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 سایبریامنیت اطالعاتی و جرایم 

 

 امیر جمالی حاجیانی

 

  ه دکترای حقوق کیفری و جرم شناسیدانشجوی دور

 

 خالصه  ای از بیوگرافی علمی  نویسندگان مقاله حاضر

 پروفسور یان براون:

پروفسور یان براون استاد امنیت اطالعات و حریم شخصی در موسسه اینترنت آکسفورد است. تحقیقات او بر نظارت، فن آوری 

خبره همکار، و عضو مرجع پنل  BCSبرجسته و  ACMافزایش حریم و مقررات اینترنت متمرکز شده است. او یک دانشمند 

پروفسور براون در زمانهای گوناگون متولی حفظ حریم شخصی بین المللی کاربران  8991از سال  فناوری کمیساریای اطالعات است.

بوده است.او  همچنین سابقه مشاور سازمانهای ذیل را داشته است: سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه، 

، بی بی سی، کمیسیون اروپا، دفتر کابینه، آفکام، و BTی، وزارت امنیت داخلی، جی پی مورگان، کردیت سوئیس، آلیانز، مک آف

 دفتر حسابرسی ملی .

 4002، الجزیره، و روزنامه ها و مجالت متعدد پوشیده شده است. در سال CBCکار پروفسور براون توسط بی بی سی، سی ان ان، 

او جایزه  4082ن در دهه قبلی انتخاب شد. در سال نفر پرنفوذترین افراد در توسعه اینترنت در انگلستا 800او به عنوان یکی از 

 "مشارکت میان رشته ای قابل توجهی را به زمینه امنیت اطالعات و حریم خصوصی"را برای  IFIP TC-88کریستین بکمن از 

ادگاه اروپایی او به عنوان متخصص شاهد برای دادگاه عالی انگلیسی، دادگاه تجدید نظر، دیوان محاکمات انگلیس و د دریافت کرد.

، او به همکاری و 4082و4082حقوق بشر ؛ کار کرده است . همچنین  به انگلستان، آلمانی، و پارلمان اروپا  مشاوره داده است. در 

 تبادل  اطالعات و دانش  در خصوص جرایم اینترنتی با  کشورهای مشترک المنافع و آژانس جرایم ملی بریتانیا داشت.

 لیلیان ادواردز (1

تا 4001در دانشگاه ادینبورگ مشغول به کار بود. او از سال4001تا8919در دانشگاه استراتکالید و از سال 8911تا8911ز سال او ا

به عنوان استاد حقوق اینترنت  4080بر مسند استادی حقوق اینترنت در دانشگاه ساوتامپتون نشست و پس از آن تا اواخر سال4001

که او به اسکاتلند بازگشت به عنوان استاد دولت الکترونیک در دانشگاه استراتکالید مشغول به در دانشگاه شفیلد بود. هنگامی 

فعالیت شد.وی در ویرایش سه نسخه از یک کتاب درسی قانون و اینترنت با شارلوت وایلد مشارکت داشت که نسخه سوم آن در 
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ویلبری برای مطالعه و کار بر روی حریم خصوصی آنالین شد.  برنده جایزه یادبود باربارا 4002چاپ گردید. او در سال 4009سال 

 و قانون فناوری)در حال حاضر اسکریپت( است. IP(مرکز AHRCوی دستیار مدیر و از بنیانگزاران هنر و شورای تحقیقات انسانی)

بوده است.  WIPOو  OECDادواردز مشاور شرکت هایی از جمله گوگل، سیمانتک، مک آفی،کمیسیون اتحادیه اروپا،کشورهای

تحقیقات شوراهای بریتانیا در  2m£معاون ایجاد مرکز خالقیت مقررات سازمانی و فنی یک مرکز تحقیقاتی  4084ادواردز از سال 

مورد مدل های کپی رایت و کسب و کار شده است. او همچنین به سخنرانی های کثیری در رسانه ها  و همچنین دانشگاه هایی در 

 اروپا،آسیا، آمریکا،استرالیا و اخیراً آفریقای جنوبی دعوت شده است.

 کریستوفر تی مارسدن (2

( و 4084تا4001د حقوق اینترنت و رسانه در دانشگاه ساسکس است.وی مدرس سابق ارشد)پروفسور کریستوفر تی مارسدن استا

(، 4000تا8991(در دانشگاه اسکس بود. او سابقه تحقیقات و تدریس در وارویک)4082و4084سپس استاد حقوق)

دو مدرک کارشناسی ( را دارد. او هر 8991تا8992) (LSE( ودانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن)4002و4002آکسفورد)

(و LSE( را در رشته حقوق از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن)LL.M( )8992(و کارشناسی ارشد حقوق)LLB()8919حقوق)

او مقاالت و جزوات بسیاری در زمینه حقوق اینترنت نوشته است. مانند: تنظیم  دکتری را از دانشگاه اسکس گرفته است.

یان براون(، مقررات شرکت اینترنت:قانون اروپا،حکومت تنظیم مقررات در فضای  با دکترMIT،چاپ 4082قانون)

او همجنین نویسنده و  ، با دکترتامبینی و دکتر لئوناردی(.4001،کمبریج(،  تدوین فضای مجازی )راتلج/کاوندیش4082مجازی)

( و همگرایی در مقررات تلویزیون 4000انی)راتلج،ویراستار کتابهای سیاست اینترنت میان رشته ای است: تنظیم جامعه اطالعاتی جه

 . (Blackstone/OUP،8999دیجیتال اروپا)

او نویسنده بسیاری از مقاالت داوری، فصول کتاب، مقاالت حرفه ای، مقاله در مجموعه مقاالت منتخب و دیگر  همکاری های علمی 

شورای تحقیقات اقتصادی و  یه گذاری کرده است:می باشد. او چند سال است که برای انجام پروژه های تحقیقاتی سرما

 DG (،  کمیسیون اروپا4082تا4088)FP1(، کمیسیون اروپا4001تا4002(، آکادمی بریتانیا)4000تا8991اجتماعی)

CONNECT(4002کمیسیون اروپا4082تا4088، 4001تا4001، 4002تا ،) DG JUSTICE(4082و به عنوان عضو 4081تا )

او محقق و دانشیار دانشگاه های زیر بوده .ESRC, EC, EPSRC, FP1 & Horizon4040 projectsهیئت مشاوران در 

آننبرگ، آکسفورد، مک گیل، کیو و دانشگاه بین المللی ژاپن. او مقام استادی حقوق اینترنت را  USCاست:ملبورن،هاروارد، وارویک،

رانسهای متفاوتی همچون عضویت هیئت مدیره رسانه انجمن دارد و همچنین نقش کارگردانی و سردبیری در انجمن ها و کنف

در ایاالت متحده را بر عهده داشته است. او یک سخنران بین المللی در زمینه قانون   ITکامپیوتر و قانون در جامعه حرفه ای وکالی 

 ست.اینترنت و مسایل مربوط به سیاست است و در مجالت مختلف بین المللی مقاالت متعددی داشته ا

وی مشاور دولت های کره جنوبی، هلند، انگلستان، ایرلند، تایلند، ژاپن، کمیسیون اروپا، شورای اروپا  بوده و در چهار قاره در این 

نقش ها کار کرده است و در کنگره ها و کنفرانسهای متعددی در سطح جهان به عنوان سخنران و محقق دعوت گردیده است مانند: 
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اینترنت،کنفرانس دانشگاه هاروارد در زمینه سیاست اطالعات،انجمن ساالنه کامپیوتر،قانون و سیاست، قانون  کنفرانس بین المللی

 گروه مقررات رسانه اروپا و ... .ESRC فناوری و انجمن آموزش و پرورش بریتانیا و ایرلند، ریاست

 

 مقدمه

ین اهمیت، ریسک ا ه علتی دولت، گروهها و در کل جامعه مهم است. بای برای عملکرد بهینهسیستمهای اطالعاتی به طور فزاینده 

که سیاست عمومی  می گرددی تجاوز به امنیت اطالعات به دلیل ذات شبکه ای سیستمها وجود دارد. این موضوع باعث فزاینده

سیاست امنیت اطالعات و شبکه  اطالعات فنی داشته باشد. تکنولوژیتری نسبت به سیاست  ی وسیعامنیت اطالعات مفید جنبه

(NIS مخصوصاً از سال )به سرعت تکامل یافت. این تغییر در جایی که الزام سیاست تکاملی یا کافی  8999NIS  مستقیماً بر آسیب

 .بر اهداف مشخصی تأکید داشت پذیری برای حمله یا شوک تأکید می کند

 ی برنامهY4K  یاMillennium bug  در  رشته کامپیوترکه منجر به اعالم موجودی کامل  8991-9در سال

 بود. 8910ی سازمانهای بزرگ شد، اغلب برای اولین بار از زمان گسترش فعالیت کامپیوتر شخصی در اواسط دهه

 ( حمالتDos در سال ،)دوباره برای  4008yahoo  وe-Bay .شروع شد 

  4008سپتامبر  88تجارت به دلیل حمالت در  استمرار برنامه ریزی. 

 حمله کنندگان )مثالً رشد کالهبرداری برای دستیابی به اطالعات شخصی  رایمالی ب ازدهواکنشهای شرکتی به افزایش ب

 بر علیه وب سایتهای  بخت آزمایی( 4002-2و موارد اخاذی سایبری 

 که مستقیماً با جرم سایبری، تروریسم سایبری و جنگ سایبری روبرو است به عنوان  ی تمایالت به عملکرد دولتادامه

 مسئول امنیت سایبری. US 4009مثال انتصاب 

مثالً توسط سازمان برای همکاری و توسعه  ،ی امنیت اطالعات قانونگذاری، سیاستمداری، حکومت کردن و واکنش متحد در زمینه

 :شناسایی شدقرار گرفت که سه خطر کلیدی را برای امنیت اینترنت  بررسییی مورد و اتحادیه اروپا(OECD)اقتصادی 

ی به دست آوردن سود نسبت به انگیزه فنی داشتند که قبالً هکرها را تحریک می کرد حمله کنندگان به طور فزاینده ای انگیزه -8

 دن اطالعات و ابزارهای هک کردن کار کنند.که از طریق جرم های سازمان یافته و اقتصاد محرمانه و پیچیده در دزدی

امنیت بسیار کمتر از کامپیوتر شخصی  هاد که در آننی تهدید جدیدی را مشخص می کن، حوزهدستگاه های سیارها و شبکه -4

 توسعه یافته است.

در همه جا، محاسبات و شبکه سازی را به طرف ساختمان ها و همه چیزهای فابریک یا ساختاری  رشته کامپیوتر فراگیر شدن-2

 و شبکه های حسی( سوق می دهد و آسیب پذیری جدیدی را ارائه می دهد. RFID)مثالً از طریق 

برای حمله به  نرم افزار مخربیا ر افزاتولید بد ، نرم افزارهای مخرب، بوت نت و ابزارهای دیگر برای جرم و جنایتدر سالهای اخیر، 

ی جدید برنامه 441/121/8، (Symantec) سیمانتک شرکت نرم افزار امنیت 4001است. در سال  افزایشسیستم ها و فریب افراد 

ی برای فریب، آسیب پذیر داشت. این افزایش به دلیل ازدیاد فرصتهاییافزایش  812% ،4001کرد که تا سال  شناساییرا  افزاربد

و اقتصاد محرمانه که  بود هایی که از مقادیر زیادی از کامپیوترهای شخصی هک شده اند بوت نتحمله توسط  جهتخدمات آنالین 

 .بودشده  ذینفعاز جرم سازمان یافته 

و به دست آوردن و فروش اطالعات  که از آن برای کنترل شبکه های کامپیوتری هک شدهکسانی یعنی این نرم افزار،  نویسندگان

که برزیل دارای  دریافت  4001-4001در سال  به دام انداختنی . پروژهبودو هدفشان تمامی کره خاکی  نداستفاده می کرد حساس

رهای د. سرونمشاهده شده و ماشینهای هک شده است و بعد از آن چین، مالزی، تایوان، کره و مکزیک قرار دار botباالترین تعداد 

 در ایاالت متحده قرار دارند و بعد از آن در چین، کره، آلمان و هلند نیز هستند. عمدتاًکنترل کننده 
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 نزدیک به قربانیانی پراکنده شده که از طریق این ابزارها رشد کرده اند اغلب شامل شرکت کنندگانی نایبا این وجود، شبکه های ج 

 در پلیس مرکزی Bob Burls. همانطور که گروهبان نمایندراحت تر منتقل  سرمایه ها را )به عنوان مثال(هستند که می توانند

در اتاقهای تاریک مشابه تمامی جرمهای سایبری  ،ساله 82واحد جرائم اینترنتی گفته است این یک افسانه است که هکرهای  بریتانیا

مواد، سوداگران اصلی و همچنین معامله گران خیابانی وجود دارند. در مورد همانگونه که  باشند، ماورأالبحر اتفاق می افتنددر که 

  جنایتکاری وجود دارد. نفع مقامیسلسله مراتب جنایی وجود دارد و همچنین  وجود داشته باشد، جرم و جنایتهرجا که 

 

 نرم افزار مجراهایی برای حمالت

معموالً در  نرم افزارهای مخرب انواع سایرتروجان و  های اسب ،ویروس ها  یکاربردبرنامه های دیگر  سیسمتهای عامل، مرورگرها 

نرم افزار نصب شده، ضعفی را به وجود می آورند تا کنترل دستگاه متصل به اینترنت را به دست آورند و به اطالعات وارد شده 

 کاربران دستیابی داشته باشند.

و مستقیماً به دستگاههای در معرض خطر متصل می  شدهایمیل و وب سایتها پراکنده  پیوست هایاین کد به طور عمده از طریق  

وب سایتهای قانونی در خطر از  یکه تعداد متوجه گردید 4001در ژوئن سال  (Scansafe)اسکن سیف  IT. شرکت امنیت گردد

به متفاوت با اهمیت  کانالهای توزیع اما است، سرایت کرده  ،گاندستگاههای بازدید کننداز   11% بهبدافزار مسدود شده  و هستند

ی اخیر فقط یک حمله .ندیافت را نرم افزار های امنیتی به روز شده و جدید نقاط ضعفو شده اند  تعمیر عنوان نرم افزار آسیب پذیر

 بر سرویسهای اطالعاتی اینترنت مایکروسافت در سرورهای وب به نیم میلیون وب سایت آسیب وارد کرد.

به . اصالح نمایندها سوءاستفاده شود، آنها را با هکرها هستند تا قبل از اینکه از آسیب پذیری دایمیدر رقابتی  یشرکتهای نرم افزار

ه پاک کرد Storm botnetاز  4001کامپیوتر خانگی را در آخر سال  000/241مایکروسافت ادعا کرد که بیشتر از  عنوان مثال

کسب در حال ها هنوز  botnetبا دیگر وجود داشته و بیرون در احتماالً   botnet Stormل کننده های ولی پذیرفت که کنتر است

 د.باشن سرمایه

دستیابی به  و کردهکه برای کشف شدن، به طور گسترده از سیستم عامل و نرم افزار کاربردی استفاده  یتعداد مشکالت امنیت تناوب

از امنیت اینترنت را تا حد بسیاری سخت و پیچیده می کند. مایکروسافت و دیگر شرکتهای بزرگ نرم افزار،  مناسبیسطح 

از تکنیکهای مهندسی بازار نرم افزار پیشرفتهای بسیاری را در توسعه فرآیندهای امنیت به وجود آورده اند ولی بنظر می رسد که 

امنیت سیستم های عامل و جدایی مثل کاهش چشمگیر در پیچیدگی هسته د شده استفاده نمی کن درکامنیت پیشرفته و خوب 

ی به وجود آوردن تغییر مرحله موجود در صفحات وب و ایمیلها. در حالیکه شرکتهای نرم افزار کامالً انگیزهبالقوه مخرب با دقت کد 

جریان جرمهای  سیل ناشی از با  برای مقابله را الزم ، منابع سازمان های اجرای قانونای در کیفیت محصوالتشان را دارند، ولی 

 .ندارند اینترنتی

 شکاف هاممکن است کد منبع را برای  نویسان استفاده از نرم افزار منبع باز، عالجی برای امنیت نیست. در حالیکه بسیاری از برنامه

ن بردن قابلیت آسیب پذیری در زمانی که کشف امتحان کنند، ولی تمامی پروژه های منبع باز دارای منابع در دسترس برای از بی

 هستند که کد منبع را در دسترس قرار می دهند. شکافهاییشود را ندارند. همچنین حمله کنندگان راحت تر قادر به یافتن 

 

 هاشبكه

Botnetتشکیل شده و یکی از مسیرهای کلیدی برای حمالت و ستند که از نرم افزارهای مخرب ، شبکه هایی از کامپیوتر ه

در چنین شبکه هایی مشخص کرد. بزرگترین را دستگاه مجزا  Symantec 221/221/9، 4001جنایتهای آنالین هستند. در سال 

بود. این شبکه ها در هر روز  هرزپیام  اردمیلی 800اینترنت با بیش از  در  طغیانشامل صدها هزار دستگاه بود که قادر به هاشبکه 
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( استفاده می شد، در جایی که هزاران دستگاه به خطر افتاده، ترافیک را به دستگاه مورد DDosهمچنین برای شروع حمالت )

 هدف می فرستادند و دستگاه و در بعضی مواقع اتصال شبکه دستگاه را سراسر تحت پوشش قرار می دادند.

ه عنوان بخشی از کمپین سیاسی ملی محسوب می شود. گزارش مؤسسه امنیت بر علیه شرکتها و دولتها، ب DDosحمالت 

ی ساعتی این در هر روز سرتاسر دنیا با هزینه DDosی حمله 000/80تخمین زد که تا حدود  4001در سال  FBIکامپیوتر/

 مهاجمانمحاسبه می شود.  ر برای کارگزاری خرده فروشیدال m22/1تا و دالر برای شرکت کاتالوگ فروش  000/90حمالت بین 

قبل از  درست اخاذی می کنند مثالً در سایتهای قماربازیدر زمانی که هزینه بردارتر هستند تهدید  اف باهداپول از  گرفتنبا  معموالً

 ورزشی. یک رویداد

در چین با موفقیت مواجه شد.  انحرافیکاربران ارائه  در برابرآشکار  تالفیدر  4001در آوریل ارائه سایت به اشتراک گذاری اسالیدها 

ر تالفی برای پوشش دادن د CNNتوسط کاربران چینی ناراضی بر علیه  یشد که حمالت منتشرچندین ابزار 4001در اوایل سال 

 ها رسانهدولتی و بر علیه دولت و سایتهای  DDosرا فراهم می کرد. در طول جنگ میان روسیه و گرجستان، حمالت  تبت مسائل

بین روسیه و گروههای اوکراینی و بر علیه فعال سیاسی روسی  4001ر هر دو کشور مشاهده شد. همچنین حمالت در پایان سال د

 توسط گروه فعال ناشناسی دیده شد. Scientology. همچنین حمالتی در کلیسای گردیدمشاهده « گری کاسپاروف»

 

 خدمات پرداختی

 خدمات  رمهای سایبری هستند که برای انتقال سودهای کالهبرداری استفاده می شود. اینی تمامی جخدمات پرداخت تقریباً ریشه

و سیستم های پرداختی جدید  اتحادیه های غربیانتقالهای سنتی بانکی و صورت حسابهای مستقیم ؛ خدمات پولی مثل عبارتند از: 

پول » پلیس قدیمید این شعار گرده نمی شوند که باعث تمالی با نوآوری در سیستمهای پرداختی نگه داش مقررات. PayPal انندم

 .باشددر کاهش حیطه های جرم سایبری مؤثر « را دنبال کن

 :شناسایی کردپلیس پایتخت لندن، چهار نوع کلیدی از کالهبرداری توسط خدمات پرداختی را 

که هیچ وقت تحویل داده نمی شوند، بعضی انتقال داده می شود کالهبرداری سایتهای حراج آنالین: پول برای دریافت کاالهایی  -8

 ادعا می کنند فراهم نمی کنند.با اسناد تقلبی اوقات سایتهایی خدماتی را که 

در عوض کمک به انتقال  می دهدکه به آنها قول  نمایندایمیلی را دریافت می  قربانیانکالهبرداری پیشرفته دستمزد:  /289 -4

که بعداً آن مقدار نیز به آنها برگردانده خواهد شد. طعمه ها یکبار که اغفال شدند متقاعد  نمایندمزد کمی پرداخت مقدار دست ،پول

 که هرگز بازپرداخت نخواهد شد. نمایندپرداخت  بیشتری می شوند که میزان دستمزدهای

د مبنی بر این ادعا که آنها در یک بخت آزمایی فرستاده می شو قربانی برایکالهبرداری بخت آزمایی: نامه ها و ایمیل هایی  -2

پا به سن گذاشته هستند معموالً افراد شده است. طعمه ها که اغلب  ییلزم پرداخت دستمزد ادعاستبرنده شده اند. پیروزی آنها م

 ند.گردبعدها از طریق تماسهای تلفنی متقاعد به پرداخت می 

برای استفاده از چک یا حواله بانکی دزدی   و نقل حملیک عامل ی دستمزد به به اضافه کاالها: جنایینقدی  بازپرداخت -2

معموالً آنها چک یا حواله را از بانک صادر کننده پیدا  د. زمانی که فروشنده این دستمزدها را به شرکت برگرداند، گرد‘پرداخت می 

 خورده اند.  فریبمی کنند، که هم از کاال و هم از شرکت حمل کاال 

مدیر حمل »، «ی فروش بین المللینماینده»به کالهبردار است. به عنوان  قربانیخورده معموالً میانجی برای انتقال پول از  فریب فرد

یا دیگر شغلهای جعلی استخدام می شوند، کالهبرداران از آنها می خواهند که وجهی را دریافت کنند و بعد از کسر کردن « و نقل

یک ، پول از طریق می شوند دستگیر توسط پلیسکه  هنگامین را به طور بین المللی انتقال دهند. مقدار کمی حق کمیسیون آ

 باید از جیب بپردازند.هر دو و طعمه فریب خورده  و اغلب فرد یابی کرداست و نمی توان آن را باز از بین رفتهسیستم پرداخت 
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دوباره نمی  بازیابی ی به پرداختهایی که ناشی از جرم هستند اجازهخدماتی است که از اجرای قانون،  سازمان هایاصلی  نگرانی

 که: رسیدندنتیجه  ( به اینRase Andersonراس اندرسون) دهند. در گزارش بانک مرکزی ایاالت متحده،

 تصورمردم  کالهبرداران آنالین از سرویس های متنوعی از پرداخت غیربانکی استفاده می کنند تا مراحل جرمشان مشخص نباشد."

می کنند که تعقیب کردن مسیر، چاره آنهاست. با این وجود، تحقیقات نشان می دهد که قابلیت فسخ مهم تر است. پرداختهای 

تعقیب و بازیابی با احتمال موفقیت داشته باشد: ولی زمانی که سرمایه های دزدی در خرید  امکاندر سیستم بانکی می تواند  جعلی

این است که مقداری سود که از این مساله بیانگر ، بازیابی  سخت تر می شود. گرددابل انتقال مثل طال استفاده دارایی هایی مالی ق

)نیروی ضربتی غیر بانکها به دست می آید می تواند شفافیت بیشتری در مورد خطرات شراکت مالی وجود داشته باشد. قوانین کنونی

بازگشت سریع و تکافی برای تسهیل  اقدامتحمیل می کند ، در حالیکه مخصوصاً بر ضعیف ها ، مسئولیتی غیرضروری را اقدام مالی(

 "دارایی های دزدی شده صورت نمی گیرد.

. با دسترسی به گردد ی اصلی دیگری از جرمهای سایبری است که موجب کالهبرداری میجعل هویت )کالهبرداری هویت( ریشه 

یا کالهبرداری  نمایند وهبرداران قادرند که مستقیماً سرمایه ها را از حسابهای مورد نظر برداشت رمز ورود خدمات بانکی آنالین، کال

کالهبرداری در سهام را انجام دهند. با دستیابی به اطالعات مانند جزییات ، "آب دادن و خالی کردن سر و گوش"مانند  تر پیچیده

و آدرس آنها، کالهبرداران قادرند به سرمایه ها در حسابهای جاری و وام  ذرنامهحساب افراد، تاریخ تولد، امنیت اجتماعی و شماره گ

 جدید و تسهیالت اعتباری دست یابند.

شکایت در مورد کالهبرداری اینترنتی دریافت کرد که مجموعاً  441/448، 4001کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در سال  

کاهش پیدا کرد ولی  4082و  4001بت می کند که جعل هویت بین سالهای بود. استراتژی و تحقیق ژوبین ثا 122/122/242

ی افزایش یافت که نایدالر به دلیل افزایش پیچیدگی در تکنیکهای کالهبرداری ج 418/8دالر به  110ی جرمهای انفرادی از هزینه

دت زمان طوالنی تری به تأخیر می از طرحهای مهندسی اجتماعی و کانالهای متعددی استفاده می شود که کشفیات را برای م

 اندازد. 

   

 پاسخ های قانونی

 8990قوانین بریتانیا: اصالحات سوء استفاده از کامپیوتر مصوب سال 

تا حد زیادی در این قوانین و است به طور خاص طراحی شده  یقوانین موجود در بریتانیا برای مقابله با جرم و جنایت کامپیوتر

برای  به عنوان یکی از اولین تالش های قانونگذاری اینها.یافت می شود (CMA) 8990سوء استفاده از اینترنت و قانون کامپیوتر 

عملی نسبتا  تصویب نامه های، اگر چه مقابله با جرم و جنایت کامپیوتری برای دوران اینترنت بود و نه به عنوان یک پیش نویس

را پوشش می سیستم عامل  به اندازه کافی  CMAدر مورد اینکه آیا اما  هک و انتشار ویروس ها، بوجود آمده است راجع به یموثر

 .شک و تردید وجود دارددهد 

 سیستم عامل)توسط کسانی که به دنبال جرم  به عنوان اصل پیش نویس، وجود دارد که ممکن است  CMAدو مسیر آشکار در

DOS)  و یا داده ها را  ها به مجازات هک، طراحی شده که دسترسی غیر مجاز به برنامه ، در اصل8ماده هستند بررسی شود. اول

در اصل هر گونه تغییر غیر مجاز از محتویات هر  ، طراحی شده کهها ، برای مقابله با گسترش ویروس2 مادهممنوع کرده است .دیگر 

 2ماده در حالی که به طور کلی  .در نظر گرفته شده بود "ختالل در عملکرد هر کامپیوترا "به که استکرده ممنوع  را  کامپیوتر

از یک سرور که توسط یک ی عیک تغییر و تبدیل واقجرم دیده می شود، شک وجود دارد که آیا  رایبعنوان مناسب ترین 
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متحمل می  معموال در از دست دادن و یا فساد داده ها پس از این حمله است کهموقت به خسارت تنها  شده موجب  DoSحمله

 .شود

،نمودند بر این اساس که این CMAاز  شروع به بررسی  (APIG)اینترنتی گروه ، اعضای پارلمان در تمام حزب های 4002در سال 

به  نه بیش از حد بر کامپیوتر و و قانون تمرکز مستقلدر .استبه روز رسانی  نیازمندلذا و  هقانون قبل از ظهور اینترنت ایجاد شد

به روز  مندنیاز  8990تعاریف مورد استفاده در قانون  برخی از اینعالوه بر . اندازه کافی در شبکه های کامپیوتری دیده می شد

خواستار اصالحات   APIG، 4002در مارس را داد.   CMAبه دولت برای تغییرات به مشخص توصیه  گزارش نهایی چند .بود رسانی

CMA   نسخه به روز شده از  شد. تهدید انکار از حمالت مقابله بابرایCMA  و  استقالل مقررات مربوط به ترکیب امنیتی برای  اگر

  شبکه باشد می تواند سود بیشتری داشته باشد. شرایط

 برای کلمه کهچرا   است عمل  ،با  اصالح  کلمه کردن  جایگزین با 2 ماده اصالح  نتیجه در 4002 بیل درسال دادگستری و پلیس

 الزم قصدآیا  که نماید می مشخص اصالح، عنوان به ،CMA از( 4) 2ماده این، بر عالوه .بود نشده تعریف اعمال از سری یکشمول 

 داده یا برنامه کامپیوتر، یک به دسترسی از پیشگیری یا مانع یا ،حاصل گردددائم  یا موقتاختالل  که است این جرم به برای ارتکاب

پیگرد قانونی برای   برای اولین بار در انگلستان اجازه دادن  .در دادگاه وارد شده بود DOSدر همین حال در نهایت  دارد. ها وجود

DOS،  در پروندهبود.  نامطلوبR به طرفیتCAFFEYاز  2ماده  تحت تغییر غیرمجاز ، اتهامCMA  و اما هیچ فرصتی برای بحث بود

پرونده  در  .بود یاهمیت بیشتر دارای دادستانگزارش دوم   .داده نشد مورد مشکوکبه عنوان ویروس تروجان کاربرد  مورد دفاع در

Rلنون، یک هکر نوجوان از ارسال پنج میلیون ایمیل به علت حمله به طرفیت DoS .در وهله  علیه کارفرمای سابق خود متهم شد

 اما به دلیل  )اصالح(مورد کاربرد کلمه  نه به خاطر شک و تردید در ،استنباط نمود 2تحت مادهقاضی پرونده آنها را یک جرم  اول،

توده به صورت  اگرچه آنها  .مجاز تغییر است می شود که در هر موردمعلول  تغییرباعث  ،با هر ارسال در این مورد ایمیل های فرد"

 .مخاطب بواسطه)عمل( فرستاده شدند ، تاثیر بر روی سرور است  و نه تغییرو در نتیجه قریب به اتفاق از سرور ای 

داده  ارسال ایمیل های خود راضمنی وب سایت های نا امن اجازه  ی از که یکرا پذیرفته است به عبارت دیگر، قاضی این استدالل 

در دادگاه تجدید نظر، شاید جای  .راه عادی ازدر شخصیت ضروری به ارسال ایمیل  اما نه تفاوت بودصرفا در حجم م DOS  است.

 :که  رای داد دادگاه شاهی .که این تصمیم عوض شد باشدتعجب ن

 .رضایت به ارسال ایمیل های به کامپیوتر گرفته شده است چنانکهصاحب کامپیوتر است که قادر به دریافت ایمیل است معموال "

با رضایت سرپرست مقایسه کرد می توان  .شودگرفته می در رابطه با کامپیوتر  رفتارشاز به طور ضمنی رضایت او این است که 

، و همچنین با داشته  برای انجام این کار قانونیخانه خود زمانی که آنها یک دلیل  دربه راه رفتن  خانه خانوار به اعضای عمومی

را می  این نکته .استبدون محدودیت اما این رضایت ضمنی داده شده توسط صاحب کامپیوتر  . خصوصیاستفاده از جعبه نامه های 

استفاده او از به نیست  و  برای آمدن به آن راه سرپرست خانوار به یک سارق رضایتبه تصویر کشید. توان با قیاس مشخص شده 

ایمیل ها به منظور ارتباط با صاحب آن  که آن بگویم که به سادگی کافی است ...choked with rubbish رضایت ندارد جعبه نامه

 " .ارسال می شود اوبه منظور ایجاد وقفه در عملکرد مناسب و استفاده از سیستم فرستاده نشده است بلکه 

به  "مجاز"نمود، این پرسش که چگونه حل را   DOSتوجه داشته باشید که اگر چه دادگاه تجدید نظر در نتیجه مشکل خاصی از

دامنه داده شده توسط وب مسئله رضایت ضمنی  هنوز هم CMAدر بنابراین  .مطرح نشد  CMAتفسیر شود هرگز در اصالحات 

اگر پنج میلیون ایمیل های ارسال شده به یک سرور در خارج از   .و باقی است سرور به دریافت ایمیل و صفحه درخواست حل نشده

 انکاربریک ازهستند؟ هیچ  روبروچالش همان با نیز  هرزیا حتی هزاران ایمیل  ها میلیون مسلماً، هستند رضایت ضمنی هامرز



  219-207، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792      
http://www.joih.ir 

 

 

322 

 

بنابراین به نظر می رسد که این امکان وجود داشته باشد که در آینده ندارد؟ ضمنی رضایت  هرزبه دریافت حتی یک ایمیل خردمند 

و اصالح طلبان احتماال  توسط مقامات قضایینتیجه   بیابند و این2تحت ماده  DOSصاحبان  هرزنامه خود را به اتهام تاثیر موثر در 

 . نشده استدر نظر گرفته 

این  .مجازات برای برخی از جرائم نیز به ده سال افزایش یافته است به عنوان اصل پیش نویس، حداکثر CMAمشکالت دیگر از 

که هک  مقرراتیارائه ، است حکم زندان برای هک کردن سیستم های کامپیوتری از پنج سال تا ده سالدو برابر الیحه که حداکثر 

آسان تر  رایم رایانه ای از خارج از کشورطبقه بندی خواهد شد و آن را به استرداد مظنونان جکردن به عنوان یک جرم خطرناک  تر 

برخی از مفسران  تعیین شده است.. مقرراتی برای منع توسعه، مالکیت و توزیع ابزار های هک جدید، 2Aماده به عالوه، یک .کند

قوه جرم شناختن استفاده و فروش ابزار امنیتی بسیار مهم از لاحتمال بااستفاده شده را نگران کننده و مبهم می دانند، زبان  صنعت

عرضه و یا " یک جرم استفراهم می کند که این  2Aمادهبه طور خاص   .است و نرم افزار های تشخیص نفوذDOSقبیل ضد 

مورد ارتکاب برای ارتکاب و یا برای کمک به دارد که و اعتقاد داشتند که این احتمال وجود  ،پیشنهاد برای تامین ]چنین ابزاری[ 

گونه آنها می چکارشناسان امنیتی این پرسش را که . " ]2و ماده 8مادهجرم از کامپیوتر،]قانون سوء استفاده  ازاستفاده قرار گیرد  

و ایجاد و مجرمان اینترنتی ط هکرها توسآنها ابزار امنیتی  احتماالبا توجه به شیوع اقتصاد بازار سیاه و سفید که  توانند بر این باورند

جامعه امنیتی را صادر  اطمینان  2A مادهدر  رهنمودبا این حال سرویس تعقیب سلطنتی  .مورد اذیت و آزار قرار گرفته می شود

 .کرد

 قوانین اروپا:

عدم اجرا، می تواند  .کشورهای عضو باید قانون را اجرا کند  41است، و همه جهان بزرگترین منطقه آزاد تجاری  (EU)اتحادیه اروپا 

و در  بسیار فراگیر است  NISدر نتیجه قانون  قانون ملی داشته باشد. فقدانقانون اروپایی در شرایط خاص تاثیر مستقیم با وجود 

 .خط و مشی می گیردسطح اروپا 

 NISخالصه ای از قوانین ملی و قانون اجرای اروپا  :1جدول 

 

 قانون جرایم اینترنتی

 

 قانون تجارت الکترونیک

 

 قانون حریم الکترونیک

 

 قانون حریم خصوصی

 

 صالحیت

 

چارچوب تصمیم گیری  و 

 3221ارتباطات؛

 شورای اروپا

 کنوانسیون جرایم سایبری

 قانون سخت تر

 

 امضای الکترونیکی

 12از  22/22بخشنامه

بازرگانی 1222دسامبر 

 الکترونیک

 2از  3222/21بخشنامه

 3222ژوئن 

 

 EC/3223/52بخشنامه

 بخشنامهلغو 

22/22EC    15 

 ،1222دسامبر سال

 حفظ اطالعات

 3222فوریه31بخشنامه

 

 حفاظت داده ها بخشنامه

نوامبر 32از  25/22

1225 

 

 

 اتحادیه اروپا 
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 8991داده ها حفاظت قانون  بریتانیا

 مقررات اختیارات تحقیق

مقررات  ،4000 قانون

 و 4001 حفظ اطالعات

شماره به   4009

 129و4899

ارتباطات قانون 

،آیین نامه  4000الکترونیکی

 های امضای الکترونیک

،آیین نامه های تجارت 4004

 4002الکترونیک

 سوءاستفاده از قانون

 .8990کامپیوتر

 آلمان

 از داده ها قانون فدرال حفاظت

(GSDB)  صالح آخرین ا

قانون . G80،  4008درسال 

 محرمانهارتباطات  اعمال در

اطالعات    خدمات قانون

قانون  ؛8991و ارتباطات 

4002 اطالعات    (Tele 

kommunikationsges

et 

z-TKG)  آخرین اصالح

 در     

82 /2/4002 

 4008قانون امضای دیجیتال 

 :323a جزاقانون  مواد

 داده جاسوسی

 

222a تغییر داده : 

 

222b خرابکاری :

 کامپیوتری

 فرانسه

 قانون آزادی فناوری و اطالعات

(Loi Informatique et 
Libertés) 

8911 

 4002-108قانون

مربوط 4002آگوست1در

داده به حفاظت ازموضوع 

 به عنوان فرایند ها

 اطالعات شخصیپردازش 

 حکم قانون امضای الکترونیک:

 414 -4008شماره

 مطابق با4008مارس20در

مدنی درقانون 8281-2بند

ومربوط به قانون امضاهای 

 4002-212انونق الکترونیک،

 درمورد4002وئنژ   48در

 دیجیتال اقتصاد در اعتماد

،قانون مدنی 8911حکم 

 در 242-8بند2باب 

سیستمهایی برای  مورد

اطالعات به صورت  فرایند

 می دهد. توضیح  خودکار

 

فعالیتهای تیم واکنش فوری در همکاری عنوان مثال  دارد و بهو کشورها وجود قانون اروپا  هر دومیان مشترک  هماهنگی

 بستگی به این موارد منجربه پوشش سیاستهای ملی می شود همنواییای که این  محدوده.  دارد پلیس وجود و (CERT)کامپیوتر

 :دارد
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 سیاست وابسته به اروپا آیا و؛ استوسیاست  قوی ملی قانونیساخته  تفاوتهای  NISبه مشکالت خاصواکنشهای سیاسی ملی آیا 

همچنین پیشرفتهای مهم قانونی  بوده است و 8990واکنش های ملی به جرم های سایبری ازدوره ی .واکنش ملی است مقدم بر 

تاسیس شده  4002ت و شبکه اروپا در سالآژانس امنیت اطالعا ،ENISA)داشته است وجود واکنش اروپایی ها وسیاسی قبل از

همگرایی  به تطابق تا منجر که بیشتر )یوروپل(شده است نیروی پلیسی اروپایی متحد با قانون ملی موجود ، جزایی در قانوناست(. 

جایگاه اولیه مهمی  ران ملی ،ذاقانون گ رسمی آمده است و توافقات قانونی ملی و از ن اروپا بعدیانو،ق درتمامی این موارد شده است.

حفظ العمل دستور اروپاییها، و پایدار .درقانون مخابرات ،محل همگرایی طوالنی مدت ندگذاشته ا مستقل رابرای تشکیل سیاست

به عنوان مکانیسم هماهنگی  ENISAدیرهنگام  استقرار ،همگرایی وسیعی میان رژیم های ملی ابالغ کرد. 4001سال اطالعات در

NIS ، یوروپل،4080ازسال   .انونی ملی درتشکیالت کنونی شان استتوافقات قبه حفظ  تمایل کشورهای عضو بیان کننده مرکزی 

 اتحادیه اروپاشده است. یکی از آژانس هایبه طور رسمی،

بهبود همکاری میان  آن گرفته شد. هدف 4002فوریه 42تصمیم اصلی شورای اروپایی درمورد حمله برعلیه سیستمهای اطالعاتی در

محدوده ی حمله برعلیه سیستم  در برای کشورهای عضو ن قوانین در قانون جزازطریق نزدیک کردمسئوالن قضایی وذی صالح ا

  بوده تصمیم نشان می دهد که حمالت علیه سیستم های اطالعات و کامپیوتر ملموس چارچوب  است.های اطالعاتی 

 واکنشی موثر است. که نیازمندهستند طرناک خ و تهدیدات

 هماهنگ شده است.کنوانسیون جرایم اینترنتی  در مربوطهتعاریف از جرائم  تصمیم گیری و چارچوب

 م سایبریایجر مورد در انجمن شورای اروپا

شورای انجمن اروپایی درجرم سایبری ، جهانی جرم سایبری وامنیتی  قانونی ملی مربوطه به نظام اروپایی و اصلی ترین ابزار یکی از

 تفاهم نامه بعدی درمورد اعتبارقانونی یافت. 4002 اول ژوالی در و توافق شد 4008نوامبر 42آن در آخرین مفاد مورد در. است

انجمن  درآمد. به اجرا 4001اول مارس  در و شدء مضاا 4002   ژانویه  41مصوبات نژادپرستی وبیگانه ستیزی درفضای سایبری در

 نبودند و آنهایی که عضو کشوردیگر( و 82اضافه ی دولت به  عضو اتحادیه اروپا و EUتوسط اعضای دولت اروپایی شورا) ءبرای امضا

 نیز نبودند افرادی که عضو همچنین برای ورود دیگر بود. باز و پیش نویسی شرکت داشتند )شامل ایاالت متحده می شود(،آزاد در

 بود. باز

 موجود در دسترس است. )اینترنتی( به عنوان یکی از جامع ترین اسناد در جرم و جنایت سایبری کنوانسیون)عهدنامه، قرارداد(

روی طرح تعاریف مشترک برای جنایات مربوط به کامپیوتر تمرکز یافته است، و همچنین در جهت  برای تالش بر در آن، اساساً

این تنها توافق بین المللی است که همه جنبه های مربوط به پلیس جرائم  اقدامات الزم برای تشویق همکاری بین المللی است.

جرائم آنجایی که بسیاری ازاز .)قانون جنایی کیفری حقوقی، رویه قانونی و همکاری بین المللی( دهد. ینترنتی را پوشش میا

با ارزش ترین سهم این کنوانسیون برای هماهنگ کردن تعاریف جرائم در  ،است متقابل اداری و قضایی ماهیتدارای اینترنتی 

 رایگرچه کنوانسیون تنها با سان تر ساخته است.آبسیار  ی راعملیات پلیسدرطوری که استرداد و شرکت  به ،است تسراسر ایاال

کنترل بسیاری از بخش های مهمی از دستورالعمل های زیر ساخت اینترنتی برای  عامالن خصوصی که عمالً دولت های ایالتی و

 قابل اجرا است. و شد صادر 4001وریلآاجرای قانون توسط ارائه دهندگان خدمات در 
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امضا کرده اند قابل توجه آن را کنند که تعداد کشورهایی که  برخی استدالل می ؟موثر است تا چه حدجرائم اینترنتی کنوانسیون 

 .هستندکشور ترک کننده  82و تصویب کرده اندآن را سال 1در کشور 84، اما فقطپیوسته اند در آن تاریخ  ECبه کشور41 نیست.

از محدود  دیده می شود. م در زمان ایجاد و هم در پیش رواز اتحادیه اروپا به عنوان کنوانسیونی تحت سلطه غربی ه خارجدر 

از سوی دیگر این  ملحق شده اند)پذیرفته شده اند( تنها امریکا و اکراین تصویب کرده اند. به آن  کشورهای غیر اتحادیه اروپا که

به این دلیل  اجرا می شوداغلب به عنوان یک قانون نمونه ندارند آن به ایی که تمایل به الحاق کنوانسیون است که حتی برای کشوره

رک استاد  منابع سخت و طاقت فرسا دیده می شود. مارکوج دارای یا بیش از حد غربی وبیش از حد  ای معاهدهبه عنوان به آن که 

ی یفراتراز تعداد کشورها معاهده( است بیان میکند که تاثیر CCدانشگاه کلن یک متخصص جرائم سایبری سازمان ملل سی سی)

در حالی که به روز  این کنوانسیون استفاده کرده انداز کشور  84 در زوجامضا کرده اند. حداقل یک  آن را است که بطور رسمی

 رسانی قانون خودبه خود در راستای استانداردهای بین المللی است.

به  ،به عضویت را یا می تواند کشورهای شناخته شدهآن است که آوانسیون جرائم اینترنتی شاید سوال کلیدی برای موفقیت کن

همچنین  و بلوک اتحاد جماهیر شوروی سابق  یمانند بسیاری از کشورها نمایدجلب پناهگاه مدیریت سازمان جرائم اینترنتی 

و کشورهای اروپای در حال توسعه  کشورهایحتی در جایی که  .برند رنج می کسانی که از فشار حمله سایبری امریکا و غرب اروپا

ن آتخصیص منابع برای  هتوجیبرای اغلب  هستند اتخاذ یک موضوع برابر)مساوی(جرائم اینترنتیجهت شرقی دارای اراده سیاسی 

 ستمرموفقیت موجود با این  .دولت  نآشهروندان خود نه  و ی نفع خواهند بودذکسانی از کشورهای دیگر که هنگامی دشوار است 

در  خواسته یا ناخواستهبسیاری از کشورها  .دیدسطح کالن در همچنین  کنوانسیون جرائم اینترنتی را می توان در یک میکرو و

نها در حال برنامه ریزی برای آهماهنگ سازی قانون شان برای سازش با استانداردهای کنوانسیون جرائم اینترنتی هستند.  مسیر

در مناطق دیگر مانند کشورهای عربی اسناد منطقه ای . مریکای التین آبه عنوان مثال بسیاری از کشورهای هستند به آن پیوستن 

 بسیار شبیه به اسناد اما در اغلب موارد این کنوانسیون.نسبت به تن دادن  برایشان ترجیح بیشتری دارد تا  فیمابین خودشان

 .مسلما یک ابزار بسیار موفق برای هماهنگ سازی بین المللی است ن کنوانسیونکنوانسیون هستند بنابرای

می باشد، آموزش در رابطه با چگونگی مقابله کردن با جرائم سایبری و استفاده از کنوانسیون شورای اروپا که حامی همچنین 

به همان صورت برای بخش های کمکی که به سوی   و نیز آورده است،فراهم را هم برای موارد قضائی و هم پلیس  کنوانسیون

برای غرب آفریقا و  4001و  4001موزشی که در سال های آپیشرفت و گسترش لوازمشان حرکت کنند، برای مثال کارگاه های 

 سپانیا.( در اcybexمناطق کارائیب برگزار شد، به همان ترتیب برنامه هایی برای آموزش قضات مثل سایبکس )

که نیاز به بروز رسانی دارد. حوزه مسائل خاص مثل سرقت  ، اینطور به نظر می رسد4002از سال  کنوانسیونباوجود اجباری بودن 

به عنوان جرائم معرفی  –به طور مثال کالهبرداری توسط بانک های مجازی  – "دنیای مجازی"اینترنتی، سرقت مشخصات و بزه در 

رچه ممکن است آنها تحت رده بندی گسترده تری باشند، مثالً سرقت اینترنتی تحت جعل اسناد و نیست، گ تحت پوشششده 

که در حال  (CIPAV)و ابزار شناسایی (Magic Lantern)اسباب بازجویی نوین مانند واقعه نگارها .(1و1)فنونکالهبرداری آنالین

ذکر نشده اند حتی درمورد مجاز بودن یا  کنوانسیون حاضر در کشورهایی مانند ایاالت متحده در حال استفاده هستند اما در

بصورت پروتکل های  احتماالً کار بسیار دشواری خواهد بود، پس ضمایم آینده زیادکنوانسیون به احتمال نبودنشان. مذاکره مجدد 

 .گفتار، به عنوان نمونه موجود مربوط به نفرت اختیاری خواهند بود

به یک نیروی انتظامی جرائم سایبری آماده باش گسترش یابد، که ظرفیت مانند ناتو جرائم سایبری خواهد توانست  کنوانسیونآیا 

و چه پلیس  نیقانورا گسترش داده است؟ واضح است که نیروی پلیس ملی چه عملیات  خودمقابله با عملیات خصمانه در منطقه 
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هنگامی  که بسیاری از آنها از کشورهای خارج از صالحیت  ،سایبری آموزش دیده به طور خاص، تقال میکنند که بر جرائم سایبری

موقت پلیس بین المللی موفقیت های قابل توجهی  مشترکعملیات  بگذارند.قضایی آنها اداره می شوند هرگونه تأثیر معناداری 

پرهزینه و بسیار  بسیار  -چنین نیرویی–به این  برای رسیدناما ویژه در رابطه با حلقه های بین المللی پدوفیلیا،  داشته است، به طور

به منحصر این است که به وضوح وجود دارد، آماده باش برای نیروی بین الملل امنیت سایبری که   یسخت و زمان بر است. بحث

اراده سیاسی )و سرمایه به نظر می رسد که نقش کوچکی در زمینه جرائم سایبری دارند یا هیچ نقش ندارند. یعنوان پلیس بین الملل

گذاری( برای چنین نیرویی در حال حاضر به نظر می رسد که آنگونه که باید وجود ندارد و به عنوان آغاز در این فصل گفته شد به 

نیت سایبر به عنوان کشورهای بخش زیرساخت ها  را کامالٌ برای جلوگیری از طرح های ام نظر می رسد ما به جای ورود به فاز

 اصابت تاثیرات بالقوه یک حمله سایبری محقق و آماده  نماییم

 حوزه های مسئله های قانونی خاص

 سرقت های اینترنتی

و تکنیک های هک برای به دست آوردن اطالعاتی از قبیل امور مالی یا داده  اجتماعیسرقت اینترنتی، استفاده از مهندسی های 

برای سارقان اینترنتی از طریق ارسال ایمیل که توسط یک سری ابزار یا جزئیات رمز و  نفعهای شخصیِ دیگر می باشد.معموال این 

 د.گردمنجر به دسترسی به حساب های بانکی یا اکانت های مشابه  که می تواند می آیدنام کاربری از دریافت کنندگان به دست 

از زمانی که بحران اقتصادی شروع شد افزایش یافته است. آمارهای  مخصوصاسرقت اینترنتی ِ به سرعت در حال افزایش است جرم 

ان داد که از ژانویه تا ژوئن بانک های انگلستان، نشپاکسازی ، انجمن  APACSدر انگلستان توسط  4001منتشر شده در اکتبر 

 40114افزایش داشته است. در مجموع بیش از  4001درصد نسبت به همان دوره در  811یورش های سرقت اینترنتی تا  4001

در سال قبل وجود داشته است. به طور مشابه همچنین در اکتبر  1442واقعه سرقت اینترنتی در طول آن شش ماه در مقایسه با 

4001  ،FTC .هشدار ویژه ای در مورد سرقت اینترنتی در ایاالت متحده صادر کرد  

 تسهیالتدر حال رشد است. اول، هنگامی که ویژه دو دلیل کلیدی وجود دارد که چرا سرقت اینترنتی در حال حاضر یک تهدید 

حساب جدید و به دست  اطالعات شخصی برای بازکردن تحصیلاعتباری محدود و مجبور به چک کردن جزئیاتِ دقیق شدند، 

کردن حساب  تصفیهآوردن کارت های اعتباری جذابیتش را از دست می دهد در حالیکه استفاده از سرقت اینترنتی اطالعات برای 

بخش مصرف  را برایاعتماد  از دست دادنگسترده و  میان سردرگمیهای موجود بیشتر جذاب می شود. دوم، بحران اقتصادی در 

مالی و ادغام توضیح داده می شود، سرقت اینترنتی احتماال  ورشکستگیاست. همانطور که سرگردانی حوالی آورده  به ارمغانکننده 

به بخش های گوناگون وب سایت های عمومی می رود ) مثل وب سایت های مجوز موتور و تلویزیون( با عواقب زیان آور برای اعتماد 

ای قانون یک مظنون خواهد جاییکه اجر -عمومی در دولت الکترونیک و در سرقت اینترنتی از پول های مجازی در دنیای مجازی

 داشت، نه اولین ایده که از کجا شروع کنیم.

در بخش های گذشته و پیش رو ما در مورد اینکه قانون چه نقشی می تواند در پیشگیری نوعی ناامنی سایبری که سرقت اینترنتی 

ه چطور خسارات کاربران این حوزه را ، بحث می کنیم. یک موضوع کلیدی برای قانون، این است کنمایدرا تولید می کند، بازی 

و به ویژه بانک ها باید مجبور به پرداخت خسارات مشتریان باشند. این یک افسانه رایج در انگلستان است که از بانک ها  ردجبران ک

ت پرداخت خواسته می شود که خسارات ناشی از سرقت اینترنتی را در همان بانکی که حساب مربوطه توسط سارقان تخلیه شده اس

و  12مواد  با احترام به حقوق شناخته شده سوء استفاده از جزئیات کارت اعتباری تحت مشتریان. به نظر می رسد که اغلب نمایند

12 (CCA) در حقیقت قانون انگلستان در این زمینه واضح نیست و یک مقایسه ترسیم می کنند.  اعتباری مصرف کننده قانون
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انک هایی را که کارت های اعتباری صادر می کنند و در جایی که اطالعات کارت توسط شخص ثالث فقط آن ب CCAمنسوخ است. 

را حمایت می کند. در رابطه با کالهبرداری باید به نگه دارندگان کارت پرداخت کنند  و مورد کالهبرداری و سوء استفاده قرار گرفته

از  های قراردادی سوء استفاده حتی بیش از اتیاختالف، و در گذشته اعطای کد بانکی داوطلبانه است تنهاراه حلحساب بدهی، 

(پول نقد را از خودپرداز برداشت که در آن بانک phantomبه عنوان مثال فانتوم)کارت های حساب بدهی وجود داشته است جزئیات 

 از  بازپرداخت به این ادعا که مشتری اشتباه می کند یا دروغ میگوید،خودداری کرد.

توسط قانون به سختی پوشش ن ترتیب شایع ترین مورد سرقت اینترنتی، جایی که چک یا ذخیره حساب کشیده شده است، بدی

 عرفاست. در عوض به نظر می رسد که موضوع فقط به عنوان یک  قرار نداشته مشتریکه هیچ اعتبار  داده نشده است زیرا

از لحاظ تاریخی بوهم و همکاران تحت لوایح به آن اشاره یک قانون محکم.  نه به عنوانو بانکداری تحت مقررات بانکی مطرح است 

موظف بود مقدار بدهی  افتخار یک چک جعلی به موجبیک بانک مفتخر  8114در سال کرده اند، تحت لوایح قانون اوراق بهادار 

یک سارق اینترنتی محتوای یک حساب را با  ه شدهکه اجازه داد در جایی یک مقایسه بانکی بایک حساب مشتری را بپردازد. 

هنوز آخرین ویرایش مقررات بانکی با این حال، استفاده از اعتبارات جعلی خالی کند مطمئنا باید به همان اندازه مسئول باشد. 

از جمله استفاده از  -دمشتریان را در مورد انتقاالت آنالین غیرمجاز، مسئول می داند مگر اینکه آن ها دقت قابل قبول را داشته باشن

در  آنتی ویروس و نرم افزار ضد جاسوسی و فایروال به روز شده، و اینکه مشتریان رمز عبور و پین خود را به خوبی محافظت کنند.

قرار گیرد اگر که کاهش مالی  همراه با افزایش ادعاها نباشد که  تردیدمعموال تاریخ پرداخت است،اما ممکن است مورد  بانک رفع

 قرار دادن توافقات اشخاص است.مضیقه این تحت 

 . برای مثال:حدود همهکمی هماهنگی در در کشورهای دیگر، مخلوطی از اصالحات قانونی و قانونیِ کمکی وجود دارد، به  

  متحمل خسارت هایی تقلب  و کالهبرداری در کارت  بر اثردر ایاالت متحده شکایاتی توسط مشتریان مبنی بر اینکه آنها

که فقط مبتنی بر گزارشات  داشته اندقانون انتقال سرمایه های الکترونیکی و  EFTAشده اند و تقاضای بازپرداخت طبق 

 نمی باشد. رسیدگی مناسببه عنوان  مشتریانمشتریان است. اشتباه بخشی از 

 داری داوطلبانه. عالوه بر این، خطا در کانادا، خسارات معموال توسط بانک ها جبران می شود، اما فقط طبق مقررات بانک

حقوق مشتری را از بین می برد و در کانادا خطا روی بخش مشتری برای مانع شدن مسئولیت پذیری بانک خیلی گسترده 

د، مثل افتادن کارت بر گردتعریف شده است. برای مثال : اگر برخورد با شانه رخ داده است، ممکن است منجر به مشکل 

 رفتن اطالعات، یا چسباندن پین به پشت کارت. روی زمین و لو

 به دوش می کشد را خود شان و کالهبرداری مشخصات یدر کاستاریکا مشتری خسارات ناشی از کالهبرداری بانک. 

بیشتر کرده است،علی  اش محل زندگیرا نسبت به بانک خارج از قلمروِ  مشتری تواناییاین فقدانِ هماهنگی، مسئله ایست که 

دشواری ممکن ، پی آمدهای به مشتری ناشی از سرقت اینترنتی صورت ورود خسارتالخصوص استفاده از بانک های اینترنتی. در 

یک  ظهورسیستم قانونی مربوطه و هم راه کارهای شناخته شده قانونی. این همچنین نشان دهنده شناسایی هم  است پیش آید،

مصرف کنندگان مسئول خطا هستند ، و باید بی گناهی شان را ر خسارات ناشی از سرقت اینترنتی اتفاق بیافتد اگ است که  فرهنگ 

، که در بهترین مشتریانکه بانک ها هستند، نه توجه به اینبه نظر می رسد،  نگران کنندهبرای پس گرفتن پولشان ثابت کنند. این 

، در نتیجه برای مثال می باشندسرقت اینترنتی و بهبود بخشیدن به امنیت بانکداری  دادن در مقابل هشدارجایگاه برای شناسایی و 

مصرف کنندگان در مقابل تصمیمات بی پروا حراست می شوند برای مثال با اجرای دو فاکتور احراز هویت برای برداشت از حساب 

و  گزارش داد 4001بر امنیت اینترنت در سال  مجلس اعیانمصرف کنندگان. بر این اساس، همانطور که ذیال بحث شده است، 

 پیشنهاد داد که بانک ها احتماال باید به عنوان موضوعی از قانون مسئول خسارات سرقت اینترنتی باشند. 4001مجددا در سال 
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 خرید حفره های امنیتی

حفره های امنیتی نرم افزارهای آسیب پذیری هستند که به بخش خاصی از نرم افزار اجازه می دهند که هک شوند یا به طریقی در 

توسعه هستند که به ناچار در پیدایش نرم افزار به وجود می آیند همانطور که به سوی  تاشکاال درواقعمعرض خطر باشند. آنها 

، Word ،Excel، اکسپلورر امنیتی که به صورت گسترده ای از برنامه هایی مثل مرورگر اینترنتچرخه حیاتش می رود. حفره های 

و غیره بیشتر در معرض خطر هستند. آنها می توانند برای فلج کردن رقیب تجاری یا باز کردن راه های نفوذی   Linuxبرنامه های 

ستفاده شوند. آنها حتی می توانند خسارات قابل توجهی را بر زیر در برنامه های سرقت اطالعات شخصی مثل جزئیات حساب بانکی ا

 استفاده شوند. آسیب دیده  کنند. آنها همچنین می توانند به طور غیرمستقیم برای تهدید فروشنده نرم افزار دولت یک ملتساخت 

 ار شده اند.در خفا پنهان شده است اما برخی جزئیات در سال های اخیر پدیدسوءاستفاده  بازار برای 

نیتی را با استفاده از قرارداد و حفره های ام ااصلی وجود دارد که آشکار سازمانیا مشروع: دو  "سفید"بازار    Snosoft بازیگران دیگر  

iDefense وTipping Poin- (NDAs)؛  شامل افشانشده به قیمت بازار میخرد  توافقات   

و به کار در خانه محققان آسیب پذیر می پردازند.بوده سوداگری و تعدادی شرکت های کوچک که مدل   

  همچنین مثال های موقعیتی در مورد محققان امنیتی وجود دارد که در حال تالش برای فروش حفره های امنیتی در

یک محقق یک اشکال در مایکروسافت اکسل کشف کرد که می  4002بازارهای خودگردان توسط حراج هستند. در سال 

 eBayبالقوه باعث یک خسارت عظیم شود، بعد از اولین تماس با مایکروسافت وقتی برای فروش در سایت  توانست به طور

. این رسیدتحت فشار قرار گیرد  فروشنده حراجدالر قبل از اینکه  8400به گذاشته شد به صورت عمومی درآمد. مزایده 

مایکرو سافت را واداشت که آسیب پذیری را برطرف  ،تبلیغاتمحقق اعالم کرد که واقعا در جستجوی پول نبوده است اما 

 .نماید

  است اما کمتر در مورد آن  سفیدبازار خاکستری : حفره های امنیتی را به آژانس های دولتی می فروشد. این بازار یک بازار

ست، و آژانس های دولتی دانند. شایعه شده است که آژانس امنیتی ملی ایاالت متحده حفره های امنیتی را خریده ا می

مختلف کارشناسان آسیب پذیری را استخدام می کند که حفره های امنیتی را به صورت کارمندان تمام وقت یا قراردادی 

 آزاد شکار کنند.

  بازار سیاه : به مجرمان و شرکت های وابسته به خرابکاری و جاسوسی صنعتی می فروشد. باز هم درآمد می تواند مستقیما

 به منتشربا تهدید یک فروشنده باج گیری از ، یا به طور غیرمستقیم با تالش برای آیدیک سیستم بدست  دود کردنمسبا 

. این بازار تقریبا به صورت به از دست دادن احتمالی سهم در بازار منتج می گرددکه  یک حفره امنیتیبهره برداری کردن 

وقتی که  ،یک مورد شناخته شده اتفاق افتاد 4001در ژانویه است. هرچند  دشوار از آن تحقیق کردنبوده و نفوذ ناپذیر 

WMF  خریدار بیشتر از یک گفته -دالر فروخته شد 2000مایکروسافت در مزایده به مبلغblack hat .ِنشان  تحقیقات

 pump and“م داده حفره امنیتی بعدها حداقل توسط یک خریدار برای به کار گرفتن دستگاه ها برای انتشار اسپ

dump” .استفاده شده بود 

 

 مواضع قانونی فروش حفره های امنیتی 

وجود داشته باشد. حفره های امنیتی برای سوءاستفاده باشد که کال فقط یک بازار سفید می تواند  تعجب برانگیزممکن است این 

ازند یا فلج کنند، و با توسعه یافتن به کاربران و کشف شده در طبیعتشان در درجه اول بر آن بودند که نرم افزار را از کار بیاند
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فروشندگانی که از آن محصول پول کسب میکنند صدمه بزنند. مسلما فروش آنها باید غیرمجاز باشد یا حداقل کنترل شده باشد 

ند. از سویی دیگر دینامیت، سم یا تفنگ های دستی که در اغلب کشورهای اروپایی هست انندمث یمثل فروش سالح یا ابزار خطرناک

اینکه حفره های امنیتی بیشتر شبیه کدگذاری ، یک ابزار دوسرسود هستند می تواند مورد بحث قرار گیرد. درحالیکه هدف اولیه 

آنها آسیب رساندن است، آنها همچنین می توانند توسط کارشناسان امنیت برای فراهم آوردن یک هشدار به موقع امکان آسیب 

 ، و برای ساخت یک نرم افزار امن تر و کمتر آسیب پذیر مطالعه شوند.(iDefense نظیر تجارت)این مدل وندپذیری استفاده ش

یک شئ  آنها  در بازار حفره های امنیتی به چه معناست اصال واضح نیست. آسیب پذیری "فروش"و  "خرید"از منظر قانونی اینکه 

و این  (استIPکه آن یک قطعه از مالکیت معنوی) خواهد بودالل داین استقابل لمس مثل یک تفنگ نیست، پس اولین بحث آشکار 

احتماال کپی رایت  ،IP روش محافظت مناسببه نظر همان می رسد که بعضی خریداران و فروشندگان ادعا می کنند. هرچند تنها 

امنیتی بر آن تکیه دارد، و اغلب  . کد برنامه ای که حفرهمی شودبه مشکالت شدیدی منجر خواهد بود، و این تحلیل و بررسی 

مجوز استفاده)یا  و فروشنده قطعا –حفره امنیتی  سازنده ترکیب خواهد شد، کپی رایت برای فروشنده خواهد بود نه برای

آن کپی رایت را به خالق حفره امنیتی نخواهد داد. عالوه بر این بعضی اوقات چیزی که فروخته می شود همینطور یک  سوءاستفاده(

 – نماید در مورد اینکه چطور یا چه وقت یک آسیب پذیری عمل می آگاهی -خواهد بود ایدهکد نخواهد بود، اما صرفا یک کلمه یا 

 ممکن است باشند. یمناسب نخواهد بود، هرچند اسرار تجار IPحالت  در اینکه 

در حقیقت چیزی که خرید و فروش می شود در اصل به نظر می رسد که در سکوت باشد. توافقات در بازار حفره امنیتی  برای دالل 

که حفره امنیتی برای خریداران خوب کار می کند، او اغلب  نشان دهدسخت می باشد چرا که اگر فروشنده حفره امنیتی بسیار 

اگر کدش را به خریداران بدهد که تست کنند. از آن ، از دست می دهد: حتی بیشتر  ود ته شفروخقرار بوده که  را  ارزش چیزی

که چه چیزی برای فروش  از دست رفته است؟ پس بازار برای پاسخ گویی  بنابراین با تمام این نظرات ، یک بار این توضیح داده شد

 ماندن ناشناسکه فروش ها به طور طبیعی تحت شرایط  آنجایی . ازمالانتقال  به جایاست  عدم افشاتوافقات  طور عمده در به

به سه  مختلف  وجود خواهد داشت. یک حفره امنیتی ممکن است تحت سه نامنیز  از چند حراجی ایجاد شده اند، مشکل فروش

بوده که همدیگر را می گروه کوچک از کارشناسان  یک بهمحدود  عمال  بازار مختلف فروخته شود. در نتیجه بازار حفره امنیتی

 .صورت می گیرد حراج باز که تا حدودی شکاف را پر کرده استدر سایت های و اعتماد دارند شناسند و به یکدیگر 

یک بازار بهره بردادری)حفره امنیتی( نمی باید در هر صورت اعتبار حاکی از آن است که  ی ماندباالخره استدالل محکمی که برجا م

در نتیجه این قانونی نیست که این متعلق به آنهاست و  وریبهره حق دارند که هر گونه  تمایل به این استدالل . فروشندگان یابد

 یک برنامه نویس ناشناس به یک فروشنده عمده نرم افزار د.وش به اشخاص دیگر واگذاریا  بدتر از آن،  حق به آنها قابل فروش باشد

؟ حتی اگر شکسپیر هم در اجرای یکی از  حق داشته باشم که آن را اصالح کنمآیا نباید .  آن کد من است و اشتباه منکه  می گوید

 نمایشنامه خود خطای امالیی داشته است نباید توقع داشت که به بازبینی آن بپردازد یا اینکه از قبل به اصالح آن بپردازد؟

 که بازار قانونی و مناسب  باید دارای مجوز باشد. اورندبر این بو اقتصاددانان  امنیتی  از کارشناسان با این حال بسیاری

فزاینده ای  گونهبه  درست همانند مجرمان اینترنتی امنیتی،،کارشناسان در جهان تخصصی شده جرایم اینترنتی سازمان یافته    •

این بهره برداری ها کار سختی کشف .کار و شکوه نه تنها عظمت گرایش داشته و به انجام کارشان مالی  هایپاداش به دلیل کسب

 بوده و محققان بایستی به آن بپردازند و این کار آنها به صالح جامعه است.

 محققین به بازار سیاه فروش رفته که هدف آن دستیابیآنها وجود نداشته باشد  بر آسیب پذیریبرای نظارت  اگر بازار قانونی•      

 .به پاداش بیشتر است
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پذیری بایستی تشویق گردد چرا که در غیر این صورت ناامنی نرم افزاری باقی مانده و بی ثباتی را به زیرساخت کشف آسیب •     

در واقع افزایش نظارت بالقوه بر بازار بهره .های حیاتی اضافه می نماید و موجب رشد جمعیت انسان زنده ربات گونه می شود

 برداری)حفره امنیتی(است.

کنند با این استدالل قوی که تشویق  می نگرانیاین حال هنوز هم در مورد این تجارت اسلحه پنهان احساس  بسیاری از مفسران با

هم  نرم  افزار و  هم از سوی ) را تشویق می کند منیافعالیت های غیرقانونی و تولید نا به سادگی نرم افزاری  یبه کشف آسیب پذیر

هر دو از بازیگران بزرگ حال حاضر در بازار قانونی پاسخ می دهند که آنها در افشاگری مسئول تعامل دارند، به این بازار(.از سوی 

معنا که، آنها آسیب پذیری نرم افزار را به فروشنده نرم افزار فاش می کنند پس از آنکه آن را در دسترس مشتریان خود قرار داده اند 

بهره اطالعات آنها همچنین ادعا کرده اند که به منظور تسهیل در تامین  پذیری است)تعمیر کردن(.در نتیجه اثبات آسیب که این 

  iDefense . بطور مثالطیف وسیعی از منابع را در دسترس دارندبه طور معمول از هر کدام از این شرکتها  )حفره امنیتی(برداری

بیان کرده است که حدود چهارصد نفر از همکاران در معرض این آسیب پذیری اطالعاتی در  4001مربوط به سال  در گزارشی

شده تا زمانی که فروشنده  کشفبا توجه به فاصله زمانی اجتناب ناپذیر بین هنگامی که یک آسیب پذیری سال گذشته بوده اند. 2

قبل از پرداخت به مشتریان خود،آن را ارائه و افشا نماید و به این دادو ستد است که یک مدل بازار قانونی ، درفع نمایمی تواند آن را 

به دروغ به  می توان اگر هرگونه نقص پس از آن باشدعیب این فرآیند آنست که ترتیب محافظت پیش از ترمیم را پیاده سازی نماید.

 برای رفع نکردن زودتر و موثر تر آن بوده است. فروشندگان گفت 

حال از  جمله بازیگران بزرگ مانند گوگل و مایکروسافت بهترین عمل را به نمایش گذاشتند که با افشای آسیب  فروشندگان، با این

سوءاستفاده و رفع نمایند پذیری نرم افزار مستقیماً به آنها، به طوری که آنها می توانند با همان سرعتی که ممکن است آن را 

به ارائه برنامه های بخششی برای کسف اشکاالت غیرحرفه ای  برخی از فروشندگاناز آن را در بازار دلسرد و مایوس نمایند. کنندگان

شناخته شده اند در حالی که برای اشکاالت حرفه ای مناسب نیستند.برخی از اجباری شدن افشای آسیب پذیری پشتیبانی می 

ممکن است قابل اعمال بوده و از EXCELو WORDدر محصوالت نرم افزاری سنتی مانند  در حالی که تاخیر افشای اشکاالت کنند.

فروپاشی اعتماد به یک محصول جلوگیری نماید اما در رابطه با خدمات وب افشای فوری به ارائه دهنده خدمات پس از آسیب 

ه کاربران متعدد می گردد.در یک طرح توزیع پذیری می تواند حیاتی بوده و ترمیم صورت پذیرد و سکوت منجر به سرایت آسیب ب

به طور داوطلبانه با کار گروهی به جستجو و آشکار کردن مواردی که ممکن است در مدل  غیرتجاری که در آن همه کاربران اینترنت

ای آلوده از وب سایت ه StopBadWare در حال حاضر در لیست مدلیآینده سوءاستفاده شود پرداختند.اساس اولیه برای چنین 

 که به عنوان هشدار در برابر لیستی از نتایج گوگل ظاهر شده است وجود دارد.

 

 مدیریت قانونی بازار

 

 منتشر نمود. شخصی علوم و کمیته فناوری را بر روی امنیت اینترنت  مجلس اعیان نتایج تحقیقات یک ساله 4001در آگوست سال 

چگونه می توان با این تهدیدات بهترین مقابله را  نگران بود؛افراد و کاربران  تهدید امنیتی تحقیقات آنها مربوط به میزان و معیار 

کرد؛ چه نوع از اقدامات دولت و مقررات در این زمینه مناسب ترین خواهد بود؛و چگونه دولت به خوبی به جرایم اینترنتی پاسخ می 

ازجمله دانشگاهیان، وکال و دانشمندان  .ندپرس و جو و تحقیق داد مدرکی برایدهد.به طیف گسترده ای از افراد و سازمانها 

کامپیوتر، بدنه تجارت مانند جامعه کامپیوتری بریتانیا،انجمن خدمات پرداخت و نقل و انتقال بانکی،سرویس دهنده اینترنتف سازمان 

 های اجرای قانون و سازمان های خیریه کودکان.

یه و پیشنهادهایی را برای پیشبرد و بهبود بخشیدن توانمندی و بازدهی بهتر و عملکرد سیستم توص این کمیته در تعدادی از مناطق

ISP  زمینه های فنی است و داشتن فرصت ها و زمان مناسب یا  بندرتو کاربران ارائه داد ، آنها دریافتند که هدف و منظور کاربرها
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 ISP،  نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی. آنالین خود تحت فشار قرار دادندلذا دولت را برای مسئولیت و تامین امنیت فعالیت های 

آنها برخی خطرات امنیتی هستند. برخورد با  برای مدیریت وشرایط بهتری  به طور خاص درکامپیوتری نرم افزار  ها و فروشندگان

همچنین شناسایی موارد غیرقانونی و نادرست و و  هستندکاربران  جبران و تقویت نقاط ضعف و کاستی هبهترین روش برای تشویق ب

 افزار کامپیوتر صدمه وارد کند و سیستم ایمنی آن را تحت تأثیر ویروس یا عامل مخرب قرار دهد. نرمجعلی که ممکن است به 

توسط کارمندان  از خدمات ارائه شدهارزان تر  بسیارکه به مشتریان خود تشویق شده اند )آنالین  خدماتبه انجام همچنین بانکها 

روی آن دسته از مشتریانی که تراکنش کالهبردارانه خطر مواجه شدن با  که ازدر حالی که به طور همزمان تالش کرده اند   است(

با توجه به مسابقه تسلیحاتی دائمی میان ویروس نویسان و شرکت های سازنده نرم افزار های ضد در باال ذکر شد اجتناب شود. 

ویروس و نبوغ کسانی که از رایانه های شخصی آلوده و سایت های سرقت اینترنتی رمز عبور را برداشت می نمایند، به طور متوسط 

 برای کاربرارزیابی ریسک و صحت یک معامله دشوار خواهد بود.

به دلیل محافظت از کاربرانشان به صورت  بانکی داخلی عملکرد  استقرار یک نوع کد تایید اعتبار سخت افزاریتوسعه و  دربانکها  

بانکها  می شده است.چرا که هزینه های شکستشان در انجام این کار تا حدودی متوجه مشتریانشان تدریجی و آرام حرکت کرده اند 

شان در حفظ مشخصات و تجزیه و تحلیل معامالت برای رویدادهای مشکوک در موقعیت بهتری همچنین نسبت به مشتریان

بنابراین توصه می گردد که مقامات بلند پایه بانک تشویق گردند تا مسئولیت بیشتری برای تامین امنیت مشتریان خود .هستند

آنها همچنین پیشنهاد  کالهبرداری)تقلب( الکترونیکی است.داشته باشند که آن به وسیله محافظت از آنهادر برابر خسارات ناشی از 

مشتریان ارائه دهند و  و مشاورات الزم را  اطالعات رخ می دهد  یهنگامی که نقض امنیتکردند که بانکها و مؤسسات تجاری باید 

  .گام های عملی برای کاهش خطرات ناشی از آن بردارند

 حمالت و خطراتانواع خاصی از در مقابل به محافظت موقعیت و شرایط بهتری را برای مشتریان خود  ISPمشابه دریافت که  کمیته

حمالت  دریافت گزارش از هرزنامه ها،ویروس ها،کرم یا و خروجیترافیک  نظارت برقادر به  را بویژه آنها .احتمالی بوجود می آورد

شبکه های رایانه ای قادر به محدود کردن  ISP. تشخیص داده شده استعدم پذیرش سرویس  می کند هنگامی که چنین ترافیکی 

آلوده هستند که به آنها اجازه دسترسی به سایت هایی را می دهد که آخرین اصالحیه های نرم افزاری و آنتی ویروس را دانلود کنند 

را  هاISPاست که  "مجرای صرف"ت الکترونیکتجار 84دستورالعمل ماده در  و بدین طریق معایب را حذف نمایند. مقامات بلندپایه

یک رای مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه ب شناسایی کرده و ترافیک را از جهت اسیب های وارده به اشخاص ثالث اطالع رسانی می کند

 د.محدود باشدوره زمانی 

یبه امنیت محصوالت خود و تغییرات سریع و تاریخ از نظر متذکر می شود که شرکتهای تولید کننده نرم افزاری  کمیته باالخره این

ست که میتوانند شانه از مسئولیت خالی کرده و این امر تا حدی به دلیل توانایی آنهاحدودی داشته اند. یک جانبه مورد نیاز توجه م

می در بسیاری از بازار های دیگر مسئولیت کهموافقت نامه های صدور مجوز  کردنبا استفاده از محدودبر دوش مشتریان بگذارند 

ان به ظاهر و ویژگی های زرق و برق دار جدید بیش از ) و تا حدودی نیز به دلیل این است که مصرف کنندگتواند باطل گردد 

کمیته توصیه می کند که در کوتاه مدت از غفلتی که فروشندگان بر  اینبنابر .امنیت و ثبات در نرم افزار اولویت می دهند(

ئولیتشان داشته اند چشم پوشی کرد.و در بلند مدت بایستی چارچوبی برای مسئولیت فروشنده و توسعه حمایت از مصرف کننده مس

باید  هنگامی که برای اولین بار اقدام به راه اندازی نرم افزار جدید می کنند انکاربر که پیشنهاد کرد کمیته مخصوصاً  ایجاد گردد.

دانلود  بطور خودکاردستگاه ها  بخشی از رفع اشکال بایستی در همان ابتدای آنالین شدن کهافت نمایند، مشاوره امنیتی بهتری دری

و تنضیمات امنیتی پیش فرض در باالی کادر قرار گیرد که به بهترین شکل هم به کاربران در تشخیص خطرات ممکن کمک  شده

 کرده و هم در کاهش مبادالت این تنظیمات.

واکنش های اولیه دولت به  درا زمینه جدیدی برای بحث در مورد امنیت اینترنتی در انگلستان آغاز شد در حالی که با این توصیه ه

همچنین به ایجاد بحث و فعالیت بیشتر در این باره از سوی مسئولین رده باالی کمیته علم و این گزارشها  طور کامل رد شده بودند،
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فناوری منجر شده است. در یک بررسی از امنیت سایبری که اخیرا توسط ایاالت متحده انجام شده است توصیه بیشتری در مورد 

در حالی که امنیت سایبری یک  شده است. تبعیت از مکانیزم توجه به پرداخت غرامت، مشوق های مالیاتی،الزامات قانونی جدید و 

که بر گرفته از قانون و تجارت و تکنولوژی به نظر می رسد برخی بر سر یک استراتژی جامع برای مبارزه  .مشکل بزرگ جهانی است

                     .                    در نهایت صرفا هشدار داده اند)قانون( و عنوان و نامگذاری که  codeیا 


