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ברוכים הבאים!
אנו גאים ושמחים להגיש לכם את הניוזלטר החדש והייעודי של קומסק לנושא תקן .PCI
במידעון זה נעדכן אתכם ,העסוקים במלאכת העמידה בתקן  ,PCIבנושאים הקשורים לעולם תקן  -PCIובכלל זה
במגמות ,חידושים ,עדכונים ,פרשנויות ,ובכל העוסק סביב עולם כרטיסי האשראי ובפרט אבטחת המידע בעולם זה.
בכל מהדורה ומהדורה של המידעון ,בנוסף לנושאים שעל הפרק נשאף לקדם גם דיונים ולמקד את התכנים בהתאם
לקהל היעד – אתם! – וכך להוביל את המידעון לכיוונים שמתאימים ומעניינים אתכם.
לכן ,אתם מוזמנים לשלוח שאלות ,הערות ,תוספות וכל דבר שתמצאו לנכון לכתובתנו ב-
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זרקור על תיחום סביבת כרטיסי האשראי בארגון ()CDE Scoping
בכל "זרקור" נעסוק בסעיף או בדרישה ספציפית של התקן אשר לדעתנו זקוקים להרחבה מיוחדת ,וננסה לתת פרשנות
מורחבת מהנסיון והידע שלנו.
הפעם נעסוק ונתמקד באחד השלבים והנושאים החשובים ביותר בכל תהליך  ,PCIמסקר פערים ועד הסמכה מלאה,
שהינו תיחום סביבת כרטיסי האשראי בארגון.)Card Holder Data Environment( CDE Scoping -
סביבת האשראי כוללת את כל הרכיבים ,התהליכים ,המערכות והאנשים עליהם יחולו הבקרות הרלוונטיות של התקן.
חשיבותו של תהליך זה מצויה בעצם בתאום הציפיות המתבצע בין הארגון לבין תקן  , PCIבו למעשה הארגון מזהה
ומכיר בסביבה עליה הוא צריך להשקיע את המאמצים לעמידה בתקן ,על כל מרכיביה.
מעל כ 022 -דרישות בתקן (המחולקות ל 20 -דרישות-על) ,מכילות את הבקרות השונות אותן יש להכיל על הרכיבי
סביבת האשראי .אבל מהם בדיוק אותם הרכיבים? נתון זה לא תמיד ברור בצורה מספקת או שלא מוגדר בצורה
המדויקת ביותר .ובואו נודה על האמת ,כולם רוצים להאמין שכמה שפחות רכיבים בארגון שלנו כלולים במאמצים
לעמידה בתקן.
כמענה על בעיה זו תקן  PCI DSSמאפשר ומספק לנו הנחיות ברורות באשר לאופן בו יש לבצע את תיחום סביבת
האשראי וכן לאופן קביעתה לקראת תהליך הסקירה ,ההסמכה ,או כל פעילות אחרת לעמידה בתקן .PCI DSS
העקרונות מתחילים בהגדרה עצמה של סביבת כרטיסי האשראי " -האנשים ,התהליכים ,והרכיבים המעבדים,
שומרים ,או מעבירים נתוני אשראי ,וכל אותם רכיבים המקושרים אליהם".
יש לשים לב גם לחלקו הראשון של המשפט ,אך גם לחלקו השני ,אשר נופל בין הכסאות לעתים" ,וכל אותם רכיבים
המקושרים אליהם" .על מנת להבהיר עוד יותר את עקרונות התיחום ,הגדרנו את הגבולות של סביבת כרטיסי האשראי
(רכיבים בסביבה/מחוץ לסביבה) ,ואף הרחבנו את ההבחנה בחלוקה לרמות:
•
•
•

קטגוריה ( 0בסביבת כרטיסי האשראי) :רכיבים שמעבדים ,שומרים או שולחים  ,CHDוכל סוגי הרכיבים שמקושרים
אליהם רשתית (דוגמאות :תחנות קופות ( ,)POSשרת  DBעם נתוני כרטיסי אשראי)
קטגוריה ( 3בסביבת כרטיסי האשראי) :רכיבים שמספקים שרותים (ניהול ,אבטחה ,אותנטיקציה) או שמקושרים
בגישה מבוקרת לרכיבים בקטגוריה (דוגמאות :שרת ניהול אנטי וירוס ,DC ,תחנת התחברות מרחוק לשרתים בסביבה)
קטגוריה ( 2מחוץ לסביבת כרטיסי האשראי) :רכיבים שאינם מעבדים ,שומרים או שולחים  ,CHDומופרדים רשתית
מרכיבים בסביבת האשראי (דוגמה :תחנת משתמש מופרדת רשתית מסביבת כרטיסי האשראי).

שאל את ה - QSA -כיצד עונים על סעיף  2.6של תקן ?PCI DSS
סעיף  2.0בתקן  PCI DSSעוסק בהטמעת תהליך מרכזי לניהול חשיפות ( )Vulnerabilitiesבארגון .החל משנת ,0220
התקן מחייב ארגונים להטמיע תהליך כזה במסגרתו יתבצע ניהול וסיווג סיכונים פנימי באופן שוטף כחלק מהעמידה
בדרישות התקן.
משמעות דרישה זו היא כי כחלק מהעמידה בתקן ,ארגונים יהיו חייבים להטמיע מנגון פנימי שיציע את התהליכים
הבאים:
תהליך (אוטומאטי או ידני) לתעדוף וסיווג סיכונים לגבי רכיבי סביבת כרטיסי האשראי ,המבוסס על מקורות חיצוניים
(כגון -פרסומי היצרנים ,אתרי אבטחת מידע ,כלים ומוצרי מדף לניהול פגיעויות).
סיווג הסיכונים ומתן ציון פנימי לפגיעויות ,הלוקח בחשבון את הדירוג החיצוני ,ומתן דירוג סיכונים פנימי ,לדוגמא:
גבוה/בינוני/נמוך.
תעדוף ויישום של פעולות למיגור החשיפות בהתאם לסיווגן ודירוגן.
על כל ארגון העומד בתקן ,לקיים ולתחזק דרישה זו ,אשר מטרתה להעמיד ניהול ובקרה מרכזיים עבור תהליך הזיהוי
והתגובה לפגיעויות.

חדשות ועדכונים
 גרסה  0.3של התקן מעבר לפינה!
במועצת  PCIכבר עובדים במרץ על הגרסה הבאה של תקן  ,)3.0( PCI DSSשצפויה להתפרסם באוקטובר השנה .אנחנו
בקומסק ,שותפים פעילים בקבוצות העבודה במועצה שתפקידן הוא ניסוח התקן וההנחיות הנלוות לו ,נדאג לעדכן
אתכם באופן בלעדי לגבי הגרסה החדשה והצפוי בה במהלך התקופה הקרובה ועד פרסומה הרשמי .אנו יכולים להבטיח
שהתקן יהיה בשל וברור מתמיד ,ויפתור הרבה מהנושאים הלא בהירים והשטחים האפורים שהיו בו.
מתוכננים גם שינויים בסעיפי התקן ,חלקם כתוצאה מפידבק שהתקבל על ידי הקהילה-QSA -ים ,בתי עסק ,ספקי
שירותים ,ואחרים.

 :Service Providers רישום באתרי  VisaוMasterCard -
לאחרונה נשלח חוזר בדוא"ל לכל ה Service Providers -המוסמכים על ידי קומסק ,עם הסברים לגבי שיטת הרישום
החדשה באתרי וברשימות  Visaו .Mastercard -אנא ודאו כי אתם מעודכנים לגבי הנהלים הללו ,אנו זמינים עבור כל
שאלה בנושא.

 – P2PE ה"חלום הרטוב" של בתי העסק?
תקן  ,Point to Point Encryption – P2PEאחד מהתכניות החדשות של מועצת התקינה  ,PCIמקבל מאז היווצרו
דחיפה חזקה מכיוון חברות כרטיסי האשראי ומכיוון מועצת  .PCIולא בכדי – שימוש בפתרון מוסמך לתקן P2PE
מסוגל להביא לצמצום משמעותי ביותר של סביבת כרטיסי האשראי בארגון ,למעשה אל תחומי קורא הכרטיסים
המגנטיים בלבד .כל שאר הרכיבים – יוותרו מחוץ לסביבת כרטיסי האשראי !CDE -
קומסק מלווה ומסמיכה ארגונים ופתרונות  .P2PEלפרטים נוספים – פנו אלינו.

