
  ديدگاه امنيت تجارت الكترونيك در اقتصاد ديجيتالي

  :چكيده 

به  ۲۰۰۰ميليارد دالر در سال  ۷/۶رامليتي، بازار جهاني در عرضة خدمات امنيت اطالعات از بر طبق گزارش موسسه اطالعات ف
تبديل اهداف شغلي استراتژيك به يك  تافزايش يافت اين تمايل و يا تمركز بر امنيت اطالعات، اهمي ۲۰۰۷ميزان سه برابر در سال 

امنيت تجارت . سيستم اطالعاتي ادغام كنندة الگوهاي داده پردازي، جريان كار و الگوهاي مالي و شبيه سازي را آشكار مي سازد
سوق مديران در راستاي سازماندهي فعاليت ها و . لكترونيك در يك پروسه، صرفاً به عنوان يك نتيجه نهايي محسوب نمي شودا

دادن شركت به سمت بهبود مستمر و نوآوري، نياز به شناخت فناوري هاي پيشرفته اي دارند كه عمدتاً ايجاد كننده سيستم هاي 
اين مقاله، سواالت حائز اهميتي را در ارزيابي وضعيت فعلي و شيوه هاي عملياتي ارائه مي دهد؛ . اطالعاتي منطبق و سنجش پذيراند

  .و راهكارهاي جايگيزيني را براي سازمان هاي فعال در عرصه اقتصاد ديجيتالي ، فراهم مي سازد در عين حال، توصيه ها

  :لغات كليدي 

  تجارت الكترونيك، اقتصاد ديجيتالي، امنيت، الگوها، سيستم هاي اطالعاتي

 مقدمه -۱

مجموعه اي از             زماني، به  با توجه به مديريت موفق بهترين روش هاي تجارت الكترونيك در صنايع، بويژه در اين برهه
اين الگو تضمين . اصول بنيادي مورد نياز در اجراي استراتژي امنيت تجارت الكترونيك در يك محيط رقابتي پويا، اشاره مي نماييم

امنيت تجارت ؛ تفسير دقيق استراتژي ]۹. [كنندة اقدامات امنيتي تجارت الكترونيك يك سازمان و هم ترازي اهداف شغلي آن است
از اين رو ارزيابي نيازها و نتايج حاصله از امنيت تجارت . سازمان ها ميسر مي سازد  الكترونيك امكان ارزيابي نتايج اجرايي را براي 

  .الكترونيك، موضوعي حائز اهميت است

 موضوعات فعلي -۲

اين رويداد تنها معضل . ترافيك در شبكه استتحقيق قبلي اثبات كننده ميزان توانايي فرد در جذب اطالعات بويژه طي وجود 
از قابليت هاي منحصر به فردي برخوردارند و به راحتي  PKIسيستم هاي ) PKI(رويت شده در سيستم هاي زيربنايي محوري نيست

  .قادر به رمز گشايي پيام ها در شبكه اند

قطعه سوم گم شده ، احتماالً همان كليد رمزبندي . گيرد از اين رو در رمزگشايي طيف گسترده اي از پيام ها، مورد اجرا قرار مي
در صورت وجود دو عضو در يك معادله مي . ، اين مولفه در رياضيات به شكل كامالً متمايزي ظاهر مي شود؛ با اين همه ]۸[است

كم، پيامدهاي غير منتظره اي ل پرداخت در اين نمونه، ابزارهاي محاسباتي متراتوان بر پايه روش هاي استاندارد، به حل بخش محمو
وجود يك كنتور يادستگاه . را نمايان مي سازند كارشناسان در تبييت اين مسائل از شاخص هاي استانداردي استفاده مي كنند

ابزاري موثر در حمايت از اطالعات است؛ به همين  دليل ، دولت ها به طور دقيق به كنترل  PKIشمارش گر داخلي در يك سيستم 
كنترل (با اين همه، به دليل باال بودن هزينه در مديريت و اجراي يك سيستم كليدي ]. ۷[ظت از ابزارهاي ياد شده مي پردازند و حفا

اكثر افراد و واحدهاي تجاري استفاده از  )...تضمين توزيع مولفه ها، تخريب كليد ، ذخيره سازي و  كليد، ايجاد عمليات
  .ه پرهزينه مي دانندساختارهاي زير بنايي را بي انداز


