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 دقیقه 10زمان تقریبی مطالعه: 

هایی با رواج بیشتر تجارت الکترونیک به صورت آنالین، بسیاری از قراردادها و تراکنش
شدند، حاال با اسناد و که قبالً روی کاغذ امضاء و به صورت فیزیکی تحویل داده می

با این حال، اسناد دیجیتال نیز از خطر  .اندگردش کارهای کامالً دیجیتال جایگزین شده
ها، برای کاهش خطر این نوع سوءاستفاده .العات در امان نیستنددزدی یا دستکاری اط

ها و ارتباطات وکارها به ابزارهایی نیاز دارند که بتواند اصالت و ایمنی اسناد، دادهکسب
ابزار رایجی که برای این منظور  .حیاتی خود را تأیید و فرستنده آنها را احراز هویت کنند

در این مقاله با تعریف امضای دیجیتال و  .ل استشود، امضای دیجیتااستفاده می
 .کاربردهای آن آشنا خواهید شد

 

 امضای دیجیتال چیست؟ -1
رسد و معادل مدرن و دیجیتالی امضای دیجیتال دقیقاً همان چیزی است که بنظر می

این نوع امضاها که مبتنی  .شودها محسوب مینویس یا مهر و موم نامهامضای دست
هستند، از یک تکنیک ریاضی پیشرفته برای احراز هویت  PKI بر استانداردهای

های دیجیتالی ارسال ند که اسناد و پیامکنکند و تضمین میامضاءکننده استفاده می
 .شده به صورت الکترونیکی در حین انتقال تغییر نکرده و دستکاری نشده است

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 2 

توانند از این نوع امضاء برای تأیید اسناد دیگر استفاده همچنین امضاءکنندگان می
 .کنند

منحصر  2امضای دیجیتال از یک نظر به نوعی شبیه به امضای فیزیکی است، زیرا هر 
اما تفاوت آنها این است که امضای دیجیتال امنیت بسیار  .به امضاءکننده هستند

 .دهندبیشتری داشته و اطالعات دیگری مانند مبدا پیام و وضعیت آن را نیز ارائه می
شود و در ایران و امضای دیجیتال بر اساس باالترین استانداردهای امنیتی طراحی می

 .آور هستندگر از نظر قانونی الزامبسیاری از کشورهای دی

 طرز کار امضای دیجیتال چگونه است؟ -2
است که با عنوان رمزنگاری نامتقارن ” رمزنگاری کلید عمومی“امضای دیجیتال مبتنی بر 

 2در این نوع امضاء، با استفاده از یک الگوریتم کلید عمومی،  .شودنیز شناخته می
شود که از نظر ریاضی با هم مرتبط لید میکلید )یکی خصوصی و دیگری عمومی( تو

 .هستند

 .کنندکلید رمزنگاری که دارای اعتبار متقابل هستند کار می 2امضای دیجیتال از طریق 
های کند از یک کلید خصوصی برای رمزگذاری دادهفردی که امضای دیجیتال را ایجاد می

ها با کلید ای رمزگشایی آن دادهکند، در حالی که تنها راه بر مربوط به امضا استفاده می
اگر گیرنده نتواند سند را با کلید عمومی امضاءکننده باز کند،  .عمومی امضاءکننده است

اینگونه است که امضای دیجیتال احراز  .این نشانه وجود مشکلی در سند یا امضاء است
 .شودهویت می

ین اطمینان داشته باشند البته فناوری امضای دیجیتال مستلزم این است که تمامی طرف
اگر  .کند، کلید خصوصی را مخفی نگه داشته استکه فردی که امضاء را ایجاد می

تواند امضاهای شخص دیگری به کلید امضای خصوصی دسترسی داشته باشد، می
 .دیجیتالی تقلبی را به نام دارنده کلید خصوصی ایجاد کند

 چگونه یک امضای دیجیتال بسازیم؟ -3
برای ایجاد یک امضای دیجیتال، از نرم افزاری که قابلیت امضای دیجیتال دارد مانند 

افزارها با استفاده از یک الگوریتم، یک نرماین  .شودنرم افزارهای ایمیل استفاده می
های الکترونیکی به عنوان یک امضاء ایجاد ای از حروف و اعداد( از دادههش )مجموعه

سپس از کلید خصوصی خالق امضای دیجیتال برای رمزگذاری هش استفاده  .کنندمی
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کردن تم هشهمراه با اطالعات دیگر، مانند الگوری –این هش رمزگذاری شده  .شودمی
 .شودامضای دیجیتال محسوب می –

از مزایای استفاده از هش این است که هر هش منحصر به اطالعاتی است که برای 
بنابراین کوچکترین تغییری در داده ها، حتی تغییر در یک  .آن ساخته شده است

تا از  سازداین ویژگی دیگران را قادر می .شودکاراکتر، باعث ایجاد یک هش متفاوت می
 .ها استفاده کنندکلید عمومی امضاءکننده برای رمزگشایی هش و تأیید صحت داده

نحوه کار اینگونه است که کامپیوتر بر مبنای همان الگوریتم یک هش دوم برای داده 
هش با یکدیگر مقایسه  2پس از رمزگشایی از هش اول، این  .کندها ایجاد می

ها از زمان امضای آن کند که دادهاگر با هم مطابقت داشته باشند، ثابت می .شوندمی
ها یا به نوعی دستکاری نداشته باشند، داده هش مطابقت 2اگر  .اندتغییر نکرده

 .اند و کلید خصوصی و عمومی مربوط به امضاء با یکدیگر مطابقت ندارندشده

توان با هر نوع پیامی، خواه اصل پیام رمزگذاری شده باشد یا امضای دیجیتال را می
پیام مطمئن نه، استفاده کرد تا گیرنده بتواند از هویت فرستنده و دست نخورده ماندن 

کند، از سوی دیگر، امضای دیجیتال انکار امضاء را برای امضاءکننده دشوار می .شود
زیرا امضای دیجیتال هم برای سند و هم برای امضاءکننده منحصر به فرد است و آنها 

 .گویندبه این ویژگی قابلیت عدم انکار می .دهدرا به هم پیوند می

 .کنندمدرن از استفاده از امضای دیجیتال پشتیبانی میاکثر نرم افزارهای مدرن ایمیل 
ها، امضای دیجیتال همچنین به طور گسترده برای اثبات صحت، یکپارچگی داده

 .شودهای انجام شده از طریق اینترنت استفاده میارتباطات و تراکنش

 مزایای امضای دیجیتال چیست؟ -4
 :اندشده در ادامه برخی از این مزایا آورده .امضای دیجیتال مزایای زیادی دارد

 زیرا برخالف  .توان مزیت اصلی امضای دیجیتال دانستامنیت: این ویژگی را می
در امضاهای  .امضای کاغذی، قابلیت تغییر یک امضای دیجیتال ایمن وجود ندارد

شود از جمله های متعددی برای حفظ امنیت استفاده میدیجیتال از روش
 .های متعدد دیگرعمومی، و روشهای رمزگذاری کلید رمزهای شخصی، الگوریتم
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 یعنی شما  .های دیگر امضای دیجیتال اعتبار قانونی استاعتبار قانونی: از مزیت
در کشور ما نیز بر اساس قانون  .توانید در همه جای دنیا به آن استناد کنیدمی

، امضاء الکترونیک در نظام حقوقی ایران 13۸2تجارت الکترونیکی مصوب سال 
 .اخته شده است و تردیـدی در اعتبار آن وجود نداردبه رسمیت شن

 ها: با حذف امضای کاغذی و دیجیتالی شدن آن، دیگر صرفه جویی در هزینه
توانید شما می .نیازی به هزینه برای کاغذ و همینطور حمل و نقل آنها نخواهد بود

ر صورت به سادگی با استفاده از یک کامپیوتر، اسناد خود را امضاء، ارسال و د
 .ضرورت با کمترین هزینه آنها را بایگانی کنید

 با  .جویی در زمان استجویی در زمان: مزیت دیگر امضای دیجیتال، صرفهصرفه
 .رسان باشیدامضای دیجیتال دیگر الزم نیست منتظر رسیدن پست یا پیک نامه

تنها با یک کلیک، سند دیجیتالی امضاءشده توسط شما به سرعت ارسال 
نویس اسناد برای امضاء، همچنین، زمان کمتری برای تهیه پیش .رددگمی

 .سازی اسناد و جستجوی آنها صرف خواهد شددخیره

 های مربوط به امضاء همراه ثبت مشخصات زمانی: در هر امضای دیجیتال، داده
تواند در بسیاری موارد از جمله در شود که میبا مشخصات زمانی آن ثبت می

 .قی مورد استفاده قرار بگیرداختالفات حقو

  کمک به حفظ محیط زیست: استفاده از امضای دیجیتال باعث کاهش مصرف
همچنین بدون ایجاد ضایعات  .شودکاغذ و در نتیجه کاهش قطع درختان می
 .کندفیزیکی، به حفظ محیط زیست کمک می

 کندامکان نظارت بهتر: هر امضای دیجیتال یک ردپای دیجیتال نیز ایجاد می. 
شود و نظارت این ردپای دیجیتالی باعث کاهش خطا در هنگام بررسی آنها می

 .کندتر میهای سازمان و ثبت سوابق آنها را آسانبر فعالیت

 کار دیجیتالی تسهیل گردش کار دیجیتال: وجود امضای دیجیتال، فرآیند گردش
زیرا با امضای دیجیتالی نیازی به اعتبارسنجی  .کندتر میها آسانرا در سازمان

دستی آنها نخواهید داشت و امضاء دیجیتالی و به گردش انداختن اسناد قابلیتی 
ز مانند اتوماسیون کسب و کار نی BPMS افزارهایاست که در بسیاری از نرم

 .شودفراگستر ارائه می
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 انواع امضای دیجیتال

 انواع امضای دیجیتال کدام است؟ -5
 :وجود دارد (DSC) سه نوع مختلف از گواهی امضای دیجیتال

  توان از آنها در اسناد تجاری قانونی استفاده کرد، زیرا تنها با که نمی: 1کالس
امضاهای دیجیتال کالس  .شونداستفاده از شناسه ایمیل و نام کاربری تأیید می

شوند استفاده می هاییکنند و در محیطسطحی ابتدایی از امنیت را فراهم می 1
 .ها وجود داردکه خطر کمی برای آسیب دیدن داده

  اغلب برای پر کردن فرم های الکترونیکی اسناد مالیاتی، از جمله : 2کالس
استفاده  (GST) اظهارنامه مالیات بر درآمد و اظهارنامه مالیات کاال و خدمات

ستفاده از یک هویت امضاءکننده را با ا 2امضاهای دیجیتال کالس  .شودمی
 2امضای دیجیتال کالس  .کنندپایگاه داده از پیش تأیید شده احراز هویت می

ها شود که خطرات و پیامدهای آسیب به دادههایی استفاده میدر محیط
 .متوسط است
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  باالترین سطح امضای دیجیتال هستند که برای 3امضاهای کالس : 3کالس ،
ای اثبات هویت خود قبل از امضاء در مقابل انجام آنها، شخص یا سازمان باید بر 

های برای مزایده 3از امضای دیجیتال کالس  .مرجع صدور گواهی حاضر شوند
های الکترونیکی، امضای اسناد های الکترونیکی، بلیطالکترونیکی، مناقصه

ها زیاد هایی که عواقب و پیامدهای نقص امنیت دادهدادگاه و در سایر محیط
 .شوده میاست، استفاد

 موارد استفاده از امضای دیجیتال کدام است؟ -6
امروزه از امضای دیجیتال در انواع مختلفی از اسناد الکترونیکی به منظور بهبود کارایی 

 :شود، از جملههای تجاری آنالین، استفاده میو امنیت تراکنش

بنابراین،  .تامضای دیجیتال از نظر قانونی الزام آور اس :قراردادها و اسناد حقوقی
استفاده از آن برای هر سند قانونی که نیاز به امضاء و تأیید یک یا چند طرف برای 

 .آل استاطمینان از عدم تغییر سند دارد، ایده

های فروش، هویت نامهبا امضای دیجیتالی قراردادها و توافق :های فروشنامهتفاهم
آور بودن امضاها شان از بابت الزامطرف خیال 2شود و هر فروشنده و خریدار احراز می

 .شودو عدم دستکاری در شرایط و ضوابط قرارداد راحت می

های خرید را با استفاده حسابتوانند صورتها میواحدهای مالی سازمان :اسناد مالی
از امضاء دیجیتالی صادر و برای مشتریان ارسال کنند تا آنها از اصالت درخواست 

 .نده، نه فردی که قصد سوءاستفاده دارد، اطمینان ارسال کنندپرداخت از طرف فروش

ها در حوزه بهداشت و درمان، حفظ حریم خصوصی داده :های بهداشت و درمانداده
امضای  .های تحقیقاتی بسیار مهم استهم برای سوابق بیماران و هم در ارتباط با داده

م اشتراک گذاری بین طرفین کند که این اطالعات حساس در هنگادیجیتال تضمین می
 .دستکاری نشوند

های دولتی در مقایسه با بسیاری از کسب و کارهای سازمان :های اداری دولتیفرم
با استفاده از امضای  .تری دارندگیرانهها و مقررات سختبخش خصوصی، دستورالعمل
اده اداری را با توان از تأیید مجوزها گرفته تا امضاهای سدیجیتال در ادارات دولتی می

 .اطمینان از صحت و اصالت آنها انجام داد و بهره وری این فرآیندها را بهبود بخشید
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ها باعث برای تولیدکنندگان، اطمینان از صحت مندرجات بارنامه :اسناد حمل و نقل
ها به با این حال، احراز اصالت بارنامه .شودکاهش خطاهای پرهزینه حمل و نقل می

بر است و اسناد کاغذی ممکن است همیشه قابل دسترسی امری زمان صورت کاغذی،
ها و گیرندگان اما با امضای دیجیتالی اسناد حمل و نقل، فرستنده .نبوده و یا گم شوند

روز بوده و توانند به سرعت به آنها دسترسی پیدا کرده و تأیید کنند که امضاها بهمی
 .هیچ دستکاری صورت نگرفته است

 مضای دیجیتال و امضای الکترونیکی چیست؟تفاوت ا -7
امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال اصطالحاتی هستند که اغلب به جای یکدیگر 

امضای دیجیتال برای امضاء و تأیید صحت  .شوند، اما با یکدیگر تفاوت دارنداستفاده می
دف از امضای به عبارتی، در حالی که ه .یک سند به الگوریتم ها و رمزگذاری متکی است

تأیید ساده یک سند است، یک امضای دیجیتال به طور مؤثر  )Signature-e (الکترونیکی
 .کندهای امنیتی محافظت میسند را با استفاده از ویژگی

دهد تا به صورت الکترونیکی تصویر یک امضاء امضای الکترونیکی به شخص اجازه می
بنابراین امضاهای الکترونیکی نسخه دیجیتالی  .را به سند یک قرارداد آنالین اضافه کند

امضای کاغذی هستند و هدف امضاءکننده الکترونیکی با امضاءکننده کاغذی یکسان 
شود که نیاز به صورت الکترونیکی ثبت میس، بهنویجای دستاست، اما امضاء به

به عالوه، همانند امضای کاغذی، امضای الکترونیکی  .امضاهای کاغذی را از بین می برد
 .یک اصطالح حقوقی با دارای تعریف قانونی نیز است

تواند این نوع امضاء این است که یک امضای الکترونیکی می 2تفاوت اصلی بین این 
ضاءکننده در فرمی در یک صفحه وب باشد و اغلب مربوط به قراردادی است تنها نام ام

اما یک امضای دیجیتال تایید شده، مدرکی  .که امضاءکننده قصد انجام آن را دارد
شود و استفاده از آن رمزنگاری شده است که عمدتاً برای ایمن سازی اسناد استفاده می

توان گفت که امضای دیجیتال بنابراین می .با اجازه مراجع صدور گواهینامه ممکن است
نوعی امضای الکترونیکی است که امنیت بیشتری نسبت به امضای الکترونیکی سنتی 

 .دهدارائه می
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 کالم آخر -۸
یکی  .در این مقاله در مورد امضای دیجیتال و تفاوت آن با امضای الکترونیک خواندید

اتوماسیون  .و فرآیندهای سازمانی استاز موارد پرکاربرد امضای دیجیتال در مکاتبات 
اداری فراگستر یکی از بهترین نرم افزارهای اتوماسیون در ایران است که یک رابط 
کاربری ساده و در عین حال قدرتمند برای امضای دیجیتالی اسناد تجاری در اختیار شما 

یتالی توانید ضمن خودکارسازی گردش کار دیجبه این ترتیب شما می .دهدقرار می
سازمان خود، استانداردهای امنیتی داخلی و بین المللی مربوط به امضای الکترونیکی 

 .را رعایت کرده و امنیت مکاتبات خود را به حداکثر برسانید

 سواالت متداول مشتریان -9
 امضای دیجیتال چیست؟ -1

 این .هاستنویس یا مهر و موم نامهامضای دیجیتال معادل کامپیوتری امضای دست
نوع امضاء از یک تکنیک ریاضی پیشرفته برای احراز هویت امضاءکننده استفاده کرده 

 .کند که اسناد دیجیتالی دستکاری نشده باشندو تضمین می

 موارد استفاده از امضای دیجیتال کدام است؟ -2

ا از امضای دیجیتال در انواع مختلفی از اسناد الکترونیکی برای بهبود کارایی و امنیت آنه
های فروش، اسناد نامهشود، از جمله در قراردادها و اسناد حقوقی، تفاهماستفاده می

 .های اداری دولتی و اسناد حمل و نقلمالی، فرم

 مزایای امضای دیجیتال چیست؟ -3

جویی در برخی از مزایای امضای دیجیتال عبارتند از: امنیت بیشتر، اعتبار قانونی، صرفه
اه داشتن مشخصات زمانی، کمک به حفظ محیط زیست، امکان ، همر زمان و هزینه

.نظارت بهتر و تسهیل گردش کار دیجیتال
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