
 iOSنسخه  - رمز یکبار مصرفبرنامه 

 

 نام  ثبت

تصویر  اجرای برنامه ، کاربراز  بعد. کندرا اجرا « ریما»برنامه  می تواندروی گوشی، کاربر برنصب برنامه پس از 

 در مرحله اول، ثبت نام صورت می پذیرد. زیر را مشاهده خواهد کرد.
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و یک کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ  8رمز باید حداقل  تعریف می کند.در این مرحله کاربر رمز خود را 

باشد. در صورتی که در رمز همه  کاراکتر های خاصانگلیسی، حداقل یک عدد، و همچنین یکی از حرف کوچک 

اگر کاربر بخواهد می تواند با پذیرش ریسک آن، رمز می گردد. ر وارد مرحله بعد این موارد رعایت شده باشد، کارب

 انتخاب نماید.اد و حروف عدتنها اترکیب ساده تر یعنی ورود را به صورت 

 

را لمس کند. یک کد  دریافت کد تاییددر این مرحله الزم است کاربر شماره موبایل خود را وارد نماید و دکمه 

 از طریق پیامک برای کاربر ارسال می گردد. تایید
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کاربر مدت زمان کاربر کد تایید دریافتی را در محل مربوطه وارد کند و دکمه تأیید را لمس نماید. الزم است 

گردد. پس از این مشخصی فرصت دارد تا کد دریافت شده را وارد نماید، در غیر اینصورت کد تایید منقضی می

 بت نام تکمیل می گردد. ند ثفرآی مرحله،
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 ورود

  خواهد نمود.کاربر در هربار باز کردن برنامه صفحه ورود را مشاهده پس از اتمام مراحل ثبت نام ،
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ورود با اثر های تواند یکی از روشمیکاربر تواند نحوه ورود خود به برنامه را انتخاب کند. در این بخش کاربر می

 د.انتخاب نمای ریماورود به برنامه  و یا رمز را برای یا تشخیص چهره انگشت

 :و یا تشخیص چهره اثر انگشتورود با استفاده از 

نماید می یا چهره خود اقدام به تعریف اثر انگشت  تشخیص چهره/کاربر در ابتدا با لمس دکمه ورود با اثر انگشت

 برای ورود آسان با اثر انگشتالوه بر رمز عبور عادی، از این به بعد عمی تواند  یا چهره پس از تعریف اثر انگشتو 

ود را انگشت خدگمه مورد نظر را انتخاب نموده و در این حالت کافی است اقدام نماید.  نیزیا تشخیص چهره 

 گوشی قرار دهد.دوربین برروی سنسور گوشی قرار دهد یا چهره خود را مقابل 

 ورود با استفاده از رمز:

 ه برنامه نماید. مز تعریف شده در مرحله ثبت نام می تواند اقدام به ورود بکاربر از طریق ر

برنامه مسدود می گردد و کاربر می بایست برنامه را حذف رمز بیش از سه بار  مکرر توجه: در صورت ورود اشتباه

  و مجددا نصب نماید.

 رمز یک بار مصرف ثبت توکن های 

همانطور که مشاهده می شود در این صفحه کاربر وارد صفحه تعریف رمز یک بار مصرف می شود. از ورود، پس 

 رمز دریافتی از طریق درگاه )خودپرداز( و رمز دریافتی از طریق پیامک از کاربر دریافت می شود. 
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و انتخاب گزینه فعال سازی رمز اول یا دوم یک بار  های بانک مربوطه زکاربر می تواند با مراجعه به خود پردا

کاراکتر که از  چندیک توکن دو بخشی شامل  خود را فعال نماید. در این مرحله کاربر بایدمصرف، رمز مورد نظر 

در صورت  .کنددر محل مربوطه وارد به او تحویل داده شده است را  پیامکطریق رسید بانکی و مابقی آن از طریق 

 ، کاربر می تواند برای کارت خود نامی انتخاب نماید.دلخواه
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اول یا دوم )بسته به انتخاب کاربر در ثانیه یک رمز جدید  60، هر ثبتبا لمس کلید  این رمزها کاربر پس از ورود

ATM تولید خواهد شد که در برنامه قابل مشاهده است.( یا درگاههای دیگر فعالسازی رمز یکبارمصرف  
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کاربر می تواند یک  امکانپذیر می باشد. (منوی پایین برنامه وسط در) مربوطهانتخاب آیکن وکن جدید با افزودن ت

 به برنامه اضافه کند. و برای هر کارت رمز یکبارمصرف اول، دوم و یا هردو را کارت  1یا بیشتر از 

ثانیه ای برای کارتهای  60مصرف برای رمز اول یا دوم یک بار مصرف ، رمز های یک بار از ثبت توکن ها  پس

 .اضافه شده تولید خواهد شد

 وجود دارد.زیر شرح  امکاناتی بهقرار دارد،  (که در دست چپ منوی پایین برنامه)در منوی تنظیمات 
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لیست کارتها را ببیند، نسبت به حذف یا تغییر نام آنها و یا تغییر ترتیب نمایش می تواند  در اولین منو، کاربر

تها اقدام نماید. در دومین منو کاربر می تواند کلمه عبور خود را تغییر دهد و در سومین و چهارمین منو به کار

درباره نرم افزار هم می تواند شماره نسخه و تاریخ انتشار سواالت متداول و یا راهنمای برنامه دست یابد. در قسمت 

 از آخرین نسخه انتشار یافته آگاهی یابد. ر این منوهم د را مشاهده نماید. و با انتخاب دگمه بررسی نسخه
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 :نکات

 خودکارباید ساعت و تاریخ تلفن همراه خود را روی حالت کاربر ، رمز یک بار مصرفافزار . برای استفاده از نرم1

و در منوی عمومی  ( گوشی خودSettingsدر بخش مربوط به تنظیمات ) می تواندبرای این کار  .کندتنظیم 

(General،)( تنظیمات روز و تاریخDate and time گوشی را بر روی حالت خودکار قرار )دهد. 

 باشد. 8.0تلفن همراه باید باالتر از  iOS. نسخه 2

 شده باشد. ROOT. تلفن همراه شما نباید 4

هنگام ثبت نام افزار  نرم دروارد شده  تلفنباید با شماره  درگاه برای دریافت توکنوارد شده در  تلفن. شماره 5

 یکسان باشد.

مراحل فعالسازی برنامه به این صورت است که ابتدا کاربر باید برنامه را نصب و سپس در آن ثبت نام نماید و  .6

 یا درگاههای دیگر برای دریافت توکن مراجعه نماید. ATMبه  سپس


