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با رشد و نفوذ تکنولوژی سیار ،وجود پروتکل پرداختی که عالوه بر تامین نیازهای امنیتیالزم از کارایی مطلوب در محیط سیار
نیز برخوردار باشدد یک ضدرور اساسی است .در این تحقیق ابتدا با توسعه  ،SWPPپروتکل پرداخت سیار پیشنهاد شده که
بر خالف  SWPPویژگیهای گمنامی و حفظ حریم خصوصی مشتری را نیز فراهم می کند .در پروتکل پرداخت سیار پیشنهاد
شدده از یک گواهینامه دیجیتالی مستعار و یک حساب بانکی گمنام برای مخفی نگه داشتن هویت مشتری استفاده می شود.
ویژگیهای امنیتی پروتکلهای پیشدنهادی به صور غیررسمی و رسمی بررسی و با پروتکلهای مرتبط مقایسه شد.این پروتکل
از لحاظ تامین معیارهای امنیتی و کارایی ارزیابی با پروتکلهای مشدابه مقایسده شدد .بررسدیها نشان می دهد که پروتکلهای
پیشددنهادی عالوه بر تامین کلیه ویژگیهای امنیتی مورد نیازیک سددیسددتم پرداخت و خرید امن ،کارایی بهتری را فراهم می
آورند.
کلمات کلیدی:

 -1مقدمه

با افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی های موبایل ،روشهای سنتی سرویسدهی به مشتریان مبدل به روشهایی شده
است که به نحوی بتوانند از این سرویس بهره گیرند .بر اساس آمارهای موجود دامنه گسترش استفاده از ابزارهای موبایلی
باالتر از هر فناوری دیگری است و این مسأله ،تجار سیار را به شکل انقالبی جهانی درآورده است که با همان سرعت وقوع
در کشورهای پیشرفته ،در کشورهای در حال توسعه نیز در حال رخ دادن است .طبق تحقیقا بعمل آمده در طی سال های
اخیر در سطح جهان ،تعداد کاربران اینترنت از طریق ابزارهای سیار برای اولین بار از تعداد کاربران اینترنت از طریق
رایانههای شخصی (خط وط ارتباطی ثابت) پیشی گرفته است .این مسأله خود بیانگر پتانسیل قوی تجار سیار است که می
تواند در آینده نزدیک بیشترین سهم از بانکداری الکترونیکی را به خود اخصاص دهد .بانکداری سیار بعنوان یکی از مهمترین
حوزه های تجار سیار ،ارتباطا وسیع و تأثیرگذاری بر سایر حوزه های تجار سیار دارد .بخش اعظمی از نقل و انتقاال
پولی در شبکه تجار سیار ،از طریق بانکها و شبکه بانکداری سیار آنها انجام می شود ،لذا بانکداری سیار از یک سو با
مشتریان خود در ارتباط است و از سوی دیگر قادر است برای سایر بنگاههایی که در حوزه تجار الکترونیکی فعالند ،خدما
مالی مؤثری تأمین نماید .عواملی که توجه بانکها را شدیداً به سمت استفاده هرچه بهینه تر از ابزارهای موبایل جلب نموده
است؛ امکان بی نظیر خدما موبایلی در کاهش هزینه های ارائه خدما بانکی و سرعت و امنیت باالی آنها می باشد
همچنین به علت مشکالتی از قبیل حمل کار های پرداخت متعدد در کیف مشتریان ،نگهداری رسیدهای کاغذی گوناگون،
نبود یک سیستم خودکار ثبت سفارش ،نبود مدیریت بر روی سیستم های پرداخت متنوع ناسازگار و عدم پشتیبانی پایانه های
فروش از کلیه سیستم های پرداخت تمایل زیادی برای ایجاد یک سیستم پرداخت الکترونیک یکپارچه ،که هزینه و ریسک
مراودا را به شد کاهش دهد ،وجو دارد..به عنوان نمونه ،بررسی که در  German Bankآلمان صور گرفت نشان می
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دهد هزینه یک تبادل بانکی از طریق گیشه بانک به طور متوسط  2دالر می باشد در حالیکه ارائه همان خدما از طریق
شبکه بانکداری موبایلی تنها  51سنت هزینه در بر دارد.
از آنجایی که اطالعا مهم در رابطه با هویت فرد و اطالعا حساب بانکی او در داخل تراشه و درون تلفن همراه ذخیره می
شود و تنها توسط دستگاه های خواننده  NFCقابل بازیابی هستند و در هنگام بازیابی نیز توسط کلید خصوصی که در داخل
گوشی همراه ذخیره شده است رمزنگاری می شود و به سمت مقصد ارسال می گردد تا حد بسیار زیادی امکان دستیابی افراد
دیگر به این اطالعا را کاهش داده است .همچنین برای امنیت بیشتر از ترکیب این روش با  SIMکار و PIN Code
موجود در تلفن همراه استفاده می شود که بدلیل سرعت باالی برقراری ارتباط با دستگاه دیگر و انجام عملیا فرصت کافی
برای سوء استفاده از اطالعا را امکان پذیر نمی نماید همچنین در صور سرقت گوشی همراه با وجود این تکنولوژی های
رمزنگاری براحتی امکان رمزگشایی اطالعا وجود نداشته و از آنجایی که بخشی از عملیا تائید هویت فرد با استفاده از
 SIMکار و  PIN Codeاو انجام می گیرد تنها با متوقف کردن  SIMکار تلفن همراه ربوده شده می توان تراشه
 NFCموجود در آن را برای همیشه از فعالیت باز داشت.
برای استفاده از کار های  Contact lessدر صورتیکه کاربر در بانک های مختلف دارای حساب باشد مجبور به حمل
تعداد زیادی کار های مختلف است و همچنینی باید چندین رمز مختلف را بخاطر بسپرد که بیشتر کاربران برای جلوگیری
از فراموش کردن رمز خود یا آنها را یادداشت می کنند و یا اینکه برای تمامی کار های خود از رمز یکسان استفاده می
نمایند که این خود منجر به کاهش امنیت می گردد ولی در این تکنولوژی جدید می توان تمامی کار های خود را در داخل
یک تراشه  NFCذخیره نمود که در این صور در تمامی زمان ها کاربر به تمامی حساب های خود دسترسی خواهد داشت
و برای اینکه فرد دیگری بتواند از حساب او استفاده نماید ملزم به در اختیار داشتن گوشی همراه فرد ،شماره  PIN Codeاو،
کلید خصوصی و  SIMکار او می باشد ،بنابراین متوجه می شوید که این روش عالوه بر افزایش سهولت برای دسترسی به
اطالعا حساب های کاربر از امنیت بسیار باالیی نیز برخوردار می باشد.
رسیدن به روشی که دارای سهولت استفاده و امنیت اطالعا باال باشد چرا که بخش بسیار مهمی در این نوع تکنولوژی می
باشد.
با استفاده از این تکنولوژی کاربر می تواند بصور همزمان چندین نوع کار یا  Debitکار را در تلفن همراه خود داشته
باشد و بنا به نیاز خود بدون ایجاد هیچ اختاللی از آنها استفاده نماید که در این حالت تلفن همراه نقش یک کیف پول را بازی
می کند و کاربر را بی نیاز از حمل دائمی تعداد زیادی کار می نماید.

 - 2روش پیشنهادی ما
پروتکل روش پیشنهادی بددر مبندای جریدان پیام هدای موجود در پروتکدل پرداخت بی سیمِ امن پیشنهاد شده است [ .]4در
این پروتکدل نیدز از مکدانیزم  TLS ،SSLو  WTLSبرای تامین نیازهای امنیتی از قبیل محرمانگی و جامعیت داده ها در
حین انتقال استفاده می شود.
با بهینه سازی هایی که در پروتکل پیشنهادی صدور گرفتده تعدداد امضداهای الزم جهدت تدامین ویژگی عدم انکار نسبت
به پروتکددددل پرداخت بی سدیمِ امن کاهش یافته است .ویژگی اصلی این پروتکل این است که بدون ایجاد سربار اضافی در
فرایند پرداخت ،هویت مشتری در فرایندد خریدد کداال و پرداخدت وجده از فروشنده و بانک مخفی می ماند.
معماری ،اجزاء اصلی و روند انجام پروتکل پیشنهادی در 0بده صدور سدطح بداال نشان داده شده است .این پروتکل از چهار
عنصر کلیدی مشتری ،فروشنده ،بانک مشدتری و باندک فروشنده تشکیل شده است .در سمت فروشنده ،عامل فروشنده یک
برنامه کاربردی مبتنددی بدر وب ارائه می کند که روی سرور فروشنده اجرا می شود .مشتری از طریق دروازه  WAPبه ایدن
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برنامدده کاربردی دسترسددی دارد .دروازه  WAPمحتددوای  HTMLرا بدده  WML5تبدددیل کدرده و از پشدته پروتکل
 WAPبرای تعامل با دستگاه سیار مشتری استفاده می کند .در سمت مشدتری ،برنامده ای روی دستگاه سیار مشتری وجود
دارد که عملیا ارسددال و دریافدت اطالعدا  ،رمزگدذاری و سدایر عملیا مربوط به پرداخت سیار را انجام می دهد .امنیت
زیرساخت های بانکی فدرض مدی شدود کده کافی بوده و خارج از بحث ما می باشد.

شکل  - ۱معماری پروتکل پیشنهادی

قبل از انجام پروتکل مراحل زیر باید انجام شده باشد:
مشتری ابتدا باید یک گواهینامه دیجیتال با نام مستعار برای خود تولیدددد نمایدددد .سدددپس در بانک خود یک حساب گمنام
ایجاد کند .مشتری باید کلید عمومی خددود را بده ایدن حسداب پیوندد دهد .به این منظور مشتری باید اثبا کند که صاحب
کلید عمومی اش می باشدد .بده طریدق زیدر می توان به این هدف رسید:
پس از ایجاد حساب گمنام برای مشتری ،بانک رمز مخفی  KAو شماره حسدداب  accAرا بده صور امن برای وی ارسال
می نماید .مشتری رمز  KAرا با کلیدددد خصوصدددی اش امضدددا و بدددا کلیدددد عمومی بانک رمز نموده ،به همراه گواهینامه
گمنامش برای بانک می فرستد .بانک پیام را از حالددت رمز خارج نموده و با کلیددد عمدومی موجدود در گواهینامده ،امضدای
روی رمدز  KAرا تاییدد اعتبدار می کند .از آنجا که  KAفقط در اختیار صاحب حساب قرار گرفته ،بانک متوجه می شود کده
ایددن گواهینامه متعلق به دارنده حساب گمنام مزبور می باشد ،پدددس ایددن گدددواهی را در بخددش اطالعدددا مربوط به آن
حساب گمنام ثبت می نماید.
مشدتری حسداب خود را به صدور گمنام شارژ می کند تا برای پرداخت از آن استفاده نماید .این پروتکل از شش مرحله زیر
تشکیل شده که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.
 -5درخواست خرید کاال
 -2تایید درخواست مشتری
 -3درخواست پرداخت
 -4تایید پرداخت و مبادله مالی
Wireless Markup Language
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 -1ارسال تاییدیه پرداخت به فروشنده
 -6ارسال رسید به مشتری
0مراحل عبور پیغام ها و جزئیا تراکنش پرداخت در پروتکل پیشنهادی را نشدان می دهد.

شکل  ۲جريان تراكنش و پيغام ها در پروتكل پيشنهادی

پروتکل پیشنهادی جهت تامین تبادل منصفانه
در این پروتکل مسدائل دیگر یک سدیسدتم خرید الکترونیکی از قبیل اطمینان مشتری از دریافت کاال در قبال پرداخت وجه،
اطمینان فروشدددنده از دریافت وجه در ازای تحو یل کاال و دریافت رسد دید در قبال تحویل کاال به منظور جلوگیری از ادعای
مشدتری مبنی بر عدم دریافت کاالی صدحیح مورد بررسدی قرار نگرفته است .در این قسمت با توسعه پروتکل قبلی خودمان
قصدد تامین ویژگی تبادل منصدفانه را داریم .بدین معنی که مشدتری باید مطمئن شود که در ازای پرداخت وجه حتما کاالی
مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد .فروشنده نیز باید مطمئن شود که در قبال تحویل کاال وجه مورد نظر را دریافت می کند.
به عبارتی در یک تراکنش یا هیچیک از طرفین چیزی دریافت نکنند و یا هر دو طرف خواسته خود را دریافت کنند .همچنین
هیچیک از طرفین نباید قادر به انکار دریافت عنصر مورد نظر خود باشند .به این منظور مشتری باید رسید امضا شده ای مبنی
بر پرداخت وجه به فروشدنده دریافت کند .فروشدنده نیز پس از تحویل کاال باید رسدید امضا شده ای مبنی بر تحویل کاال به
مشدتری مورد نظر را دریافت کند .در این پروتکل از روش تبادل خوشبینانه 5استفاده می شود .در چنین پروتکل هایی از یک
شدخص ثالث مورد اعتماد کمک گرفته می شدود .نیازی نیسدت شدخص ثالث هنگام انجام تراکنش به صدور برخط حضور
داشدته باشدد بلکه تنها هنگام بروز اختالف به این شخص ثالث جهت رفع اختالف رجوع می شود .همچنین از ایده ارائه شده
Optimistic Exchange Protocol
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توسدط  BaOجهت مبادله اطالعا محرمانه و امضای روی آن ،به منظور اطمینان فروشنده از دریافت رسید تحویل کاال به
کار می رود [ .]524در ادامه پروتکل توسددعه یافته پیشددنهادی شددرح داده شددده و مورد تحلیل قرار می گیرد .فرض می کنیم
مراحل زیر قبل از انجام تراکنش انجام شده است:
فروشدنده در یک قسدمت ثالث مورد اعتماد ( 5)TTPثبت نام کرده است .فروشنده کاالی  mرا به قسمت ثالث مورد اعتماد
ارائده می کندد تا قسدددمت ثالث آن را با کلید  kرمزگذاری نموده و در یک مکان عمومی که ما آن را کاتالوگ می نامیم ،به
عنوان تبلیغ کاالی  mقرار دهد .زمانی که مشتری قصد خرید کاالی  mاز فروشنده را دارد ،باید [ ]m, kرا از کاتالوگ دانلود
کند .برای هر کاالی  mفروشدنده باید کاال را به همراه توصدیف آن و شدناسه مشخص کننده کاال برای قسمت ثالث ارسال
نماید .قسدمت ثالث برای هر کاال یک کلید رمزنگاری  kتولید کرده و آن را در اختیار فروشنده نیز قرار می دهد .قسمت ثالث
قبل از قرار دادن کاال در کاتالوگ آن را توسدط کلید  kرمزگذاری می کند .در این روش قسمت ثالث می تواند کاال را ارزیابی
کرده و از تطابق آن با توصدیفی که برای آن ارائه شدده اطمینان یابد .جهت خرید کاال مشتری کاالی رمز شده را از کاتالوگ
قسدمت ثالث مورد اعتماد دانلود می کند ،بنابراین می تواند از تطابق کاالی رمز شده با توصیف آن مطمئن باشد ،زیرا قسمت
ثالث قبل از قرار دادن کاالی رمز شده در کاتالوگ این مساله را بررسی نموده است.

مراحل انجام تراکنش
این پروتکل از  50مرحله زیر تشکیل شده که در ادامه شرح داده می شود:
درخواست خرید کاال.
تایید درخواست مشتری.
ایجاد و رمزگذاری رسید دریافت کاال.
امضای قرارداد تراکنش توسط فروشنده.
درخواست پرداخت.
تایید پرداخت و مبادله مالی.
ارسال رسید پرداخت به مشتری.
ارسال تاییدیه پرداخت به فروشنده.
تحویل کلید رمزگشایی کاال.
تحویل رسید دریافت کاال.
0مراحل انجام پروتکل پیشنهادی منصفانه را در صورتیکه هیچیک از طرفین تخلفی انجام ندهد یا تراکنش را لغو نکند ،نشان
می دهد.

Trusted Third Party
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شکل  ۳جریان تراکنش و پیغام ها در پروتکل پیشنهادی منصفانه

در 0ویژگی هدای امنیتدی پروتکل هدای پروتکدل پرداخت بی سیمِ امن SET ،3KP ،WPP ،و پروتکل پیشنهادی مورد
مقایسه قدرار گرفتده اسدت .همانگونده کده مالحظده مدی کنیدد ،پروتکدل پیشنهادی تمام ویژگی های امنیتی مطلوب را
فراهم می آورد.
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جدول  -۱مقایسه ویژگی های امنیتی پروتکل های پرداخت بی سیمِ امن  SET ،WPP ،3KP ،و پروتکل پیشنهادی

ویژگی
پروتکل

محرمانگی

انکار

انکار

احراز

جامعیت

ناپذیری

ناپذیری

حفظ حریم

گمنامی

هویت

داده

توسط

توسط

خصوصی

مشتری

مشتری

فروشنده

SET

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

3KP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

WPP

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

پرداخت بی

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

پروتکـل
سیمِ امن
پروتکل

بله

پیشنهادی

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

معیارهایی که در کارایی یک پروتکل موثر است عبارتندد از :تعدداد پیامهدای مبادلده شدونده توسط هریک از نقشهای درگیر،
تعداد عملیا رمزنگاری انجام شده و پهنای باند مورد نیاز کده بده تعداد و اندازه پیام ها بستگی دارد.
در  0به مقایسه کارایی چند پروتکل از لحاظ سربار محاسباتی و ارتباطی پرداخته شده است.
جدول  -۲مقایسه کارایی پروتکل های پرداخت  ،WPP ،3KP ،SETپروتکـل پرداخت بی سیمِ امن و پروتکل پیشنهادی

عملیات

Publc-key
encryption/decryption

Digital
signiture/verification

Symmetric
operation

Hash
function

Communication
overhead
(number of
)messages

B

M

C

B

M

C

B

M

C

B

M

C

SET

3

2

1

2

5

3

1

0

1

0

2

3
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3KP

1

4

1

3

3

4

0

0

0

1

5

2

7

WPP

2

1

1

3

1

1

0

0

0

0

0

0
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پروتکـل

1

1

0

5

4

4

0

0

0

0

0

0

7

پروتکل

پرداخت
بی سیمِ
امن
پروتکل

0

0

0

4

2

2

پیشنهادی

7

0

0

0

5

1
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در جدول فوق عالمت  Cبیانگر عملیا سمت مشدتری M ،عملیدا سدمت فروشدنده و  Bبیانگر عملیا سمت بانک می
باشد.
با توجه به 0و همانگونه که در شرح پروتکل پیشنهادی نیز بیدان شدد ،بده دلیدل بهینه سازی هایی که نسبت به پروتکدل
پرداخت بی سیمِ امن انجام شده نیازی نیست که فروشنده صورتحسدابی را جداگانه امضا کند .این مساله باعث کاهش یک
عمل امضا برای فروشنده و کاهش یک تاییدد امضدا برای خریدار می شود .فروشنده در این پروتکل اطالعا بانکی خود را از
طریق کانال هدای ارتبداطی مبادله نمی کند که این باعث کاهش یک عمل رمزنگاری نامتقارن در سمت فروشنده و کاهش
یک عمل رمزگشایی نامتقارن در سمت بانک می شود .بنابراین در پروتکدل پیشدنهادی تعدداد عملیدا رمزنگاری نامتقارن
ونیز تعداد عملیا امضا و تایید امضا نسبت به پروتکل های امدنِ  SETو پروتکدل پرداخت بی سیمِ امن کاهش یافته است.
تعداد عملیا امضای دیجیتال در این پروتکل نسبت به  WPPافزایش یافته امدا در عوض تعداد عملیا رمزنگاری نامتقارن
کاهش یافته است .در مجموع کارایی این پروتکل نسبت به پروتکل های امن بهبود یافته است.

 -4نتیجه گیری
پروتکل های پرداخت الکترونیکی امن و استاندارد فراوانی برای اینترنت وجود دارند ،ولی محدودیت منابع در محیط سیار مانند
هزینه باال ،نرخ انتقال و عرض باند پایین کانال ارتباطی ،محدودیت ظرفیت های محاسباتی ،محدودیت های باتری و حافظه
دستگاه های سیار مانع اصلی استفاده مستقیم از پروتکل های موجود ،در محیط سیار می باشد .به عبار دیگر یک پروتکل
جدید و مناسب برای محیط سیار الزم می باشد .به این منظور در این تحقیق تالش شده پروتکلی ارائه گردد که علی رغم
تامین ویژگی های امنیتی الزم ،از کارایی قابل قبول برخوردار باشد .پروتکل پیشنهادی در این تحقیقی که پرداخت سیار گمنام
و خصوصی نامیده شده بر پایه پروتکدل پرداخت بی سیمِ امن ارائه شده است .پروتکدل پرداخت بی سیمِ امن دارای ضعف های
امنیتی شامل عدم حفظ حریم خصوصی و عدم گمنامی مشتری می باشد .در پروتکل پیشنهادی با استفاده از حساب بانکی
گمنام و گواهینامه دیجیتالی با نام مستعار هویت واقعی مشتری مخفی می ماند .از توابع درهم سازی و شناسه های یکبار
مصرف نیز برای حفظ حریم خصوصی مشتری استفاده می گردد.
اما در این پروتکل مسائل دیگر یک سیستم خرید الکترونیکی از قبیل اطمینان مشتری از دریافت کاال در قبال پرداخت وجه،
اطمینان فروشنده از دریافت وجه در ازای تحویل کاال و دریافت رسید در قبال تحویل کاال به منظور جلوگیری از ادعای مشتری
مبنی بر عدم دریافت کاالی صحیح مورد بررسی قرار نگرفته است .در تراکنش های تجار الکترونیک ،مخصوصاً تراکنش
هایی که شامل تبادل کاالهای الکترونیکی بین طرفین می باشد ،نیازهای امنیتی مذکور نیز به چشم می خورد که در تراکنش
های غیر الکترونیک وجود ندارد .در ادامه این تحقیق با توسعه پروتکل پرداخت سیار گمنام و خصوصی ،ویژگی تبادل منصفانه
تامین شده است که آن را پروتکلی تحت عنوان پروتکل تبادل منصفانه نام نهادیم .بدین معنی که در هر تراکنش مشتری
مطمئن است که در ازای پرداخت وجه حتما کاالی مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد .فروشنده نیز اطمینان دارد که در قبال
تحویل کاال ،وجه مورد نظر و رسید تحویل کاال را دریافت می کند .همچنین هیچ یک از طرفین قادر به انکار دریافت عنصر
مورد نظر خود نیستند .در این پروتکل توسعه یافته که از روش تبادل خوشبینانه استفاده می شود.
پروتکل های مزبور جهت بررسی میزان تامین ویژگی های امنیتی مورد تحلیل قرار گرفتند .همچنین میزان کارایی آنها بررسی
و با دیگر پروتکل ها مقایسه شد .این پروتکل ها جهت بررسی میزان برآورده شدن اهداف امنیتی و مقاومت پروتکل در برابر
آسیب پذیری های مختلف ،توسط ابزار تحلیل رسمی  Casperو  FDRمورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج تحلیل بیانگر این
است که پروتکل های مزبور کلیه ویژگی های امنیتی مورد انتظار را برآورده می نمایند.
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