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SecureSignIR
الملخص
يعتمد السجل الدولي على الشهادات الرقمية والتوقيعات اإللكترونية لضمان سالمة البيانات وعدم التنصل .حتى اآلن  ،إنشاء الحساب
 ،تسجيل الدخول (المصادقة) والتوقيع الرقمي تمت إدارته من خالل ما يعرف ببرنامج جافا الصغير .هذا هو المربع الذي ينبثق عند
النقر فوق تسجيل الدخول  ،يطلب منك اختيار الشهادة وإدخال كلمة المرور الخاصة بك .بسبب انخفاض الدعم لهذه التقنية (المعروفة
باسم  ، )NPAPIلذلك قمنا بتطوير تطبيق برمجي يسمى  ، SecureSignIRوالذي يسمح للعمالء بتوقيع المعامالت رقميا على نظام
.IRعلما انه من حيث األداء الوظيفي  ،يقوم  SecureSignIRبأداء الوظائف نفسها مثل التطبيق الصغير  ،وذلك باستخدام المفاتيح
الموجودة والشهادات الرقمية.
بصفتك مستخدما  ،يجب أن ال تالحظ أي اختالف في كيفية استخدامك لنظام  ، IRانت فقط بحاجة إلى تثبيت البرنامج الجديد على
جهاز الكمبيوتر .وسيكون هناك بعض التحسينات والتطويرات في االداء على النافذة المنبثقة التي تختار منها الشهادة الرقمية الخاصة
بك  ،وتسجيل الدخول.
سيكون  SecureSignIRمتاحا بصورة مجانًية لجميع مستخدمي نظام .IR
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كيف تعمل
 SecureSignIRهو عميل مستقل للبنية التحتية للمفاتيح العمومية ( )PKIمثبت على جهاز الحاسوب للمستخدم ،من اجل عرض
مجموعة من خدمات الويب التي يمكن الوصول إليها من المتصفح باستخدام  .JavaScriptوسوف يتم عرض خدمات الويب على
المنفذ .8095
البنية التحتية للمفتايح العمومية ( )PKIهو نظام إلنشاء الشهادات الرقمية وتخزينها وتوزيعها التي تستخدم للتحقق من أن مفتاحا عاما
معينا ينتمي إلى كيان معين.
يقوم  PKIبانشاء شهادات رقمية تقوم بتخطيط المفاتيح العامة للكيانات  ،ويقوم بتخزين هذه الشهادات بأمان في مستودع مركزي ويقوم
بإلغائها إذا لزم األمر لذلك .يوفر عميل  PKIببرنامج ) (SecureSignIRواجهة من المستعرض إلى ملف تخزين المفاتيح  ،يتم تثبيته
على نحو محلي على جهاز العميل .كجزء من عدم التنصل من المسؤولية  ،يُطلب من المستخدمين توقيع المعامالت رقميا باستخدام
المفتاح الخاص المحلي الذي يوجد في مخزن المفاتيح في  .Javaحتى عام  ، 2018تم استخدام تطبيق  Javaصغير لتوفير بيانات من
جانب العميل المحلي والوصول إلى مخزن المفاتيح للعميل.
كما هو موضح في الرسم البياني أدناه  ،فإن الموقع االفتراضي لملف تخزين المفاتيح ( )irkeystore.jksموجود في ملف تعريف
المستخدم على C: Drive

الرسم البياني أ :الموقع االفتراضي لملف  Java Keystoreعلى كمبيوتر الزبائن و المستخدمين
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يتم توفير  SecureSignIRعن طريق "جرة قابلة للتنفيذ ".يتم حزم الجرة القابلة للتنفيذ كتطبيق أصلي للتثبيت على كل من أنظمة
تشغيل في  Windowsو  .Macوفي أثناء التثبيت  ،سيتم إنشاء إدخال في ملف المضيفين او ما يعرف بالهوست فايل لضمان مطابقة
شهادة  SSLلنطاق الطلب من المتصفح.

الرسم البياني ب :يوفر عميل ) PKI (SecureSignIRواجهة من المتصفح إلى ملف تخزين المفاتيح  ،محمال موقعيا على جهاز العميل .
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كيفية التثبيت
متطلبات النظام
انظمة العمل
•
•
•

ويندوز 7
ويندوز 10
ماك او اس اكس (التحديث االخير)

المتصفح
•
•
•
•
•

مايكروسوف انترنت اكسبلور ( النسخة االخيرة)
مايكروسوف ايدج (النسخة االخيرة)
غوغل كروم (النسخة االخيرة)
فاير فوكس و فاير فوكس ESR
سفاري (النسخة االخيرة)

جافا
يتطلب الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك ) Java Runtime Environment (JERلتمكين SecureSignIR
من التشغيل والعمل .نوصي باستخدام أحدث إصدار لجافا متاح للتنزيل من الموقع التالي  .www.java.comلمزيد من التفاصيل
حول كيفية التحقق من إصدار  Javaالخاص بك  ،الرجاء مراجعة قسم استكشاف األخطاء وإصالحها األساسي.

الشكل  - 1التحقق من  Javaعلى www.java.com
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التثبيت
• في صفحة التنزيل  ،سوف تكون حزم تثبيت التالية متاحة  SecureSignIRالتالية:
 -1نظام ويندوز  32بت (قياسي)
 -2نظام ويندوز  64بت
 -3نظام ماك او اس أكس
•

سيتبع المستخدم عملية تثبيت قياسية في بيان طريقة التثبيت للعميل  ،كما هو موضح في لقطات الشاشة أدناه:

الشكل  - 1افتح الملف وانقر فوق "تشغيل" لبدء التثبيت
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 -1ابدأ "معالج اإلعداد" بالنقر فوق كلمة ""NEXT

الشكل  - 2قم بتشغيل المثبت بالنقر فوق"NEXT".

 -2سوف يتم عرض الصفحة التالية بخصوص اتفاقية الترخيص .بمجرد مراجعتك وجاهزا للمتابعة  ،اقبل االتفاقية
وانقر على كلمة "."NEXT

الشكل  - 3قبول اتفاقية الترخيص بالنقر فوق كلمة ""NEXT
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 -3بعد ذلك  ،حدد دليل الوجهة .الدليل االفتراضي هوC: \ Program Files \ SecureSignIR.

الشكل  - 4حدد دليل الوجهة

 -4أكمل اإلعداد بالنقر فوق "إنهاء" .سيتم اختيار "تشغيل " SecureSignIRو "السماح بـ  SecureSignIRللتشغيل عند
بدء التشغيل" سيتم تحديده بشكل افتراضي.

الشكل  - 5إكمال اإلعداد عن طريق النقر فوق"FINISH".

أن محتويات هذا المستند ملكية خاصة لشركة  Aviareto Ltd.ال يجوز نسخ أو نسخ أو نقل أو استخدام أي جزء من هذه الوثيقة أو محتوياتها دون موافقة  Aviareto Ltd.حقوق
الطبع والنشر  © Aviareto Ltd 2018.جميع الحقوق محفوظة .تحتفظ  Aviareto Ltdبحقها في تغيير هذا المستند ومحتوياته في أي وقت دون إشعار مسبق .ال تعتبر Aviareto
Ltdمسؤولة عن االستخدام المباشر أو غير المباشر لمحتوى هذه الوثيقة .

 |9الصفحة
بمجرد تحميلها وتثبيتها  ،سيتم تشغيل  SecureSignIRفي الخلفية على كمبيوتر المستخدم .سيظهر ايقونة برنامج  SecureSignIRفي
محتويات النظام  ،كما هو موضح أدناه .سيؤدي النقر بزر الماوس األيمن على الرمز إلى عرض نافذة "حول".

الشكل رقم  6ايقونة البرنامج وحول النافذة
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الميزات إضافية
عندما يقوم المستخدم بالنقر فوق "تطبيق" أو "تسجيل الدخول"  ،سيتحقق نظام  IRمن تثبيت  .SecureSignIRو إذا لم يتم تثبيت
 ، SecureSignIRسيتم عرض الرسالة التالية إلى المستخدم:

الشكل  - 8الرسالة المعروضة عند عدم تثبيتSecureSignIR

سيعمل نظام  IRأيضا على إجراء فحص تلقائي للتحكم في اإلصدار .في حالة توفر إصدار أحدث من  ، SecureSignIRسوف يطلب
من المستخدم تحديث البرنامج.

الشكل  - 9رسالة "يلزم التحديث" لـSecureSignIR.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
استكشاف األخطاء وإصالحها األساسية
اصدار جافا
•
•

تأكد من أنك قمت بتنزيل أحدث إصدار من  Javaوتثبيته .يمكنك التحقق من إصدار  Javaالخاص بك باالنتقال إلى
 www.java.comوالنقر فوق "Do I Have Java؟".
كيفية التحقق من جهاز الكمبيوتر  /الكمبيوتر المحمول :يمكنك التحقق من إصدا الجافا الخاص بك في Java Runtime
 Environmentلديك من خالل االنتقال إلى منطقة "لوحة التحكم" الموجودة على الكمبيوتر وتحديد  .Javaيمكنك أيضا
البحث باستخدام البحث في قائمة  STARTلـ  Javaوفتح "حول ."Java
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هل  SecureSignIRيعمل؟
•

التأكد من اذا ما كان  SecureSignIRيعمل بالتأكد اذا ما كنت انت تستطيع رؤية االيقونة الخاصة بالبرنامج في لوحة
المفاتيح:

•

يمكنك أيضا التحقق من ذلك باالنتقال إلى  International Registryباستخدام  Google Chromeومحاولة تسجيل
الدخول .إذا كان بإمكانك تسجيل الدخول  ،فسيتم تشغيل  SecureSignIRبشكل صحيح.
يمكنك أيضا التأكد من تشغيل التطبيق عن طريق إعادة تشغيل  .SecureSignIRإلجراء ذلك  ،انقر بزر الماوس األيمن
على الرمز في الدرج (أعاله) وانقر على "إنهاء" .ثم  ،ابحث عن برنامج  SecureSIGNIRثم انقر مرتين لتشغيله مرة
أخرى.
تحقق مع قسم تكنولوجيا المعلومات لديك إذا كانت هناك إعدادات تقنية متقدمة على الشبكة أو جدار الحماية التي قد تسبب
مشكالت في التطبيق .نوصي أيضا باالتصال بمكتب المساعدة الخاص بنا عن طريق االتصال بالرقم .+353 1 8091470

•

•
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المتطلبات الفنية المتقدمة
لتحري الخلل وإصالحه الستخدام  .SecureSignIRوعادة ما
في هذا القسم  ،نوجز بعضا من النصائح واإلعدادات األكثر تطورا
ّ
تتطلب هذه المساعدة من مسؤول النظام أو قسم تكنولوجيا المعلومات .نوصي بأن تقوم أنت أو فريق تكنولوجيا المعلومات لديك
باالتصال بمكتب المساعدة الخاص ب  International Registryإذا كنت تحتاج إلى هذا المستوى من الدعم.
تستطيع ان تتصل بنا من خالل البريد االلكتروني على  help@aviareto.aeroاو االتصال بنا على رقم الهاتف +353 1
.8091470

امن الشبكة
في بعض بيئات الشركات اآلمنة  ،اعتمادا على السياسات الداخلية لشركتك  ،قد يحتاج مسؤول تكنولوجيا المعلومات لديك إلى تكوين
استثناءات للسماح لـ  SecureSignIRباالتصال ب . International Registry
✓ يجب السماح لـ  SecureSignIRبالتواصل مع المشغل المستعرض على المنفذ .8095
✓ قد تحتاج أيضا إلى استخدام تهيئة الخادم الوكيل يدويا لكل من المضيف المحلي و :securesignir.com
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