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 مقدمه -1

ت، يه تهوا  گتهت امن   يمه کهه  يبطوراست  يکار يها ن شاخصيتر ياساساز  يکيت يامن ،اطالعات يفناور يايدر دن   

ن خهدمات  يه ا  از اينت و استتاده مشتررنتيدر ا يامروزه گسترش خدمات بانک. باشد مي ين اصل نظام اطالعاتيتر مهم

مواجهه   ياديه با مشکالت زرا شک کاربرا   يت نباشد بيه امنيشرفت در ساين پياش است که اگر يافزابه سرعت رو به 

 .خواهد کرد

تمرکهز بهر   ن يهمچنه  و  کيالکترون يبانکدارگسترده ارائه خدمات در راستاي نا يبانک س ياستراتژبا توجه به اينکه    

ر سهاخت  يه مناسه  در ز  يتيامن يجاد بسترهايعالوه بر امي باشد لذا اين بانک  ن خدماتيا تيو امن تيتيش کيافزا

 .ن نموده استيتدوکاربرا   يتيامن يش سطح آگاهيجهت افزاش رو را يمستند پن، ينو يبانکدار يها سيسرو
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 ه قبل از شروعيچند توص -2

هها ناشهي از عهدم محافظهت     هاي مشهتريا  بانهک  هاي غيرمجاز از حسابدانيد بخش اعظم برداشتآيا مي -1

 مشتري از رمز کارت يا حساب اينترنتي خود است؟ 

هر گونه ورود به حساب يا جابجايي پول  دانيد با فعال نمود  پيامک حساب اينترنتي يا خودپرداز، ازآيا مي -2

 شويد؟از حسابتا  بالفاصله با پيامک مطلع مي

 شهماره  بها  سريعاً است رفته سرقت به يا شده افشا شما عبور رمز يا شناسه دهيد مي احتمال که صورتي در -3

 .بگيريد تماس بانک ساعته 24 پاسخگوي( مرکز تماس مشتريا  بانک )  48252222-221

ههايي  ها يا پيامهک  بانکي نياز به رمز عبور حساب اينترنتي يا خودپرداز شما ندارد، پس هرگز به ايميليچ ه -4

 .کنند پاسخ ندهيدکه اين موارد را از شما طل  مي

 .از ذخيره نمود  شماره حساب و رمز اينترنتي يا کارت خود در گوشي تلتن همراه جدا پرهيز نماييد -5

ز عبور، حافظه انسها  اسهت، حتهي اامکها  از     امن ترين محل براي حتظ رم -6

 .يادداشت کرد  رمز يا ذخيره آ  در کامپيوتر و تلتن همراه خودداري نماييد

هرگز رمز عبور خود را از طريق تلتن، ايميل يها پيامهک بهه شهخص ديگهري       -7

 . بازگو نکنيد

 .ارت نگهداري نکنيدو نيز در کيف کهرگز رمز اول و دوم کارت خودپرداز را در پشت کارت ننوشته  -8

 .هنگام خريد رمز خود را شخصا وارد نماييد و از بيا  آ  با صداي بلند خودداري نماييد -9

هايي وجود دارند که به صورت پنهاني رمهز عبهور حسهاب     دانيد برنامهآيا مي  -12

 :کنند؟ براي پيشگيري از اين امرشما را شنود و سرقت مي

   کامپيوترههاي عمهومي و ناشهناس    از ورود به حساب بانکي از طريهق

 يهها ن گونه مراکز نرم افزاريا يانه هايممکن است در را .پرهيز کنيد

در صهورت اسهتتاده از مراکهز    . و رمز عبور شما نص  شده باشهد  يسرقت نام کاربر يبرا يجاسوس

 .دياستتاده کن يد مجازياامکا  از صتحه کل يحت

 بروز استتاده نماييد ويروس معتبر و همواره از نرم افزار آنتي. 
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 هاي ناشناس را باز نکنيد، به خصوص اگر داراي فايل ضميمه ايميل 

 .هستند

 

 از دانلود و نص  نرم افزارهاي ناشناخته اجتناب نماييد. 

تها حهد امکها  ايميهل     . بسياري از ايميل هاي تبليغاتي حاوي بد افزار يا لينک به سايت هاي آلوده هستند  -11

 .باز نکنيد هاي تبليغاتي را

دانيد ممکن است تنها با کليک کهرد  روي يهک لينهک، کهامپيوتر شهما آلهوده بهه نهرم افزارههاي          آيا مي  -12

هاي ناشناس و مشکوک وجهود دارنهد را    مها يا پيا ي که در ايميلهاي ها و عکسوسي شود؟ هرگز لينکجاس

 .باز نکنيد

 .فايل بپرهيزيدهاي اشتراک گذاري  از دانلود کرد  فايل از وب سايت  -13

ويروس يا انجام اسکن رايگا ، سعي در فريه  کهاربر    با تشويق کاربرا  به دانلود آنتيها  برخي از وب سايت  -14

 .دارند، هرگز پيشنهادهاي اين سايت ها را دنبال نکنيد

هرگز درخواست افراد ناشناس براي انتقال وجه از کارت يا حساب شهما در ازاي دريافهت پهول يها چهک را       -15

 .نپذيريد

 .از توسل به افراد غريبه به شدت خودداري کنيد در صورت بروز اشکال در عمليات بانکي، -16

اينترنهت بانهک،   ههاي مختلهف شهما، از طريهق      از بانک درخواست کنيد تا سقف جابجهايي پهول از حسهاب    -17

 .همبانک و ساير خدمات بانکداري نوين را محدود نمايد بانک، تلتن

 .هاي عابر بانک خود را در فاصله زماني مناس  چک کنيد مخصوصا حساب هاي بانکي موجودي حساب -18

در صورت متقود شد  و يا به سرقت رفتن کارت خود جهت مسهدود نمهود  آ  از طريهق سهرويس ههاي       -19

 .اقدام نماييد و يا به يکي از شع  بانک مراجعه فرماييد..( اينترنت بانک، تلتن بانک و ) نوين 

مراجعهه    سايت پلهيس فتها  اي و تهديدات امنيتي به  طالعات مربوط به جرائم رايانهجهت آگاهي از آخرين ا -22

 .نماييد

 

 

http://www.cyberpolice.ir/
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 نکات امنيتي رمزعبور -3

هميشه به خاطر داشته باشيد که نام کاربري و رمز عبور در دنياي مجازي،  .1

هاي شما در دنياي واقعهي اسهت،    ورودي به دارائي همانند آدرس دقيق و کليد

براي انتخاب رمز عبور از مشخصات شخصهي ماننهد سهال تولهد، نهام فرزنهد،       

 .شماره شناسنامه، شماره موبايل، تلتن منزل استتاده نکنيد

 .تغيير دهيد( روز  92مثالً هر )رمز عبور خود را در فواصل زماني مشخص .2

 .بدتوصيه مي شود رمز عبور در اولين ورود تغيير يا .3

درصهورتيکه  . گاه اطالعات حساب و کارت بانکي خود را از طريق پيامک بهراي ديگهرا  ارسهال ننماييهد     هيچ .4

کارت شما به همراه هريک از اطالعات ذيل در اختيار افراد غيرمجاز قرار گيرد، امنيت  حساب يا شماره شماره

 :گيرد  حساب شما در معرض خطر قرار مي

 رمزهاي اول و دوم 

  شمارهCVV2  

  تاريخ انقضاي کارت 

 پيشنهاداتي براي انتخاب رمز عبور امن 1 -3

 :دينمامي تواند در انتخاب رمز عبور امن شما را راهنمايي ر يشنهادات زيپ   

 .براي رمز عبور اينترنتي خود استتاده کنيد کاراکتر 8حداقل  -1

 .ويژه استتاده نماييددر رمز عبور خود از ترکي  حروف بزرگ، کوچک يا اعداد و کاراکترهاي  -2

.  از حروفي که بر روي صتحه کليد در کنار هم قرار گرفته انهد اسهتتاده نکنيهد    -3

کهه از    "12345678"و "asdf"يها   "qwert"استتاده از رمز هاي عبوري مانند 

جاد شده اند دستيابي هکرها بهه رمهز   يدر کنار هم قرار گرفتن حروف يا اعداد ا

 . عبور شما را راحت تر خواهد کرد

 cOmPuTeR:  مثال. براي ايجاد رمز عبور، از حروف بزرگ و کوچک به صورت يک در ميا  استتاده کنيد -4

 براي مثال در جمله. حروف اول کلمات يک جمله را به عنوا  رمز عبور خود انتخاب کنيد -5
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If Sentence Is Longer Password Would Be Safer" "      رمز عبور آ  به ايهن صهورت تبهديل مهي شهود :

"ISILPWBS" 

بهراي  : لغتي را در نظر بگيريد و سپس حروف سمت راست آ  را که بر روي صتحه کليد قرار دارد، بنويسهيد  -6

 dpgyestr: تبديل مي شود به Software  مثال 

 2مثهال بعهد از وارد نمهود      يبهرا . دييه شهکل خهاص وارد نما  د را بهه  يکه به عنوا  رمز در نظر دار يعبارات -7

ا  يه را تها پا  ن عمهل يه د، ايرا وارد کن يکاراکتر بعد 2د و يکاراکتر برو 2 يکاراکتر اول رمز، با موس به ابتدا

: ل خواههد شهد  يباشهد بهه شهکل مقابهل تبهد      يمه  Hard9432مثال اگر رمز شما عبارت به طور. ديانجام ده

3294rdha ن روش نوع وارد نمود  اطالعات استيد که هدف از اييتوجه فرما. 

شهه در ذههن فهرد    يا شهعرها هم ياز جمالت  يبعض. دييد و آنرا بعنوا  رمز وارد نمايريرا در نظر بگ يجمله ا -8

اسهتتاده   ي  هم از عبهارت طهوان  ين ترتيبد .توا  بعنوا  رمز عبور استتاده نمود يآنها م ماند که از يم يباق

 .ماند يم يد هم در ذهنتا  باقيکن يم

ن صورت که حرف اول را بها حهرف دوم، حهرف    يد به ايو بعد آ  را بهم بزن ديريرا در نظر بگ يبيا ترکيلغت  -9

 .ديتا انتها ادامه ده  ين ترتيسوم را با چهارم و به هم

 يرويه پ يخاصد و از قاعده يکن ين ميين اختصارات را خود شما تعيد ايسيک جمله را به اختصار بنويلغات   -12

 . کنند ينم

تکهراري بها سهاير رمزهايتها  در سهايت هها و       ين بانک از رمزههايي متتهاوت و غير  در استتاده از خدمات نو  -11

 .هاي ديگر استتاده کنيد برنامه

  1ت رمهز يريمهد  ينرم افزارهها از ار سخت باشد لذا مي توانيد يرمزها هم، شايد بس تمام به خاطر سپرد 

 . استتاده نماييد رمزها يجهت عدم فراموش

ايهن خهدمت در آينهده ارائهه     ) سهتا  يا يرمزهها  يبه جا (دستگاه رمزساز)  کبار مصرفي ياستتاده از رمز ها -12

 (خواهد شد

 

 

                                                           
 
شهده در ايهن    ينگهه دار  يجهت دسترسهي بهه رمهز هها    . اين نرم افزارها از رمزهاي عبور و ساير اطالعات مهم شما محافظت مي کنند 

 .نياز داريد و کافي است هما  يک رمز را به خاطر داشته باشيد( شاه کليد) افزارها يک رمز اصلي  نرم
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 (خدمات آتي بانک) 2سازدستگاه رمز 3-2

 يا اما دسته. ستا موسومنديا يداده شد به رمزها يحاتيجاد و حتاظت از آ  توضيکه تاکنو  درباره نحوه ا ييرمزها   

تاده قهرار  اسهت مهورد   يت بهااتر يه   امنيز وجود دارند که بها ضهر  يکبار مصرف ني يها تحت عنوا  رمزهاگر از رمزيد

در دسهترس کهاربر قهرار خواههد     تلتهن همهراه    ايه از و سق دستگاه کوچک رمزيکبار مصرف از طري يرمزها. رنديگ يم

رد يه گ يار شما قهرار مه  يدر اخت يديدستگاه، رمز جد نياز به وارد نمود  رمز، با استتاده از ايمرتبه نجهت هر  .گرفت

 يا ر رمز بصورت دورهييا تغيسپرد  رمز و  ه بخاطرب يازيگر نيک بار ورود قابل استتاده خواهد بود و دي يکه فقط برا

 . نخواهد بود

 

 

 

 

 هاي خودپرداز و پایانه هاي فروشگاهي  نکات امنيتي دستگاه -4

ها، رمز کارت شما را شنيده و در فرصهت  هاي فروشگاهدانيد سارقا  ممکن است هنگام خريد از پايانهآيا مي -1

 .مناس  کارت شما را سرقت نمايند؟ همواره رمز کارت را شخصاً وارد نماييد

شناسه کاربري و رمز عبور، شخص ديگري صهتحه کليهد شهما را    مراق  باشيد هنگام واردنمود  اطالعات   -2

 . مشاهده نکند

هايي که به منظور جمع آوري رسيدهاي مورد نظر تعبيه گرديده قرار دهيهد و از   در محل رسيد خودپرداز را  -3

  .هاي خودپرداز خودداري نماييد رها نمود  آنها در اطراف دستگاه

در خود پرداز وجود ندارد اين منو جهت بهره برداري اتباع خارجي مهي   اجباري به استتاده از منوي انگليسي -4

 .باشد

                                                           
2
OTP Token 

اين ابزارهها مشهابه امضهاي شهما     . کنيد و آنها را هرگز به فرد ديگري ندهيداز دستگاه رمزساز خود به خوبي مراقبت 

هستند و در صورت استتاده ديگرا  از اين ابزارها، شما مسئول عواق  حقوقي و قانوني ناشي از استتاده نادرست ايهن  

 .ابزارها خواهيد بود



9 
 

بهتر است قبل از خريد از موجودي کارت خود آگاه باشيد تا در صورت بروز مشکل نسبت بهه کهم شهد  يها      -5

 .تغيير نکرد  موجودي اطمينا  داشته باشيد

دريافتي را بررسي نموده و در صهورت مغهايرت در   بعد از انجام تراکنش خريد از پايانه هاي فروشگاهي رسيد  -6

 .مبلغ وجه فروشنده را مطلع نماييد

 اینترنت بانک و خرید اینترنتي نکات امنيتي -5

نيهز مشهاهده    زيهر چنانچه در تصهوير   .جهت امنيت بيشتر، از بروز بود  مرورگر خود اطمينا  حاصل کنيد -1

 .شود کنيد در صورت استتاده از يک مرورگر قديمي پيغام متناس  با نوع مرورگر و نسخه آ  ظاهر مي مي

 

 مرورگر يبروز رسان -1شکل 

متناس  با نوع مرورگر مورد استتاده،  با کليک بر روي پيغام فوق به صتحه  بروز رساني منتقل گرديده و مي بايست  

باشهد در پنجهره    يمه  Internet Explorerمثال اگر مرورگر شهما   يبرا (2شکل).دييآ  اقدام نما يسبت به بروزرسانن

ت يما از سها يد مرورگهر خهود را مسهتق   يه د نسهخه جد يه توان ين ميد همچنييک نماين مرورگر کليا يبر رو يبروزرسان

 . دييافت نمايدر ينترنتيا



 1 
 

 

 مرورگر يبروزرسان - 2شکل

 يته يامن يدر صورت به سرقت رفتن گهواه . شود يت مي  امنينترنت باعث باا رفتن ضريمرورگر ابروز بود  برنامه    

ن يگزيخهود را جها   يهها  تواند سرور يسارق م..... کروسافت و يال، ماياهو، موزيمرورگر مثل گوگل،  يها تيمرتبط با سا

ن اگهر مرورگهر خهود را    يبنهابرا . دا کننديپ يعبور کاربرا  دسترس يو رمزها ينامبرده نموده و به نام کاربر يها تيسا

ت اطالعهات  يه د باعث باا رفهتن امن ير دهييکوتاه مدت تغ يدر فواصل زمان د و رمز عبور خود را يشه بروز نگهداريهم

  .ديشو يوب م تحت يها درهنگام استتاده از برنامهخود 

به عالمت قتل طاليي رنگي که در کنار آدرس سايت يها در پهايين صهتحه     -2

بود  ابتداي آدرس اطمينا  حاصهل کنيهد،    HTTPSمرورگر قرار دارد و از 

 .در غير اينصورت رمز عبورخود را وارد نکنيد

ههاي   ها و حساببراي ورود به سرويس  ank.irhttp://www.sinabمنحصراً از صتحه اصلي بانک به آدرس  -3

 . هاي ديگر اعتماد نکنيد هاي موجود در سايتالکترونيکي بانک سينا استتاده نماييد و هرگز به لينک

يکهي از  . ه اطمينها  حاصهل کنيهد   پيش از ورود به حساب اينترنتي بانک خود، از درست بود  آدرس صتح -4

باشد بهراي بهازبيني ايهن     ي گواهينامه امنيتي سايت بانک ميبررسهاي اطمينا  از معتبر بود  سايت  روش

 : مراحل ذيل را دنبال نماييد Firefoxدر   گواهي

  بر روي قتل موجود در ابتداي کادر آدرس کليک نماييد سپس جهت مشاهده مشخصات گواهي گزينه

 More Information را انتخاب نماييد: 

http://www.sinabank.ir/


   
 

 

 بازبيني گواهي سايت -3شکل

  در منوي بعدي بر روي گزينهView Certificate  کليک نماييد تا به صتحه اطالعات گواهينامه وارد

 :شويد

 

 View Certificateانتخاب گزينه  -4شکل 
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  اريخ شروع و پايا  گواهي در نيز مشاهده مي کنيد آدرس سايت بانک به همراه ت 5چنا  که در شکل

 .تحه ثبت شده استصاين 

 

 مشخصات گواهينامه امنيتي -5شکل

 :به صورت زير عمل نمايد Ineternet Explorerهمچنين جهت مشاهده گواهي در مرورگر 

  بر روي قتل کليک نمايد سپس بر روي گزينهCertificate View تا به صتحه اطالعات  کليک نمايد

 :گواهينامه وارد شويد

 

 بازبيني گواهي سايت -6شکل 
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  نيز مشاهده مي کنيد آدرس سايت بانک به همراه تاريخ شروع و پايا  گواهي در  7چنا  که در شکل

 .اين صتحه ثبت شده است

 

 مشخصات گواهينامه امنيتي -7شکل 

بهه   .به پيام ها و هشدارهاي امنيتي مربوط به نامعتبر بود  گهواهي الکترونيکهي سهايت توجهه کنيهد      -5

وجهود   ين گونهه مواقهع امکهان   يمعموا در ا .شي کنيدمحض مشاهده اين پيام ها از ادامه کار چشم پو

د نسبت بهه هشهدار صهادر شهده چشهم      يد بتوانيکه خواها  ادامه کارباش يدر صورتکه خواهد داشت 

 .پوشي نماييد، اما با توجه به خطراتي که در انتظار شماست هرگز اين کار را انجام ندهيد
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 نامعتبر بود  سايت پيام ها و هشدارهاي امنيتي نسبت به -8شکل

 .استتاده نماييد يمجازبراي حتاظت از حساب بانکي خود بهتر است از صتحه کليد  -6

 

 يد مجازياستتاده از صتحه کل -9شکل
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ره کند تها  يوتر قادر است رمز عبور شما را ذخيکامپ .نام کاربري و رمز عبور خود را در مرورگر ذخيره نکنيد -7

ره نمهود  اطالعهات،   يه بهر ذخ  يمبنه  ياميپبا واجه شد  در صورت م. ديهر بار آ  راوارد کن ديمجبور نباش

 .ديره نکرد  انتخاب کنيدر جهت ذخ ينه ايگز

 

 اطالعات يره سازينه عدم ذخيانتخاب گز -12شکل 

اتمام کهار خهود   بعد از . ايد، کامپيوتر خود را ترک نکنيد مادامي که از سامانه اينترنت بانک خود خارج نشده -8

 (.کنيد Logout)حتما از سامانه خارج شويد 

هاي به ظاهر قانوني با سرقت شهماره حسهاب و رمهز     هاي عظيمي در دنيا از طريق سايتروزانه کالهبرداري -9

 :بنابراين. شودعبور اينترنتي مشتريا  انجام مي

 هاي  فروشگاه. هاي ناشناس و نامعتبر خريد آنالين نکنيد سايتهرگز از وب

جههت اطمينها  از صهحت    . باشند معتبر داراي نماد اعتماد الکترونيکي مي

م بهه  ن نمهاد فروشهگاه هها ملهز    يطبق ا .اين گواهي روي آ  کليک نماييد

 : باشند يل ميت موارد ذيرعا

 شرح معيار ردیف طبقه

اطالعات فروشگاه 

 (صتحه تماس با ما)

 کاا يا خدمت پستي واحد اقتصادي عرضه کننده نشاني 1

 و نمابر واحد اقتصادي عرضه کننده کاا يا خدمت تلتن 2

 پست الکترونيکي واحد اقتصادي عرضه کننده کاا يا خدمت نشاني 3

 (دامنه صاح  امتياز)و نام خانوادگي مسئول واحد اقتصادي عرضه کننده کاا يا خدمت  نام 4

 نماينده قانوني يا مسئول وب سايتو نام خانوادگي مدير عامل يا  نام 5

6 
از طريهق شهماره   ...( فروش، پشتيباني، خدمات پس از فهروش و  )با بخش هاي مختلف  ارتباط

  ... گويا، شماره نمابر، نشاني پستي، پست الکترونيکي و تلتن هاي

  موضوع فعاليت واحد اقتصادي تعريف 7
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  .وب سايت مربوطه ثبت شوددامنه بايد با هويت و مشخصات حقوقي  نام 8

شناسنامه کاا يا 

 خدمت

 (شامل کشور سازنده)کننده  تامين هويت 9

 (برند)نام تجاري که تحت آ  نام به فعاليت مشغول مي باشد  نمايش 12

 کاا يا خدمات قيمت 11

  فني و ويژگي هاي کاربردي مشخصات 12

 مشخصات ستارشات

13 

 در صورتيکه کاا يا خهدمت مشهمول  ) به خريدار  (VAT) ارزش افزودهميزا  ماليات بر  اعالم

گرفتهه   ماليات نمي باشد در سايت مربوطه توضيح داده شود و يا در فاکتور صتر ريال در نظهر 

 (شود

14 
قيمهت کهاا يها    ) ي مشتري خواهد بهود   هاي که براي خريد کاا يا خدمت برعهده هزينه اعالم

 ...(بندي و هزينه حمل، هزينه بسته، هزينه تماس،  خدمت

 وجه بود  روند برگرداند  کاا و يا انصراف از دريافت خدمت و روشهاي بازپرداخت واضح 15

 پيش فاکتور با امکا  نمايش چاپ و يا ارسال به آدرس پست الکترونيکي توليد 16

 زما  اعتبار قيمت ارائه شده براي فروش کاا و خدمات مدت 17

 اطالعات کامل و تتصيلي در مورد خدمات پس از فروش به مشتري داد  18

 تأييد دريافت ستارش از مشتري اعالم 19

 وضعيت ارسال کااهاي ستارش داده شده امکانپذير باشد رديابي 22

 ويژگي هاي وب سايت

21 

بهه زبها    صتحه خانهه و صهتحه ورودي اصهلي بايهد     . اصلي وب سايتها زبا  فارسي باشد زبا 

در صورت استتاده از عبارات زبا  انگليسي بايد معهادل فارسهي آ  نيهز    . بارگذاري شود فارسي

 .شود درج

22 
 وب سايت هايي که به صورت چند زبانه مي باشند بايد امکا  تغيير زبا  براي کهاربرا  در  در

 تمام صتحات فراهم شود

23 
 و بها اسهتتاده ار کهاراکتر سهت     ISO/iec 10646 وب سايت بايد مطابق بها اسهتاندارد   صتحات

 طراحي و قابل نمايش باشند (UTF-8) يونيکد

24 
 ي جديد ي مربوطه در پنجره سايت هاي ديگر، صتحه صورت هدايت بازديدکنندگا  به وب در

 .نمايش داده شود

 pop up استتاده از عدم 25

26 
ديجيتهالي توسهط فروشهنده جههت اطمينها  از      داشتن گواهينامه  SSL ي ديجيتال گواهينامه

 هاي اينترنتي امنيت تراکنش

 هاي داراي طرح نماد اعتماد الکترونيکي الزامات فروشگاه -1جدول 

 هاي ناشناس و مشکوک مبني بر ورود به حساب اينترنتي خود توجه نکنيد ها و پيام به ايميل. 
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 کنيد بايد از سهايت فروشهگاه بهه سهايت بانهک       دام ميزماني که در خريد اينترنتي براي پرداخت اق

ت بانک منتقل نکرده و از شما درخواست ياما ممکن است افراد سودجو، شما را به سا .منتقل شويد

ه يشهب  يتيا شما را به سها يد و ييشگاه وارد نماکنند که تمام اطالعات کارت را در هما  صتحه فرو

، شهما را  ....ق نشا  داد  آرم بانهک و  يشما از طر کنند و با جل  اعتماد يت بانک منتقل ميبه سا

د کهه آدرس صهتحه پرداخهت    يخاطر داشته باش اما به. ندي  به وارد نمود  اطالعات کارت نمايترغ

اگهر  . شود يک قتل در صتحه مشاهده مير ين صتحات تصويو در ا شود يشروع م //:Httpsبانک با 

د، شهماره کهارت و رمهز خهود را وارد     يرا مشاهده نکرد ين قتل رنگيد و ايوارد قسمت پرداخت شد

 . دينکن

 نترنت یط ايدر مح يتينکات امن 1 -5

     يد، اگهر فهرد  يدار يگريت ديا ورود به هر ساي يا امور بانکي ينترنتيد ايکه قصد انجام خر ي؛ هنگاميگرام يمشتر   

دا يه پ يتواند از اطالعهات مهورد تبهادل آگهاه     يرد ميگ ت مورد نظرتا  قراريشما و سا يها ر انتقال دادهيدر مس( هکر)

و ههر   ي، رمز عبور، شماره سپرده، موجوديمانند نام کاربر) شما ارزشمند باشد ين اطالعات برايکه ا يدر صورت. کند

 .باشد SSLد که مجهز به ياستتاده کن ييها تيد از ساي، با(گريام با ارزش ديپ

اسهت باعهث اطمينها  از هويهت      //:Https ، که نشا  آ  وجود آدرسSSLمجهز بود  سايتي که وارد آ  شديد به    

ها اطالعات مبادله شهده بهين شهما و     در اين سايت. شما و فروشگاه است امنيت اطالعات مبادله شده بين فروشنده و

  دست يافت، بهراي آ  فهرد   آدله با مقصد، هکر به شود تا اگر در راه مبا قصد به صورت بهم ريخته مبادله ميسايت م

بنهابراين در صهورت وجهود هکهر در     . اين کد، در مقصد بازيابي شده و تبديل به رمز ابتدايي مي شود. قابل فهم نباشد

 .اين مسير، اين اطالعات براي او مورد استتاده نخواهد بود

 

 محيط امن بانک - 11شکل
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 ستم يس يدرباره اطالعات ماندگار بر رو يتينکات امن 2 -5

 يهها بهر رو   ير کوکيظن ييها لين بوجود آمد  فايستم، همچنيت در سيهمراه با ثبت آدرس سا يتيورود به هر سا   

 يداشتن کمه  ستم استتاده کند بايپس از شما از هما  س يماند اگر فرد يم يباق ييشود، که همانند رد پا يستم ميس

 .دد، آگاه شويا د کردهيکه شما بازد ييها تيتواند از سا ي، ميافزار اطالعات نرم

، Firefoxر يه نظ ييها که در برنامه ي، از امکاناتينترنتيجام امور انا در صورت استتاده از کامپيوتر غير شخصي جهت  

Internet Explorer ا يGoogle Chrome ر يه ظن ياطالعهات  ياز نگههدار  يريد تا باعهث جلهوگ  يوجود دارد استتاده کن

 يهها  طين امکانهات در محه  يه اسهتتاده از ا  يبهرا . ستم شوديس يها بر رو يموقت و کوک يها ليا فايها  تيد از سايبازد

internet Explorer ،Firefox  وGoogle Chrome ديشود استتاده کن ير شرح داده ميکه در ز ييها تياز قابل. 

  Internet Explorer طيمح( الف

 .ديرا بزن Ctrl+ Shift+P يها ديا کليد، يرا انتخاب کن InPrivate browsingنه يگز Tools ياز منو .1

 .ديشو InPrivate browsingوارد صتحه  .2

 ن امکا  در ياInternet Explorer 8.0 کهه در حالهت    يتا زمان. و بعد از آ  وجود داردInPrivate browsing 

ا يه مختلهف   يهها  تيبهود و ورود بهه سها   کنار کادر آدرس خواههد        نمهههادن يهههد ايهسهههت

 .شود يشما، ثبت نم يجستجوها

 

 Internet Explorer 8.0 طيدر مح  Inprivate Browsing استتاده از  -12شکل 

 .ديرا ببند Inprivate browsing است پنجره يد فقط کافيط خارج شوين محيد از ايهر زما  که خواست .3
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 Firefoxط يمح ( ب

 +Ctrl يد هها يه ا کليد يرا انتخاب کن Start Private Browsingنه يگز Tools ياز منو FireFoxط يدر مح .1

Shift+P ديرا بزن. 

 .ديشو يم Private browsingوارد صتحه  .2

 

 ن امکا  در ياFirefox 3.5  که در حالت  يتا زمان. ز وجود داردين يبعد يها در نسخهقرار داده شدهPrivate 

ا يه مختلهف   يهها  تيکادر آدرس خواهد بود و ورود بهه سها   يدر باا browsing نماد نيد ايهست              

 .شود ين حالت ثبت نميشما، در ا يجستجوها

 

 Firefoxدر محيط  Private Browsingاستتاده از  -13شکل

را انتخهاب   Stop Private Browsingنه يگز Tools يد از منويط خارج شوين محيد از ايهر زما  که خواست .3

  .ديرا بزن Ctrl+Shift+P يها ديا کليد، يکن

  Google Chromeمحيط  ( ج



21 
 

از منهوي بهاز شهده گزينهه     ( در سمت راست و بااي صتحه) ابزار با کليک روي Google Chromeدر محيط  .1

New Incognito Windows هاي  را انتخاب کنيد، يا کليدCtrl+Shift+N را بزنيد. 

 .شويدمي  Private browsingوارد صتحه  .2

در گوشه باا سمت چپ خواههد     تا زماني که در حالتIncognito Windows    هستيد ايهن نمهاد

 .شود هاي شما، در اين حالت ثبت نميبود و ورود به سايت هاي مختلف يا جستجو

 

 Google Chromeمحيط  درNew Incognito Windowsاستتاده از  -14شکل

 .شويد فقط کافي است پنجره را ببنديدهر زما  خواستيد از اين محيط خارج  .3

 نکات امنيتي همبانک سينا -6 

 .قتل خودکار صتحه نمايش در صورت عدم استتاده از تلتن همراه را فعال نماييد .1

 .تلتن همراه از رمز عبور استتاده نماييد ورود به جهت  .2

 .پس از اتمام کار با سرويس همبانک از منوي خروج استتاده نماييد .3



2  
 

 

 iphone مربوط به گوشي انتخاب منوي خروج در سرويس همبانک -15شکل 

در صورت سرقت کارت، سيم کارت تلتن همراه يا واگذاري سيم کارت، فورا به يکهي از شهع  بانهک اطهالع      .4

 . ساعت مرات  را مکتوب نماييد 48سپس حداکثر ظرف . دهيد

 

 


