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0Bچكيده  

كارت موبايل به عنوان يك كارت هوشمند و انجام عمليات  سازي كليد كاربران بر روي سيم خدمت امضاي همراه، به ذخيره
ترين كاربردهاي آن، تأمين امنيت بانكداري الكترونيك به  يكي از مهم. كارت موبايل اشاره دارد امضاي ديجيتال از طريق سيم

گيرد و عمليات احراز  كارت كاربران قرار مي اي بر روي سيم اندازي اين خدمت، برنامه اهبا ر. صورت دو عامله و دو كاناله است
، توسط اين سامانه )اعم از موبايل بانك و غير آن(هاي حوزه بانكداري الكترونيكي  هويت كاربران و اخذ امضاء بر روي تراكنش

ويت و امضاي ديجيتال به  بانك برداشته مي بدين ترتيب، سربار انجام اين فرايندها از دوش. پذيرد انجام مي ود و احراز ه ش
ورت يك سرويس به بانك توان به سادگي استفاده براي  هاي خدمت امضاي همراه مي از جمله ويژگي . شود ها عرضه مي ص

خدمت داراي پشتوانه عالوه بر آن، با استناد به قانون تجارت الكترونيك، اين  .ها اشاره كرد كاربران و هزينه پايين براي بانك
 .سازد دعاوي مالي را فراهم مي قانوني بوده، امكان پيگيري حقوقي

 .هويت دو كاناله، امضاي ديجيتال امضاي همراه، بانكداري الكترونيك، امنيت، احراز هويت دو عامله، احراز: كليديواژگان 

Abstrac t 
Mobile Signature Service (MSS) deals with storing the users’ cryptographic keys on mobile 
SIM cards (as a smart card) and offering digital signature service through it. The most 
common application of MSS is in e-banking security. MSS is a 2-factor and 2-channel 
security method. By launching MSS, a SIM Application Toolkit (STK) is installed on user’s 
SIM card. Then, the system takes care of authentication and digital signature processes over 
e-banking transactions. MSS is user- friendly for customers and inexpens ive for banks.  
Iranian e-Commerce Law supports using MSS as well. 

Keywords: Mobile Signature, e-Banking, Security, 2-Factor Authentication, 2-Channel 
Authentication, Digital Signature. 
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امضاي ديجيتال يكي از راهكارهاي ايجاد امنيت در فضاي تبادل اطالعات است كه در بسياري از كشورها از جمله ايران، 
0Fتأمين خدمات امنيتي مختلف از قبيل اطمينان از تماميت. شود قانوني پشتيباني مي از لحاظ

اطالعات، احراز هويت موجوديت 1
از اين طريق، دسترسي افراد به . گيرد ها و كنترل دسترسي به منابع اطالعاتي، همگي به كمك امضاي ديجيتال صورت مي

ول با تأييد توانند اسن شود؛ افراد مي هايشان كنترل مي حساب اد الكترونيكي را امضاء كنند؛ برداشت از حساب و انتقال پ
ها، هم كاربر و هم موجوديتي كه به كاربر خدمات ارائه  در همه اين. صاحبان حساب خواهد بود؛ و بسياري كاربردهاي ديگر

اي غيرمجاز، امنيت كاربر را تهديد ه نه دسترسي: يابند نسبت به امن بودن فعاليت خود اطمينان مي) هابانكمانند (دهد  مي
 .تواند عملياتي را كه انجام داده است، انكار نمايد كند و نه كاربر مي مي

ويت افراد . كند امضاي ديجيتال از سامانه رمزنگاري نامتقارن استفاده مي ترين دارايي هر  كه مهم(در اين سامانه، ه
كليد عمومي، كه براي ارتباط ديگران با فرد مورد نظر استفاده : شود با يك زوج كليد متناظر مي) [1]شود  شخص تلقي مي

 .شود و كليد خصوصي كه  بايد از دسترس ديگران محفوظ بماند مي

وصي كاربران از حساس باشند و مسأله محافظت از اين  هاي رمزنگاري نامتقارن ميترين عناصر سامانه كليدهاي خص
ها به شمار  امكان دسترسي ساير افراد به آن وجود نداشته باشد، از مهمترين دغدغهكليدها توسط صاحب كليد، به طوري كه 

اي را  آيد و امكان هر نوع سوءاستفاده آيد؛ چرا كه به سرقت رفتن آن، به نوعي سرقت هويت الكترونيكي فرد به حساب مي مي
وصي كاربران به تجهيزاتي نيازمند است . سازد فراهم مي ضمن تأمين امنيت كليد، كم هزينه و  كه محافظت از كليد خص

محافظت از كپي و (ترين تجهيزات رمزنگاري شخصي  هاي هوشمند به عنوان رايج ها و كارت توكن. استفاده از آن، راحت باشد
 .شوند شناخته مي) دسترسي غير مجاز به كليد خصوصي

 2011در سال . رود و خدمات سيار پيش ميها  انگيزي به سمت فناوري از طرف ديگر، دنياي امروز با سرعت شگفت
دهد  اين مسأله نشان مي. [1]هاي هوشمند در آمارهاي فروش از كامپيوترها پيشي گرفت  ميالدي براي اولين بار، تعداد گوشي

همه  خواهند خدمات گوناگون، همه وقت و كاربران امروزي مي. كه جهان امروز تمايل دارد تا به جاي ثابت بودن، متحرك باشد
مانند توكن يا (با اين همه، حمل وسايل اضافي . خدمات امنيتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. شان باشد جا در دسترس
 . يا به خاطر سپردن انواع كلمات رمز، چندان خوشايند نخواهد بود) كارت هوشمند

هاي متعددي بر پايه  ها و سرويس و فناوري اند اي در حوزه فناوري كسب كرده هاي موبايل جايگاه ويژه امروزه دستگاه
توانند كاربردهايي فراتر از استفاده  هاي امروزي، نوعي كارت هوشمند هستند كه مي كارت سيم. موبايل در حال توسعه هستند

وري كه براي هر نيازي، راه وبايل داشته باشند؛ به ط ع از بازي، عكاسي، مسيريابي، اطال: حلي ايجاد شده استدر شبكه م
ها، امضاي ديجيتال است كه  يكي از اين نيازمندي. وضعيت آب و هوا، موسيقي و فيلم، ايميل و صدها كاربرد روزافزون ديگر

1Fتوسط خدمت امضاي همراه

2 )MSS (كارت و  سازي كليد خصوصي افراد بر روي سيم اين خدمت به ذخيره. شود تأمين مي
كارت هر  بدين طريق در كاربردهاي الكترونيكي حضوري و غيرحضوري، سيم. داردامضاء كردن از طريق دستگاه موبايل اشاره 

 .شودفرد، به عنوان كارت شناسايي وي در نظر گرفته مي

، نياز به دستگاه )كارت سيم(هاي هوشمند رايج، براي استفاده از كارت هوشمند موجود در تلفن همراه  برخالف كارت
گيرد؛ اين سهولت دسترسي و عدم  رسي به كارت از طريق گوشي تلفن همراه صورت ميخوان مجزا وجود ندارد و دست كارت

باشد كه  هاي هوشمند مرسوم مي ها و كارت كارت نسبت به توكنافزار و هزينه اضافي، يك مزيت قابل توجه سيم نياز به سخت
 .دهدانگيزه استفاده از موبايل را براي امضاي ديجيتال افزايش مي

اي است كه  ، فناوريMSS. حل، به معيارهاي متعددي به ويژه امنيت باال و كاربري آسان آن بستگي دارد اهكيفيت يك ر
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هاي گوناگون نسبت به  حل امضاي همراه، از جنبه راه. كند هاي پيشين، اين دو معيار را در كنار هم فراهم مي حل برخالف راه
وشمند يا رم سامانه وكن، كارت ه 2Fبارمصرفز عبور يكهاي مشابه مانند ت

كاربر، نياز به حفظ كردن كليدهاي . ، برتري دارد3
ً يك عدد  به خاطر سپردن تنها يك پين. گوناگون ندارد وال رقمي است، براي دسترسي او به كليد  4كد، كه آن هم معم

ها،  حلر، برخالف برخي راهاز طرف ديگ. هاي امنيتي قابل انجام است اش كافي است و با به خاطر سپردن آن، همه فعاليت اصلي
كارت خارج  وجه از سيم كليد خصوصي به هيچ. اي از كليدها وجود ندارد كه لو رفتن آن، همه كليدها را فاش كند دادهپايگاه
ً به آن دست يابد حتي خود كاربر نيز نمي. شودنمي در نتيجه، خطاي احتمالي كاربر نيز كليد را آشكار نخواهد . تواند مستقيما

كارت انجام نخواهد  كاري بدون حضور فيزيكي سيم ؛ زيرا هيچ.اي براي نفوذگر نخواهد داشت كد، فايده به دست آوردن پين. ردك
ً همه افراد، موبايل خود را هميشه به همراه دارند و به  اندازه از طرفي، استفاده از موبايل به. شد اي رواج يافته است كه تقريبا

ها  همه اين ويژگي. هاي احتمالي جلوگيري كنند توانند با اقدام به موقع، از سوءاستفاده آن، ميمحض مفقود شدن يا سرقت 
 . حل امضاي همراه را برگزينند شود تا بسياري از كاربران و متخصصان، از ميان راهكارهاي مختلف، راه باعث مي

به استانداردهاي  3بخش ). 2بخش (ود شبيان مي وضعيت جهاني آنمعرفي و ) MSS(در ادامه، خدمت امضاي همراه 
سازي و  نحوه فعال. شود  مطرح مي 4معماري سامانه امضاي همراه در بخش . اشاره دارد MSSسازي  المللي براي پياده بين

هاي امضاي همراه و تحليل امنيتي آن  به بيان ويژگي 8و  7هاي  بخش .خواهد آمد 6و  5هاي  استفاده از خدمت، در بخش
 .پردازد بندي مقاله مي به جمع 9در نهايت، بخش . دارد اختصاص

 

 تاريخچه و وضعيت جهاني

وع، پروژه. ميالدي در آلمان معرفي شد 2001، براي اولين بار در سال MSSمفهوم  وض ودن م ود جديد ب هاي با وج
براي نمونه، . اند در كشورهاي استوني، فرانسه، تركيه، اتريش، ژاپن، فنالند، سوئد و غيره اجرا شده  MSSمختلفي از كاربرد 

كند كه از  ارائه مي Mobile BankIDدر كشور سوئد، يك خدمت بانكداري مبتني بر موبايل به نام  Swedbankبانك 
MSS  ويت استفاده مياين خدمت، جهت امضاي ديجيتال اسناد الك. [2]گيرد  بهره مي به عنوان . شود ترونيكي و احراز ه
اندازي شده است كه بخشي از پروژه جامعه الكترونيكي كشور  راه Mobiil-IDاي ديگر، در كشور استوني، خدمتي به نام  نمونه

اشند و اسناد را هاي بانكي خود دسترسي داشته ب توانند به حساب با استفاده از اين خدمت، كاربران مي. [3]باشد  استوني مي
3Fدر كشور فنالند، فدراسيون مخابرات و فناوري اطالعات آن كشور. امضاء كنند

تدوين كرده  MSSسازي راهنمايي براي پياده 4
برداشت وجه از از طريق آن امكان . [5]اندازي شده است سل راهامضاي همراه توسط اپراتور تركدر تركيه، . [4]است 

 . شود براي مشتريان فراهم مي بدون استفاده از كارت عابربانك) ATM(هاي خودپرداز  دستگاه

 

 استانداردها و قراردادها

يكي از . اند هاي آن، مستندسازي و استاندارد شده ها و فناوري ، بسياري از پروتكلMSSبا وجود جديد بودن موضوع 
جموعه استانداردهاي مؤسسه اروپايي استانداردهاي ، مMSSهاي  ها و پروتكل ترين مجموعه استانداردها در زمينه فناوري مهم

4Fمخابراتي

5 )ETSI (در زير، برخي از استاندارهاي مرتبط با . استMSS اند آورده شده: 

ويت كه سيم اين استاندارد، مكانيزم: ]SIM )GSM 11.11 (]6استاندارد  • كارت براي دسترسي به شبكه هاي احراز ه

                                                 
3 One-Time-Password (OTP) 

4 Finnish Federation for Communications and Teleinformatics )FiCom( 
5 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 
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 .گردد نيز توسط اين استاندارد توصيف مي  ISO 7816همچنين يك سامانه فايل ايستاي . نمايد كند را توصيف مي استفاده مي
وب: ]SIM Application Toolkit )GSM 11.14 (]7استاندارد  • 5Fاين استاندارد، يك چارچ

روي كارت جاوا براي  6
6Fكارتهاي سيم اپلت

 .كند تعريف مي 7
، استفاده شده در ساير مستندات  MSSاين استاندارد، برخي از مفاهيم مقدماتي : ]ETSI 1302 20 ]8استاندارد  •

ETSI نمايد را توصيف و برخي از كاربردهاي آن را بيان مي. 
و  MSSP(7F8(دهنده خدمت امضاي همراه اين استاندارد، نحوه تبادل پيام بين مركز ارائه: ]ETSI 102 204 ]9استاندارد  •

 .آمده است هاي آتي ها، در بخشتعاريف مربوط به اين موجوديت. كند را توصيف مي  ها مانند بانكگان خدمت كنندفراهم
 .كند ارائه مي MSSهاي امنيتي براي  يك چارچوب از نيازمندي اين استاندارد،: ]ETSI 102 206 ]01استاندارد  •
8F)رومينگ(از ارتباط بين اپراتورها  MSSاين استاندارد، پشتيباني : ]ETSI 102 207 ]11استاندارد  •

در سطح تراكنش  9
 .كند را توصيف مي

 

 و معماري آن نگاه كلي به سامانه امضاي همراه

نام مراجعه نمايد تا پس از  يك كاربر براي آنكه بتواند از خدمات امضاي همراه بهره گيرد، الزم است ابتدا به دفاتر ثبت
وصي و  پس از فعال. وي فعال شوداحراز هويت، خدمت امضاي همراه براي  سازي اين خدمت، حداقل يك زوج كليد خص

همچنين، گواهي . يابدكد براي استفاده از آن به كاربر اختصاص مييك پين د وريگ ميكارت كاربر قرار  عمومي بر روي سيم
مرحله، استفاده روزمره از امضاي پس از اين . شودالكترونيكي متناظر با كليد عمومي او، توسط مركز صدور گواهي صادر مي

 . همراه ممكن خواهد بود

به عنوان مثال ورود به صفحه بانكداري (بانك نياز به احراز هويت يا اخذ تأييد از كاربري داشته باشد يك هر بار كه 
آنگاه . فرستد مي دهنده خدمت امضاي همراه، درخواست خود را به مركز ارائه)الكترونيكي يا تأييد يك پرداخت الكترونيكي

يا درخواست (خواهد كه به وسيله امضاي ديجيتال، هويت خود  فرستد و از او مي مركز مورد نظر، پيامي به موبايل كاربر مي
كد مورد نظر بر روي دستگاه موبايل خود، فرايند امضاء را تأييد  كاربر با وارد كردن پين). 1شكل (را تأييد كند ) مورد نظر

گزارش  بانك در نهايت، صحت امضاء بررسي و نتيجه به. گردد امضاء انجام شده و به صورت خودكار به مركز ارسال مي. كند مي
 .شودداده مي

 

                                                 
6 Framework 

7 SIM Application Toolkit (SAT/STK( 
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 مرحله امضاء كردن از ديد كاربر. 1شكل 

 

 : و هم براي كاربر، سادگي و امنيت را به دنبال دارد بانكاستفاده از خدمت امضاي همراه، هم براي 
كند؛ در حالي كه از  دهد و جواب را در زمان كوتاهي دريافت مي دهنده خدمت امضاي ميدرخواست خود را به مركز ارائه بانك

از ديد كاربر نيز، هرگاه وي تقاضاي خدمتي را داشته باشد كه به وسيله امضاي . مطمئن خواهد بودصحت عملكرد سامانه 
كاربر با وارد . كند شود و درخواست را بازگو مي همراه امن شده است، طي چند ثانيه، پيامي بر روي صفحه گوشي او ظاهر مي

 .شود ي ارائه ميكرده، خدمت مورد نظر به و كد، درخواست را تأييد  كردن پين

سازي و استفاده از خدمت، به ارتباط با يكديگر  امضاي همراه، عناصر مختلفي وجود دارند و طي مراحل فعالسامانه در 
 : به قرار زير استاين سامانه عناصر اصلي . پردازند مي

 . فه شده استكارتي كه در شبكه تلفن همراه فعال است و قابليت امضاي همراه به آن اضا سيم: كارت سيم •
 .كارتي كه خواستار استفاده از خدمت امضاي همراه است مالك سيم: كاربر •
 .أييد از وي را داردكند و براي آن نياز به احراز هويت كاربر يا  اخذ ت موجوديتي كه خدمتي را به كاربر ارائه مي: بانك •
وا): MSSP(دهنده خدمت امضاي همراه  مركز ارائه • ويت كاربر يا بانكست مركزي كه بر اساس درخ ، وظيفه احراز ه

 .دريافت امضاي ديجيتال از كاربر و بررسي صحت امضاء را بر عهده دارد
 .شود و كاربر بر روي بستر آن انجام مي MSSPكه ارتباطات ميان  اپراتور شبكه تلفن همراه): MNO(اپراتور موبايل  •
همچنين . كند دفتري كه پس از بررسي مدارك هويتي كاربر، مشخصات وي را در سامانه ثبت مي): RA(نام  دفتر ثبت •

واست فعال مي واند از طرف كاربر، درخ ند نقش دفتر نتوامي شعب بانك. بدهد MSSPسازي خدمت امضاي همراه را به  ت
 . دننام را بر عهده بگير ثبت
كند يك  طريق تضمين مي كند و بدين ران، گواهي الكترونيكي صادر ميمركزي كه براي كارب): CA(مركز صدور گواهي  •

 .كليد متعلق به همان كسي است كه ادعاي مالكيت آن را دارد
 .هاي آتي به تفصيل بيان شده است در بخشارتباطات ميان اين عناصر، 

 

 سازي خدمت امضاي همراه نحوه فعال
در اين . اندازي اوليه داردگيرد، نياز به انجام مراحلي به منظور راههر فردي كه بخواهد از خدمت امضاي همراه بهره 

ورت مي نام كاربر و فعال فرايند، ثبت واهي الكترونيكي براي وي صادر مي گيرد سازي خدمت ص ، جزئيات كار. شود و يك گ
 :به روال زير خواهد بود ،2شكل مطابق با 
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RA(9F( گواهي الكترونيكي  نام ابتدا كاربر توسط يكي از دفاتر ثبت .1

اين فرايند با در نظر گرفتن  .شود ، احراز هويت مي10
 .تواند در شعب بانك انجام شود شرايطي، مي

 .كند ارائه مي MSSPسازي را به  درخواست فعال ،كاربراز طرف  RAدفتر  .2
 .شود از اپراتور درخواست مي MSSPاطالعات مورد نياز مانند مشخصات هويتي و شناسه يكتاي كاربر در شبكه توسط  .3
4. MSSP كند سازي زوج كليد خصوصي و عمومي، ارسال ميكارت كاربر مبني بر توليد يا فعال پيامي را به سيم . 
وليده كرده يا از سيم .5 ور استفاده مي كارت، كليدها را ت وسط اپرت وليد شده ت كند؛ سپس از كاربر  كليدهاي از پيش ت

 .كد انتخاب كند ها، پين خواهد تا براي كنترل دسترسي به آن مي
كارت  شود و كليد خصوصي بر روي سيم ارسال مي MSSPكليد عمومي توليد شده، از طريق شبكه تلفن همراه براي  .6

 .ماند باقي مي
7. MSSP پيام حاوي درخواست امضاي گواهي يا (هويتي و كليد عمومي كاربر  چكيده اطالعاتCSR10F

را جهت امضاء، ) 11
 .كند براي وي ارسال مي

 . كندكد خود، اطالعات را تأييد ميكاربر با وارد كردن پين .8
 .گرددارسال مي MSSPامضاء شده براي ) CSR(اطالعات  .9

وسط  .10 واهي براي كاربر، ت واست صدور گ در قالب استاندارد (شود  داده مي 11F12)CA(صدور گواهي  مركز به MSSPدرخ
PKCS#10  ياPKCS#7.( 

 .شود جا نگهداري مي ارسال و در آن MSSP، صادر و به CAگواهي الكترونيكي توسط  .11
12. MSSP آميز بودن فرايند، كد اختصاصي  دهد و درصورت موفقيت نتيجه را از طريق يك پيام كوتاه به كاربر گزارش مي

 .كندرا نيز براي كاربر ارسال مي) براي ممانعت از ايجاد مزاحمت براي كاربرSPC(12F13 )(سرويس دسترسي به 
 

 
 سازي ارتباط ميان عناصر در مرحله فعال. 2شكل 

 

 نحوه استفاده از خدمت امضاي همراه

براي هر بار استفاده از اين . شودكاربر فراهم مياندازي اوليه، امكان استفاده از خدمت امضاي همراه براي پس از راه
 :شود ، روال زير طي مي)هر بار كه بانك قصد احراز هويت كاربر يا اخذ تأييد از او را دارد( خدمت

                                                 
10 Registration Authority (RA) 

11 Certificate Sign Request (CSR) 
12 Certificate Authority (CA) 

13 Spam Prevention Code (SPC) 
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 SPCكند و شماره تلفن و  درخواست استفاده از يك خدمت را مي) حضوري يا اينترنتي( بانككاربر با مراجعه به يك  .1
 ).به عنوان مثال كاربر قصد ورود به سامانه بانكداري الكترونيكي يك بانك را دارد(نمايد  خود را وارد مي

كند تا كاربر مربوطه را از طريق امضاي ديجيتال احراز هويت نمايد يا تأييدي را در مورد  درخواست مي  MSSPاز  بانك .2
 .از وي اخذ كند) مثالً انجام يك تراكنش مالي(يك پيام 

3. MSSP واهد تا اين پيام را امضاي  فرستد و از كاربر مي كارت كاربر مي را به سيم بانكحاوي درخواست ، پيامي خ
 ).1شكل مانند (ديجيتال نمايد 

 .كند كد خود را براي انجام امضاي ديجيتال وارد مي كرده و در صورت تأييد، پينكاربر درخواست را روي صفحه مشاهده  .4
 .كند ارسال مي MSSPكارت، پيام مورد نظر را پس از امضاء به سيم .5
6. MSSP  نمايداعالم مي بانكنتيجه را به. 
به عنوان مثال (شود  مي به كاربر ارائه بانكهاي انجام شده، خدمت مورد نظر توسط  در صورت مثبت بودن نتيجه بررسي .7

 ).كند كاربر اجازه ورود به بانكداري الكترونيكي را پيدا مي
 .آمده است 3شكل شماي مراحل طي شده، در 

 

 

 
 ارتباط ميان عناصر در مرحله امضاء كردن. 3شكل 

 

 هاي استفاده از خدمت امضاي همراه مزايا و ويژگي
در زير به برخي از اين . كندهاي مشابه، متمايز ميحلداراي مزايايي است كه در مجموع، آن را از راه MSSاستفاده از 

 :مزايا اشاره شده است

از طرفي، . معموالً يك فرد گوشي تلفن همراه را با خود حمل كرده و به آن دسترسي دارد :دسترسي و كاربري آسان •
كد براي دسترسي به  يك پين خاطرسپردنكارت خود را وارد نمايد و به كد سيم ، كاربر تنها بايد پينMSSبراي استفاده از 

شدن و يا سرقت  همچنين كاربر در بيشتر اوقات به تلفن همراه خود توجه دارد و درصورت گم. خدمات مختلف، مشكل نيست
هاي احراز  در روش. تا گواهي وي، باطل شود دهنده خدمت امضاي همراه اطالع دهدتواند به سرعت به مركز ارائه گوشي، مي

-شود؛ كاربر آن را توسط برنامه روي سيم به كاربر داده مي) Challenge(كليد عمومي، يك عدد تصادفي  هويت مبتني بر
در . شود كننده ارسال مي و پاسخ نيز بصورت خودكار براي احراز هويت) كند كد را وارد مي كاربر تنها پين(نمايد  كارت امضاء مي

 .گردد نتيجه، امنيت باال و كاربري آسان حاصل مي
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. شودانجام مي) كدكارت و پيناحراز هويت با سيم(دوعامله به صورت احراز هويت در سامانه امضاي همراه،  :امنيت باال •
با اين . باشدنيز مي )مثالً كانال اينترنت و كانال موبايل(دوكاناله به صورت در بسياري از كاربردها، احراز هويت براين، عالوه

 .كند هاي مشابه، امنيت بااليي را فراهم مي حل استفاده از موبايل براي امضاي ديجيتال در مقايسه با راهتوان گفت  مياوصاف، 
است و به  GSMموبايل و يك  كارت با قابليت امضاي ديجيتال نياز است، يك سيم MSSآنچه براي  :هزينه مناسب •

هاي امنيتي،  بنابراين، در مقايسه با توكن. يستنيازي ن  )حل كارت هوشمند خوان در راه مانند دستگاه كارت(تجهيزات اضافي 
 . دارددر بر هزينه كمتري را  MSSهاي هوشمند و غيره،  كارت

توان  مي MSSكه از  در حالياست،  هاي هوشمند، و غيره محدود رتهاي امنيتي، كا معموالً كاربرد توكن :كاربرد گسترده •
 .براي كاربردهاي مختلفي استفاده كرد

وبايل استفاده مي :فراگير بودن استفاده از موبايل • بنابراين، بستر الزم براي . كنند امروزه اغلب افراد در جامعه از م
 .فراهم است MSSاستفاده همگاني از 

 

 تحليل امنيتي خدمت امضاي همراه

  افراد سودجو در اختيار هارار گرفتن آنق ،است كه از نظر امنيتي اهميت داشتههايي راه شامل داراييسامانه امضاي هم
 .پردازيمتأثير آن مي وها و امكان افشاء شدن در اينجا به فهرست اين دارايي. دهد ميامنيت سامانه را در معرض خطر قرار 

كارت اتخاذ شده  در صورتي كه تمهيدات امنيتي الزم در سيم :شوند كارت ذخيره مي كليدهاي خصوصي كه روي سيم •
تواند مستقيماً به كليد  حتي خود كاربر نيز نمي. كارت وجود نخواهد داشت باشد، امكان استخراج اين كليدها از حافظه سيم

 .وصي را به دستگاه بدهدكد، دستور امضاء كردن با كليد خص تواند با وارد كردن يك پين دسترسي داشته باشد؛ بلكه تنها مي
وشمند مقاوم در برابر  سيم. كند ايفا مي MSSترين نقش را در  كارت مهم سيم :كارت سيم • كارت در واقع يك كارت ه

با . كند تعيينكارت را  شده روي سيم هاي ذخيره دسترسي به دادهنحوه تواند  تنها اپراتور موبايل مي كهطوريبه دستكاري است
ي ها ادهدتوانند به  شده روي موبايل نيز نمي افزارهاي مخرب نصب ، كاربر موبايل و نرمدسترسي مناسب هاياعمال سياست

كارت دزديده شود يا به هر نحوي در اختيار  همچنين، در صورتي كه يك سيم. دسترسي داشته باشند كارتامنيتي روي سيم
از طرفي، . از آن استفاده كند ،كد مربوط به امضاي همراهتن پينتواند بدون در اختيار داش فرد غيرمجازي قرار گيرد، وي نمي

13Fكننده در استفاده از حمالت جستجوي كامل قدرت حمله

است؛ زيرا در صورتي كه چند بار  محدودكد نيز براي حدس پين 14
 .گردد كارت قفل مي كد اشتباه وارد شود، سيمپين) بار 5تا  3معموال بين (
ورتي ميكد تنها د پين :كدپين • وءاستفاده قرار گيرد كه سيم ر ص ورد س واند م بدون داشتن . كارت نيز در دسترس باشد ت

 .كارت، امكان حمله وجود ندارد سيم
 :توان نسبت به امن بودن سامانه اطمينان يافت به قرار زير است ها مي هايي كه به وسيله آن برخي از ويژگي

اين اتصال، معموالً نيازمند يك احراز هويت . شوند متصل مي  MSSPها از طريق شبكه به  بانك :احراز هويت دو طرفه •
واهانه وي به سامانه، مشخص  بنابراين، هويت حمله. ]9[است  MSSPو  بانكدوطرفه بين  ورت اقدامات بدخ كننده در ص

 .هاي غير مجاز امتناع كنندMSSPيا ها و  بانكتوانند از ارائه و يا درخواست سرويس به  شود، همچنين دو طرف مي مي
14Fكنند كه يك مسير قابل اعتماد اغلب سازندگان موبايل، تضمين مي :فراهم كردن يك مسير قابل اعتماد •

بين صفحه  15
وبايل و برنامه كاربردي روي سيم ود مسير قابل اعتماد از حمله. كارت وجود دارد كليد م 15Fهايي مثل فردي در ميان وج

16 
 .كند جلوگيري مي

                                                 
14 Brute-Force Attacks 

15 Trusted Path 
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16Fويژگي عدم انكار •

ومي :17 وزه امنيت و زيرساخت كليد عم 17Fدر ح

براي دريافت . ، ويژگي عدم انكار بسيار اهميت دارد18
كارت و مالك  توان ارتباط بين سيم شود و مي كارت، يك فرد، با ارائه مدارك شناسايي معتبر، توسط اپراتور احراز هويت مي سيم

وجه به اينكه انج. آن را شناسايي كرد پذير است، كد مربوطه امكانكارت و با دانستن پينام امضا فقط براي مالك سيمبا ت
 .تواند امضاي خود را انكار نمايدامضاءكننده نمي

كه در آن عالوه بر موبايل، كامپيوتر شخصي كاربر نيز درگير  MSSدر برخي كاربردهاي  :استفاده از دو كانال مجزا •
كامپيوتر شخصي وي وجود و كاربر از طريق  بانكبدين صورت كه يك كانال ارتباطي بين . شود است، امنيت بااليي فراهم مي

استفاده ). 4شكل (موبايل وجود دارد  از طريق شبكهاربر دهنده خدمت امضاي همراه و كمركز ارائهدارد و يك كانال مجزا بين 
18Fاز اين دو كانال مجزا، امكان حمالتي مثل فيشينگ و دزدي هويت

 .دهد را كاهش مي 19
هاي زيادي دارد كه موجب شده است بانك  پذيري روش نام كاربري و رمز عبور آسيب :عدم استفاده از كلمات عبور •

احراز هويت دوعامله مبتني بر . تر جايگزين كنند كه اين روش را با يك روش امن مركزي اتحاديه اروپا، از اعضاي خود بخواهد
ومي ب وشي تلفن همراه در يك زيرساخت كليد عم وسط گ ور در ه امضاي ديجيتال ت وان جايگزين نام كاربري و كلمه عب عن

كلمه عبور در (رود  داده از بين ميايگاهامكان شنود كلمه عبور و يا حمالت معمول به پ ،گردد؛ در نتيجه مي احراز هويتفرايند 
هيچ مركزي براي ذخيره كردن كليدهاي خصوصي به طور متمركز وجود ). اين روش با امضاي ديجيتال جايگزين شده است

 .شود كارت كاربر، در هيچ مكان ديگري نگهداري نمي ندارد و كليد خصوصي به جز در سيم
 

 
 احراز هويت دو كاناله. 4شكل 

 

3Bگيرينتيجهبندي و  جمع 
معرفي راي تأمين امنيت خدمات بانكداري الكترونيكي به صورت دو عامله و دو كاناله در اين مقاله خدمت امضاي همراه ب

هاي سامانهكارت موبايل اشاره دارد، از مزاياي فراواني نسبت به اين خدمت، كه به انجام امضاي ديجيتال از طريق سيم. شد
سازي خدمت امضاي همراه در شود تا پيادهموجب مي ، در كنار هزينه پايينسهولت استفاده و امنيت باال. مشابه برخوردار است

 . كه نياز به احراز هويت و اخذ تأييد از كاربران دارند، سودمند باشد ها، بانككشور، هم براي كاربران و هم براي 

 

                                                                                                                                                        
16 Man-In-The-Middle (MITM) 

17 non-repudiation 
18 Public Key Infrastructure (PKI) 

19 Identity Theft  
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