناوب صدور لیست گواهیهای باطل شده
این مرکز لیست گواهیهای باطل شده را حتی اگر هیچ تغییری در آنها داده نشده باشد ،به صورت دورهای صادر و آن را در مخزن منتشر
میکند.
تناوب صدور و انتشار لیست گواهیهای باطله توسط این مرکز مطابق جدول زیر میباشد.
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 8-9-4حداکثر تأخیر انتشار لیست گواهیهای باطل شده
به طور معمول لیست گواهیهای باطله میبایست به صورت خودکار و بالفاصله پس از ابطال گواهی ،در مخزن منتشر شود؛ در
غیراینصورت حداکثر تاخیر مجاز بین ابطال یک گواهی (صدور لیست گواهیهای باطل شده) و انتشار  CRLدر مخزن میبایست 2
ساعت باشد.

 9-9-4دسترسی برخط به کنترل وضعیت /ابطال
سرویس  OCSPدر این مرکز جهت امکان کنترل برخط وضعیت گواهی راهاندازی خواهد شد.
این مرکز از پروتکل  OCSPپشتیبانی می نمایدو دسترسی به سرور پاسخ گوی  OCSPرا برای طرفهای اعتمادکننده فراهم می آورد تا
آنها بتوانند برای اطالع از وضعیت گواهی و یا جزئیات دیگر گواهی به صورت برخط به پاسخگوی  OCSPمراجعه نمایند..

 10-9-4الزامات کنترل برخط وضعیت ابطال
طرف اعتمادکننده میباید قبل از استفاده از گواهی ،وضعیت ابطال یا عدم ابطال آن را بررسی کند .از آنجایی که این مرکز از پروتکل
 OCSPپشتیبانی میکند ،طرف اعتمادکننده جهت اطالع از وضعیت ابطال یک گواهی نیازی به دریافت  CRLو پردازش آن به منظور
کنترل وضعیت ابطال ان گواهی ندارد.

 11-9-4سایر روش های ممکن اعالن ابطال
راه دیگری برای بررسی ابطال گواهیها وجود ندارد.
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 12-9-4الزامات خاص در صورت افشای کلید
در صورت افشای کلید خصوصی ،بعد از ابطال گواهی ،مرکز صدور گواهی ،لیست گواهیهای باطله به روز شده را مطابق با بخش -9-4
 7منتشر می نماید و سرویس دهنده پاسخگوی  OCSPمنطبق با بخش  9-9-4در دسترس قرار می گیرد.

 13-9-4شرایط تعلیق
این سرویس در مرکز پشتیبانی نمیشود.

 13-9-4متقاضیان درخواست تعلیق گواهی
این سرویس در مرکز پشتیبانی نمیشود.

 14-9-4فرایند رسیدگی به درخواست تعلیق
این سرویس در مرکز پشتیبانی نمیشود.

 15-9-4محدودیت های دوره تعلیق
این سرویس در مرکز پشتیبانی نمیشود.

 10-4خدمات وضعیت گواهی
 1-10-4ویژگیهای عملیاتی
همیشه آخرین نسخه بروز شده لیست گواهیهای باطله از طریق مخزن قابل دریافت می باشد و همچنین طرفهای اعتماد کننده میتوانند از
طریق نرم افزارهایی که تولید و ارسال یک درخواست  OCSPو همچنین دریافت و اعتبارسنجی یک پاسخ  OCSPرا مطابق با RFC
 ، 2560پشتیبانی می کنند  ،از خدمات اعالم برخط وضعیت گواهی استفاده نمایند.
ویژگیهای عملیاتی لیست گواهیهای باطله در بخش  2-7و ویژگیهای عملیاتی خدمات اعالم برخط وضعیت گواهی در بخش  3-7قید
شده است.

 2-10-4دسترس پذیری خدمت(سرویس)
سرویس ارائه وضعیت گواهی در طول عمر آن ،بدون هیچ محدودیتی از طریق پروتکل استاندارد  OCSPقابل استفاده میباشد.

 3-10-4ویژگی های اختیاری
خدمات اعالم برخط وضعیت گواهی ( )OCSPو  TSAاز ویژگیهای اختیاری می باشند که در دسترس و قابل استفاده می باشند.

 11-4پایان اشتراک
چنانچه یکی از شرایط ابطال طبق بند  1-9-4صورت بگیرد و یا مدت اعتبار گواهی به پایان برسد ،اشتراک خدمات مرکز تمام خواهد
گردید.
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 12-4امانت گذاری و بازیابی کلید
این سرویس کاربرد ندارد.

 1-12-4سیاست ها و دستورالعمل اجرایی امانت گذاری و بازیابی کلید
این سرویس کاربرد ندارد.

 2-12-4سیاست ها و دستورالعمل اجرایی بازیابی و اطالعات مورد نیاز دسترسی به کلید
این سرویس کاربرد ندارد.

 – 5کنترل های عملیاتی ،مدیریتی و تجهیزاتی
 1-5کنترلهای فیزیکی
 1-1-5ساختمان و مکان سایت
ساختمان مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر واقع در تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میرداماد ،خیابان سرو  ،پالک
 6میباشد و تجهیزات مورد استفاده در آن با استانداردهای موجود برای مراکز حساس مطابقت دارد .این در حالی است که سایر امکانات
امنیتی فیزیکی مانند نگهبان ،سیستمهای نظارت با تلویزیون و حسگرهای مداربسته رطوبت ،تشخیص حرکت و تشخیص دود به منظور
حفظ امنیت در مرکز صدور گواهی الکترونیکی استفاده میشوند.
عملیات مرکز صدور گواهی در محیطی انجام میشود که از لحاظ فیزیکی محافظت شده میباشد به طوری که از هرگونه دسترسی و
افشای غیرمجاز اطالعات جلوگیری و در صورت بروز ،شناسایی شود.
برای این منظور ،مکان سایت صدور گواهی بر اساس یک سری ملزومات امنیتی انتخاب شده است .این ملزومات امنیتی بر پایه تفکیک
برقراری الیه های امنیتی فیزیکی میباشد .منظور از الیه امنیتی فیزیکی یک مانع مانند درب یا مدخل قفل شده میباشد که موجب یک
کنترل دسترسی اجباری برای اشخاص میشود .هر شخص باید از مانع ،پاسخ مثبت دریافت نماید (باز شدن قفل درب) تا بتواند در
فضای بعدی پیش رود.
الیه های امنیتی متوالی به ترتیب دسترسی محدودتر و امنیت فیزیکی بیشتری در مقابل ورود و دسترسی غیرمجاز فراهم می آورند.

 2-1-5دسترسی فیزیکی
دسترسی به ساختمان مرکز صدور گواهی الکترونیکی توسط هفت الیه امنیتی کنترل میشود .اولین الیه مربوط به مراقبت  24ساعته از
ورودیها و ساختمان توسط دوربین میباشد.
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دومین الیه مربوط به کنترل ورود و خروج کارمندان به ساختمان  CAمیباشد .در این قسمت افراد از گیتهای کنترل شده میگذرند و
ورود و خروج تجهیزات کنترل میشود .ضمنا کلیه ورود و خروجها ثبت ) (logمی شود.
الیه سوم اتاق اپراتورها ( )Operation Roomمی باشد و اتاق کنترل و مونیتورینگ نیز در الیه چهارم قرار دارد و اتاق سرور و
 Offline Ceremonyنیز به ترتیب الیه های پنجم و ششم را تشکیل می دهند و در الیه هفتم اتاق بایگانی قرار گرفته است.
ورود به ساختمان مرکز صدور فقط تا بخش پذیرش بدون هماهنگی امکان دارد .داخل ساختمان مجهز به حسگرهای مداربسته تشخیص
حرکت و تجهیزات بیومتریک می باشد و خارج و داخل ساختمان مجهز به دوربین مدار بسته میباشد.
سیستم کنترل دسترسی مرکز توانایی محافظت از کلیه امکانات این مرکز را در برابر دسترسی غیرمجاز ،دارد .عالوه بر این هر  24ساعت
یکبار مسئول امنیت فیزیکی برای اطمینان از اینکه هیچ تالشی در جهت از کار انداختن مکانیزمهای امنیت فیزیکی انجام نشده است ،این
بررسی را انجام دهد.
کلیه تجهیزات ذخیره اطالعات که از خارج وارد مرکز میشوند قبل از ورود از نظر ویروسهای رایانهای و یا هر نرمافزار دیگری که
میتواند باعث اختالل و یا آسیب در عملکرد سیستمهای این مرکز شود کنترل می شوند.
تحت شرایط خاص ممکن است الزم باشد ،افرادی به جز نقشهای مورد اطمینان (بخش  )1-2-5در قسمتی که تجهیزات مرکز وجود
دارد ،حضور داشته باشند .در چنین شرایطی حضور و دسترسی آنها به سیستمها فقط درصورتی امکانپذیر است که مسئول پشتیبانی
فنی یا مدیر مرکز در آن مکان حضور داشته باشند .همچنین کلیه فعالیتهای این افراد در زمان حضور در مرکز ثبت می شود.

 3-1-5تهویه هوا ومنبع تغذیه برق
عالوه بر سیستم برقرسانی عمومی ،مرکز صدور گواهی الکترونیکی از تجهیزاتی به منظور تامین برق این مرکز در صورت قطع برق و
همچنین از سیستم  UPSاستفاده میکند .تغییر سیستم برق عمومی با پشتیبانی به صورت خودکار انجام میشود و توانایی تامین برق کافی
برای حداقل  1ساعت به منظور تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات کاری را دارد.
تاسیسات مرکز صدور گواهی الکترونیکی مجهز به سیستم کنترل درجه حرارت و رطوبت میباشد .

 4-1-5جلوگیری از آب گرفتگی
تجهیزات مرکز صدور گواهی الکترونیکی در ساختمانی قرار گرفتهاند که هیچ نوع سابقه سیلزدگی ندارد .این ساختمان دارای
حسگرهای رطوبتی برای تشخیص نشت آب میباشند.

 5-1-5پیشگیری و محافظت در مقابل آتش
مرکز صدور گواهی الکترونیکی دارای تجهیزاتی جهت جلوگیری از آتش و حفاظت در مقابل آتش میباشد.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی از سیستم اطفای حریق  FM200که با افشاندن گاز عمل اطفای حریق را انجام میدهد ،استفاده میکند.
این گاز دارای مشخصات زیر میباشد:
● با تراکم زیاد به حالت مایع درآمده ،سپس به صورت مایع ذخیره میشود؛
● به صورت گاز بیرنگ ،نارسانا خارج میشود؛
● از خود چیزی باقی نمیگذارد و میزان سمیت آن مانعی برای استفاده در مکان مسکونی نمیباشد؛
● اکسیژن را از بین نمیبرد ،به همین دلیل برای مکان مسکونی مناسب میباشد؛
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● سرعت تأثیر بر آتش باالیی نسبت به سیستمهای اطفای حریق دیگر دارد.

 6-1-5حفاظت از رسانه های ذخیره سازی
کلیه وسایل ذخیره سازی بصورتی نگهداری میشوند تا در معرض آب ،آتش ،الکترومغناطیس و دیگر عوامل محیطی قرار نگیرند .وسایل
حاوی اطالعات بازرسی امنیتی ،بایگانی ها یا نسخه های پشتیبانی اطالعات در مکانی جدا از تجهیزات مرکز صدور گواهی نگهداری
میشوند.
اطالعات مربوط به ثبت وقایع برای حداقل  2دوره بازرسی در محل سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی نگهداری می شوند.

 7-1-5انهدام ضایعات
هنگامی که اطالعات حساس و محرمانه و اسناد مرکز غیرقابل استفاده میشوند و یا پس از به پایان رسیدن مدت نگهداری اسناد کلیه
اطالعات کاغذی توسط ماشین کاغذ خردکن از بین می روند و سختافزارهای ذخیرهسازی اطالعات مانند و هارد دیسکها طور کلی
فرمت شده و به طور فیزیکی نابود می گردند.

 8-1-5نسخه پشتیبان خارج از سایت
مرکز دارای یک سایت پشتیبان شامل تمام سرورها  ، hsm ،توکن ها و تمامی سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با مرکز میانی می
باشد  .تمامی این دستگاهها از نظر امنیتی در شرایط یکسان از سایت اصلی قرار دارند  .محل فیزیکی سایت پشتیبان خارج از محل
سایت اصلی می باشد .توکن های پشتیبان در محل امن (گاو صندوق ) نگهداری می گردند.

 2-5کنترلهای فرایندی
در ادامه به منظور حفظ امنیت مرکز ،این مرکز از کنترلهای رویهای برای تعریف نقشها ،تعداد افراد مورد نیاز برای هر نقش و احراز
هویت هر نقش استفاده میکند.
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 1-2-5نقشهای مورد اطمینان
نقشهای اصلی مورد اطمینان برای اداره و راهبری مرکز بشرح زیر است:

سایت پشتیبان دارای نقشهای مشابه سایت اصلی است .تعدد نقش با چارچوبی که سند منابع انسانی تعیین میکند ،هم در سایت اصلی
و هم در سایت پشتیبان مجاز است.
فعالیت های صدور و مدیریت گواهی  ،انتشار گواهی  ،در بخش صدور گواهی و توسط کارشناس صدور گواهی انجام می گردد.
فعالیت های تولید کلید  ،تهیه نسخه پشتیبان  ،توسعه نرم افزار  ،بازرسی تطابق  ،نصب و راه اندازی اولیه سیستم  ،پشتیبانی فنی
تجهیزات  ،بازرسی داخلی  ،بازیابی خرابی و تمام فعالیت های فنی مرتبط با مرکز در بخش مدیر زیرساخت و پشتیبانی و توسط
کارشناسان فنی و پشتیبانی انجام می گردد.
تمام فعالیت های مرتبط با دفاتر ثبت نام شامل  :هویت شناسی متقاضی  ،تنظیم و تایید درخواست نهایی  ،ارسال درخواست به مراکز
صدور گواهی  ،تحویل گواهی به مالک توسط کارشناس دفتر ثبت نام انجام می گردد.

 2-2-5تعداد افراد مورد نیاز برای هر نقش
تعداد نفرات و تخصیص نیروی انسانی برای هر یک از نقشها متناسب با حجم فعالیتها و سیاستهای اداره مرکز است و در راستای
برآورده کردن حداقل های سیاست مرکز ریشه میباشد.

 3-2-5شناسایی و احراز هویت برای هر نقش
مرکز از راهکارهایی مانند استفاده از کارت هوشمند ،حسابهای کاربری و سیستمهای بایومتریک برای احراز هویت نقشهای مورد
اطمینان استفاده میکند .ضمناً کلیه پرسنل در زمان استخدام طبق بخش  3-5احراز هویت می شوند.
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 4-2-5نقشها ی مستلزم تفکیک وظایف
 وظایف مدیر مرکز صدور گواهی میانی به شرح ذیل می باشد:
 تطبیق فعالیتهای مرکز با سیاستنامه امنیتی مرکز صدور گواهی ریشه و صدور مجوز ورود و خروج رسانههای
ذخیرهسازی به مرکز.

 واحد مدیریت صدور گواهی و امور دفاتر:
 صدور و ابطال گواهی  ،انتشارلیست گواهی های باطل شده  ،انتقال گواهی امضا شده و لیست گواهی های باطل شده به
مخزن.
 هویت شناسی و تایید صالحیت متقاضی  ،تایید درخواست و ارسال به مرکز صدور گواهی و تحویل گواهی به مالک
توسط کارشناس دفتر ثبت نام انجام می گیرد.
 زیرساخت و پشتیبان :
 تهیه نسخه پشتیبان از گواهی ها  ،لیست گواهی های باطل شده و فایل های ثبت وقایع  ،بازیابی اطالعات از روی نسخه
های پشتیبان  ،بایگانی نسخه های پشتیبان.
 اجرای روالهای امنیت فیزیکی.
 نصب و پیکربندی تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مرکز ،تجدید کلیدها و گواهی مرکز صدور گواهی ریشه
 اداری و مالی :
 پیش بینی نیازهای مالی
 پیگیری مرخصی ساالنه و روزانه و ساعتی کارکنان.

 وظایف نگهبان به شرح ذیل می باشد:
 اجرای روال های امنیت فیزیکی
 دبیرخانه :
● نظارت بر نحوه بایگانی نامه ها در دبیرخانه
● نظارت برثبت و ارسال کلیه نامه های وارده و صادره
● نظارت بر ثبت نام و احراز هویت درخواست کندگان گواهی
▪ واحد خدمات :
● وظیفه نظافت مرکز صدور گواهی اعتماد راهبر را بر عهده دارد .این نقش تنها در حضور مدیر گواهی مجاز به نظافت اتاق سرور
می باشد  .نظافت بخش های دیگر مرکز  ،تحت نظارت مراقب امکان پذیر است .
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 3-5کنترل کارکنان
کارهایی که مرکز به کارکنان واگذار میکند ،با وظایف تعریف شده برای آن ها و حدود اختیاراتشان تناقضی ندارد و عالوه بر آن کارکنان
خود را موظف به رعایت موارد زیر می دانند:
 امضاء تعهد کتبی به منظور رعایت مقررات

 امضاء تعهد کتبی مبنی بر پایبند بودن به شرایط و ضوابط موقعیتی که در آن قرار می گیرند
 امضاء تعهد کتبی مبنی بر عدم افشای اطالعات حساس و امنیتی مرکز یا اطالعات کاربران

 1-3-5ملزومات مربوط به قابلیت ها  ،سابقه و عدم سو پیشینه
کلیه متصدیان مرکز قبل از شروع به کار احراز هویت می شوند .اطالعات مورد بررسی در خصوص احراز صالحیت متصدیان نقشهای
مرکز صدور گواهی الکترونیکی شامل موارد زیر میباشد:
 اطالعات شخصی
 تجارب
 سوابق تحصیلی و حرفهای
 معرف ها

 مورد اطمینان بودن
 ارائه برگه عدم سوء پیشینه و عدم محکومیت کیفری
کلیه متصدیان از آموزش کافی برخوردار می شوند و با امضای سندی مسئولیت اجرای وظایف خود را به عهده می گیرند .به عالوه،
تمامی متصدیان هر ساله مورد سنجش قرار می گیرند و چنانچه شخصی در این مرحله فاقد شرایط باشد ،برای آن شخص جایگزین
تعیین می شود .در صورت استخدام و یا تغییر قرارداد کارمندان به خصوص در صورت استعفا یا پایان قرارداد ،آنها طالعات محرمانه
مرکز را در اختیار دیگران قرار نخواهند داد .همچنین متصدیان قراردادی را برای حفظ محرمانگی اطالعات مرکز که افشاء از طریق کپی
برداری و انتشار اطالعات یا روشهای دیگر را ممنوع می کند ،امضا می کنند.

 2-3-5رویه بررسی سابقه افراد
این مرکز صدور گواهی شرایط مذکور در بخش  1-3-5و مستندات مورد نیاز را برای بررسی سابقه افراد مطابق با سند سیاستهای
گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور کنترل می نماید .رویه بررسی شامل موارد زیر میباشد :
بررسی سوابق کاری و مشاغل قبلی متقاضی
بررسی مدارک مرتبط با سوابق قبلی متقاضی
بررسی آخرین مدرک تحصیلی متقاضی و تطابق آن با نقش در نظر گرفته شده
بررسی عدم سوء پیشینه متقاضی
به عمل آوردن مصاحبه فنی و تخصصی با متقاضی جهت اطمینان از صالحیت او جهت تصدی نقش
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 3-3-5الزامات آموزشی
نیازهای آموزشی هر یک از مشاغل به طور خالصه در جدول زیر آمده است:
نقش
مدیریت

نیازهای آموزشی
 کنترلهای امنیتی
 رویه بازیابی خرابی
 نحوه دسترسی به تجهیزات مرکز صدور گواهی الکترونیکی
 نصب ،پیکربندی و نگهداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی
 رویه ایجاد و نگهداری گواهی و لیست گواهیهای باطل شده

زیرساخت و پشتیبانی

 ایجاد رویه پیکربندی پارامترهای ثبت وقایع
 رویه تولید و تهیه نسخه پشتیبان از کلیدها
 رویه بازیابی خرابی

 تهیه نسخه پشتیبان از وقایع
 نحوه دسترسی به تجهیزات مرکز صدور گواهی الکترونیکی
 رویه صدور گواهیها
 رویه ابطال گواهیها
 رویه بازیابی خرابی
صدور گواهی و امور دفاتر

 آموزشهای عمومی امنیت و گواهی الکترونیکی
 ISO27001 و ISO9001

 طراحی ،تدوین و بروزرسانی مستندات
 رویه پیکربندی کنترل های فیزیکی

 4-3-5الزامات و تناوب بازآموزی
کلیه متصدیان از کلیه تغییرات مرکز صدور گواهی در مورد بروزرسانی سختافزار و نرمافزار ،عملیات روزانه ،سیاستهای گواهی
الکترونیکی ،دستورالعمل اجرائی گواهی الکترونیکی آگاه میباشند .برای اطمینان از اینکه کلیه متصدیان تغییرات را بطور کامل
دریافتهاند ،هر تغییر مهمی در این رابطه نیازمند آموزش متصدیان و مستندسازی تغییرات میباشد .بنابراین ،آموزشهای مرتبط در دوره
های زمانی سالیانه برگزار خواهد شد.

 5-3-5دوره زمانی و ترتیب چرخش کار
گردش شغلی در این مرکز صدور گواهی الکترونیکی اجرا نمیشود .در صورت جابجایی متصدیان در بین نقشهای مختلف تنها
برآورده شدن نیازهای بخش  1-3-5و  2-3-5کافی میباشد.
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 6-3-5جریمه های اقدامات غیر مجاز
این مرکز کلیه اقدامات کنترلی و انضباطی را برای کارکنانی که فعالیتهای غیر مجاز در مورد این مرکز یا مخرن آن انجام میدهند ،اعمال
مینماید .شرح این اقدامات کنترلی و انضباطی در سیاستهای امنیتی مرکز صدور گواهی الکترونیکی ،ارائه شده است.

 7-3-5الزامات پیمانکاران مستقل
فرآیند عقد قرارداد با پیمانکاران در سند توافق نامه محدوده خدمات و طرح پشتیبانی به طور کامل ارائه شده است.

 8-3-5مستندات فراهم شده برای کارکنان
کلیه مستندات ،شامل دستورالعمل اجرائی گواهی الکترونیکی و هر گونه اساسنامه یا قرارداد مرتبط را در اختیار کارکنان مرکز صدور
قرار می گیرد.

 4-5فرایندهای ثبت رویدادهای بازرسی
ثبت وقایع برای کلیه فعالیتهایی که مربوط به امنیت مرکز هستند ،انجام میشود .فایلهای ثبت وقایع به صورت خودکار توسط سیستم
تولید میشوند یا به صورت دستی در فرم کاغذی و یا سایر مکانیزمهای فیزیکی ساخته میشود .کلیه فایلهای ثبت وقایع اعم از الکترونیکی
و غیر الکترونیکی در هنگام بررسی وقایع در دسترس میباشند .فایل های ثبت واقعه به صورت ادواری بایگانی میشود و از آنها نسخه
پشتیبان تهیه میشود.

 1-4-5انواع رویدادهای قابل ثبت
ثبت وقایع امنیتی:
● هر تغییری در پارامترهای ثبت وقایع مانند تغییر دوره تناوب یا نوع رخدادهای ثبت شده
● هر تالشی برای تغییر و یا از بین بردن وقایع ثبتشده.
احراز هویت:
● تالشهای موفق و ناموفق برای دستیابی به یک نقش
● تغییر حداکثر دفعات ورود مشخصات برای احراز هویت
● حداکثر دفعات اقدام ناموفق برای ورود به سیستم
● چنانچه مرکز  ،حساب کاربری را که به دلیل تالش ناموفق ورود به سیستم قفل شده است ،از حالت قفل بیرون بیاورد.
● چنانچه مرکز ،نوع تشخیص هویت را تغییر دهد برای مثال به جای کلمه عبور از روشهای بیومتریک استفاده کند.
انتشار اطالعات:
● هر گونه درخواست دسترسی به اطالعات امنیتی یا محرمانه
تولید کلید:
● هر زمان که مرکز صدور گواهی الکترونیکی کلیدی را تولید کند.
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بارگذاری و ذخیره کلید خصوصی:
● هر زمانی که بارگذاری و ذخیره کلیدهای خصوصی انجام شود.
● دسترسی به کلید خصوصی گواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی به منظور بازیابی کلید.
ورود ،حذف ،ذخیره کلیدهای عمومی مورد اطمینان:
● کلیه تغییرات بر روی کلیدهای عمومی مورد اطمینان که شامل اضافه و حذف آنها میشود.
استخراج کلیدخصوصی:
● استخراج کلید خصوصی (کلیدهایی که تنها برای یک نشست یا یک پیغام استفاده میشوند ،مستثنی هستند).
ثبتنام گواهی:
● تمام درخواستهای گواهی.
ابطال گواهی:
● تمام درخواستهای ابطال گواهی.
تأیید تغییر وضعیت یک گواهی:
● تأیید یا رد تغییر وضعیت یک گواهی.
پیکربندی مرکز صدور گواهی الکترونیکی:
● هر تغییر مرتبط با امنیت در پیکربندی مرکز صدور گواهی الکترونیکی.
مدیریت شناسه های کاربران:
● نقشها و کاربرانی اضافه یا حذف شوند و
● حقوق دسترسی یک نقش یا یک شناسه کاربری تغییر کند.
مدیریت پروفایل گواهی:
● هر تغییری در پروفایل یک گواهی.
مدیریت پروفایل لیست گواهیهای باطل شده:
● هر تغییری در پروفایل لیست گواهیهای باطل شده.
موارد دیگر:
● نصب سیستم عامل
● نصب برنامه های کاربردی زیر ساخت کلید عمومی
● نصب HSM
● حذف HSM
● تخریب HSM
● راه اندازی سیستم
● کلیه تالشهای ورود به برنامههای کاربردی زیر ساخت کلید عمومی
● دریافت سخت افزار و نرمافزار
● تالش برای تعیین اسم رمز
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● تالش برای تغییر اسم رمز
● تهیه نسخه پشتیبان از مخرن داخلی مرکز صدور گواهی الکترونیکی
● بازیابی مخرن داخلی مرکز صدور گواهی الکترونیکی
● دستکاری فایلها (مانند ایجاد ،تغییر نام ،انتقال)
● ارسال هر مطلبی به مخرن
● دسترسی به مخرن داخلی مرکز صدور گواهی
● کلیه درخواستها در مورد در خطر افشا قرار گرفتن کلید
● قراردادن یک گواهی در سختافزار نگهداری گواهی (توکن یا کارت هوشمند)
● انتقال سختافزار نگهداری گواهی (توکن یا کارت هوشمند)
● صفر کردن سختافزار نگهداری گواهی (توکن یا کارت هوشمند)
● تخصیص مجدد کلید مرکز صدور گواهی الکترونیکی.
تغییرات در پیکربندی سرویس دهنده مرکز صدور گواهی الکترونیکی:
● سخت افزار
● نرمافزار
● سیستم عامل
● فایلهای ترمیمی () patch
● اطالعات امنیتی.
دسترسی فیزیکی /امنیت سایت:
● دسترسی متصدیان به مکانی که مرکز صدور گواهی الکترونیکی در آنجا قرار دارد.
● دسترسی به سرویس دهنده مرکز صدور گواهی و
● موارد مشکوک یا شناخته شده نقض امنیت فیزیکی.
ناهنجاریها:
● شرایط خطای نرمافزاری (با توضیح حادثه)
● حمالت شبکهای (مشکوک یا قطعی) (با توضیح حادثه ،نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده)
● خرابی تجهیزات (با توضیح حادثه ،نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده)
● قطع جریان برق (با توضیح حادثه ،نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده)
● خرابی در سامانه برق اضطراری (با توضیح حادثه ،نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده)
● خرابی واضح و جدی در سرویسهای شبکه و یا دسترسی به شبکه (با توضیح حادثه ،نام مسئول گزارش دهنده حادثه و راه
حل اجرا شده)
● نقص قوانین سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور یا این دستورالعمل (با توضیح حادثه ،نام مسئول
گزارش دهنده حادثه و راه حل اجرا شده)
● تنظیم مجدد ساعت سیستم عامل.
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 2-4-5تناوب پردازش اطالعات رویدادهای ثبت شده
مرکز صدور گواهی می بایست اطمینان حاصل نماید که رویدادهای مهم در چکیده رویدادهای بازرسی شرح داده شده باشند و کارکنان
مرکز صدور گواهی رویدادها را برای هر سطح اطمینان مطابق با جدول زیر بازنگری میکنند.
این بازنگری شامل اعمالی از قبیل بررسی رویدادهای ثبت شده جهت اطمینان از عدم دستکاری آنها و بازرسی از تمام ورودیها می-
باشد .هر جا که یک اخطار یا ناهماهنگی مشاهده شود .کارکنان مرکز صدور گواهی میبایست تحقیق کاملتر و بیشتری انجام دهند .مرکز
صدور گواهی میبایست فردی را که مسئول انجام بازنگری رویدادهای بازرسی و تهیه خالصه رویدادهای بازرسی میباشد را در
دستورالعمل اجرایی معین نماید.
در صورتی که مورد مشکوکی مشاهده شود .مرکز صدور گواهی میبایست رویدادها را به صورت الکترونیکی و دستی ،شامل
رویدادهای سمت دفتر ثبتنام بررسی نماید.
مرکز صدور گواهی میبایست هر فعالیتی را که در آن این بازنگریها صورت میگیرد ،مستند نماید.

 3-4-5دوره نگهداری از اطالعات رویدادهای ثبت شده
مرکز صدور گواهی میبایست اطالعات ثبت شده را حداقل  2ماه در سایت نگهداری نماید و سپس این اطالعات به روشی که در بخش
 2-5-5آورده شده است ،حفظ و نگهداری شوند.

 4-4-5محافظت از اطالعات رویدادهای ثبت شده
● کلیه اطالعات وقایع ثبت شده فعلی و بایگانی شده توسط امضای الکترونیکی و فنآوری رمزگذاری محافظت می شوند و در لوح
فشرده یا یک سختافزار ذخیرهسازی غیرقابل تغییر نگهداری می شوند.
● کلیدهای خصوصی که برای امضای فایلهای ثبت وقایع به کارگرفته شدهاند برای هیچ منظور دیگری به کار نمی روند.
● گزارشهای ثبت وقایع که به صورت دستی ایجاد شدهاند به مکان امنی انتقال می یابند.
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 5-4-5فرایندهای پشتیبان گیری از رویدادهای بازرسی
از کلیه وقایع ثبت شده الکترونیکی و خالصه وقایع ثبتشده نسخه پشتیبان تهیه میشود و بر اساس این دستورالعمل به خارج از سایت
ارسال میشود .گرفتن نسخه پشتیبان از رویدادهای ثبت شده روزانه به صورت افزایشی و هر هفته به طور کامل صورت میگیرد

 6-4-5سامانه جمع آوری اطالعات بازرسی
فرآیندهای ثبت وقایع با راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی فعال میشود و تنها زمانی متوقف میشود که عملیات این مرکز
متوقف شود .چنانچه مشخص شود که در سیستم ثبت وقایع اشکالی وجود دارد و یکپارچگی سیستم و محرمانگی اطالعات در خطر
است ،آنگاه مرکز صدور گواهی الکترونیکی فعالیت های صدور گواهی خود را به غیر از فرآیند ابطال گواهی به طور موقت تا زمانی که
مشکل برطرف شود ،متوقف می کند.

 7-4-5تذکر به مسبب رویداد
پس از ثبت یک رویداد ،اطالع به مسبب واقعه الزامی نمیباشد.

 8-4-5ارزیابی آسیبپذیری
مرکز مراقب اقداماتی مانند ایجاد اختالل در تمامیت سیستم مدیریت گواهیها مانند تجهیزات ،مکان فیزیکی و کارکنان میباشد.
بازرس اطالعات ثبت وقایع امنیتی را برای وقایعی مانند فعالیتهای ناموفق تکراری برای دسترسی به سیستم ،اقدام برای بهدست آوردن
مجوز ،تالش برای دسترسی به فایلهای سیستمی و پاسخهای تأییدنشده ،باز بینی می نماید .بازرس پیوستگی اطالعات ثبت وقایع امنیتی
را بررسی می کندو خالصه نتایج مرور اطالعات بازرسی امنیتی مستند و ثبت می نماید.

 5-5بایگانی اطالعات
 1-5-5انواع اطالعات قابل بایگانی
این مرکز تمام مدارک مرتبط با صدور گواهیها را (در قالب الکترونیکی یا کاغذی) بایگانی می کند .دفاتر ثبتنام نیز کلیه مدارک احراز
هویت درخواست کنندگان را بایگانی می کنند .اطالعات زیر توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی در ارتباط با صدور گواهی بایگانی
میشود:
● فایل درخواست امضای گواهی () CSR
● کلیه مدارک مرتبط با احراز هویت سازمان ها
● مدارک مرتبط با احراز هویت موجودیت ها
● قبول قرارداد مالکان گواهی و دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی
● کپی گواهی الکترونیکی صادر شده
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مرکز صدور گواهی الکترونیکی اطالعات مربوط با درخواست ابطال گواهیها را بایگانی می کند .این اطالعات شامل کلیه مدارک مرتبط
با احراز هویت درخواست کننده سرویس های مذکور و دلیل درخواست ابطال میباشد .این اطالعات و لیست گواهیهای باطل شده
مربوطه بایگانی می شوند.
مرکز صدور گواهی  ،عالوه بر اطالعات مربوط به صدور و ابطال گواهی ،اطالعات زیر را نیز بایگانی می کند:
● نسخه های سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور و این دستورالعمل
● قرارداد های مالکان گواهی و طرف های اعتماد کننده
● اطالعات مربوطه به راه اندازی تجهیزات سیستم مرکز صدور گواهی و استفاده از کلید خصوصی مرکز
● اطالعات بازرسی امنیتی
● کلیه دادهها و برنامههای کاربردی دیگر به منظور بررسی محتوای بایگانی ها.

 2-5-5دوره نگهداری اطالعات بایگانی شده
اطالعات ثبت شده در بایگانی مرکز صدور گواهی میبایست برای هر سطح اطمینان مطابق با جدول زیر نگهداری گردند.

 3-5-5محافظت از بایگانی
مرکز اطالعات بایگانی را در یک محل ذخیرهسازی مطمئن و ایمن نگهداری می کند ،به گونه ای که از تغییر ،تخریب و دسترسی غیر
مجاز به این اطالعات جلوگیری شود.

 4-5-5فرایندهای پشتیبان گیری از بایگانی
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 5-5-5الزامات مهر زمانی اطالعات بایگانی
دادههای بایگانی شده الکترونیکی (مانند گواهیها ،لیست گواهیهای باطل شده ،وقایع ثبت شده و غیره) دارای امضای الکترونیکی و
مهر زمانی میباشند ،بهگونهای که بتوان درستی مهر زمانی را بررسی نمود .کلیه اطالعات فعالیتهای ثبت شده در فرم کاغذی نیز که
دارای تاریخ و دارای مهر زمانی میباشد .زمان و تاریخ درج شده در فرم فعالیتهای ثبت شده کاغذی مگر با اجازه و تأیید بازرسان غیر
قابل تغییر است.

 6-5-5سامانه جمع آوری بایگانی (درونی یا بیرونی)
اطالعات مربوط به گواهی ها و سایر موارد مربوط به صدور گواهی در نرم افزار  RCAبصورت اتوماتیک انجام می شود و سایر
اطالعات مربوط به درخواست کننده گواهی مانند مدارک شناسایی و فرم درخواست بصورت فیزیکی و سازماندهی شده بایگانی می
شوند.

 7-5-5روالهای دریافت اطالعات و بررسی اطالعات بایگانی
تمامیت اطالعات بایگانی شده هر  6ماه بررسی میشود و اصالت امضای الکترونیکی اطالعات بایگانی شده نیز بررسی میگردد.
در صورتی که اطالعات در فرم کاغذی باشند ،اصالت تاریخ و امضای آن ها بررسی میگردد و تمامیت کپی های کاغذی خارج از سایت
نیز یک بار در سال بررسی میشود.

 6-5تغییر کلید
مرکز برای به حداقل رساندن ریسک زیرساخت کلید عمومی و در خطر افشا قرار گرفتن کلید مرکز ،کلید خصوصی امضاء را در بازه
های زمانی مشخص تجدید می نمایند .در اینصورت ،کلید خصوصی قبلی تا زمان انقضای تمامی گواهیهای امضاء شده توسط آن،
محافظت میشود .اعتبار گواهی مرتبط با کلید خصوصی سابق مرکز نیز برای تعیین اعتبار گواهیهایی که توسط آن صادر شده اند تا
زمانیکه تمامی این گواهیها منقضی شوندمعتبر خواهد بود.

 7-5بازیابی به علت سوانح غیر مترقبه و در خطر افشا بودن
 1-7-5فرایندهای مقابله با افشا کلید و حوادث
تمرین بازیابی خرابی هر ساله انجام میشود .اگر مشخص شود که تالشی برای هک کردن مرکز صدور گواهی صورت گرفته و یا
اطالعات به شکل پنهانی دیگری در معرض افشا شدن قرار دارند ،به منظور تعیین نوع و میزان آسیب وارد شده ،این تالشها بررسی می
شوند .اگر احتمال رود که کلید مرکز صدور گواهی افشا شده است ،روالهایی که در بخش  3-7-5آمده است انجام میشود .در غیر
اینصورت حوزه آسیب پنهانی وارد شده ارزیابی میشود تا معین شود که آیا مرکز صدور گواهی باید بازسازی شود ،تنها بعضی از گواهیها
باید باطل شوند ،و یا اینکه اعالم شود کلید مرکز صدور گواهی در خطر افشا قرار گرفته است.
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در حالتی که کلید پاسخگوی  OCSPدر خطر افشا قرار گرفته باشد ،مرکز صدور گواهی که برای پاسخگوی  OCSPگواهی صادر کرده
است آن را باطل میکند و اطالعات باطل شده به سرعت در مخزن منتشر میشود .سپس ،پاسخگوی  OCSPکلید جدیدی را دریافت
میکند.
سایت پشتیبان مرکز در شرایطی که مرکز مجبور به توقف عملیات مدیریت گواهی شود ،قابل دسترس خواهد بود.

 2-7-5از بین رفتن تجهیزات کامپیوتری ،نرمافزار و داده ها
از آنجاییکه در این مرکز کپیهایی از نسخههای پشتیبان سیستم ،بانکهای اطالعاتی و کلید های خصوصی نگهداری می شود در صورت
بروز خرابی در نرمافزار و یا دادهها ،عملیات مرکز پس از یک وقفه کوتاه می تواند از سر بگیرد.

 3-7-5فرایندهای در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی موجودیت
در صورت در خطر افشا قرار گرفتن کلید مرکز ،از مرکز صدور گواهی باالتر درخواست می شود تا گواهی مرکز را باطل کند و
اطالعات باطل شده را به سرعت در مخزن منتشر میشود .سپس تأسیسات مرکز همانطور که در بخش  4-7-5قید شده است ،
بازسازی می شود.
مراحل پایان فعالیت مرکز میانی به شرح زیر است :
● اطالع رسانی به مرکز دولتی ریشه و طرح مساله در شورا حداقل  4ماه قبل از پایان فعالیت مرکز صدور گواهی
● اطالع رسانی به موجودیت هایی که تحت تاثیر قرار می گیرند  :از جمله مالکان گواهی  ،طرف های اعتماد کننده  ،دفاتر ثبت نام
و مشتریان
● ابطال گواهی مرکز میانی توسط مرجع صدور گواهی باال دستی
● حفظ و ارائه بایگانی سوابق مرکز میانی برای مدت زمان تعیین شده به یک مرجع معتبر
در حین توقف مرکز  ،اطالعات مرکز توسط فرد مجاز که توسط شورا تعیین می گردد بایگانی و نگهداری می گردد .
این اطالعات شامل :
● گواهی مرکز میانی
● گواهی های صادره
● لیست گواهی های باطل شده
● اطالعات بازرسی امنیتی بخش 4-5
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● سایر اطالعات بایگانی شده که در بخش  5-5ذکر شده است.

 4-7-5تداوم ارائه خدمت بعد از وقوع حوادث
مرکز تمرین بازیابی خرابی برای ایمنسازی تجهیزات را به صورت ساالنه انجام میدهد.
در صورت بروز خرابی که در آن تجهیزات مرکز صدور گواهی خسارت دیده و کارایی نداشته باشد ،برپاسازی مجدد مرکز صدور
گواهی با سرعت تمام انجام میگیرد و سپس ابطال گواهی مالکان گواهی را در اولویت کار قرار میگیرد.
در صورت بروز خرابی که تجهیزات مرکز صدور گواهی به صورت فیزیکی خسارت دیده باشند و در نتیجه آن ،کلیدهای امضا مرکز
صدور گواهی نابود شده باشند ،مرکز درخواست میکند که گواهی این مرکز را باطل کنند .سپس تأسیسات مرکز صدور گواهی باید با
بازسازی تجهیزات مرکز صدور گواهی ،تولید کلیدهای عمومی و خصوصی جدید ،درخواست گواهی جدید و صدور دوباره همه
گواهیهای صادرشده ،به طور کامل بازسازی میشود .در نهایت ،کلیه گواهیهای مالکان گواهی دوباره صادر می شوند .درچنین شرایطی
هر یک از طرفهای اعتماد کننده ،با مسئولیت خود از گواهیهایی که با کلید خصوصی نابود شده امضا شده اند ،استفاده میکنند.

 8-5توقف فعالیت مرکز صدور گواهی یا دفتر ثبتنام
در حالتی که عملیات مرکز صدور گواهی متوقف شود یا تغییرات عمده ای در عملیات صورت گیرد ،این توقف و یا تغییر عمده در
عملیات به مرکز ریشه به عالوه کلیه موجودیتهایی که برای آنها گواهی صادر شده است  ،اعالم میشود  .قبل از خاتمه یافتن عملیات یا
تغییرات عمده در عملیات این تذکر داده میشود.
به محض متوقف شدن مرکز صدور گواهی ،همه کلیدهای خصوصی که وجود داشته اند یا ممکن است برای عملیات رمزنگاری مرکز
صدور گواهی استفاده شوند ،باطل و به خاطر متوقف شدن سرویس نابود می شوند مطابق با بخش  10-2-6لیست گواهیهای باطل شده
تولید ومنتشر شوند.

 - 6کنترل های امنیتی فنی
 1-6تولید و نصب زوج کلید
 1-1-6تولید زوج کلید
 1-1-1-6تولید زوج کلید مراکز صدور گواهی
مرکز دولتی ریشه از زوج کلید الگوریتم  RSAجهت صدور گواهی ،پشتیبانی مینماید .انجام عملیات تولید کلید در این مرکز از
طریق یک  HSMمورد تایید و ارزیابی شده توسط مرکز دولتی ریشه که در آن ملزومات امنیتی مطابق استاندارد  FIPS 140-2در
سطح سوم رعایت شده است و به روش کنترل چند نفره  3از  5صورت میپذیرد .الزامات مربوط به عملیات تولید کلید برای مرکز
میانی در جدول زیر قید شده است.
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 2-1-1-6تولید زوج کلید دفاتر ثبتنام

 3-1-1-6تولید زوج کلید مالک گواهی
در صورتی که شخص زوج کلید خود را قبال تهیه نموده باشد  ،مطابق سند " سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید
عمومی کشور " که جدول آن در زیر آمده عمل خواهد شد .
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زمانی که شخص دارای زوج کلید نمی باشد و درخواست تولید آن را توسط دفتر  RAدارد روال زیر طی خواهد شد :
.1

دریافت و بررسی مدارک متقاضی

.2

درج اطالعات متقاضی در پرتال مرکز میانی

.3

اتصال سخت افزار رمزنگاری کاربر به سیستم (تولید زوج کلید به صورت  on-boardبر روی سخت افزار رمزنگاری)

.4

فرآیند تولید زوج کلید و فایل درخواست متقاضی

.5

تحویل گواهی به متقاضی

.6

مابقی تعهدات در توافق نامه بین طرفین ذکر خواهد شد
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شناسه سندECRCA-CPS :

طبقه بندی  :عادی

 2-1-6تحویل کلید خصوصی به موجودیت نهایی

 3-1-6تحویل کلید عمومی به مرکز صدور گواهی الکترونیکی
مالکان گواهی کلید عمومی خود را در یک فایل درخواست گواهی ،طبق استاندارد  PKCS#10به مرکز تحویل می دهند.
چنانچه عملیات تولید کلید توسط مالک گواهی و یا دفتر ثبتنام صورت گیرد ،تحویل کلید عمومی به مرکز صدور گواهی میبایست به
گونهای باشد ،که تناظر بین کلید عمومی ارائه شده و کلید خصوصی مالک گواهی و همچنین حفظ تمامیت آن توسط مرکز صدور گواهی
قابل بررسی باشد.
مرکز جهت ارائه درخواست صدور گواهی  ،کلید عمومی خود را در قالب استاندارد  PKCS# 10به مرکز دولتی ریشه ارائه می دهد.

 4-1-6تحویل کلید عمومی مرکز صدور گواهی به طرفهای اعتماد کننده
طرفهای اعتماد کننده میتوانند گواهی مرکز را از مخزن این مرکز بهصورت امن دریافت کنند.

 5-1-6طول کلید
مالکان گواهی درخواست های گواهی خود را با طول کلید متناسب باسطح گواهی درخواست شده به دفتر ثبتنام گواهی الکترونیکی
تحویل میدهند .طول کلید بر اساس سطوح متفاوت و بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور
میباشد.

 6-1-6تولید پارامترهای کلید عمومی و کنترل کیفیت
کاردبرد ندارد
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 7-1-6موارد کاربرد کلید (طبق فیلد کاربرد کلید در )X.509 v3
گواهیهای صادر شده توسط مرکز دارای فیلد کاربرد کلید میباشد .مالکان گواهی و طرف های اعتماد کننده باید تنها از گواهیهای
صادر شده توسط مرکز مطابق با مصوبات حاکم بر آن کاربرد خاص مورد استفاده قرار بگیرد قابل ذکر است که فیلد کاربرد کلید گواهی
منطبق بر سند جامع پروفایل های زیر ساخت کلید عمومی کشور میباشد.
کاربرد بر اساس پروفایل گواهیها مشخص میشود و کاربرد آن در گواهی ذکر میشود.

 2-6محافظت از کلیدهای خصوصی و کنترل های مهندسی ماژول رمز نگاری
 1-2-6کنترل ها و استانداردهای ماژول های رمزنگاری
مرکز از دستگاههای سخت افزاری ایمن دارای حداقل الزامات سطح سوم استاندارد  FIPS140برای مراکز صدور گواهی استفاده می
نماید که بر اساس سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور مطابق جدول زیر بوده و کلیه الزامات مطروحه در
بخش  1-2-6رعایت میگردد.

همچنین مالکان گواهی مسئول محافظت از کلید خصوصی مرتبط با کلید عمومی موجود در گواهی الکترونیکی خود میباشند.

 2-2-6کنترل چند نفره ( nاز  ) mبه کلید خصوصی
برای سطح  2الزامی نمی باشد.

 3-2-6دستیابی قانونی به کلید خصوصی
قابل اعمال نیست.
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 4-2-6پشتیبان گیری از کلید خصوصی
این مرکز از کلید خصوصی خود را بر روی  hsmذخیره می کند  .برای جلوگیری از خسارت های ناشی از خرابی  ،HSMاز زوج کلید
مرکز

پشتیبان تهیه می گردد  .زوج کلیدها بر روی پارتیشن های  hsmذخیره می شوند بنابراین می بایست از پارتیشن های hsm

پشتیبان تهیه نمود .پشتیبان گیری از پارتیشن های  hsmدر روز مراسم تولید کلید انجام می شود.
الزامات تهیه نسخه پشتیبان از کلید خصوصی مطابق با جدول زیر میباشد.

 5-2-6بایگانی کلید خصوصی
کلید خصوصی مرکز که برای امضای الکترونیکی استفاده میشود در دستگاه رمز نگار نگه داری میشود.
بایگانی کلید خصوصی مالکان گواهی بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور فعال تعریف نشده
است.

 6-2-6انتقال کلید خصوصی به /یا از یک ماژول رمزنگاری
رویه وارد کردن کلید خصوصی در سطح یک با توجه به قابلیتهای سختافزار رمزنگار مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران
اعتماد راهبر و سند نصب و پیکربندی انجام خواهد شد.
بر ای سطوح  ،2بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور این مرکز صدور گواهی کلید(ها)
خصوصی خود را توسط دستگاه (های) رمزنگاری امن تولید کرده و آنرا در این دستگاه (ها) نگهداری مینمایند .در هنگام تهیه نسخه
پشتیبان از کلید خصوصی مرکز صدور گواهی ،این کلید بهصورت رمزگذاری شده به ماژول پشتیبان انتقال داده میشود و بهصورت کامالً
محافظت شده از این ماژول در سایت پشتیبان مرکز صدور گواهی نگهداری میشود.

 7-2-6ذخیره سازی کلید های خصوصی در ماژوله رمزنگاری
ذخیره سازی کلید خصوصی با توجه به قابلیتهای سخت افزار رمزنگار مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و
سیاستهای امنیتی بر اساس بخش  1-2-6اعالم شده از سوی مرکز اجراء خواهد شد.
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 8-2-6روش فعال سازی کلید خصوصی
فعالسازی کلید خصوصی با توجه به قابلیتهای سختافزار رمزنگار مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و بر اساس
سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور برای سطح  2وارد کردن کلمه عبور کافی است  .وبرای سطوح دیگر
شیوه هایی مانند استفاده از رمز یا گذرواژه ،داده های مورد نیاز برای کنترل چند نفره ،اطالعات بایومتریکی و شیوه های دیگر احراز هویت
برای فعال کردن کلید خصوصی در دستگاه رمزنگاری قابل استفاده میباشند (.الزامات تولید اطالعات فعالساز در بخش  1-4-6آمده است)
اطالعات فعالساز را میتوان شخصاً و یا توسط نامه یا پست الکترونیکی به مالکان گواهی اعالم کرد هنگام ورود اطالعات فعالساز از افشاء
آنها جلوگیری میشود .

 9-2-6روش غیرفعال نمودن کلید خصوصی
روش غیر فعال سازی کلید خصوصی برای سطوح مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:
غیر فعال نمودن کلید خصوصی

سطح اطمینان
سطح 1

تعریف نشده است.

سطح 2

ماژولهای رمزنگاری در حالت فعال بدون استفاده قرار نمی گیرند.
ماژولهای رمزنگاری پس از استفاده از طریق روش دستی خروج از سیستم یا پس از
گذشت زمان معینی  ،ارتباط بصورت خودکار قطع می شوند.
وقتی کلید خصوصی غیرفعال میشود ،قبل از آزادسازی فضای حافظه از حافظه پاک می
شوند و فقط به شکل رمز شده نگهداری می شوند.

نقشهای اجرایی مرکز میتوانند با توجه به قابلیت سختافزار رمزنگار و سیاستهای امنیتی اعالم شده از سوی مرکز به صورت دستی یا
از طریق خارج کردن ماژول رمزنگاری از  ،HSMقطع برق  HSMیا خاموش کردن سیستمهای رایانه ای مرکز را غیرفعال کنند و برای
فعالسازی دوباره این کلید باید رویه مذکور در بخش  8-2-6را اجرا کنند.

 10-2-6روش انهدام کلید خصوصی
به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کلید خصوصی قدیمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی در هنگام تجدید کلید و یا ابطال گواهی،
(که بر درست بودن گواهیهای صادر شده تاثیر میگذارد) ،کلید خصوصی مرکز در زمان پایان چرخه حیات ،نابود میشود .بنابراین بعد
از اتمام فرآیند تولید کلید و صدور گواهی جدید ،مرکز از فرآیند صفر کردن

24

در حافظه برای نابودی کلید خصوصی قدیمی خود که در

ماژول رمزنگاری ذخیره شده ،استفاده میکند .این فرآیند برای کلید پشتیبان نیز انجام خواهد شد.

 11-2-6رده بندی ماژول رمز نگاری
بر ای رده بندی به بخش  1-2-6مراجعه شود.

Zeroize
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 3-6سایر ابعاد مدیریت زوج کلید
 1-3-6بایگانی کلید عمومی
این مرکز بایگانی گواهیها را انجام میدهد و همچنین با توجه به قوانین بخش  5-5کنترلهای امنیتی بر سیستم بایگانی را انجام میدهد.
نظر به اینکه بایگانی گواهیها میتواند جایگزین بایگانی کلید عمومیشود ،هیچ رویه دیگری برای بایگانی کلید عمومی وجود ندارد.

 2-3-6دوره عملیاتی گواهی و دوره های استفاده از زوج کلید
طول کلید  RSAبرای کلید عمومی و خصوصی متناسب با سطح گواهی میباشد .حداقل طول  1024بیت و حداکثر آن  2048بیت
میباشد .زمان استفاده از گواهی کلید عمومی و کلید خصوصی بر اساس سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی
کشور میباشد.

 4-6اطالعات فعال ساز
 1-4-6تولید و بکارگیری اطالعات فعالساز
کلیه اطالعات فعالساز میبایست یکتا و غیرقابل پیشبینی باشند .گذرواژه بکار رفته جهت فعالسازی کلید خصوصی حداقل میبایست
 8کاراکتر باشند و در صورت امکان به صورت تصادفی تولید گردند ضمن اینکه میبایست کاراکترهای انتخابی ترکیبی از کاراکترهای
قابل چاپ باشد .در صورتی که تولید گذرواژهها به صورت تصادفی توسط مالکان گواهی امکانپذیر نباشد ،میبایست دقت شود که
گذرواژه انتخابی غیرقابل حدس بوده و به عنوان مثال با اطالعات شناسایی شخصی او مرتبط نباشد .همچنین دنبالههای تکراری
کاراکترها ،اعداد تکراری ،اعداد مرتبط با تاریخ و یا دیگر اعدادی که به راحتی قابل حدس هستند نباید بکار روند .اطالعات فعالساز
هرگز نباید به لغات با معنا شباهتی داشته باشند.
چنانچه از اعداد تصادفی جهت استفاده به عنوان اطالعات فعالساز به کار گرفته شود ،میبایست کلیه الزامات مربوط به اعداد تصادفی
منطبق با استانداردهای معرفی شده توسط مرکز دولتی ریشه ،در آنها رعایت شده باشد.

 2-4-6محافظت از اطالعات فعالساز
محافظت از اطالعات فعال ساز

سطح اطمبنان
سطح 1

تعریف نشده است.

سطح 2

اطالعات فعال ساز دستگاه رمزنگاری میبایست به حافظه سپرده شوند و نباید به صورت نوشته

سطح 3

نگه داری شود ،اگر نوشته شوند نوشته میبایست در سطحی از امنیت  ،معادل با امنیت داده های

سطح 4

دستگاه رمز نگاری  ،نگه داری شوند .اطالعات فعال سازکلید های خصوصی میبایست منحصرا
نزد مالک گواهی محفوظ باشد.
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 3-4-6سایر ابعاد اطالعات فعالساز
تعریف نشده است.

 5-6کنترل های امنیتی رایانه
 1-5-6الزامات فنی امنیت رایانه
مراکز صدور گواهی میبایست موارد زیر را در سیستم عاملهای خود فعال سازند.
 امکان ورود به سیستم صرفا پس از احراز هویت متمرکز؛
 ایجاد دسترسی کنترل شده به اطالعات و برنامهها بر اساس هویت تعریف شده در سیستم؛
 توانایی تنظیم و راهاندازی سیستم ثبت وقایع و بازبینی آنها
 مراکز صدور گواهی میبایست مجهز به سبستمهای شناسایی و تخریب ویروس با مشخصات زیر باشند.
 امکان بروزرسانی با آخرین لیست ویروسهای شناسایی شده؛
 امکان جستجو در تمام فایلهای سیستمی و غیرسیستمی به صورت خودکار؛
 ثبت وقایع مرتبط به بررسی سیستم و وجود ویروسهای احتمالی و نتیجه عملکرد برنامه روی آنها.

 2-5-6رده بندی امنیت رایانه

 6-6کنترلهای فنی چرخه حیات
 1-6-6کنترل های توسعه سامانه
مرکز صدور گواهی میبایست از نرم افزار صدور گواهی که تحت یک روش توسعه ساختیافته طراحی و توسعه یافته است ،استفاده
نماید.
کلیه مراکز صدور گواهی میبایست از سامانههای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی مورد تایید مرکز دولتی ریشه استفاده نمایند و این
سامانهها و نرمافزارهای متناظر میبایست در آزمایشگاه مرکز دولتی ریشه ارزیابی شده و مورد تایید قرار گرفته شده باشند؛
کلیه مراکز میانی تنها پس از اطالعرسانی به مرکز دولتی ریشه ،مجاز به توسعه سامانههای سختافزاری و نرمافزاری خود خواهند بود و
سامانههای توسعه یافته تنها پس از ارزیابی مجدد و تایید مرکز دولتی ریشه ،قابلیت عملیاتی شدن خواهند داشت.
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سختافزار یا نرمافزار خریداری شده می بایست در یک بسته مهره و موم شده و یا به روش مطمئن دیگری حمل و تحویل داده شود و
توسط پرسنل آموزش دیده نصب گردد.

 2-6-6کنترل های مدیریت امنیت
سخت افزار و نرم افزار مرکز صدور گواهی به طور اختصاصی برای انجام وظایف مربوط به مرکز صدورگواهی مورد استفاده قرار میگیرد.
سیستم مرکز صدور گواهی حاوی برنامه های کاربردی ،وسایل سخت-افزاری ،اتصاالت شبکه یا اجزاء نرم افزاری که مربوط به عملیات
مرکز صدور گواهی نیستند ،نمی باشد.
سایت مرکز میانی دارای فایروال  ،آنتی ویروس  ids ،می باشد که از ورود نرم افزار مخرب به سایت جلوگیری می نماید .
زمانی که نرم افزار  RAدر دفاتر مربوطه نصب می شود  ،با هشی که از نرم افزار توسط تولید کننده آن گرفته شده مقایسه می گردد(ابتدا
هش نرم افزار در دفاتر گرفته می شود سپس با هشی که تولید کننده ارائه کرده مقایسه می گردد) تا مطمئن شویم نرم افزار تغییری نکرده
و نسخه مورد نظر ما می باشد .
برای بررسی تمامیت پایگاه داده  ،مرکز از یک دیتابیس آنالیزر استفاده می کند که اگر تغییری در پایگاه داده ایجاد شود آالرم می دهد .این
بررسی شامل نوع دسترسی ها  ،کاربران  ،اضافه کم یا تغییر در فیلدی در پایگاه داده می باشد  .بررسی پایگاه داده از طریق نرم افزار
آنالیزر برای تعیین وجود تغییر هر  2هفته یکبار انجام خواهد شد .
بررسی دورهای تمامیت پایگاه دادهای این مرکز در سطوح اطمینان مختلف به شرح جدول زیر میباشد:
بررسی دورهای تمامیت پایگاه داده

سطح اطمینان
سطح 1

پیاده سازی نمی شود

سطح 2

به محض نصب و حداقل هر  2هفته یکبار تمامیت پایگاه دادهای این مرکز
بررسی میشود.

 3-6-6کنترلهای امنیتی چرخه حیات
پیاده سازی نشده است.

 7-6کنترل های امنیتی شبکه
بمنظور رعایت سطوح امنیتی قابل قبول شبکه مرکز همواره استاندارد TIA-942(Telecommunication Infrastructure
) Standardمد نظر قرار گرفته و در سطوح الیه های مختلف شبکه اعمال خواهد شد.
استفاده از دیواره آتش) (FireWallالیه  (WAF) 7یکی از راهکارهای اساسی جهت کنترل امنیت شبکه می باشد و همینطور جلوگیری
از نشت اطالعات ) ،DLP(Data Leak Preventionتشخیص و جلوگیری از حمالت و تهدیدات ) ، (IPS/IDSامنیت وب و ایمیل
نیز همواره با استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری استاندارد اعمال می شود.
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 8-6مهر زمانی
به غیر از گواهیهای سطح یک که الزامی به درج مهر زمانی برای آنها نمیباشد برای دیگر سطوح مرکز صدور گواهی میتواند برای
مالکان گواهی قابلیت افزودن مهر زمانی در تراکنشهای خود را فراهم کند یا باعث فراهم شدن آن شود.

 - 7پروفایل گواهی ،لیست گواهی های باطله و OCSP
 1-7پروفایل گواهی
پروفایل گواهیهای صادر شده توسط این مرکز صدور گواهی براساس استاندارد  RFC 5280و الزامات مربوط به آن مطابق با "سند جامع
پروفایل زیرساخت کلید عمومی کشور" میباشد.

 1-1-7شماره نسخه
مرکز تنها در قالب  X.509نسخه  3گواهی صادر میکند.

 2-1-7الحاقیه های گواهی
الزامات مربوط به شامل بودن ،مقداردهی و پردازش ملحقات گواهی در" سند جامع پروفایلهای زیرساخت
کلید عمومی کشور "بیان شده است.

 3-1-7شناسه الگوریتمها
گواهی های صادر شده توسط مرکز صدور گواهی میبایست به وسیله یکی از الگوریتمهای زیر امضاء گردد :

زیرساخت کلید عمومی شرکت متشکل از دو ساختار سلسله مراتبی  G2و  G3میباشد .ساختار  G3سازگار با تاریخ درهمسازی
 SHA1است و میتواند در سختافزارها و نرمافزارهایی که از این تابع درهمسازی پشتیبانی مینمایند مورد استفاده قرار گیرد .ساختار
 G3نیز سازگار با تابع درهمساز  SHA256بوده و جهت ارائه سطح امنیت باالتر پیشبینی شده است.

 4-1-7قالب نام ها
نحوه مقداردهی نام ترکیبی مربوط به مالک و صادرکننده گواهی مطابق با بخش  1-3می باشد.
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 5-1-7محدودیت های نامگذاری
فیلد الحاقی  name constraintsمطابق با مطابق آنچه در" سند جامع پروفایلهای زیرساخت کلید عمومی کشور "شرح داده شده
است ،در گواهی قرار میگیرد.

 6-1-7شناسه سیاستهای گواهی
مرکز از صحت مقدار شناسه یا شناسه های سیاست گواهی که در گواهی قرار می گیرد ،اطمینان دارد .شناسه مختص هر سطح گواهی در
بخش 2-1مشخص شده است.

 7-1-7کاربرد الحاقی ""policy constraints
فیلد الحاقی  Policy Constraintsمطابق آنچه در" سند جامع پروفایلهای زیرساخت کلید عمومی کشور "شرح داده شده است ،در گواهی
قرار می گیرد.

 8-1-7ساختار  .معنای الحاقیه " "policy qualifiers
گواهیهای نسخه سوم

 X.509حاوی یک توصیف کننده سیاسیت در فیلد الحاقی  Certificate Policiesمیباشند که به قرداد

اجرایی با طرف اعتماد کننده یا دستور العمل اجرایی اشاره میکند .برخی گواهیها شامل  User Notice Qualifierمیباشند که به
قرارداد اجرایی با طرف اعتماد کننده اشاره میکند.

 9-1-7پردازش معنایی برای الحاقی حیاتی " "certificate policy
بر اساس سند جامع پروفایل های کلید عمومی کشور برای فیلد الحاقی  certificate policyوضعیت غیر حیاتی در نظر گرفته شده
است.

 2-7پروفایل لیست گواهیهای باطل شده
پروفایل لیست گواهیهای باطل شده مطابق با  RFC 5280میباشد .لیست گواهیهای باطل شده شامل فیلدهای اصلی و مقادیر تعیین شده
برای آنها که در جدول زیر به آنها اشاره شده است میباشد:
version
Signatur
e algorith

در بخش  1-2-7توضیح داده شده است.
شناسه الگوریتم به کاررفته جهت امضای

CRL

(بخش )3-1-7

issuer

نام ترکیبی موجودیتی که  CRLرا امضا و تولید
میکند.

Effective
date
Next
update
Revoked

تاریخ صدور

CRL

تاریخی که  CRLبعدی صادر خواهد شد.
لیست گواهیهای باطل شده شامل شماره
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سریال و تاریخ ابطال

 1-2-7شماره نسخه
این مرکز از نسخه دوم  X.509لیست گواهیهای باطل شده منطبق با  RFC 5280پشتیبانی میکند.

 2-2-7الحاقیه های  CRLو " "CRL Entry
ملحقات  CRLو  CRL Entryبر اساس " سند جامع پروفایل های زیر ساخت کلید عمومی کشور " میباشد.
الزامات مربوط به وجود یا عدم وجود ،مقداردهی و پردازش الحاقیههای  CRLو  CRL Entryدر "سند جامع پروفایلهای زیرساخت کلید
عمومی کشور" بیان شده است.

 3-7پروفایل

OCSP

 1-3-7شماره نسخه
این مرکز از نسخه اول  OCSPتعریف شده در  RFC 2560پشتیبانی میکند.

 2-3-7الحاقیه های OCSP
الحاقیههای مناسب از  RFC 2560مانند الحاقیه  Nonceدر درخواستها و پاسخهای  OCSPبکار می رود OCSP .بر اساس مستند

RFC

 2560دارای پروفایل درخواست و پاسخ میباشد خدمات  OCSPبر اساس درخواست طرف اعتماد بهصورت رایگان امکان پذیر است.
آدرس دسترسی به سرویس  level 1: http://5.160.137.14:8082/ocspresponder/servicesو
 Level 2: http:// 5.160.137.15:8081/ocspresponder/servicesمیباشد.

 - 8بازرسی تطابق و سایر ارزیابی ها
بازرسی تطابق با هدف حصول اطمینان از عملکرد مراکز صدور گواهی و به منظور صدور گواهی با الزامات و فرایندهای بیان شده در
سیاستهای گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی مراکز میانی به عمل میآید .در زیرساخت کلید
عمومی کشور ،بازرسی تطابق به دو صورت تعریف شده است.


بازرسی شورا :بر اساس ماده  3آییننامه  32قانون تجارت الکترونیکی ایران یکی از وظایف و مسئولیتهای شورا ،نظارت عالیه و
بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی میباشد .بر این اساس به منظور اعمال نظارت بر عملکرد مرکز
دولتی ریشه و مراکز میانی ،میبایست بازرسی دورهای از این مراکز زیر نظر شورا و توسط بازرس یا بازرسین مورد تائید شورا
صورت گیرد.
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بازرسی مرکز دولتی ریشه :بر اساس ماده  5آییننامه  32قانون تجارت الکترونیکی ایران یکی از وظایف و مسئولیتهای اصلی
مرکز دولتی ریشه ،حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی میباشد .مرکز دولتی ریشه به منظور حصول اطمینان از عملکرد
صحیح مراکز میانی ،از این مراکز بازرسی به عمل خواهد آورد.

 1-8تناوب و شرایط ارزیابی
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر ،ارزیابی مرکز را مطابق جدول ذیل انجام می دهد:
سطح اطمینان

تناوب ارزیابی

سطح 1

الزامی در نظر گرفته نشده است

سطح 2

بازرسی تطابق حداقل یکبار در سال و مطابق
الزامات مرکز ریشه انجام می گیرد .

با انجام ارزیابی  ،تطابق فعالیتهای این مرکز را با سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور و این دستورالعمل
تأیید میگردد.
همچنین این مرکز آماده بازرسی توسط بازرسین مرکز ریشه میباشد.

 2-8هویت و صالحیت ارزیاب
بازرسی مرکز دولتی ریشه از مراکز میانی توسط یک یا چند تن از کارشناسان واجد شرایط و مجاز مرکز دولتی ریشه در حوزههای تعیین
شده در بخش  4-8انجام میگیرد و بازرسی شورا توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی مورد تایید شورا انجام میپذیرد.

 3-8ارتباط بازرس با مرکز مورد ارزیابی
بازرس داخلی مستقل از بخش مدیریتی و عملیاتی مرکز صدور گواهی میباشد.
بازرس بیرونی از مرکز مورد بازرسی از لحاظ سازمانی کامالً مجزا و مستقل میباشد تا ارزیابی وی عاری از تعصب و تبعیض انجام گیرد .
بازرسی مرکز ریشه از این مرکز از طریق یک یا چند تن از کارشناسان واجد شرایط و مجاز مرکز ریشه و بازرسی شورا توسط یک یا
چند شخص حقیقی و حقوقی مورد تأیید شورا صورت میپذیرد.

 4-8موضوعات مورد ارزیابی
از آنجایی که هدف از بازرسی انطباق" ،بررسی این موضوع میباشد که آیا مرکز مورد ارزیابی دارای سیستمی میباشد که کیفیت خدماتی
را که فراهم میکند ،تضمین کند و اینکه آیا آن سیستم با تمام الزامات سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور و
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی آن مرکز مطابقت دارد یا خیر ".
تمام جنبه های عملیاتی این مرکز که به این  CPSمربوط است مورد بازرسی تطابق قرار می گیرند.
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محدوده ارزیابی در رویه بازرسی تطابق این مرکز حداقل شامل موضوعات ذیل میباشد:

 دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز  ،دستورالعملهای فنی ،رویهای وپرسنلی مرکز صدور گواهی و طرح فنی تجهیزات و
ساختمان مرکز؛

 بررسی تطابق مرکز صدور گواهی( شامل ساختمان ،تجهیزات و همچنین کلیه سخت افزارها ،نرمافزارها ،نیروی انسانی و رویه های
بکارگرفته در مرکز )با دستورالعملها و مستندات قید شده دربند اول؛
 بررسی تطابق تجهیزات ،نرمافزارها و عملکرد دفاتر ثبتنام با دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی؛

 5-8اقدامات اتخاذ شده در برخورد با نقایص
در صورت بروز یک ناهمخوانی بین عملیات مرکز ویا دفاتر ثبتنام با سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور و
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز و یا در صورت آشکار شدن هر گونه نقص و یا مشکل امنیتی در طی فرآیند بازرسی اقدامات
زیر انجام میشود:
 بازرس نقص و یا ناهمخوانی را ثبت می نماید؛

 بازرس به طرفهای تعیین شده در بخش  6-8ناهمخوانی و یا نقص را اعالم می نماید؛
 مرکز راه حلی همراه با زمان پیشبینی شده برای اجرای آن به مرکز ریشه پیشنهاد نماید؛ و نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.
 در صورت عدم اصالح نقص  ،گزارش مغایرت به اطالع شورا می رسد .

 شورا می تواند راه کار مناسبی که شامل تمدید مدت زمان اصالح نواقص  ،جلوگیری از فعالیت مرکز  ،و یا ابطال گواهی مرکز را
تعیین نماید .

 6-8گزارش نتایج
نتایج بازرسی بیرونی از مرکز به شورا ارائه میگردد؛ همچنین نتایج بازرسی داخلی انجام شده توسط مرکز به مرکز ریشه ارائه می شود.
نتایج بازرسی به عنوان اطالعات حساس در نظر گرفته میشود و افشا نمیشوند مگر در صورت لزوم با موافقت یا پیرو مجوز مراجع قضایی
یا الزامات قانونی خاص.

 -9سایر موارد حقوقی و مربوط به کسب وکار
 1-9تعرفهها
مراکز صدور گواهی صرفاً نسبت به دریافت تعرفه از خدماتی اقدام می نماید که از سوی هیأت دولت ابالغ شده است.

 1-1-9تعرفههای صدور گواهی یا تمدید گواهی
تعرفه های مربوط به صدور گواهی یا تمدید گواهی توسط هیئت دولت  ،تصویب و ابالغ می شود.
توجه :تامین سختافزار نگهداری گواهی (مدیا) بر عهده مالک گواهی میباشد.
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 2-1-9تعرفههای دسترسی به گواهی
به طور رایگان انجام میشود.

 3-1-9تعرفههای ابطال یا دسترسی به اطالعات وضعیت گواهی
به طور رایگان انجام میشود.

 4-1-9تعرفه سایر خدمات
این مرکز تعرفه ای بابت دسترسی به سند سیاستهای گواهی الکترونیکی ودستورالعمل اجرایی سیاستهای گواهی الکترونیکی دریافت
نمی نمایند.

 5-1-9سیاست استرداد
برای گواهی های صادر شده توسط این مرکز در صورت انصراف از درخواست گواهی قبل از صدور آن امکان استرداد وجود دارد ولی
بعد از صدور گواهی امکان استرداد وجود ندارد  .این موارد در توافق نامه ای که بین متقاضی و مرکز ایجاد می گردد ذکر شده است .

 2-9مسئولیت مالی
این مرکز و دفاتر ثبتنام آن ،فعالیتهای خود را مطابق با این دستورالعمل و سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور
انجام میدهند و این مرکز در صورتی که به مجموعه وظایف خود عمل نموده باشد.مانند اینکه در مهلت قانونی گواهی های باطل یا منقضی
شده را منتشر نموده باشد ،مسؤولیتی در مقابل گواهی های باطله یا منقضی شده ندارد.
مالحظه اساسی :صدور گواهی توسط مرکز و ثبتنام در دفاتر ثبتنام آن مطابق با این دستورالعمل ،رابطه کارگزاری ،قیمومیت یا نمایندگی
بین مرکز صدور گواهی الکترونیکی و دفاتر ثبتنام گواهی الکترونیکی با مالکان گواهی و طرفهای اعتماد کننده برقرار نمیکند.

 1-2-9پوشش بیمه ای
پوشش بیمهای برای گواهیها ،در حال حاضر موجود نمی باشد.

 2-2-9سایر دارایی ها
این مرکز منابع مالی کافی برای پاسخگویی به خسارات احتمالی وارده به اشخاص ذینفع را دارا می باشد.

 3-2-9پوشش بیمهای و گارانتی برای موجودیت های نهایی
پوشش بیمه ای در حال حاضر موجود نمی باشد ولی گارانتی برای موجودیتهای نهائی براساس مصوبات مرکز ریشه قابل اجراء می
باشد.
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 3-9محرمانگی اطالعات کسب و کار
اطالعات مربوط به درخواست کننده و کسب و کار وی ،توسط مرکز بصورت محرمانه و بر اساس الزامات مرکز ریشه نگهداری می
گردد.

 1-3-9محدوده اطالعات محرمانه
اطالعات هر درخواست گواهی که توسط مرکز نگهداری میشود و یا در فهرست گواهیهای صادر شده وجود ندارد ،بهصورت محرمانه
نگهداری میشود و کلیه کارمندان فعلی و سابق در حفظ محرمانگی این اطالعات می کوشا می باشند.
در مورد این مرکز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 کلیه کلیدهای خصوصی و کلمات رمز که در داخل مرکز به کار گرفته میشوند محرمانه هستند.
 اطالعات درخواست گواهی که توسط مرکز نگهداری میشود ،بدون رضایت مالکان گواهی یا درخواست مراجع ذیصالح
قانونی منتشر نمی شوند.

 کلیه اطالعات مربوط به پیگیری ثبت وقایع که توسط مرکز ایجاد و یا نگهداری میشوند ،محرمانه تلق می شوند.
 کلیه گزارشهای ثبت وقایع که هنگام بازرسی داخلی یا خارجی ایجاد شدهاند محرمانه بوده و در دسترس نمیباشند (مگر در
صورت درخواست مراجع ذیصالح قانونی)،

 کلیه اسناد مرکز براساس مصلح امنیتی طبقه بندی میباشد.
 تمهیدات امنیتی برای طرح فنی تجهیزات ،ساختمان ،نرمافزار ها و اجرای خدمات گواهی و خدمات تخصیص یافته ،جزء
اطالعات محرمانه محسوب میشود.
 سوابق کاربرد معامالتی و سوابق کاربرد گواهی الکترونیکی محرمانه محسوب میشود.

 2-3-9اطالعاتی که در محدوده اطالعات محرمانه نمیباشند
 کلیه اطالعاتی که در مخرن انتشار مییابند محرمانه نیستند.
 کلیه اطالعاتی که در گواهی ذکر شدهاند محرمانه نیستند ،مگر آنکه اساسنامه و یا توافقنامه خاصی چنین حکم کند.

 3-3-9مسئولیت محافظت از اطالعات محرمانه
مرکز مسئولیت حفاظت از محرمانگی اطالعات بند  1-3-9بر عهده دارد .اما در صورتی که مراجع قضایی ،اطالعات محرمانه مذکور را
برای جستجو یا بازرسی شواهد درخواست کنند ،مرکز  ،این اطالعات را تنها در صورت ارائه حکم دادگاه در اختیار آنها قرار میدهد.

 4-9محافظت از اطالعات خصوصی
اطالعات هر درخواست گواهی که توسط مرکز نگهداری می شود و در گواهی های صادر شده وجود ندارد  ،بعنوان اطالعات شخصی و
خصوصی تلقی می شود.
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 1-4-9طرح حریم خصوصی
این مرکز ملزم به رعایت مفاد الیحه حمایت از حریم خصوصی جهت محافظت از اطالعات محرمانه مالکان گواهی میباشد و به منظور
ایجاد اطمینان در مالکان گواهی مبنی بر حفظ اطالعات خصوصی و محرمانه ایشان توسط مرکز ،یک قرارداد خصوصی فیمابین جهت التزام
مرکز به حفظ اطالعات محرمانه مالکان گواهی ،منعقد می کند.

 2-4-9اطالعاتی که خصوصی محسوب می شوند
کلیه اطالعات ارائه شده توسط متقاضیان به مرکز به جز اطالعاتی که در بند  2-3-9ذکر شده اند ،خصوصی تلقی میشود.

 3-4-9اطالعاتی که خصوصی محسوب نمی شوند
اطالعات موجود در گواهی منتشر شده که به سهولت قابل رویت بوده و یا اطالعات  CRLصادر شده  ،خصوصی محسوب نمی شوند.

 4-4-9مسئولیت محفاظت از اطالعات خصوصی
مسئولیت حفظ محرمانگی اطالعات بر عهده مرکز و شخص مالک گواهی میباشد .در صورتی که مراجع قضایی ،اطالعات محرمانهای را
که در بخش  1-3-9این دستورالعمل به آنها اشاره شد ،برای جستجو و بازرسی شواهد درخواست کنند ،مرکز  ،این اطالعات را تنها در
صورت ارائه حکم دادگاه در اختیار آنها قرار میدهد.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر کلیه اطالعات شخصی و خصوصی را در مقابل افشا و آشکارسازی
برای اشخاص غیر مجاز محافظت مینماید؛ به عبارت دیگر مسئولیت حفظ محرمانگی اطالعات از افشاء آن در برابر اشخاص ثالث غیر
صالح بر عهده این مرکز میباشد.

 5-4-9آگاهی و رضایت برای استفاده از اطالعات خصوصی
مالکان گواهی میتوانند درخواست دسترسی به هرگونه اطالعات شخصی خود را که موجود در پروندههای دفاتر ثبتنام گواهی مربوطه
میباشد را داشته باشند .اطالعات خصوصی مالکان گواهی بدون اجازه رسمی آنها در اختیار اشخاص دیگر قرار نمیگیرد (مگر با حکم
مراجع قضایی).

 6-4-9افشا مطابق با فرآیندهای اداری و قضایی
در صورتی که مراجع قضایی ،اطالعات محرمانهای را که در بخش  1-3-9این دستورالعمل به آنها اشاره شد ،برای جستجو و بازرسی
شواهد درخواست کنند ،مرکز صدور گواهی الکترونیکی ،این اطالعات را تنها در صورت ارائه حکم دادگاه در اختیار آنها قرار میدهد.

 7-4-9سایرشرایط افشای اطالعات
مالکان گواهی میتوانند در صورت عدم منافات با قرارداد حفظ حریم خصوصی منعقد شده بین مرکز ومالک گواهی ،درخواست دسترسی
به هرگونه اطالعات شخصی خود را که موجود در پرونده های دفتر ثبتنام مرکز میباشد ،داشته باشند.
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 5-9حق مالکیت معنوی
کلیه اطالعات اشخاص که طبق قوانین موضوعه از آن جمله الیحه حمایت از حریم خصوصی ،شخصی محسوب می شوند ،در برابر
اشخاص ثالث محافظت می شوند  .مسؤلیت حفاظت از محرمانگی اطالعات مالکان گواهی الکترونیکی به عهده مرکز می باشد.

 1-5-9حق مالکیت معنوی گواهی و اطالعات ابطال گواهی
مرکز کلیه حقوق مالکیت معنوی گواهیهای الکترونیکی صادره را غیر از اطالعاتی که توسط درخواست کننده فراهم شده و در گواهی
مربوطه قرار دارد ،متعلق به خود می داند .حق مالکیت معنوی اطالعات فراهم شده توسط درخواست کننده گواهی متعلق به خود
درخواست کننده میباشد.

 2-5-9حق مالکیت معنوی اسناد
حق مالکیت معنوی مربوط به کلیه اسناد تولید شده در این مرکز ،در مالکیت این مرکز صدور گواهی الکترونیکی قرار دارد.

 3-5-9حق مالکیت معنوی نام ها
هر گواهی الکترونیکی که توسط مراکز صدور گواهی الکترونیکی بر اساس ضوابط صادر می شود  ،دربرگیرنده مالکیت معنوی آن نام
برای مالک گواهی خواهد بود  .این نام در مالکیت انحصاری مالک گواهی می باشد و هیچ شخص دیگری حق ثبت مجدد آن نام را برای
خود ندارد .

 4-5-9حق مالکیت معنوی کلیدها
حق مالکیت معنوی زوج کلید متناظر با گواهیهای این مرکز و مالکان گواهی ،متعلق به مالکان این
گواهیها میباشد.

• سایر موارد
حق مالکیت معنوی زوج کلید متناظر با گواهیهای این مرکز و مالکان گواهی  ،متعلق به مالکان گواهی این گواهی ها می باشد .

 6-9مسئولیتها و االتزامات
 1-6-9مسئولیتها و التزامات مرکز میانی
 1-1-6-9التزامات مرکز دولتی ریشه
 پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز دولتی یشه و اسناد مرتبط و ارائه به شورا جهت تصویب؛
 اجرای سیاستها و دستورالعملهای شورا؛
 به روزرسانی این سند به ضمیمه سایر اسناد الزم و ارائه به شورا جهت تصویب؛
 تضمین انطباق عملکرد مرکز دولتی ریشه با این سند؛
 بررسی و تایید دستورالعمل اجرایی گوای الکترونیکی میانی؛
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 بررسی و احراز شرایط الزم و صالحیت تقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها؛
 اخذ التزام مناسب از متقاضیان تاسیس مراکز میانی حین تاسیس این مراکز؛
 حصول اطمینان از ثبت اطالعات معتبر و مناسب در گواهیهای صادر شده و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این
اطالعات؛
 انجام بازرسیهای دورهای و مقطعی جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی؛
 اطالع رسانی عمومی به مالکان گواهی و طرفهای اعتماد کننده در مورد تغییرات اساسی در عملکرد مراکز صدور گواهی
الکترونیکی؛
 ابطال گواهی مراکز میانی که برخالف تعهدشان عمل نمودهاند؛
 انتشار ابطال مجوز مراکز میانی در سایت و اطالع رسانی عمومی از طریق درج در روزنامه رسمی؛
 رسیدگی به شکایات واصله مالکان گواهی الکترونیکی و سایر موجودیتها از مراکز میانی؛
 تضمین امنیت دادههای مربوط به امضاء در فرآیند ایجاد این دادهها برای جلوگیری از شبیهسازی گواهیهای مراکز میانی ؛
 تضمین ارائه خدمات اعالم وضعیت گواهی مراکز میانی به صورت مطمئن؛
 2-1-6-9مسئولیت و التزامات مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
مراکز میانی میبایست موارد زیر را تضمین نمایند.
 تدوین سند دستورالعمل اجرایی و اخذ تاییدیه از مراکز دولتی ریشه
 مراکز میانی مسئولیت ایجاد و امضای گواهی برای مالکان گواهی با اثبات مالکیت کلید خصوصی را دارند؛
 تضمین امنیت دادههای مربوط به امضا در فرایند ایجاد این دادهها برای جلوگیری از شبیهسای گواهیها
 تضمین ارائه خدمات اعالم وضعیت گواهیها به صورت سریع و مطمئن
 تضمین دسترسی دائم به مخزن منطبق با دستورالعمل اجرایی مراکز میانی؛
 انطباق و بروزرسانی سند دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مراکز میانی با این سند و اخذ تاییدیه از مرکز دولتی ریشه
 بررسی صالحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبتنام متعلق به خود
 تضمین ارائه خدمات مدیریت گواهی الکترونیکی شامل صدور ،ابطال ،انتشار گواهی و اعالم وضعیت گواهی به صورت مطمئن؛
 انجام بازرسیهای دورهای و مقطعی از مراکز میانی و دفاتر ثبت نام متعلق به خود
 درصورت انجام عملیات تولید زوج کلید به نمایندگی از متقاضی ،این عملیات به روش امن و منطبق با بخش  3-1-1-6انجام
شود.
 حصول اطمینان از اینکه تولید زوج کلید تحت کنترل انحصاری مالک گواهی باشد؛
 تضمین عدم نسخه برداری از زوج کلید تولید شده توسط مرکز میانی و دفاتر ثبت نام وابسته
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 مطابقت فعالیتهای مرکز میانی با این سند ،استانداردهای ارائه شده توسط مرکز دولتی ریشه ،دستورالعمل اجرایی گواهی
الکترونیکی و قرارداد بین مرکز میانی با مرکز دولتی ریشه؛
 تضمین اعمال استانداردهای زیرساخت کلید عمومی کشور؛
 اعالم پذیرش یا رد گواهی میانی خود ،پس از دریافت ابالغیه صدور گواهی (پذیرش گواهی میانی صادر شده توسط مرکز دولتی
ریشه ،بدین معناست که مرکز میانی صحت اطالعات آن گواهی را نایید مینمایند)؛
 صدور گواهی الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی فقط در زمانی که گواهی صادر شده از سوی مرکز دولتی ریشه اعتبار داشته
باشد؛
 اطالع رسانی سریع به مرکز دولتی ریشه در موقع بروز هر گونه حادثه مانند گم شدن یا در خطر افشا قرار گرفتن کلید و
درخواست ابطال گواهی؛
 التزام به قوانین حاکم موضوعه
 رعایت موارد امنیتی فیزیکی و الکترونیکی
 آگاهی از این مطلب که مراکز میانی مسئول هر گونه خسارت وارده ناشی از تخطی از موارد فوق میباشد.

 2-6-9مسئولیتها و التزامات دفاتر ثبتنام
دفاتر ثبت نام مراکز میانی میبایست موارد زیر را تضمین نمایند:
 انجام عملیات مطابق با دستورالعمل اجرایی مرکز میانی ،استانداردهای ارائه شده توسط مرکز دولتی ریشه و نیز قراردادهای فی ما
بین دفتر ثبت نام و مرکز میانی؛
 دریافت درخواست صدور ،تجربه کلید ،تمدید و ابطال گواهی و تحویل به مرکز میانی
 انجام هویتشناسی متقاضی و اطمینان از صحت اطالعات تحویل داده شده به مرکز میانی؛
 التزام به قوانین حاکم موضوعه
 رعایت موارد امنیتی فیزیکی و الکترونیکی

 3-6-9مسئولیتها و التزامات مالکان گواهی
یک مالک گواهی که برای او توسط یکی از مراکز صدور گواهی ،گواهی صادر شده است میبایست موارد زیر را تضمین نماید؛
 اعتبارسنجی گواهی در زمان استفاده از گواهی مطابق با بخش  2-5-4از این سند.
 تولید زوج کلید به روش امن و منطبق با بخش .3-1-1-6
 نگهداری کلید خصوصی به گونهای که اشخاص غیرمجاز هیچگونه دسترسی به آن نداشته باشند؛
 ارائه اطالعات صحیح مرتبط با تقاضا و اعالم تغییر این اطالعات در دوره اعتبار گواهی.
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 از گواهی منحصرا میبایست در کاربردهای مجاز و قانونی مطابق با کاربردهای مندرج در گواهی استفاده نماید؛
 ارائه درخواست ابطال گواهی مطابق با بخش .2-1-9-4
 اطمینان از اینکه نرمافزار بکار گرفته شده در آزماشگاه زیرساخت کلید عمومی مرکز دولتی ریشه ارزیابی شده و مورد تایید مرکز
دولتی ریشه باشد.
 اطمینان از ایمن بودن محیط رایانهای مورد استفاده.
 پایبندی به قراردادهای فی ما بین متقاضی و مرکز صدور گواهی؛
 بکارگیری گواهی در سطح اطمینان مناسب با سطوح اطمینان تعریف شده در بخش.1-1

 4-6-9مسئولیتها و التزامات طرفه ای اعتماد کننده
طرف اعتماد کننده میبایست شرایط زیر را قبل از اعتماد به گواهی در نظر داشته باشد:
 استفاده از مخزن معتبر اعالم شده توسط مرکز صدور گواهی؛
 اعتبارسنجی گواهی در زمان استفاده از گواهی مطابق با بخش  2-5-4از این سند.
 دریافت گواهی خودامضای مرکز دولتی ریشه و همچنین گواهی مرکز میانی صادرکننده گواهی از کانال توزیع مطمئن؛
 اطمینان از اینکه گواهی منحصرا در کاربردهای مجاز و قانونی مطابق با کاربردهای مندرج در گواهی بکار گرفته شده است؛
 اطمینان از اینکه نرمافزار بکار گرفته شده ،در آزمایشگاه زیرساخت کلید عمومی مرکز دولتی ریشه ارزیابی شده و مورد تایید مرکز
دولتی ریشه باشد.
 اطمینان از اینکه گواهی در سطح اطمینان مناسب با سطوح اطمینان تعریف شده در بخش  1-1بکار گرفته شده باشد.
 اطمینان ازایمن بودن محیط رایانهای طرفهای اعتماد کننده؛
 نگهداری اطالعات امضا شده و نیز اطالعات مربوط به امضا ،گواهی و فرآیندهای مرتبط با عملیات رمزنگاری تا زمان مقتضی.

 5-6-9مسئولیتها و التزامات سایر موجودیتها
تعریف نشده است.
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 7-9عدم پذیرش مسئولیت ها والتزامات
صدور گواهی توسط مرکز و ثبتنام در دفاتر ثبتنام آن مطابق با این دستورالعمل ،هیچ گونه رابطه کارگزاری ،قیومیت یا نمایندگی بین
مرکز صدور گواهی الکترونیکی و دفاتر ثبتنام گواهی الکترونیکی با مالکان گواهی و طرفهای اعتماد کننده برقرار نمیکند.
مالکان گواهی و طرفهای اعتماد کننده نباید برای استفاده از گواهیها یا تصمیم مرکز برای ابطال گواهیها هیچگونه ادعایی علیه این مرکز
داشته باشند .مرکز مسئول هرگونه خسارت مستقیم ،غیرمستقیم ،تصادفی ،استنتاجی ،خاص یا کیفری در مورد گواهیهایی که توسط این
مرکز تحت سیاستهای مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه و شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور و این دستورالعمل صادر
شدهاند ،نمیباشد فقط در شرایط ذکر شده و گارانتی های مکتوب این سند این مرکز متعهد شرایط گارانتی میباشد.
به غیر از مسئولیتها و التزامات متعهد شده  ،مرکز از پیامدهای عدم صحت اطالعات کسب شده از یک مالک گواهی در شرایطی که طبق
روالهای این دستورالعمل (مطابق با سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور و شورای سیاست گذاری گواهی
الکترونیکی کشور) عمل کرده باشد ،رفع مسئولیت میکند.
به عالوه مرکز از هر گونه کوتاهی در انجام تعهدات و عدم توجه منطقی طرفهای اعتماد کننده و مالکان گواهی رفع مسئولیت میکند.
مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر به مالکان
گواهی الکترونیکی صادر شده از این مرکز و یا به دفاتر ثبتنام ،در قرارداد منعقد شده بین طرفین مشخص میشود.

 8-9محدودیت مسئولیت ها
این مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارتهای مستقیم و یا غیرمستقیم ،اتفاقی ،خاص یا کیفری که در اثر شرایط اضطراری نظیر جنگ
و زلزله ایجاد شده را متوجه خود نمیداند .چنانچه مرکز برای نگهداری ،گسترش و انتقال سیستمهای سرویسدهی خود ،مجبور به متوقف
نمودن ارائه خدمات صدور گواهی و یا مخرن شود ،این امر را در مخرن اعالم میکند و از این طریق به آگاهی مالکان گواهی و طرف های
اعتماد کننده میرساند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارتهای مستقیم و یا غیرمستقیم ،اتفاقی ،خاص یا کیفری ناشی از این امر را
نمیپذیرد.
به عالوه مرکز و دفاتر ثبتنام آن در مورد خسارتهایی که در شرایط زیر ایجاد شده باشند ،هیچ گونه تعهدی ندارند:
 ارائه اطالعات اشتباه هنگام درخواست گواهی توسط مالکان گواهی
 استفاده از گواهیهای باطل شده یا گواهیهای منقضی شده

 استفاده از گواهی الکترونیکی صادر شده برای یک خدمت یا کاربرد در سایر زمینهها و موارد غیر مجاز
همچنین مرکز از هرگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ناشی از استفاده گواهی که مطابق با سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت
کلید عمومی کشور و این دستورالعمل صادر شده نباشد رفع مسئولیت میکند.

 9-9خسارتها
مرکز و دفاتر ثبتنام آن فعالیتهای خود را مطابق با این دستورالعمل و سیاستهای گواهی الکترونیکی ریشه انجام میدهند و هیچگونه
مسئولیت مالی در قبال سهلانگاری طرف های اعتماد کننده در شرایط زیر ندارند:
 oعدم موفقیت طرفهای اعتماد کننده در انجام وظایفش
 oاتکا طرفهای اعتماد کننده به گواهیهایی که باطل یا منقضی شده اند.
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میزان خسارت ناشی از خطا در عملیات مرکز یا دفاتر ثبتنام گواهی الکترونیکی ،حسب مورد بر اساس فصل دوم از مبحث سوم قانون
تجارت الکترونیکی تعیین میشود مرکز از هرگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ناشی از استفاده گواهی که مطابق با سیاستهای
گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور و این آیین نامه صادر شده نباشد رفع مسئولیت میکند.
 oدر مواردی که خسارات وارده براساس مشکالت فنی و اجرایی مرکز و یا مباحث پوشش بیمهای مصوب شورای سیاست گذاری
گواهی الکترونیکی کشور قابل پیگیری خواهد بود.
 oدر صورت ابالغ مرکز ریشه جهت بیمه ،بیمه قابل اجرا می باشد.

 10-9دوره و خاتمه
 1-10-9دوره
نیاز به تغییرات در این دستورالعمل به منظور اطمینان به آن به صورت دورهای و سالیانه بررسی میشود .جزئیات در بند  1-12-9ارائه
شده است.

 2-10-9خاتمه
این سند هنگامی که نسخه جدیدی از آن بر روی وب سایت قرار یگیرد باطل میگردد.

 3-10-9اثرات خاتمه و ابقا
این دستورالعمل اجرایی پس از انقضا تا زمانیکه که آخرین گواهی صادر شده توسط مراکز صدور گواهی الکترونیکی که طبق این
دستورالعمل اجرایی شده ،منقضی نشده باشد ،دسترس پذیر خواهد بود.

 11-9اخطارهای مستقل و ارتباطات با موجودیتها
این مرکز و دفاتر ثبتنام بهصورت برونخط و حضوری ارتباط برقرار مینمایند .ارتباط بین این مراکز و مالکان گواهی میتواند بهصورت
حضوری ،تلفنی و یا از طریق پست الکترونیک انجام گیرد.
دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی ،قراردادهای مالکان گواهی و قراردادهای طرف اعتماد کننده شامل شرایط
اعتبار ،بروزرسانی ،انتشار و عدم وابستگی به بخشها میباشد .شرط عدم وابستگی به بخشها بیانگر این است که عدم اعتبار یک بخش
باعث عدم اعتبار بخش های دیگر نمیشود .شرط اعتبار تصریح میکند که مقررات قرارداد حتی پس از خاتمه یا انقضا قرارداد همچنان
اجرا میشوند .شرط بروزرسانی تصریح میکند که کلیه توافقها در مورد موضوع قرارداد در قرارداد ثبت میشود .شرط انتشار در یک
قرارداد شیوه فراهم کردن اطالعات را توسط طرفها برای یکدیگر بیان میکند.

 12-9تغییرات
 1-12-9فرایند تغییر
هرگونه تغییر در این سند باید پس از تایید توسط مرکز ریشه  ،به تصویب شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی برسد .
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نیاز به تغییرات در این دستورالعمل به منظور اطمینان به آن به صورت دورهای و سالیانه بررسی میشود .این تغییرات میتوانند به صورت
ضمیمه به دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی یا اساسا دوبارهنویسی آن انجام شوند .چنانچه سیاستهای گواهی الکترونیکی مصوب
شورای سیاست گذاری و یا سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور یا شناسه آن تغییر کند ،آنگاه این دستورالعمل
مطابق با تغییرات سیاستهای گواهی تغییر می کند.

 2-12-9دوره و مکانیزم اطالع رسانی
این مرکز هر گونه تغییر در اسناد خود را به اطالع مرکز ریشه می رساند  ،اگر توسط شورای سیاست گذاری و مرکز دولتی صدور گواهی
مرکز ریشه تایید گردید  ،اعمال میگردد و اطالع رسانی خواهد شد .

 3-12-9شرایطی که  OIDمی بایست تغییر کند
چنانچه سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور یا شناسه آن تغییر کند ،آنگاه این دستورالعمل مطابق با تغییرات
سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور یا شناسه آن تغییر خواهد کرد.

 13-9فرایندهای حل اختالف
اختالف بین مرکز و مالکان گواهی باید مطابق با مقررات و مصوبات مرکز ریشه و مقررات موجود در قرارداد و مصوبات شورای
سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و سیاستنامههای امنیتی مرکز ریشه قابل اجرای بین دو طرف حل شود .قراردادهای مالک گواهی
مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و قراردادهای طرف اعتماد کننده حاوی شرط حل اختالف میباشد .این شرط
تصریح میکند که روالهای حل اختالف نیاز به دوره مذاکرات ابتدایی برای  60روز دارند ،سپس توسط مراجع قضایی جمهوری اسالمی
ایران پیگیری میشوند.

 14-9قوانین حاکم
قوانین جمهوری اسالمی ایران شامل قانون تجارت الکترونیکی مجلس شورای اسالمی و آییننامه اجرایی ماده  32قانون تجارت
الکترونیکی و همچنین مصوبات شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور حاکم بر کلیه فعالیتها و قراردادهای بین مرکز صدور
گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر با مالکان گواهی و طرف های اعتماد کننده میباشد.

 15-9تطابق با قوانین اجرایی
کلیه فعالیتهای مرکز از قوانین ذکر شده در بند  14-9پیروی میکند.

 16-9مالحظات متفرقه
تعریف نشده است.
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 1-16-9توافقنامه کلی
آیین نامه اجرایی مرکز صدور گواهی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر  ،قراردادهای مالکان گواهی و قراردادهای طرف اعتماد کننده
شامل شرایط اعتبار ،بروزرسانی ،انتشار و عدم وابستگی به بخشها میباشد .شرط عدم وابستگی به بخشها بیانگر این است که عدم
اعتبار یک بخش باعث عدم اعتبار بخش های دیگر نمیشود .شرط اعتبار تصریح میکند که مقررات قرارداد حتی پس از خاتمه یا انقضا
قرارداد همچنان اجرا میشوند .شرط بروزرسانی تصریح میکند که کلیه توافقهای در مورد موضوع قرارداد در قرارداد ثبت میشود .شرط
انتشار در یک قرارداد شیوه فراهم کردن اطالعات را توسط طرفها برای یکدیگر بیان میکند.

 2-16-9تخصیص
تعریف نشده است.

 3-16-9عدم وابستگی
مرکز صدور گواهی خصوصی میانی فناوران اعتماد راهبر  ،یک نهاد مستقل بوده و به هیچ نهاد خصوصی و دولتی وابسته نمی باشد.

 4-16-9اجرای تعرفه های وکالت و فسخ مالکیت
تعریف نشده است.

 5-16-9فورس ماژور
تا حدی که توسط قانون حاکم اجازه داده میشود ،توافق نامه مالکان گواهی و توافق نامه طرفهای اعتماد
کننده الزم است که دارای ماده فورس ماژور باشد.

 17-9سایر قیود
در صورت وجود مواردی به جز آنچه در این سند به آنها پرداخته شود ،مطایق با سند سیاستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید
عمومی کشور با آن برخورد خواهد شد.
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