آﻣﻮز ش را ه ا ﻧﺪاز ی  SSLﺑﺮای  : IISاﺿ ﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  Certificateﺑﺮای
 ) IISﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از اوﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﺑﺎ  Addﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  Standard SSLﺑﺮای ﺳﺮور ﻣﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ .ﻣﺎ از Smart
 Mailﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ رو ﺗﻮ ﭘﺮاﻧﺘﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  CER.رو ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎرﯾﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  CSRﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺪ ﭼﻪ ﻃﻮری ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎد؟
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ رو ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﺪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم
 Private Keyﻫﻢ اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐـﺪ رو اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻓﺎﯾﻞ  Certificateﺑﻪ اون ﺑﭽﺴﺒﻪ
)در اﺻـﻄﻼح( و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  Validﺑﺸﻪ .اﻣـﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺷـﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾـﺪ ﮐﻠﯿـﺪ و  Certificateﺷﻤﺎ ﮐﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!
ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺣﻞ ﺷﺪ؟ در  IISﮐﺪ  CSRرو اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم )ا ﮔﺮﭼﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  50ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﯾﻞ  cerاﯾﻦ ﮐﺪ  Decodeﻧﻤﯽ ﺷـﺪ و ارور ﻣﯽ داد( در ﻫﺮ ﺣـﺎل در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آدرس روی  USو ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ
دوﺑﺎره ﺳﺎزی )اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰارﺑﺎر ﺳﺎزی!( ﮐـﺪ ﮐﺮدم .ﮐﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه رو در ﭘﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ  Comodoوارد ﮐﺮدم و ﻓﺎﯾﻞ  Cerرو از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم.
وارد وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور و ﮐﻨﺴﻮل  IISﺷﺪم و در ﻗﺴﻤﺖ  Complete Requestآدرس ﻓﺎﯾﻞ  cerرو دادم و دوﺑﺎره  Addﮐﺮدم ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺴﻮل  IISو ﺑﻌﺪ
در ﻗﺴﻤﺖ  Siteوب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ رو اﻧﺘﺨﺎب و از ﻃﺮﯾﻖ  Bindingﻣﻮرد ﺣﻞ ﺷـﺪ.در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ
اﯾﻦ ﻫﺴﺖ :دوﺳـﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻏﯿﺮ از  IISﺟﺎی دﯾﮕﻪ ای ﮐﺪ  CSRرو درﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رو در  IISاﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ  Private Keyﺑﺎﺷﻪ ﻫﻢ در ﻫﻤﻮن ﺳﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ  Addﮐﺮدن  Cerﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻣﯿﺪوارم
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺑﺸﻮد.ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻮد در ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :اﺣﺴﺎن ﻋﻠﯿﺰاده
ﮐﭙﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
AZARAKHSH
ﻣﻤﻨﻮن دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ
ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد.اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

