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  علوم انسانی، دانشگاه گیالن دانشکده ،بازرگانیانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت د 2
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  چکیده
ـ و هنـوز انتظـار    شود یماجرایی را شامل  هاي یتفعالبخش بزرگی از  ها آن، ارسال و دریافت ن امروز مدیریت اسناد الکترونیکیدر جها کـه   رود یم

که موجب افزایش اعتماد  هایی يتکنولوژیکی از . ال گسترش باشددر سطح جهان به طرز قابل توجهی در ح الکترونیکیاستفاده از اطالعات و اسناد 
، باعث به رسمیت شناختن اطالعات الکترونیکی شده بطوریکه هویت این تکنیک مبتنی بر رمزنگاري. استگردیده، امضاي دیجیتالی به این فرایند 

نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به  ،در اسناد مکتوب، امضا. دباش یمبازیابی و کنترل پدید آورنده، محرمانگی و جامعیت اطالعات آن، قابل 
نیازمند  داراي جایگاهی همانند اسناد مکتوب هستند، لذا در این مدارك نیز» مدرك الکترونیکی«تجارت الکترونیکی و از آن جهت که در  آید یمشمار 

در فضاي  و مبادالت الکترونیکی مقاله ابتدا به بیان اهمیت و ضرورت امنیت اطالعات در این با توجه به ضرورت این امر، .باشیم یم امضاي دیجیتالی
مناسـب در ایـن خصـوص     و ابزار امنیتی عنوان راهکاربه رمزنگاري  هاي یتمالگورو و در ادامه به معرفی امضاي دیجیتالی  شود یمسایبري پرداخته 

  .شود یممعرفی نیز تبادالت اینترنتی و انواع کسب و کار  مهم امضاي دیجیتالی در يکاربردهاو  شود یمپرداخته 

  واژه کلید
  امضاي دیجیتالی، گواهی دیجیتالی، امنیت اطالعات، رمزنگاري
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  قدمهم -1
 ینا، ینترنتاو دستاوردهاي  یامزاتمامی  یرغمعل. و آسان به اطالعات است یعسر یابی دستو  يافزار نرمو  يافزار سخت، اشتراك منابع اي یانهرا يها شبکهو رسالت  یتمز ینتر مهم

گشوده ا ه دولتو  مؤسسات، ها سازمانافراد،  اعم ازبراي تمامی استفاده کنندگان  یتیامن یداتتهداز  یاديزرا در مقابل تعداد  اي یچهدرمربوطه،  هاي يآور فنبه همراه  یمعظشبکه 
   .]14[ است
 ینترنتیا یدجد یرتجاريغ و تجاري شمار یب يها فرصت قفل یدکل ،یمل یتامن گسترده ابعاد از گذشته کشور یرساختیز یزاتتجه و اطالعاتی هاي یهسرما بودن یمنا از یناناطم 
 ،شوند یم بجاا ج یکیرونالکت به صورت یشترب و یشترب یمال اعتبارات امروز، یايدن در. ]1[ کشد یم یرتصو به را کشور هر یمل یتامن از يا وجهه ،یجیتالد يفضا یتامن امروزه .است

 يابزارهاو  ،گردند یم یرونیب یايدن با تر مرتبط و تر یچیدهپ یاديز یاربس سرعت با اي یانهرا يها سامانه ،شوند یم منتقل ها شبکه یقطر از یادز و کم هاي یتحساس با مختلف اطالعات
 یـل دل ییتنهـا  بـه  خـود  عوامـل  ینا از یکهر  و قرار دارد يمجاز یايدن جاسوسان و یانماجراجو دسترس در یگريد زمان هر از یشب ها پذیري یبآس از يبردار بهره و نفوذ ساده

  .]5[ است اطالعات یتامن موضوع گرفتن يجد يبرا یمحکم

  1امنیت اطالعات -2
 ینتضم هدف با که ]7[ است یرمجازغ يها بخشعات در اطال يافشاخطر  رساندن حداقل و به یداتتهداز  یعیوس یفطاطالعات در واقع محافظت از اطالعات در برابر  یتامن

 از مناسـب  گیـري  بهره به 2اطالعات امنیت فناوري و پذیرد یمصورت  ها گـذاري یـهسرمابازده  یزانم رساندن حداکثرو به  يکار هاي یسکر، به حداقل رساندن ها یتفعالاستمرار 
 یاساس الزامات و ها یرساختز از یکی به عنوان همواره يمجاز هاي یطمح در اطالعات یتامن .دارد اشاره احتمالی اطالعات تمام از حفاظت براي پیشرفته امنیتی هاي فناوري تمامی
 هانداز به که یتامن از یسطح یجادا اما است، یافتنین دست يمجاز يفضا در چه و یواقع یطمح در چه مطلق یتامن گرچه. است گرفته قرار یدتاک فناوري اطالعات مورد توسعه

  .]6[ است یرپذ امکان یطیمح یطشرا یتمام در یباًتقر باشد، شده انجام گذاري یهسرما و یازهان با متناسب و یکاف

  مشکالت و مسائل امنیتی در مبادالت الکترونیکی -3
دسترسـی نـدارد و    ها آن ینب هبه اطالعات مبادله شد یانم ینار شخص ثالثی د یچهبا هم در ارتباطند و  و شناسند را می یکدیگر، مبدأ و مقصد شبکهروي  آل یدهاارتباط  یکدر 

مقصد  یااست مبدأ  ممکن ،یردگمبدأ و مقصد مورد حمله قرار  ینبدارد ارتباط  امکانواقعی هر لحظه  یستمس یکاما در . رسند و سالم به مقصد می کامل به طوراطالعات ارسالی 
به وب سرور مربوطه اطمینان حاصل کرد زیرا  توان ینماز طرفی هنگام بازدید از یک وب سایت  .]3[ مورد استراق سمع واقع شوند یاو مفقود شوند  یاها مخدوش  جعلی باشند، داده

ت دامنه، کاري آسان و کـم  و از آنجایی که ایجاد پایگاه اینترنتی و ثب 3کپی شده باشد یقاًدقممکن است رابطه گرافیکی یک پایگاه اینترنتی معتبر جهت ربودن اطالعات محرمانه 
 انجام رایانه با شما که را آنچه هر لحظه به لحظه شخصی همچنین احتمال دارد .]8[ از این طریق وجود دارد يبردار کالهجعلی و انجام  هاي یگاهپاهزینه است، لذا امکان ساخت 

 مطلع مختلف وب هاي پایگاه در شما وگذار گشت از شود، آگاه آن از کنید می وارد اینترنتی خرید ايبر را خود پسورد و اعتباري کارت شمارة که یزمان ،4کند ثبت و مشاهده دهید می
  .]1[ دببر سرقت به را عبور رمز و کاربري نام بتواند کنید می برقرار ارتباط ها سیستم یا وب پایگاه با که یزمان و باشد،

. است یاريبس یتیامن مشکالت يدارا، باشد یم یوتريکامپ يها شبکهخدمات مورد استفاده در  ینتر پراستفادهو  ینتر یمیقدجزء  که 5یکیالکترونپست  یسسروعالوه بر این، 
 يجـا را بـه   یدلخـواه هـر آدرس   تـوان  یمبه سهولت  یگردبه عبارت ، ]15[ شود یم ذکرنام او به عنوان فرستنده نامه  کهاست  يفرد یتهو ینتضمعدم  مشکالت این از یکی

. باشند یدسترسقابل  یرندهگفقط توسط  یکیالکترون يها نامه کهوجود ندارد  ینیتضم یچه کهآن است  یاساس مشکل یندوم. کردارسال  یجعل يها نامهنامه قرار داد و  ي هفرستند
 یخصوص يها نامهبه  توانند یم یسادگ، به کنندء استفاده سو مشکالت ینابخواهند از  که یکسان .]3[ شود ینم ینتضم یکیالکترونپست  يها صندوق 6محرمانه بودن یگرد یانببه 

  .یسندبنونامه  یگراند يبرا ها آنو از طرف  کنند یداپ یدسترسافراد 

  و مفاهیم امنیتی در دنیاي مجازي الزامات -4
مفهوم مـوارد   سه نیرشته عالوه بر ا نیمتخصصان ا نیدر ببته ال. ]10[ یرمجازغ افراد از اطالعات 7بودن و تمامیت دسترس قابل محرمانگی، یعنی حفظ اطالعات در واقع امنیت

  :] 4[ باشد یمکه به این شرح  مطرح است 9و انکار ناپذیري 8مانند احراز هویت هم يگرید

  محرمانگی - 4-1
به  داریاز خر يبه ارسال شماره کارت اعتبار ازین نترنتیا يروبر  ياعتبار يها کارتبا  دیخر يبه عنوان مثال، برا .باشد یم مجاز ریاطالعات به افراد غ ياز افشا يریجلوگ به معناي 

ـ و ا قـرار گیـرد   رمجـاز یافراد غ اریدر اخت دیاو نبا يو کارت اعتبار داریاطالعات مربوط به خر گریمورد شماره کارت و د نیدر ا. فروشنده و سپس به مرکز پردازش معامله است  نی
  .محرمانه بماند دیاطالعات با

  تمامیت - 4-2
  .باشد یم مجاز اطالعات ریغ يدر صورت دستکار رییتغ صیو تشخ رمجازیغ به طور ها داده رییاز تغ يریجلوگعدم دستکاري و  مفهومبه  
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  بودن دسترس قابل - 4-3
 پـردازش  و ذخیـره  هـاي  یسـتم س در اللاخت از جلوگیري و کردن کار درست از باید که معناست بدان این. در دسترس باشند ،افراد مجاز هستند ازیکه مورد ن یزمان دیبا اطالعات 

  .کرد حاصل اطمینان اطالعات به دسترسی براي استفاده مورد ارتباطی يها کانال و اطالعات

  ناپذیري انکار - 4-4
ـ نتواند ارسال  رندهیگ ایفرستنده  الًمث. قادر به انکار عمل خود باشد دیاطالعات نبا يعمل کننده رو ایفرستنده و  و رندهیاطالعات، گ يرو یانجام عمل ایانتقال اطالعات و  در   ای

  .را انکار کند یامیپ افتیدر

  احراز و تصدیق هویت - 4-5
 يبه صـورت گسـترده بـرا    زین ...مانند صدا، اثر انگشت، تپش قلب، عنبیه و سنجی یستزاز عالئم ... پاسپورت، امضاء و ،ییکارت شناساعالوه بر استفاده از  يدر مبادالت حضور 

فیزیکی از صحت ادعاهـا و اسـناد    يها روشبا  توانند ینم ینطرف. وجود ندارد يحضورجلسات  يبرگزارامکان  ،)اینترنتی(اما در مبادالت مجازي کنند یماده استف تیهو صیتشخ
  . گیرد یمزیر صورت  يها روشدر این محیط فرایند احراز و تصدیق هویت از طریق  .حاصل کنند یناناطم
  فرد هاي دانستهدانش و  -1- 5- 4

مطابقت  در سیستم روش احراز هویت کاربران است، اطالعات محرمانه مانند کد رمز یا کلمات عبور با اطالعات ذخیره شده ینتر متداولر این روش با استفاده از کلمات رمز که د 
  .گیرد یمو عملیات احراز هویت صورت  شود یمداده 

  فرد 10سنجی زیستعالئم  -2- 5- 4
اثـر  . این خصوصیات ممکن است فیزیولوژیکی یا رفتاري باشـند . کند یمشخصی استفاده  فرد منحصربهویت از سنجش و تحلیل خصوصیات نوعی فناوري است که براي احراز ه 

   .باشند یماز خصوصیات فیزیولوژیکی  ییها مثالانگشت، شکل عنبیه یا شبکیه چشم، فرم دست و چهره فرد همگی 

  چیزي که در تصرف فرد است -3- 5- 4
برخی از این ابزارها که براي  کنند یمو مانند یک کلید الکترونیکی عمل  شود یمقرار داده  ها آنو ابزارهایی است که یک کد دیجیتال درون  ها دستگاهتفاده از ، استر مطمئنروشی  

  :] 2[ عبارتند از گیرند یممورد استفاده قرار  اي یانهرا يها شبکهدسترسی به 
ایـن  . شوند یم، هنگام احراز هویت درون شکاف کارت خوان قرار داده شوند یماعتباري عرضه  يها کارتکه در ابعاد  اه کارتاین  :هوشمند هاي کارت -4-5-2-1

  .کلید عمومی و دیگر اطالعات مفید باشند نامه یگواهحاوي کلید خصوصی افراد،  توانند یم ها کارت
رود و جهت احراز هویت، تعیـین اعتبـار،    به سامانه بکار می اي یانهراکاربر یک سرویس سخت افزاري کوچک است که براي ورود  : 11امنیتی هاي توکن -4-5-2-2

 رود یمو امنیت نرم افزار بکار  کاربر و همچنین تولید کدهاي تصادفی، انجام اعمال رمزنگاري و امضاي دیجیتالی حساس يها داده مجاز یرغ یدسترس از یريجلوگ و امن ينگهدار
]9[.  

  ارهاي امنیتی در دنیاي مجازي راهکارها و ابز -5

 12يرمزنگار - 1- 5

روشی که تـامین  . ارسال شده است و دیگران این اجازه را ندارند ها آنتوسط کسانی خوانده شود که براي  تواند یمفقط یا سند باید تضمین شود که یک پیام  مسئلهاغلب این     
از  یرغ بـه  کس یچهرمز است بطوریکه  به صورتهنر نوشتن  از اطالعات و حفاظت يبرا یاضیر فنون از يا وعهمجم يرمزنگار. باشد رمزنگاري نام دارد مسئلهاین امنیت کننده 

  . را بخواندیا مستندات نتواند محتواي پیام  نظرد موردریافت کننده 
 شد، نخواهد دار خدشه آن یتامن گردد افشا یا یدهدزد راه نیام از ثالث شخص یک توسط یتصادف به طور سپس و شود يرمزگذار از اطالعات يا قطعه یوقت ينظر لحاظ از   
  .کند یم مقاومت ،ییرمزگشا يبرا تالش مقابل در يرمزگذار روش و بدین ترتیب باشد نشده افشا اطالعات ییرمزگشا يبرا الزم یدکل که آن بر مشروط
 در را است الزم ها یامپ قفل کردن باز يبرا که یاضیر یژهو یدکل یک یکس اگر که کرد یلتبد يا گونه به را یامپ انواع یگرد و مکتوب کلمات توان یم يرمزنگار از استفاده با   

 هب شدهز رم یامپ یک بازگشت یندفرآ؛ و شود یم یدهنام 13يرمزگذار ،یامپ یک يظاهر ییرتغ يبرا يرمزنگار از استفاده. یایدب به نظر مفهوم یب یشبرا ها یامپ آن نداشته باشد یاراخت
  .]6[ دارد نام 14ییرمزگشا یزن مناسب یدکل از استفاده با یهاول قالب
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  رمزنگاري هاي یتمالگور - 5-2

  15الگوریتم متقارن -1- 2- 5
گاري شده در صورتیکه گیرنده با کلید مشترك خود با فرستنده، پیام را رمزگشایی نماید، متن رمز ن. شود یمدر این روش از یک کلید مشترك براي رمزنگاري و رمزگشایی استفاده  

  .]2[ ارسال شده، اطمینان کند نظرد موراز اینکه پیام از سوي فرستنده  تواند یمقابل مشاهده بوده و با فرض محرمانه بودن کلید، گیرنده 

  16الگوریتم نامتقارن -2- 2- 5
به جاي یک کلید مشترك از  .، کلید رمز از دو قسمت تشکیل شده استاه يرمزنگار گونه ینادر . بسیار جالبی دارند يها استفادهکه  باشند یمرمز نامتقارن  هاي یتمالگورسته دوم د 

در این روش از  .گیرددر دسترسی عموم قرار  تواند یمکه از عنوان آن مشخص است  گونه همانکلید عمومی  .شود یمکلید عمومی و خصوصی استفاده  يها نامیک جفت کلید به 
طرفی که قصد انتقال اطالعات را به صورت رمزگذاري شده دارد اطالعات را رمزگذاري کرده و براي طرفی که مالک کلید . شود یکلید عمومی براي رمزگذاري اطالعات استفاده م

 يیـدها کلدر ایـن دسـته،   . کنـد  یمو به کمک آن مطالب را رمزگشایی  کند یممالک کلید، کلید خصوصی را پیش خود به صورت محرمانه حفظ . شود یم فرستادهاست خصوصی 
 عمالً، )عمومی( يبا در اختیار داشتن کلید رمزنگار )خصوصی( یحکم فرماست که کشف کلید رمزگشای ها آنبین  اي یچیدهپرمزنگاري و رمزگشایی متمایزند و یا اینکه چنان رابطه 

  .است کلید عمومی و خصوصی نشان داده شده یلهبه وسفرایند رمزگذاري و رمزگشایی ) 1(ل در شک .]4[ ناممکن است

 
  فرایند رمزگذاري و رمزگشایی: ) 1(ل شک

  همسازر یا د 17الگوریتم هش -3- 2- 5
از این توابع در رمزنگاري . توان از روي خروجی تابع مذکور مقدار ورودي را بدست آورد به این معنی که نمی. توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند ها یتمالگوراین  

شود که منحصر  ه تولید میاي از آن مجموعه داد شود، چکیده اي به عنوان ورودي به این تابع داده می به عبارت دیگر هنگامی که داده. شود ت استفاده میشانگر براي تولید نوعی اث
  .]11[ تابع هش تغییر کند باید کل مقدار خروجی ،ورودي هاي  امر مهم در این تابع این است که با تغییر حتی یک بیت از داده. و قابل بازگشت استد به فر

  امضاي دیجیتال - 5-3
هر موجودیت منحصر به فرد در فضاي مجـازي داراي  . کند نوعی رمزنگاري نامتقارن است که خصوصیات امضاي دستی را در فضاي الکترونیکی فراهم می 18امضاي دیجیتال   

هاي الکترونیکی را توسط امضاي دیجیتال تأیید  ها و داده توان مستندات، پیغام در نتیجه می. امضاست امضاي دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این
بدین وسیله اسناد الکترونیکـی قابـل   . کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است

به  توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی هاي امضاء شده غیر قابل انکار است و مراجع قضایی می وده و با توجه به عدم امکان جعل امضاي دیجیتال، اسناد یا پیامپیگیري ب
ن حقوقی اسناد کاغذي در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا کند و قوانی و به کمک این خصیصه فعالیت افراد در فضاي مجازي جنبه حقوقی پیدا می سند الکترونیکی استفاده کنند

  .]12[ شود می
توان مطمئن بود که محتواي سند یا پیام بعد از امضا تغییر  امضاي دیجیتال می یلهبه وس. اما امضاي دیجیتال داراي خصوصیت دیگري نیز هست که امضاي دستی فاقد آن است   

که الگوریتم هش د گیر یمنوع الگوریتمی است که در طراحی امضاي دیجیتالی مورد استفاده قرار  یلبه دلاین . اند نیکی مربوطه را مخدوش نکردهنکرده و افراد غیرمجاز سند الکترو
از این . ذکور مقدار ورودي را بدست آوردتوان از روي خروجی تابع م به این معنی که نمی. ها توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند یا درهمساز نام دارد این الگوریتم
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اي از آن مجموعه داده تولید  شود، چکیده اي به عنوان ورودي به این تابع داده می به عبارت دیگر هنگامی که داده. شود ت استفاده میشتوابع در رمزنگاري براي تولید نوعی اثر انگ
  .]13[ شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است می

. سنجی امضاي دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتواي آن نیز مطمئن شدر توان با اعتبا بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضاي دیجیتالی آن، می
. باشد شود که همان تمامیت یا حفظ یکپارچگی سند می ونیکی اضافه میدر نتیجه به کمک امضاي دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاء کننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکتر

اي مانند کارت  کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله. دد با طول بلند استشود و در واقع یک ع کلید خصوصی فرد تولید می یلهبه وسامضاي دیجیتال براي هر مستند یا پیغام 
  .]12[ تر از امضاي دستی است بدین ترتیب جعل امضاي دیجیتالی بسیار مشکل. شود هوشمند یا توکن نگهداري می

  الگوریتم امضاي دیجیتال - 5-4
  :] 12[ از عبارتند که است الگوریتم سه شامل دیجیتال امضاي طرح هر
 کلیـد  الگـوریتم  ایـن  خروجـی  واقـع  در. شـود  می انتخاب تصادفی صورت به ممکن محرمانه کلیدهاي سري یک از محرمانه کلید یک مرحله این در :کلید تولید الگوریتم -1

  .است آن با مترادف عمومی کلید یک و محرمانگی
  .کند می تولید دیجیتال ايامض محرمانگی، کلید و پیام دادن با که است الگوریتمی :امضا الگوریتم -2
  .کند می رد یا تایید را پیام آن اعتبار و کند می دریافت ورودي صورت به را امضا یک و عمومی کلید پیام، یک که است الگوریتمی :امضا شناسایی الگوریتم -3

  گواهی دیجیتالی - 5-5
به عبارتی معرف هویت فردي است که صاحب امضاء د ده فرد را در فضاي مجازي نشان میهویت  کهقابل جعل است  یرغامضاء شده و  یکیالکترونسند  یک، 19دیجیتالی یگواه

و از اطالعات درون  شود یمافزار صادر  نرم یا افزار سختشخص،  یک يبرا ینیمع ینقوانفرد و تحت  یتهواز صحت  یناناطمپس از  20یگواهصدور  مرکزتوسط  و دیجیتالی است
  .]16[ کرداستفاده  يوارتباط امن با  يبرقرارو  یگواه ي هددارن ییشناسا يبرا توان یمآن 

 کـه است  یعمومسند  یک یگواهصاحب آن باشد، اما خود  یاراختدر  یدبافقط  یگواه یک یخصوص یدکل. وجود دارد یخصوص یدکلبه نام  یکتایی، داده یگواهمتناظر با هر 
به  یگواه یکصدور . کرد ییرمزگشا توان یم یگواهبه همان  طابقم یخصوص یدکلاند، تنها با  رمز شده یگواه یکتفاده از با اس کهرا  هایی یامپ. آن را به همه نشان داد توان یم

   .آورده شده استاز گواهی دیجیتال  يا نمونه )2(ل در شک .]4[ دارد یاراختمتناظر با آن را در  یخصوص یدکل، یگواهدارندة  کهآن است  يمعنا

  
  دیجیتال نامه یگواهاز  يا نمونه: ) 2(ل کش

  یعموم یدکل یرساختز -6
 مبـادالت  کـردن  امـن  بـراي  معمـاري  یـک و  ]1[ یجیتالید يامضاها به ها یتهو کردن وصل يبرا ییها تالش 21یعموم یدکل یرساختز یک و یجیتالید هاي یگواه از استفاده
 مـورد  مراکز ینا از یک هر. )3شکل(د کن یم یشنهادپ یرندهگ و فرستنده ینب مبادالت کردن امن براي را اعتماد مورد سوم طرف تعدادي از استفاده ،ساختار ینا. است یکیالکترون

  . ]3[ است ها گواهی یتوضع یریتمدو  کاربران براي یکیالکترون هاي گواهی نگهداري و صدور ها آن اصلی یفۀوظ و شوند می شناخته یتهو گواهی مرکز نام به ،یناناطم
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دیجیتالی خود را براي  نامه یگواهانکداري و سازمان ثبت احوال کشور نمونه گویایی از این از این نوع زیر ساخت است، براي درك بهتر فرض کنید شخصی صنعت ب یرساختز
این است که مرجعـی معتبـر کـه مـورد      راهکار ینتر ساده !اعتماد کنید نامه یگواهبه این  توانید یمشما ارسال نماید در صورتیکه شناختی نسبت به آن مرجع نداشته باشید چگونه 

اما در صورتیکه ارتباط مستقیمی میان مرجع معتبر شما و آن مرجع ناشناس وجود نداشته باشد، در این صورت . اطمینان شماست، صالحیت مرجع ناشناس را براي شما تضمین کند
نیازمند تایید  Bبه عنوان مثال فرض کنید کاربر  دهد یمنحوه انجام این فرایند را نشان ) 4(ل شک. یید کندکه مرجع ناشناس را تا شود یماز یک مرجع میانی شناخته شده استفاده 

و مراجع دیگر  باالترین مرجع شناخته شده است که تمامی کاربران CA1دقت داشته باشید که . باید طی شود CA6-CA3-CA1است در این صورت براي تایید، مسیر  Dکاربر 
  .]1[ ینان دارندبه آن اطم

  جهت تعیین هویت کاربران اعتماد مورد سوم طرف: ) 3(ل شک 
  
  

   تایید هویتر از مراجع معتب اي یهالسلسله مراتب سه : ) 4(ل شک

  کاربردهاي گواهی دیجیتالی در تبادالت اینترنتی -7
در اینجـا بـه سـه نمونـه از ایـن      . تا انتقال ایمن اطالعات در بستر اینترنت را تضمین نماید گیرد یمامضاي دیجیتال در بسیاري از استانداردهاي مبتنی بر وب مورد استفاده قرار 

  :شود یماستانداردها اشاره 

CA1 

3 CA 2 CA 

CA6 CA7  CA4 CA5   

 E شخص D شخص C شخص  Bشخص  A شخص
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  )SSL( 22الیه اتصال امن - 7-1
از این پروتکل  و ابداع شده Netscape جهت برقراري ارتباطات ایمن میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده در اینترنت است که توسط شرکت) از قوانین يا مجموعه( یپروتکل

خام که قرار است  يها دادهرمزنگاري بر روي  هاي یتمالگوربر این اساس یکسري . شود یماستفاده ... و  HTTP ،LDAP، IMAPر امن نظیر غی يها پروتکلبراي امن کردن 
  .]17[ کند ها را در طول انتقال تضمین می دادهشود و محرمانه ماندن  امن مثل اینترنت عبور کنند، اعمال میر از یک کانال ارتباطی غی

اي امـن داشـته باشـند،     را دارد، براي هر کدام از دو طرفی که قرار است ارتباطات میان شـبکه  SSLدیجیتال  هاي یگواهبه بیان دیگر شرکتی که صالحیت صدور و اعطاء 
البته . کند احراز هویت خاص خود، هویت هر کدام از طرفین را براي طرف مقابل تأیید می هاي یزمکانمکند و با  هاي مخصوص سرویس دهنده و سرویس گیرنده را صادر می گواهی

رمزنگـاري و کلیـدهاي    هـاي  یتمالگـور ، اگر اطالعات حین انتقال به سرقت رفت، براي رباینده قابل درك و استفاده نباشد که این کار را بـه کمـک   کند یمعالوه بر این تضمین 
  .]17[ دهد میانجام  متقارن و متقارنرمزنگاري نا
با مشخصه قفل کـوچکی کـه در گوشـه نـوار     ) URL( یاینترنت يها آدرسبراي  //:httpsپیشوند . در تمامی مرورگرهاي مهم و وب سرورها اجرا شده است SSLپروتکل 

  .دهد یماز وب سایت مجهز به این پروتکل را نشان  يا نمونه) 5(ل شک. تنداستفاده از این پروتکل هس يها نشانه، گردد یممرور گر مشاهده  24و یا نوار آدرس 23وضعیت
  

  
  SSLوب سایت مجهز به گواهی : ) 5(ل شک

  )SET( 25استاندارد تبادل الکترونیکی امن - 7-2
امین امنیت و محرمانگی تبادالت مالی اینترنتی قرار گرفت که به دنبال ت مایکروسافتو  Visa ،MasterCard ،Netscapeهایی مانند  این استاندارد ابتدا مورد توجه شرکت

ایـن اسـتاندارد ممکـن اسـت بـه همـراه       . کنـد  یمو مشتریان ایجاد  ها بانکاز اعتماد بین فروشندگان،  اي یرهزنجدیجیتال  هاي نامه یگواهبا استفاده از رمزنگاري و  SET. بودند
  .مورد استفاده قرار گیرد SSLمانند  ییها پروتکل

سپس تبادل میان . شود یمآن از سوي بانک مورد نظر به مشتري داده  يانقضافراهم سازي امکان خرید اینترنتی، گواهی دیجیتال مشتمل بر کلید عمومی خریدار و تاریخ  به منظور
  .]18[ گیرد یمخریدار، فروشنده و بانک انجام 

  secure MIME26استاندارد  - 3- 7
بـدون نگرانـی از    توانسـتند  یممعرفی شد که به کمک آن افراد  MIMEدر همین راستا، ابتدا استاندارد . لکترونیکی طراحی شده استا يها نامهاین استاندارد براي ارسال ایمن 

استاندارد، الزامات امنیتی  بر اساس این. ارائه شد S/MIMEاین استاندارد به نام  تر یمناسپس نسخه . نمایند ها آنالکترونیکی  مبادلهاقدام به  یشانها نامهدسترسی سایر افراد به 
  .]19[ گردد یمالکترونیکی تامین  هاي یامپو  ها نامهبراي ) با استفاده از رمزنگاري(ت و محرمانگی و امنی) با استفاده از امضاي دیجیتال( ياحراز هویت، تمامیت پیام، انکارناپذیر

  کاربردهاي امضاي دیجیتالی در انواع کسب و کار -8
  .شود یمبر کاربردهاي جدید آن در این عرصه افزوده  به روز بدیهی است روز. ]1[ کسب و کار به قرار زیر است يها مدلجیتالی به تفکیک انواع کاربردهاي امضاي دی

مربـوط بـه    ارتباطـات دستکاري  ، باعث تایید هویت طرفین معامله شده و اطمینان الزم براي عدم تغییر و وکار کسباستفاده از امضاي دیجیتالی در تجارت : B2B 27تتبادال 
 يها قبضدر سفارشات خرید،  دهند یمکه محصوالت یا خدماتی از تامین کنندگان خریداري نموده و یا محصوالت و خدماتی به مشتریان ارائه  ییها شرکت .کند یممعامله را فراهم 

  .به امضاي دیجیتالی نیاز دارند آنالینخرید  هاي یستمسوب، یا  يها فرمرسید، 
  

به منظور احراز هویت مشتري و اطمینان از عدم تغییر جزئیات معامله در حین ارتبـاط بکـار بـرده     عمدتاًدر تجارت کسب و کار با مشتري، امضاي دیجیتال :  B2C 28ت تبادال
بانکداري الکترونیک، تبادالت سهام و بیمه نیز به شکلی گسترده کسب و کار با مشتري مانند خدمات مالی،  يها حوزههمچنین عالوه بر کاربرد در زمینه فروش، در دیگر . شود یم

  .گیرد یممورد استفاده قرار 
  

و اسناد مبادله شده بوده و اغلب انکارناپذیري از  ها یامپاطمینان از احراز هویت و تمامیت  یلبه دلاستفاده از امضاي دیجیتالی ، در تعامالت بین نهادهاي دولتی:  G2G29تبادالت 
، اند شدهاز منبع درستی صادر  ها یامپباید مطمئن شد که  المللی ینببه عنوان مثال، در مورد ارتباط میان نهادهاي اجرایی قانونی در خصوص تبهکاران . ت کمتري برخوردار استاهمی

  .پیامدهاي خطرناکی به دنبال داشته باشد تواند یماشتباه و دستکاري شده  هاي یامپچون 
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 ها دولتدر بسیاري از موارد نیز . هستند مابین یفو اطمینان از عدم انکار و عدم تغییر ارتباطات  ها آنهنگام تبادل با مراکز تجاري خواهان احراز هویت  ها دولت : G2B30تبادالت 
  .ارائه کنند ها دادگاهدر صورت لزوم در ا شواهدي از ارتباطات خود با مراکز تجاري داشته باشند ت خواهند یم

سفارشات  توانند یمنیز  ها دولتو از سوي دیگر  کنند یمخود را به صورت دیجیتالی امضاء  يا مناقصهپیشنهادات  توانند یمتولید کننده محصوالت و خدمات دولتی  يها شرکت
  .کارها بکار برد و مالیاتی کسب يها اظهارنامهدر مورد  توان یمهمچنین امضاي دیجیتال را . به همین صورت تایید کنندخرید خود را 

  

در تبادالت از طریق بکارگیري  ها یامپدر این نوع تبادالت، براي یک نهاد دولتی که با شهروندان سر و کار دارد احراز هویت شهروندان و اطمینان از عدم تغییر  : G2C31تبادالت 
  . گیرد یمامضاي دیجیتال صورت 

و از طریق پرتال خود  آنالین، دریافت اظهار نامه مالیاتی از طرف اشخاص حقیقی را به صورت يبردار بهرهجوز فعالیت، احداث یا خود مانند م آنالینبرخی خدمات  توانند یم ها دولت
  .الکترونیکی انجام دهند یريگ يراصادر کرده و یا حتی 

  نتیجه گیري -9
یا خودشان را به جاي دیگري  رباینداطالعات افراد را ب توانند یما که در نبود امنیت، سارقان چر. مسایل حوزه ارتباطات است ینتر مهمیکی از  در حال حاضر امنیت در فضاي اینترنت

امضاي دیجیتال مزایاي  .گردید بروز این مشکل معرفیکارهایی است که براي جلوگیري از امضاي دیجیتالی یکی از راه. ایندیا جعل نمو را دریافت  دیگران جا بزنند و اطالعات
 هـاي  یگـواه و مراکز تعیـین هـویتی کـه     گیرد یمکه در طراحی امضاي دیجیتالی مورد استفاده قرار  اي یچیدهپ هاي یتمالگورزیرا به کمک  به امضاي دستی دارد نسبتبیشتري 

و محتواي پیام بدون  اند ونیکی مربوطه را مخدوش نکردهتغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکتر ،که محتواي سند یا پیام بعد از امضا شدتوان مطمئن  می کنند یمدیجیتالی را تایید 
  .اجازه براي سایرین افشا نشده است

 هاي ییداراحفظ  مسئلهبه  بایست یمتجارت الکترونیک مختلف تجاري جهت استفاده از  يها بخشنیک و تشویق شهروندان و وردولت نیز براي توسعه زیر ساخت هاي دولت الکت
مانند امضاي دیجیتالی،  تا زمانی که امنیت اطالعات و مواردي لبه هر حا. نماید اي یژهوتوجه  الکترونیک به کمک امضاي دیجیتالیامن جهت تبادل و ایجاد یک محیط شخصی 

  .چون دولت الکترونیک و یا تجارت الکترونیک امیدوار بود ییها بخش یريگ همهبه  توان ینم جا نیافتد کامالً
بـاال بـردن    ،بیشترتبلیغات  با تواند یمکه این امر  خوبی در جهت بکارگیري از امضاي دیجیتالی برداشته شده است يها گامبهادار و نظام بانکی کشور  خوشبختانه در بورس اوراق

  .سازد فراهم ،براي توسعه فضاي سالم سایبريزمینه مناسبی را  دولت هاي یتحمادرگیر و  يها بخشسایر آگاهی مدیران 
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2 Information security system 
وسیله جازدن خود به  به هاي اعتباري کارتمه عبور و اطالعات به تالش براي سرقت و دستیابی به اطالعات حساس افراد مانند نام کاربري، کل اي امنیت رایانهدر زمینه ): Phishing(فیشینگ  3

 .شود معتبر گفته می گاه وبجاي یک 
ق اطالعات ها می توانند بر روي سیستم قربانی نصب شوند و هر کاري که کاربر انجام می دهد را ثبت و براي هکرها ارسال نمایند و از این طری keyloggerنرم افزار هاي جاسوسی مانند  4

 .محرمانه و شناسه هاي کاربري ربوده می شود
5 E-mail 
6 Confidentiality 
7 Integrity 
8 Authentication 
9 Non-repudiation 

10 Biometrics 
11 Security token 
12 Cryptography 
13 Encryption 
14 Decryption 
15 Symmetric algorithms 
16 Asymmetric algorithms 
17 Hash 
18 Digital signature 
19 Digital certificate 
20 Certi cate Authorityfi 
21 Public key infrustructure 
22 Secure Socket Layer 
23 Status bar 
24 Address bar 
25 Secure Electronic Transaction 
26 Secure/Multipurpose Internet Mail Extension 
27 Business to business 
28 Business to customer 
29 Government to government 
30 Government to business 
31 Government to customer 
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