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Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số
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1.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định về khuôn dạng chứng thư khoá công khai, hay còn gọi là chứng thư số, được sử
dụng trong dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Tiêu chuẩn này không bao hàm khuôn dạng của chứng thư thuộc tính.
Khuôn dạng chứng thư số trong Tiêu chuẩn này áp dụng phù hợp cho các tổ chức chứng thực tại Việt
Nam, bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.
2.

Tài liệu viện dẫn

ITU-T Recommendation X.509 (8/2005) | ISO/IEC 9594-8, Information technology – Open Systems
Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks (Công nghệ thông tin Kết nối các hệ thống mở - Thư mục: Khuôn dạng chứng thư khoá công khai và chứng thư thuộc tính).
IETF - RFC 3280, Internet X.509 Public Key Infrastructure (April 2002), Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile (Cơ sở hạ tầng khoá công khai X.509 trên môi trường Internet, Mẫu
chứng thư và danh sách chứng thư bị thu hồi).
IETF - RFC 3281, Internet X.509 Public Key Infrastructure (April 2002), An Internet Attribute Certificate
Profile (Cơ sở hạ tầng khoá công khai X.509 trên môi trường Internet).

3.

Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
3.1
Chứng thư thuộc tính (AC - Attribute Certificate)
Một cấu trúc dữ liệu gắn kết một số giá trị thuộc tính với thông tin định danh của người sở hữu nó.
Chứng thư thuộc tính được ký số bởi tổ chức cấp chứng thư thuộc tính.
3.2
Tổ chức cấp chứng thư khoá công khai (CA - Certification Authority)
Tổ chức có trách nhiệm phát hành các chứng thư khoá công khai.
3.3
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