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 کيدهچ

 قطري  از  ارتتج)  نآنالي  تجارت  جايگزيني  و  اطالعات  فناوري  سريع  پيشرفت  به  توجه  با

 ارتتج يطمح در  وكارها  كسب  براي  اللخصوص  امنيتي،  مسائل  سنتي،  تجارت  اب(  تاينترن

 به  امنيت  كه  گفت  ميتوان  امنيت  تعريف  در  .است  كرده  پيدا  ارييبس  تاهمي  ك،الكتروني
  اي   رايانه  نظام  در  غيرمجاز   تغييرات  و  دسترسي  از  جلوگيري  براي  ابزار  و  روشها  تدابير،  مجموعة

ه  ايافش   خطر  رساندن  حداقل به  و  اطالعات  از  تحفاظ  هب  اتاطالع  تامني  و  ودش  مي  گفته   ا آن

  سرويس  و  گيري  شكل  منظور  به  الكترونيك   تجارت  در  .كند  مي  اشاره  ازغيرمج  ايه شبخ  در

  انجام  را  خود  ستد  و  داد  بتوانند  مختلف  افراد  آن  طريق  از  كه  هستيم   محيطي  نيازمند  دهي،
 بستري نيازمند خود ،باشند مي وب تحت هاي  برنامه  همان  اينجا  در  كه  محيط  اين.بدهند

  اين  خود   كه  شود  مي  مطرح  ها  سرويس  ارائه  به  نياز  اينجا  در  حال.  باشند  مي  قرارگيري  جهت

  سخت  مباحث  و   وب  دهنده  سرويس  عامل،  سيستم  چون  افزاري   نرم  مباحث  برگيرنده  در  امر

  در  حياتي  و  مهم  بسيار   ي  مسئله  البته.  باشد  مي  آنها  ساختار  و  دهندگان  سرويس  چون  افزاري
 در تكنولوژي مداوم پيشرفت باشد. مي ها سيستم  اين  در  امنيت  قراري  بر  ها  سيستم  اين

  شده   اينترنتي  هاي  خريد  و  آنالين  خريد  هاي   شيوه   از  استفاده  گسترش  به  منجر  كنوني  جوامع

  اطالع   مورد  در  كاربران تنبلي  و  دقتي بي  به  منجر  كه  است اين  روش اين  ايراد از يكي  اما  است

  هر  در  ترتيب  بدين  .است  شده  شخصيشان  اطالعات  از  حفاظت  و  فروشنده  صحت  از  كردن پيدا
  هاي  زمينه  در  وسيعي  مطالعات  ايتدا  در  كه  است  نياز  گيرد  مي  شكل  كه  اينترنتي  كار  و  كسب

رد  صورت  امنيتي   هاي   سياست  و  قوانين  خصوص   در  آگاهي  افزايش  چنين  هم  امنيتي ا  پذي   ت

ز  و  كنند   اعتماد   ها  كار  و  كسب  اين  به  مضاعف  خاطر  اطمينان با  توانند  به  نيز  كاربران ا  آن  ا   ه
 .  بشوند  مند  بهره  ايي  دغدغه  گونه  هيچ  وجود بدون

 .فن آوري اطالعات -تكنولوژي  –امنيت  –تجارت الكترونيك    :يديکل اژگانو
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 مقدمه
مانند تجارت الكترونيك در عرصه تجارت بين  ،مستلزم شناسايي تحوالت جهشي ،براي موفقيت در جهش صادراتيامروزه  

) خدادا حسيني و فتحي   باشد  مي  نظر قرار داده شود كه تجارت الكترونيك و   1381المللي  بايد مد  ( همچنين اين مسئله 

براي بنگاه هاي   جهاني شدن آن دو پديدخه ي مهم و بحث برانگيز در دنياي موجود در امروزه مي باشد كه فرصت هاي زيادي را 

 .اين حيطه ايجاد مي كند و بنگاه ها با بهره گيري از اين فرصت ها مي توانند موفقيت خود را در بازار هاي جهاني تضمين كنند

 (  1384 ،) صباغ كرماني و اسفيداني
به   كه  باشد  مي  اهميت  حائذ  نيز  نكته  اين  دليل تحوالت گسترده اي كه در سال هاي گذشته در عرصه تجارت البته 

بزرگ  ،الكترونيك رخ داده است به حيطه سرمايه داران  بسيار ي  باشدم كه سازمان هاي  به عرصه   شاهد مي  پا  اضافه شده و 

نا كامي مواجه مي شوند  ،تجارت الكترونيك مي گذارند با شكست و  بسيار ي از آنان  با وجود رشد سريع تجارت  بنابراين .ولي 
ظر   .محدوديت هاي موجود مانع رشد سريع اين تجارت مي گردد  ،الكترونيك مورد ديگري كه در اين گونه از تجارت ها بايد مد ن

حفظ    بنابر اين ،يعني حالتي كامالً ايستا را دارند ،قرار داد اين است كه اطالعات در سيستم هاي رايانه اي مجزا از يكديگر هستند

پيدايش شبكه هاي ارتباطي ديگر ازالعات كه امروزه مهم  با اتصال گسترده ي رايانه ها و  نيست ؛ ولي  امنيتي آن كار دشواري 

پهناي شبكه هاي گستر ده ي اطالعاتي مرتب در  نيست و در  باشد تنها مقيم يك رايانه ي خاص  ترين كاالي اين عرصه مي 
 (  1385) جعفري    .حال جابهجايي مي باشد

همين مسئله منجر گرديده است كه در جهان كنوني مسئله ي حفظ ازالعات به يك چالش جدي در پيش روي ما تبديل  

به دليل افزايش استفاده از ايميل ها براي تبادل اطالعات و معامالت آنالين در سازمان ها موجب افزايش نياز به   ،گردد همچنين 
با امنيت باال گرديده است بخصوص كه كالهبرداري ها و ساير روش هاي هك در اين فضا ها روز به روز پيشرفته تر و  .ارتباطات 

 .  هوشمندانه تر شده است

به سيستم تجارت الكترونيك مجهز نمايد و خواهان دستيابي به پتانسيل واقعي در  بخواهد خود را  نتيجه اگر شركتي  در 

نظر قرار دهد در تجارت  بتواند زير ساخت هاي الزم و مطرح در اين حوزه را مد  بايد  ابتدا  باشد  الكترونيك  تجارت  حوزه ي 
به دليل استفاده از محيط هاي ش براي اينگونه تجارت ها ميزان ريسك بسيار باال مي باشد الكترونيك  كه تأمين امنيت بكه اي 

 (2016جاج ملك و توكلي،   )  .اين شبكه ها براي جلوگيري يا به حداقل رساندن اين ريسك امري ضروري به نظر مي رسد

به اين مسئله كه نقش فناوري ازطالعات يك نقش محوري در حوزه ي دارايي هاي مي باشد  ارزشمند هر سازمان با توجه 
 . مي توان گفت كه امنيت اطالعات به يكي از مولفه هاي كليدي در مديريت و برنامه ريزي در شهر هاي مدرن تبديل گشته است

 (1995  كرونين،) .پس مي توان امنيت را پايه ي يكپارچگي و رشد كسب و كار الكترونيكي به شمار آورد

يكي ا برنامه ريزي شركت هاي مدرن مي باشد حفظ امنيت اطالعات  الزم به به عالوه ز مؤلفه هاي اساسي در مديريت و 

برابر طيف وسيعي از تهديد ها به منظور اطمينان از   ،كه مديريت امنيت اطالعاتذكر است   به منظور حفاظت از شركت ها در 
يافتن كسب و كارشان و همچنين به حداقل رساندن اسيب ها بسيار   البته امنيت يك سيستم را از    .حائذ اهميّت مي باشندتداوم 

عوامل فيزيكي مانند سخت افزار نظر گرفتن  نرم افزار و قدرت امنيت سازماني  ،طريق در   .مي توان برقرار كرد ،منطقي از قبيل 

نجف ) .در بر مي گيرد پس تجزيه و تحليل حمله هاي داخلي و خارجي محتمل نيز جنبه ي مهمي از برقرار امنيت اطالعاتي را
 (  2011زاده 

برقراري آن در تجارت  نحوه ي  پژوهش حاضر امنيت و  اصلي در  هدف  مقاله  عنوان  در  شده  مطرح  مفاهيم  به  توجه  با 

باشد به  .الكترونيك مي  با توجه  به تعريف تجارت الكترونيك و مفهوم امنيت و هم چنين امنيت در تجارت   ،اين هدف  كه  ابتدا 

بررسي انواع امنيت در تجارت الكترونيك و سياست هاي اتخاذ شده در اين زمينه و نحوه ي الكترون به  پردازيم و سپس  يك مي 
پرداخت   .مديريت امنيت در تجارت الكترونيك خواهيم 
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الکترونيک    تعریف تجارت 
از مجموع آنها ميتوان دريافت كه كه    دليل گستردگي حوزة تجارت الكترونيك، براي آن تعاريف بسياري بيان شده است  به

وسيعي كاربردهاي  الكترونيك  باشند  تجارت  مي  دارا  بيش از    .را  باشد  وع فناوري  ن  30گفتني است  كه از آنها در موجود مي 

 ,Niranjanamurthy)وع گستردگي تجارت الكترونيك را نشان ميدهد. ن موضت و ايسده اتفاده شك استعريف تجارت الكتروني

M., & Chahar, D,2013) 

 :تجارت الكترونيك تعاريف متعددي دارد كه چند نمونه ي آن به شرح زير مي باشد  
مي  -1 انجام هر گونه امور تجاري وبازرگانه از طريق شبكه ي جهاني اينترنت را تجارت الكترونيك مي گويند كه اين امور 

غير فيزيك و هم چنين ارائه ي سرويس  تواند شامل مواردي از جمله عمده فروشي و خرده فروي در كاالهاي فيزيكي و 

   .هاي مختلف به مشتريان و امور تجاري ديگر مي باشد

براي گستره هايي از نرم افزار ها و سيستم ها كه خدماتي از جمله جست و  -2 باشد  نامي عمومي مي  تجارت الكترونيك 

ازالعات تبادالت  ،جوي  اعتبار  ،مديريت  وضعيت  اعتبار  ،بررسي  و موارد   ،اعطاي  گزارشگيري  آنالين  صورت  به  برداخت 

بر اينترنت را فراهم مي كنندديگري را شامل مي گردد در واقع اين سيستم ها   بناي اساسي فعاليت هاي مبتني  )  .زير 

 (  1383سرمدي و ميرايي ؛

عب -3 الكترونيك  مبادلهتجارت  از  است  كاغذ    ،ارت  از  استفاده  بدون   هءمبادل  دماننه  اييه  نوآوري  آن  در  هكتجارت 

 شبكه بر مبتني فنآوريهاي ساير و وجه الكترونيك انتقال  الكترونيك،  اعالنات  تابلو  الكترونيك،  پست  ها،  داده  يالكترونيك

 صورت كاغذ از استفاده با و دستي بطور معامالت انجام در كه را  عملياتي  تنها  نه  الكترونيك  تجارت  .گرفته مي شود  بكار
روش  ووارد شوند  الكترونيك كامالً محيط يك به كه ميكند  ياري  را  سازمانها  بلكه  درميآورد  ارخودك  حالت  به  را  ميگيرد

مي  الكترونيكي  قالب  يك در و  باشد داشته تجاري هدف  كه  فعاليتي نوع هر.  دهند تغيير را  خود كاريهاي  صورت گيرد را 

الكترونيك  .ناميد  الكترونيك  تجارتتوان   تجارت  ديگر  عبارت  باشد    ،به   جمله  از  الكترونيكي  وسايل  از  كهتجارتي مي 

 و   سهام الكترونيكي  مبادلهاز جمله :    گوناگوني بخشهاي  املش  كالكتروني ارتتج. ودش يم استفاده آن انجام براي كامپيوتر
  تبليغات،   مستقيم هاي  بازاريابي تجاري،  هاي رحط  ي،الكترونيك  ايه  نامه  خدمات و كاالها  مطالب  الكترونيكي مبادله وجوه،

 (  1374 ،) سيامك قاجاري .. را شامل مي شود.  .و سفارشات قبول

پيشرفت در اين عرصه و  به دنبال ترقي و  به تجارت الكترونيك روي آورده اند  ازسازمان ها و شركت هايي كه  بسياري 
به اين نقطه در ابتدا الزمه است كه  يابي  براي دست  نقطه ايده آل خود هستند كه  به  وند گام زير را به درستي در ر 5رسيدن 

 گام عبارت اند از : 5تجاري خود طي كنيم كه اين 

كند كه يك سايت ساده كه شامل   سعي  بايد  الكترونيك  تجارت  متقاضي  سازمان  يا  شركت  اول  مرحله  در  (اول  گام

بدهند   باشد را ايجاد كند و در اختيار مشتريان خود را قرار  اش مي  توليدي  خدمات  و  محصوالت  هاي  داده  و   در  .اطالعات 

 اطالعات تا مي باشد دگانبازديدكنن رايب وب دمانن  سراسري  هاي  شبكه  روي  بر  ويترينيايجاد    معناي  به  اول  مرحله  حقيقت،

 باشد شده اندازي راه ازمانيس يا و كشوري داخلي شبكه اگر مثال بعنوان .نمايند دريافت صفحات اين طريق از را خود نظر  مورد
   .نمود اندازي  راه  اينترنت از  استفاده  بدون را تجارت توان مي

 داده اهپايگ كي هب ديلتب ركتش ايتس همرحل ناي در .مي باشد نظر مد اول گام گسترش و توسعه گام  اين  در  (دوم گام

بيس مي گردد    و خدمات و محصوالت همه در اطالعات مرحله، اين  در  .به كار گرفته مي شوند  اطالعات  نگهداري  براي  وديتا 

به طور كامل   شرح  ،ايتس وب ناي قطري از خود را دخري فارشس ارسال امكان كاربران و گيرد مي قرار اطالعات بانك درآن ها 

 انجام نتيس روش انهم هب ولپ تپرداخ و است نشدهايجاد  اينترنتي پرداخت براي الزم هاي زيرساخت هنوز اما  داشت،  خواهند

 رهبه يب در واقع به نوعي ارك ناي  اام  گزينند  برمي  خود  براي  امن  روشي  بعنوان  ها  سازمان  از  بعضي  را  ها  روش  اين  .مي گيرد
 .  موجود مي باشد فناوري از  دنمان

  ا ب   اط ارتب امكان  كاربران ،مرحله اين در.  باشد مي ها  شركت سايت و  كاربران ميان  تعامل  ايجاد گام سوم شامل (سوم گام 

 ديگر ابزار ارتباط الكترونيكي ديگر مي باشد ايميل، چت ويدئو كنفرانس و طريق از ارتباط اين  كه  داشت  دخواهن  را  ايتس  ديرم
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 ومي كنند  دريافت سايت مدير از را خود پاسخي  كوتاه  ياربس  اندر مدت زم  كاربرانكه از مزيت هاي اين روش اين است كه  

ضروري   ايجاد مي گردد   خدمات يا و  كاال مورد در بحث  زني و دارخري و فروشنده  ميانبه صورت آنالين در   پاسخ و پرسش امكان

 مجازي ارتباط يك ارتباط اين كه چرا. مي گردد تلقي خصوصي كامال و امن رابطه يك  انكاربر  از ديدگاه  تتعامال  اين.  است كه
   .نخواهد ماند  پنهان مشتري  ديد  از  مسايل ترين  كوچك و بوده

 سفارش فرمهاي ارسال از پس مشتريان ومي گردد  فراهم كاربران براي اينترنتي پرداخت امكان  گام،  اين  در  (چهارم گام

مي  ارسال فروشنده براي  قرارداد طرف  مالي مؤسسات و ها  بانك فروش  هاي  پايانه  طريق از  را موردنظر وجه  كاال، دريافت و  دخري
 محدود   ورتبص راگ  دهاخري اينمي شود   فراهم  مشتريان براي شبكه  طريق از  امن  بسيار صورت  به  پول نقل و  حمل اين كهكنند  

 ورتبص  كه  كالن  تجارتهاي  تمامي  تقريبا  اما.  داد  انجام  را  آن  نيز  اينترنت  در  امنيتي  پروتكلهاي  از  استفاده  با  توان  مي  باشد

 .  دنشو نمي  انجام  اينترنت  روي هستند  الكنرونيكي

 دار خري و ندهفروش  انمي  اي طهواس  ايه تمسيس ه،مرحل  ناي در  .مي باشد معروف  يكپارچگي  مرحله  به آخر گام  (آخر گام 

 ،فروخته شود االييك راگ هك امعن بدين  .در مي آيند  كامل  يكپارچگي  حالت  به  شركت  يا  و  سازمان  در  موجود  هاي  سيستم  اب
  جايگزين رايب  ديجدي  دخري  توردس انهمزم و  دهش ركس ارانب  وديموج از شده خريداري ميزان  به  رفته  فروش  هايكاال  موجودي

  از  مرحله   اين  .در مي آيند  نمايش  به  بالفاصله  انبار  موجودي  بعدي هاي  خريد  در وگشته   ارسال انبار  به  رفته  فروش  كاالي كردن

ه   مربوط   عمليات  ههم  هنتيج آن در هكمي باشد    يالكترونيك ارتتج در  مرحله  كاملترين  الكترونيك تجارت مراحل  مجموعه   داد  ب

 با  ارتباط  مديريت  دماننه  اييستمهيس  بكار  شروع  ساخت  زير  كار  اين.  دگرد  مي  منعكس  سازمان  سيستمهاي  همه  در  ستد  و
 (  2009حسيني و همكاران )  .( مي باشدCRM)  مشتري

 

 :امنيت  تعریف
  دنياي  در  تعريف  اين.باشد مي تشويش و  نگراني  احساس و  خطر،ترس از  بودن،رهايي  امن  حالت  يا كيفيت معناي  به امنيت

 :است  گرديده خالصه اصل چهار در آن بقاي و حفظ و  باشد مي صادق  نيز  الكترونيك تجارت

 .باشد رويت  قابل  مجاز  افراد توسط  دباي  فقط و فقط  اطالعات:   محرمانگي
عناصري است    سيستم  يك:    تماميت  حفظ.كنند مي همكاري مشخصي هدف به رسيدن  براي  هم  كنار  در  كهمتشكل از 

باشد  سيستم  يك  عناصر  داشتن  نگه  پيوسته  و  همكاري  اين  در  مشكل  بروز  از  پيشگيري  معناي  به  تماميت  بايد اقع و در. مي 

 گيرنده دست به درستي به و تماما شده فرستاده ي بسته و نشود تغيير دچار  راه  طول  در  شده  فرستاده  ي  داده  كه  گردد  سعي
   .برسد

 اي  گونه  به  امنيتي  هاي  سيستم  و  دباش  رويت  قابل  مجاز  افراد  توسط  نياز  هنگام  به  بايستي  اطالعات:    پذيري  دسترس

 .باشند  حصول  قابل اطالعات وقفه  بدون  نياز صورت در كهشوند   طراحي

 را اطالعات يا آن نتواند گيرنده يا دهنده انجام شخص سرويسي، يا اطالعات دريافت يا و كاري انجام هنگام به:  انكار  عدم
 .كند انكار

اشخاص در برابر آنچه كه   و ها سرويس توسط  غيرعمدي و عمدي حمالت  برابر در حفاظت از به معناي كلي طور  به امنيت

باشد    خصوصي، اطالعات معادل كه كه است افراد خصوصي حريم از پاسداري اطالعات، امنيت واقع در .براي ارزشمند است مي 
 .Rane, P ).باشد مي فرد جسماني و  فيزيكي  وضعيت  و  شخصي  اقامتگاه  شخصي،  ارتباطات  مالي،  مبادالت  تجاري،  مبادالت

B., & Meshram, B. B. 2012) 

 

   الکترونيک  تجارت در  امنيت
 مسائل سنتي، تجارت اب( تاينترن قطري از ارتتج) نآنالي تجارت جايگزيني و اطالعات فناوري سريع پيشرفتتوجه به   با

پيدا كرده است  تاهمي  ك،الكتروني  ارتتج  يطمح  در  وكارها  كسب  براياللخصوص    ،يامنيت  ميتوان  امنيت  تعريف  در  .بساري 
 ودش مي گفته اي رايانه نظام در غيرمجاز تغييرات و دسترسي از جلوگيري براي ابزار و روشها تدابير، مجموعة به امنيت  كه  گفت
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 ميقاس) .اشاره مي كند ازغيرمج ايه شبخ در اآنه ايافش خطر  رساندن  حداقل  به  و  اطالعات  از  تحفاظ  هب  اتاطالع  تامني  و

 (.1386 الري،  اميني و مختاري  شبانكاره،

 اصول بر بنا سيستمي، هر امنيت بررسي در.است گرديده مطرح وسيعي هاي  حوزه  در  الكترونيك  تجارت  در  امنيت  مفهوم
 خطرات و بعد از آن  شوند  گذاري  ارزشسپس    وشده    مشخص  سيستم  هاي  دارايي  بايد  ابتدا  در  ،استانداردها  در  شده  مشخص

 راه ي ارائه منظور به و موارد اين از هركدام بررسي در. ارائه گردد كاري راه خطر هر با مطابق و گيردب قرار بررسي  مورد  ها  دارايي

 قرار بررسي تحليل و مورد دقت به را آنها و بشناسيم يخوبرا به  كنند، مي  تهديد  را  آنها  كه  خطراتي  بايد  ابتدا  مناسب  كارهاي

 .دهيمب
 .مي باشد بزرگ و كوچك هاي سازمان و دولتي هاي شركت و ادارات براي  مهم  مساله  يك  شبكه  امنيتدر جهان كنوني  

 شبكه امنيت براي را سيستماتيك رويكردي هكرها، و ناراضي كارمندان سايبر، فضاي هاي تروريست سوي از پيشرفته  تهديدهاي

 يك هم رويكرد اين .نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت مي باشد  پيشرفته  شكل  به  امنيت  صنايع،  از  بسياري  در  .ايجاد مي كند
مي  سازماني  راهبرد  يك  هم  وداده    قرار  شبكه  زيرساختار  در  گوناگون  سطوح  در  را  مناسبي  امكان  و  ابزار  كه  است  فني  راهبرد

 (Marchany, R. C., & Tront, J. G. 2002, January) .باشد كه اين مسئله خواستار مشاركت همگاني است

بر    امنيتي  رويكرد بندي شده   فناوري محيط در اليه پنج در ها روال  و  امنيتي  هاي  سيستم  و  ابزارها  نگهداري  رويطبقه 

  بودجه  آل،  ايده دنياي  يك در .است  ي نيازمندنامحدود مالي  منابع به  اختصاصي  اطالعات  از محافظت  .شود مي  متمركز  اطالعات
باشد  بحث  مورد  هاي  سيستم  و  ابزارها  همه  سازي  پياده  براي  كافي  منابع  و  دنيايي چنين در  ما  متاسفانهخب    اما  .موجود مي 

 كساني شده، ذخيره هاي داده طبيعت آن، از استفاده چگونگي)نماييم  ارزيابي را ها شبكه بايد ترتيب،  بدين.  كنيم  نمي  زندگي

 ايجاد را محافظت سطح باالترين كه را امنيتي هاي سيستم  از  تركيبي  سپس  و(  …  و  آن  رشد  نرخ  دارند،  دسترسي  به  نياز  كه
  شبكه   منابع  امنيت تضمين  شبكه، مدير هاي  فعاليت  ترين  مهم از  يكي. كنيم سازي  پيادهموجود    منابع به توجه  با ،مي نمايند را

  . نمايد مي  مختل را شبكه امنيت اطالعات،  به  عمدي غير  يا  عمدي آسيب ايجاد  يا و  شبكه منابع  به مجاز  غير دسترسي  .مي باشد

 (2007) زرگر ؛  .با مشكل مواجه كند را  كاربران عادي  كاركرد  كه  باشد  آنچنان  نبايد شبكه امنيت  ديگر طرف از

 عبارتند ها مدل اين. شود مي استفاده شبكه امنيت مدل دو از شبكه، افزاري  سخت  منابع  و  اطالعات  امنيت  تضمين  براي
 3پسورد  يا رمز اسم انتساب با عمل اين اشتراک، سطح در امنيت مدل در 2كاربر سطح در  امنيت  و  1اشتراک  سطح  در  امنيت:  از

 رمز اسم كاربر كه گردد مي  برقرار  هنگامي  فقط  مشترک  منابع  به  دسترسي.  شود  مي  تامين  گذاشته  اشتراک  به  منبع  هر  براي

 ( 2015)پورسليمي ؛بداند  درستي  به را شده  گذاشته  اشتراک  به منبع براي  را  صحيح
  اسم  دوم  مدل  در و  شده  داده  نسبت منبع به رمز اسم ،اشترلك سطح  در امنيت  مدل در  كه  است  آن در مدل دو اين تفاوت

 در امنيت مدل از تر مستحكم بسيار كاربر سطح در امنيت مدل كه است بديهي. شود مي داده نسبت كاربر  به  عبور  كلمه  و  رمز

 عبور كلمه و رمز اسم اما. بگويند ديگران  به  را  منبع  يك  رمز  اسم  توانند  مي  راحتي  به  كاربران  از  بسياري.  است  اشتراک  سطح

 (  2007) زرگر ؛.كرد منتقل ديگري شخص  به سادگي  به  توان  نمي  را  شخصي
 دهي، سرويس و گيري شكل منظور به ،مد نظر مي باشد تجارت الكترونيكي مي باشد كه اينجا  در  كه  يالكترونيك  تجارت

 برنامه همان اينجا در كه محيط اين.دهند انجام  را  خود  ستد  و  داد  بتوانند  مختلف  افراد  آن  طريق  از  كه  است  محيطي  نيازمند

باشند  وب  تحت  هاي  در خود كه گردد مي مطرح سرويس ارائه به  نياز  حال  .هستند  قرارگيري  جهت  بستري  نيازمند  خود  ،مي 
 ساختار و دهندگان سرويس چون افزاري سخت مباحث و وب  دهنده  سرويس  عامل،  سيستم  چون  افزاري  نرم  مباحث  برگيرنده

 دهنده،   سرويس  ،وب تحت هاي  برنامه  قبيل  از  عواملي  الكترونيك تجارت  بحث  در(    2011) كفاش پور و دهنوي    .باشد مي  آنها

 گيرد شكل الكترونيك تجارت يك تا گيرند قرار هم كنار در بايستي باشد، مي مشتري عمدتا كه كننده دريافت و  ارتباطي  بستر
نوع تجارت است به ويژه امنيت اطالعاتي در اين  برقراري امنيت  باشد  مي  مطرح  الكترونيك  تجارت  در  كه  مهمي  بحث   .كه 

   .برقراري امنيت در تجارت الكترونيك عامل مهمي در پيشرفت اين نوع تجارت مي باشد

 
1 (Share-Level) 
2 (User-Level) 
3 Password 

http://www.rcsj.ir/


 1 -12 ، ص1400 تابستان، 22شماره  ،ی علمی پژوهش در علوم رایانه ه مجل
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 الکترونيک  تجارت  در  امنيت انواع
  بتوانند  مختلف افراد آن  طريق  از  كههستيم   محيطي  نيازمند دهي، سرويس و گيري شكل منظور  بهدر تجارت الكترونيك   

باشند  وب  تحت  هاي  برنامه  همان  اينجا  در  كه  محيط  اين.دهندب  انجام  را  خود  ستد  و  داد  جهت  بستري  نيازمند  خود  ،مي 

 چون افزاري نرم مباحث برگيرنده دراين امر  خود كهشود  مي مطرحها  سرويس ارائه به نياز در اينجا حال. دنباش  مي  قرارگيري

) حسيني و همكاران .  باشد مي آنها ساختار و  دهندگان سرويس چون  افزاري  سخت مباحث و وب دهنده سرويس  عامل، سيستم

بر قراري امنيت در اين سيستم ها(    2009؛ و حياتي در اين سيستم ها  مهم  بسيار  مسئله ي  باشد، كه  البته   در  امنيت  مي 
 :باشد مي زير مراحل شامل موفق،  الكترونيك تجارت ريبرقرا

 مجاز، غير هاي دسترسي از جلوگيري و نظارت جهت شده اتخاذ اقدامات و  ها  سياست  شامل  شبكه  امنيت  :4شبكه  امنيت

 ها، داده و شبكه يكپارچگي و استفاده از محافظت بر مبني فعاليتي گونه هر به ديگر عبارتي  به.  است  شدن  هك  و  استفاده  سوء
 صورت به كه اين يا و باشند خصوصي شركتي هاي شبكه همانند توانند مي كامپيوتري هاي شبكه. شود مي  گفته  شبكه  امنيت

 .گيرندب قرار عموم دسترس در و  باشند عمومي

 در   مستقل   موجوديت  يك عنوان  به را  رايانه كهانجام مي شوند    نحوي به  ها  رايانه  سازي امن سطح اين : در5ميزبان امنيت

 اين امنيت واقع در  كنيم  مي  اعمال  شبكه  در  خاصي  هاي  درگاه  طريق  از  را  امنيت  اين  مديريت  ولي  گيريم  مي  نظر  در  شبكه
 انجام متمركز صورت به و مناسب امنيتي هاي سياست اعمال و خاص هاي سامانه طريق  از  شبكه  به  اتصال  صورت  در  ها  رايانه

 .  مي باشند اجرا  قابل  محدودتري و  انحصاري صورت  به امنيت اين سينگل، هاي  رايانه براي  و  دنپذير مي

باشد  برخوردار  بااليي  اهميت  از  سايت  6وب  امنيت  مقوله:    وب  دهنده  سرويس  امنيت  از سايت وب  طراحي  در  بايد  .مي 
 كامال  بصورت  سايت وب  امنيت  بايد  سايت وب طراحي  پايان از پس همچنين وگردد   اعمال  سايت وب امنيت  پايان تا شروع نقطه

 حضور  و  الكترونيك  تجارت  دنياي  بودن  گسترده  به  توجه  با  زيرا,  بشود  رصد  سايت  وب  طراحي  كارشناسان  توسط  تخصصي

گردد  زياد  بسيار  ها  هكر  يا  و  رقبا  سوي  از  مخربانه  حمالت  امكان  مجازي  دنياي  اين  در  رقبا  اكثريت  بخش  مهمترين.  مي 

 تست. گرددب ايمن آنها درمقابل تا شود انجام تهديدها دادن قرار مدنظر با وب  طراحي  كافيست.  باشد  مي  حمالت  نوع  شناسايي
 موارد، از بسياري در. است وب امنيت در ما شده توصيه كار راه امنيتي،  هاي  استاندارد  سازي  پياده  همچنين  و  متعدد  نفوذ  هاي

 .ساخت  امن راحتي  به  توان مي را(   SSL  همانند)  رايج هاي  پروتكل  از استفاده با را  اطالعات انتقال  شريان

 مشكالت  بروز  از  جلوگيري  منظور  به  كه  شود  مي  گفته  اقداماتي  مجموعه  به  كلي  حالتيك    در:  7عامل  سيستم  امنيت
  سخت هاي سرويس  غالب در متعددي راهكارهاي  بصورت تواند مي اقدامات  مجموعه اين. گيرد مي صورت  شبكه بستر در امنيتي

انجام مي 8 ها رول توسط امنيت تامين روشهاي از بسياري معموال كه  است  ذكر  به  الزم.  شوندب  سازي  پياده  افزاري  نرم  و  افزاري

   .شوند

 اين به سيستم اين. شودب استفاده  ها  پورت  مديريت  سيستم  از  كه  شود  مي  سعي  آتش  ديوار  سامانه  در:9  آتش  ديوارهاي
 از پس نهايت در و كند مي باز موقت صورت به را اطالعات دريافت يا و ارسال  براي  نياز  مورد  هاي  پورت  كه  كند  مي  كار  گونه

   .گردد  مي  محدود شبكه نفوذگرهاي ساير  يا و هكرها دسترسي كار اين  با.  بندد مي را آن  اطالعات تبادل  عملدستور ال  اتمام

  املش كه هستند  ييها شبكه و ها سيستم تنظيمات  گيرنده بر در امنيتي  هاي مشي : خط10 آموزش با  توام مشي خط  يك
 دسترسي  سطوح  ،افراد  شناسايي  نحوه  امنيتي  ها  مشي  خط  .شوند  مي  اي  شبكه  اتصاالت  و  افزارها  سخت  و  افزارها  نرم  نصب

 رمزنگاري   برگيرنده در همچنين ها مشي خط  اينگونه  .كنند مي  تعريف و تشريح را  بازرسي  عمليات گرفتن انجام  نحوه و ،كاربران
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 و موفق نا ورودهاي تعداد ،كاربري ها حساب اعتبار رفتن بين از نحوه ،عبور رمز انتخاب هاي  روش  ،ويروس  آنتي  افزارهاي  نرم  و

 (  2015) كليدر و همكاران . هستند  آن  مشابه چيزهايي

 و  ارتباطي  بسترهاي  و  وب  تحت  هايبرنامه  دهنده،  سرويس  هايبرنامه  جمله  از  مواردي  الكترونيك  تجارت  مبحث  در
ه   موفقي  الكترونيك  تجارت تا  بگيرند  قرار  يكديگر كنار در است بهتر د،نميباش ها مشتري شامل اكثرا كههايي   كننده  دريافت ي ا   پ

 توليد، – 1 كلي مفهوم در را موارد اين كليه خواهيم توانست كنيمب ايجاد سيستمي يك شكل به  را  محور  اين  اگر  وبشود    ريزي

 كدام هر به مربوط  توضيحات  به  بهتر  درک  براي.  باشيم  داشته  اختيار  در  كاال  يا  و  محصوالت  دريافت  -4  انتقال،  -3  ارائه،  -2

   .مي پردازيم  گانه جدا  بصورت

 فارغ .  مي باشيم  ارتباط در اطالعات  بانكهاي و وب  تحت هاي  برنامه  از يكسري  با بيشتر  توليد،  مفهوم در : توليد در امنيت

 بهصورت يا و اند آمده وجود به اينترنتي  ستد  و  داد  يك  انجام  منظور  به  مشخص  تيمي  توسط  ها  برنامه  اين  كه  موضوع  اين  از
 دستآوردن به منظور به عمدتاً تهديدات اين.باشد مي متوجهآنها تهديداتي اند،  شده  تهيه  افزاري  نرم  هاي  بسته  قالب  در  آماده

 يا  و  آن  راستايكاهش  كلدر  مبلغ  دستكاري  هويت،  جعل  منظور  به  سيستم،  در  تغييري  ايجاد  يا  و  محرمانه  اطالعاتي

 . هستند  مجموعه آن  اعتبار تخريب منظور  به اصلي صفحه در حتيتغييري

باشند  بسترهايي  عمدتا  دارند،  نقش  ارائه  مفهوم  در  كه  عواملي : ارائه در امنيت  منظور  به  توليد  مفهوم  عوامل  كه  مي 

 مورد  افزارهاي  سخت  اطالعاتي،  بانك  دهنده  سرويس  وب،  دهنده  سرويس  عامل،  سيستم.  ميشوند  سوار  آن  روي  بر  فعاليت

 قرار خطر معرض در را ارائه عوامل كه تهديدهايي بيشتر .در اينجا نام ببريم توانيم مي كه  هستند  عواملي  جمله  از  …و  استفاده
 .گيرند مي قرار  بعدي  جايگاههاي  در  ديگر  موارد وهستند    تكنولوژي  ضعف  به مربوط ميدهد

 مي تهديد را آن كه خطراتي مهمترين جمله از د،ندار سروكار ارتباطي بستر با تنها كه انتقال،  بحث  در: انتقال  در امنيت

 كارت  اطالعات  افشاء  به  منجر  تواند  مي  شنود  اين  حال.  باشد  مي  مجاز  غير  فرد  يك  توسط  مهم  اطالعات  شنود  ،شامل  كند

 جعل با و بگيرد بدست را ارتباط كنترل بتواند هكر نشست، شناسه شنود طريق از ميتواند يا و شود كاربري شناسه يا و  اعتباري

 .كند كار  به شروع خود هويت

 نواحي همچون نيز اينجا در اما.هستيم ارتباط در سيستم كاربران  با  كلي  طور  به  دريافت،  مفهوم  در  : دریافت در امنيت

 : دارد  وجود معضالتي و خطرات پيشين،

  )  در  ايران  در  اما.  باشد  معنا  بي  اندكي  امروز  پيشرفته  الكترونيك  تجارت  دنياي  در  شايد  تهديد  اين:   سفارش  انكارالف 

 مشتري محل  در  كاال  تحويل  با  همزمان  هزينه  دريافت  و  پذيرد  مي  انجام  اينترنتي  صورت  به  سفارش  كه  ها  سيستم  از  برخي

 موضوع اين اثبات منظور به فرض پيش طور به سيستمي هيچ  كه  چرا  آيد،  حساب  به  جدي  تهديدي  تواند  مي  ،گيرد  مي  انجام
نمي باشد است  بوده دهنده سفارش شخصي  چه كه  .موجود 

  )  طوريكه به باشد داشته وجود اينترنتي انتقاالت و نقل در  تواند  مي  اي  عمده  طور  به  تهديد  اين:    كاال  دريافت  انكارب 

   .را انكار كند  كاال  يا و سرويس دريافت همواره كننده  دريافت
 الكترونيك تجارت با ارتباط در كه دسته آن اما دارند، زيادي بسيارروش هاي  اينترنتي هاي برداري كاله:  برداري كالهج(  

 سرويس   يا  كاال قيمت  از  بيشتر  اي  هزينه  دريافت يا و  آنها اعتباري  كارت اطالعات  دريافت و كاربران دادن  فريب شامل  باشد، مي

 (  2015)طباطبايي؛    .هستند

 

 سياستهاي امنيتی در تجارت الکترونيک
نگرش جامع در زمينة امنيت و همچنين الزامات امنيت به   ؛ (،2001ولمز )دگاه وان ساز دي  در تجارت الكترونيك  ي،نياز 

هاي مختلف و روابط آنها را  و جنبهداده رائه رش جامعي را انيز در اين زمينه نگ(  2002زوكاتو ) .قرار گرفته استمطالعه  مورد  

با ابعاد مختلف امني بررسي قرارت،  در مواجهه  وكار، محيط و مديريت   تشخيص الزامات توسط منابع كسب(  )داده است    مورد 

كه فعاليت مهم در بخش مهندسي الزامات امنيتي، گردآوري آنها از منابع مختلف در   يياز آنجا  و  ه استداد پيشنهادرا  ريسك،  
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بايت سيسونگي امنيخيص چگراي تش؛ ب  مي باشد  ك مجموعهي )  شوند   بندي طبقهآن  ت و امكانپذيري اس اهميراسات بد الزامتم، 

   (  2001وان سولمز 

كه    داشت  نظر  در  بايد  تالبته  به  توجه  كبا  زيادي  امهديدهاي  محه  در  بازمانهود دارد، سايبري وجاي سه  يطروزه  ه ا 
نياز با ارزش خود  براي محافظت از اطالعات   ( بدون ترديد، 2002ون و الوف )دگاه هاس ديبراس .مند هستندكنترلهاي امنيتي 

تا، وايتمن، تاوزند و آلبرتز بيان كردند ين راسهم . درمي باشد سياست امنيت اطالعات ي در حوزهكنترلبخش هاي مهم  يكي از  

طرفي  از .مي شدن سازمان در برابر حمالت منابع داخلي و خارجي  ت آمادهام در جهتوسعة سياست امنيت اطالعات، اولين گكه 

  سياست در درواقع    .قرار داده شوند نظرمد طور همزمان   منظور اثربخشي مديريت امنيت، بايد عوامل فني و اجتماعي به  ديگر، به
 (2010اسميت ؛)  .ندنك كار ميبرد، ادغام مي  ازمان براي اجراي امنيت بهه سجمي كهاي امنيتي، اين عناصر را در برنامة منس

 در معامالت انجام  خصوص  در  سايبري  امنيت  مبحث  به  پرداختن  اهميت  جهاني،  فضاي  در  الكترونيك  تجارت  افزايش  با

 مشاغل صاحبان اكثر توسط اكنون هم دارد، وجود سايبر فضاي در كه اطالعاتي جريان. است گشته چندان دو  الكترونيك  فضاي
 (  jing,2009)    .مورد استفاده قرار مي گيرند  اطالعات كسب منبع عنوان  به تجار و

 

  الکترونيک تجارت تهدیدات با مقابله براي 11بروکينگز پيشنهادي سياست

 وبه وجود آورند    ديجيتال تجارت ي را درامن  محيط تواند مي تجاري  هاي  سياست با  تعامل در سايبري امنيت هاي سياست

 راستاي  در  را  هايي سياست  بروكينگز  گذاري  سياست  مطالعات موسسه رو  همين از.  بخشدمي   سرعت راالكترونيكي   تجارت رشد
 :است كه عبارت اند از   داده پيشنهاد امر اين تحقق

 شبكه بر نظارت براي تحليلي هاي مكانيسم از استفاده سايبري، امنيت الزامات شدن تر پيچيده  با  :ها داده به دسترسی

 در وبشوند تر  محدود ها داده كه درصورتي .مي يابد   افزايش  شبكه  هاي  ناهنجاري  و  ها  ريسك  تحليل  براي  را  تري  مهم  نقش

 استفاده خود هاي تحليل در اطالعات از بااليي حجم  از  توانند  نمي  ها  شركت  المللي  بين  فضاي  در  د،ننگير  قرار  همگان  اختيار

 .  كنند
 در اطالعات جريان مقابل درپيدا كند  افزايش اطالعات دريافت هزينه و ريسك  تا  شود  مي  باعث  ها  داده  ساختن  محدود

 مورد افزايش قرار مي دهد.   نيز  را  آن  از استفاده ميزان  نتيجه در و  ديجيتال تجارت امنيت ها، مرز

 بهبود  ها، آگاهي  ارتقاء براي ها  پذيري آسيب و  تهديدات  به  مربوط  اطالعات گذاري  اشتراک  به:  اطالعات گذاري اشتراک

شده  تبديل سايبري امنيت هاي سياست اصلي هاي خصيصه از يكي به تاخير بدون و واقعي زمان در اهداف، تحقق  و  ها  واكنش

 . است

 مرزها  درون  شده  بندي  طبقه  اطالعات  و  خصوصي  اطالعات  انتشار  در  محرمانگي  حفظ  و  داري  امانت  به  مربوط  مسائل
 ايجاد  تعهدات  شامل  كه  تجاري  هاي  نامه  موافقت  ايجاد  .شود  مي  داخلي  سازمانهاي  و  ها  دولت  با  تعامل  شدن  دشوار  موجب

  اطالعات  گذاري  اشتراک تسهيل  باعث  تواند ميهستند كه   خصوصي و عمومي  هاي  بخش  اطالعات گذاري  اشتراک هاي سازوكار

  .گردد

 عملكرد بهترين مبناي بر را  مشتركي  رويكرد  توانند  مي  سايبري  امنيت  استانداردهاي  :سایبري امنيت هاي استاندارد

 المللي بين كميسيون و استاندارد المللي بين سازمان مثال  عنوان  به  .كنند  ايجاد  سايبري  فضاي  هاي  ريسك  دادن  نشان  براي

 .بخشندمي   ارتقاء  را  سايبري امنيت با مرتبط استانداردهاي  از  هايي بخش  الكتروتكنيك
  بر مبتني  خاص چارچوب  يك  داراي و  ندهند  قرار استفاده  مورد را واحد رويكرد  يك صرفا  كههستند   زماني استانداردها اين

 ريسك دادن نشان و تجاري عملكرد با سازگاري نهايت در سايبري،  امنيت  هاي  شاخصه  طراحي  براي  حاكميت  و  تجارت  قواعد

 .باشند  داشتهپذيري در اين زمينه  

 
11 Brookings 
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براي تجار اين اطمينان را   تواند مي انطباق هاي گواهينامه  صدور:  سایبري امنيت استانداردهاي با انطباق هاي گواهی

 راستاي در توانند مي تجاري هاي  نامه  تقمواف  .مي گيرد  صورت  يامن  سايبري  فضاي  در  آنان  ديجيتال  تجارت  كهايجاد كنند  
 سايبري امنيت استانداردهاي كه اقتصادي بازيگران به ها دولت كه باشند اين دنبال به وبوده  "انطباق  ارزيابي  رژيم"  از  حمايت

   .كنند  اعطا را  واردات و صادرات مجوز  كنند مي  رعايت را تجارت براي

 امنيت[  3]  اقتصادي  توسعه  و  همكاري  سازمان  قوانين  براساس:  سایبري امنيت به نسبت ریسک بر مبتنی رویکرد

 انتظاري مزاياي با متناسب ،يقبول قابل  سطح  يك  تا  ريسك  دادن  كاهش  ديگران،  قانوني  منافع  گرفتن  نظر  در  با  بايد  سايبري

 .دهند قرار هدف مورد را اقتصادي هاي  فعاليت اجتماعي و اقتصادي

 مورد   كشورها ويژه شرايط  به توجه  با تطابق اين اثرات  بايد ابتدا در المللي،  بين استانداردهاي  با  كشورها انطباق  با رابطه در
 تا مي باشد الزم تحريم شرايط در اقتصادي اطالعات از اي پاره محرمانگي حفظ اهميت به  توجه  با  نيز  ايران.  دنگير  قرار  بررسي

 شده ياد هاي استاندارد اجراي مورد در  و  دنده  خرج  به  بيشتري  حساسيت  خود  الكترونيك  تجارت  اطالعات  انتشار  با  رابطه  در

 (  1394موسوي ؛ )    .نمايد  عمل تر محتاط
 

  الکترونيکی  تجارت  در  امنيت  مدیریت 

 بوده تكنولوژيكي انقالب شاهد تجارت جهان اخير، دهه دو  طي  در  بخصوص  اينترنت،  از  استفاده  گسترش  دليل  به  امروزه
  چگونگي  و امنيت  بحث  الكترونيك تجارت  به مربوط مسائل  ترين  مهم از  يكي. است شده  شناخته  الكترونيك تجارت  عنوان  به كه

 از   باشد،  نداشته اطمينان  الكترونيكي معامالت  انجام  براي استفاده  مورد  سايت امنيت از خريدار  كه هنگامي.  باشد مي  آن  مديريت

 الكترونيك تجارت سيستم در آن مديريت و امنيت برقراري رو اين از. كند نمي استفاده خود الكترونيكي معامالت انجام براي  آن
 از  كمتر  بسيار  امنيتي،  مشكالت  از  جلوگيري  هزينه  موارد  اكثر  در.  است  ضروري  امري  ريسك  مديريت  در  منظم  رويكردي  با

 الزم ايمني و قطعي هويت ديجيتال هاي گواهينامه از استفاده دليل به امروزه. باشند مي شدن، قرباني از بعد ترميم،  هاي  هزينه

 (  1393) محبوبه بحري و همكاران .است آمده وجود  به كند، براقرار  را  طرفين ميان  اعتماد كه حدي تا

 

 الکترونيکی  تجارت امنيت اشتباهات رایج در مدیریت .1شکل 
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 ري  ينتيجه گ
پيشرفت مداوم تكنولوژي در جوامع كنوني منجر به گسترش استفاده از شيوه هاي خريد آنالين و خريد هاي اينترنتي شده  
بي دقتي و تنبلي كاربران در مورد اطالع پيدا كردن از صحت فروشنده و  به  يكي از ايراد اين روش اين است كه منجر  است اما 

دين ترتيب در هر كسب و كار اينترنتي كه شكل مي گيرد نياز است كه در ايتدا ب  .حفاظت از اطالعات شخصيشان شده است

پذيرد تا  چنين افزايش آگاهي در خصوص قوانين و سياست هاي امنيتي صورت  هم  امنيتي  هاي  زمينه  در  وسيعي  مطالعات 

به توانند با اطمينان خاطر مضاعف به اين كسب و كار ها اعتماد كنند و از آ نيز  ن ها بدون وجود هيچ گونه دغدغه ايي كاربران 
   .بهره مند بشوند

همچنان محققان عصر حاضر پيشنهاد مي كنند كه خريداران اينترنتي بايد براي حفظ و مراقبت از اطالعات شخصي خود 

سوء استفاده كنندگان را نبايد ناديده  انگيزه و دانش كافي را داشته باشند و هم چنين در اين گونه از تجارت ها حضور هكر ها و  
باشد كه اين ابعاد عبارت اند از:   .گرفت بر اين امنيت در تجارت الكترونيك داراي ابعاد مختلفي مي   در تغيير از ممانعتعالوه 

 و محرمانگي؛ خريدار و فروشنده سوي از شده انجام عمليات و توافقات انكار امكان عدم؛ .تجارت در شده منتقل هاي  داده  صحت

 موقع به  بازيابي  و  ها  داده  حذف  از  ممانعت؛  .افراد  شخصي  اطالعات  و  حريم  از  حفاظت،  .اطالعات  مجاز  غير  افشاي  از  ممانعت

 ، .ها  داده منبع كردن  تاييد،  .آنها
پذيره هر سايت هاي تجاري و همچنين  نقاط آسيب  با استفاده از  به طور كلي مجرمان و هكر هاي سايت هاي اينترنتي 

اشتباهات صورت گرفته از طريق كاربران اينگونه از سايت ها در زمان خريد از سايت ها نا امن و غير معتبر و همچنين ويروسي 

غير و  جژئي  اطالعات  ارائه ي  و  سيستم  به اين گونه از سايت ها منجر مي شوند تا امنيت اينگونه از سيستم   كردن  ضروري 
براي كاربران استفاده كننده از اين گونه تجارت ها به   تجارت هاي الكترونيكي به مخاطره بيوفتد در نتيجه به مرور زمان ناامني را 

پيشرفت تجارت الكترونيك را به مخاطره     .مي اندازندوجود مي آورند و فرايند ترقي و 
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