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در حقيقت ، نياز به تجارت . اي نسبتا طوالني دارد  استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه
الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطالعات به منظور كسب رضايت مشتري 

 .  ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است
آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي  5691توان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال  مي

پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني . دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند ( ATM)خود پرداز 
هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود  شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكه،  69بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 

. شد  ناميده ( EDI)اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها . و استاندارد شده براي مبادله اطالعات تجاري ميان يكديگر زدند 
ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر . بود ها  درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي داده

 . گرديدالكترونيكتجارت، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختهاوكاربردهاي
 . است از نظر استادان جهش تكنولوژي اطالعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده

 ( EDP)ها  دادهونيكيالكترعصرپردازش:5691–5611

 ( MIS)مديريت اطالعاتيعصرسيستمهاي:5661–5691

 ( Internet)عصراينترنت :4951–5661
در . هاي تكنولوژي اطالعاتي آن عصر فراهم آورده است  هر بيست ساله ، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي

عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده  حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در

اما . فراهم شد ( EFT)و انتقال وجه الكترونيكي ( Swift)، سيستم بانكي بين المللي ( EDI)ها  از مبادله الكترونيكي داده
اي كه در روند تكاملي  گونهتوسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن ، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است ، به 

 شدقائلتوان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي تجارت الكترونيك ، مي
 

 
 : تعريف عام تجارت 

 . بخاطر پول انجام مي پذيرد ( نه هميشه ) هر نوع ارائه كاال يا خدمات ، كه معموالً 
در حقيقت مجموعه متنوع وسيعي از تعاريف و مفاهيم براي تجارت . رائه شده است از تجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ا

اي از اين موارد ، كوشيده شده  درگونه.   گيرد الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ، كاربردها ، و مدلهاي گوناگوني را در بر مي
 فعاليت ، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده ، هاي ديگر در تعاريف به نوع  است كه تعاريف عامي ارائه شود و در گونه

 

 :Clarkeديدگاهازالكترونيكتجارتتعريف
 ( 5669سال)هر نوع مبادله اطالعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس          



 ( : European union)تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا 
 ( 5661سال)“الكترونيكيبصورتتجارتانجام“-5
-صورتهر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادالت فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي،به“  -4

 ( 4995سال)“.كنندتعاملالكترونيكي
 :ارتباطاتديدگاهازالكترونيكتجارتتعريف

 ارتباطي هاي كامپيوتري و ساير وسائل طالعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكهتحول خدمات ، كاال ومحصوالت ا
 :اطالعاتآوريفنديدگاهازالكترونيكتجارتتعريف

-ومبادالتآن دسته از كاربردهاي فن آوري اطالعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريانكاري

 است شدهايجادتجاري
 :تجاريديدگاهازترونيكالكتجارتتعريف

سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ،  ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي
 . دهدها راكاهش را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينه... سرعت تحويل و 

 : : الكترونيكتجارتتعريف

و ( Data Management)، سيستمهاي مديريت اطالعات ( Communication)تعامل سيستمها ارتباطي 

 .ميگرددميسرخدماتياومحصوالتكه بواسطه آنها امكان مبادله اطالعات تجاري در رابطه با فروش( Security)امنيت 
  . 

 

  :عبارتندازالكترونيكتجارتاجزاءاصليتعريفبنابراين
5-   Communications ( ارتباتيسيستمهاي)  

4-  DATA Management (دادههامديريتسيستمهاي)  
3-  Security ( امنيت)  

:الكترونيكتجارتديگرريفاتع  

 :اين فناوري تعاريف و انواع مختلفي دارد كه به شرح هر كدام مي پردازيم

 .5انجام داد، تجارت الكترونيكي مي گويند webتمام ابعاد و فرآيند بازار را كه بتوان با اينترنت و تكنولوژي  -5

بطور كلي واژه تجارت الكترونيك اشاره به معامالت الكترونيكي مي نمايد كه از طريق شبكه هاي ارتباطي انجام مي  -4
ابتدا، خريدار يا مصرف كننده به جستجوي يك مغازه مجازي از طريق اينترنت مي پردازد و كاالي را از طريق . پذيرد

web 4نهايتاً كاال را تحويل مي گيرد. يا پست الكترونيكي سفارش مي دهد. 

 3تجارت الكترونيكي يعني انجام مبادالت تجاري در قالب الكترونيكي -3



 1كاربرد تكنولوژي اطالعات در تجارت -1

ونيكي داده عبارت از بطور خالصه مي توان گفت كه مبادله الكتر. تجارت الكترونيكي، مبادله ي الكترونيكي داده هاست -1
توليد، پردازش، كاربرد و تبادل اطالعات و اسناد به شيوه هاي الكترونيكي و خودكار بين سيستم هاي كامپيوتري و براساس 

البته تجارت الكترونيك حيطه اي به مرابت . زبان مشترک و استانداردهاي مشخص و با كمترين دخالت عامل انساني
تجارت الكترونيكي در ساده . رونيكي داده داردو آن يك تحول و انقالب در عرصه ارتباطات استگسترده تر از مبادله الكت

ترين تعريف عبارت از يافتن منابع، انجام ارزيابي، مذاكره كردن، سفارش، تحويل، پرداخت و ارائه خدمات پشتيباني است كه 
براساس آن اطالعات، محصوالت و خدمات از طريق  لذا تجارت الكترونيك روشي است. بصورت الكترونيكي انجام مي شود

 .1شبكه هاي ارتباطات كامپيوتري خريد و فروش مي شوند

. تجارت الكترونيك، انجام كليه فعاليت هاي تجاري با استفاده از شبكه هاي ارتباطي كامپيوتري، بويژه اينترنت است -9
جارت الكترونيك، تبادل اطالعات خريد و فروش و اطالعات بوسيله ت. تجارت الكترونيك به نوعي تجارت بودن كاغذ است

شركت ها براي ارتباط با . الزم براي حمل و نقل كاالها با زحمت كمتر و تبادالت بانك با شتاب بيشتر انجام خواهد شد
ارتباط  .يكديگر، محدوديت هاي فعلي را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده تر و سريع تر صورت مي گيرد

 .9فروشندگان با مشتريان مي تواند به صورت يك به يك با هر مشتري باشد البته با هزينه نه چندان زياد

 

 تفاوت مبادله الكترونيكي داده ها با تجارت الكترونيك 

ا در جاي در موارد زيادي ديده شده كه مبادله الكترونيكي داده ها را مترادف با تجارت الكترونيك دانسته و هر كدام ر
البته مي توان اينطور گفت كه تجارت . اين دو تكنولوژي اصالً مشابه هم نبوده و كامالً مجزا مي باشد. ديگري بكار مي برند

 .الكترونيك مكمل مبادله الكترونيكي داده هاست

استاي تحقق فعاليت مبادله الكترونيكي داده بصورت مكانيزمي تعريف مي شود كه به موجب آن انتقال و تبادل داده در ر
هاي تجاري با ساختار و شكل تعريف شده و بكارگيري پيام هاي استاندارد شده بين المللي، توسط ابزار الكترونيكي از يك 

در حاليكه تجارت الكترونيك عبارت از مبادله تجاري بدون استفاده از كاغذ است . كامپيوتر به كامپيوتر ديگر انجام مي شود
دله الكترونيكي داده ها به عنوان يك ابزار به همراه پست الكترونيك، تابلوي اعالنات الكترونيك، انتقال كه در آن از مبا

بعبارت ديگر مبادله الكترونيكي داده ها بعنوان ستون . الكترونيك وب و ساير فناوريهاي مبتني بر شبكه استفاده مي شود
تجارت الكترونيك حطيه اي بسيار وسيع تر از . ريف فوق بر مي آيدچنانچه از تع. فقرات تجارت الكترونيك عمل مي نمايد

 .9مبادله الكترونيكي داده دارد

  



 الكترونيكيتجارتبا الكترونيكي بانكداريارتباط

 
 (  E - Commerce & IT)تجارت الكترونيك و فن آوري اطالعات 

 
 

 : ITبرايمقدمه

سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز تفكر تكنولوژي اطالعات ، روش كاركرد افراد ، 
آموزش ، بهداشت ، صنعت و توليد ، تجارت ، بانكداري ، خدمات وحتي نحوه گذاران اوقات فراغت . مردم را تغيير داده است 

تكنولوژي اطالعات باعث ايجاد مشاغل جديد ، . اند  ها همه تحت الشعاع آثار و تغييرات اين تكنولوژي قرار گرفته و سرگرمي
نزديكي روز افسون مردم جهان به . صنايع نوين و خالقيتهاي پياپي شده و تغييرات عمده در روش زندگي پديد آورده است 

در كنار  از ديدگاه علمي ، نيز امروزه تكنولوژي اطالعات. هايي از اين پيامدها است  نمونه... يكديگر ، تعامل فرهنگها ، و 
. مهندسي ژنتيك ودانش هوا فضا ، يكي از سه شاخه پيشرو و آينده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود 

اختراع ماشين “ هايي چون  پيشرفتهاي تكنولوژي اطالعات به حدي گسترده است كه برخي از صاحبنظران آن را با پديده
-رصهكليد پيروزي در ع“ اهميت دست يابي سريع به اطالعات صحيح “ نيز  در بعد اقتصادي. مترادف دانسته اند “ بخار 

 . شود  ميمحسوبجهانيرقابت
 ( E-Commerce levels)الكترونيك تجاريسطوح

هر يك از ابعاد سه گانه اصلي تجارت ، يعني محصول . توان به سطوح مختلفي تقسيم بندي كرد  تجارت الكترونيك را مي
توانند از حالت فيزيكي و كامال ملموس تا حالت  بادله ، فرآيند فروش و تحول خدمات پس از فروش مييا خدمات مورد م

در حالتي كه در تجارت سنتي هر سه عامل ، فيزيكي و كامال . تغيير نمايند (   يا اصطالحاً مجازي)الكترونيكي و نرم افزاري 
. هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند ( ين سطح تجارت الكترونيك باالتر)قابل لمس هستند ، در تجارت كامال الكترونيكي 

 . . دهند ميتركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل
ه چرخ. بكار گرفته شود ( Business Cycle)تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري  لذا تجارت الكترونيك مي

، سفارش ، ( جستجو و مذاكره )تجاري از موارد يافتن كاالها و خدمات متناسب با نيازها و يافتن راههاي مبادله مورد توافق 
، فعاليتهاي پس از فروش مثل گارانتي و خدمات پس از فروش تشكيل شده ( اجراي توافق وپرداخت )حمل و پرداخت بها 

 . است 
 . كند ميهاي زير را در مراحل مختلف تجارت تعريف الكترونيك مولفه سدان در تالش براي تعريف تجارت

 : تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله 
 ( Competition)رقابت

 ( marketing)بازاريابي
 ( distribution)توزيع

 ( services)دهيسرويسوخدمات



 ( sales)فروش
 كترونيكي در برابر تجارت سنتيتجارت ال

 (Traditional commerce & e  commerce ) 

تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در . شود  هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي
تكنولوژي اطالعات به عنئان . گردد  ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي قانونمند

تكنولوژي اطالعات . تواند تاثير گذار باشد  لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي
ا ها ييشتر و ب توليد خروجي)، بيشتر ( هاي مشابه با هزينه كمتر  توليد خرجي)ارزانتر : تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند  مي

توليد خروجي هاي مشابه با همان )، بهتر ( هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر  توليد خروجي)، سريعتر ( هزينه مشابه 
دارد و  هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي

تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و . شود  ي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي ميباعث ارتقاي ارتباطات و گشودگ
 . شود  دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي كار را تغيير مي

محدوديتهاي  در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار
 . . يابدتغييركنندگانمصرفاصخهرگروهتواند براي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي

 الكترونيك بانکداري پديده اي نو در- RFID -الكترونيك تجارت

با افزايش استفاده از اينترنت بر روي گوشي هاي موبايل ، روش هاي سنتي سرويس دهي به مشتريان مبدل به روش    
بر اساس آمارهاي موجود دامنه گسترش استفاده از . هايي شده است كه به نحوي بتوانند از اين سرويس بهره گيرند 

ن مساله ، تجارت سيار را ب شكل انقالبي جهاني در آورده است كه ابزارهاي موبايلي باالتر از هر فناوري ديگري است واي
طبق تحقيقات به عمل .با همان سرعت وقع در كشورهاي پيشرفته ، در كشور اي در حال توسعه نيز در حال رخ دادن است

بار از تعداد كاربران  آمده در طي سالهاي اخير در سطح جهان ، تعداد كاربران اينترنت از طريق ابزار هاي سيار براي اولين
اين مساله خود بيانگر پتانسيل قوي . پيشي گرفته است( خطوط ارتباطي ثابت ) اينترنت از طريق رايانه هاي شخصي 

بانكداري . تجارت سيار است كه ميتواند در آينده نزديك بيشترين سهم از بانكداري الكترونيكي رابه خود اختصاص دهد 
بخش اعظمي از نقل و انتقاالت پولي در شبكه تجارت سيار ، .ترين حوزه هاي تجارت سيار دارد سيار به عنوان يكي از مهم

از طريق بانك ها وشبكه بانكداري سيار آن ها انجام ميشود ،لذا بانكداري سيار از يك سو با مشتريان خود در ارتباط است 
عواملي .الكترونيكي فعالند،خدمات مالي موثر تامين كند واز سوي ديگر قادر است براي ساير بنگاه هايي كه در حوزه تجارت 

امكان بي نظير خدمات :كه توجه بانك ها را به شدت به سمت استفاده هرچه بهينه تر از ابزارهاي موبايل جلب كرده است 
از قبيل  موبايلي در كاهش هزينه هاي اريه خدمات بانكي وسرعت واامنيت باالي آنها ميباشد همچنين به علت مشكالتي

حمل كارت هاي پرداخت متعدد در كيف مشتريان ، نگهداري رسيدهاي كاغذي گوناگون،نبود يك سيستم خودكار ثبت 
يكپارچه   تمايل زيادي براي ايجاد يك سيستم پرداخت الكترونيك...سفارش ، نبود مديريت برروي سيستم هاي پرداخت و
به عنوان نمونه ،بررسي كه در                       .وجوددارد ،كه هزينه وريسك مراودات را به شدت كاهش دهد ،

GERMAN BANK 4آلمان صورت گرفت نشان ميدهد هزينه يك تبادل بانكي از طريق گيشه بانك به طور متوسط 
ين به هم. سنت هزينه در بر دارد 51دالر ميباشد در حالي كه ارايه همان خدمات از طريق شبكه بانكداري موبايل تنها 



منظور ايده استفاده از تلفن همراهبراي انجام تبادالت مالي در سال هاي اخير همراه با رشد استفاده ازاين فناوري و همچنين 
در زمينه هاي مختلف واستفاده از آن در ساخت كارت هاي RFID (3)با گسترش موج استفاده از تكنولوژي 

CNTACT LESS كم ،بانك ها را به فكر استفاده از اين فناوري در ابزارهاي منظور استفاده در پرداخت هاي با حجم
اين تفكر منجر به .موبايل انداخت تا به روش قديمي حححمل كيف پول وچك هاي بانكي براي هميشه خاتمه دهند 

از تركيب . كه با گوشي با گوشي هاي موبايل سازگار هستند،گرديدNFC (1)بنام  RFIDپيدايش نوع جديدياز فناوري 
ميتوان به RFIDاين فناوري باسيم كارت موجود در گوشي موبايل واستفاده از الگوريتم رمز نگاري بر روي سيگنال هاي 

از جمله شارژ مجددويا COTACT  LESSهمچنين ديگر با محدوديت كارت هاي .سطح بااليي از امنيت دست يافت
در گوشي موبايل ميتوان بصورت CREDIT CARDتهيه كارت جديد مواجه نبوده و با استفاده از سيم هاي 

ONLINE  در حال حاضر در ....و  كشورهاي بسياري نظير امريكا ،آلمان ،تركيه ،كره جنوبي.از حساب خود برداشت كرد
 .حال بهره برداري واستفده از مزاياي اين سيستم ميباشند

NFCچيست؟ 
ناوري ارتباطي بي سيم با فركانس باال و يك فNFC (near field communication)ارتباط ميدان نزديك يا 

وبدون نياز MHZ 53.19سانتي متر با فركانس 59دامنه كوتاه ميباشد كه انتقال داده بين دستگاه را تا فاصله اي در حدود 
ديكي براي اينكه دو دستگاه بتوانند ارتباط برقراركنند كافي هست آنها را در نز.به تنظيمات كاربر ،امكان پذير مي نمايد 

موجود در دستگاهها به صورت خودكار تنظيمات مورد راانجام ميدهد NFCيكديگر قرارداده كه در اين حالت اينترفيس 
 .برقرارميگردددستگاهدوبينpeer-to-peerبصورتوارتباط

سيگنالهاي  كه استانداردي برايISO  51113بوده ونمونه ساده توسعه يافته اي از استانداردRFIDاين فناوري مبتني بر
RFID  وكارت هايcontact less ميباشد ،است كه در واقع تركيبي از اينترفس كارتهاي هوشمند وخواننده

(raeder) اينقناوري همانطور كه قادر است با ساير دستگاههاي .در يك دستگاه تشكيل شده استNFC ارتبط برقرار
ارتباط برقرار كند ISO 51113نمليد اين توانايي را نيز دارد كه با خواننده هاي ديگر و كارتهاي هوشمند منطبق با استاندارد 

موجود براي contact lessبنابراين داراي قابليت سازگاري بااليي هستند وبراي استفاده از آن ميتوان از زير ساخت هاي .
نرخ تبادل . ل و پرداخت استفاده كرد بنابراين هزينه راه اندازي ان بسيار پايين و به صرفه ميباشد سيستم هاي حمل ونق

ميرسد كه همين امر قابليت آن را براي پرداخت ها با حجم باال بسيار مناسب ساخته است Kb/s 141اطالعات آن به 
دا تنها به منظور استفاده در ابزارهاي مبايل طراحي ايجاد گرديد كه در ابت4993در سال NFCاولين استاندارد مربوط به .

 : عبارتند از  NFCشده بود ولي با گسترش استفاده از آن و بهينه بودن بطور كلي سه كار برد اوليه و اصلي براي 

   باالسيارباامنيتوپرداختهاي تبادالت-
  peer-to-peerبصررتارتباطات-
 حركتدرحيناطالعاتدسترس-
 ...(.ودرخيابانپوستر تبليغاتي مجهز به اين سيستم در هنگام عبور از كنارآنموجوددريكاطالعاتبهدسترسيمثالعنوانبه)

  nfcتاريخچه
در سال هاي اخير بانكداري الكترونيك بسيار توسعه پيدا كرده است و اينترنت تبديل به يكي از مهترينابزارهابراي   



را قادر ميسازد به راحتي از طريق آن كااليا خدمات مورد نظر خودرا سفارش و پرداخت تحققاين امر گشته است كه افراد 
وگسترش دامنه فعاليت هاي آن و همچنين قابليت ها و امنيت باالي آن ،به RFIDباورود فناوري .هاي خودرا انجام دهند 

رهاي شخصي از آن در صنعت بانكداري منظور ايجاد سهولت هرچه بيشتر براي كاربران وعدم وابستگي آن ها به كامپيوت
استفاده گرديد تا كاربران بتوانند از طريق كارت هاي مجهز به اين فناوري عمليات هاي پرداخت دريافت وجه خود راانجام 

كارت هايي كه بايد آن ها را درون دستگاه خواننده قراردادتا بتوان :دهند كه اين كارت ها خود به دو نوع تقسيم ميشوند 
 (POS)ه را دريافت ويا پرداخت كرد مانند كارت هاي مورد استفاده در دستگاههاي خود پرداز و پايانه هاي فروش وج

ميباشند كه همانطور كه از نام آن پيداست بدون نياز به تماس contact lessنمونه ديگر اين كارت ها،كارت هاي .
تگاه مي توان عمليات انتقال اطالعات ويا دريافت و پرداخت را فيزيكي با دستگاه وتنها با قراردادن كارت در نزديكي دس

پس از آن با ايجاد .ميباشد ...اين روش داراي مزاياي بسياري ازجمله افزايش سرعت عمليات ،امنيت باالتر و. انجام داد
از گوشي هاي همراه و قابليت انتقال وجه از طريق اينترنت وكامپيوترهاي شخصي وسپس افزايش تمايل كاربران به استفاده 

ارايه خدمات اينترنت به كاربران سيار اين امكان فراهم گرديد كه بتوان خدمات مربوط به انتقال وجه را از طريق گوشي هايا 
ساير ابزارهاي موبايل به كاربران ارايه دادكه اين كار در ابتدا از طريق سيستم پيام كوتاه انجام ميگرفت ولي با ظهور فناوري 

RFID وقابليت هاي باالي آن صاحبان اين صنعت رابه فكر انداخت تا بتوانند به نحوي از اين فناوري جديد و كارآمد براي
بهينه كردن عمليات هاي بانكي وارايه آنها از طريق گوشي هاي همراه استفاده كنند كه همين امر منجر به ايجاد 

ا قراردادن گوشي همراه خود در نزديكي دستگاه دريافت و پرداخت بدين ترتيب كاربر ميتواند براحتي ب.گرديد NFCفناوري
عمليات مورد نظر خود را انجام دهد كه اين خود منجر به افزايش امنيت در پرداخت نيز گرديده است بدين ترتيب كه عالوه 

 PINبهمراه ،سيم كارت موجود در گوشي موبايل  NFCبر الگوريتم هاي رمز نگاري ارايه شده بر روي كارت هاي 

code استاندارد . كاربر براي تعيين هويت كاربر وتاييد عمليات پرداخت به كار گرفته شدNFC شركت  4991در سال
 .را به بازار ارايه كرد RFIDهاي Tagنوكيا اولين گوشي همراه مجهز به 

 ارتباط بازاريابي با بانكداري الكترونيك

رشد فكر و خالقيت  است و زمينه مناسبي را براي هاي سنتي شكسته در جامعه فناوري اطالعات، مرزهاي فكري و عملي را
ها و  كسب و كار در همه شغل بهينه كردن امورهاي بشر براي  تالش. است  فراهم كرده و پويايي بخشيدن به كسب و كار

 .شدهاستتقريباغيرممكناطالعاتبرداري از فناوري درازمدت بدون بهره هاي جاري و فعاليت

. ها برجاي گذاشته است سازمان عصر ارتباطات و اطالعات نتايج جالب توجه و عميقي در گذار از عصر صنعتي و ورود به
هايي هستند كه هميشه در  جمله جايگاه صادي به دليل دورنماندن از فرآيندهاي رقابتي ازاقت هاي ها و بنگاه سازمان

 .سازند ميهماهنگپذيرندوخودراباتغييرات بيشترين يا بهتر بگوييم اولين تاثيرهارامي فرآيندهاي گذار

هاي  بنگاه ها و يق در شركتنياز به ارتباطات سريع و دق شرايط پيچيدگي و سرعت باالي كارها و امور جاري و در اين
 .بودالمللي ابعادبيندرتاييدمورداقتصاديكالنهاي گيري ضرورت وجود نظام شكل المللي باعث اقتصادي در ابعاد داخلي و بين

 موضوع توسعه در ابعاد جهاني، اقتصاد خدماتي هايي كه ارتباط مستقيمي با اي به عنوان ارگان بيمه هاي بانكي و نظام

بسيار سخت در  تطبيق خود با شرايط بازار و عقب نماندن از رقابت محور و فناوري اطالعات داشتند خواه ناخواه براي دانش
 .خدمات بانكداري نداشتند گرويدن به جنبش كاربردي كردن فناوري اطالعات در اي جز ارائه خدمات به مشتريان چاره

http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4190&mode=thread&order=0&thold=0
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بانكداري الكترونيك كه به مفهوم  يدي براي عصر اطالعات است به نامرسيدن به مفهوم جد حاصل اين تالش همه جانبه
 .شد عمومي در بانكداري نيز منجر خواهد روابط جديدي از

همين دليل ممكن  رود و به توسعه ديجيتالي خدمات بانكداري به شمار مي بانكداري الكترونيك به عنوان يك مفهوم عام در
 .هاي شخصي تاثيرگذار باشد ستنباطا ها و نگري است در شناخت آن جزئي

طور كامل شناخته شده نيست و به همين دليل  هنوز به هاي آن، براي بسياري از افراد الكترونيكي و كارايي مفهوم بانكداري
 .گيرد نميبراي توسعه آن صورت هاي انجام شده گذاري اي از سرمايه برداري بهينه بهره هم

به . هاي زير ساختي، فني و مديريتي دارد مولفه اي از هاي الكترونيكي نياز به مجموعه ريمبناي فناو توسعه كسب و كار بر
به سطح  الكترونيك الزم است كه براي بهينه شدن كاربري آنها هاي كسب و كار ارتباط زنجيروار عوامل و شاخص علت

 .برسيم برداري از اين خدمات مناسبي از دانش بهره

هاي هوشمند مديريت  كارت بازاريابي الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، فناوري لكترونيك،هايي همچون تجارت ا شاخص
زنجيره تامين هر چند ممكن است از  ريزي منابع سازمان، هوشمندي سازماني و مديريت برنامه ،CRM ارتباط با مشتريان

 هاي كسب و كار ترين زيرشاخه عنوان يكي از مهم متفاوت باشند بنابراين بانكداري الكترونيك به نظر كارايي و ماهيت

بااستفادهكه يكي توسعه خدمات الكترونيكي در شعبه و ديگري در وب .الكترونيك از دو جنبه بسيار مهم تشكيل يافته است
 .استيافتهتوسعهاينترنتازفناوري

 جهاني همچنين نظر به اهميت مبادالت پولي وبازارهاي  تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك در سيطره بر با توجه به

همسان با توسعه  ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و طلبد كه اقتصادي مي -اعتباري در هر فعاليت تجاري
 .مطلوبي برخوردارشوند تجارت الكترونيك از رشد مناسب و

اند و به سرعت خود  خدمات خود بيكار نبوده د گسترش و تنوع دربراي جذب مشتريان بيشتر و ايجا ها نيز در اين بين بانك
 .اند كرده هاي ارتباطات و اطالعات همگام و همسو فناوري را با

پرداخت پول و ايجاد  هاي دريافت و را براي ايجاد تحوالت ساختاري در نظام ها در عرصه تحوالت تجاري توجه جدي بانك
داليل اقبال عمومي به تجارت  توان ادعا كرد يكي از اند در واقع مي شتري كردهم رساني به تسهيالت در روند خدمات
نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي  ها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در بانك الكترونيك توجه مديران

 استانجاميدهالكترونيكباشيوهساختاربانكداري فراهم كردن

كند گسترش كمي و  مرسوم مي هاي هاي بانكداري الكترونيك متفاوت از روش سيستم ا در استفاده ازها ر آنچه خدمات بانك
دهد تا از خدمات  به مشتري مي است به عبارت ديگر بانكداري الكترونيك اين امكان را كيفي در خدمات به مشتري

رساني به مشتري  در كاهش يا افزايش خدمات تاثيريبرخوردار باشد، ضمن اينكه بعد زماني و مكاني  تري تر و متنوع گسترده
هاي مالي خود را كنترل  از هر محلي فعاليت تواند بدون حضور فيزيكي در شعب بانك همچنين مشتري مي نخواهد داشت

 .الكترونيك ناقص و ناكارآمدخواهدبود طوري كه چرخه تجارت الكترونيك بدون بانكداري كند، به

توزيع الكترونيكي مناسب و  بتوانيم خدمات و محصوالت بانك را از طريق يك كانال عني اينكه مابانكداري الكترونيكي ي
توزيع الكترونيكي ديگري به دست  ، اينترنت و هر كانال(ثابت و متحرک)خودپرداز، تلفن  هاي مطمئن از قبيل ماشين

نفعان آن برسانيم و از اين طريق امر  ذي اي ديگر يا به گفته( فروشندگان/ خريداران/ بانك مشتريان)كننده  مصرف
بانك كاهش دهيم به نحوي كه در نهايت هم  به مشتريان بانك را تسهيل و حضور فيزيكي آنها را در رساني خدمات

 .ها اقدام كرده باشيم طريق كاهش هزينه را داشته باشيم و هم نسبت به افزايش سودآوري بانك از رضايت مشتري



 اقتصادي هر كشوري بدانيم هرگونه امري كه باعث تسهيل هاي پولي و اعتباري را يكي از اركان نظام موسسه اگر بانك و

 .شود امر توسعه اقتصاد مي در امر تجارت و بازرگاني شود در نهايت باعث تسريع در

سودآوري يعني به دست  افزايشدهيم،  و اگر با اين فرض ادامه ها است سودآوري، كاهش هزينه ترين راه افزايش آسان
ها را خواهيم  اينكه ما توانايي افزايش فعاليت يعني و به دست آوردن اين فرصت از راه كاهش هزينه آوردن منابع جديد

 .اقتصادي را به همراه خواهد داشت اين امر در نهايت حتي در بعد بسيار كوچك، توسعه و داشت
  

 هاي بانکداري الکترونیک شاخه

 :اند از بانكداري الكترونيك عبارتانواع مختلف 

  بانكداري اينترنتي 
 هاي مرتبط با آن  بانكداري مبتني بر تلفن همراه و فناوري 
  بانكداري تلفني 
  بانكداري مبتني بر نمابر 
 هاي خودپرداز  بانكداري مبتني بر دستگاه 
 هاي فروش  بانكداري مبتني بر پايانه 
 هاي الكترونيكي  بانكداري مبتني بر شعبه 

 هاي بانکداري الکترونیک کانال

 :اند از براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك كانال هاي متعددي وجود دارد كه برخي از آنان عبارت

 هاي شخصي  رايانه 
  كيوسك 
 هاي مديريت يافته  شبكه 
  تلفن ثابت و همراه 
  دستگاههاي خودپرداز 
 ي فروش ها پايانه 

در . كنند هايي كه ايجاد شده؛ استفاده مي ها براي ارتباط با مشتريان خود از شبكه هاي مديريت يافته، بانك در روش شبكه
هاي شخصي، بانك از طريق ايجاد يك پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان با آنها ارتباط متقابل  روش اينترنت با رايانه
وسيله ارتباطي بانك با ( اعم از تلفن ثابت و همراه) تلفندر روش بانكداري تلفني، . كند مت ميبرقرار كرده و ارائه خد

توانند  يز بانكها ميهاي خودپرداز ن با استفاده از ماشين. شود مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانكي عرضه مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86


، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب، قبوض و غيره را به مشتريان خود سپرده گذاري، برداشت نقديخدمات متنوعي از قبيل 
 .ارائه دهند

 

 مزایاي بانکداري الکترونیک

توان به  توان از دو جنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد از ديد مشتريان مي مزاياي بانكداري الكترونيك را مي
 .صرفه جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به كانال هاي متعدد براي انجام عمليات بانكي نام برد

ها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي  توان به ويژگي هايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانك موسسات مالي مياز ديد 
رغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي 

 .فعاليت و برقراري شرايط رقابت كامل را نام برد

هاي  تمركز بر كانال: اند از ترين مزاياي بانكداري الكترونيك عبارت مهم Data Monitorقيقات موسسه براساس تح
البته مزاياي بانكداري . توزيع جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك

رقابت يكسان، نگهداري و جذب . يز قابل بررسي استهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ن الكترونيك از ديدگاه
( ماه 51كمتر از )در ميان مدت . هستند( كمتر از يكسال)مشتريان از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه مدت 

ن، يكپارچه سازي كانالهاي مختلف، مديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريا: اند از مزاياي بانكداري الكترونيك عبارت
هدايت مشتريان به سوي كانال هاي مناسب با ويژگي هاي مطلوب و كاهش هزينه ها، كاهش هزينه پردازش معامالت، 

 .ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد در آمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت بانكداري الكترونيك هستند

 خالصه مزایا

 . بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدماتـ 5

ـ استفاده از اینترنت براي ارائه عملیات و سرویس هاي بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهاي ۲

 . مشتري

ـ ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال هاي ارتباطی ۳

 .متقابل الکترونیک

 گستره جهانی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1


آمار استفاده ( اروپامركز تجزيه و تحليل اطالعات بانكداري در ) Data Monitorراساس گزارش تحقيقاتي موسسه ب
 1.1از  انگليسو  سوئيس، سوئد، اسپانيا، هلند، آلمان، فرانسهكنندگان از سيستم هاي بانكداري الكترونيك در هشت كشور 

درصد شركتهاي  91بيش از  4991در سال . رسيده است 4991ميليون نفر در سال  44به حدود  5666ميليون نفر در سال 
 كنند داري الكترونيكي استفاده ميفعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل يكي از خدمات بانك

  
 فصل سوم

  
 ارتباط گمرگ با تجارت الكترونيكي

  

 شرط تحقق تجارت الکترونیک آمادگی الکترونیک، پیش

هاي تحقق تجارت الكترونيك است كه مفهومي بسيار كلي در حوزه فناوري  شرط آمادگي الكترونيك يكي ديگر از پيش
 . شود اطالعات محسوب مي

هاي  هماهنگي چهار حوزه تجارت، بهداشت، آموزش و  (e-readiness score) آمادگي الكترونيكي در قالب كلي
برد و در  لحاظ آمادگي الكترونيكي باال مي توجه به اين موارد سطح كشورها را از. ودش و الكترونيكي را شامل مي المللي بين

آگاهي از فضاي سايبر و انجام : اين موارد عبارتند از. بخشد ها را در قياس با ديگر كشورهاي جهان ارتقا مي نتيجه رتبه آن
گذاري در حوزه  گذاري امنيتي و سياست ي براي سياستهاي مل مطالعات استراتژيك براي حفاظت از اين فضا، اجراي ابتكارعمل

ITافزار هاي سازنده نرم هاي فناوري و شركت افزارهاي امنيتي، توسعه پارک افزارها و نرم ، توسعه سخت. 
ساله  1در برنامه   در ايران. هاي الزم و تحقق محورهاي كليدي است سازي زيرساخت لكترونيكي منوط به آمادهتحقق تجارت ا

 .استشدهدرنظرگرفتهجايگاهبهرسيدنتكامل مفهوم مذكور با هدف هايي براي پيدايش، تعامل و حل  چهارم توسعه، راه

هاي  سايت  سازي و معرفي و تاسيس وب حاضر ايران است، شامل مفهوم فرهنگ مرحله پيدايش كه حاكي از وضعيت حال
انجام  هاي گوناگوني رساني به كاربران از سوي سازمان اكنون در ايران اطالع هم. استرساني كلي  اطالع مختلف با هدف

تعامل دوجانبه بيروني از طريق  هاي مختلف از طرف كاربران، مرحله تعامل نيز به معناي تعامل الكترونيكي با سازمان .شود مي
. شود مي مرحله تكامل، كيفيت و كميت خدمات، تقويت هاي مختلف تراكنش است و در پست الكترونيك و با استفاده از فناوري

 .تجارت الكترونيكي در ايران خواهد بود ساله چهارم توسعه، مصادف با تحقق كامل 1بنابراين انتهاي برنامه 
  
  

 لزوم توجه به گمرک الکترونیک

  
امروزه . ته، بحث گمرگ الكترونيك استتوجهي قرار گرف هاي تحقق تجارت الكترونيك كه در ايران مورد كم يكي از جنبه    

در بسياري از كشورهاي جهان استفاده از سيستم گمرک الكترونيك به منظور تسهيل تجارت الكترونيك آغاز شده است و 
براي مثال، ژاپن يكي از كشورهاي پيشتاز در اين زمينه است و سيستم . ساله در اين زمينه دارند 49اي  ها سابقه برخي از آن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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بندي شده  اي يا تك ايستگاهي به دو بخش هوايي و دريايي تقسيم پنجره ک الكترونيكي آن بر مبناي يك سيستم تكگمر
 59در ابتدا در بخش هوايي . سازي شد اجرا و پياده 5619از سال  NACCS سيستم گمرک الكترونيك ژاپن به نام .است

وارداتي از اين طريق انجام  هاي صادراتي و درصد از اظهارنامه 61 اكنون گرفت و هم كاربر خصوصي را دربر مي 415 فرودگاه و
 69كاربر خصوصي تحت پوشش قرار گرفته و  611بندر و  549شد   افتتاح 5665در بخش دريايي نيز كه از سال . شود مي

 .شود ميانجامنيزازاينطريقوصادراتها و واردات درصد از اظهارنامه

كشور ژاپن وجود دارد و اولين گام اين كشور با هدف اجراي  در خصوص واردات و صادرات درقانون  39اكنون بيش از  هم
هاي اخير  ساختار گمرک ژاپن طي سال .كردن قوانين و مقررات در اين حوزه بوده است سياست گمرک الكترونيك، كامپيوتري

سال پيش آغاز شده است و تا پايان سال  توسعه ساختار گمرک ژاپن از دو سنجي به سرعت گسترش يافته و مرحله امكان
دهد كه  ساله ژاپن نشان مي 39كارشناسان معتقدند تجربه . يك سيستم نوين در زمينه گمرک در ژاپن ايجاد خواهد شد 4996

هاي  سازي بهينه گمرک الكترونيك توجه به نظرات و ديدگاه رود و نكته اصلي در پياده گمرک يك نظام كنترلي به شمار مي
به  .هاي ملي خواهد بود هزينه اين كار عامل مهمي در به حداقل رساندن. خصوصي فعال در اين حوزه است ازرگانان در بخشب

 . تر مورد توجه قرار گيرد رسد ضروري است كه اين مسئله در كشور ما نيز به طور جدي نظر مي
  
  
  
  

  
  

 فصل چهارم
  

 امنيت در تجارت الكترونيكي
  

 الكترونيكيپرداخت 
  

 !تر از پرداخت نقدي پرداخت الکترونیکی ارزان

هاي مورد  روش. هاي يك سايت تجارت الكترونيك، انجام عمليات پرداخت روي اينترنت است ترين بخش يكي از اصلي
هاي پرداخت بين اشخاص و  با روش (B4B)گيرد  استفاده و پرداخت در تجارت الكترونيك كه بين دو شركت شكل مي

 . كنند براي اين منظور استفاده مي EDIيا  EFTsهايي مانند  ها از مكانيزم بيشتر شركت. متفاوت است (B4C)ها  شركت
هاي مطمئن و راحتي را براي نحوه پرداخت ارايه دهند، براي اين منظور بايد توجه  فروشندگان بايد به مشتريان خود انتخاب

 .كدام انتخاب بهترين نتيجه را براي مشتري و واحد تجاري در بردارد كرد كه
تر از پرداخت به صورت  هاي الكترونيكي ارزان ها از جهات مختلف فني و اقتصادي، پرداخت نظر از تفاوت اين سيستم صرف

ه خواهد بود كه تعداد جويي شده، زماني قابل توج هزينه صرفه. نقد يا پرداخت با ابزارهاي ديگر از قبيل چك هستند



براي مثال، اگر شركت مخابرات را در شهر بزرگي مانند تهران با حدود . كنندگان از پرداخت الكترونيك افزايش يابد استفاده
جويي براي  كنند در يك سال هزينه صرفه ميليون مشترک در نظر بگيريم كه هر كدام در ماه يك قبض تلفن دريافت مي 1

ميليارد ريال  549ريال برابر با  4999الي با در نظر گرفتن هزينه تهيه، صدور و تحويل هر قبض ميليون قبض ارس 99
درخت  4499قطع   ميليون كاغذ قبض مستلزم 99. اثرات سوء محيطي نيز در اين مسئله قابل اهميت است. خواهد بود

 .ي بانك را نيز بايد به آن افزودها تنومند است كه هزينه و انرژي مصرف شده براي مراجعه به بانك و هزينه
  
  

 :عبارتند از B4Cامروزه چهار روش اصلي براي پرداخت پول در هر دو تجارت سنتي و تجارت الكترونيك 
 پول نقد، چك،  

  )Credit card(هاي اعتباري  كارت
 . )debit card( هاي بدهي و كارت

هاي ديگري از پرداخت الكترونيك نيز وجود دارند كه از آن  شيوه .شوند هاي سنتي و دستي استفاده مي ها در شيوه اين روش
اين . شود اشاره كرد هاي الكترونيك مشتريان برداشت مي هايي كه به طور خودكار از حساب توان به اقساط وام جمله مي

 .شيوه در ايران بتازگي توسط بانك مسكن آغاز شده است
يا رسيد موقت است  (Scrip)تفاده از نوعي پول الكترونيكي به نام اسكريپ هاي پرداخت الكترونيك اس يكي ديگر از روش

توان براي نقد كردن پول به كار برد و فقط براي خريد محصوالت شركت  را نمي  اسكريپ. كنند ها آن را توليد مي كه شركت
دهنده بن  هاي مخصوص شركت ارايه اسكريپ در واقع به بن هديه شباهت دارد كه در فروشگاه. شود دهنده استفاده مي ارايه

 .قابل خرج كردن است
هاي بدهي  هاي اعتباري و در داخل ايران كارت ترين شيوه پرداخت الكترونيك در خارج از ايران كارت با اين حال عمومي

 .شود مي هاي اعتباري انجام هاي اينترنتي در دنيا از طريق كارت درصد خريد  11دهد كه  تحقيقات اخير نشان مي. است
  

  

 

 .خطرات احتمالی تجارت الکترونیک را به حداقل برسانید

با شناسه اينترنتي كه ايجاد نموده و سايتي كه ساخته ايد اكنون نوبت آن است كه ويترين آنالين خود را به به وسيلهاي 
استفاده % 11. براي اين كار بايد موفق به جلب اعتماد مشتريانتان شويد. براي يك كسب و كار موفق اينترنتي مبدل كنيد

الم داشته اند كه بعلت مشكالت امنيتي، ارسال اطالعات كارت اعتباريشان به كنندگان وب كه از آنها نظر سنجي شده اع
بازرگاناني كه بتوانند امنيت سايت خود را به اثبات برسانند و اعتماد آن دسته از مشتريان . اينترنت برايشان نا خوشايند است

نين براي خود معروفيتي دست و پا كنند تا سهمي را جلب كنند مي توانند بازار آنها و وفاداريشان را به دست بياورند و همچ
  . از بازار را به دست بگيرند و فروش خود را گسترش دهند



 ي تجارت الکترونیک( ریسکها)مخاطرات 

در خرده فروشي سنتي، خريداران ريسك استفاده از كارتهاي اعتباري خود را در فروشگاههاي معمولي مي پذيرند زيرا آنها 
اما در اينترنت بدون آن نشانه . مورد معامله را ببينند و لمس كنند و راجع به فروشگاه در نزد خود داوري كنند ميتوانند كاالي

همچنين در اينترنت . هاي فيزيكي، براي خريداران خيلي مشكل تر است تا امنيت سيستم تجاري شما را تشخيص دهند
 . خطرات امنيتي مهمي نيز خود نمايي مي كنند

هزينه پايين ساختن يك وب سايت و سادگي كپي كردن صفحات موجود به روي سايت، به سادگي امكان . يکالهبردار

در حقيقت . ساخت سايتهاي غير قانوني را كه به نظر توسط يك شركت ثبت شده و معتبر هدايت ميشوند، ايجاد ميكند
بوسيله ايجاد وب سايتهاي به نظر حرفه اي كه  هنرمندان جنايتكار بصورت نامشروع اطالعات كارتهاي اعتباري ديگران را

 .از شركتهاي قانوني تقليد كرده اند بدست مي آورند

وقتي تراكنش معامله بصورت باز و بدون امنيت و كد گذاري مناسب به اينترنت ارسال ميشود، هكر ها افشاي غیر مجاز 

يا شماره هاي /يان از جمله آگاهگان شخصي وخواهند توانست اين تراكنش را جهت بدست آوردن اطالعات حساس مشتر
  استراق سمع كنند   كارت اعتباري

يك رقيب يا يك مشتري ناراضي ممكن است بتواند وب سايت شما را تغيير دهد، بنابراين باعث از دستکاري غیر مجاز 

  .كار افتادن سرويس دهي به مشتريان بالقوه سايتتان شود

كنش نه تنها ممكن است مورد استراق سمع واقع شود بلكه ممكن است در مسير نقل و محتويات يك تراتغییر اطالعات 

اسامي كاربران، شماره هاي كارتهاي اعتباري، و ميزان پرداخت . انتقال تغيير نمايد چه بصورت كينه جويانه چه بطور اتفاقي
 .رفتن چنين تغييراتي را دارندها كه بدون امنيت الزم و كد گذاري مناسب ارسال شده باشند همه آمادگي پذي

  

  Authenticated SSL Certificates: راه حل اعتماد بر انگیز

هويت Authenticated Secure Sockets Layer (SSL )در عصر تجارت الكترونيك، گواهينامه هاي ديجيتال 
در شبكه هاي ديجيتالي، فراهم  قطعي و ايمني الزم را براي ساختن اعتماد ميان دو طرف معامله در يك تراكنش آنالين

است و اطالعاتي كه ( اصلي)مشتريان بايستي مطمئن باشند كه وب سايتي كه با آن ارتباط بر قرار كرده اند واقعي . مي آورد
 .آنها از طريق كاوشگرهاي وب شان ارسال مي كنند خصوصي و محرمانه باقي مي ماند

فيزيكي معمول اتفاق مي افتد طرفين درگير بايد قادر باشند به سواالت زير وقتي يك معامله در دنياي ديجيتال يا دنياي 
 :پاسخ بگويند



 (الزمه تشخيص هويت)شما چه كسي هستيد؟ 

 (مورد اعتماد شركت)به كدام جامعه تعلق داريد؟ آيا عضو مورد اعتمادي هستيد؟ 

 (تاييد هويت)چگونه مي توانيد هويت خود را اثبات نمائيد؟ 

 :ليدي براي جلب اعتماد خريداران و اطمينان از يك تراكنش آنالين عبارتند ازسه عنصر ك

تجاري كه در مورد تجارت الكترونيكي جدي هستند بايد يك تجارت الكترونيك امن را بطور كامل بر پايه فن  :کد گذاري

ر شكل آن به صورت غير قابل فرآيند تبديل اطالعات براي تغيي( Encryption)كد گذاري . آوري كد گذاري بنا نمايند
فهم براي همه بجز براي گيرنده اطالعات مي باشد كه زمينه سالمت و پوشش مورد نياز تجارت الكترونيك را براي 

 .اطالعات رد و بدل شده فراهم مي آورد

 Certificate) اگرچه بعضي از صادر كنندگان گواهينامه هاي ديجيتالي  (:Authentication)تایید صحت 

Authorities( )CA امضا كنندگان 'ها يا(signers)' اعتقاد دارند كه كد گذاري تنها كافي (گواهينامه هاي ديجيتالي ،
اين موضوع باعث افزايش اعتماد بازديد . ضروري است كه وب سايت شما عالوه بر آن تاييد اعتبار نيز شده باشد  است،

تاييد اعتبار به اين معنا است كه يك مرجع معتبر مي تواند تاييد نمايد كه . كنندگان سايت نسبت به شما و سايتتان مي شود
براي اثبات اينكه تجارت شما تاييد شده است، سايت شما نياز به اين دارد كه توسط . شما هماني هستيد كه ادعا مي كنيد

 . بهترين فن آوري موجود كد گذاري و تاييد اعتبار ايمن شده باشد

الكترونيكي مي باشد كه بصورت يكتا اشخاص و ( file)گواهينامه الكترونيكي يك پرونده  :کترونیکیگواهینامه هاي ال

آنها همانند دسته اي . وب سايتها را بر روي اينترنت تعيين هويت مي نمايد و ارتباطات مطمئن و محرمانه را مقدور مي سازد
تعيين هويت نشده كاربران  SSLجربه ايجاد گواهينامه هاي ت. از گذرنامه هاي ديجيتال و يا گواهينامه ها عمل ميكنند

 .آنالين را در معرض فروشگاههاي غيرقانوني كه در اينترنت فعاليت ميكنند بي پناه باقي ميگذارد

 :بازديد كنندگان سايت شما را قادر ميسازد تا SSLگواهينامه هاي رسمي 

و يا تغيير اطالعات ارسال شده در ( بطور محرمانه)با شما بصورت كامال ايمن بدون احتمال استراق سمع 
 .ارتباط برقرار نمايند ( صحت اطالعات)هنگام ارتباط بدون امكان رديابي 

ا در كه احتماال از اسم و لوگوي شم]بررسي نمايند كه در حال داد و ستد با شما هستند و نه يك سايت متقلب 
 (.سنديت.[ )سايت خود استفاده نموده است

  

 چگونه کار میکنند SSLگواهینامه هاي رسمی 



اين امكان را براي گيرنده ي پيام SSL  (Authenticated SSL Certificates )گواهينامه هاي رسمي 
اساس صدور . الكترونيكي فراهم ميكند تا از ماهيت فرستنده و صحت اطالعات دريافت شده اطمينان حاصل نمايد

با اطمينان باال براي شركتها جهت وب سايتهايشان بر سه اصل بسيار مهم زير براي شناسايي و  SSLگواهينامه هاي 
 :استوار است  تائيد،

آورده شده در گواهينامه ( Domain Name)ائيد اينكه شركت معرفي شده در گواهينامه حق استفاده از شناسه دومين ت
 .را دارا ميباشد

 .است[ شناخته شده]تائيد اينكه شركت معرفي شده در گواهينامه يك شخصيت حقوقي  

 .ست براي اين كار مجاز بوده استرا نموده ا SSLتائيد اينكه شخصي كه از طرف شركت درخواست گواهينامه 

اگر به سرورهايي برخورد كنند كه . وقتي بازديدكنندگان وب به سايتها متصل ميشوند، به دو نوع سرور برخورد مي كنند     
يك عالمت قفل بسته شده و عبارت )ايمن هستند، پيغامي دريافت مي نمايند كه اين مسائله را به آنها نشان ميدهد 

'https' در URL .)يك سرور ايمن . بطور مشابه اگر با سروري برخورد كنند كه ايمن نباشد به آنها اخطار داده خواهد شد
اين گواهينامه رسمي به كاربران مي گويد كه يك شخص . رسمي داشته باشد SSLواقعي سروري است كه يك گواهينامه 

يك . لق به شركتي است كه ادعاي آنرا نموده استسوم بي طرف و قابل اعتماد تائيد نموده است كه اين سرور متع
گواهينامه رسمي معتبر به اين معنا است كه كاربران ميتوانند اطمينان داشته باشند كه اطالعات را بصورت محرمانه به جائي 

 .كه مي خواهند ارسال كنند ارسال ميكنند

نامه را آماده مي كند كه شامل دو كد رمز مي درخواست گواهي( سازنده سايتهاي اينترنتي  Webmaster)يك وب مستر 
 Certificate)وب مستر كد رمز عمومي را براي يك مرجع صدور گواهينامه . يكي خصوصي و ديگري عمومي: باشد

Authority (CA)) مثل ،VeriSign  مي نمايد ارسال .CA  مي بايد مطمئن شود كه گواهينامه را براي همان
 :بايد مطمئن شود كه CAبنابر اين . صادر مينمايد[ ده شدهبا نام و مشخصات دا]شركت 

ي است كه ( Domain Name)شركتي كه برايش گواهينامه را صادر ميكند ثبت كننده شناسه دومين 
اين كار اطمينان ميدهد كه شركت و يا شخص ديگري بعدا . ]برايش درخواست گواهينامه نموده ااست

 [خود اختيار كند و يا از آن سوء استفاده نمايد نخواهند توانست آن شناسه را براي

 .آن شركت شركتي ثبت شده در يك يا چند كشور ميباشد

 .در گواهينامه مي آورد CAنام ثبتي شركت همان نامي است كه 

 .شخصي كه درخواست گواهينامه را داده است در استخدام آن شركت ميباشد



كد رمز عمومي را امضاء مينمايد و آنرا به وب  CAس زمينه صورت گرفت، زماني كه بررسي ها انجام شد و بازرسي هاي پ
زماني كه هر دو كد رمز خصوصي و عمومي با هم . مستر بازگشت ميدهد و وب مستر هم آنرا بر روي سرور بارگزاري ميكند

مطمئن مي شود كه  SSL. شروع به كار مينمايد SSL، [دو تكه يك پازل]تطبيق كردند همانند يك زوج تطبيق شونده 
اطالعاتي كه توسط يك سرور ارسال ميشود با اطالعاتي كه توسط بازديد كننده دريافت ميشود مطابقت مينمايد و هيچ 

  . تغييري در آن صورت نگرفته است

 امضاي ديجيتال زيرساخت امنيتي تجارت الكترونيك است

 :وزارت بازرگانیکارشناس گواهی دیجیتال مرکز توسعه تجارت الکترونیک   

 
 .امضاي ديجيتال زيرساخت امنيتي تجارت الكترونيك است

 
هاي امضاي الكترونيك در ايران شرايط مناسبي دارد و در اين عرصه در مقايسه با كشورهاي خاورميانه وضعيت  زيرساخت

 . هستيمبهتري داريم و همگام با تكنولوژي ساير كشورهاي جهان در حال پيشرفت
اي دولتي صدور گواهي الكترونيكي تأسيس شده كه شرايط خوبي را براي پيشرفت  ر در كشور مركز ريشهدر حال حاض

تجارت الكترونيك فراهم آورد با تأسيس اين مركز كه اولين مركز صدور گواهي الكترونيكي در كشور است تمامي اقدامات 
 . استپيشرفتبندي شده و به شكل منسجم و منظم در حال دسته

هزار شناسه براي بازرگانان صادر شده كه اين اقدام امكان  59اد فضاي ديجيتال جهت ثبت سفارش به صورت ايج
 پذيري به صورت آنالين براي بازرگانان و تجار را فراهم آورده است  سفارش

ت الكترونيك از هاي تجار جهت ارتباطات امن با سايت SSLهزار شناسه و ايجاد  4ايجاد پست الكترونيكي امن با ايجاد 
 . . گرفتهديگر اقداماتي است كه در مركز مياني صدور گواهي الكترونيكي بازرگاني صورت

هاي امنيتي تجارت الكترونيكي و خدمات دولتي در كشور فراهم  براي توسعه اقدامات الكترونيكي در كشور بايد زيرساخت
 . سازگاركندالكترونيكيهاي ا سيستمشود و بسترهاي مناسب آماده شود و هر سيستمي با خود را ب

داريم و حتي در  با تأسيس مركز مياني صدور گواهي ديجيتال همگام با تكنولوژي ساير كشورها در اين عرصه گام برمي
تري  خاورميانه با توجه به تكنولوژي باالي استفاده از گواهي ديجيتال و امنيت اين امر از ساير كشورها داراي وضعيت مناسب

 .تيم و به صورت موازي وهمگام با ساير كشورهاي جهان در حال پيشرفت هستيمهس

   
 افزایش کالهبرداري در بخش تجارت الکترونیکی

 
 . ميليارد دالري بازار جهاني تجارت الكترونيك شده است 1/4افزايش كالهبرداري باعث ضرر 

ميليارد  1/4از كالهبرداري به سقف ( E-COMMERCE)طي سال گذشته ميزان ضررهاي بازار جهاني تجارت الكترونيكي  
 . درصد بيشتر از آمار سال گذشته بود 1دالر رسيد كه اين رقم 



ميزان ضررهاي . درصد از مجموع عوايد اين بازار بود 9/5حدود  4991نرخ ضررهاي اين بخش از كالهبرداري طي سال 
 . درصد رسيد 1/5درصد به سقف  1/5ر سال طي سال گذشته از ميليون دالر د 41تا  1كالهبرداري با فروش آنالين بين 

ها   طبق بررسي. درصد رسيد 4/5درصد به سقف  5/5ميليون دالر در سال نيز از رقم  41ميزان ضرر با فروش آنالين بيش از 
كاهش داده  درصد 6/3هاي آنالين اين بخش را بيش از   ترس از افزايش كالهبرداري در بخش تجارت الكترونيك سفارش

 . است

 
 فصل پنجم

  
 نتيجه گيري

  
اثرات قابل مشاهده فراواني بر اقتصاد پيشرفته داشته كه رشد تجارت الكترونيكي وافزايش حجم  ICTو  ITرشد  

 . را نيز در پي دارد ... اطالعات و گردش و سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و
و رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پشرفته  Forresterبا توجه به بررسي هاي موسسه تحقيقاتي 

و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن ، الزم است كه كشور هاي در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهاني سريعاً در 
اين موسسه تحقيقاتي پيش بيني مي كند كه رشد تجارت . ساسي كنند استراتژيهاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر ا

نشان  EITOهمچنين تحقيقات .برسد  4991تريليون در سال  59به حدود  4995ميليارد دالر در سال  311الكترونيكي از 
 9/595ليا و اسپانيا از كشور صنعتي اروپا يعني انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التا 1مي دهد كه تجارت از طريق اينترنت در 

 .برخورداراست%99حدودمي رسد كه از رشدساليان 4991ميليلرد يورو در سال  3/5941به  4995ميليلرد يورو در سال 

 ( E - Commerce in Iran)جایگاه تجارت الکترونیک در ایران  

 
در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها 

نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي 
بنايراين نيم . ين وبسترهاي الزم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است بعالوه بسياري از قوان. كنند 

در زمينه  4999براي سال  EUIرتبه بندي . توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد 
 . ادعاست كشوردنيامؤيدهمين99درالكترونيكتجارت

دهد از دو شاخص  حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان ميدر اين رتبه بندي كه در 
معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد  99كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 
مايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سر

شاخص ديگراطالعات است كه از معيار هايي از . قرار دارد  16است كه در رتبه  3عدد  59اين شاخص نمره كشورما از 
قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به 

در . قرار دارد  19است كه رتبه  59از  3براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد . تشكيل شده است ...رخ سواد و اينترنت ،ن
 شدهاست كشوربررسي99ازميان  11مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 



 

  دالیل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران 

 
 گي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه داليل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماند

 : مهمترين آنها عبارتند از 
 

 اي وارتباطی الزم براي دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت نبود بسترها و تجهیزات شبکه

  

 عدم وجود قوانین مدون ومصوب تجارت الکترونیک 

 

 فقدان نظام بانکداري الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور

 

  عدم وجود کارتهاي اعتباري بین الملل و سایر کارتهاي خرید الکترونیکی

 
عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و 

 شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور 
 .ميباشد( عدم فرهنگ ساري مناسب )جه مردم به الكترونيك و فن آوري اطالعات در كشورپايين بودن سطح آگاهي و تو

  
 

 

 


