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 :مقدمه

حال امنيت از ابعاد مختلف مي تواند . با رشد روز افزون اطالعات و سيستم هاي مبتني بر اطالعات، امنيت اطالعات نيز اهميت يافته است

. همواره منافع مالي و اقتصادي ترغيب كننده بسيار قوي براي هرگونه اقدام خرابكارانه بوده است. مهم باشد كه يكي از آنها اقتصادي  است

يكي از اهداف هكر ها و مخرب هاي سيستم ، هدف مالي و اقتصادي بوده است كه  در كنار هدف هاي سياسي، آزار و اذيت و يعني 

اجتماعي ،جزو مهمترين اهداف آنها نيز به شمار مي آيد و بخش عمده اي از هكر ها با هدف مالي اقدام به هك كردن سيستم هاي مالي و 

رت اعتباري و يا نفوذ به نرم افزارهاي مربوطه به مبادالت مالي و تراكنش هاي آن مي نمايند كه همان بانكي و يا كشف شماره هاي كا

 . تجارت الكترونيك محسوب مي شود

لذا با توجه به همه گير شده كاربردهاي فناوري اطالعات منجمله كسب و كار الكترونيك، ضروري است تا به موضوع امنيت آن نيز توجه 

 .ويژه اي شود

  مسايل مهم امنيتي در تجارت الكتريكي. 1

پس بايد به سرويس . براي انجام داد و ستدهاي الكترونيكي، بايد به مسايل امنيتي توجه شود تا مشكلي براي خريدار و فروشنده پيش نيايد

خطرات و تدابير رويارويي با آنها به طور در اين بخش مهم ترين مسايل ايمني همراه با . هاي امنيتي كارآمد براي منابع و ارتباطات انديشيد

اما گفتني است كه با وجود اين سرويس ها و تدابير، هنوز هم امنيت صد در صد براي تجارت الكترونيكي به دست  .خالصه بيان شده است

  .نيامده است

 تاييد هويت يا اصالت 1-1

ه ادعا مي كفرآيندي است كه تضمين مي كند يك هويت همان است كه به موجب آن، فرد يا سازمان بتواند هويت خود را اثبات كند،  

گواهي ها روش  واژگان رمز،. مي كنند آشكارسرويس هاي تاييد هويت، درستي يا نادرستي هويت طرف هاي بازرگاني در معامله را . شود

  .هاي زيست سنجي از خطر جعل هويت مي كاهند

  مجوز1-2

تشخيص مجوز فرايندي است كه . تواند دسترسي به منابع را پس از تاييد هويت مبادله گران كنترل كندمي استفاده از مجوز سيستم با 

 . روشن مي كند يك سرويس گيرنده اجازه انجام چه كارهايي را دارد و يك هويت چه جايگاهي در دسترسي به منابع خواهد داشت

محدوديت به كمك ليست هاي كنترل دستيابي براي تعيين اينكه چه رخداد خطرات دسترسي بدون مجوز به منابع سيستم با ايجاد 

  .كساني اجازه دستيابي به منابع را دارند كاهش مي يابد
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  محرمانگي و خصوصي بودن 1-3

سرويس هاي خصوصي بودن از آشكار شدن . محرمانه نگه داشتن محتويات پيام هاي مبادله شده ميان طرف هاي مجاز را تضمين مي كند 

اين سرويس ها تضمين مي كنند كه داده . براي افراد و سازمانهاي غير مجاز، جلوگيري مي كند نده ها و اطالعات شخصي كاربرادا

براي اينكار، اين گونه سرويس ها حفاظت پيام ها را در برابر سو استفاده،  .فرستاده شده روي شبكه تا زماني كه در راه است خوانده نشود

به كمك رمز نگاري پيام ها، دسترسي غيرمجاز به پيام ها توسط افراد درون سازماني يا برون سازماني، با . ين مي كنندرهگيري و شنود تام

  .رهگيري هنگام مخابره دشوارتر مي شود

 تماميت يا درستي داده ها  1-4

اطالعات مي كوشند تا داده فرستاده شده مين تماميت اسرويس هاي ت. ف ناخواسته پيام ها مي باشدذبراي جلوگيري از دستكاري، يا ح 

بدون اين سرويس ها، يك شخص غير مجاز ممكن است يك بسته يا پيام را از شبكه . در شبكه، در طول راه دچار دگرگوني يا گم نشود

با تاييد بسته و رمز نگاري پيام . بگيرد، آنرا تغيير دهد و دوباره در جريان اندازد، بدون اينكه تغييرات براي گيرنده بسته يا پيام آشكار شود

  .لبانه در هنگام ورود داده ها ونيز تخريب و تغيير پيام ها را كاهش دادغها مي توان بروز اشتباه تصادفي يا مت

 عدم انكار ارسال و دريافت پيام  1-5

سرويس هاي انكار ناپذيري، فرستنده و گيرنده با . توانايي تضمين اينكه، طرفين معامله نتوانند محتويات پيام مبادله شده را انكار كنند 

تاييد اصالت پيام با آميزه اي از آنچه كه كاربر مي داند، آنچه كه كاربر در اختيار دارد و يا . نمي توانند ارسال و دريافت پيام را انكار كنند

  .ا به بازرگانان ياري مي رساندويژگي هاي فيزيكي كاربر مانند روش هاي زيست سنجي در برابر جعل هويت و انكار پيام ه

 در دسترس بودن  1-6

از خطرهاي تهديد . امكان دسترسي به داده ها در زمان و مكان مناسب همراه با ايمني از دسترسي غير مجاز به داده را تامين مي كند 

سخت افزار، خطاي نرم افزار سيستم و كننده اين ويژگي مي توان خطاي شبكه، قطع برق، اشتباهات عملياتي، اشتباهات كاربردي، خطاي 

ويروس ها را نام برد كه با گزينش راه هاي ارتباطي جايگزين، پيش گيري از قطع برق، آزمايش كيفيت نرم افزار و سخت افزارها، محدود 

 .ساختن دسترسي و تامين سيستم پشتياني داده ها از آنها كاسته مي شود

 :باشند هاى اينترنت سه موضوع مهم به شرح زير مطرح مى الكترونيك و در ارتباط با امنيت اطالعات در شبكهدر ادبيات تجارت  

1-6-1 _. Authentication كه عبارت است از احراز هويت طرفين فرآيند تجاري. 
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1-6-2_. Encryption را  مزنگارى شود تا ساير افراد نتوانند آناى ر گونه بايد به هر ركورد اطالعاتى مى. باشد مفهوم رمزنگارى مى كه به

 .خوانده يا در آن تغييراتى را اعمال نمايند

1-6-3 _. Authorization پس از احراز هويت و رمزگشايى ركورد دريافتى متقاضى موضوع بعدي، محدوده دستيابى به ركوردهاى

هم  باشد كه آن مى Authorizationهاى اطالعاتى و مجموعه عملياتى كه از قبل تعيين گرديده است تحت عنوان مجوز دستيابى يا  بانك

 .اى برخوردار است از اهميت ويژه

در فرآيند مذكور پيامى . پذيرد هاى رمزنگارى صورت مى اى از الگوريتم يك كليد و مجموعه توسطها  رمزگشايى داده فرآيند رمزگذارى و 

تقسيم  (n-bit blocks) هاى چندبيتى شود ابتدا به رديفى از بلوک گفته مى Plaintext Message بايد رمز گردد و به آن كه مى

هاى ورودى  عنوان داده هاى فوق به با استفاده از يك كليد و بلوک (encipher algorithm) ىسپس فرآيند الگوريتم رمزنگار  .گردد مى

عنوان خروجى جهت انتقال   نظير را با همان طول به هاى رمزشده نظيربه شده در الگوريتم رمزگذاري، بلوک پس از اجراى فرآيندهاى تعريف

با استفاده از همان  (cipher algorithm) هاى رمزگشا در سمت گيرنده، الگوريتم دهد و متعاقباً روى شبكه اينترنت دراختيار قرار مى

 هاى پيشرفته رمزگذارى زنجيره رمزگذارى در الگوريتم .نمايند را تبديل به پيام اوليه مى cyphertext block هاى رمزشده كليد، بلوک

(cipher chaining) ک، بستگى به محتويات بلوک قبلى دارديعنى عمليات رمزگذارى و رمزگشايى روى هر بلو. 

آنچه كه مهم . گردد هاى مذكور دراختيار همگان قرار دارد و سالهاست كه از آنها استفاده مى بايد توجه داشت كه در اين روش الگوريتم 

سازى  ها در ذخيره انتقال دادهبر بكارگيرى شيوه فوق در   قابل ذكر است كه عالوه. باشد است دانستن كليد توسط طرفين فرآيند تجارى مى

 .نكته قابل تعمق در اين روش توزيع كليد روى اينترنت است. گردد ها استفاده مى ها نيز از اين الگوريتم داده

ي را ما نمي خواهيم خريد اينترنت .قصد خريد اينترنتي از يك فروشگاه الكترونيكي را داريد بايد با چشماني باز اين كار را انجام دهيد  اگر

خود را انجام  هاييك كار عجيب و سخت جلوه دهيم اما وقتي شما به صورت فيزيكي هم خريد مي كنيد مطمئنا از يك مكان معتبر خريد

خريد الكترونيكي شايد ساده ترين و لذت بخش ترين كاري باشد كه شما در اينترنت مي توانيد انجام دهيد به شرطي كه به يك  .مي دهيد

 .توجه داشته باشيدسري نكات مهم 

 خريد از فروشگاه هاي معتبر.2

تحقيق كنيد فروشگاه هاي معتبر عموما آدرس پستي، تلفن و . قبل از خريد در مورد فروشگاهي كه مي خواهيد از آن خريد كنيد

دقت كنيد كه فروشگاهي كه از آن خريد مي كنيد يك فروشگاه  .روي وب سايت شان درج مي كنند مشخصات خود را به طور دقيق بر

درنظر داشته باشيد تعداد زيادي وب سايت رها شده در اينترنت وجود دارند كه روزي به مشتريان . فعال است يا يك وب سايت رها شده

با فروشگاه آشنا شديد تقريبا مي توان  اگر از طريق تبليغات .بي استفاده مانده اند خود سرويس دهي مي كردند اما به علل مختلف 

 .اطمينان داشت كه فروشگاه موردنظر فعال است، اما اگر به طور اتفاقي وارد فروشگاه شديد بايد بررسي بيشتري نماييد
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رفت است و معموال وب سايت هاي فعال بخش اخبارشان به روز است و به عنوان يكي از نشانه هاي به روز بودن فروشگاه مي توان درنظر گ

يا اينكه بررسي كنيد اطالعات تكميلي در مورد كاال به همراه قيمت دقيق و شرايط و هزينه هاي ارسال درج شده باشد معموال فروشگاه 

هايي كه يك شعبه فيزيكي دارند بسيار مطمئن تر از فروشگاه هايي هستند كه فقط به صورت مجازي پايه گذاري شده اند و آمارها نيز 

ي دهد اعتماد افراد به فروشگاه هايي كه شعبه فيزيكي دارند بيشتر است زيرا احتمال كالهبرداري و يا اينكه كاالي خريداري شده نشان م

 .به دست شما نرسد كمتر است و اگر مشكلي پيش بيايد مي توانيد به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه كنيد

 انتخاب روش خريد مناسب.3

ازي معتبر خريد مي كنيد معموال انتخاب هاي متعددي براي نحوه خريد و دريافت كاال براي شما وجود خواهد وقتي از يك فروشگاه مج

هميشه سعي كنيد روشي براي خريد خود ... داشت از جمله پرداخت وجه به صورت آنالين، خريد به صورت پستي، واريز به حساب و 

 .انتخاب كنيد كه كمترين ريسك پذيري را داشته باشد

 خريد به صورت آنالين.4

كشور معتبرمعموال فروشگاه هايي كه ارائه دهنده سرويس هاي آنالين هستند خدمات پرداخت اينترنتي خود را از يكي از بانك هاي 

اردي كه از دريافت مي كنند و بانك ها نير معموال بابت ارائه اين نوع سرويس از فروشگاه ها مبالغي بابت ضمانت دربافت مي كنند تا در مو

استفاده از اين سيستم بيشتر در مواقعي مناسب است كه شما محصول خود . مورد اجرا قرار دهند ،فروشگاه مربوطه شكايتي صورت گرفت

در پرداخت هاي آنالين هميشه وقتي مي خواهيد . غيره را مي خواهيد به صورت الكترونيكي دريافت كنيد مانند خريد كارت اينترنت و

اخت وجه را از طريق كارت انجام دهيد وارد سايت دومي خواهيد شد كه سايت بانك دريافت كننده وجه است كه عموما سايت مرحله پرد

 .و يا سايت معتبر ديگر بانك ها مي باشد pec.ir و يا سايت بانك پارسيان به آدرس sb24.com هاي بانك سامان به آدرس

ه اندازي سايت هايي شبيه سايت هاي بانك ها و آدرس هاي شبيه به آنها اقدام به كالهبرداري دقت كنيد بسياري از سارقان اينترنتي با را

بانك، تصوير يك قفل زرد رنگ پايين صفحه الكترونيكي استفاده مي كنيد، بعد از ورود به صفحه پرداخت  IE اگر از مرورگر. نموده اند

آدرس بانك نوشته شده  Issuedto در قسمت. امه سايت بانك مذبور باز شودمشاهده مي شود روي آن قفل دوبار كليك كنيد تا گواهين

داخل اين قسمت نوشته شده باشد ولي اگر وارد قسمت پرداخت  www.pec.ir مثال اگر وارد درگاه بانك پارسيان شده باشيد بايد. است

نبود، شماره كارت و رمز خود را وارد نكنيد چون نشان درست  Issuedto شديد و اين قفل زرد رنگ را نديديد، يا نام داده شده در قسمت

دهنده اين است كه اين سايت از نظر امنيتي تاييد شده نيست و يا اصال سايت بانك نمي باشد و اطالعات شما در اختيار افراد ديگري قرار 

 .خواهد گرفت

 شيوه خريد از طريق واريز به حساب.5

ساعت ها در صف بانك بايستيد تا مبلغ را به حساب فروشگاه واريز كرده سپس شماره فيش را در در اين روش براي خريد يك كاال بايد 

اين شيوه يكي از بدترين شيوه هاي خريد اينترنتي است و حتي شايد . وب سايت وارد كنيد تا محصول موردنظر را براي شما ارسال كنند
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ده از تجارت الكترونيك بايد باعث سرعت و سهولت در خريد گردد، اما در اين روش زيرا استفا .نتوان آن را يك خريد اينترنتي قلمداد كرد

از نظر امنيتي هم استفاده از اين روش خريد غيرعاقالنه است در پرداخت هاي . شما دردسر بيشتري نسبت به خريد فيزيكي خواهيد داشت

و حتي مشخص است كه اين كاال در چه تاريخي و از چه الكترونيكي تمام سوابق تراكنش هاي مالي شما در سيستم ثيت مي شود 

 .فروشگاهي و با چه قيمتي خريداري شده است

اما در حالتي كه شما به حساب فرد مبلغي واريز مي كنيد ممكن است هيچ وقت چيزي به دست شما نرسد و چون شما مبلغ را در بانك 

ته شده نيست و فروشگاه ضمانتي هم به بانك نداده است اثبات اينكه شما مبلغي را واريز كرده ايد و اين فروشگاه اينترنتي براي بانك شناخ

بابت خريد محصول خاصي كه در اينترنت وجود داشته پرداخت كرده ايد مشكل تر است و رديابي آن سخت تر و يا اگر بر فرض فيش 

 .بانكي را گم كنيد كه اوضاع وخيم تر خواهد شد

روش نيز براي كالهبرداري هاي اينترنتي خود استفاده مي كنند و با راه اندازي يك سايت و ارائه يك محصول با بسياري از سارقان از اين 

معموال اين افراد درخواست مبالغ اندكي از مشتريان  .قيمت وسوسه انگيز و ارائه شماره حساب از مشتريان مي خواهند مبالغ را واريز كنند

به همين خاطر بيشتر افراد وقتي چيزي بدستشان نمي رسد در پي شكايت نمي روند، اما درنظر . هزار تومان 5تا  3مي كنند، به طور مثال 

 !بگيريد اين افراد از هزاران نفر به اين شيوه كالهبرداري مي كنند و مبالغ كالني به جيب مي زنند

 خريد پستي.6

تم پست خريد شركت پست باشد كه امروزه اغلب فروشگاه نيز از اين شايد بتوان گفت امن ترين روش خريد اينترنتي استفاده از سيس

شما با استفاده از اين شيوه مي توانيد محصول خود را سفارش دهيد و محصول موردنظر توسط شركت پست  .سرويس استفاده مي كنند

ين روش شما با اطمينان خاطر و بدون اينكه مي بينيد كه در ا .براي شما ارسال شده و سپس مبلغ كاال را به مامور پست تحويل مي دهيد

استفاده از اين روش براي كاالهايي كه ماهيت فيزيكي . پولي را از پيش پرداخت كرده باشيد مي توانيد محصول خود را خريداري كنيد

كنيد البته از اين شيوه  هميشه سعي كنيد در فروشگاهي كه امكان خريد پستي وجود دارد از اين روش استفاده. دارند بسيار مناسب است

نمي توان استفاده كرد و بايد از شيوه پرداخت ... در محصوالتي كه ماهيت فيزيكي ندارند مانند كارت اينترنتي و اطالعات و حق عضويت و 

 .آنالين استفاده شود

. موبايل پديده اي نسبتاً نوين است گرچه سالهاست كه واژه ي تجارت الكترونيك وارد ادبيات كسب و كار شركت ها شده است، اما تجارت

توانايي استفاده از اينترنت وراي زمان و مكان از طريق تلفن هاي همراه فرصت هاي جديدي را براي فروش، تعامل و تبادالت تجاري پديد 

رائه دهند طبعاً زمينه چنانچه شركت ها بتوانند به مشتريان خود خدمات فردي و مطابق با انتظارات و سليقهء ايشان را ا .آورده است

 . مناسبي براي توسعهء اين سبك از تجارت پديد خواهد آمد
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وفاداري “و ” رضايت الكترونيكي“تحقيقات متنوعي در حوزهء رضايت و وفاداري مشتري در تجارت الكترونيك به عمل آمده است كه 

راحتي، فرايند خريد، : ونيكي مي شوند به شرح زير قابل اشاره اندعواملي كه منجر به رضايت و وفاداري الكتر. ناميده مي شوند” الكترونيكي

 .قابليت اطمينان سايت، اطالعات، خدمات مشتري، قيمت، امنيت

راحتي به عواملي همچون سهولت كاربري، سهولت دسترسي و جابجايي در سايت، سهولت درک محتواي سايت، مفيد بودن سايت و 

 .به عبارت ديگر گردش در سايت نبايد موجب زحمت براي كاربر شود .كاركرد فروشگاه مجازي اشاره دارد

يند سفارش، كارآيي سفارش، وضوح فرايند سفارش، زمان تراكنش و زمان آدر فر. فرايند خريد دو بعد سفارش و تحويل را دربر مي گيرد

به بيان . محصول در زمان تحويل مد نظر استپاسخگويي فروشگاه مطرح است و در فرايند تحويل زمان تحويل، سالمت محصول و كيفيت 

 .ساده، مشتري بايد به راحتي اين فرايند را طي كرده و احساس كند كه همهء مراحل به روشني تشريح شده است

قابل اعتماد بودن سايت وب به جوانب سيستم و قابل اعتماد بودن سيستم، محصول، رقابت پذير بودن در حوزهء ايجاد ارزش، تنوع 

به عبارت ديگر فرد بايد اطمينان داشته باشد كه محصوالت ارائه . والت، منحصر به فرد بودن محصوالت و گارانتي كيفيت مي پردازدمحص

 .شده از طريق اين سايت كيفيت الزم را دارند و مي تواند بدون هيچگونه نگراني نسبت به خريد از سايت اقدام نمايد

همچنين تصوير ارائه شده از سايت بايد مطابق با . بوده و اطالعات كافي در حوزهء قبل از خريد ارائه دهداز بعد اطالعاتي، سايت بايد مفيد 

  .انتظارات باشد

تعداد پنجره هايي كه اطالعات فردي را بررسي مي  .امنيت سايت از لحاظ حفظ اطالعات مشتريان و امن بودن تبادالت مد نظر است

 .مربوط به حراست از اطالعات خصوصي افراد را مورد تاكيد قرار مي دهد، همگي در اين حوزه مطرح اند كنندو ميزاني كه سايت اطالعات

البته در صورتي كه قيمت محصوالت در )قيمت با توجه به وجود امكان مقايسه در لحظه با ديگر سايت ها اهميتي دو چندان مي يابد 

 (.سايت لحاظ شود

قابل  .با مشتري، قابليت تطبيق سفارشات با ويژگي هاي مورد نظر مشتري بستگي پيدا مي كند سطح خدمات مشتري به ميزان تعامل

 .رويت بودن سايت به نحوي كه سايت شناخته شده باشد و در موتورهاي جستجو به راحتي يافت شود، اشاره دارد

داشت كه هزينه اتصال به اينترنت باالتر از هزينه هاي در حوزهء تجارت موبايل نه تنها كليهء عوامل فوق مطرح است، بلكه بايد در نظر 

مشتري از طريق پورتال هاي موبايل  ،خطوط معمول مي باشد و در عين حال، برخالف سايت هاي معمول اينترنتي در اين سبك از تجارت

 .ارش مشتري موضوعيت مي يابدبه سايت مورد نظر خود وصل مي شود و به همين لحاظ در اينجا خدمات مبتني بر مكان، مشتري، و سف

 :در نظر گرفته می شود  بدین ترتیب عوامل زیر در مورد تجارت موبایل نیز

رفتار مشتري به ميزان جديت و قصد وي در خريد و همچنين در دسترس بودن امكانات مورد نظر در مكان ها و زمان هاي مختلف   –1

 .بستگي دارد

به اندازهء محدود صفحه نمايش موبايل از عوامل مهم در انتخاب دستگاه هاي همراه به عنوان كانال  قابل رويت بودن اطالعات با توجه  –2

 .خريد محسوب مي شود
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در عين حالي كه عوامل تفاوت و مشترک بين اين دو سبك از تجارت وجود دارد، اولويت هاي مشتريان در رده بندي اين عوامل يكسان 

 . نيست

 :ت الكترونيكعوامل کليدي در تجار. 7

 قابل رويت بودن

 امنيت

 فرايند خريد

 راحتي

 سفارشي سازي

 عوامل کلیدی در تجارت موبایل

 قابل اعتماد بودن محتوا

 در دسترس بودن

 فرايند خريد

 قيمت تراكنش موبايل/برداشت از هزينه

 خدمات مشتري

صرفاً در ( دسترس بودن، برداشت از هزينه تراكنش موبايلقابل اعتماد بودن محتوا، در )سه ويژگي موردنظر مشتري در تجارت موبايل 

 .تراكنش هاي موبايل مدنظر است كه قبالً در تجارت الكترونيك به اين شدت مطرح نبود

 مشكالت امنيت در تجارت الكترونيكي. 8
 

با استفاده از . ده و مشكل استتامين امنيت داده هاي الكترونيك پيچي. درخصوص تجارت الكترونيك كه در فضاي مجازي انجام مي شود

خدمات امنيتي اين اطمينان براي افراد ايجاد مي شود كه دسترسي به سيستم تجارت الكترونيك و داده هاي آن تنها محدود به  افراد 

اعتباري  بعنوان مثال اطالعات شخصي و شماره كارت. مجاز و مطابق با سياست هاي امنيتي عنوان شده از طرف وب سايت فرستنده است

انجام خدمات امنيتي در رفع دغدغه هاي . در صورت عدم حفاظت ممكن است در جريان انتقال توسط عوامل غير مجاز دستكاري شوند

بايد تضمين كرد كه فرستنده  و گيرنده بتوانند متن پيغام را ببينند، . مرتبط با ريسك هاي حوزه امينت و حريم خصوصي تاثير گذار است

در اينجا سه روش رمزنگاري، امضاء . طول انتقال دستكاري نشود، فرستنده ياگيرنده نتواند ارسال و دريافت داده را انكار كند متن داده در

 .ديجيتال و گواهي ديجيتال كه به افزايش چشمگير امنيت در تجارت الكترونيك منجر مي شود، بررسي مي شود

 

 روش هاي افزايش امنيت.9
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 :ايش امنيت اشاره مي شوددر ذيل به سه روش افز

 الگوريتم هاي رمزنگاري_1

 امضاء ديجيتال_2

 گواهي ديجيتال_3

 

 :الگوريتم هاي رمز نگاري 9-1
 :در ذيل سه الگوريتم رمزنگاري شرح داده شده است. يكي از ابزارهاي فني ايجاد امنيت در تجارت الكترونيكي، رمزنگاري داده ها  مي باشد

 Symmetric Algorithms           الگوريتم متقارن

 Asymmetric Algorithm           الگوريتم نامتقارن

            Hash     Hash Algorithms الگوريتم هاي

 

 :الگوريتم هاي متقارن 9-2
بايد كليدي كه داده با آن براي اينكه گيرنده بتواند داده ارسالي را بخواند . نده مي فرستندگيرفرستنده داده را رمزنگاري كرده و براي 

اين كار  . الگوريتم هاي متقارن براي رمزنگاري و رمزگشايي داده ها فقط از يك كليد استفاده مي كنند. رمزنگاري شده است را داشته باشد

اي متقارن مي توان  از الگوريتم ه. يك كليدي هم گفته مي شودالگوريتم  ن الگوريتم، يبه ا. موجب محرمانگي در انتقال داده ها مي شود

DES – Data Encryption Standard  ,   AES – Advanced Encryption Standard , Blowfish  را نام برد. 

 :نقاط ضعف الگوريتم هاي متقارن را مي توان موارد زير ذكر كرد

 .استگيرنده كار بسيار دشواري انتقال كليد بين فرستنده و ( : key exchange) مبادله كليد  _1

فرستنده به ازاي هر گيرنده بايد يك كليد داشته باشد و نمي تواند تمامي فايل هاي خود را با يك ( : key holder) نگهداري كليد  _2

اگر تعداد گيرندگان زياد باشد ، نگهداري كليدها به سختي امكان پذير . لذا به تعداد هر دو نفر بايد يك رمز تعريف شود. كليد ارسال كند

 .تاس

درصورتيكه فرستنده نخواهد . اگر دو گيرنده كليدهايشان را به يكديگر بدهند، فرستنده مطلع نمي شود(:   key trust)اعتماد به كليد  _3

 .ديننداده اي كه به گيرنده اي مي فرستد، گيرنده ديگر آنرا ببيند، اگر دو گيرنده كليدهايشان را با هم رد و بدل كرده باشند، مي توانند بب

 .از نقاط قوت اين الگوريتم مي توان به جابجايي بسيار سريع داده ها اشاره كرد

 :الگوريتم هاي نا متقارن 9-3
با زوج كليد آن، سپس ك كليد رمز مي شود و يدر اين روش داده  با . مي نامندنيز اين الگوريتم بسيار مشهور را زوج كليدي يا دو كليدي 

است و صاحب  public keyيكي از كليدها، كليد عمومي يا . فرستنده يك جفت كليد توليد مي كند ره. مي توان آن را رمز گشايي كرد

است و فقط در   private و كليد ديگر، كليد خصوصي. كليد، آن را در اختيار سايرين قرار مي دهد و با آن رمزنگاري صورت مي گيرد
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در صورتيكه فرستنده بخواهد متن رمز شده اي را براي گيرنده . است و براي رمز گشايي استفاده مي شود( صاحب كليد ) ر خودش اختيا

چون گيرنده كليد . فرستنده داده را با كليد عمومي گيرنده رمز كرده، ارسال مي كند. بفرستد، بايد كليد عمومي گيرنده را داشته باشد

يعني اگر حتي اين متن رمز شده در اختيار كس . را دارد، تنها كسي است كه مي تواند متن رمز شده را باز كند خصوصي آن كليد عمومي

در نتيجه محرمانگي به . چون جفت كليد مربوط به رمزگشايي را ندارد، امكان بازكردن رمز را ندارد(  حتي خود فرستنده) ديگر قرار گيرد 

 .طور كامل برآورده مي شود

به دليل امكان لو رفتن كليد خصوصي . مشكل مبادله كليد حل شده است ولي مشكل نگهداري كليد همچنان وجود دارد ،ن روشدر اي

زيرا نياز به . الگوريتم هاي نامتقارن درعمل سرعتشان تقريبا هزاربار كند تر از الگوريتم متقارن است. مشكل اعتماد به كليد نيز باقيست

  RSA-Rivest, Shamir , and Adelmanمعروف ترين الگوريتم هاي نامتقارن عبارتند از . بيشتري دارندقدرت پردازش محاسباتي 

 . Diffie Hellmanو 

كليد را با كليد  اين. م متقارن يك كليد خلق مي كندبراي حل مشكل سرعت و در عين حال حفظ محرمانگي، فرستنده با روش الگوريت

از اين به بعد . در نتيجه فقط گيرنده قادر به رمزگشايي و رسيدن به كليد متقارن است. و مي فرستدعمومي گيرنده رمزنگاري مي كند 

براي حفظ محرمانگي به طور متناوب كليدهاي . فرستنده ، داده را با روش متقارن كه بسيار سريعتر است، رمزنگاري و ارسال مي كند

 .ند و مي فرستد تا فرستنده با كليد جديد رمزگشايي كندمتقارن جديد ايجاد مي كند و دوباره رمزنگاري مي ك

 HASHالگوريتم  9-4
از  فرستنده با استفاده از اين الگوريتم عمل رمزنگاري را به طور يك طرفه بر روي داده ها انجام مي دهد و با استفاده از تابعي به اصطالح

لي رسيد و همچنين اگر يك فايل صشده اين است كه از اين فايل نمي توان به فايل ا hashاز خصوصيات فايل . ) مي گيرد  hashفايل 

 .داده شود، خروجي يكسان است  hashچندين بار به تابع 

با اين عمل يك چكيده از متن اصلي به دست مي . جديد كامال متفاوت  از قبلي است  hashدر صورت تغيير حتي يك بيت در فايل، فايل 

ديجيتال و يا گواهي  ءفرستنده ، متن اصلي و چكيده را با ساير سرويس هاي امنيتي مانند امضا. مي گويند  Digestآيد كه به آن 

 .ديجيتال و يا رمز ديجيتال و يا هر دو، متن اصلي را كشف مي نمايدگيرنده با رمز هاي متقارن يا گواهي . ديجيتال براي گيرنده مي فرستد

را در اختيار دارد و اين دو   digestحال دو متن . مي كند  hashبراي اطمينان از دست  نخوردن متن ، گيرنده متن را با استفاده از تابع 

يكپارچگي صحت و در نتيجه موضوع . مشخص مي شود. اشدعوض شده ببين راه در صورتيكه كوچكترين بيتي . را با هم مقايسه مي كند

  SHA-1, SHA-2و    , MD5و    MD4 – Message Digestمي توان   Hashاز مهمترين الگوريتم هاي . برآورده مي شود

Secure Hash Algorithm  شكالت از براي حل اين م. در اين روش همچنيبن مشكل كليد و اطمينان به كليد وجود دارد. نام بردرا

CA: Certificate Authority    استفاده مي شود. 

 :امضاء ديجيتال 9-5
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امضاء كننده با امضاي يك نوشته هويت خود را بعنوان نوسينده . سبب رسميت يافتن، تاييد سند و ايجاد التزام به مندرجات آن است ءامضا

لذا  در بستر مبادالت الكترونيك و در خصوص تامين امنيت پيام ها، امضا اهميت اساسي . مشخص مي كند و جامعيت آن را تاييد مي كند

امضاي ديجيتال، ابزار اعتبار بخشيدن به اسناد الكترونيكي مي باشد كه منجر به سنديت بخشيدن به يك  .پيدا مي كندو اجتناب ناپذيري 

 .ركورد الكترونيكي از طريق رمز نگاري نامتقارن مي شود

ه مي كند و آن را با كليد تهي  Digestاز متن اصلي   Hashهنگاميكه فرستنده بخواهد داده اي را امضاء كند، با استفاده از الگوريتم 

در نتيجه امضاي هر سند متفاوت با سند ديگر  است؛ ) با اين كار امضاي مربوط به آن داده تهيه مي شود . خصوصي خودش رمز مي كند

كليد خصوصي  از آنجائيكه.  امضا را همراه با داده اصلي براي گيرنده ارسال مي كند. در نتيجه هر سند امضاي منحصر به فرد خود را دارد

در . ذخيره كرد(  smart card) بايد بصورت محرمانه توسط صاحب آن نگهداري شود براي امنيت، مي توان آن را بر روي كارت هوشمند 

 .سال هاي اخير كارتهاي هوشمند قويتر و امن تر شده اند

از داده . قبال دريافت كرده است، رمزگشايي مي كندامضاي ديجيتالي را با كليد عمومي فرستنده كه  ،   گيرنده جهت كنترل صحت امضا،

 .چنانچه نتيجه يكسان بود، امضاء پذيرفته مي شود. تهيه مي كند و آن را با امضاي رمزگشايي شده مقايسه مي كند  Hashفرستاده شده 

در اختيار دارنده آن است و داده يا  با توجه به اينكه كليد خصوصي فقط. امضاي ديجيتال بصورت خودكار و توسط كامپيوتر توليد مي شود

يكپارچگي   Hashبدليل استفاده از الگوريتم . استفاده از آن رمزنگاري شده است، در نتيجه احراز هويت و انكار ناپذيري برآورده مي شود

 .امضاي ديجيتال در مورد محرمانگي كاربردي ندارد. داده حفظ مي شود

 :گواهي ديجيتال  9-6
عبارت ديگر، هويت  هب. مي آيد كه چطور مي توان اطمينان كرد كه كليد عمومي متعلق به كسي است كه ادعا مي شوداين سوال پيش 

 Certificate "مرجع گواهي "فرستنده و صحت امضاي وي به چه نحو اثبات مي شود؟ براي حل اين مساله، مرجع ثالثي به نام 

Authentication  اگر كسي تقاضا براي دريافت . وجود دارد كه گواهي ديجيتال را به منظور تاييد هويت امضاء كننده، صادر مي كند

گواهي ديجيتال داشته باشد، يك درخواست كه شامل مشخصات درخواست كننده و نوع درخواست است به همراه كليد عمومي خود به 

يك نسخه از گواهي را به . تهيه و با كليد خصوصي خودش امضا مي كند  Hashفايل  مرجع گواهي از اين. مرجع گواهي ارسال مي كند

اين گواهي شامل نام و كليد عمومي درخواست كننده، تاريخ انقضاي . درخواست كننده مي دهد و نسخه ديگر را نزد خودش نگه مي دارد

 . كليد عمومي، نام و امضاي مرجع گواهي و عدد سريال گواهي مي باشد

تاريخ : گيرنده بايد چندين مورد را بررسي كند. نگاميكه كسي بخواهد ارتباط رمز شده اي را برقرار كند، گواهي را به گيرنده ارائه مي دهده

)  .را بررسي كند  CRL- Certificate Revocation Listاعتبار منقضي نشده باشد، مرجع صدور گواهي را قبول داشته باشد و ليست 

 .انكار ناپذيري حفظ مي شود  و محرمانگي داده ها، در گواهي ديجيتال (. ل گواهي هاي باطل شده مي باشد اين ليست شام

 :ضرورت استفاده از گواهي ديجيتال. 11
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به دليل اينكه تجارت الكترونيك در فضاي مجازي انجام مي شود و عمليات آن براي طرفين ملموس نيست، حفظ امنيت داده ها بعنوان 

يكي از راه هاي مقابله با تهديدات، رمزنگاري . راه هاي جلب اعتماد مشتريان به تجارت الكترونيك از اهميت بااليي برخوردار است يكي از

برابر الگوريتم نامتقارن است ولي  1000الگوريتم متقارن نوعي الگوريتم رمزنگاري است كه سرعت آن تقريبا . داده هاي ارسالي مي باشد

سرعت را باال برد و در عين . با اين دو الگوريتم مي توان مشكل باال را حل كرد. اي فراوان سبب ايجاد اشكاالتي مي كندنگهداري كليده

يكپارچگي  و عدم انكار را برآورده مي كند ولي داده ها به صورت محرمانه  Hashالگوريتم . حال محرمانگي و يكپارچگي را هم حفظ كرد

به كمك امضاي ديجيتال و . يتم هاي رمز نگاري مشكل تشخيص صحت هويت فرستنده به قوت خود باقي استدر الگور. منتقل نمي شوند

 .امضاي ديجيتال در مورد محرمانگي كاربردي ندارد ولي ساير قابليت هاي را دارد. گواهي ديجيتال اين مشكل به خوبي مرتفع مي شود

 امنيت در تجارت الكترونيكي. 11
 

به امنيت تجارت الكترونيكي ممكن است ما را به سمت همان تجارت سنتي بكشاند كه ناشي از شنيده هاي زياد از بي اعتمادي نسبت 

به نفع نهايتا چالش بين آرامش و سادگي و استفاده آسان همواره بوده است و  .هكرها و حمله به سايت ها و اطالعات شخصي كاربران است

 . استشده آسايش و راحتي 

 : موضوع استشامل دو يت تجارت الكترونيكي راهبرد امن

 شبكه و سيستمهاي آنهادر تجاري اطالعات حمايت از جامعيت و صحت _1

 انجام تراكنش هاي امن بين مشتري و تجارت_2

تجارت ابزار اصلي آن نيز استفاده از فايروال است كه باعث مي شود صرفا كاربران خارجي با هويت مشخص به شبكه حمايت شده 

  به طوريكه (و دسترسي وب    emailمثل  . )طراحي اصلي آن براي سرويس هاي خاص استالبته  .دسترسي داشته باشندلكترونيك ا

فايروال اكنون نقطه اصلي دفاع در امنيت كسب و كار است ولي به هر حال بخش كوچكي از  .قرار مي گيرد بين اينترنت و شبكه داخلي

از . اجازه مي دهد كه اطالعات از پورت ها عبور كند  Icmpو  Smtpچرا كه تونل وب مي شود محسمعماري امنيت كسب و كار 

به شبكه هاي داراي   iloveyouويروس  .از فايروال را مي دهند  emailاجازه عبور   outbandو  , inboundهاي emailآنجائيكه 

براي سايت  ddosو حمله   disableكه آنرا است نوشته   iloveyouبراي ويروس    Patchمايكروسافت يك . فايروال نفوذ مي كند

 . backboneنه بر روي شبكه رخ مي دهد  بيشتر موارد امنيتي در اينترنت در نقاط انتهايي. هاي مهم تجاري را مسدود مي كند

امنيت  .به سيستم دسترسي دارنداز فايروال عبور مي نمايند چرا كه از طريق پورت هاي سرور وب  Nimdaو  Coderedكرم هاي   

 .در اطمينان بخشي به حريم شخصي كاربران داردمتولي آن است و بستگي به توانايي سازمان حياتي تراكنش ها براي مشتريان مهم و 

حريم خصوصي تعامالت توسط . تعيين هويت، جامعيت و دسترسي پذيري و بلوک كردن حمالت ناخواسته از جمله اين موارد هستند

انجام مي   snifferتوسط تجهيز نرم افزاري به نام برنامه هاي موضوع مونيتورينگ شبكه غير معتبر مورد تهديد واقع مي شود كه اين 

 .شود
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وجود آنها در مقابل دفاع از آنها و تهديدات براي ي يراه ها. اين برنامه ها در نقاط پاييني اتصاالت شبكه به احتمال بيشتري يافت مي شوند

تراكنش ها خواهان برداشتن هر رد و جاپايي از تعامالت واقعي داده از سايت هاي   .مثل رمزگذاري و توپولوژي شبكه سوئيچ شده. رد دا

گره ها و نود هاي مياني كه داده را . ثبت پيام هاي ايشان چيز ديگري است و براي اصالح تعامالت واقعي اتفاق مي افتدالبته . مياني هستند

handle  رمزگذاري و   .مي كنند نبايد آنها را حفظ و نگهداري نمايند بجز هنگامي كه مي خواهند داده را بازپخش كنندencryption 

 .رايج ترين روش اطمينان از اين اعتماد هست 

ممانعت ت مشتري مت مشتري و يا از سمسبه  انتقال  در هر روشاز تغيير ناخواسته تراكنش ها كه است روشي مستلزم جامعيت تراكنش 

 secretتكنيك هاي رمزنگاري مثل   .روش ها استاين يكي از (    error checking code )كدهاي چك كردن خطا . بعمل آورد

key , public key   ضعف مشترک اين  .حريم خصوصي تراكنش ها هستندبراي و امضاي ديجيتال رايج ترين روش اطمينان بخشي

به در ادامه . بستگي به امنيت سيستمهاي نقاط انتهايي دارند ،پشتيباني كليدها از سوء استفاده يا تغييرات تكنيك ها اين است كه براي

 .مي پردازيم  client serverآسيب پذيري هاي مدل 

سمت حمله هاي هكري اوليه به لذا ند نزندگي مي كدر سيستم هاي سروري هستند و در آنجا دسترسي و داده ها با توجه به اينكه 

هاي سيستم با تجربه شده اند براي هكرها سخت بود تا به سرورها نفوذ كنند و  adminآنكه پس از . سيستم هاي سرور هدايت مي شد

آنها به خرابكاري خود روي سرورها ادامه دادند كه اين از طريق شنود  .سپس هكرها تمركز خود را به سمت خوراندن شبكه در سرور بردند

رمزگذاري ترافيك شبكه ، تبديل شبكه به توپولوژي سوئيچ شده و  .به سمت سرور و يا به خارج از سرور بود  cleartextجريان ترافيك 

در پاسخ به اين كار، هكرها به طور ساده به  .است  snifferفيلتر سازي دسترسي هاي ناشناخته برخي از اقدام هاي متقابل به اين حمله 

 . هاي امنيت شبكه فرو مي ريزدشيفت مي كنند و اين همان جايي است كه بسياري از معماري   client سمت لبه 

استفاده شده در سرور كه همچنين  osما مشاهده مي كنيم يك  ،توجه مي كنيم  clientدر لبه  osبه معماري متداول و شايع وقتي كه 

مشابه باشند مكانيزم هاي دفاع   clientوقتي سرور و   clientدر كه  pc/macintoshاستفاده مي شود يا در   clientروي سيستم 

باشد ، سپس دفاع   mac osيا   win9x سو معماري آن بر اسا  Clientحال اگر سيستم عامل  .مورد استفاده آنها نيز مشابه هست

ارد و اجازه مي دهد كه هر كسي با طراحي شده اي ند  built inاين پلت فرم سيستم عامل، امنيت . موثري در دسترس نخواهد بود

همچنان حساس به برنامه هاي حمله اي ويروس و  osاين معماري هاي . دسترسي و كنترل آن باشدحصول دسترسي به سيستم قادر به 

 .تروجان خواهند بود

س ها به طبع خود ويرانگر ويرو .اسب تروجان هستند وتجارت  الكترونيك ، برنامه هاي ويروس   client serverدو تهديد مهم مدل 

بلكه چرا كه نه تنها رفتن به سمت سيستم ديگر را تسهيل ميكنند  مي باشند،هستند اما برنامه هاي اسب تروجان تهديد هاي جدي تري 

 .اجازه حمالت جامعيت داده را نيز مي دهند

 : Virusesويروس ها  11-1
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  clientعمومي ترين تهديد براي سيستمهاي . را مورد توجه قرار مي دهند  clientاز آنجائيكه امنيت داخلي سيستم هاي ، ويروس ها

مجوزهاي خاص نوشتن كد در نواحي داشتن  ومستلزم دسترسي به سيستم  pc/macخراب كردن يك سيستم  . ندومي شمحسوب 

 .مي حساس استسيست

 , ntسيستم عامل هايي مثل . منتشر كرده است  win 9x , mac , 8xرويداد را در نسخه هاي قديمي  كطراحي سيستم عامل ي

همچنان بر روي اين نوع حمله آسيب پذير هستند و داراي قابليت هايي از محدود نمودن كساني است كه مي توانند ويروس را  2000

تاثيري روي سيستم عامل يونيكس  Melissa , iloveyou , resume , kak , irokويروس هاي مشهوري مثل  .فعال كنند

و  unix , vmsبه طور كلي اسكيم هاي دسترسي ارائه شده در  .براي اثر بخشي نياز دارند system privilegeويروس ها به . ندارند

 .كند فقط يك فايل خاص كاربر را خراب ميو . جلوگيري مي كندتخريب كل سيستم  و   virusاز ساير سيستم هاي عامل چند كاربره 

 : اسب هاي تروجان  11-2

هدف قرار گرفته   pcهر اطالعاتي را كه روي اجازه مي دهند كه يك كاربر راه دور   bo2k , netbus , backofficeابزارهاي هكري

هدف براي   pcآنچه كه آنها را به طور مخصوص فريب مي دهد اين است كه آنها قادر به استفاده از . آزمايش و مونيتور نمايد ،كنترلرا 

 .يعني مثل كاربر عمل مي كند. ارسال اطالعات بر روي شبكه همانطور كه كاربر قانوني آنرا انجام مي دهد، هستند

هكرهاي زيادي هستند كه وب سايت را كشف . هستند كه همان كار را انجام مي دهند  cucme , vncviewerابزارهايي تجاري مثل 

www.rootshell.com,  www.cultedeadcow.com,  www.portwolf/trojans.htm  ,مي كنند از قبيل 

.  www.insecure.org,  http://the.pimmed.com    جائيكه هر كس مي تواند يك كپي از برنامه هاي اسب تروجان ذكر

 .شده در باال را دانلود نمايد

هاي سيستم تا از اين ابزارها براي مديريت راه دور تعداد زياد  adminاجازه مي دهد به   forceبخش خوب داستان اين است كه 

معمولي است جائيكه تعداد زيادي ماشين نسبت به   sys adminاين ابزار پشتيباني مناسب  .ه هاي كاري استفاده نمايدايستگا

sysadmin ن است كه يتان اساما بخش بد دا .وجود دارندforce   اجازه مي دهد به كاربران بد تا اين ابزارهاي را براي اهداف سرور

 .استراق سمع استفاده كنندبراي خود مثل جعل اسناد، تغيير داده و 

اش   pcل به صمت  mini camقرباني داراي يك .  استغير مضنون نصب شده  ييك برنامه كنترلي راه دور واقعي روي كامپيوتر قربان

شما مي توانيد ببينيد دسك تاپ قرباني را . مي شود شخص گيج و حيرت زده . اند ببيند آنچه داخل اتاق اتفاق مي افتداست و هكر مي تو

آشكار مي كند به قرباني كه ماشين او توسط شخص كه   yahoo messangerبا عالئم سياه شده براي اهداف گويا و روشنگر پنجره 

هكر مي تواند موس را حركت دهد و هر برنامه . پيوتر است مهكر داراي كنترل كامل كا. ي شود پبامي فرستاده م .ديگري گرفته شده است

هكر مي تواند ببيند هر چيزي را كه قرباني روي كامپيوتر  هبعالو. هر فايل را اصالح و يا حذف كند از سيستم قرباني .اي را اجراء نمايد

 .انجام داده است

http://www.rootshell.com/
http://www.cultedeadcow.com/
http://www.portwolf/trojans.htm
http://www.portwolf/trojans.htm
http://www.insecure.org/
http://the.pimmed.com/
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از آنجائيكه بسياري از كامپيوترهاي خانگي بدون . بسيار براي تجارت الكترونيك خطرناک هستندنسبت به ويروس ها اين نوع برنامه ها 

بنابراين حاميان تجارت الكترونيك بايستي  .ل مي شوند  و از اين نوع حمله محافظت نمي شوندصپشتيبان و يا حمايت كم به اينترنت مت

پيدا ها   Clientارها و تغيير فرهنگ كامپيوترهاي شخصي به منظور امنيت محكم تر در نقاط پاياني روش هايي را براي فراهم نمودن ابز

 .هست emailساده ترين هستند و روش هاي ترجيح داده شده تحويل توسط  pcاين ابزارهاي هك براي نصب روي  .كنند

اين نوع از برنامه هاي مونيتورينگ مي تواند به . دانش كامپيوتر واقعي غير از اينكه چطور استفاده كنيم از مرورگر وب مورد نياز وجود ندارد

 .مي كنند  Captureاز آنجائيكه آنها داده هاي قبل از رمز نگاري را . سادگي هر سيستم رمزگزاري را تبديل نمايد

مكانيزم هاي . ف اين ابزارها مشكل خواهد بود از آنجائيكه كد منبع به همراه هر يك از اين ابزارها فراهم مي باشدطراحي فيلترها براي كش

و اوني كه هدف آن  pc dh macتفاوت اصلي بين حمله هدفمند  .است بودن  proactiveدفاع در اين حالت كاهش واكنش نسبت به 

استثناء حالتي است كه  .يستم در دامنه دومي آن نسبت به مبتني بر كاربر بودن اولي استيا يونيكس است ، پهناوري س  ntسيستم هاي 

اين نوع ابزارها يك تهديد جامعيت داده و اتقالل جنبه هاي . مورد هدف قرار بگيرد   unix يا   ntسيستم   rootيا كاربر  adminكاربر 

  .تجارت الكترونيكي را قرار مي دهند

 جارت الكترونيك كدام است؟بزرگترين تهديد ت

آنها عمليات تجارت الكترونيك را خراب مي كنند و بايستي طبقه . ويروس ها آزاردهنده ترين تهديد جهان تجارت الكترونيك هستند 

ري آنها برنامه هاي كنترل از راه دور اسب ترجان و معادل هاي تجا.    ”سرويس كارانداختن  زا "و  dosبعنوان يك ابزار . بندي شوند

برنامه هاي اسب ترجان اجازه مي دهد كه جامعيت داده و حمالت فريب از يك سيستم . جدي ترين تهديد در تجارت الكترونيك هستند

client  به ظاهر معتبر شروع و حل و رفع آن مي تواند بسيار پيچيده باشد. 

يك هكر مي تواند دستورات فريب را از يك سيستم قرباني شروع نمايد و سرور تجارت الكترونيك نمي تواند بفهمد كه دستور تغلبي است 

رمزگذاري شده و اسكيم هاي رمزگذاري كليد شخصي و عمومي   client serverو ارتباطات   Password protection. يا واقعي

 . ها را ببيند قبل از اينكه رمزگذاري شوند cleartextامه تروجان اجازه مي دهد كه هكر همه برن. همه اينها خنثي مي شوند

 :مباحث حريم خصوصي. 12

آمريكا   Bank cropشركت . سوء استفاده از حريم خصوصي مصرف كننده به سطح دولت و تجارت و مصرف كننده مربوط  مي شود

عقيب قرار گرفت كه اطالعات حساس مشتريان را در اختيار قرار مي گذاشت تا آنها براي تحت ت 1999براي اعمال فريبنده خود در سال 

 .تبليغات در طرح هاي دندانپزشكي از آن استفاده نمايند

 :حمالت از کار انداختن سرويس توزيع شده. 13

 dosاسكريپت حمله . ادامه مي دهند  ddosباز پخش مي كنند و به آسيب پذيري در  راكسب و كارهايي كه يك تراكنش مبتني بر وب 

در اين جا، خرابي واقعي بر روي سايت قرباني انجام نمي . است webموثر ترين و ساده ترين پياده سازي حمله موجود روي  ،، رايج ترين 
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سفارشات مشتريان پاكت هاي ورودي در صورتيكه . مسيرهاي دسترسي به آن به طور ساده با پاكت هاي ورودي انباشته مي شود. شود

 .مي تواند بدترين كابوس باشد، قرار گرفته باشند  dosاگر هدف حمله ولي  .يك رويا است ،من اين براي هر تاجر و بيزينس ،واقعي باشند

است و   dosجديدترين انقالب در حمله هاي   ddosحمله . اوليه توسط يك ماشين در مقابل ديگري شليك مي شوند  dosحمالت 

سايت هاي بيشتري براي  .بازداشتن و از بين بردن نفوذ شبكه به آنها ،آن بستگي دارد به ناتوانايي سايت هاي مياني براي كشف  موفقيت

  .سايت هاي مياني بيشتري شركت داده مي شوندو در برابر يك سايت قرباني در دسترس مي شوند   ddosايجاد يك حمله 

به طور  dosحمله  .دقيقه توليد شد 10سيستم در  300بيليون پاكت تحت  2يش از ب  Minnesotaبه دانشگاه   ddosحمله 

ساده ترين مثال اين است كه . هر پاكت منتقل مي شود روي اينترنت كه شامل يك منبع و آدرس مقصد است. شيطنت آميزي ساده است

 .داشته باشيم  ping , icmpيك تراكنش 

 :تراكنش اصلي عبارت است از

است كه شامل آدرس منبع فرستنده و   icmp_echo_requestاين پاكت . به هدف مي فرستد ”ping“سيستم منبع يك پاكت _1

 .آدرس هدف دريافت كننده است

مي فرستد اين يك پاكت  pingمت آدرس مبداء ليست شده در پاكت ساگر سيستم هدف قادر به پاسخ باشد، يك پاسخ به  _2

icmp_echo_request_reply  است. 

 . است مورد استفاده قرار مي گيرد onlineبراي تعيين اينكه ببيند آيا سايت هدف    pingيك پاكت 

را با آدرس هاست غير از   icmp_echo_requestناميده مي شود و به طور ساده آدرس مبداء پاكت   smurfحمله اصلي به نام 

 .فرستنده اصلي عوض مي كند

وقتي  .اين فرايند زمان پردازش را مصرف مي كند. چشم پوشي مي كنداز آن را دريافت و  Replyايت منبع ناآگاه و جديد يك پاكت س

مي  يك گام جلوتر Ddosرا   smurfحمله . واقع مي شود dosحمله  در واقع سايت منبع صدها هزار از اين پاكت ها دريافت كند

اين  .روي ماشين هاي خاص نصب مي شوند  slave daemonكل شبكه ها درگير مي شوند و مصالحه مي كنند و به نحوي كه . گيرد

slave daemon   ها مي توانند يكicmp , syn , udp   يا حمله سيل آساييsmurf  اما صرفا در فرمان . را راه اندازي كنند

 .كه شركت داده مي شوند  masterسيستم 

ممكن است  ده ها هزار . ها slave daemonهر كدام بازپخش مي كنند فرمان را به . مي فرستد ها  masterا به هكر فرمان حمله ر

بستگي به شكست شبكه هاي مشاركت كننده  ddosموفقيت  .ماشين باشد كه هر يك بازپخش كنند كه حمله به يك سايت ايجاد كنند

 :اين شكست ممكن است به داليل زير باعث شود .دارد master , slaveدر كشف و از بين بردن برنامه هاي 

 سيستم adminفقدان تجربيات _1

 فقدان استاندارد اساسي امنيت براي هر ماشين _2

 .يا تصميم مديريتي كه درگير نشود  adminفقدان نرم افزار جلوگيري از تهاجم براي توجه دادن به _3
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و تنوع بسياري از اين نوع برنامه هاي اوليه وجود دارد كه   Trinoo, win_trinooناميده مي شوند و   DDOS , TFNبرنامه هاي 

زيرا ميليون ها سيستم ويندوز نسبت به . ناميده مي شود   win 9x , win_trinooخطرناک ترين آنها در . مفهوم آنها يكسان است

 .سرور وجود دارد

هاي   patchسايت هاي اينترنتي آسيب پذيرند اگر مديران سايت ها  ؟آيا سايت ها آسيب پذيرند خطرناک است؟ ddosچرا حمالت 

همه آسيب پذيري ها با  .نيتور نكنندااستاندارد نگهداري را انجام نداده باشند و سيستم هايشان را با ابزارهاي كشف تهاجم به طور مرتب م

patch   هاي ارائه شده توسط فروشندهvendor_supplied  وداصالح و درست ميش. 

نشان مي دهد كه سيستم استاندارد نگهداري  .بهره برداري موفقيت آميز از هر يك از اين ضعف ها، كنترل كامل ماشين را به هكر مي دهد

 .اخير است ddosاين فقدان آمادگي ، مرحله اي براي حمالت . امنيت روي تعداد زيادي از ماشين ها انجام نشده است

 :ي تجارت الكترونيكيپاسخگويي امنيت سايت ها. 14

اگر سيستم حال . كار مي كنندبه خاطر اينكه سايت ها در كشف اوليه سيستم هاي آنها با مشكل مواجه شده اند   ddosحمالت 

داشتن سايت هايي كه مصالحه كننده ها . از حضور كامپيوترهاي مشاركت كننده در حمله جلوگيري مي شوداستاندارد نگهداري اجرا شود 

آموزش ناظرين سيستم مناسب ساده ترين . قلمداد كنندرا كشف مي كنند مي توانند خودشان را بعنوان شركاي نا آگاه جديد در حمله 

 .ستگي به امنيت سيستم هاي داخلي و امنيت شبكه خارجي داردامنيت سايت ب. ها استه روش مواجهه با اين نوع حمل

سايت هاي تجارت الكترونيك براي رسيدن به اطمينان بخشي حريم خصوصي مشتري و منابع شركت كه از طرف سايت هاي اينترنتي 

زل بزرگ را در كوشش خود براي صنعت تجارت الكترونيك يك تن.  نياز به معماري امنيت خودشان را دارند. ديگر مورد حمله واقع نشود

براي چند ساعت قبل از  cd universeآرام كردن ترس مشتريان درباره امنيت تحمل خواهد شد وقتي كه مشخص شود كه سايت 

ات امنيتي آشكار كرده است كه حفره امنيتي به خوبي قيقبيشتر از آنجا است كه تحو مشكل بر روي مهاجمان باز است  .حمله كشف شده

زمين گير  ddosتجارت الكترونيك با حمالت  .فروشنده براي بستنه آن سوراخ امنيتي در دسترس هست patchخته شده است و شنا

توسعه دهندگان نرم افزاري نياز به طراحي نرم افزاري دارند كه براي امنيت  .نمي شود اما سايت هاي تجاري شخصي از آن متاثر مي شوند

 . و ايمني مهندسي شده باشد

برنامه . بروز رساني اتوماتيك امينيتي ويژگي ديگر است كه بايد براي كمك به محدود نمودن برد اين حمله ها مورد استفاده قرار گيرد

گروه بازرسي  . آموزشي مناسب براي ناظرين سيستم، ساده ترين و موثر ترين روش براي جلوگيري از توافق گر هاي بزرگ امنيتي است

 .روش هاي امنيتي براي اطمينان از ابزارهاي خود با سياست شركت و استاندارد هاي امنيتي اينرتنت عمومي دارندنياز به بازنگري 

 امن سازي برنامه هاي کاربردي. 15

را ه هاي مختلفي براي نفوذ به شبكه و سيستم تجارت الكتورنيكي است كه البته بخش عمده از آن بر روي برنامه هاي كاربردي سمت 

client   است و البته در برنامه هاي كاربردي سمت سرويس دهندهserver  نيز امكانات تخريبي وجود دارد. 
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 :امنيت بر روي پست الكترونيك

اتصال بين يك كاربر و سرويس دهنده در اينترنت از ميان  تعدادي سيستم غير مرتبط به طرفين اين ارتباط گذر مي كند و در هر نقطه 

يكي از روش هاي متداول . ك قابل مانيتور مي باشد و عدم رمزگذاري اطالعات در اينترنت، محرمانگي را از دست مي دهداتصال، ترافي

 .ارتباط پست الكتورنيك است كه موضوعاتي امنيتي بر آن مترتب است

 :امن سازي پيغام هاي الكترونيكي

براي دستيابي به موضوعات مهم درون آنها ايميل ها مي توانند توسط تجهيزاتي مانند پروتكل آنااليزر در طول مسير انتقالشان مورد شنود 

ايميل ها براحتي قابل جعل مي باشند و يك فرد هكر مي تواند با تغيير فيلد ارسال كننده در ايميل ها  .قرار گيرندمثل كلمه و رمز عبور 

 .را به شكلي كه از طرف فرد مطمئن و معتبري ارسال شده اند جلوه دهدآنها 

لذا امن سازي و رمزنگاري ايميل ها اين امكان را مي دهد كه تنها توسط افراد مورد نظر قابل فهم و دريافت باشد كه شامل امضاء 

 .نب شخص شما استالكترونيكي مي تواند باشد كه در اين صورت گيرنده مطمئن مي شود كه ايميل از جا

اين امكان را در اختيار مي دهد كه رمزگذاري، رمزگشايي و امضاء الكترونيكي بر روي اطالعات داخل كامپيوتر و  PGPابزار نرم افزاري 

نگهداري )، مديريت كليد ( زوج كليد عمومي و خصوصي) ايميل ها انجام گيرد و روش آن نامتقارن مي باشد و شامل مراحل توليد كليد 

دوستان شما مي توانند با كليد عمومي شما پيغام ها را رمزگذاري ) زگذاري و رمزگشايي ايمل ها رم( كليد عمومي ديگران به صورت محلي

مي توان با استفاده از كليد  )امضاء ايميل ها ( كنند و شما هم مي توانيد با كليد خصوصي خودتان اين پيغام هار ا از رمز در آوريد 

ستان هم با داشتن كليد عمومي مي توانند اين امضاء را رمزگشايي كنند و از اينكه شما خصوصي خود پيغام هاي ارسالي را امضاء نمود و دو

 .مئن گردندطارسال كننده واقعي ايميل هستيد م

و براي . اعتماد مي كنند PKIمي باشد، با اين تفاوت كه كاربران به تاييديه هاي ايجاد شده توسط  PGPهم شبيه  S/MIMEنرم افزار 

، استفاده  PKIرا قادر به استفاده مي كنند و همچنين دسترسي به يك تائيديه  S/MIMEبايد از برنامه هاي كاربردي كه استفاده از آن 

 .كه اين تاييده مي تواند درون سازماني يا برون سازماني باشد. كنيد

 :نقاط آسيب پذير پست الكترونيك. 16

ايميل عالوه بر نقاط آسيب پذيري براي تخريب . ارد بر روي ايميل نيز موجود استهمچنان كه نقاط آسيب پذير بر روي نرم افزارها وجود د

 براي . خودش امكان استفاده از اين نقاط آسيب پذير براي تخريب ديگر امكانات سيستم مثل پاک كردن اطالعات كامپيوتر را هم دارد

سرور درگاه . بايد از ويروس ياب هاي بروز شده استفاده نمائيدمحافظت از شبكه و سازمان در مقابل نقاط آسيب پذير پست الكترونيك، 

 ايميل مي تواند با اسكن كردن ايميل هاي ورودي ، اين درگاه را ايزوله كرده و يا ويروس هاي متصل به ايميل هار را اجازه ورود به شبكه

ارتباط با .  و عدم باز نمودن آنها را آموزش يابندهمچنين بايد كاربران شبكه در خصوص نقاط احتمالي حمله به وسيله ايميل . ندهد
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فروشندگان و رهگيري وصله هاي و نصب آنها بر روي سيستم ها و شبكه كمك شاياني به حفاظت از آنها در مقابل تهديدات ناشي از ايميل 

 .مي كند

 :انواع ايميل هاي مخرب. 17

تجاري كه به آدرس هاي زيادي ارسال مي گردند و براي محافظت در  ايميل هاي ناخواسته مثل تبليغات:  Spamsايميل هاي  17-1

مقابل آنها بايد از نرم افزارهاي فيلتر كننده در درگاه سرور ايميل  و تك تك كامپيوترهاي شبكه استفاده شود و همچنيني آموزش هاي 

، براي استفاده از گروه هاي خبري از آدرس دوم كاربري شامل؛ عدم پاسخگويي به اسپم ها ، عدم پست آدرس ايميل در داخل صفحات وب

 .ايميل استفاه نمائيد، عدم ارائه آدرس ايميل به جاهاي متفرقه و استفاده از فيلتر هاي اسپم

ايميل هاي ناخواسته كه هدف خاص آنها سرقت پول، كاالها و سرويس هاي مي باشد و از قربانب :   Scamsايميل هاي  17-2

راهكار آن نيز  تنظيم سياست نامه . طالعات  كارت اعتباري و حساب بانكي مي كنند كه عموما به شيوه فريب مي باشدتقاضاي پول و يا ا

مثل فرصت هاي تجاري، پولسازي از طريق ايميل هاي ) امنيتي ،رعايت محرمانگي اطالعات مالي و آموزش ايميل هاي اسكم به كاربران 

كار در خانه ، سالمتي و رژيم، درآمد بدون تالش، كاالي مجاني، فرصت هاي سرمايه گذاري، وام ها و يا عمده، نامه هاي زنجيره اي، برنامه 

 (اعتبارهاي تضمين شده و اصالح اعتبار 

ايميل هاي هواكس حاوي اطالعات غلط ولي قابل باور هستندو معموال از سوي يك شخص براي تعداد   : Hoaxesايميل هاي  17-3

ال مي شود تا اينكه ايده و يا ديدگاهي را در آنها به باور برساند و معموال از گيرنده درخواست مي شود كه آن را براي زياد كاربر ارس

 .دوستان خود نيز ارسال نمايد و گاها باعث تخريب اطالعات هارد مي شود

به عنوان مثال به شما اعالم مي شود كه كامپيوتر شما ويروسي است و نام فايل ويروسي را هم اعالم مي كنند درحاليكه آن نام فايل جزو 

براي محافظت در برابر اين نوع ايميل ها بايد سياست نامه امنيتي داشته باشيد و آنرا به كاربران نيز . فايل هاي اصلي سيستم عامل است

شامل كلماتي مثل فوري، مهم، خطر، هشدار ويروس، به دوستان خود  Hopaxبرخي عنوان مورد استفاده در ايميل هاي . هيدآموزش د

 .نيست، پر آمد ناگوار، تاريخچه است كه همگي آنها بهئنحوي كاربران ناآگاه را مي تواند فريب دهد hoaxبگوئيد، اين يك 

 :امنيت بر روي وب. 18

ه نويسي برنامه هاي كاربردي منجر مي شود كه مهاجمين بتوانند به وبت سايت نفوذ نمايند كه مخاطرات و روش ضعف طراحي و برنام

 :ذكر مي شود اهاي مقابله با آنه

18-1 SSL/TLS  :رور در اينترنت س/قال براي پياده سازي امنيت در تبادالت كالينتتپروتكل هاي اليه سوكت امن و امنيت اليه ان

 RSAكيپ ارائه شده است و مبتني بر رمزگذاري كليدهاي غيرمتقارن است كه توسط شركت مي شود كه توسط شركت نت اسر برده بكا

ارتباطات اينترنتي را در مقابل استراق سمع، مداخله و جعل محافظت مي كند و كالينت و سرور مي توانند  SSL/TLS  .ارائه شده است
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همچنين امكان احراز هويت . يت كرده و پيغام ها را به شكل رمزگذاري شده در اينترنت انتقال دهندبا استفاده از آن همديگر را احراز هو

سرور براي كالينت ، مبادله الگوريتم رمزگذاري مشترک، احراز هويت كالينت براي سرور،استفاده از رمزگذاري غيرمتقارن براي ارسال 

 .است رمزهاي اشتراكي و برقراري يك اتصال رمزگذاري شده

18-2  HTTPS  : ارتباطات وب با بكارگيريHTTP ارتباطات وبي كه به وسيله . اجرا مي شوندSSL/TLS  امن شده است با

 .استفاده مي كنند //:Httpsرا نشان مي دهند از عالمت  HTTPSمرورگرهاي وب كه ارتباطات . ناميده مي شود HTTPSعنوان 

18-3  Buffer Overflow : داده اي اطالق مي شود كه بوسيله هر دو عنصر تجهيزات سخت افزاري و پروسس  بافر به فضاي

بيشتر از ظرفيت بافر را وارد  يسرريز بافر زماني است كه يك برنامه تالش مي كند داده ها. هاي نرم افزاري به اشتراک گذاشته مي شود

ريزش كند و باعث خرابي آنها شود و ممكن است ناشي از ضعف برنامه و يا با  نمايد و باعث مي شود داده هاي اضافي به بافرهاي كناري

يك مهاجم از اين روش براي دراختيار گرفتن كامپيوتر مهاجم استفاده مي كند و بهترين راه جلوگيري از آن طراحي و . هدف تخريب باشد

 .برنامه نويسي امن مي باشد

18-4 Active Content  :د كه شامل برنامه ها و يا كدهاي نفحات وب، محتوي هاي فعال ايجاد مي شوبراي مهيج نمودن ص

دو نوع مرسوم . مثل محتوي هاي ويدئويي و انيميشن بر روي صفحات وب. اجرايي كوچك است كه به داخل مرور گر ها ارائه مي شود

يك اسكريپت داخل سيستم كالينت طراحي شده  محتوي فعاب براي اجراي. محتوي هاي فعال جاوا اسكريپت ها و اكتيو ايكس ها هستند

 java applet , java scriptكه شامل . اند كه متاسفانه برخي اسكريپت ها باعث عملكرد هاي مخرب در سمت كالينت مي شوند

,active x, signing active content  هستند. 

18-5 Java Applet  : سيستم ارائه شده و برنامه هاي كوچكي در اين زبان جاوا زبان برنامه نويسي است كه توسط سان ميكرو

 نند و به طور مثال نت اسكيپ و اينترنت اكسپلورر ايدجاوا اپلت ناميده مي شوند كه بر روي بيشتر مرورگرهاي سمت كالينت اجرا مي گر

زي جاوا را اجرا نمود و متاسفانه بايد ماشين مجا xpبر روي سيستم عامل  ابراي اجراي آنه .برنامه هاي كوچك را پشتيباني مي كند

امكان پشتيباني جاوا از طريق نت مهاجمين مي توانند از اين امكان براي حمله به كالينت استفاده كنند و راهكار آن غير فعال سازي 

 .اسكيپ و يا اينترنت اكسپلورر است 

18-6 Java Script  : شركت نت اسكيپ جاوا اسكريپت را بوجود آورد و بسياري از مروز گرها مثل نت اسكيپ و اينترنت اكسپلورر

قرار مي گيرد و معموال براي دريافت اطالعات ورودي از  HTMLجاوا اسكريپت نوعا داخل صفحات . جاوا اسكريپت را پشتيباني مي كنند

فاده توسط مهاجمين قرار گيرد و راه حل آن اين است كه مي توان جاوا اسكريپت را بر روي كاربر است و متاسفانه مي تواند مورد سوء است

از استفاده هاي مفيد آن نيز محروم  در اين حالت كامپيوتر غير فعال نمود و يا مرور گر را با آخرين وصله هاي امنيتي بروز نمائيد كه البته

 .مي شويم
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18-7  Active X :  ايجاد محتوي فعال توسط مايكروسافت براي استفاده در اينترنت اكسپلور بوجود آمده است و اين تكنولوژي براي

گر ديگري پشتيباني نمي شود و مي تواند داده هاي ورودي كاربر را دريافت نمايد كه تنظيم و غير فعال نمودن ردر حال حاضر در هيچ مرو

 .آن از طريق اينترنت اكسپلورر امكان پذير است

18-8 Signing Active Content :نسبت به امضاء محتوي فعال و پياده سازي آن  برخي شركت ها، براي امنيت سايت ها

. دريافت مي كنند CAاقدام نمودند و قبل از ارسال اين محتوي فعال آنها را امضاي ديجيتال كرده و تائيده هاي امضاء را از مركز 

 .ال محتوي فعال استفاده مي مي كندسبررسي  صحت امضاء قبل از اربراي  Authenticodeمايكروسافت از تكنولوژي 

18-9 COOKIES  : كوكي عبارت است از مقدار كوچكي از اطالعات كه يك وب سرور در مورد يك كاربر روي كامپيوتر خود كاربر

كه تبليغات متفاوتي غير از تبليغاتي و اين به وب سرور كمك مي كند  استمثل تبليغاتي كه يك كالينت دريافت كرده . نگهداري مي كند

برخي كوكي ها براي ثبت عاليق كاربران وقتي به وب متصل مي شوند و برخي براي . كه براي كاربر قبال ارسال شده را به نمايش گذارد

قرار گيرند كه براي ء استفاده ومتاسفانه كوكي هاي هم مي توانند توسط مهاجمين مورد س. پشتيباني از وضعيت اطالعات بكار مي روند

مهاجم مي تواند با نوشتن يك اسكريپت، كوكي .بدست آوردن اطالعات مهم در مورد كاربران شبكه، سازمان و مسائل امنيتي شبكه باشد

از كالينت ها در برابر تخريب هاي ناشي از كوكي بايستي از آنها  براي محافظت  .هاي داخل كالينت را به سمت سيستم خود هدايت نمايد

 .براي محافظت از اطالعات داخل كوكي ها استفاده شود  ssl/tlsبراي اطالعات محرمانه استفاده نشود و حتي االمكان از 

18-11 CGI  :جو، فانكشن بازيابي در ديتا بيس و براي انجام كارهايي مثل وارد كردن داده، جست براي توليد محتوي فعال مي باشد

اين برنامه ها مي توانند مورد حمله براي تخريب وب سروها  قرار گيرد و بر خالف  جاوا اسكريپت و . مورد استفاده قرار مي گيرد

 .وايكس كه بر روي كالينت اجرا مي شود  اين برنالمه بر روي وب سرور اجرا مي گرددياكت

گري اجرا مي شود بخشي از  رتوسط مرو CGIهرگاه يك برنامه  ،از طريق مرور گر هاي چند گانه وب CGIباره يك برنامه  ناجراي چندي

حال اگر مهاجمي به كرات دستور اجراي اين برنامه را بروي . ظرفيت منابع سيستمي بر روي وب سرور را براي اجرا در اختيار مي گيرد

عاملي براي پايين آمدن سرعت سرويس دهنده وب سرور خواهد  ه قرا مي گيرد و اينسروري مورد استفادمرورگر خود بدهد، ظرفيت منابع 

ارسال داده هاي جعلي به سمت برنامه هاي  .اراي حفره هاي امنيتي باشد و مهاجمين از آن استفاده نماينداين برنامه ممكن است د .بود

CGI كه مي تواند باعث تخريب برنامه گردد. 

. بدهيد CGIوي سرور اجازه خواندن و اجراء را در دايركتوري برنامه ر رباشد بايد ب CGIرور قادر به اجراي برنامه هاي ساينكه يك  براي

براي محافظت از وب سرور در مقابل مخاطرات ناشي از برنامه . اما بايد از غير فعال سازي امكان نوشتن در اين دايركتوري مطمئن شويد

با شرايط حداقل اجازه ، پاک كردن تمام برنامه  CGI، نصب برنامه  CGIايجاد محدوديت در برنامه هاي : به موارد  انمي تو CGIهاي 

 .پيدا كردن حفره هاي امنيتي آنان، اشاره نمود در جهت CGIبه صورت پيش فرض در درون وب سرور  ،  بررسي برنامه هاي  CGIهاي 
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18-11Instant Messaging   : پيغام گذاري لحظه ايIM يم بر روي قبراي انتقال صحبت، فايل و صدا بين كاربران به طور مست

اين برنامه ها براي اجرا و استفاده بسيار راحت هستند اما داراي شرايطي هستند كه توسط مهاجمين براي . وب مورد استفاده قرار مي گيرد

ن ابه كاربر IM  .استمشكالت؛ انتقال داده هاي رمز نشده اي مثل كلمه و رمز عبورتدارک حمله مورد استفاده قرار مي گيرند از جمله 

جدا از سيستم ايميل كه داراي ويروس ياب هست را مي دهد و چون فايل ارسالي از طريق ايميل ارسال نمي شود را تقال فايل ها ناجازه ا

اشكال برنامه . د نقاط ضعف سيستم را مثل سر ريز بافر شناسايي نمايدهكر مي تواتنلذا . لذا مورد بررسي ويروس ياب هم قرار نمي گيرد

 .اي در يك طرف ممكن است باعث شود تا طرف ديگر كنترل برنامه را دراختيار گيرد 

ايي كه ه IMدر سازمان، انحصار در استفاده از  IMباشد، حذف كامل امكان پذير مي امن  IM با استقاده از  راه حل و اجتناب از آن طرفا

مثال اينكه از اين  IMنامه امنيتي براي استفاده از  قابليت رمز گذاري ، تنظيم نظام با IMبراي  استفاده مجاز مي باشد ، استفاده از برنامه 

ي ، استفاده از ويروس ياب هاي بروز شده براي تمام IMطريق انتقال فايل انجام نشود ، آموزش كاربران براي آگاهي آنان از خطرات 

 .است IMاز جمله روش هاي اجتناب از تهيديدات  .IMخرين وصله هاي امينينتي نرم افزارهاي ، دريافت آ IMاستفاده كنندگان 
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