ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ :از اول ﺧﺮداد اراﺋﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
رﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﯾﮋه
درﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از رﻣﺰ دوم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اول ﺧﺮداد

ﻣﺎه اﻣﺴﺎل را زﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اراﺋﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮرج ﮐﺎﻇﻤﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺻﻔﺤﻪ درﮔﺎه ﺟﻌﻠﯽ و از روش ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺎﻇﻤﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ،ﺳﯽ وی ﺗﻮ  ،CV۲رﻣﺰ دوم آنﻫﺎ را ﮐﺴﺐ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪروزی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﻮل ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:

»ﺳﺮدﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺠﺪدا آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺮم در ﻫﺮﺑﺎر
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ آزاد ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺠﺪد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﻮل ﺷﺎﮐﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد ،اراﺋﻪ رﻣﺰ

دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اول ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻠﺰام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻢ ﮐﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
»از  ۳۰ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۸ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ
و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.

رﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ درﮔﺎﻫﯽ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎرﻣﺼﺮف را اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺷﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ رﻣﺰ دوم ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ.

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 ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺟﺮم از ﻧﻮع ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ از
 ۳۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
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.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ 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

