
Захист інформації в 
електронних платіжних

системах



Захист інформації в електронних платіжних
системах передбачає виконання таких умов:

• конфіденційність - в процесі інтернет-розрахунків дані покупця
(номер пластикової кредитної картки або інших розрахункових
засобів) повинні залишатися відомі тільки установам і структурам, які
мають законне право на це;

• аутентифікація - найчастіше PIN-код або повідомлення, завдяки
якому клієнт (або продавець) може упевнитися в тому, що другий
учасник угоди саме той, за кого себе видає;

• авторизація - дає можливість до початку перерахування грошей 
визначити наявність у покупця достатньої суми для того, щоб
оплатити замовлення.Все це націлене на забезпечення безпечного
платіжного алгоритму, який зможе мінімізувати ризики електронних
фінансових взаєморозрахунків як для покупця, так і для продавця.



Сьогодні захист інформації електронних
платіжних систем здійснюється, головним

чином, за допомогою :
• моментальної авторизації платника;

• шифрування фінансової інформації в інтернет-мережі

• спеціальних сертифікатів

Перехоплення зловмисниками хоча б одного ключа повністю
«закритою» системи автоматично веде до повного розкриття
всієї її ланцюга захисту. У свою чергу, шифрування тільки
відкритими ключами потребує значних затрат 
обчислювальних ресурсів.



• У зв'язку з цим, сьогодні безпеку платіжних систем 
забезпечує одночасне застосування протоколів з 
закритими і відкритими ключами. Інформація, яка 
передається по мережах, шифрується з використанням
закритого ключа. При цьому його генерація здійснюється
динамічно, і він передається другому учаснику угоди з 
шифром на основі відкритого ключа. Як правило, 
шифрування проводиться за допомогою протоколу Seсure
Sockets Layer (SSL), а також Secure Electronic Transaction 
(SET) - його розробкою займалися фінансові гіганти
MasterCard, VISA. Перший протокол виконує шифровку на 
рівні каналу, а другий шифрує безпосередньо фінансові
дані



У процесі використання додатків до протоколу SET 
застосовується алгоритм подвійний електронного
підпису.

Її одна частина висилається продавцеві, а інша -
банку. Завдяки такій схемі покупцеві доступні всі
дані по замовленнях, але він не має доступу до 
розрахункових реквізитами сторони, що продає, а 
банку, в свою чергу, відкриті всі фінансові дані обох
учасників угоди при повній відсутності інформації
про склад замовлення.



Зазвичай в платіжному процесі беруть
участь:

1. Клієнт, покупець

2. Магазин, продавець товарів або послуг

3. Банк, як гарант легітимності платежу

4. Процесингова компанія, як технологічний посередник
між усіма учасниками угоди.



Розрізняють декілька основних видів
безготівкових платежів

• За допомогою банківської карти і персонального коду, зазначеного
на карті

• За допомогою електронного гаманця (окремого додатка платіжної
системи)

• За допомогою електронного рахунку з авторизацією через інтернет-
браузер

• За допомогою мобільного телефону з рахунку клієнта у мобільного
оператора

• За допомогою мобільного банкінгу (коли банківський рахунок
прив'язаний до мобільного телефону клієнта)



Процес проведення електронного платежу

Взаємодія ( «спілкування») учасників процесу прийому оплати 
здійснюється за захищеними протоколам. Еквайрер (платіжний
термінал, магазин і т.п.) відправляє інформацію в систему. 
Процесингова компанія переправляє отримані дані емітенту
(банку), і той перевіряє рахунок клієнта. Якщо оплата можлива, то 
відповідна сума банком резервується, і дозвіл на проведення
операції направляється процессинговой компанії, а звідти назад до 
еквайреру. Отримавши дозвіл, еквайрер направляє запит до 
системи продавця, перевіряє можливість продажу і прийому
платежу. Зазвичай це оформляється у вигляді коду авторизації -
деякого числа. Якщо код авторизації ми отримали, то це означає, 
що угода не схвалена, і торгово-сервісна організація не може
прийняти даний платіж.



Платіжні системи захищають платіжні операції з метою 
уникнення проведення платежів зловмисниками. По-
перше, використовуються зашифрованих протоколів. По-
друге, кожен платіж часто захищається підтвердженням за 
допомогою коду, що висилається по SMS на 
зареєстрований клієнтом телефонний номер. По-третє, 
якщо мова йде про інтернет-платежі за допомогою
пластикових карт або електронних гаманців, транзакції в 
платіжної системи можуть бути додатково захищені
прив'язкою до конкретного комп'ютера або IP адресою, а 
також методи авторизації, обмежені за часом - це
допомагає уникнути входу в систему іншого користувача на 
комп'ютерах загального користування.



Статистика

За статистикою, найчастіше піддаються атакам наступні
системи: термінали (32%), сервера баз даних (30%), 
сервери додатків (12%), веб-сервери (10%). На робочі
станції, сервери аутентифікації, сервери резервного 
копіювання, файлові сховища та інше доводиться тільки
10%. З даної статистики наочно видно актуальність безпеки
саме сайтів і додатків, так як через їх уразливості
найчастіше стає можливим отримання доступу до даних.



Що забезпечує безпеку
платіжних систем?



Безпечні / зашифровані інтернет-з'єднання

В даний час наявність SSL сертифікату на сайті не є 
достатньою умовою для безпечного проведення інтернет-
платежів. Тільки комплексний підхід, сертифікований за 
сучасними міжнародними стандартами, дозволяє
говорити про те, що безпека обробки інтернет-платежів
забезпечується на найвищому рівні.



Клієнтський захист

• Логін / пароль доступу для входу в систему, який
проходить тестування на складність;

• Комбінація номера банківської картки, терміну дії, імені
власника картки, CVV / CVC кодів;

• Можливість створення віртуальної карти, дублюючої
основну, для проведення інтернет-платежів;



технічний захист
• Прив'язка платіжного сервісу до фіксованого IP-адресою і 
телефонним номером клієнта;

• Здійснення клієнтського доступу в систему по зашифрованому
протоколу HTTPS / SSL;

• Можливість використання віртуальної клавіатури для набору 
даних ідентифікації (протидія перехоплення особистих даних);

• Поділ каналів формування транзакцій і каналу авторизації
транзакцій:

o авторизація транзакцій здійснюється через спеціальний код, який
при здійсненні платежу клієнт отримує від системи на свій
мобільний телефон SMS (випадкова комбінація букв і цифр, що діє
тільки протягом декількох хвилин).



Сертифікація платіжних систем

Сертифікація сервіс-провайдерів і власників бізнесу (Мерчант) з 
кількістю транзакцій більше 6 млн. 

Payment Card Industry Data Security Standard – це сукупність вимог
щодо забезпечення безпеки даних про власників платіжних карт, 
які зберігаються, передаються та обробляються в інформаційних
системах організацій. Стандарт розроблений Радою за стандартами 
безпеки індустрії платіжних карт (Payment Card Industry Security 
Standards Council, PCI SSC), заснованою міжнародними платіжними
системами, такими як: Visa, MasterCard, American Express, JCB і 
Discover.



Сертифікація платіжних систем
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які зберігаються, передаються та обробляються в інформаційних
системах організацій. Стандарт розроблений Радою за стандартами 
безпеки індустрії платіжних карт (Payment Card Industry Security 
Standards Council, PCI SSC), заснованою міжнародними платіжними
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Discover.



Стандарт PCI DSS містить у собі всього 12 вимог:
1. Захист обчислювальної мережі;

2. Конфігурація компонентів інформаційної структури;

3. Захист збережених даних про власників карток;

4. Захист переданих даних про власників карт;

5. Антивірусний захист інформаційної інфраструктури;

6. Розробка та підтримка інформаційних систем;

7. Управління доступом до даних про власників карток;

8. Механізми аутентифікації;

9. Фізичний захист інформаційної інфраструктури;

10. Управління інформаційною безпекою;

11. Протоколювання подій і дій;

12. Контроль захищеності інформаційної інфраструктури.



Уразливі місця і способи захисту
З точки зору інформаційної безпеки в системах електронних
платежів існують такі вразливі місця:

1. Пересилання платіжних та інших повідомлень між банком і 
клієнтом і між банками;

2. Обробка інформації всередині організацій відправника і 
одержувача повідомлень;

3. Доступ клієнтів до засобів, акумульованих на рахунках.

4. Одним з найбільш вразливих місць в системі електронних
платежів є пересилання платіжних та інших повідомлень між
банками, між банком і банкоматом, між банком і клієнтом.



Проблеми, які вирішуються при організації
захисту платежів:

• взаємне пізнання абонентів (проблема встановлення взаємної
автентичності при встановленні з'єднання);

• захист електронних документів, переданих по каналах зв'язку
(проблеми забезпечення конфіденційності і цілісності
документів);

• захист процесу обміну електронними документами (проблема 
докази відправлення і доставки документа);

• забезпечення виконання документа (проблема взаємної недовіри
між відправником і отримувачем через їхню приналежність до 
різних організацій і взаємної незалежності).



Для забезпечення функцій захисту інформації на окремих
вузлах системи електронних платежів повинні бути 

реалізовані наступні механізми захисту:

1. управління доступом на кінцевих системах

2. контроль цілісності повідомлення;

3. забезпечення конфіденційності повідомлення;

4. взаємна аутентифікація абонентів;

5. неможливість відмови від авторства повідомлення;

6. гарантії доставки повідомлення;

7. неможливість відмови від прийняття заходів по повідомленню;

8. реєстрація послідовності повідомлень;

9. контроль цілісності послідовності повідомлень.


