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مقدمه
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نظر به کاربرد روزافزون زیرساخت کلید عمومی ( )PKI1و گواهی الکترونیکی در بسترهای اطالعاتی

11
کشور و
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با توجه به اهمیت بهکارگیری و استفاده صحیح مؤلفههای این زیرساخت در نرمافزارها و همچنین پیادهسازی

11

کلیofد
صحیح و ا صولی نرمافزارهای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی بر ا ساس ا ستانداردهای زیر ساخت
3Page
عمومی و همچنین بنا به بند ت ماده  5آیین نامه اجرایی ماده  33قانون تجارت الکترونیکی در خصوووو

11

برر سی و احراز شرایط الزم و صالحیت متقا ضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها و همچنین
سیاستهای گواهی الکترونیکی مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ،مرکز دولتی صدور
گواهی الکترونیکی ری شه ،ا ستاندارد ملی زیر ساخت کلید عمومی را تدوین و ارائه کرده و آزمای شگاه ارزیابی
محصوالت مرتبط با این زیرساخت را راهاندازی نموده است.
آزمایشگاههای نرمافزارهای  PKIبا هدف آزمون و ارزیابی محصوالت نرمافزاری مبتنی بر زیرساخت کلید
عمومی یا  ،PKIشامل نرمافزارهای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی و نرمافزارهای مجهز به زیرساخت
کلید عمومی ) (PKEتحت نظارت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تأسیس و راهاندازی شده است
و ارزیابیهای خود را بر اساس استانداردها و سیاستهای گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور
انجام میدهد.
در این گزارش لیست محصوالت نرمافزاری مورد تأیید حوزه  PKIبه تفکیک نوع محصول نرمافزاری آورده
شده است.

1 Public Key Infrastructure

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .
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11

روال آزمون

با توجه به دسووتهبندی نرمافزارهای  PKIبه دو دسووته سووامانههای صوودور و مدیریت گواهی
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الکترونیکی و
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برنامههای کاربردی مجهز به زیر ساخت کلید عمومی ( )PKI1و ابزارهای تو سعه آن ،در حال حا ضر ارزیابی

11

های
این نرمافزارها در آزمای شگاههای ارزیابی سامانههای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی و ارزیابی برنامه
of 4Page
کاربردی مجهز به زیرساخت کلید عمومی کشور ( ،)PKEتحت نظارت مرکز دولتی صدور گواهی

11
الکترونیکی

ریشه میباشد ،انجام میگیرد.
آزمای شگاههای مرکز دولتی ری شه ،ارزیابیهای خود را بر ا ساس ا ستانداردهای ملی و سیا ستهای گواهی
الکترونیکی زیرسوواخت کلید عمومی کشووور انجام داده و نتایج را بر اسوواس جدول با مشوواصووات مربوطه و
همچنین سطح اطمینان کسبشده ارائه میدهد.
فرآیند آزمون از مرحله درخواست ارزیابی محصول تا ارائه گزارش آن مطابق با سند راهنمای آزمون و ارزیابی
نرمافزارها منتشرشده در وبسایت مرکز دولتی ریشه به آدرس  http://www.rca.gov.irصورت میپذیرد.
مشاصات ارائهشده در جدول نتایج به شرح زیر میباشد:
کد محصول :شماره پروندهای است که پس از ارسال تقاضای ارزیابی از جانب متقاضی ،مرکز دولتی ریشه
به محصول مورد ارزیابی تاصیص میدهد.
مالک مح صول/متقا ضی ارزیابی :شرکت یا سازمان تولیدکننده  /واردکننده و یا شرکت یا سازمانی که
قصد استفاده از محصول را دارد ،میباشد.
نام محصول :نام تجاری محصول که از جانب متقاضی ارزیابی عنوان میگردد.
محدوده گواهی اعطاء شده :سوورویسها و یا قابلیتهای یک محصووول که در آزمایشووگاه مورد ارزیابی
قرارگرفته است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .

نتایج ارزیابی نرمافزارهای PKI

 5از 11
of 5Page

توجه:
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 .9سطح اطمینان تعیینشده در نتایج آزمون ،متناظر با سطوح اطمینان تعریفشده در سند

11

سیاستهای گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور (قابلدسترسی
 )http://www.rca.gov.irاست.

آدرسof
از 5Page
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 .3ارزیابی محصول منحصراً در حوزه زیرساخت کلید عمومی ( )PKIانجامشده و مؤید رعایت سایر
استانداردهای تولید نرمافزار نیست.

11

 .3گزارش ارزیابی محصول به مالک آن تحویل دادهشده و در صورت نیاز به اطالع از جزئیات ،از طریق
مالک محصول قابل دستیابی است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .
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لیست سامانههای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی مورد تأیید
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سووامانه صوودور و مدیریت گواهی الکترونیکی همانطور که از نام آن پیداسووت جهت درخواسووت6Page ،
صوودورofو
11

مدیر یت گواهی های الکترونیکی  X509ب کار میرود که بهطور معمول در مراکز صووودور گواهی الکترونیکی
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مورد استفاده قرار میگیرد و دارای مولفههای ماتلف شامل موارد ذیل میباشد:
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 :CA .9جهت صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی و انتشار آن؛
 :RA .3جهت مدیریت درخواست گواهی الکترونیکی؛
 :OCSP .3جهت اعالم برخط وضعیت ابطال یا عدم ابطال گواهیهای الکترونیکی؛
 :TSA .4بهمنظور تولید مهر زمانی؛ این مؤلفه میتواند بهعنوان یک نرمافزار م ستقل از سامانه صدور و
مدیریت گواهی الکترونیکی نیز عمل کرده و به آزمایشگاه ارائه گردد.
ارزیابی سامانههای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی بر ا ساس سیا ستهای گواهی الکترونیکی زیر ساخت
کلید عمومی ک شور ،سند جامع پروفایلهای زیر ساخت کلید عمومی ک شور و ا ستانداردهای مرتبط (که از
طریق وب سایت مرکز دولتی ری شه منت شر شده ا ست) ،صورت میپذیرد .در جدول ذیل لی ست مح صوالت
مورد تأیید در این حوزه ارائه شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .
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مالک محصول/متقاضی

نام

ردیف

کد محصول

1

CA-10001-01

شرکت امن افزارگستر شریف

2

CA-10005-03

شرکت پندارکوشک ایمن

PKA

3

CA-10010-02

شرکت امن افزارگستر شریف

ParsTrust

ارزیابی

محدوده گواهی اعطاء شده

محصول

نام مؤلفه
مدیریت گواهی الکترونیکی

اطمینان

R9006 B21

طال ()3

مدیریت ثبتنام ()RA

R9006 B8

طال ()3

سرویس OCSP

R9006 B4

نقره ()2

سرویس TSA

-

()CA

ParsSign

نسخه محصول

سطح

مدیریت گواهی الکترونیکی

-

4.0.3

نقره ()2

مدیریت ثبتنام ()RA

-

-

سرویس OCSP

4.0.3

طال ()3

سرویس TSA

-

-

R9212 B14

طال ()3

مدیریت ثبتنام ()RA

R9212 B5

طال ()3

سرویس OCSP

R9212 B9

پالتین ()4

()CA

مدیریت گواهی الکترونیکی
()CA
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سرویس TSA
مدیریت گواهی الکترونیکی
()CA

4

CA-10012-02

5

CA-10014-02

شرکت فاوانفت صباکیش

Mega CA

مدیریت ثبتنام ()RA
سرویس OCSP

1.3.1

طال ()3

1.3.1
of 8Page

طال ()3

of 8Page
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RCA.v.2.1.0

نقره ()3

مدیریت ثبتنام ()RA

PRA.v.2.1.0

نقره ()3

سرویس OCSP

ROCSP.v.2.1.0

طال ()3

سرویس TSA

RTSA.v.2.1.0

طال ()3

()CA

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .

1.3.1
11

طال ()3

11-

مدیریت گواهی الکترونیکی

شرکت فناوران اعتماد راهبر

of 8Page

-

سرویس TSA

RCA

11 B2
R9221

طال ()3
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ابزارهای توسعه نرمافزارهای  )PKE SDK( PKEمورد تأیید
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ی
سامانههای نرمافزاری نظیر سیستمهای اتوماسیون (اداری ،مالی ،بانکی و  )...جهت بکارگیری قابلیت
Pageه9اof
ماتلف زیرساخت کلید عمومی از طریق گواهیهای الکترونیکی  ،X509نیازمند ابزارهای توسعه

نرمافزاری1
11

of 9Page

جهت توانمندسازی این نرمافزارها به قابلیتهای مزبور میباشند .به فرآیند تجهیز نرمافزارهای ماتلف به

11

قابلیتهای ماتلف زیرساخت کلید عمومی یا رمزنگاری کلید عمومی ،اصطالحاً  PK-Enablingو به یک
نرمافزار مجهز شده به این قابلیتها ،نرمافزار  PKE2گفته میشود .همچنین ابزارهای توسعه نرمافزارهای PKE
را اصطالحاً  PKE SDKمینامیم .یک  PKE SDKمیتواند در قالبهای ماتلفی نظیر Java ،ActiveX
 Appletو کتاباانههای پویا 3ارائه گردد .بهمنظور بکارگیری  PKE SDKدر نرمافزارهای مبتنی بر Desktop

بهطور معمول از کتاباانههای پویا استفاده میشود؛ همچنین بهمنظور بکارگیری  PKE SDKدر سامانههای
مبتنی بر وب ،بهطور معمول از ( ActiveXبرای مرورگر  )IEو ( JavaAppletبدون وابستگی به نوع مرورگر)
استفاده میگردد .بدیهی است که انتااب یک  PKE SDKمناسب وابسته به عوامل ماتلفی نظیر ،گواهی
تأییدیه دریافت شده ،نوع سامانه نرمافزاری که میبایست  PKEشود (مبتنی بر  Desktopیا مبتنی بر وب) و
سکو یا تکنولوژی بکارگرفته شده جهت توسعه سامانه (بهعنوان مثال  PHP ،ASP.NETو  ،)...میباشد.
بکارگیری یک  PKE SDKمورد تأیید بهعنوان هسته اصلی و ابزار توسعه نرمافزارهای  ،PKEبسیار حائز
اهمیت میباشد؛ ولی باید توجه داشت که سامانه نرمافزاری که از این ابزار جهت اعمال فرآیند PK-Enabling

روی آن استفاده شده است نیز ،مالحظات خا

مربوط به خود را دارد؛ لذا تنها بکارگیری یک PKE SDK

مورد تأیید ،تضمینکننده عملکرد نرمافزار  PKEدر اعمال درست و مطمئن قابلیتهای  PKIنمیباشد و الزم
است مالحظات خا

مربوط به نرمافزارهای  PKEنیز در نظر گرفته شده و در آزمایشگاه احراز گردد.

الزم به ذکر است که ارزیابی نرمافزارهای  PKEو ابزارهای توسعه این نرمافزارها بر اساس استاندارد «الزامات
برنامههای کاربردی مجهز به زیرساخت کلید عمومی ایران » صورت میپذیرد .در جدول ذیل لیست ابزارهای
 PKE SDKمورد تأیید آزمایشگاه مرکز دولتی ریشه ،قید شده است.

)1 Software Development Kit (SDK
2 Public Key Enabled Application
3 Dynamic Library

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .
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مالک
ردیف

کد محصول

محصول/متقاضی

نام محصول

مشخصات محصول

ارزیابی

شماره
نسخه

سطح اطمینان
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محدوده گواهی اعطاء شده

11of
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تها
قابلی

شرکت

1

SDK-10001-01

رهآوردسامانههای

Power PKI SDK

امن

Windows ActiveX

1.0.0.0

بهکارگیری پودمانهای رمزنگاشتی



خدمات رمزنگاشتی



ساختار پیامهای رمزنگاشتی



مدیریت کلیدهای رمزنگاشتی



سطح اطمینان

مدیریت و پردازش

دوم (نقره)

گواهیالکترونیکی
تشکیل و اعتبارسنجی زنجیره
گواهی الکترونیکی

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد9313 .

تطابق با استاندارد




پشتیبانی از LDAP

-

پشتیبانی از OCSP

-

الصاق مهرزمانی ()TSP

-

