
 توافقنامه سطح خدمت

 « کد یامضا یصدور گواه » 

 مقدمه  -1

به  یبخش نانیاطم يبرا يتجار يبنداز لوگو و بسته يتجار يافزارها. نرمردیگیمورد استفاده توسعه دهندگان نرم افزاري قرار م یگواه نیا

شوند، در دسترس  یجابجا م نترنتیکه کدها در ا یامکانات هنگام نیا یول کنندیاطالعات استفاده م یکپارچگیخود از صحت و  انیمشتر

 یبر خطرات احتمال یهشدار مبن غامیپ کیکد در هنگام دانلود وجود ندارد. مرورگرها عموماً  يبر عدم دستکار یمبن یضمانت چیو ه باشندینم

نه، انجام  ایهست  کندیکه ادعا م يزیکد واقعاً چ ایآ نکهیاثبات ا يدر راستا يکار چیدر عمل ه یول دهندیمخرب نشان م يدانلود کدها

 یاصل ياه لیشده از فا يدستکار يها لیفا صیهستند که به کاربران اجازه تشخ یکیالکترون يها نامهیاز گواه یامضا کد نوع یه. گوادهندینم

  .را خواهند داد

 هدف  -2

 تمامیت و جامعیت کدهاي اجراییتضمین حفظ  -3

 تامین امنیت به هنگام انتشار کد در بستر اینترنت -4

 در جهت تایید هویت مالک نرم افزار (… exe, .ocx, .dll, .cab, .js , .vbs.) امضاي دیجیتال فایلهاي اجرایی و اسکریپتها -5

 تضمین عدم دستکاري و یا خراب شدن کد از زمان امضا -6

 .کنندگان نرم افزار درکنار کد به مشتریان ارائه اطالعات تولید -7

 سئولیت م -8

 مراحل ذیل جهت صدور گواهی طی می گردد: دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز میانی عام طبق

 به دفتر ثبت نامو توکن و ارائه مدارک هاي الکترونیکی یا فیزیکی فرم  لیکممتقاضی: ت

 آن یمدارک و صحت سنج فرم ها،  یدفتر ثبت نام: بررس

 یدرخواست در سامانه صدور گواهو تایید دفتر ثبت نام: ثبت 

 یآن به متقاض لیو تحو یدفتر ثبت نام: صدور گواه

 ؛متقاضی: پذیرش گواهی

 ییو دستگاه اجرا رندهیتعهدات متقابل خدمت گ -9

 توافقنامه صاحب گواهی

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

 هزینه ها و پرداخت  -11

 .این نوع گواهی تعرفه ندارد

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


 وره عملکردد -11

 www.gica.irتا اطالع ثانوي بدون تغییر می باشد و در صورت تغییر کلیه مستندات مرتبط و اطالع رسانی ها در پورتال صدور گواهی به آدرس 

 .ارائه می گردد

 

 

http://www.gica.ir/

