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 سخن ناشر
 

فعال سازي ظرفيت هاي موجود دانشجويي در كليه سطوح براي توليد و انتشار  
فرهنگي كمترين وظيفه اي است كه ما در قبال جمعيت عظيم دانشجويان   آثار علمي،

 . كشور برعهده داريم
لذا در چارچوب تدابير و طرح هاي ويژه،  دبيرخانه انتخاب پايان نامه سال  

بهره گيري هرچه بيشتر جامعه از ظرفيت  هاي علمي، فرهنگي اين  دانشجويي با هدف 
عرصه و نيز به منظور تعميق، توسعه و ترويج نتايج يافته  هاي دانشجويي، طرح انتشار  

 . پايان نامه هاي برتر دانشجويي را در دستور كار خود قرار داده است
 جامعه با ظرفيت ها، لذا در همين راستا و به منظور ارتباط و تعامل هرچه بيشتر

قابليت ها و استعدادهاي دانشجويي كشور و همچنين حمايت از پايان نامه هاي  
 . برگزيده دوره هشتم، اين آثار بصورت كتاب منتشر مي شوند

اينك كه جامعه ما در آستانه خيزش بزرگ علمي است، توسعه علمي، پژوهشي و 
 و اين نشانه بسيار خوبي از رونق آموزش عالي به يك جنبش فراگير تبديل شده

از سوي ديگر در نيم قرن گذشته با تحوالت فكري در . تحوالت آينده در كشور است
كه بايد بكوشيم ضمن درك عميق اين تحوالت، .كل جامعه جهاني مواجه بوده ايم

 . زمينه را براي رشد و پويايي هرچه بيشتر فرهنگ ايراني و اسالمي مهيا كنيم
اما امروز با احساس . ي فعاليت ها در دانشگاه ها، آموزش بودزماني محور اصل

. ضرورت، انجام و رونق پژوهش در كشور تحوالت وسيعي را به وجود آورده است
 ٧٠٠از جمله آمار وجود حدود : آمارهاي موجود اميدهاي تازه اي را ايجاد كرده است

.  اين رقم ارتقاء مي يابدمحقق در يك ميليون نفر جمعيت، كه در برنامه چهارم توسعه،
همچنين مراكز پژوهشي خصوصي كه در گذشته اهميتي براي پژوهش قائل نبودند 

زمينه توسعه ارتباط . امروز در توليد علم و دانش حرف هاي زيادي براي گفتن دارند
دانشگاه ها با جامعه بيشتر فراهم شده است بطوري كه امروز شاهد اتفاقات تازه در اين 

دانشگاهيان ايراني وارد عرصه هاي بين المللي شده اند، مقاالت آنها در . تيمعرصه هس
كنفرانس هاي بين المللي ارائه مي شود و هر روز شاهد افزايش ارجاع به مقاالت 
دانشمندان ايراني هستيم كه اين خود نشانگر كيفيت باالي تحقيقات است با استقرار 

همه اينها عواملي هستند .  نوآوري رسيده استتوسعه علمي در كشور، ايران به آستانه
كه خود بخش قابل (كه ضرورت پرداختن جدي به پايان نامه هاي دانشجويي را 

اميد است . نشان مي دهد) توجهي از تحقيقات دانشگاهي را شامل مي شود
به معني توجه به آينده كشور و توسعه پايدار و (سرمايه گذاري در علم و پژوهش 

روز بيشتر و بهتر شود و پژوهش و فناوري به عنوان مفاهيم فراملي بيش هر) مطلوب



 
 
 
 

 ►مقدمه ■ ٧

بنابراين بايد اميد داشت در برنامه ريزي هاي بومي كشور،  . از پيش شناخته شوند  
 .تحوالت جهاني در نظر گرفته شود و معيارهاي بين المللي مالك عمل قرار گيرد

ترسي جامعه به نتايج   با درك ضرورت توسعه علم، بسط دانايي و تسهيل دس
جشنواره «مطالعات پژوهشگران، سازمان انتشارات جهاددانشگاهي با برگزاري 

اقدام به انتخاب بهترين پايان نامه ها در موضوعات مختلف » پايان نامه سال دانشجويي 
دانشگاهي نموده است اثري كه پيش روي شماست حاصل هشتمين دوره برگزاري 

 مي باشد كه در قالب مجموعه ٨٣ دانشجويي در سال جشنواره پايان نامه  سال
 . پايان نامه هاي برگزيده هشتمين دوره پايان نامه سال دانشجويي منتشر مي گردد 

با آرزوي توسعه و تعميق اين حركت و با اميد به جلب نظر تمامي انديشمندان و 
شارات دست اندركاران عرصه پژوهش و نگارش از تمامي عزيزاني كه سازمان انت
 . جهاددانشگاهي را در اين راه همراهي كرده اند سپاسگزاري و تقدير مي نمائيم

 
 

 سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
 و دبيرخانه پايان نامه سال دانشجويي 



 

 
 

 ٨ ■  سيستم چك الكترونيكي در ايران◄

 :فصل اول
 همقدم

 
ـ در دو دهــة اخيــر، تجــارت الکترونيکــی  انقــالب اينتــرنت، شــبکه هــای  

 در -ات در عرصـة تجـارت و بازرگانی   کامپيوتـری گـسترده و فـنّاوری اطالعـ        
هـای خـرده و عمده فروشی تحوالت عميقی را در روابط اقتصادی بين               بخـش 

ها، و حرکت از مبادالت سنتی مبتنی بر کاغذ به سوی            ها و دولت   افـراد، شرکت  
ــد آورده اســت  ــبادالت الکترونيکــی پدي ــروزه در  . م تجــارت الکترونيکــی، ام

ای که خريد     وارد شـده اسـت، بـه گونه        هـای مختلفـی از زندگـی بـشر         شـاخه 
ترين  مايحـتاج روزانـه، امـور بانکـی، تحصيل و کار از راه دور، همگی به ساده                

شـکل ممکـن بـا درنَـورديدن زمـان و مکان در سراسر اين کره خاکی به انجام           
هاي سيستم هايي که در حوزة تجارت الکترونيکی مطرح هستند،           مدل. رسند می

ـ بنگاه «،»١ بنگاهـبنگاه « کلی در يکـی از پـنج دستة   ، »٣ بنگاه ـ  ومشتري٢ مشتري 
ـ بـنگاه «، »٤ مـشتري -مـشتري « ـ مشتري«، »٦ بنگاه ـ  و دولت٥ دولت   و ٧ دولت 

ـ دولـت  در ردة ...) ، amazonمثل (خرده فروشي . ٩ قرار می گيرند» ٨ مـشتري  
B٢C و C٢Bردة .  قــرار داردC٢C) P٢P ( شــامل مــواردی چــون مــزايده و
پرداخت عوارض و ماليات شركت ها به       . اسـت ) eBayمـثل   (صه كاالهـا    مناقـ 

ــي در ردة   ــاي دولت ، و جمــع آوري )A٢B (G٢Bو ) B٢G) B٢Aســازمان ه
) C٢G) C٢Aهای ردة    هاي مردمي و پرداخت ماليات بر درآمد از مثال         كمـك 

؛ ١٣٨٠؛ نصيری مفخّم، اسفند     ١٣٨٠فريد و همکاران،    (هستند  ) G٢C) A٢Cو  
 ). ١٣٨٢خّم، نصيری مف

                                                 
١. Business to Business 
٢. Business to Consumer (or Customer) 

٣. Consumer to Business 
٤. Consumer to Consumer or Person to Person 
٥. Business to Administration or Business to Government 

٦. Administration to Business or Government to Business 
٧. Consumer to Administration or Consumer to Government 
٨. Administration to Consumer or Government to Consumer 

وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي ( گذاري كاال و خدمات ايران ـ مطابق معادل هاي فارسي مركز ملي شماره٩
  . ٨٠در فراخوان نخستين همايش بين المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري، بهمن ) بازرگاني

 



 
 
 
 

 ►مقدمه ■ ٩

های زودگذر،    سرعت، کارايی، کاهش هزينه ها و بهره برداری از فرصت       
 ولي   ؛مزايايی است که استفاده از تجارت الکترونيکی را گريزناپذير می سازد        

های ايمن پرداخت   قبل از استفادة گستردة تجاری از اينترنت، بکارگيری روش 
برای کاالها و خدمات روی  ايدة  پرداخت الکترونيکی . حائز اهميت هستند

اينترنت نيز، با افزايش تجاری شدن اينترنت و رشد تعداد کاربران و کاربردها،      
مشاهده   نيز  ١-١ همانگونه که در شکل  .در دهة گذشته توسعه يافته است  

می شود، در يک فرايند کامل تجارت الکترونيکی که شامل بازاريابی، مذاکره،           
های    ه، پرداخت، تحويل کاال و پشتيبانی است، سيستم نام قرارداد و تنظيم توافق

ها برای مبادلة      پرداخت نقش مهمی را به عنوان دروازه ای جهت ارتباط با بانک         
 ).١٣٨٢نصيری مفخّم، (وجوه در مدل کلی هر چرخة تجاری دارا هستند   

پرداخت الکترونيکی نقش بسيار حساس و کليدی را ايفا می نمايد و اين امکان           
ه وجود می آورد که عمل پرداخت به سهولت، ارزان، سريع و با امنيت قابل         را ب

 . قبولی در محيط اينترنت انجام گيرد  
های پرداخت الکترونيکی داريم   در اين فصل، ابتدا مروری گذرا بر سيستم

 پرداخت الکترونيکی،      سيستم هاي  و سپس نظر به اهميت و حساسيت امنيت در     
 .  می پردازيم عاين موضو  به اختصار به 



 

 
 

 ١٠ ■  سيستم چك الكترونيكي در ايران◄

 های پرداخت الکترونيکی روش
برای خريد در دنيای فيزيکی، مبلغ کاال را به صورت رو در رو          خريدار 

پيش پرداخت، و يا از طريق مراجعه به     ، توسط پول نقد، چک، کارت اعتباری  
در چندين سال   .  حوالة بانکی، به فروشنده پرداخت می کند      وسيله بانک به  

برای پرداخت الکترونيکی به روشهای اعتباری، چک و        گذشته، سيستم هايی  
برای    . پول نقد در مؤسسات تحقيقاتی و کميته های استاندارد معرفی شده است   

ها برای پرداخت روی    هاي همين روش معادلاز خريد در دنيای مجازی نيز، 
 اينترنت استفاده می شوند  

 

) .   ١٣٨٢فخّم،    ؛ نصيری م    ٢٠٠١؛ سازمان ملل،         ٢٠٠١چان و همکاران،        ( 
مبلغ پرداختی توسط يک مرکز                )  های اعتباری       مثالً کارت     (در روش اعتباری        

 و در زمان      شده اعتباری، پرداخت و سپس آن مبلغ از اعتبار کاربر کم                    
به آن مرکز        )  يا از حساب بانکی وی           ( خاصی، مبلغ واقعی توسط کاربر                 

معتبر     در روش چک، مبلغ پرداختی توسط يک مدرک                   .  گردد   پرداخت می    
شود و سپس اين مدرک همانند چک فيزيکی از                    فروشنده ارسال می     براي   

در روش پول نقد، کاربر به              .   گردد   طريق حساب بانکی خريدار نقد می               
کند و در موقع خريد               ازای پرداخت مبلغی، پول الکترونيکی دريافت می                        

ها از نظر نحوة انتقال پول             اين روش  .  دارد   فروشنده ارسال می      راي ب
 نشان داده است، به دو نوع پرداخت از طريق                  ٢-١نگونه که در شکل       هما 

  ١و پرداخت بصورت نشانه ای          ) ٣مانند     يا چک  ٢تحريری     (١حساب بانکی      
                                                 

١ Account-Based 
٢ notational 
٣ check-like 



 
 
 
 

 ►مقدمه ■ ١١

؛   ١٩٩٩؛ اسوکان و همکاران،  ١-٢٠٠١ابراژويچ،   (٣تقسيم می شوند) ٢مانند پول(
-٢ ، بخش١٣٨٢، نصيری مفخّم، ١٣٨٠؛ فانی،  ٢٠٠٢؛ يو و همکاران،  ١٩٩٨وبر، 

١-٣.( 
 کننده     های پرداخت از طريق حساب بانکی، هويت پرداخت       در سيستم
های   کاربران با انتقال پيام پرداخت، مبلغ پرداخت و سفارش   . مخفی نيست

 و يا  ٤های اعتباری    اين روش پرداخت به صورت. پرداخت را می دهند
بش    در مدل پيش پرداخت، مشتری بايد در حسا  .  انجام می شود٥پيش پرداخت 

در   . وجه کافی داشته باشد و موقع انجام تراکنش، از حساب او کسر می شود          
مدل اعتباری، مطالبات به حساب مشتری ارسال می شود و او بعداً صورتحساب       

، مشتری  ) يا پول مانند (های پرداخت بصورت نشانه ای  در سيستم. را می پردازد
نمودن   ری کرده و با ذخيره  ژتونها يا نشانه هايی از شرکت صادر کننده، خريدا 

در کارت هوشمند يا روی ديسک کامپيوتر، از آنها برای پرداخت استفاده       
 . ٦ها هستند   نشانه ها نمايانگر سکه ها يا اسکناس   . می کند

ابزارهای سنتی پرداخت از مشکالت متعدد امنيتی       استفاده كنندگان از   
تواند تقليد  شود، امضاها می  تواند جعل  پول می : مثالً. برند شناخته شده رنج می  

ابزارهای الکترونيکی پرداخت نيز      . تواند برگشت بخورد   ها می شود، و چک 
 در همبرخی مخاطرات ديگر را ، و عالوه بر آن همان معايب را دارا هستند

توسط   توانند   برخالف کاغذ، اسناد ديجيتالی اغلب می : به طور نمونه. دارند بر
تواند توسط هر کسی    می٧ند؛ امضاهای ديجيتالیبه طور کامل کپی شواشخاص 

تواند با    نگاری را بداند توليد شود؛ نام خريدار می  که کليد امضای محرمانة رمز 
ولی   . هر پرداختی نظير شود، ضمن اينکه اختفای پول نقد نيز در ميان نيست 

                                                                                                
١ Token-Based 
٢. cash-like 

 پول است ولی واقعاً يک نوشته است، در برخی تحقيقات، چک را از  البته به دليل ماهيت چک که در حکمـ ٦
 .نوع ترکيبی بيان می کنند

٤. Credit 
٥. Debit 

پول الکترونيکی، چک الکترونيکی، کارت اعتباری روی اينترنت، و حواله (چهار روش پرداخت الکترونيکی  ـ ٩
 غير –مبتنی بر حساب "، " مستقيم–مبتنی بر حساب "، "م مستقي-پول مانند "به ترتيب بر اساس مدل های ) الکترونيکی

؛ ١٣٨١؛ حاجبی، ١٩٩٨؛ وبر، ١٩٩٩اسوکان،  (هستند"  گرفتنی– غير مستقيم –مبتنی بر حساب "و "  دادنی-مستقيم 
 .)٢-٣-٢، بخش ١٣٨٢نصيری مفخّم، 

 .  را ببينيد٢ـ١بخش ـ  ١
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های پرداخت الکترونيکی به دقت طراحی شوند، می توانند         چنانچه سيستم 
پذيری و  بيشتری نسبت به ابزارهای سنتی پرداخت، همراه با انعطاف       امنيت  

).   ١٩٩٧؛ سيربو، ١٩٩٩اسوکان و همکاران،  (راحتی استفاده، فراهم آورند 
 ،   ، تماميت و محرمانگي اطالعات   ابزارهاي امنيتي جهت تعيين هويت فرستنده     

 ، و عدم   از ارسال پيام توسط فرد غير مج      يا جلوگيري از افشاي محتواي پيام و      
 .  نياز مي باشد، مورد انكار توسط فرستنده و گيرنده  

های پرداخت که بر اساس ارائه امن کارت اعتباری روی اينترنت               سيستم
، استفاده غير   SET٢، از زيرساختارهای موجود کارت اعتباری، همچون      ١هستند

مؤلفه های دخيل در پرداخت با کارت اعتباری، تاجر       . مستقيم می کنند
بانک صادرکنندة کارت  (، صادرکننده )خريدار(، دارندة کارت )وشنده فر(

،   )بانک کارگزار تاجر برای اتصال به صادرکنندگان چندگانه        (، پذيرنده )اعتباری 
 و شبکة مالی سيستم  SETمتصل به پذيرنده، بين سيستم  (دروازة پرداخت 

دار و    بين خريSETپروتکل  . و مراجع گواهی هستند   ) کارت اعتباری فعلی  
؛ چان و  ٢٠٠١برينوف،  (فروشنده، و بين فروشنده و دروازة پرداخت است   

 ).١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ٢٠٠٠؛ شريف،  ٢٠٠٥؛ ست، ٢٠٠١همکاران، 
 به  ،شماره کارت اعتباری مشتری با استفاده از رمزنگاری کليد عمومی    

 گونه ای رمزنگاری می شود که فقط توسط بازرگان يا طرف سوم معامله يعنی    
  آن بزرگترين مزيت اين روش     .  سرويس پردازش پرداخت قابل خواندن است    

. شدن توسط سرويس پرداخت شبکه ای ندارد   نام  است که مشتری نيازی به ثبت 
اما بدون ثبت نام مشتريان، معامالت کارت اعتباری رمزنگاری شده، شامل        

تواند هر کسی با دانستن شماره کارت اعتباری مشتری می   . امضا نمی باشد
سفارش پرداخت را صادر کند، همانطور که می تواند يک سفارش تقلبی روی 

که پرداختهای پردازش شده با اين روش به        يي همچنين از آنجا. تلفن بدهد
 آن قدر مخارج صورت هزينه های کارت اعتباری استاندارد پردازش می شود،      
؛   ١٩٩٧ربو، سي  (زياد است که اين روش برای پرداختهای خرد مناسب نيست      

 ).١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ١٣٨١حاجبی، 

                                                 
ـ ٢   SET ،InstaBuy ،SSL و ،VCCروی (رين سيستم های پرداخت ارتباط پيوسته ، عمومی  و پيشرفته ت

، ١٣٨٢نصيری مفخّم، (برای اطالعات بيشتر به ). ١٣٨٢نصيری مفخّم، ؛ ٢٠٠١وايز، (هستند با کارت اعتباری ) اينترنت
 .مراجعه شود) ٢-٤-٣-٢بخش 

٢. Secure Electronic Transaction 
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افزاری و مبتنی بر کارت    های پول الکترونيکی به دو صورت نرم سيستم
های معروف پول الکترونيکی مبتنی بر     يکی از سيستم Mondex . ١هستند

. کارت است که خدمات با ارتباط ناپيوسته را نيز برای مبادله وجه ارائه می دهد 
؛   ١٩٩٨؛ وبر،  ٢٠٠١؛ سازمان ملل،   ٢٠٠١؛ چان و همکاران،    ٢٠٠١ابراژويچ،  (

های شخص به شخص مثل       برای پرداخت Mondex) ١٣٨٢نصيری مفخّم، 
 به  نيزهای کوچک، ذخيره اطالعات شخصی و   های اينترنتی، پرداخت  پرداخت

هر کارت . عنوان کارت تلفن با سطح سرويس دهی خيلی باال، قابليت دارد  
Mondex ه   يک شمارID صدور کارت در  ، كه اين شماره هنگام   يکتا دارد

 است که نياز به زير آنعيب اين گونه کارتها   . بانک به شخص داده می شود
 در صورت سرقت شدن، در واقع پول درون آن گم     زيرا ساختار حمايتی دارد،   

 ). ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ٢٠٠١چان و همکاران،  ( شده است 
الکترونيکی، پول الکترونيکی با ايجاد نوع کامالً      در ميان ابزارهای پرداخت   

استفادة پول شويان از اختفای آن، به سيستم مالی آسيب    جديدی از پول و سوء
های کالن    های امنيتی ساده ای که دارد، برای پرداخت     رسانده و به دليل مکانيزم

لغ    های اعتباری عالوه بر محدوديت مب  همچنين، کارت. بازرگانی مناسب نيست  
احراز هويت ضعيف، امکان انکار از جانب يکي از طرفين،     جهتپرداخت، از

كاالها    فروشندگان  . آسيب پذيرند ها   امکان تقلب ساده، و هزينه باالي تراکنش    
 ،بايد هزينة سنگين پردازش اطالعات کارت اعتباری مشتريان را متحمل  شوند   

که تاجران خرد به دليل قوانين مربوطه، قادر به دريافت کارت     آن به ويژه 
؛ سيربو،   ١٩٩٧چاوم و همکاران،  ؛ ٢٠٠١دانی و همکاران،   (اعتباری نيستند  

؛   ١٣٨٢؛ کميته تحقيقاتی گروه کاربران ايرانی سويفت،        ٢٠٠٠؛ شريف،  ١٩٩٧
 .)١٣٨٢نصيری مفخّم، 

های چک و     ت، روش که مبلغ انتقالی معموالً بزرگ اس B٢Bبرای تجارت 
از طرفی هيچکدام از ابزارهای     . بدهکار مناسب  هستند  /پرداخت بستانکار  

پرداخت الکترونيکی اعتباری و نقدی، مزايای چک کاغذی را دارا نيستند و           
های بدهکاری و بستانکاری الکترونيکی، الزامی قانونی برای پرداخت          روش

ت الکترونيکی جديد نياز داريم    بنابراين به يک سيستم پرداخ     . ايجاد نمی کنند 

                                                 
ـ ١   Visa Cash ،Mondex و ،Ecash وايز، (بودهرين سيستم های پول الکترونيکی  از عمومـی  و پيشرفته ت
 .کارت های هوشمند هستند پول" از مثال های Mondex، و Proton ،Visa Cashو ) ١٣٨٢نصيری مفخّم، ؛ ٢٠٠١
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های کاغذی بوده و معايب دستی بودن      که شامل مزايا و جايگاه قانونی چک   
fورلدوايد،  چک ؛ ای١٩٩٨اندرسون، (پرداخت مبتنی بر کاغذ را نداشته باشد    

 ). ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ٢٠٠٠؛ شريف، ٢٠٠١
زار پرداخت     چک الکترونيکی، نسخة الکترونيکی چک کاغذی، رايج ترين اب     

در فصل دوم، ضمن آشنايی با فرايند پرداخت چک و چک     . غيرنقدی است
های پرداخت      الکترونيکی، به بررسی و مقايسة چک الکترونيکی با ساير روش    

های   الکترونيکی پرداخته و تحقيقات صورت گرفته در جهان دربارة سيستم 
 .چک الکترونيکی را مرور می کنيم  

 به گونه ای است که      هاي تجارت الكترونيكي ذات سيستم از آنجا که 
نيازمند   و هاي بيشتري براي تخلفات امنيتي در اختيار قرار مي دهند       فرصت

 چه از لحاظ تكنولوژي و چه از لحاظ عملكرد        ،سطوح بااليي از كنترل امنيتي  
های پرداخت      نظر به اينکه تحقق و پياده سازی سيستمو از طرفي، مي باشد

های مالی، بدون لحاظ نمودن امنيت مطابق با           سيستم الکترونيکی در
به لذا در ادامة اين فصل استانداردهای جهانی، امکان پذير نخواهد بود،  

  .های پرداخت الکترونيکی می پردازيم   موضوع امنيت در سيستم   
 ی پرداخت الکترونيکیم هاامنيت در سيست

ی پرداخت     ها هايی که در تحقيقات انجام شده برای سيستم     ويژگي
، قابليت    ١ ايمنی و امنيت : ازند عبارت، اشاره گرديده است  به آنهاالکترونيکی

، ناشناخته بودن و     ٣پذيری و قابليت تغيير اندازه   ، قابليت ارتقا، مقياس ٢اطمينان 
، قابليت    ٦مداری، انعطاف پذيری ، مشتری٥، پذيرش، تطابق و تقبل٤اختفا 
ميع و همراهی با برنامه های کاربردی،      ، آسانی تج٨، بازدهی و کارآيی  ٧تبديل

،  ٣، کاربست پذيری ٢، قابليت انتقال  ١، نوع مجوز  ٩استفاده آسان و سادگی کار    

                                                 
١. security 
٢. reliability 
٣. scalability 

٤. anonymity 
٥. acceptability 
٦. flexibility 

٧. convertibility 
٨. efficiency 
٩. ease of use or usability 
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 ، و ٨ و سازگاری٧، باز بودن سيستم٦، بالدرنگ نبودن٥اعتماد ، ٤قابليت ردگيری  
ها را در گروه    همانگونه که در فصل پنجم آمده است، می توان اين ويژگي 

های    نيازمنديهای اوليه امنيتی در همه سيستم     .٩ندی کرد  کوچکتری دسته ب  
،  ١٢، مجازشناسی  ١١، جامعيت ١٠شناسی   هويت شامل   معموالً  ،پرداخت

های    تکنيک.  است١٤، قابليت دسترسی و قابليت اطمينان    ١٣محرمانگی
های    کردن مبادالت الکترونيکی و پروتکل   ، ابزارهای اساسی در امن   ١٥رمزنگاری

از و نا امن هستند که جهت تأمين و بررسی          های ب  پرداخت روی شبکه  
. آيند شناسی، نفی انکار و غيره به کار می   جامعيت، محرمانگی، هويت 

  ١٨نامتقارن  رمزنگاريو ) ١٧سري  کليدرمزنگاری  (١٦متقارن رمزنگاري
 از جمله    .هستند، دو نوع از رمزنگاري هاي معروف    )١٩عمومي  کليد رمزنگاری (

ابراژويچ،    (ی نامتقارن، در امضای ديجيتالي است     ترين کاربردهای رمزنگار   مهم
؛ کليسنز و همکاران،   ٢٠٠١؛ چان و همکاران، ١٩٩٩؛ اسوکان وهمکاران،  ٢٠٠١
؛   ١٩٩٧؛ کلی،  ٢٠٠١؛ هوانگ و همکاران،  ٢٠٠٠؛ گريگ،  ١٩٩٨؛ فريرا، ٢٠٠١

؛ ويد، ١٩٩٧؛ سيربو،    ٢٠٠٠؛ شريف، ١٩٩٤؛ اشنير،   ١٩٩٥نيومن و همکاران، 

                                                                                                
١. authorization type 
٢. transferability 
٣. applicability 

٤. traceability 
٥. trust 
٦. offline 

٧. openness 
٨. interoperability 

 و فصل ١٧-٢٠.،  صص٣-٣-٢، فصل دوم، بخش ١٣٨٢نصيری مفخّم، (ها به   برای تعاريف اين ويژگي ـ ١٣
 .مراجعه کنيد) ١٦٢-١٦٤.  صص،٢-٧هفتم، بخش 

١٠. Authentication 

١١. integrity 
١٢. Authorization 
١٣. confidentiality 

١٤. reliability 
١٥. encryption 
١٦. Symmetric 

١٧. Secret key 
١٨. Asymmetric 
١٩. Public key 
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، ١٣٨٠؛ فانی،   ١٣٨١؛ حاجبی، ٢٠٠٢؛ يو و همکاران؛   ١٩٩٨، وبر، ٢٠٠٠
 ). ١٣٨٢نصيری مفخّم، 

 ١)PKI  ـبستر کليد عمومی(امضای ديجيتالی و زيرساختار رمز نامتقارن 
 احراز هويت، نفی انکار، محرمانگي و جامعيت داده را    ؛امضای ديجيتالی

صی فرستنده   امضای ديجيتالی، رمزگذاری پيام با کليد خصو . کند تأمين مي
ای از پيام که توسط يک الگوريتم    در واقع، رمزگذاری روی خالصه . ٢است 
، خواهان  Bفرض کنيم گيرنده . گيرد شود، صورت می   توليد می٣سازی  درهم

 A و Bابتدا  . ، روی مسير ناامن اطالعاتی است Aدريافت پيامی از فرستنده   
عمومی نيازی به اختفا      کليد  (فرستند   کليدهای عمومی خود را به يکديگر می    

 Bبرای آنکه ). تواند کليد عمومی ديگران را داشته باشد ندارد و هر کسی می
 پيام شخص  توسط آمده و در بين راه A شخصمطمئن باشد که پيام از طرف 

يک خالصه . ، پيام ارسالی را امضا می کندAديگری جايگزين نشده است،   
که منحصراً نزد خود او ـ ليد خصوصي خود  از پيام توليد کرده و آنرا با ک،٤پيام
ـ است سپس، اين خالصه پيام را به خود پيام اضافه کرده و براي            . کند  رمز مي  

Bاين پيام فقط با کليد عمومی  . کند  ارسال ميAآميز قابل      به صورت موفقيت
، خالصه پيام رمزشده را  از اصل پيام جدا کرده و آن را B.  رمزگشايي است 

سپس، اين خالصه بدست آمده را با    . کند  رمزگشايي مي Aمومي   با کليد ع 
کند مقايسه کرده، و چنانچه مطابقت    خالصه اصل پيام که خود آنرا توليد مي 

داشته باشد، بدين معنی است که فرستنده، همان کسي بوده که ادعا کرده است         
)A ؛ چون کليد خصوصي متناظر کليد عمومي وي فقط           ) و نه شخص ديگری

همچنين در صورت تطابق نتيجه،   . شود  میاحراز هويت  لذا  ، خود اوست نزد
پس پيام دست نخورده باقي مانده است؛ چرا که    .  داده نيز برقرار است جامعيت

از طرف ديگر، همين . داشتنخواهد در غير اين صورت نتايج با هم مطابقت  
ند؛ چرا که    تواند فرستادن پيام را انکار ک   نميAکه صحت امضا احراز شد،   

                                                 
١. Publik Key Infrastructure 

 برای آشنايي بيشتر با امضاهای .های ديجيتالی هستند از الگوريتمهای مورد استفاده در امضاDSS و RSA  ـ٣
؛ نصيری مفخّم، ٢٠٠١؛ وايلز، ٢٠٠٠؛ ِشريف، ١٩٩٩؛ ِگردِکل، ٢٠٠٢؛ گالبريث، ٢٠٠١چان و همکاران، (ديجيتالی به 

 .مراجعه شود) ٢-٤-٢، بخش ١٣٨٢
٣. hash 
٤. Message digest 
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 Bاو و نه فرد ديگري است، و  شخص کليد خصوصي او فقط در اختيار   
نفِی انکاِر    ارسال شده است و بدين طريق     A طرف شخص می فهمد که پيام از  

 و اطمينان از اينکه فرد محرمانگيبراي حفظ . شود  میA از جانب ارسال
 نتواند Bد و همچنين ، نتواند پيام را بخوان)B(ديگري غير از گيرنده مورد نظر  

، پيام امضا شده را با کليد عمومي  Aدريافت پيام را انکار کند، کافي است که 
B     رمز کرده و سپس ارسال کند  ، .B    بايد به ترتيب عکس ،A     عمل کرده، و 

ابتدا پيام را با کليد خصوصي خود رمزگشايي کند و سپس مراحل ياد شده را   
 است، B که منحصراً نزد B کليد خصوصی  اين پيام فقط و فقط با . پی بگيرد

، به طوری که ديگران قادر به مشاهدة  بماندتواند رمزگشايی شود و محرمانه    می
 ).١٣٨٢نصيری مفخّم،  (.باشنداصل پيام ن

 برای آنکه   B و   A. امـضاهای ديجيتالـی، سـنديتی بـر هـويت افراد نيستند           
 اختيار دارند و شخص    مطمئن باشند که کليدهای عمومی درستی از يکديگر در        
 از يک   ١ای ، تأييديه استديگری در ميان راه، کليد عمومی خود را تحويل نداده           

کند که کليد   تضمين می،اين گواهی. کنند  ارايه می٢سـازمان ثالـث مـورد اعتماد    
عمومـی مـتعلق بـه شـخص خاصـی اسـت که آن سازمان  هويت او را قبل از                   

 تراکنش جهت اخذ تأييدهاي الزم،      طرفين يک . ٣ضـمانت، احـراز کـرده اسـت       
از . بايــد در مــسير گواهــي بــه يــك مــسئول گواهــي مــشترك مــراجعه كنــند 

تـرين مسئول گواهي خواسته می شود كه كليد عمومي مربوط به گواهي         نـزديك 
درخواست در زنجيرة مسئوالن    . شده با امضای ديجيتالی مسئول را بفرستد       مهـر 

RA( باالي هرم گواهي يعنی به مسئول ريشه      رود تا به   يـا مسير گواهي باال مي     
 ).١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ١٣٨١؛ عباسی، ١٣٨١؛ پوررستم، ٢٠٠١وايز، (برسد ) ٤

 

                                                 
؛ ٢٠٠٣کريپتوماتيک، (هستند  PGP  يا   ISO ٥٠٩V٣.X بر اساس استاندارد     PKIمـدلهای اعتماد در     ــ    ١ 

،؛ بختياری، ٢٠٠١؛ وايز، ٢٠٠١؛ تاننباوم، ؛ سازمان ملل، ٢٠٠٠؛ شريف، ٢٠٠٢؛ شيموس، ١٩٩٤؛ اشنير، ٢٠٠٢گالبريث، 
 .)١٣٨٢نصيری مفخّم، ؛ ١٣٨١؛ پوررستم، ١٣٨١

٢. Certificate Authority 
 :ها عبارتند ازCAترين  برخي از متداولـ  ٣

(VeriSign, Inc.) www.verisign.com ( ، Thawte Consulting) www.thawte.com ( ، GTE 
CyberTrust)www.get.com/cybertrust (، BelSignNV/SA) www.belsign.com ABAecom 
www.abaecom.com ( ، Equifax Secure CA) www.equifaxsecure.com و  E-Cetify 
Corporation) www.e-certify.com  

٤. Root Authority 
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 :فصل دوم
 چک الکترونيکی

 
 بطوريکه هيچکدام ،چک کاغذی، رايج ترين ابزار پرداخت غيرنقدی است 

از ابزارهای پرداخت الکترونيکی اعتباری و نقدی، مزايای چک کاغذی را دارا        
يک چک کاغذی، يک   . نبوده و برای پرداختهای کالن بازرگانی مناسب نيستند   

دهد    شخص امضا کننده دستور می   سند کاغذی امضا شده است که به بانک     
.  پول را از حساب امضاکننده، بعد از تاريخ مشخصی بپردازد  مبلغ معيني

کننده داده می شود، به     کننده به دريافت   های کاغذی، مستقيماً از پرداخت   چک
های کاغذی      مزيت چک. طوری که زمان و هدف پرداخت کامالً واضح است 

توانند اشخاص،   نندگان و دريافت کنندگان می   ک  اين است که هر کدام از پرداخت  
با  . ها يا هر نوع سازمانی باشند  ها، دولت بازرگاناِن خرد، واسطه ها، شرکت 

های کاغذی، در تجارت دارند، اما       وجود نقش مهم و منحصر بفردی که چک   
به دليل آنکه در هنگام نوشتن آنها، هيچ مجازشناسی صورت نمی گيرد،    

های پرداخت، روز به روز در حال افزايش  وان مکانيزممشکالت آنها به عن
بنابراين به يک سيستم پرداخت الکترونيکی جديد نياز داريم که شامل    . ١است 

های کاغذی بوده و معايب دستی بودن پرداخت     مزايا و جايگاه قانونی چک 
؛ ٢٠٠٥؛ ای چک ورلدوايد، ٢٠٠٥اي چک، (مبتنی بر کاغذ را نداشته باشد 

؛ نصيری مفخّم و ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ٢٠٠٠؛ شريف،  ٢٠٠١لدوايد، ای چک ور
 ). ١٣٨٣همکاران، 

اند که همگی   ، تهيه شده٢امروزه محصوالتی تحت عنوان چک الکترونيکی 
اين محصوالت در يکی از     . يک چک الکترونيکی به معنای واقعی کلمه نيستند     

                                                 
٢٠٠٠گرانت، ( ميليون چک توسط تجار، مشتريان و مؤسسات دولتی نوشته می شود ٧٠در اياالت متحده تقريباً  ـ١

ضرر ناشی از تقلب در چک ساالنه بالغ . توليد ناخالص داخلی است% ١ که هزينه آنها حدود )١٣٨٢نصيری مفخّم، ؛ 
 دالر و برای ميليارد ٣٤/١ هايی که به نامشان نوشته می شود     که برای بانک   شـود     دالر بـرآورد مـی     ميلـيارد  ٥٣بـر   

 .   دالر استميليارد ٥٢کنندگان،  خرده فروشان و ديگر دريافت
٢ . eCheck 
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، »٣تبديل چک  «، »٢تصوير نمودن چک  «، »١الکترونيکی کردن چک   «دسته های 
؛  ٢٠٠٠شريف،  (شوند   واقع می»٥ات امضا نشده ه جنوشت «، و»٤جايگزينی چک  «

ولی چک الکترونيکی، يک چک تمام الکترونيکی، و        ). ١٣٨٢نصيری مفخّم، 
های الکترونيکی    چک .يک جايگزين الکترونيکی برای چک کاغذی است  

 در رداخت هستندهای کاغذی، دارای الزام تعهدآور قانونی برای پ  همچون چک
 استفاده در آننوشته، از امضاهای ديجيتالی     و به جای امضاهای دستآن
شده به صورت الکترونيکی    چک الکترونيکی، يک سند ديجيتالی امضا . شود می

نويسی     است که می تواند ساير اسناد و اطالعات صورتحساب، اعالميه ها، پشت    
 .  دو واگذاری را نيز با خود همراه داشته باش   

مزيت ديگر چک الکترونيکی، اين است که روی استانداردها و شبکه های        
های پرداخت الکترونيکی       ساير روش هر چند مانند  باز طراحی می شود و   

های    ولی برخالف ديگر روش  واقع شود،  می تواند در معرض حمالت  
ها، هويت شناسی،      پرداخت، از يک طرف با بهره گيری از مطمئن ترين روش    

شناسی، محرمانگی، جامعيت، نفی انکار و جلوگيری از دوبار خرج شدگی       مجاز
را تأمين می کند، و از طرف ديگر با اتکا به قانون چک، از الزام قانونی          

 برخوردار است که استفاده از آن را همچون نسخة کاغذی خود،    شدنپرداخت
ی می شوند، های پرداخت، اينترنت    وقتی ساير روش . مطمئن و پرطرفدار می سازد

.    قطعيت پرداخت شدن آنها بدليل مشکالت امنيتی شبکه های باز، کمتر می شود      
در مورد چک کاغذی، با وجود الزام قانونی پرداخت از طرف صادرکننده، به            
دليل مشکالتی همچون موجود نبودن وجه کافی، قطعيت پرداخت شدن آن        

شدن   لی با الکترونيکی  و.  های سنتی کمتر است     نامعلوم و نسبت به ساير روش    
های    خود چک و مجازشناسی بالدرنگ آن با بهره گيری از امضاها و گواهی           

                                                 
١. Check electronification 
٢. Check imaging 
٣. Check conversion 

٤. Check replacement 
٥. Unsigned drafts 
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ديجيتالی،  و امکان بررسی وجود وجه کافی در حساب شخص صادر کننده،         
همچون   (قطعيت پرداخت شدن آن معلوم و تضمين می شود، بدون آنکه    

يا دريافت کنندة چک     ضرری متوجه مؤسسة اعتباری حامی     ) های اعتباری   کارت
يکی خود، در جايگاه باالتری قرار         زباشد و بدين طريق نسبت به نسخة في    

ديگر آنکه، چون چک الکترونيکی از همان جريان پرداخت و پاياپای   . گيرد می
ها با سرمايه گذاری کمی می توانند اين        چک کاغذی پيروی می کند، بانک    

 سيستم چک الکترونيکی می تواند با     فنّاوری جديد را عرضه کنند، مضافاً آنکه  
های پاياپای مکانيزة بانکی، ضمن برخورداری از هزينة کمتر        تجميع با سيستم

پس . های بانکی بيفزايد    پردازش، بر سهولت، صحت و سرعت تسوية حساب   
ها حذف  حساب   ها و تحويل و پست صورت   ها هزينة حمل چک   برای بانک

، مديريت نقدينگی بهبود يافته و در اراية       شده و با دسترسی سريع به داده ها    
لذا بانکها از اينکه نقش خود را در تراکنشهای    . خدمات به مشتری مؤثر است 

تاجران نيز،   .  مالی حفظ خواهند کرد، عالقمند به چک الکترونيکی خواهند بود        
های     ها و تهيه گزارش به دليل صرفه جوئی در هزينه ها و زمان پردازش تراکنش 

واگذاری، به     های  ها، و کاهش برگشت چک   ی بر اساس داده های تراکنش   مديريت
 گسترش    B٢Bکه بخش    همچنان . چک الکترونيکی عالقمند خواهند بود   

؛   ٢٠٠١دانی و همکار،  (های الکترونيکی مهم تر می شود     يابد، سيستم چک  می
؛ جفی،  ٢٠٠١؛ ای چک ورلدوايد، ٢٠٠٥؛ ای چک ورلدوايد،  ٢٠٠٥اي چک، 

؛ نصيری مفخّم و ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ١٩٩٩؛ ويد، ١٩٩٧ سيربو، ؛١٩٩٨
 ). ١٣٨٣ و ١٣٨٢همکاران، دی 

 فرآيند پرداخت چک کاغذی
کننده     کننده و دريافت    در مدل چک کاغذی، ارتباط مستقيم بين پرداخت 

. دهد کننده مي  کننده، يک سند پرداخت به دريافت    پرداخت . وجود دارد
. گذارد ا در بانک کارگزار خود به حساب خود مي   کننده، اين سند ر دريافت

کننده با هم پاياپای       کننده و بانک کارگزار پرداخت     سپس بانک کارگزار دريافت   
اسوکان و مکاران،   (دهندة اين مدل است  ، نشان١-٢شکل . کنند و تسويه مي
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؛   ١٣٨١؛ حاجبی،   ١٩٩٨؛ وبر،  ١٩٩٧؛ سيربو،   ٢٠٠١؛ برينوف،  ١٩٩٩
 ).١٣٨٢نصيری مفخّم، 

در يک فرايند پرداخت از خريدار تا فروشنده از طريق بانک، مؤلفه های          
 . مشاهده می کنيم ٢-٢بسياری دخالت دارند که در شکل   
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های متفاوت        های پرداخت کننده و دريافت کننده در بانک       وقتی حساب  
.   باشد، چک بايد از ميان يک سيستم پاياپای و تسويه مرکزی پردازش شود            

و   ) ها به اتاق پاياپای    حمل چک (ن حالت، با ارسال دستور پرداخت      در اي
سندها، با بدهکار     تنظيم ها، پس از انجام عمليات حسابداری و       مبادلة چک  

.   ها پايان می پذيرد       چک١و بستانکار شدن خالص هر بانک، عمليات پاياپای              
 ).١٣٨٢نصيری مفخّم،  ( آمده است  ٣-٢ها، در شکل    روند پاياپای چک  

که ارزش و پول واقعی جابجا شود و مستقيم يا با واسطه         ما زماني ا
 نيز صورت    ٢به بانک طرف مقابل رسانده شود، تسويه         ) بانک مرکزی (

های مربوطه را در دو بانک            حساب  ٣، نحوة تسويه  ٤-٢شکل  . گرفته است 
 ).  ١٣٨٢نصيری مفخّم،    (مجزا نشان می دهد   

  سناريوهای پردازش چک الکترونيکی٢-٢
 چهار سناريو برای پردازش                ٣) FSTC( نسرسيوم فناوری خدمات مالی                   ک
چک    .    نشان داده شده است           ٥-٢های الکترونيکی بيان می کند که در شکل                         چک 

است که توسط          ) XMLمثالً با قالب      ( الکترونيکی به صورت سندی ديجيتالی                   
ال    کننده ارس     دريافت   براي   پرداخت کننده، نوشته و امضای ديجيتالی می شود و                            

را با امضای ديجيتالی خود پشت نويسی کرده و به                                دريافت کننده نيز آن          .  می گردد    
از طريق سيستم پاياپای             کننده    با بانک پرداخت        تا بانک خود واگذار می کند              

ها گواهی هايي ديجيتالی برای                  هريک از کاربران و بانک            .  تسويه نمايد     موجود      
يجيتالی روی چک را با کليد               بانک، امضای د      .   اثبات صحت امضای خود دارند              

کليد عمومِی پرداخت کننده همراه با                    .  عمومی پرداخت کننده بررسی می کند                   
؛ چان و      ١٩٩٨اندرسون،        (گواهی ديجيتالی پرداخت کننده به بانک ارسال می شود                          

).  ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،          ٢٠٠٠؛ شريف،     ٢٠٠١؛ دانی و همکاران،           ٢٠٠١همکاران،     
 

                                                 
١. clearing 
٢ . settlement 

برای آشنايي با نظامهای تسويه به . صورت می گيرد) Gross(و ناخالص ) Net( تسويه به دو صورت خالص ـ٣
 .مراجعه کنيد) ١٣٨٢کميته تحقيقاتی کاربران ايرانی سوئيفت، (و ) ١٣٨٢نصيری مفخّم، (پيوست سوم از 

 
٣ . Financial Services Technology Consortium 
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از   . يويی است که در فوق توضيح داده شد      ، همان سنار )الف(حالت 
وقتی استفاده می شود که بانک دريافت کننده، چک الکترونيکی         ) ب(حالت 

کند و دريافت کننده، چک را مستقيم به بانک پرداخت کننده        مي را حمايت ن 
، دريافت کننده، يک حساب خاص معروف به    )ج( در حالت  . می فرستد 

ای   ه چک،  کند و بانک با اين حساب    در بانکش باز می   ١صندوق پرداخت
اين روش برای مراکز بزرگ که تعداد . الکترونيکی دريافت کننده را می پذيرد   

بعد از دريافت چک       .  مفيد است  ، کنند بررسي زيادی چک را بايد    
)   د(حالت . است) الف( مثل حالت  مراحل الکترونيکی توسط بانک، بقيه  

 پرداخت کننده، ابتدا. هکار است بد /، همان روش پرداخت بستانکار اساساَ
سپس بانک از طريق سيستم   . می فرستد   خود  چک الکترونيکی را به بانک 

.   موجود انتقال وجوه الکترونيکی، حساب دريافت کننده را بستانکار می کند           
های الکترونيکی نيز فقط مستلزم سه عنصر ساده       ارسال و دريافت چک   

دوم بايد    .  نامه الکترونيکی را داشت    اول بايد قابليت ارسال و دريافت      . است
ای يا دستگاه خوانندة کارت     افزار امنيتی الزم همچون کارت تراشه  سختاز 

PCMCIA)    شود  که بزودی ابزار استانداردی روی همة کامپيوترها می  (
ها و     سوم ، بايد در بانکی که دسته چک    . بهره مند بود ) ٢٠٠٢شيموس، (

١٩٩٨اندرسون،     (.، حساب بانكي داشت   ددار  خدمات الکترونيکی عرضه می   
 ). ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ٢٠٠١؛ گليناس،  ٢٠٠١؛ چان و همکاران، 

 ه در مورد سيستم های چک الکترونيکیانجام شد تحقيقات ٣-٢
 و ٢شناسی در دو دستة نشانه ای  ديدگاه مدلاز های پولی   مدل،در فصل اول

مبتنی بر   (مانند  ای پرداختی پوله که به ترتيب برای مدلشد   تقسيم ٣نوشته ای 
های    سيستم.  به کار می روند ) مبتنی بر حساب (مانند   و چک) نشانه

NetCheque ،VirtualPin ،NetBill)  ،؛ هوانگ و   ٢٠٠١دانی و همکاران
، CheckFree، )٢٠٠٠ و ١٩٩٨؛ وبر، ٢٠٠٠؛ شريف، ٢٠٠١همکاران، 

RediCheck ،IBM-MP٤ ،PayNow ،NetChex ،Agora ،Polling 
؛ دانی ١٩٩٩ و ١٩٩٨اندرسون،  (FSTC eCheck،  )٢٠٠٠؛ وبر، ١٩٩٨وبر، (

                                                 
١. lock box 
٢ . token-based 
٣ . notational 
٤ . IBM Micropayment 
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؛ جفی، ٢٠٠١؛ هوانگ و همکاران، ٢٠٠٥؛ اف اس تی سی، ٢٠٠١و همکاران، 
؛  ٢٠٠٠ و ١٩٩٨؛ وبر، ٢٠٠٠ و ١٩٩٩، ١٩٩٨؛ ويد، ١٩٩٩؛ شوتز، ١٩٩٨

،   ) ١٣٨٣ و ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم و همکاران، دی ١٣٨٢نصيری مفخّم، 
MANDATE II ؛ مارينيد؛   ١٩٩٨؛ منديت، ١٩٩٩هيِدر و همکاران، ( ١

نصيری مفخّم و  ؛ ١٣٨٢نصيری مفخّم، ؛ ٢٠٠٠؛ وبر،   ١٩٩٧ميتل هولزر وهمکاران؛  
،   )٢٠٠٠يآ و همکاران، ( ٢  ABSEC،) ١٣٨٣ و ١٣٨٢دی همکاران، 

SafeCheck)  ،؛ نصيری مفخّم ، ٢٠٠٠؛ لی و همکاران، ٢٠٠١دانی و همکاران
؛ نصيری مفخّم و همکاران، دی ٢٠٠١دانی و همکاران،  (e-Checkو ) ١٣٨٢
های پرداخت الکترونيکی نوشته ای و چک مانند        از ردة سيستم) ١٣٨٣ و ١٣٨٢

 e-Check و  eCheck ،MANDATE  ،SafeCheckهستند که در آنها    
مانند هستند که در آنها پردازش چک بر اساس     از نوع مدل پرداخت کالن چک

 .  بيان کرده است FSTCايی است که   سناريوه 
 

                                                 
١. Managing and Administrating Negotiable Documents And Trading them 

Electronically  
٢. Account Based Secure Electronic Check  
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اولين نمونه يک خانواده اسناد مالی امضا شده                       ،  FSTCچک الکترونيکی         
های قابل توجه آن در ارايه                   به دليل ويژگي        ، كه   به صورت رمزنگاری است               

ها به مشتريان در راستای تسهيل و کاهش                    خدمات جديدی از طرف بانک             
ر حرکت از ابزارها و اسناد مالی کاغذی                  های مالی د       های باالسری تراکنش          هزينه 

 در ادامه چک         بدين لحاظ      .  داراي اهميت است        به سمت گونة الکترونيکی            
های الکترونيکی            کرده و با ساير چک          بررسي     تفصيل    به  را   FSTCالکترونيکی      

 . هستند، آشنا می شويم           FSTC از چک الکترونيکی            برگرفته    نيز که همگی       
FSTC eCheck 

 بيش از پانزده بانک، نهادهای دولتی،                      ١الش مشترک      ، ت eCheckابداع    
  : های تجارت الکترونيکی سراسر دنيا، مثل                     فروشندگان فنّاوری و سازمان               

Aogrics Incorporated          بانک آمريکايی ،Certicom            خدمات حسابداری ،
،   Fleet bank  ،GTE  ،IBM،  ٣، خدمات مالی خزانه دولتی               ٢و مالی دفاع       
InteraNet  ،RDM Corporation   ،SafeNet  ،Sun Microsystems   و 

 نقش مهمی در آيندة تجارت الکترونيکی                        eCheck.    است  ٤خزانة اياالت متحده          
شده توسط         کند، بطوريکه تنها مکانيزم پرداخت الکترونيکی تصديق                             بازی می    

های روی اينترنت است، و برای                    داری اياالت متحده برای پرداخت                 خزانه 
 .    استفادة فعال بوده است         داری، در      های خزانه     پرداخت   

  ١٤در  ) ١٩٩٧،  US٠٥٦٧٧٩٥٥داگت و همکاران،        (eCheckهستة اولية   
ها برای يک يا چند برنامة آزمايشی         ، طرح اين سال  در .   منتشر شد ١٩٩٧اکتبر 

، آزمايش چک الکترونيکی در کاربردهای              از اين طرح  هدف  .  فراخوانی شد  
 برای پرداخت     FSTCالکترونيکی    های   واقعی در سازمان بزرگی بود که از چک       

های    اين چک. کند کنندگان کوچک تا متوسط استفاده می       به گروهی از توليد   
از آنجا     .  کننده در آزمايش پذيرفته می شد         های مشارکت    الکترونيکی توسط بانک      

                                                 
١. FSTC eCheck Project team: Bank One, Bank of America, Bank of Boston, 

Chase Manhattan, Citibank, Huntington Bank, Wells Fargo, American Express, 
Bank of Montreal, Bolt, Baranek, Newman, Equifax Check, Services, IBM, 
Intranet Inc., IRE Inc., National Semiconductor, Novell, RDM Corp., Sun 
Microsystems, Telequip, Unisys, Bellcore, ECCHO, NACHA, NY Clearing House, 
Oak Ridge Nat’l Laboratory, Sandia National Laboratory, U. of Southern 
California. 

٢. Defense Finance & Accounting Service 

٣. Federal Reserve Financial Services 
٤. United States Treasury 
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 فراتر رفت، برای بسط اين فنّاوری        FSTC از اهداف اصلی   eCheckکه پروژة  
 به  FSTC اوليه از  eCheck مديريت    ١٩٩٩ی، در    در ماورای جامعة بانکدار    

CommerceNet   ؛   ١٩٩٨؛ اندرسون،    ١-٢٠٠١ابراژويچ،  ( منتقل شد
؛   ٢٠٠٥ و  ٢٠٠١ k، ٢٠٠١؛ ای چک ورلدوايد،     ٢٠٠٥؛ ای چک،   ٢٠٠٥کامرس نت،   

 ).  ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،      ١٩٩٨؛ ويد،    ١٩٩٩؛ شوتز،    ١٩٩٨؛ جفی،    ٢٠٠١گليناس، 
پرداخت     $   ٠٠٠،٠٠٠،١٠ با  ٢٠٠٠   سال  ريکا در     بازار خزانة آم       ١تالش فاز      

نسخه های بعدی آن             .  امن توزيع شده روی اينترنت با موفقيت از کار در آمد                         
  ١در  )  ٢٠٠١، US٦٢٠٩٠٩٥ و   ٢٠٠٠،  US٠٦٠٢١٢٠٢اندرسون و همکاران،             (

، تا هنگاميکه جامعه          ٢فاز  .   صادر شدند      ٢٠٠١ مارس     ٢٧ و   ٢٠٠٠فوريه   
 دومين      FSTC eCheck.  يدا کند، باز است       مرزی پ     کنندگان برون        مشارکت   

 تحت     ٢٠٠١ نوامبر     ١٢بستر آزمايشی خود را در خارج از آمريکا، در آگوست تا                         
 در بازار تجهيزات دندانپزشکی استراليا سپری کرد                         just٤Dentalپروژة    

؛   ٢٠٠٢؛ ای چک ورلدوايد،            ٢٠٠٥؛ ای چک ورلدوايد،            ٢٠٠٥ای چک،       (
 ).   ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،           ٢٠٠١،   ؛ گليناس   ٢٠٠١ای چک ورلدوايد،          

eCheck به واسطة       هاFSMLدر زمرة امن ترين            و امضاهای ديجيتالی،           ١
های     ابزارهای پرداخت تهيه شده تا اين لحظه هستند و از جايگاه ويژة تکنيک                            

هويت شناسی، رمزنگاری کليد عمومی، امضاهای ديجيتالی، مراجع                                    امنيتیِ 
جزئيات اطالعات و           .   ری بهره می گيرند           گواهی، تشخيص تکراری ها و رمزنگا                    

ها را قادر به تصديق و              ساخت چک الکترونيکی، بانک               های امنيتی درون          ويژگی   
 حفاظتی بيشتری         توانايي   الکترونيکی        پردازش خودکار می کند و به کاربران چک                 

کليسنز و      (دهد     های کاغذی امکان دارد، می                در برابر تقلب چک که با چک              
؛ وايز،     ٢٠٠٠؛ شريف،      ٢٠٠٢؛ شيموس،       ١٩٩٩ف اس ام ال،      ؛ ا ٢٠٠١همکاران،     

 ).   ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،           ٢٠٠١
امضاهای ديجيتالی اثبات می کنند که سفارش پرداخت را فقط و فقط                            

 پرداخت کننده داده است و با اطمينان دادن از جامعيت پيام،                             شخص   

                                                 
١. Financial Services Markup Language 

FSML) که توسط ) ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ١٩٩٩؛ اف اس تی سی، ١٩٩٩؛ اف اس ام ال، ٢٠٠٠رسون و همکاران، اند
ISO ٨٨٧٩ SGMLای و امضاهای ديجيتالی مورد نياز برای  شود برای حمايت از ساختارهای داده  تعريف مي

echeckهايی برای ای سند به صورت بلوک ها طراحی شد و در آن، ساختار و اقالم داده echeckهايی  ها با برچسب
 . شوند از هم مجزا مي
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اکنون     .   را در برابر تقلب امن می کنند                eCheckانکار،      شناسی، و نفی         هويت  
های کاغذی برای بررسی اصلی يا                    ها بررسی های دقيقی را روی چک                  بانک 

های الکترونيکی          اين موضوع در مورد چک               .  ها انجام می دهند          تکراری بودن چک         
های قوی تری برای پيشگيری و                       بطوريکه قابليت       ، کامالً جدی عمل می شود               

 .   های جعلی يا اشتباهی ارايه می دهد                شناسايي تکراري      
تواند توسط هر کسی که کليد محرمانة                      تقلب يک امضای ديجيتالی مي                     

برای حفاظت کليد محرمانة امضای                  .  امضاکننده را دارد، ساخته شود            فرد  امضای  
؛ چان و       ١٩٩٩اندرسون        (١ کارت هوشمندِ        از استفاده،    کننده از سرقت و سوء          امضا 

؛   ١٩٩٩؛ شوتز،        ٢٠٠١؛ ام رايهی و همکاران،               ٢٠٠١؛ گليناس،       ٢٠٠١همکاران،      
چک     دسته )   ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،           ٢٠٠٠ و   ١٩٩٩،   ١٩٩٨؛ ويد،       ٢٠٠٠شريف،     

کردن فقط از درون کارت               کليد محرمانة امضا        . شود   الکترونيکی استفاده مي        
های رمزنگاری که مطابق استانداردهای صنعت                            توسط الگوريتم        ٢هوشمند    

انة امضا کردن هرگز به               کليد محرم      .  شود  بانکداری است، توليد و استفاده مي                  
ای کامپيوتر         از طريق ارتباط شبکه        تاشود     کننده منتقل و افشا نمي           کامپيوتر امضا     

دسته چک الکترونيکی همچنين بطور خودکار هر چک                            .  مورد سرقت واقع شود           
 يا  logکند، و يک         گذاری مي       اطمينان از يکتايی چکها شماره            ، به منظور        امضا  را 

نويسی، يا واگذاری             که امضا، پشت        مواردي     ، تا در  کند   ي ثبت چک را نگهداری م           
استفاده از دسته چک الکترونيکی،                . چک داده شده نفی شود به کمک گرفته شود                  

کنندگان       اين امر به دريافت        .   شود   کننده کنترل مي        توسط امضا        PIN٣با ورود يک        
حرمانه      کنندگان قانونی، روی کليدهای م                     می دهد که پرداخت           طمينان  ها ا   و بانک   

   .امضای خود مالکيت وکنترل دارند                 
هايی براساس        با استفاده از رويه     )  ٦-٢شکل    ( دسته چک الکترونيکی           

کليد عمومی صادر              ).  ٧-٢شکل    ( شود     فرآيندهای صدور کارت بانکی، آماده مي                     
                                                 

 يک کارت هوشمند، يک کارت پالستيکی حاوی يک تراشة کامپيوتری است که مقادير زيادی از اطالعات را ـ١
کارت های هوشمند برای . دهد و در مقابل تغييرات خيلی مقاوم است دارد و برخی پردازش ها را انجام می       نگه می 

کليدهای خصوصی امضا و برای ايجاد و صحت سنجی امضاهای ديجيتالی يا چک های الکترونيکی تأمين حافظة امن 
  .مناسب هستند

تواند به صورت کارت های هوشمند،       اين دسته چک الکترونيکی براساس نرخ تراکنش های دارندة آن، می           ــ ٢
برای . رورها باشد افـرار رمـزنگاری متـصل بـه س          در کامپيوتـرهای کيفـی، يـا سـخت         PCMCIAکـارت هـای     

سازي های صرفاً  نويسی و فقط در بانک خود واگذار کنند، از پياده  را پشتeCheck کنندگانی که می خواهند دريافت
 .تواند استفاده شود افزاری مي نرم

٣. Personal Identification Number  
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 امضا شده توسط مرجع گواهی بانک                         ٥٠٩.X شامل يک گواهی             ، شده از کارت      
 که آن هم توسط مرجع گواهی بانک امضا                              و مربوط به يک بلوک حساب است                     

 بانک همچنين پايگاه داده مستقلی از کليدهای                   eCheckسرورهای      .  شده است    
دارند، به طوري که آنها هميشه آخرين روابط کليدها                                  عمومی امضاها را  نگه مي                

 .   دانند  ها و امضاکنندگان را مي             با حساب   
echeckکننده برای صدور            کننده و دريافت        های پرداخت       هر کدام از سيستم        

ها و واگذاري آنها در اولين بانک محل واگذاری و بانک پرداخت کننده بايد                                      
 .١ آمده است      ١١-٢ تا   ٨-٢های     که در شکل     ، عملکردهاي خاصی داشته باشند              

 
 
 
 
 

                                                 
 .دشوتوصيه می ) ١٣٨٢ی مفخّم، نصير؛ ١٩٩٨؛ ويد، ١٩٩٩و ١٩٩٨اندرسون، (مطالعة ه خوانندة عالقمند،  بـ١
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ارايه ميدهند، بايد       را های چک الکترونيکی       هايي که حساب     بانک
يا اتاق پاياپايی باشند که قوانين         ) ECCHO١مثالً   (اعضايی از يک سازمان     

ها بصورت    echeckکند، يا با تسويه و پاياپای       تسويه و پاياپای فراهم مي   
های ديگری، همچون اتاق        همچنين شبکه . دوطرفه توافق داشته باشند   

مورد    ها    تواند برای انتقال وجوه بين بانک      مي) ACH٢(پاياپای خودکار     
؛   ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،   ١٩٩٩ و ١٩٩٨اندرسون،  (فرا گيرد استفاده  

 ). ١٣٨٣نصيری مفخّم و همکاران،    

                                                 
١. Electronic Check Clearing House Organization 
٢. Automated Clearing House 
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MANDATE II 
 MANDATE I                    که اساس آن از پروژه ای تحت برنامة EC TEDIS ) 
برای انتقال الکترونيکی اسناد گرفته شد، پروژه ای توسط شرکت دانمارکی                                             )  ١٩٩٤

Cryptomatic        با حمايت ETSدر آن با نسخه برداری از عملکرد                           ، كه    است   ١ 
 برای       ،چک کاغذی، يک چک الکترونيکی با استفاده از زيرساختار کليد عمومی                                     

 با حمايت مالی            ١٩٩٩ جامعة اروپايی به صورت پروتوتايپ در                           B٢Bاستفاده      
هدف اين پروژه،           .   پياده سازی شده است           INFOSECون اروپايی        ي کميس   

شمند برای استفاده از امضاها و گواهی های ديجيتالی                                     ای هو     ه  بکارگيری کارت          
.   های الکترونيکی و ارسال از طريق پست الکترونيکی است                                   جهت صدور چک        

ليل     ه د   است، به جز آنکه ب            FSTCعملکرد آن، برگرفته از چک الکترونيکی                             
ها    تبعيت از فرهنگ و قانون چک در اروپا، قابليت انتقال و پشت نويسی چک                                              

زء ويژگی های ثانويه ای است که در اين پروژه در مورد آن بحث                                        برای غير، ج       
دليل    ه   باز ب    (FSTCاز طرف ديگر، نکتة ديگری که در چک الکترونيکی                                   .  می شود    

به آن اشاره نشده بوده، قابليت بازيابی                          )  تبعيت از فرهنگ و قانون چک در آمريکا                      
برای تسوية          .  اند  هايی است که پس از صدور و قبل از ارسال از دست رفته                                    چک 

                                                 
١. European Trusted Services 
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همچون بدهکاری               (BACS EFSهای      ها نيز در نظر داشتند که از تراکنش                       چک 
 SWIFT١های بريتانيا و برای بعد بين المللی از تجميع با                                    بين بانک      )  مستقيم    

؛   ١٩٩٨؛ ويد،     ٢٠٠٥؛ سوئيفت؛        ٢٠٠١چان و همکاران،           (استفاده کنند        
 امکان تجديد           ،FSTCهمچنين در چک الکترونيکی                   ).  ١٣٨٢نصيری مفخّم،        

 به آن می پردازد، در             MANDATEهای الکترونيکی که               الکترونيکی دسته چک            
برای مرحلة آزمايشی پياده سازی، سه بانک از سه کشور                                  .  نظر گرفته نشده بود            

، و     )هلند   ( ING Bank،   )اسکاتلند، بريتانيا            (Royal Bankمتفاوت اروپايی،            
Nordvestbank)      دمشارکت داشتن          ) دانمارک  . 

 

٣-٣-٢  SafeCheck 

                                                 
١. Society for Worldwide Intertbank Financial Telecommunication 
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SafeCheck) از   » هانگ سئونگ يون    « و  »جائه کيو لی   « توسط   ) ٢٠٠٠ 
مؤسسة عالی علوم و تکنولوژی کشور کُره ارايه شده و بر اساس اعتبار          

 :  صادرکنندة چک، سه نوع خدمات در نظر می گيرد         

با امکان ماندة      (مجازشناسی فقط در موقع صدور دسته چک            •
 .)١بدهکاری 

 عالوه بر مجازشناسی اوليه        ، ناسی به هنگام صدور هر چک     مجازش  •
 . )با امکان ماندة بدهکاری     (موقع صدور چک    

 . صدور چک فقط در حد موجودی حساب         •

SafeCheck     وضعيت را بررسی کرده و برای پرهيز از استفادة 
کننده می توانند به روشی توزيع        کننده و دريافت      های پرداخت    نادرست، بانک 
 مرتبط با دسته چک الکترونيکی پرداخت را کنترل و صدور                شده، اطالعات  

 به طور خودکار مبلغ       SafeCheck. های غيرمجاز را بلوک کنند       چک
کننده مبلغ       کننده در موقعی که پرداخت        صادرشده را از حساب پرداخت     

واريز   کننده   کند، برداشت کرده و به حساب دريافت             را تأييد می   برداشت
 از رمزنگاری کليد عمومی، امضای ديجيتالی و                يستم  در اين س  . مي نمايد

 نشان داده شده است،   ١٢-٢همانگونه که در شکل   . شود گواهی استفاده می  
  :  ازند که عبارت گرديده    از سه عامل هوشمند تشکيل       SafeCheckسيستم  

که اصل عامل دسته چک         (عامل دسته چک در سمت صادرکنندة چک            ) ١(
عامل دريافت کنندة چک در        ) ٢(، )خيره شود  ذ هوشمند می تواند در کارت  

دو عامل کنترل بانک در بانکهای       ) ٣(سمت دريافت کنندة چک، و     
 صادرکننده و دريافت کننده      

                                                 
١. overdraft 
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، استقالل، توانايي ارتباط، استدالل و قابليت يادگيری               ١ها   ويژگی عامل  
 انجام  TCP/IP روی پروتکل  KQML٢ها به صورت     مبادله پيام   . است

 اينترنت با هم ارتباط       از طريق  ملها روی چهار کامپيوتر متصل         می شود و عا    
کننده    در سيستم پروتوتايپ، تسويه ارايه شده توسط عامل دريافت          . دارند

لی   ( بين عاملهای کنترلی دو بانک صورت می گيرد          onlineچک، مستقيماً    
 ). ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،    ٢٠٠٠و همکاران،  

 
 

                                                 
 (PIPEMART و) MAGMA) Minnesota Agent Marketplace Architecture  درـ ١

Practical Interactive and Personizable MARkeTplace (اند رفته کار به نيز. 
٢.  Knowledge Query and Manipulation Language 
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٤-٣-٢  E-Check 

E-Check) که توسط انستيتوی تحقيق و توسعه فنّاوری بانکداری        ) ٢٠٠١
 ارايه شده نيز مدلی است که بر اساس مدل چک الکترونيکی         وستانهند

FSTCکننده،    پرداخت .  در دست پياده سازی است    وستان  برای هند
دريافت کننده، بانک پرداخت کننده، بانک دريافت کننده و اتاق پاياپای،             

 براي E-checkسيستم . هستند ارائه شده E-check مؤلفه های معماری
-Eدفترچه  .  ده است هاي مشتريان متمركز در يك بانك تعريف ش    حساب
check         هوشمند    که توسط بانک صادر می شود روی يک فالپی يا کارت

کارت هوشمند    / نيز برای بازکردن قفل فالپی    PINيک  .  بارگذاری می شود 
موقع     .  می تواند توسط مشتری عوض شود    توسط بانک داده می شود که بعداً    
کارت هوشمند را وارد کرده و قفل آنرا با   /نوشتن چک، مشتری بايد فالپی  

PINبا استفاده از زوج کليدهای عمومی و خصوصی در کارت   .  باز کند
بدين .  ايجاد و امضا شودOff-Lineتواند بصورت   ميE-checkهوشمند، 

.   شود امنيت مناسبی فراهم مي   ) On-Lineبدون تحميل هويت شناسی     (طريق 
دهد، چون اگر      ها نيز اهميت مي E-checkاين سيستم به از دست رفتن     

ها    تواند برای باقيمانده چک   کارت هوشمند گم شود، پرداخت کننده مي   /فالپی
 E-checkدرخواست توقف پرداخت به بانک بدهد و درخواست دفترچه          

 ).١٣٨٢نصيری مفخّم، ؛ ٢٠٠١دانی و همکاران، (جديد بکند 
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از  و بعضی    مادردليل اتصال ضعيف بين بانک  ه در سيستم پروتوتايپ، ب  
شد و فقط      صادر نمیon-Line به صورت  E-checkهايش، دفترچه    شعبه

پرداخت کننده و    الزم است  به طوری که ،برای يک بانک طراحی شده بود   
 هيچ پاياپای بين    سيستم در اين.دريافت کننده در يک بانک حساب داشته باشند  

های الکترونيکی از طريق اينترنت وجود      بانکی و رسيدگی خودکار به چک  
 و  XML که مبتنی بر در حال انجام استپس از آن، پروژة ديگری . نداشت

برای حمايت از محيط بانکی با شعبات توزيع شده و پاياپای و تسويه        
 ).١٣-٢شکل  (بانکی است   بين

 های پرداخت الکترونيکی چک الکترونيکی با ساير سيستم مقايسة سيستم ٤-٢
های کالن چک الکترونيکی، تنها دو سيستم چک          در ردة پرداخت

 به سطح پروتوتايپ عملی يا آزمايشی     MANDATE و  FSTCالکترونيکی  
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، MANDATEاين دو سيستم، تشابه بسياری دارند به جز آنکه .  اندرسيده 
س از امضا و قبل از ارسال از دست رفته اند را   هايی که پ قابليت بازيابی چک   

 برای ارسال به  اقداممثالً کارت امضا، قبل از  (نيز مورد توجه قرارداده است  
 بيان MANDATE).  دريافت کننده، تخريب يا غيرقابل استفاده شده باشد   

می کند که پس از آنکه کاربر اين نسخه را به بانک ارسال کرد، بانک پس از            
 مدت اعتبار واگذاری چک، چنانچه چکی با اين ويژگی برای         سپری شدن

شدن دريافت نکند، مبلغ مندرج روی چک جهت بدهکاری         پرداخت
مشاهده می شود که اين حالت       .  برمی گرداند حساب وي کننده را به    پرداخت

مشابه آن است که برگی از چک موقع نوشتن مخدوش شده باشد و بدون  
در اين حالت، صرفاً يک شماره از       .  دست رفته باشد  استفاده برای پرداخت، از  

های قابل استفاده کمتر می شود، و موقع صدور چک و قبل از ارسال              تعداد چک
آن، هيچ بدهکاری به حساب مشتری تا موقع واگذاری دريافت کننده توسط           
بانک دريافت کننده در بانک پرداخت کننده صورت نمی گيرد که مستلزم بازيابی        

 کاربرد    MANDATEلذا اين ويژگی . ١کننده باشد   حساب پرداخت وضعيت
 از نظر مرحلة عملياتی، در فاز جلوتری از        FSTCضمناً   . پيدا نمی کند

MANDATEهای دو سيستم معروف    ،  ويژگي ١-٢در جدول  .  استSET 
های چک        را که در فصل اول بيان گرديدند، با ويژگي  Mondexو 

 برخالف  رديده است چنانچه مشاهده مي شود،    گ مقايسه FSTCالکترونيکی  
کارت اعتباری و پول الکترونيکی که مبلغ محدودی را می توان توسط آنها     

 آن را برای ، انتقال داد، در چک الکترونيکی محدويتی نيست و همين ويژگی   
پرداخت   ويژگي  . ها و دولت مناسب می کند   های کالن بازرگانی شرکت   پرداخت

 اين ابزار و در راستای کمک    مزيتهای الکترونيکی،  چکاز حساب بانکی در 
های هوشمنِد پول الکترونيکی، گم       در مورد کارت  . به بهبود نقدينگی است  

های    شدن کارت برابر با گم شدن پول است، درحاليکه در مورد چک
از طرفی اطالعات کارت اعتباری از سوی هر . الکترونيکی، پول در بانک است

ها می تواند از سوی هر      يابد قابل سوءاستفاده است و تراکنش     کسی که آن را ب 
 . کدام از طرفين انکار شود

  پرداخت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي در ايرانوتجارت 

                                                 
 . قانون تجارت در مورد برات است٢٦١اين ويژگی، به نوعی مشابه قانون  ـ ١
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در ايران، با تدوين قوانين تجارت الکترونيکی در کشور و عضويت در     
AFACTو ١ WIPOبه ،، مقدمات ورود به صحنة جهانی فراهم شده است٢ 

طوری که ميزان صرفه جويي ارزی حاصل از بکارگيری تجارت الکترونيکی در           
.    هزار ميليارد ريال خواهد بود ٩٨/٥٨های برنامه سوم،   تجارت خارجی در سال

ايران برای ورود به صحنة تجارت جهانی بايستی اصالحات سيستم پرداختی         
برای پرداخت     هايی   خود را مد نظر قرار دهد، ولی هنوز موانع و چالش     

های اخير، همگام با گسترش روزافزون تجارت       در سال. الکترونيکی وجود دارد 
الکترونيکی در اقتصاد جهانی، کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در حوزة         

ها در اثر وجود فشارهای رقابتی        مبادالت پولی و مالی نيز افزايش يافته و بانک  
وی بانکداری الکترونيکی و عرضه خدمات     در بازارهای مالی، با حرکت به س    

 . مالی نوين، نقش شايان توجهی در افزايش حجم تجارت الکترونيکی داشته اند   

 
 
 

  و اتوماسيون سيستم بانكي در ايرانسوئيفت
هاي مخابراتي پيشرفته، ايمن و با سرعت باال در      امروزه نقش مؤثر شبكه

 بر   يالملل  بانكي و بانكداري بين   هاي بين عمليات سريع و مكانيزه تبادل پيام   
هاي    شبكه مخابراتي سوئيفت جهاني، يكي از اين شبكه      . كسي پوشيده نيست  

                                                 
١.  Asia Pacific EDIFACT Council for Trade Facilitation and Electronic Business 
٢.  World Intellectual Property Organization 
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اختصاصي است كه در حال حاضر تبادل اطالعات عمليات ارزي بين بانكي را       
؛ ٢٠٠١چان و همکاران،   ( تحت قالبي استاندارد امكان پذير ساخته است     

؛ نيکبخش ٢٠٠١؛ سازمان ملل،  ٢٠٠٥، ؛ سويفت ٢٠٠٠؛ شريف،  ٢٠٠٢شيموس، 
 ).١٣٨٢؛ نصيری مفخّم، ١٣٨٠تهرانی و همکاران، 

 جايگاه سيستم هاي اتوماسيون

، طرح ١٣٧٢ها در سال  در ايران، بر اساس مصوبه مجمع عمومي بانك
جامع اتوماسيون سيستم بانكي با مسئوليت مشاور اجرايي رياست بانك مركزي             

ها و    رايي در شعب و ادارات مركزي بانك  كاهش مشكالت اج«با اهداف 
تسريع در اجراي عمليات نظام بانكي و ارتقاي    «، »افزايش توان اجرايي سيستم  

، »ايجاد زمينه الزم براي كاهش مبادالت نقدي و نقل و انتقال پول   «، »كيفيت آن
براي اتخاذ تصميم در مورد ، ايجاد امكان دسترسي به اطالعات به هنگام  «

صرفه جويي در وقت كاركنان و مشتريان    «، »پولي و بانكيهاي  سياست 
ها، كاهش نقل و انتقال فيزيكي مدارك در شعب، كاهش سفرهاي شهري           بانك

 شكل    »هاي خارج از كشور     ايجاد هماهنگي الزم براي ارتباط با بانك    «، و  »...و 
قطع وابستگي جغرافيايي   «ضمناً معيارهايي همچون  ). ١٤-٢شكل  (گرفت 
گسترش ارايه خدمات بانكي به خارج از ساعات  «، »ن به شعب خاصمشتريا

و نه (محور قراردادن مشتري در مبادالتش با بانك   «، »كار رسمي بانك 
حفظ يكپارچگي اطالعات بانك و اجتناب از ذخيره   «، »)هاي مشتري  حساب

 براي اين  »هاي اثبات شده    استفاده از تكنولوژي « و »چندباره و زايد اطالعات 
 ). ١٣٨٠نيکبخش تهرانی و همکاران،  (ح ذكر گرديد طر

هاي جمهوري اسالمي ايران نيز پس از نصب تجهيزات        بانكبر اين اساس، 
 و ندآمد  دري الملل   به عضويت اين سازمان بين   ١٣٧٢ در سال  ،مورد نياز
 از مزاياي اين شبكه جهاني در ارايه خدمات سريع به مشتريان خود             توانستند

ها با نصب دستگاههای خودپرداز و     مچنين بسياری از بانکه. بهره گيرند 
های پيش پرداخت، گام مؤثری در بهبود ارايه خدمات بانکی در          صدور کارت

 .  برداشتند کشور 
 شتاب، پاياپای ريالی بين بانکی مکانيزه

 به  شبکة بانکی کشور تاکنون مبادالت ارزی خود را از طريق سوئيفت،       
رين شبکة ارتباطات مالی جهانی، به انجام می رساند،   ت  بزرگترين و امن عنوان
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ولی برای مبادالت ريالی بين بانکی، فاقد سوئيچی امن برای پاياپای ريالی بين   
 با  ، اماها با هم ناسازگار بودند    های پرداخت بانک  بانکی در کشور بود و کارت  

، )١٣٨٣شتاب، ) (شبکه تبادل اطالعات بين بانکی (شکل گيری مرکز شتاب  
   .گرديده است بانکداری الکترونيکی در ايران وارد مرحلة نوينی   

 از پيش نويس مقررات حاکم بر اين    ١٣٨١مطابق نگارشی که در خرداد  
، شتاب، مجموعة استانداردها،  )١٣٨١کيانی و همکاران،  ( مرکز داده شده است 

 را به مقررات، رويه ها، نرم افزارها و سخت افزارهايی است که بسترهای الزم  
های پرداخت صادر    های کارت  منظور تبادل اطالعات، تهاتر و تسويه تراکنش

از جمله وظايف اين مرکز، دريافت و       . شده توسط اعضا، فراهم می سازد   
های تسويه برای نگهدارنده    ها، تهاتر و ارسال پيام    پردازش اطالعات کارت

د ارتباط با مراکز      ها، و ايجا   ها، تهيه و ارسال تأييديه ها و گزارش     حساب
 .  بين المللی است 

های بانکی، نقش مهمی را در گردش عمليات پولی در سطح ملی                   کارت
با افزودن خدمات شتاب به سبد خدمات بانکی،      . المللی ايفا می نمايند    و بين

اين امکان با استفاده از کارت پرداخت فراهم است که در تمامی ساعات            
دمات از بانک صادر کننده کارت، بتوان از          شبانه روز، عالوه بر دريافت خ      

نصب    ) POS( های فروش     و پايانه) ATM(های خود پرداز      دستگاه طريق 
بر اين اساس کارت     . شده در مراکز ارايه کاال و خدمات نيز اقدام نمود     

های عضو شتاب تمام انتظاری را که از يک حساب پيشرفته                  پرداخت بانک   
صرفه جويی در وقت، برخورداری از        . دساز   امروزی می رود، برآورده مي    

های امنيتی، برداشت پول از حساب کارت، حواله الکترونيکی، واريز                ويژگي 
پول به حساب کارت، دريافت مانده موجودی و صورت حساب از مزايای             

 . ١شتاب است   
 هاي اجرايي تجارت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران  سياست٣-٥-٢

استفاده از تجارت الكترونيكي در حفظ، تقويت و   ناپذير بودن  نظر به گريز
توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان، طرح توجيهي و سياست تجارت         

 مواردي از آن  ، و  بند تنظيم گرديد١٨الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران در     

                                                 
 .مراجعه کنيد) ١٣٨٣نصيری مفخّم، (و پيوست چهارم از ) ١٣٨٣شتاب، ( اطالعات بيشتر به برای.  ١
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 به شرح زير است     ،كه به موضوعات مطرح در بانكداري نوين مرتبط هستند    
 :١) ١٣٨٠يران، کميته ملی اديفاکت ا  (

گيري از     شركت مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره      .١بند 
 نسبت به    ١٣٨١دولتي در اين زمينه، حداكثر تا پايان سال       مشاركت بخش غير 

نياز و برقراري خطوط    افزارهاي مورد افزار و نرم اندازي سخت تامين و راه
اليت خود اقدام و ارتباطي پرسرعت و مطمئن به شبكه اينترنت در محدوده فع

دهد، بطوريكه ظرفيت پهناي باند     هزينه استفاده از خطوط مزبور را كاهش   
ديتاي كل كشور، تعداد كاربران اينترنتي، و تقسيمات خطوط شبكه را به ترتيب    

، و ٥٠٠٠٠٠٠، ٥ Gbit، به ٨٠ در سال  K٣٤، و  ١٥٠٠٠٠٠، ١٠٠٠ Mbitاز 
K برساند٨١ در سال ١٥٥  . 

ها موظفند  عالي بانك  ها، بانك مركزي و شوراي  ي بانكجمع عموم .٢بند 
اندازي   بسترهاي سخت افزاري و عملياتي الزم را براي راه   ١٣٨١تا پايان سال 

 ١٣٨٠و بكارگيري وسيع انتقال الكترونيكي وجوه براساس طرح مصوب سال       
در كميسيون تخصصي اطالع رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي،         

 .م نمايدفراه
ها موظفند    عالي بانك  ها، بانك مركزي و شوراي     مجمع عمومي بانك   .٣بند 

هاي    نمودن خدمات كارت   امكان صدور، بكارگيري و فراهم١٣٨١تا پايان سال 
 .اعتباري را در كشور فراهم نمايد  

سال پس از تخصيص   وزارت بازرگاني موظف است حداكثر يك     .٤بند 
 اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را         هاي بودجه مورد لزوم، بخش  
 : هاي زير محقق سازد  اجرايي نموده و طي طرح 

سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام        امكان -١-٤
مدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در   رسانده و برنامه دراز

 .محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد 
 را به عنوان بازار نمونه داد و »گام تجارت الكترونيكيپروژه پيش« -٢-٤

ستد الكترونيكي، به منظور تامين بستر ايمن الزم براي مبادالت الكترونيكي   
                                                 

مطالعات ) ١٣٨٣ نقطه تجاری ايران،(وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت الکترونيکی در ايران، طرح های   .١
، ايجاد مرکز صدور گواهی )مپتا(، ايجاد مرکز پيشگام تجارت الکترونيکی      )متا(امکـان سنجی تجارت الکترونيکی      

ديجيتال، آموزش همگانی و ترويج استفاده از خدمات تجارت الکترونيکی، استاندارد کدينگ کاال و خدمات فعاليت ها، 
 .نی کشور را تبيين و تدوين نموده استو ايجاد شبکه جامع اطالع رسانی بازرگا
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اندازي نمايد و از اجراي    داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه  
 . هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند     پروژه
ال نمونه در كشور را به منظور كاربرد      مرجع صدور گواهي ديجيت   -٣-٤

افزار  افزار و نرم   در حوزه تجارت الكترونيكي با لحاظ سازمان اجرايي، سخت
پس از . الزم با استفاده از خدمات و فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد  

 اين مرجع در   ،اندازي نظام ملي مرجع صدور گواهي ديجيتال در كشور  راه
 . خواهد گرفت چارچوب آن نظام قرار  

با توجه به ضرورت تقويت توان عملي داخل كشور در فناوري             -٤-٤
 از ايجاد فناوري ملي با       ٤-٣مربوط به گواهي ديجيتال، همزمان با اجراي بند       

 .استفاده از نيروهاي متخصص داخلي حمايت و از نتايج آن استفاده نمايد    
اركت    رساني موظف است با مش  عالي اطالع  دبيرخانه شوراي .١٦بند 
هاي بازرگاني، پست و تلگراف و تلفن، اطالعات، سازمان مديريت و          وزارتخانه

ريزي كشور، علوم، تحقيقات و فنّاوري، صنايع و معادن و بانك مركزي،        برنامه
اقدامات الزم را براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادالت الكترونيكي،   

ي متعلق به كاربران    اتو محرمانه ماندن آمار و اطالعات و رعايت سالمت مح  
و نظام ملي گواهي ديجيتال، به      )  در داخل كشور   (شبكه عمومي انتقال اطالعات   

عالي    عمل آورده و براي تصويب در كميسيون راهبردي و ارايه به شوراي  
 .رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد  اطالع

 چالش پيش روي تجارت الكترونيكي در ايران
شدن  ان به صحنة تجارت جهاني در حال فراهم     گرچه مقدمات ورود اير 

نظر قرار نگيرد، فقدان  است، ولي چنانچه اصالحات سيستم پرداخت مد    
هاي    هاي پرداخت الكترونيكي و به تبع آن، از دست دادن فرصت   سيستم

در  . بازرگاني زودگذر، كشور را در عرصة جهاني به انزوا خواهد كشاند     
اي دارد، كه مستلزم       امنيت جايگاه ويژه    هاي پرداخت الكترونيكي،    سيستم

حضور مرجع صدور گواهي است كه طي برنامه سوم توسعه اقتصادي،    
( اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، با تدوين نظام ملي تاييد هويت     

CA & PKI (و امضاي ديجيتالي و نهاد مديريت كالن آن، توسط  ٢و  ١
هاي همكار، و    ها و دستگاه   وزارتخانهرساني و  دبيرخانه شوراي عالي اطالع 

                                                 
١. Public Key Infrastructure  
٢. Certificate Authority  
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سازي بانكداري الكترونيكي، توسط وزارت امور         طراحي، تدوين و پياده 
پذير خواهد بود     هاي مخابرات، امكان  ها و شركت    اقتصادي و بانك 

 ؛ نصيری١٣٨١همکاران،  ؛ نصيری مفخّم و١٣٨١برنامه ريزی،   و مديريت  سازمان(
 ).١٣٨٢ مفخّم، 

 



 :فصل سوم
سيستم پاياچک، مدل پيشنهادی پرداخت اينترنتی در ايران 

 برای چک الکترونيکی
 

بوده     در ايران    ترين ابزار پرداخت             رايج است كه    يكي از اوراق تجاري            ،  ك چ 
در حال حاضر يکی از مشکالت اقتصادی جامعه، حجم                                .   است   قائم مقام پول         و 

ريزی       امکانات برنامه        كه  ، عظيم نقدينگی خارج از سيستم بانکی کشور است                         
موارد،     ه اي     و در پار      محدود    های پولی و بانکی را                 سياست    دقيق و اعمال       

 جلب اطمينان         هدف    ها بايد با    ريزي   ها و برنامه      لذا تالش     .  غيرممکن ساخته است          
ها در معامالت، از طريق              ها و پرداخت       و اعتماد کامل مردم، برای انجام دريافت                  

رين وسيله برای اعمال چنين سياستی حمايت کامل                          سيستم بانکی باشد و بهت           
 ). ١٣٧٠؛ نبوی رضوی؛          ١٣٨١کيانی،     ( حقوقی و جزايی از چک است                 

با آغاز تدوين قوانين تجارت الکترونيکی در کشور برای فراهم آوری بستر                  
های پرداخت از       الزم جهت ورود به صحنة جهانی تجارت الکترونيکی، سيستم                

ز   ا.  همراه با اين حرکت، متحول شوند      بايد که  است مواردي   جمله مهمترين   
است که کاستی هاي        ای  طرف ديگر، سيستم پرداختی در مورد چک سنتی به گونه                

 لذا در اين نوشتار با توجه به            ؛ آن، مشکالتی را درنظام اقتصادی به دنبال دارد             
 پيوستن هرچه       براي نقش حساس چک در سيستم اقتصادی و لزوم مهيا شدن                   

های    ه صحنة جهانی تجارت الکترونيکی، پس از مطالعة انواع سيستم              تر ب سريع
های از ردة چک       های ممتاز سيستم    پرداخت الکترونيکی، با توجه به ويژگي          

، با مقايسه و بررسی نقاط قوت و ضعف            اشاره شد  الکترونيکی که در فصل دوم       
د در   های چک الکترونيکی موجود در دنيا به منظور رفع خألهای موجو                  سيستم

 ارايه سيستمی جهت پيوستن به          به منظور    قانون و نظام پرداخت چک، و نيز              
عرصة تجارت الکترونيکی، مدلی برای يک سيستم چک الکترونيکی با توجه به                  

 . وضعيت فعلی صنعت بانکداری در ايران معرفی می گردد            
نظام پرداخت چک کاغذی در ايران و مشکالت وضعيت جاری تحليل 

  قانون چک ناشی از کاستی
است    اي   چک نوشته  ،  ايرانجمهوری اسالمی   قانون تجارت    ٣١٠طبق ماده  

 يا   کالً،کننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد   صادر،که به موجب آن 
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 چك نسبت به ديگر اسناد        ،در ايران. نمايد  مسترد يا به ديگري واگذار مي    اًبعض
 ١ بدو تصويب قوانين مرتبط   تجاري رواج بيشتري يافته است و در نتيجه از    

 مربوط به عدم پرداخت وجه آن بوده ،و عمده ترين مشكل ، آفرين بوده مسئله
چك، درصد جرايم مربوط به     استفاده از   كه با افزايش نسبت    به طوری   ،است

  .)١-٣جدول  ( آن نيز افزايش يافته است 
ده از       استفاده از چک در معامالت نقدي و استفا                            ،گذار     هدف قانون       اساساً    

 سندي تجاري است كه                 ، چك  .   سفته و برات جهت معامالت غير نقدي است                            
از تضمينات محكم و قوي قانوني برخوردار است، زيرا مي توان تحت                                            

 آنرا تحت تعقيب قرار داد و حتي مي توان براي وصول                                 ةكنند   شرايطي، صادر       
  ي به راه ها      چك از طريق اجراي ثبت اقدام نمود و براي مطالبه مبلغ آن                                             

در     مقررات اين قانون            ،  ٣١٤ماده    د، به طوری که مطابق              حقوقي متمسك ش           
كننده، ظهرنويسان، اعتراض، اقامه دعوي و مفقودشدن                                      ضمانت صادر         مورد    

مزيت چک بر ساير اسناد                  رو،     از اين   .  د  شامل چك نيز مي شو              اسناد تجاری،        
   در صورت تخلف          ،  عالوه بر قدرت نقدي چک                ،بهادار نظير سفته و برات               

  که سفته صرفاً            در حالي     ، باشد    کننده چک مي         مجازات کيفري و جزائي صادر                    
  ة کنند   توان اموال صادر            حداکثر مي       در صورت تخلف            جنبه جزائي داشته و                

يعنی سفته، ضمانت اجرايی دارد، درحاليکه                              .   سفته را تملک و تصاحب نمود                   
  ١٨چک از ضمانت حقوقی برخوردار است، و اين پشتوانه قوی، در ماده                                                   

 . قانون چک تصريح گرديده است                   
 برابر است با    ، افزايش كاربرد چك در بين مردم،از منظر علوم بانكداري

زماني  اين امر   سرمايه گذاري و   در نتيجه افزايشبه بانك ومردم هدايت پول 
اتفاق خواهد افتاد كه اعتماد عمومي نسبت به چك جلب شده باشد و گرايش            

 مانع جدي   ،يد، ولي افزايش جرائم مربوط به آن    عمومي نسبت به آن بوجود آ    
؛  ١٣٧٠؛ نبوی رضوی؛  ١٣٨١کيانی،   (بر سر راه گسترش كاربرد چك مي باشد   

 .)١٣٨٢نصيری مفخم، 
 

                                                 
١٣١٢های  ولی در سال.  به تصويب رسيد، به چک اختصاص يافت١٣١١ از قانون تجارت که در سال  چند مادهـ١

، قانون جداگانه ای برای چک تصويب شد و اضافاتی در )دوبار (١٣٧٦، ١٣٧٥، ١٣٧٢، ١٣٥٥، ١٣٤٤، ١٣٣٧، ١٣٣١، 
ت قانون چک مجدداً در  نيز، اصالحا١٣٨٢از سال . مـورد مقررات جزايي و کيفری و مدنی بر آن صورت گرفت     

 .مجلس محترم شورای اسالمی در جريان است



 
 
 
 

 

 ► در ايرانيتترنينامدل پيشنهادي پرداخت چك پايا ■ ٤٧

 
بيان     ) ١-٣جدول  ( ١٣٧٩تا    ١٣٦٤فاصله سالهاي     آمارهای مربوط به      

٣٤ تنها  ،ينگي كشور   دگرچه ميزان رشد درصد چك در حجم نق       اكه می کند  
و در    برخوردار بوده    %   ١١٥٠ ولي جرائم مربوط به آن از رشد       ،ه است بود % 

  ، كننده تجارت نخواهد بود     تسهيل ،نه تنها چك، اين روندصورت ادامة  
جويي در هزينه هاي        موجب صرفه ، آنةبلكه بر خالف اهداف تعريف شد    

   .خواهد شدن وسعه اقتصادي نيز    تچاپ و نشر اسكناس و    
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  ، از قضات كشور         %   ٤٧از مجرمان و         %    ٣٥شان می دهد که          همچنين آمارها ن         
نوسانات شديد اقتصادي نظير افزايش شديد                           (وضعيت نامناسب اقتصادي                

ها، از دست دادن شغل، كاهش ارزش پول ملي، تصميمات ضد و نقيض                                                  قيمت   
ترين عامل صدور چك بي محل مي دانند و از طرفي                                     را مهم   )   متوليان امور اقتصادي             

عنوان عامل          ه  ها در تحويل دسته چك را ب                    عملكرد نامناسب بانك              ، ات  از قض    %  ٣٢
وضعيت نامناسب اقتصادي را مي توان در نبود                              .بعدي مورد شناسايي قرار داده اند                  

کيانی،     ( ها و عدم ابزارهاي مناسب پولي و بانكي نيز برشمرد                                     تحرك كافي  بانك          
ها در فاصله          ی چک    آمار عمليات اتاق پاياپا               . )١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،          ١٣٨١
نشان می دهد که بر              )  ١-٣ و شکل       ٢-٣مطابق جدول            (١٣٧٩ تا   ١٣٧٦های     سال 

های برگشتی نسبت به رشد                       های به کار گرفته شده، رشد چک                      اساس سياست         
شده کمتر بوده است، بطوريکه نسبت اين دو، روند کاهشی را                                            های پاياپای       چک 

ترشدن کاالها، متوسط               با گران    ولی آنچه مسلم است آن است که                     .  طی کرده است        
اين      که   ، ميليون ريال رسيده است              ١٢/ ٧ ميليون ريال به          ٨/ ٣مبلغ هر چک، از        

ها، بيانگر افزايش             ولی رشد تعداد چک         .  نشانگر نرخ تورم است            موضوع     
 ). ١٣٨٢نصيری مفخّم،         (های اقتصادی طی اين مدت است                     فعاليت   

است که      ای    به گونه   از طرف ديگر، سيستم پرداختی در مورد چک سنتی            
در مورد قانون چک،         .کاستی هاي آن، مشکالتی را درنظام اقتصادی به دنبال دارد             

اخيراً بحث هايی از طرف حقوقدانان و صاحب نظران مطرح شده است و ايراداتی                   
از جملة اين موارد در مباحث اصالح قانون چک،                  .  را بر آن بيان نموده اند      

؛ وزارت     ٢-١-١٣٨١؛ مهدوی،      ١٣٨١لت،   بانک م  (ضرورت ردپای چک است       
در   مشکالت و نيازهايی که      ).  ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،      ١٣٨١کار و امور اجتماعی،      

 ):  ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،      ٢-١٣٨١مهدوی،       (، به قرار زير است   ذکر شده  اين رابطه  
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   » صدور چک در وجه حامل       « انتقال پول به شخص ثالث از طريق            )الف (
 مدارک معتبر جهت اثبات رابطة مالی بين                و نی و اسناد    بدون ايجاد ردپای قانو      

های بانکی صورت          صادرکننده و وصول کنندة چک و بدون ثبت در سيستم            
 .  می گيرد 

های رسمی يا يکی از       الزم است امضای ظهرنويس توسط يکی از بانک           ) ب (
ق    تا از يک طرف از انتقال پول از طري      ،دفاتر اسناد رسمی مورد گواهی قرار گيرد        

شود و از طرف      صدور چک به نام مستعار و يا ظهرنويسی جعلی جلوگيری              
های وصولی به حساب جاری خود و             ديگر، گيرندگان چک به واريز چک      

  ـ از اين طريق، ايجاد ردپا      ـ پرداخت ديون خود از طريق صدور چک شخصی                 
 .  تشويق شوند   

ت و    ها به ارسال اصل چک های کارسازی شده يا رونوشت پش           بانک ) ج (
های کارسازی شده برای صاحب حساب، هم زمان با               روی برابر اصل شدة چک     

 .    مکلّف گردند   ،ارسال صورت حساب به سپرده گذار       
اهتمام و مساعی دولت در جهت حفظ حقوق و منافع گيرندگان چک،                        ) د (

به جای زندانی کردن صادرکنندگان چک پس از معامله،  بايد جهت آگاهی و                         
 قبل از انجام     ،صادرکنندگان چک      اعتبار ميزان گان چک از    مطلع نمودن گيرند      

 .  معامله باشد 
در   در خصوص تجهيز دريافت کنندگان چک به اطالعات کافی                  )  هـ(

 صادرکنندگان چک، پيشنهاد شده است که  مؤسسات خصوصی                 خصوص اعتبار 
ها مکلف به جمع آوری اطالعات مربوط به             تأييد کنندة چک تأسيس گردد و بانک        

 .  دات آشکار اشخاص حقيقی و حقوقی شوند          تعه 
برآورده شدن اين موارد، منتج به افزايش درآمد مالياتی دولت، کاهش تعداد                
مؤديان مالياتی فرار از ماليات، کاهش امکان سوءاستفادة مأمورين دولتی و اخذ                  
ماليات غيرموجه و نهايتاً کاهش فعل و انفعاالت مالی و معامالت غيرمجاز                      

 هرگاه ردپای پول وجود داشته باشد، دولت می تواند بدون اجحاف،                   .خواهد شد 
 .حق قانونی خود را وصول نمايد         

بدين ترتيب مشاهده می شود که چک های الکترونيکی راه حل اين مشکالت                    
کننده، چکها را به بانک خود        در يک سيستم چک الکترونيکی، دريافت     . هستند

کننده، تقريباً همان       توسط بانک دريافت    ارايه داده و درخواست های پاياپای چک       
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لذا ديگر صدور       . کننده اجرا شود    تواند برای بانک پرداخت        موقِع صدور چک مي      
 امکان ندارد، و هر چند اين موضوع از ديدگاه جريانات               ١چک با ماندة بدهکاری     

 و    ٣١١کنندگان خبر خوبی نيست، ولی بدين طريق تحقق مادة                  نقدی پرداخت   
 و موردی نيز برای جرائم            پذير می گردد     ارت در مورد چک امکان        قانون تج    ٣١٣

   . قانون چک نخواهد بود       ١٣مطرح در مادة     
با توجه به ويژگی هاي امضاهای ديجيتالی و ويژگي های چک الکترونيکی،    
به دليل ثبت اطالعات چک الکترونيکی در تمام محل های صدور يا وصول،  

)  ب (ديجيتالِی کليد عمومی امضا، مورد     های  گواهی .  منتفی است )  الف(مشکل 
)   ج(ذکر گرديد، مورد   )  الف(با توجه به مواردی که برای    . را برآورده می سازند 

با بالدرنگ شدن ارتباطات طرفين با يکديگر و با         .  نيز برآورده می شود 
مشاهده می شود که به     ) هـ(در مورد . نيز تأمين می گردد ) د(بانک هايشان، مورد  

از به حضور مرجع صدور گواهی احساس شده است و گواهی های         خوبی، ني
ديجيتالی صادره از سوي مرجع صدور گواهی ديجيتالی، به اين نياز پاسخ        

گواهی های ديجيتالی همة طرف ها، همواره همراه چک الکترونيکی      .  می گويند
هستند و در هرکدام از مراحل چرخة زندگی چک، بررسی های الزم  قابل    

خطراتی را که برای برهم کنش کنندگان در يک   ) ٣-٣(جدول. ستندانجام ه
تراکنش چک سنتی ممکن است مطرح باشد و با سيستم چک الکترونيکی      

  .برطرف خواهد شد، ارايه می دهد

                                                 
١. overdraft 
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و مزايای چک در نظام بانکی و مشکالتی که اين       ويژه  با توجه به جايگاه    
ق آمدن بر مشکالت چک سنتی   فائ«هدف ابزار با آن مواجه است، الزم است با   
مليات بانكي مرتبط     افزايش سرعت ع «، »و ورود به عرصة تجارت الکترونيکی  

کاهش «، » هزينه هاي بايگاني و نگهداري اسناد مرتبط با چك    کاهش«، »با چك
بکارگيری   «،  »چك هاي بالمحلصدور هزينه هاي اجتماعي ناشي از    

استقبال عمومي از    همسويی با « و »پيشرفت هاي فناوري تجهيزات كامپيوتري   
؛ ١٣٨٢؛ نصيری مفخّم،  ١٣٨١کيانی،  ( »الكترونيكي در سطح جوامع   های   رداختپ

چک الکترونيکی در ايران  ، سيستمی برای  )١٣٨١نصيری مفخّم و همکاران، 
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لذا به منظور رفع خألهای موجود در قانون و نظام . طراحی و پياده سازی گردد 
 تجارت الکترونيکی، در بخش بعد مدلی برای   پرداخت چک و ورود به عرصة   

، به عنوان ابزار و روش پرداخت اينترنتی     )ديجيتالی (سيستم چک الکترونيکی  
 . در ايران، تحليل و طراحی می گردد  

 
 

، مدل پيشنهادی پرداخت اينترنتی در ايران برای چک پاياچکسيستم 
 الکترونيکی
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 الکترونيکی در دنيا که در فصل                           های طراحی شده يا موجود چک                         از ميان سيستم        
  MANDATE٢ و    FSTC١دوم از نظر گذرانديم، تنها دو سيستم چک الکترونيکی                                          

از آنجا که ايده و مفهوم چک                    .  اند  به سطح پروتوتايپ عملی يا آزمايشی رسيده                                
توسط      )  در تطابق با قانون چک و قابليت فراتر از نسخة کاغذی آن                                               ( الکترونيکی        
-e و  MANDATEهای      ، و ساير سيستم         گرديده     ه گذاری        پاي  FSTCکنسرسيوم       

Checkنيز از بدنة قوی مدل آن الهام گرفته اند، ما نيز در اين تحقيق با تحليل                                                           ٣ 
 وقوف به          ضمن   نيازهای پوشش داده نشده در قانون چک در رسيدن به مدل عملی،                                                 

 .   ، بی تأثير از آن نبوديم              FSTC eCheckهای شايستة           ويژگي    
 که ضمن برخورداری از سهولت                   ،٤دل جديدی ارايه می شود              در اين بخش م        

پرداخت چک الکترونيکی روی اينترنت و امکان بررسی سريع موجود بودن وجه،                                                     
اين امکان را فراهم می سازد که مشتريان بر اساس درجه ای از اعتبارشان، از طرف                                                         

دن    در دنيای فيزيکی، خري           آن   که نقش      (٥شرکت ثالثی موسوم به مؤسسة عامل                   
 پرداخت شود، و            ي آنها  ، چک برگشت       ٦) های برگشتی به کسری از قيمت است                      چک 

.   های آتی شان باشند            درعوض متحمل درصد هزينة بيشتری برای پردازش چک                                 
چنانچه شرکت ثالث، چک برگشتی آنها را پرداخت نکند، در اينصورت، برگشتی                                                     

 و خود مشتری           بودن چک به بانک مشتری و نهايتاً به بانک تاجر و شخص تاجر                                        
بدين طريق ضمن حفظ اسرار مالی مشتريان، امکان پرداخت شدن                                        .  اعالم می گردد        

 برگشت       طور ناخواسته و به دليل اشتباه                  های مشتريان خوش اعتبار که به                     چک 
های مشتری و تاجر، از                به منظور پاياپای نقدی بانک                .   فراهم می گردد          ،خورده است       

، با محقق شدن سيستم تسويه ناخالص                        از طرفی     .   استفاده می شود         ٧» شتاب   « 
؛ کميته تحقيقاتی          ٢٠٠٠؛ خيائونارانگ،         ١٩٩٨هنکوک،      )  (RTGS٨( بالدرنگ      

شان در بانک مرکزی، کمتر                 هايی که سپرده         ، بانک   )١٣٨٢کاربرانی ايرانی سوئيفت،                 

                                                 
 . را ببينيد١-٣-٢بخش ـ ١
 . را ببينيد٢-٣-٢ بخش ـ٢
 . را ببينيد٤-٣-٢ بخش ـ٣
-e، يکی تقريباً مشابه )٢-٣-٤ و ١-٣-٤، فصل چهارم، بخش ١٣٨٢نصيری مفخّم، (دو راهکار ديگر نيز در ـ ٤

Checkهای شبکة سوئيفت پيشنهاد شده که اين مدل سوم، مشکالت آن دو   ديگری با تمرکز بر قابليت هندوستان و
 .راهکار پيشنهادی ديگر را نيز برطرف می نمايد

٥ . Factor Company 
هرگاه براتي نکول :  قانون تجارت، می توان به نوعی نقش شخص ثالث يا شرخر را مشاهده کرد٢٣٩در ماده ـ ٦

 قبولي -ها قبول کند دهنده يا يکي از ظهرنويس تواند آن را به نام برات ه عمل آمد شخص ثالثي ميشد و اعتراض ب
 .شخص ثالث بايد در اعتراض نامه قيد شود و به امضا او برسد

 .٢-٥-٢ فصل دوم، بخش –شبکة تبادل اطالعات بين بانکی ـ ٧
٨. Real-Time Gross Settlement 
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از مبلغ چک وارده برای تسويه باشد، قادر به تسوية چک مشتری خود نخواهند                                               
های برگشتی خود،                ها نيز برای پائين نگه داشتن درصد چک                          و بانک    ر  بود، و از اين         

 ١نسبت به حفظ سپردة مناسب در بانک مرکزی از طريق مديريت نقدينگی                                             
 .  مبادرت خواهند کرد           

 که    » پـرداخت ايـنترنتی ايران برای چک الکترونيکی                               «براساس سرنام عبارت                
-iPay به انگليسی،           وپاياچکمعرف ويژگی اين سيستم است،  اين سيستم را                            

eCheckمی ناميم    ٢   . 
 سناريوهای پردازش پاياچک

، با سناريوهای پردازش چک الکترونيکی که                           ٢-٢در فصل دوم، بخش            
FSTC             مراجعه       ٥-٢اگر به عقب برگرديم و به شکل                       .   بيان نموده، آشنا شديم 

های قانونی چک صحبت                  ويژگي      و مزايا   در خصوص        کنيم، بر اساس آنچه که               
که همان حوالة الکترونيکی است، يک                       )  د(-٥-٢واضح است که مدل            کرديم،     

روش پيش پرداخت است و چون قانونی در پشت سر حواله نيست، فروشنده                                               
از پرداخت از طرِف خريدار مطمئن                     )  اعالم بانک        (onlineصرفاً بايد به طريقی             

  ، به حکم سند امضا شدة              )ب ( -٥-٢و  )   الف  (-٥-٢های   که در مدل     شود، در حالي      
چک که در دست فروشنده است، خريدار مکلف به پرداخت مبلغ به دارندة سند                                                 

است،      )  الف  (-٥-٢که گونه ای از مدل           ) ج (-٥-٢همچنين در مدل         .  باشد   چک می    
خريدار مکلف به پرداخت مبلغ به بانک فروشنده است و بانک فروشنده سند                                               

 .   دارد  چک را در اختيار           
گونه خدمات چک الکترونيکی از سوی                       ، دو    پاياچک    از طرفی در مدل سيستم             

های جاری و ديگری، خدمات به                      ها، يکی خدمات به دارندگان حساب                       بانک  
در نوع اول، دارندة دسته چک                 .  های پس انداز، در نظر می گيريم                 دارندگان حساب          

الکترونيکی هم قادر به صدور و امضای چک برای ارسال به فروشنده است، و                                                  
ترونيکی وارده از طرف سايرين را امضا کرده و به اين                                  های الک      هم قادر است چک         

در نوع دوم، صاحب حساب، صرفاً قادر به امضا                           . حساب خود واگذار نمايد               
های الکترونيکی وارده و واگذاری به حساب خود است، ولی امکان                                               کردن چک     

پيشنهاد می گردد که حساب جاری مذکور، به                              .  صدور چک الکترونيکی را ندارد                      
 منظوره باشد تا صاحبان حساب به جهت سودی که از طرف بانک به                                                 صورت دو       

 .  آن تعلق می گيرد، موجودی مناسب و کافی در آن نگه دارند                                   

                                                 
١. Liquidity management 
٢. iranian Internet Payment System for Electronic Check 
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افرادی قادر به استفاده از چک الکترونيکی هستند که از                                       در اين شبکه        چون  
های خود، کليدهای امضا و گواهی دريافت کرده باشند، لذا حتی برای امضا                                            بانک  

از    .  واگذاری چک دريافتی نيز استفاده از امضاها و ارايه گواهی ضروری است                                             و  
مطرح نيست و بانک شخص فروشنده قادر                          ) ب( -٥-٢اينرو ديگر سناريوی مدل               

به پذيرش چک است و نيازی نيست که فروشنده، چک را به بانک مشتری                                                   
نهادی ما بر        را در نظر گرفتيم و مدل پيش                 )   الف  ( فقط مدل       بنابراين     .   واگذار کند       

 و نيز با پوشش دادن                » واگذاری و پاياپای            « ، يعنی مدل        ) الف  (-٥-٢اساس مدل        
 را نشان        پاياچک     نمای اولية مدل سيستم            ٢-٣شکل    .  های تضمين شده است            چک 

 .   می دهد   
 

 عملکرد سيستم پاياچک در يک نگاه
با بهره گيری از نقش سويچ بين                       سيستم تمام الكترونيكي پايا چك                      در مدل     

های پرداخت واصله از اينترنت به دروازه های                                  ، با ترجمة پيام         »شتاب   « کی    بان  
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های مطابق استاندارد استفاده شده در شتاب، با امکان                                     به صورت پيام        ١ها  پايابانک    
های ريالی، مکانيزه              استفاده از مکانيزم پاياپای، کل چرخه را برای پرداخت                             

در نظر است،          .   است    ٢  ٨٥٨٣ ISO  های شتاب مطابق استاندارد                   قالب پيام     .   می کنيم   
، پيام به فيلدهای مورد                » سوئيفت     « های ارزی نيز، برای بهره گيری از                       برای پرداخت        

بدين منظور دو مترجم دوسويه در                        .    مربوطه ترجمه گردد              ئيفتي   نياز در پيامهای سو           
 و بالعکس، و ديگری                 » شتاب   « يکی برای ترجمه به پيامهای                  (هر دروازه الزم است              

 ) .  و بالعکس      » سوئيفت     « مه به پيامهای        برای ترج     
کارت    مناسب    ذکر اين مطلب نيز الزم است که با توجه به ويژگی های            

هوشمند برای سطح امنيت مناسب در کاربرد عملی، اين مدل بر اساس کارت                    
های     های خوانندة کارت       هوشمند خواهد بود، چراکه در چند سال آتی، دستگاه             

ی کاری به وفور موجود خواهند بود، و لذا هر                ها  ها و ايستگاه    PCهوشمند روی     
کاربری می تواند بدون نياز به سخت افزارهای پرهزينة کارت خوان، از مزايای                              

 که در اين تحقيق از نظر محدوديت          ييولی از آنجا  .  کارت هوشمند برخوردار شود       
ايپی     زمانی و هزينه، استفاده از اين فنّاوری ممکن نبود، در سطح شبيه سازی و پروت                           

از اين مدل پيشنهادی که در فصل چهارم می آيد، از فالپي ديسک برای ذخيرة                        
 .  ، و اطالعات دسته چک استفاده گرديد             کليدهای امضا و گواهی       

 و   MANDATEهايي که      در اين مدل، ويژگی ديگری نيز افزون بر ويژگي                          
e-Check                                از   .   به منظور صدور و تجديد دسته چک دارند، در نظر می گيريم

 که وقتی اعتبار کليد و گواهی کارت سربيايد، ديگر امکان استفاده از آن                                             يي آنجا  
، زوج       »زوج کليد امضا         « برای ارسال محرمانه و امن پيام نيست، لذا عالوه بر                                  

های      در قياس با شماره مشتری در حساب                     ( »کليد کاربری        «کليدی تحت عنوان             
ده از اين زوج کليد برای ارسال                       کاربر با استفا         ، به طوريكه         تعريف می کنيم         ) بانکی    

پيام درخواست تجديد گواهی و اطالعات دسته چک الکترونيکی جديد اقدام                                                 
می کند، و با پيام دريافتی از بانک، دسته چک جديد روی کارت قبلی بارگذاری                                                

زوج     «  مدت اعتبار بيشتری نسبت به                      » زوج کليد کاربری           « برای گواهی          .  می شود    
 . ه می شود      در نظر گرفت        » کليد امضا     

يکی از عاليق مشتريان به استفاده از چک، شناوری آن است که با بررسی و                                                     
ِاعمال بالدرنگ پرداخت از حساب آنها، مدت آن کوتاه می گردد، و در مواردی                                             

                                                 
 . را ببينيد٤-٢-٣و بخش ) بانکپاياتعريف  (٣-٢-٣ بخش ـ١

٢. AZS Services,2002’ Triversity product Development,2003؛ Trasted Security 
Solutions , 2000؛  
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 حساب       زمان واريز وجه به           به دليل محاسبة اشتباه              چك   امکان برگشت خوردن                
 در نظر گرفته ايم، که مشتريانی که                      ديگری    )   يا به عبارتی مؤسسه           ( پيش بيايد، مؤلفه          

 با ارايه مدارک الزم در                 مي توانند     مايل به استفاده از خدمات حمايتی آن باشند،                          
اين مرکز، مؤسسه ای موثق و با مجوز از بانک مرکزی                              . آنجا ثبت نام  کنند         

از اين پس، اين مؤسسه صرفاً از طريق بانک                             .  جمهوری اسالمی ايران است                 
  در حد اعتماد        های برگشتی          هايي را برای پوشش دادن به چک                  شکن   مشتری، برهم       

کنش با مؤسسة عامل، تنها در موارد                        از آنجا که برهم         .  مؤسسه انجام می دهد           
گيرد، لذا         های مشتريان و نه در تمام فرايندها صورت می                              پرداخت نشدن چک            

 همچون صحت، سرعت و                 ، گيری از مزايای الکترونيکی پرداخت                        ضمن بهره     
ها نيز فرايند رسيدگی و پرداخت به صورت                                 ت، در موارد برگشت چک                 سهول  

شود و سرباری بر روند ديگر                     الکترونيکی، سريع، امن و خودکار انجام می                       
 . کند   های عادی سيستم اعمال نمی                  تراکنش    

های مشتری و تاجر، يک دروازة                     سيستم پاياچک در سمت هر کدام از بانک                       
ه، از يک سو با اينترنت، از سوی ديگر با                        اين درواز      .  سه طرفه است       )  حداقل    (

، و از ديگر سو، با شبکة بين بانکی                        مربوطه      شبکة سيستم بانکی آن بانک و شعب                       
المللی       در صورت پرداختهای ارزی، اتصال با شبکة بين بانکی بين                                    .  کنش دارد       برهم  

 در نظر      XMLها،    ساختار مورد استفاده برای پيام                 .  نيز الزم است       )  سوئيفت     (
اين دروازه، با           .  های بين بانکی الزم ترجمه گردد                   به قالب     بايد  ه می شود که       گرفت   

 . سرور صدور امضا و گواهی ديجيتالی پايابانک نيز در ارتباط است                                       
ذخيره و       « رسانی که به صورت              ضمناً کاربران از طريق يک سيستم پيام                       

 و    های مرتبط با چک           ، پيام On-line٢ و هم     off-line  حالت    هم به     ١» ارسال    
رسانی به صورت خودکار                  پرداخت را در صندوق پستی خاص در آن سرور پيام                                 

ساختار واسط اين صندوق                 .  می تواند پردازش کند، از سيستم استفاده می کنند                            
های ورودي و             پستی الکترونيکی به گونه ای است که اطالعات فيلدهای پيام                                         

دهايی از       به صورت فيل        ) XMLحاصل از پردازش خودکار سند                  ( خروجي آن      
های پرداختی يا دريافتی را به کاربر نشان                            يک جدول، داده های مربوط به چک                   

می دهد و او می تواند از گزينه های در دسترس، عمل مورد نظر را روی آن قلم                                                
ها است که کاربران از               ، در سمت بانک       پاياچک     بخش اصلی سيستم            . انجام دهد     

                                                 
١. store & forward (مشابه روش مورد استفاده در سوئيفت) 

 . همراه باهمYahoo! Messenger و Yahoo! Mailمشابه ـ ٢
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.    برای خريدهای خود می کنند                  اچک   پاي طريق ورود به آن، اقدام به پرداخت با                             
 .  ابتدا چند تعريف ارايه  کنيم                   الزم است      برای شرح اين مراحل،            

 پاياچکها در سيستم  کنش موجوديت برهم
 نشان داده شده          ٢-٣، همانگونه که در شکل          پاياچک    در يک فرايند معامله توسط              

ی، بانک پاياپای،             است، پايامشتری، پاياتاجر، پايابانِک پاياتاجر، پايابانک پايامشتر                                       
ويژگی های هر يک از اين              .   سويچ پاياپای بين بانکی، و مؤسسة عامل حضور دارند                           

 ). ١٣٨٢نصيری مفخّم،         (ها را طی تعاريفی، در زير بيان می کنيم                      موجوديت    
بانکی می تواند ارايه دهندة                ): پاياچکبانک ارايه دهندة خدمات  (پايابانک

هستة بانکی آن به صورت شبکه ای با ارتباط                                 سيستم     )  ١:   باشد که     پاياچک    خدمات     
مجوز ارايه اين خدمات را با دريافت امضا و                           )  ٢پيوسته با شعب آن بانک باشد،                  

بانک     ( گواهی ديجيتالی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران کسب کرده باشد                                          
مرکزی، امضا و گواهی ديجيتالی خود را از مرجع صدور گواهی جمهوری                                              

به سويچ پاياپای بين بانکی کشور متصل                             )   ٣،  ١) کسب کرده است          اسالمی ايران          
اين دروازه از يک سو با اينترنت، از                            (  باشد     پاياچک    مجهز به دروازة            )  ٤باشد، و       

يک سو با سيستم هستة بانکی، از سوی ديگر با سروری که وظيفة صدور کارت                                              
له را برای         های واص     پاياچک       و پردازش       پايا   چک  دسته  امضا و گواهی ديجيتالی و                  

مشتريان خود بر عهده دارد، و از ديگر سو با سويچ بين بانکی کشور اتصال                                                  
،  ٢-٣در شکل        )   ٤( و  )  ٣( های    موجوديت      .   می ناميم     پايابانک     چنين بانکی را            ) .  دارد  

 .  پايامشتری هستند           پايابانکِ      پاياتاجر و       پايابانکِ     به ترتيب      
 راستای اين تحقيق        قانون چک الکترونيکی که در        ٩ورد  ممطابق : پاياچک

  ، است که به موجب آن       الکترونيکی      اي   نوشته الکترونيکی      چک  ، ٢شد پيشنهاد   
 مسترد يا به ديگري          کال يا بعضاً   ،صادرکننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد            

صادرکنندة پاياچک کسي است             که  آمده است   در تبصرة اين ماده،       .  نمايد   واگذار مي   
 حساب جاری در پايابانکی که اين خدمات را ارايه               که مجوز صدور پاياچک روی     

دريافت کنندة پاياچک نيز به کسی              همچنين   ). پايا   دسته چک  ( می دهد داشته باشد      
اطالق می شود که مجوز وصول پاياچک روی يک حساب در پايابانکی که اين                          

صادرکننده و       ).  کارت امضای پايا     ( داشته باشد      ،خدمات را ارايه می دهد       
ننده، با امضاهای ديجيتالی و گواهی امضای ديجيتالی دريافتی از پايابانک                            دريافت ک   

ها نيز امضای        پايابانک  .  خود، مجوز استفاده از خدمات پاياچک را دريافت می کنند                  

                                                 
 . را ببينيد٥-٢-٣بخش  ـ١
 .آمده است )١٣٨٢نصيری مفخّم، ( موارد پيشنهادی برای قانون چک الکترونيکی در پيوست دوم از ـ٢
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هم به نوبه خود           و آن  ( ديجيتالی و گواهی ديجيتالی امضای خود را از بانک مرکزی                      
، يک چنين چک       پاياچک  .  اند دريافت کرده     )   از مرجع صدور گواهی ايران          

 .  به تفصيل تشريح گرديده است          ٦-٢-٣الکترونيکی است و ساختار آن در بخش               
، وسيله ای است که              دسته چک پايا      يک    :کارت امضای پايا/دسته چک پايا

  پايابانک     دربردارندة کليدها و گواهی  امضا و اطالعات مرتبط با دارندة حساب و                                         
رل دسترسی و استفاده از امضاها و اطالعات                                مربوطه و روتين هايي برای کنت                    

 .   های يکتا است        پاياچک      واگذاری       / حساب و صدور          
  پاياچک    توانند         می پايابانک      کلية دارندگان حساب در يک                   :پاياتاجر، پايامشتری

 از هر پايابانکی را به حساب خود واگذار کنند،                                 ای  دريافتی از پاياکاربراِن هر شعبه                 
، امکان       پايا   چک  دسته   با دريافت         پايابانک     های جاری        ولی صرفاً دارندگان حساب                 
.   های اينترنتی خود دارند                را برای پرداخت          پاياچک     استفاده از خدمات صدور               

های نوع دوم را             ، و دارندگان حساب             پاياتاجر    دارندگان حسابهای نوع اول را                    
  گاه  پايابن     را يک      پاياتاجر    سايت اينترنتی بنگاه تجاری يک                      .    می ناميم    پايامشتری      

پايامشتری و پاياتاجر با امضاهای ديجيتالی دريافتی از پايابانک خود،                                         .  می ناميم   
 می تواند از       پايامشتری      يک   . مجوز استفاده از خدمات پاياچک را دريافت می کنند                           

)   ١(، موجوديت        ٢-٣در شکل       .   خريد نمايد       پاياچک     با   پايابنگاه     روی يک      
 .  است   پاياتاجر    ) ٢( و موجوديت          پايامشتری     

ها حسابی نزد            جهت عمليات بين بانکی، هر يک از پايابانک                           : نک پاياپایبا
وقتی يک پايابانک، پاياچکی عهدة پايابانک                         . دارند    ) بانک مرکزی      ( بانک پاياپای       

ديگری از پاياکاربر دريافت کند که بايد پاياپای گردد، آن مبلغ بايد در                                                
 . اعمال شود       )  ٥( های دو پايابانک نزد موجوديت                    حساب   
اين موجوديت که وظيفة مبادلة اطالعات بين بانکی را دارد،                                       : يچ بين بانکیسو

اطالعات مورد نياز برای پاياپای را به پايابانک مربوطه رسانده و عمليات را ثبت                                                  
های      های پايابانک        بدهکاری و بستانکاری نظير اين عمليات، روی حساب                                   .  می کند   

، نشانگر       ٢-٣در شکل      )  ٦( جوديت     مو  .  مربوطه نزد بانک پاياپای اعمال می شود                      
 . اين سويچ است         

 می تواند در مؤسسة عامل، ثبت نام و برحسب                                پايامشتری    : مؤسسة عامل
در نگاه اول،           .  ، اعتباری برای خود منظور نمايد                      .. .)، وثيقه   سپردن      ( ضوابط آن         

مؤسسة عامل می تواند همچون بانک کارگشايی باشد؛ حسابی نزد بانک مرکزی                                                    
ها    پايابانک    ها از طريق سويچ پاياپای با ديگر                          پايابانک      همچون ساير          داشته باشد، و         
ولی از آنجا که اين مؤسسه مطابق قوانين حاکم بر شبکه های بين                                    .  پاياپای نمايد      
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  پايابانک      بانکی، ماهيتاً بانک نيست، لذا مؤسسة عامل بايستی يک حساب نزد هر                                      
تباهات و تأخير در موجود نگه                     چنانچه براثر اش          .   داشته باشد       ـ نه در همه شعب ـ             

 وصول نشود، آن مؤسسه از طرف                        پايامشتری       پاياچکِ    داشتن وجه در حساب،              
  پايامشتری      .   می پردازد      پايابانک      را از حساب خود در آن             پاياچک     وجه    پايامشتری،     

اين موجوديت         .  بابت دريافت اين گونه خدمات، بايد ساالنه هزينه ای متحمل شود                                    
 .  نشان داده شده است            ٢-٣ل   در شک    )  ٧( تحت شماره       

 
 

 دروازة پاياچک در يک پايابانک
، در سمت   پاياچک  که بخش اصلی سيستم  گفته شد ٢-٢-٣در بخش 

  پاياچک  ها از طريق ورود به آن، اقدام به صدور  پايامشتری  ها است که   پايابانک
ها نيز با ورود به سيستم      پاياتاجر . برای پرداخت خريدهای خود می کنند   

 ٣-٣شکل .  های واصله را می کنند  واگذاری پاياچک    خود، درخواست    کپايابان
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 به صورت کلی نشان داده شده بود، به        ٢-٣ را که در شکل   پايابانک  نمای يک 
مؤسسة عامل برای      ) شبکة (، ارتباطی با  پايابانِک پايامشتری   در . تصوير می کشد
 .  ستها نيز برقرار ا  پايامشتری  های برگشتی    پاياچک بررسی اعتبار  

 زنجيرة اعتماد در سيستم پاياچک
 برای اينکه سيستم مورد اعتماد باشد، هر کدام از                               چنانچه گفته شد،         

ها، دارای گواهی ديجيتالی و کليدهای                            ها، پاياتاجران و پايابانک                  پايامشتري      
ها به عنوان مرجع صدور گواهی                        پايابانک     .  عمومی و خصوصي امضا هستند                     

با    .  ران، گواهی امضای ديجيتالی صادر می نمايند                         عمل نموده و برای پاياکارب                 
 ها در اين سيستم            پايابانک      توجه به مفاهيمی که در تعاريف فوق ذکر گرديد،                           

اند، صحت هويت             براساس گواهی امضايی که از بانک مرکزی کسب نموده                                     
های يکديگر را مبادله و پاياپای                      پاياچک     يکديگر را شناسايی کرده و می توانند                       

   احرازکنندة صحت هويت،               :  اين فرايند هويت شناسی دو مزيت دارد                       . نمايند   
 پرداخت کننده            ، ولي   فقط نياز به دانستن کليد عمومی گواهی سطح باالتر دارد                                  

پياده سازی         .  و دريافت کننده الزم نيست کليدهای عمومی يکديگر را بدانند                                      
ين     است و چون در هنگام ا               پژوهش     مرجع صدور گواهی، خارج از حوزة اين                          

 سازی آن در کشور در شرف تصويب و                             راه  هايي برای          تحقيق، تالش       
، با فرض حضور مرجع عالی صدور گواهی ديجيتالی در                                      بود  سازی      آماده  

  ) ٤-٣( جمهوری اسالمی ايران، مدل اعتماد اين سيستم به صورت شکل                                             
برای انجام مبادالت الکترونيکی با خارج از کشور، توسط گواهی                                              .  مي باشد    

 که مرجع عالی صدور گواهی از مرجع صدور گواهی ديجيتالی                                        ديجيتالی    
 بين موجوديتهای داخل و خارج                          ١بين المللی کسب نموده است، زنجيرة اعتماد                             

 .   کشور نيز فراهم می شود               
 ساختار پاياچک و امضاها و گواهی های ديجيتالی الصاقی

                                                 
 . را ببينيد٢-١بخش ـ ١
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اعتماد    بيان گرديد، بر اساس مدل   ٣-٢-٣با توجه به تعاريفی که در بخش   
 و   پايامشتری   مبادله شده بين  پاياچک  ، نمای يک ٥-٢-٣ در بخش مندرج
 . استآمده  )٥-٣(شکل  در ، پاياتاجر
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پايابانِک      و پايامشتری  هايي که توسط امضای      و بخش پاياچک  ساختار 
(  شکل .  نشان داده شده است  ٦-٣، رمزگذاری می شود در شکل      پايامشتری  

پايابانِک      و  پاياتاجر  ه پس از امضا توسط    های ديگری را ک      نيز، بخش  )٧-٣
 . درج می شود، نشان می دهد       پاياتاجر 

 
 
 

   و واگذاری را   پاياچک امضاها و گواهی های روی      بين  ارتباط٨-٣در شکل 
 .مشاهده می کنيم 
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 تعاريف و ساختار پروتکلهای سيستم پاياچک
  پاياچک   های مطرح در سيستم             ، تعاريف موجوديت         ٣-٢-٣در بخش    

برای پاياچک، همانند چک فيزيکی چهار عمِل صدور                           . ارايه گرديد     
دسته چک توسط بانک، نوشتن، امضا و ارسال پاياچک، واگذاری پاياچک                                           

برای اين اعمال،            . کننده، و نهايتاً پرداخت آن انجام می گيرد                   توسط دريافت      
صدور و امضای پاياچک             « ،  » صدور کارت پايا و دسته چک پايا               « های     پروتکل    

پرداخت       « و  » واگذاری پاياچک در پايابانک             «،  » رای خريد در پايابنگاه         ب
 .  ١ طراحی شده است که در اين بخش بيان می گردد                      »پاياچک در پايابانک       

                                                 
 شرح آن آمد، شکل ١-٢-١ که در بخش ها، از سناريويي های امنيتی اين پروتکل تفکر مورد استفاده در مکانيزم ـ١

 .گرفته است
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 به ترتيب به عنوان پايامشتری، پاياتاجر                  B، و  C  ،Mدر اين پروتکل ها        
 را    پاياچک  ،  پايامشتری      تاريخی است که         DateC.  و پايابانک به کار می روند         

 خود      پايابانکِ    را به   پاياچک   ،  پاياتاجر     تاريخی است که         DateMنويسد، و        می 
، گواهی       CertBBرا با  ) برای خودش        (گواهی بانک مرکزی          . واگذار می کند       

 روی      پايابانِک پايامشتری       ، گواهی امضای         CertC را با Cکليد عمومی کاربر        
CertBC را با    پايامشتری     گواهی امضای          

[CertC]      عمومی و       ، کليدهای
 را به ترتيب با         پايابانک   او در   )  زوج کليد کاربری       ( خصوصی کاربری          

pub١C  و prv١C                                   کليدهای عمومی و خصوصی امضای وی را به ترتيب با ،
pub٢C و prv٢C       شناسة او را با ،IDC        شماره حساب را با ،ACCC   ،

، و شمارة سريال صدور              SN١ به پاياپانک را با       پاياچک   شمارة واگذاری          
 نيز به عنوان شمارة محرمانة                PIN.   نشان می دهيم       SN٢ را با   ک پاياچ  

 pub٢Cزوج کليد      .   استفاده می شود         پايا  دسته چک    دسترسی به کارت امضا و             
 فقط برای دارندگان           SN٢ و شمارة سريال       Cert٢ و گواهی      prv٢Cو  

های پس انداز قرار              است و در کارت امضای دارندگاِن حساب                  پايا  دسته چک   
 .  ندارد  

،   پايابانِک مشتری        و   پايامشتری    زوج کليد کاربری، فقط برای پيامهای بين                   
.    و سايرين استفاده می شود              پايامشتری     و زوج کليد امضا، برای پيامهای بين                   

EprvC، از    x برای امضاکردن          Cپس کاربر      
(x)             و سايرين برای بررسی 

EpubCصحت اين امضا از نماد           
(EprvC

(x))      دن  رمزنمو    .  استفاده می کنندx 
EpubC، توسط     Cبرای کاربر     

(x)                و رمزگشايي آن منحصراً توسط کاربر C 
EprvCبه صورت      

(EpubC
(x))       ١ انجام می شود  . 

های نوشتن و امضای چک از طرف پايامشتری، و                               در هر کدام از پروتکل           
واگذاری و ظهرنويسی از طرف پاياتاجر که از امضای ديجيتالی استفاده                                          

ليد خصوصی درون کارت، امضا شده و                  می شود، اطالعات توسط ک             
 . گواهی های مربوطه نيز به آن ضميمه می شود                     

 پايا چک پروتکل صدور کارت امضا و دسته) الف(

                                                 
 و Sign(x) به کار می رود، از نماد xگاهی اوقات در کتب و مقاالت، وقتی کليد خصوصی برای امضا کردن  ـ٢

 ٢-١رمزنگاری و امضاهای ديجيتالی در بخش .  استفاده می کنندD(x) به کار می رود، از نماد xوقتی برای رمزگشايی 
 .آمده است
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 و ارتباط ايمن        SSLچون بدون حضور فيزيکی، از ابتدا و مثالً از طريق                   
 معلوم شود که ادعاکننده              تا نيست    ممكن  از روی اينترنت، هويت شناسی                

 است که اطالعات حساب را               ي ديگر   شخص   صاحب حساب يا        واقعاً همان      
دارد، لذا کاربری که برای نخستين بار، مايل به دريافت کارت پايا                               

، با    پايابانک   است، بايد با مراجعه به يکی از شعب يک                 ) پايا  چک   دسته  (/
تکميل اطالعات درخواستی و ارايه مدرک شناسايی معتبر، درخواست                                  

در صورت نداشتن            و  را بنمايد    پاياچک  م  برخورداری از خدمات سيست             
  پايابانک،     ند سرور      ك)   جاری  ( حساب، بايستی ابتدا اقدام به گشودن حساب                        

، در ارتباط با حسابی که سيستم هستة                   ١يک آدرس پست الکترونيکی نهان                 
بانکی برای متقاضی ايجاد کرده، تعريف می نمايد و با صدور امضا و گواهی                                  

پايابانک و پايامشتری، شمارة حساب، شمارة                         ديجيتالی به همراه شناسة            
 روی يک      ٢دسته چک پايا      چک پايا، و روتين های مربوطه، يک                    سريال دسته    

آماده کرده و به همراه دو شماره             ) کارت هوشمند، فالپی          ( وسيلة ديجيتالی      
يک شماره شناسايی           . شناسايي محرمانه، به مشتری تحويل می دهد                   

   اينكه   ز روی اينترنت است، و ديگر                  ا پاياچک    مخصوص ورود به سيستم             
 .  را می دهد    )  پاياچک   و صدور     (/  امکان استفاده از کارت برای امضا                

 
 

                                                 
رونيکی از بخش های مهم در ساختار يک پايابانک ت مشاهده کرديم، سرور پست الک٣-٣همانگونه که در شکل ـ ١
يا وارده به حساب دارندة آن صندوق پستی الکترونيکی است، /اين سرور که حاوی اطالعات پاياچک های صادره از. است

اين سرور همچنين در ابتدای . ورد دسترسی قرار می گيرداز طريق برنامه های کاربردی مربوطه، از طرف پاياکاربران م
عضويت هر پاياکاربر در پايابانک، در ارتباط با ساير اجزای يک پايابانک، به همراه اطالعات پاياکاربر، اقدام به ايجاد 

رس پست منظور از آددر واقع  (صندوق پست الکترونيکی و اعالم برای درج در گواهی الکترونيکی صادره می نمايد     
 از اين آدرس پايابانک و پايابنگاه، پايامشتریالکترونيکی نهان، آن است که فقط برنامه های کاربردی مربوطه در سمت 

 . آمده است٣-١-١-٤ و ٢-١-١-٤، ١-١-١-٤جزئيات اين عملکرد در بخش های . )استفاده می کنند
 . را نيز ببينيد٨-٢-٣بخش ـ ٢
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 تمام  دسته چک پايا  وقتی شمارة سريال تعداد چکهای صادره از   (پايامشتری  
، می تواند از روی اينترنت توسط درخواست امضا شده ای،     )شد

پس اين پروتکل  .  بارگذاری نمايد ی جديدی را دريافت وکارت پايا   /دسته چک
برای هر پاياکاربر در اولين دفعة استفاده، به صورت حضوری و برای دفعات          

 ساختار اين پروتکل برای درخواست        .بعدی به صورت اينترنتی است   
-٩-٣در شکل  ( آمده است ٩-٣الکترونيکی صدور، در شکل  /غيرالکترونيکی 
 هستند و Cert١Cاقع همراه   در وemailC، و IDC ،ACCCالف، مقادير 

 نيز emailB، و IDBمقادير . برای بيان حضور آنها، جداگانه نشان داده شده اند
 ). هستندCertBهمراه 
 پايابنگاه برای خريد در پاياچکپروتکل صدور ) ب(

.  شود   انجام می١٠-٣، پروتکل شکل   پاياچک  در مرحله نوشتن و امضای    
 روی پايابنگاه درخواست خريد داد،         تریپايامش  در اين مرحله پس از اينکه    

 را   پاياچک ،  پايامشتری  می فرستد و   پايامشتری   صورتحساب را به   پاياتاجر 
با    بديهي است    .می فرستد پاياتاجر     متقابالً براي نوشته و امضا می نمايد و او   

توجه به قانون چک، در هنگام صدور چک، بايد وجه مربوطه در حساب    
بدين طريق امکان   .   موعددار غيرقانونی است    موجود باشد، و صدور چک  
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.  گردد اجرای عملی اين قانون، از طريق الکترونيکی شدن صدور چک ميسر می 
 : اين پروتکل شامل مراحل زير است   

   پايامشتری        .  از روی پايابنگاه قابل دسترس است                       پاياتاجر     گواهی  : انتخاب کاال
و   ( ، درخواست امضاشده ای              اچک   پاي   با  پايابنگاه     برای پرداخت کاالی مورد نظر در                    

 به    پاياتاجر    را با رمزنگاری کليد عمومی                 )   در واقع گواهی امضای خود و آدرس                      
 ). ، پيکان شمارة صفر           ٢-٣شکل    (می فرستد       ) پاياتاجر      (پايابنگاه     

مبلغ     (، به صورت خودکار،               پايابنگاه       در ادامه    : ارسال صورتحساب الکترونيکی
  پايامشتری       کرده و با کليد عمومی امضای                   صورتحساب کاالی مربوطه را امضا                     )   و
 نموده و به آدرس پستی نهان او                     نگاري     رمز )  از گواهی ديجيتالی او             استخراج شده       (

،   پايامشتری     ، به محض ارتباط           پايابانِک پايامشتری          سرور    .  ارسال می دارد        
 ). ١، پيکان شمارة          ٢-٣شکل     ( های وارده را نشان می دهد                 صورتحساب       

  پاياتاجر  ، پس از بررسی صحت پيام و امضای    شتریپايام: صدور پاياچک
  پاياچک روی صورتحساب وارده، اقدام به نوشتن يک   ) از روی گواهی او (

کرده و برای امضا و ارسال آن به همراه خالصه ای از صورتحساب اوليه، از    
 استفاده می کند و با رمزنگاری کليد عمومی پاياتاجر به آدرس            دسته چک پايا 
 ).  ٢، پيکان شمارة ٢-٣شکل  (نمايديکی نهان او ارسال می   پست الکترون

 
 پايابانک در پاياچکپروتکل واگذاری ) ج( 

، پس از بررسی صحت پيام و    پاياچک، به محض وصول پايابنگاه در 
 جداشده از  پايا چکِ   و صورتحساب الصاقی واصله، برای  پايامشتری امضای 

  پاياتاجر تهيه شده و با امضای   پايابانکصورتحساب، فرمی جهت واگذاری به   
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پايابانِک     سپس ). ٣، پيکان شمارة ٢-٣شکل  ( ارسال می شود  پايابانک به 
 اعمال  پاياتاجر  برای  پاياچک دريافت آن را در فيلد وضعيت آن   پاياتاجر،

، پيکان شمارة   ٢-٣شکل (  است  پاياچک  کند که در حکم تأييدية دريافت     می
 .شان می دهد  اين پروتکل را ن١١-٣شکل ). ١١

 
پاياچک در دريافت، پاياپای، و پرداخت : پاياچکپروتکل پرداخت ) د( 

 پايابانک
  پايابانِک پايامشتری   .  انجام می گيردپاياچکدر مرحله آخر، عمل پرداخت 

 در آنها پايامشتری   ظهرنويسی شده، از شعبه هايي که   پاياچکپس از دريافت 
جويا می شود، و تأييد يا عودت     را پايامشتری ماندة حساب ،حساب دارد

،    پاياتاجر  می رساند و مبلغ به حساب   پايابانِک پاياتاجر   را به اطالع پاياچک
همچون روش سنتی، برای   .  کسر می گرددپايامشتری واريز و از حساب 

پايابانِک پايامشتری، الزم است که اصل     )  شعبة(پرداخت پاياچک توسط   
با دريافت پاياچک، مبلغ درخواستی را به         پاياچک به آن شعبه واصل گردد تا     

در صورتی که پايابانِک پايامشتری، متمايز از        .  پايابانِک پاياتاجر بپردازد    ) شعبة(
پايابانِک پاياتاجر باشد، الزم است که درخواست پاياپای، از طريق سويچ بين             

و در حالت    ( آمده و شامل سه    ١٢-٣اين پروتکل در شکل    . بانکی انجام شود 
 :  زير است مرحلة   ) چهار شتي بودن پاياچك،  برگ

به ): پايابانِک پاياتاجر( محل واگذاری پايابانک در اولين پاياچکدريافت 
 محل واگذاری، پس از بررسی پايابانِک در اولين پاياچکمحض دريافت 

، چنانچه  )از طريق گواهی های الصاقی   (صحت پيام و امضاهای روی آن   
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 باشد، دستور مربوطه برای     پايابانک همان  مربوط به شعبه ای از پاياچک
، به قالب داده های سيستم هستة       پاياتاجر  و پايامشتری  بدهکاری و بستانکاری  

بانکی ترجمه شده و به صورت ارتباط پيوسته بين دو شعبه اعمال شده و نتيجة        
 برای هر دو طرف معامله اعمال و نشان داده      پاياچک آن در فيلد وضعيت آن 

 .  نشان داده نشده است٢-٣ن پروتکل در شکل   اي.می شود
): پايابانِک پايامشتری( محل پرداخت پايابانک با دومين پاياچکپاياپای 

 ديگری باشد، دستور مربوطه به قالب          پايابانک مربوط به    پاياچکچنانچه  
داده های سويچ بين بانکی ترجمه شده و از طريق سويچ، درخواست پاياپای             

 با امضای    پاياچک در اين صورت، اصل        ).  ٥پيکان شمارة   ،  ٢-٣شکل  (می گردد    
 ).٤، پيکان شمارة    ٢-٣شکل  ( داده می شود     پايابانک ، برای دومين     پايابانک اولين  

با دريافت       پايابانِک پايامشتری : پايابانِک پايامشتری در پاياچکپرداخت 
اينترنت     متناظر آن از طريق    پاياچک دريافت پيام پاياپای از سويچ بين بانکی و      

 و امضاهای روی آن، پيام   پاياچک ، پس از بررسی صحت   پايابانک پاياتاجر  از 
 به قالب داده های سيستم     پايامشتریپاياپای را به دستورمربوطه برای بدهکاری   

هستة بانکی ترجمه کرده و به صورت ارتباط پيوسته، از شعبة حساب   
وجه کافی در حساب       چنانچه .  ، وضعيت حساب او را جويا می شود       پايامشتری
 موجود باشد، حساب او را در آن شعبه بدهکار کرده و نتيجة آن در         پايامشتری 

 در آدرس پست الکترونيکی نهان او اعمال و نشان        پاياچک  فيلد وضعيت آن  
و دستور مربوطه از طريق سويچ     ) ١٢، پيکان شمارة ٢-٣شکل  (داده می شود 

 اول نيز ارسال و اعمال     پايابانک پاياتاجرِ بين بانکی برای اعمال در حساب    
 ).  نشان داده نشده است ٢-٣، در شکل  پايابانک پردازش درون (می شود 
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چنانچه وجه کافی در حساب                   : چکهای برگشتی و مؤسسة عامل
 با ارتباط با مؤسسة عامل، وضعيت اعتبار                                     پايابانک       موجود نباشد،            پايامشتری       
چنانچه اعتبار کافی                ) .   ٧کان شمارة        ، پي   ٢-٣شکل     (  را جويا می شود               پايامشتری       

 را پرداخته و بقية آن مطابق                 پاياچک      داشته باشد، مؤسسة عامل، وجه                    
 عدم عضويت در مؤسسة عامل                     ولي در صورت        .   می شود      دنبال  پاراگراف قبل          

يا عدم وجود اعتبار کافی در آن مؤسسه، نتيجة آن در فيلد وضعيت آن                                                   
 اعمال و نشان داده              پايامشتری        در آدرس پست الکترونيکی نهان                   پاياچک    

بانکی برای اعمال در آدرس                     می شود و دستور مربوطه از طريق سويچ بين                               
 اول نيز ارسال و اعمال می شود                       پاياتاجِر پايابانک           پست الکترونيکی نهان               

 ). ١٠، و    ٩،  ٨شمارة      های     ، پيکان    ٢-٣شکل     ( 
 که از       ٩، و    ٨،  ٣،   ٢های      ها در گام       می شود که پيام          استنباط       ١٢-٣از شکل       
ISO های انتقال وجه بين بانکی استفاده شده است،                               برای درخواست          ٨٥٨٣

ولی استفاده از اين روند                .   مبادله شود       ٧ و   ٦های      می توانسته دقيقاً مشابه گام                
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 اول آنکه، شبکة بانکی فقط دستورات واصله                           : به دو دليل صورت گرفته است                 
 پذيرد و اين دستورات با قالب                      از شبکة امن بانکی را به منظور پاياپای می                           

ISO باعث       اين روند      دوم آنکه،     .   است   "  شتاب    "  و از طريق سويچ              ٨٥٨٣ 
 و     های بانکی        چراکه همچون جريان فيزيکی ارسال کارت                            .   اطمينان بيشتراست            

 که از دو مسير جداگانه صورت می گيرد تا به دست کاربر برسد                                                   PINارسال     
ه استفاده از آن است، در اينجا نيز با                           و کسی که هر دو را داشته باشد قادر ب                          

پايابانِک        ، بررسی برای پرداخت وجه از طرف                       دقيق   قياسی نه چندان           
 را از     پاياچک      صرفاً موقعی صورت می گيرد که اصل ديجيتالی                                 پايامشتری،       

طريق اينترنت و پيام درخواست پاياپای را از طريق سويچ بين بانکی دريافت                                                
 . کرده باشد      

  چک پاياشبيه سازی دسته
 برای      ٣-٢-٣ و در تعريفی که در بخش                 ٢-٢-٣همانگونه که در بخش               

های      ، استفاده از کارت            پاياچک      آمد، برای کاربرد عملی سيستم                      چک پايا     دسته  
ها، سطح       PDA در کامپيوترهای کيفی و                  PCMCIAهای      هوشمند،کارت         

 سازی       در نمونه    .  امنيت مناسبی را برای نگهداری اطالعات مالی ايفا می کنند                                       
 .   اين سيستم، عملکرد کارت هوشمند را روی فالپی ديسک در نظر می گيريم                                               

 را روی       دسته چک پايا          شبيه سازی ساختار کارت هوشمند                          ١٣-٣شکل     
از آنجا که کليد عمومی کاربر در گواهی                            .  فالپی ديسک نشان می دهد             

)   i( ، و کليد خصوصی او به صورت رمزشده                                ) j  ( پايابانک      ديجيتالی صادره از              
 قابل دسترس است، لذا                 PIN)  کليد توليد شده از          ( و صرفاً از طريق           

و رمزنگاری و رمزگشايی کليدهای                         )  PIN ) Hروتين هايی برای درهم سازی                   
 که    PINبدين صورت که            .  الزم است     )  SEkey, SDkey( خصوصی و عمومی              

 PINروی فالپی است، با درهم سازی شدة                          )  k(  درهم سازی شده             حالت   به   
طرف کاربر مقايسه می شود، و در صورت تطابق، امکان دسترسی به                                              وارده از      

EprvC( و احضار توابع مربوطه                   )   prvC( کليد خصوصی           
برای امضای سند              )  

 .  مورد نظر فراهم می شود              
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، رمزشدة تاريخچة      ) INC( و تابع افزايش آن    ) l( رمز شدة شماره سريال    
و   ) Change ( PIN تغيير  ، تابع )Log( و تابع ثبت آن    )  m( های صادره     پاياچک
، ساير اقالم موجود در دسته چک پايا         )Control( های کنترلی الزم      مکانيزم 
، مقداری     ) ورودی   PIN(  نيز بر اساس پارامتر   DESkeyGenتابع  . هستند

، دقيقاً همان است که در هنگام توليد        PINکه در صورت صحت        (توليد می کند    
 متقارن اقالم کارت استفاده شده       کارت به عنوان کليد سری برای رمزنگاری        

و می تواند به عنوان کليد برای رمزگشايي جهت دسترسی به کليد                 ) است 
مکانيزم امنيتی امکان دسترسی به         . خصوصی به منظور امضا کردن استفاده شود         

 .  آمده است  ١٤-٣کليد خصوصی برای امضای سند پاياچک نيز در شکل            

 
 

 استفاده    ٥٠٩.Xليد عمومی با استاندارد     برای امنيت از زيرساختار گواهی ک       
، و رمزنگاری RSAالگوريتم رمزنگاری کليد عمومی می تواند مثالً    . می شود

يتی در الگوريتم مورد استفاده نيست و بسته         دمحدو.  باشد٣DESمتقارن، مثالً 
 .به پيشرفت فناوری، می تواند با هر الگوريتم جديدی جايگزين و صادر گردد     



 :فصل چهارم
 طراحی و پياده سازی سيستم پاياچک

 
توانيم کل سيستم را يکجا                های پيچيده، به دليل آنکه نمی               م در سيست   

هايي، تجسم ديداری و            درک کنيم، قبل از ساخت يا بازسازی چنين سيستم                   
، )UML (١سازی يکپارچه        زبان مدل    . سازی، بسيار ضروری است             مدل 

ی خاص و فرايندهای توسعه، بر يک زبان                       نويس    های برنامه     مستقل از زبان     
 و نمادهای         ٢سازی استاندارد استوار است و از يک فرامدل                     مدل 

های تجارت الکترونيکی               از آنجا که سيستم     . کند   گذاری استفاده می       عالمت   
شوند و بايد با کاربردهای                های شیءگرا و مبتنی بر اجزاء تهيه می                  در محيط    

های      های متفاوت و با زبان              ی محيط    های متفاوت و رو           موجود در شرکت        
  يي ها    سيستم  چنين  ، راهکار طراحی مدل         UMLمتفاوت سازگار باشند،             

آورد،       برای تحليل و توسعه سيستم فراهم می             UMLهايی که     ديدگاه  .  است 
نمودار      (٥، نمودارهاي رفتار        ٤، نمودار كالس      ٣عبارت از نمودار مورد كاربرد             

، نمودار     ٩نمودار توالي      (٨ي تعامل     ، نمودارها    )٧، نمودار فعاليت        ٦حالت   
) ١٣، نمودار استقرار      ١٢نمودار اجزا     (١١سازي    ، و نمودارهاي پياده       )١٠همكاري    

ارتباطات در ديدگاه شیءگرا به سه دستة کلی تعميم، تناظر، و                          .  هستند 

                                                 
١. Unified Modeling Language 
٢.  metamodel 

٣. Use Case Diagram 
٤. Class Diagram 
٥. Behavior Diagrams 

٦. State Chart Diagram 
٧. Activity Diagram 
٨. Interaction Diagram 

٩. Sequence Diagram 
١٠. Collaboration Diagram 
١١. Implementation Diagram 

١٢. Component Diagram 
١٣. Deployment Diagram 
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، ١گر   كنش  اين ارتباطات بين موارد کاربرد،                  . وابستگی، تقسيم می شوند          
؛   ٢٠٠٠؛ فاولر،      ٢٠٠٢احمد،    (شوند   ها يا واسط ها استفاده می               کالس  

 ).   ١٣٧٩ساعدی،    
، برای توسعة يک سيستم     )RUP (٢عقالئی  از ديدگاه فرايند مدلسازی      

عملی، شش مرحلة اصلی مدلسازی تجاری، تحليل خواسته ها، تحليل و              
در اين   ). ٢٠٠٢احمد، (طراحی، پياده سازی، آزمون، و استقرار بايد طی شود         

رسی و ارزيابی سيستم های پرداخت الکترونيکی با       تحقيق، تا اينجا با بر   
توجه به جنبه های بانکی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مربوطه و بيان                   

،   پاياچک  های مطرح در کشور، با اراية سيستم        مشکالت و نيازها و اولويت      
سازی تجاری، تحليل خواسته ها و تحليل اين سيستم را پشت             مراحل مدل 

 را که در فصل سوم ارايه     پاياچک   فصل، مدل سيستم    سر گذاشتيم و در اين 
 Rational Rose Enterprise Edition توسط   UMLنموديم، با زبان      

 .   طراحی می نماييم  ٢٠٠٢
 طراحی مدل پيشنهادی سيستم پاياچک

 را برای پرداخت اينترنتی     پاياچکدر فصل سوم، مدل سيستم پيشنهادی       
براساس تعاريفی که   . گرديدی تشريح   در ايـران با استفاده از چک الکترونيک       

 به  پاياچک تعريف سيستم    شدها و فرايندهاي اين سيستم بيان        از موجوديت 
 از روی   پايامشتریاختـصار و بـدون ورود بـه جـزئيات، آن اسـت که يک                

، با پايابانکی دريافتی از يک دسته چک پايا ، توسـط    پاياتاجـر  يـک    پايابـنگاهِ 
 . خريد می کندپاياچک

 نهفته  پايابانککارت امضای پايا و     /دسـته چـک پايـا     قـضيه، در    جـزئيات   
واگذاری /کـارت امضای پايا به عنوان مجوز صدور       /دسـته چـک پايـا     . اسـت 

ها، با مجوز بانک مرکزی، اعطاکنندة اين مجوز از         پايابانک است و    پاياچـک 
ها،  پايابانکدرسمت  . طـريق صـدور امـضاها و گواهی های ديجيتالی هستند          

                                                 
١. Actor 
٢. Rational Unified Modeling Process 
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را ) بانک مرکزی (های دوبانک نزد بانک پاياپای       بانکی، حساب سـويچ بـين     
ها برای  پاياچک  مؤسـسة عامـل نيـز برای حفظ شناوری          . پاياپـای مـی کـند     

.  می کند  انجام وظيفه  پايابانِک پايامشتری متقاضـيان ايـن خـدمات، در کـنار          
های مربوطه، در     و پروتکل  ٢-٣نمـای کلـی مـدل ايـن سيـستم، در شـکل              

 .  آمده است١٢-٣ تا ٩-٣های  شکل
 با نيم نگاهی به   پايـا چک  ، طراحـی نمـودارهای مـدل سيـستم          ادامـه در  
ها و   ای براي تسلط بر نيازمندي     در هـر پروژه   .  ارايـه مـی گـردد      ٢-٣بخـش   
ريـزي و كنتـرل پروژه، ابتدا بايد كاربران و موارد كاربرد را شناسايي               بـرنامه 

 . سازي نمود كرد و سپس شروع به مدل
 رهای مورد کاربرد سيستم پاياچکنمودا

می دانيم که نمودارهای مورد کاربرد، برای نمايش نيازها و انتظارات                   
گرهايي هستند که با سيستم          کاربران سيستم، کنش    . کاربر از سيستم هستند   

 بايد به اين     ابتداگرهای سيستم،   برای شناسايی کنش . کنش دارند  برهم
کند؟ چه کسی      عملکرد استفاده می      چه کسی از اين    :  سؤالها پاسخ دهيم   

تواند اطالعات را تغيير دهد؟ آيا          آورد؟ چه کسی می    اطالعات بدست می   
 کنش دارند؟     های ديگری با اين سيستم برهم       سيستم

،   پايامشتری  هايی که پاسخ اين سؤاالت هستند،             نقش  پاياچک، در سيستم    
م هستة بانکی، سيستم     ، سيست پاياچک دروازة   ( پايابانک،  )پايابنگاهو  ( پاياتاجر

، بانک    )پست الکترونيکی، سيستم مرجع گواهی، سيستم واسط سويچ بين بانکی                 
)   امضای پايا  کارت  (پايا دسته چک پاياپای، سويچ بين بانکی، مؤسسة عامل، و          

 آمده است و فقط يادآوری می شود          ٣-٢-٣تعاريف اين نقش ها در بخش    . هستند
، دارای    پايابانک ب جاری در يک     با داشتن يک حسا   پايامشتری  که يک 

، با داشتن هرگونه        پاياتاجر ، و يک     پاياچک  جهت صدور و امضای           پايا چک دسته
 برای دريافت و واگذاری       کارت امضای پايا حسابی در يک پايابانک، دارای يک     

 .   است پايابانک در   پاياچک
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-٢-٣هايی است که در بخش        موارد کاربرد سيستم، برگرفته از پروتکل       
اهم اين موارد   .  به تفصيل تعريف گرديدند  ٧-٢-٣ه اختصار و در بخش    ب٢

های زير بيان        آمده است و به تفکيک در بخش     ١-٤کاربرد، در شکل   
 .می گردند 

 پايا امضای کارتدرخواست صدور : مورد کاربرد
، از آنجا که بدون حضور فيزيکی، از    گفته شد همانگونه که در فصل سوم   

 و ارتباط ايمن از روی اينترنت، هويت شناسی برقرار       SSLيق  ابتدا و مثالً از طر
نيست که معلوم شود که ادعاکننده واقعاً همان صاحب حساب يا شخصی ديگر              

، برای اولين بار   امضای پايا کارتاست که اطالعات حساب را دارد، لذا صدور  
 اين مورد. انجام مي شود به صورت حضوری و تمديد آن، به صورت اينترنتی 

 . استالف -٧-٢-٣کاربرد، برگرفته از پروتکل   
  به صورت حضوریپايا امضای کارتصدور ): الف(مورد کاربرد 

مراحل زير     به صورت حضوری،   امضای پايا   کارتبرای مورد کاربرد صدور   
 : بايد طی شود

، درخواست صدور    پايابانک با مراجعه حضوری به يک   پاياتاجر )١
 .  می کندکارت امضای پايا 

 از او می خواهد که برای افتتاح يک حساب، فرم اطالعات  نکپايابا )٢
 .الزم را تکميل کند

 با ارايه مدرک شناسايی معتبر، اطالعات الزم را مشخص       پاياتاجر  )٣
 .می کند

، با ايجاد يک شماره حساب و آدرس پست الکترونيکی، و       پايابانک )٤
نک، يک    امضا، همراه با مشخصات پاياتاجر و پايابا  هایکليدها و گواهی

کارت   (روی وسيلة الکترونيکی   را الذکر   حاوی اقالم فوق  امضای پايا  کارت
 .ايجاد می کند ...) هوشمند، فالپی ديسک، 

پايابانک، يک شمارة شناسايي محرمانه برای دسترسی به کارت امضا،         )٥
محرمانه به همراه کارت امضای پايا، به        به صورت  در درون کارت قرار داده و     

 . يل مي نمايدتحو پاياتاجر 
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  به صورت اينترنتیپايا امضای کارتصدور ): ب(مورد کاربرد 
  مراحل زير    به صورت اينترنتی،   امضای پايا  کارتبرای مورد کاربرد صدور   

 : بايد طی شود
 با مراجعه اينترنتی به پايابانک خود، درخواست تمديد          پاياتاجر  )١

 . برای حساب خود را می کند   پايا  کارت امضای
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 امضای کليد « از او می خواهد که درخواست خود را با   بانکپايا )٢
 . امضا کند»١کاربری  

 امضای  ، درخواست تمديد گواهی امضای حساب را با کليد  پاياتاجر )٣
 .  ارسال می کندپايابانک    کاربری خود امضا کرده و به   

که منقضی شدن گواهی، صرفاً مربوط به سرآمدن مدت      در صورتي )٤
 را امضا پاياتاجر ، گواهی تمديد شدة امضای حساب  بانک پايااعتبار آن باشد، 

 . ارسال می کند  پاياتاجر  براي  کرده و
، گواهی تمديد شدة امضای حساب را دريافت و روی       پاياتاجر )٥

 .وسيلة الکترونيکی خود بارگذاری می نمايد   
مورد کاربرد ديگر، مربوط به هنگامی است که گواهی امضای حساب به    

، پيش از پايابانکشدن يا جعل آن به  م موضوع مفقود داليلی همچون اعال
موعد، منقضی گرديده باشد، که در اين صورت، تمديد انجام نشده و به اطالع 

ادامة استفاده از اين حساب منوط به مراجعة حضوری      .  رسانده می شود  پاياتاجر
 همان شخصي است که مشخص شود که دارندة کارت امضا،    پايابانکمدعی به 

و شماره محرمانه و خود کارت را به صورت غير قانونی       (که ادعا می کند  است 
در صورت صحت، پايابانک گواهی را تمديد کرده و     ). تصاحب نکرده است 

 .روی کارت، بارگذاری و به پاياتاجر تحويل می نمايد    
 دسته چک پايادرخواست صدور : مورد کاربرد

،  دسته چک پايا  ديد، صدور  اشاره گر  ١-١-١-٤به همان داليلی که در بخش   
اين    . برای اولين بار به صورت حضوری و تمديد آن، به صورت اينترنتی است  

 . استالف -٧-٢-٣ کاربرد، برگرفته از پروتکل    مورد
  به صورت حضوریدسته چک پاياصدور ): الف(مورد کاربرد 

  مراحل زير    به صورت حضوری،   دسته چک پايا  برای مورد کاربرد صدور 
 : شودبايد طی 

، درخواست صدور   پايابانک  با مراجعه حضوری به يک    پايامشتری )١
 . می کند دسته چک پايا 

 از او می خواهد که برای افتتاح يک حساب جاری، فرم       پايابانک )٢
 .اطالعات الزم را تکميل کند

                                                 
 . را ببينيد٧-٢-٣ و ٢-٢-٣ بخش ـ١
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 با ارايه مدرک شناسايی معتبر، اطالعات الزم را مشخص        پايامشتری  )٣
 .می کند
سته و استعالم از بانک مرکزی، در صورت  ، طی ارتباط پيو پايابانک )٤

، با ايجاد يک شماره حساب        پايامشتری دريافت پاسخ مبنی بر صحت شرايط      
 امضا، همراه با     هایجاری و آدرس پست الکترونيکی، و کليدها و گواهی   

را   الذکر  حاوی اقالم فوق  دسته چک پايا   ، يک  پايابانک   و پايامشتری مشخصات 
 .ايجاد می کند  ...) کارت هوشمند، فالپی ديسک،  ( روی وسيلة الکترونيکی  

 دسته چک   ، يک شمارة شناسايي محرمانه برای دسترسی به      پايابانک )٥
 .تحويل مي نمايد   پايامشتری ، به دسته چک پايا  محرمانه به همراه  به صورت ،  پايا

  به صورت اينترنتیدسته چک پاياصدور ): ب(مورد کاربرد 
 بايد مراحل زير   به صورت اينترنتی، چک پايا دسته برای مورد کاربرد صدور 

 : طی شود
 خود، درخواست تمديد     پايابانک  با مراجعه اينترنتی به     پايامشتری  )١

 . برای حساب جاری خود را می کند    دسته چک پايا 
» کاربری   کليدامضای « از او می خواهد درخواست خود را با      پايابانک  )٢

 .امضا کند
ای حساب جاری را با        درخواست تمديد گواهی امض  پايامشتری  )٣

 .  ارسال می کند پايابانک کليدامضای کاربری خود امضا کرده و به    
 صرفاً مربوط به سرآمدن مدت   ،که منقضی شدن گواهی   در صورتي )٤

 را امضا   پايامشتری   گواهی تمديد شدة امضای حساب    ،پايابانک اعتبار آن باشد،  
 . ارسال می کند پايامشتری  براي کرده و 
 تمديد شدة امضای حساب جاری را دريافت و     ، گواهی  پايامشتری )٥

 .روی وسيلة الکترونيکی خود بارگذاری می نمايد    
مورد کاربرد ديگر، مربوط به هنگامی است که گواهی امضای حساب به    
داليلی همچون اعالم مفقود شدن يا جعل آن، يا معلوم شدن سابقة بدحسابی و    

 از موعد منقضی گرديده     های برگشتی با استعالم از بانک مرکزی، پيش       چک
  پايامشتری  به اطالع  موضوع    باشد، که در اين صورت، تمديد انجام نشده و   

ادامة استفاده از اين حساب منوط به مراجعة حضوری مدعی        .  رسانده می شود
 است همان شخصي  دسته چک پايا است که مشخص شود که دارندة    پايابانکبه 
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د کارت را به صورت غير قانونی        و شماره محرمانه و خو   (که ادعا می کند   
 تمديد شده   توسط پايا بانك  در صورت صحت، گواهی   ). تصاحب نکرده است 

 .  تحويل می گردد پايامشتری و روی کارت بارگذاری و به   
 پايابانک در دسته چک پايا/پايا امضای کارتصدور : مورد کاربرد

محل هر  را نشان می دهد، در   پايابانک  نمای يک ٣-٣همانگونه که شکل  
در واقع برای گام چهارم در موارد   . هايي باهم در ارتباط هستند   سيستم پايابانک
 :  زير، بايد طی گردد مراحلالف -٢-١-١-٤الف و -١-١-١-٤کاربرد 
را برای  ) پاياتاجر  /پايامشتری  (پاياکاربر ، اطالعات پاياچکدروازة  )١

 . می دهدپايابانک  افتتاح حساب، به هستة بانکی   
، يک شماره حساب ايجاد می کند و به    پايابانک بانکی سيستم هستة  )٢

 . می دهدپاياچکدروازة 
، اطالعات و شماره حساب را به سيستم پست  پاياچکدروازة  )٣

 . می دهدپايابانک الکترونيکی 
، يک آدرس پست الکترونيکی در پايابانک  سيستم پست الکترونيکی  )٤

  پايابانک  به دروازة   ارتباط با اين اطالعات و شماره حساب ايجاد می کند و        
 .می دهد
، اطالعات، شماره حساب و آدرس پست الکترونيکی      پايابانکدروازة  )٥

 . را به سيستم مرجع گواهی می دهد   پاياکاربر 
، کليدهای امضا را صادر نموده و بر              پايابانک سيستم مرجع گواهی        ) ٦

، و آدرس پست     پايابانک ، اطالعات حساب و   پاياکاربراساس مشخصات   
اين اطالعات با يک شمارة     .  را صادر می کند   ي مربوط  ، گواه  الکترونيکی 

شمارة   . شناسايي، محرمانه شده و روی وسيلة الکترونيکی قرار داده می شود          
 . داده می شود  تحويل     پاياکاربر به  کارت امضای پايا /دسته چک پايا شناسايي به همراه   
 صدور و امضای پاياچک برای خريد در پايابنگاه: مورد کاربرد

 را برای پرداختن قيمت       پاياچک  برای آنکه پايامشتری مطمئن باشد که     
مندرج در صورتحسابی می نويسد که درست و دقيقاً متعلق به خود اوست،    
الزم است که پايامشتری و پاياتاجر پيامهای مبادله شده را امضا کرده و با کليد         

ق گواهی    بررسی صحت امضاها از طري   . عمومی طرف مقابل، رمزنگاری کنند  
کليد عمومی و     .  کليد امضا که به طرف مقابل می دهند، قابل بررسی است      
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اما برای   . گواهی پاياتاجر از روی پايابنگاه برای پايامشتری قابل حصول است     
آنکه پاياتاجر بتواند صورتحسابی محرمانه فقط به شخص پايامشتری بدهد،        

را   کاال، روی درخواست خود   پايامشتری بايد با بازديد از پايابنگاه و انتخاب    
پس با اين توضيحات، اين مورد کاربرد که برگرفته از          . نمايدامضا و گواهی  

 :  زير می باشد مراحل ب است، حاوی  -٧-٢-٣پروتکل 
تـورق پايابـنگاه و انـتخاب کـاال، با دسترسی به            پـس از    پايامـشتری    )١

ال به  شـده ای بـرای اين کا       کليدعمومـی و گواهـی پاياتاجـر، درخواسـت امـضا          
 .پايابنگاه می فرستد

ــنگاه،  )٢ ــضای  پــس از پاياب ــيد عمومــی و گواهــی ام ــه کل دسترســی ب
 صحت امضا و    نسبت به    اطميـنان    پـس از  پايامـشتری از روی درخواسـت او،        

جامعـيت آن درخواسـت، صورتحـساب ايـن کـاال را امضا و برای پايامشتری،                
 .او ارسال می کندآدرس رمزنگاری نموده و به 

پـس از اطمينان از صحت امضا و جامعيت صورتحساب،  پايامـشتری    )٣
اقـدام بـه نوشـتن پاياچک برای مبلغ مندرج در صورتحساب کرده، آن را امضا                
نمـوده و پـس از الـصاق صورتحساب، کل آن را مجدداً امضا و برای پايابنگاه،                

 .رمزنگاری و ارسال می کند
 پايامشتری پاياتاجـر، دريافت پاياچِک امضا شده و صورتحساب را به   )٤

 .اعالم می کند
 صحت امضا يا جامعيت پيام تأييد    فوق الذكر  در هرکدام از مراحل،اگر

 .نفع، پايان می يابد نشود، در آن صورت مورد کاربرد با اعالم به شخص ذي  
 ذکر است که در همة موارد کاربردی که نياز به امضای ديجيتالی            شايان
ی مشترک وجود دارد که برای قراردادن و   پايابانک است، مورد کاربرد    /پاياکاربر 

ورود شمارة محرمانة وسيلة الکترونيکِی امضا، درخواست  می نمايد، و         
 . شمارة محرمانه را برای دسترسی به امضا وارد می کند   پايابانک،  /پاياکاربر 

 واگذاری پاياچک در پايابانک: مورد کاربرد
 :  زير است  شامل مراحل ج و -٧-٢-٣اين مورد کاربرد، برگرفته از پروتکل    

پاياتاجــر پــس از اطميــنان از صــحت امــضا و جامعــيت پاياچــک و  )١
صورتحـساب، پاياچـک را اسـتخراج کـرده و اقـدام به نوشتن فرم واگذاری و                 
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امـضای آن نموده و پس از الصاق اين فرم به پاياچک، کل آن را مجدداً امضا و           
 .برای پايابانک، رمزنگاری و ارسال می کند

 .، دريافت پاياچِک واگذار شده را به پاياتاجر اعالم می کندپايابانک )٢
 پرداخت پاياچک در پايابانک: مورد کاربرد

 مشاهده می شود، همچون روش سنتی، برای      ٢-٣همانگونه که در شکل  
پايابانِک پايامشتری، الزم است که اصل     )  شعبة(پرداخت پاياچک توسط   

فت پاياچک، مبلغ درخواستی را به        پاياچک به آن شعبه واصل گردد تا با دريا     
در صورتی که پايابانِک پايامشتری، متمايز از        .  پايابانِک پاياتاجر بپردازد    ) شعبة(

 درخواست پاياپای، از طريق سويچ بين بانکی      بايدپايابانِک پاياتاجر باشد،   
 . استد -٧-٢-٣ کاربرد،  برگرفته از پروتکل    مورداين . انجام شود

 پرداخت پاياچک در شعب يک پايابانک: )الف(مورد کاربرد 
 :  زير صورت می گيرد طبق مراحل  کاربرد،  مورداين 
پايابانــِک پاياتاجــر پــس از اطميــنان از صــحت امــضاها و جامعــيت  )١

 .پاياچک و فرم واگذاری، پاياچک را استخراج می کند
پايابانـِک پاياتاجـر، اصـل پاياچـک را برای پاياپای، به شعبة پايابانِک         )٢
 .ارسال مي نمايدتری پايامش
يا شعبه ای ديگر از     (چـنانچه پاياچـک، متعلق به همان شعبة پايابانک           )٣

تاجـر، دسـتور بدهکاری و بستانکاری       پايـا   باشـد، پايابانـِک     ) همـان پايابانـک   
 دستورات درون سيستم هستة     صورتهـای پايامشتری و پاياتاجر را به         حـساب 

 .بانکی آن پايابانک ترجمه می کند
ها در دو شعبة  ر بـه صـورت ارتـباط پيوسته روی حساب      ايـن دسـتو    )٤

 . مربوطه اعمال و پاياپای می شود
 .نتيجه به پاياتاجر و پايامشتری اعالم می شود )٥

 دو پايابانک متمايز) شعب(پرداخت پاياچک در ): ب(مورد کاربرد 
 :  زير صورت می گيرد طبق مراحل  کاربرد،  مورداين 
نان از صــحت امــضاها و جامعــيت پايابانــِک پاياتاجــر پــس از اطميــ )١

 .پاياچک و فرم واگذاری، پاياچک را استخراج می کند
ارسال اصـل پاياچـک را بـرای پاياپـای، به شعبة پايابانِک پايامشتری               )٢

 .مي نمايد
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چـنانچه پاياچـک، متعلق به شعبه ای از پايابانِک ديگر باشد، پايابانِک              )٣
يامشتری و پاياتاجر را به     های پا  تاجـر، دسـتور بـدهکاری و بستانکاری حساب        

دسـتورات سـويچ بـين بانکـی ترجمه و از طريق سويچ،             ) هـای  پـيام  (صـورت 
 .درخواست پاياپای می کند

پايابانـِک پايامشتری با دريافت توأم اصل پاياچک از طريق اينترنت و          )٤
پـيام درخواسـت پاياپـای از طريق سويچ بين بانکی، صحت امضاها و جامعيت      

، دسـتور بدهکاری حساب     تأيـيد در صـورت    ، و   ی کـند  پاياچـک را بررسـی مـ      
 دستورات درون سيستم هستة بانکی پايابانک ترجمه        صورتپايامـشتری را بـه      

 .می کند
با داشتن  توسط اين دستور، موجود بودن وجه در حساب پايامشتری،           )٥

 .پيوسته با شعبة مربوطه بررسی می شودمستمر و ارتباط 
 پايامـشتری، حــساب او  در صـورت وجـود وجــه کافـی در حــساب    )٦

 . بدهکار می شود
 .پايابانِک پايامشتری، نتيجه را به پايامشتری اعالم می کند )٧
پيام اعالم بدهکار شدن حساب پايامشتری، به قالب سويچ بين بانکی            )٨

 .ترجمه و از طريق سويچ، به پايابانِک پاياتاجر ارسال می شود
سويچ مبنی بر بدهکار پايابانـِک پاياتاجـر، بـر اسـاس پيام دريافتی از       )٩

 صورتشـدن حـساب پايامـشتری، دسـتور بـستانکاری حساب پاياتاجر را به               
 .دستورات درون سيستم هستة بانکی پايابانک ترجمه می کند

ايـن دسـتور به صورت ارتباط پيوسته روی حساب پاياتاجر در شعبة         )١٠
 . مربوطه اعمال و پاياپای می شود

 .پاياتاجر اعالم می کندپايابانِک پاياتاجر، نتيجه را به  )١١
مـشاهده مـی شـود کـه اين مورد کاربرد در واقع ترکيبی از سه مورد کاربرد        

توانند به سه مورد کاربرد       می ١١ تا   ٩، و   ٨ تـا    ٤،  ٣ تـا    ١ مـراحل . مجـزا اسـت   
 .تفکيک شوند

 پرداخت پاياچک در پايابانک با واسطة مؤسسة عامل): ج(مورد کاربرد 
د، حالت خاصی از هر دو مورد کاربرد پيشين   در واقع اين مورد کاربر

 ششم از مورد   مرحله الف و -٦-١-١-٤ چهارم از مورد کاربرد    مرحله در . است
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ب، چنانچه وجه کافی در حساب پايامشتری موجود نباشد،   -٦-١-١-٤کاربرد 
 :  دنبال می شود مراحلاين 
مـشتری، بـا پيامـی امـضا شده و رمزنگاری شده برای              پايابانـِک پايـا    )١

خوردن پاياچک روی حساب پايامشتری را به        مؤسـسة عامـل، موضوع برگشت     
 .او اعالم می کند

مؤسـسة عامــل، پـس از اطميــنان از صــحت امـضا و جامعــيت پــياِم     )٢
 دستورات درون سيستم اطالعاتی خود      صورتپايابانـِک پايامـشتری، پيام را به        

 .ترجمه می کند
چـنانچه پايامـشتری، در اين مؤسسه ثبت نام کرده باشد و وضعيت او               )٣

مطابق محاسبات  (از نظـر ايـن مؤسـسه بـرای مـبلغ پاياچک مورد تأييد باشد،                
نام، از شرايط آن آگاه  ، که پايامشتری در موقع ثبتمربوطنامـة    مـندرج در آيـين    

 . ثبت می شوداز اعتبار پايامشتری کسر شده و در سيستم اطالعاتی ) شده است
دسـتور پرداخت جهت بدهکاری حساب مؤسسة عامل و بستانکاری           )٤

پايابانِک پايامشتری  و رمزنگاری شده برای      حـساب پايامـشتری، بـا پيامی امضا       
 .  می شودارسال
پايابانـِک پايامـشتری، پس از اطمينان از صحت امضا و جامعيت پياِم              )٥

يستم هستة بانکی پايابانک  دستورات درون سصورتمؤسـسة عامـل، پيام را به      
 .ترجمه می کند

توسـط اين دستور به صورت ارتباط پيوسته با شعبة مربوطه، حساب             )٦
 . مؤسسة عامل، بدهکار و حساب پايامشتری، بستانکار می شود

در دســتور ديگــری، حــساب پايامــشتری بابــت پاياپــای بــا حــساب  )٧
 . پاياتاجر، بدهکار می شود

 . را به پايامشتری اعالم می کندپايابانِک پايامشتری، نتيجه )٨
پيام اعالم بدهکار شدن حساب پايامشتری، به قالب سويچ بين بانکی            )٩

 .ترجمه و از طريق سويچ، به پايابانِک پاياتاجر ارسال می شود
 مبنی بر بدهکار سويچ،پايابانـِک پاياتاجـر، بـر اسـاس پيام دريافتی از         )١٠

اياتاجـر را بـه قالب      شـدن حـساب پايامـشتری، دسـتور بـستانکاری حـساب پ            
 .دستورات درون سيستم هستة بانکی پايابانک ترجمه می کند
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ايـن دسـتور به صورت ارتباط پيوسته روی حساب پاياتاجر در شعبة         )١١
 . مربوطه اعمال و پاياپای می شود

 .پايابانِک پاياتاجر، نتيجه را به پاياتاجر اعالم می کند )١٢
ه مؤسسة عامل، پرداخت وجه          مورد کاربرد ديگر، مربوط به هنگامی است ک      

پاياچِک پايامشتری را متقبل نشود، که در اين صورت، پيام پرداخت نشدن                  
پاياچک، با امضا و رمزنگاری به پايامشتری اعالم، و نيز با ترجمه به قالب سويچ                     

خود پاياچک    .   از طريق سويچ به پايابانِک پاياتاجر ارسال می شود       و بين بانکی، 
و رمزنگاری شده برای پايابانِک پاياتاجر، به او برگشت داده           نيز به صورت امضا    

پايابانِک پاياتاجر با دريافت توأم پاياچک از طريق اينترنت، و پيام           .  می شود 
برگشت پاياچک ازطريق سويچ بين بانکی، صحت امضاها و جامعيت پاياچک را                      

اصل    در صورت صحت، نتيجه به پاياتاجر اعالم می شود و                  . بررسی می کند   
 . پاياچک با امضا و رمزنگاری به پايامشتری برگشت داده می شود             

 پاياچکورود به سيستم : مورد کاربرد
 اما در   ،اين مورد کاربرد، به خودی خود يک مورد کاربرد نيست         هر چند 

 .  مورد کاربردهايی که در فوق ذکر شد، استفاده می شود    
رمز عبور،    ( را وارد نمايد ود خ شود که نام و رمز عبور   به پاياکاربر اعالم می 

با کليد امضای کاربری پاياکاربر، امضا شده و با کليد عمومی پايابانک،              
سيستم پاياچک، با بررسی امضا و جامعيت پيام،    ). رمزنگاری و ارسال می شود

کند که اين پاياکاربر وجود دارد و رمز عبور وارد شده برای اين   تحقيق می
دهد که  يستم، صفحة اصلی سيستم پاياچک را نشان می س . پاياکاربر، معتبر است 

 . های خود را در پايابانک انجام دهد   پاياکاربر بتواند فعاليت  
مورد کاربرد ديگر، مربوط به هنگامی است که پاياکاربر، پاياکاربِر سيستم          

يا امضا يا جامعيت و صحت رمز عبور، نامعتبر      نباشد و پاياچِک اين پايابانک    
شود و به او      اين صورت، يک پيغام خطا به پاياکاربر نشان داده می      در باشد؛

 .شود که برای وارد شدن، تالش کند     داده میمجدداً فرصت
 پاياچکخروج از سيستم : مورد کاربرد

اين مورد کاربرد نيز همچون مورد کاربرِد ورود، به خودی خود يک مورد   
 .  شود ق ذکر شد، استفاده می   اما در مورد کاربردهايی که در فو   ،کاربرد نيست 

سيستم، جلسة    . کند پاياکاربر، خروج از سيستم پاياچک را انتخاب می   
 . دهد  میخاتمه پاياکاربر را  
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 پاياچکنمودارهای توالی سيستم 
 برای موارد کاربرد سيستم    ،در اين بخش، طراحی نمودارهای توالی

در نمودارهای  مي گردد تشريح گرديدند، ارايه ١-١-٤پاياچک که در بخش  
توالی، خطوط عمودی برای نشان دادن خط زندگی کنشگر و سيستم استفاده     

اگر يک مورد کاربرد      . دهد ها، جهت تعامل را نشان می      جهت کمان   ، و شود می
 .  دارای چندين جريان باشد، چندين دياگرام توالی نياز خواهد داشت    

 نمودار توالی صدور کارت امضای پايا
، با توجه به دو مورد    ١-٤ و شکل ١-١-١-٤بخش مطابق توضيحات  

کاربرد برای صدور به صورت مراجعه حضوری و اينترنتی، دو نمودار توالی           
 در  .شده است آورده ٣-٤ و ٢-٤برای صدور کارت امضای پايا در شکل    

موردی که منع قانونی برای تمديد گواهی امضا وجود داشته باشد، در هر يک       
 . نفع، توالی پايان می يابد الی، با اعالم به ذي از اين دو نمودار تو

 نمودار توالی صدور دسته چک پايا
اين نمودار نيز مشابه نمودار توالی صدور کارت امضای پايا و مطابق       

، با توجه به دو مورد کاربرد برای     ١-٤ و شکل ٢-١-١-٤توضيحات بخش 
برای صدور   صدور به صورت مراجعه حضوری و اينترنتی، دو نمودار توالی       

در موردی که منع قانونی      . شده است  آورده ٥-٤ و ٤-٤دسته چک پايا در شکل   
برای تمديد گواهی امضا وجود داشته باشد، در هر يک از اين دو نمودار توالی،      

 .نفع، توالی پايان می يابد  با اعالم به ذي
 دسته چک پايا در پايابانک/نمودار توالی صدور کارت امضای پايا

 در   ١٠ تا ٥ مراحل ، و ٢-٤ در شکل  ٩ تا  ٤ مراحل ودار، در واقع   اين نم
 .  که بين اجزاء داخلی يک پايابانک برقرار است      ، است٤-٤شکل 

 نمودار توالی صدور و امضای پاياچک برای خريد در پايابنگاه
 نيز نشان ١-٤ آمده است و شکل ٤-١-١-٤همانگونه که در بخش 

ت امضاشده ای که پايامشتری برای کاالی       می دهد، پاياتاجر به ازای درخواس  
حساب امضاشده ای به او      مورد نظرش بر روی پايابنگاه قرار داده است، صورت    

سپس پايامشتری پس از ورود به سيستم پاياچک، برای صدور . ارسال می کند
 .  آمده است٦-٤ را طی می کند که در شکل   مراحل پاياچک، 
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 ی پاياچک در پايابانکنمودار توالی واگذار
حساب و پاياچک، پاياچک را امضا       پاياتاجر پس از بررسی صحت صورت   

، ١-٤ و شکل ٥-١-١-٤مطابق بخش . و به پايابانک خود واگذار می کند 
 . است آمده ٧-٤نمودار توالی واگذاری پاياچک به صورت شکل    
 نمودار توالی پرداخت پاياچک در پايابانک

همانگونه که در بخش    . وط به شبکة بين بانکی است     ايـن نمـودار توالی مرب     
 آمده است، دو مورد کاربرد برای هنگامی که پايابانِک          ١-٤ و شـکل     ٦-١-١-٤

در هردوی  .  وجود دارد  ،پايامـشتری و پايابانِک پاياتاجر، يکسان يا متمايز باشند        
ی ايـن مـوارد کاربرد، چنانچه پاياچِک پايامشتری برگشت بخورد، اگر پايامشتر           

 باشد، پاياچک او از     برخورداراعتـبار مناسب    از  عـضو مؤسـسة عامـل باشـد و          
نمودار توالی برای مورد کاربردی که . طـرف مؤسـسة عامـل پـرداخت می گردد       

 ولی پايامشتری عضو مؤسسة     ،پاياچک روی حساب پايامشتری برگشت بخورد     
 . آمده است٨-٤عامل بوده و اعتبار کافی داشته باشد، در شکل 
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 نمودارهای فعاليت سيستم پاياچک

در اين بخش، طراحی نمودارهای فعاليت را برای موارد کاربرد سيستم          
 فعاليت ،نمودار.  تشريح گرديدند، ارايه می دهيم١-١-٤پاياچک که در بخش 

جريان کنترل از يک فعاليت به ديگری را در طول اجرای مورد کاربرد نشان   
با پايان يک  .  شده استها با مستطيلی گرد گوشه نشان داده   تفعالي. دهد می

ي   گرها خطوط عمودی بيانگر مرز کنش    . رود فعاليت، اجرا به حالت بعدی می   
 .  درون سيستم هستند
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 نمودار کالس سيستم پاياچک

هاي شيءگراست و انواع اشياء      ن نمودار در روش   تري  مهـم  ،نمـودار كـالس   
 .دهد داخـل سيـستم و انـواع مخـتلف ارتـباطات اسـتاتيكي آنهـا را نـشان مـي               
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هـای پايـه ای کـه در سيـستم پاياچـک مـورد اسـتفاده قـرار مـی گيرند،                  کـالس 
ــالس  ــوق ک ــستند   ف ــک ه ــر و پايابان ــای پاياکارب ــشتری،  . ه ــر و پايام پاياتاج

اياکاربـر، و پايابانـِک تاجـر و پايابانِک مشترک،          کـالس پ   هـای فـوق    زيـرکالس 
روی تمامی سندهای ديجيتالی اعم . کالس پايابانک هستند   هـای فوق   زيـرکالس 
حـساب، پاياچـک، و فرم واگذاری و حتی دستور پرداخت از طرف      از صـورت  

مؤسـسة عامـل بـه پايابانِک پايامشتری، امضاکردن و رمزنگاری با کليد عمومی              
نيز بنام سند ديجيتالی داريم که اين        کالسی   لذا فوق . جام می شود  طـرف مقابل ان   

 . ها، زيرکالِس آن هستند کالس
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 نمودار کالس صدور اينترنتی کارت امضای پايا

، ٣-٤بـر اسـاس نمـودار توالـی صدور اينترنتی کارت امضای پايا در شکل        
 .استآمده  ١٥-٤نمودار کالس آن به صورت شکل 
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 دور اينترنتی دسته چک پايانمودار کالس ص
، ٥-٤بـر اسـاس نمـودار توالـی صـدور اينترنتـی دسته چک پايا در شکل                  

 .استآمده  ١٦-٤نمودار کالس آن به صورت شکل 
 
 

 نمودار کالس صدور پاياچک برای خريد در پايابنگاه
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بر اساس نمودار توالی صدور پاياچک برای خريد در پايابنگاه در شکل            
 .استآمده  ١٧ -٤س آن به صورت شکل ، نمودار کال٦-٤

 
 نمودار کالس واگذاری پاياچک در پايابانک

، ٧-٤بـر اسـاس نمـودار توالـی واگـذاری پاياچـک در پايابانـک در شکل                  
نمـودارهای کـالس که حاوی پاياتاجر و پايابانِک پاياتاجر و فوق کالسهای آنها              

 .ز می شود است که از تکرار آن پرهي١٥-٤است، دقيقاً مشابه شکل 
 نمودار کالس پرداخت پاياچک در پايابانک

، ٨-٤بـر اسـاس نمـودار توالـی پـرداخت پاياچـک در پايابانـک در شکل                  
 . است آمده١٨-٤نمودارهای کالس آن به صورت شکل 
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 پاياچکپياده سازی مدل سيستم 

 طراحی مفاهيم و سناريوهای مدل سيستم پاياچک که در  ١-٤در بخش 
مدل سيستم پاياچک کامالً     .  ارايه گرديدUMLهاد شد، تحت  فصل سوم پيشن

عام و مستقل از نوع نرم افزار يا سخت افزار و محيط مورد استفاده است و قابل     
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، WAP١های با پروتکل     های خودپرداز، دستگاه     پياده سازی روی وب، دستگاه   
  مدل سيستم پيشنهادی پاياچک، .  می باشدPCMCIAهای با کارت    و دستگاه

 پذيرفته شده است و توسط      ٢در کميته تحقيقاتی گروه کاربران ايرانی سوئيفت     
J٢EEو  ٣ XMLدر دست پياده سازی عملی است      ٤    .J٢EE  و XML  به ،

 .  هستند ٥ترتيب فراهم کنندة کدها و داده های قابل حمل   
J٢EE  و XML      را که برای     ٦، با تجميع با يکديگر، ويژگی سازگاری 

ی تجارت الکترونيکی، به دليل گستردگی دامنة ها استفاده در محيط
های     قابليت. فراجغرافيايی کاربران و کاربردها ضروری است، فراهم می آورند   

 نيز همراه با سازگاری و قابليت حمل، آن را            J٢EEامنيتی درون ساخت    
 همچون ،های تجارت الکترونيکی با امنيت باال   انتخاب شايسته ای برای محيط 

؛ ٢٠٠١؛ داربی،   ٢٠٠٠؛ داکنتا،  ٢٠٠٢بامبارا،  (لکترونيکی می نمايد   های ا پرداخت
 ) .  ٢٠٠٢؛ گالبريث،  ٢٠٠١ديتل، 

ای بی ايکس ام ال،  (ebXML٧در راستای اين تحقيق، مطالعه ای نيز در مورد  
، که به عنوان    صورت گرفت  ) ١٣٨١؛ نصيری مفخّم و همکاران، شهريور ٢٠٠٥

القوة کاربردهای تجارت الکترونيکی برای   استانداردی برای تسهيل و توسعة ب 
SME          ها مطرح است؛ ولی چون در طول اين تحقيق، فاز نهايی اين استاندارد

 .  شد بسنده XMLهنوز به پايان نرسيده بود، لذا به استفاده از    
اي دارد، كه           هاي پرداخت الكترونيكي، امنيت جايگاه ويژه                                 در سيستم     

ی واقعی مدل، نيازمند حضور مرجع صدور                          مراحل آزمون و استقرار پياده ساز                     
و امضاي       )  PKI٩ & CA٨( گواهی است که با تدوين نظام ملي تاييد هويت                             

رساني       ديجيتالي و نهاد مديريت كالن آن، توسط دبيرخانه شوراي عالي اطالع                                        
                                                 

١. Wireless Application Protocol 
يکی از زير مجموعه های گروه کاربران ايرانی سوئيفت است، به رياست آقای افشين که جلسات اين کميته ـ  ٢

جمهوری های دولتی و خصوصی  اين کميته از بانک. در محل بانک مرکزی جمهوری ايران تشکيل می گرددکيانی، 
 .سيستم پاياچک بوده است) گروه مشورتی(اسالمی ايران و کميته ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونيکی، کميته دلفی 

٣. Java 2 Enterprise Edition 
٤. eXtensible Markup Language 

٥. Portable 
٦. Interoperability 
٧. electronic business XML 

٨. Certificate Authority 
٩. Public Key Infrastructure 
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سازي       هاي همكار، و طراحي، تدوين و پياده                      ها و دستگاه         و وزارتخانه      
هاي      ها و شركت         وزارت امور اقتصادي و بانك                   بانكداري الكترونيكي، توسط                

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور،                            ( پذير خواهد بود              مخابرات، امكان         
  CA و  PKIاميد آن داشتيم که در طول اين تحقيق بتوانيم از                              ) . ٢-١-١٣٨١

ايران استفاده نماييم، اما رايزنی های آن در کشور انجام شده است و مرجع                                                    
همچنين       .    خواهد بود       ي  ايران، طی سال آينده قابل دسترس                       عالی صدور گواهی            

برای پياده سازی واقعی اين مدل، به طوری که دربردارندة کلية موارد                                         
 IBMپيشنهادی مدل سيستم پاياچک باشد، سرورهای توانمندی همچون                                             

WebSphere   و Jakarta Tomcat              برای بکارگيری J٢EE           به همراه يک 
نياز، مناسب هستند                 برای پايگاه داده مورد             Oracleسرور پست الکترونيکی و                

که برای اين تحقيق دانشگاهی، از نظر محدوديت زمانی و هزينه،  استفاده از                                              
اما در نمونه سازِی تحقيقاتی برای پياده سازی اين سيستم، از                                          .  آنها ميسر نبود         

Microsoft .NET         استفاده گرديد    . 
زی عملی سيستم پاياچک تحت       ، برخی از موارد پياده سا  ١-٢-٤در بخش 

J٢EE  و يک نمونه سازی از آن در .NET شود  ارايه می . 
 مواردی از پياده سازی عملی و شبيه سازی سيستم پاياچک

JSP) Java Server Pages( ،Servelet و Enterprise Beans  از 
 برای   Servelet و  JSP.    استJ٢SE١ نسبت به نسخة عادی     J٢EEقابليتهای    

.  استفاده می شوندHTML و XMLيکی يا استاتيکی  صفحات دينام
JavaBean     ها جريان داده را بين سرور و کاربر مديريت می کنند. 

 نيازهای امنيتی و عملکرد مدل كردن ه الزم برای برآوردJ٢EEمحصوالت 
 Java Mail API) JavaMail( ،JavaBeansسيستم پاياچک،  

Architecture Framework API) JAF( ،Java Cryptography 
Architecture) JCA( ،Java Authentication & Authorization 

Service) JAAS( ،Java Cryptography Extension) JCE(  و ،
Java Secure Socket Extension) JSSE (هستند . 

                                                 
١. Java 2 Standard Edition 
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JCA چهار بسته دارد   .java.security های امنيتی مقدماتی     برای بلوک
JDK١ ،java.security.aclهای کنترل دسترسی،     ليست برای

java.security.cert های گواهی     ها و واسط  برای کالسX.٥٠٩ ،
java.security.interfacesهای توليد و نمايش زوج کليدهای        برای واسط

RSA  و DSA   ،و باالخره ،java.security.spec   برای مشخصات  
 .ها هستند پارامترها و کليدهای الگوريتم  

های   های امضای ديجيتالی، الگوريتم مات، الگوريتمفراهم کنندة اين خد
های توليد کليد، توليد کنندة کليدها، مخزن کليدها،  خالصه پيام، الگوريتم

توليدکنندة گواهی ها، و توليدکنندة اعداد تصادفی است؛ و برای مخفی نگه        
 .  نگه می داردopaqueداشتن کليدها در مخزن، آنها را با ويژگی    

 ، برای ارسال يک    .javax.mailستفاده از بسته های     همچنين با ا 
نامه الکترونيکی، سه مرحلة پيکربندی يک جلسه برای برنامة کاربردی، تشکيل          

١٣٨٢نصيری مفخّم، (در پيوست پنجم از   . يک پيام، و ارسال آن بايد انجام شود  
 مربوط به رمزنگاری، امضاها و گواهی، و ارسال و     J٢EEبرخی از کدهای  ) 
يافت نامه ای همراه با الصاق از روی يک سرور پست الکترونيکی سيستم    در

 . درحال پياده سازی عملی پاياچک آمده است    
در نمونه سازِی تحقيقاتی از پياده سازی عملی سيستم پاياچک، از       

Microsoft .NET          استفاده گرديد و از آنجا که قالب سند پاياچک به 
 XMLرای پايگاه داده نيز از  در نظر گرفته شده است، بXMLصورت 

DataBase ١-٤همانگونه که در فصل سوم و بخش   .   استفاده شده است 
های اين سيستم از نوع پايامشتری، پاياتاجر، و پايابانک        ديديم، موجوديت

 در سيستم، براساس شناخت شناسه و رمزعبور کاربری           loginکاربر با    . هستند
بر، براساس نقش او که پايامشتری يا       مبنی بر اطالعات ثبت شده از پاياکار    

خدمات در دسترس برای   . پاياتاجر است، به صفحة مربوطه هدايت می گردد 
های وارده، صدور پاياچک،       حساب  پايا مشتری، عبارت از مشاهده صورت    

پايامشتری، با    . های صادره و تمديد دسته چک پايا است   مشاهدة ليست پاياچک
رای صورتحساب واردة انتخابی که مبلغ و    انتخاب گزينة صدور پاياچک، ب  

پاياتاجر مربوط به آن متناظراً استخراج و بر روی فرم پاياچک حاوی اطالعات             
                                                 

١. java development kit 
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مربوط به حساب و پايابانِک خوِد او نمايش داده شده، پاياچک را امضا و به            
ها   تاريخ از روی سرور بانک کنترل می شود و لذا چک . پاياتاجر ارسال می کند 

پايامشتری می تواند ليست   . به همان تاريخ تنظيم آنها، صادر می شونددقيقاً 
 پاياتاجر  متقابالً. پاياچک هايي را که برای پاياتاجران صادر نموده، مشاهده کند   

های وارده را مشاهده کرده و پاياچکی را برای مرحلة           می تواند ليست پاياچک 
يز می تواند ليست  پاياتاجر ن . واگذاری به پايابانک خود انتخاب کند   

.  های واگذارشده را مشاهده نمايد و يا پاياکارت خود را تمديد کند          پاياچک
و  ) ٧-٢-٣بخش  (های فصل سوم  پياده سازی اين گزينه ها براساس پروتکل    

 .  است) ١-٤بخش (طراحی آنها در فصل چهارم  



 :فصل پنجم
 نتيجه گيری، پيشنهادات و راهکارهای آينده

             
ترين ملزومات برای پيوستن ايران به  هـای پـرداخت، از جملة مهم   تحـول سيـستم   

با توجه به وسعت استفاده از چک در معامالت         . صـحنة تجـارت الکترونيکـی  اسـت        
 چک الکترونيکی در    تجـاری در ايـران، در ايـن نوشتار، مدل پاياچک را برای سيستم             

طراحـی اين مدل بر اساس قانون چک جمهوری اسالمی ايران،   . ايـران ارايـه نمـوديم     
امکانـات موجـود در شـبکه اينترنت و استانداردهای پرداخت، زيرساختارها، امکانات             

 . های پرداخت کشور و نيازها صورت گرفته است نظام
 پاياپای و تسويه مکانيزه بين      سـاختار فعلـی نظـام بانکـداری در ايـران فاقد سيستم            

هـا اسـت، ولی با سيستم پيشنهادی پاياچک، سند ديجيتالی چک که        بانکـی بـرای چـک     
. های مربوطه مبادله می شود     حـاوی دسـتور پرداخت است، از روی اينترنت بين پايابانک          

بـا اتکـا بـه مـرجع تأيـيد گواهـی ها و امضاهای ديجيتالی، امکان بررسی صحت سند و                   
ها، از روی  های دخيل در جريان پرداخت در نزد هرکدام ازموجوديت        وجوديتهـويت م  

سپس پايابانِک پايامشتری، در صورت وجود وجه کافی در حساب       . اينتـرنت ميسر است   
پايامـشتری، پـس از بدهکارکردن حساب او، از طريق پيامی با پايابانِک پاياتاجر، پاياپای     

س از بستانکارکردن حساب پاياتاجر، نتيجه را به        ايـن پايابانک نيز پ    . و تـسويه مـی کـند      
 . وی اعالم می کند

سيستم پاياچک، ضمن برخورداری از سهولت پرداخت چک الکترونيکی روی   
اينترنت و امکان بررسی سريع موجود بودن وجه، اين امکان را فراهم می سازد که 

سوم به مؤسسة مشتريان بر اساس درجه ای از اعتبارشان، از طرف شرکت ثالثی مو 
عامل، چک برگشتی شان پرداخت شود، و درعوض، متحمل درصد هزينة بيشتری 

چنانچه شرکت ثالث، چک برگشتی آنها را . های آتی شان باشند برای پردازش چک
پرداخت نکند، در اينصورت، برگشتی بودن پاياچک به پايابانک پايامشتری و نهايتاً به  

بدين طريق، . اجر و خود پايامشتری اعالم می گردد پايابانک پاياتاجر و شخص پايات  
های پايامشتريان  ضمن حفظ اسرار مالی پايامشتريان، امکان پرداخت شدن پاياچک

به منظور . خوش اعتبار که به داليل اشتباهاتی برگشت خورده است فراهم می گردد 
از طرفی، .  می شود  استفاده»شتاب«های پايامشتری و پاياتاجر، از  پاياپای نقدی پايابانک  

شان   هايی که سپرده ، پايابانک )RTGS(با محقق شدن سيستم تسويه ناخالص بالدرنگ
در بانک مرکزی، کمتر از مبلغ پاياچک وارده برای تسويه باشد، قادر به تسوية 

ها نيز برای پائين نگه داشتن   پاياچک پايامشتری خود نخواهند بود، و از اينرو پايابانک  
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های برگشتی خود، نسبت به حفظ سپردة مناسب در بانک مرکزی از  درصد پاياچک
 .طريق مديريت نقدينگی مبادرت خواهند کرد

، يک »کليد امضای کاربری «همچنين با قرار دادن يک زوج کليد اضافه به عنوان
پاياکاربر می تواند روی يک کارت، دارای يک امضای کاربری و چندين امضای 

ها که سربيايد، شمارة کاربری او در بانک محفوظ  ز حسابحساب باشد و هرکدام ا
های    آن را روی دستگاهمدل سيستم پاياچک، مدلی عام است و می توان . است

 نيز  PCMCIA با كارت  های دستگاهو  WAPهای با پروتکل  دستگاهخودپرداز، 
 .پياده سازی نمود

 ارزيابی سيستم پاياچک
های    از سيستمMANDATEو   FSTC eCheckدر فصل سوم ديديم که 

های کالن الکترونيکی هستند که به مراحل عملياتی  چک الکترونيکی برای ردة پرداخت
همانگونه که در فصل سوم نيز بيان گرديد، سيستم . اند يا نمونة عملياتی رسيده 

MANDATE تشابه بسياری با سيستم FSTC eCheck دارد، ولی از آنجا که 
، سيستم پاياچک را با ١ استMANDATEی نسبت به  در فاز جلوترFSTCمدل 

FSTC eCheckمقايسه می نماييم . 
زوج «در سيستم پاياچک، همانگونه که در ابتدای بخش نيز ذکر گرديد، عالوه بر 

 در کارت »٢ کاربری  امضای کليد« يک زوج کليد اضافه به عنوان »کليد امضای حساب
 و FSTC eCheckهيچ يک از دو سيستم در نظر گرفته شده است و اين امکان در 

MANDATEپوشش داده نشده بود ،. 
در قسمت ارتباط بين پايابانِک پايامشتری و مؤسسة عامل، مؤسسة عامل دستور   

پس . پرداخت از حساب او به حساب پايا مشتری را به پايابانِک پايامشتری را می دهد   
چک الکترونيکی در اين تحقيق بدين صورت، مدل حوالة الکترونيکی را هم عالوه بر 

 . پوشش داده ايم
هايي را که يک سيستم پرداخت الکترونيکی بايد دارا  در فصل اول، ويژگي 

ها دارای وجوه  همانگونه که مالحظه می شود، برخی از اين ويژگي. ٣باشد، برشمرديم
وه ها را در گر لذا می توان اين ويژگي. اشتراک و برخی نتيجة برخی ديگر هستند

 . کوچکتری به صورت زير طبقه بندی نمود
  جعل ناپذيری ابزار پرداخت:امنيت .١
  قابليت دسترسی سيستم :قابليت اطمينان .٢
  قابليت تغيير اندازه سيستم بدون افت کارايي:مقياس پذيری .٣

                                                 
 . مقايسه شده است٤-٢ در بخش MANDATE و FSTC eCheck ـ ١
 . را ببينيد٢-٢-٣  بخش ـ٢
 .٢-١، بخش ١ فصل ـ ٣
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  درجة اختفای پول و اطالعات افراد در سيستم:اعتماد .٤
 ای متفاوت پرداخته  قابليت تبديل ارزها و مکانيزم:قابليت تبديل .٥
 های خرد بدون افت کارايي  توانايي انجام پرداخت:کارايي .٦
 سادگی خريد و انجام خودکار مکانيزم پرداخت بدون :سادگی استفاده .٧

 ورود به جزئيات پيچيده 
 بدون اتصال بالدرنگ با مرجع مرکزی/   انجام پرداخت با:نوع مجوز .٨
 )بانک ( پرداخت بدون دخالت شخص ثالث:قابليت انتقال .٩
   سطح بکارگيری ابزار پرداخت:کاربست پذيری .١٠
  براساس استانداردهای باز و بدون وابستگی به سازمانی خاص:سازگاری .١١

هايی که مستقيماً توسط کاربر قابل شهود است، امنيت،   از اين ميان نيز، ويژگي
قال و  قابليت اطمينان، اعتماد، قابليت تبديل، کارايی، سادگی استفاده، قابليت انت      

به دليل اينکه افراد می توانند به سادگی نسخه مجددی از داده ها . کاربست پذيری هستند
را در کامپيوتر خود توليد کنند، بدون دخالت شخص ثالث برای تصديق در ضمن 

لذا تاکنون امکان . فرايند پرداخت، اجتناب از پرداخت وجوه جعلی، غيرممکن می شود
های پرداخت الکترونيکی محقق نگرديده  انتقال در سيستم پياده سازی ويژگی قابليت  

های پرداخت  سازی سيستم ها، پياده گرفتن همة اين ويژگي از آنجائيکه در نظر. ١است
ای از آنها را مورد توجه قرار  نمايد، معموالً زيرمجموعه الکترونيکی را دشوار می

نيکی، پارامترها از چندين اما در ارزيابی عملی يک سيستم پرداخت الکترو . دهند می
 . جنبة تکنيکی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی مالک عمل قرار می گيرند 

ها و مصرف کنندگان است  ترين  برای شرکت  امنيت مورد توجهجنبة تکنيکی،در 
 :که ملزومات آن بدين شرح است

های دخيل و جلوگيری از اشخاص   تأييد شناسه های همة طرف: مجازبودن •
  تخريب اطالعات يا انتقال دادن غير مجازثالث از
حفظ اطالعات گسيل شده و ممانعت از دسترسی اشخاص غير : محرمانگی •

 مجاز به اطالعات محرمانه
های دست کاری شده و اجتناب از ارسال  جلوگيری از تراکنش: جامعيت •
 دوباره
مصرف کننده و توليد کننده در صورت مشارکت، نتوانند : نفی انکار •
رکوردهای جزئيات و زمان و اطالعات مربوطه . شان را در تراکنش انکار کنند تمشارک

 .در پايگاه داده امنی نگهداری شود

                                                 
٢فصل ، ١٣٨٢ مفخّم، يرینص( تنها ابزار پرداخت است که قابليت انتقال دارد به Mondex ادعا می شود که ـ ١

 .مراجعه کنيد) 
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 مرتبط با ارزش ارز واقعی و مرتبط با درجة گستردگی استفاده از جنبة اقتصادی
 :اينترنت است و پارامترهای مطرح در آن چنين هستند

م يا غيرمستقيم پرداخت شده توسط هزينه های مستقي: ها هزينة تراکنش •
های پرداخت کوچک،  خريدار و فروشندة دخيل در تراکنش، برای انتخاب در سيستم

 .عامل تصميم گيرنده است
، مشتری پول يا چيزی با ارزش طی تراکنش يعنی در : مبادلة تفکيک ناپذير •

 .معادل می پردازد
 الکترونيکی برای آنها دامنه ای از کاربران که سيستم پرداخت: دامنة کاربر •

آيا سيستم در تمام کشورهای دنيا و برای همة سنين قابل دسترس . قابل دسترس است
 است؟
روش، محدود به شرکتی که ارزش را توليد کرده نباشد و : ١جابجايي ارزش •

 .های متفاوتی يا با ارزش معادلی استفاده شود در مکان
 onlineهای  درجه امنيت تراکنش: خطر مالی •

 يک سيستم آن است که، اگر جامعه بايد به آن اعتماد کرده و از آن  جنبة اجتماعی
 :استفاده کند، بايد به نيازهای اجتماعی اشاره کند، که عبارتند از

  گرفته شودرد اطالعاتشحفظ محرمانگی مشتری از اينکه  •
 های کوچک بايد ساده و کاربرپسند باشد، بخصوص برای پرداخت : درجة مقبوليت •
 کاربران الزام نداشته باشند که هميشه از همان کامپيوتر :جابجايي پذيری •

های پرداختی روی  بخصوص ذخيره روش. برای دسترسی به اينترنت استفاده کنند
های چند کاربره، نامعقول و غير عملی است، و بايد    سخت افزار کامپيوترهای در مکان

 .از همه جا قابل دسترس باشد
 : ره به مواردی اينچنين دارد اشاجنبة قانونی

های  امضاهای ديجيتالی، انتقال :  باشدمنطبق بر قوانين و مقررات دولتیبايد  •
ها، قراردادهای الکترونيکی، استانداردهای تکنيکی،    ديجيتالی و قانونی بودن پرداخت  

 های بين المللی های اجاره ای تراکنش جمع آوری ماليات
 .  باشد و کشوریی منطقه ای هانظير سياستبايد  •

بر اساس اين پارامترها ارزيابی مدل پاياچک را به همراه ارزيابی چک الکترونيکی  
FSTC اين جدول نشان می دهد که در مدل .  شرح داده شده است١-٥، در جدول 

، که به يک پاياکاربر، اين » کاربری امضای کليد «پاياچک، عالوه بر مزيت وجود زوج 
روی يک کارت، دارای يک امضای کاربری و چندين امضای امکان را می دهد که 

ها که سربيايد، شمارة کاربری او در بانک محفوظ  حساب باشد و هرکدام از حساب

                                                 
١. Value mobility 
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همچنين . باشد، وجود مؤسسة عامل، باعث بهبود نقدينگی حساب پايامشتريان می شود
تراکنش،  مشاهده می شود که سيستم نمونة پاياچک از نظر هزينة ١-٥از جدول 

 FSTC eCheckتفکيک ناپذيری مبادله، دامنة کاربران، و جابجايی پذيری، بر سيستم   
های  گرچه پياده سازی عملی اين سيستم با بکارگيری امکانات کارت. برتری دارد

هوشمند خواهد بود که از نظر مجازبودن، محرمانگی، جامعيت و نفی انکار نيز تأمين 
 . ها کمرنگ تر خواهد بود ن با فالپی ديسک، اين ويژگيباشد، ولی در نمونه سازی آ
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، با توجه به قانون چک و کاستی های آن که در فصل سوم مورد ٢-٥در جدول 
نقد و بررسی قرار گرفت و راهکارهايي پيشنهاد شد، با توجه به نيازهای پوشش داده 

ها فراهم نشده توسط سيستم چک سنتی که با سيستم پاياچک، امکان اجرای آن
 .می گردد، مقايسه ای بين سيستم پاياچک و سيستم چک سنتی به عمل آمده است
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 جدول در صفحه بعدادامه 
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  و راهکارهای آيندههاپيشنهاد
کارت (های چندگانه    بـا تـوجه بـه بکارگيـری کـارت هوشمند با قابليت پردازش             

توان از  ی آن کارت، میهـای امنيتـی متفاوتی از رو      ، بـا فراخوانـی رويـه      )چندمـنظوره 
. خـدمات پاياچک، پول الکترونيکی و کارت اعتباری بر روی يک کارت استفاده نمود             

های خودپرداز، می توان با     سازی سيستم چک الکترونيکی روی دستگاه      عـالوه بـر پياده    
 و Palm، کامپيوترهای کيفی،    WAPهای دارای پروتکل     سازی آن روی دستگاه    پـياده 
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PDA     بـا کـارت PCMCIA   نيـز، بـه طور مجازی بانک را در هر لحظه و هر جا با 
با . افـراد همـراه نمـود و از جايگـاه واقعـی چک در تثبيت نظام نقدينگی سود جست             

های هوشمند، بدين طريق با  هـای همـراه، بـا قابلـيت خواندن کارت     اسـتفاده از تلفـن   
انک جيبی و نسل بعدي   های مربوطه، به معنای کامل می توان يک ب         اسـتفاده از پروتکل   

ای نزديک، با خودکار  در آيـنده .  را داشـت  m-Check١چکهـاي الکترونيکـی، يعنـي       
شـدن عمليات پاياپای بين بانکی در ايران، الحاق سيستم پرداخت چک الکترونيکی با              

های پرداخت الکترونيکی  اتاق پاياپای خودکار به عنوان نقطة عطف روشنی بين سيستم
 .رونيکی خواهد بودو بانکداری الکت

های   می توان هم از عاملSafeCheckدر زميـنه هوش مصنوعی، با الهام از مدل         
های دادة مورد جستجو را به موتور        متحـرک هوشـمند استفاده نمود و هم اينکه پايگاه         

کار روی قواعد پايگاه دانش مورد استفاده براي مؤسسة عامل، در           . استنتاج مجهز نمود  
همچنين شبکه های عصبی نيز در اين       . ی ميزان اعتبار افراد مهم است     تـصميم گيری برا   
 . ها می تواند استفاده شود گونه تصميم گيري

ها می تواند در پايگاه دانشی در شبکه ای ديگر در مورد ارجاع              ايـن گـونه اسـتنتاج     
که با استخراج از قوانين     (چـک الکترونيکـی بـه همـراه يـک دادخواست الکترونيکی             

، به دادگاه الکترونيکی تنظيم شود و در آنجا نيز بر اساس )در پايگاه تنظيم شدهموجود  
های موجود در پايگاه دانش، استدالل و تصميم گيری شود و به عبارتی، توسط               استنتاج

توان قضاوت الکترونيکی و وکالت الکترونيکی  قواعد تصميم گيری در پايگاه دانش، می
های  رونيکی از ديگر مواردی است که با الهام از ويژگي         بازار بورس اسناد الکت   . داشـت 

 .همه جانبة سيستم چک الکترونيکی، برای ساير اسناد می تواند بسط يابد
 بود که به    ebXMLاز موضوعاتی که در مسير اين تحقيق، بررسی نموديم، زبان           

SMEعـنوان استانداردی برای تسهيل و توسعة کاربردهای تجارت الکترونيکی برای            
ها مطرح است، ولی چون در طول اين تحقيق،  فاز نهايی آن هنوز به پايان نرسيده بود 

شايسته .  بسنده کرديمپاياچک در شـبيه سـازی   XML، لـذا بـه اسـتفاده از         ]١٤٣،٣١[
 به کار گرفت، برای اعمال      FSML در   FSTCهاي قوی امنيتی که      اسـت که مکانيزم   

 .گيرند مورد بررسی قرار ebXMLو استفاده در 
با توجه به تعاريف و نيازهای ارايه شده در فصل سوم و نظر به رفع مشکالت 
مطرح در استفاده از چک در سيستم پرداخت، در راستای اين تحقيق، پيش نويس   
. اوليه ای از قانون چک الکترونيکی برگرفته از قانون تجارت و قانون چک تهيه نموديم

ای چک الکترونيکی، کامالً خارج از حوزة اين جدا از آنکه ارايه قانون جامعی بر

                                                 
١. Mobile Check 
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گذاران  دانان و قانون نوشتار است، از يک طرف، تنظيم چنين قانونی، همفکری حقوق
و کلية صاحبان علم و فن در اين زمينه را می طلبد، و از طرف ديگر، چون قانون چک   

که چک  ئيکاغذی به مرور برگرفته از نيازهای فرهنگی جامعه بوده است و ازآنجا
الکترونيکی ابزاری جديد در نظام پرداخت است و فرهنگ خاص آن بايد بوجود آيد، 

دانان باشد و بايستی با بررسی های  اين قانون نمی تواند منحصراً حاصل فکر حقوق
با توجه به قانون تجارت الکترونيکی جمهوری اسالمی ايران و . اصولی تنظيم گردد

ون تجارت در مورد برات که برای چک نيز کاربرد دارند، و نيز با بررسی مفادی از قان
 اشاره گرديده است، FSTC eCheckبا توجه به قانون چک الکترونيکی که در 

تنظيم چنين قانونی    . می توان قانون جامع و مانعی برای چک الکترونيکی تنظيم نمود
دانان   کری حقوقف برای چک الکترونيکی به عنوان ابزاری جديد در نظام پرداخت، هم

 .گذاران و کلية صاحبان علم و فن در اين زمينه را می طلبد و قانون
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 منابع فارسي
، ١٢/٤/١٣٨٢، آسياروزنامه  .»چك الكترونيكي ايران طراحي شد« ،)١٣٨٢(آسيا ـ ١

، ١١/٤/١٣٨٢ اخبار ايسنا، ردقابل دسترس نيز  و ، ٩. ، ص٤١٨شماره 
http://www.isnagency.com/news/NewsCont.asp?id=٢٤٨٥٠٢&lan

g=p، ١٣٨٣ رويت شده در. 
. »پذير است کشور امکاناستفاده از چک الکترونيکی در نظام بانکی «، )١٣٨٣(ابرار ـ ٢

، و نيز ١٨. ، صص١٧٣٥ و ١٧٣٤های  ، شماره٢٨/٤/١٣٨٣ و ٢٧،  روزنامه ابرار اقتصادی
 :٢٣/٤/١٣٨٣ گروه اخبار علمی ايرنا، قابل دسترس در

http://www.irna.ir/?SAB=OK&LANG=PE&PART=_ARCHIVE&
TYPE=_NARCHIVE&id=١٣٨٣٠٤٢٣١٠٣٧٥٧N١٣٨٣ ، رويت شده در ٢٣. 

نامه چک و   : ضرورت رد پای چک   : اصـالح قانـون چک    «،  )١٣٨١(ملـت   انـك   بــ   ٣
ــاد ردپـــــای قانونـــــی   ، قابـــــل دســـــترس در»اشـــــکاالت موجـــــود در ايجـــ

http://www.hamafekri.org/dbase/upload/٣٤٩.pdf . ١٣٨٢رويت شده در. 
در ،  »بن ديجيتالی بر اساس ساختار رمز نامتقارن      «،  )١٣٨١ (بختـياری، شـهرام   ــ   ٤

مقـاالت کنفـرانس اروپايـی آسـيايی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و          مجمـوعه   
المللي توسعه الكترونيك و فناوري اطالعات استان فارس، دانشگاه شيراز،            همايش بين 

 . آبان٧-٩، ١٠-١٨. صص
کتاب در  ،  »های اعتماد در بستر کليد عمومی      مدل«،  )١٣٨١ (پوررسـتم، قديـر   ــ   ٥

نشجويی انجمن کامپيوتر ايران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مقاالت چهارمين همايش دا 
 . شهريور١٢-١٤، ٣٦٣-٣٦٩. نجف آباد، صص

، قابل دسترس در »مقدمه ای بر پرداخت الکترونيکی«، )١٣٨١ (حاجبـی، سعيد  ـ  ٦
http://www.iranweb.biz.com ١٣٨٢ رويت شده در. 

، )١٣٨١ (رسانی دبيرخانه شورای عالی اطالع   ـ  ريزی ازمان مديريت و برنامه   سـ ــ   ٧
/٢٦/٤،  ١٦. ، ص ١٦٧١٣، شماره   روزنامه رسمی ،  »دولت الکترونيکی : طـرح راهبردی  «

١٣٨١. 
، )١٣٨١ (رسانی دبيرخانه شورای عالی اطالع   ـ  ريزی سـازمان مديريت و برنامه    ــ   ٨

طات و اطالعات در اقتصاد، بازرگانی و       گسترش کاربرد فناوری ارتبا   : طـرح راهبردی  «
 .٢٦/٤/١٣٨١، ١٨. ، ص١٦٧١٣، شماره روزنامه رسمی، »تجارت
 .، شرکت توسعه نرم افزار هداUMLچکيدة ، )١٣٧٩ (ساعدی، مهدیـ ٩
بررسی مشکالت امنيتی رمزنگاری کليد عمومی در       «،  )١٣٨١ (عباسی، هادی ــ   ١٠

المللي توسعه الكترونيك و فناوري      نمجموعه مقاالت همايش بي   در  ،  »کـارت هوشمند  
 . آبان٧-٩، ٥٩-٦٦. اطالعات استان فارس،  صص
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نشريه علمی خبری انجمن (منادی ،  »اسکناس ديجيتال «  ،)١٣٨٠ (فانی، رضا ــ   ١١
 .، اسفند٦-٨. ، صص٦، شماره )رمز ايران
آشـنايي بـا مفاهـيم تجـارت     «، )١٣٨٠( ، عليرضـا ،فـريد، حميـرا و حـشمي   ــ  ١٢

همـايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي،       در مجمـوعه مقـاالت      ،  »يالكترونيكـ 
 . ارديبهشت١١-١٣، ٤٨-٤٣جزيره كيش، صص 

، قابل دسترس در»قانون چک«ـ١٣
http://www.sb٢٤.com/ib/cheque.doc ١٣٨٢ رويت شده در. 

افشين كياني،محمود ظهوريان، (کميته تحقيقاتی گروه کاربران ايرانی سوئيفت      ـ  ١٤
، )١٣٨٢ ()طمـه حميدي، زهرا سلطاني، فرزانه نقدي، شيوا متقي، فريا نصيري مفخّم           فا
، بانک مفاهيم وشناخت سيستم: جلد اول، » (RTGS)سيـستم تـسويه ناخـالص آني   «

 .مرکزی جمهوری اسالمی ايران، شهريور
گــزارش توجيهــی و سياســت تجــارت «، )١٣٨٠ (کميــته ملــی اديفاکــت ايــرانـــ ١٥

، قابـل دسترس در  ١٣٨٠، ويـرايش شـشم، پاييـز      »ری اسـالمی ايـران    الکترونيکـی جمهـو   
http://www.iranafact.org/Seminar/fa/gozaresh.htm ١٣٨٢، رويت شده در. 

ت ، مديريت کل نظار   »گزارش بررسی چک در ايران    «،  )١٣٨١ (کيانی، افشين ـ  ١٦
 .ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران بر بانک
پيش نويس مقررات حاکم بر مرکز      «،  )١٣٨١( ،کيانی، افشين و حکيمی ناصر    ــ   ١٧
، مديـريت کـل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی جمهوری          »شـتاب 

 .، خرداد٥/١اسالمی ايران، نگارش 
مقاالت و اظهار نظرها در مورد      : اصالح قانون چک  «؛  )١٣٨١(مهـدوی، فـرج اله      ــ   ١٨
 قابـــل دســـترس در  ، ٢٧/٣/١٣٨١، »چـــک و کـــاهش امکـــان جعـــل آن   : چـــک

http://www.hamafekri.org/dbase/upload/faraj.pdf ١٣٨٢، رويت شده در. 
 نامه: ضرورت رد پای چک: اصالح قانون چک«؛ )١٣٨١( فـرج الـه   ،هـدوی ــ    ١٩

، ٢٩/٣/١٣٨١،  »مورد ضرورت ردپاي چك    به وزير اقتصاد در   آقـاي فـرج الـه مهدوي        
ــترس در  ــل دس ، .pdf.٣٤٢/http://www.hamafekri.org/dbase/upload قاب

 .١٣٨٢رويت شده در 
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