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ها دستگاه متحرک در سراسر جهـان، نظيـر     گستردگي ميليون : چكيده
هاي همراه که داراي قابليت استفاده از مادون قرمـز بـراي مبادلـه                تلفن

پرداخـت  باشند، بسـتر جديـدي بـراي ارائـه يـک سيسـتم           اطالعات مي 
 Infrared Financial)، با نام کامـل  IrFM. فراگير، فراهم آورده است

Messaging)   افـزار مـادون    ، يک مدل جديد پرداخت مبتني بـر سـخت
 اسـت  IrDA(Infrared Data Association( استاندارد  بر پايهقرمز و

يـک سيسـتم فراگيـر      عنـوان   بهکه آينده روشني براي مقبوليت عمومي       
در اين مقاله با تکيه بر فاکتورهـاي مـوثر در      .  شخصي دارد  هاي  پرداخت

کارايي يک سيستم پرداخت ديجيتالي، نظير سـرعت برقـراري ارتبـاط،            
هاي ديگر، نقـاط      امنيت، قابليت اطمينان، سادگي و سازگاري با سيستم       

هاي متداول نظيـر بلوتـوث،        ضعف و قدرت اين روش در کنار ساير مدل        
RFIDگردد  همراه، بررسي ميهاي تلفن  و شبکه. 

، پرداخـت الکترونيـک، پرداخـت    IrFM ،IrDA :كليـدي  واژه هاي
ــتم   ــابي سيس ــاي ارزي ــز، معياره ــادون قرم ــت شخصــي، م ــاي پرداخ  ه

 .الکترونيک

 مقدمه -۱
، جايگـاه  (ATM)هـاي خـودپرداز   هاي هوشمند، اعتباري و کـارت      کارت

ل اخيـر بـاز   ابزار پرداخت در بين کـاربران در چنـد سـا       عنوان  بهخود را   
 با مشکالتي نظيـر نيـاز بـه حمـل      نيز  متداول يابزارهااين  اما  . اند  نموده

هاي ناشـي از در     سردرگمي ،تعداد زيادي کارت پالستيکي در کيف پول      
نگهـداري رسـيدهاي   يـاز بـه   ن و تباط بودن با چندين سيستم متفاوت    ار

 ميليـون دالر بـه   ۵۰۰ ساالنه   . همراه است   مدرک خريد  عنوان  بهکاغذي  
مدرک خريد  عنوان بهندگان به علت عدم امکان ارائه رسيد کاغذي     فروش

 به همـين داليـل، تمايـل    .[1] گردد در لحظه مقتضي، خسارت وارد مي    
هـاي کمتـر و    زيادي براي ارائه يک سيستم پرداخت يکپارچه بـا هزينـه       

 مثـل رسـيدهاي الکترونيکـي، احسـاس         امنيت باالتر و خدمات جديدتر    
 .شود مي

از آن جهـت   هاي همـراه  هاي الکترونيکي و تلفن  امروز دستگاه در دنياي   
 ،گيرنـد  مـي که هميشه و همه جا توسـط کـاربران مـورد اسـتفاده قـرار       

که هم اکنون قادر به ارسال صدا، ها   اين دستگاه . اند  اي يافته   اهميت ويژه 

اي هستند، معمـوال   اي با کيفيت قابل مالحظه هاي چندرسانه  متن و پيام  
هاي به روز ديگر مانند مادون قرمز و بلوتوث نيـز برخـوردار          لوژياز تکنو 

اي جديـد را فـراهم    بـرداري از خـدمات داده       باشند که قابليـت بهـره       مي
 .آورند مي

IrFM                 يک روش سريع و يکپارچه بر پايـه اسـتفاده از قابليـت مـادون ،
 Personal Trustمـورد اعتمـاد    شخصـي قرمـز موجـود در دسـتگاه    

Device (PTD)  هـاي شخصـي    مانند تلفن همراه، براي انجام پرداخـت
اين کار بـا ارسـال اطالعـات پرداخـت ماننـد اطالعـات کـارت         . باشد  مي

هاي پرداخت، پول نقد الکترونيکي يا هر ابزار مـالي            اعتباري، انواع کارت  
ماننـد  (POS) ديگر، توسط اشعه مادون قرمز، بـه يـک پايانـه پرداخـت    

 .گيرد صورت مي فروش ي خردهها خودپردازها يا ماشين
 هاي سيستم فاکتورهاي اساسي    نسبت به  ي و ارزياب  در اين مقاله، تحليل   

احـراز   .صـورت گرفتـه اسـت    IrFM ، در مورد مدلالکترونيکپرداخت 
چندين امتياز مهم در کنار هزينه کم و امنيت بـاال و سـادگي اسـتفاده،          

IrFM   هـاي   اب مناسـب بـراي بسـتر پرداخـت    ـ يـک انتخـ  نوانـعـ   بهرا
بلوتوث ،  RFID البته رقباي ديگري مانند   . ترونيک مطرح نموده است   الک

هاي تلفن همراه، در اين حيطه براي اين تکنولوژي جديد مطرح         و شبکه 
ها بـا   در بخشي از اين مقاله به مقايسه هرکدام از اين تکنولوژي         . هستند

 .يکديگر خواهيم پرداخت

 IrFM معرفي -۲
Infrared Financial Messaging (IrFM) عنوان به، ۲۰۰۳ در ژانويه 

، توسـط گـروه   IrDAيک مدل پرداخت الکترونيک مبتني بر اسـتاندارد     
 شـود،   ديـده مـي   ) ۱(همانطورکـه در شـکل    .  ارائه گرديد  IrDAصنعتي  

IrFM            يک روش سريع و يکپارچه بـراي اسـتفاده از IrDA    موجـود در 
د  ماننPersonal Trust Device (PTD)مورد اعتماد  شخصيدستگاه 

کليه اطالعات   اين کار با ارسال   . دهد  تلفن همراه، براي پرداخت ارائه مي     
پرداخت از مشخصات کارت اعتباري گرفته تا رقم قابل پرداخت، بر روي   

 صـورت  POS و PTDيک ارتباط مبتني بـر اشـعه مـادون قرمـز، بـين         
  .گيرد مي

IrFM Point & Pay Profile    شامل مشخصات معمـاري مـدل، نحـوه 
هـا بـراي دريافـت و ارسـال اطالعـات       اده کاربر، نحوه طراحي پايانه   استف
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.IrFM در مدل ها POS و PTDارتباط : )۱(شکل

 POSهاي مـورد نظـر ماننـد         و پايانه  PTDها بين     ها و پرداخت    تراکنش
 .[2] باشد مي

 را IrFMاي از جريان يک تراکنش مـالي بـا اسـتفاده از               نمونه) ۲(شکل
بــه جــاي قــراردادن فيزيکــي کــارت پالســتيکي در . دهــد نمــايش مــي

 و پايانه مجهز به     PTD، ارتباط بين دستگاه     POSخوان يک پايانه      کارت
 خود را در فاصله و زاويه مناسب  PTDکاربر. شود  مادون قرمز، برقرار مي   

 قرار داده و تراکنش را با انتخاب کاال يا سرويس        POSنسبت به دستگاه    
 کـاربر،  PTDبعد از نمايش قيمت روي دستگاه . دنماي مورد نظر آغاز مي   

وي بايد روش پرداخت مورد نظر خـود را انتخـاب نمايـد و پرداخـت را                  
ده بـين برنامـه     ـش  رارـاط برق ـريق ارتب ـادالت از ط  ـاين مب . ر نمايد ـمعتب

e-wallet شده روي      نصبPTD    شـده روي    کـاربر و برنامـه نصـبPOS 
 خـود اطالعـات مربـوط بـه         e-wallet کاربر در برنامـه   . گيرد  صورت مي 

هـا را بـه    اين برنامـه همـه کـارت   . نمايد هاي پالستيکي را وارد مي   کارت
. دهـد   در اختيار کاربر قرار مي"Soft Card"صورت يک کارت نرم واحد 

بعد از انتقـال اطالعـات معاملـه توسـط اشـعه، پـردازش پشـت صـحنه             
 . صورت خواهد گرفتهاي پالستيکي تراکنش، همانند مدل سنتي کارت

هاي   با معيارهاي مهم در سيستمIrFMارزيابي  -۳
 پرداخت الکترونيک

هـاي پرداخـت الکترونيـک را در     ترين معيارهاي ارزيابي سيستم اگر مهم 
هاي انجام شده جايگاه خـوبي را   بررسي،  [3] هاي زير ارائه کنيم     سرفصل

 .دهد  در ميان رقباي خود نشان ميIrFMبراي 

 IrFMمان انتظار در تاخير يا ز -١-٣
تواند نرخ کم زمان انتظـار در ايـن       مي IrFMيکي از معيارهاي موفقيت     

طور کلي سيستم پرداختـي را کـه آنهـا را مجبـور      کاربران به . مدل باشد 
کنـد، مـدت زمـان زيـادي صـرف انجـام يـک تـراکنش نماينـد، قبــول          

نشان  ،[1] مطالعات مختلف انجام شده روي اين معيار کليدي. کنند  نمي
دهد که تاخير قابل قبول بـراي يـک سيسـتم پرداخـت الکترونيکـي          مي

 تـا  POS ثانيه از لحظه ارائه دستگاه توسـط کـاربر بـه            ۱نبايد بيشتر از    
 . شده روي دستگاه کاربر باشد لحظه نمايش قيمت تمام

) Connection Time( متشکل از زمان برقراري ارتباط IrFMتاخيرات 
 که يتحقيقات. [4] باشد  مي(Data Transfer Time)و زمان انتقال داده

گرفتـه اسـت،     صـورت IrDAوري ارتباطـات  نون روي افـزايش بهـره    تاک
، بـا تمرکـز     )packets( هـا   معموال با توجه به نامحدود بودن طول بسـته        
در حاليکه در يـک ارتبـاط   . برکاهش زمان انتقال داده انجام گرفته است 

IrFM  ًگيرد، کاهش زمـان   هاي کوچک صورت مي  بسته با ارسال که ذاتا
 .برقراري ارتباط تاثير بيشتري در کاهش نرخ کلي تاخير خواهد داشت

 امنيت و قابليت اطمينان -٢-٣
IrFM   هاي ديگر پرداخت بي سيم مانند بلوتـوث و       نسبت به مدلWifi 

مقيد بودن بستر برقراري ارتباط     . از سطح امنيت باالتري برخوردار است     
ترين نقص ارتباطـات    بزرگعنوان بهکه تا قبل " خط مستقيم نور "به يک   

کننده سطح بااليي  مينأ، در اين مدل ت    ]5[ گرديد  مادون قرمز مطرح مي   
از آنجـايي کـه يـک       . از امنيت براي يک سيستم پرداخـت خواهـد بـود          

 POS در رو به روي پايانه PTDبر با قرار دادن  ر توسط کا  IrDAارتباط  
شده و در راستاي يک خط مستقيم و به صورت          تعيين در فاصله محدود  

peer-to-peer روي ايـن  بـر  گردد، شنود اطالعات انتقال يابنده   آغاز مي
  . ناممکني استاً کار تقريب، بدون آگاه شدن کاربري،خط ارتباط

آلـي بـراي تبـادل     ، بسـتر ايـده  بنابراين بستر ارتباطي مادون قرمـز ذاتـاً       
از طرفي امضاي ديجيتالي، احراز هويت از طريق . اطالعات محرمانه است

هـاي الکترونيکـي،    رمز عبور و رمزنگاري نشست ارتباطي براي پرداخـت       
 . سازي است  قابل پيادهIrFMراحتي روي مدل  به
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 .IrFMسناريوي پرداخت در مدل : )٢(شکل

 Interoperabilityسادگي و  -٣-٣
 براي جلب کاربران به پذيرش يک سيستم پرداخت جديد، مدل جديـد           

گذاري اندکي نيـاز داشـته باشـد و در عـين          شده بايد هزينه سرمايه     ارائه
در کنـار  . هاي موجود سيستم مالي تعريف گـردد  حال بر روي زيرساخت 

 .باشد شده نيز حائز اهميت مي اين دو مورد، سادگي مدل ارائه
IrFM   شده، نيـاز بـه     يک مدل پرداخت الکترونيک تازه ارائه  عنوان  به نيز

افزار جديدي نخواهد داشت و از سادگي قابل قبولي برخوردار  هيچ سخت
 IrDAاي با اسـتاندارد       PTD، خريدار بايد    IrFMبراي استفاده از    . است

هـاي همـراه داراي       اکثـر تلفـن   ( براي استفاده از مادون قرمز دارا باشـد       
و ) باشـند   مـي IrDAسـازي اسـتاندارد     مادون قرمـز و پيـاده  افزار  سخت

بـا وارد نمـودن اطالعـات     .  را بـر روي آن نصـب نماينـد         IrFMافزار    نرم
، کـاربر کـارت نـرم    e-walletزار ـافـ  ت به نـرم ـهاي پرداخ امي کارت ـتم
"soft card "تواند از اين پس از  نمايد و مي خود را تعريف ميPTD خود 

 .الکترونيکي استفاده نمايدهاي  براي پرداخت
.  هزينـه زيـادي نخواهـد داشـت      IrFMانـدازي     براي فروشندگان نيز راه   

رابـط کـاربري مـادون     (IrDA Dongle بايد مجهز بـه  POSهاي  پايانه
 روي آنهـا  IrFMباشـند، گردنـد و برنامـه     که بسيار کم هزينه مي    ) قرمز

سـتيکي،  هـاي پال  در عين حال هماننـد مـدل سـنتي کـارت    . نصب شود 
 را براي احراز (payment point)امکان برقراري ارتباط با نقطه پرداخت 

طـور    همـان . هويت و اعتبارسنجي اطالعات کارت اعتباري داشته باشند       
اي ديگـري بـراي     مشاهده شد، هـيچ زيرسـاخت شـبکه     )۲(که در شکل  

 . مورد نياز نيستIrFMسيستم 

يافته هاي توسعه  هاي منحصر بفرد و کاربرد ويژگي -۴
IrFM 

، پتانسـيل ذاتـي و بـاالي    IrFMيکي از مشخصات جالب توجه در مدل     
ص ـخـ ـص بـه ش ـخـ ـهـاي ش  تـازي پرداخـ ـسـ  دل براي پيـاده  ـن م ـاي

)End-to-End (   هايي کـه تـاکنون    در تمام بررسي . و بدون واسطه است
 دو دسـتگاه متفـاوت،      عنـوان   بـه  POS و   PTD انجام شده،    IrFMروي  

نظـر   کـه بـه   در صـورتي . انـد  ا تشـکيل داده  طرفين پرداخت الکترونيک ر   
 تعمـيم  PTD-to-PTDتوان اين مدل را به حالت    راحتي مي   رسد، به   مي
اگر پول نقد الکترونيک بدرستي تعريف گردد و قابل نگهداري روي            . داد

هاي شخصي نقـدي قابـل انجـام     هاي تلفن همراه باشد، پرداخت     سيستم
 .خواهد بود

خـورد، انتقـال       بچشـم مـي    IrFMاحـي   نکته جالب ديگـري کـه در طر       
کارکردهاي سيستم پرداخت از پايانـه بـه دسـتگاهي در دسـتان کـاربر               

خلق يک سيسـتم پرداخـت الکترونيـک نيازمنـد طراحـي      . ]6[ باشد  مي
هاي  پايانه. واسط ميان کاربر و سيستم پرداخت به صورت ديجيتال است      

محدودي براي کاربر اند، ارزش افزوده  اي که تاکنون طراحي شده     محاوره
هـاي سيسـتم پرداخـت از     که با انتقال کارکرد     در صورتي . اند  خلق نموده 

 قدرت انتخاب و مانور بيشتري در اختيار وي قرار ر،پايانه به دستگاه کارب   
 .خواهد گرفت

هـاي انجـام شـده در بـاب يکپارچـه شـدن همـه               با توجه به پيش بيني    
رسـد   نظـر مـي   ر قالب تلفن همراه، بهها و ارائه آنها د      ها و دستگاه    کارکرد
IrFM      افزاري خود داشـته اسـت    انتخاب خوبي در خصوص بستر سخت .

کند که عليرغم ارزاني هـم        افزاري استفاده مي     از سخت  IrFMهمچنين  
هاي تلفن همراه موجود بوده و کاربران تا حدي      اکنون روي اکثر سيستم   

هـاي خواننـده    ل دسـتگاه عنـوان مثـا    به. با نحوه کارکرد آن آشنا هستند     
فروشـندگان  % ۱۰هاي الکترونيکي بقدري گران هستند کـه فقـط            چک

تواننـد بـا نصـب     هـا فروشـنده مـي      اما ميليون . توانايي خريد آن را دارند    
هاي فروش مجهـز بـه مـادون قرمـز و يـا تغييـر کـم هزينـه روي                پايانه
 .ه ببرندخوان خود، از امکانات اين مدل پرداخت بهر هاي کارت پايانه

هـاي همـراه قابليـت اتصـال بـه اينترنـت را دارا        از آنجايي که اکثر تلفن  
هاي الکترونيک و  توان ابزارهاي مالي نظير پول نقد يا چک       باشند، مي   مي
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هاي خرد را از طريق وب بـا مـدل موجـود فعلـي              هاي پرداخت scripيا  
فاده از حسن ديگر است.  خرج نمودIrFMدريافت نموده و از طريق بستر  

، امکـان  IrFMهاي الکترونيک بـه کمـک مـدل     تلفن همراه در پرداخت  
 .هاي تلفن همراه خواهد بود سازي نحوه پرداخت روي قبض پياده

IrFM   ر و ـراگيـ ـهـاي ف  طـت در محيـ ـرداخـ ـدي بـراي پ  ـ مدل مستعـ
Grid-base هـا بـه ارائـه        هايي که در اين محيط      دستگاه. رسد  نظر مي    به
راحتي از طريق ارتبـاط       کننده را به    توانند مصرف   ند، مي پرداز  خدمات مي 

IrFMشارژ نمايند . 
IrFM      هاي خود را با پول مجهز   دهد که دستگاه     به شما اين اجازه را مي
طـور اتوماتيـک در محـيط         تواننـد بـه     ها مـي    بدين ترتيب دستگاه  . کنيد

 توان از يـک کـارت   راحتي مي   همچنين به . پيرامون خود پول خرج کنند    
 .براي چندين دستگاه استفاده نمود

  IrFMرقباي  -۵
هـاي   ، بلوتـوث و شـبکه   RFIDهاي ديگري ماننـد       ، مدل IrFMدر کنار   

در . انـد   تلفن همراه نيز سيستم پرداخت الکترونيکي خود را ارائه نمـوده          
ترين معيارهـا مـورد       ها بر اساس مهم     ، مزايا و معايب اين مدل     )۱(جدول

 .رفته استارزيابي و مقايسه قرار گ
هـاي مختلـف پرداخـت         چـالش  IrFMهاي رقيـب،      در مقابل تکنولوژي  

اي داشـته   طور کارا حـل نمـوده و شـروع اميدوارکننـده         الکترونيک را به  
  .است

 
 .[1]ي پرداخت الکترونيک ها  و رقبايش بر مبناي معيارهاي ارزيابي سيستمIrFM مقايسه -)۱(جدول

 IrFM RFID هشبکه تلفن همرا بلوتوث 
 ر اتصاليتاخ

)Connection Delay( 
 طوالني طوالني کوتاه متوسط

 پايين پايين متوسط باال تيامن
 متوسط متوسط ساده متوسط  استفادهيسادگ

ا اضافه کردن يرساخت موجود ير زيياز به تغين
  به آنيزيچ

 زياد متوسط متوسط متوسط

 زياد کم متوسط کم گذاري هياز به سرماين
 طور بهده از چند کارت مختلف امکان استفا

 ک دستگاهيهمزمان در 
)Integrability( 

 بله بله خير بله

 بله بله خير بله کيد الکترونيرس
 بله بله خير بله ديارائه خدمات جد

  

 نتيجه
هاي مختلف پرداخـت از       هاي اعتباري و مدل     افزايش کارايي، ارائه کارت   

کاغذي از مسائلي هسـتند  طريق يک واسط يکپارچه و حذف رسيدهاي     
. رسد نظر مي که حل آنها توسط يک مدل پرداخت الکترونيک ضروري به      

کننده  اي از پروسه پرداخت را در دستان پرداخت   اگر بتوانيم بخش عمده   
عملياتي کنيم، کارايي، امنيـت و رضـايت بيشـتري بـراي کـاربر ايجـاد               

 .ايم نموده
IrFM  شده توسط گروه صنعتي        مدل ارائهIrDA      يکـي از کانديـداهاي ،

. هـاي الکترونيـک اسـت    مستعد براي موفقيت در بازار پرداخت سيسـتم      
 را بررسي نموديم   کاربردهاي آن  و   IrFMدراين مقاله، سناريو و ساختار      

هـاي   و اين مدل جديد پرداخت را از ديدگاه معيارهاي مهم در سيسـتم          
در ادامـه نکـات   . مپرداخت الکترونيک مورد ارزيابي و تحليل قـرار داديـ   

 مـورد بررسـي   IrFMهـاي     مطرح در طراحي و عملياتي نمودن سيستم      
ــه  ــت و مقايس ــرار گرف ــين  ق ــايش IrFMاي ب ــوث، ( و رقب ، RFIDبلوت

هـاي    از ديدگاه معيارهـاي حسـاس در سيسـتم        ) هاي تلفن همراه    شبکه
هـا،   هـا و ارزيـابي    تمـامي ايـن بررسـي      .پرداخت الکترونيک انجام گرفت   

يـک سيسـتم     عنـوان   بـه  IrFMاي روشـن بـراي مـدل          آيندهنويدبخش  
 .پرداخت شخصي خواهد بود
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