تجارت
الکترونیک
چکیده
تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجارب سنتی را از پیش رو
برداشته است و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی را بلکه محتوای
امر تجارت را دستخوش تغییرات خود کرده است .فروشکاه ها مفهوم
امروزی خود را دارن از دست می دهند و به صورت آنالین در می آیند.
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جلسه اول  -مقدمه
تجارت الکترونیک عبارت است از خرید و فروش و مبادله کاال ,خدمات و اطالعات از طریق شبکه های رایانه ای.
تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجارب سنتی را از پیش رو برداشته است و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت
سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را دستخوش تغییرات خود کرده است .فروشکاه ها مفهوم امروزی خود را دارن از دست می
دهند و به صورت آنالین در می آیند.
مبادله الکترونیکی به مکانیزمی اطالق می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با
ساختار و از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود.
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تعدادی از زیر شاخه های عمده تجارت الکترونیک:
 کسب و کار الکترونیک تجارت الکترونیک بازاریابی الکترونیک بانکداری الکترونیک کارت های هوشمندمزایا و معایب تجارت الکترونیک
فواید:
 افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و ... دیگر نیازی به واسطه و دالل نیست. به آسانی مییتواند به بازار ورود کرد و فقط یک اتصال اینترنت الزم است1
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 موقعیت های تجاری جدید را برای کارآفرینان بوجود می آورد.معایت:
 تاثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت های کوچک و کاهش تولید بستر های الزم برای تجارت الکترونیک یک سیستم بانکی روان و دقیق محرمانه بودن اطالعات شخصیچارچوب های تجارت الکترونیک
چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح تشکیل شده است که برای داشتن یک تجارت الکترونیک موفق وجود این چارچوب
ها الزم است:
زیر ساخت
شامل نرم افزار ,سخت افزار ,پایگاه های داده ای و ارتباطی ...
خدمات
شامل دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطالعات را فراهم می آورند و شامل جست و جو برای شرکای
تجاری و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادالت تجاری هستند.
محصوالت و ساختار های تجارت الکترونیک
مشتمل بر پیش بینی و تدارک مستقیم کاالها و خدمات تجاری وابسته به اطالعات برای مشتریان و شرکای تجاری.

مراحل اعمال تجارت الکترونیک
مراحل رشد و تجارت الکترونیکی را می توان به  5بخش تقسیم کرد:
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 طراحی سایت :در حقیقت به معنای به وجود آمدن ویترینی بر روی شبکه جهانی وب برای بازدید کنندگان استتا اطالعات مورد نظر خود را از این طریق پیدا کنند.
 توسعه و تکمیل بانک اطالعاتی :در این مرحله سایت شرکت تبدیل به یک پایگاه داده ای قوی برای نگهداریاطالعات مورد استفاده قرار می گیرد.
 ایجاد ساز و کار های تعامل کاربران با سایت :در این مرحله کاربران امکان تعامل با مدیر سایت را خواهندداشت که این تعامل از طریق ایمیل ,چت ,و یا بصورت صوتی خواهد بود و کاربران در مدت زمان کوتاهی پاسخ
خود را دریافت خواهند کرد.
 برقراری امکان پرداخت اینترنتی :این مرحله در واقع همانگونه که از نامش پیداست قابلیت پرداخت اینترنتی رافراهم می آورد تا مشتریان هزینه ی کاالی مورد نظر خود را پرداخت کنند.
 یکپارچه سازی :در این مرحله سیستم های واسطه ای میان فروشنده و خریداربا سیستم های موجود در سازمانو یا شرکت به حالت یکپارچگی کامل درخواهند آمد بدین صورت که اگر کاالیی به فروش برسد موجودی کاالی
فروش رفته به میزان خریداری شده از موجودی انبار کسر و دستور جایگزینی صادر می گردد.

جلسه دوم  -انواع مدل های تجارت الکترونیک
اینترنت به عنوان مهمترین بستر موجود برای انجام تجارت الکترنیک مدل های گوناگونی از معامالت را به وجود آورده است.
از آنجا که در این مدل ها اغلب دست واسطه ها برداشته می شوند لذا کاهش قیمت را خواهیم داشت.
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تجارت بین بنگاهی یا B2B
این نوع تجارت تمام فعالیت های تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر می گیرد مانند مناقصات و مزایده ها ,عملیات بازاریابی ...
این مدل از تجارت مهمترین نوع تجارت الکترونیکی محسوب می شود که در حدود نصف درآمد های تجارتی الکترونیکی را
به خود اختصاص می دهد.
تجارت بین افراد و بنگاه ( B2Cیا )C2B
همانطور که از نامش پیداست این نوع بین افراد و بنگاه می باشد .اغلب این نوع فعالیت تجاری به صورت خرید محصوالت می
باشد مانند خرید وسیله ای از خانه .این نوع تجارت ساده ترین نوع محسوب می شود و تولید کننده را به مصرف کننده متصل
می کند و قیمت هم کاهش می یابد.
فرد به فرد یه C2C
در این مدل مشتریان مستقیمن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و از مهمترین آنها می توان به خرده فروشی یا فروش کاالی
دست دوم را ذکر کرد .همچنین e-Bay
بنگاه به دولت  B2Gیا G2B
رابطه ای تجاری میان دولت و بنگاه است که در آن بنگاه ها به دولت محصول می فروشند و یا به آنها خدمات رائه می دهند.
در این مدل سازمان ها و یا مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با مراکز اقتصادی و بنگاه هابی تجاری دولتی هستند .در این
ساختار ,دو طرف با مراجعه به وب سایت های طرف قرارداد و تعامل با یکدیگر از طریق شبکه های رایانه ای امور بازرگانی
مورد نیاز خود را انجام می دهند .این امور می تواند شامل مواردی چون ارسال درخواست های بانکی برای موسسات دولتی,
گرفتن مجوز های الزم برای انجام امور اداری و غیره است .مزین اصلی در این مدل صرفه جویی در انجام امور برای شرکت
های دولتی و سازمان های خصوصی است که البته زمان نیز کاهش می یابد.
دولت به دولت G2G
شامل مبادالت میان دولت ها یا درون دولت ها است مانند ارتباط شهرداری با پپلیس و یا ارتباط میان وزارتخانه ها.
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پول الکترونیکی
پول الکترنیکی یا پول دیجیتالی ارزش پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک
وسیله الکترونیکی ذخیره شده است که نشر کسترده آن آثار تجاری ,اقتصادی ,سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می دهد نشر کسترده آن اثر ناچیزی بر حجم پول,
قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست های پول به همراه خواهد داشت.
تاریخ اقتصادی بشر را با توجه به اهمیت پول می توان به سه دوره تقسیم کرد:
 اقتصاد پایاپای دوره اقتصاد پولی اقتصاد اعتباریشاید بتوان به نوعی دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید.
بطور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد:
 پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ایفرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند ,برای تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معامالت خرد و رو در
رو طراحی شده اند .بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند ,استفاده از پول
بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت های مستقیم ,کاهش دهد .از طرف
دیگر فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرمافزار رایانه ای نیز از طریق کاهش هزینه های مبادالتی با تسهیل نقل و انتقال
پول میان انواع مختلف حساب ها ,بانک ها و نیز سر ریزهای یادگیری ,تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار می دهد
و آن را کاهش خواهد داد.
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جلسه سوم – برنامه ریزی استراتژیک
فرآیندی است برای تشخیص سیاست هایی که اگر به اجرا گذاشته شوند با عث می شوند پیش بینی های وضع آینده به
وضع دلخواه ما تبدیل شوند .مهمترین روش های طرح ریزی استراتژیک عبارتند از:
روش تحلیل روند ها Trend Analysis
این روش به نام های دیگری از قبیل پیش بینی گرایش و قیاس گیری روند نیز شناخته می شود .ساده ترین شکل قیاس
گیری روند این است که داده ها را به عنوان تابعی از زمان رسم می نماییم و بنابراین رابطه یک منحنی را که تا آینده امتداد
پیدا می کند ,بدست آوریم.
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اگرچه این روش تحلیل روند ها دارای نقطه ضعف و محدودیت های بسیاری است اما یکی از روش های پر طرفدارباقی مانده
است .یکی از دالیلش این است که اگر داده های روند گذشته در دسترس باشند قیاس گیری روند سریع و ارزان قابل انجام
است و نیاز زیادی به درک عوامل سببی ندارد .اگر داده ای موجود منظم بوده و زمان نسبتا طوالنی را در گذشته بپوشاند,
پیش بینی کنندگان می توانند تا حد زیادی اطمینان داشته باشند که تحلیل روند در کوتاه مدت از اعتبار خوبی برخوردار
است.
این روش دارای محددیت های قابل توجهی است از جمله اینکه تحلیل روند به تنهایی ما را قادر نمی سازد که به روابط سببی
پی ببریم و آنها را به خوبی درک کنیم .تحلیل روندها با این فرض انجام می شود که آنچه در گذشته رخ داده است در آینده
هم ادامه خواهد یافت در حالیکه ممکن است شبیه به گذشته نباشد .همچنین ممکن است که داده های وارد شده ناقص,
نادرست باشند.
با وجود محدودیت ها ,تحلیل روند ها به عنوان متداولترین روش برای ایجاد آینده های جایگزین و اغلب به عنوان تنها راه
موجود مورد استفاده قرار می گیرد .از طرفی ساده ترین روش به حساب می آید و معموال برای مطالعات کوتاه مدت مناسب
می باشد.
روش تحلیل ماتریس ماتریس تاثیر متقاطع Cross-Impact Matrix Analysis
یک انتقاد به روش تحلیل روندها این است که در این روش تاثیر متقابل متغیر ها سنجیده نمی شوند .روش تحلیل ماتریس
متقاطع یکی از راه هایی است که می توان تاثیر متقابل روند ها و رویداد ها را مورد مطالعه قرار داد .در این روش از یک
ماتریس دو بعدی ساده استفاده می شود .تمام رویداد های مربوطه  E2….Enو تمام روند های مربوطه  T2…Tnبر روی
محور های افقی و عمودی قرار داده می شوند.
در اولین مرحله باید رویدادها و روند های مربوط و مناسب موثر آینده را انتخاب کنیم .هر کدام از رویداد ها باید دارای
احتمال وقوع معقوالنه ای باشد و بر آینده مربوطه نیز تاثیر مهمی داشته باشد و هر کدام از روند ها نیز باید به آینده مربوط
باشند و یا شاخص هایی از چگونگی تغییرات آینده باشند .بعنوان مثال آلمان توانایی استفاده نظامی از لیزر را پیدا می کند
"یک رویداد است" و "هزینه نظامی آلمان ساالنه دو درصد افزایش می یابد" یک روند است.
پس از آنکه رویداد ها در ماتریس قرار داده شدند ,قضاوت کارشناسی بکار می رود تا احتمال وقوع هر رویداد و روند را در
صورتی که رویداد یا روند متقابل آنها در روی محور دیگر رخ دهد برآورد کنند.
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این روش معمولن زقت گیر و سنگین است از این نظر که برای یک ماتریس کوچک  20*20یعنی با  20رویداد مجبور خواهیم
بود  380احتمال محاسبه شود و تمام بلوک های ماتریس محاسبه گردد اما ساختن این چنین ماتریسی ارزشمند است چرا
که ما را مجبور می سازد به رابطه هر عامل با هر یک از عوامل دیگر بیاندیشیم.
مهمترین اشکاالت این روش:
 .1روش خسته کننده و وقت گیری است.
 .2مقایسه های دو به دو ممکن است رابطه های واقعی را نشان ندهند.
با وجود یکسری از مشکالت از این روش می توان برای مسائلی همچون ارزیابی ثبات سیاسی یک منطقه جغرافیایی پرآشوب
می توان استفاده کرد.

جلسه چهارم – ادامه ...
روش تحلیل سری های زمانی Time Series Analysis
این روش بر روی روش های ریاضیاتی کار می کند تا بهترین روند ها را پیش بینی کند که البته می تواند هم ساده و هم
پیچیده باشد .راه ساده تر این است که منحنی حاصله از داده ها را به نحوی باشد که خطای بین منحنی و داده ها را به حد
اقل برسانیم.
این منحنی می تواند یک خط راست باشد و یا یک خط منحنی دار .از فرآیند های آماری برای قرار دادن منحنی در میان
نقاط داده ها استفاده می شود .اگر ترسیم خوب باشد می توان انتظار داشت که منحنی از ارقام داده شده نیز گذشته و به
آینده کشیده شود و آینده را پیش بینی کند.
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تکنیک دلفی
در این روش کارشناسان بسیاری بر روی یک موضوع بطور سیستماتیک متمرکز می شوند تا اطالعات بیشتری را در مورد آن
موضوع عرضه کنند و در انتها قادر باشند که پیش بینی جامع تری را پیشنهاد کنند در حالیکه یک کارشناس به تنهایی قادر
نخواهد بود اطالعاتی به آن کاملی و دقت را ارائه کند.
این تکنیک دلفی بر این اعتقاد استوار است که روش های رو در رو تحت تاثیر تسلط شخصیت های قومی و یا گرایش بسوی
یک صدا شدن با اکثریت قرار می گیرند .برخی از پژوهشگران معتقدند که به برخی حقایق می توان مستقیمن و بدون استدالل
پی برد .بنا براین بر بصیرت  ,درک مستقیم و حس بینش کارشناسان می توان اتکا کرد.
این تکنیک دارای  10مرحله می باشد:
 .1تشکیل تیمی که کار ایجاد و نظارت بر یک دلفی در موضوع خاصی را به عهده می گیرد.
 .2انتخاب یک یا چند گروه برای شدکت در این روش
 .3تهیه پرسشنامه اولین دور دلفی
 .4آزمایش پرسشنامه برای حصول اطمینان از مناسب بودن کلمات لکار برده شده (بطور مثال قیر مبهم بودن ,گنگ
بودن و دو پهلو نبودن کلمات)
 .5انتقال پرسشنامه دور اول به اعضای گروه
 .6تجزیه و تحلیل پاسخ های دور اول
 .7تهیه پرسشنامه دور دوم و آزمون آن
 .8انتقال پرسشنامه دور دوم به اعضای گروهها
 .9تجزیه و تحلیل پاسخ های دور دوم (مراحل  7تا  9آنقدر باید تکرار شود تا به ثبات نتایج دست یافت)
 .10تهیه گزارشی توسط تیم تحلیلگران برای ارائه نتایج این تمرین
دو عنصری که دلفی را متمایز می سازند عبارتند از :گمنام باقی ماندن تک تک کارشناسان و بازخورد این اطالعات دوباره به
گروه برای روشن سازی برگردانده می شوند.
همچنین مهم ترین نقطه ضعف این روش این است که امکان نظارت تیم پژوهشی بر رفتار کارشناسان و امکان آگاهی یافتن
از اینکه کارشناسان چگونه پاسخ های داده شده خود را تنظیم کردند وجود ندارد.
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جلسه پنجم – محیط برنامه ریزی استراتژیک و الگویی برای طرح استراتژی
محیط برنامه ریزی استراتژیک
در رابطه با محیط برنامه ریزی استراتژیک به دو نکته باید اشاره کرد:
 .1مساله اول این است که عوامل سیاسی ,نظامی ,اجتماعی ,اقتصادی ,تکنولوژیکی ,روان شناسی ,محیط زیستی ,طبیعی
و عوامل بیشمار دیگری بر محیط برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی و در سطح فرا ملی تاثیر می گذارند .از آنجاکه
یک فرد استراتژیست به تنهایی قادر نخواهد بود که از تمام این عوامل مختلف در سطوح مختلف استراتژی آگاهی
کامل داشته باشد ,برای برنامه ریزی استراتژیک ملی نیاز به گروهی از کارشناسان و مدیران مدبر و با تجربه وجود
دارد .پس از لحاظ نیاز به گروه برنامه ریزان ازتراتژیک که آگاهی کافی از روش های مختلف برنامه ریزی دارند ,تمام
کشور ها یکسانند.
 .2نکته دوم این است که خصوصیات ملی کشور ها بسیار متفاوت بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد .در نتیجه هر
دولتی باید به طور مستقل به امر برنامه ریزی استراتژیک ملی بپردازد.
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الگویی برای طرح استراتژی
عمومن طرح ریزی استراتژیک در مراحلی پی در پی و منظم صورت می گیرد .در الگوی خاصی که معمولن در کشورهای
صنعتی نیز ببکار می رود ,هشت مرحله مهم برای طرح ریزی بلند مدت وجود دارند.
در مرحله اول متغیر های مهم در محیط مورد بررسی ,توصیف می شوند .این مرحله به دانش و آگاهی و درک کامل از آنچه
که مهم است و آنچه که مهم نیست نیاز دارد و در واقع باید تعداد متغیر ها را حال المقدور محدود نگه داشت تا به کار های
انجام شونده در مراحل بعدی سهولت بخشید .در مرحله دوم ,آمار و ارقام تاریخی و جاری برای هر کدام از این متغیر هاجمع
آوری می شوند تا پایه ای را برای پیش بینی های دراز مدت بوجود آوریم .در مرحله سوم ,پیش بینی های ممکن بستگی به
تعداد متغیر های مهمی دارد که انتخاب شده اند .در مرحله چهارم ,اهداف نهادی برای هر یک از پیش بینی های آینده تعیین
و توصیف می شوند .این عمل یک حلقه بازخور را بین مراحل  3و  5ایجاد می کند که قبل از مرحله ششم باید در نظر گرفته
شود .در مرحله ششم ,سیاست هایی برای رسیدن به اهداف نهادی برای تمام پیش بینی های آینده تعیین می شوند .در
مرحله هفتم ,بهترین سیاست ها انتخاب می شوند .پس از اینکه سیاست کلی اتخاذ شد ,پیشرفت کار از طریق یک حلقه باز
خور دیگر در مرحله هشتم مورد بررسی قرار می گیرد و تمام این فرآیند مطابق با وقوع رویداد ها اصالح می شود.
نکاتی مهم در خصوص طوح ریزی استراتژیک
در مورد پیش بینی آینده باید به نکات زیر اشاره کرد:
 اگر چه پیش بینی ممکن است خیلی هم دقیق نباشد ,اما در عین حال می تواند کامال غلط از آب در آید. قیاس گیری روند ها ممکن است غلط از آب درآیند پیش بینی ها ناقص هستند. برنامه ریزی استراتژیک باید پویا باشد. آینده های بسیاری وجود دارند. -پیش بینی ها می توانند باعث شکست یا پیروزی ما شوند.
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جلسه ششم – زیر ساخت های تجارت الکترونیک و ارتباط آن با مدیریت روابط
مشتریان
برای راه اندازی یک تجارت الکترونیک موفق زیر ساخت هایی الزم است که برخی از آن ها همچون دسترسی به اینترنت پر
سرعت در حد اختیارات شرکت ها نیست اما می توانیم با بررسی آن ها و شرایط جامعه سطحی از تجارت الکترونیک را فراهم
سازیم که با امکانات کاربران همخوانی داشته باشد .از زیر ساخت های اساسی تجارت الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
 امنیت ارتباط پهنای باند دسترسی کاربران شیوه های دسترسی کاربران (خط تلفن ,اینترنت بی سیم ,وایمکس و )... فروشگاه آنالین مدل پرداخت الکترونیکی سیستم رهگیری تراکنش ها سیستم آمارگیری سیستم های نظر سنجیابزار های مختلفی برای کمک مستقیم و غیر مستقیم در تجارت الکترونیک بکار می روند که از جمله آنها  CRMمی باشد:
12

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

تجارت الکترونیک

مدرس :محمد ابراهیم باقری

سیستم مدیریت روابط مشتریان مهمترین ابزار در راستای کمک به تجارت الکترونیک می باشد CRM .به همه فرآیند ها و
فناوری هایی گفته می شود که در سازمان ها برای شناسایی ,ترغیب ,گسترش ,حفظ و ارائه خدمت به مشتریان بکار می
رود .سازمان ها با استفاده از  CRMمی توانند چرخه فروش را کوتاه تر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیک تر و
درآمد را افزایش دهد .مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب مشتریان جدید و حفظ آنهاست و عملیاتی شامل تمام فعالیت
های مرتبط با مشتریان بصورت بی واسطه است.
هر فعالیت  CRMدر یکی از سه فرآیند سازمانی زیر پیاده سازی می شوند که مستقیما با مشتری در ارتباط هستند:
 بازاریابی  .2خدمات  .3فروشبه عبارت دیگر می توان آن را مانند فرآیندی دانست که کمک می کند تا اطالعات مختلفی از مشتریان ,فروش ,اثر بخشی
فعالیت های بازاریابی ,سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تماالت بازار را به شکل یک جا جمع آوری کرد.
 :Up Sellingفروش محصوالت یا خدمات جدیدتر و پیشنهاد به مشتری قبلی است
 :Cross Sellingفروش کاالها یا خدمات مکمل محصول خریداری شده به مشتری قبلی می باشد.
برای آنکه سیستم  CRMعمال اثر بخش باشد ,باید پیش تر تصمیم گرفت که به دنبال کدام یک از اطالعات مشتری
هستیم و نیز از جمع آوری این اطالعات چه چیزی را دنبال می کنیم .در زیر یکی از رویکرد های الزم برای پیاده سازی
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بصورت زیر خواهد بود:
 تدوین چشم انداز تدوین استراتژی های مدیریت ارتباط ا مشتری طراحی تجربه مشتری (آیا محصوالت و سرویس ها باعث خلق ارزش برای مشتری شده) مسیر ساختن همکاری سازمانی از طریق تغییر در فرهنگ ,ساختار سازمانی و رفتار ها به منظور ایجاد ارزش برایمشتریان
 طراحی مجدد فرآیند های کسب و کار و ترسیم نقشه فرآیند تدوین استراتژی اطالعات مشتری -استفاده از فناوری مناسب ( مدیریت داه ها و اطالعات و زیر ساخت های فناوری اطالعات)
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جلسه هفتم – تاثیرات تجارت الکترونیک بر سازمان ها
هرچند تجارت الکترونیک سطح وسیعی از میزان تجارت کنونی دنیا را در بر می گیرد اما اطالعات زیادی در این باره وجود
ندارد که علت آن به جدید بودن این شاخه از علم بر می گردد و مهمترین تاثیرات آن عبارتند از:
بهبود بازاریابی مستقیم
وجود بازار الکترونیکی باعث افزایش تبلیغ محصوالت و خدمات از طریق بازاریابی مستقیم شده است به گونه ای که ارتباط
با مشتریان با اطالعات بیشتر و تعامل بهتر صورت می گیرد.
 کانال جدید فروشبه دلیل دسترسی مستقیم به مشتریان و ماهیت دو سویه ارتباطات در تجارت الکترونیکی ,کانال توزیع جدیدی برای
محصوالت ایجاد شده است.
 صرفه جویی در هزینه هاهزینه ارسال اطالعات به مشتریان از طریق اینترنت باعث صرفه جویی برای ارسال کننده پیام می شود.
 کاهش چرخه زمانیزمان ارسال محصوالت و خدمات دیجیتال را می توان به چند ثانیه کاهش داد وظایف مدیریتی برای ارسال فیزیکی به
خصوص ارسال از مرز های بین المللی را می توان به میزان زیادی کاهش داد.
 خذمات رسانی بهتر به مشتریانمانند شرکت های پستی و خدمات پیگیری مرسوله ها بصورت اینترنتی
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 سیستم های سفارش گیری آنالینتبدیل سازمان ها
دو تغییر مهم سازمانی عبارتند از:
 آموزش سازمانیشرکت ها برای ادامه حیات خود باید آموزش ببینند و خد را به سرعت با فناوری های جدید وفق دهند .این مشکل فرصتی
در اختیار آن ها قرار می دهد تا محصوالت ,خدمات و مدل های کسب و کار جدیدی را آزمایش کنند و همین امر منجر به
تغییرات استراتژیک و ساختاری می شود.
 تغییر ماهیت کاریعنی اینکه موسسات برای حفظ و افزایش رقابت خود در صورت لزوم ساختار کار و پیاده سازی آن را تغییر می دهند .مانند
استفاده از نیروی کار خارجی به منظور صرفه جویی در هزینه ها

مدل های کسب و کار جدید
تجارت الکترونیکی نه تنها بر تک تک شرکت ها و محصوالت آن ها تاثیر می گذارد بلکه بر کل صنعت نیز تاثیر دارد.
دسترسی کشترده به اطالعات و توزیع مستقیم آن در بین مشتریان منجر به استفاده از مدل های کسب و کار جدید خواهد
شد.
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جلسه هشتم  -بازار های الکترونیکی بنگاه به بنگاه یا B2B
تجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه به معامالت تجاری اشاره دارد که بین بنگاه ها به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت,
شبکه ارتباطی داخلی – خارجی یا شبکه های خصوصی صورت می گیرد .در این معامالت منظور از بنگاه می تواند سازمان
های خصوصی یا عمومی ,انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد.
عوامل موثر در موفقیت  B2Bعبارتند از :در دسترس بودن اینترنت با پهنای باند باال ,بازار های الکترونیکی عمومی و خصوصی
 ,B2Bهمکاری میان تامین کنندگان و خریداران ,پس انداز ,کاهش در تاخیر ها ,پیشبرد همکاری ها و پیدایش فناوری های
موثر در یکپارچگی درون و برون سازمانی.
از کاال های عمده در تجارت  B2Bمی توان به مواردی چون دارو ,کامپیوتر ,تجهیزات منزل ,وسایل کشاورزی  ...اشاره کرد.
انواع تراکنش های پایه:
تعداد فروشندگان و خریداران و شکل مشارکت آنها در  ,B2Bنمایانگر انواع تراکنش های پایه در تجارت  B2Bاست .این
انواع عبارتند از:
 یک فروشنده چند خریدار یک خریدار چند فروشنده چند فروشنده چند خریدار تجارت بر اساس همکاری :فعالیت میان شرکای تجاری مانند ارتباط ,همکاری و به اشتراک گذاشتن اطالعاتبرای طراحی و برنامه ریزی های مشترک.
انواع بازار های الکترونیکی :B2B
 یک به چند و چند به یکدر این نوع بازار یک شرکت یا خریدار بوده یا فروشنده .از آنجا که تجارت الکترونیکی تنها بر خریدار بودن یا فروشنده بودن
شرکت ها در این گونه تراکنش ها متمرکز است ,به این نوع تجارت الکترونیکی ,تجارت شرکت محور نیز می گویند.
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در محیط بازار شرکت محور ,شرکت های فروشنده یا خریدار نظارت کامل بر کسانی که در فرآیند خرید یا فروش شرکت
می کنند دارند .بنابراین تراکنش ها بیشتر حالت خصوصی دارند .به همین دلیل به بازار های خرید یا بازار های فروش ,بازار
های خصوصی الکترونیکی نیز گفته می شود.
 چند به چنددر بازار های الکترونیکی چند به چند ,تعداد خریداران و فروشندگان فراوانی جهت انجام معامله و داد و ستد به صورت
الکترونیکی با یکدیگر مالقات می کنند .این نوع بازار های را بازار های مبادله ای چند به چند یا بازار مبادله ای می گویند.
بازار های مبادله ای معمولن توسط یک شخص ثالث یا یک کنسرسیوم برگزار می شود.
 تجارت مشارکتیبه شرکت هایی گویند که با سایر شرکت های تجاری در اهدافی فراتر از خرید و فروش با یکدیگر مشارکت و همکاری دارند.
ارتباطات زنجیره تامین در B2B
در تمامی انواع بازار های مبادله ای صورت گرفته در محیط  ,B2Bفعالیت های تجاری معمولن در زنجیره تامین یک شرکت
صورت می گیرد .فرآیند زنجیره تامین شامل مجموعه عواملی هستند که خالق ارزش افزوده در اقتصاد هستند و درست عمل
نکردن در این زنجیره مانعی برای خلق ارزش افزوده خواهد بود .فرآیندهای جانبی معمولی شامل به دست آوردن مواد اولیه
از تامین کنندگان ,تهیه یک کاال یا محصول ,بسته بندی محصوالت و ارسال آن به توزیع کنندگان کاال و فروشندگان است.
این فرآیند با فروش کاال و خرید توسط یک مصرف کننده نهایی به پایان می رسد .تحقیقات نشان داده که استفاده از بازار
های الکترونیکی خصوصی می تواند تاثیری مثبت بر افزایش بازده روابط موجود در زنجیره تامین شرکت ها بگذارد .یکی از
دالیل عمده که شرکت ها را به تعامل و مشارکت با یکدیگر وا می دارد افزایش توانمندی زنجیره تامین مشارکتی آنهاست.
برخی از مزایای :B2B
 ایجاد فرصت های جدید فروش حذف کاغذ بازی و کاهش هزینه های اجرایی سرعت بخشیدن به فرآیند پردازش و کاهش زمان چرخه افزایش بهره وری کارمندان کاهش هزینه های انبارداری17
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جلسه نهم – ادامه جلسه قبل
بطور عمده در مدل تجارت الکترونیکی  B2Bاز دو مدل وجود دارد:
مدل فروش یک به چند
مدل فروش مستقیم هم گفته می شود ,مدلی است که در آن تولید کننده یا خرده فروش به فروش مستقیم و الکترونیکی
محصوالت به مشتری ,از طریق فروشگاه های مجازی خود می پردازد .در بازار الکترونیکی فروش ,یک شرکت محصوالت و
خدمات خود را به شرکت دیگر که مشتری وی است ,از طریق شبکه خارجی ارائه می دهد .شاید بتوان مدل هایی مختلف اما
نسبتن مشابه را برای این مدل طراحی کرد ولی رایج ترین آنها به شکل زیر خواهد بود:
مدل یک به چند شامل سه روش است:
 فروش از طریق کاتالوگ های الکترونیکی فروش از طریق حراجی ها یا مزایده ها -فروش یک به یک که معمولن همراه با بستن قرار داد می باشد

مدل فروش یک از چند یا خرید و تامین تجهیزات به صورت الکترونیکی
گاهی اوقات مشتریان برای خرید خود بصورت دستی اطالعات مربوط به جستجو و یا خرید را وارد کنند که در این بین
ممکن است که تامین کنندگان و یا تنوع محصوالت باعت تفاوت قیمت و سرعت ارسال می شوند .یکی از راهکارها در این
زمینه این است که خریداران بزرگ ,بازار خود را که به محیط بازار الکترونیکی خرید گفته می شود را باز گذاشته و
فروشندگان را دعوت به جستجو در سفارشات خود کنند که در اینجا از اصطالح تامین تجهیزات به منظور خرید کاال و
محصوالت مورد نیاز سازمان ها استفاده شده است و تامین این تجهیزات معمولن به وسیله عامل های خرید صورت گرفته
که به آن خریداران حقوقی نیز می گویند.
روش های تامین تجهیزات:
 خرید مستقیم از تولید کنندگان خرید از سایت های مزاید ه عمومی18

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

تجارت الکترونیک

مدرس :محمد ابراهیم باقری

 خرید در بازار بورس یا بازار های صنعتی خرید از طریق کاتالوگ های یک شرکت واسطهنواقص و ناکارآمدی در مدیریت تامین تجهیزات به شیوه سنتی
مدیریت تجهیزات به هماهنگ سازی فعالیت هایی که مربوط به خرید کاال و خدمات مورد نیاز یک شرکت یا سازمان است
گفته می شود .درصد باالیی از توان شرکت ها صرف تامین تجهیزات می شود که از صرف انرژی برای اقالم کوچکتر فرصت
را برای تهیه ی اقالم بزرگتر از بین می برد و بعبارتی زمان را محدود تر می کند و از طرف دیگر بعضی از ناکارآمدی ها
همچون تاخیر در پرداخت مبالغ و خرید بدون برنامه ریزی هم از معایب این شیوه بشمار می ایند.
پیاده سازی و اجرای تامین تجهیزات به صورت الکترونیکی
پیاده سازی این بخش از تامین الکترونیکی یکی از دشوارترین قسمت های این کار است که در راستای برنامه ریزی برای
تامین تجهیزات بصورت الکترونیکی بایستی موارد زیر مد نظر قرار گرفته شوند:
 توجه به تامین الکترونیکی تجهیزات در راهبرد های تجارت الکترونیکی یک شرکت (استراتژی یک شرکت تامینمنابع از بیرون باشد)
 ایجاد برنامه های رابط میان سیستم تامین تجهیزات الکترونیکی و سیستم اطالعاتی شرکت ها هماهنگی سیستم اطالعاتی خریدار با فروشنده -ایجاد هماهنگی میان تامین کنندگان
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جلسه دهم -امنیت فناوری اطالعات و تهدیدات امنیتی
فناوری اطالعات شامل فناوری هایی است که در خدمت ذخیره سازی ،پردازش ،انتقال و مدیریت اطالعات است اما امنیت
فناوری اطالعات به استفاده ایمن از این فناوری و اطمینان از وجود محیطی عاری از هرگونه تهدید باز می گردد.
امنیتفناوری اطالعات را در دو بخش مهم مورد بررسی قرار داد.
الف) امنیت کامپیوتر :هدف از امنیت کامپیوتر نگهداری از منابع اطالعاتی در مقابل استفاده غیر مجاز و یا نادرست و
همچنین حفاظت از اطالعات در مقابل صدمات عمدی و غیر عمدی یا تغییر است .بعبارت دیگر امنیت کامپیوتر به حفاظت
از اطالعات در طی ذخیره سازی یا پردازش آن توسط کامپیوتر که می تواند در یک شبکه قرار داشته باشد باز می گردد.
ب) امنیت ارتباطات :به حفاظت از اطالعات در طی انتقال بین سیستم های کامپیوتری و شبکه ها باز می گردد.

نفوذگران افرادی هستند که با امیال و اهداف مختلف مختلف شبکه های کامپیوتری را هدف قرار می دهند .بعضی از این
اهداف به شرح زیر می باشند:
 اهداف سیاسی: اهداف تروریستی کسب درآمد :اطالعات ارزشمند یک مرکز ممکن است افرادی را برای سرقت و فروش آن وسوسه کند( .سرقتاطالعات از مراکز نظامی آمریکا در جنگ اول عراق توسط چند هلندی و قصد فروش آن)
 بازی و سرگرمی رقابت اقتصادیمسائل امنیتی مهم جهت ارتقاء امنیت:
 احراز هویت :ماهیتی که می تواند منبع و شخص ارسال کننده اطالعات را تایید کند را گویند. تعیین حق دسترسی :تعیین حق دسترسی معمولن با مقایسه اطالعات درباره فرد یا برنامه حق دسترسی به کدامیک از منابع را دارد .تعیین حق دسترسی معمولن با مقایسه اطالعات درباره فرد یا برنامه با اطالعات کنترل و
دستیابی مربوط به منبع مورد نظر ،تایید می شود.
20
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 محرمانه بودن :در این فرآیند ،برخی از اطالعات باید در برابر اشخاص ثالث ،افراد غیر مجاز به دستیابی اطالعات،ماشین ها و فرآیند های نرم افزاری محفوظ بمانند( .برخی از اطالعاتی که باید محرمانه بمانند :راز و رمز تجارت
یک شرکت ،گزارشات پزشکی افراد ،شماره ها و رمز کارت های اعتباری و وقایع ثبت شده)
 صحت داده ها :فرآیندی را که طی آن می توان از هرگونه خرابی ،آسیب یا تغییر داده ها جلوگیری به عمل آورد راصحت گویند( .فرآیند رمز گذاری می تواند اینجا مفید باشد)

مدیریت خطرات امنیتی
اقداماتی همچون ارزیابی و شناسایی خطرات احتمالی که این اطالعات را تهدید می کند و کاهش خطرات احتمالی ،مدیریت
خطرات امنیتی یا مدیریت ریسک گفته می شود.
مدیریت ریسک یا خطرات امنیتی از سه مرحله زیر تشکیل شده است:
شناسایی دارایی ها و اطالعات مهم :در این مرحله سازمان اقدام به شناسایی کامپیوتر ها ،پایگاه های داده و دیگر موارد
کرده و هر کدام را ارزش گذاری می کند.
ارزیابی خطرات :یک راه برای شناسایی نواحی آسیب پذیر و شناخت تهدید های احتمالی ،استفاده از دانش  ITپرسنل
درون شرکت و یا مشاوران بیرونی برای انجام یکسری از ارزیابی های امنیتی در این زمینه است .را دیگراستفاده از نرم
افزارهایی است که می توانند در شناسایی نواحی آسیب پذیر و انجام تست های نفوذی کمک کرده و به شرکت یا سازمان
امکان بررسی و مطالعه امن حمالت صورت گرفته در سیستم را بدهد.
اجرا و پیاده سازی :پس از شناسایی و طبقه بندی خطرات احتمالی ،بایستی لیستی از اقدامات مرتبط و پیشگیرانه را تهیه
کرد ،بعالوه باید اقدامات لیست شده را از نظر هزینه و مقرون به صرفه بودن اجرای آن و همچنین از نظر اقدامات امنیتی
مورد بررسی قرار داد.
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ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ) (G٢Bﻳﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻋﺎﺩ )
ﻳﺎ ﺑﺮﺍ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

G٢C

( ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻣﻦ ،ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻇﻬﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪﺍﻳﺶ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻧﯿﻢ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١-٦ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ
ﺭﻭﺍﺝ ﺳﻜﻪ ﻫﺎ ﻓﻠﺰ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ  ١٠ﻗﺮﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻳﻮﻧﺎﻥ ،ﻣﺼﺮ ﻭ ﻫﻨﺪﺍﺑﺪﺍﻉ ﭼﻚ ﻫﺎ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ  ١٥ﻣﯿﻼﺩ ﺭﻭﺍﺝ ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ١٦٩٠ﻣﯿﻼﺩ-ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

Diners Club

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ١٩٥٠ﻣﯿﻼﺩ

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻭ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺪﺭﻳﺞ ﺟﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎ ﺍﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ  B٢Cﺍﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٩٠ ،٢٠٠٤
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ  ١٩٥٠ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﻫﻪ  ١٩٨٠ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺘﻔﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
ﺍﻟﻒ -ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﺩﻥ :ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺏ -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭ

ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

ﺩﻳﮕﺮ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭖ -ﺍﻣﻨﯿﺖ :ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﺍﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺁﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺕ -ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ :ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺙ -ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﺋﯿﻦ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ

ﻛﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
B ٢C
 ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺝ -ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :ﺑﺮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ
ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ  ،B٢Bﺳﻮﺍﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭺ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ :ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ  ٣ﺩﺭﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ
ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺡ-ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 -٢-٦ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺩ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 -١-٢-٦ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ:
-١ﻛﺎﺭﺗﻬﺎ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  :ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺒﻠﻎ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﯿﺰ
Euro Pay Master Card Visa Card
ﻭ
،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
-٢ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺷﺎﺭﮊ :ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ٤٥ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺪﺕ

ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﺭﮊ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ
 American Expressﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-٣ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺑﺪﻫﻲ :ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻣﺎﻟﻜﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ،ﭼﯿﺰ ﺣﺪﻭﺩ  ١ﺗﺎ  ٢ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ

ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻲ ﻛﺸﺪ .ﻭﻳﺰﺍ ،ﻣﺴﺘﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﻭ

ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻲ ،ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -١-١-٢-٦ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ،ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻤﺪ .ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺭﺕ ﻳﻚ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﻮﻝ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ  ١٦ﺭﻗﻤﻲ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺕ ،ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺕ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺭﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﯿﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ .ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮﺽ ﺑﮕﯿﺮﻳﺪ .ﻓﺮﺽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻳﻦ
ﻗﺮﺽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﻛﻮﻟﺒﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 -٢-١-٢-٦ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻟﺰﻭﻣﴼ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ
ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻋﻀﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ،ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ٤٥ﺭﻭﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
 -٣-١-٢-٦ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﻲ
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺭﺍ ﺍﺳﺎﺳﴼ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺮﺩ :ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻭﻳﺰﺍﻛﺎﺭﺕ ﻭ
ﻣﺴﺘﺮﻛﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﺍ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑﺮﺍ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ،
ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ
ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪﺩﴽ ﺷﺎﺭﮊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -٢-٢-٦ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ
ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )

Annual Fee

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

( :ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ،ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
Finance Charge
( :ﺷﺎﺭﮊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻳﺖ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺷﺎﺭﮊ ﻣﺎﻟﻲ )
ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
Interest Rate
( :ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﺮﺥ
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ )
ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ )
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻣﺘﻐﯿﺮ )

Fixed Rate

( :ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

Variable Rate

( :ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺮﺥ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻳﺎ

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻳﻪ ﺍ ﺑﻬﺮﻩ )ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ( ﻭ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
 -٣-٢-٦ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﺎ

ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

Authorization
(
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﻫﻲ )
ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﻫﻲ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ
ﺧﺮﻳﺪ ،ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
Master Card
(:
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ) .
 -١ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ :ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺮﻳﺪﻩ ،ﺁﻧﺮﺍ
ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺧﻮﺩ ،ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻳﻦ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ

 -٢ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮﻭﺵ ) =Posﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺁﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 -٣ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ

ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﺯﻣﺎﻧﻲ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

-٣-٦ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ):(Smart Card

ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ،ﻳﻚ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺭﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ  ،ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ.
 -١-٣-٦ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

Contact
( :ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺍﻟﻒ -ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎﺳﻲ )
ﮔﯿﺮﺩ ،ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﺪﻭﺩ  ١/٥ﺍﻳﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﺩ ،ﺁﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺏ-ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﻲ )ﻣﺠﺎﻭﺭﺗﻲ( ) :(Contact Lessﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ
ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﺎﻭﺭﺗﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺁﻧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﺠﺎﻭﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ،ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ

ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺰﺩﻳﻚ

ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻲ ﺍﺳﺖ.

Hybrid
( :ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﻳﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ  ،ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻓﻮﻕ
ﺙ-ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ )

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ

ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺩﻭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻣﺠﺰﺍ )ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﻲ( ﺭﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺰﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮﺍ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ.
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻭﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ
ﻛﻨﻨﺪ) .ﺣﺪﺍﻗﻞ  ١٠٠ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ( .ﺩﻭﻡ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ
ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻫﺎ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﺮﺍﺵ ﻭ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ  ٣ﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺷﺨﺼﻲ،
ﭘﻮﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻏﯿﺮ
ﺁﻧﻲ ﻳﺎ ﺁﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﺭﮊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻛﺮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ
ﻭﻳﮋﻩ ﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -٢-٣-٦ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎ

ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺍﻟﻒ -ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ :ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍ
ﺳﺮﻋﺖ ،ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ،ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
ﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺎﺑﺮﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺏ -ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ

ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮ  :ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ  ،ﻣﺘﺮﻭﻫﺎ ،ﻗﻄﺎﺭ ،ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﺒﺮ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻫﺎ،

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

ﭖ -ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ :ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ،ﺍﻣﻀﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻭ ﻛﻠﯿﺪﻫﺎ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺕ -ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎ

ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ :ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴﻲ ،ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺁﻧﺲ ﻫﺎ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 -٤-٦ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ )(Stored- Value Card

ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻚ
ﺳﺮ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻭﻟﻲ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻚ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ) .ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ
ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﻭ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ( ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ

ﺁﻧﻲ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺁﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ...
ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ -ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻚ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ :ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ

ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮﺩ .ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﻬﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺏ -ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ :ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ

ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ.
 -٥-٦ﺭﻳﺰﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ )(Electronic Micropayment

ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ١٠ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺭﻳﺰﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ،ﻛﺘﺎﺏ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ ﻭ  ...ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﴼ

ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍ

ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﺎﭼﯿﺰ  ٢ﺗﺎ  ٣ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
 -٦-٦ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ )(Electronic Check
ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﻮﺩ.
ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺍﺳﺖ .ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺣﺎﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭ ﭼﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ،ﭼﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪﺍﻕ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺰﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭼﻚ ﻫﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ )ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ  ،B٢Bﭼﻚ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ

ﺑﺎﻻ ﺿﺮﻭﺭ

ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍ

ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﭼﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ )ﻣﻜﻤﻞ ﻛﯿﻒ

)ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ( ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﮔﺮﺩﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮﻝ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
 -٧-٦ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ )(Electronic Cash
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻳﺎ ﺭﻳﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ،ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ
ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎ ،ﻣﺘﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ .ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﭼﻚ ﻫﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ ﺍﺯ

ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺧﺎﺹ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ،ﺑﻲ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﻣﺸﺘﺮ ( ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻛﺎﻏﺬ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎﻧﻚ

Mark Twain

ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻭ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﺳﺖ .ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ

ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﯿﻦ ﺍﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭ ﻭ

ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ،

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
ﻋﻤﻞ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﻣﺰﺍﻳﺎ

ﻣﻌﺎﻳﺐ

ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻲ

ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻮﻝ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

 -٨-٦ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻧﺎﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ
ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺍﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  SSLﺑﺮﺍ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ
ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﻣﺰ ﻧﮕﺎﺭ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﯿﺎﻥ ،ﻭﻳﺰﺍ ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺴﺘﺮ ﻛﺎﺭﺕ ،ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﻣﻦ ) (SETﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺌﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ،ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) (SSLﺑﻪ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﯿﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ
Electronic Wallet
( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻛﯿﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
)
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ )ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ( ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻄﺴﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ
)ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ( ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ .ﻛﯿﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ،ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﯿﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺪﻙ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﯿﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ) (SSLﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻲ ،ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﯿﻒ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮ ،
ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺳﻮﺍﻝ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ

ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ.
 -١-٨-٦ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ
ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰﻣﻲ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺁﻧﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ -ﺭﻣﺰ ﮔﺬﺍﺭ

ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﻳﺎ ﻛﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﻠﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ )ﺑﺮﺍ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ( ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

)ﺑﺮﺍ ﺍﺯ ﺭﻣﺰ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ -ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭ

ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﻳﺎ ﻛﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﻭ ﻛﻠﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﺩ .ﻛﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﻪ

ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻛﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢-٨-٦ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ
ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﺮﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﯿﺮ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﮔﯿﺮﺩ .ﺑﺮﺍ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﭘﯿﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ،ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﴼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮ  ،ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -٣-٨-٦ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﻳﻚ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻬﯿﺎ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ ،ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ،ﻛﻠﯿﺪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ )ﻳﻚ ﻛﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ( ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ،ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﺩﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﯿﻨﻲ ﺑﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺯ )ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺘﻤﺪ( ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻳﻜﻲ
Verisign
( ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺭ ﺳﺎﻳﻦ )
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﯿﺪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻛﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯿﻜﻪ ﻳﻚ

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻬﻜﺎﺭ ﻫﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺟﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ

 -١-٧ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺗﺒﻬﻜﺎﺭ ﻭ

ﺗﻌﺪ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ

ﺍﻳﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﯿﺎﻥ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺟﺰﺍء ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
Department of Homeland Security
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ )

( ﭘﻨﺞ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ » ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ -ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ
ﺏ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ

ﭖ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ

ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺕ -ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺙ -ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺑﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻓﻮﻕ ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻝ -ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﻲ /ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ :ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﺳﻄﻬﻜﺮﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻮﻡ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻭﺩ.
ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻡ -ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ

ﺑﺰﺭﮒ  :ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻜﺮﻫﺎ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ

ﻛﻠﯿﺪ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻡ -ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ /ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ :ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺑﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺩﻭﻟﺖ ،ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﻳﺮ

ﻫﺎ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻠﻲ :ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ

ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ -ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ :ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺯﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢-٧ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮ
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟

ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ

ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺮ ﺩﻭ

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻗﺼﺪ

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ

ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍ

ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﻕ ﺳﻤﻊ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟

ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﻡ ﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﺮﺍ

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻗﺼﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ،ﺑﺮﺍ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ

ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ

ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟

ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻧﻤﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ؟

ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻮﻕ ﻧﻮﻉ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻥ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺮﺍ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
Authentication
ﺍﻟﻒ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺠﻲ )

( :ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

Authorization
( :ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ
ﺏ -ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺩﻫﻲ )
ﺩﻫﺪ.
ﭖ-ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ )

Auditing

( :ﻫﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎ ﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﺮﺩﻩ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،

ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺍ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺕ-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ )  :(Confidentialityﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ) :(Privacyﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺎﺵ ﺷﻮﺩ.
ﺙ -ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ )

Integrity

( :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻥ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
Availability
( :ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺝ -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ )
ﺻﻔﺤﺎﺕ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
Non repudiation
( :ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﺩ.
ﭺ-ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻜﺎﺭ )
Electronic Signature
(
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﯿﻚ ﻫﺎ ﻛﻠﯿﺪ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻜﺎﺭ ،ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ )

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 -٣-٧ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ
ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ،ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﯿﺾ ﮔﻮﻳﻲ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺎﺵ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )

Social Engineering

( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﻨﻲ
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -١-٣-٧ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ
ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻭﻳﺮﻭﺱ

ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭ ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ( ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ) .ﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﻫﻜﺮ ﺑﺠﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ITﺳﺎﺯﻣﺎﻥ(
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻚ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺏ -ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ

ﺍﻟﻒ -ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﯿﺮ

ﺝ -ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ -٢-٣-٧

ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﺮﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﴼ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 -٣-٣-٧ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ ،ﻛﺮﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻭﺟﺎﻥ ﻫﺎ

ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

ﺍﻟﻒ -ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ :ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ ﻛﺪﻫﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻲ
ﮔﯿﺮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺮﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺏ -ﻛﺮﻡ ﻫﺎ :ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﺮﻡ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋ ﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭖ-ﺗﺮﻭﺟﺎﻥ ﻫﺎ :ﺗﺮﻭﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٤-٧ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻚ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺤﺎﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 .aﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻛﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
 .bﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺮﺯﻫﺎ

ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺩ

ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ

ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
 .cﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ.
 .dﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺸﺪﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﯿﺖ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 .eﺩﻳﺪ ﺳﻄﺤﻲ /ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ :ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪ

IT

ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﻚ

ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺍ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﺑﺮﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﻣﻨﯿﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ -ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻛﻠﯿﺪ  ،ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺏ -ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻛﻠﯿﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
ﭖ-ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯ  :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻟﯿﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮﺩ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٥-٧ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺧﻼﻗﻲ
ﺍﺧﻼﻕ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺍ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩ  ،ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺭﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﺍﺧﻼﻗﻲ،
ﻟﺰﻭﻣﴼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ،ﻭﺍﺿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﯿﻦ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺮﺭﺳﻲ ،ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ -ﺧﺼﻮﺻﻲ :ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ  ،ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺏ -ﺻﺤﺖ :ﺍﺻﺎﻟﺖ ،ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﺪﻩ ﭖ -ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ :ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻭ
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮ
ﺕ -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ :ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ
-٦-٧ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ :ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍ ﺑﺮﺍ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺷﺨ ﺼﻲ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ )ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﺮﻧﺪ( ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﺏ-ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮ

)

Copy Right

( :ﻛﭙﻲ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
ﭖ-ﮔﻔﺘﮕﻮ

Free Speech
ﺁﺯﺍﺩ )

( :ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺍ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩ

ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺕ -ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﺎ ﺧﺬﻣﺎﺕ ﻭ  ...ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺙ -ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ :ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﺭ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺎ ،ﻗﻤﺎﺭﺑﺎﺯ  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ﻭ  ...ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
-٧-٧ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺧﻼﻗﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ،ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﻲ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺑﻄﻮﺭ ﻭﺿﻮﺡ ،ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻏﯿﺮ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ.

