


هدف از این ارائه
رشد کاربران موبایل•

رشد و توسعه روز افزون بانکداری موبایل•

درک صحیح از امنیت بانکداری موبایل•

ایلآگاهی رسانی در خصوص تهدیدات مرتبط با موبایل و بانکداری موب•

ارائه راهکارهایی جهت یکپارچگی و امن نمودن بانکداری موبایل در •
کشور

2

دیک تعداد کاربران موبایل در دنیا نز
.میلیارد نفر شده است7به 

Source: International Telecommunication 

Union(February 2013)

.میلیون نفر گذشته است96تعداد سیم کارت های فعال در ایران از مرز 

رشد کاربران سیستم بانکداری موبایل دردنیا

http://www.wirelessandmobilenews.com

ارشد کاربران سیستم بانکداری موبایل در آمریک
از مشترکین موبایل، از موبایل خود به عنوان وسیله میلیارد2بیش از 2013در سال 
استفاده ، بانک همراه و یا ابزاری جهت پرداخت های مستقیم شخص به شخصپرداخت

(موسسه تحقیقاتی جونیپر). خواهند کرد

دن آمارها حکایت از رشد دو برابری کاربران سیستم بانکداری موبایل در آمریکا و رسی
(موسسه تحقیقاتی فارستر). دارند2017میلیون نفر در سال 108تعداد کاربران به 
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فهرست

تهدیدات امنیتی و راهکارها–بانکداری موبایل سیستم

استانداردها و راهنماهای مربوط به امنیت بانکداری موبایل

جمع بندی

فرصت ها و چالش ها-بانکداری موبایل 



تعریف بانکداری موبایل
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سیستم بانکداری موبایل

میسیستبه(بانکهمراه)موبایلبانکداری•
هایسرویسارائهآنهدفکهشودمیاطالق
ازیمالموسساتوهابانکمشتریانبهبانکی
.باشدمیهمراهتلفنطریق

ور سر-این سیستم ها براساس مدل کالینت•
.عمل می کنند

همراهسیستم پرداخت

تپرداخامکانافرادبرایکهاستسیستمی•
ازرادیگریچیزهریاوخدماتکاالها،بهای

.نمایدمیفراهمهمراهتلفنطریق
همراهسیستمکنندگاناستفادهالزاماً•

.باشندنمیبانکیکمشتریانپرداخت،

اپراتورهاتوسطاستممکنسیستماین•
.شودمدیریت
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ی بر سرویس های مبتن-انواع سرویس های قابل ارائه در بانکداری موبایل 
حساب

مانده حساب•
صورتحساب•

انتقال وجه درون بانکی•
انتقال وجه به کارت•

پرداخت اقساط درون بانکی•
پرداخت اقساط بین بانکی•

مشاهده اطالعات وام•
اعالم شماره کارت متصل به حساب•

مشاهده وضعیت اقساط•
استعالم وضعیت چک•

تعیین مبلغ چک•
پرداخت قبض•

خرید شارژ سیم کارت•
دریافت رمز حساب•
تغییر رمز حساب•

اعالم کد شبا•
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ی بر سرویس های مبتن-انواع سرویس های قابل ارائه در بانکداری موبایل 
کارت

مانده کارت•
صورتحساب کارت•

انتقال وجه کارت به کارت•
پرداخت قبض•

خرید شارژ سیم کارت•
اعالم مفقودی کارت•
مشاهده اطالعات کارت•
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روش های ارائه سرویس های بانکداری موبایل

سیستم بانکداری 
موبایل 

بدون برنامه کاربردی

سیستم های مبتنی بر 
(SMS)پیامک

سیستم های مبتنی بر 
USSD

سیستم های مبتنی بر 
مراهاینترنت بر روی تلفن ه

برنامه کاربردی بر روی
تلفن همراه

ر برنامه کاربردی مبتنی ب
(SMS)پیامک

ر برنامه کاربردی مبتنی ب
اینترنت بر روی تلفن 

(GPRS)همراه
برنامه کاربردی روی 

سیم کارت
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مقایسه روش های ارائه سرویس های بانکداری موبایل

USSDپیامک
اینترنت 

روی تلفن  
همراه

برنامه  
کاربردی  
مبتنی بر
پیامک

برنامه  
کاربردی  
مبتنی بر 
GPRS

برنامه  
کاربردی  
مبتنی بر 
سیم کارت

بلهبلهبلهخیرخیرخیرنیاز به نصب برنامه

بلهخیرخیرااکثر گوشی هبلهبلهی هاقابلیت استفاده در تمام گوش

بلهخیرخیرخیربلهخیروابستگی به اپراتور

خوبضعیفخوبضعیفخوبخوبیپوشش توسط شبکه مخابرات

خوبخوبخوبخوبمتوسطضعیفامنیت داده های مورد تبادل

نسبتاً آسانآسانآسانآسانلنسبتاً مشکمشکلسهولت استفاده

قابلیت اطمینان روش تبادل  
متوسطخوبمتوسطخوببسیار خوبمتوسطاطالعات

امکان قرار گرفتن اطالعات مالی
بلهخیرخیرخیربلهبلهکاربران در اختیار اپراتور



نجلب رضایت مشتریا
د عدم نیاز به تعداد زیا
شعبه در مناطق 

مختلف

پایین آمدن هزینه های
پرسنلی

پایین آمدن هزینه های
مدیریتی

سهولت حمل و نقل و 
استفاده از موبایل 

نسبت به رایانه

قابلیت استفاده در 
تمامی نقاط تحت 

پوشش

ارائه خدمات بانکی در
ه هر نقطه که مشتری ب

آن نیاز دارد

ارائه خدمات بانکی در
ساعات مختلف شبانه

روز

سهولت کارکردن و 
ا یادگیری در مقایسه ب

رایانه و اینترنت

ه سرعت بهتر نسبت ب
محیط اینترنت

ه عدم نیاز به اتصال ب
اینترنت به روش های 

معمول

لفرصت های موجود در بانکداری موبای
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کمبود نیروی  
انسانی مناسب و

کارآمد
موانع فنی

محدودیت های
زیر ساختی

موانع سیاسی
مقاومت کارکنان  
و مدیران بانک ها  

در مقابل تغییر

-موانع فرهنگی
اجتماعی

موانع قانونی

موانع 
اقتصادی

چالش های موجود در بانکداری موبایل
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گسترش سریع فناوری موبایل-1

عدم آگاهی کاربران در مورد مخاطرات بانکداری موبایل-2

پیچیدگی تولید نرم افزار امن-3

دالیل عدم توجه به امنیت

برداشت نادرست از مفهوم امنیت -4
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فهرست

فرصت ها و چالش ها–بانکداری موبایل 

استانداردها و راهنماهای مربوط به امنیت بانکداری موبایل

جمع بندی

تهدیدات امنیتی و راهکارها–سیستم بانکداری موبایل 



سیستم بانکداری موبایل

14

Mobile 

Operator

Bank



15

اجزا سیستم بانکداری موبایل
کانال ارتباطی

بانک و اپراتور

برنامه های 
کاربردی و 

سیستم عامل
دستگاه موبایل

کاربر

قوانین و 
آئین نامه ها
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کانال ارتباطی  سیستم بانکداری موبایل

کانال ارتباطی

USSD SMS GPRS
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حمله مرد میانی•

شنود•

حمله انکار•

حمله تکرار•

جعل هویت•

کانال –تهدیدات امنیتی سیستم بانکداری موبایل 
ارتباطی
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USSD–تهدیدات امنیتی سیستم بانکداری موبایل 

USSDپاسخ /دستکاری فرمان های درخواست

 USSDپاسخ /حمله ی تکرار در ارتباط با پیام درخواست

USSDتست پاسخ سرور 

پیاده سازی رمزنگاری ضعیف

USSDخطای محتوای تست

USSDتست زمان پاسخ 

مدیریت نادرست نشست

روش احراز هویت نامناسب
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محرمانگی

احراز هویت

صحت

مجوزدهی

پذیریدسترس

انکار ناپذیری

SMS–تهدیدات امنیتی سیستم بانکداری موبایل 
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GPRS–تهدیدات امنیتی سیستم بانکداری موبایل 

.این شیوه، مشابه بانکداری اینترنتی می باشد•

یاده سازی  کلیه تهدیدات مرتبط با سیستم بانکداری اینترنتی، در این روش از پ•
.سیستم بانکداری موبایل صادق است
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اجزا سیستم بانکداری موبایل
کانال ارتباطی

بانک و اپراتور

برنامه های 
کاربردی و 

سیستم عامل
دستگاه موبایل 

کاربر

قوانین و 
آئین نامه ها
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محل ذخیره سازی اطالعات در سیستم بانکداری موبایل

محل ذخیره سازی 
اطالعات

اپراتور بانک
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دسترسی غیرمجاز به اطالعات•
عدم رعایت اصول امنیت فیزیکی•
عدم وجود رمزنگاری•
عدم وجود مدیریت کلید•
سرقت اطالعات•

محل –تهدیدات امنیتی سیستم بانکداری موبایل 
ذخیره سازی اطالعات
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اجزا سیستم بانکداری موبایل
کانال ارتباطی

بانک و اپراتور

برنامه های  
کاربردی و 

سیستم عامل
دستگاه موبایل

کاربر

قوانین و 
آئین نامه ها
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بدافزارها

آسیب پذیری های کد برنامه ها                  

عاملکاربردی و سیستم برنامه های تهدیدات امنیتی 
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زارهابداف-عاملکاربردی و سیستم برنامه های تهدیدات امنیتی 

تروجان•

ویروس•

کرم•

نرم افزارهای جاسوسی•
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بدافزارها-عاملکاربردی و سیستم برنامه های امنیتی آمارتهدیدات 

McAfee Threats Report: First Quarter 2013

F-Secure Mobile Threat Report Q1 2013
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بدافزارها-عاملکاربردی و سیستم برنامه های امنیتی تهدیدات 

پایش فعالیت کاربر موبایل و بازیابی غیر مجاز داده ها•

تماس، ارسال پیام کوتاه و یا پرداخت غیر مجاز•

ارتباط شبکه ای غیر مجاز•

جعل هویت•

•Logic or Time bomb
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بدافزارها-عاملکاربردی و سیستم برنامه های امنیتی تهدیدات 

AndroidOS/FakePlayer.B

DroidDream
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آسیب پذیری های  -عاملکاربردی و سیستم برنامه های امنیتی تهدیدات 
کد 

نشت اطالعات حساس•

ذخیره سازی غیر امن اطالعات حساس•

انتقال ناامن اطالعات حساس•

شدهHardcodeکلمه های عبور و یا کلیدهای •
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آسیب پذیری های  -عاملکاربردی و سیستم برنامه های امنیتی تهدیدات 
کد 

iOS pre 4.3.5 Man-in-the-Middle

CitiGroup

MasterCard Payments API
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10.9 Billion Mobile apps downloaded

in 2010, according to IDC … Excepted

to rise to 76.9 billion apps by 2014

A report from SMobile Systems suggests that

almost 20% of the 48,000 apps on the Android

Marketplace could be infected with adware.

Mobile phone viruses have reached a

technical level of achievement over the past

two years that computer viruses took more

than two decades to reach

App Stores are the greatest hostile

software delivery system created by man

عاملتهدیدات امنیتی برنامه های کاربردی و سیستم 
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اجزا سیستم بانکداری موبایل
کانال ارتباطی

بانک و اپراتور

برنامه های 
کاربردی و 

سیستم عامل
دستگاه موبایل

کاربر

قوانین و 
آئین نامه ها



34

ایلدستگاه موب-تهدیدات سیستم بانکداری موبایل 

دسترسی غیر مجاز•

سرقت•

گم شدن•



35

اجزا سیستم بانکداری موبایل
کانال ارتباطی

بانک و اپراتور

برنامه های 
کاربردی و 

سیستم عامل
دستگاه موبایل

کاربر

قوانین و 
آئین نامه ها
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عدم آگاهی کافی کاربر•

حمالت مهندسی اجتماعی•

کاربر-تهدیدات امنیتی سیستم بانکداری موبایل 
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اجزا سیستم بانکداری موبایل
کانال ارتباطی

بانک و اپراتور

برنامه های 
کاربردی و 

سیستم عامل
دستگاه موبایل

کاربر

قوانین و 
آئین نامه ها



عدم وجود قوانین یکپارچه و مدون در سیستم  
تهدید کلی سیستم بانکداری موبایلبانکداری موبایل در کشور
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Mobile 

Operator

Bank

نظارت کافی بر عناصر درگیر در سیستم بانکداری موبایل

 ایجاد هماهنگی و همکاری مناسب بین تمامی عناصر

عدم استفاده از چارچوب یکسان در ارتباط با سیستم ها و سامانه های مختلف

حفاظت از اطالعات شخصی و مالی کاربران

توجه به لزوم ممیزی سیستم های موجود

بط با آنهاتوجه به کلیه روش های ارائه سرویس بانکداری موبایل و ارائه قوانین یکپارچه ی مرت

وجود الزامات و قواعد امنیتی و ملزم نمودن بانک ها به رعایت آنها

 تاکید بر ضرورت وجودSLAوبایلمناسب در برگیرنده مسئولیت های امنیتی بانک و اپراتور م
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راهکارهای امنیتی سیستم بانکداری موبایل

PINمدیریت 

هامنیت سیستم و شبک

مدیریت کلید

آموزش مشتریان
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استفاده از مکانیزم های رمزنگاری مناسب برای حفاظت از اطالعات حساس در  •
هنگام ثبت، ذخیره، انتقال و پردازش

رم افزارتولید برنامه های بانکداری موبایل با استفاده از متدلوژی های تولید امن ن•

راهکارهای امنیتی

ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری•

پیاده سازی کنترل های مناسب دسترسی به اطالعات•

شامل و نه محدود به ) مشتریان اطالعات حساس احراز هویت عدم ذخیره ی •
CVV ,CVV2 ,  ،اطالعات کامل شیار مغناطیسی کارتPIN,PIN Block  )
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ارت،  شماره کامل کارت بانکی، نام دارنده ک)عدم ذخیره اطالعات حساس مشتریان •
نزد اپراتور موبایل( تاریخ انقضاء کارت و کد سرویس

استفاده از رمزهای عبور متفاوت برای کانال های گوناگون با سطوح مخاطرات مختلف•

استفاده از روش احرازهویت دو فاکتوره•

راهکارهای امنیتی

موبایلاستفاده از کانال های متفاوت جهت فعال سازی کاربران در سیستم بانکداری•

فعال سازی امکان ثبت جزئیات تراکنش  و رویدادها•
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بط با  پیاده سازی اقدامات امنیتی به منظور تفکیک شبکه هایی که اطالعات مرت•
تراکنش های بانکی در آن منتقل می شود از سایر شبکه ها 

راهکارهای امنیتی

الت،  طراحی امن شبکه و سرویس و نیز پیاده سازی ابزارهای مناسب در کنترل حم•
تشخیص، پاسخگویی  و ثبت هرگونه نفوذ

ایجاد سیستم های موثر به منظور تشخیص تقلب•

 های با  ارزیابی ریسک تراکنش و ایجاد رویه های مناسب به منظور تایید تراکنش•
مبالغ باال

ستم  تعیین سطوح مختلف امنیتی برای سرویس های مختلف قابل ارائه در سی•
بانکداری موبایل
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همراه تدوین راهنما برای مشتریان در آشنایی با نحوه ی پیکره بندی امن ابزارهای•
و برنامه های کاربردی مربوطه و آشنایی با اقدامات الزم در مقابله با رخدادهای  

امنیتی

آموزش مشتریان

، تاریخ تولد و رمزهاکامل حساب، عدم ارسال اطالعات مهم و شخصی مانند شماره•
از طریق پیام کوتاه... 

ذخیره شده از روی دستگاه موبایلClearحذف پیام های بانکی •

بردانلود و نصب فایل ها و برنامه های کاربردی موبایل تنها از منابع و مراجع معت•

از سایت رسمی بانکفقطدانلود و نصب برنامه های بانکداری موبایل •
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آموزش مشتریان

وقتی از دستگاه موبایل استفاده  Bluetoothغیر فعال کردن ارتباط بی سیم و •
نمی شود

استفاده از رمزهای عبور متفاوت براساس سرویس های مختلف •

قفل سازی اتوماتیک دستگاه موبایل•

توصیه در استفاده از رمز عبور در دسترسی فیزیکی به موبایل•

بروزرسانی سیستم عامل و برنامه های موبایل•

موبایلنصب و به روزرسانی نرم افزارهای امنیتی معتبر•
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فهرست

فرصت ها و چالش ها–بانکداری موبایل 

تهدیدات امنیتی و راهکارها–بانکداری موبایل سیستم

جمع بندی

استانداردها و راهنماهای مربوط به امنیت بانکداری موبایل
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استانداردها و راهنماهای موجود در زمینه امنیت  
بانکداری موبایل

 PCI Mobile Payment Acceptance Security Guidelines 

 Top 10 Mobile Risks by OWASP

 Best Practices for Mobile Device Banking Security
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حوزه امنیتی18
لبانکداری موبای

جلوگیری از شنود اطالعات حساب در -1
حین وارد کردن اطالعات

ر جلوگیری از به خطر افتادن اطالعات د-2
حین پردازش و ذخیره در موبایل

جلوگیری از شنود اطالعات در حین -3
انتقال

جلوگیری از دسترسی های منطقی  -4
غیرمجاز

پیاده سازی کنترل های الزم در سرورها -5
و گزارش دادن دسترسی های غیرمجاز 

جلوگیری از افزایش غیرمجاز حق -6
دسترسی ها

قابلیت غیرفعال کردن برنامه پرداخت، -7
از راه دور

شناسایی سرقت و از دست دادن -8
اطالعات

امن سازی سیستم های پشتیبان-9

Onlineالویت دادن تراکنش های -11

پیروی کردن از متد برنامه نویسی -10
امن، تست های امنیتی

حفاظت در برابر آسیب پذیری های -12
شناخته شده

حفاظت دستگاه موبایل در برابر -13
برنامه های کاربردی موبایل غیرمجاز

حفاظت از دستگاه موبایل در برابر-14
بدافزارها 

حفاظت از دستگاه موبایل در برابر-15
دستگاه های پیوست غیرمجاز  

ایجاد دستورالعمل های الزم در -16
پیاده سازی و استفاده امن  

پشتیبانی از روال های امن در ارائه -17
تاییدیه

نشانه گذاری هایی در اثبات اجرای -18
برنامه کاربردی در وضعیت امن

در راهنمای 
PCI

Sep-2012
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رمزنگاری ضعیف -4 حفاظت ناکافی از الیه انتقال-3

کنترل های ضعیف برای سرورها-2 نا امن بودن محل ذخیره سازی -1
اطالعات

نشت اطالعات از طریق مسیر  -8
جانبی افشا اطالعات حساس-7

مدیریت نامناسب نشست  -6 احرازهویت و مجوزدهی ضعیف-5

10-Security Decisions Via 

Untrusted Inputs
9-Client Side Injection

OWASPریسک موبایل در 10
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بانکداری موبایل امنیت



51


