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 چکیده

بورس،  امور خرده فروشتی، ، بیمه بانکداری، جمله از مختلف درصتنای   مشتتری  با ارتباط مدیریت برای كاوی داده ابزارهای از امروزه

سازی   شبیه  آب، و انرژی جمله از خدمات رفاهی برای تقاضا  بینی پیش و فروش بینی پیش بازاریابی، داده، پایگاه دور، راه از ارتباطات

تا   كنند پیدا خود كار و كسب  به نسبت  بهتری درک تا می كند كمک ها سازمان  به كاوی داده. شود  می استفاده  غیره و شیمیایی  مواد
شود.   می مدت دراز در سازمانها  بخشی  اثر باعث افزایش و بدهند خود مشتریان  به با امنیت كامل و اسوده خاطر  بهتری خدمات توانند

ست  افزار نرم تولید فرایند از مهم و الینفک بخش افزار نرم ایجاد امنیت سمت  این ا شتریان با خیال   كند می كمک فرایندها از ق تا م

سب و     سوده در دنیای مجازی به ك سان  نظر از كار بپردازند.آ شتن  افزار نرم مهند سعه  خود، خودی به امنیت، كدهای نو خود  مثل تو

غیر  افزار نرم ایجاد و استفاده از تکنیک های داده كاوی برای حل این معضل در   برای حلی راه است. بنابراین  گران و گیر وقت محصول 

ست.  سائل  حل برای و هستند  افزاری پیچیده نرم های پروژه امروزی جامعه در قابل اجتناب ا اینجا  در ما د.شون  می طراحی پیچیده م

سی  با تا كرده ایم سعی  سبت  متفاوت، های تکنیک برر سب  های الگوریتم شناخت  به ن شته و با تمركز بر   حوزه گام این در منا بردا

جدید ارائه دهیم. این مقاله موضتتوعاتی مانند   مستتهله كاربردهای داده كاوی، فرصتتت ها و چالش های موجود در امنیت، چشتتم اندازی

استفاده می شوند را مورد بررسی قرار دهیم  ECتشخیص كاله برداری و تقلب به صورت گسترده ای در  ارزیابی خطر، خدمات مشتری،

 و در نهایت مدلی از ساختار امن بر اساس داده كاوی مطرح كنیم.
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 مقدمه
 علم تحول ستتایه در 1اطالعات و ارتباطات فناوری پیشتترفت
سب  دنیای در شگرفی تغییرات  سبب  كامپیوتر  شده  كار و ك
ست.   تجارت الکترونیکی در فعال های شركت  چه بحران اگر ا

صطالحا  و  موجب اخیر های سال  در 2كام دات های شركت  ا
ست  شده  3الکترونیکی تجارت و كارایی مورد مزایا در تردید  ا
ما  ید   ا مه  كه  داشتتتت توجه  با جاری در  حیات  ادا یای  ت  دن

های الکترونیکی و ایجاد امنیت و      قابلیت   به  نیاز  4الکترونیکی

 [5] .دارد حفظ امنیت مشتری را

                   
1.  ICT. 
2.  .Com 
3.  Electronic Commerce (EC). 

سترش  و جهانی سطح  در اطالعات فناوری شدن  مطرح با  گ
این  در و است  یافته مهمی جایگاه الکترونیکی تجارت اینترنت،

آمده    عرصتتته به وجود  این در ناگزیر  نیز كاله برداری میان 

 باالی حجم از بهینه استتتتفاده اطالعاتی، جامعه در استتتت.
سود  فراهم و اطالعات شتر  كردن  ست.  نظر مورد بی  امروزه ا
 فروش و ارائه صتتر  بیشتتتر را خود نیروی ها كمپانی اكثر

 متمركز اینترنت  یا  یکپارچه جهانی    بازار  طریق از اطالعات 
 [6] .اند كرده

4.  E-World. 



 

 شتتتود. می مطرح متفاوتی شتتتکلهای در اینترنت امنیت در
 كه داراست  را خود خاص امنیتی روشهای  الکترونیکی تجارت

 می اشاره آنها به
 كه است  دیگرمباحثی از دیجیتالی پولهای مالی، مسایل  شود. 

سرویس  سی   نقش الکترونیکی تجارت در سا شته  ا آنها   به كه دا

 شد. خواهد اشاره

 بررسی  نظیر متعددی است،  مراحل شامل  الکترونیکی تجارت
 و سفارش  انجام نظر، مورد فروشنده  و كاال انتخاب و كاتالوگها
 از یک هر در كه كاال، تحویل و پرداخت اطالعات، ارستتتال

 فروشتتتنده  و خریدار  بین الکترونیکی پیامهای   مراحل فوق 
 بستتتترهای وجود نیازمند تبادالتی، چنین .گردد می تبادل
ست  ایمن  تغییر یا سرقت و  قبیل از زیادی امنیتی خطرات .ا

 [5] .كند می تهدید را فوق مراحل از یک هر پیامها محتوای

در تجارت الکترونیکی خطرها و تهدیدها با این روش دستتتته         

شوند: برخی ارتباطات و انتقاالت را تهدید می كنند،    بندی می 

برخی دیگر مناب  و چندی هم تهدیدهای انستتتانی هستتتتند و  

شه گیرد، یا به       ستم ری سی ست از ناكارایی  خطراتی هم ممکن ا

 [4] .افراد غیر مجاز و سود استفاده كننده رخ دهددست 

ستم    در آنجاییکه از  وجود بدلیل نیز سنتی  ستد  و داد سی
 در شدند  می متضرر  دولت یا و افراد گاهی تهدیدات از برخی

 و پیشتترفته نوع نیز امروز الکترونیکی ستتیستتتم پیشتترفته  
 باشند. می موجود تهدیدات این الکترونیکی

سوم  ستد  و داد در تهدیدات این كاهش برای  راهکارهایی مر
شنایی  آنها با بیش و كم همه تقریباً كه دارند وجود  از دارند آ

صب  سته،  مدار های دوربین قبیل ن  های برچسب  دادن قرار ب
 بررستتتی كننده، كنترل های خروجی ایجاد و مغناطیستتتی

 نجات راهکارهای قبیل این .... و های دریافتی چک صتتحت
سائل  با عمدتاً كه دهنده ستند  مرتبط فیزیکی م  توانند می ه
 الکترونیکی سیستم  در .فراهم بیاورند را امنیت از خوبی سطح 
 می موجود تر گستتترده اما شتتکل همین به راهکارهایی نیز

شند  شد  می فیزیکی مطرح امنیت هم كه صورت  بدین با  و با
 [6] .امنیت اطالعات هم

شر  پیدایش زمان وخطرات امنیتی از  تقلب  و آمده وجود به ب
ست.  شده  انجام گوناگونی های روش و شیوه  به عصر  هر در  ا
 های شیوه  نوین، های تکنولوژی یافتن توسعه  با عصرحاضر   در

شتری  ست.  شده  فراهم خطرات انجام برای بی  این، بر عالوه ا
شد  به روندرو سی  ر سب  مجدد مهند  سازماندهی  كارها، و ك
رفتن  بین از یا شدن  ضعیف  موجب سازی،  كوچک و مجدد

 حال عین در استتت شتتده ها ستتازمان در مركزی كنترل

سترش  ستم    گ صت  اطالعاتی های سی شتری  های فر  برای بی
 [4] .است كرده فراهم به خطرات و تهاجم ارتکاب

شف   سازمان  در حیاتی های فعالیت از یکی خطرات امنیت ك
 الکترونیکكستتب و كار و استتتفاده كنندگان از تجارت   های
 اعتباری تالش های كارت صدور های سازمان و ها بانک است.
 از االمکان حتی امنیتی تمهیدات از استتتتفاده با كنند  می

ستفاده    ساب  از سوءا شتریان  های ح این  با .كنند جلوگیری م

سترش  حال  تلفنی، و اینترنتی پرداخت و خرید های روش گ
 نظیر كشف  مخرب افزارهای نرم دهنده ارائه های سایت  وجود
 عدم گاهی و كاربران، اطالعات فروش های ستتایت یا و رمز،
 اطالعات حستتاب نگهداری در مشتتتریان طر  از كافی دقت
 [2]است. گذاشته باز را تقلب های راه هم هنوز

 كه حیاتی امنیت های سیستم   سازی  پیاده و صحیح  طراحی
شی  شد  می باز شبکه  یک از بخ شکلی  وظیفه با ست.  م  در ا

سیب  عمل، اغلب  وجود به سازی  پیاده در ها باگ از پذیری آ
سیار  تواند می امر این آید. می ست  ب برای مطلو ب آوردن  بد

 امنیت های ستتیستتتم  اجرای از حفاظت در نفس به اعتماد
 [5] .باشد حمالت برابر در حیاتی

 منظور به خطر از كافی درک شامل   )كاربردی( عملی امنیت
بکردن  بین از مراقبت، با و آن، مدیریت آن، با درستتت مقابله

 امنیت های تکنیک و ها روش از اصتتتلی استتتت. هد  آن
ممکن  كه استتت ناخواستتته حوادث حذ  یا كاهش اطالعات،

 خود زیست  محیط ارزش حتی یا و فنی های زیرساخت  است 
سیب  ساند.  آ شد  حال در اطالعات امنیت زمینه بر ست به  ر  ا
 1] .رسد  می بیشتر  مراتب به رمزنگاری از استفاده  ساده  طور
,3] 

 الکترونیک تجارت
الکترونیک  تجارت عنوان تحت الکترونیکی ستد  و داد هرگونه

 دربر را مختلفی تواند حالتهای می خود كه شتتود می بیان
 برنامه قبیل از الکترونیک عواملی تجارت در بحث باشد. داشته
دریافت   و ارتباطی بستتتتر ستتترویس دهنده، وب، تحت های

شتری  عمدتاً كه كننده شد  م ستی  می با  قرار هم كنار در بای
الکترونیک  گیرد. تجارت الکترونیک شکل  یک تجارت تا گیرند

 است  محیطی سرویس دهی، نیازمند  و گیری شکل  منظور به
 انجام را خود ستد  و داد بتوانند مختلف افراد آن طریق از كه

 وب برنامه های تحت     همان  اینجا  در كه  محیط این دهند 
ستند  ستری  نیازمند خود ه شد  می قرارگیری جهت ب برای  با

سایل امنیتی توجه     ستدهای الکترونیکی، باید به م انجام داد و 

شنده پیش نیاید. پس باید        شکلی برای خریدار و فرو شود تا م

به سرویس های امنیتی كارآمد برای مناب  و ارتباطات اندیشید.  



 

مهم ترین مستتتایل ایمنی همراه با خطرات و    به  در این بخش 

با استفاده از داده كاوی خواهیم پرداخت تدابیر رویارویی با آنها 

ستفاده  و با  ایجاد افراد برای اطمینان این خدمات امنیتی از ا
سی    كه شود  می ستر ستم    به د  داده و الکترونیک تجارت سی
ای  ستتیاستتته  با مطابق و مجاز افراد به محدود تنها آن های

 [10] است. فرستنده سایت وب طر  از شده عنوان امنیتی

 داده كاوی

داده   پایگاه در داده ها از انبوهی حجم وجود دلیل به امروزه

شین  قوی های الگوریتم و امکانات كامپیوترها ها،  تحلیل جان
 های داده از را و دانش اطالعات تا استتت شتتده دستتتی های

به همین منظور   استتتتخرا  موجود ند. ند  كاوی  داده ك  فرآی
شا   سیار  حجم درون از نهفته روندهای و اطالعات اكت  زیاد ب
ست  هایی داده  های انباره داده ای، های پایگاه قالب در كه ا
 كاوی داده.شود  می ذخیره اطالعاتی انباره نوع هر یا ای، داده

 به را داده ها و استتتخرا  را ها انبارداده در موجود اطالعات
نماید   می تبدیل كار و كسب  با ارتباط در مهم و حیاتی دانشی 

 می قرار اختیار در كه جدیدی دانش و كاوی داده طریق از و
هد،  ند  افراد د هت  اهرمی بعنوان ها  داده از میتوان  خلق ج

كنند.   استتتفاده خود ستتازمان در جدید یا ارزشتتهای فرصتتتها

 را ای داده انبار دانش از اكتشتتا  فرآیند مراحل زیر شتتکل
 [9] :دهد می نشان

 

 
 

 امنیت

 خطر، از رهایی بودن، حالت امن یا كیفیت معنای به امنیت
 در تعبیر این  تشتتویش می باشتتد و احستتاس نگرانی ترس و
شد  می صادق  نیز الکترونیکی دنیای  متخصص این  افراد اما با
 [9]دانند:  می اصل بقاء چهار و حفظ در را امنیت زمینه
 مجاز افراد توسط بایستی فقط و فقط : اطالعات5محرمانگی-1

 دسترس باشد. قابل

                   
5.  Confidentiality 
6 . Integrity 

 مشکل  بروز از پیشگیری  معنای : حفظ تمامیت به6تمامیت-2
 می سیستم   یک عناصر  داشتن  نگه پیوسته  و همکاری این در

 باشد.
 افراد توسط  نیاز هنگام به بایستی  اطالعات :7پذیر دسترس -3

 باشد. دسترس قابل مجاز

 یا اطالعات دریافت یا و كاری انجام هنگام به  :8انکار عدم-4
سی،     انکار را آن نتواند گیرنده یا دهنده انجام شخص  سروی

 كند.

 مسائل و مشکالت امنیتی در حوزه كسب و كار

 ضعف تکنولوژی-1
 كننده استفاده ضعف دانش افراد -2
 انسانی اشتباهات -3

صوص  در ستی  ابتدا تکنولوژی ضعف  خ سانی  نیروی بای  با ان
نه  همچنین و دانش ناستتتبی   هزی هت  م جام  ج های    ان  كار

 تحلیل به توجه با بتوانیم تا بگیرد و مطالعاتی قرار تحقیقاتی
سب  طرحی به مجموعه صحیح  های  سپس  و یابیم دست  منا

 ستتازی پیاده را آنها و نظارتی مناستتب مجرب تیمی توستتط
ستهای  انجام با نهایت در و كنیم شکالت  بتوانیم مختلف ت  م

 این اگرچه .كنیم آنها اقدام رف  جهت در و پیدا را ستیستتم  
شن  مطالب از همگی شده  بیان كه مواردی ضح  و رو  می وا
زیادی   حد بسیار  تا تواند می آنها صحیح  كارگیری به اما باشند 

ست  مهم اینجا در كه ای نکته شود  واق  مفید ستفاده  ا  از ا
كه  منظور این به می باشتتد Proactiveتفکر  و قبلی تجارب

 یا نمودن و مرتف  به كردن فکر بر عالوه یک خطر دیدن با
 در استتت ممکن كه هم دیگری مشتتابه موارد به كاهش آن،
 [6] فکر شود. بایستی رخ دهند سیستم

ضعف دانش افراد    در صوص   می آموزش ممکن راه تنها نیز خ
شد.  سب  بحث با سمت  سه  به نیاز دانش مورد ك صیل،  ق  تح
سانی  و آگاهی آموزش سیم  ر  حوزه در هركدام و شود  می تق
 كامل سیستم   یک در مثال طور به گردند می مطرح خاص ای

ستم    آن امنیت روی بر كه تجارت الکترونیک افرادی  كار سی
ستی  كنند می صیالت  بای شته  امنیت زمینه در كاملی تح  دا

 مختلف آموزشی های دوره گذراندن با منظور كه این به باشند
صی    زمینه در ویژه مهارتی به ص شان  تخ ست  امنیت خود  د

 بایستتتتی  انتقال  و ارائه  حوزه تولید،  در دخیل  افراد یابند،  
شند  دیده را الزم امنیتی های آموزش  را آن كلی مفاهیم و با
 كنندگان یعنی استتتفاده دریافت حوزه افراد تمامی و بدانند

7 . Availability 
8 . Non-Repudiation 



 

ستم   ستی  سی شته  امنیت آگاهی پایه خصوص موارد  در بای  دا
 [4] .باشند

 یکی باشد  می موجود راهکار دو انسانی  اشتباهات  خصوص  در
سی  دیگری و اجرا بر نظارت نظارت  اگر كه شده  اجرا كار برر

 مورد دقت به نیز آن انجام از پس و باشتتد كار بر مناستتبی
 حوزه این از كه خطراتی زیادی بسیار  حد تا گیرد قرار بررسی 
 .یابند كاهش می می شوند ناشی
 تیامن شیافزا یها روش
 :شود می اشاره امنیت افزایش روش سه به ذیل در
 رمزنگاری های الگوریتم -
 دیجیتال امضا -
 دیجیتال گواهی -

 یرمزنگار یها تمیالگور
های  از یکی جاد  فنی ابزار یت  ای جارت  در امن  الکترونیکی، ت

شد  می ها داده رمزنگاری  رمزنگاری الگوریتم سه  ذیل در .با
 شود می داده شرح

 (Symmetric Algorithms) متقارن های الگوریتم

 (Asymmetric Algorithms) نامتقارن های الگوریتم

 Hash  (Hash Algorithms) های الگوریتم

 متقارن یها تمیالگور
 دهاستتفا  با كه استت  یرمزنگار یبرا ها، تمیک كالس از الگوری

  و یمتن یرمزگذار  دو هر یبرا مشتتتابه  یرمزنگار  یدها ی كل از

 استتت ممکن دهایكل. شتتودیم استتتفاده رمز متن ییرمزگشتتا

 جودو دیكل دو نیب ساده یارابطه است ممکن ای و باشند مشابه

 نیب مشترک  راز کی دهنده نشان  عمل، در د،یكل. باشد  داشته 

ند  ای  دو ند یم كه  استتتتت طر  چ عات  حفظ یبرا توا   اطال

كه هر دو طر ،   ازین نیا .ردیگ قرار استتتفاده مورد یخصتتوصتت

س    ستر شند     یمخف یدهایبه كل ید شته با شکاالت  یکیدا   از ا

  دیكل یرمزنگاربا  ستتتهیمتقارن، در مقا دیكل یرمزنگار یاصتتتل

 .است یعموم
ستنده  ستد  می گیرنده برای و كرده رمزنگاری را داده فر  .فر

 كلیدی باید بخواند را ارستتالی داده بتواند گیرنده اینکه یبرا
ست  شده  رمزنگاری آن با داده كه شته  را ا شد  دا  الگوریتم .با
شایی  و رمزنگاری برای متقارن های  یک از فقط ها داده رمزگ
 انتقال در محرمانگی موجب كار این .كنند می استتتفاده كلید

 می گفته هم كلیدی یک الگوریتم، این به .شود  می ها داده
 [11] .شود

تم       از ی گور ل تقتتارن    هتتای ا  ،   DES(Data توان  می  م
IDEA(Internal Data Encryption   ،

AES(Advanced Encryption Standard) ، 3DES  

، Encryption Standard  كه معروفتر    را ها    نینام برد آن

DES  ،AES  ،Blowfish  (.8)باشند یم 

 متقارن یرمزنگار تیامن
گار  تار    یرمزن قارن در طول   حمالت به  ابتال معرض در خیمت

ست  بوده متن ساده  شده  شناخته  ساختار دق ا  یتواب  برا قی. 

تا حد ز    ند احتمال    یم یادی هر مرحله  حمله موفق را   کی توا

 [6] .كاهش دهد

 
 

 نامتقارن یها تمیالگور

ستتیستتتمهای كلید نامتقارن از كلید مختلفی برای رمزنگاری و  

كنند. بستتیاری از ستتیستتتمها اجازه  رمزگشتتایی استتتفاده می 

( منتشتتر public keyدهند كه یک جزء )كلید عمومی یا می

صی      صا (   Private Key ایشود در حالیکه دیگری )كلید اخت

توستتط صتتاحبش حفظ شتتود. فرستتتنده پیام، متن را با كلید   

كند و گیرنده آن را با كلید اختصتتاصتتی  عمومی گیرنده كد می

خودش رمزنگاری میکند. بعبارتی تنها با كلید اختصتتتاصتتتی         

توان متن كد شتتده را به متن اولیه صتتحیح تبدیل   گیرنده می

  پیامكرد. یعنی حتی فرستتتتنده نیز اگرچه از محتوای اصتتتلی 

ست اما نمی  ست      مطل  ا صلی د شده به متن ا تواند از متن كد

رد ای بجز گیرنده مویابد، بنابراین پیام كدشتتده برای هرگیرنده

 [5]معنی خواهد بود. نظر فرستنده بی

 

 
 

   :از عبارتند نامتقارن های الگوریتم معروفترین
Diffie Hellman , RSA(Rivest, Shamir, and 

Adelman) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C


 

 محرمانگی، حفظ حال عین در و ستترعت مشتتکل حل برای
 .كند می خلق كلید یک متقارن الگوریتم روش با فرستتتنده

 می و كند می رمزنگاری گیرنده عمومی كلید با را كلید این
 به رسیدن  و رمزگشایی  به قادر گیرنده فقط نتیجه در .فرستد 
 روش با را داده فرستتتنده، بعد به این از .استتت متقارن كلید

سیار  كه متقارن ست،  سریعتر  ب سال  و رمزنگاری ا  .كند می ار
 جدید متقارن كلیدهای متناوب بطور محرمانگی حفظ برای
 تا فرستتتد می و كند می رمزنگاری دوباره و كند می ایجاد

 [4] .كند رمزگشایی جدید كلید با فرستنده
 hash تمیالگور

 را رمزنگاری  عمل  الگوریتم این از استتتتفاده  با  فرستتتتنده 
 استتتفاده با و دهد می انجام ها داده روی بر طرفه بطوریک
  لیفا اتی. از خصوصردیگ یم hash فایل از اصطالح به ازتابعی

hash  فایل به توان نمی فایل این از كه استتت شتتده این 
سید    صلیر    hash تاب  به بار چندین فایل یک اگر همچنین و ا

شود،  سان  خروجی داده  ست  یک  یک حتی تغییر صورت  در .ا
یت  یل،   در ب یل   فا ید     hash فا فاوت  كامال  جد   قبلی از مت

 آید می دست  به اصلی  متن از چکیده یک عمل این با ).است 
به ند یگو یم Digest آن به  كه  ی  رجوع ریز شتتتکل  .  د.  كن

صلی  متن فرستنده،  سهای   سایر  با را چکیده و ا  امنیتی سروی
 می گیرنده  برای دیجیتال  گواهی یا  دیجیتال  امضتتتا مانند  
ستد   رمز یا و دیجیتال گواهی یا متقارن رمزهای با گیرنده .فر

 برای .نماید می كشتتف را اصتتلی متن دو، هر یا و دیجیتال
ست  از اطمینان ستفاده  با را متن گیرنده متن، نخوردن د  از ا

 اختیار در را Digest متن دو كند حال یم  hash تاب 
 صتتتورتیکه در .كند می مقایستتته هم با را دو این و دارد

 در .شتتود می مشتتخص باشتتد، شتتده عوض بیتی كوچکترین
 مهمترین از .شتتتود می برآورده یکپارچگی موضتتتوع نتیجه

 hash  ld j,hk MD4(Message هتتای التتگتتوریتتتتتم 
Digest)  , MD5 , SHA-1(Secured Hash , 

Algorithm)  وSHA-2    [10]را نام برد 

 به اطمینان و كلید نگهداری مشتتکل همچنان روش این در
لیتتد    جود  ك ین  حتتل برای  .دارد و کالت  ا   :CA از مشتتتت

Certificate Authority [8]. شود یاستفاده م 

 

 
 تالیجید امضا
 به التزام ایجاد و ستتند تایید یافتن، رستتمیت ستتبب امضتتا

ست  آن مندرجات ضا  .ا ضای  با كننده ام شته  یک ام  هویت نو
 را آن جامعیت و كند می مشتتخص نویستتنده بعنوان را خود
 خصوص  در و الکترونیک مبادالت بستر  در لذا .كند می تایید
ساسی   اهمیت امضا  ها، پیام امنیت تامین  ناپذیری اجتناب و ا
سناد  به بخشیدن  اعتبار ابزار دیجیتال، امضای  .كند می پیدا  ا

شد  می الکترونیکی شیدن  سندیت  به منجر كه با  یک به بخ
 .شود می نامتقارن رمزنگاری طریق از الکترونیکی ركورد

ستنده   هنگامیکه ضا  را ای داده بخواهد فر ستفاده  با كند، ام  ا
 آن و كند می تهیه Digest یاز متن اصل  Hash الگوریتم از
صی    كلید با را صو ضای  كار این با .كند می رمز خودش خ  ام

ضای  نتیجه در(شود  می تهیه داده آن به مربوط  سند  هر ام
 منحصر  امضای  سند  هر نتیجه در است؛  دیگر سند  با متفاوت

 برای اصتتلی داده با همراه را امضتتا [9] .دارد را خود فرد به
 بصتتورت باید خصتتوصتتی كلید چون(كند می ارستتال گیرنده
 می امنیت، (برای19)شود نگهداری آن صاحب توسط محرمانه
 ذخیره( Smart Card) هوشتتمند كارت روی بر را آن توان
شمند  كارتهای اخیر سالهای  در .كرد   شده  تر امن و قویتر هو

  [10]اند

 كلید با را دیجیتالی امضای  امضا،  صحت  كنترل جهت گیرنده
ستنده  عمومی ست،  كرده دریافت قبال كه فر شایی  ا  می رمزگ
 با را آن و كند می تهیه Hash شتده  فرستتاده  داده از .كند

 نتیجه چنانچه .كند می مقایستته شتتده رمزگشتتایی امضتتای
 .شود می پذیرفته امضا بود، یکسان

صورت  دیجیتال امضای   می تولید كامپیوتر توسط  و خودكار ب
صی    كلید اینکه به توجه با .شود   دارنده اختیار در فقط خصو
ست  آن ستفاده  با داده و ا ست،  شده  رمزنگاری آن از ا  در ا

 بدلیل .شتتود می برآورده ناپذیری انکار و هویت احراز نتیجه
ستفاده   .شود  می حفظ داده یکپارچگی Hash الگوریتم از ا
 .ندارد كاربردی محرمانگی مورد در دیجیتال امضای

 تالیجید یگواه



 

صل  اطمنیان توان می چطور كه آید می پیش سوال  این  حا
ست  كسی  به متعلق عمومی كلید كه كرد  .شود  می ادعا كه ا
ستنده  هویت دیگر، عبارت به صحت  فر ضای  و  چه به وی ام
ساله،  این حل برای شود؟  می اثبات نحو  نام به ثالثی مرج  م

 وجود ( Certificate Authentication) "گواهی   مرج   "
 كننده، امضتتا هویت تایید منظور به را دیجیتال گواهی دارد
سی  اگر . [9،8] كند می صادر  ضا  ك  گواهی دریافت برای تقا

شته  دیجیتال شد،  دا ست  یک با صات    شامل  كه درخوا شخ  م
 كلید همراه به استتت درخواستتت نوع و كننده درخواستتت

 گواهی مرج  .كند می ارستتال گواهی مرج  به خود عمومی
ضا  خودش خصوصی   كلید با و تهیه Hash فایل ازاین  می ام
سخه  یک .كند ست  به را گواهی از ن  و دهد می كننده درخوا
 نام شامل  گواهی این .دارد می نگه خودش نزد را دیگر نسخه 

ست  كلیدعمومی و ضای  تاریخ كننده، درخوا  عمومی، كلید انق
  [8]ردیگ می گواهی سریال عدد و گواهی مرج  امضای و نام

 كند، برقرار را ای رمزشتتده ارتباط بخواهد كستتی هنگامیکه
 مورد چندین باید گیرنده .دهد می ارائه گیرنده به را گواهی

 صدور  مرج  باشد،  نشده  منقضی  اعتبار تاریخ :كند بررسی  را
شته  قبول را گواهی شد  دا ست  و با  CRL(Certificate لی

Revocation List)  شتتامل لیستتت این(كند یرا بررستت 
 دیجیتال گواهی در .)باشتتتد می شتتتده باطل های گواهی

 .شود می حفظ انکارناپذیری و ها داده محرمانگی
 مشتریان كسب وكار امنیت و كاوی داده

سبت  كاوی داده فنون امروزه اگرچه شته  به ن  سهواالت  به گذ
 های قابلیت ولیکن دهد، می پاسخ  كار را و كسب  از بیشتری 
 داده افزایش را مشتتتری خصتتوصتتی حریم به تجاوز آن خطر
 ارتباط ایجاد به تواند می سو  یک از مشتری  داده كشف  است. 

 سوی  از و نماید كمک مشتریان  و كار و كسب  صمیمانه بین 
 مورد مشتتتتریان میل خال  بر تواند می داده پایگاه دیگر،

 صتتورتیکه در گردد آنها ضتترر موجب گرفته و قرار استتتفاده
 به تعرض از متفاوت مفهومی مشتری  با روابط سازی  شخصی  
ست و با حمالت اینترنتی       حریم صی و ایجاد امنیت آنها صو خ

 [9] مقابله می كند.
 خصوصی   حریم حقوق بین توازن ایجاد بحث، این اصلی  محور

 بمنظور مشتریان، ایجاد امنیت مالی و اطالعات خصوصی آنان   
شتری  سب  و مداری م سب  رقابتی مزیت ك  می كار و برای ك
 خط تعیین از بیش چیزی امنیت مستتاله حال، این با باشتتد.
 اصول  از یکی باشد.  می تکنولوژی خاص یک از استفاده  مشی 

سی    سا ست  اطالعات انواع بیان تکنولوژی، تجاری كاربرد ا  بد
 می كنندگان برای مصتتر  آنها از استتتفاده چگونگی و آمده

 بیشتر  مورد حمایت میتواند زمانی مشتری  امنیت ایجاد باشد. 
 و كامل بطور را خود درونی شخصیت   مشتریان  كه گیرد قرار
شاء  نام ذكر بدون  این به جهت رسیدن  حل راه یک نمایند. اف
ستعار  ساختاری  ایجاد هد ، شتری  اطالعات حفظ برای م  م
شد.  می شتری  اطالعات ساختار،  دراین با شهای    م سیله رو  بو

 فرد، هر برای كه گردد می پردازش كاوی داده در رمزگذاری
 [4] .است بفرد منحصر

صی    اطالعات سط  شده  آوری جم  شخ سب  تو  می كار و ك
 آماده كه هایی داده :شود  بندی طبقه زیر بخش دو در تواند

سترس  شده ودر  سط  كه هایی داده و دارد قرار كاربران د  تو
 .شود می تحلیل و تولید كار و كسب
 توسط  مشتریان  های داده شود،  رایج كاوی داده آنکه از پیش
داشتتتند،   كار و كستتب با كه تعامالتی براستتاس یا و آنها خود

 كه را كلی توصتتیفی های داده مشتتتریان، آمد. می بدستتت
 می ارائه را بود خودشتتان به مربوط آماری های داده شتتامل

 وزمان موقعیت كمیت، محصتتول، نام نظیر كردند.داده هایی
 آید می بدست  كار و كسب  با مشتری  تعامل بهنگام كه خرید
 ثبت فرمهای طریق از ها داده این گویند. های تعاملی داده را
 می آوری جم  ... و كامپیوتری فایلهای سفارش،  فرمهای نام،
 .شوند

 بندی درجه هد ، مشتتتری مشتتتری، ارزش نظیر اطالعاتی
شتری  سی  و م شتری  رفتار برر سترس  در كه م سب  د كار   و ك

ست،  شان  ا شتری  داده تبدیل در كاوی داده قدرت دهنده ن  م
شد  می وی به مربوط اطالعات به ست  ممکن كه با آنها   ارزش ا

شنده  برای ستقیمی  ارتباط كه نهایی، فرو شتری  با م  دارد، م
شناخته  شد.  نا ست  ممکن نهایی فروشندگان  با صورت  ا  دوره ب

 دارند. دریافت كار و كسب از را شخصی و بهنگام ای، اطالعات
 اطالعات این از صتتحیح استتتفاده عدم صتتورت در اینحال با

 دارد. اگر وجود نهایی فروشتتتندگان برای بروز ضتتترر امکان
پخش   و گرفته بکار ودقیق صتتحیح بررستتی بدون اطالعات،

ست  ممکن شوند،  شود  ا شنده  باعث  شی  از نهایی فرو  هرتال
 [06].ورزد اجتناب مشتری با نزدیکتر رابطه حفظ جهت
 كار انجام مراحل
 بر بندی طبقه تکنیکهای از استتتفاده دنبال به بخش این در
 بهترین یافتن هد  با كسب وكار  سیستم   یک های داده روی

 خاص مشتتتریان و معمولی مشتتتریان كننده بندی دستتته
 انتخاب پردازش، پیش شتتامل كاوی، داده هستتتیم. مراحل

ستفاده  نهایت در و ویژگی سب  بندی طبقه تکنیک از ا  تر منا
 دهنده نشتان   1شتکل   استت  مشتتریان  بندی دستته  جهت
 .است آزمایشات انجام مراحل



 

 
 

 درختان حمله

 ارتباط امنیتی خطرات به مستتتتقیم طور به حمله درختان
 شوند  می شروع  باال سطح  حمله سناریوی  یک از ها آن دارند.
 شتتوند درختان می تجزیه ستتیستتتم اولیه های واكنش و به
شان  كه سازی  مدل از نماد یک حمله یک   كردن فراهم هدف

سمی  روش شمند  ر صیف  از وهو ستم    یک امنیت تو  بر سی
از  نماد بگیرد. این قرار استتت ممکن كه هایی حمله استتاس
 است  باال گره به حمله هد  با FTAبه  شبیه  درخت ساختار 

ستیابی  برای مختلفی های راه و  گره عنوان به هد ، آن به د
 [7] .شود می استفاده برگ های

 

 
 

 [09]درختان حمله  2شکل 

                   
9 . Fault tree analysis 

 تصمیم درخت
 در كه دهد می ارائه فلوچارت مشابه  ساختاری  تصمیم  درخت
ست  یک میانی نودهای آن  و ها بوده ویژگی از یکی روی بر ت
سب  پایانی نودهای یا ها برگ شان  را هد  كالس برچ  می ن
 در ویژگی جهت انتخاب معیاری درخت، ستتاخت برای دهند.
 باید منتخب ویژگی شتتود می گرفته نظر در میانی نودهای
 های كالس به بهترین وجه به را عناصتتر باشتتدكه ای بگونه
 كند. تقسیم مجزا

صمیم  درخت الگوریتم چهار پژوهش این در ستفاده  مورد ت  ا
 دستتتته بندی، درخت درخت :از عبارتند كه گرفته اند  قرار

ندی    ته ب خت  یک  رگرستتتیون و دستتت خت  و C. در  5 در
QUEST  خت خت  CHAID، در  این در   C&R،  در
 بازگشتی  صورت  به غلبه و تقسیم  روش با درخت الگوریتم ها
 آموزش دادگان CHAID كه كه معنا بدین می شود.  ساخته 
شتی  بطور سیم  كوچکتر زیرمجموعه های به بازگ  میگردند. تق

 از دارد، فراوان كاربرد بازاریابی تصتتمیم در درخت الگوریتم
 تستتت بر آن استتاس كه می برد ویژگی بهره انتخاب معیار
 .است استوار مستقل برای متغیرهای كای مرب  آماری
 با كه می شود  حاصل  قوانینی تصمیم  درخت الگوریتم های از

 برخی دلیل رخداد به واضتتح صتتورت به می توان آن كمک
 صورت  به كه عصبی  شبکه  روش مقابل، در یافت. دست  نتایج
 [7] .می پردازد ارائه نتیجه به تنها و كرده عمل سیاه جعبه

 (FAT)9 خطا درخت تحلیل و تجزیه

FAT باال از را ها آن و گیرد می نظر در را خطاها باال سطح 
 تواند می كه كند، می تجزیه رویدادها استتتاس بر پایین به

ستم   دراین سایی   سی ست  و شنا  درخت تحلیل و شودتجزیه  ت
 رو یک توسعه یافته است و   1960توسط واتسن در سال     خطا

 و خاص ستیستتم   شتکستت   علت حالت تعیین برای قیاستی 
 [9 ].دهد رخ تواند می آن كه فركانس و احتمال
صری  ارائه خطا درخت نمودار  های جزئی شکست   تركیب از ب

سانی  خطاهای و ستم را    خرابی علت كه كند می فراهم ان  سی
ست    حالت كه .كند می تركیب ستم    شک  از باال رویداد به سی
شاره  خطا درخت ساخته   در درخت های شاخه  و دارد ا پایین 

سط     شوند كه تو ست  ها علت این "می   گرفته نظر در " چی
 علتشتتان دوباره لحاظ از مستتتمر طور به شتتود. رویدادها می

سی    رویداد یک با شاخه  هر تا شوند  می تعریف سا  یک با ا
 نمونه 3شکل  .برسد  پایان به انسانی  خطای یا جزئی شکست  

 [8] باشد. می خطا درخت از ای



 

 
 [11]خطا درخت از ای نمونه .3 شکل

 (ETA) 10رویداد درخت تحلیل و تجزیه

 ناخواستتته وقای  شتتناستتایی با و بوده باال به پایین از كارها
ناخواسته   رویداد یک وقوع صورت  در و كند می شروع  سیستم  

 درخت از استتتفاده با رویداد درخت كند. می تحلیل را نتایج
 را مختلف پیامدهای احتماالت رویداد یک از پیامدها و نتایج
 [9 ]دهند. می ارائه

 
 

 [10] رویداد درخت از ای نمونه. 4 شکل
 (ETA) 11نتیجه -علت  درخت تحلیل و تجزیه

 با تحلیل و می باشد تجزیه  FAT , ETA مفاهیم از تركیبی
و عواقب  پایین( به )باال شتتتود.. علل می شتتتروع تهدید یک

 می قرار تحلیل و تجزیه مورد همزمان طور به باال( به )پایین
یاگرام علت   ستتتاخت   گیرند هنگام   ثه     با  نتیجه  د حاد  یک 
 بر عقب به علتشان  كردن پیدا برای شود  می شروع  ناخواسته 

پیامدشان )عواقب(    كردن پیدا برای وگردند.)درخت خطا(  می

 [9 ]روند )درخت رویداد(. می جلو به رو

 
 
 

                   
10 . Event tree analysis 

 
 

 [10] نتیجه_علت تحلیل و تجزیه از ای نمونه 5 شکل

 یابیارز و  لیتحلمقایسه، 
 با  افرادی تصتتتمیم، درخت  از حاصتتتل   قوانین به  باتوجه  

 شتتیب مصتتر ،  بودن منفی داشتتتن عدم اعتماد، ویژگیهای
 مراجعه، روزهای كل به فعالیت روزهای نستتبت بودن پایین
ستعدتر  یگردانی رو برای  بعنوان ها داده امنیت حفظ بودند. م
شتریان  اعتماد جلب ازراههای یکی  از الکترونیک تجارت به م

های  از یکیت. استتت برخوردار باالیی  اهمیت  له   راه قاب  با  م
 الگوریتم د.باشتت می ارستتالی های داده رمزنگاری تهدیدات،
ست  رمزنگاری الگوریتم نوعی متقارن  تقریبا آن سرعت  كه ا
 كلیدهای نگهداری ولی استتت نامتقارن الگوریتم برابر 1111
 دو این تركیب با د.كن می اشتتتکاالتی ایجاد ستتتبب فراوان
صمیم    الگوریتم ستفاده الگوریتم های رمز نگار و درخت ت  یم ا
شکل  توان امنیت و اعتماد به نفس   سرعت  كرد، حل را باال م

شتریان    را یکپارچگی و محرمانگی حال عین در و برد باال رام
پارچگی  Hash الگوریتم د.كر حفظ هم کار  عدم  و یک  را ان

 نمی منتقل محرمانه بصتتورت ها داده ولی كند می برآورده
شکل   رمزنگاری های الگوریتم در دشون  شخیص  م  صحت  ت
 امضتتای كمک به تباقیستت خود قوت به فرستتتنده هویت

 می مرتف  خوبی به مشتتکل این دیجیتال گواهی و دیجیتال
 ولی ندارد كاربردی محرمانگی مورد در دیجیتال امضای  ود.ش 

 .دارد را الزم قابلیتهای سایر
صمیم  درخت از بخشی  صل  ت سیم  الگوریتم اجرای از حا  و تق

سیون)   ست(  آمد 3 شکل  )در(  C&Rرگر متغییر هد    ه ا

Churn شه  در ساس  بر آن از پس و شده  ظاهر درخت ری  ا
ست    متغیرها، اهمیت شه  شک صورت    به ری شاخه ها  می   زیر

11 . cause-consequence analysis 



 

 این با كه مشتریانی  درصد  درخت، گره هر در همچنین گیرد.
كرده اند، ) به علت عدم اعتماد   ترک را سازمان  مصر   ویژگی

شان    شنده( ن س    داده به فرو سته   دو شکل  این در ت.شده ا د

(Category) داریم غیر رویگردان و یگردان رو مشتتریان  از 
شخص  0 و 1 اعداد با به  ترتیب كه گره   در مثالً شده اند،  م

Churn  صد شتریان  در و   328كرده اند  ترک را سازمان  كه م

 .درصد است   52و  672یگردان  غیررو گروه درصد  درصد و 47
 مشتتتری از استتتفاده بیانگر كه  Durationدر اینجا متغیر 

 دارای استتت، و ماندگاری آن در حوزه كستتب و كار خدمات
  بوده است،  اطالعات كسب میزان بیشترین
ست  الگوهای شتریان  مهاجرت از آمده بد ضای     و خرو  م از ف

سب و كار در  سبی  دانش و دیدگاه تواند می زمان طول ك  منا
 وهدایت   كنترل جهت  در آن از تا  فراهم آورد مدیران  برای

 استفاده  بیشتر  ارزش با هایی بخش به مشتری و ایجاد امنیت 
 كنند. جلوگیری روی گردانی مشتری از حداقل یا و

 یک كشتتف به منجر روشتتها این از حاصتتل نتایج و قواعد
 این كه  می گردد. وكار  كستتتب استتتتراتژی مهم امنیت در 

 اعمال  با  مثال  برای می بخشتتتند.  تحقق استتتتراتژی ها را 
 از یکی مکرر اقالم كشتتتف یا و داده كاوی توالی تکنیکهای

 داده های  روی بر تالزمی، قواعد  روشتتتهای  اهدا  ستتتری 
 و پرداخته محصوالت  پیوستگی  تحلیل به می توان تراكنشی، 
شتری  ارتقا هد  به جانبی با فروش ضایی امن ، م  در ایجاد ف

سب و كار  ست  حوزه ك شه بندی  تکنیکهای با یافت. د  یا خو
تركیب الگوریتمهای رمز نگاری و تصمیم درخت  و  دسته بندی 

 هر برای و كرده پروفایل بندی را میتوان مشتتتتریان رویداد
شه  ستراتژیهای  آن ویژگیهای به توجه با خو  مدنظر را خاص ا
 دست  كسب و كار  در مشتری  نگهداشت  مزایای به داد و قرار
شتریانی  همچنین یافت. سیل  كه م شتری  پتان  را شدن  دائم م
 به یک به یک بازاریابی استراتژیهای  با و كرده شناسایی   دارند،
 مختلف تکنیکهای می توان با همچنین، پرداخت. آنها جذب

 .نمود اقدام ارزشمند مشتریان نگهداشت برای بازاریابی

 
 

 نتیجه گیری
داده كاوی در صنعت   ابزارهای با گسترش استفاده روز افزون از  

بورس، پیش بینی های مالی و حسابداری، تجارت الکترونیک و   

پزشتتکی الزم استتت. كه این ابزار در ایجاد امنیت الکترونیکی و  

كسب و كار شركت ها و سازمان ها نقش آفرینی می كند. داده     

خوشتته  و پیش بینی، دستتته بندی چون روش هایی با كاوی

ستفاده از الگوری  ضاء دیجیتال و   بندی با ا تم های رمز نگاری، ام

صمیم    ضاء و درخت ت  شدند،  انجام مقاله این در كه گواهی ام
 را مدنظر كه ایجاد امنیت در كستتب و كار اطالعاتی نیازهای
سازد.  برطر  ستفاده  می  سایی    جهت از داده كاوی ا  و شنا
شتتده   مشتتاهده فراوانی كاربردی موارد در مشتتتری با ارتباط

 و بانکداری خرده فروشتتی، آنها شتتامل از تعدادی كه استتت
شند.  مخابرات صنعت  شاره  كه یطور همانمی با  امروزه شد  ا

شته  یافزون روز رشد  خطرات امنیتی  روش آن با همزمان و دا
 نیا در دشتتتو یم یمعرف آن با  مقابله   یبرا یمتفاوت  یها 

 انواع ،یفاز تمیالگور نظیر یكاو داده یها  تمیالگور مطالعه  
صم  درخت شه  ،حمالت م،یت س  رهیغ و ،یبند خو  شده  یبرر
س  شان  مطالعه ندآیبر ت.ا ستفاده  دهد یم ن  یها افتیره از ا
سته  ی نظیربیترك سته  + یبند د  جینتا بهبود موجب یبند د
 نهیهز كشتتف، ستترعت كشتتف، دقت نظیر ییارهایمع نظر از

شف   كنار در ها تمیالگور یها تیمز یریبکارگد.ش  خواهد ك
  حال د.باشتت یم بهبودها نیا یاصتتل علت تواند یم گریکدی

سب  یها تمیالگور انتخاب صل  چالش بیترك مورد منا  بوده یا
ستگ  انتخاب نیا كه  شده ی ریبکارگ داده نوع به یدیشد  یواب
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