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 چکیده

گیری از امکانات پرداخت بهرهرشد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات از یک سو و گستردگی استفاده از تلفن همراه از سویی دیگر، 
رو فناوری جدیدی با عنوان تجارت موبایل شکل گرفته که مزایای مبتنی بر تلفن همراه را با اقبال روز افزونی روبرو ساخته است. از این

  رد.آودهندگان سرویس فراهم میجویی در منابع و زمان را برای کاربران و ارائهفراوانی نظیر دسترسی دائمی و صرفه
باشد، با های مالی میاین تکنولوژی، علیرغم مزایای فراوان، بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی، خصوصاً در مواردی که نیاز به تراکنش

شوند. برخی از این یای را شامل مهای پرداخت، طیف گستردههای امنیتی مربوط به مکانیزمهای فراوانی رو به روست. چالشچالش
و یا نقاط  1GSMهای موجود در زیرساخت شبکة پذیریکارت هستند و برخی دیگر از آسیبمرتبط با دستگاه تلفن همراه و سیمها، چالش

تواند های مذکور میشوند. البته روشن است که وجود مشکل امنیتی در هر یک از بخشها ناشی میضعف امنیتی مرتبط با ساختار پروتکل
  ی پرداخت توسط تلفن همراه شود.باعث اختالل در کل سناریو

های مرتبط با پرداخت تلفن همراه و مقایسة آنها در با توجه به مسائل مذکور، هدف مقالة حاضر، بررسی مسائل امنیتی هر یک از مکانیزم
  .باشد، می2USSDهای مختلف و ارائه یک روش امن پرداخت مبتنی بر پروتکل حوزه

 

 مقدمه

-ها بدون فراهمباشند اما آنچه مسلم است این است که این مکانیزمرداخت مبتنی بر موبایل با اقبال زیادی روبرو میهای پامروزه مکانیزم

 شوند.یای را شامل مهای پرداخت، طیف گستردههای امنیتی مربوط به مکانیزمچالش باشد.قابل قبول نمی ها،امن برای آن یمحیطسازی 
  ک خواهیم پرداخت.که در ادامه به تفصیل هر ی

افزارهای موجود در تلفن همراه ممکن است عامل یا نرمسیستمد. کارت هستنها، مرتبط با دستگاه تلفن همراه و سیمبرخی از این چالش
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زارهای امنیتی افکاربران از نرم ع،در بیشتر مواقدلیل این امر آن است که باشد.  بدافزاردارای  ،یا حتی خود تلفن همراهو  بودهمنسوخ شده 
 امکانکه نیز  3SAT. بعالوه تکنولوژی کنندافزارها، استفاده نمیها و حمالت مبتنی بر نرمها، جاسوسبدافزاربرای شناسایی و جلوگیری از 

آن وابسته  گیرد و امنیتفرض از هیچ مکانیزم امنیتی بهره نمیکند، به صورت پیشکارت را فراهم میروی سیم نویسیپیکربندی و برنامه
شود که در مقاالت مختلفی به آنها های مختلفی تعریف میامنیت دستگاه تلفن در بخششود. ایست که بر روی آن نوشته میبه برنامه

 های اجرایی برای تغییر پویا، حذف و یا اضافه کردن چند نمونه آندروید از راه دور و بهحل، راه]9[مرجع  در .]8، 7[ است پرداخته شده
ها بر داده جامعیتاست. همچنین این رویکرد شامل چندین پسوند امنیتی برای دسترسی امن شبکه، حفاظت از  هشدصورت محلی ارائه 

 باشد.نمایش لمسی می ةسازی و دسترسی امن به صفحهای ذخیرهروی دستگاه

امواج  باشد. به عنوان مثالهای پرداخت میرتبط با مکانیزمهای امنیتی منیز از دیگر چالش هانقاط ضعف امنیتی مرتبط با ساختار پروتکل
محرومیت سرویس، اختالل در  عالوه بر آن، .نمایدرا فراهم می هک شدن شبکهزمینة الزم برای ، شبکة بیسیمرادیویی استفاده شده در 

 ، مرجعبرای مقابله با این حمالتباشد. یمتصور م 4WLAN ةبرای شبک یی است کههاتهدید از دیگر استراق سمع و دزدیدن جلسه، آمار
، به را با هم ادغام نموده است و برای باال بردن کیفیت سرویس بیسیمهای ها و مشکالت امنیتی تبادل بستهدو مفهوم زمانبندی بسته ]5[

  استفاده کرده است. 6BSPSاز روش  5ASPS به جای الگوریتم بیسیم،در پروتکل  منظور زمانبندی

است که تحت شرایط  E0هنوز قابل توجه نیست. مشکل امنیت بلوتوث، طرح رمزگذاری نیز امنیتی ارائه شده در بلوتوث مکانیزم  همچنین
ها امکان ها یکی دیگر از مشکالت آن است که به دیگر دستگاهدستگاه ةتواند شکسته شود. نمایش آدرس دستگاه بلوتوث به بقیخاص می

و به طور  پرداخته V4.0تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی بلوتوث و ویژگی های امنیتی جدید از  وبه بررسی  ]6[ رجعمدهد. ردیابی خود را می
 را بررسی نموده است. حالت عادی و انرژی پایین دوامن در  ةخاص روش جفت شدن ساد

به طور  GSMتکنولوژی شود. ناشی می GSMکة زیرساخت شب های پرداخت، ازمکانیزم های موجود درپذیریبرخی از آسیباز سویی دیگر، 
 یناز چندسازی به منظور امن GSM ةگسترده در جهان درحال استفاده است. هدف اصلی در ارتباطات تلفن همراه امنیت است و شبک

 جهت یسطوح کافی امنیت ر،ی مذکوهاالگوریتماین در حالی است که  .کنداستفاده می  A5 / 3 و A5 / 2و  A5 / 1 مانندالگوریتم رمزنگاری 
 ةتر به وسیلامنیتی اضافه ةیک الی ]11[ مرجعد و با حمالت مختلف قابل نفوذ هستند. نکنرا ارائه نمی GSMحفاظت از محرمانه بودن 

دهد. ان میثیر این الگوریتم را روی امنیت این بستر نشأ، برقرار کرده است و  همچنین ت AESو  DES ،3DESهای سازی الگوریتمپیاده
، برای جدیدو از یک الگوریتم رمزنگاری کرده های مخابراتی ارائه یک محصول برای جلوگیری از استراق سمع در سیستم نیز ]12[مرجع 

  است. نمودهاین منظور استفاده 

عنوان مثال  به پذیر باشند.آسیب VOICE و 7SMS ،USSDهایی چون شود سرویسموجب می GSMة عدم امن بودن زیرساخت شبک
SMS تواند از یید پرداخت میأشود. شروع و یا تکه در پرداخت نیز از آن استفاده می باشدا میهترین سرویسترین و گستردهیکی از محبوب

نتها انتها به ا ، شناسایی شود. اما به دلیل اینکه عملیات شناسایی8IMSI ة، انجام شود و به وسیلSMSCاز  SMS طریق دریافت و ارسال
امنیتی  ةنوع حفرسه دارای عمدتاً  افتد. این سرویسشوند، امنیت این روش نیز به خطر میها از طریق امواج رادیویی ارسال مییست و دادهن

 باشد که عبارتند از: می
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و  9پایگاه کاری و اتصال شبکه میان موبایل کاربر ة، شامل دو بخش است. بخش اول الیSMSCنقاط دسترسی از موبایل کاربر تا  -1
لینک منتقل  ةپیام کوتاهی که در الی ةهای داداست. بسته SMSCو پس از آن  MSCتا ایستگاه کاری بخش بعدی شبکه سیمی از 

آن آسان  airزیرا استراق سمع سیگنال منتقل شده در باشد میامنیتی  ةد به صورت متن خام و رمزنشده است و بنابراین دارای حفرنشومی
 خواهد بود.بنابراین چنانچه اطالعات مهم پرداخت از طریق پیام کوتاه منتقل شود قابل شنود  است.

شوند، هرگونه حمله به پایگاه داده، منجر به سرقت به طور رمزنشده ذخیره می SMSC ةهای پیام کوتاه در پایگاه داداز آنجایی که داده -2
 افتد.کنند به خطر میکار می SMSهایی که مبتنی بر شود و در نتیجه امنیت برنامهاطالعات مهم می

های امنیتی از جمله حفره تواند بامیاست،  TCP/IP ةمبتنی بر شبک 11SMSCو  ISMG ،10SPاز آنجایی که تبادل اطالعات میان  -3
 . روبرو شودیکپارچگی و محرمانگی 

های ابتدا حفره ]1[ باشند. به عنوان مثال، مرجعی فوق متمرکز میهای امنیتشده در این حوزه، حول رفع حفرههای انجاماکثر پژوهش
مبتنی و سپس یک مدل امنیتی جدید را بیان کرده  کردندعمل می SMSه مبتنی بر کهای کاربردی سنتی های برنامهامنیتی موجود در مدل

، بیان شده است که برقراری ]2[ مرجع . درگرددمی SMSو  افزارامنیت میان نرم ارائه داده است که منجر به افزایش STKیا  SIM بر بهبود
، RSAهای رمز نگاری روشباشد و در این زمینه، انتها به انتها می سازی روش رمزگذاریپیاده مند، نیازSMS امنیت در ارتباطات مبتنی بر

ELGamal  وElliptic curve نموده استرزیابی را ا . 

های یزمو متکی بر مکان بودهگونه خواص امنیتی نهیچباشد که دارای می USSDنه مورد استفاده است، سرویس دیگری نیز که در این زمی
. باشدمیامنیتی  ةچندین حفر یراادر خدمات مالی موبایل د USSDانتقال اطالعات با استفاده از در حقیقت  باشد.می GSM/UMTSامنیتی 

 .هستند گیرد که در صورت شنود اطالعات محرمانه قابل تشخیص، صورت میمز شدهصورت غیر رارسال اطالعات به  ،در این پروتکل
توان، بدون اینکه خود کاربر متوجه شود، های اندرویدی هم میپذیر است. از طریق برنامهسیبآهای مخرب در برابر برنامه USSDهمچنین 

، ]3[ مرجعبرای مثال  ]10[ اندپرداخته USSDامنیت ئلة به مستعددی های متاکنون پژوهشگیری و ارسال نمود. دستوری را شماره یک کد
فاکتوری از دو های احراز هویت مالی مبتنی بر موبایل، پرداخته است و یک روش احراز هویت های امنیتی در سیستمبه بررسی چالش

صحت  ،های ابتکاریبا بیان الگوریتمتا ه است کرد تالشنیز  ]4[مرجع ست. ارائه داده ا ترکیب روش متداول استفاده از رمز و اثرانگشت
 .کند تضمینرا هویت میان خریدار و فروشنده  احراز

ة خاص و خواندن اعداد مربوط به شمار ایتماس با شماره ةعملیات پرداخت با تلفن همراه را به وسیلنیز که  VOICEهمچنین سرویس 
 اشد.بدهد، دارای نقاط ضعف متعددی میمیکارت انجام 

یک مکانیزم باشند اما آنچه مسلم است این است که های پرداخت مبتنی بر موبایل با اقبال زیادی روبرو میامروزه مکانیزمبه طور کلی، 
 (2احراز هویت، برای اطمینان از انجام تبادل اطالعات با یک موجودیت واقعی،  (1 بایست چهار ویژگیپرداخت مناسب و امن، می

 (4یکپارچگی داده، برای اطمینان از عدم توانایی فرد سوم برای تغییر اطالعات و  (3ها، ای مخفی ماندن اطالعات و تراکنشمحرمانگی، بر
از اینرو در این مقاله، به ارائة یک روش پرداخت امن  های انجام شده توسط فرستنده را دارا باشد.عدم انکار، برای جلوگیری از انکار تراکنش

های فوق در آن را مورد بحث و بررسی قرار پردازیم و با ارائة مکانیزم مربوط به این روش، وجود ویژگیمی USSDتکل مبتنی بر پرو
 خواهیم داد.

 روش پرداخت پیشنهادی
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 USSD پردازیم. برای این منظور نیاز به یک درگاه پرداخت امن مبتنی برمی USSDدر این مقاله به ارائة یک روش پرداخت امن مبتنی بر 
، شبکة الکترونیکی پرداخت بانکی )شاپرک( و تلفن همراه مشترکینی که اقدام (PSP)دهندة سرویس پرداخت بایست با ارائهباشد که میمی

را به  هابا دیگر بخش USSDتعامالت درگاه پرداخت امن مبتنی بر  ، 1نمایند، در تعامل باشد. شکل می USSDگیری سرشمارة به شماره
 کشد. تصویر می

 

 

 

 
 USSDپرداخت امن مبتنی بر  ةمعماری کلی سامان .1ل شک

 

اطالعات پرداختی از کند که ابتدا درگاه پرداخت امن، به این صورت عمل می USSDهای بانکی مبتنی بر این سیستم برای انجام پرداخت
کارت که کاربر تمایل به پرداخت توسط آن را دارد و شماره تلفن  ةتراکنش و مبلغ پرداختی، شمار ةتجاری شرکت، شناس ةجمله شمار

 درگاه پرداخت امن،زمانی که . نمایدسرویس پرداخت، دریافت می ةمربوطه که با آن عملیات خرید صورت گرفته است را از یک ارائه دهند
شود و به اجرای یک اپلت می . پیامک ارسالی منجرندکنماید، یک پیامک برای کاربر ارسال میاطالعات مربوط به پرداخت را دریافت می

کشد. اجرای اپلت به منظور دریافت رمز دوم از کاربر بر روی تلفن همراه را به تصویر می 2شکل  کند.کاربر رمز دوم خود را در آن وارد می
فرستد و این درگاه نیز پرداخت امن میبه محض فشردن دکمة ارسال، اپلت اطالعات رمز دوم کاربر را به صورت رمز شده به درگاه 

 کند.اطالعات خرید را به منظور انجام عملیات پرداخت به سمت شبکة الکترونیکی پرداخت بانکی )شاپرک( هدایت می
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 اجرای اپلت به منظور دریافت رمزدوم. 2 شکل              

پردازیم. این می USSDای دخیل در سیستم پرداخت امن روی بستر هحال برای درک بهتر روش پیشنهادی، به بیان معماری داخلی ماژول
درگاه ی نظیر هایشامل بخش USSDرگاه پرداخت امن مبتنی بر بستر به تصویر کشیده شده است. مطابق این شکل، د 3معماری در شکل 

باشد. در این معماری، می رمزگذاریاپلت مربوط به و  USSDماژول رمزنگاری ، USSD Application، (SMPP Gatewayارسال پیامک )
دزیافت پیامک  نماید.تلفن مربوطه، ارسال می باشد را برای شمارهدرگاه ارسال پیامک، یک پیامک باینری که حاوی اطالعات خرید می

بط با کارتی که در هنگام دوم مرت خواهد رمزشود، که از کاربر میباینری توسط تلفن همراه منجر به صدا زدن اپلت مربوط به رمزنگاری می
سری از پارمترهای ثابت مخابراتی با  اپلت، پس از گرفتن رمزدوم آن را به همراه یک است را وارد نماید. ذکر نموده  USSDخرید با 
پس از  USSDبرنامة  نماید.ارسال می USSDکند و سپس آن را در قالب بسته با کلید متقارن، رمزگذاری می 3DESهای الزم و الگوریتم

در آخر اطالعات و  نماید، باز میUSSDی ماژول رمزگشایی ، آن را به وسیلهدر آمده است رمزشده کاربر که به صورت دریافت رمز دوم
 شود.کارت و رمز دوم برای انجام عملیات نهایی پرداخت به سمت شاپرک فرستاده می ةمربوط به خرید به همراه شمار
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 USSDبرسیستم پرداخت امن مبتنی  معماری داخلی  .3شکل 

 

 ارزیابی روش پیشنهادی

 USSDو به ارائة یک روش پرداخت مبتنی بر  میپرداخت مبتنی بر تلفن همراه پرداخت ةهای مختلفی در زمیندر این مقاله به بررسی چالش
مربوط به  airها در توجه است که این بسته، زمانی مورد USSDهای پرداخت بودن بستهناست، امن همانطور که ذکر شده اقدام نمودیم.

کنند که هر استفاده می SMPPیا  UAPشوند برای انتقال از پروتکل داخلی اپراتور می ةزمانی که وارد شبک و اپراتور در حال انتشار هستند
کوشد تا مشکل روش پرداخت پیشنهادی میباشد. اپراتور  airسازی بایست مبتنی بر امنمیشده ارائهپرداخت روش از اینرو دو امن هستند. 

و  نمایدبرطرف  ،باشدهای بانکی میکه انتشار اطالعات محرمانه و حساس مانند رمز دوم کارترا  USSDبزرگ و اساسی پرداخت مبتنی بر 
پیشنهادی در این  منپرداخت ا و معایب روش مزایا 1 جدول. کندرمز شده ارسال و به صورت کارت در سطح سیم را این نوع اطالعات

 .کندمقایسه میوش رایج که هم اکنون درحال استفاده است را مقاله با 

 و روش پیشنهادی USSDامنیتی روش پرداخت متداول مبتنی بر  ةمقایس. 1جدول 

سرعت  
 رداختپ

نان از یاطم
 یکپارچگی داده

ری از حمله  گیجلو
 انکار

ری از حمله گیجلو
 مردمیانی

ری حمله گیجلو
 خشبازپ

ری از گیجلو
 حمله شنود

    دارد ندارد عیسر روش
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 متداول

روش 
 پیشنهادی

 دارد دارد دارد دارد دارد ندک

 

را دارا باشد. در ادامه به بررسی وجود یا عدم ویژگی چهار بایست یک مکانیزم پرداخت مناسب و امن میهمانگونه که پیش از این ذکر شد، 
 پردازیم.پیشنهادی میوجود این چهار ویژگی در راهکار 

کارت باشد و پارامترهای مخابراتی در آن دخیل است، تنها اپلت روی سیمآنجا که روش رمزنگاری به صورت متقارن می از احراز هویت: -1
امترها در اختیار ها را طوری رمزنگاری کند که درگاه پرداخت امن بتواند آن را رمزگشایی کند. در نتیجه چون این پارتواند دادهمربوطه می

 .هیچ کس نیست، کس دیگری نمی تواند اطالعات را رمز گذاری کند

کارت قرار ای که از طرف درگاه پرداخت امن در اختیار سیمNonceاطالعات رمز دوم به همراه پارامترهای دیگر و عدد  :محرمانگی -2
شوند و به ازای هر تراکنش یک کلید جدید ساخته یج جا ذخیره نمیشود. کلیدها در ه، رمزگذاری می3DESالگوریتم  ةگرفته است به وسیل

 Nonceشود. تکرار یک مربوطه منقضی می  Nonce ،باشد. پس از انجام تراکنشتکراری نمی  Nonceمی شود که به دلیل دخالت پارامتتر 
، اما تولید (پذیر استبر با احتمالی کمی امکانتصادفی برای یک کار  Nonce هرچند تولید) کندبرای کاربران مختلف ایجاد مشکل نمی

Nonce کند. های مختلف ایجاد مشکل میتکراری برای یک کاربر در زمان 

گاه هکر از این عدد باخبر در کلیدهای رمزنگاری و عدم انتقال این پارامتر در شبکه، هیچ Nonceبه دلیل دخالت پارامتر  :یکپارچگی داده -3
 .باشدفراهم نمیبه منظور تغییر داده،  نیز دس زدن کلیدشود و امکان حنمی

نماید و این عدد در اختیار کس به گوشی ارسال می Nonceاز آنجا که سیستم پرداخت امن در قالب پیامک داده، یک عدد  :عدم انکار -4
شود این بسته از سمت کند، متوجه می تواند به درستی رمزگشاییمی Nonce، داده را بر اساس همان SGWدیگری نیست، پس زمانی که 

 کاربر موردنظر ارسال شده است.

 یجمع بند

امنیت پرداخت مبتنی بر موبایل وجود دارد که به بررسی و توضیح هریک از آنها  ةهای مختلفی در زمینشد چالشهمانطور که گفته
در این راستا، این مقاله به ارائة روشی جهت است. شده ئهارامشکالت ی در راستای رفع این پرداختیم و بیان کردیم که چه پیشنهادات

و مانند آن  بازپخش، مردمیانی ، با حمالتی نظیرکارتهای مهم در سطح سیمبا رمزنگاری دادهپرداخت که  USSDپرداخت امن مبتنی بر 
اه دارد. به دلیل اینکه روند پرداخت در چند سیستم پیشنهادی مشکالتی از جمله طوالنی شدن روند پرداخت را به همر البته. مقابله نمود

ها باعث اختالل در کل روند پرداخت شود و تنها قابل اطمینان بودن گیرد، ممکن است بروز مشکل در هریک از سیستمبخش صورت می
ه درستی کار کنند. ب مانند آن،، ماژول رمزنگاری و SMPP Gatewayهای دیگر از جمله بلکه باید همه بخش .کافی نیست USSD سرور

ها و کارتاستفاده نمود که هم اکنون به دلیل محدودیت سیم RSAتری از جمله  روزه های بتوان از الگوریتمهمچنین برای رمزنگاری می
اری را در سطح باشد. از روش ارائه شده به دلیل اینکه عملیات رمزنگمکان پذیر نمیا کنند،ها این الگوریتم را پشتیبانی نمیآنة اینکه هم

 . نمودگیرد نیز استفاده صورت می NFCتوان در سیستم پرداخت خرد که با دهد، میکارت انجام میسیم
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