
ایـن واژه نامـه بـه عنـوان مقدمـه ای بر آشـنایی بـا اصطالحـات و مفاهیـم اسـتراتژیک، عملیاتی و 
تاکتیکـی مـورد اسـتفاده در شـاخه علمی امنیت سـایبر تهیه و تنظیم شـده اسـت. ایـن واژه نامه به 
هیـچ وجـه کامـل نبـوده و تنها بخـش اندکـی از پرکاربردترین اصطالحاتـی را در بر می گیـرد که هر 
پژوهشـگر آکادمیـک و مخاطـب ایـن حـوزه احتیاج دارد تا از آنها شـناخت اولیه ای داشـته باشـد.

از آن جایـی کـه حـوزه امنیت سـایبر پیوندی میان رشـته ای با دو حـوزه فنی و نظری برقـرار می کند، 
مفاهیـم آن نیـز ترکیبـی از علـوم کامپیوتـر و علـوم اجتماعـی )امنیت پژوهـی( اسـت؛ فلـذا حداکثر 
تـالش خـود را نموده ایـم تـا مفاهیـم و عبـارات گـردآوری شـده بر اسـاس همیـن نظم، عمـده نیاز 

پژوهشـگران و مخاطبـان را بر طرف سـازد.

نویسنده: محمدجواد یزدانی
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)Access Control Mechanism( مکانیسم کنترل دسترسی

ــای  ــی، رویه ه ــای عملیات ــی، رویه ه ــای فیزیک ــزاری، کنترل ه ــخت افزاری و نرم اف ــای س ــی ویژگی ه ــی )یعن ــای امنیت پادمان ه
مدیریــت، و ترکیب هــای گوناگونــی از ایــن مــوارد( کــه بــرای شناســایی اجــازه دسترســی مجــاز و رد دسترســی غیرمجــاز بــه یــک 

سیســتم اطالعاتــی طراحــی شــده اند.

)Ad Hoc( شبکه تک کاره

یــک شــبکه بــی ســیم کــه بــه صــورت پویــا دســتگاه هــای ســرویس گیرنــده بــی ســیم را بــدون اســتفاده از دســتگاه زیرســاختی 
ماننــد یــک نقطــه دسترســی )Access Point( یــا یــک ایســتگاه پایــه بــه یکدیگــر متصــل می کنــد.

)Add-on Security( افزونه امنیتی

ادغام پادمان های جدید سخت افزاری، نرم افزاری، یا سفت افزار )Firmware( در یک سیستم اطالعات عملیاتی.

)Zero-day attack( حمله روز صفر

ــش از آن ناشــناخته  ــا پی ــه ت ــردی ک ــزار کارب ــک نرم اف ــک آســیب پذیری در ی ــه از ی ــه ای اســت ک ــد رایان ــا تهدی ــه ی ــک حمل ی
ــت  ــر روز فرص ــیب پذیری صف ــع آس ــرای رف ــعه دهندگان ب ــه توس ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــی می کن ــت بهره جوی بوده اس

داشــته اند.

)Backup( پشتیبان

تهیــه یــک نســخه تکــراری از داده هــا بــر روی یــک دســتگاه ذخیــره ســازی فیزیکــی اختصاصــی یــا ذخیــره ســازی در فضــای 
آنالین/ابــری. نســخه پشــتیبان در برابــر از دســت دادن اطالعــات کاربــران را بیمــه می کنــد. بــا یــک نســخه پشــتیبان مــی تــوان 
فایــل هــای داده هــای آســیب دیــده یــا از دســت رفتــه را بازیابــی کــرد. پشــتیبان گیــری بایــد بــه طــور منظــم و دوره ای ماننــد 

روزانــه ایجــاد شــود.

)Backdoor( دِر پشتی یا َبک ُدر

در علــوم رایانــه بــه راهــی گفتــه می شــود کــه بتــوان از آن بــدوِن اجــازه بــه قسمت/قســمت های مشــخصی از یــک ســامانۀ 
ــل در ســامانه  ــدا کــرد. درهــای پشــتی ممکــن اســت از قب ــا افزاره هــای دیگــر دســت پی ــوار آتــش، ی ــه، دی ــد رایان دیگــر مانن
وجــود داشــته باشــند یــا اینکــه فــرد نفوذگــر بــا فریــب کاربــر، او را نســبت بــه نصــب در پشــتی ترغیــب کنــد )ماننــد ارســال 

ــه(. ــوده در رایانام ــت های آل پیوس

)Block Cipher( رمزنگاری قالبی

ــات  ــد و ســپس عملی ــا طــول ثابــت تقســیم مــی کن ــه بخــش هایــی ب ــم رمزگــذاری متقــارن کــه داده هــا را ب نوعــی الگوریت
رمزگــذاری یــا رمزگشــایی را در هــر بلــوک انجــام مــی دهــد. عمــل تقســیم یــک مجموعــه داده بــه بلــوک هــا، الگوریتــم را قــادر 

مــی ســازد تــا داده هــا را بــا هــر انــدازه ای رمزگــذاری کنــد.

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم رایانه

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم رایانه



3 واژه نامه امنیت سایبر

ICDT.iR

مفاهیم و اصطالحات فنی

)Botnet( بات نت

ــد  ــده می باش ــای پخش ش ــودکار از رایانه ه ــزرگ و خ ــبکه ب ــک ش ــت. ی ــده اس ــه ش ــه از »robot network« گرفت ــی ک اصطالح
کــه قبــاًل در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد و می تــوان بــه طــور همزمــان بــرای انجــام حمــالت در مقیــاس بــزرگ بــه قربانیــان 

تحــت کنتــرل گرفــت.

)Bug( باگ یا اشکال

یــک خطــا یــا اشــتباه در کدنویســی نــرم افــزار یــا طراحــی یــا ســاخت ســخت افــزار. یــک بــاگ نشــان دهنــده یــک نقــص یــا 
آســیب پذیــری در یــک سیســتم اســت کــه توســط مهاجمــان قابــل کشــف می باشــد

Clickjacking

تکنیــک مخربــی کــه توســط آن قربانــی فریــب داده مــی شــود تــا روی یــک URL، دکمــه یــا شــیئی از صفحــه نمایــش غیــر از 
آنچــه کــه کاربــر در نظــر گرفتــه یــا مالحظــه مــی کنــد، کلیــک نمایــد. ایــن عمــل را مــی تــوان بــه روش هــای مختلفــی انجــام 
ــی بارگــذاری  ــر پشــت صفحــه قابــل مشــاهده اصل داد. یکــی از آنهــا ایــن اســت کــه یــک صفحــه وب را بــدون آگاهــی کارب
کنیــد، بــه گونــه ای کــه لینــک هــا و اشــیاء مشــهود قبــال انتخــاب، نمــای ظاهــری هســتند؛ بنابرایــن کلیــک بــر روی یــک پیونــد 

مشــهود در واقــع باعــث مــی شــود کــه پیونــِد صفحــۀ پنهــان انتخــاب شــود.

)Cracker( کراکر

اصطالح مناسب برای اشاره به مهاجم غیرمجاز به رایانه ها و شبکه ها به جای اصطالح نادرست “هکر”.

)Data Breach( نقض داده

افشــای اطالعــات محرمانــه، دسترســی بــه اطالعــات محرمانــه، تخریــب داده هــای بــاارزش یــا اســتفاده ســوء از یــک محیــط 
IT خصوصــی. بــه طــور کلــی، نقــض داده منجــر بــه ایجــاد دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــای داخلــی بــرای نهادهــای بیگانــه 

می شــود.

)Data Integrity( صحت داده

یــک ویژگــی امنیتــی اســت کــه تأییــد مــی کنــد داده هــا اصــالح نشــده و بــه عبارتــی  اصیــل، کامــل و دســت نخــورده هســتند. 
صحــت ســنجی داده بــا اســتفاده از هــش رمزنــگاری انجــام مــی شــود.

)Data Mining( داده کاوی

فعالیــت تجزیــه و تحلیــل و/یــا جســتجو در میــان داده هــا بــه منظــور یافتــن مــوارد مرتبــط، بــا اهمیــت یــا ارزشــمند. نتایــج 
داده کاوی بــا نــام متــا داده شــناخته مــی شــود. 

) DDoS( حملۀ محروم سازی از سرویس یا حملۀ بندآوری خدمات

حملــه ای کــه تــالش مــی کنــد دسترســی و اســتفاده از یــک منبــع را مســدود کنــد. در واقــع نوعــی اختــالل در دسترســی بــه 
شــبکه اســت. DDOS گونــه ای از حملــه DoS اســت و شــامل ســیل حمــالت و فرســوده نمــودن اتصال)کانکشــن( می باشــد. وجــه 

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم رایانه
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ــا در سیســتم های  ــه ی ــع متعــددی منشــا گرفت ــه ممکــن اســت از مناب ــک حمل ــه ترافی ــن اســت ک ــز DDOS از DOS در ای تمای
واســطه ای متعــدد منعکــس شــود.

)Exploit( اکسپلویت

اســتفاده کامــل از یــک آســیب پذیــری بــه نفــع یــک مهاجــم. اکســپلویت، یــا همــان کدهــای مخــرب، برنامه هــا و کدهایــی 
هســتند کــه توســط یــک یــا چنــد هکــر یــا محقــق امنیتــی بــرای اثبــات یــا اســتفاده از آســیب پذیری امنیتــی خاصــی در یــک 
ــر  ــته و منتش ــکاری نوش ــرای خراب ــا ب ــا لزوم ــن برنامه ه ــوند. ای ــته می ش ــاص نوش ــخت افزار خ ــا س ــتم عامل ی ــزار، سیس نرم اف

ــد. ــال می نماین ــز دنب ــی و آموزشــی را نی نمی شــوند، اهــداف تحقیقات

IDS )سیستم تشخیص نفوذ(

یــک ابــزار امنیتــی اســت کــه فعالیت هــای امنیتــی شــبکه و میزبــان )هاســت( را بــرای شناســایی الگوهــای مشــکوک بازرســی 
می کنــد تــا حملــه بــه شــبکه یــا سیســتم را نمایــان ســازد. IDS یــک ابــزار امنیتــی منفعــل می باشــد.

IPS )سیستم جلوگیری از نفوذ(

ــز شــدن  ــت آمی ــد و ســپس از موفقی ــه شــبکه را شناســایی کن ــن ب ــد مهاجمی ــی کن ــالش م ــه ت ــی اســت ک ــزار امنیت ــک اب ی
ــدات  ــه تهدی ــال ب ــور فع ــه ط ــد ب ــی کن ــالش م ــرا ت ــد زی ــگر می باش ــی کنش ــزار امنیت ــک اب ــد. IPS ی ــری کن ــه جلوگی آن حمل
بالقــوه پاســخ دهــد. یــک IPS مــی توانــد آدرس هــای IP و پورت هــا را مســدود ، خدمــات را قطــع، و همچنیــن بــه مدیــران 

)َادمین هــا( اطالع رســانی کنــد.

)IP address( آدرس آی پی

یک عدد باینری  منحصربفرد که برای شناسایی دستگاه ها در شبکه TCP/IP استفاده می شود.

)Jamming) – 1( پارازیت

حملــه ای کــه در آن از یــک دســتگاه بــرای انتشــار انــرژی الکترومغناطیســی در فرکانــس شــبکه بــی ســیم اســتفاده مــی شــود تــا 
آن را غیرقابــل اســتفاده کنــد. 2( حملــه ای کــه ســعی در تداخــل در دریافــت ارتباطــات رادیویــی دارد.

)Keylogger( کی الگر

هــر ابــزاری کــه بــه وســیله آن ضربــات صفحــه کلیــد قربانــی در هنــگام تایــپ ثبــت و ذخیــره مــی شــود. کــی الگــر می توانــد 
یــک نرم افــزار یــا یــک دســتگاه ســخت افزاری باشــد کــه بــرای ضبــط هــر چیــزی کــه کاربــر ممکــن اســت تایــپ کنــد، از جملــه 

رمــز عبــور، پاســخ بــه ســؤاالت مخفــی یــا جزئیــات و اطالعــات مربــوط بــه ایمیل هــا، چت هــا و اســناد اســتفاده می شــود.

)Malware( بد افزار

از ترکیــب دو کلمــه malicious و software به دســت آمــده اســت. بدافــزار، نرم افــزاری اســت کــه معمــواًل بــا نیــت ســوء بــه 
قصــد ایجــاد اختــالل در عملیاتهــای رایانــه ای یــا بــه دســت آوردن بــدون رضایــت اطالعــات محرمانــه توســط هکرهــا ایجــاد و 

ــود. ــتفاده می ش اس

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم رایانهعلوم رایانه
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مفاهیم و اصطالحات فنی

)Patch( )پچ )وصله

 یــک بــه روز رســانی بــرای یــک سیســتم عامــل، اپلیکیشــن، یــا ســایر نــرم افزارهــا کــه بــه منظــور اصــالح مشــکالت خــاص 
نــرم افــزاری منتشــر شــده اســت. گاهــی اوقــات در برخــی از نســخه های پچ هــا، ویژگی هــا و قابلیت هــای جدیــد نیــز معرفــی 

ــوند. می ش

)Penetration testing( تست نفوذپذیری

یــک روش ارزیابــی میــزان اثربخشــی اقدامــات دفاعی-امنیتــی کــه در آن ارزیابــان تــالش مــی کننــد تــا ویژگــی هــای امنیتــی 
یــک سیســتم اطالعاتــی را بــه تقلیــد از مهاجمــان واقعــی دور بزننــد یــا شکســت دهنــد.

)Ransomware( باج افزار

نوعــی بدافــزار کــه معمــواًل از طریــق رمزگــذاری قــوی، داده هــای قربانــی را در رایانــه خودشــان گــروگان نگــه مــی دارد. پــس از 
آن، از کاربــر تقاضــا پرداخــت بــاج بــه شــکل بیــت کویــن )یــک ارز دیجیتــال غیرقابــل ردیابــی( بــه منظــور آزاد کــردن کنتــرل 

داده هــای غنیمــت گرفتــه شــده انجــام می شــود.

)Spyware( جاسوس افزار

ــی دهــد.  ــزارش م ــث خارجــی گ ــک شــخص ثال ــه ی ــا را ب ــد و آنه ــی کن ــر را رصــد م ــت هــای کارب ــه فعالی ــزار ک ــی بداف  نوع
نــرم افزارهــای جاسوســی مــی تواننــد قانونــی و مشــروع باشــند بــرای مثــال در صورتــی کــه توســط یــک آژانــس تبلیغاتــی و 
بازاریابــی بــا هــدف جمــع آوری اطالعــات جمعیتــی مشــتریان بــه کار گرفتــه شــود. بــا ایــن حــال، جاســوس افزارها می تواننــد 
توســط مهاجمــان بــه واســطه جمــع آوری داده هــا بــه منظــور ســرقت هویــت یــا اطالعــات کافــی در مــورد قربانــی بــرای آســیب 

رســاندن بــه آنهــا از راه هــای دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

)Trojan Horse( )اسب تروا )تروجان

ــی فریــب  ــان بی خطــر جاســازی شــده اســت. قربان ــه آســیب زننده در داخــل یــک فایــل میزب ــزار کــه یــک محمول نوعــی بداف
خــورده و بــاور می کنــد کــه فایــل مذکــور، میزبانــی بی خطــر و قابــل مشــاهده اســت. بــا ایــن حــال، زمانــی کــه قربانــی از فایــل 
میزبــان اســتفاده مــی کنــد، محمولــه مخــرب بــه طــور خــودکار بــر روی سیســتم کامپیوتــری او بارگــذاری مــی شــود. برخــالف 

ویــروس هــا، آنهــا خودشــان را تکثیــر نمــی کننــد، امــا مــی تواننــد بــه همــان انــدازه بــرای یــک کامپیوتــر مخــرب باشــند.

علوم رایانه
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)Active Attack( حمله فعال

حمله ای که یک سیستم یا داده را تغییر می دهد.

)Cyber warfare( جنگ سایبری

فعالیت هایی که توسط سازمان های نظامی با هدف تهدید بقا و رفاه جامعه/نهادهای خارجی پشتیبانی می شوند.

)Honeypot -هانی پات )گلدان عسل

ــه  ــا ب ــه آنه ــری از حمل ــور جلوگی ــه منظ ــان ب ــودن مهاجم ــج نم ــت گی ــا نی ــات ب ــت. هانی پ ــان اس ــرای مهاجم ــه ب ــک تل ی
سیســتم های تولیــد واقعــی اســتفاده مــی شــود. هانی پــات یــک سیســتم کاذب اســت کــه بــه گونــه ای پیکربنــدی شــده اســت 
کــه بــه عنــوان یــک سیســتم تولیــدی بــه نظــر برســد و عمــل کنــد و در جایــی قــرار مــی گیــرد کــه مهاجــم بــا آن مواجــه شــود. 
یــک هانی پــات ممکــن اســت حــاوی داده هــای نادرســت باشــد تــا مهاجمــان را فریــب دهــد و زمــان و تــالش قابــل توجهــی 
را بــرای حملــه و بهــره بــرداری از سیســتم جعلــی صــرف کننــد. هانی پــات همچنیــن بعضــی مواقــع می توانــد حمــالت جدیــد 

یــا هویــت مهاجمــان را نیــز کشــف کنــد.

)Identity Cloning( شبیه سازی هویت

شــکلی از ســرقت هویــت کــه در آن مهاجــم، هویــت یــک قربانــی را مــی گیــرد و ســپس ســعی مــی کنــد بــه عنــوان هویــت 
دزدیــده شــده زندگــی و عمــل کنــد. شــبیه ســازی هویــت اغلــب بــه منظــور پنهــان کــردن کشــور مبــدأ یــا ســابقه کیفــری مهاجــم 

انجــام مــی شــود.

)Identity Fraud( هویت )کالهبرداری )جعل

شــکلی از ســرقت هویــت کــه در آن یــک معاملــه، معمــواًل مالــی، بــا اســتفاده از هویــت دزدیــده شــده یــک فــرد دیگــر انجــام 
مــی شــود. در ایــن کالهبــرداری مهاجــم وانمــود می کنــد شــخص دیگــری اســت.

)Man-in-the-middle attack( )حملۀ شخص میانی )یا حملۀ ژانوس

ــده( و  ــت )ادعاکنن ــن کالیمن ــه مهاجــم خــود را بی ــن نحــو ک ــه ای ــت انجــام می شــود ب ــکل احــراز هوی ــه پروت ــه ب ــه ای ک حمل
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــری و تغییــر ده ــا می شــود، رهگی ــا جایه ج ــن آنه ــه بی ــی را ک ــد داده های ــا بتوان ــد ت ــرار می ده ــده ق تأییدکنن
دیگــر یــک راهبــرد تهاجمــی )و نوعــی شــنود فعــال( اســت کــه در آن مهاجــم جریــان ارتباطــی بیــن دو جــزء )عضــو( از سیســتم 
هــدف را رهگیــری می کنــد و ســپس نفوذگــر را در ترافیــک بیــن دو جــزء جایگــذاری می کنــد و در نهایــت کنتــرل ارتباطــات را 

ــرد. ــت می گی ــه دس ب

)Phishing( فیشینگ

یــک حملــه دســته جمعــی اســت کــه ســعی در جمــع آوری اطالعــات از قربانیــان دارد. حمــالت فیشــینگ می توانــد از طریــق 
ــه  ــه واســطه اپلیکیشــن های گوشــی هوشــمند انجــام شــود. هــدف حمل ــا ب ایمیــل، پیام هــای متنــی، شــبکه های اجتماعــی ی
فیشــینگ دانســتن اطالعــات ورود بــه سیســتم، اطالعــات کارت اعتبــاری، جزئیــات پیکربنــدی سیســتم یــا ســایر اطالعــات مربــوط 
بــه شــرکت، شــبکه، کامپیوتــر یــا هویــت شــخصی می باشــد. حمــالت فیشــینگ اغلــب موفقیــت آمیــز هســتند، زیــرا نحــوه 

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم رایانه

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم پدافندی
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مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم رایانه

مکاتبــات نهادهــا یــا گــروه هــای مــورد اعتمــاد را تقلیــد مــی کننــد ماننــد ارســال ایمیــل هــای جعلــی از یــک بانــک یــا یــک 
وب ســایت خــرده فروشــی.

)Sniffing – اسنیفینگ )حمله بویش یا حمله بویشگر

ــا  ــن شــبکه ه ــا در بی ــی داده ه ــی شــوند. وقت ــا نظــارت م ــط ی ــک شــبکه ضب ــوری از ی ــه طــی آن داده هــای عب ــدی ک فرآین
 sniffer انتقــال مــی یابنــد، اگــر بســته هــای داده رمزگــذاری نباشــند، داده هــای درون بســتۀ شــبکه مــی تواننــد بــا اســتفاده از

)برنامــه ای بــا هــدف ضبــط بســته هــای شــبکه( خوانــده شــوند.

مفاهیم و اصطالحات فنی

علوم پدافندی
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)Active Security Testing( تست امنیتی فعال

تست امنیتی است که شامل تعامل مستقیم با یک هدف می باشد.

)Adequate Security( امنیت بسنده

امنیت متناسب با خطر و میزان آسیب ناشی از فقدان، سوء استفاده، یا دسترسی غیرمجاز یا تغییر اطالعات.

) AES( استاندارد رمزنگاری پیشرفته

“اســتاندارد رمزنــگاری پیشــرفته” یــک الگوریتــم رمزگــذاری مــورد تاییــد دولــت ایــاالت متحــده می باشــد کــه بــرای محافظــت 
از داده هــای الکترونیکــی اســتفاده می شــود. الگوریتــم AES یــک رمزنــگاری قالبــی متقــارن اســت کــه مــی توانــد اطالعــات را 

رمزگــذاری و رمزگشــایی کنــد.

) APT( تهدیدات پایدار پیشرفته

ــرل داشــته  ــر آن کنت ــا ب ــه سیســتم دسترســی ی ــی ب ــرای مــدت طوالن ــا ب ــادر می ســازد ت ــه امنیتــی کــه مهاجــم را ق یــک رخن
ــه آن آگاه باشــد. یــک APT اغلــب از آســیب پذیری های ناشــناخته  باشــد؛ معمــواًل بــدون اینکــه صاحــب سیســتم از تعــدی ب
متعــدد یــا حمــالت روز صفــر اســتفاده می کنــد، کــه بــه مهاجــم اجــازه می دهــد حتــی بــا مســدود شــدن برخــی از مســیرهای 

حملــه، دسترســی بــه هــدف را حفــظ کنــد.

)Authentication( احراز هویت

عمل تأیید هویت یک کاربر و واجد شرایط بودن کاربر برای دسترسی به اطالعات رایانه ای

* توجــه: احــراز هویــت بــرای محافظــت در برابــر ورود تقلبــی بــه سیســتم طراحــی شــده اســت. همچنیــن مــی توانــد بــه تأییــد 
صحــت داده اشــاره کنــد.

مدارک قانونی کامپیوتری

به کارگیری روش علمی در رسانه های دیجیتال به منظور فراهم کردن اطالعات واقعی برای بررسی قضایی

ــرای فعالیت هــای  ــا ب ــا آنه ــه قصــد تشــخیص اینکــه آی ــه ای ب ــب شــامل بررســی سیســتم های رایان ــد اغل ــن فرآین ــه: ای * نکت
ــه را جهــت  ــوم رایان ــوان یــک رشــته علمــی، اصــول قضائــی و عل ــه عن ــر. ب ــا خی ــا غیرمجــاز اســتفاده شــده اند ی ــی ی غیرقانون
ــد رایانه هــای شــخصی، شــبکه ها، ارتباطــات بی ســیم  ــی )مانن ــا از سیســتم های اطالعات ــل داده ه ــه و تحلی ــع آوری و تجزی جم

ــول باشــد. ــل قب ــدرک در دادگاه قاب ــوان م ــه عن ــه ب ــد ک ــب می کن ــه ای ترکی ــه گون ــال( ب و دســتگاه های ذخیره ســازی دیجیت

)Cryptography( رمزنگاری

هنــر یــا علــم مربــوط بــه اصــول، ابزارهــا و روش هــای غیرقابــل فهــم کــردن اطالعــات ســاده و بازگردانــدن اطالعــات رمزگــذاری 
شــده بــه شــکل قابــل فهــم. رمزنــگاری شــامل ســه جــزء اصلــی اســت: رمزگــذاری متقــارن، رمزگــذاری نامتقــارن و َهشــینگ.

مفاهیم و اصطالحات نظریمفاهیم و اصطالحات فنی
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)Hacker( هکر

شــخصی کــه دانــش و مهــارت در تجزیــه و تحلیــل کــد برنامــه یــا یــک سیســتم کامپیوتــری، تغییــر عملکردهــا یــا اعمــال آن و 
تغییــر توانایــی هــا و قابلیــت هــای آن دارد. یــک هکــر ممکــن اســت اخالقــی و مجــاز باشــد )تعریــف اصلــی( یــا ممکــن اســت 

مخــرب و غیرمجــاز باشــد )اســتفاده تغییــر یافتــه امــا فعلــی از ایــن اصطــالح(.

)Hacktivism( هکتویسم

مهاجمانــی کــه بــه خاطــر یــک جنبــش یــا بــاور بــه جــای برخــی از اشــکال منافــع شــخصی هــک مــی کننــد. هکتیویســم اغلــب 
توســط مهاجمــان بــه عنــوان نوعــی اعتــراض یــا مبــارزه بــرای “حــق” یــا “عدالــت” خــود در نظــر گرفتــه مــی شــود. بــا ایــن حــال، 

ایــن یــک اقــدام غیرقانونــی اســت.

مفاهیم و اصطالحات نظری
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