توافقنامه سطح خدمت
« صدور گواهی امضای کد »
 -1مقدمه
این گواهی مورد استفاده توسعه دهندگان نرم افزاري قرار میگیرد .نرمافزارهاي تجاري از لوگو و بستهبندي تجاري براي اطمینان بخشی به
مشتریان خود از صحت و یکپارچگی اطالعات استفاده میکنند ولی این امکانات هنگامی که کدها در اینترنت جابجا می شوند ،در دسترس
نمیباشند و هیچ ضمانتی مبنی بر عدم دستکاري کد در هنگام دانلود وجود ندارد .مرورگرها عموماً یک پیغام هشدار مبنی بر خطرات احتمالی
دانلود کدهاي مخرب نشان میدهند ولی در عمل هیچ کاري در راستاي اثبات اینکه آیا کد واقعاً چیزي که ادعا میکند هست یا نه ،انجام
نمیدهند .گواهی امضا کد نوعی از گواهینامه هاي الکترونیکی هستند که به کاربران اجازه تشخیص فایل هاي دستکاري شده از فایل هاي اصلی
را خواهند داد.

 -2هدف
 -3تضمین حفظ تمامیت و جامعیت کدهاي اجرایی
 -4تامین امنیت به هنگام انتشار کد در بستر اینترنت
 -5امضاي دیجیتال فایلهاي اجرایی و اسکریپتها )…  (.exe, .ocx, .dll, .cab, .js , .vbsدر جهت تایید هویت مالک نرم افزار
 -6تضمین عدم دستکاري و یا خراب شدن کد از زمان امضا

 -7ارائه اطالعات تولید کنندگان نرم افزار درکنار کد به مشتریان.
 -8مسئولیت
طبق دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز میانی عام مراحل ذیل جهت صدور گواهی طی می گردد:
متقاضی :تکمیل فرم هاي الکترونیکی یا فیزیکی و ارائه مدارک و توکن به دفتر ثبت نام
دفتر ثبت نام :بررسی فرم ها ،مدارک و صحت سنجی آن
دفتر ثبت نام :ثبت و تایید درخواست در سامانه صدور گواهی
دفتر ثبت نام :صدور گواهی و تحویل آن به متقاضی

متقاضی :پذیرش گواهی؛
 -9تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
توافقنامه صاحب گواهی

https://www.gica.ir/portal/APP_Client/UserFiles/document/SubscriberAgreement-V2.pdf

 -11هزینه ها و پرداخت
این نوع گواهی تعرفه ندارد.

 -11دوره عملکرد
تا اطالع ثانوي بدون تغییر می باشد و در صورت تغییر کلیه مستندات مرتبط و اطالع رسانی ها در پورتال صدور گواهی به آدرس www.gica.ir
ارائه می گردد.

