


 چشا ایي واسگاُ   
 سضذ واستشاى هَتایل•
 
 سضذ ٍ تَسعِ سٍص افضٍى تاًىذاسی هَتایل•
 
 دسن غحیح اص اهٌیت تاًىذاسی هَتایل•

 
 آگاّی سساًی دس خػَظ تْذیذات هشتثط تا هَتایل ٍ تاًىذاسی هَتایل•

 
اسائِ ساّىاسّایی جْت یىپاسچگی ٍ اهي ًوَدى تاًىذاسی هَتایل دس •

 وطَس
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تعذاد واستشاى هَتایل دس دًیا اص هشص 
 .هیلیاسد ًفش گزضتِ است 6

 
 2011سبل  UNCTADثشاسبس آهبس 

 
 

United Nations Conference on Trade and Development 

 

.هیلیَى ًفش گزضتِ است 96تعذاد سین واست ّای فعال دس ایشاى اص هشص   

 سضذ واستشاى سیستن تاًىذاسی هَتایل دسدًیا
 

http://www.wirelessandmobilenews.com 

 سضذ واستشاى سیستن تاًىذاسی هَتایل دس آهشیىا
اص هطتشویي هَتایل، اص هَتایل خَد تِ عٌَاى ٍسیلِ  هیلیاسد 2تیص اص  2013دس سال  

.  استفادُ خَاٌّذ وشد ، تاًه ّوشاُ ٍ یا پشداخت ّای هستمین ضخع تِ ضخعپشداخت
 (هَسسِ تحمیماتی جًَیپش)

آهاسّا حىایت اص سضذ دٍ تشاتشی واستشاى سیستن تاًىذاسی هَتایل دس آهشیىا ٍ سسیذى 
 (هَسسِ تحمیماتی فاسستش). داسًذ 2017هیلیَى ًفش دس سال  108تعذاد واستشاى تِ 
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 فْشست

 

 

 
 

 تْذیذات اهٌیتی ٍ ساّىاسّا –تاًىذاسی هَتایل  سیستن

 استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای هشتَط تِ اهٌیت تاًىذاسی هَتایل

 جوع تٌذی

فشغت ّا ٍ چالص ّا -تاًىذاسی هَتایل   

 



 تعشیف تاًىذاسی هَتایل
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 سیستن تاًىذاسی هَتایل
   
 سیستوی تِ(تاًه ّوشاُ)هَتایل تاًىذاسی •

 ّای سشٍیس اسائِ آى ّذف وِ ضَد هی اطالق
 اص هالی هَسسات ٍ ّا تاًه هطتشیاى تِ تاًىی
 .تاضذ هی ّوشاُ تلفي طشیك

 
سشٍس -ایي سیستن ّا تشاساس هذل والیٌت •

 .عول هی وٌٌذ

 
 
 

 ّوشاُ سیستن پشداخت
 
 پشداخت اهىاى افشاد تشای وِ است سیستوی •

 اص سا دیگشی چیض ّش یا ٍ خذهات واالّا، تْای
 .ًوایذ هی فشاّن ّوشاُ تلفي طشیك

 ّوشاُ سیستن وٌٌذگاى استفادُ الضاهاً •
 .تاضٌذ ًوی تاًه یه هطتشیاى پشداخت،

 
 اپشاتَسّا تَسط است هوىي سیستن ایي •

 .ضَد هذیشیت
 
 
 



5 

سشٍیس ّای هثتٌی تش  -اًَاع سشٍیس ّای لاتل اسائِ دس تاًىذاسی هَتایل 
 حساب

 
 

 
 

 هبًذُ حسبة •
 صَستحسبة •

 اًتقبل ٍجِ دسٍى ثبًکی •
 اًتقبل ٍجِ ثِ کبست •

 پشداخت اقسبط دسٍى ثبًکی •
 پشداخت اقسبط ثیي ثبًکی •

 هطبّذُ اعالعبت ٍام •
 اعالم ضوبسُ کبست هتصل ثِ حسبة •

 
 
 

 
 هطبّذُ ٍضعیت اقسبط•
 استعالم ٍضعیت چک •

 تعییي هجلغ چک •
 پشداخت قجض •

 خشیذ ضبسط سین کبست •
 دسیبفت سهض حسبة •

 تغییش سهض حسبة •
 اعالم کذ ضجب •
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سشٍیس ّای هثتٌی تش  -اًَاع سشٍیس ّای لاتل اسائِ دس تاًىذاسی هَتایل 
 واست

  
 

 هبًذُ کبست •
 صَستحسبة کبست •

 اًتقبل ٍجِ کبست ثِ کبست •
 پشداخت قجض •

 خشیذ ضبسط سین کبست •
 اعالم هفقَدی کبست •
 هطبّذُ اعالعبت کبست •
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 سٍش ّای اسائِ سشٍیس ّای تاًىذاسی هَتایل

سیستن تاًىذاسی 
 هَتایل 

 تذٍى تشًاهِ واستشدی

سیستن ّای هثتٌی تش 
 (SMS) پیاهه

سیستن ّای هثتٌی تش 
USSD 

سیستن ّای هثتٌی تش 
 ایٌتشًت تش سٍی تلفي ّوشاُ

تشًاهِ واستشدی تش سٍی 
 تلفي ّوشاُ

تشًاهِ واستشدی هثتٌی تش 
 (SMS) پیاهه

تشًاهِ واستشدی هثتٌی تش 
 ایٌتشًت تش سٍی تلفي ّوشاُ

(GPRS) 
تشًاهِ واستشدی سٍی 

 سین واست
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 همایسِ سٍش ّای اسائِ سشٍیس ّای تاًىذاسی هَتایل

 USSD پیاهه
ایٌتشًت 

سٍی تلفي  
 ّوشاُ

تشًاهِ  
واستشدی  
هثتٌی تش 

 پیاهه

تشًاهِ  
واستشدی  
هثتٌی تش 
GPRS 

تشًاهِ  
واستشدی  
هثتٌی تش 
 سین واست

 ثلِ ثلِ ثلِ خیش خیش خیش ًیاص تِ ًػة تشًاهِ

 ثلِ خیش خیش اکثش گَضی ّب ثلِ ثلِ لاتلیت استفادُ دس توام گَضی ّا

 ثلِ خیش خیش خیش ثلِ خیش ٍاتستگی تِ اپشاتَس

 خَة ضعیف خَة ضعیف خَة خَة پَضص تَسط ضثىِ هخاتشاتی

 خَة خَة خَة خَة هتَسظ ضعیف اهٌیت دادُ ّای هَسد تثادل

 ًسجتبً آسبى آسبى آسبى آسبى ًسجتبً هطکل هطکل سَْلت استفادُ

لاتلیت اطویٌاى سٍش تثادل  
 هتَسظ خَة هتَسظ خَة ثسیبس خَة هتَسظ اطالعات

اهىاى لشاس گشفتي اطالعات هالی  
 ثلِ خیش خیش خیش ثلِ ثلِ واستشاى دس اختیاس اپشاتَس



 جلت سضبیت هطتشیبى
عذم ًیبص ثِ تعذاد صیبد 

ضعجِ دس هٌبعق 
 هختلف

پبییي آهذى ّضیٌِ ّبی 
 پشسٌلی

پبییي آهذى ّضیٌِ ّبی 
 هذیشیتی

سَْلت حول ٍ ًقل ٍ 
استفبدُ اص هَثبیل 

 ًسجت ثِ سایبًِ

قبثلیت استفبدُ دس 
توبهی ًقبط تحت 

 پَضص

اسائِ خذهبت ثبًکی دس 
ّش ًقغِ کِ هطتشی ثِ 

 آى ًیبص داسد

اسائِ خذهبت ثبًکی دس 
سبعبت هختلف ضجبًِ 

 سٍص

سَْلت کبسکشدى ٍ 
یبدگیشی دس هقبیسِ ثب 

 سایبًِ ٍ ایٌتشًت

سشعت ثْتش ًسجت ثِ 
 هحیظ ایٌتشًت

عذم ًیبص ثِ اتصبل ثِ 
ایٌتشًت ثِ سٍش ّبی 

 هعوَل

 فشغت ّای هَجَد دس تاًىذاسی هَتایل
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کوجَد ًیشٍی  
اًسبًی هٌبست ٍ 

 کبسآهذ

 هَاًع فٌی

 هحذٍدیت ّبی
 صیش سبختی 

 هَاًع سیبسی
هقبٍهت کبسکٌبى  
ٍ هذیشاى ثبًک ّب  

 دس هقبثل تغییش

  -هَاًع فشٌّگی
 اجتوبعی

 هَاًع قبًًَی
 

هَاًع 
 اقتصبدی

 چالص ّای هَجَد دس تاًىذاسی هَتایل
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 گستشش سشیع فٌاٍسی هَتایل -1

 عذم آگاّی واستشاى دس هَسد هخاطشات تاًىذاسی هَتایل -2

 پیچیذگی تَلیذ ًشم افضاس اهي -3

 دالیل عذم تَجِ تِ اهٌیت

 تشداضت ًادسست اص هفَْم اهٌیت  -4
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 فْشست

 

 

 
 

 فشغت ّا ٍ چالص ّا –تاًىذاسی هَتایل 

 استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای هشتَط تِ اهٌیت تاًىذاسی هَتایل

 جوع تٌذی

تْذیذات اهٌیتی ٍ ساّىاسّا –سیستن تاًىذاسی هَتایل   

 



 سیستن تاًىذاسی هَتایل  

14 

Mobile 

Operator 

Bank 
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 اجضا سیستن تاًىذاسی هَتایل  

 واًال استثاطی

 تاًه ٍ اپشاتَس

تشًاهِ ّای 
واستشدی ٍ 

 سیستن عاهل
 دستگاُ هَتایل

 واستش

لَاًیي ٍ 
 آئیي ًاهِ ّا
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 واًال استثاطی  سیستن تاًىذاسی هَتایل

 واًال استثاطی

USSD SMS GPRS 
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 حولِ هشد هیاًی  •

 ضٌَد  •

 حولِ اًىاس  •

 حولِ تىشاس  •

 جعل َّیت  •

واًال  –تْذیذات اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل 
 استثاطی
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 USSD –تْذیذات اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل 

 USSDپاسخ /ّای دسخَاست دستىاسی فشهاى

  USSDپاسخ /ی تىشاس دس استثاط تا پیام دسخَاست حولِ

 USSDتست پاسخ سشٍس 

 ساصی سهضًگاسی ضعیف پیادُ

 USSDخطای هحتَای   تست

 USSDتست صهاى پاسخ 

 هذیشیت ًادسست ًطست

 سٍش احشاص َّیت ًاهٌاسة
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 هحشهاًگی
 

 احشاص َّیت
 

 غحت

 
 هجَصدّی

 پزیشی دستشس

 اًىاس ًاپزیشی

 SMS –تْذیذات اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل 
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 GPRS –تْذیذات اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل 

 .ایي ضیَُ، هطاتِ تاًىذاسی ایٌتشًتی هی تاضذ    •
 
ولیِ تْذیذات هشتثط تا سیستن تاًىذاسی ایٌتشًتی، دس ایي سٍش اص پیادُ      •

 .ساصی سیستن تاًىذاسی هَتایل غادق است
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 اجضا سیستن تاًىذاسی هَتایل  

 واًال استثاطی

 تاًه ٍ اپشاتَس

تشًاهِ ّای 
واستشدی ٍ 

 سیستن عاهل
 دستگاُ هَتایل 

 

 واستش

لَاًیي ٍ  
 آئیي ًاهِ ّا
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 هحل رخیشُ ساصی اطالعات دس سیستن تاًىذاسی هَتایل

هحل رخیشُ ساصی 
 اطالعات

 تاًه اپشاتَس
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 دستشسی غیشهجاص تِ اطالعات    •
 عذم سعایت اغَل اهٌیت فیضیىی  •
 عذم ٍجَد سهضًگاسی  •
 عذم ٍجَد هذیشیت ولیذ  •
 سشلت اطالعات  •

 

هحل  –تْذیذات اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل 
 رخیشُ ساصی اطالعات
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 اجضا سیستن تاًىذاسی هَتایل  

 واًال استثاطی

 تاًه ٍ اپشاتَس

تشًاهِ ّای 
واستشدی ٍ 

 سیستن عاهل
 دستگاُ هَتایل

 واستش

لَاًیي ٍ 
 آئیي ًاهِ ّا
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 تذافضاسّا

 آسیة پزیشی ّای وذ تشًاهِ ّا                  

 

 عاهلتْذیذات اهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن 
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 تذافضاسّا -عاهلتْذیذات اهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن 

  
 تشٍجاى •
 
 ٍیشٍس •
 
 وشم •

 
 ًشم افضاسّای جاسَسی •
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McAfee Threats Report: First Quarter 2012 

 

تذافضاسّا -عاهلاهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن آهاستْذیذات   

   

F-Secure Mobile Threat Report Q3 2012 
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تذافضاسّا -عاهلاهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن تْذیذات   

    
 پایص فعالیت واستش هَتایل ٍ تاصیاتی غیش هجاص دادُ ّا  •
 
 تواس، اسسال پیام وَتاُ ٍ یا پشداخت غیش هجاص  •
 
 استثاط ضثىِ ای غیش هجاص  •
 
 جعل َّیت  •
 
•   Logic or Time bomb 
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تذافضاسّا -عاهلاهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن تْذیذات   

   

AndroidOS/FakePlayer.B 

DroidDream 
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آسیة پزیشی ّای   -عاهلاهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن تْذیذات 
 وذ 

 

  
 ًطت اطالعات حساس  •

 
 رخیشُ ساصی غیش اهي اطالعات حساس  •

 
 اًتمال ًااهي اطالعات حساس  •

 
 ضذُ Hardcodeولوِ ّای عثَس ٍ یا ولیذّای   •
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آسیة پزیشی ّای   -عاهلاهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن تْذیذات 
 وذ 

 

  
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 ú  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 

 

 عاهلتْذیذات اهٌیتی تشًاهِ ّای واستشدی ٍ سیستن 
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 اجضا سیستن تاًىذاسی هَتایل  

 واًال استثاطی

 تاًه ٍ اپشاتَس

تشًاهِ ّای 
واستشدی ٍ 

 سیستن عاهل
 دستگاُ هَتایل

 واستش

لَاًیي ٍ 
 آئیي ًاهِ ّا
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 دستگاُ هَتایل-تْذیذات سیستن تاًىذاسی هَتایل 

 دستشسی غیش هجاص •
 
 سشلت •
 
 گن ضذى •
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 اجضا سیستن تاًىذاسی هَتایل  

 واًال استثاطی

 تاًه ٍ اپشاتَس

تشًاهِ ّای 
واستشدی ٍ 

 سیستن عاهل
 دستگاُ هَتایل

 واستش

لَاًیي ٍ 
 آئیي ًاهِ ّا
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 عذم آگاّی وافی واستش •
 
 حوالت هٌْذسی اجتواعی •

واستش -تْذیذات اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل   
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 اجضا سیستن تاًىذاسی هَتایل  

 واًال استثاطی

 تاًه ٍ اپشاتَس

تشًاهِ ّای 
واستشدی ٍ 

 سیستن عاهل
 دستگاُ هَتایل

 واستش

لَاًیي ٍ 
 آئیي ًاهِ ّا



عذم ٍجَد لَاًیي یىپاسچِ ٍ هذٍى دس سیستن  
 تْذیذ ولی سیستن تاًىذاسی هَتایل تاًىذاسی هَتایل دس وطَس

38 

Mobile 

Operator 

Bank 

  ًظبست کبفی ثش عٌبصش دسگیش دس سیستن ثبًکذاسی هَثبیل 

   ایجبد ّوبٌّگی ٍ ّوکبسی هٌبست ثیي توبهی عٌبصش 

  عذم استفبدُ اص چبسچَة یکسبى دس استجبط ثب سیستن ّب ٍ سبهبًِ ّبی هختلف 

  حفبظت اص اعالعبت ضخصی ٍ هبلی کبسثشاى 

  تَجِ ثِ لضٍم هویضی سیستن ّبی هَجَد 

 ی هشتجظ ثب آًْب ِ  تَجِ ثِ کلیِ سٍش ّبی اسائِ سشٍیس ثبًکذاسی هَثبیل ٍ اسائِ قَاًیي یکپبسچ

  ٍجَد الضاهبت ٍ قَاعذ اهٌیتی ٍ هلضم ًوَدى ثبًک ّب ثِ سعبیت آًْب 

   تبکیذ ثش ضشٍست ٍجَدSLA هٌبست دس ثشگیشًذُ هسئَلیتْبی اهٌیتی ثبًک ٍ اپشاتَس هَثبیل 
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 ساّىاسّای اهٌیتی سیستن تاًىذاسی هَتایل

 PINهذیشیت 

 اهٌیت سیستن ٍ ضثىِ

 هذیشیت ولیذ

 آهَصش هطتشیاى
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استفبدُ اص هکبًیضم ّبی سهضًگبسی هٌبست ثشای حفبظت اص اعالعبت حسبس دس    •
 ٌّگبم ثجت، رخیشُ، اًتقبل ٍ پشداصش

 تَلیذ ثشًبهِ ّبی ثبًکذاسی هَثبیل ثب استفبدُ اص هتذلَطی ّبی تَلیذ اهي ًشم افضاس  •

 
 ساّىاسّای اهٌیتی

 اسصیبثی اهٌیتی ٍ آصهَى ًفَرپزیشی  •

 پیبدُ سبصی کٌتشلْبی هٌبست دستشسی ثِ اعالعبت  •

ضبهل ٍ ًِ هحذٍد ثِ ) هطتشیبى اعالعبت حسبس احشاص َّیت ی  عذم رخیشُ  •
CVV ,CVV2 ,   ،اعالعبت کبهل ضیبس هغٌبعیسی کبستPIN , PIN Block  ) 
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ضوبسُ کبهل کبست ثبًکی، ًبم داسًذُ کبست،  )عذم رخیشُ اعالعبت حسبس هطتشیبى   •
 ًضد اپشاتَس هَثبیل( تبسیخ اًقضبء کبست ٍ کذ سشٍیس

 ّبی هتفبٍت ثشای کبًبل ّبی گًَبگَى ثب سغَح هخبعشات هختلفPINاستفبدُ اص  •

 استفبدُ اص سٍش احشاصَّیت دٍ فبکتَسُ  •

 
 ساّىاسّای اهٌیتی

 استفبدُ اص کبًبل هتفبٍت جْت فعبل سبصی کبسثشاى دس سیستن ثبًکذاسی هَثبیل  •

 فعبل سبصی اهکبى ثجت جضئیبت تشاکٌص  ٍ سٍیذادّب  •
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پیبدُ سبصی اقذاهبت اهٌیتی ثِ هٌظَس تفکیک ضجکِ ّبیی کِ اعالعبت هشتجظ ثب    •

 تشاکٌطْبی ثبًکی دس آى هٌتقل هی ضَد اص سبیش ضجکِ ّب  
 

 
 ساّىاسّای اهٌیتی

عشاحی اهي ضجکِ ٍ سشٍیس ٍ ًیض پیبدُ سبصی اثضاسّبی هٌبست دس کٌتشل    •
 حوالت، تطخیص، پبسخگَئی  ٍ ثجت ّش گًَِ ًفَر

 ایجبد سیستن ّبی هَثش ثِ هٌظَس تطخیص تقلت  •

اسصیبثی سیسک تشاکٌص ٍ ایجبد سٍیِ ّبی هٌبست ثِ هٌظَس تبییذ تشاکٌص ّبی ثب    •
 هجبلغ ثبال

 
تعییي سغَح هختلف اهٌیتی ثشای سشٍیس ّبی هختلف قبثل اسائِ دس سیستن    •

 ثبًکذاسی هَثبیل
 



43 

تذٍیي ساٌّوب ثشای هطتشیبى دس آضٌبیی ثب ًحَُ ی پیکشُ ثٌذی اهي اثضاسّبی ّوشاُ   •
ٍ ثشًبهِ ّبی کبسثشدی هشثَعِ ٍ آضٌبیی ثب اقذاهبت الصم دس هقبثلِ ثب سخذادّبی  

 اهٌیتی

 آهَصش هطتشیاى

، تبسیخ تَلذ ٍ سهضّبکبهل حسبة،  عذم اسسبل اعالعبت هْن ٍ ضخصی هبًٌذ ضوبسُ  •
 اص عشیق پیبم کَتبُ... 

 رخیشُ ضذُ اص سٍی دستگبُ هَثبیل Clearحزف پیبم ّبی ثبًکی   •

 داًلَد ٍ ًصت فبیل ّب ٍ ثشًبهِ ّبی کبسثشدی هَثبیل تٌْب اص هٌبثع ٍ هشاجع هعتجش  •

 اص سبیت سسوی ثبًک فقظداًلَد ٍ ًصت ثشًبهِ ّبی ثبًکذاسی هَثبیل   •
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 آهَصش هطتشیاى

ٍقتی اص دستگبُ هَثبیل استفبدُ   Bluetoothغیش فعبل کشدى استجبط ثی سین ٍ   •
 ًوی ضَد

 ّبی هتفبٍت ثشاسبس سشٍیس ّبی هختلف PINاستفبدُ اص   •

 قفل سبصی اتَهبتیک دستگبُ هَثبیل  •

 تَصیِ دس استفبدُ اص پسَسد دس دستشسی فیضیکی ثِ هَثبیل  •

ِ ّبی هَثبیل  •  ثشٍصسسبًی سیستن عبهل ٍ ثشًبه

ِ سٍصسسبًی ًشم افضاسّبی اهٌیتی هعتجش  •  هَثبیل ًصت ٍ ث
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 فْشست

 

 

 
 

 فشغت ّا ٍ چالص ّا –تاًىذاسی هَتایل 

 تْذیذات اهٌیتی ٍ ساّىاسّا –تاًىذاسی هَتایل  سیستن

 جوع تٌذی

 استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای هشتَط تِ اهٌیت تاًىذاسی هَتایل
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استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای هَجَد دس صهیٌِ اهٌیت  
 تاًىذاسی هَتایل

  PCI Mobile Payment Acceptance Security Guidelines  

  Top 10 Mobile Risks by OWASP 

  Best Practices for Mobile Device Banking Security 
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