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സിേഗ്നച്ച
ച്ച എ
എന്തിനു?

ഡിജിറ്റ ടാറ്റയുെട പര്ാമാണ്യം െതളിയിക്കാന്
ഉത്തരവാദിത്തം തള്ളിക്കളയാന്സാധിക്കിലല്
ഡിജിറ്റ േരഖക ക്ക് അംഗീകാരം ന കുന്നതിന്
േസാഫ്റ്റ്െവയ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് പര്േവശനാനുമതി നല്കാന്
(േലാഗിന് െചയ്യുന്നതിന്)
• കമ്പ്യൂട്ട ഉപേയാഗിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുക , മറ്റു പര്മുഖ
നടപടിക
നി വഹിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളി
കള്ളയാധാരമുണ്ടാക്ക , ടാറ്റ ഹാനീവരുത്ത
തുടങ്ങിയവ
തടയാന് ഈ സേഗതിക വിദ്യ സഹായിക്കുന്നു.
• ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങളി
നിയമാനുസൃതമായി
പര്ാധാന്യം ന കിയിട്ടു
കിയിട്ടുണ്ട്
ണ്ട.

The Information Technology Act 2000
• Chapters II, VI, VII and VIII says about Digital
Signature
g
• Chapters III and IV exclusively deal with electronic
records.
• Chapter
Ch t V iintroduces
t d
th
the conceptt off secure
electronic records , secure digital signatures and its
security procedure.
• Chapter IX and XI enumerates Offences and Penalties
• Chapter X – Cyber Regulations appellate Tribunal, its
constitution powers and functions
constitution,
functions.
• Chapter XIII – residuary matters like police powers,
removal of difficulties, power to make rules and
regulations,
l
amendment
d
to various enactments, etc.

ഡിജിറ്റ

സിേഗ്നച്ച എന്നാ

എന്ത്?

• ഗണിതശാസ്തര്പരമായ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉപേയാഗിച്ചാണ് “ഡിജിറ്റ
സിേഗ്നച്ച ” പര്ാവ ത്തിക മാക്കുന്നത്
• ഡിജിറ്റ
േരഖകളുെട ഗൂഢാക്ഷര േലഖക
(Encrypted data)
അസുരക്ഷിതമായ കമ്പ്യൂട്ട ശൃംഖലകളിലൂെട അയച്ചാലും അവ ലഭിക്കുന്ന
വ്യക്തിക്ക് അയച്ച വ്യക്തിയുെട തിരിച്ചറിയ
സാധ്യമാകുന്നതും പര്ാമാണ്യം
ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.
• Asymmetric Cryptography എന്ന രീതിയിലാണ് പര്ധാനമായി “ഡിജിറ്റ
സിേഗ്നച്ച
ി
” സമ്പ്രദായത്തിനായി
ി
ി ഉപേയാഗിച്ച്
ി ് േപാരുന്നത്്. അതായത്്
ഉടമസ്ഥെന്റ ൈകവശം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു “Private Key” യും
മറ്റുള്ളവ
റ്റു
ക്ക് ന കുന്ന ഒരു “Public Key” യും.
• ഉദാഹരണത്തിന് : സുരക്ഷിതമാേക്കണ്ട ടാറ്റ ഒരു “Private Key” ഉപേയാഗിച്ച്
മറ്റുള്ളവ ക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തി രഹസ്യ േകാഡി എഴുതുന്നു. അവ
ഉടമസ്ഥെന്റ തെന്ന “Public
Public Key
Key” ഉപേയാഗിച്ച
ഉപേയാഗിച്ച് തിരിെക പൂ വ സ്ഥിതിയിേലക്ക
സ്ഥിതിയിേലക്ക്
െകാണ്ടുവരാന് സാധിക്കുന്നു.

സാേങ്കതികമായി ഡിജിറ്റ സിേഗ്നച്ച
ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ി
രീതി
ീ ി
• ഇതിനായി നാം ഇവിെട ഉപേയാഗിക്കുന്നത് RSA encryption
algorithm (Rivest, Shamir, Adleman) മാണ്.
• സാേങ്കതികമായി ൈസന് െചയ്യുന്ന പര്കര്ിയ:
– സുരക്ഷിതമാേക്കണ്ട ഒരു ടാറ്റ യുെട ഒരു “Hash” ഉണ്ടാക്കുന്നു.
– “ഹാഷ്” എന്നാ ഇെതാരു ടാറ്റ യുെടയും ഒരു സാരാംശം അഥവാ

സത്ത്്. പര്സ്തുത സത്തിിെന്റ വലിിപ്പം ഇേപ്പാഴും ഒന്നുതെന്ന ആയിിരിിക്കും.
വ്യത്യസ്തമായ ടാറ്റ ക ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ “ഹാഷ്” ആയിരിക്കും
ലഭിക്കുക. അതുേപാെല തെന്ന, ഒേര ടാറ്റ പലതവണയായി “ഹാഷ്”
െച ാലും ഒേര “ഹാഷ്” തെന്ന ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാ ഒരു ഹാഷ്
ഏതു രീതിയി ശര്മിച്ചാലും തിരിെക അതിെന്റ പൂ വ രൂപത്തി
എത്തിക്കുവാന് സാധിക്കിലല്.
എ
ലല്

• േശഷം പര്സ്തുത ഹാഷിെന ൈസന് െചയ്യുന്ന െവ്യക്തിയുെട “Private
Private Key”
Key
ഉപേയാഗിച്ച് ഗൂഢാക്ഷരേലഖ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവെയയാണ് “Signature” എന്ന്
പറയുക.
• ഇങ്ങെന ലഭിക്കുന്ന “Signature” റും, യഥാ ത്ഥ ടാറ്റയും ൈസന് െച
വ്യക്തിയുെട “Public Key” യും മറ്റുള്ളവ ക്ക് ൈകമാറാവുന്നതാണ്.

• ൈസന് െച വിവരം സാേങ്കതികമായി ശരിയാേണാ എന്ന്
പരിേശാധിക്കുന്ന പര്കര്ിയ:
– ആദ്യമായി, ലഭിക്കുന്ന ടാറ്റ യുെട ഒരു ഹാഷ് തയ്യാറാക്കുക.
– േശഷം “Signature”-െന
g
ൈസന് െച വ്യ്യതിയുെട
യു “Public Key”
y
ഉപേയാഗിച്ച് തിരിെക പൂ വ്വസ്ഥിതിയി എത്തിക്കുക. ഇന്ങ്ങെന
ലഭിക്കുന്ന ഹാഷും യഥാ ത്ഥ ടാറ്റയുെട ഹഷും ഒന്നാെണങ്കി അവ
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇെലല്ങ്ങി പര്സ്തുത ടാറ്റ ആേരാ തിരുത്തി
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ.
എന്ന് േബാത്യമാകും.

ഡിജിറ്റ

സിേഗ്നച്ച ലഭിക്കാന്

• പര്ധാനമായും ഇവെയ കല്ാസ്സ് 2 എന്നും കല്ാസ്സ് 3 എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം.
• സാധാരണ ആവശ്യങ്ങ ക്ക് കല്ാസ്സ് 2 എന്ന തരവും, കൂടുത സുരക്ഷിതമായ
ആവശ്യങ്ങ ക്ക്് കല്ാസ്സ്് 3 യും ഉപേയാഗിക്കാം.
ി
• ടാറ്റ ൈസന് െചയ്യുന്നതിനായി കല്ാസ്സ് 2 തരത്തിലുള്ള സിേഗ്നച്ച മതിയാകും
ഡിജിറ്റ
ജ റ്റ സ
സിേഗ്നച്ച
േഗ്നച്ച ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
ഭ ക്കുന്നത നുള്ള അേപക്ഷ
അേ ക്ഷ പര്സ്തുത േഫാ
േ ാ മാറ്റി
ാറ്റ ഉയ ന്ന
• ഡ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്െറ സാക്ഷ്യെപടുത്തേലാട്കൂടി NIC യുെട സംസ്ഥാന ഓഫീസി
ന കുക. (ആവശ്യമായ തുകയുെട DD േയാടുകൂടി, നിലവി Rs. 550/- ആണ്)
• അേപക്ഷയുെട അവസ്ഥ ഇ-െമയിലി
ി ി യഥാസമയം അറിയിക്കും.
ി ി
• അേപക്ഷ അന്ഗീകരിച്ചാ NIC യുെട െവബ്ൈസറ്റിെല അേപക്ഷകെന്റ ഇെമയിലി ലഭിച്ച േലാഗിന് ഉപേയാഗിച്ച് ഡിജിറ്ററ്റ സിേഗ്നച്ച െഡൗണ്േലാഡ്
െചയ്യാവുന്നതാണ്.
• പര്സ്തുത ഡിജിറ്റ സിേഗ്നച്ച സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള പര്േത്യക േടാക്കന്
ഇേതാെടാപ്പ ലഭിക്കു
ഇേതാെടാപ്പം
ലഭിക്കും
• (USB ൈഡര്വി ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു
സുരക്ഷിതമായ ഉപകരണമാണ് ഇവ)

ഡിജിറ്റ

സിേഗ്നച്ച - ശര്ദ്ധിേക്കണ്ട കാര്യങ്ങ

• ലഭിക്കുന്ന “signature file” സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറി
പരമാവധി ഇന്േസ്റ്റാ െചയ്യുക.

മാതര്ം

• ലഭിക്കുന്ന
ി
“
“signature
file”” െപാതുവായ കമ്പ്യൂട്ടറിി ഇന്േസ്റ്റാ െച ാ
ഉപേയാഗത്തിന് േശഷം ഡിലീറ്റ് െചയ്യാന് മറക്കരുത്.
• പരമാവധി “signature token” ഉപേയാഗിക്കാന് ശര്മിക്കുക. ഈരീതിയാണ്
തികച്ചും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത്.
• ലഭിക്കുന്ന “signature file” മറ്റുള്ളവ ക്ക് അയച്ചു െകാടുക്കാന് പാടിലല്.
താങ്കളുെട ATM Card ഉം,
ഉ അവയുെട രഹസ്യനാമവും
ാമവു േപാെലതെന്ന
ഇവയും സുരക്ഷിതമായി ഉപേയാഗിക്കുക.
• Key ദുരുപേയാഗെപ്പട്ടാ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥനാണ് ബാധ്യത
• Key നഷ്ട്ടെപ്പടുേപായാ ഉടന് തെന്ന Certifying Authority (CA) െയ
അറിയിക്കുക.

ഡിജിറ്റ സിേഗ്നച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിി വിന്യ
ി സിിക്കുന്ന രീതി
ീ ി
• അേപക്ഷകെന്റ
ന്റ ഇ
ഇ-െമയിലി ലഭിച്ച
ച്ച േലാഗിന് ഉപേയാഗിച്ച്
ഉ
ച്ച
NIC യുെട െവബ്ൈസറ്റിലൂെട ഡിജിറ്റ സിേഗ്നച്ച
യ്യ വു
.
െഡൗണ്േലാഡ് െചയ്യാവുന്നതാണ്
• അതിനായി https://nicca.nic.in എന്നാ െവബ്ൈസറ്റി
പര്േവശിക്കുക (ചിതര്ം കാണുക)
• Token വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള െസറ്റപ്പ് ഫയ , വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള

സഹായങ്ങ തുടങ്ങിയവയും ഈ െവബ്
െവബൈസറ്റി
ൈസറ്റിലൂെട ലഭിക്കും

• േശഷം “Member login” എന്നാ ലിങ്ക് െതരെഞ്ഞടുത്തു ഈെമയിലി
ലഭിച്ച
ി യുസ നയിമും
ി രഹസ്യെകാടും ന കുക.
• േശഷം “Download Certificate” എന്നാ ഭാഗത്തുനിന്നും താങ്ക ക്ക്
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള “Digital
Digital Signature (DSC)
(DSC)” െഡൗണ്േലാഡ
െഡൗണ്േലാഡ് െചയ്യുക.
െചയ്യുക
• ഇങ്ങെന െഡൗണ്േലാഡ് െച ഫയലിന് (.pfx) എന്നായിരിക്കും
എക്സ്റ്റന്ഷന് ഉണ്ടാവുക. (പര്സ്തുത ഫയലിെന്റ Properties െശര്ദ്ധിക്കുക)

• അവ സുരക്ഷിതമായ ഒരു േഫാ ഡറി

സൂക്ഷിക്കുക

• അവ കമ്പ്യൂട്ടറി

•

വിന്യസിക്കുന്നതിനായി പര്സ്തുത ഫയ

•ചിതര്ം 1

ഡബി കല്ിക്ക് െചയുക.

•ചിതര്ം 2

•ചിതര്ം 3 – സ ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ
പാസ്സ്
സ്സേവ ഡ് ന കുക

•ചിതര്ം 4

•ചിതര്ം 5 – “Finish” ബട്ടണ് ചിക്ക് െച ാ
സ ട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറി വിന്യസിക്കെപ്പടും

• സ ട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറി വിന്യസിേച്ചാ എന്നറിയാന്.
ഫ്റ്റെവയ തുറക്കുക
• “Internet Explorer” എന്ന േസാഫ്റ്റ്
• േശഷം “Tools” എന്ന െമനുവി നിന്നും “Internet Option” എന്ന സബ്
െമനു എടുക്കുക.

• അതിെല “Content” എന്ന
ടാബിെല “Certificates” എന്ന
ബട്ടണ്
ണ് െതരെഞ്ഞടുക്കുക

• പര്സ്തുത സ്ക്രീനി സ ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയുെട േപരും, സ ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ന കിയ സ്ഥാപനത്തിെന്റ വിവരങ്ങളും, സ ട്ടിഫിക്കടിെന്റ കാലാവധി
അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും കാണാം.
കാണാം
• സ ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ ഉപേയാഗം
കഴിഞ്ഞാ “Remove”

എന്നാ ബട്ടണ്
െതരെഞ്ഞടുത്താ അവ
കമ്പ്യൂട്ടറി നിന്നും നീക്കം
െചയ്യാവുന്നതാണ്.
• വീണ്ടും ആവശ്യം വന്നാ ,
ആദ്യം െഡൗണ്േലാഡ് െച
(.pfx) ഫയ വീണ്ടും
വിന്യസിച്ചാ മതിയാകും.

ഇന്ഫ േമഷന് േകരള മിഷന് വികസിപ്പിച്ച അപ്പിേകഷന്
അപ്പല്ിേകഷന്
േസാഫ്റ്റ്െവയറി “Digital Signature”
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സഹായി പര്സ്തുത
േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ കൂെട ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഈ പര്സേന്റഷെന കുറിച്ചുള്ള അഭിപര്ായങ്ങളും നി േദശങ്ങളും ദയവുെച ്
y
g@ g
എന്ന ഇെമയി
എ
ഇ
വിലാസത്തി അറിയിക്കുക. അെലല്ങ്കി
ലല്
narayanang@ikm.gov.in
0471-2595832 എന്ന െടെലേഫാണ് നമ്പറിേലാ ബന്ധെപ്പടുക.

