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مقدمه 
در حال حاضر روند توسعه سیستمهای پرداخت در راستای بهره برداری از ابزارها و فناوریهای جدیدد بده
عنوان کانال پرداخت است .این در حالی است که افزایش تعداد کانالهدای پرداخدت موجدپ پیچیددهتدر شددن
تامین امنیت و بوجود آمدن تهدیدات جدید در این حوزه شده و بانکها در حین استفاده از فرصت پیش آمدده
باید سازوکارهای جدیدی را نیز برای تامین امنیت بکارگیرند.
برای نمونه اگرچه استفاده از کارتهای مبتنی بر  EMVمیتواند برای تراکنشهای کدارتی 1امنیدت مدورد
نیاز را تأمین نموده و امکان جعل کارت را کاهش دهد اما بکارگیری این فناوری کاهش تقلپهای غیرکارتی 2و
امنیت محیطهای نوظهور که از کانالهای پرداخت گوناگون استفاده میکنندد را پوشدش نمدیدهدد .در چندین
شرایطی سیستمهای نشانگذاری 3پرداخت با جایگزین کردن شماره کارت با نشانه قادرندد ایدن نیداز را پاسد
دهند.
در مدیریت ریسک دو مقوله احتمال وقوع ریسک و شدت اثر وقوع ریسک اهمیت دارد .طبق نکات مطرح
شده سازوکارهای امنیتی مانند  EMVاحتمال وقوع ریسک را کاهش میدهد در حالی که نشانگذاری به دنبال
کاهش شددت اثدر وقدوع ریسدک اسدت .بدرای اینکده نشدانههدای پرداخدت بتوانندد امنیدت میداعفی در برابدر
سوءاستفادههای احتمالی تأمین کنند الزم است در دامنه کاربرد خاصی تعریف شده و مورد استفاده قرار گیرند.
به صورت کلی استفاده از نشانههای پرداخت برای تمدامی یینفعدان اکوسیسدتم پرداخدت مزایدایی را در
بردارد .صادرکنندگان کارت و دارندگان کارت میتوانند از روشهای پرداخدت امدنتدر و کداهش ریسدک تقلدپ
بهرهمند شوند .عالوه بر این با کاهش تهدیدهای حمالت برخط و دزدی اطالعات کارت پذیرنددگان و صداحبان
کسپ وکار نیز از سطوح اطمینان باالتر در پرداخت بهره خواهند برد .همچنین شبکههای پرداخت قادر خواهندد
بود با کمترین تغییر در تعامالت فیمابین و کاهش نیازمندیهای امنیتی در سطح شبکه فعالیت کنند.
عالوه بر مزایای مطرح شده دالیل دیگری وجود دارد که بر اهمیت نشانگذاری افزوده است .بدا توجده بده
استاندارد امنیتی  PCI DSS4بخشهایی از شبکه بانکی که به اطالعدات کدارت دسترسدی دارندد دارای ریسدک
1

Card-Present
Card-Not-Present
3
Tokenization
4
Payment Card Industry Data Security Standard
2

1396/05/04

نسخه اول


مقدمهای بر پرداخت مبتنی بر نشانگذاری

7

امنیتی باالیی نیز خواهند بود که با پیادهسازی پرداخت مبتنی بر نشانه و جایگزینی اطالعات کارت بدا اطالعدات
نشانه دامنه استقرار استاندارد  PCI DSSکاهش یافته و انطباق با آن آسانتر خواهد شد .همچنین با توجده بده
روند رو به رشد تکنولوژیها مانند  IOTو گسترش فعالیت  FinTechها میتوان اظهدار داشدت کده اسدتفاده از
سیستم نشانگذاری موجپ تسهیل مسیر پیشرفت اینگونه فعالیتها همراه با کنترل ریسکهای امنیتی مرتبط
با اطالعات کارت میشود.
با توجه به اهمیت موضوع پرداخت مبتنی بر نشانگذاری مستند پیشرو به منظدور معرفدی ایدن موضدوع
براساس بهروشها و چارچوبهای تاییدشده بینالمللی تهیه شده است.
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-1تعاریف
در این بخش از مستند تعاریف اولیه نشانگذاری مورد توجه قرار گرفته است.

-1-1نشانه1وانواعآن 
عبارت نشانه به مقدار جایگزین شماره کارت گفته میشود که در ادامه اندواع آن براسداس کداربرد و مددت
اعتبار تعریف شده است.

-1-1-1انواعنشانهبراساسکاربرد 
طبق تعاریف ارائه شده در چارچوب فنی  [1] EMVCoو راهنمای نشدانگدذاری  [2] PCI DSSبراسداس
کاربردهای نشانه دو نوع نشانه پرداخت و نشانه غیرپرداخت وجود دارد.
نشانهپرداخت:2
 یک شماره  13تا  19رقمی با ساختاری مشابه شماره کارت
 قابلیت صدور و مسیردهی 3تراکنش براساس این نوع نشانه
 لزوم استفاده از این نوع نشانه براساس چارچوب فنی EMVCo
در راهنمای موسسه گارتنر ] [4به نشانگذاری براساس این ندوع نشدانه نشدانگدذاری صدادرکننده 4گفتده
میشود که نمونهای از آن در شکل  1مشاهده میشود .در ایدن مسدتند منظدور از نشدانه نشدانه پرداخدت
میباشد.

شکل-1نشانهپرداخت



1

Token
Payment Token
3
Routing
4
Issuer Tokenization
2
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نشانهغیرپرداخت :1

 یک مقدار جایگزین برای شماره کارت با هدف یخیرهسازی آن به جای شماره کارت
 این نوع نشانه برای یخیرهسازی مورد استفاده قرار میگیرد.
 عدم امکان صدور یا مسیردهی تراکنش با استفاده از این نوع نشانه
 قابل استفاده برای انطباق با الزام استاندارد  PCI DSSمبنی بر عدم یخیدرهسدازی شدماره کدارت بده
صورت خوانا
در راهنمای موسسه گارتنر ] [5به نشانگذاری براساس این نوع نشانه نشانگذاری پذیرنده 2گفته میشود
که نمونهای از آن در شکل  2مشاهده میشود.

شکل-2نشانهغیرپرداخت 

-2-1-1انواعنشانهبراساسمدتاعتبار 
طبق تعاریف ارائه شده در چارچوب فنی  [1] EMVCoو راهنمدای نشدانگدذاری  [2] PCI DSSبراسداس
مدت اعتبار دو نوع نشانه  Multi-useو  Single-useوجود دارد.


نشانهMulti-use

اعتبار این نشانه براساس فاکتورهای مشخصی (تاری انقیا تعداد تراکنش سدقف تدراکنش و ...ت تعیدین
میشود.
مزایا:
 ردیابی چندین تراکنش به کمک این نوع نشانه
 محدود نمودن پیامها میان موجودیتهای اکوسیستم نشانگذاری برای صدور نشانهها
معایپ:
 نیازمندی به درجه باالتری از مکانیزمهای امنیتی و سطوح ضمانت هنگام صدور این نوع نشانه
 افزایش امکان ایجاد تراکنش تقلبی به دلیل معتبر بودن نشانه در چند تراکنش
Non-Payment Token
Merchant/Acquirer Tokenization

نسخه اول

1
2
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نشانهSingle-use

این نوع نشانه تنها برای یک تراکنش کاربرد دارد و پس از آن قابل استفاده جهت انجام تراکنش نخواهد
بود .این نوع نشانه معایپ و مزایایی را شامل میشود که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
مزایا:
 افزایش سطح امنیت بنا بر صدور نشانه جدید برای هر تراکنش
 عدم نیازمندی یخیرهسازی نشانه سمت دارنده کارت
معایپ:
 افزایش پیامها میان موجودیتهای اکوسیستم نشانگذاری برای صدور نشانهها و تحت تاثیر
قرارگرفتن کارایی سیستمها
 پیچیدهتر شدن تراکنشهایی مانند برگشت از خرید به دلیل عدم امکان استفاده از نشانه
تراکنش اصلی
 در صورتی که قالپ این نوع نشانه براساس چارچوب فنی  EMVCoباشد تعداد نشانههای قابل
استفاده با محدودیت روبرو خواهد بود.

نشانگذاری 

-2-1
طبق تعریف ارائه شده در چارچوب فنی نشانگذاری  [1] EMVCoفرایندی که طی آن شدماره کدارت بدا
نشانه جایگزین شود را فرایند نشانگذاری مینامند .نشانگذاری ممکن است به منظور ارتقاء کدارایی تدراکنش
بهینه سازی امنیت تراکنش یا ارائده روش جدیددی بدرای گسدترش امکدان فعالیدت شدرکتهدای ثالد (مانندد
شرکتهای نوپایی که با ارائه خدمات از طریق پرداخت امن و سریع میتوانند وارد بازار کار شوندت استفاده شود.
برای اینکه نشانههای پرداخت بتوانند امنیت میاعفی در برابر سوءاستفادههای احتمالی تأمین کنند؛ نشانه
پرداخت باید در دامنه خاصی مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال میتوان کاربرد نشانه را براسداس کسدپوکدار
کانال پرد اخت مشخص موقعیت جغرافیایی مبلغ تدراکنش و تعدداد تدراکنش محددود کدرد .ایدن کنتدرلهدای
محدودیت دامنه نشانه مزیت کلیدی نشانههای پرداخت بوده و باید هر نشانه تنها در دامنه تعریفشدده (کاندال
پرداخت فروشنده بخصوص و ...ت قابل استفاده باشد.
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نشانگذاریدرشبکهپرداخت

-2کاربرد
برخی از موارد کاربرد نشانگذاری در شبکه پرداخت در شکل  3نمایش داده شده است.

شکل-3کاربردهاینشانگذاری 

به عنوان نمونهای از پرداخت از طریق  NFCمیتوان به شرکت اپل اشاره نمود .این شرکت راهکار پرداخت
موبایلی با عنوان  Apple-Payرا که از سیستم نشانگذاری استفاده میکند در سال  2014معرفی نمدود .راهکدار
مذکور عالوه بر پرداخت از طریق  NFCامکان پرداخدت درونبرنامدهای 1را نیدز فدراهم سداخته اسدت .در روش
پرداخت از طریق  NFCزمانیکه یک تراکنش آغاز میشود دستگاه موبایدل و/یدا سدرور راه دور یدک تدراکنش
مجاورتی را براساس اطالعات مربوط به نشانه تولید کرده و از طریدق واسدط  NFCبده ترمیندال فدروش ارسدال
میکند.
در کاربرد بارکد دوبعدی 2جهت آغاز تراکنش در ترمینال فروش برنامه کاربردی داخل دستگاه موبایل یک
بارکد دوبعدی پویا ایجاد میکند .زمانیکه تراکنش آغاز میشود دستگاه موبایل یک تراکنش شامل اطالعات

In-App
QR Code

نسخه اول
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مربوط به نشانه پرداخت را تولید کرده و به ترمینال فروشنده ارسال میکند .همچنین این تراکنش میتواند با
برقراری ارتباط با کیف پول دیجیتال نیز آغاز شود.
پرداخت اینترنتی به سناریوهایی اشاره دارد که در آنها دارنده کارت پرداخت را از طریق یک سایت
فروشگاه اینترنتی با استفاده از کیف پول دیجیتال برای انتقال پرداخت و سایر اطالعات سفارش انجام میدهد.
زمانیکه دارنده کارت در یک سایت اینترنتی که از کیف پول دیجیتال پشتیبانی میکند پرداخت را آغاز میکند
کیف پول دیجیتال از طریق واسط نرمافزاری 1مربوطه اطالعات مربوط به نشانه پرداخت را به فروشنده ارسال
میکند.
کاربرد پرداخت درونبرنامهای نیز به سناریوهایی اشاره دارد که در آن داده کارت پرداخت از طریق برنامه
کاربردی فروشنده دریافت و یخیره میشود و به منظور برطرف کردن خطر امنیتی یخیره داده کارت نشانه
پرداخت به جای شماره کارت نگهداری میشود.

API

نسخه اول
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هایاکوسیستمنشانگذاری 


فعالیت
-3
مطابق با چارچوب فنی  [1] EMVCoبرای پیادهسازی راهحل نشانگذاری الزم است فعالیتهای جدیدی
در اکوسیستم پرداخت تعریف شود که این فعالیتها در دو بخش"درخواستدهنده نشانه "1و "سدرویسدهندده
نشانه "2قابل انجام است .در ادامه به بررسی فعالیتهای مورد نیاز در این دو بخش پرداخته شده است.

درخواستدهندهنشانه 

-1-3
درخواستدهندگان نشانه الزم است در ابتدا توسط سرویسدهنده نشدانه ثبدت شدده و بدا نیازمنددیهدای
ثبتنام سیستمها و فرایندهای مختص آنها سازگار باشند .بعد از ثبت موفدق یدک شناسده درخواسدتدهندده
نشانه به آنها اعطا خواهد شد .فعالیت کلیدی در نظر گرفته شده در این حوزه ارائه درخواسدت نشدانه از طدرف
دارنده کارت به سرویس دهنده نشانه جهت تبدیل شماره کارت

به نشانه است .

درخواستدهندگان نشانه میتوانند همان مشارکتکنندگان سنتی صنعت پرداخت یا مشارکتکنندگان
نوظهور در این صنعت باشند .در شکل  4اعیای دارای قابلیت ایفای نقش درخواستدهنده نشانه با یکر مثال
نشان داده شده است ].[3

شکل-4درخواستدهندگاننشانه

Token Requestor
Token Service Provider

نسخه اول
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ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال به عنوان یکی از پرکداربردترین درخواسدتدهنددگان نشدانه در پرداخدت
همراه محسوب می شوند .کیف پول دیجیتال برنامه کاربردی است که اصلیترین هددف آن نگهدداری اطالعدات
مرتبط با کارت های مشتری به منظور استفاده آسان در هنگام خرید است .در سیسدتم نشدانگدذاری بده دلیدل
کاهش ریسک های امنیتی اطالعات نشانه به جای اطالعات کارت یخیره و نگهداری میشود .یکر این نکته الزم
است که در این نوع پرداخت تراکنش از کیف پول دیجیتال آغاز میشود و اطالعات مربوط به نشانه را به پلتفرم
سمت فروشنده ارسال میکند.
کیف پول دیجیتال میتواند توسط موجودیتهای مختلفی ارائه شود که از این جمله میتوان به موارد زیدر
اشاره کرد:
 فروشندگان
 بانکهای صادرکننده کارت
 ارائهدهندگان خدمات پرداخت
نکته دیگر در کاربردهای کیف پول دیجیتال این است که ارائهدهنده کیف پول دیجیتال باید مجوز الزم را
از بانکهای صادرکننده کارتهای تحت پوشش دریافت نماید.
طبق مطالعات و بررسیهای انجام شده عموماً نقش درخواستدهنده نشدانه را ارائدهدهنددگان کیدف پدول
دیجیتال به عهده دارند .بنابراین ارائهدهنده کیف پول دیجیتال در صورتیکه به عندوان درخواسدتدهندده نشدانه
ایفای نقش نماید باید وظایفی را در مرحله صدور و اعطای نشانه انجام دهد .بده عبدارتی کلیده مسدتولیتهدای
درخواستدهنده نشانه برای ارائهدهنده کیف پول دیجیتال در نظر گرفته میشود.
ارائهدهنده کیف پول دیجیتال در مرحله انجام تراکنش نقشی ایفا نمیکند مگر اینکه اطالعدات نشدانه در
سمت کاربر یخیره نشده و نیاز به دریافت آن اطالعات از فیای ابری ارائهدهنده کیف پول دیجیتال باشد.
نمونههایی از ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال شامل موارد زیر هستند:

شرکت  [7] Googleنمونهای از ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال به نام  Google Walletاست که به عنوان
درخواستدهنده نشانه در اکوسیستم نشانگذاری نقدش ایفدا مدینمایدد .یخیدرهسدازی در  Google Walletبدا
استفاده از فناوری  HCE1صورت میپذیرد .کاربران میتوانند با استفاده از این کیف پول اقدام به انتقال وجه و یا
Host Card Emulation
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ارسال درخواست وجه از افراد دیگر را داشته باشند .بدین منظور تنها کافیست اطالعات کارت خدود را در کیدف
پول وارد نموده و به یک آدرس ایمیل و یا شماره تلفن همراه وجه مورد نظر را ارسال و یا از آن درخواست وجده
نمایند .سپس یک پیغام اطالع رسدانی بدرای گیرندده ارسدال خواهدد شدد .همچندین کداربران Google Wallet

میتوانند با استفاده از کیف پول خود در سایتهای اینترنتی مجهز به نماد  Google Walletخرید آسان و امدن
را تجربه نمایند .در فروشگاههایی که این کیف پول را پشتیبانی مینمایند باید نمداد  PayPassبدر روی دسدتگاه
کارت خوان آن فروشگاه موجود بوده تا با استفاده از فناوری  NFCکاربران اقدام به خرید با استفاده از کیف پول
خود نمایند .احراز هویت کاربران با استفاده از ورود رمز عبور کیف پول انجام خواهد شد .در شکل  5نمونهای از
کاربرد  Google Walletنشان داده شده است.

شکل-5نمونهکاربرد Google Wallet

نمونه دیگری از ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال شرکت  [6] Appleاست .این شرکت با شماری از بانکها
قراردادی منعقد نموده و سرویس پرداخت مبتنی بر نشانگذاری را با استفاده از بخش  Secure Elementتجهیز
همراه به کاربران خود در آن بانکها ارائه میدهد .کاربران  Appleباید کارتهای بانکی اعم از اعتباری و غیره را
در کیف پول همراه گوشیهای  iPhoneخود اضافه نموده و اطالعات کارت را در آن وارد نمایند .سپس در
برنامههای کاربردی و سایتهای اینترنتی مجهز به نماد  Apple Payاز خرید آسان و امن بهره ببرند .همچنین
در فروشگاهها با استفاده از فناوری  NFCکاربران میتوانند با مجاورت تلفنهای همراه و دستگاه کارتخوان و
انجام احراز هویت با  Touch IDپرداختهای خود را انجام دهند.
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شکل-6نمونهکاربرد Apple Pay

سرویسدهندهنشانه 

-2-3
سرویسدهنده نشانه موجودیت/موجودیتهایی درون اکوسیستم نشانگذاری است که وظیفه ارائده نشدانه-
های پرداخت به درخواستدهندهگان نشانه را دارد.
سرویس دهنده نشانه به عنوان طرف مجاز و صاحپ اختیار صدور نشانههای پرداخت مستولیت عملکردهای
متفاوت و متعددی را در حوزه توانایی خود دارد .این مستولیتها شامل و نه محدود به موارد زیر میشوند:
 ثبتنام ) (Registrationدرخواستدهنده نشانه :فعالیتهایی که برای برقراری ارتباط میان
درخواستدهنده نشانه و سرویسدهنده نشانه مورد نیاز است.
 ثبتنام ) (Enrollmentکارت :به موجپ این فعالیت شماره کارت کاربر در سامانه پرداخت
نشانگذاری شده ثبت میشود.
 ارتباط با صادرکنندگان به منظور انجام عملیات شناسایی و اعتبارسنجی :به واسطه این فعالیت
صدور نشانه برای شماره کارت مشخص شده توسط بانک تایید یا رد میشود.


صدور ) (Issuanceنشانه :تولید نشانه برای جایگزینی شماره کارت در این فعالیت به انجام میرسد.

 اعطای ) (Provisioningنشانه :براساس فعالیتهای این قسمت نشانه تولید شده در مرحله قبل به
دارنده کارت تحویل داده میشود.
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 کنترل و مدیریت شماره شناسایی بانک :به منظور جلوگیری از ایجاد تداخل میان نشانه و شماره
کارت باید نحوه صدور نشانهها کنترل شود.
 استقرار و نگهداری مداوم نشانگاه (نگاشت میان شماره کارت و نشانهت به صورت امن :نگهداری از
نشانهها در نشانگاه مستلزم رعایت کردن اصول و الزامات امنیتی است.
 بکاربردن کنترلهای امنیتی برای محدودسازی کاربرد نشانه :با بکاربردن کنترلهای امنیتی
محدودکننده اثر وقوع نشت اطالعات نشانه کاهش خواهد یافت.
 مدیریت کلید :برای رمزنگاری برخی دادههای تراکنش به منظور کنترل صحت آنها الزم است
روالهایی برای مدیریت کلید میان سرویسدهنده نشانه و درخواستدهنده نشانه برقرار شود.
 مدیریت چرخه حیات نشانه :الزم است سازوکاری به منظور ثبت و بهروزرسانی وضعیت نشانهها در
نظر گرفته شود.
 انجام عملیات بازیابی نشانه :در زمان انجام تراکنش مبتنی بر نشانه الزم اسدت اطالعدات نشدانه بدا
اطالعات کارت جایگزین شده و تراکنش حاوی اطالعات کارت به بانک صادرکننده ارسال شود.
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پیوستیک-واژگان
جدول  -1واژگان

توضیحات 

اصطالح 

معادلانگلیسی 

اعطای نشانه

Token Provisioning

بازیابی نشانه

De-Tokenization

فرآیند بازیابی مقدار شماره کارت مرتبط با یک نشانه پرداخت بر
اساس نگاشت آن نشانه پرداخت به شماره کارت که در نشانگاه
یخیره شده است .توانایی بازیابی شماره کارت در ازای نشانه
پرداخت مرتبط با آن باید فقط محدود به اختیارات موجودیتها
افراد برنامههای کاربردی و سیستمهای مجوزدهی شده خاص
باشد.

دارنده کارت

Cardholder

هر شخصی که برایش یک حساب مالی متصل به کارت توسط
بانک صادرکننده ایجاد شده است.

دامنه نشانه

Token Domain

انواع تراکنشهایی که نشانه پرداخت در آنها قابل استفاده است.
دامنههای نشانه میتوانند مختص کانال (برای مثال فقط NFCت
مختص صاحپ کسپ و کار مختص کیف پول دیجیتال یا
ترکیبی از آنها باشند.

درخواست نشانه

Token Request

فرآیندی که طی آن درخواستدهنده نشانه یک نشانه پرداخت
از سرویس دهنده نشانه درخواست میکند.

درخواستدهنده نشانه

Token Requestor

موجودیتی که به دنبال پیادهسازی نشانگذاری بوده و با ارائه
درخواست خود به سرویسدهنده نشانه درخواست تبدیل شماره
کارت به نشانه را اعالم میکند.

شماره شناسایی بانک

BIN
)(Bank Identification Number

شماره شناسایی بانک توسط شبکههای پرداخت به
صادرکنندگان کارت اختصاص داده میشود .شماره شناسایی
بانک با نیازمندیهای  ISO 7812برای شناسایی شبکه پرداخت
سازگار هستند.

عمل تحویل نشانه پرداخت و ارزشهای وابسته آن که به صورت
بالقوه شامل یک یا چند کلید رمزی برای تولید رمزنگاشت است-
به مکان نشانه میباشد.
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اصطالح 

توضیحات 

معادلانگلیسی 

یک شماره کارت با طول متغیر  13تا  19رقم و سازگار با

ISO

 7812است که درون گستره شماره حسابهای مرتبط با شماره

شماره کارت

PAN

شناسایی و اعتبارسنجی

ID&V

شناسه درخواستدهنده
نشانه

Token Requestor ID

مقداری که به منظور نشان دادن ارتباط پیام احراز
هویت/راستیآزمایی به یک درخواست دهنده نشانه تعلق
میگیرد.

صدور نشانه

Token Issuance

فرآیندی که در آن نشانه پرداخت ایجاد شده و به
درخواستکننده نشانه ارائه میشود .نشانههای پرداخت میتوانند
برای کاربردهای متعدد یا یک کاربرد واحد صادر شوند.

کنترلهای محدودیت
دامنه نشانه

Token Domain Restriction
Controls

مجموعهای از پارامترها که به عنوان بخشی از صدور نشانه
پرداخت توسط سرویس دهنده نشانه وضع شده است و اجازه
میدهد که کاربرد درست از نشانه پرداخت در تراکنشهای
پرداخت مدیریت شود.

نشانگاه

Token Vault

انبارهای که توسط سیستم نشانگذاری پیادهسازی شده و نگاشت
بین نشانه پرداخت و شماره کارت را در خود نگهداری میکند.

شناسایی بانک صادرکننده کارت تولید میشوند.
روش معتبری که از طریق آن یک موجودیت بتواند به طور
موفقی دارنده کارت و حساب او را راستیآزمایی کند تا بتواند به
یک سطح اعتماد مناسپ برای ایجاد ارتباط بین نشانه پرداخت و
شماره کارت/دارنده کارت برسد.

1396/05/04

نسخه اول


مقدمهای بر پرداخت مبتنی بر نشانگذاری

20

 مراجع
[1] EMVCo Payment Tokenisation Specification Technical Framework v1.0, 2014
[2] Information Supplement: PCI DSS Tokenization Guidelines, v2.0, 2011
[3] Let’sTalkTokenization for Mobile Payment Security, Gemalto, 2015
[4] Market Guide for Issuer Tokenization, Gartner, 2015
[5] Market Guide for Merchant/Acquirer Tokenization of Payment Card Data, Gartner, 2015
[6] https://www.apple.com/apple-pay/
[7] https://www.google.com/wallet/

1396/05/04

نسخه اول


