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writers of certificate policies or certification practice 
statements for certification authorities and public key 
infrastructures." 

 

 RFC 3647 בתקן יוחלף 1.3.04 מיום החל* 

 שלפיהן, הנוהל הוראות את

 מסמך)" פועל הוא

  זה תקן לפי"( הנהלים

 חתימה) אלקטרונית

, מאובטחת אלקטרונית

 ותוכנה חומרה מערכות

 (בקשות ובדיקת

Task Force (IETF) 
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provides four increasing, qualitative levels of security 
intended to cover a wide range of potential applications 
and environments..." 

 התקן

 ארגון בידי על אומץ אשר, מידע אבטחת רמות של מדרג
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 גורם של המחשב מערכות
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 של X509v.3 כתקן גם פורסם. אלקטרוניות לתעודות תקן

 .אינטרנט להנדסת המשימה צוות, IETF הבינלאומי הארגון
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"This standard specifies a suite of algorithms which can be 

used to generate a digital signature. Digital signatures are 

used to detect unauthorized modifications to data and to 

authenticate the identity of the signatory. In addition, the 

recipient of signed data can use a digital signature in 

proving to a third party that the signature was in fact 

generated by the signatory. This is known as 

nonrepudiation since the signatory cannot, at a later 

time, repudiate the signature". 
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"Elliptic Curve DSA "- 

 להפקת אלגוריתמים

 אלקטרונית חתימה

 בהם שהכיר, מאובטחת

 המפורטים הגופים אחד

 אחד הוא NIST. בתוספת

 מכיר והתקן הללו הגופים
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