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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری موور  29/6/92بوه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صواحب نظوران مراکو و مؤسسوات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجوه بوه شورایط تولیودی،
فنواوری و تجواری اسوت کوه از مشوارکت آگاهانوه و منصوفانۀ صواحبان حو و نفوع ،شوام تولیدکننودگان ،مصور کننودگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاص می شوود  .پوی نووی
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسومی) ایوران اوا و
منتشر می شود.
پی نوی استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نی با رعایت ضوابط تعیوین شوده تهیوه مویکننود
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصوویب ،بوه عنووان اسوتاندارد ملوی ایوران اوا و منتشور موی شوود .بودین ترتیوب،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شوده در اسوتاندارد ملوی ایوران شومارۀ  3تودوین و در کمیتوۀ ملوی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میدهد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )،1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ) 9(IECو
سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسویون کودک

غویایی ) 3(CACدر کشوور

فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ،از آخورین پیشورفت
های علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سالمت و
ایمنی فردی و عموومی ،حصوول اطمینوان از کیفیوت محصووتت و مالحظوات زیسوت محیطوی و اقتصوادی ،اجورای بعضوی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تولیدی داخ کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شوورای عوالی اسوتاندارد ،اجبواری
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهای بینالمللی برای محصوتت کشور ،اجرای استاندارد کاتهای صوادراتی و درجوه-
بندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینۀ
مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی ی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشوگاههوا و مراکو
کالیبراسیون ( واسنجی) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضووابط نظوام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن هوا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بینالمللی یکاها ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،تعیوین عیوار فلو ات گرانبهوا و انجوام
تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1 - International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد « ال امات ساختار نحوی پیامهای رم نگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران » که پی نوی آن
در کمیسیون های مربوط توسط مرک دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهِ مرک توسعه تجارت الکترونیکیِ
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تهیه و تدوین شده است و در سیصدمین اجالس کمیته ملی استاندارد رایانوه
و فرآوری دادهمور  1329/19/92مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یوک مواده  3قوانون
اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصووب بهمون مواه  ،1331بوه عنووان
استاندارد ملی ایران منتشر می شود .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع  ،علوم و خدمات ،
استانداردهای ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمی ایون
استانداردها ارائه شود  ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت  .بنابراین ،
باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد .
منابع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :
PKCS#7:1998, CMS: Cryptographic Message Syntax Standard, Version 1.5
RFC 5652:2009, Cryptographic Message Syntax Standard (CMS), R. Housley
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مقدمه
پیام رم نگاشتی به دادهای گفته میشود که حاوی اطالعات رم نگاشتی است (به عنوان مثال داده امضا شده،
رم شده و اکیده شده) .پیامهای رم نگاشتی به عنوان یکی از ارکان انواع نرماف ارهای مجه بوه زیرسواخت
کلید عمومی محسوب میشوند که تبادل و نگهداری اطالعات حساس در قالب این دادهها صورت میپوییرد.
لیا به منظور تعام پییری ،آزمونپییری و امنیت نورماف ارهوای اشواره شوده تزم اسوت سواختار پیوامهوای
رم نگاشتی از یک الگوی استاندارد تبعیت نمایند و ال امات و مالحظات این الگو در آنها اعمال شوده باشود.
این استاندارد در بردارنده ال امات مرتبط با سواختار نحووی انوواع پیوامهوای رم نگاشوتی موورد اسوتفاده در
زیرساخت کلید عمومی ایران است.
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الزامات ساختار نحوی پیامهای رمزنگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران
7

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،تعیین ال امات ساختار نحوی پیامهای رم نگاشتی مورد استفاده در زیرسواخت
کلید عمومی ایران است .این ساختارها جهت نگهداری و تبادل پیامهوای رم نگاشوتی در نورماف ارهوایی کوه
مجه به زیرساخت کلید عمومی ایران میباشند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
1

مراجع الزامی

مدارک ال امی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجواع داده شوده اسوت.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد محسوب می شوند.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدید نظرهوای بعودی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشوار بوه آنهوا ارجواع داده
شده است ،همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیههای بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد ال امی است:
 7-1مستند جامع پروفای های زیرساخت کلید عمومی کشور ،نسخه دوم1321 ،
2-2 PKCS #1:1993, RSA Encryption Standard. Version 1.5, RSA Laboratories.
2-3 PKCS #6:1993, Extended-Certificate Syntax Standard. Version 1.5, RSA Laboratories.
2-4 PKCS #9:1993, Selected Attribute Types. Version 1.1, RSA Laboratories.
2-5 RFC 1421:1993, Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part I: Message
Encryption and Authentication Procedures, J. Linn.
2-6 RFC 1422: 1993, Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part II: CertificateBased Key Management, S. Kent.
2-7 RFC 1423: 1993, Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part III: Algorithms,
Modes, and Identifiers, D. Balenson.
2-8 RFC 1424: 1993, Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part IV: Key
Certification and Related Services, B. Kaliski.
2-9 CCITT. Recommendation X.208: 1988, Specification of Abstract Syntax Notation One
(ASN.1).
2-10 CCITT. Recommendation X.209: 1988, Specification of Basic Encoding Rules for
Abstract Syntax Notation One (ASN.1).

1

2-11 CCITT. Recommendation X.500: 1988, The Directory—Overview of Concepts, Models
and Services.
2-12 CCITT. Recommendation X.501: 1988, The Directory—Models.
2-13 CCITT. Recommendation X.509: 1988, The Directory—Authentication Framework.

اصطالحات و تعاریف

1

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود:
7-1

AlgorithmIdentifier

از انواع داده تعریف شده در استاندارد  X.509میباشد که در حالت کلی ،مشخصکننده یک الگوریتم ( با یک
شناسه شیء 1مشخص میشود) و پارامترهای آن است.
1-1
نشانهگذاری نحو انتزاعی یک
ASN.1

1

روش استاندارد تعریف شده در  X.690به جهت توصیف ساختارهای داده میباشد.
1-1
صفت

1

دادهای مرکب از یک صفت (با یک شناسه مشخص میشود) و یک یا اند مقدار برای آن صفت میباشد کوه
در استاندارد  X.501تعریف شده است.
4-1
قواعد کدبندیشده پایه
BER

4

قواعد کدبندیشده پایه که در استاندارد  X.690تعریف شده است.
5-1
گواهی

5

از انواع داده تعریف شده در استاندارد  X.509میباشد که در آن از یک امضای دیجیتال برای برقراری تنواظر
یک به یک بین شناسه منحصر به فرد 6یک هستار و کلید عمومی آن استفاده شده است .شناسه منحصور بوه
1 - Object identifier
2 - Abstract Syntax Notation One
3- Attribute
4- Basic Encoded Rules
5- Certificate
6 - Distinguished Name

2

فرد صادرکننده (امضا کننده) گواهی ،شماره ترتیب 1خاص صادرکننده گواهی ،شناسه الگوریتم استفاده شده
توسط صادر کننده گواهی به جهت امضاء ،دوره اعتبار گواهی و الحاقیههای 9مختلف ،بخ های دیگر این نوع
داده هستند.
6-1

CertificateSerialNumber

از انواع داده تعریف شده در استاندارد  X.509بوده و مشخصکننده یک گواهی (و به تبع آن یک موجودیت و
کلید عمومی آن ) است که از میان گواهیهای امضاءشده توسط یک صادرکننده گواهی ،خاص است.
1-1
فهرست گواهیهای باطل شده

1

CRL

گواهیهای الکترونیکی که باط شدهاند و دیگر نباید آنها را معتبر به حساب آورد ،فهرسوت مویکنود .ایون
ساختار داده که توسط صادرکننده  CRLامضاء میگردد ،دربرگیرنده اطالعاتی مشوتم بور نوام صوادرکننده
 ،CRLزمان انتشار  ،CRLزمانی که بر طب برنامه 2قرار است  CRLبعدی منتشر گردد و فهرستی از شماره
سریال گواهیهای باط شده و زمان ابطال هریک است .این ساختار داده ،همان ساختار داده تعریف شوده در
 RFC 1422است.
8-1
قواعد کدبندیشده منحصر به فرد

5

DER

قواعد کدبندی است که در  X.690تعریف شده و در آن ،براساس  X.509محودویتهوایی بور روش کدبنودی
پایه اعمال شده است .این روش کدبندی که زیرمجموعهای از روش کدبندی  BERاست ،روشوی یکتوا بورای
تفسیر مقادیر  ASN.1فراهم میآورد.
3-1
استاندارد رمزبندی داده

6

DES
3

استاندارد رم بندی داده در  FIPS PUB 46-3تعریف شده است .همچنین  3DESالگوریتمی است که در آن
الگوریتم  3 ،DESبار بر روی بستک 3داده اعمال میشود.

1- Serial Number
2- Extension
3- Certificate Revocation List
4 - Scheduled
5- Distinguished Encoding Rules
6 - Data Encryption Standard
7- Federal Information Processing Standards Publications
8- Block

3

71-1

desCBC
1

شناسه شیء الگوریتم  DESدر روش زنجیرهای بستکهای رم ) (CBCاست کوه در اسوتاندارد NIST9 SP

 500-202تعریف شده است.
77-1

ExtendedCertificate

ساختار دادهای حاوی یک گواهی کلید عمومی  X.509و مجموعهای از صفتها است که (در مجموع) توسوط
صادر کننده گواهی کلید عمومی  X.509امضا شده است .این ساختار داده در 3 PKCS#6تعریف شده است.
71-1

SHA-1

نوعی الگوریتم تولید اکیده پیام است.
71-1

SHA-2

نوعی الگوریتم تولید اکیده پیام است که شام اهار نوع تابع اکیده پیام ،با طول اکیده 332 ،936 ،992
و  319بیت است.
74-1
رایانامه ارتقاء یافته حریم خصوصی

4

PEM

رایانامه ارتقاء یافته حریمخصوصی که در استانداردهای  RFC 1421تا  RFC 1424تعریف شده است.
75-1

RSA

3

یک الگوریتم رم نگاشتی کلید عمومی براساس تعریف  PKCS#1است.
76-1

rsaEncryption

شناسه الگوریتم رم نگاشتی  RSAکه در  PKCS#1تعریف شده است.

1 - Cipher Block Chaining
2 - National Institute of Standard Technology
3 - PKCS #6v1.5: Extended-Certificate Syntax Standard
4- Privacy Enhanced Mail
5- PKCS#1v2.1:RSA Cryptography Standard

4

71-1

Name

از انواع داده تعریف شده در  X.501است که به طریقی یکتا موجب مشخصشدن و یا متمای شدن شیء داده
از فهرست  X.500میگردد .در گواهی  ،X.509برای مشخص کردن صادر کننده گواهی و هستاری که برای
گواهی صادر شده است ،از این نوع داده استفاده میگردد.

1

78-1
X.509

استاندارد  X.509یکی از اسوتانداردهای اتحادیوه بوینالمللوی مخوابرات –بخو استانداردسوازی مخوابرات
) 9(ITU-Tبرای زیرساخت کلید عمومی است که ساختار گواهی الکترونیکی و فهرست گواهیهای باط شده
را تعیین میکند.
4

مرورکلی

در این استاندارد به تبیین انواع داده مورد استفاده در ساختار پیامهای رم نگاشتی ،سواختار کلوی یوک پیوام
رم نگاشتی ،ساختارهای داده هفتگانهای که میتواند به عنوان محتوا مورد اسوتفاده قرارگیورد و شناسوههوا
پرداخته شده است.
ساختار کلی تعریف شده برای یک پیام رم نگاشتی در این استاندارد ،از جامعیت کوافی برخووردار بووده و از
انواع مختلفی از دادهها به عنوان محتوا پشتیبانی میکند .ساختارهای دادهای که بر اساس این استاندارد می-
تواند به عنوان محتوا مورد استفاده قرار گیرد ،در حال حاضر شام انوواع هفوتگانوه «داده» « ،3داده امضوا
شده»« ،2داده پوشیده» « ،3داده امضا شده و پوشیده» « ،6داده اکیوده شوده» « ، 3داده رم شوده» 3و «
داده احرازهویت شده»9میباشد .با این وجود ،ممکن است که در آینده ساختارهای داده دیگری نیو بودین
مجموعه اضافه گردد.
در حالت کلی ،ساختارهای دادهای که میتواند به عنوان محتوا مورد استفاده قرار گیورد ،بوه دو دسوته کلوی
«پایه» 19و «توسعهیافته» 11قاب طبقهبندی است .ساختارهای داده «پایوه» ،فقوط دربردارنوده داده بووده و
فاقد هرگونه بخ رم نگاشتی شدهی توسعهیافته 19است .مشخصات ،ساختار داده از نوع «داده» را میتووان
1 - Data Object
2- International Telecommunication Union-Telecommunication
3 - Data
4 - Signed-data
5 - Enveloped-data
6 - Signed-and-enveloped-data
7 - Digested-data
8 - Encrypted-data
9 - Authenticated-data
10 - Base
11 - Extended
12 - Cryptographic Enhanced
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در این دسته قرار داد .ساختارهای حاوی اند نوع داده (به طور احتمالی رم شده) و یا سواختارهای دادهای
که دارای بخ رم نگاشتی شده است ،در دسته «توسعهیافته» قرار میگیرند .به عنووان مثوال ،یوک داده از
نوع«پوشیده» میتواند حاوی یک داده از نوع«امضاشده» (رم شده) باشد که به نوبه خود حواوی دادهای از
نوع «داده» است .در حالت کلی ،ش نوع داده «امضا شده»« ،پوشیده»« ،امضا شده و پوشیده»« ،اکیده
شده»« ،رم شده» و «احرازهویت شده»که فقط دربردارنده داده نبوده و حواوی بخو رم نگاشوتی شوده
میباشند و به دسته «توسعهیافته»تعل دارند.
بر اساس این استاندارد ،میتوان یک ساختار داده «توسعهیافته» را به صورت یک مرحلهای 1تولید کورد ( بوا
استفاده از کدگیاری  BERبا طول نامشخص) و آنرا به صورت یک مرحلهای ( با هر نوع کدگویاری ) BER
پردازش کرد .این امر به ویژه در ذخیرهسازی بر روی نوارهای مغناطیسی اهمیت مییابد .یکی از اال هوای
عملیات تک مرحلهای ،دشوار بودن پردازش ساختارداده کدبندی شده به صورت  DERدر یک مرحله اسوت،
زیرا ممکن است از قب طول اج ای مختلف مشخص نباشد .از آنجایی که کدبندی  DERبرای انواع دادهای
«امضا شده»« ،امضا شده و پوشیده»و«اکیده شده» ،مورد نیاز است ،ممکن است عملیات اند مرحلوه-
ای 9تزم باشد (به عنوان مثال برای حالتی که یک نوع دادهای متفاوت با دادهای که محتوای داخلی آن نووع
دادهای است ،مد نظر باشد).
1-4

انواع داده مورد استفاده

در این قسمت به توصیف برخی از انواع دادهای که در قسمتهای دیگر استاندارد مورد نیواز اسوت ،پرداختوه
شده است.
1-1-4

نوع دادهای CertificateRevocationLists

ساختاردادهای مرکب از تعدادی فهرست گواهیهای باط شده اسوت .بور مبنوای اطالعوات موجوود در ایون
ساختار ،باید بتوان وضعیت دقی یک گواهی ( ابطال یا عدم ابطال ) موجود در فهرست را تعیین کرد .البتوه
ممکن است که تعداد فهرستهای گواهی باط شده ،بیشتر و یا کمتر از حد نیاز باشد.
=CertificateRevocationLists ::
SET OF CertificateRevocationList

2-1-4

نوع دادهای ContentEncryptionAlgorithmIdentifier

شناسه شیء الگوریتم استفاده شده در رم بندی محتویات ساختار داده (به عنوان مثال  )3DESاست .از ایون
الگوریتم میتوان در عملیات رم بندی و نی در عملیات رم گشایی استفاده کرد .عملیات رم بنودی ،نگاشوت
مبتنی بر کلید رم بندی یک رشته بایتی (پیام) به یک رشته بایتی دیگر (متن رم شده) اسوت .در عملیوات
رم گشایی ،عک عملیات فوق صورت میگیرد.
=ContentEncryptionAlgorithmIdentifier ::

1 - Single pass
2- Extra Pass
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AlgorithmIdentifier

3-1-4

نوع دادهای DigestAlgorithmIdentifier

شناسه الگوریتم استفاده شده در تولید اکیدهپیام (به طور مثال  )SHA-1است .مراد از الگوریتم اکیدهپیام
در اینجا ،الگوریتمی است که یک رشته بایتی (پیام) را به یک رشته بایتی دیگر (اکیدهپیوام) نگاشوت موی
کند.
DigestAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

4-1-4

نوع دادهای DigestEncryptionAlgorithmIdentifier

شناسه الگوریتم رم بندی است که به منظور رم بندی اکیدهپیام مورد استفاده قرار گرفتوه اسوت .الگووریتم
 rsaEncryptionمعرفی شده در استاندارد  PKCS#1از جمله ایون الگووریتمهوا اسوت .درحالوت کلوی ،یوک
الگوریتم رم بندی اکیده میتواند هم در رم بندی و هم در رم گشایی مورد استفاده قرار گیرد .در عملیوات
رم بندی ،از یک کلید رم بندی برای نگاشت یک رشته بایتی (اکیده پیام) به یک رشته بایتی دیگر (اکیده
پیام رم شده) استفاده میشود .عملیات رم گشایی عک عملیات رم بندی است.
=.DigestEncryptionAlgorithmIdentifier ::
AlgorithmIdentifier

5-1-4

نوع دادهای ExtendedCertificateOrCertificate

ساختار دادهای حاوی یگ گواهی توسعهیافته یا یک گواهی  X.509میباشد که از ساختار توصیه شده در این
استاندارد پیروی میکند.
{ExtendedCertificateOrCertificate := CHOISE
Certificate Certificate -- X.509
}ExtendedCertificate [0] IMPLICIT ExtendedCertificate

6-1-4

نوع دادهای ExtendedCertificatesAndCertificates

این ساختار داده ،حاوی مجموعهای از گواهیهای الکترونیکی است .این مجموعه باید بتواند زنجیوره اتصوالی
بین یک مرک صدور گواهی ریشه یا باتدستی و همه امضاکنندههای موجود در مجموعه برقورار کنود .البتوه
ممکن است که گواهیهای موجود در این مجموعه ،بیشتر یا کمتر از حد تزم باشد.
=Extended Certificates And Certificates :
SET OF Extended Certificate Or Certificate
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7-1-4

نوع دادهای IssuerAndSerialNumber

ساختار دادهای مرکب از شناسه منحصر به فرد صادرکننده گواهی و شماره ترتیوب تخصویص داده شوده بوه
گواهی (توسط صادرکنندهگواهی) است که یوک گوواهی ( و در نتیجوه یوک هسوتار و کلیود عموومی او ) را
مشخص میکند.
{ IssuerAndSerialNumber ::= SEQUENCE
Issuer Name,
}SerialNumber CertificateSerialNumber

8-1-4

نوع دادهای KeyEncryptionAlgorithmIdentifier

شناسه الگوریتم رم بندی است که در رم بندی کلیدی که بر اساس آن فرایند رم بندی انجوام شوده ،موورد
استفاده قرار گرفته است .به عنوان نمونه میتوان بوه الگووریتم  rsaEncryptionمعرفوی شوده در اسوتاندارد
 PKCS#1اشاره کرد .در حالت کلوی ،از ایون الگووریتم مویتووان در عملیوات رم بنودی و نیو در عملیوات
رم گشایی استفاده کرد .عملیات رم بندی کلید ،عملیاتی است که طی آن ،یک رشته بایتی (کلید) به رشوته
بایتی دیگری (کلید رم شده) نگاشت مییابد .عملیات رم گشایی عک عملیات رم بندی است.
=KeyEncryptionAlgorithmIdentifier ::
AlgorithmIdentifier

9-1-4

نوع دادهای Version

این عدد بیانگر شماره نسخه استانداردی است که درتنظیم ساختار داده مالک عم قرار گرفته است .وجوود
انین فیلدی ،1می ان سازگاری با استانداردهای آتی را اف ای میدهد.
Version=INTEGER

ساختار کلی
5
ساختار کلی برای محتوایی که بر اساس این استاندارد بین موجودیتهای مختلف مبادله میگوردد ،سواختار
دادهای از نوع  ContentInfoاست که از یک بخ محتوا 9و یک بخ مشخصکننده نوع محتوا یا نوع داده
تشکی شده است .نمای  ASN.1این ساختار داده به قرار زیر است:

1- Field
2- content
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{ ContentInfo ::= SEQUENCE
contentType ContentType,
content
} [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY contentType OPTIONAL
ContentType ::= OBJECT IDENTIFIER

در زیر به تبیین فیلدهای یک ساختار داده از نوع  contentInfoپرداخته شده است:
 : contentType شناسهای است که نوع داده ( نوع ساختار داده فیلد  ) contentرا مشخص میکنود .ایون
شناسه ،در واقع رشتهای منحصر به فرد از اعداد صحیح است که توسط هموان مرجعوی کوه نووع داده را
تعریف میکند ،تخصیص داده میشود .براساس این استاندارد ،فیلد  contentTypeمیتواند یکی از هفوت
مقووووووووودار ، digestedData ، signedAndEnvelopedData ، envelopedData ، SignedData ،data
 authenticatedDataو یا  encryptedDataرا داشته باشد.
 : content بخوو محتوووایی یووک سوواختار داده از نوووع  contentInfoاسووت .شناسووهای کووه در فیلوود
 contentTypeقرار گرفته است ،نوع این سواختار داده را مشوخص مویکنود .در حالوت کلوی ،ایون فیلود
اختیاری است .البته بدیهی است در حالتی که این فیلد وجود ندارد ،اطالعات آن بایود بوه طریقوی دیگور
منتق گردد.
یادآوری-7روشهایی که در ادامه آمده است ،مفروض بر این است که فیلد  ،contentTypeنووع فیلود  contentرا بوهصوورت
یکتایی مشخص میکنود .بنوابراین هور شناسوهای کوه بور یوک نووع داده مشوخص دتلوت مویکنود ،نمویتوانود از نووع
1CHOICEباشد.
یادآوری-1درحالتیکه محتوای داخلی ساختارهای داده از نوع «امضا شده»« ،امضا شده و پوشیده» یا «اکیوده شوده» یوک
ساختار داده از نوع  ContentInfoاست ،الگوریتم تولید اکیده پیام بر محتویات بایتی فیلد  contentکه بوهصوورت DER

کدبندی شده است ،اعمال میگردد .در حالتیکه محتوای داخلوی سواختارهای داده از نووع «پوشویده» یوا «امضوا شوده و
پوشیده» یک ساختار داده از نوع  ContentInfoاست ،الگوریتم رم بندی محتوا بر محتویات بایتی فیلود  contentکوه بوه
صورت  BERبا طول معلوم 9کدبندی شده اعمال میگردد.
یادآوری-1اختیاری بودن فیلد  contentاین امکان را فراهم میآورد که به طور مثال بدون نیاز به تغییر و یا تکورار محتووایی
که قرار است امضا شود ،امضای خارجی 3تولید گردد .در تولید امضای خارجی محتوایی که قرار است امضاء شود از محتوای
داخلی ساختار داده  ContentInfoکه درون یک نوع داده از نوع «امضا شده» مورد استفاده قرار گرفته ،حی میگردد.

نوع دادهای «داده»
6
این نوع داده را میتوان فقط یک رشتهبایتی دانست .در حالت کلی ،نموای
«داده» بهصورت زیر است:

 ASN.1یوک نووع داده از نووع

Data ::= OCTET STRING
-1یکیازانواعدادهایپایهکهدرساختارASN.1تعریفمیشود .
2 - Definite-length BER
3- External signature
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تفسیر این رشته بایتی که رشتهای دلخواه از حرو و فایلهای متنی کود اسوتاندارد آمریکوایی بورای تبوادل
اطالعات ( 1(ASCIIاست ،برعهده برنامه کاربردی 9است .در حالت کلی ،ل ومی بر وجود ساختار داخلی خاص
در این رشتههای بایتی نیست ( البته انین امری غیرممکن نی نمیباشد .حتی ممکن است این رشوتههوای
بایتی به صورت  DERکدبندی شده باشند).
نوع دادهای «امضاء شده»
1
نوع دادهای متشک از یک بخ محتوایی ( که هر نوع ساختار دادهای میتواند داشته باشد) و مقدار رم شده
اکیدهپیام این بخ محتوایی است که متناظر با امضاءکنندههای 3مختلف است (تعداد امضا کننده در این
ساختار ممکن است صفر یا بیشتر باشد) .هر اکیدهپیام رم شده مرتبط با بخ محتووایی متنواظر بوا یوک
امضاءکننده را در واقع میتوان «امضای دیجیتالی (رقمی)» 2بخ محتوایی برای آن امضواءکننده دانسوت.
در حالت کلی هر تعداد امضا کننده میتوانند به موازات هم ،هر نوع محتوا را امضا کنند .به عالوه یک حالوت
خاص برای این ساختار حالتی است که هیچ امضاءکنندهای وجود ندارد .انین ساختار دادهای ( یک ساختار
داده از نوع «امضاءشده» که فاقد امضاءکننده است) در انتشار گواهی و فهرست گوواهی باطو شوده کواربرد
دارد.
از متداولترین کاربردهای یک نوع داده از نوع «امضاءشده» ،قراردادن امضای دیجیتالی یک امضاءکننده ،بور
محتوای یک نوع داده از نوع «داده»است .از دیگر کاربردهای انین نوع دادهای میتووان بوه کواربرد آن در
انتشار گواهی و فهرست گواهی باط شده اشاره کرد.
فرایند تولید یک داده از نوع «امضاء شده» به قرار زیر است:
 -1به ازای هر یک از امضاءکنندگان ،از الگوریتم تولید اکیدهپیام خاص آن موجودیت برای محاسبه اکیوده
پیام بخ محتوایی استفاده میشود( .البته در حالتی که دو امضاءکننده از الگوریتم تولیود اکیودهپیوام
یکسانی استفاده میکنند ،دیگر نیازی به دوبار محاسبه اکیدهپیام نبوده و کافی است که اکیدهپیام فقط
به ازای یکی از امضاءکنندگان محاسبه گردد) در بعضی مواقع نیاز است که اصالت اطالعات دیگری غیر از
محتوا نی توسط یک امضاءکننده احراز گردد (طب بند  .)2-3در این حالوت بوا اعموال الگووریتم تولیود
اکیدهپیام خاص امضاءکننده بر رشته حاوی اکیدهپیام بخ محتوایی و این اطالعات اضوافی ،اکیوده
پیام محاسبه میشود.
 -9به ازای هر یک از امضاءکنندگان ،از کلید خصوصی آن امضاءکننده برای رم بندی اکیدهپیام اشاره شوده
و اطالعات مربوطه استفاده میگردد.
1- American Standard Code for Information Interchange
2 -application
3 -Signer
4- Digital signature
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 -3به ازای هریک از امضاءکنندگان ،با استفاده از اکیدهپیام رم شده و دیگر اطالعات آن امضاءکننوده ،یوک
نوع داده از نوع  ( SignerInfoبه بند  9-3مراجعه شود) تولید میگردد .جمعآوری گوواهیهوا و فهرسوت
های گواهی باط شده هریک از امضاءکنندگان و حتی گواهیها و فهرستهای گواهی باط شدهای که بوه
هیچ امضا کنندهای تعل ندارند ،از دیگر اقداماتی است که در این مرحله انجام میشود.
 -2از ترکیب بخ محتوایی ،شناسه الگوریتمهای تولید اکیدهای که امضاکنندگان استفاده کردهاند و انواع
داده از نوع  SignerInfoکه به ازای هریک از امضواء کننودگان تولیود شوده اسوت ،یوک نووع داده از نووع
( SignedDataبه بند  1-3مراجعه شود) تولید میگردد.
گیرنده برای وارسی امضاهای دیجیتالی موجود در یک نوع داده از نوع «امضاءشده» ،ابتدا با استفاده از کلید
عمومی هر امضاءکننده ،اکیدهپیام رم شده متناظر با آن امضاءکننده را رم گشایی و سپ با اکیدهپیوامی
که به طور مستقیم و به صوورت مسوتق محاسوبه شوده ،مقایسوه مویکنود .اطوالع از کلیود عموومی یوک
امضاءکننده ،نیازمند رجوع به گواهی آن امضاءکننده است .این گواهی ،یا ج ء اطالعات موجود آن امضاکننده
است و یا با استفاده از شناسه منحصر به فرد صادرکننده گواهی و شماره ترتیب خاصی که توسط صادرکننده
گواهی به آن اختصاص داده شده ،قاب بازیابی است.
در این قسمت ابتدا به بررسی کلی و سطح باتی یک نوع داده از نوع  SignedDataپرداخته شوده اسوت .در
ادامه به بررسی ساختار داده از نوع  SignerInfoکه دربردارنده اطالعات یکی از امضاءکنندگان است ،پرداخته
شده است .در قسمتهای بعدی به ترتیب به بررسی فرایندهای تولید اکیدهپیوام و رم بنودی اکیودهپیوام
اختصاص پرداخته شده است.
1-7

نمای

SignedData

 ASN.1یک داده از نوع «امضاء شده» بهصورت زیر است:
{ SignedData ::= SEQUENCE
version Version,
digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,
contentInfo ContentInfo,
certificates
[0] IMPLICIT ExtendedCertificatesAndCertificatesOPTIONAL,
crls
[1] IMPLICIT CertificateRevocationListsOPTIONAL,
} signerInfos SignerInfos
=DigestAlgorithmIdentifiers ::
SET OF DigestAlgorithmIdentifier
SignerInfos ::= SET OF SignerInfo
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در ادامه این قسمت به توصیف فیلدهای این نوع داده پرداخته شده است:
 : version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای از استاندارد عمو
شده است .در صورتی که از ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  1پر میشود.
 :digestAlgorithms در بردارنده شناسههای متعل به الگوریتمهای تولید اکیدهپیام است .این فیلد می-
تواند یک فیلد تهی و یا حاوی یک یا اند شناسه باشد .در حالت کلی ،محودودیتی از ایون حیوج وجوود
ندارد .هر یک از شناسههایی که در این فیلد قرار میگیرد ،مشخصکننوده یکوی از الگووریتمهوای تولیود
اکیدهپیام استفادهشده توسط امضاءکنندگان ( و همه پارامترهای آن ) برای محاسبه اکیده محتوا است.
در مجموع ،این فیلد باید مشخص کند که اه الگوریتمهای تولیداکیدهپیامی توسط همه امضاءکنندگان
مورد استفاده قرار گرفته است تا بدین وسیله وارسی یک مرحلهای امضاء تسهی شود (.به بند  3-3بورای
تبیین فرایند تولید اکیدهپیام مراجعه شود).
 : contentInfo بخشی از نوع داده است که امضاء شده است .در حالت کلی ،محدودیتی در مورد نوع داده
این بخ وجود ندارد و این بخ میتواند دادهای از نوع «داده»« ،امضا شده»« ،پوشیده»« ،امضا شده
و پوشیده»« ،اکیده شده» یا «رم شده» باشد.
 : certificates حاوی تعدادی گواهی  X.509میباشد .در ک با استفاده از این مجموعه گواهی باید بتوان
زنجیره اتصالی بین کلیه امضاءکنندگانی که در فیلد  signerInfosاز آنها نام برده شده و یک مرک صدور
گواهی ریشه یا باتدستی که مورد اعتماد میباشد ،برقرار کرد .با این وجود ،ممکن است که تعداد گواهی
های موجود در این فیلد بیشتر از حد نیاز باشد و یا حتی یک امضاءکننده را بتوان در زنجیرههای اعتماد
منتهی به مراک صدور گواهی سطح باتی متعددی قرار داد .البته کمتر از تعداد مورد نیاز بودن گواهی-
هایی که در این فیلد قرار میگیرند نی امری محتم است .فقط در حالتی که این امکان برای وارسی-
کننده امضاهای دیجیتالی وجود دارد که از طری دیگری به گواهیهای مورد نیاز خود دست یابد ( به
طور مثال با استفاده از مجموعه گواهیهای قبلی ) شاهد انین امری هستیم.
 : crls حاوی مجموعهای از فهرستهای گواهی باط شده است که بر مبنای آن میتوان وضوعیت دقیو (
باط بودن یا نبودن ) گواهیهای موجود در فیلد  certificatesرا تعیین کرد .البته این فیلد نبایود حتموا
وضعیت تمام گواهیهای موجود در فیلد  certificatesرا مشخص کند .ممکن است که تعداد فهرستهای
گواهی باط شده ،بیشتر و یا کمتر از حد نیاز باشد.
 : signerInfos حاوی اطالعات کلیه امضاءکنندگان است .در حالت کلی ،محدودیتی در مورد تعداد عناصر
این فیلد وجود ندارد و حتی ممکن است هیچ مقداری در آن قرار نگیرد.
یادآوری-7قرارگرفتن فیلد  digestAlgorithmsدر قبو از فیلود  contentInfoو قرارگورفتن فیلود  SignerInfosدر بعود از آن،
پردازش یکمرحلهای یک ساختار داده از نوع  SignedDataرا ممکن کرده است.
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یادآوری-1در حالت خاصی که هیچ امضاءکنندهای وجوود نودارد ،انودان مناسوب نیسوت کوه  ، ContentInfoدادهای از نووع
«امضاء شده» باشد .در این حالت توصیه میشود  ContentInfoکه امضاء شده اسوت از نووع «داده» بووده و فیلود  contentآن
حی گردد.

2-7

SignerInfo

این ساختار داده ،دربردارنده اطالعات یک امضاءکننده بوده و نمای

 ASN.1آن به صورت زیر است:

{ SignerInfo ::= SEQUENCE
version Version,
issuerAndSerialNumber IssuerAndSerialNumber,
digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,
authenticatedAttributes
[0] IMPLICIT Attributes OPTIONAL,
digestEncryptionAlgorithm
DigestEncryptionAlgorithmIdentifier,
encryptedDigest EncryptedDigest,
unauthenticatedAttributes
} [1] IMPLICIT Attributes OPTIONAL
EncryptedDigest ::= OCTET STRING

در ادامه این بخ به تبیین فیلدهای یک ساختار داده از نوع  SignerInfoپرداخته شده است:
 : version بیانگر آن است که کدام ویرای از استاندارد ،مالک عم قرار گرفته اسوت .در صوورتی کوه از
ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  1پر میشود.
 : issuerAndSerialNumber گواهی امضاءکننده (و در نتیجه شناسه منحصر به فرد امضاءکننده و کلیود
عمومی او) را مشخص میکند و این کار را با استفاده از شناسه منحصر به فرد صادرکننده گواهی و شماره
ترتیبی که این صادرکنندهگواهی به گواهی اختصاص داده انجام میدهد.
 : digestAlgorithm شناسه ( و دیگر پارامترهای وابسته ) الگوریتمی است کوه در محاسوبه اکیودهپیوام
بخ محتوایی ( فیلد  contentInfoاز سواختارداده از نووع  ) SignedDataو اطالعوات موجوود در فیلود
 authenticatedAttributesمورد استفاده قرار گرفته است .مقداری که در این فیلد قورار مویگیورد ،بایود
یکی از مقادیر موجود در فیلود  digestAlgorithmsاز سواختار داده از نووع  SignedDataباتدسوتیاش
باشد( .به بند  3-3برای تبیین فرایند تولید اکیدهپیام مراجعه شود).
 : authenticatedAttributes دربردارنده مجموعه صفتهایی است که توسط امضواءکننوده ،امضوا (تاییود)
شده است .در حالت کلی ،این فیلد را میتوان یک فیلد اختیاری دانست اما درحالتی کوه ( ContentInfo
از ساختار داده از نوع  SignedDataفوق ) نوع دادهای غیر از نوع «داده»داشته باشود ،وجوود ایون فیلود
ال امی میگردد .این فیلد ،در صورت وجود ،حداق حاوی دو صفت خواهد بود:
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 یک صفت از نوع « »content-typeکوه در اسوتاندارد  PKCS#9تعریوف شوده و حواوی نووع داده
 ContentInfoاست که امضا میشود.
 یک صفت از نوع « »message-digestکه در  PKCS#9تعریف شده اسوت و حواوی اکیودهپیوام
محتوای استفاده شده میباشد.
1
از دیگر صفتهای قاب استفاده در این فیلد میتووان بوه صوفت «زموانامضواء» کوه آن هوم در اسوتاندارد
 PKCS#9تعریف شده است اشاره کرد.
 : digestEncryptionAlgorithm شناسه الگوریتمی است که از آن به جهت رم بندی اکیدهپیام و دیگور
اطالعات وابسته با استفاده از کلیدخصوصی امضاءکننده استفاده شده است ) .بوه بنود  2-3بورای تبیوین
فرایند رم بندی اکیدهپیام مراجعه شود).
 : encryptedDigest رشووته حاصو از رم بنوودی اکیوودهپیووام و دیگوور اطالعووات مربوطووه بووا اسووتفاده از
کلیدخصوصی امضاءکننده است.
 : unauthenticatedAttributes فیلدی اختیاری بوده و دربردارنده مجموعه صوفتهوایی اسوت کوه موورد
2
تأیید امضاءکننده نیست ،یعنی امضاءشده و مستند نیستند .صفت «امضاء اندگانوه» کوه در PKCS#9
تعریف شده است ،از جمله مقادیر قاب استفاده در این فیلد است.
یادآوری -به جهت سوازگاری بوا  ،PEMتوصویه مویگوردد درحوالتی کوه نووع داده  ( ContentInfoاز سواختار داده از نووع
 SignedDataمووافوق ) کووه امضووا مووی شووود از نوووع «داده»بوووده و صووفت احووراز هویووت شووده دیگووری وجووود نوودارد ،فیلوود
 authenticatedAttributesحی گردد.

3-7

فرآیند تولید چکیدهپیام

فرآیندی است که طی آن ،اکیدهپیام نوع داده که قرار است امضاء شود و یوا اکیوده پیوام داده ،بوه هموراه
صفتهای احراز هویت شده ،محاسبه شود .به هر حال ،ورودی اولیه فرایند تولید اکیدهپیام در هر یک از دو
حالت فوق ،همان بخشی از نوع داده است که قرار است امضاء شود .این بخ  ،در واقع هموان رشوته بایوت
حاص از کدبندی به صورت  DERاطالعات موجود در فیلد  contentاز ساختار داده  ContentInfoکه بایود
امضاء گردد ،است .تابع محاسبه اکیدهپیام ،فقط بر همین رشته بایتی ( که به صورت  DERکدبنودی شوده
2
است ) اعمال شده و رشته بایتهای دیگری مانند رشته بایت معر طول 3یا رشتهبایت متعل به شناسههوا
در این محاسبه لحاظ نمیگردد.
بسته به اینکه فیلد  authenticatedAttributesوجود دارد یا خیور ،فراینود تولیود اکیودهپیوام بوه برونوداد
متفاوتی منتهی میگردد ( از این خروجی ،تحت عنوان «اکیدهپیام» نی یاد مویگوردد ) .در صوورت عودم

1- signing time
2 - Counter signature
3- Length octets
4- Identifier octets
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وجود این فیلد ،فقط اکیدهپیام نوع دادهای که قرار است امضاء شود ،محاسبه میگردد .این در حوالی اسوت
کوووه در صوووورت وجوووود ایووون فیلووود ،اکیووودهپیوووام انوووواع داده از نووووع  Attributesموجوووود در فیلووود
 authenticatedAttributesکه به صورت  DERکدبندی شدهاند ،نی محاسبه میگردند .با توجه بوه ایونکوه
این فیلد در صورت وجود ،حداق حاوی یک صفت از نوع «نوعداده» و یوک صوفت از نووع «اکیودهپیوام»
خواهد بود ،این انواع داده را میتوان به طور غیرمستقیم در تولید خروجی دخی دانست.
اگوور بخوو محتوووایی کووه قوورار اسووت امضووا شووود ،نوووع دادهای از نوووع «داده» داشووته باشوود و فیلوود
 authenticatedAttributesنی وجود نداشته باشد ،الگوریتم تولید اکیدهپیام فقط بر داده موجود ( بوه طوور
مثال محتویات یک فای ) اعمال میشود .از م ایای این امر میتوان به عدم نیواز بوه اطوالع از طوول بخو
محتوایی تا پی از انجام فرایند رم بندی اشاره کرد .در اینجا شاهد سازگاری کاملی با  PEMهستیم.
لحاظ نکردن رشتهبایت معر طول یا رشتهبایت متعل به شناسهها در محاسبه اکیدهپیام ،به معنوای عودم
حفاظت از این دادهها نیست .حفاظت از این دادهها به گونهای دیگر و بوا توجوه بوه ویژگوی ذاتوی الگووریتم
اکیدهپیام است .در حالت کلی ،از بایدهای یک الگوریتم تولیداکیده پیام این است که پیداکردن دو پیوام (
با هر طولی ) که به اکیدهپیام یکسانی منتهی شود ،از لحاظ محاسباتی غیرممکن باشد .این امر در واقع بوه
معنای محافظت از رشتهبایت معر طول است .با توجه به اینکه نوع داده بخ محتوایی بوه طورز یکتوایی
مبین رشتهبایت متعل به شناسهها است ،میتوان گفت که محافظت از رشتهبایت متعل به شناسهها به یکی
از دو طری زیر است:
 -1در نظر گرفتن «نوع داده» به عنوان یکی از صفتهای احراز هویت شده
 -9استفاده از روش جایگ ین سازگار با  PEMتبیین شده در بخ
داده بخ محتوایی میباشد.

 2-3که به معنای از نوع  dataبودن نوع

یادآوری -اینکه گفته میشود ،الگوریتم تولید اکیدهپیام بر یک ساختار کدبندی شده به صورت  DERاعمال مویگوردد ،بوه
معنای ال ام بر استفاده از  DERدر کدبندی دادهای که قرار است منتق شود نیست .در پیادهسوازیهوایی کوه بور اسواس ایون
استاندارد انجام میشوند و از روش کدبندی دیگری ،متفاوت از  ،DERبه جهت ذخیرهسازی استفاده میکنند این امر خللوی در
محاسبه اکیدهپیام ایجاد نمیکند.

4-7

فرآیند رمزبندی چکیده

فرایندی است که یک نوع داده از نوع  DigestInfoرا که بوه روش  BERکدبنودی شوده بوه هموراه برونوداد
فرایند تولید اکیدهپیام ( که از آن تحت عنوان «اکیدهپیام» نی یاد میشوود ) و شناسوه الگووریتم تولیود
اکیدهپیام ( یا همان «شناسه» ) به عنووان درونوداد دریافوت کورده و آنرا بوا اسوتفاده از کلیود خصوصوی
امضاءکننده رم میکند .نمای  BERیک ساختار داده از نوع  DigestInfoبه صورت زیر است:
{ DigestInfo ::= SEQUENCE
digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,
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} digest Digest
Digest ::= OCTET STRING


در ادامه این بخ به تشریح فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 : digestAlgorithm مشخصکننده الگوریتم تولید اکیدهپیام استفاده شده ( به جهت تولید اکیدهپیوام
از محتویات نوع داده و صفتهای احراز هویت شده ) و همه پارامترهای آن است .این فیلد به طور دقیو
همان مقداری را دارد که در فیلد  digestAlgorithmاز ساختار داده از نوع  SinerInfoموافوق درج شوده
است.
 : digest برونداد فرآیند تولید اکیدهپیام است.
یادآوری-7ورودی فرایند رم بندی اکیده ،به طور معمول رشتهای متشک از حداکثر  39بایت است .با توجه به اینکوه طوول
پیمانووه در  RSAحووداق برابوور  1992بیووت اسووت ،در صووورتی کووه فیلوود  digestEncryptionAlgorithmحوواوی شناسووه
 rsaEncryptionتعریف شده در  PKCS#1باشد ،این رشته را میتوان فقط در یک بستک رم کرد .این امر ،اموری منطقوی
و سازگار با توصیهنامههای امنیتی است.
یادآوری-1وجود شناسه الگوریتم تولید اکیدهپیام در یک ساختار داده از نوع  DigestInfoرا میتوان به عنوان اقدامی مناسب
در جهت جلوگیری از عواقب ناشی از لو رفتن یا افشاء یک الگوریتم تولید اکیدهپیام ارزیابی کرد .به عنوان مثال ،مهواجمی
را درنظر بگیرید که به ازای یک اکیدهپیام الگوریتم  SHA-1موجود میتواند پیامهایی تولیود نمایود کوه اعموال الگووریتم
 SHA-1بر آنها به برونداد مشابهی منتهی میگردد .بدیهی است که این مهاجم به راحتی مویتوانود بوا یوافتن پیوامی کوه
اکیدهپیام  SHA-1مشابهی دارد و در قب توسط یک امضاءکننده ،امضاء شده است و جایگ ین کردن این امضای جعلی بوا
امضاء موجود ،یک حمله موف را انجام دهد .در انین شرایطی ،وجود شناسه الگوریتم تولید اکیدهپیام در سواختار داده از
نوع  DigestInfoمورد بحج ،سبب میگردد تا موفقیت مهاجم فقط در حالتی که امضاءکننده در قبو از الگووریتم SHA-1
استفاده کرده است ،قاب تصور باشد .افشاء الگوریتم  SHA-1در اینحالت ،هیچگونوه مشوکلی را بورای امضواءکننودهای کوه
هیچگاه از الگوریتم  SHA-1استفاده نکرده و همواره از الگوریتم  SHA-2اسوتفاده کورده اسوت در پوی نخواهود داشوت .در
صورت عدم درج شناسه الگوریتم تولید اکیدهپیام در ساختار داده از نوع  DigestInfoموورد بحوج ،افشوای یوک الگووریتم
تولید اکیدهپیام ( به طور مثال  ،)SHA-1امنیت تمام امضاءکنندگان ( از هر الگوریتم تولید اکیدهپیامی که استفاده کرده
باشد ) را در معرض خطر قرار خواهد داد.
یادآوری-1در یک ساختار داده از نوع  DigestInfoمشخص نشده است که آیا فیلود  digestفقوط حواوی اکیودهپیوام بخو
محتوایی است یا اینکه اکیدهپیام فیلد  ( authenticatedAttributesکه به صورت  DERکدبندی شده است ) را نی در بور
میگیرد و این میتواند منجر به ابهام گردد .در اینحالت مهاجم میتوانود بوا تغییور بخو محتووایی ( بوه گونوهای کوه در
بردارنده نمای  DERفیلد  authenticatedAttributesباشد) و حی فیلد  ،authenticatedAttributesوانمود کند که امضواء
فقط از روی بخ محتوایی محاسبه شده است ( .در حالت کلی ،عک قضیه نی ممکون اسوت .تزموه ایون قضویه ،امکوان
تبدی بخ محتوایی به نمای  DERیک صفت احراز هویت شده است .بدیهی است که این امر ،امری غیرمحتمو موی-
باشد ) .ابهام اشاره شده ،مشک جدیدی نیست .در واقع ،در اص مشک خاصی نمیباشد .ارا که با توجه به قورائن موجوود
به راحتی میتوان به وقوع سوءاستفادهای از این دست پی برد .در حالت کلی ،یک مهاجم میتواند وانمود کورد کوه امضوای

موجود بر یک گواهی یا فهرست گواهی باط شده ،فقط به یک نوع داده از نوع امضاءشده تعل دارد.
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نوع دادهای «پوشیده»
8
ساختار دادهای مرکب از یک بخ محتوایی رم شده و کلیدهای مورد نیاز برای رم بندی آن بخ محتوایی
برای یک یا اند گیرنده است « .پاکت دیجیتال» 1هر دریافتکننده ،ترکیبی از بخو محتووایی رمو شوده
اشاره شده در بات و نسخه رم شدهای از کلید رم بندی محتوا 9خواهد بود .هر محتوایی میتوانود بوه صوورت
موازی و برای اند گیرنده پوشیده شود.
به طور معمول یک ساختار داده از نوع پوشیده حاوی پاکتهای دیجیتال بور روی یوک سواختار داده از نووع
«داده»« ،داده اکیده شده» یا «داده امضاءشده» متعل به یک یا اند دریافتکننده میباشد .فرایند ایجواد
یک ساختار داده از نوع پوشیده ،از مراح زیر تشکی شده است:
 -1تولید تصادفی یک کلید رم بندی محتوا به جهت استفاده در الگوریتمی که قرار است از آن در رم بنودی
بخ محتوایی استفاده گردد.
 -9رم بندی کلید اشاره شده در بند 1با استفاده از کلید عمومی یکایک دریافتکنندگان ( در نتیجه بوه ازای
هریک از دریافتکنندگان ،یک نسخه رم شده از کلید رم بندی محتوا خواهیم داشت ).
 -3تولید یک ساختار داده از نوع  ( RecipientInfoبه بنود  9-3مراجعوه شوود) بوه ازای هریوک از دریافوت
کنندگان ( .حاوی یکی از نسخههای رم شده کلید رم بندی محتوا که در مرحلوه  9تولیود شوده اسوت و
اطالعات مربوط به دریافتکننده متناظر با آن )
 -2رم بندی بخ محتوایی با استفاده از کلید رم بندی محتوا ( همانطور کوه در بنود  3-3نیو بیوان شوده
است ،انجام این کار در برخی موارد مستل م تیهگیاری 3در بخ محتوایی و تبدی آن به اندین بستک
با اندازه خاص خواهد بود )
 -3ایجاد یک ساختار داده از نوع  ( EnvelopedDataبه بند  1-3مراجعه شود ) که دربردارنده محتوای رمو
شده و ساختارهای داده از نوع  RecipientInfoبرای کلیه دریافت کنندگان است.
گیرنده برای باز کردن پاکت با استفاده از کلید خصوصی خود یکی از کلیدهای رم بندی محتوا را رم گشایی
کرده و با استفاده از آن محتوای رم شده را رم گشایی میکند .کلید خصوصی گیرنده شام شناسه منحصر
به فرد صادرکننده و یک شماره ترتیب مختص صادر کننده است که به طور انحصاری گواهی مربوط به کلید
عمومی متناظر با آن کلید خصوصی را مشخص میکند.
1 -Digital Envelope
2- content-encryption key

 -2همان کلیدی است که از آن برای رمزبندی بخش محتوایی استفاده شده است .یک دریافتکننده مجاز میتواند با
استفادهازکلیدخصوصیخودنسبتبهرمزگشایییکیازنسخههایرمزشدهموجودازکلیدرمزبندیمحتواوبازیابی
آناقدامکند .
3 -Padding
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این بخ از اهار قسمت تشوکی شوده اسوت .در ابتودا بوه بررسوی یوک سواختار داده سوطح بوات از نووع
 EnvelopedDataپرداخته شده است .در ادامه به بررسی ساختارهای داده از نوع  RecipientInfoکه هر یک
دربردارنده اطالعات یکی از دریافتکنندگان پیام میباشند ،پرداخته شده است .قسمتهای سوم و اهارم این
بخ نی به ترتیب به بررسی فرایندهای رم بندی بخ محتوایی و رم بنودی کلیود رمو  ،اختصواص یافتوه
است.
علیرغم اینکه سازگاری کاملی بین برخی از فرایندهای تعریف شده در این بخو و فراینودهای معوادل در
 PEMوجود دارد ،ساختار داده تعریفشده در این بخ فاقد سازگاری تزم با  PEMاست .این امور از آن رو
است که در  PEMهمواره از امضای دیجیتالی استفاده شده و هیچگاه به تنهایی از پاکت دیجیتوال اسوتفاده
نمیگردد.
1-8

EnvelopedData

نمای  ASN.1یک داده از نوع «پوشیدهشده» به صورت زیر است:

{ EnvelopedData ::= SEQUENCE
Version Version,
recipientInfos RecipientInfos,
} encryptedContentInfo EncryptedContentInfo
RecipientInfos ::= SET OF RecipientInfo
{ EncryptedContentInfo ::= SEQUENCE
contentType ContentType,
contentEncryptionAlgorithm
ContentEncryptionAlgorithmIdentifier,
encryptedContent
} [0] IMPLICIT EncryptedContentOPTIONAL
EncryptedContent ::= OCTET STRING


در زیر به تبیین فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 : version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای از استاندارد عمو
شده است .در صورتی که از ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  0پر میشود.
 : recipientInfos یک مجموعه از اطالعوات یکایوک دریافوتکننودگان پیوام اسوت .در حالوت کلوی ایون
مجموعه باید دربردارنده نام حداق یکی از دریافتکنندگان باشد.
 : encryptedContentInfo حاوی اطالعاتی در مورد بخ
تبیین فیلدهای این ساختارداده پرداخته شده است:
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محتوایی است ( که رم شده است ) .در زیر به

 : contentType نوع ساختارداده بخ
میکند.

محتوایی است ( ساختاردادهای که رمو شوده) را مشوخص

 : contentEncryptionAlgorithm الگوووریتم اسووتفاده شووده در رم بنوودی بخوو محتوووایی ( و
پارامترهای آن ) را مشخص میکند .فرایند رم بندی بخ محتوایی در بخ  3-3شرح داده شده
است.
 : encryptedContent فیلدی اختیواری اسوت کوه دربردارنوده رشوته حاصوله از رم بنودی بخو
محتوایی است .بدیهی است درحالتیکه این فیلد وجود ندارد ،اطالعات آن بایود بوه طریقوی دیگور
منتق گردد.
یادآوری -قرارگرفتن فیلد  recipientInfosدر قب از فیلد  ،encryptedContentInfoپردازش یوکمرحلوهای یوک سواختار
داده از نوع  EnvelopedDataرا به امری ممکن تبدی کرده است.

2-8

RecipientInfo

این ساختار داده ،دربردارنده اطالعات یکی از دریافتکنندگان پیام بوده و نمای
است:

 ASN.1آن به صورت زیور

{ RecipientInfo ::= SEQUENCE
version Version,
issuerAndSerialNumber IssuerAndSerialNumber,
keyEncryptionAlgorithm
KeyEncryptionAlgorithmIdentifier,
} encryptedKey EncryptedKey
EncryptedKey ::= OCTET STRING

در ادامه این بخ به تبیین فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 : version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای از استاندارد عمو
شده است .در صورتی که از ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  0پر میشود.
 :issuerAndSerialNumber گواهی دریافتکننده ( و در نتیجه شناسه منحصر به فورد دریافوتکننوده و
کلید عمومی او ) را مشخص میکند ،این کار را با استفاده از شناسه منحصر به فرد صادرکننده گوواهی و
شماره ترتیب مختص صادر کننده گواهی انجام میدهد.
 :KeyEncryptionAlgorithm شناسه ( و دیگر پارامترهای وابسته ) الگوریتم رم بندی است که از آن بوه
جهت رم بندی کلید رم بندی محتوا ( با استفاده از کلید عمومی دریافتکننده ) استفاده شده اسوت .در
بخ  2-3به تبیین فرایند رم بندی کلید رم بندی پرداخته شده است.
 :encryptedKey رشته حاص از رم بندی کلید رم بندی بخو
دریافتکننده است.
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محتووایی بوا اسوتفاده از کلیود عموومی

3-8

فرآیند رمزبندی بخش محتوایی

ورودی این فرایند ،همان مقداریست که قرار است در یک ساختار داده از نوع پوشیده جاسازی گردد .در یک
بیان دقی تر ورودی ،رشته بایتهای حاص از کدبندی به صورت  BERبا طول مشخص اطالعات موجود در
فیلد  contentاز ساختار داده از نووع  ( ContentInfoکوه قورار اسوت در یوک سواختار داده از نووع پوشویده
جاسازی گردد) است .فقط رشته بایتی ( که به صورت  BERکدبندی شده است ) رم بندی میشود و رشته
بایتهای دیگری مانند رشته بایت معر طول یا رشتهبایت متعل به شناسهها رم نمیشوند.
در حالتی که بخ محتوایی ( که قرار است در یک ساختار داده از نوع «پوشویده» جاسوازی گوردد ) دارای
ساختار دادهای از نوع «داده» میباشد ،الگوریتم رم بندی اشاره شده فقط بور داده موجوود ( بوه طوور مثوال
محتویات یک فای ) اعمال میشود .از م ایای این امر عدم نیاز به اطالع از طول بخ محتوایی است که قرار
است رم شود تا پی از انجام فرایند رم بندی شود .این روش سازگاری کاملی با  PEMدارد.
در حالت کلی ،رشتههای بایتی معر طول و رشتههای بایتی متعل به شناسهها رم نمویشووند .بسوته بوه
الگوریتم رم بندی ممکن است از سازوکار خاصی برای محافظت از رشتههوای بوایتی معور طوول اسوتفاده
شود .از رشتههای بایتی متعل به شناسهها نی محافظت نمیشود اما با فرض اینکه ساختار داده میتواند به
طرز یکتایی مبین رشتههای بایتی متعل به شناسهها باشد ،میتوان از سواختار داده آنهوا را بازیوابی کورد.
حفاظت کام رشتههای بایتی معر طول و رشتههای بایتی متعل به شناسههوا ،مسوتل م اسوتفاده از یوک
ساختار داده از نوع امضاء و پوشیدهشده و یا استفاده همزمان از یک ساختار داده از نوع پوشیدهشوده و یوک
ساختار داده از نوع اکیدهشده خواهد بود.
یادآوری-7در یک ساختار داده از نوع «پوشیده» ،بیتی که برای مشخص کوردن نووع کدبنودی بوه کوار مویرود ( ایونکوه از
کدبندی با طول شخص یا کدبندی با طول نامشخص استفاده شده است) در جایی ذخیره نمیشود و در نتیجه برای جلووگیری
از ابهام ،از کدبندی  BERبا طول مشخص استفاده میشود .در اینجا با توجه به اینکه بورای سواختارهای داده سوادهای ماننود
رشتههای بایتی استفاده از کدبندی با طول مشخص مناسبتر میباشد ،بر استفاده از کدبندی  BERبوا طوول مشوخص تاکیود
شده است.
یادآوری-1در برخی از الگوریتمهای رم بندی محتوا فرض میشود که طول ورودی مضربی از  kبایت ( )k>1اسوت و ورودی
که طول آن مضرب صحیحی از  kبایت نمیباشد به نوعی اصالح میگردد .برای استفاده از ایون الگووریتمهوا بورای یوک رشوته
ورودی به طول  ،ℓباید ) k-(ℓ mod kبایت حاوی مقدار ) k-(ℓ mod kبه انتهای آخرین بلوک ورودی اضافه گردد .این امر بودین
معناست که از یکی از رشتههای زیر برای تیهگیاری بلوک آخر ورودی استفاده میشود:
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با توجه به اینکه تمام ورودیها تیهگیاری شدهاند و هیچیک از رشتههایی که بدین منظوور اسوتفاده شوده
است پیشوند دیگری نمیباشند ،میتوان به راحتی و بدون هیچگونه ابهامی نسبت به حی بایتهای الحاقی
اقدام کرد .از این روش تیهگیاری فقط میتوان در حالتی که  k<256میباشد استفاده کرد .بوه ازای مقوادیر
ب رگتر  kنیازمند استفاده از روشهای دیگری میباشیم که باید در مطالعات آینده به آن پرداخته شود.
4-8

فرایند رمزبندی کلید رمز

کلید رم بندی محتوا را میتوان تنها مقدار ورودی یک فرایند رم بندی کلید رم دانست ( الگوریتمی که یک
دریافتکننده از آن برای رم بندی کلید استفاده میکند).
نوع دادهای «امضاءشده و پوشیده»
3
در این بند از استاندارد ،به تبیین یک ساختار داده از نوع «امضاءشده و پوشیده» پرداخته شوده اسوت .یوک
ساختار داده از نوع امضاءشده و پوشیده ،ساختار دادهای مرکب از یک بخ محتوایی رم شده ،اکیودهپیوام
رم شده ( که دو بار رم بندی شده ) برای یک یا اند امضاءکننده و نسخه رم شوده از کلیودهای رم بنودی
محتوا برای یک یا اند دریافتکننده است .کلید خصوصی امضاءکننوده و کلیود رم بنودی محتووا دو کلیود
رم بندی هستند که به ترتیب در این عملیات «رم بندی دوگانه» 1مورد استفاده قرار میگیرند.
ترکیب بخ محتوایی رم شده و نسخه رم شدهای از کلید رم بندی محتوا که توسوط یوک دریافوتکننوده
قاب رم گشایی میباشد« ،پاکت دیجیتال» آن دریافتکننده را تشکی میدهد .اکیدهپیام رم شدهای که به
ازای یک امضاءکننده بازیابی میگردد« ،امضاء دیجیتالی» آن امضاءکننده بر روی محتوای بازیابی شده است.
هر محتوایی میتواند به صورت موازی توسط هر تعداد امضاکننده ،امضا و برای هور تعوداد گیرنوده ،پوشویده
شود.
کاربرد یک ساختار داده از نوع امضاءشده و پوشیده ،نمای امضاء دیجیتالی ( متعل به یک امضاءکننوده ) و
پاکتهای دیجیتال ( متعل به یک یا اند دریافتکننده ) بوده که به بخ محتوایی با ساختار داده از نووع
«داده» اعمال میشود.
فرایند ایجاد یک ساختار داده از نوع امضاءشده و پوشیده ،از مراح زیر تشکی میگردد:
 -1تولید تصادفی یک کلید رم بندی محتوا به جهت استفاده در الگوریتمی که قرار است از آن در رم بندی
بخ محتوایی استفاده گردد( کلید رم بندی محتوا ).
 -9رم بندی کلید رم بندی اشاره شده ،با استفاده از کلید عمومی یکایک دریافتکنندگان ( در نتیجه به ازای
هریک از دریافتکنندگان ،یک نسخه رم شده از کلید رم بندی محتوا خواهیم داشت ).

1- Double Encryption
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 -3تولید یک ساختار داده از نوع  ( RecipientInfoبه بند  9-3مراجعوه شوود ) بوه ازای هریوک از دریافوت
کنندگان ( حاوی یکی از نسخههای رم شده کلید رم بندی محتوا که در مرحله  9تولیود شوده اسوت و
اطالعات مربوط به دریافتکننده متناظر با آن ).
 -2محاسبه اکیدهپیام بخ محتوایی با استفاده از الگوریتم اکیده پیام خواص هریوک از امضواءکننودگان
(البته در حالتی که دو امضاءکننده از الگوریتم تولید اکیدهپیام یکسانی استفاده میکنند ،دیگر نیازی به
دوبار محاسبه اکیدهپیام نبوده و کافی است که اکیدهپیام فقط به ازای یکی از امضاءکنندگان محاسوبه
گردد).
 -3رم بندی اکیدهپیام اشاره شده و دیگر اطالعات مربوط به آن با استفاده از کلید خصوصی یکایک امضاء-
کنندگان و رم بندی هریک از رشتههای حاصله با استفاده از کلید رم بندی محتوا که در مرحله  1تولیود
شده است ( همانطور که در بخ  3-3نی تشریح شده اسوت ،یکوی از ال اموات احتموالی در انجوام ایون
رم بندی ثانویه ،تیهگیاری رشته حاص از رم گویاری اولیوه و تبودی آن بوه تعودادی بسوتک بوا طوول
مشخص میباشد ).
 -6تولید یک ساختار داده از نوع  ( signerInfoبه بند  9-3مراجعه شود ) به ازای هریک از امضواءکننودگان
( حاوی اکیدهپیامی که دو بار رم شده و در مرحله  3تولید شده است و اطالعات مربوط به امضاءکننده
متناظر با آن ).
 -3رم بندی بخ محتوایی با استفاده از کلید رم بندی محتوا ( فرایند رم بندی بخ
 3-3شرح داده شده است ).

محتوایی ،در بخو

 -3ایجاد یک ساختار داده از نوع  ( SignedAndEnvelopedDataبه بند  1-2مراجعه شود) کوه دربردارنوده
الگوریتمهای تولید اکیدهپیام متناظر با تمام امضاءکنندگان ،ساختارهای داده از نوع  SignerInfoمتناظر
با یکایک امضاءکنندگان ،ساختارهای داده از نوع  RecipientInfoمتناظر بوا یکایوک دریافوتکننودگان و
نسخه رم شده بخ محتوایی است.
دریافت یک پاکت دیجیتال و بررسی امضاءهای موجود در آن توسط گیرنده ،فرایندی دو مرحلهای دارد:
 استفاده از کلید خصوصی دریافتکننده برای رم گشایی مقدار رم شده یکی از کلیدهای رم بندی محتوا ،محاسبه کلید رم بندی محتوا و استفاده از آن در رم گشایی بخ محتوایی رم شده
 اکیده پیامهایی که برای هر امضاکننده بصورت دو مرحلهای رم بندی شدهاند با کلید رم بندی محتووی(حاص از مرحله قب ) ،رم گشایی شده و نتیجه با استفاده از کلید عمومی امضاکننوده رم گشوایی موی-
گردد .در نهایت اکیده پیام حاصله با اکیدهپیامی که به طورمستق از روی پیام محاسبه شده ،مقایسوه
میگردد.
.
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این بخ از دو قسمت تشکی شده است .در ابتدا به بررسی کلی و سوطح بواتی یوک سواختار داده از نووع
 SignedAndEnvelopedDataو سپ به بررسی فرایند رم بندی اکیدهپیام پرداخته شده است .بوه جهوت
رعایت اختصار ،از بررسی مجدد ساختارهای داده و فرایندهایی که در قب تشریح شودهانود خوودداری شوده
است.
یادآوری -از بعد رم نگشاتی ،یک ساختار داده از نوع امضاءشده و پوشیده را میتوان متناظر با استفاده متوالی از یوک سواختار
داده از نوع امضاء شده و یک ساختار داده از نوع پوشیده دانست .اما از آنجا که یک سواختار داده از نووع امضاءشوده و پوشویده
فاقد صفتهای احراز هویت شده و صفتهای احراز هویت نشده بوده و در آن فقط به رم بنودی ( بوه معنوای لحواظ کوردن در
تولید پوشیده دیجیتال ) امضای دیجیتالی یک امضاءکننده بسنده مویگوردد ( دیگور اطالعوات امضواءکننوده در تولیود پاکوت
دیجیتال لحاظ نمیگردد ) در نتیجه استفاده ترتیبی از یک ساختار داده از نوع امضاء شده و یک ساختار داده از نووع پوشویده،
م ایای بیشتری نسبت به استفاده از یک ساختار داده از نوع امضاءشده و پوشیده خواهد داشت مگر اینکه هود  ،سوازگاری بوا
فرایند رم بندی براساس  PEMباشد.

1-9

SignedAndEnvelopedData

نمای  ASN.1یک داده از نوع «رم شده و پوشیده» به صورت زیر است:
{ SignedAndEnvelopedData ::= SEQUENCE
version Version,
recipientInfos RecipientInfos,
digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,
encryptedContentInfo EncryptedContentInfo,
certificates
[0] IMPLICIT ExtendedCertificatesAndCertificates
OPTIONAL,
crls
[1] IMPLICIT CertificateRevocationLists OPTIONAL,
} signerInfos SignerInfos


در زیر به تبیین فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 : version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای از استاندارد عمو
شده است .در صورتی که از ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  1پر میشود.
 : recipientInfos حاوی اطالعات یکایک دریافتکنندگان پیام میباشد .در حالوت کلوی ،ایون فیلود بایود
دربردارنده نام حداق یکی از دریافتکنندگان باشد.
 :digestAlgorithms در بردارنده شناسههای متعل به الگوریتمهای تولید اکیدهپیام است .فرایند تولیود
اکیدهپیام مورد بحج در اینجا را میتوان متناظر با فرایند تولید اکیدهپیام معرفی شده در بخ  3در
حالتیکه هیچ صفت احراز هویت شدهای وجود ندارد دانست.
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 :encryptedContentInfo طب بند  ،3حاوی نسخه رم شده بخ
دادهای میتواند داشته باشد ).

محتوایی است( کوه هور نووع سواختار

 :certificates طب بند  ،3حاوی تعدادی گواهی  X.509و گواهی  PKCS#6توسعهیافته است.
 : crls طب بند  ،3حاوی مجموعهای از فهرستهای گواهی باط شده است.
 : signerInfos حاوی اطالعات یکایک امضاءکنندگان است .در حالت کلی باید حداق یک عنصور در ایون
فیلد وجود داشته باشد .مقادیر  SignerInfoبه استثنای فیلود  encryptedDigesstمشوابه بخو  3موی
باشند.
یادآوری-قرارگورفتن فیلودهای  recipientInfosو  digestAlgorithmsدر قبو از فیلود  contentInfoو قرارگورفتن فیلود
 SignerInfosدر بعد از آن ،پردازش یکمرحلهای یک سواختار داده از نووع  SignedAndEnvelopedDataرا ممکون کورده

است.
2-9

فرایند رمزبندی چکیده

علیرغم شباهتی که بین ورودی این فرایند و فرایند رم بندی اکیده بیان شده در بند  3وجوود دارد ،رونود
کار کامال متفاوت است .فرایند رم بندی اکیده مورد بحج در اینجا ،فرایندی دو مرحلهای است .ابتدا طب
بند  ،3ورودی فرایند به الگوریتم رم بندی اکیده متعل به امضاکننده اعموال مویشوود .در اداموه ،از کلیود
رم بندی محتوا برای رم بندی برونداد مرحله اول استفاده میگردد .درونداد مرحله دوم فرایند ،همان مقودار
برونداد مرحله اول فرایند بوده و هیچگونه کدبندی ( DERطب بند  )3-3مجددی نیاز نیست .درحالت کلی،
سازگاری کاملی بین این فرایند و فرایند رم بندی براساس  PEMوجود دارد.
یادآوری -پوشاندن اکیدهپیام بخ

محتوایی از دید مهاجم را میتووان نتیجوه مسوتقیم مرحلوه دوم رم بنودی اشواره شوده

دانست .عدم استفاده از انین رم بندی موجب میگردد که مهاجم بتواند با مقایسه اکیده پیام موجود و اکیدهپیام واقعوی ،از
صحت بخ محتوایی ( به طور مثال به صورت «بله» یا «خیر» ) مطلع گردد.

نوع دادهای «چکیده شده»
71
ساختار دادهای متشک از یک بخ محتوایی ( که هر نوع ساختار دادهای میتواند داشوته باشود) و اکیوده
پیام آن بخ محتوایی است .از متداولترین کاربردهای یک ساختار داده از نوع «اکیده شده» ،میتوان بوه
کاربرد آن در اف ودن یکپاراگی به یک ساختار داده از نوع «داده» بوه منظوور اسوتفاده ( بوه عنووان بخو
محتوایی) در یک ساختار داده از نوع پوشیده اشاره کرد .فرایند ایجاد یک ساختار داده از نووع اکیودهشوده،
شام مراح زیر است:
 -1محاسبه اکیدهپیام بخ محتوایی با استفاده از یک الگوریتم تولید اکیدهپیام.
 -9تولید یک ساختار داده از نوع  ( DigestedDataحاوی بخو
اکیده پیام )
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محتووایی ،اکیودهپیوام و الگووریتم تولیود

گیرنده با مقایسه اکیدهپیام دریافتی و اکیدهپیامی که بهطورمستق از روی پیام دریافتی متناظر محاسوبه
میگردد ،صحت و سقم اکیدهپیام دریافتی را وارسی میکند.
نمای  ASN.1یک داده از نوع " اکیده شده" به صورت زیر است:

{ DigestedData ::= SEQUENCE
version Version,
digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,
contentInfo ContentInfo,
} digest Digest
Digest ::= OCTET STRING

در زیر به تبیین فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 :version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای از اسوتاندارد عمو
شده است .در صورتی که از ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  0پر میشود.
 :digestAlgorithm شناسه ( و دیگر پارامترهای آن) الگوریتمی است که در محاسبه اکیودهپیوام بخو
محتوایی مورد استفاده قرار گرفته است ( .فرایند تولید اکیدهپیام مورد بحج در اینجا را میتوان متناظر
با فرایند تولید اکیدهپیام معرفی شده در بخ  3در حالتیکه هیچ صفت احوراز هویوت شودهای وجوود
ندارد دانست) .
 :contentInfo اکیدهپیام از روی این بخ از ساختار داده محاسبه میگردد .در حالت کلی ،محودودیتی
در مورد نوع ساختار داده این بخ وجود ندارد و این بخ میتواند دادهای از نوع «داده»« ،امضا شده»،
«پوشیده»« ،امضاءشده و پوشیده»« ،اکیده شده» ،و یا «رم شده» باشد.
 :digest برونداد فرایند تولید اکیدهپیام است.
یادآوری -قرارگورفتن فیلود  digestAlgorithmsدر قبو از فیلود  contentInfoو قرارگورفتن فیلود  digestدر بعود از آن،
پردازش یکمرحلهای یک ساختار داده از نوع  DigestedDataرا ممکن کرده است.

نوع دادهای «رمزشده»
77
ساختار دادهای متشک از یک بخ محتوایی (با هر نوع ساختار داده) رم شده است .بورخال یوک سواختار
داده از نوع پوشیدهشده ،در اینجا از هیچ دریافتکنندهای نام برده نشده و هیچ نسوخه رم شودهای از کلیود
رم بندی محتوا نی موجود نیست .بنابراین مدیریت کلید در اینجا مستل م استفاده از یک مجموعه روشهای
دیگر خواهد بود.
از متداولترین کاربردهای یک ساختار داده از نوع «رم شده» میتوان بوه کواربرد آن (در موواقعی کوه کلیود
رم بندی یک کلمه عبور است) در رم بندی ساختار داده از نوع داده برای ذخیرهسازی محلی اشاره کرد.
نمای  ASN.1یک داده از نوع «رم شده» به صورت زیر است:
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{ EncryptedData ::= SEQUENCE
version Version,
} encryptedContentInfo EncryptedContentInfo

در زیر به تبیین فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 :version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای از اسوتاندارد عمو
شده است .در صورتی که از ویرای حاضر استاندارد استفاده شده باشد ،این فیلد با مقدار  0پر میشود.
 :encryptedContentInfo طب بند  ،3حاوی نسخه رم شده بخ
دادهای میتواند داشته باشد ).

محتوایی است ( که هور نووع سواختار

نوع دادهای «احرازهویت شده»
71
نوع دادهای  AuthenticatedDataشام هر نووع محتووا ،یوک کود احرازهویوت پیوام ( )MACو کلیودهای
احرازهویت رم شده برای یک یا اند گیرنده است .ترکیب  MACو یک کلید احرازهویت رم شوده ،جهوت
بررسی تمامیت محتوای احرازهویت شده برای یک گیرنده ضروری اسوت .محافظوت از یکپواراگی هور نووع
محتوایی برای هر تعداد گیرنده امکانپییر است.
1

فرایند ایجاد ساختار احرازهویت شده شام مراح زیر است:
 -1یک کلید احرازهویت پیام برای یک الگوریتم احرازهویت پیام به طور تصادفی تولید میشود.
 -9کلید احرازهویت پیام برای هر گیرنده رم میشود.
 -3کلید احرازهویت پیام رمو شوده و سوایر اطالعوات مخوتص بوه گیرنوده ،بورای هور گیرنوده در سواختار
) RecipientInfoطب بند  (9-3قرار داده میشود.
 -2مبدأ پیام با استفاده از کلید احرازهویت پیام ،مقدار  MACرا بر روی محتوا محاسبه مویکنود .اگور مبودأ
پیام عالوه بر محتوا بخواهد از یکپاراگی اطالعات دیگری نی محافظت کند ،ابتدا اکیده پیوام محتووا را
محاسبه کرده سپ اکیده محتوا را در کنار سایر اطالعات قرار داده و مقدار  MACرا با استفاده از کلید
احراز اصالت پیام به دست میآورد.
برای بررسی یکپاراگی پیام ارسالی ،مقدار  MACمحاسبه شده در سمت گیرنده باید برابور بوا مقودار فیلود
 macاز ساختار داده  AuthenticatedDataباشد.
نمای ASN.1یک داده از نوع « احرازهویت شده» به صورت زیر است :

1- Message authentication code
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{ AuthenticatedData ::= SEQUENCE
version
CMSVersion,
originatorInfo
][0
IMPLICIT OriginatorInfo OPTIONAL,
recipientInfos
RecipientInfos,
macAlgorithm
MessageAuthenticationCodeAlgorithm,
digestAlgorithm
][1
DigestAlgorithmIdentifier OPTIONAL,
ContentInfo
ContentInfo,
authAttrs
][2
IMPLICIT AuthAttributes OPTIONAL,
mac
MessageAuthenticationCode,
unauthAttrs
][3
} IMPLICIT UnauthAttributes OPTIONAL
AuthAttributes ::= SET SIZE (1..MAX) OF Attribute
UnauthAttributes ::= SET SIZE (1..MAX) OF Attribute
MessageAuthenticationCode ::= OCTET STRING


در زیر به تبیین فیلدهای این ساختار داده پرداخته شده است:
 :version مشخص میکند که در تنظیم فیلدهای ساختار داده بر مبنای کدام ویرای
شده است.

از اسوتاندارد عمو

 :originatorInfo یک فیلد اختیاری است که اطالعاتی در مورد منبع پیام در اختیار قورار مویدهود .ایون
فیلد ممکن است حاوی گواهیها و فهرست گواهیهای باط شده باشد.
 :recipientInfos این فیلد مجموعهای از اطالعات هر گیرنده است .حداق باید اطالعوات یوک گیرنوده در
این فیلد وجود داشته باشد.
 :macAlgorithm یک شناسه الگوریتم کد احرازهویت پیام ( )MACاست .ایون فیلود الگووریتم  MACو
پارامترهای مربوط به آن را که توسط مبدأ مورد استفاده قرار گرفته است ،مشخص میکند .قرارگیری این
فیلد پردازش یک مرحلهای توسط گیرنده را تسهی میکند.
 :digestAlgorithm شناسه ( و دیگر پارامترهای وابسته ) الگوریتمی است کوه در محاسوبه اکیودهپیوام
بخ محتوایی ( فیلد  )contentInfoو اطالعات موجود در فیلد  authenticatedAttributesمورد استفاده
قرار گرفته است .در بخ  3-3به تبیین فرایند تولید اکیدهپیام پرداخته شده است.
 :contentInfo مقداری است که احراز اصالت میشود.
 :authAttrs دربردارنده مجموعه صفتهایی میباشد که توسط احرازهویت کننوده ،تاییود شوده اسوت .در
حالت کلی ،این فیلد را میتوان یک فیلد اختیاری دانست اما درحالتی که  ( ContentInfoاز ساختار داده
از نوع  AuthenticatedDataفوق ) نوع دادهای غیر از نوع «داده»داشته باشد ،وجوود ایون فیلود ال اموی
میگردد .این فیلد ،در صورت وجود ،حداق حاوی دو صفت خواهد بود:
 یک صفت از نوع « »content-typeکوه در اسوتاندارد  PKCS#9تعریوف شوده و حواوی نووع داده
 ContentInfoاست که احرازاصالت میشود.
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 یک صفت از نوع « »message-digestکه در  PKCS#9تعریف شده اسوت و حواوی اکیودهپیوام
محتوای استفاده شده است.
 :mac کد احراز اصالت پیام است.
 : unauthAttrs فیلدی اختیاری بوده و دربردارنده مجموعه صفتهایی است که احرازهویوت شوده نموی-
باشند یعنی امضاءشده و مستند نیستند.
شناسانهها
71
شناسوووووانههوووووای ،digestedData ،signedAndEnvelopedData ،envelopedData ،signedData ،data
 encryptedDataو  ،authenticatedDataشناسانههای هفتگانهای هستند که بر اساس استاندارد حاضر می-
توان از آنها استفاده کرد.
شناسه  ،pkcs-7مشخصکننده استاندارد حاضر است:

=pkcs-7 OBJECT IDENTIFIER ::
} { iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 7

شناسوووووانههوووووای ،digestedData ،signedAndEnvelopedData ،envelopedData ،signedData ،data
 encryptedDataو  authenticatedDataنی به ترتیب مبین ساختارهای داده از نوع «داده»« ،امضوا شوده»،
«پاکت شده»« ،امضا و پاکت شده» « ،اکیده شده» و «رم شده» است( که در بندهای قبلی به آنها اشواره
شد ):

} data OBJECT IDENTIFIER ::= { pkcs-7 1
} signedData OBJECT IDENTIFIER ::= { pkcs-7 2
} envelopedData OBJECT IDENTIFIER ::= { pkcs-7 3
} signedAndEnvelopedData OBJECT IDENTIFIER ::= { pkcs-7 4
} digestedData OBJECT IDENTIFIER ::= { pkcs-7 5
} encryptedData OBJECT IDENTIFIER ::= { pkcs-7 6
}authenticatedData OBJECT IDENTIFIER ::= {id-pkcs 9 16 1 2

فیلد  contentTypeاز یک ساختار داده از نوع  ContentInfoاست باید همواره حاوی یکی از شو شناسوانه
فوق باشد .شناسانهای که در این فیلد قرار میگیرد ،ساختار  ASN.1دادهای که در فیلد  contentقرار گرفته
است ( از ساختار داده از نوع  ContentInfoاشاره شده ) را به طوردقی مشخص مویکنود .ایون شناسوانه در
واقع مشخص میکند که فیلد  contentحاوی کدامیک از انواع داده ،EnvelopedData ،SignedData ،Data
 EncryptedData،DigestedData ،SignedAndEnvelopedDataیووا  authenticatedDataاسووت .از دیگوور
موارد کاربرد این شناسانهها ،میتوان به کاربرد آنها در صفتهای از نوع «نووعمحتووا» در  PKCS#9اشواره
کرد .
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