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 HCEتحول در صنعت پرداخت بدون تماس با استفاده از 
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 چکیده

های پرداخت ( و درگاهPOSگیری از کارت در پایانه فروش )بهره و کارترداخت از پول نقد به با مشاهده روند تغییر ابزارهای پ

از شکل کاغذی و سکه به شکل کارت و پس از توان گفت پول می ،موبایلی هایپرداخت روند رو به افزایش پسو ساینترنتی 

دهد. را نیز تغییر می هاآن برخورد باشکل تهدیدات و نحوه  ،سیر تکامل پولاین افزار در آمده است. نرم ،موبایل و امروزه ،آن

در ابتدا  های پرداخت،نترین روشر، به عنوان یکی از مدNFC2با استفاده از تکنولوژی  ،1پرداخت بدون تماسهای اولیه ونهمن

به المان امن و با استفاده از  تواند بدون نیازاما امروزه پرداخت بدون تماس می ،سازی شدپیاده 3با استفاده از المان امن

 Host Card Emulation افزاری،در این رویکرد نوین نرم انجام شود. ،روی سیستم عامل موبایل قرار دارد بر افزاری کهنرم

افزارهای پرداخت موبایلی فراهم ساخته است و به تبع آن به رویکردهای امنیتی را برای نرم پرداخت این امکان HCEیا 

و نحوه استفاده از آن در پرداخت  NFCتکنولوژی ابتدا  ،. در این مقالهدارد برای حفاظت از اطالعات حساس نیازجدیدی 

ایجاد نموده  پرداخت حوزهو بررسی تحولی که در  HCEقابلیت معرفی به  ،و سپس گرفتهبدون تماس مورد بررسی قرار 

عدم نیاز چالش اساسی بر سر راه استفاده از این قابلیت مطرح است: در این راستا، چند سوال و اما پرداخته شده است.  ،است

 ؟ چههای پرداخت موبایل ایجاد کرده استبرای تولیدکنندگان برنامهها و تهدیدهایی را چه فرصتبه استفاده از المان امن 

افزار پرداخت با سازی نرمدهبرای پیا افشای اطالعات وجود دارد؟ کاهش میزان و حوزه تأثیر ریسک ی به منظورراهکارهای

 به چه صورت است؟ NFCهای پرداخت وضعیت ایران در تولید اپلیکیشن ؟هایی نیازمندیمامنیت قابل قبول به چه زیرساخت

 .دومختلف به این سواالت پاسخ داده ش قاالتممستندات و  و های مربوطه با مرور فناوری سعی شده است تادر این مقاله 

 ،Near Field Communication (NFC)، پرداخت بدون تماس، Host Card Emulation (HCE) واژگان کلیدی:

Trusted Execution Environment (TEE) ،Trusted Service Manager (TSM) 
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Abstract 

By observing the long-term payment trend from cash in the old days to card and then mobile 

payment, one can conclude that the concept of money has been transformed from the 

conventional paper form to card and then mobile and eventually to software. This evolution 

of money has changed the threats and threat mitigation methods accordingly. NFC 

contactless payment was first implemented based on the secure element, but nowadays Host 

Card Emulation (HCE) has facilitated NFC contactless payment without use of secure 

element. Eliminating the use of secure element in mobile payments has in turn changed the 

way of securing payment credentials. In this paper, the concept of NFC technology, HCE 

capability, and mobile contactless payment are briefly introduced and the major risks 

associated with not storing payment credentials in the secure element, as well as several risk 

reduction solutions, are discussed. We also introduce different approaches to use HCE 

capability within applications securely and discuss their associated weakness and strength 

points. The necessary required infrastructures to implement successful and pervasive 

payment applications are the next important topics that are covered in this paper. Afterwards, 

the current status of NFC-based payment solutions in Iran, particularly several challenges and 

opportunities of HCE-based contactless payments, are analyzed.  

 

Keywords: Host Card Emulation (HCE), Mobile Contactless Payment, Near Field 

Communication (NFC), Trusted Execution Environment (TEE), Trusted Service Manager 

(TSM) 
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 مقدمه .1

های تلفن همراه فرصت جدیدی را برای ارائه های دستگاهدر سیستم عامل Host Card Emulation (HCE)قابلیت 

قرار داده  NFCسازی و استقرار راهکارهای مبتنی بر ها برای پیادهدهندگان اپلیکیشنراهکارهای موبایلی در اختیار توسعه

را برطرف کرده و به  TSM (Trusted Service Manager)ن و زیرساخت دهندگان به المان امنیاز توسعه HCEاست. 

( برای های تلفن همراهدستگاه اپراتورهای تلفن همراه یا سازندگان نیازی به مذاکره با صاحبان المان امن )مانند ،این ترتیب

راهکارهای پرداخت  رد. بنابراینی حساس مربوط به آن وجود نداهااستفاده از فضای المان جهت استقرار اپلیکیشن و داده

NFC چه  برندی از تلفن همراه یا چه های تلفن همراه، مستقل از اینکه ازتری از دستگاهبا سرعت بیشتر و روی دامنه وسیع

سازی ، عدم ذخیرهاما از طرف دیگربرداری هستند. کنند، قابل بهرهاپراتوری برای اتصال به شبکه تلفن همراه استفاده می

سازد. به عنوان میپرداخت، مربوط به اپلیکیشن  بانکی های امنیتی را متوجه اطالعات حساسالعات در المان امن ریسکاط

شدن دستگاه اطالعات قابل افشا  4، با روتتلفن هوشمند سازی اطالعات حساس روی حافظه دستگاهمثال، در صورت ذخیره

راهکارهای مختلفی، تاکنون های تلفن همراه، س ذخیره شده در دستگاههستند. به منظور جلوگیری از افشای اطالعات حسا

های مختلف احراز توان به روشافزاری میافزاری، ارائه شده است. برای مثال، از میان راهکارهای نرمافزاری و نرماعم از سخت

نین استفاده از سخت افزار امن مانند هویت بیومتریک مانند اثرانگشت، صوت و تصویر و همچنین رمزنگاری اشاره نمود. همچ

Trusted Execution Environment (TEE) در  سازی اطالعات حساس در تلفن همراهذخیره افزارییک روش سخت

 باشد. ها میجهت افزایش امنیت اپلیکیشن

عدم  HCEاز قابلیت  های اصلی در استفادههای همراه هوشمند، یکی از چالشدر ایران با وجود ضریب نفوذ باالی تلفن

مورد استفاده توسط کاربران است. با این وجود، به دلیل  های همراهِتلفن های قدیمیابلیت در سیستم عاملپشتیبانی از این ق

و  Android Kitkat 4.4های همراه هوشمند مانند های متداول در تلفنپشتیبانی از این قابلیت در بسیاری از سیستم عامل

رود که این کنند، انتظار میها استفاده میهای همراهی که از این سیستم عاملبا توجه به رشد سریع تولید تلفن باالتر و نیز

به عنوان فرصتی جهت تسریع توسعه و ترویج  HCEتوان از برطرف شود. بنابراین میدر چندسال آینده تدریج چالش به

 های پرداخت در ایران استفاده نمود.اپلیکیشن

هایی از راهکارهای ای به نمونهو اشاره HCE، قابلیت NFCبه معرفی ادبیات موضوع شامل تکنولوژی ین مقاله، ابتدا در ا

های ناشی از نگهداری اطالعات در خارج از المان ریسک در بخش بعد،پردازیم. می HCEپرداخت موبایلی با استفاده از قابلیت 

های کنیم. سپس به بررسی روشها بررسی میامنیتی را به منظور کاهش این ریسکامن را مطرح نموده و راهکارهای مختلف 

(مبتنی بر ابر، 2افزار، )( مبتنی بر نرم1ها که شامل چهار دسته اصلی )در اپلیکیشن HCEمختلف استفاده از قابلیت 

ها و مزایا و معایب هر روش را در مقایسه باشند، پرداخته و زیرساخت(مبتنی بر المان امن می4افزار امن و )(مبتنی بر سخت3)

استفاده شود،  5توکنیزاسیونکنیم. به عنوان مثال در راهکار مبتنی بر ابر در صورتی که از زیرساخت ها بیان میبا دیگر روش

از  در ایران از منظر استفاده را NFCهای پرداخت د. سپس وضعیت اپلیکیشنگرداحتمال و حوزه تاثیر ریسک محدود می

در  HCEهای مورد نیاز جهت استفاده موفق و مؤثر از قابلیت مورد بررسی قرار داده و به تشریح زیرساخت HCEقابلیت 

در ایران را  HCEهای پرداخت مبتنی بر های اپلیکیشنها و چالشپردازیم. در انتها فرصتمی NFCهای پرداخت اپلیکیشن

 نماییم.مطرح می

                                                 
4 otRo 

5 Tokenization 
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 ادبیات موضوع .2

سازی کیف پول هایی از پیادهپرداخته و به نمونه HCEقابلیت  و NFCبخش به طور مختصر به معرفی تکنولوژی در این 

 پردازیم.می HCEموبایل با استفاده از قابلیت 

 NFCتکنولوژی  .2.2

Near Filed Communication (NFC( یک تکنولوژی ارتباطی برد کوتاه بیسیم )RFروی دستگاه ) های تلفن همراه

تکنولوژی در فرکانس این سازد. پذیر میها را امکانهای مشابه است که انتقال اطالعات میان دستگاهمند و دستگاههوش

13.56 MHZ  کند و با استانداردهای کار میمتر سانتی 11و در فاصله کمتر ازISO/IEC 14443  وISO/IEC 18092 

 مطابقت دارد.  Felicaو  MIFAREو مشخصات 

های وفاداری مشتریان، پرداخت، صدور بلیط، ها مانند اپلیکیشنبرای انتقال اطالعات در بسیاری از اپلیکیشن NFCتکنولوژی 

های تلفن همراه رو به گسترش دستگاه NFCکنترل دسترسی مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر پشتیبانی از 

در بیش از سیصد مدل  NFC( بیش پنجاه سازنده از قابلیت 2116 تا به امروز )اواخر سال 6NFCWorldاست. بنابر گزارش 

 NFCاز  2114تا سال  Apple. گرچه شرکت [1] نمایندگوشی تلفن همراه و تبلت که در بازار موجود هستند، پشتیبانی می

شد(، اما با گسترش یهای آیفون به آن اضافه مها و اکسسوریCaseکرد )این قابلیت با استفاده از در آیفون پشتیبانی نمی

 باشد:دارای سه حالت عملیاتی می NFCو باالتر قرار داده است.  6، آن را در آیفون مدل در دنیا استفاده از این قابلیت

 بخواند یا در آن بنویسد.  NFCسازد تا اطالعات را از تگ : این حالت دستگاه را قادر می7خواننده/نویسنده

 سازد تا با یکدیگر تبادل داده کرده و فایل به اشتراک بگذارند.را قادر می NFCهای تگاه: این حالت دس8همتا به همتا

های ل کنند. به این ترتیب دستگاهتوانند مانند یک کارت هوشمند عممی NFCهای : در این حالت دستگاه9امولیشن کارت

 غیرتماسی انجام دهند.های و تراکنشعمل کرده  NFCهای توانند مانند کارت در پایانهمی NFCقابلیت  دارای

 NFCانواع سیستمهای مبتنی بر  .2.2

اطالعات حساسی را  NFCهای ناامن مبتنی بر شوند. سرویسامن و ناامن تقسیم میدو نوع  هب NFCهای مبتنی بر سرویس

و  11ها، جفت شدن دستگاههابه عنوان مثال بازیکنند و لذا نیاز به المانی جهت ذخیره اطالعات ندارند. با خود حمل نمی

ها اطالعات حساس های امن قرار دارند. این سرویسدر سمت مقابل سرویس گیرند.قرار میها سرویسدسته این تبلیغات در 

های امن . بنابراین به محل امنی جهت ذخیره اطالعات نیاز دارند. برخی از کاربردهای سرویسدارندمشتری را همراه خود 

 .خدمات دولتیو  تشخیص هویت، فروش بلیط، ختپردا عبارتند از

                                                 
6 list/#available-phones-http://www.nfcworld.com/nfc 
7 Reader/writer 

8 peer-to-Peer 
9 Card emulation 

11 Device pairing 
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2.2. HCE چیست؟ 

های قابل حمل هوشمند مطرح است. به عنوان یک نقطه امروزه به عنوان یک فناوری مهم در صنعت دستگاه HCEقابلیت 

س اعالم شد. پ گوگلشرکت توسط رسما  4.4اندروید سیستم عامل در  HCEایجاد قابلیت  2113در نوامبر سال عطف مهم، 

 HCEجهت استفاده از  SDKها و راهنماهای الزم به همراه مشخصات، نیازمندی مستر کارتو  ویزا، 2114از آن در فوریه 

 .ها را منتشر نمودنددر اپلیکیشن

HCE  یاHost Card Emulation  را به صورت  کارت امولیشنیک ویژگی سطح سیستم عامل موبایل است که امکان

 با استفاده از این قابلیت کند.فراهم می NFCهای سبرای سروی یافزارنرم

 به طور مستقیم توسط اپلیکیشن وجود خواهد داشت. NFCاجازه برقراری ارتباط با آنتن/کنترلر  -1

به جای ( hostسازی اطالعات مورد نیاز در پرداخت، در اپلیکیشن پرداخت روی سیستم عامل موبایل )امکان ذخیره -2

 دد.گرفراهم می المان امن

3- HCE پایانه به عنوان کارت هوشمند در  المان امناستفاده از  نیاز به دهد بدونافزاری امکان میبه اپلیکیشن نرم

 عمل کند. فروش

 

 [2را فراهم نموده است] NFCامکان برقراری ارتباط با کنترلر  Host Card Emulation 2شکل 

 

 اضافه شود. کنترل NFCبه سیستم عامل دستگاه  HCEه قابلیت قبل از اینک ،کنیدمالحظه می 1همانطور که در شکل 

توانست با المان امن موجود در دستگاه ارتباط برقرار کرده و اطالعات را در آن بنویسد یا از آن بخواند. اما می NFC کننده

پذیر شده امکانبه صورت مستقیم،  NFCبرقراری ارتباط میان سیستم عامل دستگاه و کنترل  HCEپس از اضافه شدن 

 است.

 وجود دارد. Microsoft Windows 10و  ترباالو  Blackberry OS7، ترباال و 4.4در اندروید  HCEقابلیت 
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 کیف پول موبایل .2.2

شده و نقش نسخه  بافزاری است که روی دستگاه تلفن همراه هوشمند نصبه طور کلی کیف پول موبایل یک اپلیکیشن نرم

امکان در دسترس قرار کند. کیف پول الکترونیک به دلیل امکان اتصال به اینترنت کی را بازی میالکترونیکی کیف پول فیزی

کند و استفاده می NFCکترونیک از تکنولوژی لدادن اطالعاتی بیشتری را نسبت به کیف پول فیزیکی دارند. کیف پول ا

سازی کیف پول الکترونیک با تکیه بر المان امن )مانند سازی شده است. پیادههای مختلفی از آن در سراسر دنیا پیادهنمونه

کارت یا المان امن جاسازی شده در دستگاه تلفن همراه توسط سازنده دستگاه( کیف پول را محدود به  SDسیم کارت، 

معرفی  بنابراین با .نمایدمی ،طرف قرارداد )هایِ(MNOمشترکین  و یا های تلفن همراهدارندگان برند مشخصی از دستگاه

گیری از های کیف پول موبایل نسخه جدیدی از اپلیکیشن خود را با بهرهدهندگان اپلیکیشنبسیاری از توسعه HCEقابلیت 

 کنیم.ها اشاره میاین قابلیت منتشر نمودند که در ادامه به برخی از این اپلیکیشن

 RBCکیف پول موبایل  .2.2.2

این بانک از  2114باشد. در ژانویه میلیون کارت می 5/6کارت در کانادا با ( بزرگترین صادرکننده RBCرویال بانک کانادا )

سازی اپلت و در دستگاه تلفن همراه برای ذخیره NFC. این پلتفورم از سیم کارت [2]رونمایی کرد Secure Cloudپلتفورم 

های پرداخت را برای درخواست Secure Cloudنماید. سازی اطالعات حساس پرداخت استفاده میابر خصوصی برای ذخیره

 2115را در اپلیکیشن موبایل خود در سال  HCEپشتیبانی از  RBC .ودنمارسال می NFCو آنتن  SIMاپلت موجود روی 

های موبایل پشتیبانی شده بود، ها و دستگاهMNOاضافه کرد تا آن را جایگزین مدل سیم کارت که تنها توسط تعدادی از 

های تلفن همراه که دارای سیستم خود را در دستگاه 11های اعتباری و دبیتتوانند کارتمشتریان می نماید. به این ترتیب

ویزا  NFCیا پرداخت  Interact Flashهای فروش که از کنند و در پایانه بارگذاریو باالتر،  KitKat 4.4عامل اندروید 

، اطالعات حساس مربوط به پرداخت کیف پول RBCهای اولیه نمایند، پرداخت خود را انجام دهند. مشابه مدلپشتیبانی می

HCE  به صورت امن در پشت فایروال در ابر اختصاصیRBC استفاده از کیف پول موبایل ها، طبق گزارششوند. ذخیره می

RBC سازی جدید در حال رشد است.با پیاده 

 استرالیا Commonwealth Bankاپلیکیشن بانکداری موبایلی  .2.2.2

Commonwealth Bank ( استرالیاCBA از الحاق سرویس پرداخت موبایل به اپلیکیشن موبایلی خود استفاده کرده )

، اپلیکیشن 2115در ماه مارچ  CBAکند. طبق گزارش استفاده می HCEاست. این سرویس پرداخت موبایل از قابلیت 

هایی به ارزش صد میلیارد دالر را پشتیبانی نموده تراکنشمیلیون کاربر بوده و مجموعاً  2/3بانکداری موبایلی این بانک دارای 

شود که به منظور محدود کردن زیان ناشی از تقلب، این اپلیکیشن خریدهای درون . این رقم در حالی گزارش می[2]است

 .دهدشکل نمایی کلی از امکانات این سیستم را نشان می دالر استرالیا محدود کرده است. 111فروشگاه را به 

 

                                                 
11 Credit and debit cards 
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 [2]استرالیا Commonwealth Bankبانکداری موبایلی  2 شکل

 12اندروید پی .2.2.2

راه اندازی کرد که در روند تکامل این اپلیکیشن  Google Walletگوگل اپلیکیشن کیف پول موبایل خود را با معرفی 

ی اپلیکیشن ارائه شده اولین Google Wallet. [3]منتقل شد اندروید پیاز آن جدا شده و به اپلیکیشن  NFCپرداخت 

قرارداد  Citi Bankاست. در ابتدای کار این سیستم تنها با مسترکارت و  NFCعمده در زمینه پرداخت موبایلی مبتنی بر 

در گوشی تلفن همراه ذخیره المان امن های اعتباری مشتری را روی رسمی داشت. گوگل در نسخه اولیه، اطالعات کارت

نیاز به پین چهار رقمی داشت تا به چیپ  Google Walletشد، نزدیک می NFC readerایل به نمود. هنگامی که موبمی

المان تکیه بر به جای  Google Wallet ،های بعدیدر نسخه 2114سال  ازاجازه انتقال اطالعات کارت به ترمینال را بدهد. 

 .به این اپلیکیشن منتقل شد اندروید پیبا معرفی  NFCپرداخت  2115در سپتامبر . [4] استفاده نمود HCEبر قابلیت  امن،

 شودتوکن به صورت آنالین دریافت شده و در دستگاه ذخیره می. کندها استفاده میبرای پرداخت توکنیزاسیوناز  اندروید پی

 کند.در خود نگهداری میرا چند توکن پشتیبان و دستگاه همواره 

 روش تحقیق .2

گیری این فناوری در مقاالت، محصوالت موجود، و و جهت HCEامع پیرامون موضوع قابلیت این مقاله به بررسی و مرور ج

گذار ابزارهای با توجه به پردازد. کننده بازار و فناوری میگذار و بررسیهای سیاستهای منتشر شده از سوی سازمانگزارش

و تاثیر  NFC، نقش کلیدی تکنولوژی ترونیککیف پول الکاستفاده از پرداخت از حالت سنتی مانند پول نقد به سمت 

های استفاده شده در کیف بر میزان فراگیر شدن اپلیکیشن، مطالعات فراوانی در خصوص تکنولوژی HCEاستفاده از قابلیت 

در  Smart Card Allianceهای مطرح در دنیا مانند اپل پی و اندروید پی انجام شد. همچنین مقاالتی از گارتنر و پول

راهکارهای کاهش همچنین، های حاصل از عدم اتکا به المان امن مورد بررسی قرار گرفتند. و ریسک HCEوص قابلیت خص

و در این مقاله سعی  ه استدست آمده ریسک و حوزه تأثیر آن از مطالعه مقاالت متعددی که در این زمینه نوشته شده است ب

سازی پرداخت بدون جهت پیادهدر نهایت به منظور پیشنهاد راهکار مناسب تا تمامی راهکارهای موجود معرفی شوند.  شودمی

                                                 
12 Android Pay 
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 یا و معایب هر روش شناسایی شدند.مورد مطالعه قرار گرفت و مزا یهای مختلفروش، HCEتماس موبایلی مبتنی بر قابلیت 

 HCEریسک در  .2

های امنیتی اعمال کنترلند. بنابراین با وجود شواطالعات همواره از طریق سیستم عامل منتقل می HCE با استفاده از قابلیت

شوند. به عنوان مثال سیستم عاملی مانند ها، اطالعات با ریسک امنیتی مواجه می، به دلیل محدود بودن این کنترلپایه

ه کاربر رود و بمیدر حالی که روت شدن تهدید بزرگی برای افشای اطالعات به شمار  کنداندروید از روت شدن جلوگیری نمی

های تنظیم شده توسط های آن دسترسی داشته و محدودیتدهد تا کنترل کامل دستگاه را بدست آورده، به دادهاجازه می

مبتنی بر  NFCهای امنیتی ناشی از روت شدن در اپلیکیشن پرداخت سازنده دستگاه یا صاحب دستگاه را دور بزند. ریسک

که با وجود روت شدن  ی دستگاه ذخیره شده استعات در المان امنی خارج از حافظهچرا که اطال ،موضوعیت ندارد المان امن

 وان سناریوهای زیر را در نظر گرفت:ت. در خصوص روت شدن و افشای اطالعات میگیرنددر دسترس قرار نمی نیزدستگاه 

در دسترس قرار داده و  را 13تواند اطالعات حساسی مانند اطالعات احراز هویت در پرداخته میروت شدن دستگا (1)

 را فراهم سازد. 14امکان دسترسی به اطالعات محرمانه توسط بدافزار

یا کاربر را وادار  کردههای امنیتی عبور ، دستگاه را روت کند و از حفاظنمودهتواند به سیستم عامل حمله بدافزار می (2)

 به روت کردن دستگاه نماید.

توانند دستگاه را می ، این افراددجو قرار گیرد )دزدیده یا گم شدن دستگاه(در صورتی که دستگاه در اختیار افراد سو (3)

 .[2]ها سوء استفاده نمایندروت نموده و به اطالعات حساس ذخیره شده دسترسی داشته و از آن

ات توانند مورد حمله قرار گیرند و یا با افشای اطالعدر ابر می شده ذخیره اطالعات سرورهای پشتیبان و همچنین (4)

 حساس ذخیره شده روی دستگاه ممکن است برای دستیابی و سوء استفاده از اطالعات روی ابر استفاده شود.

. نتیجه استفاده از وجود دارد دستگاهروت شدن تنظیمات برنامه و  جهت تشخیص HCEای تحت اندروید برای هالبته برنام

ها را روی دستگاه روت شده ا کاربری که قصد استفاده از این برنامهباعث شده است ت اندروید پی و سامسونگ پی این برنامه در

وجود ریسک روت  ه علتبه دلیل تغییرات غیرمجاز در دستگاه روبرو شود. به این ترتیب ب ،دارد با پیغام الک شدن دستگاه

ظیمات را چک کرده و اقدام ها این تنباید از اینکه اپلیکیشن آن HCEدهندگان راهکارهای پرداخت مبتنی بر شدن، ارائه

 دهد، اطمینان حاصل نمایند.مناسب را پس از شناسایی موارد مشکوک انجام می

های ابری محیطتهدیدات امنیتی دیگری برای اطالعات حساس موجود در دستگاه هستند.  15ها، کی الگرهاها، تروجانویروس

به کار برند.  16PANتری جهت حفاظت از های قویید کنترلپذیری بیشتری دارند و باهای امنیتی آسیبدر برابر رخنه

را منتشر  HCEمستندات توصیف  مستر کارتو  ویزابرد. با وجودی که از نبود استاندارد جهانی رنج می HCEهمچنین 

 جود ندارد.، اجرای امن و مدیریت از راه دور و17پذیریکنشالمللی برای پشتیبانی از هماند اما هیچ استاندارد بینکرده

                                                 
13 redentialsPayment c 
14 Malware 

15 Key loggers 
16 Personal Access Number 

17 rabilityInterope 
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  HCEامنیت و کاهش ریسک در  .5

همانطور که در شکل  .پردازیموجود دارد، می HCEدر این بخش به تشریح متدهایی که برای تقویت امنیت پرداخت موبایل 

تا  کنندمیبا تمرکز بر کاهش دو پارامتر حوزه تأثیر و احتمال بروز ریسک، سعی راهکارهای امنیتی کنید مشاهده می 3

   در ادامه به تشریح راهکارهای موجود میپردازیم. .نمایندمحدوده خطر خارج از ها ریسک

 
  HCEاحتمال و میزان تأثیر انواع ریسک در  2 شکل

 

 تأیید کاربر .5.2

ه دستگاه برای تعیین داند )مانند شناسه و رمز عبور یا پین(، چیزی که کاربر دارد )مانند شناسبا استفاده از چیزی که کاربر می

اعتبار دستگاه تلفن همراه، بیومتریک( و مشخص کردن نحوه رفتار کاربر )مانند چندین تراکنش که با فاصله کم در نقاط 

 دهد.احراز هویت کاربر را انجام می شوند(جغرافیای دور از یکدیگر انجام می

 قید گذاشتن روی تراکنش .5.2

و یا  ی خاص )به طور مثال آنالین یا پایانه فروش(، فروشندگان خاص، مبلغ مشخصهاها به کانالبا محدودکردن تراکنش

 یابد.ریسک افشای اطالعات و زیان حاصل از تقلب کاهش میکشور خاص 

 توکنیزاسیون .5.2

در این خصوص در  دهد.امنیت را در پرداخت موبایل افزایش می ،با مقدار جایگزین PANیا تعویض توکنیزاسیون 
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 به تفصیل توضیح داده شده است. HCEسازی راهکارهای پرداخت مبتنی بر ی پیادههابخش روش

 تحلیل داده .5.2

نیتور شده و اها مفعالیت و در این صورت، شودفراهم میها ها امکان ارزیابی آنی تراکنشبا استفاده از تحلیل پیشرفته داده

های هوشمند باید به نهاد ثالثی جهت مدیریت سرویس HCEگردد. در این صورت رفتار غیرمعمول به سرعت شناسایی می

های حاصل از کالن متکی باشد تا ابزارهای الزم جهت تقویت احراز هویت در سطح دستگاه و سطح سیستم عامل را با تحلیل

 داده فراهم سازد. 

 رمزنگاری جعبه سفید .5.5

قرار گرفته باشد، جلوگیری افراد سودجو تیار در اخید حتی در صورتی که کد منبع از دستیابی به کل 18رمزنگاری جعبه سفید

 استفاده نمود. HCEهای توان برای پنهان کردن اطالعات حساس مشتری در اپلیکیشنکند و از این روش میمی

های قطعی است. این رمزنگاری برای جلوگیری از امکان رمزگشایی رمزنگاری جعبه سفید نوعی ایجاد ابهام برای الگوریتم

سازی جعبه سفیدِ رمزنگاری، رمز را به فرم رود. به طور کلی پیادهعات سری )معموال کلیدها( در حافظه یا کد به کار میاطال

 د.شود به طوری که به راحتی قابل تشخیص نباشکند که در آن رمز با کد ترکیب میتری تبدیل میقوی

 افزار مقاوم در برابر نفوذنرم .5.5

افزار در برابر حمله و تالش سازی نرمافزاری جهت مقاومبرابر نفوذ به معنای اضافه کردن امنیت نرمافزار در مقاوم کردن نرم

در زمان اجرا انجام  integrity checkingافزار به صورت استاتیک یا دینامیک است. این کار معموالً با برای تغییر نرم

و غیره  break point شتنگذا مانند جلوگیری از دیباگ کردن وهای دفاعی دیگری ها از مکانیزمشود اما غالب سیستممی

های مقاوم در برابر نفوذ سیستم ،نمایند. با شناسایی حملهسازی و دشوار کردن مهندسی معکوس استفاده مینیز برای مقاوم

 گردد.میکنند که منجر به بد عمل کردن برنامه و عدم توانایی در اجرای حمله معموال پاسخی را تولید می

 فاکتورهای بیومتریک .5.5

توان از فاکتورهای بیومتریک استفاده نمود. از عالوه بر سایر ابزارهای احراز هویت، به منظور تقویت احراز هویت کاربر می

ر توان از سه نوع فاکتور بیومتریک اثهاست. امروزه میها نسبت به سایر روشها، کاربرپسندی آنمزایای استفاده از این روش

 انگشت، شناسایی چهره و شناسایی صوت استفاده نمود.

های مختلف ها رایج شده است. شناسایی صوت و چهره نیز در مدلتاپهای تلفن همراه و لپاسکن اثر انگشت امروزه در گوشی

محرمانگی اطالعات  حفظ امنیت و ،توان از آن در اپلیکیشن استفاده نمود. در این روشسازی شده است و میتلفن همراه پیاده

 بیومتریک ضروری است.

 

                                                 
18 White box cryptography 
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 راهکارهای شناسایی دستگاه .5.5

شود. راهکارهای مختلفی به این های آنالین انجام میراهکارهای شناسایی دستگاه جهت احراز هویت دستگاه توسط سرویس

 کمک کنند. HCEهای مبتنی بر توانند به تقویت اپلیکیشناند که میمنظور ارائه شده

باشد. می Fast Identity Online (FIDO) Alliance ی از این رویکرد شناسایی دستگاه، توصیف ارائه شده توسطانمونه

شود. هنگامی که از سرویس های رمزنگاری کلید عمومی برای احراز هویت آنالین استفاده میدر تکنیک FIDOهای پروتکل

ید ایجاد کرده و کلید خصوصی را نگه داشته و کلید عمومی را در د، دستگاه کاربر یک زوج کلید جدشوآنالین استفاده می

تنها به  امضاشود. این دستگاه با استفاده از امضا با کلید خصوصی احراز هویت میدر این روش، کند. سرور آنالین رجیستر می

شود. رویکرد کردن پین انجام می های امنیتی مانند اسکن اثر انگشت یا واردصورت محلی روی دستگاه با استفاده از مکانیزم

FIDO گذرواژهو  اسیونهای مختلفی مانند توکنیزاز تکنولوژی ( یکبار مصرفOTPبه طور همزمان استفاده می ).کند 

 رمزنگاری .5.5

ها به منظور عدم ارسال دادهعالوه بر امنیت خود دستگاه، امنیت اطالعات در هنگام انتقال هم از اهمیت حیاتی برخوردار است. 

شود یا در شود. هنگامی که کارتی جهت خواندن اطالعات کشیده میبه صورت ساده و قابل فهم از رمزنگاری استفاده می

شود، در صورتی که از رمزنگاری مناسب استفاده های تحت وب وارد میگیرد یا هنگامی که اطالعات در فرمدستگاهی قرار می

و همچنین  E2EEیا  End-to-end encryption . قابل افشا هستند man in the middleبا روش  ، اطالعاتنشده باشد

point-to-point encryption  یاP2PE هدف این دو روش اطمینان  کنند.داده را در دستگاه خواننده اطالعات رمز می

 [.2بودن اطالعات در حین انتقال است] حاصل کردن از رمز شده

جهت اعمال  P2PEاستانداردهایی را برای  19PCI SCCمختلف کلید نیز مناسب است.  های مختلف رمزنگاری با انواعروش

قابل اعمال روی داده و  P2PEیا  E2EEمدیریت امنیت کلیدهای رمزنگاری برای پردازش پرداخت تدوین نموده است. 

 باشند.شود، میهمچنین کانالی که داده روی آن منتقل می

ی حساس کاربر که مهمترین آن باشد. دادههای پرداخت قابل استفاده میدر اپلیکیشن یوناسرمزنگاری در ترکیب با توکنیز

PAN توان رمزنگاری کرده و از باشد را میمیPAN استفاده نمود. اسیونرمز شده برای توکنیز 

 هادر اپلیکیشن HCEهای استفاده از قابلیت روش .5

 المان امندهد که اطالعات مورد نیاز خود را بدون نیاز به زار این امکان را میافدهندگان نرمبه توسعه HCEاستفاده از قابلیت 

که معموال اپراتورهای تلفن  المان امنافزاری نیازی به مذاکره با صاحبان دهندگان خدمات نرمذخیره نمایند. بنابراین ارائه

از آنجایی که اطالعات اما د نخواهد داشت. سازی اطالعات خوهمراه هستند، جهت بارگزاری اپلیکیشن و همچنین ذخیره

اطالعات این منظور ذخیره  روش جایگزینی به به HCEافزارهای مبتنی بر قابلیت شود، نرمذخیره نمی المان امنحساس در 

عات سازی اطالی ذخیرهنحوه ها بر اساسدر اپلیکیشن HCEرویکرد جهت استفاده از قابلیت  چهارامن نیاز دارند.  یمکاندر 

 .پردازیمها میکه در ادامه به طورمختصر به آن[ 5] وجود دارداطالعات  یتامنحفظ  حساس و

                                                 
19 Payment Card Industry Security Standards Council 
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 روش اول : استفاده از نرم افزار .5.2

شود. این رویکرد امنیت پایینی داشته در این روش اطالعات احراز هویت به همراه کل اپلیکیشن در حافظه دستگاه ذخیره می

اپلیکیشن را ایزوله  Sandboxingکند. نماید، استفاده میحیط اجرای هر کد را محدود میکه م sandboxingو تنها از 

کند. هر اپلیکیشن ها جلوگیری میهای خارجی، منابع سیستم یا سایر اپلیکیشنبدافزارکرده و از اپلیکیشن در برابر تعامل با 

داشته باشد. سیستم عامل اندروید این فرایند را با تواند به اپلیکیشن دیگر دسترسی خود کار کرده و نمی sandboxدر 

توانند منابع سیستم یکسان دارند می UIDهایی که کند. اپلیکیشنها مدیریت می( به اپلیکیشنUIDاختصاص شناسه کاربر )

 دهایی مانندکمترین امنیت را در میان سایر رویکردها دارد و نها ،را با یکدیگر به صورت مشترک استفاده کنند. این روش

افزاری امنیتی دیگر مانند رمزنگاری جعبه سفید، ز نرمفاده ااجازه استفاده از این رویکرد را بدون است مسترکارت و ویزا

در ) اطالعات قرار گرفتندر دسترس امکان امنیت پایین و آن  نقطه ضعفو سازی پیادهمزیت این روش سادگی در  دهند.نمی

  ( می باشد.ار افراد سودجو قرار گیرددر اختی دستگاهصورتی که 

 روش دوم : مبتنی بر ابر .5.2

به این ترتیب اطالعات حساس در دستگاه وجود نخواهد شود. ذخیره می در این روش اطالعات احراز هویت و رمزنگاری در ابر

ش مورد نظر خود استفاده داشت و برای انجام تراکنش کاربر باید به شبکه متصل شده، اطالعات را دریافت کرده و در تراکن

  این روش عبارتند از ضعفاست. نقاط  های مبتنی بر ابرسادگی توسعه سرویسمزیت این روش  نماید.

های یا اطالعات بیومتریک متکی است. افزودن مکانیزم گذرواژهاحراز هویت کاربر تنها بر یک فاکتور مانند  معموالً (1)

 گردد.سازی راهکار مییادههای پتر منجر به افزایش تعداد الیهقوی

 نیاز به اتصال به شبکه (2)

 هادادهبدست آوردن به منظور ابر بر بودن رفت و برگشت اطالعات به و از زمان (3)

تواند مشکالت امنیتی و نقاط ضعف این روش را تا حدودی می ابربه عنوان مکملی در روش مبتنی بر  توکنیزاسیوناستفاده از 

 گرددمی اطالعات حساس مربوط به پرداخت در ابر ذخیره .کندابر استفاده میاز معماری مبتنی بر  توکنیزاسیون مرتفع سازد.

با مبلغ و/یا مدت اعتباری محدود به کاربر تخصیص داده شده و روی دستگاه تلفن همراه وی ذخیره های پرداخت و توکن

سرویس ایجاد و جایگزینی  گیرد.ورد استفاده قرار میم PANشود. در این روش یک مقدار جایگزین به نام توکن به جای می

 .[6] تواند توسط صادر کننده کارت یا شخص ثالث ارائه شودمی PANتوکن با 

کاربر جهت انجام تراکنش ابتدا شود، مشاهده می 4به عنوان مثالی از نحوه به کارگیری توکنیزاسیون همانطور که در شکل 

چه روشی به منظور احراز هویت و حفظ امنیت اطالعات استفاده کرده است )به طور مثال  طبق اینکه اپلیکیشن پرداخت از

نماید. توکن توسط های بیومتریک یا وارد کردن پین(، توسط اپلیکیشن احراز هویت شده و برنامه پرداخت را اجرا میروش

گردد. ارسال می پایانه فروشبه  NFCیق ارتباط و از طر NFCپایانه فروش افزار پرداخت با نزدیک کردن تلفن همراه به نرم

گردد. اما قبل از اینکه شبکه پرداخت به بانک صادرکننده ارسال می طریق این توکن سپس به بانک پذیرنده و پس از آن از

ربوطه م )TSP( 21توکن ارائه دهنده سرویس ابتدا باید توکن را به ،شبکه پرداخت بتواند بانک صادرکننده را مشخص نماید

 تراکنش را به سمت بانک صادر کننده هدایت نماید.  PANو بر اساس  کندرا دریافت  PANارسال و 

                                                 
21 Token Service Provider (TSP) 
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  [5] توکنیزاسیونجریان تراکنش با استفاده از  2شکل 
 ی استفاده از توکنیزاسیون در راهکار مبتنی بر ابر شامل موارد زیر است:مزایا

تواند به سرعت مورداستفاده قرار در دستگاه ذخیره شود، برای پرداخت میدر صورتی که توکن قبل از انجام تراکنش  (1)

 گرفته و مشکل کارایی را برطرف کند.

های خاص روی هر توکن و یک بار مصرف بودن محدود کردن ریسک: با تعریف مبلغ، کانال، مکان و سرعت تراکنش (2)

 یابد.می زیان ناشی از افشای اطالعات به طور قابل توجهی کاهش ،هاتوکن

 هاتراکنش در انجام PANاز توکن به جای افزایش حفاظت از حریم خصوصی با استفاده  (3)

 (Trusted Hardwareروش سوم: استفاده از سخت افزار مطمئن ) .5.2

 Trust Execution Environment(TEE)در این روش اطالعات احراز هویت در بخش مورد اعتمادی از دستگاه به نام 

تواند در آن ذخیره و پردازش شود. پردازنده است که داده میدر پردازنده اصلی یا کمک محیطی امن TEEشود. میذخیره 

دهد که شوند. این محیط امن به کاربر اطمینان میبه صورت موازی با سیستم عامل اصلی دستگاه اجرا می TEEها در برنامه

افزار است و افزار و نرممتشکل از سخت TEEشود. انجام می ذخیره و پردازش اطالعات در محیطی ایزوله و قابل اعتماد

از سیستم عامل و  TEEکند. با ایزوله کردن افزاری با منشا سیستم عامل دستگاه را تضمین میحفاظت در برابر حمالت نرم

 .[8]شودی میهای غیرمجاز ناشی از روت شدن دستگاه جلوگیرهای آن، از اپلیکیشن امن در برابر دسترسیاپلیکیشن
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TEE نیز کار کند و به طور مثال واسط امنی برای انتقال  المان امنتواند با همچنین میPIN  المان امنذخیره شده در 

برای  ها کمک کند.به حفاظت از آن المان امنهای ذخیره شده در ها به اپلیکیشنفراهم کرده یا با فیلتر کردن دسترسی

 تواند سطح باالتری از امنیت را فراهم آورد.می TEEاستفاده از  HCEل قابلیت های ایجاد شده حواپلیکیشن

 Trusted Execution Environment[5]معماری  5شکل 

 

ها امنیت باالتری دارد از سایر روش TEEی این اوصاف اما این نکته را باید مد نظر قرار داد که با وجود آنکه رویکرد با همه 

سازی ممکن است در برابر نفوذ مقاوم از امنیت کمتری برخوردار است چرا که بسته به پیاده المان امنر اما همچنان در براب

 مزایای استفاده از سخت افزار مطمئن شامل: .[9]نباشد

 TEE APIهای امن باید های معمولی غیرقابل رؤیت بوده و اپلیکیشنبرای اپلیکیشناین محیط افزایش امنیت:  (1)

 داشته باشند. دسترسی TEEا بتوانند به سیستم عامل امن داشته باشند ت

(2) TEE افزاری مانند روی یک پلتفورم نرمTrustZone های موبایل ساخته دستگاه %91کند که در بیش از کار می

 [.5] دارند وجود 2113شده پس از سال 

 المان امنروش چهارم: استفاده از  .5.2

HCE کند، بلکه تنها کنترلر هیچ الزامی را اعمال نمی در مورد اینکه داده در کجا ذخیره شودNCE سازد تا با را قادر می

 ذخیره شود المان امنتواند در ابر یا ای که در پردازنده در حال اجراست به صورت مستقیم ارتباط برقرار نماید. داده میبرنامه

با استفاده از کلیدهای  المان امنمن ذخیره نماید. امنیت تواند اطالعات پرداخت را به صورت امی المان امن. به این ترتیب [5]

تواند به عنوان واسطی می TEEنیز به آن اشاره شد  TEEشود. همانطور که در بحث امنیتی )متقارن و نامتقارن( تضمین می

هد و به این صورت امنیت های امن اجازه برقراری ارتباط را بدقرار گیرد تا تنها به اپلیکیشن المان امنمیان سیستم عامل و 

های الزم به منظور استفاده از قبال مذاکرات و سرمایه گذاریاست که مناسب برای زمانی این روش  را تقویت نماید. المان امن

مانند نیاز به  المان امناست و مشکالت استفاده از  HCEاستفاده از ناقض هدف اما این روش  ده باشد.انجام ش المان امن

 .را دارد ا طرف سوم )صاحب المان امن( و محدود شدن کاربران اپلیکیشنمذاکره ب
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بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بهترین  رویکردهر طبق مزایا و معایبی که برای  و فوق هایدر مجموع با توجه به بررسی

آن با تکیه بر رویکرد توکنیزاسیون  راهکار موجود برای حفاظت از اطالعات حساس، استفاده از روش مبتنی بر ابر و رفع معایب

 باشد. می

 در ایران HCEوضعیت اپلیکیشن های پرداخت بدون تماس با استفاده از قابلیت  .5

وابسته به یکی از شرکت یک و  اپراتور تلفن همراهشرکت یک توسط  NFCدو راهکار پرداخت موبایلی مبتنی بر  ،در ایران

مبتنی بر المان امن بوده و از قابلیت  اپراتور مذکوراین میان، راهکار ارائه شده توسط اند که از ارائه شدههای دولتی بانک

HCE پرداخت قابلیت با  کیف پول الکترونیک یک شرکت وابسته به بانک،رائه شده توسط ااپلیکیشن  اما .کنداستفاده نمی

NFC در حوزه پرداخت که  باشدمیNFC  قابلیت برHCE  ویس پرداخت موبایلی نموده است. سرتکیهNFC  در این نرم

از همچنین . گرددکه از نقاط ضعف اپلیکیشن محسوب می کندپشتیبانی می همان بانکهای افزار در حال حاضر تنها از کارت

، اپل را نداده است NFCپی خود به هیچ شرکتی اجازه استفاده از بستر آنجایی که اپل به منظور گسترش سرویس اپل

این در  NFCپرداخت  های اپل قابل استفاده نیست، همچنینستگاهاپلیکیشن برای داین  در NFCاخت سرویس پرد

 ، هنوز مورد استفاده عموم قرار نگرفته است. NFCهای فروش اپلیکیشن به دلیل موانع قانونی استفاده از پایانه

 های مورد نیاززیرساختراهکار پیشنهادی و  .5

نیز اشاره کردیم و مزایا و معایب هر روش را  HCEهای مبتنی بر سازی اپلیکیشنمختلف پیاده در این مقاله به راهکارهای

استفاده از  HCEهای پرداخت بدون تماس مبتنی بر ها بهترین روش برای توسعه اپلیکیشنبرشمردیم. طبق این بررسی

هایی خواهد مستقیم با تعداد بانک یرداخت ارتباطاپلیکیشن پیک باشد. فراگیر شدن رویکرد مبتنی بر ابر و توکنیزاسیون می

های تحت پوشش بیشتر باشد کاربران بیشتری را جذب تواند پوشش دهد و هرچه تعداد بانکمیآن اپلیکیشن داشت که 

خت  ( به شبکه پرداTSPتوکن ) ارائه دهنده سرویساتصال  ،سازی توکنیزاسیونخواهد نمود. بنابراین بهترین روش برای پیاده

. اینکه این سامانه دقیقا به کدام بخش از شبکه پرداخت متصل شود مبحثی است که باید به طور خاص از منظر خواهد بود

به این ترتیب تغییرات زیر در شبکه پرداخت مورد نیاز  توکنیزاسیون مورد بررسی قرار گرفته و راهکاری برای آن تدوین گردد. 

 .(6)شکل  خواهد بود
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  HCEکار پرداخت مبتنی بر راه 5شکل 

 

افزاری برای افزاری و نرمشامل بستر سخت HCEهای پرداخت مبتنی بر اندازی اپلیکیشنهای مورد نیاز برای راهزیرساخت

 پرداختو اتصال آن به شبکه  TSPاندازی سرویس توکنیزاسیون شامل مرکز ارائه خدمات ابری، بستر مورد نیاز برای راه

های تلفن و همچنین افزایش ضریب نفوذ دستگاه NFCهای کارتخوان دستگاه هها برف دیگر تجهیز فروشگاهباشد. از طمی

ضروری  NFCهای پرداخت نمایند برای فراگیر شدن هرچه بیشتر اپلیکیشنپشتیبانی می HCEهمراه هوشمند که از قابلیت 

 باشد. می

، تا چهار سال 2118تا  2115های هوشمند در جهان و ایران طی سال هایطبق برآوردهای جهانی از رشد استفاده از گوشی

 NFCهای . فراگیر شدن کارتخوان[11] میلیون نفر به کاربران گوشی هوشمند در ایران افزوده خواهد شد 34آینده دست کم 

ته و افزایش استفاده از روی یکدیگر اثر مستقیم داش NFCهای پرداخت مبتنی بر و همچنین بیشتر شدن اقبال به اپلیکیشن

 کند.هر کدام به افزایش ضریب نفوذ دیگری کمک می

 گیریو نتیجه جمع بندی .5

توان به کند، میهای پرداخت ایجاد میدهندگان اپلیکشنو مزیتی که برای توسعه HCEقابلیت جه به آنچه در خصوص با تو

 ها برشمرد:ابلیت در اپلیکیشنهای زیر را برای استفاده از این قطور کلی مزایا و محدودیت

 هامحدودیت

 و نیاز به رویکرد جایگزین برای ذخیره اطالعات حساس امن المانها در سازی دادهعدم ذخیره (1)

 وابستگی به قابلیت سیستم عامل (2)

نسبت تر های رمزنگاری و در نتیجه امنیت پایینافزار برای احراز هویت کاربر و بدست آوردن دادهنرمبه بودن متکی  (3)
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 المان امنبه رویکرد 

شود. های سمت صادرکننده میسبب افزایش پیچیدگی سیستم HCEسازی رویکردهای امنیتی در پیادهاستفاده از  (4)

 های دینامیک برای هر تراکنش()تولید داده

 مزایا

د و مستقل از سازرا بدون نیاز به همکاری با اپراتورهای شبکه موبایل فراهم می NFCخدمات امکان فراهم کردن  (1)

MNO  کند.عمل می المان امنیا مالک  

را برای ها توسعه و مدیریت اپلیکیشنپیچیدگی های پرداخت، حذف طرف سوم )صاحب المان امن( در اپلیکیشن (2)

 دهد.دهندگان کاهش میتوسعه

 .دهدها قرار میدهندگان اپلیکیشنتری از توسعهرا در اختیار طیف وسیع NFCقابلیت استفاده از  (3)

تری از کاربران قابل استفاده خواهد بود. چرا که اپلیکیشن مستقل از المان های پرداخت برای طیف وسیعاپلیکیشن (4)

کارت ملزم به استفاده از دستگاه تلفن همراه با برند خاص یا استفاده از سیمبه طور مثال امن عمل کرده و کاربران 

 ها نیستند.ی جهت استفاده از اپلیکیشنمشخص

های های جهان در حرکت به سوی توسعه اپلیکیشنها و روندی که بانکهای ذکر شده برای اپلیکیشنطبق مزایا و محدودیت

تواند جهشی در توسعه و سطح کاربری رسد که این قابلیت میبه نظر می ،اندآغاز نموده HCEپرداخت بدون تماس مبتنی بر 

مذاکره با طرف سوم )صاحب المان امن( جهت اختصاص فضا به اپلیکیشن و اطالعات . عدم نیاز به ها ایجاد نمایداپلیکیشن

تری از کاربران فراهم حساس آن، پیچیدگی مدیریت اپلیکیشن را کاهش داده و امکان استفاده از اپلیکیشن را برای طیف وسیع

ز برند خاصی از تلفن همراه یا داشتن سیم سازد )به دلیلد عدم محدود شدن کاربران به وجود المان امن خاص )استفاده امی

های مبتنی بر المان کارت مربوط به یک اپراتور تلفن همراه( همین مساله دریافت سهم بیشتری از بازار را نسبت به اپلیکیشن

 سازد. ها میسر میدهندگان اپلیکیشنامن، برای توسعه
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