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1

مقدمو

َشوافضاس  Microsoft Wordيكي اص يحثٕبذشيٍ ٔاژِپشداصْا تشاي َٕؽرٍ اعُاد ييتاؽذ .تا اعرفادِ اص
گٕاْي انكرشَٔيكي ييذٕاٌ اعُادي كّ تا اعرفادِ اص ايٍ َشوافضاس ذذٔيٍ ييؽٕد سا ايضاي ديجيرال ًَٕد .تا
ايٍ كاس ،يٕاسد صيش ذضًيٍ ييؽٕد:
 اصالت طند :1تا اعرفادِ اص ايضاي ديجيرال سٔي عُذ ،ييذٕاٌ اعًيُاٌ حاصم ًَٕد كّ عُذ ذُٓا ذٕعظ
فشد يٕسد َظش (يعُي ايضاكُُذِ) ايضا ؽذِ اعد َّ فشد ديگش.
 عدم انكار :2تا اعرفادِ اص ايضاي ديجيرال سٔي عُذ ،ييذٕاٌ اثثاخ ًَٕد كّ عُذ ذٕعظ چّ فشدي ايضا
ؽذِ اعد؛ تّ عثاسخ ديگش ،ايضاكُُذِي يك عُذًَ ،يذٕاَذ ايضاي عُذ ذٕعظ ٔي سا اَكاس ًَايذ.
 تماميت :3تا اعرفادِ اص ايضاي ديجيرال ييذٕاٌ اعًيُاٌ حاصم ًَٕد كّ يك عُذ پظ اص ايضاي آٌ
ذغييش دادِ َؾذِ اعد؛ صيشا دس صٕسخ ْشگَّٕ ذغييش دس يحرٕاي عُذ پظ اص ايضاي آٌ ،ايضاي سٔي
عُذ َايعرثش ييگشدد.
دس ايٍ عُذَ ،حِٕ اعرفادِ اص گٕاْي انكرشَٔيكي دس َشوافضاس  Microsoft Word 2007سا ذؾشيح ييكُيى.

2

فزضيات اين طند

دس ايٍ عُذَ ،حِٕ اعرفادِ اص گٕاْي انكرشَٔيكي ،تش اعاط عُاسيٕي فشضي صيش دس َظش گشفرّ ؽذِ اعد:
«َاو يانك گٕاْيَ ،او فشضي  PKI_Testerاعد كّ اص يك يشكض يياَي صذٔس گٕاْي انكرشَٔيكي فشضي تّ
َاو  ParsSign Online CA 3يك "گٕاْي انكرشَٔيكي ايضا" تا عغح اعًيُاٌ يك دسيافد ًَٕدِ اعد.
يشكض سيؾّ گٕاْيِ يشكضِ  ،ParsSign Online CA 3يشكض فشضي  ParsSign ROOT CAييتاؽذ .دس ايُجا،
يانك گٕاْي  PKI_Testerاص گٕاْي خٕد تشاي ايضاي يك عُذ ذذٔيٍؽذِ تا َشوافضاس
 Microsoft Word 2007اعرفادِ ييًَايذ».
تُاتشايٍ ،خٕاَُذِ تّ يُظٕس اعرفادِ اص ايٍ عُذ دس عُاسيٕي ٔالعي ،تايذ تّ يٕاسد صيش دلد ًَايذ:

1

Authenticity
Non-repudiation
3
Integrity
2

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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َ او

صادسكُُذِ

گٕاْي،

تّ

جاي

"3

CA

2

"ParsSign

Online

يشكض

" "ParsSign Private Intermediate Bronze CA -G2ييتاؽذ؛ يعُي فيهذ  Issuerگٕاْي ،يمذاس
" "ParsSign Private Intermediate Bronze CA -G2داسد.
َ او صادسكُُذِ گٕاْيِ يشكض صذٔس گٕاْي ،تّ جاي " "ParsSign ROOT CAيشكض
" "Islamic Republic of Iran Root CAييتاؽذ؛ يعُي فيهذ  Issuerايٍ گٕاْي ،يمذاس
"  "Islamic Republic of Iran Root CAتاؽذ.
 دس عُاسيٕي ٔالعي تّ جاي َ ،PKI_Testerاو فشد يانك گٕاْي انكرشَٔيكي ركش ييگشدد؛ يعُي َايي كّ
دس فيهذ  Subjectگٕاْي ليذ ؽذِ اعد.
اص ايٍ سٔ ،تشاي اعرفادِ اص ايٍ عُذ دس عُاسيٕي ٔالعي ،دس ادايّ عُذ ،تّ جاي ""ParsSign Online CA 3
تايذ " ،"ParsSign Private Intermediate Bronze CA -G2تّ جاي " "ParsSign ROOT CAتايذ
" ٔ ،"Islamic Republic of Iran Root CAتّ جاي  PKI_Testerتايذ َاو يانك گٕاْي سا يؾاْذِ ًَاييذ.

مزاحل پيشنياس

3

لثم اص اعرفادِ اص يك گٕاْي دس َشوافضاس  Word 2007تايذ يشاحم صيش سا اَجاو دْيى:
 .1نصب گٌاىيىاي الكتزًنيكي مزاكش صدًر گٌاىي رًي طيظتم؛
 .2نصب راهانداس 1تٌكن پارصكي (در صٌرت نياس)؛
 .3نصب فزاىمكنندهي طزًيض رمشنگاري 2پارصكي (.)ParsKey CSP
تشاي ايضا ًَٕدٌ اعُاد  ،Wordيشاحم عّگاَّ فٕق انضايي ييتاؽذ ،ايا تشاي تشسعي صحد ايضاي اعُاد
دس َشوافضاس  ،Wordذُٓا يشحهّ أل انضايي تٕدِ ٔ َياصي تّ يشاحم دٔو ٔ عٕو ًَيتاؽذ.

1-3

نصب گٌاىيىاي الكتزًنيكي مزاكش صدًر گٌاىي رًي طيظتم

تّ يُظٕس اعرفادِ اص يك گٕاْي انكرشَٔيكي صادسؽذِ ذٕعظ يشكض صذٔس گٕاْي انكرشَٔيكي پاسطعايٍ،
تايذ گٕاْي انكرشَٔيكي ايٍ يشكض ٔ گٕاْي انكرشَٔيكي يشكض دٔنري صذٔس گٕاْي انكرشَٔيكي سيؾّ سا

Driver
)Cryptography Service Provider (CSP

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.

1
2
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دسيافد ٔ سٔي عيغرى َصة ًَاييى .تشاي آگاْي اص َحِٕ اَجاو ايٍ كاس ،تّ عُذ "ساًُْاي َصة
گٕاْيْاي انكرشَٔيكي يشاكض صذٔس گٕاْي دس عيغرىعايم ٔيُذٔص" يشاجعّ ًَاييذ.

2-3

نصب راهانداس تٌكن پارصكي

دس ايٍ عُذ فشض تش ايٍ اعد كّ گٕاْي انكرشَٔيكي ٔ صٔج كهيذ خصٕصي يانك گٕاْي (كاستش) ،سٔي
ذٕكٍ عخدافضاسي پاسطكي رخيشِ ؽذِ اعد.
 دس صٕسذي كّ اص ذٕكٍْاي عشي  Bپاسطكي (جذيذذشيٍ عشي ذٕكٍ پاسطكي) اعرفادِ ييًَاييى،
َياصي تّ َصة ساِاَذاص ذٕكٍ ًَيتاؽذ.
 دس صٕسذي كّ اص ذٕكٍْاي عشي  Aپاسطكي اعرفادِ ييًَاييى ،تشاي اعرفادِ اص ذٕكٍ اترذا تايذ
ساِاَذاص آٌ سا سٔي عيغرى َصة ًَاييى .تشاي آگاْي اص َحِٕ َصة ساِاَذاص ذٕكٍ پاسطكي تّ عُذ
"ساًُْاي َصة ساِاَذاص ذٕكٍ پاسطكي" يشاجعّ ًَاييذ.

3-3

نصب فزاىمكننده طزًيض رمشنگاري پارصكي

تّ يُظٕس اعرفادِ اص ذٕكٍ پاسطكي دس َشوافضاس  ،Wordتايذ فشاْىكُُذِ عشٔيظ سيضَگاسي پاسطكي سٔي
عيغرى َصة گشدد .تشاي آگاْي اص َحِٕ َصة ايٍ َشوافضاس تّ عُذ "ساًُْاي َصة فشاْىكُُذِ عشٔيظ
سيضَگاسي پاسطكي" يشاجعّ ًَاييذ.

اطتفاده اس گٌاىي الكتزًنيكي در نزمافشار Word 2007
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دس َشوافضاس  Word 2007اص كهيذ خصٕصي رخيشِؽذِ سٔي ذٕكٍ ،تّ يُظٕس ايضاي عُذ اعرفادِ ييؽٕد؛
دس ٔالع ،عُذ تا اعرفادِ اص کهيذ خصٕصي يرُاظش تا گٕاْي ايضا ييگشدد.

1-4

امضاي طند

يشاحم ايضاي يك عُذ دس َشوافضاس  Word 2007تّ صٕسخ صيش ييتاؽذ:
 .1يرٍ عُذ يٕسد سا دس َشوافضاس  Wordييَٕيغيى.
 .2پظ اص اذًاو َگاسػ يرٍ ،ذٕكٍ خٕد سا تّ دسگاِ  USBعيغرى يرصم ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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 .3ياَُذ ؽكم صيش ،سٔي دكًّ  Officeكهيك ييًَاييى .عپظ اص يُٕي  ،Prepareگضيُّ
 Add a Digital Signatureسا اَرخاب ييًَاييى.

 .4دس پُجشِ ظاْشؽذِ (ؽكم صيش) ،سٔي دكًّ  OKكهيك ييًَاييى.

 .5لثم اص ايضاي يك عُذ ،تايذ آٌ سا دس فشيري رخيشِ ًَاييى كّ اص ايضاي ديجيرال پؾريثاَي ًَايذ.
تشاي ايٍ يُظٕس ،پظ اص يشحهّ لثم ،پُجشِ صيش ظاْش ييگشدد كّ دس آٌ سٔي دكًّ  YESكهيك
ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.

© Copyright Amnafzar Co.
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 .6دس پُجشِ ظاْشؽذِ (ؽكم صيش) ،يحم رخيشِعاصي ٔ َايي دنخٕاِ تشاي عُذ ايضاؽذِ يؾخص ًَٕدِ
ٔ سٔي دكًّ  Saveكهيك ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.

© Copyright Amnafzar Co.
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 .7دس پُجشِ ظاْشؽذِ (ؽكم صيش) ،يرُي دنخٕاِ سا تّ عُٕاٌ دنيم ايضاي عُذ ٔاسد ييكُيى .دلد كُيذ،
ايٍ يرٍ دس صياٌ تشسعي صحد ايضا ،تّ عُٕاٌ دنيم ايضاي عُذ ظاْش ييگشدد.

دس ايٍ پُجشِ ،گٕاْي انكرشَٔيكي پيؼفشض جٓد ايضا ًَايؼ دادِ ؽذِ اعد .دس صٕسخ ذًايم تّ
اعرفادِ اص گٕاْي ديگش ،سٔي دكًّ  Changeكهيك ييًَاييى ذا كادس يحأسِاي اَرخاب گٕاْي (ؽكم
صيش) ظاْش ؽذِ ٔ گٕاْي يٕسد َظش سا اَرخاب ًَاييى .دس ايٍ كادس ،ذًاو گٕاْيْايي كّ كهيذ خصٕصي
يرُاظش آٌْا دس ذٕكٍ ٔجٕد داسد ًَايؼ دادِ ييؽٕد؛ گٕاْي يٕسد َظش سا اَرخاب ًَٕدِ ٔ سٔي دکًّ
 OKكهيك ييًَاييى (دلد كُيذ ،دس يثال يا دس ؽكم صيش ،ذُٓا يك گٕاْي دس ذٕكٍ ٔجٕد داسد).

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.

© Copyright Amnafzar Co.
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 .8پظ اص اَرخاب گٕاْي ،دس ؽكم صيش سٔي دكًّ  Signكهيك ييًَاييى.

 .9دس پُجشِ ظاْشؽذِ (ؽكم صيش) ،پيٍكذ ذٕكٍ سا ٔاسد ًَٕدِ ٔ سٔي دكًّ  OKكهيك ييًَاييى.

 .10پظ اص يشحهّ لثم ،پُجشِ صيش ظاْش ييگشدد كّ َؾاَذُْذِ فشايُذ ايضاي عُذ ييتاؽذ .تغرگي تّ
حجى عُذ ايضاؽَٕذِ ،فشايُذ ايضاي عُذ يًكٍ اعد اَذكي عٕل تكؾذ.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.

© Copyright Amnafzar Co.
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 .11پظ اص اذًاو يٕفك عًهياخ ايضا ،پياو صيش ظاْش ييگشدد كّ دس آٌ سٔي دكًّ  OKكهيك ييًَاييى.

 .12پظ اص اذًاو عًهياخ ايضا ،آيكٍ ايضا دس َٕاس پاييٍ عُذ ظاْش ييؽٕد (ياَُذ ؽكم صيش).

 .13تا کهيککشدٌ سٔي آيكٍ ايضا ،پُم ايضا دس عًد ساعد عُذ ظاْش ييؽٕد (ياَُذ ؽكم تاال) کّ دس
آٌ ييذٕاٌ گٕاْي ايضاکُُذگاٌ ايٍ عُذ سا يؾاْذِ ًَٕد.
نكتو :يك عُذ يي ذٕاَذ ذٕعظ چُذيٍ فشد ايضا گشدد .سٔيّ ايضاي چُذگاَّ ،ؽثيّ يشاحم فٕق ييتاؽذ،
تذيٍ ذشذية كّ دس ْش يشحهّ ،اص گٕاْي يكي اص افشاد تشاي ايضاي عُذ اعرفادِ ييگشدد.
تٌجو :پظ اص ايضاي يك عُذ ،آٌ عُذ غيش لاتم ٔيشايؼ ييگشدد .جٓد ٔيشايؼ يجذد عُذ ،ايضاي آٌ
تايذ حزف ؽٕد (تشاي ايٍ يُظٕس ،تّ تخؼ  3-4يشاجعّ ًَاييذ).

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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بزرطي صحت امضاي طند

ٔلري يك عُذ ايضاؽذِ دس اخرياس داسيى ،تشاي تشسعي صحد ايضاي آٌ تّ صٕسخ صيش عًم ييًَاييى:
 .1عُذ يٕسد َظش سا ذٕعظ َشوافضاس  Wordتاص ييًَاييى.
 .2ياَُذ ؽكم صيش ،دس َٕاس پاييٍ عُذ ،سٔي آيكٍ ايضا كهيك ييًَاييى.
 .3دس پُم ايضاي تاصؽذِ دس عًد ساعد عُذ ،سٔي َاو ايضاكُُذِ كهيك ًَٕدِ ٔ دس نيغد
تاصؽَٕذِي آٌ ،سٔي گضيُّ  Signature Detailsكهيك ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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 .4دس پُجشِ ظاْشؽذِ (ؽكم صيش) ،جضئياخ ايضا اص جًهّ صحد آٌ َؾاٌ دادِ ؽذِ اعد .تشاي ًََّٕ،
ؽكم صيش َؾاٌدُْذِ صحد ايضاي سٔي عُذ اعد .تشاي تشسعي گٕاْي فشد ايضاكُُذِ ييذٕاَيى
سٔي

دكًّ

View

كهيك

ًَاييى.

تشاي

تشسعي

جضئياخ

ايضا

ييذٕاَيى

سٔي

 See the additional signing information that was collectedكهيك ًَاييى .دس پاياٌ ،سٔي دكًّ
 Closeكهيك ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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حذف امضاي طند

تٌجو :عًم حزف ايضاي عُذ ،عًهي تشگؾدَاپزيش اعد ٔ تا حزف يك ايضا دس َشوافضاس ،Word
ًَيذٕاٌ عًهياخ حزف ايضا سا خُثي (ًَٕ )Undoد.
تشاي حزف ايضا تايذ تّ صٕسخ صيش عًم ًَاييى:
 .1عُذ يٕسد َظش سا ذٕعظ َشوافضاس  Wordتاص ييًَاييى.
 .2ياَُذ ؽكم صيش ،دس َٕاس پاييٍ عُذ ،سٔي آيكٍ ايضا كهيك ييًَاييى .دس پُم ايضاي تاصؽذِ دس
عًد ساعد ،سٔي َاو ايضاكُُذِ كهيك ًَٕدِ ٔ دس نيغد تاصؽَٕذِي آٌ ،سٔي Remove

 Signatureكهيك ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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 .3دس پُجشِ تاصؽذِ (ؽكم صيش) ،دس صٕسخ كهيك سٔي دكًّ  ،Yesايضاي سٔي عُذ حزف ييگشدد.

 .4پياو صيش يثُي تش حزف يٕفك ايضاي عُذ ظاْش ييگشدد .دس پاياٌ ،سٔي دكًّ  OKكهيك ييًَاييى.

كهيح حمٕق يادي ٔ يعُٕي ايٍ عُذ يرعهك تّ ؽشكد ايٍافضاس گغرش ؽشيف ييتاؽذ.
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