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 مقدمه -1

شده  ییو نها یهته یرانراهبردی افتا و سازمان فناوری اطالعات ا یریتدمشترک توسط مرکز م یاربر مع یمحصوالت مبتن یتیامن یابیارز یسند که در راستا ینا

را کهه  ییداشت تا راهکارها اهدرا خو یتمز یندهندگان محصوالت اتوسعه یالزامات برا ینا یانهر محصول الزم است. ب یتیالزامات کارکرد امن یانب یاست، برا

 در انتخاب محصول خود کمک خواهد کرد. یزآن محصول ن خریداران به و کنند فراهم خود محصول در اند،برآورده کردن الزامات ارائه شده یسند برا یندر ا

ای با شدهصورت داخلی تولید کرده و به روش حفاظتکه ممکن است کلیدهای امضاء را به 0افزاره ایجاد امضای امنحفاظتی  در این سند الزامات امنیتی پروفایل

ایجهاد  کاربردیبرنامههاعتماد بها با تولید کلید و ارتباط قابلافزاره ایجاد امضای امن ": شودکند، تبیین می ( ارتباط برقرار کندSCA) 2امضا یجادا کاربردیبرنامه

 ."(SSCD KG TCSCAگواهی ) امضا

( است و الزامات PP SSCD KG TCSCA) ایجاد امضا کاربردیبرنامهاعتماد با این پروفایل حفاظتی در مورد افزاره ایجاد امضای امن با تولید کلید و ارتباط قابل

گونه همانکه  کندایجاد می دیجیتالیرا تولید کرده و امضاهای ( SCD) 3ایجاد امضا، دادهکند که تعریف می با تولید کلید امنیتی را برای افزاره ایجاد امضای امن

جهت این پروفایل حفاظتی  محصولهمچنین [. 7]یا پیشرفته( به کار رود.واجد شرایط ) ای الکترونیکامضاه تواند برایمیاست اصلی شرح داده شده  PPکه در 

امکهان های امنیتهی، . این ویژگیکندایجاد امضا پشتیبانی می کاربردیبرنامهاعتماد با ای که باید امضا شود از ارتباطات قابلمحافظت از داده احراز هویت و داده

 آورد.تر را فراهم میهای عملیاتی پیشرفتهدر محیط محصولاستفاده از 

                                                 
0 Secure Signature Creation Device (SSCD) 
2 Signature creation application 

3 Signature Creation Data 
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اعتماد باشهد. تواند برای ایجاد هر نوع امضای دیجیتالی قابلشود میشده استفاده میهای تعیینشود و در محیطپروفایل حفاظتی ارزیابی میای که با این افزاره

طور خاص این پروفایل حفاظتی، تواند به کار گرفته شود. بهشده است، میضای دیجیتالی پیکربندیمنظور ایجاد امای که بهاین پروفایل حفاظتی برای هر افزاره

گونه که در دستورالعمل چارچوب عمهومی بهرای امضهای الکترونیهک پارلمهان ای برای ایجاد امضای الکترونیکی پیشرفته همانعنوان افزارهصالحیت محصول به

 کند.یز تعیین میشده است را نتوضیح داده 4اروپا

 .است پذیری روشمند هوشمندتحلیل آسیبل شده با یتکم  5 (EAL4) 4 سطح تضمین ارزیابی، پروفایل حفاظتیسطح تضمین این 

 فرهنگ اصطالحات -2

 شود:برای این استاندارد اروپایی اصطالحات زیر تعریف می

 مراجع قانونگذاری -2-1

در متن برای ارجاع به  زیر باشد. اصطالحاتاروپایی در شرایط فنی پروفایل حفاظتی می ستورالعملالزامات دکننده ، منعکسییاین استاندارد اروپا

 شود:استفاده می دستورالعمل

 دستورالعمل 

 .[1]است  «چارچوب عمومی برای امضای الکترونیک» مربوط به 0999دسامبر  03پارلمان اروپا و شورای  ec/1999/93 دستورالعمل

 (.n.m: دستورالعمل) باشد:به این صورت می دستورالعملیا پاراگراف خاص این  فصلین سند به : ارجاع ا0 تبصره

                                                 
 باشد.، می][1 "چارچوب عمومی برای امضای الکترونیک"مربوط به  0999دسامبر  03پارلمان اروپا و شورای  ec/1999/93دستورالعمل  4

5 Evaluation Assurance Level 



 امضا یجادکاربردی ابرنامهبا  و ارتباطات مورد اعتماد یدکل یددستگاه با امکان تول یبرا یالحاق: 5قسمت  -امن یامضا یجادا افزاره یحفاظت یلپروفا 55  |6
 

 پیوست 

 دستورالعمل. 3 پیوستیا  2 پیوست،  0 پیوستها، پیوستیکی از 

 اصطالحات ارزیابی امنیت -2-2

 6ارزیابی معیار مشترک استاندارد (CC) 

های امنیتی برای ارزیابی ویژگی های اجراییشی از معیارها و روامجموعهاست و  های اطالعاتفناوری استاندارد ارزیابی معیار مشترک برای ارزیابی امنیت

 یک محصول.

 .شودمراجعه به مراجع معیار مشترک  هایدر مورد مشخصه تبصره: برای جزئیات بیشتر

 7تضمین ارزیابی سطح (EAL) 

از  است وی ساخت آن و ارزیابی امنیتی که توسط معیار مشترک مشخص شدههابرای یک محصول، فرایند ای از الزامات تضمینمجموعه

مین باشد. سطوح تضدهنده سطح امنیتی محصول میبرگرفته شده است و نشان« استاندارد ارزیابی معیار مشترک»گانه قسمت سوم از سندهای سه

 باشند.می 7تا سطح  0از سطح 

 8حفاظتی پروفایل (PP) 

                                                 
6 Common Criteria 

7 Evaluation Assurance Level 

8 Protection Profile 
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 ساختار و محتوا با قوانین تعریف شده توسط معیار مشترکاز نظر کند که را مشخص می ات امنیتی کالسی از محصوالتکه الزام است سندی

 تطابق دارد.

 9امنیتی هدف (ST) 

ساختار و محتوا با قوانین تعریف شده توسط معیار  کند که از نظر الزامات امنیتی را برای محصوالت خاصی مشخص می که است سندی

 باشد.دیگری حافظتی ساس یک یا چند پروفایل ممکن است بر ا که این قوانینمطابقت دارد مشترک 

 10ارزیابی هدف (TOE) 

 سازد.می برآوردهرا  یامنیتی خاص الزاماتمرجع انتزاعی در یک سند مانند پروفایل حفاظتی، برای یک محصول خاص که 

 11توابع امنیتی هدف ارزیابی (TSF) 

 پروفایل حفاظتی یا هدف امنیتی. یک شده برای آن دریینتع الزاماترآورده ساختن ه توسط محصول برای بسازی شدتوابع پیاده

 اصطالحات فنی -2-3

 12مدیر سیستم 

                                                 
9 Security Target 

01 Target of Evaluation 

00TOE Security Functions 

02 Administrator 



 امضا یجادکاربردی ابرنامهبا  و ارتباطات مورد اعتماد یدکل یددستگاه با امکان تول یبرا یالحاق: 5قسمت  -امن یامضا یجادا افزاره یحفاظت یلپروفا 55  |8
 

 دهد.محصول را انجام می اجراییو یا کارکردهای  محصولسازی ، شخصیمحصولمقداردهی اولیه کاربری که 

  13پیشرفته الکترونیکیامضای 

 .(2.2: دستورالعمل) سازدرا برطرف می مرتبط خاصی از دستورالعمل الزاماتامضای دیجیتالی که 

 :کهامضای الکترونیکی واجد شرایط است، عنوان در صورتی بهامضای دیجیتالی  ،بر اساس دستورالعملتبصره: 

 شود.پیوند داده مربوطه  امضایصاحببه به شکل منحصر به فرد  -

 باشد. امضاصاحبقادر به شناسایی  -

 تحت کنترل انحصاری خود داشته باشد. تواندامضا میباشد که صاحبشدههایی ایجاد بزارا استفاده از اب -

 .باشدها قابل تشخیص دادهبعدی در که هر تغییر های مرتبط پیوند داده شده باشد دادهه ب ایگونهبه -

  04احرازهویتداده 

 .از سوی یک کاربر هویت ادعا شده و تایید شده برای بررسیاطالعات استفاده

 15یهگوا 

فرد را به  آن هویترا به فرد پیوند داده و  (SVDسنجی امضا )که یک داده درستیگواهی الکترونیکی عنوان مورد استفاده بهامضای دیجیتالی 

 .(2.9: دستورالعمل) کندعنوان یک امضاکننده مجاز تأیید می

                                                 
03 Advanced electronic signature 

04 Authentication data 

05 Certificate 
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 16گواهی اطالعات 

ذخیره شده در یک افزاره ایجاد امضای امن ممکن است که  (SCD/SVDتی سنجی امضا / داده ایجاد امضا )زوج داده درسبا یک  مرتبطاطالعات 

 د.باش

 تواند شامل موارد زیر باشد:اطالعات گواهی میتبصره: 

 گواهی کلید عمومی امضاکننده یا -

چکیده ر یدامحاسبه مق یکه برا سازچکیدهبع تا شناسهگواهی کلید عمومی امضاکننده به همراه پیام  07سازچند مقدار چکیدهیک یا  -

 .از آن استفاده شده است پیام

 ممکن است با اطالعات الزم برای مجوز دادن به کاربر جهت تمایز بین چند گواهی، ترکیب شود.اطالعات گواهی 

 تولید گواهی کاربردیبرنامه (CGA)08  

کند تا با به دست ( دریافت میSSCDاز افزاره ایجاد امضای امن ) را( SVD) امضا داده درستی سنجی کاربردی کهای از اجزای برنامهمجموعه

 ای که باید در گواهی گنجانده شود، گواهی تولید کرده و امضای دیجیتالی را از گواهی ایجاد کند.آوردن داده

 09صدور گواهی خدمات کنندهتامین (CSP) 

 (.2.00: دستورالعمل)دهد تبط با امضاهای الکترونیک را ارائه میکند یا خدمات مرموجودیتی که گواهی را صادر می

                                                 
06 Certificate information 
07 hash 
08 Certificate generation application 
09 Certification Service Provider 
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 21ای که باید امضا شوندداده (DTBS) 

 .های امضاپیام کاربر و خصیصه از جملههای الکترونیکی که باید امضا شوند تمام داده

 21متعلق به آن منحصر به فرد بازنماییی که باید امضا شوند یا اداده (DTBS/R) 

 .استدریافت شدهعملیات ایجاد امضای یکتا، توسط افزاره ایجاد امضای امن  در ی که به عنوان ورودیهایداده

 شامل: آنمتعلق به منحصر به فرد  ییبازنما یاامضا شوند  یدکه با یاتبصره: داده

 یا ،(DTBSای که بایستی امضا شود )داده پیامچکیدهمقدار  -

 ای که باید امضا شوددادهباقیمانده از  قسمتکه با  (DTBS) ای که باید امضا شودداده هقسمت اولی 22میانی پیامچکیدهمقدار  -

(DTBS،تکمیل شده است ) یا 

 (.DTBS) ای که باید امضا شودخود داده -

 23کاربر مجاز 

 دریافت کرده است و کسی( SSCDکننده خدمات تدارک افزاره ایجاد امضای امن )مالکیت آن را از یک تأمینکاربر افزاره ایجاد امضای امن که 

 .اصالت شوداحراز  (SSCDافزاره ایجاد امضای امن )توسط  امضاصاحبتواند به عنوان که می است

                                                 
21 Data to be signed 

20 Data to be signed or its unique representation 

22 intermediate 

23 Legitimate user 
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  24توصیه شدهمرجع 

 این منطبق برمحصوالت  و نظارت بر فرایند ارزیابی 25عنوان مسئول اعطای مجوز رسمیبهعضو اتحادیه اروپا  یک کشورنهاد سازمانی که توسط 

 .تعیین شده است قابل قبول،و پارامترهای الگوریتم  هاالگوریتم کنندهاستاندارد و تعیین

 گواهی واجد شرایط 

شود که الزامات ( ارائه میCSP) کننده خدمات صدور گواهیتامین و توسط را برآورده کرده 0الزامات موجود در پیوست گواهی کلید عمومی که 

 (.2.01کند )دستورالعمل: ل را برآورده میدستورالعم 2موجود در پیوست 

 امضای الکترونیکی واجد شرایط 

 استشدهایجاد ( SSCDتوسط افزاره ایجاد امضای امن ) یک گواهی واجد شرایط باشده کلید گواهیبا یک  امضای الکترونیکی پیشرفته که

 (.5.0)دستورالعمل: 

  26مرجع احرازهویتداده )RAD) 

 عنوان کاربر مجاز برای ایفای یک نقش خاص ذخیره شده است.ندگار توسط محصول جهت احرازهویت یک کاربر بهصورت ماای که بهداده

  27امنافزاره ایجاد امضای (SSCD) 

                                                 
24 Notified body 

25 accreditation 

26 Reference Authentication data 
27 Secure signature creation device 
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ل پروفایاین  یک هدف امنیتی منطبق بر اهداف امنیتی مطابق با بر اساسرا با ارزیابی شدن  3ای که الزامات موجود در پیوست شدهافزاره شخصی

 (.2.6و  2.5سازد )دستورالعمل: برآورده می حفاظتی

 28امضاصاحب 

افزاره ایجاد کسی است که توسط  و تبه آن مرتبط شده اسامضا  سنجیدرستی گواهی( که در SSCDافزاره ایجاد امضای امن ) یک کاربر مجاز

 .(2.3تورالعمل: ( برای اجرای کارکردها و توابع ایجاد امضا مجاز شده است )دسSSCDامضای امن )

 29های امضامشخصه 

 شود.پیام کاربر امضا می با که همراه ایافزودهاطالعات 

 31کاربردی ایجاد امضابرنامه (SCA) 

 کند.( را با هدف ایجاد امضای الکترونیک تکمیل میSSCDکه با یک واسط کاربری، افزاره ایجاد امضای امن )کاربردی برنامه

 :برای موارد زیر استشده پیکربندی ای از اجزای کاربردیافزاری است که شامل مجموعهجاد امضا نرمکاربردی ایهبرنامتبصره: 

 امضا،جهت بازنگری توسط صاحب( DTBSای که باید امضا شود )دادهارائه  -

 قبل از فرایند امضا، امضاصاحبتصمیم توسط گرفتن  -

                                                 
28 Signatory 
29 Signature attributes  

30
 Signature creation application 
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منحصر به  ییبازنما یاامضا شود  یدکه با ایدادهنیت خود را برای امضا نشان دهد، ابهام مشخصی با داده و یا فعالیت بدون امضاصاحباگر  -

 .فرستدمحصول می بهرا  (DTBS/R) آنمتعلق به  فرد

ای که باید امضا پیوست به داده باای مناسب از جمله گونهبه( SSCDافزاره ایجاد امضای امن )امضای الکترونیک تولید شده توسط پردازش  -

 (.DTBS) شود

 30داده ایجاد امضا (SCD) 

( ذخیره SSCDافزاره ایجاد امضای امن )در  امضاتوسط صاحبایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری  جهت کلید رمزنگاری خصوصی که

 .(2.4شده است )دستورالعمل: 

  32امضا ایجادسامانه (SCS) 

 کند.امضای الکترونیکی ایجاد می ( کهSSCDفزاره ایجاد امضای امن )( و اSCAکاربردی ایجاد امضا )شامل برنامهسامانه کاملی 

 33امضاسنجی درستی داده )SVD) 

 .(2.7)دستورالعمل:  امضای الکترونیکی استفاده شود بررسیتواند برای کلید رمزنگاری عمومی که می

  34امن یامضا یجادافزاره اتدارک خدمات 

                                                 
31

 Signature creation data 
32

 Signature Creation System 
33

 Signature verification data 
34 SSCD provisioning service 
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 با صدور گواهی امضاصاحبو پشتیبانی از  رای امضاکنندهب (SSCDیک افزاره ایجاد امضای امن )ه سازی و ارائخدمات انجام شده برای آماده

 (.SSCDو توابع اجرایی افزاره ایجاد امضای امن ) و کارکردها تولید شده یکلیدها

 کاربر 

 دارد.با محصول تعامل که بیرون از محصول قرار گرفته و ( یا موجودیت بیرونی فناوری اطالعات)کاربر انسانی  موجودیت

 پیام کاربر 

 تعیین شده است. امضاتوسط صاحب به عنوان ورودی صحیح برای امضاای که داده

 35سنجی احرازهویتدرستی داده (VAD) 

( SSCDمضای امن )برای افزاره ایجاد ا سنجی کاربرزیست هایای که به عنوان ورودی جهت احرازهویت با شناخت یا با داده به دست آمده از مشخصهداده

 فراهم شده است.

 شرح محصول -3

 محصول )هدف ارزیابی( -3-1

( است. افزاره ایجاد امضای امن از داده SCDافزار پیکربندی شده برای ورود، استفاده و مدیریت امن داده ایجاد امضا )افزار و نرمترکیبی از سخت محصول

 کند.شود محافظت میآغاز می امضاصاحبستفاده در یک فرایند ایجاد داده تنها توسط که با ورود جهت ا ( در طول چرخه حیات خودSCDایجاد امضا )

 گیرد.( و امنیت امضای دیجیتال را در بر میSCDضروری برای حصول اطمینان از رازمانی داده ایجاد امضا ) ITهای کارکردی امنیتی همه قابلیت محصول
                                                 
35

 Verification authentication data 
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 دهد:کارکردهای زیر را ارائه می محصول

 ،36( متناظرSVDسنجی امضا )( و به صورت اختیاری، داده درستیSCDداده ایجاد امضا ) تولید (0

 ( برای صدور گواهی،SVDسنجی امضا )صدور داده درستی (2

 دریافت و ذخیره اطالعات گواهی، به صورت اختیاری، (3

 از یک حالت غیر عملیاتی به یک حالت عملیاتی، و محصولتغییر حالت دادن  (4

 لکترونیک برای داده در یک حالت عملیاتی، با مراحل زیر:ایجاد امضاهای ا (5

 ( در افزاره ایجاد امضای امن وجود دارد،SCD( اگر چندین داده ایجاد امضا )SCDانتخاب یک مجموعه از داده ایجاد امضا ) .أ

 و تعیین نیت او از امضا، امضاصاحباحراز هویت  .ب

 (،DTBS/Rی منحصر به فرد متعلق به آن )هایی که باید امضا شوند و یا بازنمایدریافت داده .ج

هایی که باید امضا شوند ( انتخاب شده برای دادهSCDبه کار بردن یک تابع ایجاد امضای رمزنگاری شده مناسب با استفاده از داده ایجاد امضا ) .د

 و یا بازنمایی منحصر به فرد متعلق

 ETSI TS 101 733 (CAdES) ،ETSI TS 101های موجود در نیک منطبق با مشخصهممکن است کارکردهای خود را برای ایجاد امضای الکترو محصول

903 (XAdES)  وETSI TS 102 778 (PAdES) سازی کند.پیاده 

 محصولعملکرد  -3-2

 دهد:های عملیاتی مجزا را ارائه میدر محیط محصولاین بخش مرور کلی در مورد کارکرد 

                                                 
36 correspondent 
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 سازیمحیط آماده -3-2-1

تولید کرده است از  محصول( که SCD) 37( متناظر با داده ایجاد امضاSVDسنجی امضای )ست آوردن گواهی برای داده درستیجهت بد محصولجایی است که 

بها  محصهولسهازی کند. محیط مقداردهی اولیه بیشتر برای شخصیکننده خدمات صدور گواهی تعامل می( با تامینCGA) 38تولید گواهی کاربردیبرنامهطریق 

 کند.تعامل می محصول( با RAD) 39داده احراز هویت مرجعمقادیر اولیه 

 محیط امضا -3-2-2

سنجی امضا کننده بهه عنهوان کند. امضای داده بعد از اصالت( تعامل میSCA) 41ی ایجاد امضادکاربربا امضا کننده برای امضای داده با برنامه محصولجایی که 

( را DTBS/R( و یا بازنمایی منحصر به فرد متعلق به آن )DTBSای که باید امضا شود )(، دادهSCA)کاربری ایجاد امضا گیرد. برنامهصاحب آن امضا صورت می

ایجهاد امضها  کاربردیبرنامههو  محصول آورد.حاصل را به دست می 40نتایج امضای الکترونیکفراهم کرده و  محصولبرای کارکرد ایجاد امضای  به عنوان ورودی

 اعتمهادقابلاز طریق یک کانهال  (DTBS/Rمنحصر به فرد متعلق به آن ) ییبازنمامربوط به  (DTBSامضا شود ) یدکه با یادادهگی اطمینان از یکپارچ منظوربه

 کنند.ارتباط برقرار می

 های مدیریتیمحیط -3-2-3

                                                 
37 Signature Creation Data (SCD) 

38 Certificate Generation Application (CGA) 

39 Reference Authentication Data (RAD) 

41 Signature Creation Application (SCA) 
برای برآوردن الزامات این نمایه حفاظتی و با کلید گواهی تولید شده همانگونه که در،  SCDSسازی کند؛ برای پیادهامضای الکترونیک ایجاد می SSCDدر یک سطح کارکردی ناب،  40

 تواند برای ایجاد یک امضای الکترونیک واجد شرایط مورد استفاده قرار گیرد.نتایج فرایند امضا می دستورالعمل مشخص شده است 0پیوست 
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ریتی تعامل دارد به طهور ماهال، بهرای تنظهیم برای انجام عملیات مدی با کاربر و یا تأمین کننده خدمات تدارک افزاره ایجاد امضای امن محصولجایی است که 

. یک افزاره منحصر به فرد، به طور ماال پایانه کارت هوشمند، ممکن است محیط امن امضاصاحبمسدود شده برای  (RADمجدد یک داده احراز هویت مرجع )

 مورد نیاز برای مدیریت و امضا کردن را به فراهم آورد.

[ ایهن 6] 0در قسمت  5کنند. شکل حفاظت می محصولهای تبادل شده توسط سازی هر سه امن هستند و از دادهط آمادهمحیط امضا، محیط مدیریتی و محی

 دهد.استاندارد محیط عملیاتی را نشان می

( را ذخیهره SCDد امضا )ممکن است چندین نمونه از داده ایجا محصولکند. ( را ذخیره میRAD( و داده احراز هویت مرجع )SCD، داده ایجاد امضا )محصول

ی برای امضا کننده فراهم واسط( SCAکاربردی ایجاد امضا )کند و برنامه( فراهم میSCDتابعی برای شناسایی هر داده ایجاد امضا ) محصولکند. در این صورت، 

از محرمانگی و یکپهارچگی  محصول( انتخاب کند. SSCDامن )( را برای استفاده در تابع ایجاد امضای افزاره ایجاد امضای SCDآورد تا یک داده ایجاد امضا )می

کنهد. امضهای الکترونیهک ایجهاد شهده توسهط ی خودش میامضاصاحب( محافظت کرده و استفاده از آن را محدود به ایجاد امضا توسط SCDداده ایجاد امضا )

امضهای دیجیتهال ایجهاد  اسهتای الکترونیک پارلمان اروپا تعریف شدهدستورالعمل چارچوب عمومی برای امض 0گونه که در پیوست همانممکن است  محصول

تعیین حالت گهواهی  ( یک گواهی واجد شرایط باشد.SVDسنجی امضا )گر گواهی داده درستیاست ایک امضای الکترونیکی واجد شرایط  محصولشده توسط 

 به عنوان واجد شرایط فراتر از دامنه کاربرد این استاندارد است.

ههای کند به طوریکه با دادهآورد حفاظت میفراهم می محصولهایی که برای تابع ایجاد امضای ایجاد امضا از یکپارچگی ورودی کاربردیبرنامهشود که میفرض 

( SCAربردی ایجاد امضها )کاشناخته شده باشد، برنامه محصولسازگار باشد. به جز مواردی که به صورت تلویحی برای  امضاصاحبکاربر مجاز برای امضا توسط 

دههد و ههر گونهه (( را نشهان میDTBS/Rای که باید امضا شهود )کند ) به عنوان ماال بازنمایی منحصر به فرد متعلق به دادهنوع ورودی امضایی که فراهم می

( را بها پارامترههای DTBS/Rای که باید امضا شود )ادهممکن است بازنمایی منحصر به فرد متعلق به د محصولکند. پیام مورد نیاز را محاسبه میمقادیر چکیده

 پیام را روی ورودی مورد نیاز توسط نوع ورودی و الگوریتم رمزنگاری استفاده شده محاسبه کند.امضایی که ذخیره نموده تکمیل کند و سپس یک مقدار چکیده
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از طریهق کانهال  (،DTBS/Rای که باید امضها شهود )ایی منحصر به فرد متعلق به دادهبازنمحفاظت از یکپارچگی  منظوربه ایجاد امضا کاربردیبرنامهو  محصول

 کنند.اعتماد ارتباط برقرار میقابل

( یهک RADکند. داده احراز هویت مرجع )ذخیره می امضاصاحبرا برای احراز اصالت یک کاربر به عنوان  امضاصاحب( RAD، داده احراز هویت مرجع )محصول

( RADاز محرمهانگی و یکپهارچگی داده احهراز هویهت مرجهع ) محصهولها اسهت. سنجی و یا ترکیبی از این(، یک الگوی زیست42)به طور ماال پین عبورکلمه

( از کهاربر فهراهم کنهد، یها اینکهه داده VADسنجی احهراز هویهت )ای برای دریافت مستقیم داده درستیکاربری واسطممکن است  محصولکند. محافظت می

یهک  خواستار دریافت ایجاد امضا به کار رود، که کاربردیبرنامه( دریافت کند. چنانچه SCAایجاد امضا ) کاربردیبرنامه( را از VADسنجی احراز هویت )تیدرس

 شود.، فرض بر آنست که محرمانگی و یکپارچگی این داده حفظ میاست( از کاربر VADسنجی احراز هویت )داده درستی

کند تعامل می محصولسازی امن با ( در محیط آمادهSSCDده خدمت صدور گواهی و یک تأمین کننده خدمات تدارک افزاره ایجاد امضای امن )یک تأمین کنن

 باشد: اجرا کند. این توابع ممکن است شامل موارد زیر قانونیداده شده به کاربر  محصولرا قبل از کنترلِ  محصولسازی مورد نیاز تا هرگونه تابع آماده

 (،RADاولیه به داده احراز هویت مرجع ) مقداردهی -

 تولید یک زوج کلید، -

 .قانونیسازی اطالعات شخصی کاربر ذخیره -

( یک کارت هوشمند است. در این حالت، یک پایانه کارت هوشمند ممکن است به نحوی گسترش یابد که محیط SSCDنمونه بارزی از افزاره ایجاد امضای امن )

ای از تهوان از یهک سهند آمهاده شهده توسهط م لفههرا فراهم آورد. یک امضها را می امضاصاحبمورد نیاز برای رسیدگی به درخواست برای اعطای مجوز به امن 

د از ارائه سهند بهه کهاربر و ایجاد امضا، بع کاربردیبرنامهایجاد امضای در حال اجرا بر روی کامپیوتر شخصیِ متصل به پایانه کارت به دست آورد.  کاربردیبرنامه

 کند.پس از کسب پین اعطای مجوز، تابع ایجاد امضای دیجیتال کارت هوشمند را از طریق پایانه آغاز می

                                                 
42 PIN 
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 محصول حیاتچرخه  -3-3

 آمده است. [7] 43کلید تولید -ی امن امضا افزاره ایجادحفاظتی  پروفایل 4.3.3بخش  در که مشابه تعریفی است محصول حیاتچرخه 

 مسائل امنیتی -4

 ها، کاربران و عوامل تهدیددارایی -4-1

برای توصیف تهدیهدات  "دارایی"دهد. اصطالح احتماالً به آن مقداری می ،محصولکند که مالکِ هایی تعریف میها را به عنوان موجودیتمعیار مشترک، دارایی

کاربردی ایجاد اعتماد با برنامهتولید کلید و ارتباط قابل – ی امنایجاد امضا افزارهحفاظتی  پروفایلشود. دارایی های این استفاده می محصولدر محیط عملیاتی 

 است. 45تولید کلید –جاد امضای امن افزاره ایاصلی مشابه پروفایل حفاظتی  44امضا

 غیرفعالهای ها و موجودیتدارایی -4-1-1

ای است که برای انجام عملیات امضای الکترونیک مورد استفاده است. محرمانگی، یکپارچگی و کنترل انحصاری : کلید خصوصی(SCDداده ایجاد امضا ) .0

 وظ باشد.بایستی محف( SCDداده ایجاد امضا )بر روی استفاده از  امضاصاحب

سنجی امضای الکترونیک مورد است که برای انجام درستی( SCDداده ایجاد امضا ): کلید عمومی پیوند داده شده به (SVD) سنجی امضادرستی داده .2

 هنگام صدورش باید حفظ گردد.( SVD) سنجی امضادرستی دادهگیرد. یکپارچگی استفاده قرار می

                                                 
43 PP SSCD KG 
44 PP SSCD KG TCSCA 

45 PP SSCD KG 
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 امضاصاحبهای آن است که ها و یا بازنماییای از داده: مجموعه(DTBS/Rفرد متعلق به آن )یا بازنمایی منحصربه (DTBSای که باید امضا شود )داده .3

  که توسط امضای الکترونیکی ارائه شده است، بایستی حفظ شود. امضاصاحبجعل بودن پیوند با ها و غیر قابلها را دارد. یکپارچگی آنقصد امضای آن

 های فعال در حال اقدام برای کابراندیتکاربران و موجو -4-1-2

ممکن است به عنوان موجودیت فعال  46شناخته شود. موجودیت فعال کاربر امضاصاحبیا  مدیر سیستمتواند به عنوان که می محصولکاربر: کاربر نهاییِ  .0

 ایفای نقش کند. 51اامضصاحبدر نقش  49امضاو یا به عنوان موجودیت فعال صاحب 48مدیر سیستمدر نقش  47مدیر سیستم

باشد. موجودیت می محصولو یا دیگر کارکردهای اجرایی  محصولسازی ، شخصیمحصول: کاربری است که مسئول انجام مقداردهی اولیه مدیر سیستم .2

 ست.ا مدیر سیستمدر حال ایفای نقشِ  مدیر سیستمآمیز به عنوان برای این کاربر بعد از احراز هویتِ موفقیت مدیر سیستمفعال 

را دارد و از آن از طرف خود یا از طرف شخص حقیقی یا حقوقی یا موجودیتی که نمایندگی آن را بر عهده دارد  محصول: کاربری است که امضاصاحب .3

 کند.فا میرا ای امضاصاحبنقش  امضاصاحبآمیز به عنوان برای این کاربر بعد از احراز هویت موفقیت امضاصاحبکند. موجودیت فعال استفاده می

 عوامل تهدید -4-1-3

داده ایجاد امضا قرار دارند در حال فعالیت است. هدف اصلی مهاجم دستیابی به  محصولهایی که بیرون از مهاجم: انسان یا فرایندی که از طرف آن .0

(SCD ).یا جعل امضای الکترونیک است. مهاجم پتانسیل باالیی برای حمله دارد و از هیچ رازی آگاه نیست 

                                                 
46 S.User 

47 S.Admin 

48 R.Admin 

49 S.Sigy 

51 R.Sigy 
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 تتهدیدا -4-2

 [:7باشد]تولید کلید را دارا می –این پروفایل حفاظتی همه تهدیدات پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن 

(، تهدید حمالت فیزیکی T.SCD_Derive(، تهدید استخراج داده ایجاد امضا )T.SCD_Divulgایجاد امضا ) برداری و انتشار دادهسازی، نسخهتهدید ذخیره

 محصولاستفاده از تابع ایجاد امضای (، تهدید سوءT.SVD_Forgeryسنجی امضا )درستی (، تهدید جعل دادهT.Hack_phys) محصولهای سطوااز طریق 

(T.SigF_Misuseتهدید جعل داده ،)ای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر به( فرد متعلق به آنDTBS/R( )T.DTBS_Forgery تهدید جعل امضای ،)

 (.T.Sig_Forgeryیجیتالی )د

 این پروفایل حفاظتی تهدیدات اضافه دیگری را تعریف نکرده است.

 سازمانی های امنیتمشیخط -4-3

 [:7باشد]تولید کلید می –های امنیت سازمانی موجود در پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن مشیاین پروفایل حفاظتی شامل همه خط

به عنوان افزاره ایجاد امضای امن  محصولمشی (، خطP.QSignمشی امضای الکترونیک واجد شرایط )(، خطP.CSP_QCertشرایط ) مشی گواهی واجدخط

(P.Sigy_SSCDخط ،)( مشی انکارناپذیری امضاP.Sig_Non-Repud.) 

 کند.مشی امنیت سازمانی بیشتری تعریف نمیاین پروفایل حفاظتی خط

 مفروضات -4-4

 [:7باشد]تولید کلید می –شامل همه مفروضات موجود در پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن  ظتیاین پروفایل حفا
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 .(A.SCAاعتماد )امضای قابل ایجادکاربردی (، فرض برنامهA.CGAاعتماد )کاربردی تولید گواهی قابلفرض برنامه

 کند.تعریف نمیمفروضات بیشتری درباره محیط عملیاتی  پروفایل حفاظتی این

 اهداف امنیتی -5

 کلیات -5-1

کند. اهداف امنیتی مقاصد بیان شده را منعکس کرده و با تهدیدهای شناسایی این بخش اهداف امنیتی هدف ارزیابی و محیط آن را شناسایی و معرفی می

 .سازدشده را برآورده میهای امنیت سازمانی تعیینمشیشده مقابله کرده و همچنین مفروضات و خط

 محصولاهداف امنیتی برای  -5-2

 تولید کلید –ارتباط با پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن  -5-2-1

گیرد، این تولید کلید را در بر می –در پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن  محصولاین پروفایل حفاظتی همه اهداف امنیتی تعریف شده برای 

 [:7باشند ]ر میاهداف امنیتی شامل موارد زی

(، OT.SCD/SVD_Gen) سنجی امضا(، هدف امنیتی تولید داده ایجاد امضا / داده درستیOT.Lifecycle_Securityحیات )هدف امنیتی امنیت چرخه

(، OT.SCD_SVD_Correspسنجی امضا )(، هدف امنیتی تناظر بین داده ایجاد امضا و داده درستیOT.SCD_uniqueهدف امنیتی یکتایی داده ایجاد امضا )

(، هدف امنیتی تابع ایجاد OT.Sig_Secure(، هدف امنیتی امنیت رمزنگاری امضای الکترونیک )OT.SCD_Secrecyهدف امنیتی رازمانی داده ایجاد امضا )

( DTBS/Rفرد متعلق به آن )مایی منحصر بهای که باید امضا شود و یا بازن(، هدف امنیتی یکپارچگی دادهOT.Sigy_SigF) قانونیی امضاصاحبامضا تنها برای 
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(، هدف امنیتی آشکارسازی OT.EMSEC_Designهای فیزیکی )تابی(، هدف امنیتی فراهم آوردن امنیت برونOT.DTBS_Integrity_TOE) محصولدرون 

 (.OT.Tamper_Resistanceکاری )(، هدف امنیتی مقاومت در برابر دستOT.Tamper_IDکاری )دست

کند:توصیف می محصولوفایل حفاظتی اهداف امنیتی افزوده زیر را برای این پر
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 توضیحات هدف امنیتی

OT.TOE_TC_VAD_Imp 

اعتماد از محصول برای ورود داده کانال قابل

 سنجی احراز هویتدرستی

 (VADهویهت ) سنجی احرازی را برای محافظت از محرمانگی و یکپارچگی داده درستیاعتمادکانال قابلباید محصول 

بهه کهار گرفتهه  ( به شکلی ارائه دهد که مورد نیاز روش احراز هویهتHID) 50انسانی )کاربری( واسطدریافتی از افزاره 

 باشد.می

محافظهت از داده  -ی هدف امنیتی برای محیط عملیاتی محصول تا حدوداین هدف امنیتی برای  :1 کاربردی نکته

کهه ههدف یدرحالدههد. اصلی را پوشش می یل حفاظتیپروفا( موجود در OE.HID_VADسنجی احراز هویت )درستی

پروفایهل ( موجهود در OE.HID_VADسهنجی احهراز هویهت )محافظهت از داده درستی -امنیتی برای محیط عملیاتی 

 پروفایل حفاظتیتنها نیاز به محیط عملیاتی دارد این  سنجی احراز هویتاصلی برای حفاظت از داده درستی حفاظتی

 واسهط( بهه افهزاره VADسهنجی احهراز هویهت )اعتماد جهت محافظت از داده درستیی یک کانال قابلسازبرای پیاده

( را صادر کهرده و VADسنجی احراز هویت )( داده درستیHIDانسانی ) واسطنیاز دارد: افزاره محصول  و( HIDانسانی )

داده  صهدور یبهرا( HIDانسهانی ) اسهطوافهزاره اعتمهاد از کانهال قابل -یتهی بهرای محهیط عملیهاتی هدف امنمطابق 

، در محصهولکنهد، را برقهرار می اعتمهادقابلیک انتهای کانال  (OE.HID_TC_VAD_Exp) یتاحراز هو سنجییدرست

ورود داده  یاعتمهاد از محصهول بهراکانهال قابل -یتی بهرای محصهول هدف امن، مطابق اعتمادقابلانتهای دیگر کانال 

کنههد. ( را وارد میVADسههنجی احههراز هویههت )داده درستی (OT.TOE_TC_VAD_Imp) یههتاحههراز هو سههنجییدرست

( را از محیط عملیاتی کهه VADسنجی احراز هویت )ی محافظت از داده درستیتا حدود پروفایل حفاظتیبنابراین این 

صهیف شهده ( توOE.HID_VADسنجی احراز هویهت )محافظت از داده درستی -در هدف امنیتی برای محیط عملیاتی 

احهراز  سهنجییورود داده درست یاعتمهاد از محصهول بهراکانال قابل -یتی برای محصول هدف امناست مجدداً طبق 

های کارکردی ضهروری را بهر عههده دهد و تنها قابلیترا به محصول اختصاص می (OT.TOE_TC_VAD_Imp) یتهو

 گذارد.( میHIDانسانی ) واسطافزاره 

                                                 
50 Human Interface Device 
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OT.TOE_TC_DTBS_Imp 

 انال قابل اعتماد از محصول برای ورودک

 ای که باید امضا شودداده

ای که باید امضا شود و ( فراهم آورد تا تغییر دادهSCA) امضا ایجادکاربردی برنامهاعتمادی برای باید کانال قابلمحصول 

 ( را تشخیص دهد.SCA) امضا ایجادکاربردی برنامه( دریافت شده از DTBS/Rفرد متعلق به آن )یا بازنمایی منحصر به

محافظهت از  -ی ههدف امنیتهی بهرای محهیط عملیهاتی محصول تا حدوداین هدف امنیتی برای  :2 کاربردی نکته

کهه یدرحالدههد. اصهلی را پوشهش می پروفایل حفهاظتی( موجود در OE.DTBS_Protectای که باید امضا شود )داده

پروفایهل ( موجود در OE.DTBS_Protectامضا شود )ای که باید محافظت از داده -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی 

پروفایهل ایهن  ( تنهها بهه محهیط عملیهاتی نیهاز داردDTBSای که باید امضا شود )اصلی برای حفاظت از داده حفاظتی

( بهه DTBSای کهه بایهد امضها شهود )سهازی یهک کانهال مهورد اعتمهاد جههت محافظهت از دادهبهرای پیاده حفاظتی

ای که باید امضا شهود ( دادهSCA) کاربردی ایجاد امضابرنامهنیازمند است: محصول  و( SCA) اد امضاکاربردی ایجبرنامه

(DTBSرا صادر کرده و یک انتهای کانال قابل ) کانهال قابهل  -اعتماد را مطابق با هدف امنیتی بهرای محهیط عملیهاتی

( برقهرار OE.SCA_TC_DTBS_Expبایهد امضها شهود )ای کهه ( برای صدور دادهSCAکاربردی ایجاد امضا )اعتماد برنامه

امضا شود  یدکه با یاورود داده یکانال قابل اعتماد از محصول برا -طبق هدف امنیتی برای محصول  محصولکند، می

(OT.TOE_TC_DTBS_Imp)داده ،( ای که باید امضا شودDTBS را در انتهای دیگهر کانهال )؛ کنهدوارد می اعتمهادقابل

محهیط عملیهاتی کهه در را از ( DTBSای که باید امضا شود )داده ی محافظت ازتا حدود پروفایل حفاظتین این بنابرای

( توصیف شده اسهت OE.DTBS_Protectای که باید امضا شود )محافظت از داده -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی 

امضها شهود  یهدکهه با یاورود داده یبهرا کانهال قابهل اعتمهاد از محصهول -مجدداً طبق هدف امنیتی برای محصول 

(OT.TOE_TC_DTBS_Imp) ههای کهارکردی ضهروری را بهر عههده دههد و تنهها قابلیترا به محصهول اختصهاص می

 گذارد.( میSCA) کاربردی ایجاد امضابرنامه

 

 اهداف امنیتی برای محیط عملیاتی -5-3

 ارتباط با پروفایل حفاظتی افزاره ایجاد امضای امن -5-3-1
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گیرد، این تولید کلید را در بر می –در پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن  محصولفایل حفاظتی همه اهداف امنیتی تعریف شده برای این پرو

 [:7باشند ]اهداف امنیتی شامل موارد زیر می

هدف امنیتی (، OE.CGA_Qcertی واجد شرایط )ها(، هدف امنیتی تولید گواهیOE.SVD_Authسنجی امضا )سنجی داده درستیهدف امنیتی اصالت

های درنظر گرفته هدف امنیتی ارسال داده(، OE.SSCD_prov_Serviceافزاره ایجاد امضای امن موثق ارائه شده توسط خدمات تدارک افزاره ایجاد امضای امن )

 (.OE.Signatory) امضاصاحبلتزام امنیتی ( و هدف امنیتی اOE.DTBS_Intendتولید امضا ) کاربردیبرنامهشده برای امضا توسط 

هدف جایگزین ( را OE.HID_TC_VAD_Expسنجی احراز هویت )انسانی برای صدور داده درستی واسطاعتماد افزاره کانال قابلاین پروفایل حفاظتی 

ای که باید امضا شود را به تولید امضا برای صدور داده یکاربردبرنامهاعتماد کانال قابل ( وOE.HID_VADسنجی احرازهویت )محافظت از داده درستیامنیتی 

در پروفایل اصلی ( OE.DTBS_Protectایجاد امضا ) کاربردیبرنامههای در نظر گرفته شده برای امضا توسط شکل زیر جایگزین هدف امنیتی محافظت از داده

 در ادامه این دو هدف امنیتی تشریح خواهند شد. است.کرده

 توضیحات محیط عملیاتی هدف امنیتی
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OE.HID_TC_VAD_Exp 
انسانی برای  واسطاعتماد افزاره کانال قابل

 سنجی احراز هویتصدور داده درستی

از محرمانگی  (HIDانسانی ) واسطافزاره کند. کاربر فراهم می برای احراز هویت انسانی واسط (HIDانسانی ) واسطافزاره 

بکار رفته کهه شهامل صهدور بهه  یاز برای روش احراز هویتنمورد ( VADازهویت )سنجی احرداده درستی و یکپارچگی

 کند.است، اطمینان حاصل می اعتمادقابلمحصول به وسیله یک کانال 

محافظهت از داده  –ی هدف امنیتی برای محیط عملیاتی محصول تا حدوداین هدف امنیتی برای  :3 کاربردی نکته

کهه ههدف یدرحالدههد. اصلی را پوشهش می روفایل حفاظتیپموجود در ( OE.HID_VADسنجی احرازهویت )درستی

پروفایهل موجهود در ( OE.HID_VADسهنجی احرازهویهت )محافظهت از داده درستی –امنیتی برای محهیط عملیهاتی 

پروفایهل ایهن  تنها نیاز به محیط عملیاتی دارد( VADسنجی احراز هویت )داده درستیاصلی برای حفاظت از  حفاظتی

 واسطافزاره به ( VADسنجی احراز هویت )داده درستیاعتماد برای حفاظت از سازی یک کانال قابلپیادهبرای  حفاظتی

( را صهادر VADسهنجی احهراز هویهت )داده درستی (HIDانسانی ) واسطافزاره نیازمند است: محصول  و (HIDانسانی )

صهدور داده  یبهرا یانسهان واسهطاعتماد افزاره بلکانال قا یتیهدف امنرا بر اساس  اعتمادقابلکانال کرده و یک سوی 

سهنجی احهراز هویهت داده درسهتی، محصهولکنهد و ( برقرار میOE.HID_TC_VAD_Exp) یتاحراز هو سنجییدرست

(VAD ) اعتماد محصول برای ورود داده کانال قابل –مطابق با هدف امنیتی محصول  اعتمادقابلرا در طرف دیگر کانال

ی تها حهدود پروفایهل حفهاظتیبنهابراین ایهن ؛ کنهد( وارد میOT.TOE_TC_VAD_Impاز هویهت )سنجی احردرستی

 –محیط عملیاتی که در هدف امنیتی برای محیط عملیهاتی را از ( VADسنجی احراز هویت )داده درستی محافظت از

 –منیتی محصهول توصیف شده است مجدداً طبق هدف ا( OE.HID_VADسنجی احرازهویت )محافظت از داده درستی

( را بهه محصهول OT.TOE_TC_VAD_Impسهنجی احهراز هویهت )اعتماد محصهول بهرای ورود داده درستیکانال قابل

 گذارد.می (HIDانسانی ) واسطافزاره های کارکردی ضروری را بر عهده دهد و تنها قابلیتاختصاص می
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OE.SCA_TC_DTBS_Exp 
د امضا کاربردی ایجااعتماد برنامهکانال قابل

 ضا شودای که باید امبرای صدور داده

ای که بایهد امضها برای حفاظت از یکپارچگی دادهمحصول یاز موردن اعتمادقابل( کانال SCA) کاربردی ایجاد امضابرنامه

لق فرد متعای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر بهکند که دادهآورد و اطمینان حاصل می( فراهم میDTBSشود )

محصهول ( و SCA) کاربردی ایجهاد امضهابرنامهای در گذر بین تواند به شکل تشخیص داده نشده( نمیDTBS/Rبه آن )

 تغییر کند.

ای ی هدف امنیتی برای محیط عملیاتی محافظهت از دادهمحصول تا حدوداین هدف امنیتی برای  :4 کاربردی نکته

که هدف امنیتی یدرحالدهد. اصلی را پوشش می پروفایل حفاظتی( موجود در OE.DTBS_Protectکه باید امضا شود )

اصهلی  پروفایل حفهاظتی( موجود در OE.DTBS_Protectای که باید امضا شود )برای محیط عملیاتی محافظت از داده

بهرای  پروفایهل حفهاظتیایهن  ( تنها نیهاز بهه محهیط عملیهاتی داردDTBSای که باید امضا شود )برای حفاظت از داده

 کاربردی ایجهاد امضهابرنامهه( بهه DTBSای که باید امضا شهود )اعتماد برای حفاظت از دادهک کانال قابلسازی یپیاده

(SCA )کاربردی ایجاد امضابرنامهنیازمند است: محصول  و (SCAداده )( ای که باید امضا شودDTBS را صهادر کهرده و )

کاربردی ایجهاد اعتمهاد برنامههکانال قابل –ط عملیاتی را بر اساس هدف امنیتی برای محی اعتمادقابلیک سوی کانال 

ای که باید امضا ، دادهمحصولکند و ( برقرار میOE.SCA_TC_DTBS_Expای که باید امضا شود )امضا برای صدور داده

د کانهال قابهل اعتمهاد بهرای ورو –مطابق هدف امنیتی برای محصول  اعتمادقابل( را در طرف دیگر کانال DTBSشود )

ی تها حهدود پروفایهل حفهاظتیبنهابراین ایهن ؛ کند( را وارد میOT.TOE_TC_DTBS_Impای که باید امضا شود )داده

 –( را از محیط عملیهاتی کهه در ههدف امنیتهی بهرای محهیط عملیهاتی DTBSای که باید امضا شود )محافظت از داده

 –ف شده است مجدداً طبق هدف امنیتی محصهول توصی( OE.DTBS_Protectای که باید امضا شود )محافظت از داده

( را به محصهول اختصهاص OT.TOE_TC_DTBS_Impای که باید امضا شود )اعتماد محصول برای ورود دادهکانال قابل

 گذارد.( میSCA) کاربردی ایجاد امضابرنامههای کارکردی ضروری را بر عهده دهد و تنها قابلیتمی
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 منطق اهداف امنیتی -5-4

 ایش معکوس اهداف امنیتیپیم -5-4-1

های امنیت سازمانی و مفروضات مشیو اهداف امنیتی برای محیط عملیاتی تهدیدات، خط محصولدهد که چگونه اهداف امنیتی برای جدول زیر نشان می

در پروفایل  محصولتی را که برای های امنیت سازمانی و مفروضامشیهمان تهدیدات، خط حفاظتی دهد. توجه داشته باشید که این پروفایلرا پوشش می

 :کندبا دو استانای زیر توصیف می تولید کلید وجود دارد –اصلی افزاره ایجاد امضای امن  حفاظتی

به در این پروفایل  رااصلی  حفاظتی پروفایلموجود در ( OE.HID_VADسنجی احرازهویت )محافظت از داده درستی –هدف امنیتی برای محیط عملیاتی 

سنجی احراز هویت انسانی برای صدور داده درستی واسطاعتماد افزاره هدف امنیتی برای محیط عملیاتی کانال قابلامنیتی ف دو هد

(OE.HID_TC_VAD_Exp)  یتاحراز هو سنجییورود داده درست یبرا محصولاعتماد از کانال قابل محصولبرای  یتیهدف امنو 

(OT.TOE_TC_VAD_Imp)  ،اصلی هدف امنیتی برای محیط  پروفایل حفاظتیکه در )از اهداف امنیتی برای محیط  قسمتی عبارت دیگرهبتقسیم شده است

برآورده  محصولتوسط خود طبق معیار مشترک اجازه داده شده که ( شود( نامیده میOE.HID_VADسنجی احرازهویت )محافظت از داده درستی –عملیاتی 

 .شود

پروفایل در این اصلی  پروفایل حفاظتی( موجود در OE.DTBS_Protectای که باید امضا شود )محافظت از داده -ی هدف امنیتی برای محیط عملیات

هدف امنیتی و  (OE.SCA_TC_DTBS_Expضا شود )ای که باید امصدور داده کاربردی ایجاد امضا برایاعتماد برنامهکانال قابل به دو هدف امنیتی حفاظتی

از هدف امنیتی  بارت دیگر قسمتیعبهتقسیم شده است، ( OT.TOE_TC_DTBS_Imp) ای که باید امضا شودداده برای ورود محصولکانال قابل اعتماد از 
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( طبق معیار مشترک اصلی پروفایل حفاظتیاز ( OE.DTBS_Protect)ای که باید امضا شود محافظت از داده -)هدف امنیتی برای محیط عملیاتی برای محیط 

 برآورده شود. محصولاجازه داده شده که توسط خود 

 

 امنیتی به اهداف امنیتی سئلهنگاشت تعریف م - 1جدول 
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T.SCD_Divulg     *                

T.SCD_Derive  *    *               

T.Hack_Phys     *    * * *          

T.SVD_Forgery    *           *      

T.SigF_Misuse *      * *    * *    * * * * 

T.DTBS_Forgery        *     *    *   * 

T.Sig_Forgery   *   *        *       

P.CSP_QCert *   *          *       

P.QSign      * *       *   *    

P.Sigy_SSCD * * *  * * * * *  *     *     

P.Sig_NonRepud *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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A.CGA              * *      
A.SCA                 *    

 کفایت اهداف امنیتی -5-4-2

 مقابله با تهدیدات با اهداف امنیتی -5-4-2-1

برداری و انتشار داده ایجاد امضا سازی، نسخه(، تهدید ذخیرهT.Hack_Physهای فیزیکی )پذیریبرداری از آسیبموجود برای تهدید بهره منطق

(T.SCD_Divulg( تهدید استخراج داده ایجاد امضا ،)T.SCD_Derive( تهدید جعل امضای الکترونیکی ،)T.Sig_Forgery،)  سنجییجعل داده درستتهدید 

سوءاستفاده از تابع ایجاد تولید کلید است. دو تهدید  –اصلی افزاره ایجاد امضای امن  پروفایل حفاظتیهمان منطق موجود در ، (T.SVD_Forgeryامضا )

 شود:زیر توجیه میبه شکل ( T.DTBS_Forgeryفرد متعلق به آن )ای که باید امضا شود یا بازنمایی منحصربه( و جعل دادهT.SigF_Misuse) محصولامضای 

 توضیحات تهدیدات اهداف امنیتی 
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T.SigF_Misuse 
تهدید سوءاستفاده از تابع 

 ایجاد امضای محصول

توسهط دیگهران بهه جهای ( SDO) 52غیرفعهال داده امضاشهده یهتموجوداین تهدید، سوءاستفاده از تابع ایجاد امضای محصول را برای ایجهاد 

در کهه  دههدامضها تصهمیم بهه امضهایش را نداشهته مهورد توجهه قهرار میای که صاحبل بر روی دادهامضا برای ایجاد امضای دیجیتاصاحب

، نیاز است. هدف امنیتی برای محصهول C، بند 0، پاراگراف 3[، پیوست 0] چارچوب عمومی برای امضای الکترونیک پارلمان اروپادستورالعمل 

سازی و کاربری عملیاتی ها در طول مقداردهی اولیه، شخصیول برای تشخیص نقصبه محص (OT.Lifecycle_Securityحیات )امنیت چرخه -

هدف امنیتی تابع ایجاد امضا تنها برای امضا قصد تخریب آن را دارد. ( است که صاحبSCDاده ایجاد امضایی )دنیاز دارد که شامل تخریب امن 

دههد. ارائهه میقهانونی امضهای حصول تابع ایجاد امضا را تنها برای صاحبکند که ماطمینان حاصل می( OT.Sigy_SigFامضای قانونی )صاحب

( OE.DTBS_Intendهای درنظر گرفته شده برای امضا توسط برنامهه کهاربردی تولیهد امضها )ارسال داده -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی 

( را DTBS/Rفرد متعلق به آن )د امضا شود و یا بازنمایی منحصر بهای که بای(، دادهSCAکاربردی ایجاد امضا )کند که برنامهاطمینان حاصل می

 یکانال قابل اعتماد از محصول برا -یتی برای محصول هدف امنترکیب فرستد. ها را دارد، میامضا قصد امضای آنای که صاحبتنها برای داده

امضها  یجادا یکاربرداعتماد برنامهکانال قابلای محیط عملیاتی بر یتیهدف امنو  (OT.TOE_TC_DTBS_Impامضا شود ) یدکه با یاورود داده

ای که باید امضا شود در طول های تشخیص داده نشده در دادهبا دستکاری (OE.SCA_TC_DTBS_Expامضا شود ) یدکه با یاصدور داده یبرا

ای کهه بایهد امضها شهود و یها یکپهارچگی داده -برای محصول کند. هدف امنیتی کاربردی ایجاد امضا به محصول مقابله میانتقال آن از برنامه

ای که باید امضا شود و یا بازنمهایی از تغییر داده( OT.DTBS_Integrity_TOE( درون محصول )DTBS/Rفرد متعلق به آن )بازنمایی منحصر به

انسهانی را بهرای  واسهط( SCAردی ایجهاد امضها )کاربکنهد. اگهر برنامهه( در درون محصول محافظت میDTBS/Rفرد متعلق به آن )منحصر به

احهراز  سهنجییصهدور داده درست یبهرا یانسان واسطاعتماد افزاره کانال قابل یتی برای محیط عملیاتیهدف امناحرازهویت کاربر فراهم کند، 

( نیهاز VADسنجی احرازهویت )تیانسانی برای محافظت از محرمانگی و یکپارچگی داده درس واسطبه افزاره  (OE.HID_TC_VAD_Exp) یتهو

انسهانی و  واسطاعتماد بین افزاره انسانی و محصول با یک کانال قابل واسطدارد که مورد نیاز روش احرازهویت به کار گرفته شده است. افزاره 

 یهتاحهراز هو سهنجییصهدور داده درست یبهرا یانسهان واسهطاعتمهاد افهزاره کانهال قابل یتی برای محیط عملیاتیهدف امنمحصول مطابق 

(OE.HID_TC_VAD_Exp)  یههتاحههراز هو سههنجییورود داده درست یاعتمههاد از محصههول بههراکانههال قابلبههرای محصههول  یتههیهههدف امنو 

(OT.TOE_TC_VAD_Imp) التهزام امنیتهی  -سنجی احراز هویت محافظت خواهند کرد. هدف امنیتی بهرای محهیط عملیهاتی از داده درستی

( ذخیهره شهده در افهزاره ایجهاد SCDامضا بررسی کند که داده ایجهاد امضها )کند که صاحب( اطمینان حاصل میOE.Signatoryامضا )صاحب

شود در حالت غیهر عملیهاتی قهرار دارد، یعنهی ( دریافت میSSCD( هنگامی که از خدمات تدارک افزاره ایجاد امضای امن )SSCDامضای امن )

امضا استفاده شده باشد. ایهن ههدف امنیتهی ( توسط صاحبSSCDز کنترل انحصاری افزاره ایجاد امضای امن )تواند قبل اداده ایجاد امضا نمی

 کند.سنجی احراز هویت خود محافظت میامضا از محرمانگی داده درستیکند که صاحبهمچنین این اطمینان را حاصل می
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 امضا یجادکاربردی ابرنامهبا  و ارتباطات مورد اعتماد یدکل یددستگاه با امکان تول یبرا یالحاق: 5قسمت  -امن یامضا یجادا افزاره یحفاظت یلپروفا 55  |33
 

T.DTBS_Forgery 
ای که باید تهدید جعل داده

نمایی امضا شود یا باز

 فرد متعلق به آنمنحصربه

ای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر به فرد متعلق به آن است کهه بهه عنهوان هاین تهدید، تهدید برخاسته از تغییرات ایجاد شده در داد

ای که بایهد رد متعلق به آن با دادهای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر به فهمحصول فرستاده شده و دادورودی برای تابع ایجاد امضای 

کانهال قابهل  -یتی برای محصهول هدف امنامضا قصد امضای آن را داشته است مطابقت ندارد. این تهدید با اهداف امنیتی صاحب امضا شود و

اعتمهاد کانهال قابل بهرای محهیط عملیهاتی یتهیهدف امن (OT.TOE_TC_DTBS_Impامضا شود ) یدکه با یاورود داده یاعتماد از محصول برا

گیهرد، کهه اطمینهان حاصهل مورد توجه قرار می (OE.SCA_TC_DTBS_Expامضا شود ) یدکه با یاصدور داده یامضا برا یجادا یکاربردبرنامه

شهده و در انتقهال اعتمادی فرستاده ( از طریق کانال قابلDTBS/Rفرد متعلق به آن )ای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر بهدادهکند می

شکل غیر قابل تشخیصی تغییر کند. محصول به صورت درونی با ایهن تهدیهد بهه تواند بهو محصول نمی( SCAکاربردی ایجاد امضا )برنامهبین 

محصهول  ( درونDTBS/Rفرد متعلق به آن )ای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر بهیکپارچگی داده -هدف امنیتی برای محصول وسیله 

(OT.DTBS_Integrity_TOEروبرو می )ای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر بهشود که از یکپارچگی داده( فرد متعلق به آنDTBS/R )

ای کهه بایهد امضها شهود یها بازنمهایی جعهل دادهکند. همچنین محیط فناوری اطالعهاتی محصهول تهدیهد درون محصول اطمینان حاصل می

های درنظر گرفتهه شهده بهرای ارسال داده -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی ( را به وسیله T.DTBS_Forgeryمتعلق به آن ) فردمنحصربه

کاربردی ایجهاد کند که برنامهدهد که اطمینان حاصل می( مورد رسیدگی قرار میOE.DTBS_Intendامضا توسط برنامه کاربردی تولید امضا )

 عنوانکند کهه بههای تولید می( را از دادهDTBS/Rفرد متعلق به آن )ای که باید امضا شود و یا بازنمایی منحصر بهدادهاعتماد ( قابلSCAامضا )

 است.امضا قصد امضای آن را به شکل مناسبی برای امضا توسط محصول داشتهو صاحب( ارائه شده است DTBSای که باید امضا شود )داده
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 یتی سازمانی با اهداف امنیتیهای امنمشیاجرای خط -5-4-2-2

 یخدمات صدور گواه کنندهینتوسط تام یطواجد شرا هاییگواه یدتول یمشخط، (P.QSign) یطواجد شرا یکیالکترون یامضا مشیخطمنطق موجود برای 

(P.CSP_QCert)  یامضا یجادبه عنوان افزاره ا محصول یمشخطو ( امنP.Sigy_SSCD)  اصلی افزاره ایجاد امضای  ایل حفاظتیپروفهمان منطق موجود در

 شود:به شکل زیر توجیه می( P.Sig_Non-Repudامضا ) یریانکارناپذ یمشخط تنهاتولید کلید است.  –امن 
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 توضیحات های امنیتیمشیخط
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P.Sig_Non-Repud 
 مشی انکارناپذیری امضاخط

( موجود در گواهی SVDسنجی امضا )دارد، هر چند امضای الکترونیکی توسط داده درستی سروکارامضا صاحبامضا شده توسط  مشی با انکار دادهاین خط

اش، مشی با ترکیبی از اهداف امنیتهی بهرای محصهول و محهیط عملیهاتیای موفق مورد تایید قرار گرفته باشد. این خطگونهمعتبر در زمان ایجاد امضا، به

پذیری برای امضای دیجیتالی تولید شده توسط محصول اطمینهان حاصهل و مسئولیتامضا صاحبنحصاری های کنترل اسازی شده است که از جنبهپیاده

افههزاره ایجههاد امضههای امههن موثههق ارائههه شههده توسههط خههدمات تههدارک افههزاره ایجههاد امضههای امههن  -هههدف امنیتههی بههرای محههیط عملیههاتی کنههد. می

(OE.SSCD_prov_Service )مقهداردهی اولیهه و امضها صاحبای موثق از محصول استفاده کند، که بهرای از نسخهامضا صاحبدهد که این اطمینان را می

کند که گواهی اجازه ( اطمینان حاصل میOE.CGA_Qcertهای واجد شرایط )تولید گواهی -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی سازی شده است. شخصی

سهنجی داده اصالت -امضها را بدههد. ههدف امنیتهی بهرای محهیط عملیهاتی صاحب( SVD) سنجی امضهاداده درستیامضا و سپس پیوند شناسایی صاحب

( نیازمند محیطی هستند OE.CGA_Qcertهای واجد شرایط )تولید گواهی -( و هدف امنیتی برای محیط عملیاتی OE.SVD_Authسنجی امضا )درستی

امضها اطمینهان حاصهل کننهد. شده تحت کنترل انحصاری صاحبمحصول و استفادهصادر شده توسط ( SVDسنجی امضا )داده درستیسنجی تا از اصالت

سهنجی داده درستیکند که ( تضمین میOT.SCD_SVD_Correspسنجی امضا )تناظر بین داده ایجاد امضا و داده درستی -هدف امنیتی برای محصول 

یکتهایی داده  -ده در محصول تناظر داشته باشد. هدف امنیتهی بهرای محصهول شذخیره( SCDاده ایجاد امضا )با د( صادر شده توسط محصول SVDامضا )

 امضا عمالً فقط یکبار اتفاق بیفتد.صاحب( SCDاده ایجاد امضا )دآورد که این امکان را فراهم می (OT.SCD_Uniqueایجاد امضا )

کند که امضا بررسی میکند که صاحباین موضوع اطمینان حاصل می از (OE.Signatoryامضا )التزام امنیتی صاحب -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی 

دریافهت شهده اسهت در ( SSCDافزاره ایجاد امضای امهن )که از خدمات تدارک ( SSCDافزاره ایجاد امضای امن )شده در ذخیره( SCDاده ایجاد امضا )آیا د

افهزاره ایجهاد امضهای امهن امضا کنتهرل انحصهاری بهر روی واند قبل از آن که صاحبتنمی( SCDاده ایجاد امضا )حالت غیر عملیاتی است یا خیر )یعنی د

(SSCD ) تابع ایجاد امضا تنها برای صاحب -داشته باشد، مورد استفاده قرار بگیرد(. هدف امنیتی برای محصول( امضای قانونیOT.Sigy_SigF این امکان )

التهزام امنیتهی  -ههدف امنیتهی بهرای محهیط عملیهاتی ه از محصول برای ایجاد امضا را داشهته باشهد. امضا امکان استفادکند که تنها صاحبرا فراهم می

کنهد. سنجی احراز هویت خود محافظت میامضا از محرمانگی داده درستیکند که صاحباز این موضوع اطمینان حاصل می (OE.Signatoryامضا )صاحب

اعتمهاد کانال قابل یتی برای محیط عملیاتیهدف امنمطابق محصول انسانی و  واسطول انتقال بین افزاره در ط سنجی احراز هویتداده درستیمحرمانگی 

 یاعتماد از محصول براکانال قابلبرای محصول  یتیهدف امنو  (OE.HID_TC_VAD_Exp) یتاحراز هو سنجییصدور داده درست یبرا یانسان واسطافزاره 

های درنظر گرفتهه ارسال داده -هدف امنیتی برای محیط عملیاتی محافظت شده است.  (OT.TOE_TC_VAD_Imp) تیاحراز هو سنجییورود داده درست

ای که باید امضا شود و یها بازنمهایی یکپارچگی داده -، هدف امنیتی برای محصول (OE.DTBS_Intendشده برای امضا توسط برنامه کاربردی تولید امضا )

 یکاربرداعتماد برنامهکانال قابلبرای محیط عملیاتی  یتیهدف امن(، OT.DTBS_Integrity_TOE( درون محصول )DTBS/R)فرد متعلق به آن منحصر به

ورود  یکانال قابهل اعتمهاد از محصهول بهرا -یتی برای محصول هدف امنو  (OE.SCA_TC_DTBS_Expامضا شود ) یدکه با یاصدور داده یامضا برا یجادا

ای که باید امضا شهود و کنند که محصول امضاهای دیجیتالی را فقط برای دادهاطمینان حاصل می (OT.TOE_TC_DTBS_Impا شود )امض یدکه با یاداده

را داشته است. ( DTBSای که باید امضا شود )دادهامضا تصمیم به امضا به عنوان کند که صاحب( تولید میDTBS/Rفرد متعلق به آن )یا بازنمایی منحصر به
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 مفروضات و کفایت اهداف امنیتی -5-4-2-3

همان منطق موجود  و (A.CGAکاربردی تولید گواهی قابل اعتماد)( و برنامهA.SCAکاربردی ایجاد امضای قابل اعتماد )برنامهمفروضات  منطق موجود برای

 تولید کلید است. –اصلی افزاره ایجاد امضای امن  پروفایل حفاظتیدر 

 یالزامات کارکرد امنیت -6

 قراردادها -6-1

، و تکرار. هر یک از این عملیات در این اختصاص، انتخاب، 53پاالیش :ازجمله آوردرا فراهم میکارکردی وی الزامات مشترک امکان اجرای چندین عملیات ر معیار

بهرای یهک  حفاظتی برداری از پروفایلامکان نمونه منظوربهشوند اجرا نمی حفاظتی عملیاتی که در این پروفایلقرار گرفته است.  مورداستفاده حفاظتی پروفایل

 اند.( شناسایی شدهSTیتی )هدف امن

( بها واهه 0قرار گرفته است. پاالیش الزامات امنیتهی )مورداستفاده های بیشتر یک الزام برای افزودن جزئیات به یک الزام و در نتیجه محدودیت پاالیشعملیات 

 پررن گعنوان نوشهته ( در مهتن بهه2هسهتند، یها ) ینگ پررو یها تغییهر یافتهه نوشهته  شدهاضافهنشان داده شده است و واهگان  پررنگبه شکل  "پاالیش"

ای کلماتی که حذف شهده اسهت را ، پیوست جداگانهشدهحذف معیار مشترکو با زیرنویسی مشخص شده است. در مواردی که کلمات از یک الزام  شدهگنجانده

 دهد.نشان می

گیرد. انتخابی که در ایهن قرار می مورداستفادهدر شرح الزامات  معیار مشترکتوسط  شدهارائههای برای انتخاب یک یا تعداد بیشتری از گزینه انتخابعملیات 

نشان داده شده و متن اصلی از م لفه در زیرنویس داده شده است. انتخابی که توسهط نویسهنده  دارزیرخطاستاندارد اروپایی صورت گرفته است به شکل نوشته 

 شود.نشان داده می حروف مورباین است یک انتخاب انجام شده، ]انتخاب:[، و با  دهندهنشانشود که ا نشانی ظاهر میارائه شده است در براکتی ب هدف امنیتی

                                                 
53 Refinement 
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است. اختصاصی که در این استاندارد اروپایی  مورداستفادهعبور برای اختصاص مقادیر مشخص به پارامترهای نامشخص مانند طول یک کلمه اختصاصعملیات 

 شدهارائهصورت زیرنویس داده شده است. اختصاصی که توسط نویسنده هدف امنیتی نشان داده شده و متن اصلیِ م لفه به دارزیرخطل نوشته یجادشده به شکا

 نشان داده شده است. حروف مورباین است یک اختصاص انجام شده، ]اختصاص:[، و با  دهندهنشانشود که در براکتی با نشانی ظاهر می

، و نشانگر تکرار بعهد از "/"گیرد که یک م لفه با عملیات گوناگونی تکرار شده است. تکرار با نشان دادن یک عالمت قرار می مورداستفادهموقعی  تکرارعملیات 

 شناسه م لفه مشخص شده است.

تولیهد کلیهد توضهیح  –ی اصلی افزاره ایجاد امضای امن زیر نیاز دارد که برخی از این الزامات در پروفایل حفاطت الزامات کارکرد امنیتیبه  حفاظتی این پروفایل

 [:2شوند ]داده شده است و تنها موارد اضافی در اینجا توضیح داده می

 یامنیت الزامات کارکرد 2جدول 

شماره 

 الزام
 تطابق الزام با استاندارد نام الزام

 FIA_UAU.1.1 1یت احراز هو یبندزمان  0

 FIA_UAU.1.2 2یت احراز هو یبندزمان  2

 FDP_UIT.1.1/DTBS 1 ای که باید امضا شود/ داده تبادل داده یکپارچگی  3

 FDP_UIT.1.2/DTBS 2 ای که باید امضا شود/ داده تبادل داده یکپارچگی  4

 FTP_ITC.1.1/VAD 1سنجی امضا رستیانسانی / داده د واسط افزاره اعتمادکانال قابل -یتی اعتماد درون توابع هدف امنکانال قابل  5

 FTP_ITC.1.2/VAD 2سنجی امضا انسانی / داده درستی واسط افزاره اعتمادکانال قابل -یتی اعتماد درون توابع هدف امنکانال قابل  6

 FTP_ITC.1.3/VAD 3ضا سنجی امواسط انسانی / داده درستی افزاره اعتمادکانال قابل -یتی اعتماد درون توابع هدف امنکانال قابل  7

 FTP_ITC.1.1/DTBS 1ای که باید امضا شود کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد کانال درونی قابل  8

 FTP_ITC.1.2/DTBS 2ای که باید امضا شود کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد کانال درونی قابل  9

 FTP_ITC.1.3/DTBS 3ای که باید امضا شود کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد کانال درونی قابل  01



 امضا یجادکاربردی ابرنامهبا  و ارتباطات مورد اعتماد یدکل یددستگاه با امکان تول یبرا یالحاق: 5قسمت  -امن یامضا یجادا افزاره یحفاظت یلپروفا 55  |39
 

 کالس شناسایی و احرازهویت -6-2

                                                 

 [واسطه آن است توابع هدف امنیتیاقداماتی که  ازفهرستی : اختصاص]54 

 نام الزام شماره الزام

 1یت احراز هو یبندزمان  1

 ندارد یگرم لفه د یچهوراثت از 

 بندی شناساییوابستگی: زمان

 بندی احراز هویت را به شکل زیر افزوده است:ایل حفاظتی عملیات زمانپروف این

 باید اجازه موارد زیر را بدهد: توابع هدف امنیتی

 توابع هدف امنیتی،آزمون یی منطبق با الزام کارکرد امنیتی خودآزما (0)

 دی شناسایی،بنیاز الزام کارکرد امنیتی زمانموردن توابع هدف امنیتیشناسایی کاربر با استفاده از  (2)

توابع هدف اعتماد یاز الزام کارکرد امنیتی کانال درونی قابلموردن توابع هدف امنیتیبا استفاده از  محصولانسانی و  واسطاعتماد بین افزاره برقراری یک کانال قابل (3)

 انسانی، واسطنیتی / کانال قابل اعتماد افزاره ام

 54[واسطه آن است ع هدف امنیتیتوابای که فهرستی از اقدامات اضافه اختصاص:] (4)

 شود.قبل از اینکه کاربر احراز هویت شود در سمت کاربر انجام می

 2یت احراز هو یبندزمان  2

 آمیزر موفقیهتطوبهه هر کاربری ی که توابع هدف امنیتی واسطه آنند را در سمت کاربر بدهد،اقدام گونههراجازه قبل از اینکه باید مستلزم آن باشد که  توابع هدف امنیتی

 شناسایی شود.
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 های کاربرکالس حفاظت از داده -6-3

                                                 
55 FDP_ACC.1 

56 FDP_IFC.1 

57 FTP_ITC.1 

58 FTP_TRP.1 

توابع  ای کهاضافهاقدامات  فهرستبندی احراز هویت را انجام دهد. الزام کارکرد امنیتی زمان 0در عنصر  رفتهازدستنویسنده هدف امنیتی باید عملیات  :5 کاربردی نکته

بنهدی احهراز هویهت زمان 0( در عنصهر 3اظتی عملیهات شهماره )این پروفایل حفه(. "چیزهیچ" ، اختصاصماالعنوانبهممکن است خالی باشد ) واسطه آنندهدف امنیتی 

 دهد.انسانی انجام می واسطاعتماد به افزاره پروفایل حفاظتی اصلی را با افزودن امکان برقراری یک کانال قابل

 نام الزام شماره الزام

 1 ودای که باید امضا ش/ داده تبادل داده یکپارچگی  3

 ندارد یگرم لفه د یچهوراثت از 

 ، یا55کنترل دسترسی زیرمجموعهوابستگی: ]

 [56کنترل جریان اطالعات زیرمجموعه

 ، یا57منیتیوابع هدف اتدرون  اعتمادقابلکانال ]

 [58اعتمادقابلمسیر 
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 مسیرهای مورد اعتمادیا ها و کانال -6-4

                                                 
 [های( کارکرد امنیتی کنترل جریان اطالعاتمشی)تی کنترل دسترسی و یا خطهای( کارکرد امنیمشی)خط]اختصاص:  59
 [انتقال، دریافت]انتخاب:  61

 [، حذف، درج، بازپخشتغییر]انتخاب:  60

 [، بازپخشدرج، حذف، تغییر]انتخاب:  62

 [IT، دیگر محصوالت قابل اعتماد توابع هدف امنیتیانتخاب: ]63 

 .اعمال کنند 60درجو  تغییرخطاهای شده از روش محافظتداده کاربر به  61دریافترا برای  59مشی کارکرد امنیتی ایجاد امضاخط باید توابع هدف امنیتی

 2 ای که باید امضا شود/ داده تبادل داده یکپارچگی  4

 در آن رخ داده است. 62یو درج تغییرباید قادر به تشخیص اعالم دریافت داده کاربر باشد که چه  توابع هدف امنیتی

 م الزامنا شماره الزام

 1سنجی امضا انسانی / داده درستی واسط افزاره اعتمادکانال قابل -یتی اعتماد درون توابع هدف امنکانال قابل  5

 .وراثت از هیچ م لفه دیگر ندارد

 وابستگی: ندارد

های ارتباطی منطقی از دیگر کانال طوربهفراهم آورد که  واسط انسانیافزاره اعتماد بین خود و دیگر محصوالت فناوری اطالعاتی قابل باید کانال ارتباطی هدف امنیتی توابع

 ای از نقاط انتهایی خود و حفاظت از داده کانال در برابر تغییر و یا افشاء ارائه دهد.شدهمجزا است و شناسایی تضمین

 2سنجی امضا / داده درستی انسانی واسط افزاره اعتمادکانال قابل -یتی اعتماد درون توابع هدف امنکانال قابل  6

 اعتماد را بدهد.های قابلاجازه آغاز ارتباط از طریق کانال 63اعتماد از راه دورقابل فناوری اطالعاتیدیگر محصوالت به باید  هدف امنیتی توابع
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 [مورد نیاز که برای یک کانال قابل اعتماد اختصاص: فهرستی از کارکردهای]64 

 [IT، دیگر محصوالت قابل اعتماد توابع هدف امنیتیانتخاب: ]65 

 3سنجی امضا واسط انسانی / داده درستی افزاره اعتمادکانال قابل -یتی اعتماد درون توابع هدف امنکانال قابل  7

 :موارد زیر باشد اعتماد برایقابلهای از طریق کانال ارتباط آغازکنندهباید  افزاره واسط انسانی و یا هدف امنیتی توابع

 ،زمانبندی احراز هویتامنیتی الزامات کارکرد  ها با هویت ضامن مطابق بااحراز هویت داده (1)

 .64[اعتمادک کانال قابلیاز دیگر برای یموردنفهرستی از توابع : اختصاص] (2)

برای پشتیبانی از یک  سنجی امضا/ داده درستیانسانی واسط  افزاره اعتمادکانال قابل -یتی امنتوابع هدف اعتماد کانال درونی قابلالزام کارکرد امنیتی  :6 کاربردی نکته

بایسهتی عملیهات  ههدف امنیتهینیهاز دارد. نویسهنده  ابع هدف امنیتهیتوسنجی امضا، به اعتماد برقرار شده توسط افزاره واسط انسانی جهت ارسال داده درستیکانال قابل

را انجهام دههد.  سهنجی امضها/ داده درستیانسانی واسط  افزاره اعتمادکانال قابل -یتی امنتوابع هدف اعتماد کانال درونی قابلالزام کارکرد امنیتی  3در عنصر  رفتهازدست

 -یتی امنتوابع هدف اعتماد کانال درونی قابلالزام کارکرد امنیتی  3اعتماد را برای دیگر توابع اجرا نکنند، عملیات در عنصر ل قابلاستفاده از کانا توابع هدف امنیتیچنانچه 

کار ای احراز هویهت بهههبسته به روش سنجی احراز هویتداده درستیتوجه داشته باشید که  است. "هیچ" سنجی امضا/ داده درستیانسانی واسط  افزاره اعتمادکانال قابل

بهرای احهراز  سنجی احراز هویتداده درستیبرای احراز هویت با دانش به حفاظت از محرمانگی نیاز دارد؛  سنجی احراز هویتداده درستیگرفته شده به حفاظت نیاز دارد: 

 سنجشی ممکن است فقط نیاز به محافظت از یکپارچگی داشته باشد.هویت زیست

 1ای که باید امضا شود کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد بلکانال درونی قا  8

ههای منطقی از دیگهر کانال طوربهفراهم آورد که  کاربردی ایجاد امضابرنامهاعتماد باید کانال ارتباطی بین خود و دیگر محصوالت فناوری اطالعاتی قابل هدف امنیتی توابع

 دهد. ای از نقاط انتهایی خود و حفاظت از داده کانال در برابر تغییر و یا افشاء ارائهشدهاست و شناسایی تضمینارتباطی مجزا 

 2ای که باید امضا شود کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد کانال درونی قابل  9

 اعتماد را بدهد.های قابلاجازه آغاز ارتباط از طریق کانال 65اعتماد از راه دورقابل عاتیفناوری اطالدیگر محصوالت به باید  هدف امنیتی توابع
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 کالس حفاظت از توابع امنیتی هدف ارزیابی -6-5

 –پروفایل حفاظتی اصلی افزاره ایجاد امضای امن ( در FPT) توابع هدف امنیتیمحافظت از  کالس( از FPT_EMS) محصولتابی ی برونخانواده افزوده

 کند.[ تعریف شده است استفاده می2طبق چیزی که در ] FPT_EMS.1ی از م لفه ظتیحفا این پروفایل[. 2تعریف شده است ] تولید کلید

 یالزامات تضمین امنیت -7

 پذیری روشمند پیشرفتهتحلیل آسیب با شدهیلتکم 4سطح تضمین ارزیابی الزامات تضمین:  3جدول 

 توضیحات نام الزام کالسنام 

                                                 

 [اختصاص: فهرستی از کارکردهای مورد نیاز که برای یک کانال قابل اعتماد]66 

 3ای که باید امضا شود کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد کانال درونی قابل  10

 :موارد زیر باشد اعتماد برایقابلهای از طریق کانال ارتباط آغازکنندهباید کاربردی ایجاد امضا برنامه و یا هدف امنیتی توابع

 ،ایجاد امضا (0)

 .66[اعتمادیاز دیگر برای یک کانال قابلموردنفهرستی از توابع : اختصاص] (2)

یبانی از یهک کانهال بهرای پشهت ای که باید امضا شودکاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -یتی امنتوابع هدف اعتماد کانال درونی قابلالزام کارکرد امنیتی  :7 کاربردی نکته

بایسهتی عملیهات  ههدف امنیتهینیاز دارد. نویسهنده  توابع هدف امنیتی، به ای که باید امضا شوددادهجهت ارسال کاربردی ایجاد امضا برنامهاعتماد برقرار شده توسط قابل

توابع را انجام دهد. چنانچه  ای که باید امضا شودکاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -یتی امنتوابع هدف اعتماد کانال درونی قابلالزام کارکرد امنیتی  3در عنصر  رفتهازدست

 -یتهی امنتوابهع ههدف اعتمهاد کانهال درونهی قابلالهزام کهارکرد امنیتهی  3اعتماد را برای دیگر توابع اجهرا نکننهد، عملیهات در عنصهر استفاده از کانال قابل هدف امنیتی

 است. "هیچ" ای که باید امضا شود/ داده کاربردی ایجاد امضابرنامه
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Development 
ADV 

ADV_ARC.1 بدون قابلیت دور زدنها و طراحی معماری با جداسازی دامنه 

ADV_FSP.4  کاملمشخصات کارکرد 

ADV_IMP.1 سازی بازنمایی توابع هدف امنیتیپیاده 

ADV_TDS.3 ای پایهطراحی پیمانه 

Guidance Documents 
AGD 

AGD_OPE.1 راهنمای کاربری 

AGD_PRE.1 سازیراهنمای آماده 

Tests 
ATE 

ATE_COV.2 دهیتحلیل پوشش 

ATE_DPT.1 آزمون طراحی پایه 

ATE_FUN.1 آزمون کارکردی 

ATE_IND.2 نمونه -آزمون مستقل 

Vulnerability Assessment 
AVA 

AVA_VAN.5 مند پیشرفتهپذیری روشتحلیل آسیب 

Life cycle Support 
ALC 

ALC_CMC.4 ذیرش و خودکارسازیهای اجرایی پپشتیبانی تولید، روش  

ALC_CMS.4 پوشش پیکربندی محصول 

ALC_DEL.1 های اجرایی تحویلروش 

ALC_DVS.1 شناسایی اقدامات امنیتی 

ALC_LCD.1 دهندهتوسعه شدهیفتعر یاتمدل چرخه ح 

ALC_TAT.1 خوب تعریف شده یابزارهای توسعه 
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Security Target evaluation 

ASE 

ASE_CCL.1 اهای انطباقادع 

ASE_ECD.1 یافتههای توسعهتعریف م لفه 

ASE_INT.1  یهدف امنیتمعرفی 

ASE_OBJ.2 اهداف امنیتی 

ASE_REQ.2 الزامات امنیتی مشتق شده 

ASE_SPD.1 تعریف مسئله امنیتی 

ASE_TSS.1 خالصه مشخصه هدف ارزیابی 

 منطق -8

 الزامات امنیتی توجیه -8-1

 امنیتی الزاماتپوشش  -8-1-1

 حداقل توسط یکی از الزامات کارکردی امنیت پوشش داده شده است. محصولاز اهداف امنیتی برای  هرکدامدهد که جدول زیر نشان می

 محصولنگاشت الزامات کارکردی به اهداف امنیتی برای  4جدول 
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 محصولاهداف امنیتی 
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FCS_CKM.1 *  * * *         

FCS_CKM.4 *    *         

FCS_COP.1 *     *        

FDP_ACC.1/SCD/SVD_Generatio * *            

FDP_ACC.1/SVD_Transfer *             

FDP_ACC.1/Signature_Creation *      *       

FDP_AFC.1/SCD/SVD_Generatio * *            

FDP_AFC.1/SVD_Transfer *             

FDP_AFC.1/Signature_Creation *      *       

FDP_RIP.1     *  *       

FDP_SDI.2/Persistent    * * *        

FDP_SDI.2/DTBS       * *      

FDP_UIT.1/DTBS             * 

FIA_AFL.1       *       

FIA_UAU.1  *     *       

FIA_UID.1  *     *       

FMT_MOF.1 *      *       
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 محصولاهداف امنیتی 
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FMT_MSA.1/Admin * *            

FMT_MSA.1/Signatory *      *       

FMT_MSA.2 * *     *       

FMT_MSA.3 * *     *       

FMT_MSA.4 * *     *       

FMT_MTD.1/Admin *      *       

FMT_MTD.1/Signatory *      *       

FMT_SMR.1 *      *       

FMT_SMF.1 *      *       

FPT_EMS.1     *   *      

FPT_FLS.1     *         

FPT_PHP.1         *     

FPT_PHP.3     *      *   

FPT_TST.1 *    * *        

FTP_ITC.1/VAD            *  

FTP_ITC.1/DTBS             * 
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 امنیتی الزاماتکفایت  -8-1-2

پروفایل  محصولتولید کلید همچنان معتبر است. در بخش کفایت الزامات امنیتی  –ایجاد امضای امن  منطق موجود در پروفایل حفاظتی اصلی افزاره

داده ایجاد امضا / تولید  امنیت چرخه حیات،دهد که چگونه الزامات کارکرد امنیتی، اهداف امنیتی تولید کلید توضیح می –حفاظتی افزاره ایجاد امضای امن 

، امنیت رمزنگاری امضای دیجیتال، رازمانی داده ایجاد امضا، امضا سنجیدرستیداده و  داده ایجاد امضاتناظر بین ، داده ایجاد امضایکتایی ، سنجیداده درستی

وردن امنیت فراهم آ، محصولفرد متعلق به آن درون ای که باید امضا شود یا بازنمایی منحصربهیکپارچگی داده، امضای قانونیتابع ایجاد امضا تنها برای صاحب

کانال  یتیهدف امندهد. توجیه اهداف امنیتی برای را پوشش می محصولبرای کاری مقاومت در برابر دستو کاری آشکارسازی دست، های فیزیکیتابیبرون

 یاورود داده یبرا محصولاز کانال قابل اعتماد  یتیهدف امنو  (OT.TOE_TC_VAD_Imp) یتاحراز هو سنجییورود داده درست یبرا محصولاعتماد از قابل

 .در ادامه آورده شده است (OT.TOE_TC_DTBS_Impامضا شود ) یدکه با

  شرح  هدف امنیتی محصول

OT.TOE_TC_VAD_Imp 
ورود داده  یاعتماد از محصول براکانال قابل

یتاحراز هو سنجییدرست  

 واسطکانال قابل اعتماد افزاره  -نیتی هدف امتوابع اعتماد کانال درونی قابلاین هدف با الزام کارکرد امنیتی 

سنجی داده درستیاعتماد برای محافظت از آوردن یک کانال قابلسنجی امضا به منظور فراهم انسانی / داده درستی

 تامین شده است.محصول انسانی برای  واسطارائه شده توسط افزاره  احراز هویت

OT.TOE_TC_DTBS_Imp 
ز محصول برای ورودکانال قابل اعتماد ا ای داده 

 که باید امضا شود

ای کاربردی ایجاد امضا / دادهبرنامه -نیتی توابع هدف اماعتماد کانال درونی قابلاین هدف با الزام کارکرد امنیتی 

ای که باید امضا شود اعتماد برای محافظت از دادهبه منظور فراهم آوردن یک کانال قابلکه باید امضا شود، 

ای که / دادهتبادل داده  یکپارچگیو الزام کارکرد امنیتی محصول برای  امضاایجاد کاربردی برنامهشده توسط ئهارا

ای که باید امضا جهت بررسی و تأیید یکپارچگی دادهابع هدف امنیتی وتتامین شده است که به  باید امضا شود

 شود دریافتی نیاز دارد.
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 امنیتی الزاماتهای وابستگی برآوردن -8-2

 یتیامن الزامات کارکرد هاییوابستگ برآوردن 5جدول 

 برآورده شده توسط هاوابستگی کارکردی الزامات

FCS_CKM.1 

[FCS_CKM.2 or 

FCS_COP.1], 

FCS_CKM.4 

FCS_COP.1, 

FCS_CKM.4 

FCS_CKM.4 

[FDP_ITC.1 or 

FDP_ITC.2 or 

FCS_CKM.1] 

FCS_CKM.1 

FCS_COP.1 

[FDP_ITC.1 or 

FDP_ITC.2 or 

FCS_CKM.1], 

FCS_CKM.4 

FCS_CKM.1, 

FCS_CKM.4 

FDP_ACC.1/SCD/SVD_Generation FDP_ACF.1 FDP_ACF.1/SCD/SVD_Generation 

FDP_ACC.1/Signature_Creation FDP_ACF.1 FDP_ACF.1/Signature_Creation 

FDP_ACC.1/SVD_Transfer FDP_ACF.1 FDP_ACF.1/SVD_Transfer 

FDP_ACF.1/SCD/SVD_Generation 
FDP_ACC.1, 

FMT_MSA.3 

FDP_ACC.1/SCD/SVD_Generation, 

FMT_MSA.3 

FDP_ACF.1/Signature_Creation 
FDP_ACC.1, 

FMT_MSA.3 

FDP_ACC.1/Signature_Creation, 

FMT_MSA.3 

FDP_ACF.1/SVD_Transfer 
FDP_ACC.1, 

FMT_MSA.3 

FDP_ACC.1/SVD_Transfer, 

FMT_MSA.3 

FDR_RIP.1 بدون وابستگی n/a 

FDP_SDI.2/Persistent بدون وابستگی n/a 
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 برآورده شده توسط هاوابستگی کارکردی الزامات

FDP_SDI.2/DTBS بدون وابستگی n/a 

FDP_UIT.1/DTBS 

[FDP_ACC.1 or 

FDP_IFC.1], 

[FTP_ITC.1 or 

FTP_TRP.1] 

FDP_ACC.1/Signature_Creation, 

FTP_ITC.1/DTBS 

FIA_AFL.1 FIA_UAU.1 FIA_UAU.1 

FIA_UAU.1 FIA_UID.1 FIA_UID.1 

FIA_UID.1 بدون وابستگی n/a 

FMT_MOF.1 
FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FMT_MSA.1/Admin 

[FDP_ACC.1 or 

FDP_IFC.1], 

FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FDP_ACC.1/SCD/SVD_Generation, 

FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FMT_MSA.1/Signatory 

[FDP_ACC.1 or 

FDP_IFC.1], 

FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FDP_ACC.1/Signature_Creation, 

FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FMT_MSA.2 

[FDP_ACC.1 or 

FDP_IFC.1], 

FMT_MSA.1, 

FMT_SMR.1 

FDP_ACC.1/SCD/SVD_Generation, 

FDP_ACC.1/Signature_Creation, 

FMT_MSA.1/Admin, 

FMT_MSA.1/Signatory, 

FMT_SMR.1 
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 برآورده شده توسط هاوابستگی کارکردی الزامات

FMT_MSA.3 
FMT_MSA.1, 

FMT_SMR.1 

FMT_MSA.1/Admin, 

FMT_MSA.1/Signatory, 

FMT_SMR.1 

FMT_MSA.4 
[FDP_ACC.1 or 

FDP_IFC.1] 

FDP_ACC.1/SCD/SVD_Generation, 

FDP_ACC.1/Signature_Creation 

FMT_MTD.1/Admin 
FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FMT_SMR.1, 

FMT_SMF.1 

FMT_SMF.1  وابستگیبدون n/a 

FMT_SMR.1 FIA_UID.1 FIA_UID.1 

FPT_EMS.1 بدون وابستگی n/a 

FPT_FLS.1 بدون وابستگی n/a 

FPT_PHP.1 بدون وابستگی n/a 

FPT_PHP.3 بدون وابستگی n/a 

FPT_TST.1 بدون وابستگی n/a 

FTP_ITC.1/VAD بدون وابستگی n/a 

FTP_ITC.1/DTBS بدون وابستگی n/a 

 امنیتی تضمین الزامات هاییوابستگ برآوردن 6جدول 

 برآورده شده توسط هاوابستگی الزامات تضمین
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سطح تضمین بسته 

 4ارزیابی 

 4سطح تضمین ارزیابی  بسته های)وابستگی

 شوند(دوباره تولید نمی در اینجا

سطح تضمین  ها در بستهبا ساخت، همه وابستگی

 برآورده شده است.ر مشترک ارزیابی معیا

AVA_VAN.5 

ADV_ARC.1, 

ADV_FSP.4, 

ADV_TDS.3, 

ADV_IMP.1, 

AGD_OPE.1, 

AGD_PRE.1, 

ATE_DPT.1 

ADV_ARC.1, 
ADV_FSP.4, 
ADV_TDS.3, 
ADV_IMP.1, 
AGD_OPE.1, 
AGD_PRE.1, 
ATE_DPT.1 

 وجود دارند( 4سطح تضمین ارزیابی همه در )

 شدهنتخاباتوجیه الزامات تضمین امنیت  -8-3

دستیابی به سطح بسیار  هبه توسعه دهنده اجاز 4سطح تضمین ارزیابی تکمیل شده است.  4 سطح تضمین ارزیابی پروفایل حفاظتیسطح تضمین برای این 

ین سطح قابل کاربرد برای یک خط توان به عنوان باالتردهد بدون آنکه نیاز به فرایندها و اقدامات بسیار تخصصی باشد. این را میقابل قبولی از تضمین را می

ای مناسب است که برای تعدیل برای محصوالت تجاری 4سطح تضمین ارزیابی تولید موجود بدون هزینه و پیچیدگی اضافی در نظر گرفت. به این ترتیب، 

 انتخابِ مورد زیر است: هلی است. تکمیل شدن نتیجدقیقاً چنین محصو پروفایل حفاظتیتوصیف شده در این  محصول. باال قابل اجراء باشندامنیتی کارکردهای 

 "(AVA_VAN.5) یشرفتهروشمند پ پذیرییبآس حلیلت"

در نظر ماهیت کاربرد  هبرای امضاهای الکترونیک )واجد شرایط( در نظر گرفته شده است. به واسط امضاهای متنوع ایجاد برای کارکرد در سامانه محصول

آموزش دیده و تخصصی  مدیران سیستمبرای کاربران انتشار یابد و ممکن است مستقیماً تحت کنترل  محصولماال ممکن است ، به عنوان شده برای آنگرفته

های اجرایی امن برای همه مدهای های گمراه کننده، غیر منطقی و متضاد در مدارک راهنما وجود نداشته باشد، و روشنباشد. در نتیجه، ضروری است راهنمایی
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در برابر حمالت نفوذی بسیار مقاوم است تا  محصولباید نشان داده شود که  باید به آسانی قابل تشخیص باشند.مورد توجه قرار بگیرد. حاالت ناامن عملیاتی 

 .ل را برآورده سازدامضای قانونی و امنیت رمزنگاری امضای دیجیتارازمانی داده ایجاد امضا، تابع ایجاد امضا تنها برای صاحب محصولاهداف امنیتی برای 
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 هانمادها و اختصارات آن 1 پیوست

 معادل فارسی معادل انگلیسی نماد

CC Common Criteria معیار مشترک 

CEM Common Evaluation Methodology متدولوهی ارزیابی مشترک 

CGA Certification generation application تولید گواهی کاربردیبرنامه 

CSP Certification Service Provider کننده خدمات صدور گواهیتامین 

DTBS Data to be signed ای که باید امضا شوندداده 

DTBS/R 
Data to be signed or its unique 

representation 

ای که باید امضا شوند یا بازنمایی داده

 آن متعلق به فردمنحصربه

EAL Evaluation Assurance Level یابیسطح تضمین ارز 

HID Human Interface Device  انسانی )کاربری( واسطافزاره 

IT Information Technology فناوری اطالعات 

OE Operational Environment محیط عملیاتی 

OSP Organizational Security Policy مشی امنیتی سازمانیخط 

RAD Reference Authentication data عداده احراز هویت مرج 

PP Protection Profile پروفایل حفاظتی 

RAD Reference authentication data مرجع هویتهای احرازداده 

SAR Security Assurance Requirement الزام تضمین امنیتی 

SCA Signature creation application ایجاد امضا کاربردیبرنامه 
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SCD Signature creation data  امضاداده ایجاد 

SCS Signature creation system سامانه ایجاد امضا 

SDO Signed data object  داده امضاشده غیرفعالموجودیت 

SFP Security Function Policy مشی کارکرد امنیتیخط 

SFR Security Functional Requirement الزام کارکرد امنیتی 

SSCD Secure signature creation device زاره ایجاد امضای امناف 

ST Security Target هدف امنیتی 

SVD Signature verification data سنجی امضادرستی داده 

TOE Target of Evaluation محصول 

TSF TOE Security Functionality توابع هدف امنیتی 

TSS TOE Summary Specification  محصولخالصه مشخصه 

VAD Verification authentication data سنجی احراز هویتداده درستی 
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