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سیستمهای پرداخت الکترونیک

قبل از طراحی یک سیاست امنیتی:

شناخت کاملی از سیستم 

و خطراتی که سیستم را تهدید میکنند

 تجارت الکترونیک( یاE-Commerce ) به تمامی  تراکنشهایی گفته میشود که دربر

یف وسیع این تعر. روی شبکه های ارتباطی می باشند( مالی)گیرنده چندین تبادل ارزشمند 

:شامل

 تراکنشهای شرکت به شرکت، از قبیل تبادالت داده الکترونیکی(EDI)

تراکنشهای مشتری به شرکت، از قبیل فروشگاه های الکترونیک در وب

یکیتراکنشهای مشتری به مشتری، از قبیل انتقال پول بین کیف پولهای الکترون

ونیک تراکنشهای مدیریتی مشتری یا شرکت به مردم، از قبیل پرکردن فرمهای الکتر

اظهار نامه های مالیاتی

سیستم به هر نوع سرویس شبکه ای که شامل تبادالت مالی برای کاالها یا سرویسها باشد، یک

پرداخت الکترونیک اطالق میشود
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سیستم پرداخت الکترونیک

بایدفروشندهومشترییکالکترونیک،پرداختسیستمیکدرشرکتمنظوربه

رویسسدهندهارائهسیستمدرراخودقبلازبایستمیوداشتهدسترسیبه اینترنت

.نمایندثبتپرداخت

عمومی شبکهازهمکهنماید،میراه اندازیپرداختپورتیکسرویسدهندهارائه

دسترسانکیبانتقاالتونقلبهمختصشبکهازهموبودهدسترسیقابل(مثل اینترنت)

.باشدپذیر

تپرداخزیرساختوسنتیپرداختزیرساختبینواسطیکنقشپرداختپورت

براینکیباحسابیکداشتننیازها،پیشازدیگریکی.نمایدمیایفارا الکترونیک

مشترینکبا.باشدمتصلبانکیانتقاالتونقلشبکهبهکهاستفروشندهومشتری

.استکنندهصادربانکبهمعروف

(تباریاعکارتمانند)پرداختابزارکهاستبانکیواقعدرکنندهصادربانکعبارت

کنندهدریافتبانک.کندمیاستفادهآنهاازپرداختبرایمشتریکهنمایدمیمهیارا

از(الکترونیکداده هایصورتبهیاوکاغذیبصورتیا)راپرداختهاتاریخنیز

.دکنمیدریافتفروشندهطرف
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سیستم پرداخت الکترونیک

یا)تاجربهپولمقداری(کنندهپرداختیا)مشتریها،سرویسیاکاالخریدزماندر

خریدیاعتبارکارتبابخواهدمشتریکهکنیمفرض.کندمیپرداخت(شوندهپرداخت

تپرداخپورتازتاجرشده،دادهسفارشهاسرویسوکاالهاتامینازقبل.دهدانجامرا

.کندمیخودپرداختابزاربرایهمچنینوکنندهپرداختبرایمجوزدرخواست

همهراگ.گیردمیتماسمجوزصدوربررسیبرایکنندهصادربانکباپرداختپورت

تریمشیا)شدهدریافتمشتریحسابازموردنظرپولمقدارشود،انجامدرستیبهچیز

گرنشانپردازشاین.میشودمنتقلتاجرحساببهو(میشودبدهکارخودشبانکبه

.استواقعیپرداختتراکنش

مواردجرتابنابرایندهد،میتاجربهراپرداختتراکنشهایموفقیتخبرپرداختپورت

وقتیمخصوصاموارد،برخیدر.میکندتامینرامشتریتوسطشدهدادهسفارش

مجوزصدورازقبلتوانندمیکاالهاواقالمشوند،میدادهسفارشهزینهکمسرویسهای

.شونددادهمشتریتحویلهزینه،تراکنشوپرداخت
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آنالین در برابر آفالین

.باشدآفالینهموآنالینهممیتواندالکترونیکپرداختسیستمیک

داختپرتراکنشانجامزماندرشوندهپرداختوکنندهپرداختآفالین،سیستمیکدر

.نداردوجودهاآنبانکهایمابینالکترونیکیارتباطهیچولیهستند،الیننآیکدیگر،برای

از)کنندهصادربانکازمجوزدرخواستبرایامکانیکنندهدریافتسناریو،در این

پس.مایدنحاصلاطمینانپولدریافتازنمیتواندبنابراینندارد،(پرداختپورتطریق

داراییارمقدازبیشترمجوز،داشتنبدونکنندهپرداخت اینکهازجلوگیریحالتدر این

.بودخواهدنپذیرامکانکند،خرجخود

آنالینهامروزشدهارائهاینترنتیپرداخت سیستمهایاکثرکه،استدلیلبه ایناصوال

.هستند

بخشیتواندمیکهاست،آنالینمجوزصدورسروریکوجودنیازمندآنالینسیستمیک

یازمندنآنالینسیستمیککهاستواضح.باشدکنندهدریافتیاصادرکنندهبانکاز

.بودخواهدآفالینسیستمهایازترولی ایمناستبیشتریارتباطات
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(Credit)در برابر اعتبار( Debit)بدهکاری 

(Macro)در برابر کالن ( Micro)خرد

شدههادهنبنااعتبارییابدهکاریاساسبرتواندمیالکترونیکپرداختسیستمیک

کنندهداختپرحسابدرپولیمبالغ(اعتباریکارتهایمثل)اعتباریسیستمیکدر.باشد

در.دپردازمیپرداختسرویسبهرامقادیرمجموعکنندهپرداختسپس.میشودسپرده

بهکنندهپرداختحساب(Debitکارتهایوچکمثل)بدهکاریسیستمیک

.میشودبدهکارشد،پردازشتراکنشمحض اینکه

سیستمهبداردراپولیزیادمقادیرتبادلقابلیتکهالکترونیکپرداختسیستمیک

مقادیرباپرداختهاییبرایسیستمیکاگردیگر،طرفاز.استمعروفکالنپرداخت

مقادیراندازه.میباشدمعروفخردپرداختسیستمهایبهباشد،(یورو5تامانند)کم

بازینهاآامنیتیسیاستهایرویگیریتصمیموسیستمطراحیمهمی درنقششده،جابجا

مقادیربادیجیتالسکه هایازمحافظتبرایگرانامنیتیپروتکلهایسازیپیاده.میکند

زازیادیبسیازتعدادکهبزرگحمالتازجلوگیریموارددر این.استمعنیبیکم

.بودخواهنداهمیتحائزبسیارربایند،مییاکردهجعلرادیجیتالسکه های
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ابزارهای پرداخت
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ابزارهای پرداخت

.می باشندپرداختبرایهاییوسیلهپرداختابزارهای

دجدیزارهایابومیباشندپرداختسنتیابزارهایچکهاواعتباریکارتهایکاغذی،پول

همانطور.نیکالکتروچکهایو(دیجیتالپول)الکترونیکپول:ازعبارتندالکترونیکیپرداخت

لکهبنیستند،جدیدیالگوهایاصلدراینهاهستند، خاصیمفهومبیانگر خوداسامی اینکه

ایهجنبهازجدیدمواردهرچند، این.میباشندسنتیپرداختابزارهایالکترونیکیصورت

رداخت،پابزارهایهمهدرمشترکطوربهولیدارندتفاوتخودپیشینیانبهنسبتمختلفی

.بودخواهدشوندهپرداختحساببهکنندهپرداختحسابازپولچرخه

مانند–چکپرداختسیستمهایومانند-نقدپرداختسیستمهای:پرداختابزارهای

ولپکاغذی،پول)پولمشخصیمقدارحسابشازکنندهپرداختمانند،-نقدسیستمیکدر

.یکندماستفادهآنازدهدانجامپرداختیمیخواهدکهزمانیدرومیکندبرداشت(الکترونیکی

.ودشانجامخریدیکهوقتیتامیماندباقیکاربرحسابدرپولمانند،-چکسیستمیکدر

ازولپکهاساسبر اینمیکند،ارسالشوندهپرداختبهپرداختسفارشیککننده،پرداخت

رداختپسفارش.شدخواهدواریزشوندهپرداختحساببهوشدهبرداشتکنندهپرداختحساب

چکیکمانند)الکترونیکیسندیکیا(بانکیانتقالبرگهمانند)کاغذیسندیکتواندمی

ارهایابزباکهدارندپرداختیتراکنشهایبرمروریبعدی،بخشسه.باشد(الکترونیکی

.داشتخواهندسروکارمتفاوتیپرداخت
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کارتهای اعتباری

برای.کنندمیاستفادهسنتیپرداختابزارهایازالکترونیکپرداختسیستمهایازبرخی

.اشندمیبدر اینترنتپرداختابزارترینمحبوباعتباری،کارتهایحاظرحالدرمثال

Diner’s)قبلهادههاعتباریکارتهایاولین Club1949سالدر،American
Expressشدندمعرفی(1958سالدر.

اطالعاتحاویمغناطیسی،نوارهایبااعتباریکارتهایزیادی،مدتهایبرای

)بیشتریکارتهای)امروزه،.شدندمیتولیدخواندن،قابلفقطونشدهرمزگذاری
دارندباالییظرفیتهایوبوده(هاتراشه)افزاریسختقطعاتحاوی"هوشمندکارتهای"

.استشدهفراهمنیزآنهادررمزنگاریامکانهمچنینو

قبیلاز،(افزارینرمالکترونیکیپولهایکیف)مجازیاعتباریکارتهایحتیتازگیبه

Trintechشرکتکارتهای Cable & Wirelessاندشدهعرضهبازاربهنیز.

شدهجاماناعتباریکارتپرداخت،ابزارباکهمعمولیپرداختتراکنشیکبعدیشکل

.کشدمیتصویربهرا
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کارتهای اعتباری

.(1)دهدمیفروشندهبهراخود(شمارهانقصا،تاریخکننده،صادر)اعتباریکارتاطالعاتمشتری

.(2)کندمیمجوزدرخواستوجهگیرندهبانکازفروشنده

.(3)ندکمیسالارمجوزدرخواستبرمبنیکننده،صادربانکبهبانکیبینشبکهطریقپیامی ازکنندهدریافتبانک

.(3)گرداندبرمیرامجوزدرخواستپاسخکنندهصادربانک

کاالهامیتوانددهفروشنحال.استشدهتاییدمبلغکهمیسازدمطلعرافروشندهکننده،صادربانکباشد،مثبتپاسخاگر

(4)کندارسالمشتریبرایراشدهدادهسفارشسرویسهایو

(باال5)دهدانتقالکنندهدریافتبانکبهرا(باشدمیتراکنشهاازمجموعه اینشانگرکهمبالغازدسته ای)مبلغ

کننده،صادربانک.(چپسمتبه6)میفرستدکنندهصادربانکبهحسابتسویهدرخواستیککنندهدریافتبانک

کارتدرموجوددریافتیهایمجموعازودادهقرار(راستسمتبه6)بانکیبینتسویهحسابیکدرراپول

.میکنداخذرانظرموردمقدارمشتری،اعتباری

.(7)سازدیممطلعشدهانجامتراکنشهایمجموعازرامشتریکنندهصادربانک(ماههرمثال،)معینفواصلدر
(چکبانکی،انتقال،debitکارتهایمستقیمسفارشقبیلاز)مختلفیهایراهازراپرداختقابلمقادیرمشتری

.بپردازدبانکبهمیتواند

روشندهفحساببهوکردهدریافتبانکیبینتسویهحسابازرانظرموردوجهمقدارگیرنده،بانکحین،همیندر

.(پایین5)مینمایدواریز

اعتباریکارتهایهایشمارهکهبودمواردیازناشیپرداختتراکنشهایهایدادهمحرمانگیازحفاظتضرورت

.بودشدهدزدیده
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کارتهای اعتباری

:  یردگهای کارتهای اعتباری از دو منبع نشات میی متغلبانه از شمارهدر کل، استفاده

.  مع کنندگان و فروشندگان فریبکارساستراق

:های کارتهای اعتباری باید در برابر موارد زیر محافظت شوندارهشم

(SSLبرای مثال، )استراق سمع کنندگان توسط رمزنگاری -

یفروشندگان فریبکار بوسیله اسامی  مستعار برای شماره های کارتهای اعتبار-

اهای سمع کنندگان و فروشندگان فریبکار توسط رمزنگاری و امضهر دو مورد استراق-

دوتایی
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پول الکترونیکی

بهیلکترونیکاسکهیادیجیتالسکه.استسنتیپولالکترونیکیشکلالکترونیکپول

.میشوداطالقالکترونیکپولازواحدیک

.اندنامربوطسنتیپولواحدهایبادیجیتالسکهیکواقعیارزشرو،پیشبحثدر

واهدبخمشترییکاگر.میشوندضربداللهاهمانیاواسطهاتوسطدیجیتالهایسکه

آنینههزومیدهد،سفارشسکهمقداریمیگیرد،تماسواسطیکبابخرد،دیجیتالسکه

.میکندپرداختواقعیپولبارا

قبولارواسطآنبهمربوطدیجیتالسکهکهایفروشندههرازمیتواندمشتریآنازبعد

وسطتتوانندمیفروشنده،هرنزدهامشتریازآمدهبدستهایسکه.نمایدخریدمیکند،

رابربعوضدروگرفتهپسراهاسکهواسطدیگر،عبارتبه.شوندخریدبازواسطها

مینمایدواریزفروشندهحساببه"واقعی"پولهاسکهارزشبا
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پول الکترونیکی

.  یک تراکنش معمولی پول الکترونیک را به تصویر کشیده استبعدیشکل

ندهفروشومشتری.نمایدایفارا واسطنقشمیتواندکنندهصادربانکمثال،در این

پولکنندهتبدیلنقشدرجاریحسابوجود.باشندداشتهجاریحسابیکمیبایست

بهالمللینبیصورتبهالکترونیکپولکهزمانیتاحداقلالکترونیک،پولبهحقیقی

سکه هایمشتریهاوقتی.استضروریوالزمنشده،شناختهرایجپولیکعنوان

شخصآنحال.(0)میشودبدهکارشخصآنجاریحسابمیکنند،خریداریدیجیتال

هایسکهآنجاییکهاز.(1)نمایداستفادهدر اینترنتخریدبرایهاسکهازمیتواند

وشندگانفرمیشوند،استفادهارزشکمکاالهایوهاسرویسخریدبرایاغلبالکترونیک

الارسپرداخت،مجوزنوعهردرخواستبدونیاوازقبلرامشتریانسفارشاتمعموال

با.(2)میکندارسالبازخریددرخواستکنندهدریافتبانکبرایفروشنده.مینمایند

پولرابربدرراهاسکهگیرندهبانکبانکی،بینحسابتسویهمکانیزمیکازاستفاده

سکهتعدادمعادلکهرافروشندهواقعیپولو(3)میدهدکنندهصادربانکبهآنهاحقیقی

.مینمایدواریزفروشندهحساببهاستها
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پول الکترونیکی
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چک الکترونیکی

یک چک . چکهای الکترونیک معادل الکترونیکی چکهای کاغذی سنتی هستند

:های زیر میباشدالکترونیک، یک سند الکترونیکی است که حاوی داده

شماره چک

نام پرداخت کننده

شماره حساب پرداخت کننده و نام بانک

نام پرداخت شونده 

مبلغی که باید پرداخت شود

واحد پول استفاده شده

تاریخ انقضا

امضای دیجیتال پرداخت کننده

تاییدیه الکترونیکی پرداخت شونده  
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چک الکترونیکی

یکندهفروشآننتیجهدرکهمیدهد،سفارشفروشندهبهراهاییسرویسوکاالمشتری

.(1)میفرستدمشتریبهالکترونیکیحسابصورت

رسالاالکترونیکیصورتبهشدهامضاالکترونیکچکیکمشتریپرداخت،برای

برتالدیجیامضایکمیتواند،کهاستکلیعبارتیکالکترونیکامضای).(2)مینماید

.(مومی باشدشعکلیدرمزنگاریاساس

ایامضونویسیپشتمثل)میباشدچکتاییدبهمکلففروشندهکاغذی،چکهایدر

(استالکترونیکامضاازنوعیالکترونیکتاییدیه).(3)(چک

بهآنیزوارومشتریحسابازپولبرداشتبرکنندهدریافتبانکوکنندهصادربانک

ارشسفکاالهایبایدتاجرمشتری،ازچکدریافتازبعد.میکنندنظارتتاجرحساب

.دهدارائهرانظرموردسرویسهایونمودهارسالراشدهداده
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چک الکترونیکی

بانک 

صادر کننده

بانک  

هدریافت کنند

مشتری 

(پرداخت کننده)

تاجر 

(پرداخت شونده)

فاکتور

شبکه بین بانکی

توافق

چک امضا شده

چک تایید شده

پرداخت 

شونده

پرداخت 

کننده
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کیف پول الکترونیکی

مقادیریکهباشندمیافزارینرمیاافزاریسختهایدستگاهالکترونیکپولکیفهای

.استشدهذخیرهآنهادر

هایهرشتبوسیلهیاوآنهادرپولشمارندهافزایشطریقازتوانمیراآنهاداخلمقادیر

ولوژیتکنامروزه.دادافزایشهستند،الکترونیکهایسکهدهندهنشانکهقویبیتی

.دارددهوشمنکارتتکنولوژیدرالکترونیکپولکیفهایتولیدبهتمایلبیشتر

شرطیدسترسی)شددادهتوسعهCAFEپروژهدرکهالکترونیکپرداختسیستمدر

کیف،(استشدهمالیشتیبانیپESPRITبرنامهاروپاییانجمنتوسطکهاروپا،برای

تغذیهمنبعیکباکوچکحملقابلکامپیوتریکتصویردرمیتواندهمالکترونیکپول

رونیکیالکتپول.باشد(آلفاپولکیف)هوشمندکارتتصویربهیا(Tپولکیف)داخلی

پایانهدرآنهاازپرداختبرایونمودهواریزآنالینپولهایکیفبهراحتیبهمیتوانرا

.نموداستفادهفروشهای
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کارتهای هوشمند

یکوشدهجاسازیپردازندهیکشاملکهاستپالستیکیکارتیکهوشمندکارتیک

.استحافظه

یکودجدیافزاریسختقطعاتنیزهوشمندکارتهایالکترونیکی،پولکیفهایهمانند

ت،پرداخشناسیواژهدیدگاهاز.میکنندمعرفیپرداختسیستمبرایارتباطیگره

به.یدجدپرداختابزاریکنههستندتکنولوژییکدهندهارائهدراصلهوشمندکارتهای

منبععنوانبههمواعتباریکارتعنوانبههممیتوانندهوشمندکارتهایدیگر،عبارت

ازترکیبیایالکترونیکیچکهایهایدستگاهعنوانبههمچنینوالکترونیکیپولذخیره

.شونداستفادهآنهاهمه

مجددشارژقابلیتکههوشمند،کارتهای-برپایهالکترونیکیپولهایکیفسالها،طی این

کیفاحبصحساب.میگرفتندقراراستفادهموردکوچک،پرداختهایبرایبیشتردارند،

یکردراکارتمیتواندکارتصاحب.استبدهکارشودانجامخریدیاز اینکهپیشپول

بایددمیکننقبولراپرداختنوعکه اینهاییفروشگاه.نمایدبارگذاریATMدستگاه

مانندهایینمونه.شوندمجهزخوانکارتهایدستگاهبهصندوققسمتدر

Austrian QuickوBelgian Protonدارندوجودزمینهدر این.
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مشکالت امنیتی پرداخت

سنتی و الکترونیک 



www.ahlashkari.com

مشکالت امنیتی پرداخت الکترونیک

:  اندشدهمشکالت امنیتی سیستمهای پرداخت سنتی شناخته 

پول قابل جعل است•

امضاءها قابل جعل هستند•

شوندوصول نشده و برگشت داده میتوانند چکها •

ه شاید هم پرداخت الکترونیک نیز همان مشکالت سیستمهای سنتی را دارند، و البتسیستمهای 

:بیشتر

.کپی برداری میباشنداسناد دیجیتال کامال و به دلخواه قابل •

.هستندکه کلید خصوصی را داشته باشد قابل تولیدهرکسی امضاءهای دیجیتال توسط •

.اشدی یک پرداخت کننده ممکن است مربوط به هر یک از تراکنشهای پرداخت بشناسه•
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(ادامه)مشکالت امنیتی پرداخت الکترونیک 

:الکترونیکپرداختسیستمیکدر

سوءشدهآوریجمعهایدادهازوکردهسمعاستراقراارتباطیخطارتباط،خارجافراد•

(اعتباریکارتهایهایشمارهمثل)میکننداستفاده

طتوسشده،بدلوردهایداراییربودنیاسیستمفعالیتازجلوگیریبرایمهاجمین•

ندفرستمیپرداختمجازسیستمهایکنندگانشرکتبهساختگیپیامهایفعالحمالت

دادهازادهاستفسوءوآوردنبدستبرسعیفریبکارپرداختسیستمهایکنندگانشرکت•

.نیستندآنهادیدنبهمجازکهدارندپرداختیتراکنشهایهای

:الکترونیکپرداختسیستمهایبرایامنیتیاساسینیازمندیهای

پرداختاعتبارتایید•

پرداختیکپارچگی•

پرداختدهیمجوز•

پرداختمحرمانگی•
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نیازمندیهای امنیتی 

هایشناسهبایدکنندهدریافتهموکنندهپرداختمهکهدارداینبرداللت:پرداختاعتبارتایید

یکیباشد،نگمنامیبهنیازاگر.نیستآنهاواقعیشناسهبابرابرلزوماکهکنند،اعالمراخودپرداخت

استفادهنیازمندیاینبهپاسخبرایتواندمی(اولجلسه)امنیتحوزهپایهاعتبارتاییدمکانیزمهایاز

.داشتخواهیمنیازخاصمکانیزبهاینصورتغیردر.شود

املشپرداختتراکنشهایهایدادهمجوزبدوننتواندکسیکهاستایننیازمند:پرداختیکپارچگی

.دهدغییرترادیگراطالعاتشایدیامقدارخرید،محتوایکننده،دریافتشناسهکننده،پرداختشناسه

ارکبهتواندمی(اولجلسه)اطالعاتامنیتحوزهازپایهیکپارچگیمکانیزمیکمنظوراینبرای

.شودگرفته

اوازهاجبدونمشتری،هوشمندکارتیاحسابازنمیتواندپولییچهاینکهیعنی:پرداختدهیمجوز

رداشتبقابلمجازاشخاصتوسطفقطمجازمقادیرکهاستاینآندیگرمعنیهمچنینوشودبرداشته

می(اولجلسه)اطالعاتامنیتحوزهازپایهدسترسیکنترلمکانیزمیکمنظوراینبرای.هستند

.شودگرفتهکاربهتواند

-میپرداختتراکنشهایهایدادهازبخشچندیایکمحرمانگییدهندهپوشش:پرداختمحرمانگی
واندتمی(اولجلسه)اطالعاتامنیتحوزهدرپایهمحرمانگیمکانیزمکیحالتترینسادهدر.باشد

راکنشتیکدرکنندگانشرکتازمختلفبخشهایحفاظتبهنیازکهدرمواردی.شودگرفتهکاربه

.نموداستفادهخاصمکانیزمهایباشد،پرداخت
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:جلسه بعدی

سرویسهای امنیتی پرداخت

:خالصه
چک،الکترونیکیپولاعتباری،کارتهایپرداخت،ابزارالکترونیکی،پرداختسیستمهای

امنیتیکالتمشپرداخت،امنیتیمشکالتهوشمند،کارتهایالکترونیکی،پولکیفالکترونیکی،
پرداخت،امنیتیسرویسهایامنیتی،نیازمندیهایالکترونیک،وسنتیپرداختهای
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هیچ راهی برای به دست آوردن تجربه به جز از 

.طریق تجربه وجود ندارد


