
سامانه ملی 

پیوند
مهران افسری
میالد خلیلیان

یهای نوین بانکمدیر یت سامانه 
شرکت خدمات انفورماتیک



فهرست مطالب

طرح مساله•
و مشکل امنیت USSDمعماری شبکه •
دنیاراهکارهای مشابه در •
معرفی سامانه پیوند•
امکانات و سرویس ها•
ویژگی ها•
آمار فعلی تراکنش ها•
جمع بندی و برنامه های آتی•
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مقدمه
رشد فزاینده موبایل در تبادالت مالی  •
بسترهای موجود•
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هزینه امنیت سهولت پوشش سرعت

Sms باال کم کم باال کم

Data متوسط باال کم کم باال

Ussd !صفر کم باال باال متوسط



USSDمعماری شبکه 
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مشکل امنیت در پرداخت

(Man-In-The-Middleامکان )عدم رمزنگاری ▫
امکان افشاء اطالعات محرمانه کارت ها در  اپراتور ▫
امکان شنود و ثبت اطالعات در طول مسیر تبادل▫
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راهکارهای مشابه در دنیا

برای سرویس USSDدر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از •
نمی گردداستفادههای بانکی 

رمزنگاری ارتباط•
سیم کارتSEدر ذخیره کلید و رمزنگاری ▫
نیاز به توافق با اپراتور▫
نیاز به تعویض سیم کارت▫
هزینه زیاد▫
(Tokenization) استفاده از نشان گذاری •

تبادل یک نشانه به جای اطالعات کارت▫
روش پویا و ایستا▫
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پیوندسامانه 

و سایر  USSDارائه راهکاری جامع و فراگیر برای افزایش امنیت •
شبکه های ناامن 

ارتکبا شماره ( به عنوان شناسه کاربری)شماره موبایل جایگزینی •

خدمات انفورماتیک  توسط شرکت طراحی و توسعه •

95از مهر ماه بهره برداری •
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Pay via nominated data

ادهدگاشت ناسط وکپارچه با یرداخت پ



USSDهای فرآیند تراکنش 

PSP

USSD
ServerMobile No 

pin2  کاربر
USSD

Mobile No Card No

Card No
pin2
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در پیوندفرآیند ثبت نام  

0912---موبایل 

کاربر

رقمی6کد تایید 

6037000---شماره کارت 

0912---موبایل 
6037000---کارت

0912----موبایل

6037000---کارت 

ثبت نام نهایی
Mobile Bank

وب سایت بانک

www.bank.ir
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استقرار نهایی پیوند
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PSP1

PSP2

PSP12

Bank1

Bank2

Bank32



امکانات سامانه پیوند  

ق  مشتری از طریتوسط (  ها)نگاشت کارت و ویرایش ثبت امکان •
...(کیوسک–خود پرداز -همراه بانک-بانک اینترنت )درگاههای  بانک 

شماره  متصل به یککارت هاینامهای اختصاری امکان استعالم  لیست •
موبایل

نش  مشتری جهت ساخت  تراککارت انتخابی امکان استعالم شماره •
یا بانک   PSPتوسط 
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ویژگی های سامانه  پیوند  

و بانکها برای مجزا صورت به ساده و مستقل از جایگاه  APIارائه •
PSPها

کلید اختصاصی و احراز با ( PSPبانک یا )ارائه سرویس به هر کاربر •
هویت امن

تا تراکنش در ثانیه و قابلیت افزایش آن5000توان پردازش بیش از •
نیازهر سقف مورد 

زمان پاسخ بسیار کوتاه  •
امنیت بسیار باال در انتقال و نگهداری اطالعات•
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95دی 11تا پیوند آمار عملکرد  
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6,485,000 تعداد موبایل ثبت شده

6,850,000 تعداد کارت ثبت شده

96,682,000 ها تا کنون PSPتعداد تراکنش 

10,920,000 تعداد تراکنش بانکها تا کنون



95دی 11کارتهای ثبت شده تا 
تعداد کارت بانک

3,016,000 پارسیان

2,587,000 صادرات

615,000 ملت

235,000 گردشگری

205,000 سامان

173,000 رفاه

16,700 زمینایران

14,000 نویناقتصاد

586 پاسارگاد

182 آینده

10از کمتر تجارت-انصار–دی –تجارت –قوامین -شهر
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دی  11ها در روز PSPآمار عملکرد 

درصد وجود نگاشتمجموعدریافت شماره کارتدریافت لیست کارت ها ناموفقدریافت لیست کارت ها موفقعنوان

195595111825266756138060315%(psp)سامان

%116461102392133856117423810آسان پرداخت پرشین

%3977155066010984255821789ملتبانک 

%668084688511731755297613آریننوین پرداخت

%80227612224298657310سایان

%112755391441936938217ادپرداخت الکترونیک پاسارگ

%80631274856682647939ملتپرداختبه 

%24272178010362524310مبنا کارت آریا

%34291871710622320816ایران کیش

%155496367191190914نتجارت الکترونیک پارسیا
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انتقال وجه به شماره موبایل: کاربرد آتی

Mobile 1 +Mobile 2

Card1 +Card 2

Mobile 1
Card 1

Mobile1+Mobile2

Pin2+CVV2+مبلغ

(انتقال کارت به کارت)
Card1+Card2++pin2مبلغ+CVV2

Mobile 2
Card 2
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جمع بندی و برنامه آتی

 Tokenizationفرهنگ سازی و ایجاد بستر اولیه برای•
:پشتیبانی از سرویس های زیر•

...امکان استفاده از شناسه های دیگر مانند ایمیل، کد ملی▫
–اینترنت بانک -همراه بانک ) در پورتال بانکها IDبه  IDامکان انتقال وجه ▫

...(کیوسک–خودپرداز 

برای جایگزینی اطالعات هویت سنجی مثلCryptogramامکان تولید ▫
Track 2رمز و 

RESTو SOAPارائه سرویس تحت پروتکلهای دیگر مانند ▫
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ازبا تشکر 
توجه
شما


