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 چکیده 1

های برخط یا برونخط با مبالغ کم در حال حاضر به صورت نقدی یا با پرداخت های خرد روزانه در سطح کشور، شامل پرداخت

های خرد به ها و کاهش ارزش پولی، کفه ترازو در پرداختپذیرد. با توجه به افزایش هزینهاز کارت بانکی انجام می استفاده

شبکه شاپرک و شتاب بین از طریق باشد. این حجم از تراکنش در حال حاضر می بانکی با کارت نقدیهای سمت تراکنش

ها دارای جذابیت برای بانکهای پذیرنده نیستند، شود. این تراکنشنجام میو صادرکنندگان ا 1پذیرندگان، پردازشگران پرداخت

گونه های کارمزدی جهت انجام ایننمایند و از طرف دیگر پرداخت هزینههای خرد، کیفیت مالی مناسبی را ایجاد نمیزیرا رقم

 مناسب نیست. باشد، برای ایشانبانکهای پذیرنده می عهدهبر که ها با مدل مالی فعلی تراکنش

ها از شبکه اصلی پرداخت های متوسط در این شرایط ایجاد یک شبکه پرداخت خرد)و ریز( به منظور تفکیک این گونه تراکنش

 بایستی در دستور کار قرار گیرد.)شبکه کارتی(، به طور حتم می

های پرداخت خرد راه اندازی شبکه های در این مقاله قصد بر آن است با رویکرد امنیت محور به یکی از مهمترین جنبه

 کاری جامع در این زمینه، این حوزه به چالش کشیده شود. پرداخته شود و با ارائه راه

های پرداخت خرد برونخط و برخط از نظر عملکردی وجود ندارد و تفاوتها در از دیدگاه نویسنده مقاله، تفاوتی در شبکه

با مشکالتی های برخط باشد، اما با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از شبکهکاربری میتعامالت مدیریت ریسک و سطوح 

شبکه استفاده از این مقاله رویکرد  ،باشدهمچون زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در زمانهای پیک استفاده روبرو می

  باشد.می)با قابلیت استفاده به صورت برخط( برونخط های خرد پرداختهای 

 مقدمه 2

های انگیزشی متفاوتی های خرد روزانه شهروندان به صورت الکترونیکی، فارغ از روش و محل انجام آن، دارای پارامترپرداخت

ها در سطح کشور با جذابیت اجرایی باشد که در نتیجه منجر به آن شده است تا اینگونه پرداختهای مختلف میبرای گروه

 همراه باشد. 

پول های محلی و یا کیفهای خرد الکترونیکی در کشور به صورت کارت بلیتهای مختلفی از پرداختمونهدر حال حاضر ن

ی مختلفی طراحی و پیاده ها بر اساس مدلهااین نمونهدهند. های مختلفی را تحت پوشش خود قرار میهای الکترونیکی حوزه

باشند و هرکدام به صورت مجزا با ه صدور و یا پذیرش نمیو به طور عام دارای فضاهای اشتراکی در حوز اندشدهسازی 

                                                 
1 PSP 



                                                                                                        

2 

 

 گردند.شوند و در محل های تعبیه شده پذیرش میفرآیندهای مرتبط به خود صادر می

های فروشگاهی، اگر به چند سال پیش برگردیم، قبل از شروع به کار شاپرک به عنوان رگوالتور شبکه کارت و پایانه

های پذیرش می نمودند وبا توجه به فضای رقابتی بین ه قراردادن ترمینال های فروشگاهی در محلصادرکنندگان راسا اقدام ب

های فروشگاهی در سطح اصناف کشور بودیم. با گذشت چندین سال از راه اندازی شبکه آنها شاهد تعداد زیادی ترمینال

نظام های مدیریتی پذیرندگان در ایام اخیر، همچنان های انجام شده در این حوزه و راه اندازی شاپرک با وجود بهینه سازی

های فروشگاهی در سطح کشور هستیم. تعداد این پایانه ها با توجه به گزارشات شاپرک چیزی در شاهد وجود تعداد زیاد پایانه

 باشد.ترمینال فروشگاهی می( 004440444)نزدیک به چهار میلیون 

صب و راه اندازی گردیده است، که اگر نگاه دقیقی به شبکه های فعلی پرداخت کارتی این تعداد ترمینال فروشگاهی در حالی ن

های تعبیه شده، کانالدر کشور داشته باشیم خواهیم دید که همه آنها از نظر فناوری، مدل ارتباطی، سوییچ های میانی 

های اندکی صرفا در کانالهای ارتباطی بین تو ... یکسان هستند و شاید تفاوارتباطی با صادرکنندگان )شبکه شاپرک و شتاب( 

 ترمینال و پردازشگر تراکنش وجود داشته باشد. 

های پرداخت خرد که هر روزه در حال گسترش هستند، در زمینه پذیرش چه وضعیتی را حال سوال اینجاست که شبکه

 ؟ندیهایی متصور استمورد آنها می بایستی رعایت گردد؟ چه نیازم چه مسائل امنیتی در خواهند داشت؟

های جامعی مطرح گردد و برخی از در این مقاله سعی شده است سواالت متعددی در این حوزه مطرح گردد و برای آنها پاسخ

سواالت نیز به صورت باز جهت ایجاد چالش در مورد آنها صرفا مطرح می گردد که نتیجه گیری در مورد آنها منجر به ایجاد 

 ی و اجرایی در حوزه پرداخت های خرد خواهد گردید.فضای یکپارچه مدیریت

 ادبیات موضوع 3

کیف پول و کارت بلیت در  ز جملههای مختلفی اهای خرد درکشور توسط مدلدر مقدمه مطرح گردید که بخشی از تراکنش

وزه حمل و نقل ها شامل فضاهای پرداخت در حباشد. بیشتر این حوزهکشور به صورت الکترونیکی در حال مدیریت شدن می

 روند. ها به شمار میهستند. پرداخت کرایه اتوبوس و مترو، تاکسی، پارکومتر و پارکینگ و خدمات شهری از انواع این حوزه

شود که دارای مشکالت و معضالت مرتبط با خود است های خرد روزانه توسط مشتریان به صورت نقدی انجام میسایر پرداخت

 این مقاله در مورد آنها صحبتی نخواهد شد. و بدلیل عدم پوشش توسط

، در صورتی که شاهد در مورد فضاهای تحت پوشش به صورت الکترونیکی، همانطور که به عنوان یک دغدغه مطرح گردید

این  های متنوع صادر کنندگی شکل خواهند گرفت.ها باشیم خواهیم دید که تعداد زیادی پذیرنده در کنار مدلرشد این شبکه

های مختلفی به وجود آمده های پرداخت خرد در گروهد به این دلیل است که موارد انگیزشی در زمینه راه اندازی شبکهرش

 است که شاید بتوان در این مقاله به شکل زیر آنهارا طبقه بندی نمود:

 پارامترهای انگیزشی گروه

ایش سرعت در معامالت، امنیت بیشتر عدم حمل پول نقد، عدم در دسترس بودن پول نقد خرد، افز مشتریان

 از کیف پول نقدی و کاهش حجم

عدم در اختیار داشتن وجه نقد کافی جهت خرد کردن پول مشتریان، امنیت بیشتر در معامالت و  پذیرندگان
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ها در محلی امن به جای نگهداشت حجم باالی پول خرد، عدم مراجعه به بانک شدن تراکنشذخیره

قد، امنیت باال در نگهداری پول، عدم از بین رفتن پول الکترونیکی بر اساس موارد جهت واریز وجوه ن

 فیزیکی مانند آتش سوزی یا ...، سرعت عمل باالتر

های پذیرندگی برای رانندگان حمل رفع مشکالت تولید و عرضه بلیت، کاهش تقلب، کاهش ریسک هاشهرداری

طالعات و داده کاوی، مدیریت یکپارچه وجوه، و نقل شهری، افزایش سرعت، افزایش مدیریت ا

 قبل از واریز وجه کنترل دقیق بر عملکرد و اخذ کارمزداستفاده از محل تجمع پول الکترونیکی، 

عدم تولید پول فیزیکی، اشراف اطالعاتی بر فضای پرداخت خرد، کنترل نقدینگی خرد، عدم  بانک مرکزی

فضاهای پذیرش، تولید گزارشات دقیق از مصارف پرداخت  هدررفت منابع مالی، اشراف اطالعاتی بر

 خرد بر اساس اطالعات حاصل از داده کاوی

شرکت های 

 پرداخت

 های تولیدی برای مدیریت فضای پرداخت خرداخذ کارمزدهای عملیاتی از سامانه

های در مدلعدم ایجاد تورم از نقدینگی باال، سرعت در عملیات مالی در کشور، قدرت خرید ) سایرین

های مالیاتی )عدم پرداخت مالیات های عمومی و دولتی، مدیریت شبکهاعتباری(، کاهش هزینه

 نمایند( و ...برای کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده میشهری 

 

های بلیت و ارتهای مختلفی اقدام به تولید کبا توجه به مدل های انگیزشی باال، به طور حتم این موضوع که در کشور گروه

ها جهت مدیریت اما الزم به ذکر است، با توجه به اینکه این گروه رسد.اند عجیب به نظر نمیکیف پول های الکترونیکی نموده

های منحصر به خود هستند لذا، مدیریت این فضا به شکل یکپارچه در حال حاضر فضای مورد نظر، دارای طرحها و برنامه

های پرداخت کارتی)بانکی( با وجود شباهت های فراوان قبل همانطور که در مقدمه عنوان شد، در شبکه امکان پذیر نمی باشد.

های الکترونیکی خرد، این موضوع بیشتر نمایان از حضور شاپرک شاهد چند پذیرندگی در بین اصناف بودیم. حال در پرداخت

های متنوعی رو به رو هستیم که خرد برون خط، با فناوری هایگیرد که در پرداختاز آنجا سرچشمه میمی گردد و مشکل 

 باشد:بخش عمده آنها به شکل زیر می

 موارد استفاده مشخصات نام

 Mifareکارتهای 

 یک تا چهار کیلوبایت حافظه

 شدن Cloneغیر امن و قابل 

 صرفا غیر تماسی

 کارت بلیت

 کارت شناسایی

 کارت ورود و خروج
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 Desfireکارتهای 

 یلوبایت حافظه اطالعاتیچهار ک

 3DESدسترسی از طریق  –امنیت متوسط 

 صرفا غیر تماسی

 کارت بلیت

 کارت عضویت

 کارتهای اطالعاتی 

 کارت ورود و خروج

 Javaکارتهای 

 کیلوبایت حافظه 244تا  11بین 

، AES, 3DESدسترسی از طریق  –امنیت باال 

RSA ،EC و سایر الگوریتمها 

 هاسترسی مستقیم به دادهارائه سرویس به جای د

 قابلیت استفاده به صورت تماسی و غیر تماسی

 Securityقابل تفکیک به صورت امن از طریق 

Domain 

 کارت کیف پول

کارت عضویت به همراه امضای 

 دیجیتال

 کارتهای اطالعاتی، هویتی، امنیتی

 کارت سهمیه بندی دولتی

 کارت خدمات پزشکی و درمانی

 ...و  eIDکارت بیمه، 

NFC + SWP 
 تلفن هوشمندبر روی 

 دقیقا مانند جاوا کارتها اما صرفا غیرتماسی

دقیقا معادل با جاوا کارتها به جز 

 فضاهای تماسی

NFC + HCE 

 بر روی تلفن هوشمند

دقیقا مانند کارتهای جاوا با این تفاوت که کلیه اطالعات 

سازی می گردد و قابل در محیط غیر امن اندروید ذخیره

 (SEدسترسی است )عدم وجود 

که  SWP SIMتمامی فضاهای 

دارای مدلهای مدیریت ریسک خارج از 

 هستند SEنگهداری اطالعات بر روی 

تجهیزات هوشمند 

پوشیدنی مانند 

انگشتر یا دستبند یا 

 تگ هوشمند

 Mifareفضاهای استفاده از  و با مشخصات آنها Mifareعموما 

 

ها، امکان طراحی و معماری یک نظام پرداخت خرد یکپارچه با مدیریت کلید مرکزی و فناوریبا وجود چند دستگی در این 

های نظارت نهاد باالدستی به طور حتم امکان پذیر نخواهد بود. لذا قبل از معرفی یک نظام یکپارچه مدیریت کالن پرداخت

 به این سواالت ارائه نمود: می پردازیم تا بتوان پاسخی هاخرد در بخش بعدی به بررسی این فناوری

  چگونه یکScheme ها داشته باشیم؟داخلی پرداخت خرد جهت پذیرش در تمامی حوزه 

 از چه فناوری می بایستی در زمینه طراحی کیف پول خرد بهره مند شویم؟ 

 چگونه عملیات تسویه مالی بین پذیرندگان و صادر کنندگان شکل خواهد گرفت؟ 
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 های پرداخت خرد جلوگیری کنیم تا پایداری شبکه حفظ گردد؟به شبکه های مخربچگونه از حمله 

 مدل اقتصادی و کارمزدی شبکه چگونه خواهد بود؟ 

بایستی برای تمامی این در این مقاله به تمامی این سواالت پاسخ گفته نشده است. اما یافتن یک راه حل جامع کشوری می

 هایی در حوزه خاص فناوری به میان آمده است.در این مقاله چالش سواالت پاسخهایی داشته باشد و به همین جهت

 های پرداخت خردامنیت فناوری 4

د و مقایسه شده ان و برخط های خرد برونخطهای هوشمند جهت مدیریت پرداختبه اختصار فناوریاز مقاله، در این بخش 

 آن معرفی گردیده است. و فنی اجرایی  نیتی،امفناوری مناسب جهت ایجاد یک نظام یکپارچه پرداخت خرد با دالیل 

 فناوری مایفر 4-1

میالدی با اولین نمونه مایفر کالسیک معرفی گردید. فضای یک کیلوبایتی اطالعات در آن زمان به دلیل عدم  04مایفر در دهه 

تماسی و بر اساس استاندارد  آمد. ارتباط با مایفر صرفا از طریق ارتباط غیرپیشرفت مدارهای سیلیکونی قابل قبول به شمار می

ISO14443 بایتی قرار دارد.  11بالک  0شود که در هر سکتور سکتور تقسیم بندی می 11پذیرد. فضای حافظه به انجام می

به جز بالک صفر)اولین بالک از اولین سکتور( و چهارمین بالک از هر سکتور باقی فضاها قابل دسترسی هستند. دسترسی به 

 پذیرد.بیتی صورت می 31و با کلیدهای  Challenge Based Authenticationا مکانیزم فضاهای فوق ب

( در نظر گرفت. در مورد نوع مقدار، Valueتوان یک بخش خاص را صرفا خواندنی، خواندنی نوشتنی و یا مقدار)در مایفر می

 شود. ه میاستفاد Decrementو  Incrementبه جای استفاده از عملیات نوشتن از عملیات 

توانند دارای نوع و کلید باشند و بر اساس طراحی مورد نیاز برای هر بخش اطالعاتی کلیدی متفاوت در سکتورهای مایفر می

 نظر گرفت. 

 

 بعد از نمونه اولیه، مایفر در انواع مختلفی تولید گردید که برخی از آنها عبارتند از:

 مشخصات نوع

 بایتی 10سکتور  11بایت حافظه تقسیم شده به دارای یک کیلو Classicمایفر 

 14443دارای تراشه ارزان تر. پروتکل شخصی تطبیق سازی شده با  Ultralightمایفر 
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 در این نوع استفاده شده است 3DESبرای اولین بار در مایفر از رمزنگاری  Ultralight Cمایفر 

. دارای امنیت باالتر و پشتیبانی کامل AES128با رمزنگاری  Classicجایگزین مایفر  Plusمایفر 

 +EAL 4و اخذ تاییدیه  Random UID. دارای Mifare Classicاز 

 

از نظر امنیتی کلیدهای مایفر به دلیل استفاده از مکانیزم ضعیف امنیتی شکسته شده اند. دسترسی به اطالعات کارت مایفر 

رتخوان غیر تماسی و استفاده از فرآیند نفوذ مربوطه به سادگی صورت )هم نوشتن و هم خواندن( با در اختیار داشتن یک کا

 پذیرد.می

ها به همراه پذیرش ریسک صورت هایی ارائه شده است، اما این راه کارراه کار Classicبه منظور امن کردن کارتهای مایفر 

 ای در نظر گرفته شود.ویژه پذیرند می بایستی در فرآیند صدور و همینطور فرآیند پذیرش تمهیدات بسیارمی

البته به دلیل سادگی کارتهای مایفر و فرآیندهای امنیتی و کنترلی در آنها، شرکتهای مختلفی اقدام به تولید کارتهای 

Mifare Compatible  وجود کارتهای نمایدو عمل می  شودشناخته میکرده اند که دقیقا همانند یک کارت مایفر .

Emulated ا به وجود آورده است که سریال رسمی چیپ که در این ایراد رISO14443  در خروجیATS پاسخ(Select  

 از کارت( تعبیه شده است در این کارتها امکان تکراری شدن دارند.

نموده اند که کاربر کارت می تواند در زمان  Magic Mifareدر کنار این ایراد، شرکتهایی اقدام به تولید کارتهایی با عنوان 

لخواه، کلیه پارامترهای کارت از جمله سریال و سایر اطالعات کلیدی کارت را تغییر دهد. بدون نیاز به احراز هویت با د

دستورات خاص دسترسی به کلیه سکتورها و بالک ها داشته باشد و بتواند آنها را در هر زمان تغییر دهد. این کارتها در صورتی 

 Mifareر گیرند به طور قطع ایرادات جدی امنیتی به کل شبکه استفاده کننده از کارت که در زمان صدور مورد استفاده قرا

 نمایند.وارد می

یک کارت پرداخت الکترونیکی عدم وجود فضای کافی در آن جهت مشکل بعدی در زمینه استفاده از فناوری مایفر به عنوان 

ته بر روی آن است. تعداد زیادی تراکنش را بر روی کارت ذخیره سازی اطالعات هویتی و یا گزارش تراکنش های صورت گرف

زمان تراکنش مدت پیاده سازی آن در  ،ها با تعداد محدود بر روی آنهانمود و در صورت ذخیره سازی تراکنشنمی توان ذخیره

 گذارد.و همچنین فرآیندهای ترمینال پذیرش تاثیر زیادی می

باشد امکان در نظر گرفتن رمز بر روی کارت وجود ندارد. فرض کنید در هوشمند می به دلیل اینکه کارت مایفر از نوع حافظه

بخشی از کارت رمز کاربر )رمز برونخط( نوشته شود و ترمینال در زمان شروع به فعالیت این مقدار را خوانده، از کاربر دریافت 

باشد ر این حالت ترمینال غیرمجاز که مورد نظر ما میسایر فرآیندها را به انجام برساند. دیکسان بودن کند و بعد از تایید 

 بدون توجه به این مقدار سایر فرآیندها را صورت میدهد و رمزدار بودن کارت هیچ تاثیری در فرآیند تقلب ندارد.

یا  Digital Signatureمشکل بعدی استفاده از کارتهای مایفر در فضاهای پرداخت الکترونیکی عدم وجود نظام 

MAC(Message Authentication Codeمی ) .باشد 
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فرض کنید تراکنشی مالی بر روی یک ترمینال پذیرش با استفاده از یک کارت مایفر انجام شود. اطالعات اخذ شده از کارت به 

 سازی می گردند و در زمان تسویه به مرکز پذیرش ارسال می شوند. ههمراه سریال آن در ترمینال ذخیر

نماید، در این یک ترمینال متقلب کلیه اطالعات فوق را با شماره ترمینال خود به مرکز اطالعات ارسال می در همین حال

حالت مرکز کنترل پردازش با دو تراکنش تکراری روبروست و امکان تشخیص صحت تراکنش وجود ندارد. به دلیل اینکه کارت 

جهت تایید در پردازشگر  MACتراکنش، اقدام به تولید یک مقدار  در زمان انجام تراکنش نقشی ندارد و نمی تواند به ازای

 مرکزی نماید.

 فناوری دسفایر 4-2

-شناخته می Mifareدارد و در اصل ادامه فرآیند تکامل  Mifare( بیشترین تطبیق را با فناوری Desfireفناوری دسفایر )

 نامند.می Mifare Desfireرا  Desfireشود. به این دلیل فناوری 

ای در زمان طراحی دسفایر به منظور رفع ایرادات امنیتی و اجرایی مایفر در نظر گرفته شد. برای مثال حجم های عمدهاوتتف

بیتی به الگوریتم قابل 36باشند. امنیت اطالعات از الگوریتم ضعیف سازی میاطالعات بیشتری در کارتهای دسفایر قابل ذخیره

 تغییر یافت. 3DESقبول 

جهت تطبیق  ISO14443توان پیاده سازی بخش چهارم استاندارد تغییر و پیشرفت در زمینه طراحی دسفایر را میبزرگترین 

 بیشتر با استاندارد نامید.

Secure Memory Cards  ( Mifare , Desfire , Legic)

Card Reader

Operating SystemAuthentication

Authorization

Card Data

 

 اندده سازی کردهبرای توضیح بیشتر باید عنوان کرد که کارتهای مایفر )در تمامی انواع( صرفا بخش اول تا سوم استاندارد را پیا

جای استفاده از دارند و به  Data Framingکه تنها اشاره به مشخصات فیزیکی، مشخصات ارتباطی رادیویی و مشخصات 

 پروتکل ارتباطی مورد نظر خود را بر روی آنها پیاده سازی نموده است. NXP، شرکت مالیه چهار

گردند. معادل این و ... مطرح می Application ،File ،Recordدر بخش شماره چهار استاندارد، مفهوم هایی با عنوان 

یا  Javaیا  Nativeباشد. کارتهای هوشمند تماسی )کارتهای می ISO7816 در کارتهای تماسی استاندارد استاندارد
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Multos  و ...( همگی استانداردISO7816 ی دارای اند و دقیقا شبیه به فضای غیرتماسرا مورد پیاده سازی واقع کرده

 اشتراکاتی تا الیه سوم و تفاوتهایی در الیه چهارم هستند.

در کنار تغییرات امنیتی و ارتباطی که بر روی دسفایر صورت پذیرفت، بخشهای دیگری که در زمان تولید مایفر به آنها توجه 

های دسفایر را می توان به خههای متعددی در دسفایر شاهد آنها هستیم. نسنشده بود، مورد بهبود قرار گرفت و در نسخه

 صورت زیر طبقه بندی کرد:

 مشخصات نوع

کیلوبایت. صرفا غیر تماسی و تولید شرکت  0اطالعاتی  . حجم3DESپشتیبانی از  دسفایر
NXP 

. +EAL4  کیلوبایتی. اخذ گواهینامه 1و  0، 2. عرضه در نسخه های AESپشتیبانی از  EV1دسفایر 

. در زمان ارسال اطالعات به کارت Integrityنترل کجهت  CMACپشتیبانی از 

 TRNG. تولید مقدار تصادفی با استفاده از Random IDپشتیبانی از 

-Nonپشتیبانی از اولیه.  Desfireو  EV1و کامال همخوان با  EV1کلیه قابلیتهای  EV2دسفایر 

Shared Secret Key ین بخش جهت ایجاد قابلیت به اشتراک گذاری کارت بین چند

تراکنش  MACجهت تولید  RMACمختلف و غیر متمرکز صدور، پشتیبانی از 

 Relayافزاری جهت جلوگیری از خروجی، دارای مدارات سخت افزاری و منطق نرم

Attack 

رائه همانطور که در مورد مایفر عنوان شد، مشکالت عدم وجود یک رابط رمزنگاری پیشرفته ایرادات و مشکالت زیادی را برای ا

نمود. در دسفایر بسیاری از این موارد برطرف شده است. بزرگترین گریبان گیر در مورد طراحی یک دهنده راه حل ایجاد می

( 3DESو  AESهای دسفایر، به دلیل عدم توانایی شکستن کلیدهای امنیتی آن)راه حل کیف پول الکترونیکی بر روی کارت

به منظور انجام برخی از عملیات تراکنش با کارت اصلی و سایر بخش های  Relay Attackدر زمان منطقی، استفاده از 

 باشد.تراکنش با کارت جعلی می

یلصا تراک

یبلقت تراک

 تکرش ناوختراک هاگتسد
تخادرپ

هدننک بلقت لو ام
Relay Attack

A

B

C

 

 

شود. از دید ترمینال پرداخت، نیاز دستگاه کارتخوان شرکت پرداخت با ما ول تقلب کننده برقرار می ردکلیه ارتباطات مو

دستگاه کارتخوان شرکت پرداخت در مرحله اول نیاز به احراز هویت بر روی  باشد.ا یک کارت دسفایر میما ول مربوطه دقیق

به  کارت دارد، در ضمن این امکان وجود دارد که اطالعاتی را نیز از کارت مذکور بخواند و سپس اقدام به انجام تراکنش نماید.

گردد. در این مرحله ارسال می Bکننده به کارت اصلی و ازطریق کانال  همین دلیل کلیه مراحل اولیه تراکنش از ما ول تقلب

-شود. در این مرحله تراکنش میباشد. عملیات خرید در ترمینال انجام میترمینال در حال ارتباط مستقیم با کارت اصلی می

  نماید.اطالعات و چاپ رسید میبایستی بر روی کارت ذخیره شود و در صورت ذخیره شدن ترمینال اقدام به نمایش تاییدیه 
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نماید و تاییدیه در آخرین مرحله نوشتن اطالعات بر روی کارت، اطالعات را به کارت تقلبی ارسال میما ول تقلب کننده 

کند. در این شرایط بدون اینکه وجهی از نماید و به کارتخوان شرکت پرداخت ارسال مینوشتن را از کارت مذکور دریافت می

 رسد.صلی کسر گردد، تراکنش با موفقیت روبرو شده است و تراکنش به پایان میکارت ا

باشد و در حمله اصلی ما ول تقلب کننده می بایستی دارای باطری و البته الزم به ذکر است که شماتیک فوق نمادین می 

 رود و یک کارت فیزیکی نیست.مار میافزار ما ول تقلب کننده به شپروسسور باشد و کارت تقلبی نیز در اصلی بخشی از نرم

این مسئله برطرف شده  Relay Detectionو   RMACبه دلیل حضور  EV2همانطور که توضیح داده شد در دسفایر 

 قادر به انجام شدن هستند. Desfire EV1و  Desfireاست و حمله فوق صرفا بر روی کارتهای ساده 

می توان  Desfireداشتن با بالک و سکتور با فایلها در ارتباط هستیم. پس روی در بخش چهارم استاندارد به جای سر و کار 

ذخیره سازی نمود و در زمان  Cyclic Log Fileهای مالی را بر روی یک با لحاظ کردن محدودیت فضای حافظه تراکنش

بایستی توسط ترمینال می Mifareهای الزم به آنها دسترسی پیدا کرد. البته الزم به ذکر است که این فرآیند نیز همانند کارت

 صورت پذیرد و در صورت عدم انجام شدن توسط ترمینال، الگ تراکنش وجود نخواهد داشت.

استفاده نماییم. در این  EV2در  RMACیک ایراد عملیاتی وجود دارد. فرض کنید بخواهیم از قابلیت  EV2در کارتهای 

در اختیار ترمینال گذاشته شود و صرفا در صورتی که  RMACارت جهت تولید شرایط می بایستی کلید قرارگرفته بر روی ک

 با کلید فوق صحیح بود اقدام به تایید تراکنش نماید. MACمقدار 

 در این شرایط دو مشکل بسیار اساسی روبرو هستیم:

  توزیع کلیدRMAC ها امکان افشا شدن آن را افزایش می دهدبه ترمینال 

 در صورت داشتن کلید RMAC های بر روی ترمینالها، آنها می توانند تراکنشFake  با کارتهایی که اصلی بر روی

 (.Mifareترمینال مذکور تراکنش نداشته اند تولید نمایند )دقیقا مانند کارتهای 

نموده است و جهت تایید  CMACو  RMACبا کلید  SAMاقدام به تولید ما ول های  NXPبرای رفع مشکل فوق 

MAC اکنش به جای ارسال کلید به ترمینال، اقدام به دریافت تراکنش و ترMAC نماید و صرفا تولید شده توسط کارت می

و ترمینال نیز می بایستی  SAMاعالم می کند که تایید است یا خیر. البته باید این مسئله را مد نظر قرارداد که ارتباط بین 

 تواند در این بخش نیز صورت پذیرد.می به صورت کامل امن باشد در غیر اینصورت حمله

 فناوری جاوا دو رابطه 4-3

از زمان تولید کارتهای هوشمند سالهای زیادی میگذرد. همچنین از اولین کارت تولید شده به صورت غیر تماسی نیز زمان 

این دو ارائه نشده  هیچوقت تلفیقی از (Dual Interface Java)اما تا قبل از کارتهای جاوا دو رابطه  کمی نگذشته است.

 بود.

( و هم دارای آنتن غیر تماسی ISO7816در گذشته کارتهایی تولید شده بودند که هم دارای چیپ هوشمند بودند )

(ISO14443 البته آنتن کارت به یک چیپ دیگر در بدنه کارت متصل بود که یا از فناوری .)Mifare نمود یا استفاده می

Desfire و یا نمونه هایی از Legic . این کارتها معروف بهCombi Cards .بودند 
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به جای قرار دادن چیپ مجزا برای بخش غیر تماسی، آنتن مستقیما به چیپ  Dual Interfaceاز زمان معرفی فناوری 

تماسی هوشمند متصل شده است و کاربر چه زمانی که از چیپ و به صورت تماسی استفاده می نماید و چه به صورت غیر 

 ی در اصل با یک پردازشگر، یک سیستم عامل، یک کد داخلی و یک حافظه در ارتباط است.تماس

 

)در حال SUNسیستم عامل مبتنی بر جاوا نصب شده است. این سیستم عامل به صورت پایه توسط شرکت  برروی این کارتها

رتبط با خودشان را دارند و صرفا های تولید کننده کارت سیستم عامل مالبته شرکت یابد.( توسعه میOracleحاضر 

 Licenseبه ازای هر کارت مبلغی را به عنوان حق موضوع دهند و جهت این را مورد استفاده قرار می Oracleاستانداردهای 

 پرداخت می کنند. Oracleبه شرکت 

ها از دارد. این برنامه راصادرکننده های های عامل وظیفه اجرای برنامهبر روی این سیستم Java Card Runtimeقسمت 

گردند و بعد از نصب ارتباطات بیرونی بر روی کارت بارگذاری می ISO14443-4یا  ISO7816-4طریق دستورات استاندارد 

 افزار مربوطه در حال انجام است.با کارت در اصل با نرم

 

را بدانیم می توان  (Mifareو  Desfire)جاوا با کارتهای هوشمند حافظهاگر بخواهیم در همین بخش تفاوت کلیدی کارتهای 

های اصلی کارت های کارت وجود ندارد و در مقابل دادهبه این اصل اشاره نمود که در کارتهای جاوا دسترسی مستقیم به داده

قابلیت تعبیه شده است که به  یک سرویس دهنده، طراحی شده توسط صادر کننده به کلیه درخواست ها پاسخ می دهد و این

 دلخواه شرایط امنیتی پیچیده یا ساده ای تعبیه گردد:
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Java Cards

Card Reader

Operating SystemAuthentication

Authorization

Applet Data

Applet(Application)

 

شود. این نرم افزار توسط صادر کننده کارت بر منتقل می Appletافزار در فناوری جاوا، ارتباطات بعد از سیستم عامل به نرم

و ... به همراه کلیه  DES ،3DES ،AES ،RSA ،EC ،DSAای رمزنگاری مانند روی آن بارگذاری شده است. قابلیت ه

های توان کلیه قابلیتهستند بر اساس نیاز می Appletدر اختیار  SHAو MD4 ،MD5مانند  HASHهای الگوریتم

 CMAC ،RMAC ،External Authentication ،Internal Authenticationامنیتی دسترسی به اطالعات را مانند 

 پیاده سازی نمود.  Asymmetricو  Symmetricرا با کلید  Mutual Authenticationو 

های امنیتی اعالم شده در مورد کارتهای باشد، بسیاری از مشکلبا توجه به اینکه در کارتهای جاوا، تصمیم گیری با برنامه می

که در بخشهای قبلی به آن اشاره شد، در  PINل در مورد شوند. برای مثاحافظه در این نوع کارتها به راحتی پاسخ داده می

 Appletدریافت شده از کاربر به کارت ارسال می گردد و  PINتوسط ترمینال، مقدار  PINکارتهای جاوا به جای خواندن 

ر فرآیندها را ذخیره شده اصلی در داخل خود مورد آزمون قرار میدهد و در صورت یکسان بودن، اجازه سای PINمقدار آن را با 

دهد. در ضمن فرض کنید که قرار باشد برای مبلغ خاصی تراکنش رمز دریافت شود و برای مبالغ کمتر از آن به ترمینال می

تراکنش بدون رمز انجام شود. در صورتی که ترمینال تصمیم گیر باشد، می تواند به راحتی از این قانون عدول نماید، اما در 

پذیرد لذا کلیه موارد کنترلی ریسک تعیین شده توسط به اینکه تصمیم گیری در داخل کارت صورت می کارتهای جاوا با توجه

 گردند.صادر کننده و مالک کارت به راحتی بدون دخالت ترمینال مدیریت می

ردند. البته با توجه گمگابایت عرضه می 1کیلوبایت تا  11در مورد فضای کارت، باید اعالم نمود که کارتهای جاوا با حافظه بین 

 کیلوبایت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی بهترین هستند. 121تا  14به حجم تولید خرید کارتهایی با حجم 

-بایستی به انجام میهای قبلی مسائلی بود که در زمان انجام تراکنش ترمینال مییکی دیگر از مسائل مطرح شده در قسمت

فرض کنید در یک کارت دسفایر قرار بر آن باشد که تراکنش بعد از کسر در الگ فایل ذخیره گردد. در این صورت  رساند.

بایستی طی دو مرحله اقدام به انجام تراکنش و سپس ثبت آن در فایل نماید. در صورتی که دقیقا بعد از انجام ترمینال می

ت و از وجه داخل کارت کسر شده است اما الگ تراکنش بر روی کارت تراکنش کارت برداشته شود، تراکنش انجام شده اس

در داخل آنها  (Transaction Management)یکی از مهمترین خدمات جاوا کارتها وجود مدیریت تراکنش  وجود ندارد.

نخواهد بود و در  شود. اوال ترمینال در فرآیندهای عملیاتی تصمیم گیردر این فرآیند، دو مزیت مهم دریافت میباشد. می

 خواهند شد.  انجامصورتی که تراکنش انجام شود حتما فرآیندهای مرتبط با آن 

گیرد و یا اینکه هیچ مورد دوم اینکه در صورتی که تراکنش به کارت ارسال شود، یا به صورت کامل کلیه فرآیند شکل می

در بخش امنیتی و کیف پول مبتنی بر کارتهای هوشمند  این نکته در زمان طراحی یک نظام شود.بخشی از فرآیند انجام نمی

 بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود.عملیات 
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 باشد.می Asymmetricقابلیت بسیار مهم دیگر کارتهای جاوا قابلیت تولید، ذخیره سازی و استفاده از کلیدهای غیر متقارن 

پذیرد. تولید کلیدهای خصوصی می تواند صورت می Symmetricدر کارتهای قبلی معرفی شده، کلیه عملیات با کلیدهای 

باشد و به هیچ داخل کارت صورت بپذیرد و در این صورت مالک کارت همیشه و همه جا تنها دارنده کلید خصوصی خود می

( همیشه SAM)حتی بر روی ما ول  Symmetricتوزیع کلیدهای  شکلی این کلید از داخل کارت خارج شدنی نخواهد بود.

 هایی همراه است. استفاده از رمزنگاری های غیر متقارن این مشکل را برای همیشه برطرف کرده است.با نگرانی

)یا جاوا کارت صرفا صرفا بر روی این رسانه EMVهای جهانی، با توجه به اینکه الزم به ذکر است در صورت اتصال به شبکه

 نیز مفید واقع خواهد شد.قابل عرضه است، سرمایه گذاری در این بخش  تماسی(

 هوشمند یا تلفن فناوری سیم کارت 4-4

همانطور که میدانید، سیم کارتها نیز کارتهای هوشمند در قطع کوچک هستند. بر روی این کارتها امکان قراردهی آنتن وجود 

  های تجاری شکل گرفته هیچگاه به موفقیت نرسیده اند.ندارد و نمونه

بر روی  NFCما ول  وجودهای هوشمند بسیار بسیار چشمگیر شده است و به دلیل تلفن در سالهای گذشته استفاده از

 اند.های پرداختی با استفاده از تلفن هوشمند نمودههای پرداخت نیز اقدام به راه اندازی شبکههای تلفن همراه شرکتدستگاه

نمایند و نیازمند یک فضای امن ط را ایجاد میهای هوشمند صرفا ارتبااستفاده شده در تلفن NFCتجهیزات سخت افزاری 

اطالعاتی جهت ذخیره سازی کلیدها و اطالعات مالی هستیم. در این میان، سازندگان تلفن هوشمند با همکاری تولید 

یا چیپ کارت هوشمند به صورت مدار مجتمع در  Secure Elementکنندگان ما ولهای کارت هوشمند اقدام به قراردهی 

 یدی خود کرده اند.تلفن تول

پین کارت هوشمند به  1که قدیم از  1های کارت هوشمند )پین شماره استفاده از یکی از پایه 2ETSIزیر نظر  2441در سال 

های که در بیشتر تلفن برداری قرار گرفتمورد بهرهتلفن همراه  NFCصورت بالاستفاده قرار داشت(، جهت اتصال به آنتن 

 Dualو سیم کارت تبدیل به یک کارت  دستگاهاین قابلیت تعبیه شده است و عمال آنتن  NFC مجهز به هوشمند

Interface  شده اند و به این قابلیتSWP  یاSingle Wire Protocol گویند.می 
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ارت باشد با این تفاوت که در زمان استفاده از سیم کهای جاوا دو رابطه میکلیه موضوعات این بخش، دقیقا مانند کارت

بین سیم کارت و تلفن همراه می توان از  Contactبعد از عملیات خرید با توجه به اتصال  Secure Elementهوشمند و یا 

اطالعات تراکنش را از روی سیم کارت خواند و برای  ، توسط یک نرم افزار داخل تلفن همراههای سیستم عاملطریق رابط

در زمان استفاده از کارت کلیه این اطالعات صرفا از روی قبض کاغذی و یا نهایتا  مالک تلفن همراه نمایش داد، در حالی که

 بایستی مشاهده گردد.صفحه نمایش ترمینال می

 فناوری شبیه سازی کارت تلفن هوشمند 4-5

 Host Cardیا  HCEمی باشند، یک قابلیت خاص با نام  NFCهای اندرویدی تولید شده که دارای در دستگاه

Emulation .دهد که دستورات ارسال نویسان تلفن هوشمند این قدرت را می این قابلیت به برنامه در نظر گرفته شده است

در صورت استفاده از این فناوری،  تلفن هوشمند را دریافت نموده و به آنها پاسخ دهند. NFCها به شده از طریق کارتخوان

 کند.بیند و با آن ارتباط برقرار میارت هوشمند یک کارت هوشمند میترمینال دستگاه تلفن هوشمند را همانند مدل سیم ک

کننده کارت، در  Emulateمشکلی که در این معماری وجود دارد این است که، کلیه اطالعات مورد استفاده توسط نرم افزار 

د. پس امکان تولید کیف پول شده اند و به راحتی قابل دسترسی و تغییر هستن های غیر امن تلفن همراه ذخیره سازیقسمت

های امن کردن این فناوری، استفاده از سیم کارت عادی و ارتباط مشترک با یکی از راه با این مکانیزم به راحتی وجود ندارد.

( و نرم افزار صرفا رابطی بین SWPباشد. می توان کلیدها و اطالعات را بر روی سیم کارت ذخیره سازی نمود )غیر اپراتور می

 یم کارت و ترمینال هوشمند باشد.س

همچنین می توان از مدلهای ارتباطی برخط استفاده نمود، یعنی تلفن هوشمند جهت پاسخ به دستورات دریافتی از ترمینال، 

برخط به مشتریان ارائه نماید که به طور قطع نیازمند  NFCآنها را به مرکز پردازش ارسال نماید و در اصل یک کیف پول 

 دائمی در زمان پرداخت خواهیم بود.ارتباط 

 تلفن هوشمند و شبکه برخط 4-6

مند گردید به این شکل که افزاری داخل تلفن هوشمند بهرهاستفاده کنیم، می توان از نرم NFCاگر نخواهیم از فناوری 

بر روی دستگاه موبایل  اطالعات خرید در این نرم افزار وارد شده و با استفاده از سیم کارت و یا کلیدهای خصوصی مشتری که

مانند دوربین/بارکد یا بلوتوث یا وای فای به  NFCهای غیر اند تراکنش امضا گردد و مجددا از مکانیزمذخیره سازی گردیده

 ترمینال منتقل گردد.

بل تغییر هستند(، در این شرایط، با توجه به اینکه به اطالعات مالی نرم افزار اطمینان خاطر وجود ندارد )با توجه به اینکه قا

توسط ترمینال به مرکز ارسال گردد و احراز اصالت در مرکز پردازش تراکنش صورت تراکنش می بایستی به صورت برخط 

پذیرد. در این شرایط تراکنش تایید شده و تاییدیه به ترمینال ارسال می گردد که در این شرایط نیز با وجود عدم نیاز به 

 رتباط برخط بر روی ترمینال خواهیم داشت.تلفن همراه، نیاز به اارتباط برخط توسط دارنده 

هایی نیز وجود دارد که به جای ارائه اطالعات عملیات مالی به دستگاه پذیرنده، اطالعات مستقیما به مرکز پردازش البته مدل

در این حالت هم پذیرنده و هم گردد. بر روی دستگاه پذیرنده دریافت می Pullیا  Pushگردند و پاسخ به صورت ارسال می

 مالک دستگاه تلفن همراه نیازمند ارتباط برخط با شبکه پرداخت هستند.

 ها و جمع بندیمقایسه فناوری 4-7
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در این بخش به صورت خالصه کلیه موضوعات و فناوری های مطرح شده در بخشهای قبلی با هم مقایسه می گردند و طی 

 یک جدول قابل مشاهده خواهند بود:

 Mifare Desfire Java Dual SWP SIM HCE وضوعم

NFC 
NO NFC 

 غیرتماسی غیرتماسی نوع ارتباط با کارتخوان
 تماسی

 غیر تماسی
 غیرتماسی غیر تماسی

 دوربین

BT/WF 

 .Prop های رمزنگاریمکانیزم
3DES 

AES 
All All All All 

 NO NO Yes Yes Yes Yes مدیریت ریسک دارنده

 No Yes Yes Yes Yes Yes ر خطاستفاده به صورت ب

 Yes Yes Yes Yes No No استفاده به صورت برونخط

 نامحدود نامحدود 1K 4K-8K 18K-1M 128K-1M فضای اطالعاتی

 No No Yes Yes On Phone On Phone رمز کاربر امن

 No No Yes Yes N/A N/A امضای دیجیتال

PKI Based No No Yes Yes Yes No 

CC EAL Certification No Some Yes Yes No No 

EMV Compatible No No Yes Yes No No 

Transaction Support No No Yes Yes Yes Yes 

CMAC & Integrity No Some Yes Yes Yes Yes 

RMAC & Validity No Some Yes Yes Yes Yes 

Price 20c 80c-2$ 60c-2$ 1$-3$ Phone Phone 

های اعالم شده و مدلهای عملکردی هرکدام در بخش بعدی، کلیات یک مدل نظام پرداخت خرد به همراه با توجه به فناوری

 .شوندهای آن و مسائل و مشکالت امنیتی پیرامون آن به بحث گذاشته مینقش

 پرداخت خرد جامع ارائه مدل نظام  5

طور حتم استفاده از کارتهای هوشمند جاوا با توجه های معرفی شده در بخش قبلی مورد بررسی قرارگرفتند. به تمامی فناوری

توان دالیل اجرایی و فنی باشد و میهای پرداخت خرد، یک امر غیر قابل انکار میبه مزایای معرفی شده در مورد آنها در شبکه

 زیر را برای آن بیان نمود:

  درصد آنها باقی صرفا دارای  14ه جز میلیون ترمینال بانکی در کشور فعال هستند که ب 0در حال حاضر نزدیک به

( هستند. لذا در زمان طراحی کارت باید از Smart Card Readerرابطهای نوار مغناطیسی و کارتخوان تماسی )

 های فوق نیاز به سرمایه گذاری مجدد نداشته باشند.معماری استفاده نمود که ترمینال



                                                                                                        

15 

 

 شتریان، اطالعات هویتی ایشان از نقش بسیار باالیی در در اصول پرداخت و بانکداری به جز اطالعات مالی م

سازی این اطالعات را نداشته هایی که قابلیت ذخیرهمعامالت، اعتبارسنجی و ... برخوردار است. استفاده از رسانه

 باشند جایگاهی در این میان ندارند.

 گردد اما در یا نشر نامناسب اطالعات میهای اطالعاتی صرفا منجر به عدم سرویس دهی و ایرادات امنیتی در سیستم

 های مالی یک ایراد امنیتی میتواند منجر به ضررهای غیر قابل جبرانی برای همگان باشد.سیستم

 های هوشمند مانند تولید استفاده از سایر قابلیتهای رسانهOTP امضای دیجیتال، استفاده به عنوان کارت هویتی و ،

eID های پرداخت نیازمند آن هستند می تواند در دستور کار قرارگیرد. این در ا و شبکهو سایر خدماتی که بانکه

 حالی است که ارائه یک رسانه از نوع حافظه هوشمند فارغ از مسائل مهم قبلی صرفا به مسئله پرداخت توجه دارد.

  درصورت نیاز به استفاده ازEMV ایی نخواهد بود و کیف پول به جای نوارمغناطیسی، نیاز به استفاده از کارت مجز

 بر روی یک رسانه وجود داشته باشد. EMVمی تواند در کنار 

گردد. در این بخش، یک نظام یکپارچه پرداخت خرد، جهت جلوگیری از ایجاد راه حل های مختلف غیر همگن ارائه می

ان، صادرکنندگان و حتی بانک های بازار پرداخت خرد، مشتریان و پذیرندگدر این طراحی سعی شده است، کلیه نیاز

مرکزی نیز به درستی پوشش داده شود تا هم از نظر اطالعاتی و هم از نظر تجهیزات و سخت افزار دچار چندگانگی 

 .نباشیم و بتوان خدمتی متمرکز، یکپارچه، امن و بهینه را به تمامی مشتریان ارائه نمود

 شمای کلی نظام پرداخت 5-1

منظور مدیریت شبکه و ارتباطات بین صادرکنندگان و پذیرندگان مختلف از مدلی به شکل زیر در این نظام پیشنهادی، به 

 گردد:استفاده می

    
Core Director
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های مختلف عملیاتی پرداخت در سطح رگوالتوری، سعی بر آن شده است در نظام پیشنهادی، با توجه به تفکیک وظایف بخش

احی شده فعلی در صورت لزوم بهره مند شویم. در بخشهای بعدی وظایف هر نقش و مشخصات مرتبط تا از تمامی فضاهای طر

 با آن به تفکیک ارائه شده است.

 بررسی نقشها در نظام پیشنهادی 6

سازی کامل نظام فوق ها می پردازیم. به طور قطع پیادهدر این بخش به معرفی و ارائه توضیحی کوتاه در مورد هریک از نقش

 ای کوتاه خواهد شد.باشد که تنها در این بخش به آنها اشارههای بسیاری میارای پیچیدگید

 شبکه سپاس 6-1

سپاس یا همان سامانه پرداخت الکترونیک سیار، که سالهای پیش شکلگیری آن آغاز کردید تا کنون وارد عرصه پرداخت خرد 

ز یک طرف و عدم وجود مدلهای اجرایی و مالی از طرف دیگر استاندارد و یکپارچه ا Schemeدر کشور نشده است. نبود یک 

 باعث این شده است که سپاس عمال کنار گذاشته شود.

نماید. ایجاد ارتباط بین صادرکنندگان و پذیرندگان اصلی ترین همانند شتاب پرداخت خرد عمل میسپاس ، در این مدل

-ز سمت پذیرندگان جهت تایید به صادر کننده مذکور ارسال میهای دریافتی اباشد. تراکنشوظیفه شتاب در این مدل می

البته در صورت استفاده از پرداخت خرد برون خط،  گردد و در صورت تایید پاسخ تراکنش به سمت پذیرنده ارسال خواهد شد.

خرد این و ارسال های دهد و بین چند لحظه تا چند ساعت بعد در زمان تسویه تراکنشاین اتفاق در زمان تراکنش رخ نمی

 گیرد.آنها از طریق ترمینال این ارتباط شکل می

شوند و جهت انجام عملیات تسویه با پذیرندگان مورد استفاده واقع خواهند می Logهای ارسالی، در این سامانه کلیه تراکنش

 شد.

 نیز توسط این سامانه صورت می پذیرد.  Cash-Inهای شار  یا همچنین کلیه تراکنش

و توسط کلید خصوصی سپاس صورت خواهد پذیرفت و  Asymmetricنظام پیشنهادی، عملیات شار  صرفا به صورت در 

 حتی صادرکنندگان کارت نیز از داشتن این کلید محروم هستند.

می به باشد. در این روش کلیه شار های اعالهای پرداخت خرد میدلیل این موضوع جلوگیری از خلق پول با استفاده از رسانه

سپاس، بعد از کسر وجه از طریق شتاب، به صورت یک پیغام شار  امن، برای رسانه مذکور ارسال خواهد شد. وجه اخذ شده یا 

 شود و عمال ضرب پول الکترونیکی و خروج پول کاغذی شکل خواهد گرفت.در بانک صادرکننده و یا در شتاب بلوکه می

 رسانهمشترک بین سپاس و صادرکننده صورت می گیرد. بخشی از کلیدهای در زمان صدور رسانه هوشمند، یک عملیات 

کردند که آنها کلیدهای مشترک عملیات کسر وجه یا همان خرید هستند. بخشی دیگری از کلیدها توسط سپاس بارگذاری می

 شود.میصادر شده در اختیار مشتری قرار داده  رسانهشوند و نهایتا نیز توسط صادر کننده بارگذاری می

شود و با استفاده از انتخاب چند بانک به عنوان بانکهای تسویه عملیات عملیات تسویه مالی مستقیما توسط سپاس کنترل می

 رسد.ها( به انجام میNPSهای پرداخت ملی)انتقال وجوه به ایشان با استفاده از مدل

 صادرکنندگان کیف پول الکترونیکی 6-2
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 3KYCبایستی به صورت کامل ف پول الکترونیکی خواهند بود. زیرا مشتریان از نظر هویتی میاکثرا بانکها، صادرکنندگان کی

بایستی در محلی امن قراردهند. سایر موارد مانند پاسخگویی و وجود شعبه به عنوان شوند و در ضمن وجوه خود را می

توان صادرکنندگانی غیر بانکی نیز داشت که در این یباشد. اما مپیشخوان نیز از دیگر پارامترهای بانکها برای صادرکنندگی می

 مدل جایگاه برای ایشان نیز وجود دارد.

شوند و اقدام به باشد. مشتریان از طریق صادرکنندگان شناسایی میوظیفه صادرکنندگان در ابتدا صدور مشترک با سپاس می

افتد، صادر اتفاق می هارسانهات خرید یا مصرف که توسط نمایند. بعد از دریافت رسانه، با توجه به عملیدریافت رسانه می

ارسال شده است، مورد بررسی قراردهد و در صورت تایید  RMACبایستی تراکنش مربوطه را که به همراه کننده می

 نماید.و طلب پذیرنده لحاظ می صادرکنندهتراکنش، سپاس تراکنش مذکور را در بدهی 

اقدام به ارائه خدمات غیر مالی به  PINPADو  ATMهای متصل به خود مانند وی پایانهصادرکنندگان موظف هستند بر ر

های پرداخت خرد نمایند. این خدمات شامل تغییر رمز، بازنشانی رمز، رفع مسدودی رسانه، اعمال تغییرات در دارندگان رسانه

 باشد. های مدیریت ریسک کاربران یا صادرکننده و ... میسیاست

صادرکنندگان موظف هستند گزارشات مورد نیاز دارندگان رسانه را به اطالع ایشان برسانند. این گزارشات شامل ریز  همچنین

 باشد.های اعتباری پرداخت میگزارش مصرف و شار  و همچنین اطالعات اضافی در صورت استفاده از مدل

 پردازشگران تراکنش بانکی 6-3

ها با توجه به ارائه کرد بیش از چهار میلیون ترمینال در سطح کشور، مهمترین PSPشرکتهای پردازشگر تراکنش یا همان 

ها در عامل در زمینه پذیرش کیف پول الکترونیکی به صورت برونخط یا برخط بر روی ترمینالهای خود هستند. تراکنش

تصال به شبکه، برای سپاس ارسال سازی می گردند و در زمان اصورتی که به صورت برونخط انجام شود، برروی ترمینال ذخیره

 شوند. می

باشند. در این مرحله، اطالعات رسانه پرداخت خرد همچنین ترمینالها موظف به شار  کارتهای برونخط و تسویه مالی آنها می

مانه کردن کارت )شامل رمز و ...( برای سا Authorizeبه همراه اطالعات یک کارت نقدی بانکی )جهت کسر وجه( و اطالعات 

-گردد و بر روی رسانه ثبت میگردد و بعد از طی مراحل با شتاب و صادرکننده شار  برای ترمینال ارسال میسپاس ارسال می

 شود.

های مالی کارت به صورت یا نمایش اطالعات دارنده کارت، یا همینطور نمایش گردش OTPارائه خدمات غیرمالی مانند تولید 

 می تواند از سایر خدمات عرضه شده توسط ترمینالهای فروشگاهی باشد. برونخط بر روی ترمینال نیز

 نمایندگان پردازش تراکنش 6-4

باشند. می توان از شبکه پرداخت بسیاری از ترمینالهای پذیرش تراکنش های خرد در سطح کشور از نوع پایانه های بانکی نمی

های موجود در اتوبوس و مترو استفاده ام تراکنش از دستگاهبرد که جهت انجخرد حمل و نقل عمومی کشور در این زمینه نام

ها ارتباطی با شرکتهای پردازشگر تراکنش بانکی ندارند لذا می بایستی گردد. در این شرایط با توجه به اینکه این دستگاهمی

برای شبکه سپاس ارسال نمایند.  ها نموده و آنها رانمایندگانی وجود داشته باشند که اقدام به دریافت تراکنش از این دستگاه

 های مربوطه باشند.توانند شهرداریها و یا شکرتهای تابعه ایشان جهت انجام امور اپراتوری دستگاهاین نمایندگان می

                                                 
3 Know Your Customer 
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 پذیرندگان 6-5

 اند، به صورتپذیرندگان در این سامانه، همانند شبکه شاپرک، وجوه خود را که در قبال ارائه خدمت یا کاال کسب نموده

های پرداخت خرد برونخط، تا زمان تسویه ترمینال با مرکز پردازش کنند. در صورت استفاده از شبکهالکترونیکی دریافت می

تراکنش هیچ اطالعاتی از تراکنش صورت گرفته در مرکز وجود ندارد لذا در صورت از بین رفتن این اطالعات پذیرنده می 

در زمان شار  کارت یا تسویه(، منتظر بماند که البته رسانه نشهای ذخیره شده در )ارسال تراکرسانهبایستی تا زمان تسویه 

نقش پذیرندگان در این شبکه، ترغیب مالکان کارت به استفاده از  میتواند منجر به کاهش مبلغ مورد انتظار پذیرنده نیز شود.

ت و کسب کارمزد از دارندگان دستگاه های باشد. در صورت اصالح نظام کارمزد شبکه بانکی پرداخشبکه پرداخت خرد می

 ترمینال فروشگاهی، ایشان به استفاده از شبکه خرد بیشتر ترغیب خواهند شد.

 دارندگان کارت 6-6

دارندگان کارت در این نظام، قبل از استفاده از کارت کیف پول خود، می بایستی بخشی از پول خود را به صورت الکترونیکی 

سازی وجه، ایشان قادر خواهند بود بر روی کلیه پذیرندگان ه ذخیره سازی نمایند. بعد از ذخیرهضرب نموده و بر روی رسان

ها به یکی از همچنین ایشان موظف هستند، جهت دریافت یکی از این رسانه به استفاده از رسانه خود نمایند. نظام فوق اقدام

قراردادن اطالعات مورد نیاز و وجوه اولیه صدور یک رسانه با  مراکز معتبر صادرکنندگی مراجعه نمایند و در ازای دراختیار

 مشخصات مورد نیز خود دریافت نمایند.

 پیشنهادیبررسی امنیتی نظام  7

 گردند.در این بخش، با توجه به نظام پیشنهادی ارائه شده، مواردی امنیتی و اجرایی، مطرح می

 رسانه مشتریان صدور 7-1

شوند. فرآیند به شنهادی، رسانه ها به صورت مشترک توسط سپاس و صادر کننده صادر میهمانطور که عنوان شد در نظام پی

باشد که بعد از نصب اپلت کیف پول که می تواند در سایتهای شخصی سازی مورد اعتماد سپاس انجام شود، این شکل می

 گردند.ر روی رسانه ثبت میشود. در حین نصب اپلت کلیدهای حوزه پذیرش نیز برسانه به صادر کننده تحویل می

رتباطی امن با مرکز صدور سپاس صادر کننده در زمان صدور گروهی و یا صدور موردی در شعبه، اقدام به ایجاد یک کانال ا

. در نمایدمیسازی کارت را و بعد از ثبت کردن کلیدهای مرتبط با خود بر روی رسانه، از سپاس درخواست فعال کندمی

سازی های پذیرش قابل استفاده نخواهد بود. بعد از فعالرسانه را فعال سازی ننماید، در هیچکدام از حوزهصورتی که سپاس 

شوند  و رسانه برای صدور مجدد غیر قابل استفاده خواهد بود)مگر مجددا می Finalizeرسانه توسط سپاس تمامی کلیدها 

 کلیه کارتهای تولید شده مطلع خواهد بود. با این فرآیند سپاس از درسایت های مورد اعتماد سپاس(.

ها یکسان باشند تا باشند. زیرا این کلیدها می بایستی برای کلیه رسانههای شار  و مصرف میکلیدهای سپاس مجموعه کلید

که های تولید شده توسط صادرکنندگان مختلف بر روی کلیه فضاهای پذیرندگی قابل استفاده باشند. البته همانطور رسانه

گردد. سایر آن بر روی رسانه بارگذاری می Publicاست و صرفا بخش  Asymmetricعنوان شد کلید شار  به صورت 

های یک رسانه با رسانه دیگر به صورت کامل متفاوت می شوند و کلید Diversifyکلیدها نیز به صورت کامل برای هر رسانه 

باشد. در بخش خرید و مصرف صادرکننده می MACت قرار میدهد، کلید یکی از کلیدهایی که صادرکننده بر روی کار است.
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 به این کلید توجه ویژه ای شده است.

 صدور ماژول امنیتی برای پذیرندگان 7-2

های عملیاتی بر روی ما ول مند شد. نصب کلیدبرای پذیرش کارتها به صورت امن بر روی پذیرندگان می توان از دو روش بهره

PED ی فروشگاهی و ارائه ما ول امنیتی هادر پایانهSAM با توجه به اینکه ترمینال های پرداخت خرد حوزه حمل و نقل و .

 باشد. اجباری می SAMنمی باشند لذا تولید ما ول  PCI-PEDشهری از نوع ترمینال های استاندارد 

 ر ویژه امنیتی صورت میپذیرد.ها در سایتهای شخصی سازی مورد اعتماد سپاس با فرآیندها و تدابیSAMکلیه صدور 

 کیف پول خرید و مصرف از رسانه 7-3

بایستی یک سری عملیات رمزنگاری با استفاده از ما ول امنیتی شکل بگیرد. بعد از این جهت خرید از رسانه کیف پول، می

 عمل خرید صورت می پذیرد. ،طمینان کارت و ترمینال از یکدیگرعملیات و ا

موجود بر روی ترمینال  SAMشود، یکی از این دو، قابل بررسی با استفاده از تولید می MAC بعد از هر خرید دو مقدار

خواهد بود و دیگری صرفا با کلید صادرکننده قابل احراز خواهد بود. در قسمت صدور اعالم شد که این کلید در عملیات صدور 

شود، صادر کننده اطمینان دارد که نده بازگشت داده میتوسط صادر کننده قرارداده می شود و زمانی که تراکنش به صادر کن

 تراکنش به صورت واقعی بر روی یک رسانه صادر شده از طرف ایشان انجام شده است و تراکنش تقلبی نیست.

 باشد که در تمام طول عمر رسانه هیچگاه صفر نخواهد شد. ایندر طرح مذکور هر تراکنش دارای یک شماره یکتا باالرونده می

های تکراری قابل استفاده خواهد بود و رسانه در زمان امضاء تراکنش از آن استفاده خواهد شناسه، به منظور مدیریت تراکنش

 نمود.

 شارژ رسانه کیف پول 7-4

 همانطور که اعالم شد کلید مرتبط با شار  بعد از نصب در زمان صدور، صرفا دراختیار سپاس قرار خواهد گرفت.

گردد. سپاس با استعالم از شود که اطالعات مورد نیاز شار  از طریق ترمینال به سپاس ارسال میانجام می عملیات به این شکل

صادر کننده قابل شار  بودن رسانه مذکور و فعال بودن آن را بررسی می کند. در صورت صحت، اقدام   به کسر وجه از کارت 

( با محتویات رقم Secure Messageدخصوصی شار ، یک پیغام امن )نماید و سپس با استفاده از کلینقدی دریافت شده می

باشد اما به دلیل کند. این پیغام در حین ارسال قابل تخریب میارسال می رسانهشار ، اطالعات شار  و یک داده تصادفی برای 

نیست. به محض  اریدستکقابل گردیده است است، پیغام نصب  رسانهشار  در زمان صدور بر روی  Public Keyاینکه 

به همراه داده تصادفی با امضای کارت برای  رسانهپذیرد و اطالعاتی از ، عملیات شار  اولیه صورت میرسانهرسیدن پیغام به 

، وضعیت آن و ... خواهد بود و سپاس در صورت تایید اطالعات، رسانهگردد. این اطالعات شامل موجودی سپاس ارسال می

-در این مرحله شار  می رسانهارسال خواهد نمود.  رسانهد نموده و مجددا یک پیغام جهت تایید شار  به تراکنش مالی را تایی

 شود و موجودی مورد نظر توسط مالک آن به صورت برونخط قابل مشاهده است.

 کیف پول رسانهتسویه  7-5

از بین به صورت فیزیکی قبل از تسویه به منظور پایش دائمی سامانه و همینطور پرداخت مبالغ برونخط به ترمینالهایی که 

های ذخیره شده بر روی تراکنش رسانهدر این طرح گنجانده شده است. در این فرآیند  رسانهرفته اند، فرآیندی به نام تسویه 
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 نماید. خود را طی عملی به نام تسویه با سپاس، ارسال می

شود و در صورت مغایرت یده توسط ترمینال مورد آزمون واقع میهای از قبل رسبا تراکنش رسانههای رسیده از کلیه تراکنش

ها را شناسایی نمود. همچنین در صورتی که ترمینالی به دلیل خرابی فیزیکی قادر به ارسال اطالعات تراکنش Fraudمی توان 

 اقدام به پرداخت وجه به مالک ترمینال نمود. رسانهبا اطالعات رسیده از  راسا نشود می توان

درخواست صادر کننده برای مسدودی،  و یا آناین است که در صورت مفقود شدن  رسانهکی دیگر از دالیل امنیتی تسویه ی

 :به شکل یرا در اختیار داشت. برای مثال با پارامترهای رسانهبتوان در زمانهایی مشخص کنترل 

 ز آخرین تسویهروز ا 34تراکنش یا حداکثر یک میلیون تومان و یا حداکثر  144حداکثر 

های بعدی سر باز زند و تراکنش برروی رسانه صورت پذیرفت، رسانه از انجام تراکنش 144شرایطی را ایجاد کرد که اگر مثال 

بر اساس لیست سیاه تواند اقدام به تسویه و یا مسدودی درخواست تسویه برخط با مرکز را نماید. در حین این تسویه مرکز می

  نماید.راه 

 ندیجمع ب 8

های موازی های پرداخت از یک طرف و فضای جذاب کیف پول الکترونیکی از طرف دیگر باعث ایجاد شبکهگسترش فناوری

ها و معماری ها های مختلف گردیده است. در این مقاله سعی کردیم تا این رسانهها و رسانهپرداخت خرد در کشور با معماری

معماری جایگزین به منظور استفاده همگانی و یکپارچه با قابلیت چند صادرکنندگی به تفصیل معرفی شوند و در کنار آن یک 

رویکرد امنیت محور به منظور محافظت از اموال مشتریان و همچنین پایداری شبکه پرداخت  و چند پذیرندگی معرفی گردد.

تجاری، اقتصادی، اجرایی و ... سعی در این مستند بیشترین وجه را به خود تخصیص داده بود اما با وارد کردن موضوعات 

 ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.کردیم تا فرآیندها به جز از نگاه امنیتی، از سایر حوزه

های هوشمند امن با قابلیت بهره گیری از فضای سرمایه گذاری شده کشور، یکپارچه سازی فضای پذیرش به استفاده از رسانه

، استفاده از تلفن هوشمند در کنار رسانه کارت، دخیل کردن های متعدد به مشتریانسانهمنظور عدم دراختیار قراردادن ر

 خرد رشد اقتصادی و کاهش نقدینگیمی توانند همه در کنارهم، منجر به  سایر بازیگران این حوزهبانکها، شرکتهای پرداخت و 

در زمینه پول خرد مطرح گردید با گذشت زمان در  های اولیه. مشکالتی که در بخشگردنددر کنار مدیریت بسیار بهینه آن 

 بایستی با حضور تمامی بازیگران این عرصه پاسخی مناسب برای آنها پیدا نمود.حال بیشتر شدن هستند و می
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1- NXP Documentation for Mifare Family Products, Desfire Product and all Information About, Java Card and SWP Standards 

2- ISO7816 and ISO14443, NFC Standard 

3- CityPay Documentation, Charts, Information and Descriptions 

4- Shaparak Report for Payment Terminals, Rates and other information 

5- Central Bank of Iran, Sepas Questionaire and Sepas Documentations, KIVA(KIPA) Papers 

 

 


