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آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مااده  3قاانون اصاح قاوانی و مقاررات مؤسساه اساتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1371تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشار اساتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار ماورخ  90/6/29باه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  206/35838مورخ  90/7/24جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزهاا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صااحب نظاران مراکا و مؤسساات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شارایط تولیاد ،
فناور و تجاار اسات کاه از مشاارکت آگاااناه و منصافانه صااحبان حا و نفاع ،شاام تولیدکننادگان ،مصار کنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص میشاود .پای ناوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظراا و پیشنهاداا در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چااپ و
منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیای شاده تهیاه میکنناد
درکمیته ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عناوان اساتاندارد ملای ایاران چااپ و منتشار مای شاود .بادی ترتیاب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایاران شاماره  5تادوی و در کمیتاه ملای
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
2
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد ) ،1(ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنیک)(IEC
و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک غذایی ) 5(CACدر کشور
فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلای و نیازمناد ااا خاا کشاور ،از آخاری
پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پی بینی شده در قاانون ،بارا حمایات از مصار کننادگان ،حفا
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجباار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی بارا محصاوالت کشاور ،اجارا اساتاندارد کاالااا صاادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعاال
درزمینه مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدور گواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشاگاه
اا و مراک کالیبراسیون ( واسنجی) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بار اسااس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامه تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سانج  ،تعیای عیاار فلا ات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد «ال امات تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای دیجیتاالی» کاه پی ناوی آن در کمیسایوناا
مربوط توسط مرک دولتی صدور گواای الکترونیکی ریشه تهیه و تدوی شده و در سیصد و افتاد و پنجمی
اجحس کمیته ملی استاندارد رایانه و فرآور داده مورخ  94/2/7مورد تصویب قرار گرفته اسات ،ایناک باه
استناد بند یک ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صانعتی ایاران ،مصاوب
بهم ماه  ،1371بهعنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی درزمیناه صانایع ،علاوم و خادمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح یا تکمی ایا
استاندارداا ارائه شود ،در انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط ،مورد توجه قرار خوااد گرفت؛ بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منابع و مأخذ که برا تهیه ای استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شر زیر است:
 -1سیاستاا گواای الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور
 -2سند جامع پروفای اا زیرساخت کلید عمومی کشور
 -3استاندارد ملی ایران به شماره  ،...ال امات برنامهاا کاربرد مجه به زیرساخت کلید عمومی ایران
4- RFC 5280: 2008, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile.
5- RFC 5055: 2007, Server-Based Certificate Validation Protocol
6- NIST Recommendation for X.509 Path Validation, Version 0.5, May 3, 2004

و

مقدمه
در زیرساخت کلید عمومی از طری گواایاا  ،X509مشخصات یا اویتِ یاک اساتار 1باه کلیاد عماومی
رم نگاشتی 2آن پیوند داده میشود .یکی از مهمتری قابلیتاایی که یک نرماف ار مجه به زیرسااخت کلیاد
عمومی ( 3)PKEباید بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی نماید ،فرآیند تشکی و اعتبارسانجی مسایر
گواای است .از طری ای فرآیند میتوان دریافت که به یک گواای دیجیتال جهت استفاده در یک نرمافا ار
خا

میتوان اعتماد نمود یا خیر؛ به عبارت دیگر در ای فرآیند درستی پیوند بی اویات مالاک گاواای و

کلید عمومی او و امچنی کاربرد که گواای دیجیتال جهت اساتفاده در ایا کااربرد صاادر شاده اسات،
بررسی میگردد.
مسیر گواای به دنبالها از گواایاا گفته میشود که از گواای استار نهایی 4شروع شده و به گواای نقطاه
اعتماد 5زیرساخت کلید عمومی (گواای مرک ریشه) ختم میگردد و در آن ار گواای دیجیتال توسط مرک
صدور ای گواای ( ،6)CAامضاشده است .بهعنوانمثال یک مسیر گواای ممک اسات شاام گاواای کااربر
( )CertUserکه توسط  CAامضاشده ،گواای  )CertCA(CAکه توسط مرک صدور گواای ریشاه 7امضاشاده و
گواای متعل به مرک صدور گواای ریشه ( )CertrootCAکه توسط خودش امضاشده است ،باشد.
)Cert (rootCA

)Cert(CA

)Cert(User

پردازش مسیر گواای ،مستل م تشکی ای مسیر و اعتبار سنجی آن است و اد آن بررسی اعتباار گاواای
برا استفاده در یک برنامه کاربرد است .برا مثال باید بررسی شود که گواای ،متعل باه مالاک گاواای
است و نی برا یک کاربرد خا

نظیر امضا دیجیتالیِ اسناد مناسب است یا خیر .در ای استاندارد ملی به

ال امات تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای دیجیتالی در زیرساخت کلید عمومی کشور پرداخته شده است.

1- Entity
2- Cryptographic
3- Public Key-Enabled
4- End Entity
5- Trust Point
)6- Certificate Authority (CA
7- Root CA

ز

«الزامات تشکیل و اعتبارسنجی مسیر گواهی دیجیتالی»
 1هدف و دامنه کاربرد
اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی ال امات تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای دیجیتالی جهت اطمینان از
اعتبار گواایاا دیجیتال در نرماف اراا بهکارگیرنده قابلیتاا گواای دیجیتال است .ای استاندارد برا
کلیه نرماف اراایی (مانند سامانهاا صدور و مدیریت گاواای دیجیتاالی و نرماف ارااا  )PKEکاه فرآیناد
تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای را انجام میداند ،کاربردپذیر است.
الزم به ذکر است که توصیف الگوریتم اعتبارسنجی مسیر ،خارج از قلمرو ای استاندارد باوده و الزم اسات
الگوریتم بکار گرفتهشده جهت پیادهساز  ،از ال امات ای استاندارد پیرو نماید.
 2مراجع الزامی
مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجااع داده شاده اسات.
بدی ترتیب آن مقررات ج ئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
درصورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصاححیهاا و تجدیاد نظرااا بعاد آن
موردنظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا موردنظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد ال امی است:
 -1-2سیاستاا گواای الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور
 -2-2سند جامع پروفای اا زیرساخت کلید عمومی کشور
 -3-2استاندارد ملی ایران به شماره  ،...ال امات برنامهاا کاربرد مجه به زیرساخت کلید عمومی ایران
 -4-2استاندارد ملی ایران به شماره  ،...ال امات امنیتی پودماناا

رم نگاشتی PKI

 -5-2استاندارد ملی ایران به شماره  :17113سال  ،1392ال امات ساختار نحاو پیامااا رم نگاشاتی در
زیرساخت کلید عمومی ایران
2-6- RFC 5280: 2008, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile.
2-7- RFC 5055: 2007, Server-Based Certificate Validation Protocol

 3اصطالحات و تعاریف
در ای استاندارد ملی اصطححات و تعاریف زیر بکار میرود:
1

1-3
مسیر گواهی
مسیر از گواایاا که از یک طر با گواای استار نهایی شروع شده و به گواای نقطه اعتماد (گواای مرک
ریشه) ختم میشود.
2-3
طول مسیر گواهی
تعداد گواایاا موجود در یک مسیر است.
3-3
شماره ردیف گواهی

1

فیلد  2از گواای ،حاو عدد که توسط مرک صدور گواای به ار گواای اختصا

داده میشود .مقدار ای

فیلد برا ار گواای صادرشده توسط یک مرک صدور گواای باید یکتا باشد.
4-3
گواهی دیجیتال
از انواع داده تعریفشده در استاندارد  X.509میباشد که در آن از یک امضا دیجیتالی برا برقرار تنااظر
یکبهیک بی نام متمای شده 3یک استار و کلید عمومی او استفاده میشاود .ناام متمای شاده مرکا صادور
(امضاکننده) گواای ،شماره ردیف گواای ،شناسانه الگوریتم استفادهشده توسط مرک صدور گواای به جهات
امضا ،دوره اعتبار گواای و الحاقیهاا  4مختلف ،بخ اا دیگر ای نوع داده میباشند.
5-3
فهرست گواهیهای باطلشده ()CRL

5

گواایاا دیجیتال که باط شدهاند و دیگر نباید آناا را معتبر بهحسااب آورد را فهرسات مینمایاد .ایا
ساختار داده که توسط مرک صدور  CRLامضا میگردد ،دربرگیرنده اطحعاتی مشتم بر نام متمای شده مرک
صدور  ،CRLزمان انتشار  ،CRLزمانی که قرار است  CRLبعد منتشر گاردد و فهرساتی از شاماره ردیاف
گواایاا باط شده و زمان ابطال ار یک میباشد .ایا سااختار داده ،اماان سااختار داده تعریفشاده در
 RFC1422میباشد.
6-3
شناسه شئ ()OID

1

1- Certificate Serial Number
2- Field
3- Distinguished Name
4- Extension
5- Certificate Revocation List

2

یکی از انواع اولیه در ساختار  ASN.1است.
7-3
X.509

استاندارد  X.509یکی از استاندارداا بخ

استانداردسااز اتحادیاه بی المللای مخاابرات ( )ITU-Tبارا

زیرساخت کلید عمومی است که ساختار گواای دیجیتال و  CRLرا تعیی میکند.
8-3
مرکز صدور گواهی ()CA
استار که مجاز به صدور و مدیریت گواایاا دیجیتال میباشد.
9-3
نام متمایزشده ()DN

2

نامی یکتا که یک استار را مشخص میکند و در استاندارد  X500تعریف میگردد.
10-3
هستار نهایی ()EE

3

استار که یک زوج کلید در اختیار دارد و گواای برا او صادر میشود .استار نهایی بهعنوان مالک گواای
دیجیتال از قابلیتاا مختلف گواای دیجیتال بهره میگیرد.
11-3
زیرساخت کلید عمومی ()PKI

4

به مجموعها از خدمات ،محصوالت ،خطمشایاا ،فرآیناداا ،ساامانهاا نرمافا ار و ساختاف ار گفتاه
میشود که جهت مدیریت و بهکارگیر گواایاا  X.509و بهمنظور ارائه خدمات امنیتی مختلف مبتنی بر
رم نگار کلید عمومی 5مورداستفاده قرار میگیرد.
12-3
کارساز

6

سامانها که در جواب درخواستاا سامانها دیگر به نام مشتر یا کارخواه ،7خدمت فراام میکند.
13-3
کارخواه
1- Object Identifier
2- Distinguished Name
3- End Entity
4- Public Key Infrastructure
5- Public Key Cryptography
6- Server
7- Client

3

سامانها که از سامانها دیگر که کارساز نامیده میشود ،درخواست خدمت کرده و از ای خدمت استفاده
میکند.
14-3
notAfter

فیلد در گواای که حاو تاریخ و زمانی است که بعد از آن گواای قاب استفاده نیست.
15-3
notBefore

فیلد در گواای که حاو تاریخ و زمانی است که قب از آن گواای قاب استفاده نیست.
16-3
پروتکل اعالم بر خط وضعیت گواهیها ()OCSP

1

پروتکلی است جهت اعحم و به دست آوردن برخط وضعیت اعتبار گواای (ابطال یا عدم ابطاال گاواای) کاه
توسط یک کارسازِ متعل به مرک صدور گواای ،وضعیت ابطال یا عدم ابطال گواای دیجیتال باه نرمافا ار
که نق

کارخواه  OCSPرا ایفا میکند ،اعحم میگردد.

 4کلمات کلیدی برای تعریف الزامات
در ای استاندارد ملی ال امات ارائهشده ،به سه نوع الزام مشروط ،الزام وابستته و التزام عطعتی تقسایم
میشوند .ال ام مشروط ،ال امی است که در آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از قیداا شرطی استفادهشاده
است .ال ام وابسته به ال اماتی گفته میشود که وابسته به سطو اطمیناان 2میباشاند و بارا کلیاه ساطو
کاربردپذیر نیستند .در ای نوع ال امات از عبارت «بهتر است» استفادهشده است .امچنای الا ام قطعای باه
ال امی گفته میشود که برا کلیه سطو اطمینان ،کاربردپذیر باشد و در آن از واژه «بایاد» باهجا عباارت
«بهتر است» استفادهشده است .جدول  ،1انواع و مشخصات ال ام به امراه واژه مورداستفاده در ای اساتاندارد
را نشان میداد.

1- Online Certificate Status Protocol
 -2سطو اطمینان زیرساخت کلید عمومی کشور در مستند «سیاستاا گواای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور» از طری تارنما مرکا
دولتی صدور گواای الکترونیکی ریشه به آدرس  www.rca.gov.irمنتشر شده است.

4

جدول  -1انواع و مشخصات الزامات نرمافزارهای PKE
انواع الزامات

ردیف

مشخصات الزام

نرمافزارهای PKE

1

مشروط

2

وابسته

3

قطعی

واژه مورداستفاده

بسته به ناوع نرمافا ار و پشاتیبانی نرمافا ار از

«اگر»« ،درصورتیکه» و قیداا
شرطی دیگر

قابلیتاا مختلف
-

وابسته به سطو اطمینان

-

عاادم کاربردپااذیر باارا کلیااه سااطو

«بهتر است»

اطمینان
کاربردپذیر برا کلیه سطو اطمینان

«باید»« ،نباید»« ،الزم است»

یادآوری  -کلیه ال امات یا احکام مرتبط با اعتبارسنجی مسیر گواای دارا یک شناسانه منحصربهفرد میباشند که باا الگاو
 z-y-x-1ASبه شر جدول  2نمای

داده میشود ( :xنوع ال ام :y ،حوزه ال ام :z ،شناسانه ال ام در ار حوزه).
جدول  -2اجزای شناسانه الزام

X

Z

Y

نوع ال ام
حوزه ال ام

 :1ال امات مربوط به اعتبارسنجی گواای دیجیتال

شناسانه ال ام در ار حوزه

 :2ال امات مربوط به پردازش وضعیت ابطال

 5مفروضات
در ای استاندارد ملی از مفروضات زیر در تدوی ال امات استفاده میشود:
 .1گواایاا و  CRLاا توسط یک  CAو یک کلید خصوصای مشاترک امضاا میشاوند؛ بناابرای ناام
ترکیبی موجود در گواای  CAبا نام مرک صدور  CRLتطاب دارد .بهعحوه نیاز به تشاکی مسایر
کام گواای برا اعتبارسنجی امضا  CRLوجود ندارد .درواقع امان کلید عماومی موجاود بارا
اعتبارسنجی امضا گواای باید برا امضا  CRLنی مورداستفاده قرار گیرد.

 AS -1کوته نوشت واژه  Assertionاست.
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 .2الحاقیه " "basic constraintsبایاد در تماام گواایااا  CAوجاود داشاته باشاد و در گواایااا
استاراا نهایی نیاز باه وجاود ایا الحاقیاه نیسات .در صاورت عادم وجاود الحاقیاه م باور در
گواایاا استار نهایی ،نرماف ار نباید اعتبارسنجی گواای را مردود نماید.
 .3در ای استاندارد ملی فار

بار ایا اسات کاه بارا انجاام عملیاات رم نگاشاتی از یاک پودماان

رم نگاشتی منطب با استاندارد ملی «ال امات امنیتی پودمانااا رم نگاشاتی  »PKIباه شاماره ....
استفاده میشود.
 .4فر

بر آن است که پودمان تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای توصیفشده در ای استاندارد ملی،

در یک برنامه کاربرد مطاب با استاندارد ملی «ال امات برنامهاا کااربرد مجها باه زیرسااخت
کلید عمومی ایران» به شماره  ....مورداستفاده قرار میگیرد.
 6مشخصات پودمان تشکیل و اعتبارسنجی مسیر گواهی
شکل  ،1مؤلفهاا عملیاتی اصلی یک «سامانه اعتبارسنجی مسیر »1گواای را نشان میدااد .مؤلفاه اصالی
سامانه اعتبارسنجی مسیر ،پودمان اعتبارسنجی مسیر ( 2)PVMاسات کاه وابساته باه پودماان رم نگاشاتی
بهمنظور اعتبارسنجی امضا دیجیتالی و پودماان تشاکی مسایر گاواای باهمنظور تشاکی مجموعاها از
گواایاا و  CRLاا میباشد .درواقع برا اینکه پودماان اعتبارسانجی مسایر بهدرساتی عما نمایاد ،بایاد
قابلیتاا عملیاتی دیگر از طری مؤلفهاا عملیاتی دیگر به آن اضافه شود که ای مؤلفاهاا عملیااتی
امان پودمان رم نگاشتی و پودمان تشکی مسیر گواای اساتند .پودماان رم نگاشاتی ،امضاا گواایااا و
 CRLاا را اعتبارسنجی مینماید .پودمان تشکی مسیر نی از طری بازیابی گواایاا و  CRLاا یک مسایر
بی گواای استار نهایی تا گواای نقطه اعتماد ،ایجاد مینماید .در برخی از نرماف اراا ،مسیر گواای از طری
یک کارساز بیرونی تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای منطب با بخ

 ،9ایجاد و پردازش میگردد کاه در

ای حالت نیاز به پیادهساز پودمان  PVMدر ای نرماف اراا نخوااد بود.

1- Path Validation System
2- Path Validation Module
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سامانه اعتبارسنجی مسیر
مؤلفههای پشتیبان
پودمان رمزنگاشتی
اعتبارسنجی امضا

پودمان
پودمان تشکیل مسیر

اعتبارسنجی
مسیر ()PVM

تشکی مسیر و بازیابی
اطحعات وضعیت گواای
شکل  -1پودمان اعتبارسنجی مسیر

 7تشکیل مسیر گواهی
قب از اینکه یک گواای مورد اعتماد قرار گیرد ،باید اعتبار آن موردبررسی قرار گیرد .برا اعتبارسنجی یاک
گواای باید مسیر از گواایاا ،بی آن گواای تا گواای نقطه اعتماد ایجاد شود .تشاکی مسایر گاواای باا
ایجاد یک یا چند مسیر گواای منتخب امراه است ،بدی معنی که ممک است برخی از مسیراا با توجه باه
موارد مانند طول ،نام یا محدودیتاا خطمشی معتبر نباشند؛ بنابرای ممک است چندی مسیر انتخاب
شوند اما تنها یک مسیر معتبر باشد.
فرآیند تشکی مسیر گواای میتواند پیچیده باشد و تا حدود ممک است از طری سعی و خطا انجام شود.
برا انجام ای فرآیند تاکنون استاندارد ارائه نشده است؛ بنابرای اد در ای استاندارد ملی بیاان برخای
روشاا پایه برا تشکی مسیر گواای است که توسعهداندگان نرماف ار میتوانند از طریا ایا روشااا،
پودمان تشکی مسیر گواای را پیادهساز نمایند.
امانطور که اشاره شد تشکی مسیر گواای عبارت است از ایجاد مسیر از گواایااا بای گاواای اساتار
نهایی تا گواای نقطه اعتماد (گواای مرک ریشه) که به دو صورت قاب تشاکی اسات .درصاورتیکه فرآیناد
تشکی مسیر گواای از سمت گواای استار نهایی آغازشده و به گواای نقطه اعتماد ختم شود آنگاه مسیر در
جهت مستقیم ایجادشده است و برعک

اگر فرآیند تشکی مسایر گاواای از سامت گاواای نقطاه اعتمااد

آغازشده و به گواای استار نهایی ختم شود آنگاه مسیر در جهت معکوس ایجادشده است .استفاده از ار یک
از ای دو روش برا تشکی مسیر گواای امر اختیار است اما برا سااختار سلساله مراتبای زیرسااخت
7

کلید عمومی کشور ،استفاده از روش مستقیم توصیه میشود .در ادامه به تشریح فرآیند تشکی مسیر گواای
میپردازیم.
 1-7زنجیرهسازی نام

1

مسیر گواای برگ یده باید بهگونها باشد که ارتباط و اتصالی بی نام گواای نقطاه اعتمااد و گاواای ااد
وجود داشته باشد .اگر بخواایم مسیر را از گواای نقطه اعتماد به گواای اد در نظر بگیریم باید نام مالک

2

گواای در یک گواای با نام صادرکننده 3گواای در گواای بعد موجود در مسیر برابر باشد .شک  2به درک
بهتر ای مطلب کمک میکند .در ای شک مسیر گواای ،با یک گواایِ خود امضا 4که حاو کلیاد عماومی
نقطه اعتماد است آغاز میشود و با گواای استار نهایی پایان میپذیرد .گواای دیگر کاه در مسایر وجاود
دارد گواای مرک صدور میانی است .الزم به ذکر است که غیار از گاواای اساتار نهاایی ،کلیاه گواایااا
موجود در مسیر ،گواای مرک صدور میانی میباشند.
]گواای خود امضا[
. . .

. . .

Subject = CA0

Issuer = CA0

. . .

]گواای  CAمیانی[
. . .

. . .

Subject = CA1

Issuer = CA0

. . .

]گواای استار نهایی[
. . .

. . .

Subject = User1

Issuer = CA1

. . .

شکل  –2مفهوم زنجیرهسازی نام

در انگام تشکی مسیر گواای در جهت مستقیم ،میتوان از نام صاادرکننده گاواای اساتار نهاایی کاه در
گواای آن موجود است برا بازیابی گواای متعل باه مرکا ِ صادور گاواایِ اساتارِ نهاایی اساتفاده نماود.
امانطور که در شک  2مححظه میشود ،فیلد  Issuer = CA1موجود در گاواایِ اساتارِ نهاایی ،ماا را باه
سمت گواای  CA1ادایت میکند .پ

از بازیابی گواای  CA1میتوان با استفاده از نام صادرکننده گاواای

1- Name Chaining
2- Subject Name
3- Issuer Name
4- Self Signed Certificate
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 ،CA1به گواای نقطه اعتماد یعنی  CA0رسید .امی منط برا زمانی که از روش معکوس برا تشاکی
مسیر گواای استفاده میشود نی وجود دارد.
اگر  CAاا تنها یک زوج کلید عمومی و خصوصی فعال در ارلحظه داشته باشند ،استفاده از ال اماات اتصاال
نام برا تشکی مسیراا گواایِ برگ یده کافی است؛ اما گاای ممک است یک  ،CAبی
فعال ،با یک نام خا

و در یک دوره زمانی خا

از یک زوجکلید

داشته باشد .بهعنوانمثال ،زمانی که عملیات تجدید کلیاد

برا گواای نقطه اعتماد صورت گرفته باشد ،ای حالت رخ میداد .ای بادی معنای اسات کاه اساتفاده از
اتصال نام گواایاا بهتنهایی برا تشکی مسیر گواای معتبر ،کافی نیست .لاذا نیازمناد روش دیگار نیا
برا تشکی مسیر گواای است که از طری مفهوم زنجیرهساز شناسانه کلید 1انجام میشود.
 2-7زنجیرهسازی شناسانه کلید
شناسانه کلید مرک صدور ( 2)AKIDگواای و شناسانه کلید مالک ( 3)SKIDگاواای ،در زماره الحاقیاهاا
یک گواای استند که میتوانند بهمنظور آسانی در فرآیند تشکی مسیر گاواای مورداساتفاده قارار گیرناد.
امانطور که در  RFC5280اشاره شده است  AKIDبرا تشخیص یک کلید عمومی از کلید عمومی دیگار،
در حالتی که یک  CAدارا چندی کلید امضا است و نیا  SKIDبارا شناساایی گواایااا از رو کلیاد
عمومی مالک گواای ،بکار میرود .بهمنظور تشکی مسیر گواای در جهت مستقیم ،مشابه زنجیرهساز ناام،
 AKIDگواای اول باید با  SKIDگواای بعد در مسیر برابر باشد .شاک  3مفهاوم زنجیرهسااز شناساانه
کلید را نشان میداد.
]گواای خود امضا[
. . .

. . .

SKID = W

. . .

. . .

]گواای  CAمیانی[
. . .

. . .

SKID = X

AKID = W

. . .

]گواای استار نهایی[
. . .

. . .

SKID = Y

AKID = X

. . .

شکل  – 3مفهوم زنجیرهسازی شناسانه کلید

1- Key Identifier Chaining
2- Authority Key Identifier
3- Subject Key Identifier
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 8الزامات اعتبارسنجی مسیر گواهی
در ای بخ

ال امات موردنیاز در یک برنامه کاربرد برا اعتبارسنجی مسیر گواای آورده شده اسات .ایا

ال امات در دو بخ

اعتبارسنجی گواای و اعتبارسنجی وضعیت ابطال ،بیان میشود.

 1-8اعتبارسنجی گواهی
در ای بخ

ال امات اعتبارسنجی گواایاا موجود در مسیر گواای در ساه بخا

باا عنوانااا ال اماات

عمومی پردازش گواای ،ال امات پردازش گواای  CAو پردازش خطمشیاا ،بیان میشود.
 1-1-8الزامات عمومی پردازش گواهی

در ای بخ
است.

ال امات عمومی پردازش مسیر گواای شام گواایاا  CAو گواایِ استارِ نهایی آورده شده

جدول  -3الزامات پردازش گواهی
شناسانه1

شرح الزام
پودمان اعتبارسنجی مسیر باید صاحیح باودن سااختار نحاو  2گواایااا موجاود در مسایر را بار اسااس

1-1-1-AS

استاندارد  X.509و  RFC5280بررسی کرده و در صورت ناصحیح بودن سااختار نحاو بایاد اعتبارسانجی
مسیر گواای را با اعحم عدم موفقیت ،متوقف نماید.
امضا کلیه گواایاا موجود در مسیر گواای (بهج گواای نقطه اعتماد) باید با کلیاد عماومی موجاود در

2-1-1-AS

گواای باالدستی ،اعتبارسنجی گردد .امضا گواای نقطه اعتماد را میتوان از طری کلید عمومی موجاود در
امان گواای اعتبارسنجی نمود ،الزم به ذکر است چگونگی تعیای یاک گاواای دیجیتاالی باهعنوان نقطاه
اعتماد در مسیر گواای ،خارج از قلمرو ای استاندارد است.

3-1-1-AS
4-1-1-AS

پودمان اعتبارسنجی مسیر باید اطمینان حاص نماید که زمان موجود در فیلد  notBeforeار گواای ،قبا
از زمان فعلی باشد.
پودمان اعتبارسنجی مسیر باید اطمینان حاص نماید که زمان موجود در فیلد  notAfterار گواای ،بعاد از
زمان فعلی باشد.
پودمان اعتبارسنجی مسیر ،باید زنجیرهساز ناماا گواایاا و ارتباط بی آنااا را بررسای کناد .اگار ناام

5-1-1-AS

صادرکننده ار گواای موجود در مسیر گواای با نام مالک گواای باالدستی آن برابر باشد آنگاه زنجیرهسااز
نام ،صحیح است( .بهطور مثال برا اولی  CAمیانی موجود در مسیر باید نام صادرکننده گاواای آن اماان
نام نقطه اعتماد باشد).

1- Identifier
2-Syntax
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ادامه جدول  -3الزامات پردازش گواهی
شناسانه

شرح الزام
پودمان اعتبارسنجی مسیر ،باید وضعیت ابطال یا عدم ابطاال گاواای اساتار نهاایی و اریاک از گواایااا

6-1-1-AS

مراک میانی را بررسی نموده و مسیر که شام گواای باط شده باشاد را ناامعتبر اعاحم نمایاد .امچنای
چنانچه به ار دلیلی امکان تعیی وضعیت ابطال وجود نداشته باشد ،باید مسیر نامعتبر اعحم شود یا

اشادار1

مناسب بازگردانده شود.
پودمان اعتبارسنجی مسیر ،بهتر است کااربرد گاواای را از طریا الحاقیاهاا  Key Usageو Extended
 Key Usageموردبررساای قاارار داااد .بااهعنوانمثال از یااک گااواای کااه کاااربرد آن منحصااراً Key

7-1-1-AS

 Enciphermentقیدشده باشد ،نباید برا امضا یا احراز اویت استفاده کرد یا یک گواای با کاربرد امضاا یاا
احراز اویت که فاقد مقدار  Key Enciphermentدر الحاقیه  Key Usageباشد ،نباید باهعنوان گاواای باا
کاربرد محرمانگی مورداستفاده قرار گیرد .درصورتیکه گواایاا موجاود در مسایر ،دارا کااربرد مناساب
نباشد ،مسیر باید نامعتبر اعحم گردد.
پودمان اعتبارسنجی مسیر ،باید الحاقیاهاا بحرانای 2گاواای را (در صاورت کاربردپاذیر ایا الحاقیاهاا)

8-1-1 -AS

پردازش نموده و در صورت نامفهوم بودن آناا یا درصورتیکه شام یک فیلد نامفهوم باشند ،باا اعاحم عادم
موفقیت ،اعتبارسنجی مسیر گواای را متوقف نماید.

10-1-1 -AS

در صاورت پشاتیبانی یاک برناماه کااربرد از پروتکا  ،OCSPبایاد الحاقیاه Authority Information

 Accessدر گواایاایی که مرک صدور آناا خدمات  OCSPارائه میداد ،قاب پردازش باشد.
پودمان اعتبارسنجی مسایر بایاد تطااب کااربرد گاواای را بای الحاقیاه Key Usageو Extended Key

11-1-1-AS

 Usageبررسی کند و در صورت عدم تطاب کاربرداا با یکادیگر مطااب باا  RFC5280بهتار اسات ،مسایر
نامعتبر اعحم شود یا اشدار مناسب بازگردانده شود.

 2-1-8الزامات پردازش گواهی CA

در ای بخ

ال امات خا

مربوط به پردازش گواای  CAاا موجود در مسیر گواای بیان میشود.
جدول  -4الزامات پردازش گواهی CA
شرح الزام

شناسانه

پودمان اعتبارسنجی مسیر بهتر است بررسی کند که کلیه گواایااا  CAموجاود در مسایر گاواای دارا
1-2-1-AS

الحاقیه  Basic Constraintsباشند .در صورت وجود ای الحاقیه ،باید باارزش " "CAمقداردای شده باشاد.
اگر ای الحاقیه در یک گواای وجود نداشته باشد یا بهصورت غیر بحرانی بوده و قاب شناسایی توسط نرماف ار
نباشد آنگاه آن گواای بهعنوان گواای استار نهاایی در نظار گرفتاه میشاود و بارا اعتبارسانجی امضاا

1- Warning
2- Critical
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شرح الزام

شناسانه
گواایاا بکار نمیرود.

ادامه جدول  -4الزامات پردازش گواهی CA
شرح الزام

شناسانه

در صورت وجود یک گواای دارا الحاقیه  KeyUsageبا مقدار  KeyCertSignو نی شام الحاقیه Basic

2-2-1-AS

 ،Constraintsپودمان اعتبارسنجی مسیر بهتر است اطمینان حاص نماید که الحاقیه Basic Constraints

گواای دارا مقدار  CA = Trueباشد.
پودمان اعتبارسنجی مسیر بهتر است اطمینان حاص نمایاد کاه گاواای اار  CAموجاود در مسایر ،دارا
3-2-1-AS

الحاقیه  KeyUsageبا مقدار  KeyCertSignباشد .الزم به ذکر اسات در صاورت نیااز باه بررسای الحاقیاه
 KeyUsageدر گواای  ،CAبا توجه به بحرانی باودن ایا الحاقیاه در پروفایا گاواای  ،CAپودماان بایاد
قابلیت پردازش الحاقیه م بور را داشته باشد .در غیر ای صورت مسیر گواای نامعتبر اعحم میشود.
پودمان اعتبارسنجی مسیر بهتر است اطمینان حاص نماید که گواای ار  CAموجاود در مسایر کاه شاام

4-2-1-AS

کلید عمومی امضاکننده  CRLاست ،دارا الحاقیه  KeyUsageباا مقادار  CRLSignباشاد .الزم باه ذکار
است در صورت نیاز به بررسی الحاقیه  KeyUsageدر گواای  ،CAبا توجه به بحرانای باودن ایا الحاقیاه،
نرماف ار باید قابلیت پردازش الحاقیه م بور را داشته باشد .در غیر ای صورت مسیر گواای نامعتبر اعحم شود.
پودمان اعتبارسنجی مسیر بهتر است ،حداکثر طول مجاز مسیر را پاردازش نمایاد .باهطور مثاال اگار اولای

5-2-1-AS

گواای موجود در مسیر (از سمت نقطه اعتمااد) دارا فیلاد  path length constraintدر الحاقیاه Basic

 Constraintبا مقدار صفر باشد ،آنگاه بعدازآن در مسیر گواای نباید گواای  CAوجود داشته باشد.

 3-1-8الزامات پردازش خطمشیها

با توجه به ال امات خطمشی گواای الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور ،1ای استاندارد به بیاان چناد
ال ام در ای حوزه میپردازد.
جدول  -5الزامات پردازش خطمشیها
شرح الزام

شناسانه

در زیرساخت کلید عمومی کشور وجود الحاقیاهاا  Policy Constraints ،Policy Mappingو Inhibit

1-3-1-AS

 Any Policyدر کلیه گواایاا ممنوع شده است .لذا پودمان اعتبارسنجی مسیر نباید ای الحاقیهاا را حتی
در صورت وجود در گواای ،پردازش نماید.

2-3-1-AS

بهمنظور تعیی خطمشیاا و سطو اطمینان متناظر که تحت آن مسایر گاواای معتبار اسات ،بهتار اسات

 -1آخری نسخه مصوب سیاستاا گواای الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور از طری تارنما مرک دولتی صدور گواای الکترونیکی ریشه به
آدرس  ،www.rca.gov.irقاب دسترسی میباشد.
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شرح الزام

شناسانه

پودمان اعتبارسنجی مسیر ،قابلیت پردازش الحاقیه  CertificatePoliciesرا داشته باشد.

ادامه جدول  -5الزامات پردازش خطمشیها
شرح الزام

شناسانه

بهتر است پودمان اعتبارسنجی مسایر ،قابلیات تعیای مجموعاها از خطمشایاا پذیرفتهشاده (ساطو
اطمینان پذیرفتهشده) که تحت آناا مسیر گواای معتبر شناخته میشود را داشته باشد.
3-3-1-AS
توجه :ای قابلیت میتواند از طری تنظیمات پیکربند یا از طری یک پارامتر در فراخاوانی تواباع پودماان
اعتبارسنجی مسیر ،فراام گردد.
در صورت پردازش الحاقیه  Certificate Policyدر گواای و وجود مقدار ویژه  anyPolicyبا مقدار { 32 0
4-3-1-AS

 } 2 5 29در ای الحاقیه ،برنامه کاربرد باید اعتبارسنجی مسیر گواای را با اعاحم عادم موفقیات ،متوقاف
نماید.

 2-8اعتبارسنجی وضعیت ابطال گواهی
یکی از مراح اعتبارسنجی مسیر گواای دیجیتال در یک نرماف ار  ،PKEبررسای وضاعیت ابطاال یاا عادم
ابطال گواایاا موجود در مسیر است .بررسی وضعیت گواایاا دیجیتال به دو روش برونخط و بارخط
امکانپذیر است .روش برونخط از طری فهرست گواایاا باط شده ( )CRLصورت میپذیرد که بر اساس
استاندارد ملی «ال امات برنامهاا کاربرد مجه به زیرساخت کلید عمومی ایران» به شماره  ،....پشتیبانی از
ای روش در کلیه نرماف اراا  PKEال امی است .در روش دوم بررسی وضاعیت گاواای دیجیتاال از طریا
پروتک  OCSPو بهصورت برخط صورت میپذیرد که در صورت پشتیبانی یک نرمافا ار  PKEاز ایا روش،
باید ال امات مربوطه منطب با استاندارد م بور در نظر گرفته شود .در اداماه ایا بخا  ،ال اماات مارتبط باا
پردازش  ،CRLآورده شده است.
 1-2-8الزامات مربوط به پردازش CRL

ال امات ای بخ

مربوط به پردازش  CRLدر انگام اعتبارسنجی مسیر گواای است.
جدول  -6الزامات پردازش CRL
شرح الزام

شناسانه

پودمان اعتبارسنجی مسایر ،بایاد قاادر باشاد تاا  CRLااا معتبار بارا اار گاواای را شناساایی نمایاد.
1-1-2-AS

درصورتیکه  CRLمتناظر با ار یک از گواایاا موجود در مسیر شناسایی نشود ،باید مسیر نامعتبر اعاحم
شود یا اشدار مناسب بازگردانده شود.

2-1-2-AS

پودمان اعتبارسنجی مسیر ،باید امضا ار فهرست گواای باط شده در مسیر گواای را با اساتفاده از اماان
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شرح الزام

شناسانه

کلید عمومی که برا امضا گواایاا استفاده شده است ،اعتبارسنجی نماید.
3-1-2-AS

در انگام بررسی وجود یک گواای در  ،CRLپودمان اعتبارسنجی مسیر باید تطاب نام صادرکننده گاواای و
نام مرک صدور  CRLرا بررسی نماید.
ادامه جدول  -6الزامات پردازش CRL

شناسانه
4-1-2-AS

شرح الزام
درصورتیکه ار یک از گواایاا موجود در مسیر باط شده باشند ،پودمان اعتبارسنجی مسیر باید مسیر را
نامعتبر اعحم نماید .گواایاا باط شده از طری شماره ردیف گواای در  CRLمشخص میشوند.
درصورتیکه ار یک از گواایاا موجود در مسیر باط شده باشند ،پودمان اعتبارسنجی مسایر بایاد بادون

5-1-2-AS

توجه به وجود الحاقیهاا غیرقابا پردازش در  CRLدر بخا

 ،crlExtensionsمسایر گاواای را ناامعتبر

اعحم نماید.
درصورتیکه زمان  nextUpdateموجود در  CRLقب از زمان فعلی باشد ،پودمان اعتبارسنجی مسیر نبایاد
6-1-2-AS

از آن  CRLدر عملیات اعتبارسنجی مسیر گواای استفاده نماید .زمان  nextUpdateدرواقع مشاخصکننده
زمان و تاریخی است که  CRLبعد صادر خوااد شد.

 9پروتکل اعتبارسنجی گواهی مبتنی بر کارساز (1)SCVP
 SCVPای امکان را به یک نرماف ار  PKEمیداد که فرآیند تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای را به یاک
کارساز بیرونی واگذار نماید .م ایا استفاده از ای پروتک عبارت است از:
 -1بهکارگیر

 SCVPبرا

پایانهاایی که دارا

محدودیتاا

پردازشی استند نظیر تلف اا

امراه ،بسیار مناسب است ،زیرا ای پایانهاا بهعنوان کارخواه  ،SCVPمتحم بار پردازشی زیاد و
پیچیدگیاا عملیات تشکی و اعتبارسنجی گواای نمیشود و ای

عملیات را به کارساز SCVP

واگذار مینمایند.
 -2اگر نرماف ار  PKEیا کارخواه  ،SCVPدر یک سازمان یا مجموعها قرارگرفته باشد که در آن الزم
باشد خطمشیاا و ال امات اعتبارسنجی مسیر گواای بهصورت متمرک مدیریت شود ،استفاده از یک
کارساز  SCVPمیتواند بسیار مفید باشد .ای کارساز امکان اعمال ال امات و خطمشیاا ابحغشده
از سو

مرجع اعتماد (مرک ریشه) را بهصورت متمرک فراام میکند و از پیچیدگیاا

توسعه

نرماف اراا  PKEمیکااد.

1- Server-Based Certificate Validation Protocol
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در ای استاندارد ملی ،واگذار عملیات تشکی و اعتبارسنجی مسیر گواای به کارساز  SCVPدر دو حالت
ذی مجاز شمرده شده است:
 -1کارخواه  SCVPمیتواند بهطور کام تشکی و اعتبارسنجی گواای را به یک کارساز واگذار نمایاد
که به ای روش  1DPVگفته میشود.
 -2کارخواه  SCVPمیتواند فقط عملیات تشکی مسیر را به یک کارساز واگذار کند که به ایا روش
 2DPDگفته میشود.
1-9

الزامات پروتکل SCVP

با در نظر گرفت مححظات ذی  ،ال امات مرتبط با پروتک  SCVPمنطب با  RFC5055است:
 -1الزم است ال امات مربوط به خطمشیاا گواای الکترونیکی زیرسااخت کلیاد عماومی کشاور در
پیادهساز و اجرا پروتک  SCVPدر نظر گرفته شود.
 -2در پیادهساز و اجرا پروتک  SCVPباید ال امات اعتبارسنجی مسیر گواای منطب با بخ

8

ای استاندارد ملی ،در نظر گرفته شود.
 -3الزم است ال امات مرتبط با استاندارد ملی «ال امات برنامهاا کاربرد مجه به زیرساخت کلید
عمومی کشور» به شماره  .....در پیادهساز

و نگهداشت کارخواه و کارساز  SCVPدر نظر گرفته

شود.
 -4ساختار پیاماا
«ساختار نحو

رم نگاشتی مورداستفاده در پروتک
پیاماا

 SCVPباید از ال امات استاندارد ملی

رم نگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران» به شماره  ،17113سال

 1392پیرو نماید.
 -5درخواستاا و پاسخاا پروتکا  SCVPبایاد در حالات محافظتشاده 3منطبا

باا RFC5055

مورداستفاده قرار گیرد.

1- Delegated Path Validation
2- Delegated Path Discovery
3- Protected
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