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 -1مقدمه
زيرساخت سیتاد؛ زيرساختي امن و مطمئن جهت تبادل اطالعات بین سازمانهای مختلف دولتي است .از
سرويسهايي که در اين زير ساخت مستقر شده ،سرويسهای تبادل اطالعات مكاتبات اداری و پیگیری مكاتبات
اداری است .سند مذکور شرح چگونگي استفاده از اين سرويسها را ارائه ميدهد.

 -1-1هدف

اين سند ديد کاملي از شیوه اتصال به زيرساخت سیتاد به منظور تبادل مكاتبات اداری داشته و مدل مرجع مورد
استفاده در اين زيرساخت را توصیف مي نمايد.

 -1-2محدوده

اين سند ميتواند برای کلیه تامین کنندگان نرمافزارهای دبیرخانهای و يا اتوماسیون های اداری که جهت برقراری
اتصال با زيرساخت سیتاد دارند مورد استفاده قرار گیرد.

 -1-3منابع و مراجع

منابع و مراجعي که در اين سند مورد استفاده قرار گرفتهاند بهشرح زير ميباشد :
 سند معماری سیتاد
 سند الزامات فني سیتاد
 سند الزامات امنیتي سیتاد
 -1-4نگاه اجمالی

در اين سند ابتدا مدل استقرار زيرساخت سیتاد و همچنین شیوه و الزامات مربوط به تبادل و پیگیری مكاتبات
اداری توصیف شده است .همچنین فرايند های مربوط به ارسال و دريافت و پیگیری مكاتبات به همراه مشخصات
پیامهای تبادلي قرار گرفته است.
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 -2تعاریف و الزامات
زيرساخت سیتاد بعنوان يک  ،Third Partyشراي تبادل مستندات الكترونیكي را با رعايت استانداردها و ضواب
امنیتي خاص مربوط به تبادل الكترونیكي اسناد میان ذينفعان فراهم ميسازد .يكي از فرصتهای مورد نظر در
عرصه دولت الكترونیک اتصال سامانههای مكاتبات اداری (اتوماسیونهای اداری و سیستمهای دبیرخانه) بوده است.
در اين حوزه دو سناريوی ارسال و دريافت مكاتبات و امكان پیگیری مكاتبات از داخل سامانههای مذکور تعريف
گرديده است.
به منظور تبادل مكاتبات اداری در اين زيرساخت الزم است تا اتوماسیونهای اداری و يا نرمافزارهای دبیرخانهای
مستقر در سازمانهای مبدا و مقصد اعم از حوزههای دولتي يا غیر دولتي مطابق با الزامات اجرايي و فني که در اين
سند آورده شده است ضواب را اجرا و پیاده سازی نموده تا امكان اتصال و تبادل مكاتبات در زيرساخت سیتاد برای
آنها میسر گردد .اين تبادل در قالب پیام میان نرمافزار و سیتاد صورت ميپذيرد.
در اين سند به شرکتهای تولید کننده نرمافزارهای اتوماسیون اداری تامینکننده اتالق گرديده و سازمانها و
ارگانهای استفاده کننده از نرمافزارهای مذکور بعنوان سازمان يا طرفین ذينفع معرفي ميشوند.
الف ) الزامات مربوط به تامينکننده سامانه دبيرخانهاي
قبل از يكپارچه سازی و اتصال تامینکنندگان نرمافزارهای دبیرخانهای با سیتاد و برقراری اتصال از بُعد فني ،بايد در
تفاهم نامه منعقد بین سازمان و سیتاد ،تبعیت از سیاستها و الزامات اجرايي و امنیتي به تايید رسیده باشد و
تشريفات اتصال سپری شود .بعد از اين فرايند ،از نقطه نظر فني ادامه کار فراهم خواهد گرديد.
-2

-1
-3
-1

-5
-6

تامین کننده بايستي شراي را در نرمافزار خود بگونهای فراهم سازد تا سازمان درخواست کننده اتصال که
از آن نرمافزار استفاده مينمايد ،پس از طي تشريفات تفاهم نامه براحتي بتواند شراي دسترسي به
زيرساخت را در اختیار داشته باشد.
اضافه نمودن قسمتي در برنامه جهت تعیین و يا انتخاب نوع پروتكل ارسال به گیرنده (WebService
سیتاد)
اضافه نمودن قسمتي در برنامه بمنظور تعريف آدرس وب سرويس سیتاد برای ارسال پیام
اضافه کردن قسمتي در برنامه برای ثبت آدرسهای مربوط گیرندگان به فرمت معتبر برای زيرساخت سیتاد
جهت ارسال پیام به آنها (بعنوان مثال اين فرمت ميتواند به شكل ايمیل آدرسهايي باشد که برای سیتاد
قابل شناسايي است).
امكان نگهداری يک شناسه سیتادی در قسمت پیكربندیهای نرمافزار (اين شناسه سیتادی که به آن
 Partner Identifierاتالق ميشود در فرايندهای تولید شناسه پیام در مكاتبات مورد نیاز خواهد بود)
امكان تولید شناسه برای پیامهای ارسالي به زيرساخت (روش ايجاد شناسهها در بخش های بعدی آورده
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شده است) .اين شناسه ها بايستي در نرم افزار مذکور ثبت و نگهداری شده و از آن در پیاده سازی
سناريوهای مكاتبات و وب سرويسها استفاده شود.
 -7بكارگیری از وب سرويس سیتاد و فراخواني متد  performبه همراه پارامترهای زير جهت ارسال پیام به
سیتاد( .توضیح پارامترهای متد در بخش مشخصات سرويس آورده شده است)
(public String perform
DataHandler document,
String messageId,
String fromPartyId,
String toPartyId,
String action ,
String contentType ,
String messageType ,
String refToMessageId ,
String objectRefId ,
String userName ,
String identifierPlain,
(String identifierEncrypted

 -8پیاده سازی وب سرويس دريافت پیام و ايجاد متد وب سرويسي با نام  Receiveو با پارامترهای زير جهت
دريافت از سیتاد.
(public string Receive
byte[] document,
string messageId,
string fromAddress,
string toAddress,
string action,
string messageType,
string refToMessageId,
string userName,
string identifierPlain,
)string identifierEncrypted

مديريت نوع عملیات و نوع پیامهای دريافتي و ارجاع به پیام های قبلي از الزامات پیاده سازی اين سرويس
ميباشد.
پس از استقرار اين وب سرويس در سازمان بايستي آدرس آن به زيرساخت سیتاد جهت تبادل نامه اعالم
گرديده و در صورت نیاز به تغییر نیز با هماهنگي انجام گردد.
 -0تامین کننده الزمست تا شراي اجرای الزامات امنیتي اتصال به سیتاد (بخش  6از همین سند) را محقق
نمايد .برخي از الزامات مربوط به خود نرمافزار و برخي مربوط به سازمان های استفاده کننده از نرمافزار
هستند.
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 -3سرویس ارسال و دریافت
سرويس ارسال و دريافت منطبق با منطق حاکم بر طراحي  ECEارائه شده است.
در اين سرويس سازمان ارسال کننده يک نامه را در قالب پیام  ECEبرای سازمان دريافت کننده ارسال مي نمايد.
و سازمان مقصد با ارسال يک تايیديه در قالب پیام  ECEثبت نامه ارسالي را در سازمان مقصد تايید نموده و شماره
ثبت نامه در سازمان مقصد را به سازمان ارسال کننده اعالم مي دارد.
اين تراکنش از ديد گاه زير ساخت سیتاد يک تراکنش دو طرفه ( )2-WAYاز نوع  Request-Confirmاست.
کاريوگرافي تبادل نامه در زير آورده شده است:

همانطور که در شكل مشخص است ،پیام در اين سرويس به صورت  PUSHطراحي شده است به اين معنا که
سیتاد پیام را تحويل مقصد پیام داده و سازمان نیز پیام را تحويل سیتاد مي دهد( .ساختار پیام تبادلي در اين مدل
بصورت يک فايل  xmlاز  ECEخواهد بود).
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 -4سرویس پيگيري
سرويس استعالم بر اساس نیازمندی سازمانهای دولتي با منطق گردش نامه در سازمان مقصد طراحي شده است .به
اين منظور که سازماني که يک نامه را به سازمان مقصد ارسال نموده مي خواهد از آخرين وضعیت نامه ارسالي خود
با خبر گردد.
در اين سرويس سازمان استعالم کننده مشخصات يک نامه را در قالب پیام پیگیری برای سازمان استعالم شونده
ارسال مي نمايد و سازمان استعالم شونده آخرين وضعیت نامه ی ارسالي را به سازمان استعالم کننده پاسخ ميدهد.
اين تراکنش از ديدگاه زير ساخت سیتاد يک تراکنش دو طرفه ( )2-WAYاز نوع  Query-Responseاست.
کاريوگرافي پیگیری نامه در زير آورده شده است:

همانطور که در شكل مشخص است ،پیام در اين سرويس به صورت  PUSHطراحي شده است به اين معنا که
سیتاد پیام را تحويل مقصد پیام داده و سازمان نیز پیام را تحويل سیتاد مي دهد (ساختار پیام تبادلي برای
درخواست پیگیری نامه در بخشهای بعدی آورده شده است)
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 -5مشخصات سرویس
زير ساخت سیتاد يک سرويس برای دريافت پیام دارد به اين منظور که سازمان پیام دهنده امكان  PUSHکردن
پیام را در زير ساخت سیتاد داشته باشد .سرويس آماده شده در زير ساخت مبتني بر سرويس وب است که WSDL
آن متعاقبا ارائه مي گردد.
همچنین سازمان نیز به نوبه توس سازمان مي بايست مبتني بر سرويس وب باشد که مشخصات آن متعاقبا جهت
پیاده سازی توس سازمان ارائه مي گردد.خود بايد امكان  PUSHکردن پیام را به زير ساخت سیتاد بدهد .سرويس
آماده شده

 -1-5مشخصات سرویس سمت سيتاد و تامين کننده

سرويس سمت سیتاد يک سرويس وب است که پارامتر های زير را دريافت مي نمايد:
نام پارامتر

نوع

ردیف
1
2

fromPartyId

String

toPartyId

String

3

action

String

4

messageType

String

5
6

messageId

String

refToMessageId

String

7

document

base64Binary

8
9
11

userName

String

identifierPlain

String

identifierEncrypted

String

توضیح
شناسه سیتادی سازمان ارسال کننده
شناسه سیتادی سازمان دریافت کننده
نوع عملیات





نوع پیام




ECESend
ECEReceipt
ECEPersuitRequest
ECEPersuitResponse

UserMessage
SignalMessage

شماره پیام
شماره پیام مرجع
شامل سند ارسالی شامل نوع  MIMEذیل:


application/xml

کد کاربری
شناسه آشکار
شناسه امن

 fromPartyId؛ شناسه سیتادی ارسال کننده کد یکتای مرجع ارسال کننده پیام میباشد که در زیرساخت سیتاد تعریف
گردیده است .همانطور که در بخش الزامات بیان گردیده است نرمافزار اتوماسیون اداری بایستی امکان ثبت و نگهداری این
آدرسها را داشته باشد( .فرمت این شناسه مطابق با استاندارد زیرساخت سیتاد بصورت ایمیل آدرس میباشد)
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 toPartyId؛ شناسه سیتادی دریافت کننده کد یکتای مرجع دریافت کننده پیام میباشد که در زیرساخت سیتاد تعریف گردیده
است( .فرمت این شناسه مطابق با استاندارد زیرساخت سیتاد بصورت ایمیل آدرس میباشد)
 action؛ نوع عملیات مرتب با پیام که شامل  1حالت ميباشد :
 : ECESend عملیات مربوط به ارسال نامه
 : ECEReceipt عملیات مربوط به ارسال پاسخ نامه به همراه کد ارجاع به نامه اصلی
 : ECEPersuitRequest عملیات مربوط به ارسال درخواست پیگیری
 : ECEPersuitResponse عملیات مربوط به ارسال پاسخ درخواست پیگیری
(الزم به ذکر است که اتصال هر سازمان ذينفع به زيرساخت سیتاد پس از اجرای تشريفات مربوطه منجر به فعال
شده عملیاتهای مذکور برای آن سازمان ميگردد)
 messageType؛ نوع پیام دارای دو گزينه است :
 : UserMessage کلیه پیامهای مربوط به ارسال نامه و دریافت پاسخ و همچنین درخواست پیگیری از این نوع
میباشند.
 : SignalMessage زیرساخت سیتاد به محض دریافت پیام توسط وب سرویس یک پیام سیگنال برای ارسال
کننده ایجاد و ارسال مینماید .این پیام به معنی تحویل پیام به زیرساخت میباشد.
 messageId؛ شناسه پیام که توس نرم افزار تامین کننده بايستي تولید گاردد .فرمات ايان شناساه بصاورت زيار
ميباشد.
>GUID@<PartnerIdentifer

نرم افازار تاامین کنناده بايساتي بارای هار پیاام ارساالي ياک  GUIDتولیاد و درشناساه اساتفاده نماياد .بخاش
 PartnerIdentiferنیز که از الزامات نرمافزار تامین کننده بوده و قبال برای آن ثبت شده است.
 refToMessageId؛ شناسه پیام مرجع که توس نرم افزار تامین کننده در زمان ارسال پیامهای پاساخ باه شناساه
پیام اصلي اشاره مينمايد.
 document؛ محتوی پیام که در قالب  base64Binaryبايستي تولید و همراه فراخواني وب سرويسها ارسال گردد.
در سناريوهای مكاتبات فرمت اصلي اين پارامتر بصورت  application/xmlمیباشد.
 username؛ نام کاربری مربوط به سیستم نرمافزاری اخذ شده از زير ساخت سیتاد
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 identifierPlain؛ شناسه آشكار مربوط به سیستم نرمافزاری اخذ شده از سیتاد
 identifierEncrypted؛ شناسه امن مربوط به سیستم نرمافزاری که مطابق با الگويي که در امنیت اين ساند آورده
شده است توس کتابخانه اختصاصي سیتاد تولید ميگردد.

 -2-5مشخصات مستندات ارسالی

 -1-2-5ارسال نامه

سند ارسال نامه يک فايل  xmlبر اساس  ECE_Send_ver1.01.xsdاست.
نوع عملیات در اين وضعیت تعامل  ECESendمیباشد.
 -2-2-5دریافت ثبت نامه

سند ثبت نامه يک فايل  xmlبر اساس  ECE_Receipt_ver1.01.xsdاست.
نوع عملیات در اين وضعیت تعامل  ECEReceiptمیباشد.

 -3-2-5سند درخواست پيگيري نامه

سند درخواست پیگیری ثبت نامه يک فايل  xmlمانند نمونه زير است:
نوع عملیات در اين وضعیت تعامل  ECEPersuitRequestمیباشد.
><PursuitRequest
<Software SoftwareDeveloper="Sample Provider" Version="1.1.1.11" GUID="FACE15C5-1DAA-42f8-B6AC>4FCA0EB1DCBA" /
><Sender Organization="" Department="" Position="" Name="" Code="fromPartyId@PartnerDomainName.ir" /
><Receiver Organization="" Department="" Position="" Name="" Code="toPartyId@PartnerDomainName.ir" /
><MessageID>12CE15C5-1DAA-42f8-B6AC-4FCA0EB1DCBA@PartnerDomainName.ir</MessageID
><LetterNo>3213132154</LetterNo
><LetterDateTime ShowAs="jalali">2014-09-02T10:26:00</LetterDateTime
><Classification Code="100020014000000006324304" /
><SenderGUID Name="12CE15C5-1DAA-42f8-B6AC-4FCA0EB1DCBA" /
></PursuitRequest

 -4-2-5سند پاسخ پيگيري نامه

سند پاسخ پیگیری ثبت نامه يک فايل  xmlمانند نمونه زير است:

)پروژه سامانه يكپارچه تبادل اطالعات دانا (سیتاد
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. میباشدECEPersuitResponse نوع عملیات در اين وضعیت تعامل
<PursuitResponse>
<Software SoftwareDeveloper="Sample Provider" Version="1.1.1.11" GUID="FACE15C5-1DAA-42f8-B6AC4FCA0EB1DCBA" />
<Sender Organization="" Department="" Position="" Name="" Code="fromPartyId@PartnerDomainName.ir" />
<Receiver Organization="" Department="" Position="" Name="" Code="toPartyId@PartnerDomainName.ir" />
<MessageID>C35A4567-1DAA-42f8-B6AC-4FCA0EB1DCBA@PartnerDomainName.ir</MessageID>
<Mails>
<Mail>
<MailDateTime ShowAs="jalali">2014-09-02T10:26:00</MailDateTime>
<Content><شرح اقدامات/Content>
<Sender><عنوان فرستنده/Sender>
<Receivers><عناوين گیرندگان/Receivers>
<Id>151654161</Id>
<ParentMailId>783465345</ParentMailId>
</Mail>
<Mails>
</PursuitResponse>
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 -6امنيت اتصال به سيتاد
قبل از يكپارچه سازی سازمان ها با سیتاد و برقراری اتصال از بُعد فني ،بايد در تفاهم نامه منعقد بین طرفین،
تبعیت از سیاست ها و الزامات امنیتي طرفین به تايید و توافق طرفین رسیده باشد و تشريفات اتصال سپری شده
باشد .بعد از فرايند تشريفات تفاهم ،از نقطه نظر فني راهكارهای ذيل فراهم گرديده است.
 ثبت نام هويت مخاطبین و ذينفعان سازمان و افراد متصل به نرمافزار
 صدور شناسه و سرفصل امنیتي برای مخاطبین نرمافزار (توکن نرم ،توکن سخت ،گذرواژه پويا)


پیاده سازی کتابخانه )Partner Security API (PS API

 يكپارچه سازی  PS APIبا نرمافزار تامین کننده
 نوع پروتكل ها
 -1 -6ثبت نام هویت مخاطبين سيتاد

سازمان درخواست کننده اتصال بايد درخواست اتصال به سامانه را طي تشريفات تفاهم نامه تحويل دهد .درخواست
مذکور شامل اطالعات هويتي و مختصات فني سازمان مي باشد که بر اساس آن سرفصل هويتي در سامانه سیتاد
تعريف ميگردد.
سازمان درخواست کننده اتصال ،بعد از انتخاب سرور استقرار سامانه خود ،برای ثبت آن ،شناسه واحد آن را در
درخواست خود درج میكند .برای استخراج شناسه فوق ،ابزار مناسب در اختیار سازمان درخواست کننده قرار داده
خواهد شد.

 -2-6صدور شناسه و سرفصل امنيتی براي متعاملين سيتاد

هويت ديجیتال صادره برای مخاطبین سیتاد در سه سطح امنیتيِ توکن نرم ،توکن سخت و گذرواژه پويا ارائه
ميگردد و بنا به بضاعت ،زيرساختها ،الزامات ،سیاستها و مختصات فني سازمانها متفاوت و منعطف ميباشد.
بعد از تايید درخواست اتصال سازمان توس سیتاد ،اعتبارنامه اتصال به وب سرويس در اختیار سازمان مربوطه قرار
خواهد داد.

 -3-6پياده سازي کتابخانه PS API

جنبه کالينت محور پروتكلهای امنیتي مورد نیاز برای اتصال به سیتاد بايد در غالب کتابخانه توابع استاندارد پیاده
سازی شده و در سامانه های متصل به سیتاد فراخواني گردد.

پروژه سامانه يكپارچه تبادل اطالعات دانا (سیتاد)

سند

شیوه نامه اتصال جهت ارسال ،دريافت و پیگیری مكاتبات اداری

صفحه  21از 21

شناسه

BPJ.SITAD.ECE.USG.V.3.0

اين کتابخانه با استفاده از شناسه و سرفصلهای هويتي مجاور خود (اعتبارنامه) در هر سازمان ،اقدام به امنسازی
تراکنشها ميکند.
اين کتابخانه پس از فعالسازی سیتاد کالينت در اختیار سازمان قرار گرفته تا مطابق با دستورالعمل برای امنسازی
تراکنشها مورد استفاده قرار گیرد.

 -4-6یکپارچهسازي  PS APIبا سامانههاي متعامل با سيتاد

فرايند يكپارچهسازی  PS APIبايد در تمام تعامالت سیستمي لحاظ گردد و ارائه و دريافت خدمت منوط به
استفاده از اين توابع و تراکنش تحت پروتكلهای فوق مقدور ميباشد.

 -5-6نوع پروتکلها

پروتكلها در دو بستر پیام و بستر انتقال جاری ميگردند.
در بستر پیام ،در هر درخواست ،بايد عالوه بر اقالم مورد نیاز درخواست/پاسخ  ،سه پارامتر شناسه کاربر ،شناسه
آشكار و شناسه امن نیز ارسال گردد .استخراج شناسه کاربر از سرفصل امنیتي (توکن نرم ،توکن سخت ،بانک
اطالعاتي) و تولید شناسه آشكار و شناسه امن توس توابع  PS APIصورت مي گیرد.
سه پارامتر فوق در سمت سیتاد کالينت با سرفصل هويتي سازمان متصل مقايسه و اعتبارسنجي ميگردد.
در بستر انتقال نیز تونل مجازی امن  SSLبین سیتاد سرور و سازمان متصل برقرار ميگردد .گواهي ديجیتال مورد
نیاز مخاطبین در هويت ديجیتال تحويلي به مخاطب ،موجود و قابل استخراج ميباشد.

** در مراحل آزمايش و توسعه سرويس  ،سه پارامتر شناسه کاربر ،شناسه آشكار و شناسه امن هر سه با مقادير
 testميتواند تكمیل شود.

