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 چکیده (فارسی)

گیـري از امکانـات   بانکی از یک سو و گستردگی استفاده از تلفن همراه از سویی دیگـر، بهـره    هاي پرداخت رشد روزافزون روش
هاي موبایلی براي انجـام تراکنشـات    استفاده از سرویس. با اقبال روز افزونی روبرو ساخته استپرداخت مبتنی بر تلفن همراه را 

 هـا ي این چـالش  از جملهباشد. میروبرو هاي فراوانی مالی، علیرغم مزایاي فراوان، بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی، با چالش
ي نصب و  نحوه وهاي کاربردي برنامه، امنیت عاملافزار و سیستمتافزار، سفشامل سخت توان به امنیت دستگاه تلفن همراه می

هـاي مـورد   هاي موجود در زیرساخت شبکۀ سیار و یا نقاط ضعف امنیتی مرتبط با سـاختار پروتکـل  پذیريآسیب و ها یید آنأت
یک زیرساخت امن یکپارچه بـر   يئهارابا توجه به مسائل مذکور، هدف مقالۀ حاضر،  ها، اشاره نمود. استفاده در این نوع پرداخت

 .باشدمیهاي پرداخت موبایلی  سازي بستر اصلی روش سیار به منظور امن روي بستر مخابرات 

 واژه: یدکل

 قابل اعتماد یسسرو یرمد کارت، یمس یل،بر موبا یپرداخت، پرداخت مبتن یتامن 

(انگلیسی)چکیده   

 Exponential growth in types of bank payments and use of mobile phones, has made payments based 
on mobile phones, very popular. Using  mobile services to perform financial transactions, without 
considering security issues, would lead to challenges. Some of these challenges are mobile phones 
hardware , firmware and Operating System security,applications security and the way they get 
installed and verified, vulnerabilities that may exist in mobile network infrastructure or even security 
weaknesses in payment protocols. 

Considering above mentioned issues, this papers aims on proposing a secure and integrated 
infrastructure over mobile telecommunication platform, which secures the main platform of mobile 
payments.      
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 مقدمه -1

 هایزممکان یناست که ا ینااما آنچه مسلم است  باشند یروبرو م یاديبا اقبال ز ،یلبر موبا یپرداخت مبتن هايیزمه مکانامروز
 ،رداخت موبایلیپزیرساخت امن  يد. از اینرو براي بررسی و ارائهنباشیآنها، قابل قبول نم يامن برا یطیمح سازيبدون فراهم

حساب مستقیم در چهار دستۀ عمده شامل صورتهاي موبایلی رداختبررسی نمود. پ بایلی راهاي پرداخت مو ابتدا باید روش
 .]11[ باشندقابل تفکیک می  NFCهاي ) و پرداختWAP( وب موبایل هاي پرداخت، کیف پول موبایل، 1اپراتور

صورت  wapو  sms، ussd هاي نالکاتواند از هریک از  میو نام دارد  صورت حساب مستقیم اپراتوردر پرداخت نوع اول که 
-میپرداخت شده کسر  یشاز اپراتور تلفن همراه بابت تعادل پ یادر صورتحساب تلفن ماهانه اضافه شده  یدخر ي هزینه ،گیرد
ه پرداخت بی و با سرعت باال عملیات توانند به راحتی، کاربران تلفن همراه ممستقیم اپراتوري يها. با استفاده از پرداختگردد

 روشاین  از مزایاي. را به انجام رسانند ارسال پول یاسپرده  یجادا همچنینو  يمجاز یا یخدمات واقع یاکاالها  یدتجار، خر
توان به سریع و آسان بودن، عدم نیاز به ارسال اطالعات اکانت بانکی، عدم ارسال نام کاربري و رمزعبور و امن بودن به دلیل  می

 ،حساب اپراتورفرم صورتبه پلت یماتصال مستقرغم این مزایا، اما علی یات شخصی، اشاره نمود.ئعدم ارسال هیچ یک از جز
 .باشدمیگیر  بر و وقت که این کار هزینه با اپراتور است یکپارچگی یازمندن

خدمات  ینبتفاوت . باشدمیپرداخت  یستمس یک ،ساده یطدر شرا است که پول تلفن همراه یفکپرداخت نوع دوم در حقیقت 
 نیز یزیکیفروشگاه ف یکپرداخت در  يبرا پول یفک یناز اتوان میاست که  نآپول تلفن همراه،  یفو ک ینپرداخت آنال

هاي آنالین تنها به منظور انجام این در حالی است که پرداخت .استپول نقد  یاتر از کارت ساده یاربس که دراستفاده ک
توان به سهولت استفاده، در دسترس بودن، امکان  از مزایاي این سیستم می هستند.هاي مجازي قابل استفاده پرداخت

معایب برخی . نموداشاره  عدم نیاز به همراه داشتن کارت بانکی هاي مختلف تلفن همراه و در دستگاه ها سازي دادههماهنگ
هویت افراد داراي کیف هویتی در سرقت  هاي تلفن همراه، مشکالت در اتصال به شبکه اشکاالت موجود ، شاملاین روش نیز

تلفن الزام به وجود سازي زیرساخت مناسب و  پیاده سازي اطالعات کاربران در سطح تلفن همراه، نیاز به پول به دلیل ذخیره
 .باشدمی، در هنگام پرداخت همراه هوشمند

 )IPG( داده شده یشستفاده از صفحات وب نماکننده با امصرف نام دارد، (WAP) پرداخت وب موبایلپرداخت نوع سوم که در 
توان به سریع و آسان  دهد. از مزایاي این روش می ، پرداخت را انجام میاندتلفن همراه نصب شده درکه  ي کاربرديهابرنامه یا

توانیم  فقط ارتباط را می ،ها به طور امن، اشاره نمود. اما از آنجا که در این روش بودن و امکان انتقال داده بینیبودن، قابل پیش
 در این روش وجود دارد. 3ي کلیدهاکنندهثبتو  2بدافزارها حضور همراه از جمله هاي امنیتی سمت تلفن امن کنیم هنوز چالش

از  تر یافتهتکامل و  یمبدون س یک تکنیک ارتباطی NFCتکنولوژي باشد. می NFCو پرداخت نوع چهارم، پرداخت مبتنی بر 
RFID 424یا  212، 106مگاهرتز با سرعت  13,56است و در فرکانس  ینچا 4حدود  يورافن عملکرد در این ياصلهف .است 

هاي اخیر براي آن ارائه  هایی که در سال استفاده از این تکنولوژي بدون در نظر گرفتن استاندارد .کندیعمل م یهبر ثان یلوبیتک

1 Direct Operator Billing 
2 malware 
3 key logger 
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است که  یشینگو ف کپیداده، حمالت  خرابیها، داده يسمع، دستکار استراقجمله  ازهایی  پذیريشده است شامل آسیب
در صورت رعایت استانداردهاي امنیتی مناسب و زیرساخت موجود در  .شود یکاربران م یشخص یمحر يمنجر به نشت داده ها
-مجموعهکرد. به این منظور ثر و امن استفاده ؤتوان از این فناوري به عنوان زیرساخت سیستم پرداخت م اپراتورهاي همراه، می

 باشد ها تسهیل در مدیریت کلید براي یک ارتباط امن می ي کار آنکه عمده شده است یهته NFC یتامن ياز استانداردها يا
]1،2[. 

از مکالمه و انتقال  یرکه به غ هستند دسترس در هر مکانی در و یرفراگ ی،شخص يهادستگاه ینترهمراه محبوب يهاتلفن
هاي موبایلی  پرداخت د.نکن یفراهم م خود، را در يو رمزنگار یدکل یدتول یت،مانند احراز هو اي هاضاف يها یژگیو ،اهداده
 یتامن از این رو بحث .از هر نوعی که باشند، انجام پذیرندو مکان هر در در هر زمان، توانند به کمک دستگاه تلفن همراه  می

انتها به انتها،  یتامن یستیسطح معامالت بادر  یتامن باشد.میاهمیت  حائز یاربس ،فن همراهتل يها پرداخت يبراانتها به انتها 
 یدارياز پا ینان) به منظور اطمPKI( هاي عمومی استفاده از کلید .یام را تضمین کندپ و عدم انکار محرمانه بودنیکپارچگی، 

تلفن  يشده در حافظهیرهذخ یمخف يهایدکل ،ز سوي دیگرااما  هاي همراه مفید است در تلفن هایرساختز يیهکل یتامن
، شده ه صورت مخربها ب جایگزین شدن آن یاو  از جمله آلوده شدن کلیدها توسط ویروس یديجد يها موجب نگرانی ،همراه
 .]3[ است

 یگردبا  یعموم یدبه دست آوردن کل يخود را برا اركمد یدباموجودیت در اکوسیستم پرداخت هر  یدي،در توافقنامه کل
با ردیابی تواند  یمهاجم م ین،کاربر است. بنابرا یشامل اطالعات شخص ،نامهید. به طور خاص، گواهمبادله کنها،  موجودیت

در نقش  TSMلفه ؤاز م ،NFCبر  یمبتن یخصوص یمپروتکل حفاظت از حر  .ه خطر بیاندازدرا باو  یخصوص یمحر ،کاربر  رفتار
 . [4]کند  یم ییدرا تأ ینطرف یتو در صورت لزوم هو ، استفاده کرده ثبت نام کاربر یندماد در فراشخص ثالث مورد اعتیک 

. این امر استفاده از کارت اعتباري وجود نداردو نقل  هاي پرداخت، نیاز به حمل روش یک از، در هیچهمانطور که بیان شد 
 پرداخت کاري براي قاب یک يکند. لذا در مقاله حاضر به ارائهمی را توجیه هاي بانکی کارت مجازي براي انجام تراکنشمفهوم 
 پردازیم.است می مورد اعتماد در دستگاه تلفن همراه يلفهؤتنها مکه  )USIM( کارتسیمبر  یتلفن همراه مبتن امن در

 ادبیات موضوع -2

نبودن   جعل هویت کاربران و مخفی ،تپرداخ يهاساسی در حوز يها از چالش یکی، همانطور که در بخش پیش اشاره شد
)، SE( سازي یک اکوسیستم پرداختی با استفاده از عنصر امنپیاده سنجی مکانابه  ]4،10[ مراجع .باشد اطالعات آنها می

و  SIM-centric ، device-centric ،Host Cardنی عهاي عنصر امن ی تدا به بیان انواع معماريبا ،این پژوهش. اندپرداخته
Emulation هایی نظیر  پرداخته و از بیان معماريSD-centric .همچنین  که در صنعت رایج نیست صرف نظر کرده است

هاي  (شامل شرکت ارائه دهنده يسه الیهاز کرده است که   رداخت موبایلی ارائهپم فربراي پلت اي چندجانبه هايچارچوب
 ي)، الیهمانند آنها و  هاي اعتباري، بانک هاي ارائه دهنده کارت شرکت کننده تلفن همراه، اپراتورهاي تلفن همراه، تولید

 به  در نهایت ، تشکیل شده است. این مرجع(شامل مردم و تاجران) کاربر يیهرداخت موبایلی) و الپرم ف(شامل پلت تکنولوژي
د، پرداخته هاي پرداختی موجو فرمپلت و SE يمعمار ینرابطه ب یپرداخت تلفن با بررس یستماکوس یکاستراتژ یلو تحل یهتجز

 است.

که طرح  ددهینشان م این مرجع. ارائه شده استطرح پرداخت سبک وزن بر اساس دو دروازه  یک یشنهادپ، ]5[مرجع  در
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هار شرکت کننده داراي چ یشنهاديطرح پکند.  ینان را تضمین میاطم یی ومانند پاسخگو يضرور یتیامن الزامات ،یشنهاديپ
 ،یشبکه امن داخل یک همچنین .نشان داده شده است 1باشد که در شکل می پرداخت يبازرگان و دو دروازه ي،مشتر لشام

 .شده است فرضو دو دروازه  یداردو صادر کننده، خر ینب

 

 ]5[ مکانیزم پرداخت موبایل بر اساس دو درگاه .1شکل 

ارائه شده  تلفن همراهبراي  4خردپرداخت  یستمس ، یکGSMو معماري شبکه  NFCوژي استفاده از تکنولبا ، ]6[مرجع  در
ها البته شایان ذکر است که این نوع پرداخت .دهد وشش میپهاي موبایلی را  اي از پرداخت قشر گسترده ،این نوع پرداخت است.

-احراز هویت در این سیستم از طریق سیم. یی نداردجا جارد و در انتقاالت تجاري تنتوانند از نوع پرداخت فرد به فرد باش می
ادغام این سیستم با شبکه  . این مسئله،ذیردپ صورت می GSMي  هاي ارسالی از طریق رمزنگاري الیه کارت و رمزنگاري داده

هاي  کارتبه جاي  POS5 هاي برد با دستگاهارتباطات کوتاه  يبرا NFCاستفاده از  کند. زیرساخت تلفن همراه را آسان می
 ،در مرجع مذکور در روش ارائه شده بماند. یباق ییربدون تغپرداخت  روند ان،و بازرگان يمشتر یدگاهد بانکی باعث شده که از

 است. قبول قابل کم ارزش،  هاي پرداخت يراامنیت ب

، استفاده از POSهاي  ههمراه در دستگا  استفاده از تلفنپنج دسته شامل  وبایلی را درمرداخت پهاي  سیستم ،]7[مرجع 
حساب  صورتو  سیستم پرداخت موبایلی مستقل فرم پرداخت موبایلی،لتپ، POSدستگاه تلفن همراه به عنوان دستگاه 

 ینپرداخت تلفن همراه و همچن يهایستمموردنظر در س یتیخدمات امن ،در این مقاله .نمایدتفکیک می مستقیم اپراتور
بدافزار،  یعنی یتی،امن یدسه تهد است و به شدهبه طور خالصه بیان  ،ال حاضر در آن قرار داردکه در ح یتیامن يهایزممکان

4 micro payment 
5 Point-of-Sale 
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، هچند عامل یتاحراز هو فزار،بدا ییشناسا شامل یتیچهار چالش امن نیز ها وو نقض داده SSL/TLS يهایريپذیبآس
 .است  پرداختههمراه، از تقلب در پرداخت تلفن  یريو جلوگ یصاز نقض اطالعات، و تشخ یريجلوگ

صورت  یراخ يپرداخت تلفن همراه در سال هاهاي  راجع به سیستممطالعات زیادي از  دادعا شده است که تعدا، ]8[مرجع  در
 یمحرزمینه حفظ و حراست از  کنند نه دریمبادالت تمرکز م یتامن يعمدتا بر رو هاي ارائه شده طرح که استگرفته 
شده است که  پیشنهادامن  یطارائه مح يبرا یگیري،قابل پیرطرح پرداخت ناشناس غمقاله یک در این  کاربران. یخصوص

. اطالعات حساس دندرخواست ک )TSM( معتبر یسسرو یرمد یکناشناس را از  و يمجاز يکارت اعتبار تواند یک کاربر می
مختلف  يهایژگیو یشنهاديود. پروتکل پشیم یرهدستگاه تلفن همراه کاربر ذخنصر امن اعمال شده در ع يکارت اعتبار

 کند.یم ینرا تضم یرهو غنفوذ پذیري و عدم  باطنامعلوم بودن، قطع ارت یرنظ یمهم یتیامن

توسعه  MobiPag قیقاتیکه تحت پروژه تحشده است ارائه  NFCمبتنی بر یکپارچه یقیتلف یسراه حل سرو یک، ]9[مرجع  در
 یدهد تا بخشیمتعدد اجازه م ياست که به شرکا آن باز ي، مدل معمارMobipag يهاگییژو ینتراز مشخص یکیاست.  یافته

 .انجام دهند يمنتظره ا یرغ يهاکنند که پرداخت ها را به روش یجادرا ا ییهاحلشوند و راه یپرداخت سیستم ارزش یرهاز زنج
پرداخت  يهایستمسها در  شده و استفاده از آن ییاها شناسها و دستورالعملاز چالش يتعداد زمایش،آ ینا یجبر اساس نتا

این مقاله ارتباط بین یک تلفن همراه و  شود،مشاهده می 2همانطور که در شکل . باشد میپذیر امکانآینده،  NFCبر  یمبتن
 .ذیردپ انجام می توسط کدام عنصر ،بخش از این ارتباط رهداده و بیان نموده که را به تفصیل توضیح  POSدستگاه 

 

 ]POS ]9همراه و دستگاه  معماري تلفن  2.شکل

 معماري سامانه جامع پرداخت پیشنهادي -3

هاي  تغییر در زیرساختپردازیم. کارت، میمبتنی بر سیم، موبایلی هاي پرداختبراي بستر جامع و امن  یک ارائۀ به مقاله این در
هاي پرداخت موبایلی از  تنوع در روش با توجه به لذااي موجود، کاري غیر ممکن است ه سازي پروتکلمخابراتی براي ایمن

هر کدام از این  يالزم است ضمن بررسی سطح حملهها  و موبایل اپلیکیشن QR ،RFID، کدهايUSSD ،NFC ،BLEجمله 
-از یک مدل اعتماد مبتنی بر سیم، حفظ سادگی و با استفاده ک روش جامع پرداخت  با لحاظ کردن مسائل امنیتیی ،هاروش
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  کارت ارائه گردد.

 لفه اصلیؤسه م دارايکه  است سیارزیرساخت امن یکپارچه بر روي بستر مخابرات یک  طرح پیشنهاد شده در این مقاله،
منظور  به  ها درگاه امن در سمت اپراتور، ها کارت به منظور رمزنگاري و مدیریت کلید سیم کاربرد نصب شده بر روي شامل

دهندگان  ها و ارائه اپراتورهاي شبکه تلفن همراه، بانک بینکارگزار قراردادهاي تجاري  کنندهها و یک هماهنگتطبیق پروتکل
براي  کشد.معماري مفهومی زیرساخت امن پرداخت پیشنهادي را به تصویر می 3شکل  .باشد ) میTSM( خدمات پرداختی

باشد. میتولید کلیدهاي اشتراکی و تولید کارت اعتباري مجازي نیاز به طی دو فاز شامل  ،هر کاربر از این زیرساختاستفاده 
  شود.این دو فاز در ادامه شرح داده می

 

 
  امانه جامع پرداخت. معماري مفهومی س3شکل 

 

 فاز تولید کلیدهاي اشتراکی  -3-1

سامانه  )،MNO TSM( اعتماد مربوط به اپراتور تلفن همراهبانک، سامانه مورد  شاملهاي این سامانه  موجودیت ،4مطابق شکل 
کلیدهاي  ،ها غیر از کاربر . با فرض اینکه بین هریک از موجودیتباشندمی کارت)، و سیمROOT TSM( مورد اعتماد مرکزي

، ارتباط امن برقراري به منظور ،ها و کاربر اشتراکی براي تبادل امن اطالعات وجود دارد، در این بخش بین هر یک از موجودیت
 باشد:. مراحل این عملیات به شرح زیر میسازیممی کلید اشتراکی

 ابتدا کاربر کلید عمومی متناظر با  :1 مرحلهmaster key استفاده از کلید  کارت خود را تولید نموده و آن را باسیم
 نماید. عنوان درخواست اولیه ارسال میراتور به پخصوصی خود امضا و با کلید عمومی اپراتور رمز نموده و براي ا

 دریافتی توسط کلیدهاي خصوصی خود، کلید عمومی کاربر را استخراج  ۀاپراتور پس از رمزگشایی بست :2 مرحله
اي امن که با کلید خصوصی خود امضا شده  نموده و بر اساس آن یک کلید اشتراکی تولید نموده و آن را درون بسته
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 نماید. ارسال می تر مخابرابست ازکارت، براي سیم

 کارت با استفاده از کلید خصوصی خود بسته را رمزگشایی نموده و کلید اشتراکی بین خود و اپراتور سیم :3ه مرحل
 نماید. کارت ذخیره میرا از آن استخراج نموده و در بخش خصوصی سیم

 کاربر درخواست تولید کلید اشتراکی با  :4 مرحلهROOT TSM چون منماید و اطالعاتی ه تور ارسال میرا به اپرا
 کند. شناسه خود را با کلید خصوصی خود امضا و با استفاده از کلید اشتراکی بین خود و اپراتور رمز می

 آن را مستقیما براي  ،در این مرحله اپراتور پس از بررسی درخواست و رمز کردن بسته دریافتی از کاربر: 5 مرحله
ROOT TSM الی باید با کلید خصوصی رسبسته ا ،ي مراحلهمچنین مثل همه .کند ارسال میMNO TSM  امضا

 شده باشد.

 6 مرحله: ROOT TSM   پس از رمزگشایی بسته با استفاده از کلید خصوصی خود، کلید اشتراکی بین خود و کاربر
 کند. را استخراج می

 

 
 مراحل مربوط به کلید اشتراکی بین کاربر و بانک .4شکل

 

 فاز تولید کارت مجازي -3-2

داریم که با  قصدهاي دیگر سیستم پرداختیم. در این فاز  ي موجودیت به تولید کلیدهاي اشتراکی بین کاربر و همه در فاز قبل
آنها کارت مجازي تولید کنیم را  در نظر داریم تا برايهاي بانکی که  اطالعات مربوط به حساب ،استفده از کلیدهاي موجود
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 باشد:به شرح زیر می 5مطابق شکل  مراحل این عملیات ارسال نماییم.براي بانک 

 که توسط هیچ یک از  در این مرحله کاربر با استفاده از کلیدهایی اشتراکی بین خود و بانک :1 مرحله)
هاي دیگر قابل رمزگشایی نیست) اطالعات مربوط به کارت و رمزدوم خود را رمز و با استفاده از کلید  موجودیت

 نماید. ارسال می MNO TSMکارت آن را امضا نموده و براي خصوصی سیم

  ده از کلیدهاي اشتراکی رمز و با اراتور بسته دریافتی را بدون هیچ اعمالی با استفپهمانند مرحله قبل ا :2مرحله
 نماید. ارسال می ROOT TSMاستفاده از کلید خصوصی خود امضا نموده و براي 

  3مرحله: ROOT TSM،  پس از رمزگشایی اطالعات مربوط به حساب را به منظور احراز هویت سمت بانک ارسال
ها  و بانک نیز کلیدهاي اشتراکی وجود دارد که با استفاده از آنها داده ROOT TSM بین(قابل ذکر است که  نماید می

 در بستري امن تبادل می شوند)

  طابق اطالعات بانکی کاربر، در صورت تایید شدن اطالعات در این مرحله بانک پس از احراز هویت و ت :4مرحله
کند و آن را با استفاده از کلیدهاي  ، تولید میEMVبانکی براي آن کاربر کارت مجازي مطابق با استانداردهاي 

 نماید. ارسال می ROOT TSMاشتراکی براي 

  5مرحله: ROOT TSM ه همراه امضا ي خود بر اپراتور اطالعات مربوط به کارت مجازي را در بستري امن و ب
 نماید. ارسال می

  اپراتور نیز بسته مربوطه را که شامل اطالعات مربوط به کارت مجازي در بستري امن و روي بستر  :6مرحله
 نماید. مخابرات سیار براي کاربر ارسال می

  رت بانکی مجازي را درون ماژول گشایی نموده و اطالعات کاکاربر پس از دریافت بسته رمزشده، آن را رمز :7مرحله
و  هاي کاربردي موبایل ، برنامهNFCهاي مبتنی بر  رداختپس در پکند و از این سازي میکارت ذخیرهامن سیم

 کند.از این کارت مجازي استفاده می مانند آن،و  USSDهاي  رداختپ

 ها و نتایج یافته -4
به ارائۀ یک  ها پرداخته و در هریک از این روش هاي مختلفچالشهاي مختلف پرداخت و   روشدر این مقاله به بررسی 

هاي امنیتی که  در ادامه مشکالت و چالشاقدام نمودیم.   NFCاستانداردهاي  مبتنی برزیرساخت پرداخت جامع و امن 
 نماییم.براساس این روش حل شده است را بیان می

 :هاي که بین کاربر و بانک  ی و احراز هویت آنها توسط پیامبانک  از آنجا که اطالعات مربوط به حساب محرمانگی
هاي بین راه و  شوند، هیچ کدام از موجودیت اري مینگهاي نامتقارن و اشتراکی رمز تبادل می شود توسط کلید

بانک  HSMهاي توافق شده در بانک در  توانایی رمزگشایی آن را ندارد. همانطور که روشن است کلید رهرکس دیگ
توان به  گیرد که فقط با مجوزهاي خاص می کارت قرار میگیرد و در سمت کاربر کلیدها در ماژول امن سیم میقرار 



                                                                                                        

9 
 

 آن دسترسی داشت. 

 :ها داده تغییرنسبت به عدم ست که منظور از جامعیت پیام این ادر بحث امنیت اطالعات، به طور کلی،  جامعیت
 . نباشد هاداده دستکاري و یا تخریب ،ویرایش قادر به هیچ کس تضمین وجود داشته باشد و یا به عبارت دیگر،

  در معماري راهکار حاضر، اگر یک مهاجم، پیام ارسالی از سوي کاربر را تغییر دهد، امکان وقوع این حمله غیرممکن
بسته ارسالی  کند با بررسی امضاي هاي بین راه پیام را دریافت می است. زیرا هنگامی که بانک یا هر یک از موجودیت

اري در بسته قابل تشخیص است. و بدین ترتیب از عدم دستکاري و یا تخریب کو دست و مقایسه آن هرگونه تغییر
 شود. پیام دریافتی اطمینان حاصل می

 شود.  یمتقابل تنها با بانک انجام م یتاحراز هو ي،مجاز یبانک کارت یک يدر طول درخواست کاربران برا :ناشناس
درخواست معامله  يبرا کارت مجازي خود از انکاربر یداند. وقتیکاربران را م یواقع یتتنها بانک هو ین،بنابرا

 دانند.ینم یزکاربر را ن یتبازرگانان هو و همچنین داند یکاربر را نم یتهو TSMکند، یاستفاده م TSMناشناس از 

 اعتماد در سمت اپراتور و بانک متفاوت است. در ، موجودیت مورد انطور که در طرح ارائه شد بیانهم: عدم ارتباط
کارتها روي سیم OTAبستر  ازواقع سامانه مورد اعتماد سمت اپراتور با استفاده از کلیدهاي اشتراکی خود با کاربر 

با خبر ها  کنند که این امر نیاز به اطالعاتی دارد که فقط در اختیار اپراتور است و نباید بانک ار آن ري میاداده بارگذ
کند یک کارت مجازي است و محرمانگی اطالعات  مربوط به اپراتور منتقل می TSMباشد و همچنین اطالعاتی که 

ها با استفاده ز کلیدها و  افتد. از سوي دیگر سامانه مورد اعتماد بانک مربوط به کارت بانکی در این بخش به خطر نمی
ها را ئیگیري کنند و نیاز به  لیاتی مربوط به کارت بانکی و ئرداختتوانند عم مجوزهاي اشتراکی بین خود و بانک می

اطالعات محرمانه اپراتورها وجود ندارد. و بین کاربر و بانک کارت بانکی مجازي وجود دارد که براي هیچ یک از 
دهندگان خدماتت، ها قابل دسترسی نیست، بنابراین ارتباط ببین کاربر و بانک از دیدگاه بازرگانان و ارائه  موجودیت

 ماتد   کامال ناشناس می

 ها در هر مرحله با استفاده از کلید خصوصی خود آن  از آنجا که اطالعات تبادل شده بین موجودیت :عدم انکار
موجودیت رمز می شود، پس هیچ کاربر و یا هیچ سامانه مورد اعتماد سوم شخصی که در این طرح ارائه شئه 

 د را انکار کند.تواند پیام ارسالی خو نمی

 یکبا  یامهر پاز آنجا که در طرح ارائه شده، : جلوگیري از حمله بازپخش یا تکرار nonce شود. با  یم يرمزگذار
ما ارسال کنند. در  یتهو یقتصد يرا برا یقبل يها یامتوانند پ یدر هر جلسه، مهاجمان نم یتصادف یرمقاد ییرتغ

کنند  یدرخواست م يمجاز کارت یکدرخواست  يرا که کاربر برا ییها یامپ یده است که مهاجمانفا یب یقت،حق
د و مقدار تصادفی اي دارند که پس از یک بار استفاده و یا بعد از شده ان يها همه رمزگذار یامپ یراز ند،پخش ک

  زمان کوتاهی منقضی می شود. 
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