رﻣﺰ دوم ﺛﺎﺑﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد،
آﻏﺎز راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ  33درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﺮم ،ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﯿﻼﮔﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺮاﯾﻢ دارﻧﺪ.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮروزی در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری در رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  35درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﯾﻢ را در ﮔﺮوی ﺳﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮآوردﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۰ﺗﺎ  ۲۵ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻧﻮروزی ﺑﺎ ﻣﺜﺎل زدن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد و آن را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ روش در ﮐﺸﻮر وﻗﻮع ﺟﺮم را از  ۳۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﻐﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺟﺮاﯾﻢ دراﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد«.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮروزی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را اﺟﺒﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
او اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد:

»ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺳﺘﯽ درﺑﺎره آن
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺎت آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﻧﻮروزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ از اول آذرﻣﺎه رﻣﺰ دوم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه و رﻣﺰ دوم
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،از اول آذر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻣﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﯾﺎ  One Time Passwordﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﻣﺰﻧﮕﺎری در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﻣﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻫﺪف را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ رﺳﺎﻟﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻟﺰوم ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ:

»اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻣﺰﻫﺎی دوم اﯾﺴﺘﺎ در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ در
ﮔﺎم اول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎﺑﺰده در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن اﺳﺖ«.

در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و اﯾﻦ رﻣﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻣﺰﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ time-base، response
 challengeو … ﻫﺴﺘﻨﺪ و در رﻣﺰﻧﮕﺎری از ﻧﻮع ) OTPﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف( از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ ﺑﺮﺳﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

