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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  
  
  

  
  
  

 استفاده جمله در نظر گرفتن مسائل امنيتي، محرمانگي، حقوقي،اجراي تجارت الكترونيكي مستلزم فراهم شدن شرايطي است كه از آن -چكيده
ترونيكي براي مبالغ پائين مورد سيستم هاي رايج در امر پرداخت هاي الكاين مقاله در .  و غيره است الكترونيكياز سيستم هاي پرداخت
ند و نقاط ضعف و قوت هر كدام ه اهمچنين اين سيستم ها بر حسب ويژگي هاي مطرح تحليل و مقايسه شد. ه استبررسي و بحث قرار گرفت

نظر گرفتن در امر تجارت الكترونيك، انتخاب يك سيستم از ميان سيستم هاي مطرح شده با در نتايج نشان مي دهد كه . ه استمشخص شد
مالحظات و ويژگي هاي مطرح شده و مورد درخواست امكان پذير بوده و سيستم هاي مطرح شده با در نظر گرفتن بستر مناسب، سياست هاي 

  . بهره برداري و توسعه اند، قابل استفاده،مد نظر) امنيتي، حقوقي و محرمانگي(حاكم، امكانات در دسترس، موجوديت هاي معتبر و شرايط 
  
  2پرداخت الكترونيكي براي مبالغ پائينسيستم هاي ، 1پرداخت الكترونيكيسيستم هاي   -يد واژهكل
  

  مقدمه -1

در سيستم هاي پرداخـت الكترونيكـي بـراي مبـالغ                
پايين مبالغي كه در معامالت رد و بدل مي شوند از حـد             

 در  ،تجـاوز نمـي كننـد     )  تومان 100 يا   50مثالً  (خاصي  
بوط به اينگونه سيـستم هـا از ابزارهـاي          پروتكل هاي مر  

امنيتي نسبتاً ضعيف تر استفاده مـي شـود تـا كـارايي و              
سرعت عملكرد در ايـن گونـه سيـستم هـا بـاال رفتـه و                

اسـتفاده از ابزارهـاي     . ترافيك در شبكه به حداقل برسـد      
امنيتي نسبتاً ضعيف در اينگونه سيـستم هـا بـدليل آن            

ت بروز تقلـب و حملـه       زياني كه در صور    و است كه ضرر  
   . چندان جدي نيستحادث گردددر اينگونه سيستم ها 

   در ايـن مقالــه در ابتـدا ويژگــي هـاي مطــرح در ايــن    
سيستم هاي بيان شده است، سپس متداول تـرين ايـن           
سيستم ها مورد بررسي و بدنبال آن بـر حـسب ويژگـي             

در انتهـا   . هاي مطرح شده مورد مقايسه قرار گرفتـه انـد         
  .از بحث نتيجه گيري شده استنيز 

  
  ويژگي هاي سيستم هاي پرداخت الكترونيكي. 2

يك سيستم ايده آل در پرداخت هاي الكترونيكي 
شايسته است داراي كليه ويژگي هاي زير باشد، لكن 

پيچيدگي هاي سيستم و در نتيجه امكان افزايش بدليل 
، معموالً زير مجموعه اي از اين  هاغير عملي شدن آن

ژگي ها براي يك سيستم پرداخت الكترونيكي در نظر وي
، 3، 5 ،10[از  اين ويژگي ها عبارتند . گرفته مي شود

2[:  
   3اقتصادي . 2 .1  

  :مهمترين ويژگي ها در اين قسمت عبارتند از
  4 اندازه پرداخت.2.  1 . 1
سيستم هاي پرداخت الكترونيكي از نظر مبلغ  

  :اندپرداختي به سه دسته تقسيم شده 
   5سيستم هاي پرداخت الكترونيكي براي مبالغ باال) الف

 به باال را در بر 10$اينگونه سيستم ها مبالغ      
لحاظ اينكه اينگونه سيستم ها معموالً در  هب. گيرند مي

پرداخت الكترونيكي براي مبالغ پائين سيستم هاي بررسي و مقايسه

  آرش  رحمان
  دانشگاه آزاد اسالمي دانشكده فني و مهندسي واحد رودهن) نرم افزار(استاديار، گروه مهندسي كامپيوتر 

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
arashrahman@yahoo.com  
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

مبالغ رد و بدل شده محدوديتي ندارند، عمدتاً قابل 
حالت به علت وجود احتمال  در اين . مالحظه هستند

 حمله به سيستم توسط افراد مختلف و به جهت باالي
نياز به ابزارهاي امنيني قوي مي  سودجوئيهاي مالي، 

  . باشد تا پروتكل را از امكان تقلب و حمله مصون نمايد
   6سيستم هاي پرداخت الكترونيكي براي مبالغ كوچك) ب

 را در 10 $ تا  1/0 $     اينگونه سيستم ها مبالغ بين 
ابزارهاي امنيني براي پروتكل اينگونه بر مي گيرند 

سيستم ها معموالً ضعيف تر از سيستم هاي پرداخت 
  الكترونيكي براي مبالغ باال است

   7سيستم هاي پرداخت الكترونيكي براي مبالغ پايين) ج
 را در 8 سنت1     اينگونه سيستم ها مبالغ زير 

ه در اينگونه سيستم ها مبالغ رد و بدل شد. گيرند برمي
. تجاوز نمي كنند)  تومان100مثالً (از حد خاصي 

بدليل اينكه ضرر و زيان ايجاد شده در صورت بروز 
تقلب و حمله در اينگونه سيستم ها جدي نيست، 
پروتكل هاي مربوطه از ابزارهاي امنيتي ضعيف تري 
استفاده مي نمايند تا كارايي و سرعت عملكرد را باال 

  . رسانندبرده و ترافيك را به حداقل
   9سادگي كار . 2 . 1 . 2

     اعمال الزم به انجام توسط كاربر شايسته است 
حداقل باشد، تا كاربر بدون نياز به وارد شدن به 
جزئيات بتواند خريد و پرداخت را انجام دهد و عضويت 

با اين وجود . يا ترك سيستم براي كاربر ساده باشد
رهايي كه در كاربر بايستي بتواند تا با كمك ابزا

اختيارش گذاشته مي شوند، از مراحل انجام پذيرفته 
  .بصورت قدم به قدم اطالع حاصل نمايد

 
     10ويژگي هاي فني .  2 . 2
شركت كنندگان در يك سيستم پرداخت  . 2 . 2 . 1

  11الكترونيكي
 است كه عمل پرداخت كاربري: 12مشتري . 2 . 2 . 1 . 1

  . را انجام مي دهد
دريافت كننده پرداخت يا : 13فروشنده . 2. 2 . 1 . 2

  . فروشنده است
معموالً تحت عناوين بانك : 14صادركننده .  2 . 2 . 2 . 3

براي مشتري، در يك سيستم  15يا تأمين كننده سرويس

 بيشتر فعل و .تجارت الكترونيكي مطرح مي گردد
 .انفعاالت آن با مشتري است

ت عناوين بانك  معموالً تح:16كنندهحصول .  2 . 2 .2 .4
يا تأمين كننده سرويس براي فروشنده، در يك سيستم 

 فعل و بيشتر .تجارت الكترونيكي مطرح مي گردد
  .انفعاالت آن با فروشنده است

دالل تركيبي ازحصول : 17دالل يا واسطه.  2 . 2 . 2 . 5
است كه هنگاميكه در پروتكلي نياز  كننده و صادركننده

ي بين مشتري و فروشنده به اشتراك گذاري بخش سوم
  .باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد

شخص ثالثي است كه : 18رويت كننده . 2 . 2 . 2 . 6
  . سعي بر بدست آوردن اطالعات تراكنش ها دارد

بسياري از سيستم هاي :19گواهي نامه. 2 .2 . 2 . 7
پرداخت الكترونيكي در جهت تأييد و تصديق رسمي يك 

 فروشنده به مرجعي رسمي متكي بخش اعم از مشتري يا
اند كه گواهي تصديق و يا تأييد مشتري يا فروشنده را 

گواهي نامه ها مي توانند شامل . صادر مي نمايد
براي هر ) مرجع رسمي(دستورالعمل هاي صادر كننده 

فروشنده اي باشند كه مي خواهد مبالغ پرداختي از 
ه توسط كاربران را نقد كند، معموالً صدور گواهي نام

اطالعات در خواست كننده گواهي  20مرجع رسمي با ثبت
يك گواهي نامه معموالً پس از صادر . نامه همراه است

  .شدن توسط صادركننده آن امضاي ديجيتال مي شود
   21مدلهاي پولي . 2 .  2 . 2 

      يك سيستم پرداخت الكترونيكي مي تواند به يكي 
  :از سه روش زير عمل نمايد

در اين روش مبلغ : 22روش اعتباري . 2 .  2  .2 . 1
پرداختي توسط مركزي اعتباري پرداخت و سپس آن 
مبلغ از اعتبار كاربر كم شده و در زمان خاصي مبلغ 

به ) ي وييا از طريق حساب بانك (واقعي توسط كاربر 
 . آن مركز پرداخت مي گردد

در اين روش همانند : 23روش چك. 2 . 2 .  2 . 2
يكي مبلغ پرداختي توسط يك مدرك چكهاي فيز

معتبر به فروشنده ارسال مي گردد، سپس مدرك فوق 
همانند چك فيزيكي از طريق حساب بانكي خريدار 

  . نقد مي شود
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

در اين روش كاربر  :24روش پول نقد . 2 . 2 . 2 . 3
قبالً مبلغي را پرداخته و در مقابل آن پول ) خريدار(

 اين پول در موقع .الكترونيكي دريافت نموده است
يا اصطالحاً (پول . خريد به فروشنده ارسال مي شود

الكترونيكي از طريق سرويس دهندگان مالي ) سكه
قابل خريد بوده و در هر زمان ممكن است دوباره با 

  . پول فيزيكي تعويض گردد
  
  مدلهاي پرداخت .  2 .2 . 3

     مهمترين مدلهاي پرداخت در سيستم هاي 
  :رونيكي عبارتند ازپرداخت الكت

شماي كلي  :25مدل شبه پول مستقيم . 2 .2 . 3 . 1
  :  مشخص شده است1اين مدل در شكل 

  
  شماي كلي مدل شبه پول مستقيم: 1شكل 

.  نقد استفاده مي شود     در اين سيستم ها مدل پول
در اين سيستم ها مشتري مبلغي را از حسابي كه نزد 

 و اين پول را كه صادر كننده دارد برداشت كرده
 در آمده است به فروشنده 26بصورت الكترونيكي

فروشنده هم در خـواست به حساب . پرداخت مي كند
 در .اين پول را از حصول كننده مي نمايد 27گذاشتن

نقل و انتقال  انتهاي كار هم حصول كننده در خواست
   .حسابي پول را از صادركننده مي نمايد

شماي : 28 بر حساب مستقيممدل مبتني . 2 .2 . 3 . 2
  . مشخص شده است2كلي اين مدل در شكل 

 
  شماي كلي مدل مبتني بر حساب مستقيم: 2شكل 

     اينگونه سيستم ها شباهت زيادي با سيستم هاي 
در اينگونه سيستم ها مشتري چكي را به . چك دارند

فروشنده مي فرستد كه فروشنده اين چك را به حصول 
سپس حصول كننده تقاضاي . مايدكننده ارائه مي ن

  سپس .مي نمايدكردن آن را از صادركننده  29بازخريد
تكميل پرداخت توسط وي به مشتري اطالع داده مي 

  .شود
يا سيستم  سيستم هاي مبتني بر حساب مستقيم     

مدل ) گاهي وقت به اين نام ناميده مي شوند(هاي چك 
  . را استفاده مي نمايندNotationalپولي 

مدل مبتني برحساب از طريق  . 2 . 2 . 3 . 3
 نشان داده 3 شماي كلي اين مدل در شكل :30خريدار

  .شده است

  
  مدل مبتني بر حساب از طريق خريدار: 3شكل 

     در اين مدل، مشتري در خواست انتقال وجه از 
حساب خود را به حساب فروشنده كه در نزد حصول 

رست شبيه انتقال اين مدل د. كننده است را مي دهد
در اين مدل پس از قرار گرفتن . بانكي مرسوم است

 پول در حساب فروشنده كه در نزد حصول كننده
متوجه ورود ) از طرف حصول كننده(است، فروشنده 

  .مبلغ به حساب خود ميشود
مدل مبتني بر حساب از طريق  . 2 .2 . 3 . 4

 نشان 4 شماي كلي اين مدل در شكل :31فروشنده
 . شده استداده

  
  شماي كلي مدل مبتني بر حساب از طريق فروشنده: 4شكل 

     در اين مدل فروشنده در خواست برداشت پول از 
حساب مشتري را كه در نزد صادركننده است را به 
. حصول كننده كه خود نزد آن حساب دارد، مي دهد

درست مثل برداشتن پول از يك حساب بانكي، در اين 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 67

 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

قط متوجه خارج شدن پول از حسابش مدل فروشنده ف
  .مي شود

  
   32تعيين اعتبار . 2 . 2 . 4

     تقسيم بندي سيستم هاي پرداخت الكترونيكي از 
 :لحاظ تعيين اعتبار بصورت زير است

 در تعيين اعتبار بالدرنگ :33بالدرنگ. 2 .2 . 4 . 1
يا فروشنده با يك بخش سوم نظير /مشتري و

ده تعيين اعتبار پرداخت را حصول كنن يا/صادركننده و
در اين حالت بخش سوم مي بايست . انجام مي دهد

اين نوع تعيين . بصورت بالدرنگ نتيجه را اعالم نمايد
اعتبار معموالً خاصه سيستم هايي است كه نيازمند 

  .امنيت باال است
 به منظور جلوگيري از :34غير بالدرنگ. 2 . 2 .  4 . 2

و در گره خاص در شبكه ايجاد ترافيك در زمان خاص 
. توان تعيين اعتبار غيربالدرنگ را مطرح نمود مي

بخصوص در مورد سيستم هايي كه با مبالغ پايين سر 
و كار دارند، تعيين اعتبار بهتر است بصورت غير 

  .بالدرنگ انجام گيرد
تعيين اعتبار شبه  :35شبه بالدرنگ. 2. 2 . 4 .3

 شود كه بالدرنگ در مورد سيستم هايي مطرح مي
برخي از فعل و انفعاالت در آنها نيازمند ارتباط 
بالدرنگ با موجوديت سوم، و برخي فعل و انفعاالت 

  . نيازمند ارتباطات غير بالدرنگ است
   36مكانيزم هاي امنيتي  .2 .2 . 5

     در ذيل برخي از مكانيزم هاي امنيتي مطرح شده 
  .است

مكانيـزم كلمه در ايـن :  37جمله رمز . 2 . 2 . 5 . 1
 به 39 و مجـاز كننده38رمز ميـان ارزيـابي كننده

 رمز نگاري كليد .اشتـراك گذاشته مي شـود
  . مكانيزمي در اين زمينه است40اشتـراكي

بخش ارزيابي كننده نيازمند : 41امضاء.  2 . 2 . 5 . 2
امضاء شامل . امضاي ديجيتـال بخش مجاز كننده است

 است و به عنوان عاملي پيام و رمزنگاري كليد عمومي
براي جلوگيري از انكار شدن معامله توسط يكي از دو 

  .طرف عمل مي نمايد

تكنيكهاي امضاي كور در : 42امضاء كور. 2 . 2 . 5 . 3
 44ء و تأمين اختفا43جهت جلوگيري از رديابي كردن

در يك تجارت الكترونيكي مورد استفاده قرار مي 
 اين تكنيكها شماره به عنوان نمونه در يكي از. گيرند
سكه ها از حالت اوليه خود خارج مي شوند  سريال

، كه اين كار با ضرب كردن در يك )كور مي شوند(
سكه هاي كور . ضريب تصادفي مي تواند انجام گيرد

درون يك پيام جا گرفته، پيام با كليد خصوصي كاربر 
بطور ديجيتالي امضاء شده و سپس با كليد عمومي 

پيام . شود  و براي بانك فرستاده ميبانك رمز شده
. ارسالي فقط توسط بانك مي تواند رمزگشايي شود

زمانيكه بانك پيام را دريافت مي كند، امضاء را چك 
نموده و مقدار خريد شده را از حساب صاحب امضاء 

بانك سكه ها را با كليد خصوصي امضاء . كم مي كند
نها را به بعد از امضاي  سكه هاي كور شده آ. مي كند

. كاربر برميگرداند كه با كليد عمومي كاربر رمز شده اند
تواند پيام را رمز گشايي كرده و آنها را با  كاربر مي

تقسيم كردن بر ضريب كوركننده به حالت اوليه خود 
با توجه به اينكه بانك شماره سريال هاي . بازگرداند

موجود بر روي سكه ها را نمي بيند تضمين مي كند 
 هيچ راهي براي پيگيري اينكه چه كسي اين سكه كه

به اين ترتيب اختفاء . ها را خريده است، وجود ندارد
  . كامل تأمين مي شود

 پرداخت هاي :45زنجيره پراكنده شده. 2 . 2 . 5 . 4
متوالي به يك فروشنده مي تواند بوسيله زنجيره 

كه payword مانند سيستم . پرداخت ها شكل گيرد
ر زنجيره مبلغ پرداختي را به ترتيب عكس در آن كارب

 ايجاد Wnبا انتخاب تصادفي آخرين مبلغ پرداختي 
 =i....,  0 را براي wi = h(wi+1)سپس . مي نمايد

n-1, n-2, در اينجا . محاسبه مي كندw. ريشه 
كاربر مبالغ پرداختي را به .زنجيره مبلغ پرداختي است

 آخر خرج و به همين ترتيب اليw2  سپس w1ترتيب 
در اين سيستم فروشنده آخرين مبلغ خرج . مي كند

امين i . دارد شده توسط مشتري را در نزد خود نگاه مي
 است را wiپرداخت مشتري به فروشنده كه شامل 

  .ارزيابي مي نمايدwi-1 فروشنده با استفاده از 
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   46نيازمنديها  . 2 . 3
خصيصه هاي مرتبط با نيازمنديها در سيستم هاي 

  :پرداخت الكترونيكي شامل موارد زير است
   47تراكنش .  2 . 3 . 1

 بانكهاي ACID     تراكنش هاي مالي بايستي شرايط
  :اين شرايط عبارتند از. اطالعاتي را پشتيباني كنند

در مورد خاصيت فوق دو : 48اتمي بودن. 2 . 3 . 1 . 1
  :نكته قابل ذكر است

مشتري مبلغي چنانچه از حساب : 49انتقال وجوه) الف
برداشته و به حساب فروشنده گذاشته شود، هر دو 

  .مبلغ بايستي با هم مطابقت داشته باشند
نظير (ارائه وجوه مبتني بر سند : 50انتقال كامل) ب

و پرداخت آن بايستي پشت سر هم صورت ) چك
يعني يا هر دو با هم صورت گيرند و يا هيچ . گيرد

  .كدام از آن دو انجام نگيرد
توافق همه قسمتها نسبت : 51سازگاري. 2 . 3 . 1 . 2

به مقدار پرداختي، علّت پرداخت و جابجا شدن مبلغ 
 52انتقالي از يك حساب به حساب ديگر بايستي صحيح

  .باشد
تراكنش ها بايستي : 53ايزوله بودن.  2 . 3 . 1 . 3

بصورت غير وابسته و بصورت ايزوله از هم انجام بگيرند 
ام تراكنش ها بصورت ترتيبي و يا به كه اين كار با انج

  .كمك مكانيزم هاي كنترل همزماني ميسر مي گردد
در اين زمينه سه نكته : 54ماندگار بودن. 2 . 3 . 1 . 4

  :الزم به ذكر است
 رسيد، بايستي قابل 55 وقتي كه تراكنش به اتمام-الف
  .باشد 56احيا
 اگر تراكنشي به اتمام نرسيده بود، ولي چيزي -ب

يسك نوشته بود، بايستي هيچ اثري روي پايگاه روي د
داده ها نداشته باشد، به عبارت ديگر آثار وجودش پاك 

  .انگار كه اصالً شروع نشده است. شود
 و شروع 57فايل هاي تاريخچه  امكان مراجعه به -ج

توقف كرده  تراكنش از نقطه اي كه در آنجا بداليلي
  .بود، وجود داشته باشد

   58تامني. 2 . 3 . 2
     در مورد امنيت مواردي مطرح گرديده است كه در 

  :زير به توضيح هر يك پرداخته شده است

: 59غير قابل خرج كردن دوباره پول . 2. 3 . 2 . 1
امكان خرج دوبار پول در سيستم هاي پرداخت 

 60الكترونيكي بخصوص وقتي كه از مدل پرداخت سكّه
  . دداشته باششود نبايستي وجود  استفاده مي

با اتخاذ :  61غير قابل جعل كردن پول  .2 . 3 . 2 . 2
پروتكل هاي امنيتي بايستي تا آنجا كه امكان دارد 
  .امكان جعل غير قانوني پول الكترونيكي را منتفي نمود

با اتخاذ : 62خرجقابل تجاوز نكردن از حد . 2 . 3 . 2 . 3
پروتكل هاي مناسب، بايستي امكان خرج پول توسط 

 از حد تعيين شده، در يك معامله بيشترا مشتري ر
  .الكترونيكي منتفي نمود

يكي از دو طرف معامله : 63انكار نكردن   .2 . 3 . 2 . 4
احراز هويت . نبايستي امكان انكار معامله را داشته باشد

و استفاده از امضاءهاي ديجيتال يكي از راههاي 
  .متداول براي دستيابي اين مقصود است

سخت افزارهاي مقاوم در برابر دستكاري . 2  .3 . 2 . 5
 استفاده از سخت افزارهاي مقاوم در مقابل :64كردن

دستكاري غير قانوني اشخاص، يكي از موارد مهم 
  . امنيتي است

   65محرمانگي . 2. 3 . 3
     در ارتباط با محرمانگي در يك تجارت الكترونيكي 

  :ويژگي هاي زير مطرح است
 ميدان ديد افراد نسبت به :66رمانگيمح . 2 . 3 . 3 . 1

آنچه در يك تجارت الكترونيكي بين مشتري و 
فروشنده رد و بدل مي شود در بسياري از جاها 

استفاده از تكنيك هاي رمزنگاري . بايستي محدود شود
نامتقارن و امضاي آنچه مي خواهد از يك طرف به 
طرف ديگر فرستاده شود، با كليد عمومي طرف مقابل، 

  . ي از راهكارهاي حصول محرمانگي استيك
مشخصه فرد در يك تجارت : 67اختفاء . 2 . 3 .3 . 2

استفاده از . الكترونيكي بايستي مخفي نگاه داشته شود
نام مستعار براي خريد از يك فروشنده و تكنيك هاي 
استفاده از امضاي كور به عنوان راهكارهايي در اين 

  .زمينه توصيه شده است
مشخصه افرادي كه :  68غير قابل پيگيري . 2.  3 . 3 .3

در يك تجارت الكترونيكي مشاركت مي كنند نبايستي 
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قابل پيگيري بوده و يا حداقل پيگيري آن هزينه اي را 
  .در بر بگيرد كه براي افراد عادي قابل پرداخت نباشد

   69)تعامل پذيري(درون سازگاري  . 2 . 3 . 4
ري در يك تجارت      در ارتباط با درون سازگا

  :الكترونيكي ويژگي هاي زير مطرح است
 خصيصه در مورداين : 70خردكردن.  2 . 3 . 4 . 1

 مطرح 71سيستم هاي پرداخت مبتني بر پول نقد
است، كه بر اساس آن جايگزين كردن يك تراكنش با 
ارزش باال به چندين تراكنش با ارزش پايين تر امكان 

  .پذير است
بر اساس اين خصيصه : 72سويه بودندو . 2 . 3 . 4 . 2

 را دريافت نمايد، 73نه تنها فروشنده مي تواند پرداخت
بلكه مشتري نيز مي تواند پرداخت را دريـافـت 

سيستم هاي مبتني بر چك معموالً داراي اين . نمـايـد
خصيصه اند، اما سيستم هاي مبتني بر كارت هاي 

  .اعتباري فاقد اين ويژگي اند
 دريافت :74امكان دوباره خرج كردن . 2 . 3 . 4 . 3

كننده پول ديجيتال بايستي بدون دخالت بخش سوم 
. قادر به انتقال آن به شخص ديگري باشد) بانك(

سيستم هاي مبتني بر كارت هاي اعتباري بدليل اينكه 
  .مجبور به ارتباط با بانك اند، فاقد اين خصيصه اند

رداخت نتيجه پ: 75تطابق و تقبل. 2 . 3 . 4 . 4
الكترونيكي يك بانك، بايستي توسط بانك هاي ديگر 
. قابل قبول باشد، و نياز به بانك مشابه نداشته باشد

اين خصيصه بيشتر در ارتباط با توسعه سيستم هاي 
  .پرداخت الكترونيكي مطرح مي شود

اعتبار و  :76پشتيباني از گردش پول. 2 . 3 . 4 . 5
 وابسته به ارزش يك سيستم پرداخت الكترونيكي

بدين . تعداد كاربراني است كه آن را قبول مي كنند
لذا دست . ترتيب است كه اعتبار آن افزايش مي يابد

به دست شدن پول و يا گردش پول در سطح جهاني 
  .بيشتر مد نظر است

يك سيستم پرداخت :  77انعطاف پذيري.  2 . 3 . 4 . 6
ت الكترونيكي شايسته است كه روشهاي مختلف پرداخ

را، از قبيل؛ پرداخت توسط كارتهاي اعتباري، پرداخت 
توسط چك و پرداخت توسط پول نقد را حمايت 

  .نمايد، و كاربر را محدود به يك روش خاص ننمايد

   78قابل تغيير سايز بودن .  2 . 3 . 5
يك سيستم ) تعداد كاربران و تاجران(     سايز 

دگان پرداخت الكترونيكي نبايستي توسط سرويس دهن
كه عمده فعاليتهاي فرايند را بعهده دارند، محدود 

همچنين افزايش تعداد كاربران يا تاجران در . شود
  .سيستم نبايستي كارايي سيستم را پائين آورد

   79اقتصاد خرد. 2 . 3 . 6
  .     در اين ارتباط دو مورد توضيح داده شده است

 هزينه اجراي يك: 80هزينه پايين . 2 . 3  . 6 . 1
تراكنش پرداخت بايستي به قدر كافي از لحاظ 

همچنين پروتكل پرداخت . اقتصادي پايين باشد
  . در نظر گرفته شود81بايستي متناسب با سايز پرداخت

سرعت و كارايي : 82كارايي و يا اثربخشي. 2 . 3  . 6 . 2
. سيستم پرداخت بايستي در حد مطلوب باشديك 

مالت با مبالغ پايين  الزم به ذكر است چنانچه تعداد معا
زياد باشند و پروتكل اجرايي ساده نباشد، آن گاه 

، كارايي سيستم 83بدليل وجود ترافيك در يك گره
  .پايين خواهد آمد

   84اقتصاد عمومي .  2 . 3 . 7
  .     در اين ارتباط موارد ذيل مطرح است

عملياتي بودن يك از منظور : 85 عملياتي .2 . 3 . 7 . 1
ت الكترونيكي اين است كه اين سيستم سيستم پرداخ

اين سيستم (مرحله آزمايش خود را مي گذرانده است 
قبل از مرحله آزمايش به صورت فرضيه مطرح شده 

  .و وارد مرحله عملياتي و اجرائي شده است) است
براي يك فروشنده  :86كاربر پسندبودن. 2 . 3 . 7 . 2

وسط ميزان جذب و تحت تأثير قرار دادن مشتريان ت
يك سيستم پرداخت ديجيتال بسيار حائز اهميت 
است، چراكه باعث جذب مشتري به فروشنده شده و 

  .تعداد مشتريان فروشنده را افزايش مي دهد
منظور خطرات : 87در سطح  پايين خطر. 2 . 3 . 7 . 3 

) پول و يا جنس(مربوط به از دست دادن هاي مالي 
اشد، چه در است، كه شايسته است كم و كنترل شده ب

  . مورد مشتري و چه در مورد فروشنده
با توجه به : 88قابل اطمينان بودن. 2 . 3 . 7 . 4

حساسيت موجود در امر تجارت، يك سيستم پرداخت 
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الكترونيكي بايستي همواره در دسترس بوده و احتمال 
  .وجود خطا و خرابي در آن به صفر نزديك شود

 و 90ذخيـره: 89انمعتبر بودن درطي زم. 2 . 3 . 7 . 5
 پول الكترونيكي بـايستـي به آساني امكان 91بـازيـابي

  . و با گذشت زمان نامعتبر نشودودهپذير ب
پرداخت بايستي : 92پرداخت بدون وقفه . 2 . 3 . 7 . 6

بدون اينكه براي تأمين نمودن (بصورت اتوماتيك 
صورت گرفته و بعد ) اطالعات كاربر دچار وقفه اي شود

ندك براي تأييد مجدد كاربر، نمايش داده از زماني ا
  .شود

تراكنش پرداخت بايستي : 93تأخير كم. 2 . 3  . 7 . 7
سريع بوده و تأخيري در انجام عمليات خريد وجود 

  .نداشته باشد
كاربران : 94عدم وابستگي سخت افزاري . 2 . 3 . 7  . 8

نبايستي نيازمند به استفاده از سخت افزارهاي ويژه 
  .باشند

 هزينه انجام :95هزينه پايين تراكنش. 2 . 3 . 7.  9
تراكنش ها در يك سيستم پرداخت الكترونيكي 

  .بايستي پايين باشد
 
 
  سيستم هاي پرداخت الكترونيكي براي مبالغ پائين. 3

   Payword سيستم پرداخت . 3,1
 مشخص 5مراحل تراكنش هاي اين سيستم در شكل 

  .]1، 13[ شده است

 كاربر بر روي يك ،در مرحله آغازين تراكنش خريد
براي دستيابي به صفحه وب فروشنده كليك  96اتصال

 كند مشخص مي 97 در اين مرحله جستجوگر.نمايد مي

از طرف اين خريدار كه اين اولين تقاضا براي فروشنده 
يك سپس براي اولين درخواست، كاربر . در آن روز است

 و خاص 98 جديد خاص كاربرهتعهدنامه را براي زنجير
 ,… ,W1, W2 براي مبالغ پرداختي  99فروشنده

Wn در اين مرحله كاربر . نمايد و امضاء مي محاسبه
 مبالغ پرداختي را به ترتيب عكس و با انتخاب هزنجير

 ايجاد مي نمايد و  Wnتصادفي آخرين مبلغ پرداختي
 محاسبه i=n-1, n-2, …,0  را برايWi= h(wi+1)سپس 

ريشه زنجير مبلغ پرداختي W0  كه در اينجا نمايد،مي 
مي توان فرض كرد . (است و خود مبلغ پرداختي نيست

در )  تومان ارزش دارد10رداختي دقيقاً كه هر مبلغ پ
 است و هيچ (W0)  اين پروتكل تعهدنامه شامل ريشه

ربر اين كا. را شامل نمي شود Wi ( i >0 )مبلغ پرداختي 
تعهدنامه را به همراه گواهي نامه اش به فروشنده تقديم 

 كه در مرحله بعد فروشنده امضاءها را بررسي ،مي كند
  .مي نمايد

i        بـراي  (  امـين پرداخـت i= 1, 2, … (   از كـاربر بـه
 كه فروشنده مي تواند ،است(Wi, i) فروشنده شامل زوج 

اين پرداختها نياز به . دارزيابي نمايWi-1 آنرا با استفاده از 
محاسبه اي توسط كاربر ندارد و فقط يـك عمـل درهـم             

در انتهـاي هـر روز      . سازي توسط فروشـنده را الزم دارد      
از هر كاربر را (Wi/i) فروشنده آخرين مبلغ دريافت شده 

به دالل گزارش مي دهد و تعهدنامه متناظر هر كـدام را            
كاربر بر مي دارد  از حساب تومان i دالل،. نيز مي فرستد

   .و به حساب فروشنده واريز مي نمايد
 بهينه كردن Payword  سيستممهمترين هدف     

و كمينه كردن ارتباط با دالل است اين سيستم براي 

  Paywordتراكنش ها در سيستم مراحل : 5شكل 
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زمانيكه يك كاربر درخواست هاي مكرر را از يك 
 بسيار كارا و در بقيه حاالت نسبتاً مي نمايد،فروشنده 

عمليات مربوط به كليد عمومي كه ضمناً . كارا مي باشد
 را شامل  فقط ارزيابي امضاءها،مورد نياز فروشنده است

  . كه تقريباً كارا استمي گردد
  

     MicroMint   پرداختسيستم. 3,2
 به همراه موجوديت هاي اين مدل در  MicroMintمدل

  ]. 9 ،13[  نشان داده شده است6شكل 
  

   

اعتبار سكه هاي الكترونيكي، در گرو بانكي است 
. كه آنها را به طور ديجيتالي امضاء و يا ضرب نموده است

MicroMint روشي را اتخاذ نموده است كه در آن سكه 
سكه (زدن توسط دالل ها صورت پذيرفته و توليد سكه 

براي ساير افراد بجز دالل ها محاسبات بسيار ) 100زدن
هر چند . را در بر داشته باشدسخت و غير ممكني 

ارزيابي سكه ها توسط هر كسي كه صورت گيرد، كامالً 
  .سريع و كارا است

 K-Way hashيك MicroMint يك سكه 

function collisionدر يك عمل هشنيگ در .  است
 :  توليـد مي شودy  مقــدار xارتبـاط بـا مقـدار ورودي 

H(x) = y، (one-way hash function) . بدين ترتيب 
 101 نگاشتy را به مقدار با طول معين x مقدار Hتابع 

  .مي كند

طبق تعريف هنگاميكه دو ورودي مختلف يك 
خروجي را توليد نمايند يك برخورد تابع هش اتفاق مي 

 .102افتد
H(X1) = H(X2) =y   
 yبدست آوردن دو مقدار متفاوت كه به يك مقدار نظير 

  .نگاشت شوند، بسيار مشكل است
 وقتي اتفاق -way hash function collision kيك 
 تا ورودي متفاوت به يك خروجي مشابه kافتد كه  مي

  :كند 103اشاره
H(X1) = H(X2) = H(X3) … = H(XK) = y 

 ، بــاشــد4 بـــرابـــر Kبنـــابــرايـــن اگـــر      

  Four-way hash function collisionيـك سـكــه، يك
 تومان 10ر فرض شود كه هر سكه دقيقاً اگ. خواهد بود

 شامل چهار مقدار ورودي Cسكة . ارزش داشته باشد
است كه برخورد آنها در هنگاميكه تابع هش به كار برده 

  .  را نگاشت مي نمايدyشود، يك مقدار يكسان 
C = {X1, X2, X3, X4} 
 

در اين سيستم در طي مراحل زير يك سكه به راحتي 
  :ارزيابي مي شود

 براي ، هاXiـ انجام دادن چهار عمليات هش روي 1
   yبدست آوردن مقدار مشابه 

H(X1) = H(X2) = H(X3) = H(X4) = y 
ها مقادير متفاوتي Xi ـ اطمينان حاصل كردن از اينكه 2

  .هستند

  
   MicroMintمدل سيستم : 6شكل 
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ـ ارزيابي سكه ها فقط در جهت تائيد اعتبار سكه ها به 3
خيص كار برده مي شود و به عنوان عاملي براي تش

   .نيست 104دوباره خرج كردن
يك عمليات خريد در اين سيستم، بوسيله ارسـال 

به همراه درخـواست خـريد، به يك فروشنده ) ها(سكـه 
اگر فرض كنيم ارزش هر ). 3,6شكل (شكل مي گيرد 

 سنت باشد به علت آنكه تعداد معيني از 1سكه دقيقاً 
دن تواند جهت خريد استفاده شود، پس خرد كر آن مي
  . در اين سيستم منتفي است 105سكه ها
  

  SubScripسيستم پرداخت . 3,3
 SubScrip  پروتكل كالسيك سيستم7در شكل      

  .]7[ مشاهده مي شود
ــشتري       ــا  (C)م ــسابي ب ــد،  Eps داراي ح ــي باش  م

 صورت مـي    Epsبطوريكه پشتيباني مالي مشتري توسط      
 106ي بليط  تقاضا IMبنابراين مشتري با مراجعه به      . گيرد

 را بـه او Eps مي نمايد و اجازه پرداخت دريافت شده از 

 با ارسال اجـازه پرداخـت دريافـت شـده از            IM. مي دهد 
 وجود پول در حساب مشتري كه در نزد ،Epsمشتري به   

 Epsكنـد  است را چك مي . Eps    پـس از دريافـت اجـازه
پرداخــت و معتبــر شــناختن آن، مــشتري و حــسابش را 

 .تصديق مي نمايد
  

 شكل گرفته و IM به Epsدر اين مرحله انتقال وجه از 
توسط (وجه مذكور در حساب تخصيص يافته به مشتري 

IM (بليط توسط   حال.قرار مي گيردIM شكل گرفته و 
مشتري سفارش خود را به . فرستاده مي شود به مشتري

، IMفرستاده، آنگاه IM همراه بليط دريافت شده به 

را بطور محلي چك مي كند، تا ببيند كه  حساب مشتري
  .است يا خير آيا معتبر

سپس متناسب با سرويسي كه به مشتري  ارائه 
دهد، مبلغ مورد نظر را از موجودي مشتري كم نموده  مي

و يـك شناسه حساب جـديد بـراي مشتري توليـد مي 
 ي بـا شناسه حساب بـدين ترتيب بليط جـديـد.نمايـد

 جديد شكل گرفته و به همراه سرويس مقدارو 
مشتري . درخواست شده براي مشتري فرستاده مي شود

مي تواند باقي مانده حساب خود را در خريدهاي بعدي 
همچنين . از فروشنده، تا قبل از تاريخ انقضاء خرج نمايد

 مشتري مي تواند بليط دريافتي را به همراه آدرس 

 تا نياز بعدي خريد، در ديسك سخت رايانه فروشنده
  .خود ذخيره نمايد

در اين پروتكل با وجود آنكه از مكانيزم هاي 
استفاده نشده است،  108 و امضاي ديجيتال107رمزنگاري

بليط وجود  در عين حال امكان دستكاري مشتري در
ندارد، چراكه كه كليه مقادير در پايگاه داده ها نزد 

در عين حال اين امكان وجود . فروشنده ثبت شده است
بليط از فروشنده به  دارد كه رباينده اي در هنگاميكه

سمت مشتري فرستاده مي شود آن را استراق سمع 
نمايد، كه در اينصورت مي تواند آن را جهت گرفتن 

و اين از خطرات موجود . سرويس مورد استفاده قرار دهد
  .در اين سيستم است

 فقط )ACC-ID(اسه حساب  شن الزم به ذكر است كه
  .در نزد يك فروشنده منحصر به فرد معتبر مي باشد

  
  Mini-Pay  پرداختسيستم . 3 . 4

  
   SubScripپروتكل سيستم كالسيك : 7شكل 
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 مشخص 8تراكنش پرداخت در اين سيستم كه در شكل 
  .]5 , 8[ شده است، شامل مراحل زير است

 ـ مشتري در هر روز گواهي نامه تأييد شده و پول الف
 از  Loginزمان را در 109قابل خرج روزانه اش

  . دريافت مي نمايد (IAP) صادركننده 
 ـ با كليك كردن مشتري بر روي وب سايت فروشنده ب

توليد و توسط مشتري  110يك سفارش پرداخت
سفارش پرداخت امضاء شده به . امضاء مي شود

به  همراه گواهي نامه امضاء شده توسط صادركننده
  .شود فروشنده ارسال مي

نامه و امضاء روي آن را ارزيابي  ـ فروشنده گواهي ج
نموده، كليد عمومي مشتري را از آن استخراج كرده 

 و دستورالعمل مربوط به محدوديت خريد

  .در گواهي نامه را چك مي كند 111غيربالدرنگ
 ـ اگر محدوديت خرج روزانه مشتري به اتمام رسيده د

 فروشنده فوراً اطالعات درخواست شده را بر ،باشد
سفارش پـرداخت را بصورت غيربالدرنگ گردانده و 
  . نمايد ذخيره مي

 ـ اگر محـدوديت خرج روزانه مشتري به اتمام رسيده ه 
  تا صادركننده ارتباط برقرار مي نمايد باشد، فروشنده با 

صادركننده . تصـديق كند مجدداً سفارش پرداخت را 
  .انجام دهد تواند عمل تصديق يا عدم تصديق را مي
نتهاي هر روز فروشنده مجموع سفارشات  ـ در اي

به  112پرداخت را براي عمل به حساب گذاري
حصول كننـده . حصول كننده ارسال مي كند

همگـي سفـارشـات پـرداخـت هاي فروشندگان را 
 جمع آوري و براي به حساب گذاري به صادركننده

  .ارسال مي نمايد
 صادركننده كه مشتري بهLogin  ـ هر روز در زمان ر

(IAP)باالنس حسابها و ، خود مراجعه مي كند 
  .مجموع خريدهاي روز قبلش را امضاء مي نمايد

  Mykro- ikp  پرداختسيستم. 3,5
و  9 شكل شبيهدر اين سيستم مراحل تراكنش     

  :]5 , 9[ استشامل موارد زير 

  
  Minipayمراحل تراكنش پرداخت در سيستم : 8شكل 
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 در اين مرحله مشتري :مرحله آغازين -الف
مشتري شناسه خود، . تراكنش پرداخت را آغاز مي نمايد

ريشه زنجيره مبالغ پرداختي ارزش هر كوپن، مجموع 
كوپن ها در زنجيره، كليد عمومي گواهي نامه اش و يك 

  .عدد تصادفي را به فروشنده مي فرستد
 پاسخ فروشنده :113ب مرحله ارسال صورتحسا-ب

شناسه (شامل شناسه فروشنده، شماره تراكنش 
، تاريخ و زمان حال است كه به صورت )تراكنش
، و پيغام خلق شده توسط فروشنده به مشتري 114آشكار

و يك عدد تصادفي است كه اين دو بصورت امضاي 
به مشتري فرستاده مي شوند ) پنهان(ديجيتال شده 

  ).  و شرح مال التجاره استپيغام خلق شده شامل مقدار(
 مشتـري درخـواست خود :115 درخواست اعتبار-ج

،  )مجموع كوپن ها(را كه شـامل تعـداد كـوپن ها 
 ناميده SLIPكه (ارزش هر كوپن و شماره حساب خود 

است و با كليد عمومي حصول كننده رمز شده ) مي شود
  .است را به فروشنده مي فرستد

خواست تصديق اعتبار  در:116 درخواست ارزيابي-د
  .مشتري بوسيله حصول كننده است

 حصول كننده يك پاسخ :117 پاسخ به ارزيابي-ه
امضاء شده كه شامل اعتبار يا عدم اعتبار مشتري است 

 پاسخ مثبت نشان .را براي فروشنده ارسال مي كند
دهنده تضمين اعتبار مشتري توسط حصول كننده 

  .است
ضاء شده فـروشنده پـاسخ ام: 118 تصديق-ي

كه توسط ( حصـول كننده و همان عـدد تصادفي اول

. را براي مشتري مي فرستد) مشتري فرستاده شده بود
وجود عدد تصادفي اول در تصديق نشان دهنده پذيرفته 

  .شدن پاسخ تصديق است
 مرحلهدر اين  :119پرداخت هاي مبالغ كم -ر

مشتري مي تواند تراكنش هاي پرداخت خود را به 
 زمانيكه كوپن هايش تمام شود، به انجام دفعات تا

  .رساند
 در اين مرحله :120 درخواست به حساب گذاشتن-ز

  .فروشنده از حصول كننده تقاضاي بازپرداخت مي نمايد
 پيغامي امضاء شده است :121 پاسخ به درخواست-ژ

كه از جانب حصول كننده به فروشنده ارسال مي گردد 
يت باز پرداخت كه نشان دهنده موفقيت يا عدم موفق

  .تراكنش هاي پرداخت است
  
  Millicent   پرداختسيستم . 3 . 6 

يكي از مطرح ترين سيستم هاي پرداخت براي مبالغ 
پايين است كه از مدل پولي خاصي بنام گواهي نامه 

جزئيات اين مدل در ذيل . استفاده مي كند 122موقت
  ].5، 6، 18[ استشرح داده شده 

  :خصه هاي زير تعريف شده اند بررسي پروتكل ها مشدر
1( :Vendor - id يك شناسه منحصر بفرد )يا نام(  

  .فروشنده است
2( :props هر داده اي كه مشخصات مشتري را 

  ).مي تواند شامل نام مشتري باشد(بيان كند 
3( :Valueارزش هر گواهي نامه است .  
4( :exp استگواهينامه تاريخ انقضاء .  

  
  M- 3kpدر سيستم تراكنش هاي مطرح : 9 شكل
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5( :requestتقاضاي مشتري است .  
6( :replyپاسخ فروشنده به مشتري است  .  

  .)پاسخ با يك درخواست مطابقت دارد معموالً هر(
فقط براي فروشنده يا داللي كه : رمزگواهي نامه مدير

  . گواهي نامه را توليد مي كند، شناخته شده است
7( :id #از دو جزء تشكيل شده است :  

 شناسه اي است كه رمزگواهي #id-Series: - الف
  . مشخص مي كندنامه مدير را

شناسه اي است منحصر بفرد # id-Sequence:  - ب
  .كه شماره سريال را در بر مي گيرد

id# = id-Series#, id-Sequence# 
رمزي است كه براي توليد : رمز مشتري مدير )8

رمز مشتري بكار مي رود و فقط براي فروشنده 
  .شناخته شده است) واسطه(دالل  و

9( :Cust-id #يل شده است از دو جزء تشك:  
 شناسه اي است كه رمز #Cust-id-Series:  -الف

  .مشتري مدير را مشخص مي كند
 منحصر بفرد  ايشناسه#Cust-id-Sequence:  -ب

مشتري را مشخص  ،#cust-id-seriesاست كه به همراه 
  .مي كند

cust-id# = cust-id-series#, cust-id-sequence# 
customer-secret = H (cust-id#, master-customer-
secret) 
يك گواهي نامه با تركيب تمامي فيلدهايي كه در باال 

 .عنوان شده اند، توليد مي شود
id-material = Vendor-id, id# , cust-id# 
Cert-material = props, value, exp 
Scrip-body = id-material, cert-material 
Cert = H (scrip-body, master-scrip-secret) 

Cert مشخص كننده اعتبار واقعي بودن بدنه گواهي نامه 
  .است

Scrip = Scrip-body, cert 
پروتكل هاي مطرح در اين سيستم بصورت زير 

  :است
  123حالت نا امن:  پروتكل اول-الف

در اين حالت هيچگونه امنيت و حفاظتي   
  .صورت نمي گيرد

Customer                  Vendor: Scrip, request 
Vendor                  Customer: Scrip´, reply 

  
  124حفظ اعتبار و محرمانگي:  پروتكل دوم-ب

Customer          Vendor: Vendor-id, cust-id#, 
{scrip, request} Customer-secret 
Vendor        Customer: Vendor-id, cust-id#, 
{scrip´, cert, reply} Customer-secret 

Customer– secret125 در جهت تأمين محرمانگي 
  .بكار برده مي شود 126واحراز هويت

 در سطح 127الزم به ذكر است كه امكان رمزنگاري     
بطور مثال . پايين تر براي باال بردن كارايي وجود دارد

 128 مي تواند به شكل آشكار´scripبرخي از قسمتهاي 
  .فرستاده شود

 آن هم Vendor-idو  #cust-id      هر دو پيغام شامل 
 و اين اجازه را به دريافت كننده ،بصورت آشكار است

  .دهد تا رمز مشتري را توليد نمايد مي
   129 پروتكل سوم حفظ اعتبار بدون محرمانگي-ج

Customer     Vendor: Scrip, request, H (scrip, 
request, Customer- secret) 
Vendor           Customer: Scrip´, reply, H (scrip´, 
cert, reply, Customer- secret) 

گرچه همه پيغام ها به شكل آشكار فرستاده مي 
شوند، اما بوسيله امضايي كه روي رمز مشتري بنا نهاده 

در اينجا از رمزنگاري . شده است، حفاظت مي شوند
تعداد عمليات هشنيگ براي فروشنده . استفاده نمي شود
   : ند ازدر اين حالت عبارت

گواهي نامه  براي چك كردن )1
   130قديمي

  براي توليد مجدد رمزمشتري  )2
   براي چك كردن امضاء مشتري  )3
  گواهي نامه جديد  براي توليد )4
   براي امضاء كردن پاسخ  )5

 به Vendor-idو  #cust-id      هر دو پيغام شامل 
است كه ) scripو  ´scrip موجود در(شكل آشكار 

دريافت  توسطرمز مشتري كاربرد آن در استخراج 
  .كننده آن است

     در اشكال زير تعامالت و تراكنش هاي مطرح 
  . فيمابين مشتري، فروشنده و دالل نشان داده شده است

  
 تراكنش هاي بين دالل و مشتري در مرحله آغازين:  الف-10شكل 
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تراكنش هاي بين دالل و مشتري پس از مرحله ادامه : ب-10شكل 
  آغازين 

 

 
  

 تراكنش هاي بين دالل و فروشنده : 11شكل 
 

 
  

 تراكنش هاي بين دالل و مشتري : 12شكل 

  
 تراكنش هاي بين مشتري و فروشنده : 13شكل

  

  
  تراكنش هاي خريد بين مشتري و فروشنده ادامه : 14شكل 

 
 

  Micro-Pay  پرداختسيستم. 3,7
اين سيستم يك پروتكل مناسب جهت پرداخت 

ي براي مبالغ پايين و براي خريد اطالعات الكترونيك
 [ ساخته است الكترونيكي و غير الكترونيكي را مطرح 

 در ISP131 بويژه با گسترش سرويس دهنده هاي ]4,3
ايران اين سيستم مي تواند با در نظر گرفتن ملزوماتي 
اندك در جهت انجام معامالت الكترونيكي مورد استفاده 

 اگر سرويس دهنده اي بخواهد بعنوان نمونه،. قرار گيرد
در ايران از طريق شبكه اينترنت تصاوير ماهواره اي يا 

 تومان در 100 و يا 50روزنامه خود را به قيمت هر يك 
اختيار كاربران شبكه قرار دهد، اين پروتكل بسيار 

 )H( 132در اين پروتكل از تابع هش. سودمند خواهد بود
يك چكيده M  نداستفاده شده است تا براي ورودي مان

H(M)  را بوجود آورد)  بيت128معموالً (با طول ثابت .
تابع هش بايستي داراي اين خصوصيت باشد كه امكان 

 كه نتيجه هشنيگ  L  وMپيدا كردن دو ورودي مانند 
همچنين در اين . 133 غير ممكن باشد،آنها يكسان باشد

 از 134سيستم در جهت ايجاد امضاي الكترونيكي
استفاده  135 رمزنگاري نامتقارن و متقارنالگوريتم هاي

 جهت ايجاد امضاي priv-x{T}نماي . شده است
 x  با استفاده از كليد خصوصي عنصر Tالكترونيكي روي 

 x بكار مي رود كه طبيعتاً افرادي كه به كليد عمومي 
 دسترسي دارند مي توانند اصالت امضاي pub-xيعني 

اندهنده رمزنگاري  نش EKهمچنين. فوق را احراز نمايند
 كليد به اشتراك گذاشته شده Kمتقارن است كه در آن 

بين خريدار و فروشنده يا هر دو موجوديت ديگر مي 
معماري و تراكنشهاي مطرح در 15در شكل . تواند باشد

  .اين سيستم مشاهده مي شود
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وتكل در سيستم بررسي موجوديت هاي پر. 3,7,1
Micro- Pay   

 همانظور كه در قسمت هاي قبل :136 مشتري-     الف
توضيح داده شد، مشتري موجوديتي است كه در يك 
تجارت الكترونيكي تقاضاي جنس يا  اطالعاتي را از 

  .كند فروشنده مي
همانطور كه در قسمت هاي قبل : 137 فروشنده-ب     

ت كه سرويس توضيح داده شد، فروشنده موجوديتي اس
  . يا اطالعاتي را به مشتري ارائه مي كند

 در اين پروتكل ارتباط مالي :138 سيستم پرداخت-     ج
تمامي قسمت ها با بانك ها از طريق سيستم پرداخت 

سيستم پرداخت مي تواند يك شركت . شكل مي گيرد
همچنين . معتبر باشد كه با تمامي بانك ها حساب دارد

نزد تمامي بانك ها اعتبار مالي تواند  اين سيستم مي
وجود سيستم هاي پرداخت يكي از (داشته باشد 

الزم به ذكر ). ملزومات پياده سازي پروتكل در ايران است

است كه صدور گواهي نامه هاي رسمي براي فروشنده ها، 
، مي تواند از 139مشتريان و سيستم هاي پرداخت محلي

  .طريق همين سيستم هاي پرداخت صورت بگيرد
كه مي (     اگر حساب يك سيستم پرداخت محلي 

مقدار كمتر باشد، سيستم  X از ) باشدISP تواند يك 
تومان از بانك مربوط به آن سيستم پرداخت  ´Xپرداخت 

بنابراين فرض بر اين . محلي پول به حساب وي مي ريزد
است كه هر سيستم پرداخت محلي با حداقل يك بانك 

فرض ديگر اينكه برداشتن . اردمرتبط و نزد آن حساب د
پول از حساب سيستم پرداخت محلي از بانك توسط 

 باشد، 140تواند بصورت غيربالدرنگ سيستم پرداخت، مي
 xبطوريكه اگر حساب يك سيستم پرداخت محلي از 

مقدار كمتر شد، سيستم پرداخت پيامي در اين زمينه 
براي سيستم پرداخت محلي بفرستد و اين موضوع را 

سيستم پرداخت محلي چك مربوط  ع دهد و سپس اطال
به مبلغ مورد نظر را صادر و به سيستم پرداخت ارائه دهد 

  
  Miro-Payمعماري و تراكنش هاي سيستم : 15شكل
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. تا آن ضمن مراجعه غيربالدرنگ با بانك آن را نقد كند
 براي وصول پول با 141چنانچه امكان ارتباط بالدرنگ

بانك وجود داشته باشد، باز هم سيستم پرداخت مي 
 به سيستم پرداخت محلي مجوزي از تواند با ارسال پيامي

. آن براي برداشت پول از حسابش از بانك را دريافت كند
اين . طبيعي است كه اين مجوز را بايد به بانك ارائه نمايد

. بالدرنگ شكل بگيرند نوع ارتباطات مي توانند بصورت 
  142همچنين اگر حساب يك سيستم پرداخت محلي

(ISP) از  yتم پرداخت بيشتر شد، سيسمقدارy´  تومان به 
 پول به (ISP) بانك مربوط به آن سيستم پرداخت محلي 

  .حسابش واريز مي نمايد
مشتريان و  :143 سيستم هاي پرداخت محلي-     د

 هاي .local p.s(فروشندگان نزد سيستم پرداخت محلي 
حساب دارند، كه با توجه به اينكه مبالغ پرداخت ) خود

اين )  استMicro Paymentدر سطح (چندان باال نيست
البته سيستم هاي پرداخت . فرض مي تواند درست باشد

محلي نزد سيستم هاي پرداخت حساب دارند و برقراري 
حساب ها مي تواند بصورت غيربالدرنگ و يا مراجعه 

  .حضوري شكل بگيرد
     سيستم هاي پرداخت محلي مي توانند دو سرويس 

  :را تأمين نمايند
  ترسي به اينترنت سرويس دس) الف
  سرويس پرداخت ) ب

اين دو نوع سرويس مي تواند از پورت هاي جداگانه 
در اين صورت اين امكان وجود خواهد . شكل بگيرد

داشت كه شخصي از جايي ديگر به اينترنت وصل شود، 
. ولي نزد سيستم پرداخت محلي ديگر حساب داشته باشد

واند براي بنابراين سيستم پرداخت محلي خود را مي ت
بدين ترتيب سيستم هاي . پرداخت استفاده نمايد

توانند سرويس رايگان پرداخت را  پرداخت محلي  مي
توجه شود كه سيستم هاي پرداخت محلي . فراهم نمايند

  .باشندISP مي توانند سرويس دهندگان 
بانك ها  همان موجوديت هايي  : بانك ها-     ه

در اين . آنها برقرار استهستند كه ارتباط مالي همگان با 
پروتكل سيستم پرداخت با تمامي بانك ها حساب و با 

در اين پروتكل امكان .  همگي آنها ارتباطات مالي دارد
  .غيربالدرنگ بين آنها فرض شده است ارتباط

 2 بتواند جنس از فروشنده1     براي اينكه مشتري
خريداري نمايد، سه مرحله كاري بايستي شكل گرفته 

براي حفظ پيچيدگي كار و نشان دادن مراحل (شد با
 1تراكنش، بصورت كاملتر، فرض بر اين است كه مشتري

  ): خريد نمايد2مي خواهد از فروشنده 
 باز 1 حسابي نزد سيستم پرداخت محلي1مشتري) 1

بدين ترتيب . وده استكرده و پولي در آن واريز نم
 مي تواند اينكار. رسيدي در اين رابطه دريافت كرده است

 1 به سيستم پرداخت محلي1با مراجعه حضوري مشتري
  .عملي گردد

نزد  بايستي 2 فروشندههمانطور كه قبالً ذكر شد،) 2
اين حساب .  حساب داشته باشد2سيستم پرداخت محلي

) مثالً مراجعه حضوري(مي تواند بصورت غيربالدرنگ 
  .شكل بگيرد

ينجا فرض بر اين است كه مرجعي رسمي كه در ا) 3
 144گواهي نامه. خود سيستم پرداخت فرض شده است

اين گواهي نامه شامل كليد عمومي . نمايد صادر مي
نام مشتري (درخواست كننده، مشخصات صاحب گواهي 

و شامل تاريخ انقضاء ) يا نام فروشنده يا شناسه آنها
  .گواهي نامه است

Cert-Info = ID-PS, ID-User, Au, pub-U, E 
Cert = cert-Info, {H (cert-Info)}priv-ps 

:ID-PS شناسه سيستم پرداخت   
:ID-User شناسه استفاده كننده گواهي نامه كه مي 

  . تواند مشتري و يا فروشنده باشد
:AU آدرس استفاده كننده گواهي نامه يا آدرس 

  الكترونيكي استفاده كننده گواهي نامه 
:pub-U كليد عمومي استفاده كننده گواهي نامه   

:E تاريخ انقضاء گواهي نامه   
گواهي نامه با كليد خصوصي سيستم پرداخت درجهت 

  . حفظ تماميت و احراز هويت امضاء ديجيتال مي شود
 15شكل اين سيستم در مراحل مختلف تراكنش در 

  .نشان داده شده است
 1 مراحل 15با نگاهي به شكل :  مراحل تقاضا-     الف

 مشتري به كمك 1ر مرحله د.  را در نظر مي گيريم2و 
 فروشنده را 146 خود صفحه تار جهان گستر145مرورگر

شناسايي كرده و پس از بررسي صفحه مربوطه جهت 
و گواهي نامه   147گرفتن سرويس يا جنس، شناسه جنس
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 هم 2در مرحله . خود را براي فروشنده مي فرستد
، شناسه  149 مبلغ جنس،148فروشنده گواهي نامه خود

.  را براي مشتري مي فرستد150ملهجنس و شماره معا
در . بدين ترتيب تقاضاي پرداخت پول جنس را مي نمايد

مرحله (نظر گرفتن شماره سريال معامله كه در شروع كار 
فروشنده به مشتري مي فرستد، براي اين است كه ) تقاضا

) مشتري و فروشنده(در انتهاي تراكنش براي هر دو 
  .يرفته استمشخص شود كه كدام معامله صورت پذ

1) Customer Send to Merchant: ID-goods, Cert-p1 
2) Merchant Send to Customer: Serial-number, 

ID-goods, Amount, Cert-M2, {H(Serial-
number, Amount, ID-goods)} priv-M2 

 به مراحل 6 تا 3مراحل :  مراحل پرداخت-     ب
ب فروشنده پرداخت و وصول پول و واريز پول به حسا

در تمامي مراحل پرداخت بين . تعلق مي گيرد
 رد و بدل 15موجوديت هاي نشان داده شده در شكل 

پيام انجام مي گيرد، با اين تفاوت كه در هر مرحله 
پرداخت توسط يكي از موجوديت ها امضاء ديجيتال 

  .صورت مي پذيرد
  :پرداخت شامل اجزاء زير است 

Payment = ID-P, ID-M, Serial-number, ID-goods, 
Amount 

 و شناسه 151توجه شود كه شناسه مشتري
)  رقمي10مثالً (هر كدام عددي چند رقمي  152فروشنده

 رقم اول آن براي 4بايستي در نظرگرفته شوند، كه مثالً 
تشخيص سيستم پرداخت محلي و رقم هاي بعدي آن 
در جهت تشخيص مشتري و يا فروشنده از بين 

ندگان يك سيستم پرداخت محلي به مشتريان يا فروش
  .كار رود

  : عبارتند از6 تا 3بدين ترتيب مراحل 
3) Payment, {H(payment)}priv-p1 
4) Payment, {H(payment)}priv-local p.s.1 
5) Payment, {H(payment)}priv-payment system 
6) Payment, {H(payment)}priv-local p.s.2 
    Payment, {H(payment)}priv-local p.s.1 

در اين مرحله فروشنده :  مرحله وصول جنس-     ج
پس از دريافت پرداخت ازسيستم پرداخت محلي مربوط 

جنس مورد نظر را ) كه در نزد آن حساب دارد(به خود 
در اين مرحله چنانچه فرستادن . فرستد براي مشتري مي

جنس به صورت الكترونيكي مد نظر باشد، فروشنده مي 
  .استفاده نمايد 153اند از رمزنگاري كليد  اشتراكيتو

7) Merchant Send to Customer: EK (Goods), 
{K}pub-p1, {H(serial-number, K)}priv-M 

  
  مقايسه و تحليل  .4

ها و شباهت هاي سيستم هاي  تفاوت 1در جدول 
 ].3 ، 5[ استپرداخت الكترونيكي مذكور مشخص شده 

، Mykro-ikpر سه سيستم از ميان سيستم هاي مذكو
Payword ،MicroMint  و Micor-Pay در وضعيت
در Millicent و Mini-Pay سيستم هاي   و154پيشنهاد

همه سيستم هاي .  اند155وضعيت آزمايش عمومي
 بنا 157 براي مبالغ كم156مذكور از لحاظ سايز پرداخت

 مدل پرداخت در سيستم هاي .نهاده شده اند
Millicent،Mykro-ikp ، MicroMint  و  

Paywordدر سيستم 158بصورت شبه پول مستقيم ،
Mini-Payو در سيستم 159 بر مبناي حساب مستقيم 

Micro-Pay مدل مبتني بر حساب از طريق  از نوع
 در اكثريت سيستم ها 161 تعيين اعتبار. است160خريدار

 با اين تفاوت كه دو ، است162بصورت غير بالدرنگ
داراي Micro-Pay  و Mini-Pay ،Millicentسيستم 

 است؛ چراكه در سيستم 163تعيين اعتبار شبه بالدرنگ
Millicent اكثريت تراكنش هايي كه بين فروشنده و 

) واسطه(مشتري و برخي تراكنش هاي مربوط به دالل 
-Miniدر سيستم . مي تواند بصورت بالدرنگ انجام گيرد

Pay نيز محدوديت خرج كردن پول توسط مشتري مي 
. درنگ توسط فروشنده ارزيابي شودتواند بصورت بال

 برداشت پول از حساب Micro-Payهمچنين در سيستم 
مشتريان در سيستم هاي پرداخت محلي و يا برداشت 
پول از حساب سيستم هاي پرداخت محلي در سيستم 
هاي پرداخت و واريز آن به حساب فروشندگان و يا 
سيستم هاي پرداخت محلي، مي تواند بصورت 

بطور كلي .  يا غير بالدرنگ انجام پذيرد164بالدرنگ
اكثريت سيستم هاي پرداخت براي مبالغ كم داراي 
تعيين اعتبار غير بالدرنگ هستند كه اين امر گرچه 

 زيادي را ممكن است در عمليات تراكنش 165خطرات
هاي مالي بهمراه داشته باشد، ولي خود منجر به كاهش 

  .ترافيك شبكه در يك زمان خاص مي گردد
 در اكثريت سيستم هاي 166كنترل محرمانگي

مذكور در نظر گرفته نشده است به نحويكه تمامي 
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 و غير 167سيستم هاي فوق فاقد خاصيت هاي اختفاء
 هستند، گرچه در برخي از اين 168قابل رديابي كردن

 امكان توسعه و Millicent و Mini-Pay سيستم ها نظير 
نيزم هاي حركت به سمت محرمانگي با استفاده از مكا

  .خاص امكان پذير است
بلحاظ مكانسيم هاي امنيتي، در سيستم 

Millicentو سطوح 170 و توابع هشنيگ169 كلمات رمز 
اين سيستم از . امنيتي مختلف در نظر گرفته شده است

لحاظ امنيتي مي تواند به عنوان يك سيستم كارا 
نيز  MicroMintدر سيستم . طراحي و پياده سازي شود

توابع هش تدارك ديده شده است، در ضمن  استفاده از
 با توسعه 171امكان استفاده از رمزنگاري كليدعمومي

اين سيستم براي توليد . شده استپروتكل امكان پذير 
در .  توابع هش استفاده مي نمايد172سكه ها از برخورد

 مبالغ 173هم از توابع هش و زنجيرهPayword سيستم 
.  شده است استفاده174پرداختي و امضاي ديجيتال

عالوه بر استفاده از مكانيسم توابع Minipay سيستم 
 12هش و امضاي ديجيتال از مكانيسم توليد گواهي نامه

ضمناً اين سيستم با استفاده از . هم استفاده مي نمايد
 مشتري را 175تعيين اعتبار بالدرنگ محدوديت خريد

 و از لحاظ مكانيسم هاي امنيتي نمونه مي نمايدچك 
در سيستم . يستم هاي كارا در اين دسته استاي از س

Micro-Pay استفاده از امضاي ديجيتال و تابع  نيز
هشينگ در جهت تماميت و احراز هويت، و رمزنگاري 
متقارن و نامتقارن بصورت تركيبي در جهت حفظ 

  .محرمانگي در نظر گرفته شده است
دراكثريت سيستم هاي پرداخت براي مبالغ كم به 

ده از ارزيابي هاي غيربالدرنگ ريسك براي علت استفا
. هر دو طرف معامله يعني مشتري و فروشنده وجود دارد

هزينه تراكنش ها در اكثريت اين سيستم ها به علت 
از ميان . استفاده از مبالغ كم در سطح پايين است

 هزينه Minipayسيستم هاي مذكور فقط سيستم 
 در نظر گرفته سرباري را به علت ارتباطات و رمزنگاري

  . شده در بر دارد
برخي از سيستم هاي مذكور نيازمند وجود نرم 

 176افزارهاي خاص به منظور قرارگرفتن به عنوان ميانجي
از آنجمله . فروشنده اند بين مرورگر مشتري و وب سرور

 Payword و Millicent،Minipayتوان سيستم هاي  مي
  .را نام برد

ه فوق مدل پولي اكثريت سيستم هاي مورد مقايس
 Minipay بجز سيستم . را استفاده مي نمايند177پول نقد

  . كه از چك الكترونيكي استفاده مي كندMicro-Payو 
اكثريت سيستم هاي مذكور داراي خاصيت توسعه 

با توجه به هزينه تراكنش ها و مكانيسم هاي . پذيري اند
امنيتي در نظرگرفته شده پروتكل هاي اكثريت آنها قابل 

  .است 178اطمينان
 179 در قسمت درون سازگاري2با نگاهي به جدول 

و خواص آن تفاوت هاي ميان اين سيستم ها آشكار مي 
اين اساس كليه سيستم هاي مذكور فاقد  بر. گردد

 . اند181 و خرج مجدد پول180خاصيت دوسويه بودن
 در سطح جهاني 182برخي از اين سيستم ها گردش پول
  در.تيباني مي كنندو برخي گردش پول محلي را پش

 و 183برخي با توسعه پروتكل ها خواص تطابق و تقبل
  .گردش پول در سطح جهاني ممكن مي گردد

تأمل در قسمت امنيت از جدول مذكور تفاوت هاي 
آشكار خواص امنيتي در سيستم هاي مورد مقايسه را 

بلحاظ خاصيت جلوگيري از خرج . مشخص مي نمايد
 فاقد اين خاصيت MicroMint سيستم 184دوباره پول

است و مابقي سيستم هاي مذكور اين خاصيت را 
ضمناً تمامي سيستم هاي مذكور . پشتيباني مي نمايند

  . هستند185داراي امكان جلوگيري از جعل پول
در اكثريت سيستم هاي مذكور انجام پرداخت 

بدون ايجاد وقفه در گرفتن اطالعات (بصورت اتوماتيك 
بسيار كمي را در عمليات خريد است و تأخير ) از كاربر

تقريباً تمامي سيستم هاي مذكور بجز . نمايند ايجاد مي
وابسته به سخت  Micro-Pay و MicroMintسيستمهاي 
ضمناً در اكثريت سيستم هاي فوق پول . افزار ويژه اند

  . الكترونيكي به گذشت زمان نامعتبر مي گردد
  

   نتيجه گيري-5
داخت هاي الكترونيكـي    سيستم هاي رايج در امر پر      

. بحـث قـرار گرفـت     بررسـي و    براي مبـالغ پـائين مـورد        
همچنين اين سيستم ها بر حسب ويژگـي هـاي مطـرح            

 و نقاط ضعف و قوت هر كدام بـه          نددتحليل و مقايسه ش   
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اب يـك   خـ  انت .همراه مزايا و معايـب آنهـا مـشخص شـد          
در امر تجارت الكترونيك     اين سيستم ها     ميانسيستم از   

مطرح شـده و    ظر گرفتن مالحظات و ويژگي هاي       با در ن  
نتيجه گرفتـه شـد     . باشد  امكان پذير مي   مورد درخواست 

كه اكثريت سيستم هاي مطرح شده قابل توسعه بـوده و           
با در نظر گرفتن بـستر مناسـب، سياسـت هـاي حـاكم،              

و شـرايط   امكانات در دسترس، موجوديـت هـاي معتبـر          
  انتخـاب و    قابـل  مد نظـر  ) امنيتي، حقوقي و محرمانگي   (

   .استفاده و بهره برداري اند
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  ].3 ، 5[شده مقايسه بين سيستم هاي پرداخت بررسي : 1جدول 
Millicent MicroMint Payword Mini-Pay Mykro-

ikp  
Micro-Pay  سيستمنام  /

 خواص

M. Maneasse, 
S. Glassman of 

Digital 
Equipment. 

Rivest and 
shamir 

Rivest and 
Shamir 

A. Herzberg, IBM, 
Haifa 

Waidnre, 
M.et 

al.from 
IBM 

Arash Rahman تاريخيمنشاء  

آزمايش عمومي بعد 
 1997از دسامبر 

طرح پيشنهادي 
 1996سال 

طرح 
پيشنهادي سال 

1995 
 1998اتمام آزمايش سال 

طرح 
پيشنهادي 

 1997سال 

 1381طرح پيشنهادي سال 
 وضعيت  شمسي

 پرداخت مبالغ كم
بالغ پرداخت م
 كم

پرداخت مبالغ 
 كم

 پرداخت مبالغ كم
پرداخت مبالغ 

 كم
 سايز پرداخت  پرداخت مبالغ كم

پول الكترونيكي 
(Token)  

پول الكترونيكي 
(Token)  

پول 
الكترونيكي 
(Token)  

چك الكترونيكي 
(Notational)  

پول 
الكترونيكي 
(Token)  

چك الكترونيكي 
(Notational)  مدل پولي 

 شبه پـول مـستقيم،    
 مـشتري   ،پول محلي 

ــطه   ــزد واســ در نــ
ــد   ــساب منعقــ حــ

 .كند  مي

شبه پول 
 مستقيم

شبه پول 
 مستقيم

 مبتني بر حساب مستقيم
احتماالً شبه 
 پول مستقيم

 مدل پرداخت مبتني بر حساب از طريق خريدار

ــگ، ــبه بالدرنــ  شــ
ــنش   ــت واكـ اكثريـ
هــايي كــه شــامل   
مشتري و فروشـنده    
مــي شــوند بــصورت 
بالدرنگ و برخـي از     

ا كـــه دالل را آنهـــ
شامل مي شـود هـم      
بـــصورت بالدرنـــگ 

  .تواند باشد  مي

 غير بالدرنگ غير بالدرنگ

ارتباط با بانك با     شبه بالدرنگ، 
ريــد چـك شـدن محـدوديت خ   

ــي   ــگ انجــام م ــصورت بالدرن ب
 .گيرد

 غير بالدرنگ

برداشـت پـول از      شبه بالدرنـگ،  
حساب مشتريان در سيستم هاي     
پرداخت محلي و يا برداشت پـول    

ز حساب سيستم هاي پرداخـت      ا
محلي در سيستم هاي پرداخت و      
واريز آن به حساب فروشندگان و      
يا سيستم هاي پرداخـت محلـي،       

يا غير   مي تواند بصورت بالدرنگ   
  .بالدرنگ انجام پذيرد

 تعيين اعتبار

توسعه پذير به سمت    
ــد   ــانگي فاقـ محرمـ

اصـــيت اختفـــاء  خ
است، قابـل رد يـابي      

 .است

 موجود نيست

ــد خ اصــيت فاق
اسـت و   اختفـاء 

يــابي  قابــل رد 
است و چنـدان    
ــانگي  محرمــــ

 .ندارد

اســت و  فاقــد خاصــيت اختفــاء
همـه    اسـت،   كردن قابل رديابي 

پرداخت ها امـضاء مـي شـوند،        
نياز به اسـتفاده از سـاختارهاي       

SSLدارد . 

 موجود نيست
ــل    ــاء و قاب ــيت اختف ــد خاص فاق

  . است كردنرديابي
كنترل 
 محرمانگي

 ، رمز استفاده از كلمه  
ــع   ــتفاده از توابـ اسـ

ــش، ــتفاده از  هـ اسـ
ــومي در   ــت عم امني

 سطوح مختلف

استفاده از كليد   
ــع  ،عمــومي تواب

 هش و برخورد

ــالغ  ــره مب زنجي
امضاء  ،پرداختي
 ديجيتال

ــضاء ــال، ام ــتفاده از  ديجيت اس
 گواهي نامه و توابع هش

، زنجيره مبـالغ  
امضاء ديجيتال  
و رمزنگــــاري 

 كليد عمومي

ــتفاده  ــضاي اس ــال و از ام ديجيت
تابع هشينگ در جهت تماميت و      
احراز هويت، و رمزنگاري متقارن     
و نامتقــارن بــصورت تركيبــي در 

 جهت حفظ محرمانگي

مكانيسم 
 امنيتي

نـــرم افـــزار ســـرور 
فروشـــــــــــــنده 

(Millicent 
Wallet) ميــــــان 

جستجوگر فروشـنده   
و وب سرور بازرگـان     
ــده   ــصورت نماينـ بـ

  .عمل مي نمايد 

ضــرب كــردن   
ط سكه ها توسـ   

 صــورت واســطه
مـــي پـــذيرد و 
ميان مشتري و   
فروشنده عمـل   

 .مي نمايد 

 نرم افزار
 Payword 

Wallet 
بين جستجوگر  
مـــشتري و وب 

روشـنده  سرور ف 
بصورت نماينده  

  .عمل مي كند

 Miniنياز بـه نـرم افـزار    
Pay      براي فروشنده و مـشتري 
  .است 

حصول كننـده   
بايــستي پاســخ 
ارزيابي مشتري  
را به فروشـنده    

 .ستد بفر

وجود سيستم پرداخت به عنـوان      
يك مرجـع رسـمي معتبـر بـراي      
صدور گواهي نامه و سيستم هاي      
پرداخــت محلــي كــه در نــزد    
سيستم پرداخـت اعتبـار داشـته       

 .باشند

 الزمه امر
 

 ? مشتري
مشتري و 
 فروشنده

مشتري و فروشـنده امـا خيلـي        
 ضعيف

 خيلي كم
براي مشتري، اما در سطح بسيار      

 كم
 خطر

 كم كم كم
ارتباطات كمي   كم، رمزنگاري و  
 هزينه ها  كم كم  .دنمايسربار ايجاد مي 
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  ].3 ، 5[مقايسه بين سيستم هاي پرداخت براي مبالغ پائين : 2جدول 
MilliCent MicroMint  نيازمنديها/ سيستم  Payword Mini-Pay Mykro-ikp Micrp-Pay  

  خير بله خير بله بله بله (Token)سيستم پول الكترونيكي 

  امنيت

 بله جلوگيري از خرج دوباره پول

اما امكان  ،خير
تشخيص خرج 
دوباره پول براي 

دالل وجود 
 .دارد

 - بله - بله

  بله بله بله بله بله بله جلوگيري از جعل كردن

 بله - - جلوگيري از بيش از حدخرج شدن

خير، 
محدويت 

خرج بيش از 
حدپول 

تواند شكل  مي
 .بگيرد

  - بله

  بله - بله بله - بله وگيري از انكار كردنجل

 خير خير خير خير امكان پذير خير اختفاء

 خير خير خير خير امكان پذير خير غيرقابل رديابي

  درون سازگاري

.اما تغيير ممكن است خير، خردكردن

 خير،
سايزپرداخت به 
گونه اي مناسب 

درنظر گرفته 
مي شود كه 

نيازي به 
خردكردن پول 

 .نيست

 خير،
سايزپرداخت به 
گونه اي مناسب 
درنظر گرفته مي 
شود كه نيازي به 
خردكردن پول 

 .نيست

- 

سايزپرداخت  خير،
به گونه اي مناسب 

شود  درنظر گرفته مي
كه نيازي به 

خردكردن پول 
 .نيست

سايزپرداخت به  خير،
گونه اي مناسب درنظر 

گرفته مي شود كه 
نيازي به خردكردن 

  .پول نيست

 خير خير خير خير خير خير بودندوسويه 

 خير خير خير خير خير خير خرج مجددپول

 امكان پذير امكان پذير بله امكان پذير خير پول محلي تطابق و تقبل

 پشتيباني از گردش پول
بله ، بوسيله دالالن امكان 

 .پذيراست
  امكان پذير امكان پذير بله امكان پذير خير

  توسعه

 بله بله توسعه پذيري
بله ، چون 

.غيربالدرنگ است   بله بله بله

 بله بله بله ، قسمتي عمليات غيربالدرنگ
بله 

 ،بيشتراوقات
  بله بله
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  پيامدهاي اقتصادي

  استآزمايشي خير، عملياتي
پيشنهاد  خير،

 است
پيشنهاد  خير،

 است
خير،آزمايشي 

 است
 خير،پيشنهاد است

  خير،پيشنهاد است

  - - امكان پذير - مكان پذيرا امكان پذير كاربرپسندبودن

 بله بله خير براي مشتري خطر

اجناس  بله،
ممكن است 

فرستاده 
 .نشوند

 خيلي كم
براي مشتري، اما در 

  سطح بسيار كم

 بله اما خيلي كم بله بله خطربراي فروشنده

مشتري  ،بله
ممكن است 
پول را بيش 
از حدخرج 

 .كند

  خيلي كم خيلي كم

  بله بله بله - يقسمت بله قابليت اطمينان

  بله بله بله بله - بله بي اعتبارشدن پول به گذشت زمان

  سادگي كار

انجام پرداخت بصورت اتوماتيك 
 بدون وقفه

 بله بله بله

پرداخت 
بصورت 

اتوماتيك 
انجام 

 .شود مي

  بله بله

  بله بله بله بله بله بله خيركم در عمليات خريدأت

  بله بله بله بله بله بله پرداخت براي مبالغ كم

  خير  خير خير خير خير خير پرداخت براي مبالغ باال

 امكان پذيراست بله، هزينه پايين
امكان  بله،

 پذيراست
- 

 بله،
امكان 
 پذيراست

  بله امكان پذيراست بله،

 بله وابسته به سخت افزار

براي  خير،
جلوگيري از 
جعل و تقلب 

سخت افزارهاي 
 .ويژه الزم است

  خير بله بله بله

  2ادامه جدول 
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