پیش نیازهای فنی مورد نیاز جهت اتصال شبکههای ملی پرداخت به
شبکههای بین المللی
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تاریخ تهیه95/08/17 :

بدیهی است در شرایط پساتحریم ،اتصال بانکها و سوئیچ ملی کشور به شبکههای بینالمللی یکیی از موویوتام مهیم در
صنعت بانکداری است .در این حوزه سه مقوله "امنیت"" ،کیفیت" و "انطباق با استانداردهای بین المللیی" اهمییت پییدا
خواهد کرد .در حال حاور یکی از چالشهای صنعت بانکداری ،تطبیق این صنعت با استانداردهای اجراییی و فنیی اسیت
که در حال حاور در دنیا استفاده میشود .الزم است زیرساخت های بیانکی کشیور جهیت اخیو مبیوز بیرای ت یویت در
شرکتهایی مانند ویزا ،1مسترکارم 2و غیره با استانداردهای مشخص شده از سوی این شرکتها هماهنگ شود .در ادامیه
با توجه به بررسیهای انبام شده در سایت این شرکتها و مستندام موجود در این سایتهیا ،قیدم اول بیرای همکیاری،
پیادهسازی استانداردهای  PCI-PTS ، PA-DSS ،PCIDSSو EMVاست که در بخشهای بعدی بیا ککیر جزئییام همیده
است.

-1شرایط فنی مورد نیاز برای همکاری با شرکت مسترکارت
با توجه به مستند  MasterCard Rulesکه در سال  2014توسط شرکت مسترکارم تدوین شیده اسیت ،الزم اسیت نیام
کشور درخواست کننده برای همکاری با این شرکت در جدولی که براساس مناطق جغرافیایی اسیت وجیود داشیته باشید.
این شرط به تنوان اولین الزام برای همکاری است .در قسمت دیگری از این مستند برای منطقیه هسییا ،پییادهسیازی
استاندارد  EMVبصورم جداگانه قید شده است .همچنین انطباق با الزامام استاندارد  PCI Securityبیرای شیرکتهیای
ارائه دهنده سرویس الزامی است .در مستند  Security Rules and Proceduresکه در سال  2015تدوین شده ،جزئییام
بیشتری در رابطه با انطباق با الزامام این استاندارد همده است.
4
3
براساس این مستند ،تمامی شرکتهای ارائهدهنده سیرویسهیای بیانکی و فروشیندههیا الزم اسیت الزامیام اسیتاندارد
 PCIDSS5را با رتایت موارد زیر پیادهسازی نمایند( :الزم به ککر است که شرکتهای ارائهدهنیده سیرویسهیای بیانکی و
فروشندهها براساس ویژگیهایشان ،سطح بندی میشوند).
 -1پس از تعیین دامنه مورد نظر ،الزم است کلیه الزامام استاندارد  PCIDSSبیرای ایین دامنیه پییادهسیازی شیده و در
فواصل زمانی تعیین شده بازبینی گردد .این بیازبینی بیرای سیطح  1فروشیندههیا و سیطح  1شیرکتهیای ارائیهدهنیده
سرویسهای بانکی باید به صورم سالیانه انبام شود .فروشندهها  ،میتوانند برای ارزیابی از ممیز داخلی و یا ممیز مستقل
(خارجی) تایید شده توسط شرکت مسترکارم استفاده نمایند .شرکتهای ارائیهدهنیده سیرویسهیای بیانکی بایید بیرای
ارزیابی از ممیز شخص ثالث تایید شده در سایت  SDP Program6استفاده نمایند .تمامی این ارزیابیها باید براساس روال
ممیزی  PCIDSSانبام گیرد( .نمونه ای از این روال ممیزی منطبق با استاندارد  PCIDSSتوسط این شرکت منتشر شده
است(.
 -2شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی و فروشندهها الزم است ممیزی داخلی انبام دهند و کلییه ایین ممییزیهیا
میتواند براساس مسیتند  The Payment Card Industry Self-assessment Questionnaireکیه بیه صیورم رایگیان در
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سایت  PCISSCوجود دارد انبام گیرد .سطح  2،3و  4فروشندهها و سطح  2شرکتهای ارائهدهنده سرویسهیای بیانکی
باید ساالنه سطح قابل قبولی را کسب نمایند.
 -3تمامی شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی و سطوح  1تا  3فروشندهها الزم اسیت اسیکن هسییب پیویریهیای
شبکه را در بازههای زمانی  3ماهه انبام دهند .برای این منظور لیستی شامل نام کلیه شرکتهیای میورد قبیول  PCIکیه
انبام دهندهی این فعالییت هسیتند بیه نیام ) Approved Scanning Vendors (ASVsدر سیایت  PCISSCوجیود دارد.
شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی و فروشندهها باید از این لیست استفاده نمایند .تمامی این اسکنها مییبایسیت
7
براساس روال اسکن  PCIDSSانبام گیرد( .نمونهای از این روال درسایت  PCIوجود دارد(.
الزم است الزامام استاندارد  PA-DSSتوسط شرکتهای شخص ثالیث کیه توسیعه دهنیده برنامیههیای کیاربردی بیرای
شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی و سطوح  1تا  3فروشندهها هستند ،نیز رتایت شود .مستنداتی در ایین رابطیه
تحت تنوان ) Payment Application Data Security Standard (PA-DSSو  PCI PA-DSS Program Guideبصورم
رایگان در سایت  PCISSCوجود دارد .همچنین برای این منظور لیستی شامل نام تمامی شیرکتهیای میورد قبیول PCI
جهت ارزیابی و ممیزی در این زمینه در سایت  PCISSCوجود دارد.
همان طور که در باال ککر شده است ،شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی و فروشندهها با توجیه بیه چنیدین معییار
سطح بندی میشوند .بطورمثال شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی سطح 1و 2باید الزامام زیر را دارا باشند.
الزامات

سطوح ارائه دهندگان سرویس
8

9

سطح  1ارائهدهندگان سرویس

تمیامی  TPPو DSEهیایی کیه سیالیانه بییش از  300،000تیراکنش کیارمهیا  Maestroو  MasterCardرا
کخیره ،انتقال و پردازش مینمایند دارای سطح  1هستند.
 تمامی الزامام  PCIDSSدر دامنه تعیین شده پیادهسازی شود. دامنه به صورم سالیانه توسط QSA10های مورد تائید  PCIممیزی شود.-اسکن هسیب پویریهای شبکه در بازههای زمانی  3ماهه توسط ASVهای مورد تائید  PCIانبام شود.

سطح  2ارائهدهندگان سرویس

تمامی  DSEهایی که سالیانه کمتر از  300،000تراکنش کارمهای  Maestroو  MasterCardرا کخیره ،انتقیال
و پردازش مینمایند دارای سطح  2هستند.
 تمامی الزامام  PCIDSSدر دامنه تعیین شده پیادهسازی شود. دامنه به صورم سالیانه با استفاده از پرسشنامههای  ،PCIممیزی داخلی شود. -اسکن هسیب پویریهای شبکه در بازههای زمانی  3ماهه توسط  ASVهای مورد تائید  PCIانبام شود.

شرکت مسترکارم میتواند در صورم نیاز شرکتهای ارائهدهنیده سیرویسهیای بیانکی و فروشیندههیا را براسیاس SDP

 Programممیزی نماید.

https://www.pcisecuritystandards.org
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Third Party Processor for example POI Terminal Operation, authorization routing, electronic data capture, clearing file
preparation, submission, settlement, statement preparation and chargeback processing. In simpler terms, what we all know as an
Acquiring Bank.
9
Data Storage Entity for example a Web hosting company, payment gateway, terminal drivers and processors.
10
Qualified Security Assessors
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-2شرایط فنی مورد نیاز برای همکاری با شرکت ویزا
با توجه به اطالتام مندرج در سایت شرکت ویزا ،موارد زیر به تنوان پیش نیاز برای همکاری با این شرکت همده است:
-1انطباق با الزامام استاندارد  PCIDSSبرای تمامی شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی و فروشندهها الزامی اسیت.
(فایلی با نام  Visa Introduces Enhanced PCIDSS Enforcement Planتوسط شرکت ویزا منتشر شده است که شامل
برنامهای برای پیادهسازی استاندارد  ،PCIDSSجهت استفاده بیرای شیرکتهیایی کیه بیه طیور کامیل ایین اسیتاندارد را
پیادهسازی نکردهاند ،وجود دارد).
 -2شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای بانکی ،شرکتهایی هسیتند کیه اطالتیام کیارمهیای وییزا را کخییره ،منتقیل و
پردازش مینمایند .شرکت ویزا این شرکتها را براساس معیارهای مختلف سطح بندی میکند.

الزامات

سطوح ارائه دهندگان سرویس
11

سطح  1ارائه دهندگان سرویس

سطح  2ارائه دهندگان سرویس

تمامی VNPها و ارائه دهندگان سرویسهای بانکی که سالیانه بیش از  300،000تراکنش کارمهای  VISAرا
کخیره ،انتقال و پردازش مینمایند دارای سطح  1هستند.
 تمامی الزامام  PCIDSSدر دامنه تعیین شده پیادهسازی شود.دامنه به صورم سالیانه توسط QSAهای مورد تائید  PCIممیزی شود.اسکن هسیب پویریهای شبکه در بازههای زمانی  3ماهه توسط  ASVهای مورد تائید  PCIانبام شود.تمامی ارائه دهندگان سرویسهای بانکی که سالیانه کمتر از  300،000تراکنش کارمهای VISAرا کخیره ،انتقیال و
پردازش مینمایند دارای سطح  2هستند.
 تمامی الزامام  PCIDSSدر دامنه تعیین شده پیادهسازی شود. دامنه به صورم سالیانه با استفاده از پرسشنامههای  ،PCIممیزی داخلی شود.تمامی ارائه دهندگان سرویسهای بانکی مستند  AOC12موجود در سایت  PCIرا بیرای ممییزی داخلیی تکمییلکرده و به شرکت ویزا ارائه نمایند.
 -اسکن هسیب پویریهای شبکه در بازههای زمانی  3ماهه توسط ASVهای مورد تائید  PCIانبام شود.

-3ارزیابی جهت انطباق با استاندارد  PCIDSSبه صورم سالیانه برای سطوح  1و  2شرکتهای ارائهدهنده سیرویسهیای
بانکی الزامی است.

11

VisaNet processors are entities that are directly connected to the Visa payment network and fulfill an essential role in the
payment process and in protecting cardholder data.
12
Attestation of Compliance
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 -3سایر موارد
به دلیل حفظ امنیت و ارتقا هن در شبکههای بانکی کشور بهتر است قبل از اتصال به شبکههای بین المللی ،به موارد زییر
نیز توجه شود:
13
 پیادهسازی سیستم مدیریت تقلب و ودپولشویی پیییادهسییازی الزامییام اسییتانداردهای  ISO27001سیسییتم مییدیریت امنیییت اطالتییام ISO31000 ،مییدیریت ریسییک، ISO22301مدیریت تیداوم کسیب و کیار و  ISO20000میدیریت سیرویس و اخیو گواهینامیههیای میرتبط بیا هنهیا از
14
شرکتهای معتبر بین المللی مرجع صدور گواهینامه
 انبام برنامهریزی هایی جهت مهاجرم به هخرین نسخههای استانداردهای بین المللی در صورتیکه نسخههیای قیدیمیاین استانداردهای در شبکههای بانکی ،پیادهسازی شده باشد.
 -ایباد زیرساختهای ارزیابی و ممیزی امنیت سامانهها و شبکههای بانکی

پیوست :تعریف الزامام مرتبط
 استاندارد EMV
کلمه  EMVمخفف نام سه شرکت  MasterCard ،Europayو Visaاست که این اسیتاندارد را ایبیاد کیردهانید .در حیال
حاور این استاندارد توسط  EMVCo.مدیریت میشود .موووع اصلی  ،EMVبحث احرازهویت ابزارپرداخت اسیت ،اینکیه
ابزار پرداخت واقعی باشد و جعل نشود .استاندارد  ،EMVاستاندارد فنی کارمهای پرداخت هوشمند و پایانههای پرداخیت
و دستگاه خودپرداز است .کارمهای  ،EMVکارمهای هوشمندی اسیت کیه اطالتیام را بیر روی تراشیه بیه جیای نیوار
مغناطیسی کخیره میکند .بزرگترین تأثیر پیادهسازی این استاندارد ارتقا امنیت و کاهش تعداد برداشتهای غیرمبیاز از
طریق روشهایی مانند تقلب است .برای افزایش قابلیت و ویژگی های امنیتی الزم است این اسیتاندارد در هیر دو قسیمت
کارم و پایانه پیادهسازی شود.
 مجموعه استانداردهای PCI
این استاندارد شامل الزامام امنیتی برای حفظ و نگهداری اطالتام کارم است .کلیه سازمانهایی که اطالتام کارم را
کخیره ،پردازش و منتقل مینمایند ملزم به رتایت این استاندارد هستند .استاندارد  ،PCIراهنمایی جهت حفظ امنیت
پرداخت است که شامل الزامام فنی و تملیاتی برای سازمانهای پویرنده و پردازشکننده تراکنشهای پرداخت،
توسعهدهندگان نرمافزاری و تولیدکنندگان برنامههای کاربردی و تبهیزام مورد استفاده در حوزه پرداخت است.

Fraud Management and Anti-money Laundering
Certificate Body

13
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-

استاندارد PCI-PTS
استاندارد  (PCI PIN Transaction Security Requirements) PCI-PTSمبموتهای از نیازمندیهای
ارزیابی است که توسط شورای استانداردهای امنیتی صنایع پرداخت کارم ،برای پایانههای  POIپویرنده  PINارائه شده
است .این استاندارد بر روی مدیریت تبهیزام استفاده شده در حفاظت PINهای صاحبان کارم و سایر فعالیتهای
مرتبط با پردازش تراکنشها است .تولیدکنندگان باید این الزامام را در مراحل طراحی و تولید در نظر بگیرند .این
مبموته نیازمندیهایی برای تمام پایانههایی که رمز مشتری را دریافت میکنند ،از جمله دستگاههای خودپرداز،
پایانههای فروشPIN Pad ،ها و غیره ارائه میدهد.

-

استاندارد PA-DSS
استاندارد  (Payment Application Data Security Standard) PA-DSSبرای فروشندگان نرمافزار و توسعه
دهندگان برنامههای پرداخت که اطالتام صاحب کارم و یا دادههای حساس احراز هویت را کخیره ،پردازش و انتقال
میدهند ،کاربردپویر است .برای مثال هنگامی که این برنامههای کاربردی به افراد شخص ثالث فروخته میشوند و یا
مبوز داده میشوند .اکثر شرکتهای تولیدکننده کارم ،فروشندگان را به استفاده از برنامههای کاربردی پرداخت که
ارزیابی و تایید شده توسط کنسول  PCIهستند ،تشویق مینماید.

-

استاندارد PCIDSS
استاندارد امنیت داده ) (DSSصنایع پرداخت کارم ) (PCIبه منظور ترغیب و پیشبرد امنیت اطالتام صاحبان کارم
تدوین شده است .این استاندارد برای کلیه سازمانهای مرتبط با پردازش کارمهای پرداخت شامل فروشندگان ،پردازش
کنندهها ،کارفرمایان ،صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمام و سایر سازمان هایی که دادههای صاحبان کارم را کخیره،
پردازش و انتقال مینمایند ،کاربردپویر است.

SDP Program 
به منظور انطباق با استاندارد  PCI DSSشرکت مسترکارم برنامه) SDP (Site Data Protection Programرا پیشنهاد
داده است .در این مستند ،الزامام استاندارد  PCI DSSبا جزئیام توویح داده شده است.
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