
 

 

 

 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک

 †مجید وکیلی * یکاش یقیانصد یددکتر سع
  ‡ راد یبهار یالدم

  52/۰۸/۹۳۱۴ :خیتار

 §چکیده
 بانکینترنتاکاربران  یتاحراز هو مسئلهحوزه،  ینفراوان در ا هاییتوب و وجود حساس یقاز طر یکبا گسترش ارائه خدمات بان

بلکه  گیردیصورت م بانکینترنتا یدر هنگام ورود به فضا یتاحراز هو تنهانه بانکینترنتاقرار داشته است. در  یژهو موردتوجههمواره 
گونه که واضح وجود دارد. همان یبه نحو یزن شودیم یجر به برداشت از حساب مشترکه من یبانک یهاتراکنش خیدر زمان انجام بر

با  هابانکاز  یبرخ ینو کلمه عبور است. همچن ینام کاربر یران،در ا بانکینترنتادر  مورداستفاده یتروش احراز هو یرتریناست، فراگ
 یدر برخ ین،اند. عالوه بر اکرده یجادا بارمصرفیکاستفاده از رمز را با  یباالتر یتامن طحخود، س یانارائه دستگاه توکن به مشتر

وجود  یرغماست. عل شدهفراهم یتاز امن ی، سطح مشابهبارمصرفیکرمز  یامکبا ارسال پ کلمه عبورو  ینام کاربر یقبا تلف هابانک
گسترده آن  ارائهاز  معموالً یست،ن صرفهبهمقرون مصرفباریکرمز  یامکپ میارسال دائ کهییازآنجاروش،  ینتر بودن ادر امن نظراتفاق

 یدجد یقیروش تلف یک ی،به روش کنون یضمن یتاحراز هو یهال یکمقاله با افزودن  ین. در اشودیم یبانک خوددار یانبه تمام مشتر
 ی،ضمن یتاحراز هو یهتفاده از الو کلمه عبور آغاز شده و با اس یبا نام کاربر یتاحراز هو یندروش، فرآ ینارائه شده است. در ا

 یهادادهآن با  یسه. سپس با مقاشودیو ثبت م ییهمواره شناسا بانکینترنتاکاربر  یلدستگاه موبا یاو  یانهاز را اییژهومشخصات 
و با ارسال  فعال شده یبعد یه، در صورت عدم وجود تشابه الزم، الازآنپس. شودیمتشابه آن محاسبه  یزاندر گذشته، م شدهثبت

رمز  یهال یتبا کنترل فعال ،یجهدرنتادامه کار از آن استفاده کند.  یکه برا کندیمبه کاربر، او را ملزم  بارمصرفیکرمز  یامکپ
-چشم یشافزا بانکینترنتا یتسطح امن سویکمشاهده شده است، از  یضمن یتاحراز هو یهکه در ال یبا موارد مشکوک بارمصرفیک

آن، تعداد  یکاربرپسند یشضمن افزا یگر،د یو از سو کندیممقاوم  یزیکیف یدو د یشینگدر برابر حمالت ف آن راو داشته  گیری
 .کندیم یرپذها امکانهمه بانک یبرا یباًتقر آن راداشته و استفاده از  یتوجهقابلکاهش  یامک،ارسال پ یازموردن

 بارمصرفیکرمز  ،بردیابی در و بانک،ینترنتمنیت ا: های کلیدیواژه
JEL: L86 – Information and Internet Services; Computer Softwareبندی طبقه
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 مقدمه ۱ 5

 یسادگبهتر و خدمات مختلف به کاربران اینترنت را سریع ارائههای تحت وب در شبکه جهانی اینترنت، توسعه روزافزون برنامه
این خدمات از  ارائهرود. امروزه می بشمارترین انواع این خدمات مهم ازجملهی که خدمات بانک پذیر کرده استو سهولت امکان

نیازهای اساسی  از طریق اینترنت از بانکیپرداخت و انواع عملیات انجام امکان ها تنها یک مزیت نیست، بلکه سوی بانک
، بانکیینب، انتقال وجه حسابماندهافت حساب، دریدریافت صورتخدماتی نظیر . رودمی بشمارها مشتریان بانکبسیاری از 

بدیهی  .گرددمی ارائهها به مشتریان بانک بانکاینترنتبستر و بسیاری از خدمات مشابه، روزانه با استفاده از  انتقال کارتی
نیت و رود، این خدمات در سطح مطلوبی از ام، انتظار میمشتریان های مالیاست که به دلیل اهمیت بسیار زیاد تراکنش

 کارایی قرار داشته باشد.
است.  یافتهگسترش  یزها نآن ی، تمرکز خرابکارها بر روبه آن برای همه یدسترسامکان و بانک اینترنتکاربرد با گسترش 

های مالی سو و نیز جذابیتاز یک هاآناز  هرکدامهای مختلف پذیریو آسیبخدمات  ینا ارائهدر متعدد  هاییوجود فناور
این در برابر  یدفاع تمهیدات ترینایپایهاز  یکیشده است.  هاهحملو شدت  داتعدش یباعث افزادر آن از سوی دیگر  موجود

احراز برای  روش تریندر حال حاضر گستردهکه روشن است،  گونههمان. استمناسب  یتروش احراز هو یکوجود  ،یداتتهد
ساده  یتاحراز هو روش ینتحت وب از ا یهااز برنامه یاری. بساست عبورکلمه و  ینام کاربربر  یمبتن ،در بستر وب یتهو

این انتظار وجود ، است یحساس یهاداده یحاوکه  بانکینترنتا ازجمله یاتیحویژه و خدمات  ی[ اما برا1] کنندیم فادهاست
 .مورد استفاده قرار بگیردمناسب و مستحکم  یتاحراز هویک روش که دارد 

 احراز هویت هایروش ۱.۱
فرد را  یک یواقع یتکه بتواند هو یوکارز. هر سا[5] شودینهاد گفته م یاداده  یژگی،و یک وسقمصحت یینبه تع یتاحراز هو
-یچیدهاز پ یکیباور عموم  برخالف یتاحراز هو یمسئلهاست.  یتروش جهت احراز هو یکرد کند  یا یدتائ ی،ابهام یچبدون ه

، یتعدم تطابق هدفش با هدف احراز هو و یتیامن مسائلکاربر به  توجهییب. [۳] رودیبه شمار مشبکه  یتمباحث امن ترین
کاربر  یک یتهو یکند که کاربر جار یناست که تضم ینا یتاحراز هو یهاروش ی. هدف از طراحکندیمتر را پیچیده مسئله

را که انتظار  یکار واندداشته باشد و بت یدسترس یتساوباست که به  ینهدف کاربر ا کهیدرحالرا جعل نکرده باشد،  یگرید
را  یشتریب یتر باشد، کاربر مجبور است تا سختمستحکم یتهر چه روش احراز هو متأسفانه. [5]انجام دهد  یدرستبهدارد 

اگر روش احراز  بنابراینصرف کند تا بتواند به هدفش برسد.  یتاحراز هو یاترا در هنگام عمل یشتریو زمان ب یدتحمل نما
های احراز هویت بنابراین در روش. بر خواهد رفتمیان راه یک به دنبالکاربر  احتماالًبر باشد کاربر سخت و زمان یبرا یتهو

 کند.تر میی مستقیمی بین امنیت و کارایی وجود خواهد داشت که کار طراحی را سختهمواره رابطه
و  یمیلمفهوم خاص مانند آدرس ا یدارا یرشته یک یاو  یزیکیف ینشانه یکفاده از کاربران با است اییانهرا یهادر شبکه

 داند،یکه کاربر م یزیکاربران در کل از سه روش؛ چ یتاحراز هو ی. براکنندیم یحساب خود را به سامانه معرفشماره یا
از  یکیحداقل در  شودیکه مطرح م یتیاز هو. هر روش احر[5] شودیهست، استفاده م برکه کار یزیکه کاربر دارد و چ یزیچ
 .گیردیها قرار مدسته ینا

 داندیکه کاربر م یزیچ ۱.۱.۱
 یبرا یدروش هر کاربر با ین. در ااست یعبور متن روش کلمه ،یوتریکامپ یهادر سامانه یتاحراز هو یروش برا پرکاربردترین

با تابع  معموالًرشته  ین. ااست کاراکترشامل  یف و رقم و گاهشامل حر معموالًکه  یدرا وارد نمارشته  یکخود  یتاحراز هو
 ،یقو در صورت تطب شودیم یسهکننده قرار دارد مقایقدر سمت تصدکه  درهم شدهرشته با شده و  ۹سازیای درهمویژه

 وجودینباا. [5]این روش است.  گیر شدنآشنایی کاربران از دالیل همهو  سازییاده. سهولت در پگرددیم ییداصالت کاربر تأ
 [.2، ۴] است یفراوان یرامنیتیغو  یتیمشکالت امن یروش دارا ینا
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Error! Reference source not 

found. [. ۴] استکلمه عبور توسط کاربر  یادآوریعدم  ی،بر کلمه عبور متن یمبتن یتدر روش احراز هو یاز مشکالت اساس یکی
را انتخاب کنند.  عبور سادهکلمه  یکدارند تا  یلتما شده است اول آنکه کاربران یزن یگردو مشکل د یجادمشکل باعث ا ینا
که کاربرها  شودیکلمه عبور باعث م یادآوریمشکل  ین. همچنیابد یشحدس آن افزا یتا شانس نفوذگر برا شودیباعث م ینا

 ارد. را به دنبال د یمخاطرات یزکار ن ین[ که ا7، 6مختلف استفاده کنند ] خدمات یبرا یکسانعبور  هلماز ک
شناسان اند. روانداده یشنهادرا پ یکلمه عبور متن یجابه یرتصو یکاز محققان استفاده از  یمشکالت بعض ینحل ا برای

کلمه بر  یمبتن یهاروش یطورکلبه[. ۱، ۸] آوردیم یادکلمه به  یک یاجمله  یکتر از را راحت یراند که انسان تصاونشان داده
 یمجموعه یرتصاو ینکه ا یدرا از قبل انتخاب نما یراز تصاو یامجموعه یک یدکه کاربر با باشندیس ماسا ینبر ا یکیگراف عبور

 یصرا تشخ هاآن یتداشته باشد تا در زمان احراز هو یادرا به  یرتصاو ینا ید[. کاربر با۱] دهندیم یلکلمه عبور کاربر را تشک
اساس که  ینبر ا ،است یادآوریبر  یروش مبتن یک[ که ۹۹. مثالً در روش ]یندنما یید، اصالت او را تأکنندهیقتصددهد تا 
مربوط به صورت را  یراز تصاو یاکه مجموعه شودیتر است از کاربر درخواست مکاربر آسان یصورت انسان برا یرتصو یادآوری

راهکار  یکروش در قالب  ین. اشده است یمعرف یص،بر تشخ یروش مبتن یک[ ۹۰] در. یدانتخاب نما بورکلمه ع عنوانبه
ه ارائه شد یربر تصو یمبتن یتروش احراز هو یک[ ۹۳] درشده است.  سازییادهپ Windows XP عاملیستمورود به س یبرا

 است یرمجموعه از تصاو یکتر از آسان یارمکان در نقشه بس یک یادآوری گویدمیروش  ین. ااستبر نقشه  یکه مبتن است
[۹۴.] 

 استکردن توسط موشواره  یکبه کل یوابستگ یکیبر کلمه عبور گراف یمبتن یتاحراز هو یهاروش یشکالت اساساز م یکی
. یکی دیگر از [۹5مشاهده کند ] واردکردنرا در هنگام  کلمه عبور تواندیکه در کنار کاربر قرار گرفته است م یشخص یراز

 ترکوچکعبور  کلمه یفضا یعبور متنکلمه  یهادر مقابل روش ییکعبور گرافبر کلمه  یمبتن یهاروش یاساس یهاچالش
کلمه  یفضا ،البته با کاربرد نقشه [.۹۰باشند ] پذیرتریبآس وخطاآزمونها در مقابل حمالت روش ینا شودیکه باعث م است

است و  ییکارا یبرا یچالش یتامن یشافزا یناما ا شود،می یتامن یشموجب افزا یاگونهبه یتدرنهاو  یابدیم یشافزا یزعبور ن
 . شودصرف نمایی و جستجو برای بزرگ یشتریت زمان بیو احراز هو کلمه عبورهنگام انتخاب  شود درمیباعث 

 که کاربر دارد یزیچ ۱.۱.2
 استفادهمورد یادومرحله یتوب وجود دارد مثالً در روش احراز هو یدر حوزه یمتنوع یدو عامله یتهو احراز یهاروش

 یبعد از بررس یتهو احراز یاتهر بار عمل یسپس برا گیردیقرار م ییدتلفن همراه کاربر مورد تأ یابتدا شماره [۹2]گوگل 
کاربر  یبرا یتماس صوت یا یامکتلفن همراه با استفاده از پ یقکد از طر یک( ۹ شکلاز  ۹)مرحله  یعبور متن صحت کلمه

(. ۹ از شکل 5)مرحله  یدارسال نما کنندهیقتصد یکد را برا ینا ،یتاحراز هو یبعد یمرحله در ید. کاربر باشودیارسال م
دستگاه احراز  یناز هم یبعد یتا در ورودها ایددرخواست نم تواندیو سهولت در ورود کاربر م یکاربرپسند یشافزا یبرا
شده  آن یریگدارد باعث عدم همهها کنندهی تصدیقبرا [۹2]که روش  ایینههز حالینباا. یردصورت نگ یادومرحله یتهو

 است.

 
 [۹2]گوگل  یامرحلهدر روش  رمز دو یتاحراز هو یندفرآ. ۹ شکل

 
 یکبر  یدو عامله مبتن یتروش احراز هو یکمطرح شده است که  [۹6]در  BeamAuthحوزه روش  ینهم در

bookmark  .ینا یاندر پا کندیخود انتخاب م یبرا یعبور متنکلمه  یک بررهر کا نامثبتدر زمان  تریقدق طوربهاست 
-ذخیره می bookmarkشود. این کلید در یداده م یصنشانه به کاربر تخص یا یدکل یک کنندهیقتصداز طرف  یزمرحله ن



 
 
۴ 
 
کد شده و ورود  یوارد صفحه bookmark یدکمه یبر رو یکبه ورود داشته باشد با کل یازهر زمان که کاربر ن. ۹گردد ۴

JavaScript با  کنندهیقتصد. کندیارسال م کنندهیقتصد یو برا کندیم یبعبور کاربر ترک مربوط به کاربر را با کلمه یدکل
 .کندیکاربر را احراز م یتهو یافتیاطالعات در یبررس

 یه در برابر حمالت مهندسدو عامل یتاحراز هو یشینپ یهاروش برخالفاست که اوالً  ینروش ا یندر ا یاساس یژگیدو و
 .کندینم یردارد و کاربر را درگ سازییادهبه پ یازن کنندهتصدیقتنها در سمت  یاًمستحکم است و ثان یزیکیف یدو د یاجتماع

مختلف  یوترهایمرورگرها و کامپاز سوی دیگر  .نیست اندیکه مخل محرمانگ هایییژگیو یدارا bookmark ی،کوک برخالف
جا همهرا در  یدکل درواقعو  bookmark کنند،یم یسازرا همگام bookmarkکه  هایییبا استفاده از فناور وانندتیکاربر م

 یستمعقوالنه ن یراروش به وجود آورده است، ز ینا یبرا یاساس یتمحدود یک bookmarkاتکا به  البته .یرندبگ یاراختدر 
اساس  ینداشت. بر ارا در دسترس نگه  هاآنکرد و  یجادا bookmark یکمختلف  هاییتورود از سا یهر صفحه یکه به ازا

 .[۹6]دارند استفاده شود  ییباال یتکه اهم یورود به خدمات یروش تنها برا ینشده است که از ا یشنهادپ
 که کاربر هست یزیچ ۱.۱.3

. استکه کاربر هست،  یزیمفهوم چ یانگرمان یخوببهکه  است 5سنجییستزشناسایی  یهها بر پاسوم اکثر روش یدر دسته
 معموالً . ستهاآن یرفتار یاو  اندامی یهایژگیافراد با استفاده از و یتهو یصتشخدرواقع  سنجیزیست یصتشخ یهاروش

 یزیولوژیساختار ف یااز رفتار  هایییژگیدر استخراج و یالگو سع یصتشخ یهایتمبه کمک الگور سنجیزیست یسامانه یک
عمل  اندامی عالئمکه بر اساس  ییهاسامانه بینیندرا. [۹۸] کندیم یرهذخ داده یگاهپارا در  هایژگیو ینو سپس ا کندید مفر
انسان باشد  اثرانگشت یصتشخ سنجیزیستروش  ینترمتداول شایدهستند.  یرفتار یهاتر از سامانهمطمئن یاربس کنندیم

دست و  یشکل هندس گوش، ،یدکلصفحهنوشتن با  یطرز حرکت، چگونگ یه،عنب یصتشخمانند  یگرید یهاروش یرازآنغاما 
، DNAپوست، صدا، دست خط و امضا،  یسیالکترومغناط یفچهره، ناخن، ط یصتشخ ،هالبها، و رگ یدانگشت، ور

 . [۹۸]اند مطرح شده یزنقاط بدن ن یدما یشگرنما
[ در ۹7] یدکلصفحهو  یلمس یس رفتار کاربر در هنگام کار با موشواره، صفحهبر اسا یتهو احراز هاییدها بینیندرا اما

ها حرکات موشواره اساس احراز روش ین. در ا[۹۱]داشته است  یادیز یشگذشته افزا یدر دهه سنجیزیست یهاحوزه رفتار
 ینبر ا یراً. اخدهدیانجام م یافزار جانبسخت یناست که کاربر در زمان کار با ا یحرکات ه. منظور از حرکات موشواراست یتهو

. در مطالعات [5۰]شناخته شده است  سنجیزیسترفتار  یک عنوانبه استافراد مختلف متفاوت  ینرفتار ب یناساس که ا
اساس  ینو بر ا استکاربران مختلف متفاوت  یندر ب هاید[ نشان داده شده است که آهنگ فشردن کل۹7، ۹۱، 5۹گذشته ]

بر اساس رفتار کاربر در زمان  یتاحراز هو یبر رو یفراوان یهاگذشته مطالعه یدهه درنمود.  یبندکاربران را دسته نتوایم
 ین[ از ا5۳، 55. در ]باشندیبر رفتار بر اساس موشواره نوپا م یمبتن یهاصورت گرفته است اما روش یدکلصفحهفشار دادن 

 یگرد یهابا روش یسهمقاقابل یاآن کمتر و  ایآن نشان داده که خط یجت و نتااستفاده شده اس یتهو احراز یروش برا
 . استچهره  یصتشخ یاصدا و  یصمانند تشخ سنجیزیست
 شوندیگم نمدزدیده یا  اینکه هرگزو اشاره کرد بودن  ینشدنفراموشتوان به می سنجیزیست یتمهم احراز هو یایمزا از

بر  یمبتن سنجیزیست یهاروشجانبی دارند اما  افزارسختنیاز به  اثرانگشتتر مانند غبال سنجیزیستهای روش[. ۹7]
شود جانبی دیگری نیاز ندارند و این باعث می افزارسختاز بلوغ کافی برخوردار نیستند ولی به  مپیوترانسان و کا ینتعامل ب

 . [۹۱] کنند یجادمت اکاربر مزاح یتر براکم یمعمول سنجیزیست یهانسبت به روشها آن

 احراز هویت ضمنی ۱.2
کاربر و  یبا آگاه یتاحراز هو یند. انجام فرآهستندمشترک  یژگیو یک یدارا یهمگ یشینپ یبحث شده یهاروش

های رایانه یا هایی است که از ویژگیهویت ضمنی، شناسایی کاربر با استفاده از داده زاردر اح. گیردیصورت م یحصر صورتبه
از  معموالًها برای دسترسی به سامانهاربران ک شود.می تشخیص دادهزمینه پسدر نامحسوس و  صورتبهاو و  تلفن همراه

                                                                                                                                                                                   
 خواهد بود http://example.com/login#tokenمثال به صورت  یبرا bookmarkاین  ۹
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 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک
Error! Reference source not 

found. افزاری افزاری و سختکنند که دارای مشخصات نرممیاستفاده  محل کار یاو های مشخصی مثل رایانه شخصی در منزل محل
را بدون تعامل با  ویهویت کاربر را ردیابی کرده و ها ند با استفاده از این دادهتوامی کنندهیقتصدپایداری هستند.  نسبتاً

-این موضوع درباره تلفنها واکنش مناسب نشان دهد. دادهاین در مشکوک و در صورت بروز تغییرات  کندخودش شناسایی 

و یا برقراری های تردد به محل کار مانند الگو کاربر یهاها و عادتبر اساس رفتار مثالً ، یعنیهای همراه نیز صادق خواهد بود
شناسایی  یبرا یضمن یتروش احراز هوتوان از میاساس  ینبر هم. ضمنی شناسایی کرد صورتبهرا وی توان تماس، می

 .استفاده کردهمراه های رایانه و تلفن همراههای شخصی، اعم از رایانهو وب  انواع کاربران اینترنت
 عنوانبهاز آن  توانیاول م شیوه[. در 5۴استفاده کرد ] ضمنی به سه شیوه متفاوت یتاز احراز هو وانتیم یطورکلبه

 منضافزایش ضریب اطمینان استفاده کرد. روشی که  منظوربهو  کلمه عبورمانند  یعموم یتاحراز هو یهاروشدر عامل دوم 
ورودی  یازموردنهای دادهدیگر توان و بدون درگیری کاربر می یادگسبه زیرا است یمعقول یینههزدارای  یکاربرپسند افزایش

ورود کاربر مورد  هر باربا  زمانهم آن راو تغییرات دریافت کرده  کنندهیقتصدرا در افزاری افزاری و نرمشامل مشخصات سخت
احراز هویت  توانیدوم مشیوه در  گرفت.را برای ورود در پیش ترییرانهگسختسطح  ،نیاز در صورت . سپسبررسی قرار داد

ها حالت برای ورود آن ترینیدئالاکه  نیاز شوندکرد تا کاربران از ورود کلمه عبور بیعبور  کلمه یگزینجا یطورکلبه ضمنی را
تا  کند ائهارای است که سطح اطمینان قابل قبولی را برای تشخیص سازی ویژهاین شیوه نیازمند پیاده قطعاًخواهد بود. البته 

جهت تشخیص  یمال یهاتراکنش یبرا عامل مکمل یک عنوانبه توان از این روشیسوم م شیوهدر  .امنیت کاهش نیابد
در صورت توان این روش می یریکارگبههای خرید اینترنتی با های خرید در درگاهدر تراکنش مثالعنوانبه .استفاده کردتقلب 

یک  عنوانبه آن راو یا  کردیا از انجام تراکنش جلوگیری صحت اطالعات ورودی کارت، وجود عدم شناسایی ضمنی کاربر و با
 تراکنش مشکوک مورد بررسی بیشتر قرار داد.

 ردیابی در وب ۱.3
، است استخراجقابلمرورگر از  هاآنهای درخواستهایی که از توان کاربران صفحات وب را با استفاده از دادهمی در حال حاضر

. شوندیم یمو فعال تقس یرفعالغ یبه دو دسته یابیرد یهاروش یطورکلبهشود. ردیابی گفته می کارشناسایی کرد که به این 
کرده از کاربر کسب  یاطالعات JavaScriptدستورات  یکد در سمت کاربر، مانند اجرا یک یها که با اجرابه آن دسته از روش

 کاربر یهادرخواست یکه تنها با بررس ییها. در مقابل روششودیفعال گفته م یهاروش ،کنندو یک اثرانگشت استخراج می
در نخستین روزهای  .شودیگفته م یرفعالغ یهاروش ،دهندیم یصکاربر را تشخ یتهو ،در آن وجود داردکه  ییهاو نشانه

-و با گسترش استفاده از آدرس ازآنپسودند اما ب ییشناساقابل IPهای تولد وب، کاربران صفحات وب، با استفاده از آدرس

در  مورداستفاده یهایاز فناوردیگر  یکی. ندکافی نیست هاآنبرای شناسایی  ییتنهابهها این آدرسامروزه دیگر پویا  IPهای 
وب  یدهنده به خدمت یاز کوک[. استفاده 52شد ] یمعرف ۹۱۱۴که ابتدا در سال  هستند هایکاربرها کوک یابیرد یوب برا
 ررسیبا ب یزتحت وب ن یکند. برنامه یرهشده است ذخ یتساوب یککه وارد  یداده را در دستگاه کاربر یکتا  دهدیاجازه م

باشد که همواره  یاگونهبههای سمت کاربر باید معیارهای انتخاب ویژگی یطورکلبه. کندیم یابیکاربر را رد یکوک
 بهو عدم نیاز  مشخصه یداریپا یابی آن وجود داشته باشد. همچنینو ارز سازییادهپ یبرا یفزمان کابوده و  استخراجقابل

 از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده یکسب اجازه از کاربر برا
از این  هرکدام مورداستفادهعوامل  ۹ در جدولقرار گرفته است.  یموردبررس ردیابی تجاری یسامانه چهار[ ساختار 56] در
 استمختلف  یها داشتن رفتار متفاوت در برابر مرورگرهاسامانه یندر ا یاساس یژگیو ها نمایش داده شده است. یکامانهس
 Proxyاستفاده از  یصتشخ، [5۸[ ]57] شدهنصب یهاقلم یص. تشخیانجامدب یشتریب یهابه استخراج داده کهیطوربه

HTTP ،کد  یک یزمان اجرا یریگاندازه یروش برا یکهستند.  مورداستفادههای مهم عامل از دیگر مدلیستمس یصتشخ
JavaScript  [ معرف5۱در ]شده است تا با استفاده از آن خود موتور  یJavaScript یمشخصه معرف یک عنوانبه یزمرورگر ن 

 طوربه دهدی[ نشان م۳۰] یمطالعه یراندارد ز ییدر عمل کارادقیقه اجرا  ۳زمان طوالنی  یلبه دلروش  ینا درواقعشود. 
 یاند که فناورو همکاران نشان داده یموور [۳۹]در  .است یهثان ۳۳وب  یصفحه یککاربر در  یکماندن  یزانم یانگینم

WebGL پردازش متن با عنصر  یو نحوهCanvas در وب استفاده شود.  یابیرد یمشخصه برا یک عنوانبه تواندیم
 یبرا تواندیکوچک باشد م تتفاو ینکه هرچند ا دهندیم یشنما یمتفاوت صورتبهرا  یکرافمتفاوت متن و گ یهامرورگر
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تنها  یفناور یندر حال حاضر ا حالینباا کندیعمل م یاز روش قبل تریعسر یارروش بس یناز هم استفاده شود. ا هاآن یزتما 6

 شده است. سازییادهپ یننو یهادر مرورگر
 

 [62در ] شدهیبررس یابیرد یاهروش یاتجزئ. 1جدول 
 Panopticlick BlueCava Iovation ThreatMetrix اثرانگشتمدل 

 سازییخصوص
 مرورگر

Plugin Enumeration (JS) 
Mime-type Enumeration 

(JS) 

ActiveX + 8 CLSIDs (JS) 

Plugin Enumeration (JS) 
ActiveX + 53 CLSIDs (JS) 

Google Gears 

Detections(JS) 

_____ 

Plugin Enumeration (JS) 

Mime-type Enumeration 

(JS) 
ActiveX + 6 CLSIDs (JS) 

Flash Manufacturer (JS) 

تنظیمات کاربر در 
 سطح مرورگر

Cookie Enabled (HTTP) 

Time Zone (JS) 
Flash Enabled (JS) 

Time Zone (JS) 

Flash Enabled (JS) 

DNT User Choice (JS) 
MSIE Security Policy (JS) 

System/User Languages(s) 

Browser Language (JS, 

HTTP) 

Time zone (JS) 

Flash Enabled (JS) 
Date & Time (JS) 

Proxy Detection (Flash) 

 

Browser Language (Flash) 
Time zone (JS, Flash) 

Flash Enabled (JS) 

Proxy Detection (Flash) 

ی نام و نسخه
 مرورگر

User Agent (JS) 

Accept-Header (HTTP) 
Partial S.Cookie test (JS) 

User Agent (JS) 

Math constants (JS) 
Ajax Implementation (JS) 

User Agent (JS, HTTP) User Agent (JS) 

عامل و سیستم
 هابرنامه

User Agent (HTTP) 

Font Detection (Java, 

Flash) 

User Agent (HTTP) 

Font Detection (Java, 
Flash) 

Windows Registry (SFP) 

User Agent (JS, HTTP) 

Windows Registry (SFP) 

MSIE Product key (SFP) 

User Agent (JS) 

Font Detection (Flash) 
OS + Kernel Version 

(Flash) 

 Screen Resolution (JS) افزار و شبکهسخت

Screen Resolution (JS) 

Driver Enumeration (SFP) 

IP Address (HTTP) 

Screen Resolution (JS) 

Device Identifiers (SFP) 

TCP/IP Parameters (SFP) 

Screen Resolution (JS, 
Flash) 

 روش احراز هویت پیشنهادی 2
بانک افزوده رنتدر اینت کلمه عبورو  ینام کاربردر این بخش یک روش احراز هویت ضمنی جدید معرفی شده است تا به الیه 

ورود  هر باردر شود. در این روش با ردیابی کاربر در وب، یک اثرانگشت با استفاده از عوامل مختلف برای او تهیه شده است. 
تشابه مورد  کهیدرصورتگردد. برای او مقایسه می شدهیرهذخهای گذشته کاربر با اثرانگشت اثرانگشتبانک کاربر به اینترنت

استفاده نماید.  بارمصرفیکرمز تر تا برای ورود، از سطح پیشرفته کندیمنداشته باشد، سامانه، کاربر را مجبور  انتظار وجود
و  اندقرارگرفتهمورد بررسی  اثرانگشتابتدا عوامل مختلف جهت تهیه  در ادامهقابل مشاهده است.  5در شکل این روش فرآیند 
روش این درواقع با تشریح  گردیده است. ارائهاین عوامل  یریکارگبهبا ضمنی جهت احراز هویت الگوریتم پیشنهادی  سپس

 نشده است. ارائهمصرف باررمز یک مانندها ی درباره دیگر بخشو توضیحاتجدید اکتفا شده تنها به ذکر جزییات این الیه 

 عوامل ردیابی 2.۱
عوامل  یرکه تأث هنشان داد هایبررسردیابی انتخاب شده است. سازی الگوریتم، یک فهرست از عوامل مختلف برای برای پیاده

 صورتبه هاآنبه  یکه دسترس یعواملتنها  عالوه بر این،است.  یزناچ یابیرد یتمالگور یتموفق یزانشده در م نظرصرف
عامل یستمدر سطح س یار مرورگ یهاکه از افزونه یاطالعاتاز  درواقعبکار رفته است. توسط مرورگر فراهم شده باشد،  یممستق

 یمعرف یشنهادیدر روش پ شدهاستفاده یها. در ادامه عامله استنظر شدصرف یبه علت عدم گستردگ شودیاستخراج م
 .اندشده یوزن ده هرکدامو در بخش بعدی با توجه به اهمیت شده 

 :کاربران اغلب استمرورگر وب  یکاز  تحت وب استفاده یبرنامه یکبه  یابیدست یبرا یلهوس ترینیعموم نام مرورگر .
 ین. بنابراکنندیمرورگر خاص استفاده م یکاز  یزمختلف ن یهادستگاه ینب یدارند و حت یمرورگر خاص وابستگ یکبه 

از دو  توانیاستخراج نام مرورگر م ی. برااستنام مرورگر کاربر  ستخراجا یابی،رد یهاروش یناز عوامل مشترک ب یکی
-یم گذاردیم یارکه مرورگر در اخت یهابا استفاده از واسط یماستفاده کرد. در روش مستق مستقیمیرو غ میروش مستق
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 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک
Error! Reference source not 

found. حدس زده  ی آن مرورگریکتا هاییژگیها و ونام مرورگر بر اساس رفتار میرمستقیغدر روش و  داد یصنام آن را تشخ توان
 .شودیم

 یرابطه احتماالًکه  کندیخاص استفاده م عاملیستمس یکاغلب از مشابه مرورگر، هر کاربر  :عاملیستماطالعات س 
 عاملستمیستلفن همراه خود از  یمثال کاربر ممکن است بر رو یکاربر دارد. برا یکاریت با دستگاه و موقع یمیمستق

Androidعاملستمیسسازمان از  هاییاست، در محل کار بنا بر س Windows ستمیز سا یزن یشخص ییانهو در را-

کاربران در  یبنداز عوامل مهم در دسته یکیخاص  عاملیستمس یککاربر به  یاستفاده کند. وابستگ Linuxعامل 
 .برد یپ یزن عاملیستمس یبه معمار توانیم عاملیستمعالوه بر نام س ین. همچناستدر وب  یابیرد یهاروش

 

 

 بانکینترنتاحراز هویت پیشنهادی برای ا فرآیندنمودار  .5شکل 
 

 ینا یقرار دارد. گاه یخاص یاییجغراف هاییتمجموعه موقع یکهر کاربر در  دستگاه: یخکاربر و تار یزمان یتموقع 
بنا بر  یزها ناز کاربر یقرار دارد، بعض یثابت یاییجغراف یمحدوده یکدر  عموماًکاربر  یعنیاست  یمجموعه تک عضو

 یژگیاست که و یعامل جزء عوامل ینباشند. البته ا واردشده امهخاص به برن تیموقع ینممکن است که در چند یلیدال
عامل  ینا ریتأث یزانباشند م یکسان یاییجغراف یتموقع یکدر سطح  عموماًسامانه  یکدارند. اگر کاربران  یمهم یجانب



 
 
۸ 
 
کشور پهناور  یک یاقاره و  یک در حد یتربزرگ یاییجغراف یاسکه کاربران در مق یدر حالت یخواهد بود ول یینپا یاربس ۸

 .باال خواهد بود یارعامل بس ینباشند ارزش ا
 یک یدارا کندیتحت وب استفاده م یبه برنامه یدسترس یکه کاربر از آن برا یهر دستگاه :شینماصفحه یاندازه 

-یم مثالًکه  استمقدار  ینا از یامجموعه یک یدارا عموماًهر کاربر  ین. عالوه بر ااست یخاص یبا اندازه شینماصفحه
 ،شینماصفحه یاندازه رازیغبهباشد.  اشیشخص یانهرا یاو  یزیروم یانهمربوط به استفاده کاربر از تلفن همراه، را تواند
 کندیمقدار مشخص م ین. اکندیمحاسبه م یزرا ن استفادهقابل یرتصو یاندازه یزاندر وب م یابیرد هاییتمالگور یگاه

. عالوه یردقرار بگ یکیعناصر گراف یشنما برایتحت وب  یبرنامه یمورد استفاده تواندیم یاصل یاز اندازه یبخشکه چه 
 استفاده شده است. یدروش جد رد یزعمق رنگ ن یژگیو ینبر ا

 :یته به موقعبا توج یزوجود دارد. هر کاربر ن یمتفاوت یهامتفاوت زبان یاییجغراف هاییتدر موقع زبان مرورگر کاربر 
حضور  یرانکه در کشور ا یمثال کاربر ی. براکندیمرورگر خود فعال م یزبان را بر رو یککه در آن قرار دارد  یاییجغراف
 یتمانند موقع یزن یژگیو ین. البته ارزش اکندیمرورگر خود استفاده م یبر رو انگلیسیو  یفارس یهااز زبان احتماالًدارد 
 سامانه دارد.  یککاربران  یه گستردگب یبستگ کامالً یزمان

 یندسرآ یتوضع DNT: یندسرآ DNT شده است  یمعرف یابیرد منظوربهکاربر  یلعدم تما یا یلتما یتاعالم وضع یبرا
  HTTP یندسرآ یک یقمقدار از طر ینا یدنما یممقدار دلخواه خود را در مرورگر تنظ تواندیمنظور کاربر م ینا ی[. برا۳5]

 یتبر تبع یدهنده مبنخدمت  یبرا یالزام شودیم یمتنظ یندسرآ ینا رکه د ی. مقدارشودیت دهنده ارسال مخدم یبرا
که در  ی[. مقدار56] کنندیدر وب به آن توجه نم یابیرد یاز راهکارها یاریبس کهیطوربه آوردیاز آن به وجود نم

دقت در  یشافزا یبرا مچنیناضافه کند. ه یابیرد یتمبه الگور از کاربر را یاطالعات تواندیم شودیم یینتع DNT یندسرآ
 یهاعدم صحت داده یبرا یاتوان آن را نشانهیم DNT یندتوسط سرآ یابیدر صورت اعالم درخواست عدم رد یابی،رد
 انجام داد.  یشتریب هاییدر نظر گرفت و بررس یگرد

 ارسال شده از سمت  یهایرا اعمال کند تا کوک ییراتیرورگر تغم یماتدر تنظ تواندیکاربر م :یابر کوک یرشپذ یتوضع
دارند را  یابر کوک یتکه قابل ییهامربوط به افزونه یهاواسط یزمرورگر ن طوریننشوند و هم یرفتهدر مرورگر پذ خدمتگزار

مورد استفاده قرار  Silverlightو  Flash ی،کوکوضعیت پذیرش هرکدام از موارد  قدارعامل م ین. در ایدنما رفعالیغ
 کاربر مناسب باشد.  یابیرد در هنگام تواندیکه م کندیم یجادحالت ممکن را ا ۸ یتسه وضع ینا یب. ترکگیردیم

 یناز ا یا. مجموعهشودینصب م یمتفاوت یهاکاربر افزونه یازو ن یمندعالقهدر هر مرورگر با توجه به  مرورگر: یهاافزونه 
 ییها. البته افزونهیدنما یزکاربران مختلف را از هم متما تواندیم کندیکه فراهم م یاطالعات جانب ها به همراهافزونه
در اینجا از اهمیت با تعداد کاربران کمتر  ییهاافزونه در مقایسه با[ ۳۳] یادز تردگیبه علت گس Javaو  Flashمانند 

 یزافزونه ن یو نسخه یلمانند نام فا یتراطالعات کامل به یامکان دسترس ینهمچن یقطر ینااز کمتری برخوردارند. 
در مورد  یگرمهم د ی. نکتهیدنما یادز یاررا بس یابیرد مسئلهعامل در  ینارزش استفاده از ا تواندیوجود دارد که م

 [. ۳۳] کندیم ینتضم یزها را ناز واسط یحاصل از بعض یجاست که صحت نتا ینعامل ا یناستفاده از ا
 س آدرIP: آدرس  یمجموعه یایی،جغراف یمشابه محدودهIP ثابت  شودیکه هر کاربر توسط آن به برنامه وارد م ییها

استفاده کند اما در کل  یمتفاوت ینترنتیا یخدمتگزارهامختلف از  یهاکاربر ممکن است در محل تریقدق طوربهاست. 
 یبه ازا یدکه با است نظمییب یک  IPآدرس  یناگهان ییر. تغاست یثابت یدر دامنه هاآنآدرس  یمراکز و محدوده ینا

 یدر وب استفاده از محدوده یابیرد یاز عناصر راهکارها یکی ین. بنابرایردصورت بگ مناسبواکنش  یکآن  یدادرو
 .است IPآدرس 

 دلخواه  ها با قلمتا متن نندکیرا در دستگاه خود نصب م ییهاقلم، از ین برحسبکاربرها  در دستگاه: شدهنصب یهاقلم
 یفراوان یگوناگون ،کاربران یهادر دستگاه شدهنصب یهاد. مطالعات گذشته نشان داده است که قلمنداده شو یشنما

 [. 5۸کردن کاربران داراست ] یزدر متما ییباال یارارزش بس یژگیو ینا کهیطوربهدارد 
 یندسرآ یتوضع HTTP: یهایندسرآ یشود حاویکاربر به سمت خدمت دهنده ارسال م که از مرورگر یهر درخواست 

HTTP  شودیم یینتع کندیمرورگر اعالم م یماتکه کاربر در تنظ ییراتیبا توجه به تغ یندهاسرآ ینو نوع ا یر. مقاداست .
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 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک
Error! Reference source not 

found. باوجودعامل  یناعامل مناسب است.  یابیرد یمسئله یکه برا آوردیم دالزم را به وجو یگستردگ یرمقاد ینا یمجموعه 
 مورد استفاده قرار گرفته است. یابیرد یهاراهکار یکه دارد در تمام یاثر کم

 تحت  جادشدهیاثرانگشت اCanvas: هاآن ینکاهش فاصله ب یتحت وب موجب شده است تا برا یهاگسترش کاربرد 
 سازییادهپ یننو یهاکه در مرورگر هایورفنا یناز ا یکیها اضافه شود. در مرورگر هایییفناور یزیروم یافزارهاو نرم

را در  یرتصاو یادو با انعطاف ز یآسانبهتا  دهندیامکان را م ینا دگاندهنکه به توسعه است Canvas یتشده است قابل
تحت  اثرانگشت یک ید[ نشان داده است که تول۳۹در ] شدهانجام ی. مطالعهیندنما یجادا یاو  یرایشمرورگر کاربر و

Canvas ازجملهدارد  یفراوان هاییتعامل مز ین. استفاده از ایدنما یداز هر دستگاه تول یکتایی یمشخصه تواندیم 
که در  یرادیا برخالفتوان آن را محاسبه کرد. یم یابه افزونه یبدون وابستگ حالنیدرعدارد و  ییباال یگستردگ ینکها
-. در راهشودیم یبانیپشت یژگیو یناز ا یدجد یهامرورگر یدر تمام عامل مطرح شد، ینا یریبر عدم فراگ ی[ مبن56]

 یداستفاده نشده است اما در روش جد یابیرد مسئلهدر  Canvas یژگیاند از وقرار گرفته موردمطالعه که یکنون یکارها
 است. Canvasتحت  دشدهیتول ینشانه ی،اساس یهااز عامل یکی

 یهاآدرس IP یمحل: WebRTC انتقال  یتها است که قابلاز مرورگر یددر نسل جد شدهیمعرف هاییاز فناور یگرد یکی
از  یبردار. با بهرهکندیرا فراهم م یرندهخدمت گ یکخدمت دهنده و  یک ایو  یرندهدو خدمت گ ینب یرصوت و تصو

ه قرار دارد فراهم شده ک یکاربر در شبکه محل IP یهابه آدرس یوجود دارد امکان دسترس  WebRTCکه در  یتیقابل
 یهاواسط یقاز طر تواندیم یابیرد یتمافزونه وجود ندارد و الگور یکبه  یوابستگ یرمقاد ینبه ا یدسترس یاست. برا

کاربر  یراکرد ز یجادکاربر ا از اثرانگشت یک توانیم شدهاستخراج یها. با استفاده از دادهیندها را استخراج نمامرورگر داده
 استفاده نشده است.  یژگیو یندر وب از ا یابیرد یشینپ یهاقرار دارد. در روش یآدرس خاص یمحدوده یکدر  معموالً

  فهرست انواعMIME :از انواع  یفهرست هاMIME قابل یک تابع  یقاز طر شودیم یبانیکه توسط مرورگر پشت
 اثرانگشت یک یجادا یتا برا است یکاف یاگونگون یدارا شودیواسط استخراج م ینا یقکه از طر یا. دادهاست یدسترس

 .یردبگ ارمورد استفاده قر یابیدر روش رد
 خودکار ساعت تحت شبکه در  یمکاربر از راهکار تنظ کهیهنگامدر  دستگاه کاربر و خدمت دهنده: ینب زماناختالف

. در یایدگاه کاربر به وجود بو ساعت دست خدمتگزارساعت  ینب یزماناختالفدستگاه خود استفاده نکند ممکن است 
در روش  یزن یزمان یتعامل موقع طورینباشند و هم یایجغراف یعوس یمحدوده یککاربران از  یهنگام یکل یدگاهد

 یمحدوده یککه در  ی. اما اگر کاربرانرسدیبه نظر م ارزشیعامل ب ینمورد استفاده قرار گرفته باشد، استفاده از ا یابیرد
 یزمتما یبرا که یدنما یجادکوچک ا یاسدر مق یگستردگ تواندیعامل م یندر نظر گرفته شود اهستند  انیکس یایجغراف

 یزمان یتهستند موقع یکسان یاییجغراف یمحدوده یکدو کاربر که در  درواقع. شودیها مؤثر واقع مبررساختن کا
 یزاز هم متما را دو آن تواندیشمار میهثان یر و حتشمایقهدر حد دق هاآندارند اما اختالف ساعت دستگاه  یزن یکسانی

 مورد استفاده قرار نگرفته است. یشینپ یابیرد کارهایهدر را یزن یژگیو ین. ایندنما

 تعیین وزن 2.2
 یشینپ یهاروش برخالف. استمتفاوت  کندیم یجادعوامل ا یناز ا یککه هر  یگستردگ یزاننشان داده است که م هایبررس

 یینرو تع یشپ یهااز چالش یکی. شودیداده م یصوزن تخص یک یشنهادیعوامل در روش پ یناز ا یکهر  یراعمال تأث یبرا
 یزانم یتا حدود یشینپ هاییقکردن کاربران داشته باشد. البته تحق یزدر متما را یجهنت یناست که بهتر یها به نحووزن
اما در [. 5۸،  ۳۳ها را مشخص کرده است ]ها و فهرست افزونهدر فهرست قلممانند تفاوت  یاساس یهااز عامل یبعض یتاهم
عوامل  یناز ا یبعض یرتأث یزانم روشن است، هطور کقرار نگرفته است. همان یمورد بررس یگرد هاییژگیو یرتأث یزانم هاآن

 یکمختص به  یتروش احراز هو یک یجادا یبرا ینکاربران آن دارد. بنابرا یبرنامه و گستردگ یطبا نوع مح یمیمستق یرابطه
شود  تولید یکاربران یبرا یابرنامه یکمثال اگر  ی. برایدسنج یطعوامل را بر اساس آن مح یناز ا یکش هر رزا یدبا ،یطمح

 یزانم یراز شودیکم م IPمانند زمان، زبان و آدرس  یعوامل یرتأث یزانوجود دارند، م یکسان یاییجغراف یمحدوده یککه در 
ها روش یناز ا یکیاستفاده نمود.  یمتفاوت یهااز روش توانیاستخراج وزن م ی. برابایدیکاهش م کنندیم یجادکه ا یگوناگون
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. یندنما یینعوامل را تع یناز ا یکهر  یاثرگذار یزانم توانندیکه م استوب  یتامن یاز خبرگان حوزه گروهی ازنظراستفاده  ۹۰
 عوامل باشد.  ینبه ا یدهوزن  یبرا یعصب یمانند شبکه ییهااستفاده از روش اندتویبهتر م حلراه یک

مجموعه  یسر یکاستفاده از  ین[ و همچن5۸، ۳۳حاصل از ] یجعوامل بر اساس نتا یناز ا یکاستخراج وزن هر  برای
 یهاول یابرد یتماستفاده شده است. در ابتدا با استفاده از الگور استتحت وب  یبرنامه یکداده که متعلق به ورود موفق به 

کاربر ثبت شد. سپس بر اساس  ۹2موفق و معتبر  یورودها کنندین فصل عمل میدر ا شدهیمعرف یهاکه بر اساس عامل
ان داده شده است. نش 5 در جدول شدهاستخراج یهاشد. وزن یینها تعاز عامل یکوزن هر  ینبهتر شدهاستخراج یهاداده

بر  یدیتأکو  است یشنهادیپ کامالًشده و گرفته در نظربانک با توجه به دسترسی جهانی برای سامانه اینترنتها وزن ینالبته ا
-یها را محاسبه کرد. البته موزن یططور که اشاره شد بهتر است بر اساس هر محهمان لکهب نیست یطیآن در هر مح ییکارا

 یکدارند توسط  هایییتگبسکه وا یوزن عوامل یزانم یعنیگنجاند  یتمدر الگور یزخودکار ن یرغ صورتبهن را وز یینتع توان
 اند.به شدهاسمح ۹۰۰ یاسها در مقوزن 5 شود. در جدول یینخبره تع

 یشنهادیوزن عوامل در روش پ .6جدول
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 عامل نرخ شکست در ورود به برنامه 2.3
کردن کاربر  یربدون درگ وخطاآزمون  یها مقابله با حملهاز هدف یکیدر وب  یتاحراز هو یمسئله یبرا هادییشندر روش پ

چالش  یکتوسط برنامه کشف شود کاربر مجبور به حل کردن  وخطاآزمون یحمله کهیدرصورت یکنون ی. در راهکارهااست
کاهش  ی. براشوندیکاربر م یزیکیف یریدرگ یشها باعث افزالشچا ین. ااستا صوت ی یرتصو یک یقاز طر عموماًکه  شودیم
 یحمله یتنرخ موفق شودیاست که باعث م یافته یشافزا املع ینبا ورود چند مسئله یفضا یشنهادیدر روش پ یزانم ینا

-یفعال م یرتردچالش اضافه  وخطاآزمون یدر صورت کشف حمله یکند. از طرف یداکاهش پ یریگچشم یزانبه م وخطاآزمون
هنگام  در. استنرخ شکست در ورود به برنامه  یانگرکه نما شودیاضافه م یتمبه الگوراختیاری عامل  یکآن  یجابهو  شود

 یککند. اما از  یداادامه پ یزتا چند مرحله ن تواندیم یدادرو یناشتباه وارد شود که ا سهواً کلمه عبورورود کاربر ممکن است 
 یدرا اشتباه وارد کند. عامل جد کلمه عبورشمدام  تواندینم یکاربر اصل یرابه رفتار کاربر مشکوک شد ز یدعد بابه ب یاآستانه

 با افزایشو  کندیرشد م یعامل در ابتدا نرخ شکست با سرعت کم ین. در اکندیم یریگشکست در ورود کاربر را اندازه یزانم
ثابت برابر  یدوم نرخ شکست همواره مقدار ی. با گذشتن از آستانهکندیم دایپ یشافزا یزتعداد خطاها سرعت رشد شکست ن

شکست در ورود به برنامه از رخ ن. مقدار یدرا حل نما یریتصو یا یصوت لشچا یک یدحالت کاربر با ینخواهد داشت که در ا ۹
 .شودیمحاسبه م ۹ یرابطه

(۹)     

 الگوریتم پیشنهادی 2.4
به  یقاز دو طر تواندیمجموعه م ینشود. ا یلمجموعه از سوابق کاربر تشک یک یددر گام اول با یشنهادیپ یتمگوردر ال
 یتمکه مربوط به سوابق ورود موفق کاربر هست به الگور ییهااست که داده ینوارد شود. روش اول ا کنندهیقتصد یتمالگور
 یاجرا شود و بعد از هر ورود موفق اطالعات الزم را به سابقه یبا سوابق خال تواندیم یتمالگور یزشود. در روش دوم ن یمعرف

 کندیم یسهاز سوابق او مقا یکشباهت کاربر را با هر  یزانم کنندهیقتصد  یت،احراز هو یات. در هنگام عملیدکاربر اضافه نما
که از  یاهر ورود موفق به برنامه ارزش سابقه. با دهدیورود م یداده شود به کاربر اجازه یصتشخ یشباهت کهیدرصورتو 



 
 

 

۹۹ 
 

۹۹ 

 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک
Error! Reference source not 

found. از سوابق کاربر کمتر از آستانه یکیبا  یدجد یاختالف سابقه یزان. اگر مکندیم یداپ یشآن ورود صورت گرفته است افزا یقطر-

-هکه سابق یالت. در حشودیداده م یموجب افزونگ یراکاربر اضافه نخواهد شد ز یبه سابقه یدباشد اطالعات جد شدهیفتعر ی
به  یکنزد یاربس یمقدار یداشته باشد، به عبارت یبا سوابق قبل یتوجهقابلکه کاربر از آن استفاده کرده است اختالف  یدجد ی

که  اییندهکار سوابق آ یناضافه خواهد شد. با ا یاز سوابق قبل یکی یبانبه فهرست پشت یدجد یآستانه داشته باشد، سابقه
نشان داده شده  ۳ در شکل یشنهادیپ یتمرد نخواهند شد. شبه کد مربوط به الگور اشتباهبهآستانه دارند  با اندکیاختالف 

 شده است. یحتشر یتمالگور یاز اجزا یکاست. در ادامه هر 
 

 

 یشنهادیپ یتمشبه کد الگور. ۳شکل 
 

 یانگرکه هر بعد نما است یبعد ۹6 مسئله یفضا یناده شده است بنابرااستف یابیرد یبرا یژگیو ۹6از  یشنهادیدر روش پ
 یککرد. هر  یلتبد یمقدار عدد یکآن را به  یدابتدا با مسئله یدر فضا یژگیهر و ینگاشت داده ی. براستهایژگیاز و یکهر 

 یندارند و تنها برا یمفهوم عدد یر،مقاد ین. اشوندیم یگذاربرچسبعدد  یکهستند را با  یکه از نوع اسم ییهااز داده
و  شودیم یدعدد تول یکهر سابقه متناسب با مقدار آن  یاجزا ی. براشوندیها استفاده ماز اسم یکهر  ینب زینشان دادن تما

 یک یتا در دفعات بعد شودیم ینگهدار یزها نبه آن منتسبو عدد  یدشدهتول یهااز برچسب یکشود. هر یشت مادر فضا نگ
اختالف  یدهندهبرابر است و تفاوت عدد در بردار نشان باهمنقاط  یناز ا یکنشود. اختالف هر  یدتول یه با عدد تکرارداد
. است یژگیو یکمعرف  یک هرکه  شوندینگاشت م یگرچند بردار د یبر رو یکبردار هر  یک ینقاط رو یا درواقع. یستن هاآن
 یدبردار جد یک یبر رو یدداد خود با یصتخص یژگیو ینبه ا توانیکه م یریاز مقاد یکنام مرورگر هر  یژگیو یمثال برا یبرا

به  یلفضا تبد یطشرا ینو فاصله معنا داشته باشد. در ا یمرورگر اختالف عدد یژگیمتفاوت از و یرمقاد یننگاشت شود تا ب
به  یداستفاده از بردار جد یجابه یشنهادیش پ. در رویک یاصفر است  یا یکدیگراز  هاآن یکه فاصله شودیم ینقاط عهمجمو

 یهمه یفاصله یول کنیمیبردار واحد نگاشت م یکدر  یدعدد جد یک یرا بر رو هاآناز  یکهر  یژگیو یکهر مقدار از  یازا
 .استواحد  یکدیگراز  هاآن

Function authenticate(vector Login) 

 Database = {approved_logins} 

Temp = {}; 

Flag = False; 

Score = 0; 

For item in Login: 

 Temp[item] = Map(item) 

End For; 

For Login in Database: 

 For item in Temp: 

   Score = Score + Diff(Login[item], Temp[item]) * weight[item] 

 End For; 

 If Score < 0.25: 

  Flag = True; 

Break; 

 End If; 

 If  Score == 0.25: 

  Add Temp to Login[backup]; 

  Flag = True; 

  Break; 

 End If; 

 If Score > 0.25 and Score < 0.3: 

  Compare with Login[backups]; 

 End If; 

End For; 

Return Flag 

End Function; 



 
 

۹5 
 

 روش مقایسه دو سابقه 2.5 ۹5
اگر اختالف دو  یدنما یسهاو مقا یسوابق گذشته یکاربر را با تمام یکنون یسابقه یدبا کنندهیقتصد یت،در زمان احراز هو

 یژگیو تکتک یددو سابقه با یسهمقا ی. براشودیورود داده م یباشد آنگاه به کاربر اجازه شدهیینتع یسابقه کمتر از آستانه
 یرد حالت وجود دارد. در حالت اول اگر مقادچن هاآن یربا توجه به مقاد هایژگیو یسهمقا یشود. برا یسهمقا یکدیگربا  هاآن
 .گیردیصورت م 5 یاز رابطه یسهنام مرورگر، مقا  یاصفحه و  یاندازه یژگیباشد، مثل مقدار و یتک عضو یژگیو

(5)     

برابر با وزن  هاآنصورت اختالف  ینا یردر غ صفر هاآنباشد اختالف  یکساندر دو سابقه  یژگیحالت اگر مقدار و یندر ا
فاصله را دارا  یمحاسبه یرابطه یک عنوانبه یرشپذ یچهار شرط الزم برا یدبا شدهیفتعر یاست. رابطه موردنظر یژگیو

 ینتأم یزدن نبو یشرط مثلث یزن یعدد یرنقاط به مقاد یل. با توجه به تبدکندیم ینچهار شرط را تأم ینا یزن 5 یباشد. رابطه
که  شودیاستفاده م ۳ یاز رابطه یسهمقا یباشد برا یمجموعه چند عضو یک یژگیو یک یرحالت دوم اگر مقاد در .شودیم
 .دهدیتفاوت دو مجموعه را نشان م یزانم

(۳)     

محدوده  یکمتعلق به  تواندیاست اما چون هر مقدار م یکه مقدار آن تک عضو است آدرس IP یژگیحالت سوم مختص و
 قرار داد. یسهمورد مقا یکسان یتعلق به محدوده ازنظرمقدار دو سابقه را  یدباشد با

 تعیین شعاع یا آستانه 2.6
 ی. برایردکاربر را بگ یرشعدم پذ یاو  یرشپذ مورددر  یینها یمتصم یدبا کنندهیقتصداختالف دو سابقه،  یبعد از محاسبه

کردن باشد. عالوه بر  نظرصرفدو سابقه قابل  ینشعاع در نظر گرفته شود که در آن بازه اختالف ب یاآستانه  یک یدمنظور با ینا
زرگ که ب یهاشود که نه اختالف یینتع یاگونهبه یدشعاع با یدارد. اندازه یتاهم یزن یگریشعاع از جهت د یینتع ینا

 یصاز هم تشخ یزکوچک باشد که سوابق مشابه را متما یااندازهبهرا موجب شود و نه  شودیغلط م یرشممکن است باعث پذ
 ،است هایژگیواز  یبعض یوزن برا یینمشابه تع دیشعاع تا حدو یینتع یمسئلهداده را موجب شود.  یدهد و در ادامه افزونگ

 صورتبهموجود و  یهابر اساس داده یزشعاع ن یقتحق ینوجود دارد. در ا ینامه وابستگبر یطشعاع مناسب و مح ینب یعنی
 شده است.  یینتع ۰252 یاندازهبه ی،تجرب

 یدر نظر گرفته شده است. در هنگام محاسبه کارانهمحافظه یرراهکار غ یکروش  یندر ا یکاربرپسند یشافزا برای
از  یکیاز شعاع  یدر نقاط مرز تریقدق طوربهو  یرشپذقابلدر شعاع  یکنون یابقهکه س یطیدو سابقه، در شرا یناختالف ب

 یسابقه را به سوابق فعل ینا یدسابقه با ینمشابه به ا یارنقاط بس یرشپذ دماز ع یریجلوگ یبرا یرد،سوابق گذشته قرار بگ
در  یاصل یاز سابقه یبانپشت یک عنوانبه شدهضافها یسابقه ینا درواقعآن در نظر گرفت.  یبرا یکوچک یاراضافه و شعاع  بس

با  یکم یاربس یکه در فاصله است ینا مشابه یارغلط را کاهش دهد. منظور از نقاط بس یصتشخ یزانتا م شودینظر گرفته م
دو سابقه نشان  ۴ . در شکلاستدر نظر گرفته شده  یتر از شعاع اصلکوچک یارشعاع بس ینقرار داشته باشند. ا یکنون ینقطه

کوچک  یهشعاع ثانو یک نآ یقرار گرفته و برا یمرز یسابقه وجود دارد که در نقطه یرز یک هاآناز   یکیداده شده است که در 
 در نظر گرفته شده است.

. کندیم یداپ یشافزا صدمپنج یاندازهبه یمرز شعاع اصل ینقاط بر رو یحالت با قرار گرفتن تمام یندر بدتر یطشرا یندر ا
از اعمال  یکوچک ناش ییراتتغ یراشود ز-یکاربر م یدروش از د ییکارا یشسبب افزا کندیم یجادا یبانکه شعاع پشت ییریتغ

از  یاریبس یشود. از طرف یزاختالف ناچ یعنیعدم تشابه کاذب،  یجاداست باعث ا مکنم یطیدر شرا عوامل یوزن بر رو
 .گیرندیبه هم قرار م یکنزد یاربس یفضا یککه مشابه هستند در  ییورودها
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 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک
Error! Reference source not 

found. 

 

 هاآن یهاسابقه یرمجزا و ز یدو سابقه. ۴ شکل

 نحوه آزمایش الگوریتم 2.7
-تحت وب قرار گرفت تا اطالعات دستگاه یبرنامه یکشد و در  سازییادهنمونه از آن پ یک یشنهادی،پ یتمالگور یشآزما یبرا

موفق  یهااز ورود یکو با هر  کندیعامل را از مرورگر کاربر استخراج م ۹6 یابرد یتمگور. الیدرا استخراج نما یمشتر ۹2 یها
از دو مرورگر و  یابرد یتماز الگور یدو خروج 2 . در شکلدهدیم یلکاربر تشک یمعتبر برا رودو یسابقه یککاربر به برنامه 

 ی( مختلف برایهامرورگر یا) یهادستگاه یر از تعدادفاز ممکن است هر کارب ینا در دستگاه مختلف نشان داده شده است.
 یک عنوانبه هاآناز  یکمشابه نباشند دوباره هر  یکدیگرها با ورود یناز ا یکورود به برنامه استفاده کرده باشد. اگر هر 

 یبعد یهااربر در ورودهر ک یسابقه برا یلبه فهرست سوابق کاربر اضافه شدند. بعد از اتمام فاز تشک یدمعتبر جد یسابقه
 صورت گرفت. یتمتوسط الگور یتاحراز هو یبررس یاتعمل

 

 

 یشنهادیپ یابرد یتمها توسط الگوراستخراج داده. 2 شکل
 
به  یکاربر اصل یدسترس یدنبا یتمالگور اوالًاستفاده شد.  یکرددو رو یتمدرست الگور هاییصتشخ یزانم یبررس یبرا

 یتساوببه  یدسترس یبرا یدجد یتبعد از استقرار روش احراز هو یدنبا یکاربر اصل یک ییعن ید،را مختل نما یستمس



 
 

۹۴ 
 

 یدجد یتاحراز هو یسامانه یقکاربر از طر یهاهفته ورود یکمورد، در طول  ینا یبررس یدچار مشکل شود. برا موردنظرش ۹۴
. یندرا گزارش نما یدادرو یناز طرف سامانه ا یرشبا عدم پذ شدنمواجهها درخواست شد تا در صورت صورت گرفت و از کاربر

را  یدجد یدر سامانه کاربر یبر دسترس یرتأث یزانم توانیم شدهگزارش یهانسبت تعداد ورودها به تعداد خطا یبا بررس
ت را را جعل کرده اس یکاربر اصل یک یتنفوذگر که هو یکبتواند حمالت  یدبا یدجد یتروش احراز هو ینمحاسبه کرد. همچن

 یتساوب یکبتواند در  یدنبا یابد،کاربر دست  یبه کلمه عبور متن یقینفوذگر که توانسته است از طر یکمثال  ی. برایددفع نما
کاربرها  یهارونوشت از حساب یک یارمع ینا یابیارز ینا یوارد شود. برا کندیاستفاده م یدجد یتاز روش احراز هو هک یگرد

 یحمله سازییهشب یاند. برابوده یدجد یکلمه عبور متن یسر یکبه همراه  شدهیآورجمعوابق همان س یشد که حاو یهته
کنند با استفاده  یدرخواست شد تا سع هاآننفوذگر قرار گرفت و از  ۴ یاراخت در یدشدهتولکلمه عبور  یت،احراز هو یدنشت کل

که  یموفق یهانسبت ورود یزاناب کاربران شوند. بر اساس ممشخصات دستگاه و مرورگر خود، وارد حس ییراز کلمه عبور و تغ
 شد. یریگاندازه یارمع ینا یتموفق یزاناند، منفوذگر داشته ۴ یناز ا یکهر 

 بحث 3
استفاده شده است. در چارچوب  [۳]در  شدهیمعرف یتاحراز هو یهاروش یابیروش از چارچوب ارز ینا یابیارز یبرا

و  یفحال با تعر. گیردیقرار م یابیمورد ارز یت)استقرار( و امن یبرپاساز یی،کارا یاز جنبه یتهو هر روش احراز شدهیمعرف
 یهایارمع یاست که همه ینا یاساس یکرد. اما نکته یرا بررس یتروش احراز هو عملکرد توانیم یارهاشناخت مع

 یسهمقا یکدیگرآن با  یها براکه روش یتوجه به هدف با یارهااز مع یک. هر یستندن یکسانیو وزن  یتاهم یدارا شدهیفتعر
روش احراز  یک یگزینیجا یبرا یروش کل یکمثال اگر هدف ارائه  یداشته باشد. برا یمختلف یهاوزن تواندیم شوندیم

 یست روشقرار ا یرا. زاست یباالتر یتوزن و اهم یکاربر دارا یداز د پذیرییاسمق یارخدمات باشد، مع یهمه یبرا یتهو
 یابیارز یاشاره شده است که برا [۳۴]در  حالینباا. یردآن صورت بگ یقخدمات تنها از طر یهمه یتارائه شود که احراز هو

 .شودیاستفاده م ۴ یاز رابطه که است یکه هر روش دارا است کاف یارهاییها تنها مجموع تعداد معروش

(۴)  

به  کنندهیقتصددر  یتاحراز هو یراهکار برا یک عنوانبهمستقل  صورتبه واندتیم یقتحق یندر ا یشنهادیاگرچه روش پ
-یکو رمز  یمانند کلمه عبور متن یشینپ یتاحراز هو یهااز روش یکیروش با  یناکه است  پیشنهاد شدهکار گرفته شود اما 

 یبا روش کلمه عبور متناحراز هویت  اینترکیب پوشش دهد.  یارهااز مع یکرا در هر  هاآن یهاشود تا ضعف یبترکبارمصرف 
 یدو د محدودشده یخطاوآزمون یحمله ابرمانند ضعف در بر یت،امن یاردر مع یمتن کلمه عبورروش  یهاضعف تواندیم
 یروش برا ین. اشودبرای کاربر ارسال می یامکپ یک یقطررمز دوم از  بارمصرفیککند. در روش رمز  برطرفرا  یزیکیف

 شودیرمز دوم ارسال م یشود تنها در زمان یبترک بارمصرفیکبا روش رمز  یشنهادیاگر روش پ ماا ،یستن صرفهبه هابانک
 یزانبه م بارمصرفیکروش رمز  یینهدو روش هز ینا یببا ترک درواقعرا داشته باشد.  یاپرمخاطرهکه کاربر قصد انجام کار 

تر میسر دقیق صورتبه آن راهای ارزیابی مستقل بخش نوآورانه روش، درک مزیتبه این دلیل که . یابدیکاهش م یتوجهقابل
بدیهی است و  ایمهای دیگر مورد ارزیابی قرار دادهنظر گرفتن ترکیب با روش احراز هویت ضمنی را بدون درروش  خواهد کرد

 یسه جنبه ترا تح این روش های بعدیبنابراین در بخش. خواهد بودهای دیگر دارای مزایای بیشتری ترکیب آن با روش
 .دهیمیقرار م یموردبررسدر وب،  یتاحراز هو یهاروش یابیدر چارچوب مختص به ارز شدهیمعرف

 ییکارا یارمع یابیارز 3.۱
 یارکه مع ی. روشاست اییرحرفهغ یا یاکاربر حرفه یک یدگاهسهولت روش از د یزانسنجش م یهدف اصل ییکارا یارمع در

مثال در روش رمز دو  ینخواهد شد. برا یرفتهآن باال باشد از طرف کاربر پذ یتامن یزانکه م هرچقدرباشد،  یینآن پا ییکارا
 کلمه عبورمانند  ییهادر روش ین. همچنیدنما یرفعالغ موقتاً یاو  کامالًرا  یادومرحله رمز تواندیگوگل، کاربر م یمرحله
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 بانکینترنتدر ا یضمن یتاحراز هو یدروش جد یک
Error! Reference source not 

found. مانند انتخاب  یبه دنبال راهکار یرارادیغ طوربهکاربر  باشندینم یزن پذیریاسو مق کنندیم یرکاربر را درگ یکه حافظه یمتن
 .یدتا مشکل روش را حل نما رودیم یکلمه عبور تکرار

کاربران  یبرا پذیرییاسمقشدن حافظه و عدم  یرمشکل درگ عموماً استرمز  یک یادآوریکه بر اساس  ییهاروش در
 گیردیصورت م یضمن صورتبهکاربر پنهان است و  یداز د یتاحراز هو یاتعمل ینکهبه علت ا یشنهادیوجود دارد. در روش پ

 ینمشابه در ا طوربهوجود ندارد.  پذیرییاسمقکاربر و عدم  یشدن حافظه رگیرمشکل د یندر آن ندارد بنابرا یکاربر دخالت
ندارد و در  یجانب وسیله یکبه حمل  یازن یتدر احراز هو یتموفق ی. کاربر برااست یمنتف یزکاربر ن یزیکیشدن ف یرروش درگ

کانال مجزا  یک یقاز طر یتعبور، احراز هو کلمه یابیباز یاتهمانند عمل یدبا کندیاستفاده م یددستگاه جد یککه از  یمواقع
 یادگیریبه  یازکار با روش ن یبه فهرست سوابق کاربر اضافه خواهد شد. کاربر برا موردنظر، دستگاه ازآنپسو  یردصورت بگ
خطا  هاییصتشخ یزان. ماستباال  یارکاربر بس یدروش از د ییکارا طورینو هم استکاربر پنهان  یدروش از د یراآن ندارد ز

گرفته  یاردر اخت یهاو داده یطشعاع بر اساس مح یزانم یقتحق یندارد. در ا شدهیینتعبا شعاع )آستانه(  یمیمستق یرابطه
ساده  یارروش بس یندر ا یابیکار بازصفر بوده است. راه یشآزما یندر ا یصخطا در تشخ یزانشده است که م یینه تعشد

در بخش  شدهیینتع یارهایمع یتمام یباًتقر یشنهادی. روش پبرد یپ یبه اصالت و توانیکاربر م یسابقه یا از رویرز است
 . استرا دارا  ییکارا

 یرپاسازب یارمع یابیارز 3.2
 یک. است دهندهتوسعه یدگاهاز د یتروش احراز هو یکبودن و سهولت  یعمل یزانسنجش م یبرپاساز یارمع یاصل هدف

 یرفراگ اثرانگشت یصصورت مشابه روش تشخ ینا یرباشد در غ سازییادهقابل پ یدامن باشد ابتدا با یاروش هر چه قدر کارا و 
 ینرا در هر سه جنبه تأم یارهااز مع یاریبس شودیکه باعث م استبودن آن  یضمن ،یدروش جد یژگیو ترینمهمنخواهد شد. 

احساس  یهبا روش پا یکاربر در هنگام کار با روش تفاوت یراز شودیم ینتأم کامالًروش  یندر ا یریپذیدسترس یار. معیدنما
. است یزناچ یاربس شودیمصرف م یدبر در روش جدهر کار یسابقه ینگهدار برایکه  یاحافظه یزانو م ی. بار پردازشکندینم

روش از  یندر ا شدهاستفاده هاییژگیاز و شدهاستخراج یها. دادهاستسازگار  کامالًو مرورگر کاربر  یهبا روش پا یدروش جد
 مرورگرمشخصات روش بر اساس  یناز ا یمشابه هاینه. نموآیندیبه دست م گذاردیم یارکه مرورگر در اخت ییهاواسط یقطر

. روش استدر وب  یابیبلوغ روش رد یانگرشده است که نما سازییادهپ یزن یگرید یابیرد هاییتمالگور ینو همچن
 مرورگرهامستندات  یبا مطالعه تواندیم یتیمحدود یچبدون ه دهندهتوسعهاست و هر  یراختصاصیغآن  یاتو جزئ یشنهادیپ

  .یداز آن استفاده نما

 یتامن یارمع بییاارز 3.3
 یطمح یکرا دارا باشد تا بتوان آن را در  یتامن یالزم از جنبه هاییژگیحداقل و یدبا یشنهادیپ یتروش احراز هو هر

 یزاندر وب وجود دارد و م یتروش احراز هو یک یهکه عل یحمالت محتمل یتامن یارمورد استفاده قرار داد. در مع یواقع
 یاربس یتو امن یبرپاساز یی،کارا یارسه مع ینتوازن ب ی. اگرچه برقرارگیردیقرار م یموردبررس هاآن برابرمقاومت روش در 

 روش مقاوم باشد. یزدر برابر حمالت محتمل ن یو سهولت در برپاساز ییعالوه بر کارا یداما هر روش با استمشکل 
 هاییژگیکاربر که همان و اثرانگشت یرات زمقاوم اس یزیکیف یدد یاستخراج کلمه عبور تحت حمله در برابر یشنهادیپ

به  ربتواند منج یدشا یزیکیف ید. هرچند دشودیم ردوبدل کنندهیقکاربر و تصد ینب یضمن صورتبه است شدهاستخراج
 یاررا بس مسئله یمتعدد فضا یها. استفاده از عاملکندینم  یجادروش ا یبرا هدیدیشود اما ت هایژگیاز و یبخش یافشا
 یدروش جد یبرا یدیتهد تواندیو محدود نشده نم محدودشده یوخطاآزمونحمالت  یلدل ینترده کرده است به همگس

کاربر  یتجعل هو یاطالعات الزم برا تمامی تواندیباشد م شدهنصبدستگاه کاربر  یکه بر رو یبدافزار وجودینبااکند.  یجادا
 یکنشت اطالعات کاربر از در صورت . یستمقاوم ن یداخل یدد یروش در برابر حمله ینبنابرا یاوردرا به دست ب

 یکها شود. اما اگر روش با کنندهیقتصد یگرکاربر در د یهاحساب شدنواقع یدباعث مورد تهد تواندیثالث م یکنندهیقتصد
روش در  ی،مشکل قبل بنا بر .شودیم ینتأم یزن یارمع ینشود ا یبترک یادومرحلهرمز  یا یکلمه عبور متن انندم یگرروش د

در مورد  یاطالعات تواندیکننده مجزا میقدو تصد ینب یمشابه تبان طوربه. یستمقاوم ن یزو سرقت ن یشینگف یبرابر حمله
وجود  یگزار ثالثخدمت یا کنندهیقتصدبه  اییوابستگ یچه یتاحراز هو رایب یشنهادی. در روش پیدنشت نما یزکاربر را ن
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کاربر به  یهادرخواست یلمرورگر و تحل یهاواسط یقاز طر یا یممستق صورتبه هایژگیو یتمام اطالعات همه رایندارد ز ۹6
کاربر  یراز گیردیکاربر صورت م خواستاست با در یضمن صورتبه ینکهباوجودا یزن یتهو یقتصد یات. انجام عملآیدیدست م

 . یردقرار بگ موردسنجش یسپس اصالت و یدل نمابر ورود به سامانه را ارسا یدرخواستش مبن یدبا

 یشینپ یهابا روش یسهو مقا یجنتا یلتحل 3.4
محاسبه  یشنهادیروش پ یازامت ۴ با استفاده از رابطه ینداده شده است. همچن یشنما 6شکل در  یشنهادیروش پ جزئیات

در  شدهیمعرف یاردر مجموعه سه مع یازامت یشترینب یشینپ یهاروش ینمقدار ب ینشده است. ا 52از  ۹۱که مقدار آن  یدگرد
در  6و  ییدر کارا ۸از  ۸ یعنیکامل  یازامت یشنهادیروش پ یو برپاساز ییکارا یهاریا. در معشودی[ را شامل م۳چارچوب ]

محدود  و محدودشده یو خطا یشآزما یزیکی،ف یدمشکل د یدروش جد یتامن یار. در معکندیم یافترا در یبرپاساز یارمع
و  یادومرحلهرمز  یهاکمتر از روش کهاست  ۹۹از  2بخش  یندر ا شدهکسب یازامت کندیرا رفع م یهنشده را در روش پا

BeamAuth تا  یزرا ن یتامن یارمع توانیم یکنون یهابا روش یشنهادیروش پ یبکه با ترک دهدینشان م یسهمقا ین. ااست
 داد. یشافزا یحد

 

 یاردر سه مع یشنهادیروش پمتیازدهی ا یاتجزئ .6شکل
 
به  یشینپ یهاچند روش از روش 7شکل . در پردازیمیم یشینپ یهابا روش یشنهادیروش پ ییکارا یسهبه مقاادامه  در

-. سطردهیمینشان م یتاستقرار و امن یی،کارا یاررا در سه مع هاآناز  یکهر  یتآورده شده است که وضع یدهمراه روش جد

طور که در اند. همانحساب شده است، مرتب شده ۴ یهر روش که بر اساس رابطه یازبر اساس مجموع امت لشک یها
 یبرا یکردرو یننگاه کرد. ا یزن یوزن صورتبه توانیدو روش م ییسهو مقا تریقدق یبررس یگذشته اشاره شد برا یهابخش

 . شودیده ماستفا یت،خاص مانند امن یجنبه یکروش برتر تحت  یینتع
 یازامت یشترینب ،یارمع ۸با دارا بودن تمام  یدحالت روش جد ین. در اکنیمیم یسهها را مقاروش ینا ییکارا یاز جنبه ابتدا
 یتو استفاده آسان است. روش احراز هو یادگیری یکاربر برا یدگاهروش از د ینا یعنیها را کسب کرده است. روش ینممکن ب

 شدهیبررس یهاروش یندر ب حالینباا. است کاربرپسند یروش یی،کارا یارمع ۸از  یارمع 7 ودنبا دارا ب یزن اثرانگشتبر اساس 
 یاردر مع اثرانگشتو  یدروش جد شودیکه باعث م اییژگیو ینتررا داراست. مهم ۹5 یعنیمقدار  ینروش کمتر ینا یکل یازامت
-سوم از روش یهر دو روش در دسته تریقدق طوربه. است هاآن یضمن یتممکن را کسب کنند، ماه یازامت یشترینب ییکارا

اساس است  ینها بر اروش ینا یت. چون ماهگیرندیکه کاربر هست قرار م یزیبر چ یمبتن یهاروش یعنی یت،احراز هو یها
کاربر را  یدبا کنندهیقتصد یعنی یرد،خودکار صورت بگ صورتبه یدافراد با یزو تما یصفرد همراه اوست و تشخ یتکه هو

 یکدو روش  ینا یناثبات اصالت خود انجام دهد. اما در ب یرا برا یعمل یدکاربر نبا دیگریعبارتبهقرار بدهد،  یموردبررس
کامل است و  یازامت یدارا یزن یبرپاساز یاردر مع اثرانگشتروش  برخالف یدوجود دارد. اول آنکه روش جد یتفاوت اساس

و  بردیم عتنها کاربر از سهولت روش نف اثرانگشتندارند اما در روش  یاستفاده از آن مشکل اساس یبرا ندگاندهتوسعه
 است.  یردرگ ینهو هز یمانند فناور یبا مشکالت دهندهتوسعه
 BeamAuth. البته روش استکامل  یازامت یدارا یمانند روش کلمه عبور متن یشنهادیاستقرار، روش پ یتمنظر قابل از

عدم بلوغ روش و عدم  یعنیدو روش دو مشکل  یناند. در اکسب کرده یمناسب یازامت یارمع یندر ا یزن یکیکلمه عبور گراف و
عدم بلوغ روش به  [۳]دو وجود داشته باشد. با توجه به  ینا ینب یمیمستق تباطیار رسدیوجود دارد که به نظر م یسازگار

 یداست که در با یمعن یننشان به ا کنندهیقتصددر سمت  یهبا روش پا یزگارو عدم سا استشدن روش  یرعدم فراگ یمعن
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Error! Reference source not 

found. یقبل یجنتا یییدکنندهتأ مقایسه ین. ایردصورت بگ یداستفاده از روش جد یبرا کنندهیقتصددر سمت  یاساس ییراتتغ 
دارا  باوجود BeamAuth مثال روش ی. برااستدر وب  یتروش احراز هو یک یبر برتر یارهر سه مع یاثرگذار یینهدرزم

عدم پوشش  ینو همچن کنندهیقتصددر سمت  یهبا روش پا یبه علت عدم سازگار یتامن یدر جنبه یازامت یشترینبودن ب
 توانیم یجنتا ینا یققرار نگرفته شده است. از تلف مورداستفاده یواقع یطمح یکدر  گاهیچه ی،کلمه عبور متن شمشکالت رو

با توجه  دهندگانتوسعه کندیرا حل نم یعبور متنروش کلمه  ییکارا یارروش مشکالت مع ینرد که چون ارا مطرح ک یدها ینا
 آن ندارند.  یرشبه پذ یاعالقه کنندهیقتصددر سمت  ییراتاعمال تغ یهایبه سخت

 

 

 یارها بر اساس هر سه معروش یسهمقا. 7شکل 
 
اول  یهتبممکن در ر یازامت ۹۹ از یازامت ۱با داشتن  BeamAuthل و گوگ یادومرحلهرمز  یهاروش یتامن یجنبه از

که کاربر دارد عمل  یزیکه بر اساس چ گیرندیقرار م یتاحراز هو یهادوم از انواع روش یقرار دارند. هر دو روش در دسته
روش  یکبر  ییاستقرار و کارا یت،منعوامل ا یردر مورد تأث [۳] یجنتا یکنندهیقتصد یخوببهدو روش  ینا ییجه. نتکنندیم

. است ییکارا یاردر مع یشتریب یازامت یگوگل دارا یادومرحلهنسبت به روش رمز   BeamAuth. روش است یتاحراز هو
 درواقع. شودیم یناش یتاحراز هو یبرا یازموردنزمان  یزانکه از عامل م است یازامت ۹ یی،کارا یاردو روش در مع یناختالف ا

اتمام  یبرا یازموردنبماند زمان  یتماس صوت یاو  یامکپ یافتمنتظر در یدگوگل چون کاربر با یادومرحلهش رمز در رو
 یازیامت وگلروش گ یزن یبرپاساز یاردر مع ین. همچناست  BeamAuthاز روش  تریطوالن یاربس یتاحراز هو یاتعمل

 قرار نگرفته است.  مورداستفاده یواقع یسامانه یکدر  BeamAuthروش  وجودینباادارد اما  یکمتر
 یشنهادیروش پ یتامن یاراست اما در کل در مع یشترواحد ب ۹ یکلمه عبور متن یعنی یهاز روش پا یشنهادیروش پ امتیاز

ب در و یتاحراز هو یهاروش ینٔهدرزممطرح شده است که اصل تعادل پارتو  یدها ینا [۳]کرده است. در  یافتدر یینیپا یازامت
نشان داده است که  یتوسط چارچوب معرف یابیبر اساس رد یضمن یتهو حرازروش ا یبررس ییجه. نتکنندیصدق م یزن

 یآمده است. مطابق اصل تعادل پارتو طراح یینپا یتامن یارباال و به همان اندازه در مع ییاستقرار و کارا یارروش در مع یازامت
 .یستن یرپذامکان یباًتقرداشته باشد  ییباال یازامت یارمع در وب که در هر سه یتروش احراز هو یک
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