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 مروري بر هويت ديجيتال

 انجام مي شود؟ (Client)چگونه تصديق هويت کارآور 

 

کند  فرايندي را توصیف مي (client)تصديق هويت کارآور

مثال زير . کند ک کامپیوتر هويت شما را تايید ميکه در آن ي

صديق هويت کارآور سايت از ت ي يک وب چگونگي استفاده

 تصديق هويت کارآور محدود به وب .دهد را نشان مي

افزارهاي تحت ثل نرم ها نیست و ساير نرم افزارها م سايت

توانند از تصديق هويت کارآور استفاده کنند و  شبکه نیز مي

 .اين فرايند در کل مشابه است

کنید که به هويت  سايت را مالقات مي وقتي شما يک وب

برنامه مرورگر در کامپیوتر شما هويت . ديجیتال نیاز دارد

سايت  سپس آن وب. کند سايت ارايه مي يجیتالتان را به وبد

 اعات ارايه شده در هويت ديجیتال شما را مالحههاطال

 ي انجام چه کارهايي را داريد زهکند تا ببیند که شما اجا مي

هاي ديجیتال مورد استفاده براي تصديق هويت  هويت)

هي ديجیتال کارآور نیز نامیده کارآور در برخي مواقع گوا

 ( شود مي

دهید  اجازه ميشما بايد تايید کنید که ، بسته به نوع مرورگر

با يک  معموالً. شود سايت ارايه هويت ديجیتالتان به وب

از شما رمز گواهي ديجیتال را  شويد که پنجره مواجه مي

 .(همان کلمه رمز کلید خصوصي)واهد خ مي

 

 

ي مرورگر  برنامهمز را به درستي وارد کنید بعد از اينکه ر

به همین . کند سايت ارسال مي جیتال شما را به وبهويت دي

اگر . دلیل است که بايد مواظب کلمه رمز خودتان باشید

شخصي کلمه رمز هويت ديجیتال شما را بداند و به کامپیوتر 

تواند به اطالاعات  شما دسترسي داشته باشد به راحتي مي

ت شما را جعل و خصوصي شما دسترسي پیدا کرده و هوي

 .جاي شما فعالیت آنالين انجام دهد

الحهه کند سايت هويت ديجیتال شما را م وقتي يک وب

کند که  کند مثال بررسي مي ااعتبار آن را بررسي مي

ااعتبارهويت ديجیتال منقضي نشده باشد همچنین سايت بايد 

اگر آن . دصادر کنندي هويت ديجیتال را نیز در نهر بگیر

تماد ي هويت ديجیتال شما ااع صادر کننده سايت به وب

به . ي دسترسي به شما ندهد نداشته باشد ممکن است اجازه

همین دلیل است که استفاده از يک صادرکننده معتبر و 

  .خوشنام بسیار مهم است

 

 .تاب، دو ناراحتي دارد ناراحتي و براي افراد بي يک شکيبا اشخاص براي گرفتاري(: ع) امام هادي
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 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

ديجیتال براي اطالاعات موجود در هويت  تواند از سايت مي وب

هويت ديجیتال . یزان اختیارات شما استفاده نمايدم تشخیص

 .شما بايد حاوي بخشي يا تمام اطالات زير باشد

کلیدهاي هويت ديجیتال » بخش) کلید اعمومي شما -

 (را مالحهه نمايید« چیست؟

 نام -

 تاريخ انقضاي کلید اعمومي شما -

 ي هويت ديجیتال نام شرکت صادر کننده -

 ي سريال هويت ديجیتال شماره -

 ي گواهي امضاي الکترونیکي صادر کننده -

ي گواهي  ت متنواعي که مورد نیازصادر کنندهاطالاعا -

 .است

شما را تايید نمود اجازه سايت هويت ديجتیتال  وقتي وب

 دهد دسترسي به سايت را مي

موجود در هاي تحت شبکه از اطالاعات  ها يا برنامه برخي سايت

سازي اطالاعات ارايه شده به شما  هويت ديجیتال براي شخصي

 .کنند مي استفاده

 

 

هاي ذکر شده در اين بخش در  تمامي فعاليت

زيرا . خصوص کارت هوشمند ملي نيز انجام مي شود

استانداردهاي طرح کارت هوشمند ملي با رعايت 

طراحي و اجرا ي بين المللي  مطرح و پذيرفته شده

شده است که حداکثر هماهنگي و تعامل پذيري با 

. محصوالت و خدمات اين حوزه وجود خواهد داشت

، يت ديجيتال و اطالعات پايه هويتيعالوه و هو

ايميل شهروندي، آدرس، کد )اطالعات تکميلي هويتي

در  –پستي، شماره تلفن، مشخصات هويتي خانواده 

رت هوشمند ملي ذخيره نيز در کا( صورت تکميل بودن

يس دهنده قابل وره نياز هر سشده است که بناب

 .  برداري است بهره

 

 .ايم برده آن در که است رنجي اندازه  به کار ثواب(: ع)علي امام
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 .تر از انجام خود گناه است شاد شدن هنگام گناه بپرهيز که اين شادي، بزرگاز (: ع)امام سجاد

 

 بازي تجارت هويت الکترونيک

به نقل از فراست و ساليوان حکومتهاي اروپايي بازي 

نتظار ا .کنند الکترونيک را حاکميت ميتجارت هويت 

رود اسناد ملي با استانداردهاي جهاني تطبيق  آن مي

 .پيدا کنند

 ، تروریستها و مهاجرت غیر قانونیپیآمد خطر حمله 

ای  بمنزله وسیلهی هویتی الکترونیکی استفاده از کارتها

در  دولتها. برای اعتبار سنجی سریع هویت شهروندان است

های مالی در پی  منطقه اروپا علی رغم محدودیت

یت هویت الکترونیک از جمله تکنولوژی جدید مدیر

و زیرساختهای ، هویت بیومتریک إهای بدون سیم تراشه

باشند که بعنوان خدمات الکترونیک و  کلید عمومی می

هزینه بر مثمر ثمر برای کمک به کاهش نگرانی  یک راه

ر امنیت است و ملیتها را در سراسر جهان تحت تأثیر قرا

هویت  گیری رسمیکار با وجود این به. خواهد داد

کشد تا وقتی که تکنولوژی  الکترونیکی تا مدتی طول می

 .هزینه و بازار آن غیر منسجم استپر

 

تجزيه و تحلیل جديد فراست و سالیوان در خصوص هويت 

دهد که حمل و نقل اسناد  لتي بازار تقاضا و رقابت نشان ميدو

 1129سال  میلیون مورد در 6/053هويتي دولتي در حدود 

 2/322به  1122اين رقم تا سال رود  متوقف شده و انتهار مي

پاسپورت الکترونیکي  ضمنا تحقیق مزبور. میلیون هم برسد

، گواهینامه الکترونیکي رانندگي و کارت بهداشت، کارت هويتي

 .دهد الکترونیکي را تحت پوشش قرار مي ساير اسناد
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 .هاي غلط افراد، همانند معجزه است ترک دادن عادت(: ع)امام حسن عسگري 

 

ارتباطات و ريزي جهاني تکنولوژي  فراست و سیلوان مدير برنامه 

اي اطالاعات به اين موضوع اشاره نمود که مقررات جهاني بر

دادن به اسناد هويتي   مسافرين و مهاجرين در حال شکل

معتقد  جان نوئل جرج . باشد مي( زيست محیطي)الکترونیکي بومي 

شود کشورهاي اروپايي  مقرراتي از اين قبیل منجر مي ":است

تهاي الکترونیکي رمزگزاري تضمین نمايند که نسل سوم پاسپور

خواهد شد و از اقالم امنیتي جديد کنترل همانند مکمل دسترسي، 

 . . "برخوردارشوند 1120تا قبل از دسامبر سال 

ي الکترونیکي اعالوه بر آن در مورد اسناد جهاني از قبیل پاسپورتها

بايست با استانداردهاي تعیین شده سازمان  کشورهاي اروپايي مي

اسناد ملي نیز بايد . ي هواپیمايي کشوري هماهنگ باشندبین الملل

در نتیجه برخي از کشورها . ستانداردهاي جهاني مطابقت نمايندبا ا

در سراسر اروپا توزيع اسناد مشابه با اسناد قابل دسترسي در خارج 

 .اند آغاز کردهاز مرزها مثل کارت تابعیت اروپا را 

هاي هويتي کارت ، بازاري مزبورنین و مقررات استانداردهااگرچه قوا

به اين ، نفوذ بخشند لیکن براي تازه واردان الکترونیکي را رونق مي

 .باشد فضاي بالغ و کامل مشکل مي

اعدم وجود رقابت بااعث ايجاد تضاد و درگیري و ااعمال نفوذ در 

. گردد هاي ملي مي زي در پروژهمیان بازيکنان بزرگ براي پیرو

صنعت همگي بطور مستقیم بر  و فشار انتخابات بحثهاي مجلس

. دهند گذارد و هزينه ها را افزايش مي يهاي مورد نهر تأثیر م پروژه

اساس نیازهاي ويژه امنیتي اهداف،  نیازهاي متفاوت کشورها بر

افزایش هزینه برای  ، منجر به تأخیرهاي بعدي وخدمات مشخص

 .گردد های هویت الکترونیکی می پروژه

 

بمنهور کاهش تأثیر " :نمايد جرج پیشنهاد مي

کنندگان منطقه  بايد با شرکتموجود، بازاريان  چالشهاي

همکاري و مشارکت نمايند و يا حداقل نمايندگان محلي در 

آنها همچنین مي بايست . بکارگیري هويت ملي داشته باشند

بوضوح انتهارات مشتريان را مشخص و برآورده نمايند تا 

چنانچه . سراسر اروپا آنها را بپذيرند یانبسراعت متقاض

 "، لطفاهستندر در اين زمینه اعالقمند به اطالاعات بیشت

 edyta.grabowsk@frost.gov آدرسايمیل را به 

 .ارسال نمايند

تقاضاوبخشي از کارتهاي يک بازار رقابتي و  هويت دولتي

 به آدرس .باشد هوشمند مي

( HTPP//WWW.smartcards.frost.com ) 

همکاري افزايش خدمات مطالعات مربوط به فراست و برنامه 

حفاظت از حريم خصوصي پرداخت، : سولیوان اعبارتند از

اخت از طريق تلفن همراه در مفاهیم امنیت جهاني، آينده پرد

تقال الکترونیکي همزمان جهاني و نقطه ان رمز ، بازاراروپا

اندرکاران  سازي ترمینالي براي دست وجوه مالي، آسان

همه اين مطالعات . ديجیتاليخت از طريق تايید هويت پردا

فرصتهاي معامالت جزئي و دقیقي را فراهم مي آورد  تواماً

هاي گسترده با  ومتعاقب آن روندهاي صنعتي مصاحبه

 .دهند را مورد ارزيابي قرار مي بازار  شرکت کنندگان

 

mailto:آدرس%20edyta.grabowsk@frost.gov
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 .شود کسى که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى: (ع)امام صادق 
 

 وهويت بيومتريک در توليدات مصرفی( MORPHO)شرکت مورفو

شرکت " :شرکت اصلی سافرن گفتمدیرعامل 

آوری اطالعات فرانسه مورفو در صدد  امنیت فن

است تا از کار حکومتی و شرکتی به بازار مصرفی 

 ."توسعه یابد

ورفو در حال بحث و گفتگو با هویت بیومتریک در م

 .تولیدات مصرفی است

  4102آوریل سال  9بخش اخبار چهارشنبه 

شرکت امنیت " :مدیرعامل شرکت اصلی سافرن گفت

آوری اطالعات فرانسه مورفو در صدد است تا از کار  فن

 ."حکومتی و شرکتی به بازار مصرفی توسعه یابد

از  سافرون در حال بحث و گفتگو با یک شریک مهم 

یا فن اوری اطالعات از  یک گروه الکترونیکی مصرفی و

، آمازون یا سامسونگ بمنظور همکاری توسعه قبیل اپل

یتی بیومتریک می باشد تا بتواند در تولیدات سیستم هو

شرکت مورفو در مورد تبادل . بعدی از آن استفاده نماید

مالی هیچگونه نظری ندارد و اما در این خصوص بحث و 

تبادل نظر مناسبی در جریان است که تا تابستان سال 

 .جاری به نتیجه خواهد رسید

 

 

چهره، این شرکت در خصوص تکنولوژی تشخیص 

مشتریان وی ایروپاتس . کند عنبیه و اثر انگشت کار می

( FBI)و اف بی آی  (Aeroport de paris)پاریس 

 01متقاضی ایجاد پایگاه اطالعات اثر انگشت برای 

فیلیپ پتیت کولین؛ مدیرعامل . میلیون ورودی هستند

بادل امنیت بازار ت" :شرکت مورفو اظهار داشته

یکا طی یک سال میلیون دالر آمر 3دیجیتالی تا 

 311ضر این رقم که در حال حا. افزایش خواهد داشت

 این یک بازار جدید با. باشد میلیون در سال می

 خواهیم یک بازیگر پتانسیل قابل توجهی است و ما می

، لیکن برای رسیدن به آنجا نیاز مهم آن باشیم( عامل)

 .یم به کاربران اینترنتی داریمبه دسترسی مستق



 
 

  

 اي هک و نفوذه آشنايی با متداولترين شيوه
 سوم بخش

 

دسترسي غیر مجاز و   :نفوذ کردن يا تجاوز کردن

هاي شخصي و  اي به وسیله رايانه سیستم رايانهاستفاده از 

رخنه گران قصد آسیب . شبکه ارتباط از راه دور است

ح آنها بیشتر به قصد مطر. رساندن به به سیستم را ندارند

شوند و سیستمها را  و کنجکاوي وارد سیستمها مي شدن

ري و بردا هايي براي نسخه پیدا کردن برنامهبه منهور 

 .دهند نگهداري مورد بررسي قرار مي

فرد متقلب يک کارمند را براي دريافت  :مهندسي اجتماعي 

افراد . براي ورود به سیستم فريب مي دهداطالاعات مورد نیاز 

متقلب ممکن است اعنوان کنند که مسئولیت انجام يک تحقیق 

کنند تا اطالاعات  ده دارند و کارمندان را وادار ميامنیتي را بر اعه

آنها ممکن است به اپراتور . محرمانه را در اختیار آنها قرار بدهند

کلمه اعبور خود را  و تلفن زده و اداعا کنند کارمند شرکت هستند

 .اند فراموش کرده

 

فرد متقلب با بازي  :تظاهر يا نقش بازي کردن

کردن نقش يک کاربر مجاز، امکان دسترسي به سیستم 

را به دست مي آوردو اين روش مستلزم اين است که 

. متقلب شماره شناسايي و کلمه اعبور کاربر مجاز را بداند

زاياي یشود از تمام مفرد متقلب زماني که وارد سیستم م

 .شود يک کاربر مجاز برخوردار مي

 

که تحت شرايط اي است  برنامه : بمب ساعتي سيستمي

ب کشیدن ماشه خاص اعمل میکند يا يک زمان خاصي موج

هنگامي که ماشه بمب کشیده  .کند آن مي شود و اعمل مي

ها،  ديدگي برنامه خرابي سیستم، آسیب شد، انفجار بمب موجب

 .داده ها و اطالاعات مي شود
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 .هرچه بيشتر از مقدار خوراکت به دست آوري خزانه دار ديگران خواهي بود! اي فرزند آدم(: ع)عليامام 
 

دستیابي به  :دان رفتگري يا جستجوي زباله

ها، اسناد و  اطالاعات محرمانه از طريق جستجو در ثبت

جستجوي  دامنه شیوه رفتگري از. مدارک شرکت است

ست آوردن گزارشهاي ظروف زباله شرکت براي به د

هاي کپي شده از اطالاعات محرمانه تا  ستاده يا نسخه

 .پوشش حافهه رايانه است

 

شبیه يک ويروس است با اين تفاوت که بخشي از يک  :کرم

ود يک برنامه در يک برنامه فعال نیست بلکه خکد پنهان شده 

، تکثیر میشود و به صورت فعال در همچنین يک کرم. است

کند ولي  زياد اعمر نمي غالباً. کند حرکت ميديگرسیستمها 

 .تازماني که فعال است بسیار مخرب است

 

هاي اعبور معتبر را  مهدهد که يک مزاحم به پدافند و سیستم دفااعي نفوذ کرده و فايلهاي حاوي کل ميهنگامي رخ  :شکستن کلمه عبور

 .کند ها و اطالاعات از آنها استفاده مي برنامه گشايي کرده و براي دسترسي به منابع سیستمي از قبیل فايلها،برد، آنها را کد به سرقت مي

 



 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن کريم. اي اهل ايمان، دشمن من و خود  را هرگز به دوستي برنگزينيد
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سازد تا به  افراد متقلب را قادر مي : استراق سمع

روابط خصوصي يا معامالت و رويدادهاي ديگران پي 

يک راه براي پي بردن به ماهیت سیگنالهاي . ببرند

تجهیزات مورد نیاز . ارسالي استراق سمع تلفني است

که در . حفاظ استبراي اين کار يک خط ارتباطي بدون 

 .تمام فروشگاه هاي الکترونیکي محلي موجود است

 

دهد که حمله کننده  زماني رخ مي  :حمله سرکاري

بدين طريق تعداد . کند هاي پست الکترونیکي ارسال مي بمب

با آدرسهاي جعلي ارسال ( ثانیهصدها پیام در يک )زيادي پیام 

دهنده خدمات پست  طوري که ظرفیت سرويس شود به مي

. شود رنتي تکمیل شده و سیستم خاموش ميالکترونیکي اينت

حمله سرکاري ديگر، ارسال حجم زيادي داده و اطالاعات به 

که شبکه يا وب  طوري دهنده وب است به شبکه يا سرويس

اين حمالت با نامهاي ساختگي از قبیل  .شود مزبور منفجر مي

 .شود انجام مي.....بونک، بوينک، سین فلود و "

 

ارسال يک پیام  : هاي پست الکترونيکيتهديد

کننده پیام و  آوردن دريافتآمیز براي به ستوه در تهديد

اي براي  وسیله بعداً به انجام اقداماتي کهکردن او  وادار

 .برداري خواهد شد کاله

 

نويسي  جاوزگران با برنامهت : شماره گيري جنگي

خط تلفن به دنبال اي خود براي شماره گیري هزاران  رايانه

تجاوز گران وارد . گردند مي هاي بیکار پیدا کردن مودم

هاي بیکار شده ورايانه شخص متصل به اين مدل را  مودم

تسخیر کرده و سپس امکان دسترسي به شبکه اي که اين 

  .آن متصل است را به دست مي آورند رايانه به

 

کد قابل اجراست بخشي از يک  : اي ويروسهاي رايانه

بیشتر ويروسها داراي . کند افزار متصل مي که خود را به نرم

در فاز اول، ويروس خودرا تکثیر کرده و در  .دوفاز هستند

 فاز تکثیر معموالً. ساير سیستم ها يافايل ها بخش مي کند

با رويدادهاي از قبل تعريف شده اي مانند روشنکردن رايانه، 

استفاده يا خروج از نرم افزار، ايجاد کردن باز کردن يا بستن 

يک سند، فرا رسیدن يک تاريخ معین يا تعداد دفعات معین 

در فاز حمله، ويروس . دهد استفاده از يک نرمافزار رخ مي

اي فعال  شده تعريفتوسط حوادث و رويداد هاي از قبل 

 .دهد شود و ماموريت خود را انجام مي مي

توانند موجب تخريب يا تغییر برنامه ها، داده ها  ويروسها مي

را به دست بگیرند، حافهه  واطالاعات شوند، کنترل رايانه 

هاي راهنما را  را از بین برده، فايلها و فهرست اصلي رايانه

را دوبتره  حذف يا تغییر نام دهند، ديسک سخت رايانه

فرمت دهند، يا مانع راه اندازي سیستم توسط کاربران يا 

مانع دسترسي آنان به داده هاي روي ديسک سخت گردند 

 ............ و

 


