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جایگزین کردن اطالعات حساس(PAN)  با یک مقدار جایگزین(Token)

 توکن تنها درScope استفاده استتعریفش، معنا دارد و قابل  .

ونتوکنیزاسی

حساس است؟PANچرا 

تعریف توکنیزاسیون



توکنیزاسیون از دید مدیریت ریسک



PANتوکن جایگزین انواع 
PAN 

Tokens

Security 
Tokens

Payment 
Tokens

•:Security TokenذخیرهجایبهپذیرندگانPANیاوبازاریابیسیستم هایدرمشتریانشان

غیرمجازبرمبنیPCI-DSSالزامهمآندلیلومی کننداستفاده(توکن)جایگزینمقادیراز،وفاداری
Merchant:آنهادیگرنام.می باشدواسطسامانه هایدرPANذخیرهبودن Tokens

•Payment Token:یکبرایآننمایندهیاوکنندهصادربانکتوسطکهتوکنیPANمی شودصادر

Issuer:آنهادیگرنام.کردایجادتراکنشمی توانآنباو Tokens



برای توکنیزاسیون پرداخت EMVCoچارچوب  
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است  PANفرمت توکن عینا همانند •

.  ذخیره می شود(Vault)به توکن در یک محل امن  PANجدول نگاشت  •

نقش کلیدی باید به اکوسیستم پرداخت اضافه شود  دو •

Token Requesterنقش درخواست کننده •

Token Service Provider (TSP)نقش •

PAN :

BIN ACC. No#
Check 
Digit

1234 56   35 4987  302    1Token:

Requester TSP

EMVCoچارچوب



، توکن  PANدرخواست توکن را دریافت کرده و برای •

صادر می کند و جدول نگاشت را در یک محل امن 

(Token Vault)ذخیره می کند  .

.  از توکن نیز بر عهده این نقش استPANبازیابی •

 Tokenو همچنین PANبا بانک صادر کننده  •

Requester تعامل دارد  :

این نقش را نهادهای زیر می توانند بر عهده  •

: بگیرند

 خود بانک صادر کنندهPAN 

 شبکه پرداخت(Payment Scheme)

 نهاد ثالث

TSP

شخصیت حقوقی است که درخواست صدور توکن  •

ارسال می کند و توکن نیز   TSPرا به PANبرای یک 

.   پس از صدور در اختیارش قرار می گیرد

:  نداین نقش را نهادهای زیر می توانند بر عهده بگیر•

 راهکار پرداخت موبایلی(Apple pay  /

Samsung pay)

 اپ توسعه داده شده توسط نهاد ثالث

RetailerOnline(بعنوان مثال آمازون)

 و....

Requester

نقش های جدید اکوسیستم



:(Token Processing)فرآیند پردازش تراکنش توکنی .  2

.قرار داده شده استPANپردازش و اجرای تراکنشی که در آن توکن بجای 

(  Token Provisioning)فرآیند صدور و تامین توکن روی موبایل .  1

TSP  در پاسخ به درخواستToken Requester توکن را صادر و در اختیار درخواست کننده ،
.  قرار می دهد

از دو مرحله تشکیل شده استEMVCoچرخه عمر توکن در چارچوب 

EMVCoچارچوب



(Token Provisioning)فرآیند صدور و بارگذاری توکن  -1

EMVCoچارچوب



ID&Vفرآیند

ت
منی

ح ا
سط

ID&V : اطمینان از اینکه درخواست توکن از طرف دارنده حقیقیPAN و نه یک
.استکالهبردار ارسال شده 



تاریخ انقضای 
توکن

سطح اطمینان 
توکن

موقعیت 
ذخیره توکن

/ استاتیک 
دینامیک 

بودن 

دامنه پذیرش 
توکن

توکنویژگی های



EMVCoچارچوب

 (Token Processing)فرآیند پردازش تراکنش توکنی -2



دارنده کارت

از توکنیزاسیون
دید او پنهان 

.  است

فروشنده بانک پذیرنده شبکه پرداخت بانک صادر کننده

ز توکنیزاسیون ا
دید او پنهان 
است مگر در 
حالتی که نقش
درخواست کننده

.  داشته باشد

امال  توکنیزاسیون ک
از دید این بانک  

.  پنهان است

بطور بالقوه -
می تواند 

را ایفا  TSPنقش 
. کند

پیام درخواست -
را .. توکن و 

.ندمسیریابی می ک

بطور بالقوه -
می تواند نقش 

TSPدرا ایفا کن .
ID&Vفرآیند -

را اجرا می کند

تاثیر توکنیزاسیون بر اکوسیستم پرداخت

گزینه های بالقوه برای ایفای
TSPنقش 



نمونه پیاده سازی شده  توکنیزاسیون 



وننمونه هایی از پیاده سازی توکنیزاسی

Requester TSP

VTS MDES ATS



صدور توکن -1

از توکنیزاسیونApple payاستفاده 



پردازش تراکنش-2

از توکنیزاسیونApple payاستفاده 



(TSP)ارائه دهندگان سرویس توکنیزاسیون  

• developer.visa.com/products/vts

• developer.mastercard.com/apis

مدل درآمدی•



بندیجمع 



:  مالحظات ارائه سرویس توکنیزاسیون در ایران 

 آیاPAN در ایران حساس به شمار می رود؟

 ؟  ودمی شآیا نیاز به ارائه سرویس توکن در فضای پرداخت کشور احساس

  معماری پیشنهادی؟

جمع بندی



توکنیزاسیون در ایران  

: معماری های ممکن برای ارائه سرویس در ایران•
. هایی که صادر کرده است باشدPANبرای TSPبانک، خودش هر :  معماری توزیع شده-1•

.هایی می شود که خود بانک صادر کرده استPANدر این مدل صدور توکن منحصر به -

ته ارائه ی یک راهکار پرداخت موبایلی جامع که قابلیت پرداخت با کارت هر بانکی را داش-
.متصل شود( به تعداد تمام بانک ها)های مختلف TSPباشد مستلزم آنست که به تمام 

معایب



: معماری های ممکن برای ارائه سرویس در ایران•
. قابل ثبت باشندTSPها از تمامی بانک ها، در یک PANتمامی :  معماری متمرکز-2

. از مدل توزیع شده استهزینه ی این مدل کمتر -

و VISAمدل متمرکز، همانند مدل مورد استفاده در دنیاست که -

MasterCard بعنوانTSPشناخته می شوند

فراهم( کارت شتابی)با این مدل، امکان ارائه راهکار جامع پرداخت موبایلی -

.  می گردد



در پرداخت موبایلیHCE: بخش دوم 



روند اپلیکیشن های پرداخت موبایلی



Near Field Communication (NFC)

نویسنده/خواننده•

همتا به همتا•

شبیه سازی کارت•



مبتنی بر المان امنNFCپرداخت 

اط با پایانه ارتبNFCکنترلر 
برقرار کرده و داده را منتقل

می کند

اصلی اپلیکیشنی که روی پردازنده
و توابع UIاجرا می شود، نمایش 

ت مربوط به آن مانند انتخاب کار
را انجام می دهد

که ( eSE ،UICC ،µSD)المان امنی 
ا داده های حساس را ذخیره و اپلیکیشن ر

می کنداجرا پرداخت 



 µSD–انواع المان امن 

تکنولوژی با در دستگاه های فاقد این NFCاستفاده از افزودن امکان •
SD Cardاستفاده از 

ضعف امنیت•

جابجایی و حذف شدن از دستگاهامکان ▫

امکان استفاده برای اپلیکیشن های حساسعدم ▫



 Embedded–انواع المان امن 

ر توسط سازنده دهمراه، هنگام ساخت دستگاه تلفن •
دستگاه قرار داده شده است

عدم امکان جابجایی و حذف شدن از دستگاه•

نیاز به مذاکره با سازنده دستگاه جهت استفاده از•
فضای المان امن



سیمکارت-انواع المان امن 

الثنهاد ثامکان استفاده از فضای حافظه و توان پردازشی سیمکارت توسط •

امکان تخصیص حوزه امن منحصر به فرد به فراهم کننده سرویس•

تخصیص کلید امنیتی یکتا به حوزه های امنیتی▫

امکان مدیریت اپلیکیشن ها توسط نهاد ثالث•

صدور مجوز دسترسی توسط اپراتور تلفن همراه•



TSMضرورت وجود 

SP
TSM

SEI
TSM



TSMنیاز به وجود 

Multiple Service 
Providers

SEI Systems

مدیریت دسترسی ها
 اختصاص حوزه امن(SD  )
مدیریت کلیدهای رمزنگاری
 مدیریت چرخه حیاتSE و

حوزه های امن

 مدیریت چرخه حیات اپلت
فعال سازی، قفل و باز کردن، )

(حذف، ارتقا و تجدید خدمات
 ،پشتیبانی مشتری، نظارت

گزارش گیری
 ارتباطOTAدستگاه تلفن همراه

SEو 

SP TSM SEI TSM



Host Card Emulation



HCEچیست؟

در سیستم عامل HCEقابلیت •

اجرا امکان کارت امولیشن را برای اپلیکیشن هایی که روی پردازنده اصلی•
.می شوند، فراهم می کند

اجازه برقراری ارتباط مستقیم با ▫

اپلیکیشن، توسط NFCکنترلر /آنتن

پرداختامکان ذخیره اطالعات الزم در ▫

در محلی غیر از المان امن

SEHCE



در گذر زمانHCEپشتیبانی از 

Android 4.4 mobile OS platform with HCE support

VCP-CS 1.0 (VISA Cloud-based Payments – Contactless Specifications)

EMV Payment Tokenization Specification 1.0

VCP-CS 1.1

VCP-CS 1.2

MasterCard Cloud Based Payments Specification 1.0

November 2013

February 2014

March 2014

May 2014

Jun 2014

October 2014

Draft AmEx specification December 2014

Microsoft included support for HCE on its Windows 10 OS 2015

New Google Wallet version - HCE-based solution April 2014



HCE vs. SE (NFC Ecosystem)



مزایا و محدودیت ها

عدم ذخیره سازی داده ها در سخت افزار ×
امن

املوابستگی به قابلیت سیستم ع×
SEامنیت پایین تر نسبت به رویکرد×
ت افزایش پیچیدگی سیستم های سم×

صادر کننده

محدودیت ها

ان کاهش پیچیدگی برای توسعه دهندگ×
اپلیکیشن ها

ن هاکاهش پیچیدگی مدیریت اپلیکیش×
بر امکان توسعه اپلیکیشن های مبتنی×

NFC به صورت مستقل ازMNO یا
صاحب المان امن

مزایا



روش های مختلف نگهداری اطالعات

•HCEبه مکان امنی جهت ذخیره سازی اطالعات حساس نیاز دارد

•HCEلزوما به معنای قرار دادن المان امن در ابر نیست



استفاده از نرم افزار: ول روش ا

عدم استفاده از محل امن برای ذخیره سازی اطالعات•

حافظه دستگاه ذخیرهاپلیکیشن در احراز هویت به همراه کل اطالعات •
.  می شود

. کنداز اطالعات محافظت میامنیتی خاص خود اپلیکیشن با مکانیزم های •

امنیتبه علت پیاده سازی پیچیدگی توسعه اپلیکیشن ها •

عدم ذخیره اطالعات در محل امن×
امنیت و امکان دسترس بودن اطالعات ضعف ×



(Trusted Hardware)استفاده از سخت افزار مطمئن : روش دوم 

فزاریانرموافزاریسختپشتیبانی
Trusted)امنحالتاز mode)

دید که از امن ایجاد محیطی 
اپلیکیشن های غیرامن پنهان است

ذخیره سازی اطالعات حساس 
در محیط امن

TEE API راه دسترسی به تنها
اپلیکیشن های امن



SEاستفاده از : روش سوم 

امنسیم کارت جهت ذخیره سازی و احراز هویت المان امن مانند استفاده از •

رنداپلیکیشن روی سیستم عامل و اطالعات حساس در المان امن قرار می گی•

مناسب برای زمانیکه قبال مذاکرات و سرمایه گذاری های الزم به منظور •
.انجام شده باشدSEاستفاده از 

HCEعدم بهره گیری مناسب از مزایای ×



مبتنی بر ابر: روش چهارم 

دو حالت ذخیره سازی اطالعات و اپلیکیشن•
ابر، در ( رمزنگاریهویت، اطالعات پرداخت و احراز )حساس ذخیره سازی اطالعات ▫

روی سیستم عاملاپلیکیشن 
ذخیره سازی اطالعات حساس و اپلیکیشن در ابر▫

(عدم ذخیره سازی در دستگاه)حفظ امنیت اطالعات •

افزایش پیچیدگی پیاده سازی راهکار با افزودن ×
قوی ترمکانیزم های 

(ابر)نیاز به اتصال به شبکه ×
نیاز به احراز هویت قوی ×
ابربه و از اطالعات رفت و برگشت زمان بر بودن ×

جهت دسترسی داده ها



HCEمقایسه روش های مختلف استفاده از قابلیت 

Source: Gartner (February 2016)



Payment Tokenizationاستفاده از 

به اپلیکیشن روی سیستم عامل، اطالعات حساس در ابر و ذخیره توکن•
صورت محلی

در صورت ذخیره توکن در )رفع مشکل مشکل کارایی در پرداخت •

(قبل از انجام تراکنشدستگاه 
ریسکمحدود کردن ▫
خصوصیحفاظت از حریم افزایش ▫



ریسک های امنیتی

•Rootشدن دستگاه تلفن همراه
توسط دارنده دستگاه▫
هاmalwareتوسط ▫
قرار گرفتن دستگاه در اختیار افراد سودجو▫

آلودگی دستگاه تلفن همراه به ویروس ها، تروجان ها و غیره•

در ابراستفاده از اطالعات ذخیره شده امکان سوء •



HCEمدیریت ریسک در 

تأیید کاربر•
قید گذاری روی تراکنش•
تحلیل پیشرفته داده•
رمزنگاری جعبه سفید•
نرم افزار مقاوم در برابر نفوذ•
استفاده از فاکتورهای بیومتریک•
استفاده از راهکارهای شناسایی دستگاه•
رمزنگاری•



HCEنمونه های پیاده سازی 



Android Pay
2015در سپتامبر Android payمعرفی •

استفاده از معماری مبتنی بر ابر و توکنیزاسیون در پرداخت ها•

اهدستگآن به صورت محلی در ذخیره دریافت توکن به صورت آنالین و •

cryptogramاستفاده از توکن استاتیک و •



Android Pay

مکانیزم های احراز هویت مختلف•

(سوپریوزر)عدم امکان استفاده از برنامه در حالت روت اکسس •

توکنیزاسیون•

کلیدهای امنیتی با محدودیت استفاده•

سایی تحلیل ریسک تراکنش با ارزیابی برخط تراکنش ها جهت شنا•
(حداکثر یک سال)موارد مشکوک و انقضای توکن 

حفظ امنیت اطالعات



با تشکر از توجه شما


