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مقدمه

توجهموردگذشتهسالیانازخردوجوهپرداخت
واقعالکترونیکیپرداختحوزهکارشناسانتمامی

.استشده
رائهامرکزیبانککیپاالعملدستور1387سالدر

وجودعدم.نشدروبروصنعتاستقبالباکهگردید
فناوریوجودعدمویکپارچهپردازشیهاینظام
.تاسبودهموفقیتعدماینکلیدهایقبولقابل

معرفیبهاقداممرکزیبانکمجددا1393سالدر
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االیباحتیاطوشدهانجامهایفعالیتگستردگی
مسکوتهمچنانکار،راهانتخابدرمرکزیبانک
.استمانده



مقدمه

درمطلوبوفعلیخردپرداختهایشبکهکلیهتااستشدهآنبرسعیارائهایندر•
.شوندواقعبررسیموردفعالیتدامنهونوعبهتوجهبدونکشور،سطح

یسکرمدلاساسبروباشندبرونخطیابرخطتوانندمیخردپرداختهایشبکه•
عدممیزانپذیرشوفایدهبهنسبتانتقالهزینهاستفاده،حجماستفاده،محلمالی،

.باشندخودبامرتبطکارهاییراهدارایدهیسرویس
همراهایهتلفنپوشیدنی،تجهیزاتکارتها،انواعارائهایندربحثموردهایرسانه•

.ندهستخودبامرتبطهایفناوریباالکترونیکیهایرسانهسایروهوشمند



شبکه های پرداخت خرد

200روزانهحداقلباکشوردرخردپرداخت
یالرارزشکاهشوجودبامالی،فرآیندمیلیون

یالیرضرایبکاملنبودناختیاردرهمینطورو
ازیکیقطعطوربه(سکهیااسکناس)

یمپرداختیواقتصادیمالی،حوزهمشکالت
.باشد

وسطتایگستردهفعالیتهایمنظورهمینبه
اینرفعجهتمختلفنهادهایوسازمانها
.استپذیرفتهصورتمشکل

شهرداریها

شبکه های 
پرداخت خرد بسته

بانکها و شرکتهای  
پرداخت



فناوری های مورد استفاده در پرداخت خرد

:استزیرشرحبهخردپرداختهایشبکهدراستفادهموردهایفناوری
فناوریها پرداخت خردنوع

(SWP)یا تلفن هوشمند (Signمبتنی بر )کارتهای هوشمند
HCEتلفن همراه به شکل 
یا  بلوتوثدوربین،)استفاده از مدل های مبتنی بر داده ها 

(وای فای
ر خطب

...(دسفایر و –مایفر –Native-جاوا )کارتهای هوشمند 
SWPتلفن هوشمند با استفاده از سیم کارت 
SEتلفن هوشمند با استفاده از 

HCEاستفاده از  تلفن هوشمند با

برون خط



فناوری های مورد استفاده در پرداخت خرد

است؟مناسبخردپرداختشبکهبرایفناوریچه

سازگاری سخت 
افزاری

میلیون 4.5وجود 
ترمینال فروشگاهی 

در کشور

تجهیزات پذیرندگی 
حمل و نقل

پشتیبانی از 
استانداردهای 
عمومی

در دسترس 
بودن

به راحتی در اختیار 
همگان وجود داشته 

باشد

عدم وابستگی به 
تولید کننده

قابل استفاده برای 
کودکان و )همه

(ناتوانان

هزینه

قابل توجیه بودن 
هزینه

عدم نیاز به نگهداری 
خاص

امنیت

کپی  )عدم جعل
(برداری

جلوگیری از خلق پول

قابل شناسایی

خدمات احراز هویت

سازگار با 
پرداخت جهانی

پشتیبانی از آخرین 
فناوریها

قابل اتصال به  
EMV



فناوری های مورد استفاده در پرداخت خرد

Mifare)مایفرفناوری Classic)
توضیحات عنوان

ISO14443 فناوری ارتباطی

Proprietary مکانیزم رمزنگاری

Offline قابلیت استفاده

256B – 1KB فضای اطالعاتی

NO Secure PIN

NO قابلیت امضای دیجیتال

NO PKIمبتنی بر 

NO CC(EAL)گواهینامه

NO EMVاز پشتیبانی

NO Transactionپشتیبانی از 

NO CMAC/RMAC

با MifarePlusنمونه های جدیدتر مانند . فناوری به دلیل مشکالت امنیتی منسوخ شده استاین
ارائه شده است+EAL4رمزنگاری متفاوت و اخذگواهینامه 

جمع بندی



فناوری های مورد استفاده در پرداخت خرد

Mifare)دسفایرفناوری Desfire)
توضیحات عنوان

ISO14443 فناوری ارتباطی

3DES مکانیزم رمزنگاری

Offline قابلیت استفاده

1KB – 4KB فضای اطالعاتی

NO Secure PIN

NO قابلیت امضای دیجیتال

NO PKIمبتنی بر 

NO CC(EAL)گواهینامه

NO EMVاز پشتیبانی

NO Transactionپشتیبانی از 

NO CMAC/RMAC

AESو 3DESاین امنیت به دلیل استفاده از . امن تر استMifareاز محصول Desfireمحصول
EV2و در نسخه CMACروش اعتبارسنجی EV1در نخسه . در نسخه های باالتر تامین شده است

دریافت شده EV2در نسخه EALاضافه شده است و لذا تاییدیه RMACروش اعتبار سنجی 
است

جمع بندی



فناوری های مورد استفاده در پرداخت خرد

Java)رابطهدوجاوا Dual Interface)وSWP SIM
توضیحات عنوان

ISO14443 / ISO7817 فناوری ارتباطی

(روشهای جدید قابل تعریف هستند)از کلیه روشهای رمزنگاری پشتیبانی مکانیزم رمزنگاری

Offline  / Online قابلیت استفاده

18KB – 1MB فضای اطالعاتی

Yes Secure PIN

Yes قابلیت امضای دیجیتال

Yes PKIمبتنی بر 

Yes CC(EAL)گواهینامه

Yes EMVاز پشتیبانی

Yes Transactionپشتیبانی از 

Yes CMAC/RMAC

یره در مقابل ذخ)فناوری جاوا کارت به دلیل ایجاد قابلیت ذخیره سازی سرویس بر روی رسانهدر
یتهای این قابلیت ایجاد شده است تا کلیه فرآیندهای امنیتی بر اساس قابل( سازی تنها داده ها

دلخواه در آن تعبیه گردد و از دسترسی مستقیم به اطالعات جلوگیری به عمل آید
جمع بندی



فناوری های مورد استفاده در پرداخت خرد

HCE(Hostفناوری Card Emulation)
توضیحات عنوان

ISO14443 فناوری ارتباطی

(روشهای جدید قابل تعریف هستند)از کلیه روشهای رمزنگاری پشتیبانی مکانیزم رمزنگاری

Offline  / Online قابلیت استفاده

نامحدود فضای اطالعاتی

Yes Secure PIN

Yes قابلیت امضای دیجیتال

Yes PKIمبتنی بر 

No CC(EAL)گواهینامه

No EMVاز پشتیبانی

Yes Transactionپشتیبانی از 

Yes CMAC/RMAC

حث تنها مسئله مورد ب. های اجرایی نامحدود می باشدهمانند فناوری جاوا قابلیتHCEدر فناوری 
عدم وجود فضای امن اطالعاتی می باشد که می توان این محدودیت را با HCEدر مورد فناوری 

دسترسی به سیم کارت یا پیاده سازی نظام مدیریت ریسک اعتباری از بین برد
جمع بندی



بررسی فناوریهای پرداخت از نگاه امنیت

میزیررحشبهاستشدهایجادامنیتیمنظرازکهخطبرونصورتبهخردپرداختشبکهمشکالت
:باشد
پرداختهایرسانهازبرداریکپی•
(CMACوجودعدم)MITMهایمکانیزمازاستفادهباFraudروشهایایجاد•
(دوگانهRMACوجودعدم)پذیرشهایترمینالافزارنرمطریقازFraudایجاد•
ناکافیامنیتیمکانیزمهایدلیلبهپولخلقتوان•
صدورحوزههایریسک•
Blackبهباالوابستگی• Listرسانهیکسازیمحدودجهت
مالک/پذیرنده/صادرکنندهسطحدرریسکمدیریتتوانداشتندراختیارتواناییعدم•

رسانه/رسانه



بررسی فناوریهای پرداخت از نگاه امنیت

وندهوشمهمراهتلفنکارت،هایرسانهدرجاوافناوریازاستفادهشدهعنوانمسائلبهتوجهبا
میخردپرداختهایشبکهسازیپیادهجهتکارراهترینصحیحقطعطوربهپوشیدنیتجهیزات

.باشد
کارتمسیازاستفادهیاوهستندجاواهایرسانهباترازهمدقیقاکههمراههایتلفنSEازاستفاده

واجراحوزهتوانمندیهایدارایمرتبههمانبهنیزهمراهتلفنهایدرSWPقابلیتبهجاواهای
.باشندمیامنیتحوزهقابلیتهای

تلفنارافزنرمدرصرفاشدهذخیرهاطالعاتکهنکتهاینگرفتننظردرباHCEفناوریازاستفاده
شبکهدرربرانکاخصوصیکلیدهایازاستفادهبااعتباریهایمکانیزمسازیپیادهوهستندهوشمند

غیرکارتسیمامنیتیفضایازاستفادهیاوبرخطصورتبهAuthorizationخط،برونهای
SWPمانندهاییزیرساختازاستفادهباOpenPlatformاستقبولقابلنیز.



ارائه پیشنهاد طرح جامع پرداخت خرد
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نقش ها در راه کار پیشنهادی

(سامانه پرداخت الکترونیک سیار)سپاس 

.باشدمیایراناسالمیجمهوریمرکزیبانککشوردرپولخلقمرجعتنها•
بانک مرکزی  کلیه وجوه ریالی جهت تبدیل به وجوه الکترونیکی صرفا می بایستی توسط•

ضرب الکترونیکی شوند و وجه ریالی می بایستی از چرخه اقتصادی( سپاس)
می توان در آینده بر اساس ضوابط به صورت سپرده قانونی  . خارج گردد

.تنها بخشی از وجه را با رعایت اصول بلوکه کرد
صدور ماژول های امنیتی و تولید کلیدهای حوزه پذیرش به منظور  •

.یکپارچگی در حوزه پذیرش
.پرداختشبکهبرناظرضوابطتعیینوپرداختSchemeرگوالتوری•
کافیعاتاطالداشتناختیاردروصدورفضایکنترلجهتصادرکنندگانبامشترکصدور•

خردپرداختفضایمدیریتجهت
باتسویهعملیاتانجامآننسبتبهوصدورفضایوپذیرندگیفضایبینارتباطایجاد•

(NPS)پرداختملیهایشبکهازاستفادهباپذیرندگان

سپاس

بانک مرکزی

پذیرندگان

نهادهای  
اطالعاتی

 ادرکنندگان



نقش ها در راه کار پیشنهادی

(بانکها یا موسسات مورد تایید بانک مرکزی)صادر کنندگان کیف پول الکترونیکی 

توسطهشدارائهاصولبرمنطبقومشخصصدورمکانیزمهایازاستفادهباسپاستاییدموردهایرسانهصدور•
مرکزیبانک

اساسبربرخطیاخطبرونصورتبهخردپرداختشبکهدرشدهانجامهایتراکنشکردنAuthorizeوتایید•
.سپاسازدریافتیهایتراکنش

رسانهکینمالبهمربوطههایپرتالقراردادندراختیاروگرفتهصورتهایتراکنشدریابیمغایرتوگیریگزارش•
خردپرداختهای

مسدود سازی، رفع مسدود سازی، تسویه غیرمالی و انجام سایر امور•
مربوط به رسانه بر اساس درخواست مالکین رسانه و یا بر اساس

.Fraud Detectionخروجی های سامانه های مدیریتی و 



نقش ها در راه کار پیشنهادی

(هاPayment Agentیا PSPشرکت های )پردازشگران تراکنش های خرد 

دراختیار قراردادن تجهیزات مورد نیاز پذیرش رسانه های کیف پول الکترونیکی بر خط یا برون•
.خط به پذیرندگان

.متحملهایریسکوپذیرشنوعاساسبرنیازموردارتباطیزیرساختایجاد•
ارسال تراکنش های ذخیره شده به صورت برون خط و یا تراکنش های مستقیم به •

صورت برخط به مرکز سپاس جهت توزیع بین صادرکنندگان و همچنین انجام عملیات تسویه
.مالی

ارائه گزارشات عملکرد به پذیرندگان بر اساس وجوه دریافتی و میزان تراکنش های صورت•
.گرفته و مغایرت یابی و رفع ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری ایشان

دریافت ماژول های امنیتی و یا کلیدهای حوزه پذیرش از سمت شبکه سپاس و تجهیز کردن•
.ترمینال های حوزه پذیرش به آنها

پیاده سازی آخرین الزامات نرم افزاری مورد نظر شبکه سپاس بر روی پایانه ها جهت پذیرش•
.انواع رسانه های تولید شده توسط صادر کنندگان مختلف



جمع بندی

بهتیپرداخجامعکارراهیکنیازمندکشوردرخردپرداختهایتراکنشباالیحجمبهتوجهبا•
.هستیمفوقفضایکنترلمنظور

ازستفادهاها،رسانهپذیرشوصدورشبکهدریکپارچگیایجادفعلی،هایترمینالازاستفاده•
طبقمنکارهایراهارائهوآیندهبهتوجهمالی،هایتراکنشانجامجهتمعتبروامنهایرسانه

هایرسانهئهارامنظوربهمختلفهایسلیقهگرفتننظردروالمللیبینپرداختهایشبکهبر
.دباشنحوزهاینالزاماتجزوبایستیمییکسانمعماریومختلفهایشکلباپرداخت

ودشخواهدکشورهایسرمایهازباالییحجمرفتنهدرباعثهموارهامنیتمقولهبهتوجهعدم•
خواهدواردادیاقتصسیستمکلبهراایرادهمیننیزریسکمدیریتبهتوجهبدونگیریسخت

.نمود



با سپاس از شما

عماد ایرانی
e.irani@faash.ir


