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Abstract: 

The reality of future banking would be various from nowadays banking which is called as 

Bricks and Clicks. As the author emphasized in his book “Designing the new space of 

banking”, the electronic banking path will grow to virtual and VR (virtual reality) banking. 

But the crucial problem is to know the way of achieving ideal future or the way of 

implementing strategy of future banking scope. The implementation of future banking 

strategy is the root of great distance between enterprise objective and performance. The study 

determined connotation and research framework of the strategic implementation. With the 

investigation data form Sberbank of Russia as the leader bank in electronic banking, the 

model of strategic implementation was authenticated, and a further exploration on 

relationship between each constituent elements of strategic implementation and strategic 

performance about future banking was done. Particularly, the extracted model would be so 

applicable for our banking managers and policy makers. 
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1.Introduction: 

Financial services industry over time has opened to historic transformation that can be termed 

as e-developments or e-banking which is advancing rapidly (Menson Auta (2010)). The 

reality of future banking would be various from nowadays banking which is called as Bricks 

and Clicks. As the author emphasized in his book “Designing the new space of banking”, the 

electronic banking path will grow to virtual and VR (virtual reality) banking. But the crucial 

problem is to know the way of achieving ideal future or the way of implementing strategy of 

future banking scope which will be an invaluable and powerful tool driving development, 

supporting growth, promoting innovation and enhancing competitiveness (Gupta (2008), 

Kamel (2005)). The implementation of future banking strategy is the root of great distance 

between enterprise objective and performance. In the past the strategic implementation has 

not been dominant for strategic plans of Iran’s banks. In most strategic department of Iran’s 

banks, always based on such assumption: as long as we input a correct strategy into electronic 

banking scope, it will output an expected result. Approximately, over the world, 70% of 

electronic banking strategy failure is not due to poor strategies, but the planned strategy has 

not been implemented effectively (Beck (2011)). So due to this fact, the strategy to obtain the 

future banking correctly has become the most important non-financial factor for policy 

makers and managers in banks to determine a future banking value (FBV). The gap between 

strategic objective and actual result of future electronic banking can be called “missing link” 

or “implementation”. As we said before, the aim of this paper is to design an implementation 

model for future electronic banking which will be extracted from the Sberbank of Russia 

which is the leader bank for new electronic banking channels in Russia. The questionnaire of 

strategic implementation for future banking is designed by using the expert interviews, which 

combines with corporate practice on future electronic banking ideology in this bank. Finally, 

factor analysis and principal component analysis are used to distinguish components of 

implementation of future banking strategy. Then the SEM (structure equation model) is used 

to validate each of the inscape. Moreover, the correlation and regression analysis are used to 

analysis the relationship between strategic implementation and performance in that bank. 
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2.Sberbank Specification: 

Sberbank today is the largest credit institution in Russia and CIS, accounting for 26,8% of the 

aggregate Russian banking assets and 29,1% of banking capital. According to Global Finance 

magazine research, Sberbank took 9th place in the rating of the most reliable banks in Central 

and Eastern Europe in 2011. 

On October 21, 2008, the Supervisory Board of Sberbank unanimously approved Sberbank’s 

Development future banking Strategy until year 2014 as follows: 

 Development of a client-oriented model to service individual and corporate clients of 

the Bank.  

 Technological upgrade of the Bank and processes industrialization.  

 Radical increase of the Bank’s operational efficiency, based on up-to-date 

technologies, management and overall optimization through bank-wide 

implementation of Sberbank Production System/BPS based on Lean/Toyota 

Production System.  

 Development of international operations, primarily in the CIS countries. 

 

The strategic department of this bank had designed a road map of future electronic banking 

till 2014 year, but beside this road map, they have made a “road map implementation” which 

monitor and adopt all important things that should be done for achieving the goals (future 

electronic banking) 

  

3.Conceptual Model and Research Hypothesis: 

3.1 The conceptual Model of the Future banking strategic implementation: 

The implementation of strategy about future electronic banking is defined as a kind of 

synthetic capacity that bank to use all resources to achieve the strategic objectives under the 

process of dynamic bank development environment. The strategic goal-oriented, this study 

divided strategic implementation based on its different stages in the strategic management 

process as well as related support system manifestations. Thus, implementation of strategy is 

made of the capability of strategic adaption, the capability of strategic support, and the 

capability of strategic control as below figure: 

 



                                              

  

                                                                           

4 

 

Fug.1: Construction of the Future banking strategic implementation 

 

3.2 Future banking strategic performance: 

Strategic performance for future banking is achievement degree of bank strategic objectives 
in a planned strategic period, and whether the strategic help the bank to bring up ability and 
consciousness for future successful in electronic banking. Evaluation of the strategic 
performance for future banking can be interpreted in two ways. One is to evaluation the stage 
or final effect of strategic goal. Such as bank indicators which popular in early year and the 
Balanced Scorecard Card more popular in recent years. The other is to emphasis on 
evaluation of completion details. Based on the understanding of this study on strategic 
performance for future banking, the thesis chosen a more common evaluation index system 
the Balanced Scorecard as measure indicators. Specifically, there are for aspects: the financial 
indicators, the customer satisfaction, the organizational learning and growth, and the internal 
process optimization about future electronic banking. 

 

3.3 Research Hypothesis 

Based on the above model, this study made the following hypothesis: 
Hypothesis 1: High level of future banking strategic adaption capability has positive effect 
on strategic performance of it. 
Hypothesis 2: High level of future banking strategic support capability has positive effects 
on strategic performance. 
H2a: High level of resources integration ability has positive effect on strategic performance 
of future banking. 
H2b: High level of banking collaboration capacity has positive effect on strategic 
performance of future banking. 
H2c: High level of banking learning capacity has positive effect on strategic performance of 
future banking. 
H2d: High level of banking communicate capacity has positive effect on strategic 
performance of future banking 
Hypothesis 3: High level of strategic control capability has positive effect on strategic 
performance of future banking 
H3a: High level of performance management capacity has positive effect on strategic 
performance of future banking. 
H3b: High level of information control capacity has positive effect on strategic performance 
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of future banking. 
H3c: High level of financial control capacity has positive effect on strategic performance of 
future banking 
H4c: High level of cultural integration capacity has positive effect on strategic performance 
of future banking 
 
4.Methodology: 
Empirical research sample of this study is Sberbank of Russia. We used the experts and 
managers of this bank in the R&D department which are related for making and designing the 
road map implementation for future banking till 2014 year. The questionnaires sent 130 in 
total. The final sample consisted of data on 126 questionnaires, of which 111 are validly, 
effective response rate is 85.4%. In this paper, software AMOS7.0 are used to exam the 
structural of model and other data statistical analysis is completed by statistical software 
SPSS13.0. 
 
5.Analysis and Results: 
The empirical research of this study is divided into two parts. Software AMOS7.0 is used to 
verify questionnaire structure of strategic implementation for future banking in order to make 
sure the factors are constructed reasonable. 
Then correlation analysis and regression analysis are used to explore relationship between 
constitute factors of the strategic implementation and the strategic performance. 
 
5.1 Reliability and Validity 
Questionnaire reliability is tested by Cronbach α coefficient test, as shown in table 1. The 
consistency of the various indicators are greater than 0.7. Questionnaire validity is tested by 
factor analysis (KMO test value is 0.895, suitable for factor analysis), the observation 
variable factor loading of more than 0.5, observed variables for the corresponding latent 
variables has a strong explanatory power. The questionnaire is in good quality. 
 

Table 1. Analysis of the results of reliability 
Latent variable Strategic adaption 

capability 
Strategies support 

capability 
Strategic control 

capacity 
Strategic 

performance 
Cronbach Alpha 0.7753 0.9637 0.9505 0.9110 

 

5.2 Future banking Strategic Implementation Model test 
Because the lack of mature research results, this study takes extra caution on the 
questionnaire structure. In order to test the designed model, after reliability and validity 
testing, this study uses Confirmatory Factor Analysis (CFA), by Maximum Likelihood 
Method, to test convergent validity and identification validity of the questionnaire 
respectively. In part of convergent validity, three sub-scales model of the strategic 
implementation are to do the Confirmatory Factor Analysis. The t-values of each factor are 
all greater than 1.96 (α = 0.05), reached significant levels (P <0.001). Strategy 
implementation sub-scales loading factor are more than 0.5, which can explain factors well. 
That means the sub-scales measured the strategic implementation respectively in the strategic 
adapt capability, strategic support capability, strategic control capability. They have reached 
the convergent validity. 
In order to understand whether the three factors are structurally supported, the study use 
Confidence Interval Test to verify the identify validity of them. Confidence Interval Test is to 
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study whether the twice of the correlation coefficient between two factors plus or minus 
standard error (confidence interval) contains 1. If not, the data have a high validity to 
identify. In this study, all the confidence interval do not include 1, indicating that the 
relevance between different factors of scales was not high. From this view, the three sub-
scales factors of the strategic implementation for future banking have distinguished validity. 
This study use CFA to test structure of the questionnaire. The 6 indicators in the table 2 
below are reference value of test. We can see, compared with the reference values, all 
indicators are passed exam and in good fit condition. The model has been verified, further 
research - hypothesis testing can carry on. 
 

Table 2. Fitting Index of the Model 
 Kai 2/df CFI GFI AGFI NNFI RMSEA 

Reference Level 2.0-5.0 >0.8 >0.8 >0.8 >0.8 <0.09 
Strategic Adaption 2.239 0.882 0.925 0.875 0.883 0.087 
Strategic Support 2.217 0.800 0.940 0.891 0.820 0.065 
Strategic control 2.513 0.877 0.931 0.882 0.852 0.083 

 
 

5.3 Regression Analysis of the Future banking Strategic Implementation Model  
Is the whole model of implementation of strategy suitable for linear regression analysis? The 
study carried out further. Thought the test, the sample data meet the requirements of 
homogeneity and residual meet the prerequisite of linear model. Therefore, this study uses 
enforcement enter method, makes strategic performance as dependent variable to do the 
Regression Analysis of overall model. The results are shown in figure 2. It is also the path 
model of strategic implementation. 

Fig.2: Regression results 

 
 
The results showed that determination coefficient R2 was 0.735, adjusted determination 
coefficient AR2 was 0.711. Strategic implementation can explain 71.1% changes of strategy 
performance, indicating a better regression equation fitting. At the same time, the F value of 
observations is 31.113 with the corresponding value of probability p approximate to 0, which 
shows the linear relationship between variables and explanatory variables are significant. 
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Path model shows that organizational collaboration, organizational learning, organizational 
communicate and resources integration can directly impact strategic performance for future 
banking. Thus demonstrates the positive effect between the support capability of strategic 
implementation and the strategic performance. The hypothesis H2 is established. 
Performance management, information control, financial control and cultural integration also 
can directly impact on strategic performance, which demonstrates the positive effect between 
control capability of strategic implementation of and strategic performance. The hypothesis 
H3 is established. 
However, the Regression analysis and Correlation analysis produced a conflicting conclusion 
on the relationship between the strategic adaption capability and strategic performance. 
Correlation Analysis shows a strong positive relationship between the two, but Regression 
Analysis shows a negative relationship between them. At the same time, the strong 
correlation between the organizational learning capability and strategic performance was also 
weak in the Regression Analysis. This change has the following two reasons: First, the 
Correlation Analysis takes no account of other relevant factors. So in the Regression 
Analysis, the introduction of other factors has impact one the previous relevance. Secondly, 
thought the overall Correlation Analysis of the strategic implementation model, we can see 
that the strategic adaption capability and organizational learning capability was significantly 
relates to each other. The existence of this strong correlation affects their relationship with 
strategic performance. Therefore, the impact direction of the two in H3 has not clearly yet. 

 

6. Results for Iran’s banks 
First, the strategic implementation about future banking should be posed by a complex 
system, including strategic adaption capability, strategic support capability and strategic 
control capability. They work together to impact strategic performance. Therefore, upgrading 
enterprises’ capability in those aspects will enhance the strategic implementation and 
ultimately affect strategic performance. 
Second, confirm the following assumptions: strategic adaption capability has a positive effect 
on strategic performance of future banking. However, when the organizational learning 
capability introduced, the impact will fluctuate; strategic support capability and strategic 
control capability have a significantly positive effect on strategic performance. Those positive 
effects are shown in the concrete management process. Organizational collaboration, 
information control, financial control are the key to promote corporate strategic 
implementation 
Third, the policy makers in banks of Iran should distinct between good goal (electronic 
banking as future banking) and good path (strategy and implementation of it). Good goal and 
good path need to monitor and control correctly. 
 
7. Further Research for Iran’s banks 
This article has done an exploratory analysis on strategic implementation of future banking. 
Future research still need to depth in the following areas: First, the sample of this study is 
limited and confined in one bank. Larger, broader investigation will enhance the applicability 
of the conclusions. Secondly, the strategic implementation model needs to examine and 
improve further. Such as the inter function path of strategic adaption capability, strategic 
support capability and strategic control capability. Third, different banks face different 
implementation problems. How to design the implementation of strategy model for different 
banks in Iran is still needed in future study. 
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  (فارسی) چکیده

ها و بهبود اجراي عملیات صنایع مختلف بویژه در  عنوان یک موضوع جدید در توسعه زیرساخت گرایی به امروزه رویکرد سرویس

صنعت بانکداري با تمرکز بر ایجاد تنوع در محصوالت و ارائه خدمات بهتر، مطرح است. عواملی چـون سـطح بلـوغ سـازمانی در     

هـا و ابـزار مبتنـی بـر سـرویس،       یزان آمادگی  فناوري اطالعـات در بکـارگیري روش  گرایی و م پذیرش اصول و الزامات سرویس

گرا را در کشور با یک چالش جدي در میزان پذیرش، تاثیر و کارایی آن در نزد نخبگـان امـور بـانکی و فنـاوري      پارادیم سرویس

کـه   دادنشـان   تـوان  می بانکداري کشور خاص صنعت يها ویژگیاست. واقعیت این است که با نگاهی به  اطالعات مواجه ساخته

در این مقاله سعی بر آنسـت تـا    .نطبق نیستندمها  ویژگیاین گرا با  هاي جهانی ارائه شده براي حاکمیت معماري سرویس مدل

هـاي خصوصـی کشـور بـه بررسـی نقـش واقعـی معمـاري          ها و انجام یک مطالعه مـوردي در یکـی از بانـک    با بیان این ویژگی

و نحـوه پـذیرش معمـاري     و میزان آمادگی و بلوغ آن در این صنعت جهت توسعه محصـوالت و خـدمات پرداختـه     گرا سرویس

  هاي بانکی به تصویر کشیده شود. گرا و بکارگیري آن در توسعه سیستم سرویس

 گرا، آمادگی در برابر تغییرات، بلوغ معماري گرا، حاکمیت معماري سرویس معماري سرویس

  )چکیده (انگلیسی

Especially in the banking industry as one of the cutting-edge industries concerning 
service-orientation, SOA emerged as a major topic. The realization of SOA 
implementation in the Iranian banking industry varies, where as some are in the adoption 
phase and some are already in the SOA operation phase. Special features of the banking 
industry with a view of reality that borders can be shown that the proposed models for 
service-oriented architecture rule does not comply with the specifications. This paper 
depicts the research objective and the conduction of a case study in the Iranian banking 
industry investigating the SOA Readiness and SOA Maturity of banks. For this purpose 
acceptance of service-oriented architecture and its application in the development of 
banking systems to be portrayed. 

SOA, SOA Governance, SOA Readiness, SOA Maturity, Service-Oriented Banking 
Solutions 
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  مقدمه

طور مداوم در حال بهبود و بکارگیري محصوالت و خدمات متنوع در جلب رضایت و اعتمـاد مشـتریان    کسب و کار بانکداري به

هاي  گیري بیشتر از فناوري اطالعات و ارتباطات است. وجود سیستم هاي اقتصادي ایشان و بهره خود در حیطه زندگی و فعالیت

پـذیري بهتـر و توسـعه سـریعتر را تحـت تـاثیر قـرار         ي بکارگرفته شده است، انعطاففناوردر هاي قبل  ناهمگن که میراث سال

از اینرو تمایل براي بکارگیري روشی که بتوانـد در ایجـاد یکپـارچگی وضـع موجـود و افـزایش سـرعت در توسـعه و          دهد.  می

در  ار و فناوري مطـرح سـاخته اسـت.   ها در ارائه خدمات، چالشی را در پیشرو مدیران و نخبگان کسب وک پذیري سیستم انعطاف

هـاي کسـب وکـار بـا اسـتفاده از        ، بعنوان پـارادایمی جهـت طراحـی و تحقـق فعالیـت     )SOAگرا ( معماري سرویساین راستا 

توانـد راهگشـا    بانکی میو متشکل و هماهنگ با فرایندهاي کسب و کار  1اتصال سست داراي ویژگیهاي خوش تعریف  سرویس

معمـاري  هـاي نـوین، زودتـر از سـایر صـنایع نسـبت بـه         هاي صنعت بانکداري در بکارگیري فناوري نیازمنديبا توجه به  باشد.

بعبارت دیگر صنعت بانکداري کشور از سطحی از بلوغ در مدیریت فرایندهاي کسب و العمل نشان داده است.  عکس گرا سرویس

  مند گردد. کسب و کار بهره بافناوري اطالعات راستایی همگرا در  معماري سرویس حاکمیتتواند بهتر از  کار است که می

گـردد. ایـن مـدل بلـوغ متشـکل از       گرا از طریق ارزیابی یک مدل بلوغ در سازمان تعیـین مـی   میزان حاکمیت معماري سرویس

  گردند: گیرد. عمده این وظایف در پنج حوزه زیر تقسیم می گرایی را در بر می وظایفی است که زیست چرخ سرویس

 2همراستایی استراتژیک .1

 3بهبود ارزش .2

 4مدیریت منابع .3

 5مدیریت مخاطرات .4

  6مدیریت کارایی .5

ها در این مسیر با مشـکالت متعـددي    اي است و بدلیل این پیچیدگی سازمان گرا داراي فرایند پیچیده پذیرش معماري سرویس

حـل   گرا راه بلوغ معماري سرویس  مدل گرا شود. مواجه هستند و چه بسا این مشکالت سبب شکست حاکمیت معماري سرویس

کند. عمده مسائلی که سبب پیچیـدگی فراینـد    اجه با این مشکالت و هدایت سازمان جهت پذیرش معماري را ارائه میوبراي م

  توان از موارد زیر نامبرد: شود، می گرا می پذیرش معماري سرویس

  فرایند محور نباشندهایی که  سازماندر ایجاد تغییرات زیاد در سازمان بویژه 

 مشکل در تعیین نقطع شروع 

 مشکل در تعیین اهداف 

 هاي اجرایی  وجود تعداد زیاد پروژه 

 گذاري الزم مشکل در تعیین سرمایه 

  

  

                                                
1  Loosely coupled 
2  Strategic Alignment 
3  Value Enhancement 
4  Resource Management 
5  Risk Management 
6  Performance Management 
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گـرا در صـنعت بانکـداري کشـور و میـزان       اي در مورد حاکمیت معمـاري سـرویس   مطالعهضمن در این مقاله سعی بر آنست تا 

گرا و عملیات آن مـورد بررسـی    براي این منظور پذیرش معماري سرویسهاي بانکی تعیین گردد.  مانهدر توسعه ساموفقیت آن 

گردد و سپس میزان آمادگی و بلـوغ   هاي کسب و کار بانکی کشور ارزیابی می عواقب ناشی از آن در فعالیتنتایج و قرار گرفته و 

 بـراي ه و تحلیل خواهد شد. در این تحقیق سعی شده اسـت تـا   گرا تجزی هاي کشور در حاکمیت معماري سرویس  از بانک ییک

  زیر، پاسخی مناسب ارائه گردد: سه سوال مهم

 گرا را در صنعت بانکداري کشور حاکم نمود؟ توان معماري سرویس چگونه می  

  تواند باشد؟ براي این حاکمیت چه میدر یک بانک کشور عملیات مناسب  

 ناشی از حاکمیت این معماري کدام است؟ /نتایجعواقب 

  ادبیات موضوع

هـاي نظـارتی و    هـاي دسـتگاه   ها نیازمند واکنش سریع به تغییرات کسب و کار هستند. این تغییرات باتوجـه بـه سیاسـت    بانک

 د.پـذیر  هـا و تنـوع در ارائـه محصـوالت و خـدمات صـورت مـی        مالحظات مدیریتی جهت ایجاد هماهنگی و یکسان کردن رویه

قابـل انتخـاب    "و اصـوال  نبـوده ها و ایجاد یک زیرساخت جدیـد مقـرون بصـرفه     بنابراین آغاز از صفر براي تحقق این نیازمندي

شـرکاء و   ،هـاي جدیـد تعامـل بـا مشـتریان      اسـتفاده نمـود و کانـال    يکـاربرد امـور  هاي موجود در  باید بتوان از دارایی نیست.

ها (کسب و کارها) امکان  گرا با طبیعت اتصال آزادانه (سست) خود به سازمان اري سرویسمعم کنندگان را پشتیبانی کرد. تامین

هـاي کسـب و    بمنظور تمرکز بر نیازمنـدي  ،ي ماژوالر هاي موجود را به شیوه هاي جدید یا ارتقاي سرویس گیري از سرویس بهره

  آورد. کار فراهم می

هـایی   . در اکثـر سـازمان  گرا در کشور است یسسرو يشدن معمار یرگ همه است یو هم نگران یکه هم باعث خوشحال یموضوع

 يبـه اسـتفاده از معمـار    یـل تماهـاي خـود،    داننـد، از مهمتـرین اولویـت    که خود را پیشرو در بکارگیري فناوري اطالعـات مـی  

انـدرکاران و عـدم    دسـت گیر شدن یک راهکار یا فناوري بدون دانش دقیق و تجربه کافی  اما همهنمایند.  می معرفیگرا  یسسرو

    ها گردد. تواند موجب به بیراه کشاندن سازمان و کار می  اطالع از میزان اعتقاد و اراده مدیران و صاحبان کسب

هاي تحت  ، پلتفرمRUPهایی نظیر  ، متدولوژيOOPنظیر نویسی  هاي طراحی و برنامه گرا با روش گاهی معماري سرویس

و نظام  SOAPسازي مانند  ها و استانداردهاي یکپارچه پروتکل ،BPMNسازي نظیر  مدلهاي  ، نمادJEEو  NET.فناوري 

اطالعات (و بلکه سازمان) است که  يفناور يسبک معمار یکدر حالیکه شود.  اشتباه گرفته می، ITILمدیریت سرویس مانند 

و  کافیها مطالعه  به سال يه و چند بعدمفهوم گسترد ینتسلط بر چن و گیرد یهمه موارد گفته شده را در برم يمانند چتر

  ]2[.دارد یازن یتخصص يها و تجربه ینتمر

گرا تعاریف متعددي ارائه شده است اما تعریفی که متناسب با مطالب مرور شده در این مقاله است را  براي معماري سرویس

انعطاف پذیري و تعامل پذیري کسب و  ها جهت سرویسبتوان به این شرح عنوان نمود: سبکی از معماري که از اتصال سست 

هاي مبتنی بر کسب و کار تشکیل شده که این  کند و از ترکیب مجموعه سرویس کار بصورت مستقل از فناوري پشتیبانی می

  ]4[کنند. محقق میرا فرایندها  ،انعطاف پذیري و پیکربندي پویا با ها سرویس

سامانه هاي بانکی تحت عنوان این معماري در چند سال گذشته صورت  سازي هاي متعددي در زمینه طراحی و پیاده فعالیت

گرفته است ولی همانطور که گفته شد، بسیاري از آنها فقط بخشی از دستاوردهاي این معماري را در برگرفته است و روح این 

   يساز یاده(پ و تحقق واقعییراز غ یگرا واقع یسسرو يشناساندن تفاوت معمار. معماري در فضاي کسب و کار حاکم نشده است
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هاي  . از مهمترین اقدامات بعمل آمده در این خصوص فعالیتها است آن در سازمان يدرجات بلوغ باال شدن) یاتیو عمل

 یريو بکارگ یريفراگ يموجود در کشور برا یازگرا، با توجه به ن یسسرو یسازمان يمعمار يکاربرد-یقاتیتحق یشگاهآزما

 یدو دانشگاه شه یراناطالعات ا يسازمان فناور یانمشترك م يبا همکار یسبر سرو یمبتن یسازمان يمعمار یکردمند رو نظام

ارائه مجموعه  یشگاه،آزما یناز اهداف ا یکیاست.  یدهگرد يکشور راه انداز تاطالعا يفناور يبه عنوان قطب معمار یبهشت

گرا در قالب نهاد مرجع در  یسسرو یسازمان يدر حوزه معمار يساز یادهپ يها یکو تکن یراهنماها، استانداردها، اسناد فن

 ]3[.کشور بوده است

  روش تحقیق

گرا عنوان شد، این معماري سبکی است که باید بعنوان روح در کالبد سازمان وارد  همانگونه که در تعریف معماري سرویس

طریق مدل  توان از میحاکم شود. حاکمیت معماري را  بانکارکان ها و عملیات   ها، فعالیت ها، رویه شود. این روح باید در دیدگاه

این مدل بلوغ در یک چارچوب براي آماده کردن سازمان در جهت پذیرش موفقیت  نمود. هدایت 7گرا معماري سرویسبلوغ 

کند. سازمان  گرایی تعریف می باشد و مسیري استاندارد براي سازمان در جهت نیل به سرویس گرا می آمیز معماري سرویس

(فناوري، و سه طبقه بلوغ سطح  5اي این مدل که دارتواند بلوغ خود را در این زمینه و از طریق این مدل ارزیابی کند.  می

  شود. زیر نمایش داده می جدولاست در فرایند و سازمان) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گرا  مدل بلوغ معماري سرویس جدول – 1جدول 

                                                
7  SOA Maturity Model (SOAMM) 
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  سازمان  فرایند  فناوري  سطح  بلوغ

معماري آغاز _ 1سطح 

دانش  گرایی با سرویس

  ساخت بصورت فردي

دانش ساخت معماري وجود 

  گرا سرویس

ترویج دانش معماري 

گرا از طریق  سرویس

هاي  ها و توانایی شایستگی

  کارشناسان بانک

 بانکگرا در  معماري سرویس

  وجود ندارد

تعریف معماري _ 2سطح 

گرا  در مدیریت  سرویس

  بانک استراتژیک

آمادگی معماري براي اجرا 

  هاي معماري) (وجود طرح

فرایندهاي کسب سازي  مدل

و کــار همــراه بــا اجــزاي    

ــرویس ــل   ســ ــاي قابــ هــ

سازي (ابتدا فرایندهاي  پیاده

مــدل  قابـل اسـتفاده مجـدد   

  )شوند می

ــایی  ــدهاي شناســـ پیامـــ

ســـازي  اســـتراتژیک پیـــاده

هــــا،  معمــــاري (فرصــــت

  تهدیدات، نقاط و ضعف)

ــئولیت  ــین مسـ ــاي  تعیـ هـ

  سازي ریزي و یکپارچه برنامه

هـا و الزامـات    تعیین اولویـت 

  وکار کسب

تعریف مدیریت _ 3سطح 

فرایندها و تعیین استاندارد 

  عملیات

معماري  سازي شده پیاده

  گرا سرویس

سـازي، مستندسـازي و    مدل

سازي فرایندهاي کسب  پیاده

ــاس   ــاس براس ــر اس ــار ب و ک

ــه    ــاري در کلی ــزاي معم اج

  بانک هاي کاري حوزه

ــئولیت ــین مســ ــا  تعیــ هــ

درخصــــوص حاکمیــــت،  

عملیـــــات و پشـــــتیبانی، 

ریزي و توسعه، پایش،  رنامهب

نظارت بـر ارائـه خـدمات در    

  گرا معماري سرویس

نظارت بر پایش و  _4سطح 

  عملکرد

گیري  اندازه و مانیتورینگ

  ها سیستم کارایی

روز بودن  نظارت بر فعال و به

 چارچوب و اجزاي معماري

  گرا سرویس

تعریف معیارهاي عملکرد در 

  فرایندهاي کسب و کار

 بهینه سازي_  5سطح 

  فرایندها

مدیریت زیست چرخ 

گرا و بهبود  سرویس معماري

با رویکرد عملیات مستمر 

  سازي یکپارچه

رویکـرد سیسـتماتیک بــراي   

ــد   ــاي جدی ــایی نیازه شناس

(محصوالت و خدمات بانکی) 

و تعیـین شـکاف موجـود بـا     

ــرویس  ــتفاده از س هــاي  اس

موجود در فرایندهاي کسـب  

  و کار

ها و  تعیین مسئولیت

پاسخگویی مناسب به نتایج 

  بهبود  

  

 اصول و نظارت بر سازي عملیات و هدایت  پذیرش معماري، پیادهبه نحوه اتخاذ و باید  بانکگرا در  براي تحقق معماري سرویس

چارچوب معماري معماري توجه گردد. این سه بخش عمده از حاکمیت معماري در کسب و کار بانک هستند و پایه و اساس 

  مراتب این چارچوب حاکمیتی ترسیم شده است. 1دهند. در تصویر  گرا را تشکیل می سرویس
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  گرا حاکمیت معماري سرویس مراتب – 1یرتصو

  

گرا بدست آورد، ولی هیچ اطمینانی در جهـت   ارائه شده می تواند نتایج ارزشمندي در راستاي حاکمیت معماري سرویس مراتب

بمنظور امکان تاثیر آن در کسب و کار بانک باید تجربه عملی از حاکمیت کند. لذا  ایجاد نمی مورد نظرمناسب بودن براي بانک 

  معماري براساس چارچوب فوق در کسب و کار مشابه مورد بررسی قرار گیرد.

بـا  ایـن زیسـت چـرخ     شروعگرا در کسب و کار مورد نظر باید به زیست چرخ معماري توجه نمود.  براي تحقق معماري سرویس

شـود.   آوري شده و فرایندهاي کسب و کار بانک طراحی می هاي کسب و کار در این مرحله جمع ازمندياست. نی "مدل"مرحله 

 هـاي جدیـد، فراینـدهاي کسـب و کـار       هاي موجود و سرویس بعد از بهینه شدن فرایندها از طریق کنار هم قرار دادن سرویس

مـدیران و  گردنـد. بعـد از نصـب،     میـع بـاال نصـب مـی    ها در یک محیط امن و با قابلیـت تج  گیرند. سپس این سرمایه شکل می

آوري  توانند فرایندها را از نظر فنی و گردش عملیات مورد نظارت و مـدیریت قـرار دهنـد، اطالعـات جمـع      کارشناسان بانک می

  چرخ براي   شده در مرحله مدیریت، بازخورد خواهند داشت تا بهبود پیوسته فرایندها را امکان پذیر سازد. آنچه در این زیست
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از دیـدگاه فراینـدي مـورد    کسـب و کـار    "بانکداري اهمیت دارد این است که اوال ي نظیر گرا در کسب و کار عماري سرویسم

درصورت عدم وجود اطالعات و تجربه کافی در بانک براي احصاء فرایندهاي کسب و کـار،   "شناسایی و تعریف قرار گیرد و ثانیا

هـاي بازمهندسـی و ایجـاد     ادگی بانک براي رسیدن به این سطح از بلوغ سـازمانی از طریـق فعالیـت   اقدامات الزم در راستاي آم

  هاي فنی و ساختاري فراهم گردد. زمینه

  ها و نتایج یافته

هاي یکپارچه و بعضاً غیر یکپارچه از فنـاوري اطالعـات بـه     اي از سامانه اند با بکارگیري مجموعه هاي کشور تاکنون توانسته بانک

هـاي کـاري خـود      هاي کسب و کار و همچنین توانمندسازي روال عنوان یک عنصر قدرتمند در پشتیبانی از اهداف و نیازمندي

هـاي موجـود و بـازنگري در     سبب توسعه سـامانه  ،ارائه محصوالت و خدمات در موجود هاي کاستی و ضعف نقاطاستفاده کنند. 

 با ها ستمیس کامل انطباق عدم و مبتنی بر سرویس شده است. ؤلفه به دید فرایندگراگرا و مبتنی بر م معماري آنها از دید وظیفه

 ينـد یفرا يها يازمندینهمچنین  وتغییرات ساختاري و فرایندي بانک  از یبانیپشت در ها ستمیس انعطاف عدم بانک، يندهایفرا

سـبک معمـاري    برقـراري  بـه  را داريبانکصنعت  که هستند عواملی ترین اصلی ،به منظور توسعه خدمات نوین بانکداري دیجد

براسـاس  مـی نمایـد. ولـیکن     بیـ ترغگـرا   جهت دست یافتن به سازمان سـرویس  کار و کسب يندهایفرا بر یمبتنگرا  سرویس

هـاي زیـر    گرا نتایج و یافته نگارنده در راستاي حاکمیت معماري سرویسدیدگاه مطرح شده در این مقاله و تجارب بدست آمده 

  گردد. می بیان

  گرا مزایا و معایب مدل بلوغ معماري سرویس

  گرا را می توان به دو دسته کلی نقسیم نمود: مزایاي مدل بلوغ معماري سرویس

 گرا ریزي و قبل از پذیرش معماري سرویس مزایاي مرتبط با امور برنامه 

o سازي معماري در  بومیگرا در درون سازمان بمنظور درك بهتر و  تعریف عمومی از معماري سرویس

 سازمان

o انداز مدیریتی با اهداف مشخص و باند مدت تعریف چشم 

o گرا) و نیازمندي هاي  هاي سازمانی نظیر ساختار جدید سازمانی (فرایند محور یا خدمت شناسایی نیازمندي

 ها سازي سرویس فنی از قبیل فناوري مورد استقاده در طراحی و پیاده

 مزایاي حین پذیرش 

o گرا سازمان در جهت پذیرش معماري سرویس هدایت 

o هماهنگ نمودن مسیرهاي مختلف پذیرش نظیر بهبود فرایندها و بهینه سازي ارتباط با مشتریان، شرکاء،  

 کنندگان و تامین

o اند استفاده قرار گرفتهمورد  "هایی که قبال مندي از فواید و اثرات مثبت روش بهره 

o گرا عماري سرویستسهیل در ارزیابی فرایند پذیرش م 
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  گرا وارد تلقی نمود: توان بر مدل بلوغ معماري سرویس معایب زیر را نیز می

 گرا  گرا هنوز نعریف یکتا و استانداردي براي معماري سرویس هاي ارائه شده در مدل بلوغ معماري سرویس در تئوري

 وجود ندارد.

 گرا در سازمان دیدگاه فنی دارد در حالیکه براي سنجش بلوغ در سازمان  این مدل نسبت به پذیرش معماري سرویس

گرا بیشتر بر  هاي ارائه شده در مدل بلوغ معمري سرویس توجه نمود. تمرکز تئوريباید به عدم وابستگی به فناوري 

 بلوغ تکنولوژي تکیه دارد.

 هاي  گرا بیشتر از جنبه تجاري و نه براساس مبانی علمی و دانشگاهی و توسط شرکت ارائه مدل بلوغ معماري سرویس

  اند. باشد و لذا بیشتر به محصوالت  و فناوري خود پرداخته تجاري می

 

  ها الگوي اکتشاف و تحلیل سرویس

کارهـاي سـازمان    کـردن  ها و مدل گرا است و تالش در جهت شناسایی و تعریف سرویس سرویس عنصر اصلی معماري سرویس

چهار الگوي باال به پایین مبتنی بر گرا است.  ها در جهت حاکمیت معماري سرویس ها یکی از مهمترین فعالیت براساس سرویس

هـاي در کسـب و کـار بـانکی      ها، عقب به جلو و پایین به باال به منظور تشخیص سـرویس  فرایند، باال به پایین مبتنی بر ویژگی

هـاي   سرویس افتنی هاي کاربردي مطلوب منجر به تمرکز بر روي فرایندها و مشخصات برنامهاده قرار گیرد. مورد استفتواند  می

ـ ا از کـه  یمفهـوم  يهـا  سیسـرو  نییتع در کردیرو نیا. شود می آنها نیریز يها تیفعال وکسب و کار   نشـات  8حـل  ه را يهـا  دهی

الگـوي بـاال بـه    . است کار  و کسب يندهایفرا از استفاده ها سیسرو استخراج يها روش نیتر جیرا از یکی و دارد نقش ،اند گرفته

  گردد. عرفی میمدر ادامه  کسب و کار بانکدر ها  رویکرد اصلی براي اکتشاف و تحلیل سرویسبعنوان  9پایین مبتنی بر فرایند

  

  

  الگوهاي اکتشاف و تحلیل سرویس – 2یرتصو

  

  

                                                
8 Solution Idea 
9 Top-Down Business Process-driven Service Discovery Pattern 
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 توان این نکته را مورد توجه قرار داد که کارکرد کسب و کار شود، میها استفاده  سیاستخراج سرو يبرا زمانی که از این الگو

تأثیرگذار است. بنابراین با انتخاب نگرش تجزیه و تحلیل فرایند کسب و کار براي هاي ساختار سرویس  تقریباً بر تمام جنبه

شوند. فرایندهاي کسب و کار و سرویس در سه  هاي کسب و کار به عملیات سرویس تبدیل می ها، فعالیت استخراج سرویس

  جبنه زیر مشترك هستند:

 کند. ویس فراهم میهایی را براي استخراج سر کسب و کار که فرصتند یساختار فرا -

 کسب و کار که بر رفتار سرویس مؤثر است.ند یان فرایجر -

 بندي سرویس مؤثر است. کسب و کار که بر دانهند یفرا يبند دانه -

هر فرایند کسب و کار باید حداقل یک محرك و یک پایان داشته باشد. نقطه شروع هر فرایند محرك انجام تعدادي از 

ویژگی مهم دیگر یک  رسد. یان میبه هدف مورد نظر، به پا یابیند در زمان دستیفرا ازي است وهاي متوالی و یا مو فعالیت

شوند، به  ي جهت اجراي هر فرایند کسب و کار محسوب میا ها که عناصر اصلی و پایه . فعالیتاست آن يها فرایند، فعالیت

تی است که وارد فرایند/ فعالیت شده یا از آن خارج و کنند. ویژگی دیگر یک فرایند، اطالعا استخراج عملیات سرویس کمک می

ها براي اجراي تعامالت، آنها را  عناصر اصلی هستند که سرویس ها یها و خروج شود. ورودي ها وارد می به سایر فرایندها/ فعالیت

دهند. آخرین ویژگی یک فرایند کسب و کار، مالکیت آن است. مالک فرایند کسب و کار ممکن است  مورد استفاده قرار می

ها و  علت وابستگی هزینه نفعان و حامیان فرایند باشند. به افزاري یا ذي هاي نرم ي، سیستمکاري اه فرد، گروه، سازمان، حوزه

استخراج  يها فرصت گرا، یک جزء ضروري و اصلی است. هاي سرویس هاي درگیر، موضوع مالکیت براي پروژه مسئولیت

  .شود یها فراهم م تین فعالیا يها یها و خروج يدوند و وریفرا يها تیس با استفاده از فعالیسرو

  

  

  هاي استخراج سرویس کار و فرصت  و ساختار فرایند کسب – 3یرتصو

  

هاي یک فرایند به طور متوالی، مستقل و یا بر اساس یک برنامه از پیش تعریف شده انجام نشـود، فراینـد    که فعالیت در صورتی

هـاي   هاي ارتباط، همکـاري و همزمـانی فعالیـت    سازي فرایند بر جنبه منعطف و قابل تغییر نخواهد بود. در حقیقت، قواعد مدل

از نـد  یفرا ي یـک هـا  تیـ فعالها بر استخراج رفتار سرویس تأثیرگذار هسـتند. جریـان    منديکند. این نیاز کسب و کار تأکید می

  .شوند هاي شرطی بیان می حالتبا  معموالًگردد که این قواعد  طریق قواعد کسب و کار کنترل می

  

 

ار 
 ک

 و
ب

س
 ک

ند
رای

 ف
ک

مال

[ورودي][خروجی]

محرك آغاز فرایند

1انجام فعالیت   2انجام فعالیت  

هدف (نقطه پایان)
فرصت هاي استخراج سرویس

(نقطه شروع)
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  سیسرو رفتار بر موثر کار و کسب ندیفرا انیجر – 4یرتصو
  

عنـوان   بـه  یشـرط  يهـا  د مطابقت دارد. عبارتیس کاندیات سرویک عملیت با یهر فعالقرار گیرد که توجه این نکته باید مورد 

س را یک سرویاي که  ان دادهیند به جریدر فرا یس و خطوط ارتباطیکسب و کار سرو ممکن است به منطق قواعد کسب و کار،

  .ل شوندیکند، تبد یاداره م

هـا   آمیـز سـرویس   هاي شناسایی شده (جدیـد) بـراي اسـتخراج موفقیـت     سرویس و یا وجود تعادل بین اندازه فرایند و سرویس

بنـدي مناسـب    دهنده، به منظور کنتـرل دانـه   و کار و یا توسعه کسب، معمارکسب و کارگر یتحل گر،یعبارت دضروري است. به 

هاي استخراج شده باید به شکست یک فرایند کسب و کار بزرگ به چند فرایند و یا ترکیب چند فرایند جزیـی، توجـه    سرویس

فرایندي که بـه وسـیله یـک    . باشد دهنده سطح مالکیت فرایند می فرایند کسب و کار نشان يبند داشته داشته باشند. سطح دانه

نامه،  کننده یک ضمانت گیرد. براي مثال تنظیم قرار می» بندي جزیی فرایندهاي کسب و کار با دانه«شود، در دسته  فرد اجرا می

نامه اسـت. فراینـدي کـه بـه وسـیله گروهـی از افـراد در سـازمان اجـرا           هاي مربوط به صدور آن ضمانت مسئول ارزیابی ریسک

گیرد. براي مثال، بخش مربـوط بـه وام، ممکـن اسـت      قرار می» بندي متوسط فرایندهاي کسب و کار با دانه«دسته ، در شود می

دهنده خدمت به مشتري باشد که ایـن   شامل کارشناسانی براي بررسی سابقه مشتري، متخصصان ارزیابی ریسک و پرسنل ارایه

شـامل  » بنـدي درشـت   با دانه کسب و کار هايندیراف«دهند.  ا انجام میافراد با مشارکت یکدیگر، فرایند اعطاي وام به مشتري ر

هـاي کسـب و کـار سـازمان، انجـام       براي برآورده ساختن مأموریت مختلف سازمان يها هایی هستند که به وسیله بخش فعالیت

کسب و کار یا مشـتریان  نیز در مرزهاي یک سازمان، بین شرکاي » بندي خیلی درشت با دانه فرایندهاي کسب و کار«شود.  می

شوند که در انجامشان دو یا چند سـازمان مشـارکت    هایی را شامل می این نوع فرایندها فعالیت د.نشو کنندگان انجام می و عرضه

  د.دارن

  توان اقدام نمود: میطی مراحل زیر  ،ها بر اساس فرایندهاي کسب و کار براي شناسایی سرویسدر نهایت 

 و کارهاي کسب  شناسایی تخصص .1

 ها بندي فرایندها بر اساس تخصص دسته .2

 هاي کسب و کار تحقق مسئولیت .3

 ها استخراج سرویس .4
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  جمع بندي

در هـر سـرویس   در ایـن معمـاري   . یابـد  تحقق میوکار هاي کسبسرویس سازي پیاده در بانک با گرامعماري سرویسحاکمیت 

ی اسـت کـه داراي   یهاآنها نیاز به استفاده از مولفه سازي پیادهشده که براي عملیات تشکیلها و  مشخصهاي از از مجموعهنهایت 

ها توان از مدیریت تراکنشهستند. از انواع این کاربردها میفناوري زیرساخت و اطالعات و  معماري ،در معماري سازمان کاربرد

، دسترسـی بـه ابـزار و منـابع     )B2Bب و کار (کسهاي وکار، دسترسی به منابع داده، یکپارچگی با سایر سرویسو قواعد کسب

نماینـد. ایـن    که کسب و کار بانک را توصیف مـی  هایی است مولفهاین معماري در بردارنده محتوا نامبرد.  مدیریتزیرساختی و 

  شوند. میراهبردي، سازمانی، کارکردي و اطالعاتی تقسیم  دستهبه چهار  ها مولفه

هاي کسب و کار و فناوري اطالعـات بـوده،    استراتژیک بانک در حوزه هاي قابل استخراج برنامهراهبردي شامل موارد هاي  مولفه

گیرد. مطابق معمول روش تدوین اسناد استراتژیک، هر سازمان براي تحقـق   را در بر می» ها سنجه«و » اهداف«، »ها استراتژي«

گیـرد.   هایی را براي رسیدن به این اهداف در پیش مـی  تژيگذاري کرده، استرا اندازهاي آتی خود، هدف مآموریت و نیل به چشم

و امثال آن باید به طور مسـتمر   هاي کلیدي کارآیی هایی نظیر شاخص گیري سنجه میزان دستیابی به اهداف نیز از طریق اندازه

  پایش شود.  

مستقر » هاي نقش«آنها و » مکانی«و ، توزیع جغرافیایی »واحدهاي سازمانی«سازمانی، از طریق شناسایی ساختار  هاي مولفهدر 

ایشـان در قالـب ارتباطـات کسـب و     » هاي نیازمندي«داخلی و خارجی بانک و » ذینفعان«در این ساختار، همچنین با شناخت 

  گردد. سازي می کار، سازمان بانک شناسایی و مدل

کارکردهـا و  سـازي   وه بـر شـناخت و مـدل   ، عـال دهد میرا تشکیل گرا  سرویسبدنه اصلی معماري که  کارکردي،  هاي در مولفه

وضع موجود باید در طراحی وضـعیت مطلـوب نیـز بـه نحـوي دخیـل گردنـد. ایـن مـوارد شـامل شـرح وظـایف و             فرایندهاي 

و کمبودهـاي موجـود در مسـیر اجـراي     » مشـکالت «کـاري بانـک،    »فرایندهاي«اجزاي مختلف سازمان بانک، » کارکردهاي«

مترتـب  » قواعد«قابل ارایه توسط اجزاي مختلف سازمان بانک و » هاي سرویس«، ی از گردش کارهاناش »رخدادهاي«فرایندها، 

گـردد. ایـن    کردن این عناصـر میسـر مـی    ها و فرایندها بوده، بیان رفتار در سازمان شناسایی شده از طریق مدل بر این سرویس

واحدهاي سازمانی و مصـاحبه بـا نخبگـان کسـب و کـار      هاي فرایندي موجود، مطالعه شرح وظایف  موارد از طریق بررسی مدل

، ابتـدا زنجیـره   صـنعت بانکـداري  هاي موفق داخلی و خارجی در  گردند. بعالوه، با الگوبرداري از نمونه سازي می شناسایی و مدل

  شوند. میمدل ارزش بانک تعیین و سپس فرایندهاي بانک در راستاي آن 

هـا و گـردش کارهـا بایـد      سازي فرایندها، عالوه بـر بیـان فعالیـت    ، در مدلکسب و کارفرایندهاي در بهبود  رویکردبا توجه به 

عملیاتی نظیر ثبت و نگهداري اطالعات، کنترل و تأیید اطالعات، جستجوها و استعالمات، محاسبات، ثبت رویـدادها، تجمیـع و   

هـاي اطالعـاتی    وجه قرار گیرد و ارتباط فرایندها با سیستمها به صورت دستی یا مکانیزه به طور خاص مورد ت سازي داده یکسان

هـاي کـاري درگـردش،     که معموالً به صورت فرم» اشیاي کسب و کار«و » ها سیستم«موجود نشان داده شود. لذا اطالع از این 

 هـاي  مولفـه موسوم به  چهارمدسته شوند، در  هاي کاربردي در نظر گرفته می هاي اطالعاتی در برنامه هاي کاغذي یا فرم گزارش

  اطالعاتی، ضروریست.

  نشان داده شده است.  5تصویر شماره با یکدیگر در  ها مولفهارتباط این 
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  گرا در حاکمیت معماري سرویس کسب و کار بانک  هاي مولفهفرا مدل ارتباط  – 5یرتصو

  

هاي مختلفی مستقر باشد،  سازمان که ممکن است از لحاظ جغرافیایی در مکان مولفه شود چنان که در این شکل دیده می

ضعیت موجود ممکن آیند که در و داراي تعدادي کارکرد (وظیفه) است. برخی از این کارکردها از طریق فرایندها به اجرا در می

هاي قابل ارایه از سوي واحدهاي سازمانی مختلف بانک، بخشی از این کارکردها را  است با مشکالتی نیز مواجه باشند. سرویس

ها نیز از طریق اجراي  چرخ ارایه آنها باید قابل حاکمیت باشد. بخشی از سرویس دهد؛ با این شرط که زیست تشکیل می

  اند. شایان ذکر است که جهت اجراي برخی از فرایندها  ع رخدادهایی در اثناي فرایندها قابل تشخیصفرایندها یا در حین وقو

راک و بسک سیورس

دادخر

راک و بسک ءیش

يدربراک همانرب

هدعاق
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هاي کاربردي است تا اطالعات مرتبط با اشیاي کسب و کار ثبت، بازیابی یا ویرایش شود. شناسایی  نیاز به استفاده از برنامه

  هاي کسب و کار است. یگري براي تعیین سرویسهاي کاربردي نیز منبع د امکانات موجود در این برنامه
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  "PEPت داده ها در ارتباطات ماهواره اي و مسئله تقابل آن با یامن"

  مهدي جعفري نجفی، 

  مسئول گروه توسعه شبکه فضایی، شرکت خدمات انفورماتیک،

 m_jafari@isc.iranet.net 

  :چکیده

، قابلیتهاي  GEOماهواره هاي بکه هاي تبادل داده مبتنی بر و  به طور خاص ش همزمان با تحوالت چشمگیر در صنعت ماهواره     

. با پیشرفت عمده است گرفتهها قرار - Service Providerمتنوع و منحصر بفردي براي ارائه سرویس هاي موردنیاز مشتریان، در اختیار 

آنها نیز کاهش قیمت بسیار افزایش یافته و همزمان  هالینکاین ظرفیت  ،اي که در معماري ماهواره هاي تجاري طی سالیان اخیر رخ داده

روزانه در ماهواره اي  مبتنی بر لینک هاي سرویس هاي چند رسانه اي، ارتباط داده و اینترنتچشمگیري یافته است. به همین دالیل ارائه 

هبود چالش بر انگیز در  زمینه  ب بهبود کارآیی پروتکل هاي تبادل داده و تضمین امنیت داده ها دو مسئله   حال افزایش و توسعه است.

پروتکلی است که به منظور انتقال  TCPپروتکل  باشند.در تقابل با یکدیگر  ر می رسدعملکرد سیستم هاي ماهواره اي هستند که به نظ

روي لینک ماهواره به  TCPو غیرمطمئن طراحی شده است. عملکرد پروتکل  زمینی هاي متراکم داده انتها به انتها و مطمئن روي شبکه

هاي  جهت بهبود کارآیی از تکنیک ،به همین علت .یابد لینک و  تضعیف و اعوجاج سیگنال در لینک ماهواره کاهش می علت تأخیر ذاتی

 و مطمئن انتها به انتهاامن ازطرفی برقراري ارتباط   د.گرد) استفاده می PEP( ییآدهی مانند پیاده سازي گذرگاه هاي افزایش کار شتاب

بنظر می رسد که عملکرد  اینگونه . بنابراینرسدغیرممکن به نظر می PEP، با وجود IPSecندارد همچون با استفاده از پروتکلهاي استا

PEP  در شبکه هاي ماهواره اي در تقابل با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله راه کارهاي فائق آمدن بر این  اطالعاتامنیت تضمین و

  .خواهدشدمشکل بررسی 

  

  ML-IPSec و PEPامنیت داده ها،  ت ماهواره اي،ارتباطا واژگان کلیدي: 
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  . مقدمه1

طی چند سال گذشته صنعت ارتباطات ماهواره اي پیشرفتهاي عمده اي را در معماري و تکنولوژي تجربه کرده است. به    

داده و اینترنت، و... رشد لطف این تغییرات، استفاده از لینک هاي ماهواره اي در سرویس هاي چند رسانه اي، ارتباط 

و پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه داشته باشد. عامل اصلی این تغییرات، افزایش چشمگیر  ،چشمگیري داشته

ظرفیت لینک هاي ماهواره اي است. این عامل باعث شده که نه تنها هزینه ارتباطات ماهواره اي کاهش یابد، بلکه دامنه وسیع 

جمله موضوع  من نگرانیهامقابله با برخی از  ،هاي مشتریان را تحت پوشش خود درآورد. از طرفی همین عاملتري از کاربري 

   می بخشد. هیلرا تس امنیت در تبادل داده ها

ارائه بر لینک هاي ماهواره اي خواهیم پرداخت، و راه حل هایی براي آنها  مرتبطدر این مقاله به موضوع مخاطرات امنیتی    

بررسی و مسئله تقابل آن را با کاربرد  ي ماهواره ايرا در لینک ها TCP. سپس موضوع بهبود کارآیی پروتکل یم کردخواه

  ارائه خواهد شد. در پایان راه کاري مناسب براي رفع مشکلمطرح خواهیم کرد.  IPSecپروتکل 

  . ویژگی هاي ارتباطات ماهواره اي2

در آنها ز سیستم هاي تبادل داده اطالق می شود که بستر ارتباطی بین مبداء و مقصد ارتباطات ماهواره اي به آن دسته ا   

نسبت به زمین قرار داشته باشد. اما آنچه که در این مقاله محور بحث  ماهواره است. ماهواره می تواند در مدارهاي مختلفی

  است. GEOمدار واقع در است، ارتباط ماهواره اي از طریق ماهواره هاي 

ویژگیهاي ذاتی آن همواره محدودیتهایی را در پیش روي برخی مشخصات مثبت زیرساخت ارتباط ماهواره اي، در کنار همه    

و غیر خطی در کارکرد ماهواره  -بعضا–شرایط کاربران قرار داده است. تاخیر زیاد ناشی از فاصله ایستگاه زمینی تا ماهواره، 

ین مسیر همواره بازدهی مناسب لینک را با چالش مواجه می کند. از طرف دیگر، زیاد سیگنال در طول او نویز اعوجاج 

سادگی بهمراه (شبکه را به دنبال دارد مشخصه مثبت پخش سیگنال در محدوده وسیع جغرافیایی، که گستردگی هرچه بیشتر

مشکالت مطرح  در عین حال .دهد نگران کننده جلوه میرا  ات ماهواره اي، موضوع امنیت در ارتباطدسترسی باال)قابلیت و 

. زیرا این نوع زیرساخت نشده استنقش لینک هاي ماهواره اي در صنعت مخابرات  کم رنگ شدنشده هیچ گاه باعث 

. بنابراین تکنولوژي یافت نمی شودکه در هیچ یک از انواع ارتباطات زمینی یا بی سیم  دارد ویژگیهاي مثبت و منحصر بفردي

   .بوده استو افزایش بازده و کارآیی لینک هاي ماهواره اي  ،ر پی مقابله با محدودیتهاو صنعت، همواره د

 Star مدلشبکه ها که معموال بصورت این نوع هستند. ویست رایج ترین شکل استفاده از لینک هاي ماهواره اي، شبکه هاي   

 مذکور که کاربران نهایی را به شبکه انه هستندو تعداد زیادي پای )HUB(مرکزي  ایستگاهیک  شامل ،پیاده سازي می شوند

) که Forward Link( می شود Broadcastبراي کلیه پایانه ها  ایستگاه مرکزيمتصل می نمایند. یک سیگنال از سمت 

 ،ایستگاه مرکزي. هر کاربر جهت ارسال داده خود به می باشد جهت برقراري ارتباط کاربران حاوي کلیه داده هاي مورد نیاز

 Return از طریقظرفیت الزم را  ایستگاه مرکزي .نموده و درخواست تخصیص پهناي باند می نمایدیک درخواست ارسال 

Link  شروع به ارسال اطالعات خود به سمت ایستگاه مرکزي می کند. داده و سپس کاربربه آن پایانه اختصاص  

 Return Linkو براي پایانه ها ارسال می شود. اما سیگنال  همواره وجود داشته Forward Linkدر این معماري، سیگنال    

به صورتهاي  Return Linkوجود دارد. تخصیص ظرفیت در  ایستگاه مرکزيفقط در زمان ارسال ترافیک از سمت پایانه براي 

TDMA ،FDMA ،CDMA ،SCPCاز آنجاییکه هر دو سیگنال و ، و ... انجام می شودForward/Return Link  توسط

  تعریف شده آن پخش می شوند، براي هر فردي امکان دریافت آنها وجود دارد. Footprintماهواره در 
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  ره ايادر لینک هاي ماهوامنیتی . مخاطرات 3

  دسته کلی تقسیم می شوند: چهارمخاطرات امنیتی در تبادل داده ها به  ،در سیستم هاي ماهواره اي

 Return Linkو  Forward Linkماهواره و مغشوش نمودن سیگنالهاي روي  زاحمامکان ارسال سیگنال مخطر  .1

 ترافیکی کاربرانو آنالیز فعالیت ماهواره ایستگاههاي زمینی از طریق سیگنال ارسالی از امکان دریافت  خطر .2

 امکان ورود پایانه غیرمجاز به شبکه  خطر .3

 اهوارهامکان دي کد و استخراج اطالعات از سیگنالهاي دریافتی از م خطر .4

توجه ویژه هستند. از آنجاییکه استفاده از لینک  موردو جنگ الکترونیک مخاطرات اول و دوم معموال در سیستم هاي نظامی 

هاي ماهواره اي در این گونه فعالیتها بسیار رایج و گسترده است، شیوه هاي مقابله با این مخاطرات نیز همواره مورد بحث بوده 

  ز براي آنها وضع شده است.و حتی استانداردهایی نی

مقابله با آنها نیز وجود  براي در کلیه سیستم هاي اشتراکی تبادل داده وجود داشته و راهکارهايو چهارم نوع سوم  اتمخاطر

ظرفیت ترافیک این نوع  قابل توجهدارد. لینک هاي ماهواره اي از این قاعده مستثنی نبوده، ولی اکنون با توجه به افزایش 

در  ،دنکه در سایر لینکها مانند خطوط زمینی بکار می رو )IPSec(استانداردپروتکل هاي امنیتی امکان بکارگیري ا، لینک ه

   .البته با تغییراتی که آنها را براي این نوع لینک مناسب نماید. وجود داردآنها نیز 
  

  ارسال سیگنال مزاحم روي ماهواره خطر. مقابله با 4

وجود دارد.  Return Linkو  Forward Linkروي سیگنالهاي  غیر تعمدي) یا(تعمدي یگنال مزاحمامکان قرار گرفتن س   

سیگنال مزاحم موجب افت کیفیت سیگنال اصلی شده و در شرایطی می تواند باعث قطع شدن ارتباط نیز بشود. شرکتهایی 

خص کردن محدوده جغرافیایی که سیگنال مزاحم اجاره می دهند، امکان بررسی و مشرا که پهناي باند روي ماهواره هاي خود 

  از آن ارسال می شود را دارند. اما این پروسه معموال زمانبر بوده و قطعیت هم ندارد.

  قبیل اقدامات ذیل اشاره نمود:از  می توان به مواردي خطرمقابله با این موثرتر روشهاي از 

 بدین ترتیب در مواقع بروز تداخل در نیاز ترافیکی شبکه دارد جابجایی فرکانس سیگنال: نیاز به پهناي باند اضافه بر .

 هر کانال امکان جابجایی آن وجود دارد.

 تکنیکFrequency Hopping  را فرکانسی امکان ارسال ترافیک از طریق چندین کانال  ریموتها: در این روش

بسیار رایج است،  ویستبکه هاي که در تخصیص کانال به ریموتها در ش F-TDMA. مثال در روش دسترسی دندار

هاب به هر ریموت در زمانها و فرکانس هاي مختلف اجازه ارسال ترافیک را می دهد. به این ترتیب بروز تداخل در 

 ال موجب قطع کلی ارتباط نمی شود.یک کان

 تکنیکAdaptive Coding and Modulation (ACM) ، سیستم هایی که در ACMرا پشتیبانی می کنند 

سیگنال را درپی  Modulation/Coding مرتبهکاهش  در نتیجهبه کاهش کیفیت لینک تعبیر شده و  ،تداخل

 ی قطع نمی شود.خواهد داشت.  این امر منجر به کاهش ظرفیت ترافیک می گردد، اما لینک ارتباط

  افزایش توان سیگنال: تداخل سیگنال ناخواسته نهایتا موجب افت کیفیت سیگنال اصلی و افزایش نرخ بیت خطا می

شود. در مواردي که سطح سیگنال تداخلی زیاد نباشد افزایش توان سیگنال اصلی در کاهش اثرات مخرب آن می 

هستند، افزایش توان سیگنال در این شرایط بصورت اتوماتیک  AUPCدر سیستم هایی که داراي  .ثر باشدموتواند 

 انجام می شود.
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 تکنیک Spread Spectrum VSAT سیگنالهاي آن بصورت که  ویست: استفاده از سیستم هايSpread 

Spectrum)DS-CDMA( فراهم هاي ناخواسته  به نویز/تداخل را نسبت ارسال/دریافت می شود، حاشیه امنیت زیادي

در فرستنده است، نویز/تداخل با  Spreadingدر گیرنده مشابه پروسه  De-spreadingاز آنجاییکه پروسه . سازد می

 این  1-در گیرنده تضعیف می شود، اما براي سیگنال اصلی این امر معکوس است. در شکل Spreadingهمان فاکتور 

 Spreadingاند بکار رفته زیاد بوده(نسبت مستقیم با در این سیستم ها پهناي ب مطلب به وضوح نشان داده شده است. 

Factor  دارد) اما نرخBit/Hz  یا کاربري این نوع سیستم ها بسیار محدود و معموال نظامی  .می باشدپایینMaritime 

 است.

  

 Spread Spectrum: تضعیف نویز/تداخل در سیستم هاي 1-شکل

  

  از سیگنال دریافتی از ماهواره اربران. مقابله با خطر آنالیز فعالیت ترافیکی ک5

دو  ،از طرف هاب به ریموتها براي ارسال ترافیک)  (TDMA ,F-TDMAدینامیکبه صورت  تخصیص کانال هايدر روش   

و حجم  و استخراج اطالعات کنترلی مربوط به تخصیص کانال Forward Linkسیگنال  شدن امنیتی وجود دارد: دیکدخطر

آنها بصورت  Return linkکه  . در شبکه هاي ویستReturn Linkهاي سیگنالهاي - burstظهور لگوي مشاهده او ، ترافیک

TDMA  یاF-TDMA  ،تعداد داشته باشنددر شرایطی که ریموتها ترافیک کمی براي ارسال به هاب است ،burst - ها اندك

ها نشان از بروز - burstتغییر در الگوي ظهور ا بوده و با افزایش ترافیک این تعداد افزایش قابل توجهی پیدا می کند. لذ

این گونه اطالعات در کاربري هاي نظامی بسیار حساس و حیاتی است. لذا به منظور باالبردن  .تغییراتی در ریموت(ها) دارد

ایط چه در شردر تمامی شرایط و مقاطع زمانی،  Return Linkهاي - burstتغییرات الگوي  ضریب امنیتی شبکه، الزم است

  .مخفی بماندپرباري شبکه و چه در شرایط کم باري 
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روشهاي مختلفی پیاده سازي شده است. یکی  ویستآنالیز فعالیت ترافیکی ریموتها در شبکه هاي  خطربه منظور مقابله با     

 ،هوده است. به این ترتیببه ریموتها به منظور ارسال ترافیک بی Return linkاز موثرترین این روشها، تخصیص کانالهاي خالی 

 Forward linkضمنا بخش هاي کنترلی کاهش می یابد. شبکه و پرترافیک ترافیک  ها در شرایط کم- burstالگوي تغییرات 

   به ریموتها است، رمزنگاري می شود.و...  ، کیفیت سرویسکه حاوي اطالعاتی در مورد تخصیص کانال

در  Return Linkاست. به این معنی که سیگنال هاي Carrier-in-Carrierز قابلیت استفاده ا خطرروش دیگر مقابله با این   

  ).2-(شکلقرار گیرند ویستشبکه  Forward Linkزیر سیگنال 

  

  در شبکه ویست Carrier-in-Carrier: بکارگیري 2-شکل

ریافتی از ماهواره، به (که خودش آنرا ارسال می کند) از سیگنال دForward Linkبا حذف سیگنال  ایستگاه مرکزي 

  را با اندکی افزایش تداخل دریافت می نمایند Forward Linkدست می یابد. ریموتها نیز سیگنال  Return Linkسیگنالهاي 

زیر آن است). به این ترتیب  Return Linkبه مراتب قویتر از مجموع سیگنالهاي  Forward Link(به این دلیل که سیگنال 

از سیگنالی که از ماهواره دریافت می شود، براي پایانه مهاجم بسیار دشوار می گردد.  Return Linkاي استخراج سیگنال ه

اگرچه این روش در اصل براي صرفه جویی در پهناي باند بکار می رود، ولی اثر جانبی آن در باال بردن ضریب امنیتی شبکه 

هر دو روش فوق براي باال بردن ضریب امنیتی شبکه در برابر  از ترکیب ویستدر برخی از شبکه هاي  هم حائز اهمیت است.

  استفاده می شود.  خطراین 

 

 ورود پایانه غیرمجاز به شبکه  طر.  مقابله با خ6

و از آن خارج می شوند. این امر بویژه در شبکه هایی که  Loginپایانه ها به طور متناوب به شبکه  ویستدر شبکه هاي    

پایانه در زیر پل ها و در کنار ساختمانهاي بلند، ورود و در حال حرکت هستند زیاد رخ می دهد. حرکت داراي پایانه هاي 

یک ریموت را کشف، و پایانه خود را  IDبه شبکه را درپی دارد. فرد مهاجم می تواند با بررسی این الگو،  پایانه خروج پی درپی

  ریموت(ها) در شبکه دسترسی یابد. IDیا با روشهاي دیگري به  در شبکه فعال نماید.بجاي آن 

شبکه براي ریموتها و تجهیزات هاب  NMSتوسط  X.509 Certificateیکی از شیوه هاي مقابله با این مخاطره، ایجاد    

کدیگر ردوبدل رمزنگاري کرده و بین ی RSAخود را به روش  Certificate ها و تجهیزات هابریموت ،Loginاست. در زمان 

  مهاجم وجود ندارد.ریموت دیگر، یا ورود ریموت به هاب  IDمی نمایند. لذا امکان ورود پایانه مهاجم به شبکه با 
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  . مقابله با مخاطره دي کد و استخراج اطالعات از سیگنالهاي دریافتی از ماهواره7

که از طریق ماهواره دریافت می  ویستسیگنالهاي شبکه  اطالعات ازکردن  بطور کلی باید بخاطر داشت که کشف و دي کد   

. مدوالسیون و کدینگ هاي متنوع، تایمینگ هاي خاص و سنکرون بوده و تقریبا غیر ممکن استکار چندان آسانی نشود، 

-شیوه، ، گروه بندي ریموتهاداده ها Scramblingسازیهاي پیچیده بین هاب و ریموتها، الگوریتم هاي خاص فشرده سازي، 

سرآیندهاي ویژه هر شرکت براي بسته هاي انتقالی ، ویستنمودن ریموتها به شبکه  Loginهاي منحصر به فرد هر شرکت در 

در  QoSو  Return Link ،SLAالگوریتم هاي خاص هر شرکت براي درخواست و تخصیص کانال در بین هاب و ریموتها، 

Forward Link . نتواند به سادگی و با امکانات معمول و در زمان کم از طریق فرد مهاجم  .. همه و همه باعث می شوند کهو

یعنی فرد مهاجم براي کشف و استخراج دریافت و آنالیز سیگنالهاي ماهواره به اطالعات باارزش موجود در آن دست یابد. 

طالعات جامع و کاملی در خصوص الزم است نه تنها ا ،ویستاطالعات از سیگنالهاي دریافتی از ماهواره مربوط به یک شبکه 

دراختیار ، باضافه تجهیزات مخابراتی خاص آن شبکه داشته باشد، بلکه باید ابزاري مشابه هاب و ریموت آن 2و 1الیه هاي 

بسیار هاي پیشگیرانه که در بندهاي قبل به آنها اشاره شد، کار در صورت بکارگیري مجموعه راهموثر فرآیند حمله  داشته باشد.

  ارتر خواهد شد.دشو

آنرا باال می برد، رمزنگاري ذاتی و ضریب امنیتی  مشکلمذکور که فرآیند حمله به شبکه ماهواره اي را  دشواریهايعلیرغم   

امري است ضروري  ،ویستدر شبکه  End-to-Endبین نقاط جهت تبادل داده ها داده ها و سرآیندهاي پروتکلهاي بکار رفته 

پیشتر و به دلیل ظرفیت نسبتا پایین لینک هاي ماهواره اي، بکارگیري رمزنگاري در آنها به رار گیرد. که نباید دور از نظر ق

در مشکل ظرفیت پایین لینک هاي ماهواره اي کامال برطرف شده است. به گونه ایکه  اما در حال حاضرآسانی میسر نبود. 

 Mbps 150به بیش از  Forward Linkظرفیت و  Mbps 10ها به باالتر از  ظرفیت ارسال ریموتفعلی،  ویست شبکه هاي

موجود، قابلیت رمزنگاري روي ترافیک هاي کنترلی و اطالعات کاربران را دارند.  ویستتمامی شبکه هاي رسیده است. لذا 

  می باشد.  IPSecپروتکل جهت امنیت داده ها  ویستشاخص ترین پروتکل بکار رفته در اکثر شبکه هاي 

در لینک هاي ماهواره اي، تقابل آن با سیستم هایی است که براي افزایش بازدهی لینک  IPSecبکارگیري  ه درنکتمهمترین 

اما عملکرد است.  انتقالرایج ترین پروتکل مورد استفاده در شبکه ها در الیه  TCPماهواره اي بکار می روند. امروزه پروتکل 

ي بیت زیاد موجب افت زیادي در بازدهی لینک می شود. به منظور رفع این معمول این پروتکل در لینک هاي با تاخیر و خطا

 TCPاستفاده می شود. اما این سیستم ها براي کارآیی مناسب نیازمند اطالع از برخی از فیلدهاي سرآیند  PEPمشکل از 

  این فیلدها رمزنگاري می شوند. IPSecهستند که با وجود 

در لینک هاي ماهواره  IPSecو  PEPها، به نحوه بکارگیري همزمان - PEPعملکرد در بخش هاي بعد ضمن بررسی مختصر 

  اي خواهیم پرداخت.
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  در لینک هاي ماهواره اي TCP پروتکل . سیستم هاي بهبود کارآیی8

و تعداد بر مفروضاتی بنا شده است که از جمله آنها می توان به پایین بودن نرخ خطاي بیت  TCPکارکرد مناسب پروتکل 

از دست رفتن داده ها فقط به دلیل ازدحام در الیه شبکه تفسیر می شود.  با این پیش فرضها،قطعی هاي لینک اشاره نمود. 

همچنین داراي مکانیزمی به  TCPمی شوند. پروتکل  Dropیعنی بسته هاي ترافیک فقط به دلیل پرشدن بافر الیه شبکه 

و تنظیم پنجره  Flow control ه است. این مکانیزم به دو قسمت تقسیم می شود؛منظور کشف ماکزیمم نرخ ارسال در شبک

  ازدحام.

Flow control  از جریان سیل آساي بسته ها در زمان کوتاه به سمت گیرنده جلوگیري می کند. تنظیم پنجره ازدحام، یعنی

با اندازه گیري میزان از دست رفتن بسته  و تالش براي بدست آوردن ماکزیمم ظرفیت فعلی لینک دائمیک الگوریتم بررسی 

  اتفاق بیفتد. سپس دوباره به نرخ اولیه بازگشته و  Packet Lossفرستنده تا آنجایی نرخ ارسال را باال می برد که داده. هاي 

ره اي) به در اثر خطاي بیت باال(در لینکهاي ماهوا Packet Lossبروز  ،مکانیزماین با  وباره همین چرخه تکرار می شود.د

  ازدحام تعبیر شده و فرستنده نرخ ارسال بیت را کاهش می دهد. 

از گیرنده زیاد است. در این شرایط  TCP Ackاز طرفی به دلیل تاخیر باالي لینک ماهواره اي، مدت زمان الزم براي دریافت 

می گردد، اگرچه بسته هاي  /کندمتوقفپنجره بافر فرستنده پیش از رسیدن پاسخ از گیرنده پر می شود. لذا ارسال داده ها 

  بیشتري می توانند در مسیر ارسال قرار گیرند. به این ترتیب بازدهی لینک به شدت کاهش می یابد.

 TCPارتباط  PEPاستفاده می شود.  PEPدر لینک هاي ماهواره اي از  TCP هش بازدهی پروتکلبراي رفع مشکالت کا

 )3-شکل (را قطع کرده و خود را در میان آنها می گذارد. نک ماهواره اي در لیمستقیم بین فرستنده و گیرنده 

  

 در لینک ماهواره اي PEP: بکارگیري 3-شکل

  

PEP     با بررسی سرآیندTCP ارتباط را تا پایان  در بسته هاي فرستنده مشخصات آنSession  نگهداري می کند. در خود

ها - PEPزیاد ناشی از لینک ماهواره اي را از دید آن پنهان می نماید. همچنین زودهنگام به فرستنده، تاخیر  ACKبا ارسال 

که در اثر نرخ خطاي بیت رخ می دهد را کشف و از بروز مکانیزم کنترل ازدحام شبکه در فرستنده  Packet Lossشرایط 

استفاده می شود را نیز باتوجه به  Sessionها اندازه پنجره اي که براي ارسال داده هاي یک - PEPالبته پیشگیري می نمایند. 

ها استفاده می - PEPشرایط لینک تغییر می دهند، تا حداکثر بهره وري از لینک حاصل شود. از دیگر تکنیک هایی که در 

  هاي مسیر است. از این تکنیک در مواقعی - PEPبین همزمان  session TCPبه چندین  session TCPشود، تبدیل یک 
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براي انجام  PEPواضح است که  ود که حجم ارسال ترافیک بسیار زیاد باشد(مانند ارسال ویدئو و فایل).استفاده می ش

  بهبودهاي مورد اشاره نیاز به حافظه و توان پردازشی باالیی دارد. 

مشهورترین و  است. TCPاز دیگر روشهاي بهبود بازدهی ترافیک لینک ماهواره اي، استفاده از پروتکل هاي دیگري بغیر از     

این پروتکل اساسا براي لینک ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. - PEPاست که در ارتباط بین  SCPS-TPپرکاربردترین آنها 

  حائز شرایط تاخیر زیاد و نرخ خطاي بیت باال هستند طراحی شده است.بعضا غیرخطی، که هاي فضایی 

 PEPهمراه ب در لینک هاي ماهواره اي IPSec بکارگیري. 9

و  AHنوع پروتکل به نامهاي دو  ايراد IPSec پروتکل. استفاده می شودجهت افزایش امنیت در ارتباط  IPSecپروتکل از    

ESP پروتکل . استAH  صرفا جهت حفظIntegrity  سرآیند پروتکل داده ها حین انتقال بکار می رود. در اینTCP  و

Payload بصورت کامل کانال انتقال  . در این حالت امنیتستکاري آنها هم غیرممکن است، اما ددنآن رمزنگاري نمی شو

  بهمراه  TCP، سرآیند ESPپروتکل در . ، زیرا دسترسی غیرمجاز به داده ها و سرآیندها امکانپذیر استرعایت نمی شود

payload  منظور از بکارگیري معموالرمزنگاري شده و لذا از دید گره هاي میانی شبکه مخفی خواهد ماند. آن IPSec  این

   .پروتکل است

ضروري است. از طرفی بکارگیري  PEPدر بخش قبل عنوان شد که به منظور افزایش بازدهی لینک ماهواره اي، استفاده از 

براي رفع این تضاد می شود.  PEPباعث از کار افتادن عملکرد  IPSecمانند  End-to-Endپروتکلهاي امنیتی بین نقاط 

  اي مختلفی ارائه شده که در اینجا مختصري از آنها بیان می شود.راهه

  TCPعدم رمزنگاري سرآیند ) 1-9

در این روش تنها داده هاي کاربر رمزنگاري شده و سرآیندها رمزنگاري نمی شوند. واضح است که در این روش امنیت کامل   

به این  SSL/TLSپروتکل هاي امنیتی  د کرد.عملکرد مطلوب خود را حفظ خواه PEPحاصل نمی شود، ولی در عوض 

است رمزنگاري نشده، اما  PEPکه مورد نیاز  TCPآن بخش از فیلدهاي سرآیند  ،در روشی مشابه صورت عمل می نمایند.

  رمزنگاري می شود. واضح است که این روش نیز مشکلی مشابه روش فوق دارد. payloadمابقی آن باضافه 

  

  Hop-by-Hopصورت ب IPSec) برقراري 2-9

را باز نموده و پس از مشاهده سرآیند  IPSecبسته  PEPخاتمه می یابد. سمت مبدا  PEPتا  IPSecدر این روش کانال    

TCP که با  -دیگري  امن، بسته را در کانالPEP  ارسال می نماید.  -طرف مقابل برقرار کردهPEP  مقصد نیز پس از بازکردن

مدیریت کلیدهاي را رمزنگاري کرده و در کانال امن دیگري که با گیرنده برقرار کرده ارسال می نماید. بسته دریافتی، مجددا آن

  میانی از نقاط ضعف این روش است. هاي- PEPمتعدد و لزوم اعتماد مبدا و مقصد داده به 

  

  )ML-IPSec(بصورت چند الیه IPSecبکارگیري ) 3-9

مختلف و اعمال حوزه هاي به  IPاست که مبناي آن تقسیم بسته  IPSecی توسعه اي بر پروتکل اصل ML-IPSecپروتکل

  ، مجموعه اي از کلیدهاي )SAsمجموعه اي از توافقات امنیتی(این تدابیر شامل است.  حوزهخاص به هر  حفاظتی تدابیر
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را بر اساس توافقات  به حوزه هاي جداگانه، هر قسمت IPفرستنده پس از تقسیم بسته خصوصی و قوانین دسترسی است. 

که اجازه دسترسی  قرار داده و ارسال می نماید. گره میانی IPSecامنیتی و کلیدهاي خاص آن حوزه ایمن سازي و در بسته 

داده قرار داده دوباره آنرا رمزنگاري و در بسته  ،، آن قسمت را بازگشایی کرده و پس از استفادهداردبه حوزه هایی از آن بسته را 

  نشان داده شده است.  PEPبا حضور  ویستدر شبکه  ML-IPSecطرح واره اي از بکارگیري  4- ل می نماید. در شکلو ارسا

  - PEP(شامل  است که همه گره هاي مسیر TCPبه دو حوزه تقسیم می شود. یک حوزه بخش سرآیند  IPر این طرح بسته د

است  TCPبسته  payloadا توزیع می شود. حوزه دیگر شامل بین تمام آنه KEY 1ها و گیرنده) به آن دسترسی دارند. لذا 

  مجاز به استفاده از آن است. ،که فقط گیرنده

  

 

  TCPجهت بهبود کارآیی  PEPجهت امنیت و  ML-IPSec بکارگیريبا  ویست: شبکه 4-شکل

-MLقابل مقایسه است. مهمترین مزیت  Hop-by-Hopبا روش  PEPاین روش امن سازي کانال ماهواره اي در حضور 

IPSec  .واضح است که در روش حفظ امنیت قسمت داده در کل مسیر استML-IPSec  سربارهاي ترافیک و پردازش نسبت  
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بیشتر است. اما چنانکه گفته شد درحال حاضر ظرفیت ترافیک در کانال هاي ماهواره اي موضوع نگران کننده اي  IPSecبه 

  ست.نی

  

 نتیجه گیري:

راه  خطراتو براي رفع هر یک از  وددر این مقاله سعی شد تا مخاطرات امنیتی لینک هاي ماهواره اي به تفصیل بیان ش    

حلهایی برشمرده شد. آنچه که مشخص است آن است که در لینک هاي ماهواره اي مشابه سایر شبکه هاي تبادل داده، امنیت 

مدوالسیون و کدینگ هاي از قبیل  اما ویژگی هاي خاص این نوع لینکدر صد محقق نمی شود. ارتباط هیچگاه بطور صد 

داده ها، گروه  Scramblingهاي خاص و سنکرون سازیهاي پیچیده ، الگوریتم هاي خاص فشرده سازي، متنوع، تایمینگ

مال رویه هاي معمول و پروتکل هاي ، حتی در صورت عدم اع داده ها ضریب امنیت باعث باال رفتن و ...بندي ریموتها

تضمین در لینک هاي ماهواره اي و مسئله تقابل آن با TCPهمچنین موضوع بهبود کارآیی پروتکل  گردد. رمزنگاري استاندارد

گذرگاه هاي افزایش کارایی یعنی استفاده همزمان از  مشکلراه حل عمده رفع این  امنیت اطالعات مورد بررسی قرار گرفت و

)PEP(   و پروتکلML-IPSec  یک مدل حفاظتی چند الیه را جایگزین مدل تک الیه کهIPSec مطرح شد. ،می کند 
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  چکیده

 ،هنوز در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور عزیزمان ،داري الکترونیکیبا وجود رشد سریع بانک

ها به کمک پردازش دستی چک شوند.می و بایگانی ها به صورت دستی پردازشهاي ورودي به بانکتمامی چک

کند که بر، خسته کننده و در موارد بسیاري فشار روانی را بر اپراتورها تحمیل میاپراتورهاي انسانی بسیار زمان

هاي هوشمند تواند یکی از دالیل نیاز به سیستماین خود میو  شودکاهش دقت یا سرعت پردازش میموجب 

در این مقاله ابتدا مشکالت ساختار شود. هاي بانکی ناشی میجود چکاکثر مشکالت در پردازش اتوماتیک از ساختار موباشد.

حل جدید پیشنهادي براي حل و سپس راهبررسی ها هاي موجود در سیستم بانکی به منظور پردازش اتوماتیک آنسنتی چک

، شده یشنهادساختار پ .کنیمبیان میهاي آن هاي بانکی و ویژگیاین مشکالت را با ارائه یک طرح نوین براي ساختار چک

دقت  یک،پردازش اتومات هايینهدر هز ییجوصرفه نماید و ضمنمیهاي آنهافیلدیدماننوع و چ رامستقالزسایز،هاچکپردازش 

ساختار امکان دورکاري در همچنین این  .دهدمییشافزا است یبانک هايکفاکتورها در پردازش چ ترینییراکهازمهمنها

هاي بانکی به صورت چک با توجه به اینکه در این سیستم پیشنهادي، کند.را ایجاد می هاي بانکیپردازش چک

شوند، در هایی که به هر دلیلی در پردازش اتوماتیک رد میتصویر چک شوند،ر ذخیره، پردازش و منتقل میتصوی

یابی و باشند، علت ایی از کشورمکان جغرافی توانند در هرشبکه بانکی قرار گرفته و توسط اپراتورهاي دورکار که می

سازي و انتقال فیزیکی نیاز به ذخیره  یشنهاديبا کمک ساختار پهمچنین  شوند.وباره وارد سیستم پرداخت بانکی مید

.در ضمن در این کرد سازيهاپیادهبانک ینرا بمجازي  یاپايطرح اتاق پا توانیم یبه راحت رود وها از بین میچک در بانک

هاي بانکی در کانادا که به منظور پردازش خودکار تصاویر چک Check 006در آمریکا و  Check 21مقاله استانداردهاي 

  شود. باشند با ساختار پیشنهادي مقایسه گردیده و مزایاي این طرح پیشنهادي نسبت به این دو استاندارد بررسی میمی

  

  

  

  

 



  

  

  

2 

 

  

  واژگان کلیدي
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  نویسخط، بررسی صحت امضا، پردازش اسناد دست
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Abstract 

In spite of rapid growing of electronic banking, still incoming checks to the banks are 
processed manually in many developing countries including Iran. Manual processing of 
checks using human operators is time consuming, boring, cost consuming and sometimes 
impose heavy stress on the operators which yields decreasing the accuracy and the speed of 
process.In this work, at first, the existed problems in traditional structure of checks related to 

their automatic processing which include: lack of attention to choose proper background 
colors, lack of suitable arrangement of different fields, and so on, are reviewed. Then in order 
to address above mentioned problems, a novel structure for bank checks is presented and its 
advantages over traditional structures are discussed.Processing of checks based on the 

proposed structure is independent of size, type and the arrangement of check’s fields. In 
addition to saving the cost of automatic processing, the presented structure yields increasing 
the final precision, which is the main factor in bank check processing. Furthermore, the 
presented structure provides the possibility of teleworking in processing of bank checks. In 
the proposed system, bank checks are stored, processed and transferred based on their 
images. Therefore, the images of the checks which are rejected for any reason can be put in 
the banking network and they are troubleshot, processed manually, and then enter to the 
banking payment system, again. Also, with our system needing to physical storage and 
physical transferring of checks is removed and virtual (electronic) clearing room between 
banks can be implemented, easily. Meanwhile, in this paper, two standard structures called: 
Check 21 in the United States, and Check 006 in Canada which have been introduced for 
automatic processing of bank checks are compared with the proposed structure by us, and the 
advantages of the proposed structure over the two mentioned standards are discussed.  

Keywords: Electronic banking, Virtual clearing room, Banking teleworking, Automatic 
processing of bank checks, Handwritten recognition, Signature verification, Processing of 
handwritten documents 

JEL Classification: C1, C42 ,G21, Z00 
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و فعال، ساالنه  یاپو یستمس ین. در اباشد یم يهر کشور يارکان اقتصاد یناز مهمتر ییکیو بانک یمال یستمس

ها  و بانک یانمشتر ینب باشند، یها م آنها چک ینو پر استفاده تر یناز مهمتر یکیکه  یبانک يها از انواع فرم نسخهها یلیونم

 و یزیکیف یتامن ،يگهدارنبه  توانها در رابطه با این اوراق بهادار با آن مواجه هستند میی که بانکشود.از مشکالت یجابجا م

مشکالت محققان را بر آن  ینهم. ، اشاره کردکند یها تلف م را از کارکنان بانک یاديوقت ز ها کهآنیپردازش دست ینهمچن

چون  ییدر کشورها یاديز يها تالش ینهزم ینکه در ا یندها بنما فرم ینکردن روال پردازش ا یکماتدر اتو یداشت که سع

چک ابتدا باید تصویر آن به پردازش اتوماتیک به منظور.]1[صورت گرفته استدیگر کشورهاي پیشرفته  و ینچ، یلکانادا، برز

(باینري سازي تصویر ، حذف نویز تصویر، اصالح  پردازشوسیله اسکنر یا دوربین ذخیره شود و سپس مراحلی از قبیل پیش

کجی تصویر و همچنین مراحل تکمیلی دیگر)، جداسازي فیلدهاي چک (تاریخ، مبلغ حرفی، مبلغ عددي، شماره حساب، 

یم در م از فیلدهاي چک و در مرحله پایانی تصمشماره سریال، امضا، نام و نام خانوادگی دریافت کننده وجه)، تشخیص هر کدا

توسط نرم افزار و با استفاده  تمامی این مراحل پس از اسکن چکباشد. مورد صحت یا عدم صحت پردازش چک مورد نیاز می

از آنجایی که دقت در پردازش اسناد مهمی شود. انجام می 3و یادگیري ماشین 2و تشخیص الگو 1از تکنیک هاي پردازش تصویر

خطا صورت پذیرد. در  با حداقلامی مراحل گفته شده در پردازش اتوماتیک چک باید باشد تماز قبیل چک بسیار حیاتی می

شود به منظور باال بردن دقت پردازش زیرساخت هایی از قبیل ها چک به صورت اتوماتیک پردازش میکشورهایی که در بانک

ي که منجر به ارائه یک سیستم کامل و متمرکز هیچ تالش در کشور عزیزمان. ها فراهم شده استاستاندارد کردن ساختار چک

حلی جامع براي راه سپس و پردازدبه بررسی دلیل آن می ابتدا این مقالهنشده است که تاکنون هابراي پردازش چک اتوماتیک

  .کندآن پیشنهاد می

 اتوماتیک از ساختارروي پردازش تمامی مشکالت پیش مقاله بیان خواهد شد اکثرا نهاي بعدي ایهمانطور که در بخش

. این گرددفع میترماین مشکالت با طراحی یک ساختار جدید در این مقاله . ]2[و  ]1[شودهاي بانکی ناشی میچک موجود

 باشود و  همچنین میهاي بانکی با دقت باالیی انجام که پردازش اتوماتیک چک هایی استساختار جدید  شامل ویژگی

نتایج بهتري را به  و براي پردازش اتوماتیک قابل مقایسه استهایی که به این منظور در کشورهاي جهان تنظیم شده داستاندار

 و 4خودپردازها ساعته مانند 24 ياضافه شدن به سخت افزارها یتارائه شده، قابل يافزار نرم یستمس ینهمچن. آورددست می

از آنجایی که با ساختار .استقابل اجرا  یزبان،به صورت م یعامل یستمس هر يرسانی را داشته و بر رو اطالع هاي یوسکک

پذیر به سادگی امکان هاي پایاپاي مجازيشود ایجاد اتاقفراهم می هاویر چکاپیشنهادي جدید قابلیت پردازش بر روي تص

شوند براي اپراتورهاي ازش نمیبه طور اتوماتیک پردهایی که به هر دلیل و همچنین امکان دورکاري براي پردازش چک است

  شود.انسانی در هر زمان و هر مکانی فراهم می

ینه را خواهیم مروري بر کارهاي انجام شده در این زم دوماین مقاله به این صورت سازماندهی شده است که در بخش 

و سپس در بخش  شودهاي موجود در سیستم بانکی کشور بررسی میمشکالت پردازش اتوماتیک چک داشت. در بخش سوم

باشد، آورده شده است. در بخش حل براي پردازش اتوماتیک چک در ایران میروش تحقیق این مقاله که شامل ارائه راه چهارم

با ساختار پیشنهادي ارائه شده است.در بخش ششم  ها به منظور پردازش اتوماتیک چکروندي قابل اجرا براي بانکپنجم 

  بندي کلی این مقاله ارائه شده است. در پایان نیز جمع ود بررسی قرار میگیرزمایشات مورد نتایج آ

  مروري بر کارهاي انجام شده -2

                                                
1 Image Processing 
2 Pattern Recognition 
3 Machine Learning  
4Automated Teller Machine (ATM) 
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هاي التین و اي در ساختار چکهاي نوین اطالعاتی و عدم استفاده از طراحی حرفهآوريبه دلیل عدم هماهنگی با فن

نویس با مشکالت رفع نشدنی مواجه هستند. هاي دستازش چکي پردین در زمینههمواره محقق در برخی از کشورها ،فارسی

شود. تحقیقات بسیاري در زمینه پردازش ها میاین امر منجر به عدم دسترسی به نتیجه مطلوب در پردازش اتوماتیک چک

که تا سال باشد از مقاالتی می که کتابی است شامل مجموعه کامل ]3[از قبیل  هاي التین انجام شده استاتوماتیک چک

 2011تا سال  1997که شامل تمامی کارهایی است که از سال  ]4[در این رمینه منتشر شده است و همچنین مقاله  1997

نویس (که مشابه روند پردازش هاي التین دست. در این تحقیقات تمامی مراحل پردازش چکدر این زمینه کار شده است

 ،7بررسی صحت نام و امضاي نویسنده چک ،6و دسترسی به شماره حساب 5اندنشود: خوهاي فارسی شامل موارد زیر میچک

) 10و بررسی اعتبار شماره حساب 9خوانی بین مبلغ حرفی و مبلغ عددي چکبررسی هم ،8بررسی صحت تاریخ نوشته شده

هاي التین ماتیک چکمورد توجه قرار گرفته و روز به روز راه کارهاي جدیدي به منظور رفع مسائل موجود در پردازش اتو

محققین سعی دارند به کمک انجام عملیات  ،ي الگوریتمی جدیدضمن ارائه ،شوند. در اکثر کارهاي انجام شدهارائه می

بستگی 12ي آزمایشیو مجموعه 11ي آموزشیهاي مورد استفاده در مجموعهپردازشی خاص که تا حد زیادي به مجموعه چک

بازدهی الگوریتم ارائه شده را افزایش دهند. در نتیجه تعداد زیادي از این کارها قابلیت تعمیم به یک جامعه آماري  ،دارد

  هاي دست نویس را ندارند. بزرگ از چک

هاي در مورد چک ،هاي بانکی است. با توجه به تحقیقات انجام شدهاغلب مشکالت مذکور به دلیل ساختار نامناسب چک

اند و با محدود کردن و ایجاد پارامترهایی در ساختار ها پی بردهحد زیادي محققین به نامناسب بودن ساختار چک التین تا

ها با درصد صحت باالتر ایجاد تري براي استفاده از سیستم پردازش اتوماتیک چکي مناسباند زمینهتوانسته ،هاي بانکیچک

 2010 (Mitek، )2000 (Parascript( ،A2iA) 2005ماتیکی نظیر  (هاي پردازش اتوکنند. در این راستا سیستم

یابی و خواندن اطالعات از تصاویر اسکن ها قادر به مکاناند. این سیستمدر آمریکا و اروپا ارائه شده]Softpro]8-5)2006و(

ذکور بر مبناي استفاده از هاي مها این است که سیستمي قابل توجه در این سیستمهاي استاندارد هستند. نکتهشده چک

  هاي بانکی نظیر:ساختارهاي استانداري از چک

Check 21(check clearing for the 21st century act published in 2004)  ، Image exchange in the 

United States of America  و Canadian payments association standard 006 

ي چیدمان فیلدهاي مختلف چک به طور خاص طراحی شده و هم چنین سایز و ارها نحوهکنند. در این ساختاستفاده می

ها در نظر گرفته شده است. حتی گاهی اوقات نویسنده چک الزم است با یک جوهر خاص چک را ي خاصی براي چکاندازه

شود ها میتر اطالعات مفید از چکتر فیلدها و استخراج راحتیابی دقیقها منجر به مکانتکمیل کند. تمامی این محدودیت

شود. قابل ذکر است که محصوالت تجاري هاي بانکی التین میکه باعث رسیدن به دقت باالیی در پردازش اتوماتیک چک

هاي بومی، قواعد و مذکور در برخی کشورهاي توسعه یافته مانند: آمریکا، برزیل، کره و چین ارائه شده و بر اساس زبان

هاي مذکور ترین مشکالتی که سیستماند. از جمله مهماي خاص سیستم بانکداري کشورهاي متبوع طراحی شدهاستاندارده

ها را بداند و بر اساس این هاي به کار رفته در ساختار آندارند این است که نویسنده چک بایستی به طور کامل استاندارد

                                                
5Reading 
6Accessing to Account Numbers 
7Examining the Correctness of Names and Signatures on Checks 
8Examining Dates on Checks 
9Matching Courtesy and Legal Amounts 
10Examining the Validation of Account Number 
11Training Set 
12Testing Set 
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ها نیز کامالً ثابت و غیر قابل هاي مورد استفاده در این سیستمکچنین سایز و چیدمان چاستانداردها چک را پر کند. هم

  تغییر است. 

نویس فارسی مورد توجه محققین ایرانی (فارسی) نیز قرار هاي بانکی دستهاي اخیر پردازش اتوماتیک چکدر سال

ها منجر به یک کدام آناما هیچهاي داخلی و خارجی ارائه شده است. در کنفرانس که نتیجه آن به صورت مقاالتی گرفته،

هاي بانکی نگردیده است. مقاالت ارائه شده در زمینه کامل براي پردازش اتوماتیک چک جامع و سازي سیستمساختار یا پیاده

در ادامه به بررسی هاي التین بسیار کم است. زمینه چکهاي فارسی که تعدادشان در مقایسه با کارهاي انجام شده در چک

هاي ي تشخیص مقادیر چکالگوریتمی را برا ،2006در سال  ]9[مقاله احسانی و باباییپردازیم. ی از این کارها میکوتاه

 ،است. در این تحقیق فقط به تشخیص مبلغ حرفی پرداخته شده است. در مقاله زیارتبان نویس فارسی ارائه کردهبانکی دست

هاي بانکی روشی تحت عنوان استفاده از مبلغ حرفی براي تأیید یا اصالح مبلغ عددي چک ،2007در سال  ]10[فائز و اجوزي

زمینه و حذف پس13به ارائه روشی براي تصحیح گردش ،2008در سال  ]11[نژاد و فائزاست. مقاله کمالی فارسی ارائه شده

هاي اسکن شده سی تصحیح کجی چکچک در سیستم اتوماسیون چک فارسی پرداخته است. در این تحقیق تنها به برر

هاي بانکی ایرانی ارائه بندي چکروشی براي قطعه  ،2008در سال  ]12[در مقاله علیرضایی و همکاران.پرداخته شده است

شود. جداسازي فیلدها جزء گیري در مرحله جداسازي فیلدهاي چک مشاهده میاست. در این تحقیق خطاي چشم شده

ک است. خطاهاي ناشی از این مرحله به مراحل بعدي پردازش منتقل شده و درصد صحت تشخیص مراحل اولیه پردازش چ

 دهد.ا به شدت کاهش مینهایی ر

و هیچ گونه سیستم کاملی  ،)Check 21هاي ارائه شده فوق تا کنون هیچ گونه ساختار استانداري (مانند: در تمام مقاله

طور ) در زبان فارسی در ایران ارائه نشده است. همانA2iAنویس (مانند: ستهاي بانکی دبه منظور پردازش اتوماتیک چک

ها لزوم  اطالع کامل فرد نویسنده ترین آنباشند که مهمهایی میهاي ارائه شده در التین نیز داراي نقصکه گفته شد سیستم

طور که گفته شد همان ،چنینهم هاي مذکور است.در سیستم ،چک از استانداردهاي به کار رفته براي پر کردن چک

هستند.  هایی با استانداردهاي تعریف شدههاي التین مذکور تنها قادر به پردازش چکهاي پردازش اتوماتیک چکسیستم

توان می ،ها ثابت و غیر قابل تغییر است. بنابراینها داراي سایز مشخصی هستند و چیدمان فیلدهاي موجود در آناین چک

امکان ارائه یک سیستم جامع و با دقت باال به  ،هاي بانکی فارسیحال حاضر و با استفاده از ساختار سنتی چک گفت که در

تاکنون به منظور رفع این  2010از سال  هاي بانکی دست نویس فارسی وجود ندارد.منظور پردازش اتوماتیک چک

- 19[و ]2,1[در یی است کهکارها آناند و نتایج هاي را انجام دادمشکالت نویسندگان این مقاله تحقیقات گسترده

هاي سنتی که دلیل اصلی مشکل در پردازش اتوماتیک چک در آورده شده است. در بخش بعدي ساختار چک ]13

  باشد بررسی شده است.ایران می

 

  هاي سنتی در ایرانمشکالت چک -3

وجود دارد که در این بخش به بررسی این مشکالت  فارسی مشکالتینویس بانکی دست موجود هايپردازش اتوماتیک چکدر 

مشکالت ساختاري شود.هاي موجود ناشی میهمانطور که در ادامه آمده است اکثر این مشکالت از ساختار چک پردازیم.می

                                                
13Skew Correction 
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  هاي سنتی بانکی در کشور ما شامل موارد زیر است:چک

هاي این عمل در چک. پاك شوندي تصویر چکهاي پس زمینهبایست رنگها، میهنگام پردازش اتوماتیک چک - 3-1

هاي هایی از اطالعات مفید شده، گاهاً شکافسنتی به علت شدت زیاد رنگ پس زمینه باعث آسیب به بخش

تصاویر امضا، ارقام و  کند و باعث قطعه قطعه شدناد میها ایجهاي مهم اطالعاتی آنبسیاري را در تصاویر المان

 . شودها میحروف موجود در مبالغ نوشته شده در چک

تاریخ، مبلغ عددي، : هاي سنتی، عدم چیدمان مشخص و ثابت فیلدهاي حاوي اطالعات ماننددر ساختار چک - 3-2

اتوماتیک فیلدها را با  ١٥و جداسازي ١٤یابیمبلغ حرفی، امضا، شماره حساب و شماره سریال، روال مکان

به عنوان . باشدهاي کشورمان قابل مشاهده میي بانکهاي کلیهاین موضوع براي چک. کندکل مواجه میمش

طور که در این شکل مشاهده همان. هاي بانک ملی نشان داده شده استدو نمونه از چک 1مثال، در شکل 

 . اندمختلفی قرار داده شدههاي ها در مکانشود فیلدهاي امضا و مبلغ عددي در هر یک از این چکمی

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  هاي بانک ملی با چیدمان و مکان متفاوت براي فیلدهاي مبلغ عددي و امضا.: (الف) و (ب) دو نمونه از چک1شکل 

هاي یک بانک نسبت به بانک دیگر نیز متفاوت هاي بانکی کشورمان، چیدمان فیلدهاي چکدر ساختار سنتی چک

                                                
14Location 
15Segmentation 
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-به منظور تشخیص اتوماتیک مکان فیلدها، متناظر با هر بانک و متناظر با هر نوع چیدمان، می باشد. بنابراینمی

هاي هاي موجود در یک بانک و بین بانک) چکSizeچنین اندازه (بایست یک الگوریتم خاص طراحی شود. هم

هاي مختلف یک فیلدهاي چکیابی اتوماتمختلف کامالً متفاوت است. این مورد باعث بروز مشکالت اساسی در مکان

 شود.می

این . هاي سنتی، نویسنده هیچ محدودیتی در بزرگ و کوچک نوشتن محتواي فیلدها ندارددر ساختار چک - 3-3

عدم . ي خاصی براي هر فیلد در نظر گرفته نشده استهاي سنتی محدودهمورد به این علت است که در چک

هنگام جداسازي اتوماتیک فیلدها  به. شودها میآنافتادگی اطالعاتجر به روي هم محدودیت فضاي هر فیلد من

 .نشان داده شده است 2این مشکل در شکل . شودها بسیاري از اطالعات مفید حذف میو استخراج محتواي آن

 

 

 

  

هاي ي فیلدها در چکسازي محدوده: روي هم افتادگی امضا و بخشی از مبلغ حرفی که به دلیل عدم مشخص2شکل

 کند. افتد و به هنگام استخراج اتوماتیک مشکالت جدي را ایجاد میسنتی اتفاق می

 

هاي نامناسب و هایی با رنگهاي سنتی، در برخی فیلدها مانند تاریخ و مبلغ عددي نقطه چیندر ساختار چک - 3-4

پردازش تصویر، معموالً  هايها توسط الگوریتماز بین بردن این نقطه چین)). الف( 3شکل (شوند تیره چاپ می

دار بودن ارقام نوشته چنین به دلیل زاویههم)). ب( 3شکل (کند هایی را در ارقام نوشته شده ایجاد میشکاف

یی از نقاط اطالعات مفید پردازش درصد باالشده توسط نویسنده چک نسبت به خط زمینه، در مرحله پیش

 . روداز بین می تصویر 

 

 

  

سنتی، (ب) ایجاد شکاف و قطعه قطعه شدن ارقام ها در محل فیلد تاریخ از یک چک وجود نقطه چین: (الف) 3 شکل

 هاي پردازش تصویر بر تاریخ موجود در تصویر (الف).بعد از اعمال الگوریتم
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استفاده و مبلغ عددي و هم چنین  براي جداسازي ارقام در فیلدهاي تاریخ( / ) ه کار بردن عالئمی نظیر ممیز ب - 3-5

شود، مشکالت ها انجام میاز خط به جاي صفرهاي انتهایی مبلغ عددي که توسط بسیاري از نویسندگان چک

 نشان 4اي از این مشکالت در شکل نمونه .کندها ایجاد میبسیاري را در امر پردازش و تشخیص اتوماتیک چک

 .داده شده است

  

  

  

ها و خط هاي سنتی به همراه استفاده از ممیز (/) براي جداسازي ارقام مرتبه از مبلغ عددي چک : (الف) سه نمونه4شکل 

ها ارقام روز، ماه و سال توسط ممیز هاي سنتی که در آنانتهایی مبلغ درج شده جهت بستن آن، (ب) سه نمونه از تاریخ چک

  اند.(/) از هم جدا شده

شود که ها استفاده میي چککننده براي زمینههاي ثابت و خستهحهاي سنتی همواره از طردر ساختار چک -3-6

چنین فضاي مازاد زمینه چک بدون استفاده مانده و تا هم. پسندي و تنوع شده است منجر به عدم مشتري

- هاي بازرگانی، فرهنگی و اطالع رسانیکنون از آن به منظور زیباسازي، شخصی سازي، تبلیغات تجاري، پیام

 . استفاده نشده است... م و هاي مه

هاي بانکی کشورمان بسیار قدیمی بوده و این ساختار مشکالت مذکور اغلب به این دلیل است که طرح و ساختار چک

هاي هاي نوین اطالعاتی موجود تکامل نیافته و اصالح نشده است. در نتیجه چکمتناسب با مقتضیات زمان حال و فناوري

ها مناسب نبوده و لذا فاقد پارامترها و فاکتورهایی است که مراحل پردازش ش اتوماتیک تصویر آنبانکی سنتی براي پرداز

روي  یابی و جداسازيپردازش، مکانهاي سنتی اغلب در مرحله پیشاتوماتیک را تسهیل کنند.مشکالت بیان شده براي چک

نهایی انتقال یافته و درصد صحت تشخیص  17یصبه وجود آمده در این مراحل به مرحله تشخ 16دهد. مسلماً خطاهايمی

دهد. باید توجه داشت که درصدي از خطا در مرحله تشخیص تا حدي اجتناب ناپذیر ها را به شدت کاهش میاتوماتیک چک

هاي ها و اضافه کردن تعدادي پارامتر کمکی به ساختار چکاي، نوآوري در ساختار چکاست، با این وجود، با طراحی حرفه

توان خطاهاي قبل از مرحله تشخیص چک را به میزان زیادي کاهش داده و به صفر رساند. این امر تأثیر به سزایی تی میسن

حل و ساختار  پیشنهادي در بخش بعدي ابتدا راه ها به صورت اتوماتیک دارد.در افزایش درصد صحت تشخیص نهایی چک

بر روي این ساختار جدید بانک اطالعاتی را که با این ساختار ایجاد  شود و سپس به منظور آزمایشاتاین تحقیق گفته می

 .کنیمبیان میشده را 

                                                
16Errors 
17Recognition 
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  و انجام کار روش تحقیق -4

هاي پردازش چک در کشورهاي توسعه به منظور رفع مشکالت گفته شده در بخش قبلی و پس از بررسی کامل سیستم

یافته به این نتیجه رسیدیم که باید براي ارائه یک سیستم جامع براي پردازش چک در ایران ابتدا ساختاري تهیه شود که 

این طرح  مثبت را داشته باشد و سپس به انجام آزمایشاتی بر روي این ساختار پرداختم تا عملکردقابلیت پردازش با دقت باال 

 .شودهاي آن بررسی میهاي بانکی و ویژگیثابت کنیم. در ادامه طرح پیشنهادي ما براي چک را

 عرفی ساختار جدیدم -4-1

هاي سنتی براي تسهیل در چنین با هدف بهبود ساختار چک، همهاي سنتیرفع مشکالت ساختاري چک به منظور

هاي تصویري و اطالعاتی آوريها با فنمتناسب نمودن آناستفاده از یک سیستم پردازش اتوماتیک با درصد صحت باال و 

ایی از ساختار جدید پیشنهاد دهیم. نمونههاي بانکی فارسی ارائه میرا براي چک 18پذیرينوین، ساختار جدیدي و انعطاف

  نشان داده شده است.  5شده در شکل 

  

  

  

  

  

  

  شود:هاي بانکی فارسی شامل موارد زیر میهاي ساختار ارائه شده براي چکمزیت

ها از تصاویر نویس، به جاي استفاده مستقیم از فرمت کاغذي چکهاي بانکی دستدر پردازش اتوماتیک چک  - 1- 4-1

هاي سنتی باعث ایجاد نویزهاي زمینه چکهاي به کار رفته در پسرنگ. شودها استفاده میي آناسکن شده

بدین منظور در ساختار ارائه شده . شودها میزمینه به کار رفته در آنها و حذف پسفراوانی هنگام اسکن چک

اي زمینه به صورت حرفههاي پسگرن. استها استفاده شدهي چکاز یک طیف رنگی نرم براي پس زمینه

قابل حذف  ي پردازش تصویري اولیهانتخاب شده، قابل چاپ با هر نوع پرینتري بوده و به راحتی در مرحله

                                                
18Flexible 

. در زمینه چک نمایی از سی و دهنددست نویس فارسی را نشان میهاي بانکی از ساختار ارائه شده براي چک اينمونه: 5شکل 

  شود.سه پل اصفهان دیده می
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خ و توان حداکثر اطالعات مفید مورد نیاز را از قبیل مبلغ عددي، مبلغ حرفی، تاریبدین ترتیب می. هستند

 .قت باالیی از تصویر چک استخراج نمودبا د باقی اطالعات موجود در چک را

هاي بانکی یکی از مشکالت اساسی در پردازش اتوماتیک چک عدم چیدمان صحیح فیلدهاي مختلف چک - 2- 4-1

ها از بارکدهاییبا محتواي به خصوص به منظور رفع این مشکل در ساختار جدید پیشنهادي چک. فارسی است

 یک. شودمیچیدمان فیلدها مشخص بارکد به کار رفته در ساختار چک،  با دیکد کردن. استفاده شده است

بنابراین . نشان داده شده است 6در شکل  ن متناظر با آننمونه از بارکدهاي استفاده شده به همراه چیدما

در آمریکا به کار رفته، نیازي به استانداردهاي  Check006، و Check21هايچه در سیستمبرخالف آن

یابی فیلدهاي مختلف براساس خاص و ثابتی براي چیدمان فیلدها و سایز مشخص چک نبوده و عمل مکان

ها از در این صورت براي پردازش تمامی چک. شودبارکد به کار رفته در ساختار چک و با دقت باالیی انجام می

 . رائه خواهد بودهاي مختلف، تنها یک سیستم جامع قابل امانهاي مختلف با چیدبانک

 

 

 

 

 

 

 

 

این نواحی . در ساختار جدید براي هر یک از فیلدهاي موجود در چک، نواحی خاصی در نظر گرفته شده است - 3- 4-1

 ترین روي هم افتادگیها کمي آناند که بعد از پر شدن فیلدها توسط نویسنده چک، محتواطوري طراحی شده

 . نشان داده شده است 7نواحی در نظر گرفته شده در شکل . را نسبت به هم داشته باشد

  

 

 

هاي بانکی بر مبناي ساختار هاي خاص در نظرگرفته شده براي هر یک از فیلدهاي چکمحدوده: 7 شکل

 .شودجدید که مانع از روي هم افتادگی و تالقی محتواي فیلدها می

 

  

دهد که محل فیلدهاي مبلغ عددي، شماره حساب و اي از ساختار جدید پیشنهادي را نشان مینمونه: 6 شکل

بارکد نیز این فیلدها، محتواي ) محل قرار گرفتن(ها تغییر کرده و متناسب با این تغییرات در چینش امضادر آن

  تغییر کرده است.
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  شود. ترین خطاي ممکن میتمام فیلدهاي مهم چک با کم واحی خاص باعث سهولت در جداسازياین ن

-هاي به کار رفته در فیلدهاي تاریخ و مبلغ عددي در ساختار چکبه منظور رفع مشکالت ناشی از نقطه چین  - 4- 4-1

: روند مانندچنین لغاتی که به منظور مشخص کردن فیلدها به کار میها و همهاي سنتی، در تمامی نقطه چین

ها در مراحل اولیه پردازش این رنگ. شوداي استفاده میهاي نرم و حرفهاز رنگ... در وجه، شماره حساب و 

نشان داده شده است، آسیبی به اطالعات  8طور که در شکل اتوماتیک، به راحتی قابل حذف بوده و همان

 .کندمفید فیلدهاي مربوطه وارد نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: (الف): تصویر رنگی چک بر اساس ساختار پیشنهادي، (ب): تصویر سطح خاکستري چک نشان داده شده در  قسمت 8شکل 

  انجام شده است. ]Otsu]20(الف)، (ج) تصویر باینري شده چک. مراحل مذکور با استفاده از الگوریتم باینري سازي 

تاریخ و : ي هر رقم در فیلدهاي عددي چک ماننددر ساختار پیشنهاد شده با استفاده از کادرهاي جداگانه برا - 5- 4-1

و هم چنین استفاده از خط براي بستن مبلغ عددي در (/) مبلغ عددي، مشکالت ناشی از به کار بردن ممیز 

نشان داده شده، استفاده از  9طور که در شکل قابل ذکر است همان. هاي سنتی رفع شده استساختار چک
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زان روي هم افتادگی ارقام متوالی را به حداقل رسانده و موجب افزایش دقت کادرهاي در نظرگرفته شده، می

 . شودتشخیص اتوماتیک ارقام در فیلدهاي تاریخ و مبلغ عددي می

 

 

  

هاي سنتی فارسی، (ب) استفاده از کادرهاي جداگانه براي اي از تاریخ نوشته شده در چک: (الف) نمونه9شکل 

 شده در (الف) به منظور کاهش روي هم افتادگی و چسبیدگی ارقام.ارقام در تاریخ نوشته 

. ها نشده استهاي سنتی ایران هیچ گونه توجهی به زیبایی و شخصی سازي چکتاکنون در ساختارهاي چک -6- 4-1

را به دلخواه خود انتخاب شود که پس زمینه چکدر ساختار ارائه شده به صاحب حساب این امکان داده می

ها بر مبناي سی و سی پل اصفهان و ارگ بیرجند  در پس زمینه چک: ه از تصاویر به کار رفتهدو نمون. کند

عالوه بر این، به منظور استفاده از فضاي اضافی . نشان داده شده است 6و  5ساختار جدید، به ترتیب در شکل 

هاي ر مورد عالقه، پیامتصاوی: متن چک، ساختار جدید ارائه شده قابلیت درج هر گونه اطالعات فردي شامل

 . را داراست... بازرگانی، تبلیغاتی، مذهبی، ملی، ورزشی، سالمت و

طور که در همان. باشدسازي میحساب در این طرح قابل پیاده براي شماره  MICR19فرمت جهانی ازاستفاده  - 7- 4-1

-حساب فرد موجود می،در این فرمت سریال چک، کد بانک، کد شعبه و شماره نشان داده شده است 10شکل 

 .باشد

  

 

 

به  10شماره حساب نشان داده شده در شکل الزم به ذکر است که تعداد ارقام به کار رفته در کدهاي موجود در 

 عنوان نمونه بوده و قابل تغییر است. 

هاي کشور را دارا هاي بانکی فارسی، قابلیت اجرا و استفاده در کلیه شعب بانکساختار پیشنهاد شده براي چک - 8- 4-1

ها بر اساس ساختار پیشنهادي در چنین امکان ورود چکهم. تواند با هر بانکی تطبیق داده شودبوده و می

بنابراین با کمک ساختار ارائه شده، امکان . ها وجود داردبانک شده در خودپردازهاي جدید  اسکنرهاي تعبیه

                                                
19Magnetic Ink Character Recognition 

 

در ساختار پیشنهادي کد بانک و سریال چک  ،در شماره حساب MICRفرمت استفاده از : 10شکل 

 .هاي فارسیبراي چک
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 .ها نیز وجود خواهد داشتپردازش چک با دقت باال در ساعات غیر اداري و حتی روزهاي تعطیل بانک

 اطالعاتیایجاد بانک - 4-2

هاي  ها بر روي انواع کاغذ ع شد. این آزمایشهایی بر روي طرح جدید شرو ساختار جدید، انجام آزمایش پس از طراحی

هاي سنتی مشاهده نشود گرفته شود. سپس  کدام از مشکالت چک مختلف صورت پذیرفت تا بهترین خروجی، که در آن هیچ

نسخه از هر کدام از  250گرفته شد. تعداد  ، تصمیم به چاپ گستردهساختار جدید هترین خروجی دربعد از اطمینان از  ب

نسخه چک، توسط  500هاي تعیین شده چاپ شدند.  بر روي کاغذ رجند)یو ارگ ب اصفهان زمینه سی وسه پل(پس اه طرح

نسخه توسط نویسندگان زن  250نسخه توسط نویسندگان مرد و  250آماري مردان و زنان به صورت برابر پر شد.  جامعه

غل، شامل: سن فرد نویسنده، جنسیت، ش 20اي آوري شده اطالعات زمینه هاي جمع آوري شد. همچنین براي کلیه چک جمع

مندي هر فرد از ساختار جدید چک، تاریخ و مبلغ ثبت شده بر روي چک به صورت  شهري یا روستایی بودن، میزان رضایت

  عددي و حرفی ثبت گردیده است.

، به صورتی پر شده نسخه از هر نمونه طرح 200ا ه ذخیره گردید. هنگام پر کردن چک 21اي در یک فایل اکسل اطالعات زمینه

آوري شود.  ها از ارقام تاریخ و مبلغ عددي گرفته تا مبلغ حرفی متعادل جمع فیلدهاي مختلف چک  22هاي تعداد نمونهاست که 

ي باقی مانده از هر  نسخه 50اند. تعداد پر شده آموزشینسخه از هر سري از ابتدا به منظور قرار گرفتن در مجموعه  200این 

ها در مجموعه  درصد کل چک 80اند. از نظر آماري  قرار گرفته آزمایشی سري، به صورت تصادفی پر شده و در مجموعه

با  Tiffهاي پر شده توسط نویسندگان، با فرمت  گیرند. چک ها در مجموعه آزمایشی قرار می درصد از کل چک 20آموزشی و 

 شود.ایجاد شده بررسی می تصاویر نتایج بر روي بانک اطالعاتی ششمدر بخش  .اسکن گردید 300dpi    و dpi 150کیفیت 

 در بخش بعدي روش اجرایی پیشنهادي براي استفاده از ساختار ارائه شده در این مقاله آورده شده است.

  هاروش اجرایی پیشنهادي براي بانک -5

ها را درسیستم هاي پیشنهادي ما و استفاده از آني چاپ چک، به ترتیب نحوه2و  1نمودارهاي روندهاي موجود در 

ها براساس ساختار ، جزئیات افتتاح حساب و طراحی و چاپ چک1نمودار دهند. در روند موجود در بانکی نشان می

- ي به کارگیري و استفاده و پردازش این چک، نحوه2شود و در روند موجود در نمودار می پیشنهادي ما توضیح داده

 .در سیستم بانکی نشان داده شده استها 

 

 

 

  

 

 

                                                
20Ground truth 
21Excel 
22samples 
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 : فلوچارت روند افتتاح حساب جاري و چاپ چک براساس ساختار پیشنهادي ما.1نمودار 

 نویس فارسی  براساس ساختار پیشنهادي ما.هاي بانکی دست: فلوچارت پردازش اتوماتیک چک2نمودار 
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  ها و نتایج یافته -6

) 4ها  (بخش ي چکآوري شدهآزمایشات انجام شده بر روي بانک اطالعاتی تصاویر جمعر این بخش قسمتی از د

توسط نویسندگان این مقاله گزارش   ]18[و  ]14,13[، ]2,1[گزارش شده است. بخشی از این نتایج قبال در مراجع 

لدها، تشخیص تاریخ، مبلغ اي از نتایج به دست آمده بر روي جداسازي فی، خالصه1شده است که در اینجا در جدول 

 عددي، مبلغ حرفی، و بررسی صحت امضا نشان داده شده است.

 نتایج در سطح فیلدها و سطح چک بر روي بانک اطالعاتی ایجاد شده با ساختار پیشنهادي 1جدول 

 

همانطور که در جدول آورده شده است عملیات جداسازي فیلدها صد در صد بوده است. در مرحله تشخیص با بهبود  

هاي است که در سیستمتوان به درصد باالتري رساند. نکته مورد توجه این هاي تشخیص این مرحله را نیز میالگوریتم

توان به نزدیک صد در صد رساند که همانطور که در ستون آخر جدول نشان داده شده تشخیص امروزي قابلیت اطمینان را می

ها کردو آن 27ها از تشخیص اتوماتیک ردتوان بخشی از آنها و فیلد هاي آن میاست  براي جلوگیري از تشخیص اشتباه چک

ها، مابقی آن            صد چکدر 39انی پردازش نمود. بعنوان مثال سیستم فوق قادر است پس از رد اتوماتیک را توسط اپراتور انس

  

Reject 

)%(  

میزان تشخیص درست 

)%(  

دقت در جداسازي 

  )%فیلد(
  نوع فیلد چک

تعداد تصاویربانک 

  اطالعاتی
  روش به کار رفته

  23739  اعداد و ارقام مجزا  100  9/96  -
هاي شبکه

 ]13,2,1[23عصبی

 ]13,2,1[هاي عصبیشبکه  500  تاریخ چک  100  76  -

 ]13,2,1[هاي عصبیشبکه  500  مبلغ عددي  100  74  -

 ]18[24مدل مخفی مارکوف  145  مبلغ حرفی  100  73.79  -

 ] 2[25نزدیکترین همسایگی  200  شماره سریال  100  100  -

 ]2[نزدیکترین همسایگی  200  شماره حساب  100  100  -

 ]14[26اسمیرنوفآزمون   200  امضا  100  71  -

  500  تمام فیلدهاي چک  100  61  39
 13,2,1 [هاي عصبیشبکه

[ 

                                                
23 Neural Network 
24 Hidden Morkov Models 
25 K-Nearest Neighbor  
26 Smirnov Test 
27 Reject 
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  شود.درصد) به صورت اتوماتیک کامال پردازش می 61(

  و کارهاي آینده جمع بندي -7

 نویسدست یبانک هايچک یکدقت و سرعت در امر پردازش اتومات یشو افزا یلباعث تسه یشنهادياستفاده از ساختار پ

 یکپردازش اتومات يبرا یجامع و عموم یستمس یجادیکباعث سهولت در ا تواندیساختار م ینا چنین. همشودیم یفارس

 هادرساعاتغیرامکان پردازش چک یکگردد. به کمک پردازش اتومات شورک هاوموسساتمالیبانک یدر تمام یبانک هايچک

مختلف کشور با  هايبانک هابینهاوپردازشآنوجود دارد. انتقال و به اشتراك گذاشتن چک یلتعط يو روزها يادار

با کمک  یقتقابل انجام است. در حق ییو با سرعت باال یبه راحت یشنهاديبراساس ساختار پ یکاستفاده از پردازش اتومات

کرد. در  سازيهاپیادهبانک ینرا ب یکی) الکترClearing Room( یاپايطرح اتاق پا توانیم یبه راحت یشنهاديساختار پ

امکان  یشنهاديمبادله خواهد شد.ساختار پ یکیبه صورت الکترون هادراتاقپایاپايچک کییالکتر یرحالت فقط تصو ینا

به صورت  یبانک هايچک یک،پردازش اتومات یشنهاديپ یستم. در سکندیم یجادرا ا یبانک هايدر پردازش چک يدورکار

 شوند،ی) مRejectرد ( یکدر پردازش اتومات یلیکه به هر دل هاییچک یر. تصوشوندیپردازش و منتقل م یره،ذخ یرتصو

در بانک)  یا(در منزل  یراناز ا یاییدر هر مکان جغراف توانندیدورکار که م يو توسط اپراتورها فتهقرار گر یدر شبکه بانک

. در ساختار شوندیم یپرداخت بانک یستم) پردازش شده و دوباره وارد سی(چشم یو به صورت دست یابیباشند، علت

. ساختار ارائه شودیچک به صاحب چک داده م زمینهپس يدلخواه برا یرامکان انتخاب تصو یبانک هايچک یشنهاديپ

 يیهتوسط کل چنینبا چک سرو کار دارند و هم یکهبهنوعیو اعتبار یبانک ی،موسسات مال یدر تمام تواندیشده م

ساختار پیشنهادي ارائه شده در این مقاله در قالب  .یرددر سراسر کشور مورد استفاده قرار بگ یو حقوق یقیاشخاص حق

ها و موسسات مالی و اعتباري کشور یک اختراع توسط مولفین این مقاله به ثبت رسیده است و آماده ارائه به کلیه بانک
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   چکیده

هاي مالی در بستر اینترنت به شدت افزایش راکنشدر حال حاضر با توسعه اینترنت و تجارت الکترونیک، حجم مبادالت و ت

یافته است و به مرور زمان نیز رشد روز افزونی خواهد داشت. با وجود این پرداخت آنالین به عنوان یک تنگنا و محدود کننده 

هاي پرداخت کند. که به ناچار باید تغییراتی در آن ایجاد شود. ما در این مقاله سیستمبراي تجارت الکترونیک عمل می

ها و ایم. همچنین رایانش ابري، چالشهاي رایج در دنیا براي پرداخت الکترونیک را مورد بررسی قرار دادهالکترونیک و مدل

هاي توسعه ایم. و براي حل و برطرف نمودن محدودیتهاي آتی را به اختصار بیان نمودهروند رشد و توسعه آن در سال

ابري را به عنوان یک مدل براي بهبود پرداخت آنالین بررسی نمودیم. مدل پرداخت آنالین مبتنی پرداخت آنالین ما رایانش 

هاي مالی و صنعتی را به خوبی با جریان کسب و کار، جریان اطالعات، جریان سرمایه، تدارکات و جریان بر رایانش ابري، داده

-کاوي، پرداخت آنالین و دیگر سرویسین پایه و اساسی براي دادهنماید. و همچنها را مدیریت میکند. و آندولت یکپارچه می

هاي انجام شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار دادیم. که کند. ما جدیدترین تحقیقات و پژوهشهاي ارزش افزوده ایجاد می

نش ابري را از لحاظ ساختار سازمانی هاي ارائه شده براي پرداخت الکترونیک مبتنی بر رایادر این مقاله یکی از جدیدترین مدل

ایم. و در نهایت نقاط قوت و ضعف ایم و فرایند پرداخت با استفاده از این مدل را شرح دادهو ساختار فنی مورد بررسی قرار داده

 ایم.هایی براي بهبود این مدل ارائه دادهاین مدل را بیان نمودیم. و پیشنهاد

  

  ، ابر انجمنیسازي، ابر خصوصیهاي پرداخت الکترونیک، پرداخت آنالین، مجازيستمرایانش ابري، سیکلمات کلیدي: 
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  مقدمه

اي افزایش یافته است و امکان پیدایش رقیب جدید در حظهدر دوران حاضر که سرعت تغییرات در دنیا به شکل قابل مال

صنایع مختلف به راحتی امکان پذیر شده است. سازمانها باید بیش از هر زمانی به مزیتهاي رقابتیشان توجه داشته باشند و بر 

ها باید این توانایی را زمانتر نمایند. ساها را بهتر و کاملهاي اصلی و ویژگیهاي خاص خودشان تمرکز کنند و آنروي توانایی

داشته باشند که همراه با محیط خود تغییر کنند و خود را همگام با تغییرات محیطی نمایند، به ویژه در زمینه فناوري 

اطالعات که با سرعت بسیار زیادي در حال تغییر و رشد است. در دنیاي امروز که نیاز به محاسبات روز به روز در حال افزایش 

  هاي اطالعاتیشان است.ها انتخاب راهکار مناسب براي سیستمی از مسائل مهم براي سازماناست یک

رایانش ابري که در چند سال اخیر یکی از مباحثی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است یکی از بهترین راهکارهاي 

 هبر پای رایانشیمدل ایانش ابري میتوان گفت: پیشنهاد شده براي برطرف کردن نیازهاي محاسباتی سازمانهاست. در تعریف ر

هاي فناوري اطالعات  است که الگویی تازه براي عرضه، مصرف و تحویل سرویس نتاینتر هاي بزرگ کامپیوتري مانند بکهش

ه میشود با د. خدماتی که از طریق رایانش ابري ارائکن ، و سایر منابع اشتراکی) ارائه میاطالعات ،نرم افزار ،سخت افزار (شامل

  پذیر است.پذیر و مقیاستوجه به نیاز کاربر انعطاف

توسعه داده است. این  شده، پردازش موازي و رایانش توريرایانش ابري یک مدل جدیدي را با استفاده از مفاهیم رایانش توزیع

ها و منابع پردازشی را بري دادهدهد. رایانش امدل زمینه کاري پردازشی را از کامپیوترهاي شخصی به شبکه محوري تغییر می

سازي را کند. و با این کار امکان استفاده و دسترسی به منابع قدرتمند رایانشی و ذخیرهبر روي تعداد زیادي کامپیوتر توزیع می

د. از ها وجود دارهاي کامپیوتري و اینترنت امکان دسترسی به آندهد. که به سادگی از طریق شبکهپذیر میبه صورت مقیاس

پذیري و دردسترس بودن باال، مقرون به صرفه بودن و پذیري، مقیاستوانیم به انعطافها و مزایاي رایانش ابري میویژگی

 ]1[.مبتنی بر اینترنت بودن و موارد دیگر اشاره کنیم

، بستر و زیرساخت را در رایانش ابري یک انقالب مهم در کسب و کار الکترونیکی ایجاد نموده است. رایانش ابري نرم افزار 

دهد و جدید ترین حالت آن را که کسب و کار تمام دهد. که این امر زنجیره کسب و کار را توسعه میبستر اینترنت ارائه می

هاي هاي مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، مدیریت و زمینهدهد. مدل رایانش ابري با زمینهالکترونیکی است را ارائه می

توان به تالقی دارد به همین دلیل اجراي تجارت الکترونیک در بستر رایانش ابري مزایاي زیادي دارد که می کاربردي دیگر

  موارد زیر اشاره نمود:

 هاایجاد مراکز داده امن براي سازمان

 سازي سیستم قابل اطمینان تجارت الکترونیکسفارشی

 هاي قدرتمند در توان پردازشیتوانایی

 ها و همکاري نزدیکو اشتراك گذاري اطالعات به آسانی بین سازمانتجارت الکترونیک 

 [2]مزایاي اقتصادي مناسب

که براي خرید هاي آنالین صورت می پذیرد، از  % از پرداخت هایی80که بیشتر از  برآورد هاي جاري حاکی از این هستند

هاي اعتباري ترین معامالت آنالین بوسیله کارتر بیشکنند. در حال حاضهاي اعتباري استفاده میا از کارتکارت هاي بدهی ی

پرداخت در حال افزایش هستند. که در حال هاي پیشهاي دیگري از پرداخت مثل حسابگیرد. در حالی که شکلصورت می

  [3]هاي معامله کمتر توسعه یافته هستند.حاضر از نمونه روش
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ــ   ــانی در فراینــد ت ــه عنــوان یــک بخــش می هــاي تجــارت الکترونیــک از مهمتــرین مســائل مــورد  راکنشپرداخــت آنالیــن ب

ــی   ــر دو طرف(فروشــنده و مشــتري)  م ــراي ه ــارت الکترونیــک، پرداخــت    .باشــدتوجــه ب ــت و تج ــریع اینترن ــا توســعه س ب

و  کـه بـه ناچـار بایـد تغییـر کنـد.       کنـد آنالین به عنـوان یـک تنگنـا و محـدود کننـده بـراي تجـارت الکترونیـک عمـل مـی          

  یجاد یک زیرساخت ابري و استفاده از امکانات و مزایاي رایانش ابري این محدودیت را برطرف نمود.  توان با امی

  ادبیات موضوع

  مروري بر رایانش ابري

رایـانش ابـري مـدلی اسـت بـراي فـراهم کـردن        " رایانش ابري را اینگونه تعریـف میکنـد:    1مؤسسه ملی فناوري و استانداردها

هـا،   اي از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندي (مثل: شـبکه  اي کاربر از طریق شبکه به مجموعهدسترسی آسان بر اساس تقاض

ها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز بـه مـدیریت منـابع و یـا      هاي کاربردي و سرویس سازي، برنامه سرورها، فضاي ذخیره

 ]1[".دشده یا آزاد (رها) گردبه سرعت فراهم   کننده سرویس نیاز به دخالت مستقیم فراهم

  بندیهاي ابرطبقه

یک کارشناس فناوري اطالعات  برداشت به عنوان مثالیکی از موارد گیج کننده در مورد رایانش ابري وسعت کاربرد آن است. 

در حالی که یک  بالقوه رایانش ابري توجه دارد هايبه توانایی و قابلیت است. مدیر سازمان متفاوت با مدیر یک سازمان کامالً

  توجه دارد. ي فرایند ساده و مؤثر شده رایانشهافناوري اطالعات به مزیت و کارشناس مهندس

بندي مناسب براي کاربردها داشته باشیم. طبقه بندي و طبقههاي رایانش ابري ایجاب میکند که یک دستهاین وسعت کاربرد

گیرد، رایانش ابري را به سه خانواده تقسیم حاضر مورد استفاده قرار می هاي انجام گرفته براي رایانش ابري که در حالبندي

است که  4و زیرساخت به عنوان خدمت 3، بستر به عنوان خدمت2افزار به عنوان خدمتکند. این طبقه بندي به صورت: نرممی

  [1]در ادامه در مورد هرکدام توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد:

  تافزار به عنوان خدمنرم

دهد و به این وسیله نیاز به نصب افزار را به صورت یک خدمت بر روي اینترنت تحویل میدهنده نرمبندي سرویسدر این طبقه

- توان شبکهسازد. به عنوان مثال میتر میبرد و نگهداري و پشتیبانی را سادهافزار روي کامپیوترهاي مشتریان را از بین مینرم

 نوع دانست. هاي اجتماعی را از این 

  بستر به عنوان خدمت

یک خدمت مبتنی بر وب است که تمام نیازمندیهایی که در چرخه حیات تولید و تحویل یک برنامه کاربردي وب مورد نیاز 

کند. نویسی میکند. به طوریکه که کالینت یا کاربر در داخل سازمان است و در واقع بر روي اینترنت برنامهاست را فراهم می

  بارتی ابزارهاي مورد نیاز براي تولید ، تست، استقرار و هاستینگ را فراهم میکند. به ع

  

 

                                                
1 . NIST 
2 . Software-as-a-Service (SaaS) 
3 . Platform-as-a-Service (PaaS) 
4 . Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 
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  زیرساخت به عنوان خدمت

شود. در واقع کالینت به جاي اینکه یکسري از در اینجا زیرساختهاي کامپیوتري به عنوان یک خدمت مبتنی بر وب ارائه می

سازي داده و مکان مرکز داده و تجهیزات و ملزومات شبکه را ي ذخیرهعامل، فضاند سرور، سیستمتجهیزات زیرساختی مان

کند. صورت حساب سرویس استفاده شده خریداري کند تمام اینها را به عنوان یک سرویس برونسپاري شده خریداري می

اتالف منابع کمتري  شود و بنابراین در این مدلو میزان منابع مصرف شده صادر می 5معموالً بر اساس مدل رایانش همگانی

  توان گفت اتالف منابع نداریم و در نتیجه هزینه پرداختی منعکس کننده میزان فعالیت است.داریم و حتی می

  مدلهاي پیاده سازي ابر

توصیف  ابر عمومیشود. مدل سازي میپیاده 9و انجمنی  8و آمیخته 7، خصوصی 6رایانش ابري معموالً در چهار مدل عمومی

شوند. عرضه کننده به عنوان انش ابري در معناي اصلی و سنتی آن است که خدمات از طریق اینترنت ارائه میکننده رای

دهد و براساس مدل رایانش همگانی براي کاربران صورت حساب شخص ثالث منابع را به صورت اشتراکی به کاربران ارائه می

هاي داخلی آن سازمان به استفاده يکه توسط یک سازمان برایک زیرساخت رایانش ابري است  ابر خصوصیفرستد. مدل می

کند محل و شیوه نگهداري از سخت افزار وجود آمده است. عامل اصلی که مدل ابر خصوصی را از ابر عمومی متمایز می

زار، شبکه، سازي ابر مثل سخت افم سطوح پیادهزیرساخت ابر است. در ابر خصوصی امکان نظارت و کنترل بیشتر بر روي تما

سیستم عامل و نرم افزار وجود دارد. ابر خصوصی به این علت که تجهیزات درون مرزهاي سازمان قرار دارد امنیت بیشتري 

در واقع  ابر آمیختههایی که ابر خصوصی دارد مشکالت ایجاد و نگهداري را به دنبال دارد. مدل کند. با وجود مزیتفراهم می

کند و دیگر منابع مورد نیاز را یک سازمان بعضی از منابع را در داخل سازمان ایجاد و مدیریت می ي است کهمحیط رایانش ابر

در این مدل چند  .است ابر انجمنیسازي ابر مطرح است مدل کند. مدل دیگري که در پیادهاز خارج از سازمان فراهم می

ا به دالیل مختلف امکان پیاده سازي یک ابر خصوصی براي سازمان که نیاز به استفاده از خدمات رایانش ابري را دارند ام

هایی که با هم ابر را ایجاد کنند و همه سازمانسازمان خود را ندارند، با چند سازمان به طور مشترك یک ابر انجمنی ایجاد می

  ه است.هاي پیاده سازي ابر نشان داده شدنمایی از مدل 1در شکل  کنند.کردند، از آن ابر استفاده می
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  ها و موسسات مالی بانکرایانش ابري و 

اند را هاي خود استفاده نمودههایی که زیرساخت ابر خصوصی را براي کاربرددر این قسمت تعدادي از موسسات مالی و بانک

با این انگیزه که بتواند منابع فناوري اطالعات خود را در دوره رشد  BTPN . در کشور اندونزي بانکدهیممورد بررسی قرار می

هاي مختلف را هاي تجاري خود استقرار دهد و بار کاري مدیریت و پشتیبانی فناوري اطالعات شعبهبا توجه به نیازمندي

و در مورد تاثیراتی که استفاده از ابر راهکار استفاده از ابر خصوصی را براي زیرساخت فناوري خود انتخاب نمود.  ،کاهش دهد

خصوصی بر روي کسب و کار سازمانشان داشته است، اعالم کردند که زمان اختصاص یک سرور جدید از یک ماه به یک ساعت 

 50هاي انرژي مصرفی بیش از درصد کاهش یافت و هزینه 35هاي ذخیره سازي اطالعات تا کاهش پیدا کرد. همچنین هزینه

در هند با هدف بهبود در کارایی و دسترسی منابع فناوري اطالعاتش از رایانش ابري  SVCبانک  [4]ش یافت.درصد کاه

در تایلند نیز  [5]استفاده نمود. Core Bankingاستفاده نموده است. و همچنین از رایانش ابري به عنوان یک بستر براي 

- میلیون دالر، با هدف کاهش بار مدیریتی مرکز داده 672ي حدود ابا هفت هزار کارمند و درآمد سالیانه Siam Cityبانک 

. البته عالوه بر کاهش بار مدیریت مرکز داده، اهداف دیگري را نیز دنبال ندحل استفاده نمودشان رایانش ابري را به عنوان راه

اي فناوري هاي سرمایهو کاهش هزینه هاي کاربردي براي تامین نیازهاي تجاريکردند. به عنوان مثال توسعه سریعتر برنامهمی

که از هایی است از جمله بانک Commonwealthدر کشور استرالیا نیز بانک  [6].از نمونه اهداف این بانک بود اطالعات،

-انکمیلیون کاربر الکترونیکی یکی از بزرگترین ب 4کارمند و تعدادي بالغ بر  52000. این بانک با اندرایانش ابري بهره گرفته

هاي سالیانه آید. که با هدف کاهش زمان انتظار براي زیرساخت فناوري اطالعات و کاهش هزینههاي استرالیا به شمار می

به سمت رایانش ابري حرکت نموده است. این بانک یک ابر خصوصی با مقیاس بزرگ ایجاد نمود و  ،زیرساخت فناوري اطالعات

در ایاالت متحده  WSFSبانک  [7]کند.عات را از طریق این ابر خصوصی برآورده میدر حال حاضر تمام نیازهاي فناوري اطال

توان به طور خالصه آمریکا نیز از ابر خصوصی براي زیرساخت فناوري اطالعات خود استفاده نموده است. اهدف این بانک را می

   [8]نمود.گیري بیان پذیري و بهبود سیستم پشتیبانها، ایجاد انعطافکاهش پیچیدگی

ها و موسسات هایی از بکارگیري و استفاده از رایانش ابري و ابر خصوصی در زیرساخت فناوري اطالعات بانکها تنها نمونهاین

هایی است، که خدمات و سرویسمالی بود. که نشان دهنده حرکت صنعت بانکداري دنیا به سمت رایانش ابري و استفاده از 

هاي د. در ادامه ما به بررسی یک مدل ارائه شده براي ایجاد یک زیرساخت مناسب براي پرداختدهنولوژي ارائه میاین تک

  پردازیم.الکترونیک با استفاده از رایانش ابري می

  روش تحقیق

مدلی که براي پرداخت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابري مورد بررسی قرار دادیم. مسئله را هم از دید سازمانی و هم از دید 

  .فنی مورد بررسی قرار داده است

 ساختار سازمانی پرداخت الکترونیک در حالت مبتنی بر رایانش ابري 

ــه مشــکالتی  ــا توجــه ب ــه رو هســتند از جملــه فراینــدهاي  کــه واســط کــاربري مــدلب ــا آن روب هــاي اســتاندارد پرداخــت ب

ــا و اعتبارنامــهتجــاري، صــدور گواهینامــه ــانکی ه هــاي صــنعتی و مســائل دیگــر. ســاختار  سیســتم ،هــا، جــدایی سیســتم ب

هــاي موجــود بــه طــور مشــترك شــود بــه طــوري کــه بانــکســازمانی جدیــدي بــا اســتفاده از رایــانش ابــري پیشــنهاد مــی

هایشـان را بـه اشـتراك بگذارنـد و یـک مرکـز داده بـزرگ ایجـاد نماینـد و یـک سیسـتم ابـر خصوصـی              سرورها و پایگاه داده

 [9]د.اندازي نماینمالی قوي را راه
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وکارهــاي تجــارت الکترونیــک و شــود و از ایـن طریــق صــاحبان کسـب  ایـن سیســتم ابــر خصوصـی بــه اینترنــت متصـل مــی   

ــه ایــن سیســتم متصــل شــوند و از بســتر پرداخــت آنالیــن و خــدمات پرداخــت الکترونیــک اســتفاده   کــاربران مــی تواننــد ب

  ه است.نمایش داده شد 2ایی از این ساختار سازمانی در شکل نمایند. شم

  

  

 

  ساختار سازمانی پرداخت الکترونیک در مدل مبتنی بر رایانش ابري - 2شکل 

 

 شود:هاي زیر میبر اساس سیستم پرداخت آنالین رایانش ابري ساختار سازمانی شامل بخش

-ایجــاد مــی داده بــزرگ راهــاي فعــال بــا همکــاري یکــدیگر یــک مرکــز بانــک مرکــزي و دیگــر بانــک مرکــز داده بانــک:

کننـد. ایـن مرکـز داده از    هـاي آنالیـن را ذخیـره مـی    نمایند. که در این مرکـز داده مقـدار بسـیار زیـادي اطالعـات پرداخـت      

هـاي خـود را انجـام دهـد     توانـد تـراکنش  شـود و مشـتري مـی   طریق ابر خصوصی مالی به سرور برنامه کـاربردي متصـل مـی   

  و خدمات مورد نیازش را دریافت نماید.

ــر ــالی: اب ــا اســتفاده از تکنولــوژيیــک مرکــز خــدمات را مــی خصوصــی م ــزار، هــاي مجــازيســازد و ب ســازي ســخت اف

ــ  ــزار، سیســتم مــدیریت خــدمات، فراین ــرم اف هــا را ســایتهاي خودکــار و ابزارهــاي یکپارچــه ســازي وب داستانداردســازي ن

هـا  مبتنـی بـر ابـر خصوصـی مـدیریت داده      ماتسازد تا بتوانند به راحتـی بـا یکـدیگر تعامـل داشـته باشـند. در خـد       قادر می

در داخـل ســازمان و فرآینـدها، بــدون پهنــاي بانـد شــبکه، امنیــت، و الزامـات قــانونی و در معــرض محـدودیت قــرار گــرفتن      

شـود و از طریـق یـک درگـاه بـه اینترنـت       امکان پذیر اسـت. ابرخصوصـی مـالی توسـط یـک مـدیر نگهـداري و راهبـري مـی         

  شود.متصل می
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شـود. بـه ایـن دلیـل کـه بانـک مرکـزي بـا همکـاري          شـامل تعـدادي شـرکت و مشـتریان آنهـا مـی       هاي صنعتی:سیستم

ها مرکز داده ابـر خصوصـی را ایجـاد نمـوده هـر بانـک نیـاز بـه ایجـاد اسـتانداردهاي جدیـد و واسـطهاي کـاربري              دیگر بانک

توســط ارائــه دهنــده خــدمات ابــري متصــل  متفــاوت نــدارد. و زمــانی کــه از طریــق اینترنــت بــه واســط توســعه داده شــده 

  ها را به صورت آنالین انجام دهند.ها و پرداختتوانند تراکنششوند در آن می

هـاي تـدارکاتی بـا اتصـال بـه      شـود. شـرکت  هـاي حمـل و نقـل و تـدارکات مـی     شامل تعدادي از شرکت سیستم تدارکات:

تواننــد هرگــاه ربري ارائــه دهنــده خــدمات ابــري مــیاینترنــت و متصــل شــدن بــه ابــر خصوصــی مــالی از طریــق واســط کــا

ــز داده      ــد و در مرک ــه دهن ــگ ارائ ــه صــورت بالدرن ــد خــدمات را ب ــت ش ــدارکات دریاف ــل و ت ــراي حمــل و نق درخواســتی ب

شـود مشـتري ایـن امکـان را داشـته باشـد کـه در هـر زمـان وضـعیت حمـل            که این امـر باعـث مـی    .اطالعات را ثبت نمایند

  را بررسی نماید. ودسفارش خ و تدارکات

در مـورد ایـن سـه نهـاد نیـز ماننـد        گذاري مـالی و سیسـتم پرداخـت شـخص ثالـث:     سیستم دولت، سیستم قانون

توان یـک یکپـارچگی و همـاهنگی ایجـاد نمـود. بـه ایـن صـورت کـه ایـن نهادهـا دیگـر نیـاز نیسـت تـا هرکـدام                 ها میبانک

هـاي آنالیـن داشـته باشـند تـا بتواننـد علیـه پولشـویی و فـرار از          واسط کاربري خاص خودشان را بـراي نظـارت بـر پرداخـت    

ــین مــی  ــد و آمارهــاي اقتصــادي را بررســی   مالیــات اقــدامات الزم را انجــام دهنــد. همچن ــابی نماین ــارات را ارزی ــد اعتب توانن

  بینی نمایند.نموده و خدمات نوآورانه را پیش

 نش ابري ساختار فنی پرداخت الکترونیک در حالت مبتنی بر رایا

اك گــذاري کامــل اســت. روش اســتفاده از منــابع در پرداخــت الکترونیــک مبتنــی بــر رایــانش ابــري یــک رویکــرد بــه  اشــتر

توانـد تخصـیص منـابع را تنظـیم نمایـد. زیرسـاخت       کـه بـه صـورت خودکـار مـی      ،کنـد محیطـی را ایجـاد مـی    به طوري کـه 

در  [9,10]شـود. سـازي، الیـه خـدمات و الیـه کـاربر مـی      يهـاي منـابع فیزیکـی، الیـه مجـاز     سیسـتم شـامل الیـه    فنی ایـن 

هــا و ســاختار فنــی و تکنولــوژیکی سیســتم پرداخــت الکترونیــک مبتنــی بــر رایــانش نمــایی شــماتیک از ایــن الیــه 3شــکل 

 ایم.ابري را نشان داده
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  بريساختار فنی پرداخت الکترونیک در حالت مبتنی بر رایانش ا - 3شکل 

  

عملکـرد اصـلی ایـن الیـه فـراهم نمـودن منـابع بـراي ابـر خصوصـی مـالی اسـت. منـابعی کـه در ایـن                 الیه منابع فیزیکی:

، ابـزار و اسـباب ذخیـره سـازي و امکانـات شـبکه       10هـاي سـرور  شـود شـامل خوشـه   الیه براي ابر خصوصی مـالی فـراهم مـی   

فایـل ســرور،    ،11ه داده بـا کـارایی بـاال، سـرورهاي کـاربرد     در بـین اینهـا گـروه سـرورها شـامل سـرورهاي پایگـا        .باشـد مـی 

-دهنـد. زیـر سـاخت شـبکه    شود. که تمام ایـن مـوارد کـارایی خـدمات ابـر خصوصـی مـالی را بهبـود مـی         میل سرور و ... می

ــی    ــا در درون شــبکه م ــین تمــام ابزاره ــا شــود و اجــازه نمــی اي محکــم و مطمــئن باعــث محافظــت از ارتباطــات ب ــد ت ده

  دهد.مع به نفوذ داشته باشند به همین سبب یک محیط ارتباطی پایدار را ارائه میهکرها ط

باشـد. اسـتفاده از تکنولـوژي    هـاي توزیـع شـده مـی    ایـن الیـه بـر اسـاس منـابع فیزیکـی در سیسـتم        سـازي: الیه مجازي

کنـد. یعنـی در ایـن    هـاي مجـزاي منطقـی را فـراهم مـی     کنـد کـه ماشـین   سازي در واقع یک الیه مجـازي ایجـاد مـی   مجازي

سـازي  کننـد. فنـاوري مجـازي   هایی به صـورت منطقـی داشـته باشـیم کـه بـه طـور مجـزا عمـل مـی          توانیم ماشینالیه ما می

                                                
10. Server Clusters 
11 . Application Server 
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  دهد که منابع ثابت فیزیکی به صورت پویا استفاده شوند.اجازه می

خــدمات حمـل و نقـل،   ي مثـل، خـدمات واسـط پرداخـت، تـدارکات و      مـوارد ایـن الیـه خـدمات کـاربردي      الیـه خـدمات:  

دهـد.  را ارائـه مـی   واسط دولـت، خـدمات واسـط قـانون گـذاري، خـدمات پرداخـت آنالیـن، خـدمات پرداخـت و تسـویه و ...           

 شوند.ند بدانند این خدمات کجا و چطور انجام میراین خدمات براي مشتریان شفاف است و نیاز ندا

  شود. ویژگی هاي اصلی این الیه عبارتند از:کاربر از طریق این الیه به واسط متصل می الیه کاربر:

 شود.توزیع درخواست کاربر: شامل توزیع متناسب با منابع خدمات ابري می  

    درخواســت مــدیریت خــدمات: هنگــامی کــه یــک کــاربر تعــداد درخواســت زیــادي را بــیش از حــد مجــاز ارســال

  نماید.ري از این ویژگی استفاده میکند. مدیریت براي اطمینان از استفاده منطقی از خدمات منابع ابمی

       کنـد  اقـع بررسـی مـی   باشـد و در و احراز هویت کاربر : این ویژگی نیز بـراي حصـول اطمینـان از هویـت کـاربر مـی

  ازه استفاده از خدمات ابر خصوصی مالی را دارد یا خیر.که آیا کاربر اج

  مبتنی بر رایانش ابري داخت الکترونیک در مدلفرایند پر

، تدارکات و در واقع به دلیل ارتباط با صنایع داخت آنالین مبتنی بر رایانش ابري همان ابر خصوصی مالی است. کههسته پر

فرایند انجام یک تراکنش را  4کند. در شکل این مدل ایفاي نقش میحمل و نقل و مراکز داده بانکداري به عنوان هسته 

  ایم.نمایش داده
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  فرایند پرداخت الکترونیک در حالت مبتنی بر رایانش ابري -  4شکل 

  

  خریداري میکند. . مشتري کاالها را از سازمان1

هـا و  دهـد. شـرکت  . سازمان دستورالعمل پرداخت را کـه مشـتري درخواسـت داده بـه ابـر خصوصـی مـالی ارائـه مـی         2

کننــد. و هــاي پرداخــت را ثبــت مــیلعملهــا اطالعــات کامــل خریــد مشــتري، اطالعــات پرداخــت و دســتورا ســازمان

-کننـد و پـس از آن ایـن اطالعـات را بـه بسـته مـالی ابـر خصوصـی مـی          سپس اطالعات را اگر معتبـر بـود تاییـد مـی    

شـود و خاتمـه   فرستد. اگر اطالعـات در مرحلـه اعتبارسـنجی رد شـوند و مـورد قبـول واقـع نشـوند. تـراکنش لغـو مـی           

  یابد.می

کنـد. ابـر خصوصـی بسـته دریـافتی      اتصـال بـه مرکـز داده بانـک فراینـد پرداخـت را کامـل مـی        . ابر خصوصی مالی با 3

هـاي مـرتبط بـا تـدارکات تبـدیل      کنـد و بـه اطالعـات مـرتبط بـا تـراکنش      و اطالعات پرداخت تراکنش را پردازش مـی 

  کند.ها ارسال میکند. سپس اطالعات مرتبط با هر بخش را به آنمی

کنـد. اطالعـات   هـاي پرداخـت را بـه ابـر خصوصـی مـالی ارسـال مـی        زخورد تکمیـل دسـتورالعمل  . مرکز داده بانک با4

شـود. و در آنجـا پـردازش    هـاي بانـک فرسـتاده مـی    هـاي پرداخـت بـه مرکـز پـردازش     مرتبط با تراکنش و دسـتوالعمل 

ــا مضــمون موفقیــت   شــده و مــورد بررســی قــرار مــی  ــود یــک پیغــام ب ــر گیــرد. اگــر پرداخــت موفقیــت آمیــز ب ــه اب ب

شـود. در غیـر ایـن صـورت یـک پیغـام مبتنـی بـر عـدم موفقیـت           شود و وارد مرحله بعـد مـی  خصوصی مالی ارسال می
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هــاي مــالی را خاتمــه داده و عــدم موفقیــت رســانیشــود و ابــر خصوصــی پیــامعملیــات بــه ابــر خصوصــی ارســال مــی

  د.دهدهد و در نهایت تراکنش را خاتمه میعملیات را به شرکت اطالع می

کنـد. هنگـامی کـه ابـر خصوصـی بـازخورد مبتنـی        . ابر خصوصی مالی درخواسـت توزیـع را بـه تـدارکات ارسـال مـی      5

هـا و عملیـات تـدارکات را بـه بخـش      کنـد اطالعـات مـرتبط بـا تـراکنش     بر موفقیت را از مرکز داده بانـک دریافـت مـی   

هــاي الزم و آدرس و نقــل دســتورالعمل هــاي تــدارکات و حمــلکنــد. و ســازمانتــدارکات و حمــل و نقــل ارســال مــی

  ها تحویل دهند.کنند تا به سرعت کاال را به آنمشتریان هدف را دریافت می

دهـد. ایـن سـازمان پـس از دریافـت اطالعـات       . سازمان حمل و نقل و تـدارکات  کاالهـا را بـه مشـتریان تحویـل مـی      6

هـا فرسـتاده شـده اسـت. کاالهـا را بـه آدرس       اي آنکه بـا توجـه بـه خریـد کـاال توسـط مشـتري بـر         ،هاو دستورالعمل

  گیرند.برند و از مشتریان براي دریافت کاال امضا میمشتري می

  فرستد.. بازخورد تکمیل فرایند توزیع را به ابر خصوصی می7

. ابـر خصوصــی بــازخورد و اطالعــات پرداخــت و تحویــل را کـه شــامل اطالعــات ریــز تــراکنش، اطالعــات پرداخــت و   8

فرسـتد. اطالعـات مـرتبط بـه بانـک فرسـتاده خواهـد شـد و در مرکـز داده بانـک           رکات هسـتند را بـه سـازمان مـی    تدا

  ذخیره خواهد شد.

  هاي مالی دولت را تکمیل نماید.شود تا تراکنش. سیستم دولتی به ابر خصوصی متصل می9

  ی را تکمیل نماید.شود تا کسب و کار ابر خصوص. سیستم قانونگذاري به ابر خصوصی متصل می10

  مزایا و معایب مدل پرداخت الکترونیک در بستر رایانش ابري

هاي رایانش ابري بهبودي در فرایند پرداخت ها و توانمنديمدلی که در باال بررسی شد. قصد داشت تا با استفاده از قابلیت

  [2,11]ه صورت زیر است:کند بهایی که این مدل ایجاد میها و قابلیتمزیت الکترونیک ایجاد نماید.

 سازي سیستم پرداخت الکترونیکیکپارچه 

 استفاده بهینه از منابع فیزیکی 

 هاهاي فناوراطالعات بانککاهش هزینه 

 هاکاهش حجم کاري بخش فناوري اطالعات بانک 

 کاهش حجم مدیریت فناوري اطالعات 

 ایجاد بستري براي مقابله با پولشویی و فرار از مالیات 

سازي این مدل باید به نکات دیگري توجه داشت. این مدل براي ایجاد یک بستر پرداخت الکترونیک در سطح پیاده اما براي

توان به ها میشود. که از جمله آنسازي این مدل به این صورت در سطح ملی دچار مشکالتی میاما پیاده یک کشور است.

  موارد زیر اشاره نمود:

  هاي مختلفبانکمشکالت ایجاد هماهنگی بین  

 تک قطبی شدن و نداشتن رقیب  

 اندازيمشکالت مربوط به باال بودن بودجه راه   
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  ها و نتایج یافته

کند. اما براي مدل پرداخت الکترونیک در بستر رایانش ابري امکانات بسیار خوبی براي سیستم بانکداري الکترونیک ایجاد می

شود، که از ابر سازي نمود و مشکالتی که ذکر شد را برطرف نماییم. پیشنهاد میهاینکه بتوان این مدل را در محیط واقعی پیاد

، روابط گذاريها و موسسات مالی که از لحاظ سیاستانجمنی به جاي ابر خصوصی استفاده شود. به این صورت که بانک

ات پرداخت و بانکداري الکترونیک را از ... باهم ارتباط و اعتماد مطلوبی دارند یک ابر انجمنی ایجاد کنند. و خدممتقابل و

طریق این ابر انجمنی ارائه دهند. اگر به این صورت عمل شود در نهایت چند ابر انجمنی خواهیم داشت. که عالوه بر استفاده از 

این و هرکدام از  .شودهاي رایانش ابري در بحث پرداخت الکترونیک مشکل تک قطبی بودن و نداشتن رقیب برطرف میمزیت

  دهند.بهبود می به طور مستمر هاي خود راخدمات و سرویس ،براي رقابت با یکدیگر هادهندهسرویس

اندازي تر امکان راهاندازي نیز تا حدودي بر طرف شده و بسیار راحتاگر از ابر انجمنی استفاده کنیم مشکل باال بودن بودجه راه

توان مشکالت مربوط به هماهنگی بین با استفاده از ابرهاي انجمنی می ،واردو بکارگیري وجود دارد. و مهمتر از همه این م

  اي کاهش داد.به میزان قابل مالحظهها و موسسات مالی را بانک

  جمع بندي

 با توجه به مطالبی که ذکر شد، بدیهی است که استفاده از رایانش ابري در زمینه بانکداري الکترونیک منافع بسیاري دارد. و با

ها و هاي آنالین بانکهاي تجاري و مالی به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک و پرداختوجه به حجم روزافزون تراکنشت

هایی استفاده نمایند تا بتوانند این حجم از اطالعات را به خوبی مدیریت نمایند. به ها و تکنیکموسسات مالی باید از روش

تا با استفاده از  .اندهکرد نقاط مختلف جهان به سمت رایانش ابري گرایش پیدادر  ها و موسسات مالیبانک همین دلیل

و در  ، خدمات را با کیفیت مناسب ارائه دهند.ها را کاهش دهندهزینه نش ابري سرعت خود را افزایش دهند،هاي رایاقابلیت

  مجموع بتوانند با محیط خود حرکت کنند و قدرت رقابت خود را از دست ندهند.

هاي پرداخت آنالین هاي آنالین به شدت افزایش یافته است و سیستما گسترش اینترنت و تجارت الکترونیک حجم پرداختب

هاي توان این تنگنا و محدودیت را با استفاده از قابلیتکنند. که میبه عنوان یک تنگنا براي تجارت الکترونیک عمل می

با استفاده  داد.لی بررسی شد که پرداخت الکترونیک را در بستر رایانش ابري ارائه میرایانش ابري از بین برد. به این منظور مد

شود. و در نهایت هاي تدارکات یکپارچگی مطلوبی ایجاد میها و سیستمهاي نظارتی، سازمانها، سازماناز این مدل بین بانک

  داد. سترشره کسب و کار الکترونیکی را گتوان زنجیبا استفاده از این مدل می
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  چکیده

از فراهم کننده  يفناور یننقش ا ییراطالعات در کسب و کار سازمان ها و تغ ينفوذ فناور یتبا توسعه روز افزون قابل

اطالعات  يفناوراثربخش  یتحاکم فعالیت هايبر  یشتربه تمرکز ب یازکسب و کار، ن یکاستراتژ یکبه شر یسسرو

جهت را اطالعات و کسب و کار  يفناور ینب ییاطالعات همراستا ياثربخش فناور یتگردد. حاکم یاحساس م

با این تفاسیر  کند. یم ینتضم را اطالعات ياز منابع فناور بهینهاستفاده  ی وکسب اهداف سازمان ،منافع يحداکثرساز

 تگی بسیاري به فناوري اطالعات دارند،در صنایعی همچون صنعت بانکداري که به دلیل ماهیت فعالیت هاي خود وابس

  .رود یاطالعات خوب، یک باید و نه یک شاید به شمار م يحاکمیت فناور

بندي مکانیزم هاي موثر بر حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات در  رتبهو  ، دسته بنديهدف از این تحقیق شناسایی 

رویکرد کیفی ی و موضوع یاتمرور ادب ستفاده ازبا اصنعت بانکداري ایران می باشد. بدین جهت در این پژوهش 

 یري،گ یمتصم ي: ساختارهازکه عبارتند ا یدگرد یندر سه گروه تدو یزممکان 30از  یفهرست جامع ،فراترکیب

 یناز ا یکسوال که کدام ینپاسخ ا یافتنبه منظور  ي. در گام بعدیارتباط یزم هايو مکان ییهمراستا یندهايفرا

از  یگروه یاردر اخت يموثرند، پرسشنامه ا یرانا ياطالعات در صنعت بانکدار ياثربخش فناور یتکمها در حا یزممکان

 یلمورد تحل یدمنو فر يدوجمله ا يشده با استفاده از آزمون ها يجمع آور يحوزه قرار گرفت. داده ها ینخبرگان ا

 یرانا ياطالعات در صنعت بانکدار يخش فناوراثرب یتموثر بر حاکم یزممکان 26از  یفهرست  یتقرار گرفتند و در نها

 ياستراتژ کمیتهتشکیل  ،ارشد یریتتعهد و مشارکت مدسه مکانیزم که در بین آنها  .یدگرد يبند رتبهو  ییشناسا

داراي بیشترین تاثیر در اثربخشی حاکمیت فناوري اطالعات  اطالعات يفناور يراهبر کمیتهتشکیل و  اطالعات يفناور

  می باشند.

  ياطالعات، صنعت بانکدار يفناور یتحاکم يها یزماطالعات، مکان يفناور یتحاکمکلمات کلیدي: 



 
 

 

  مقدمه. 1

ها هزینه هاي زیادي صرف فناوري اطالعات  با افزایش روزافزون اهمیت فناوري اطالعات به عنوان یک عامل راهبردي، سازمان

 .]2[ فناوري اطالعات در راستاي اهداف کسب و کاري خود انتظار دارند ، سهامداران منافع زیادي ازدلیل همیننموده اند و به 

این امر اهمیت همسویی بین استراتژي هاي فناوري اطالعات و کسب و کار را در سازمان نشان می دهد. دستیابی به این 

  .]6[ همسویی هدف اصلی حاکمیت فناوري اطالعات می باشد

 دارد، وجود اطالعات فناوري پیچیده محیط هاي در ذاتاً که پذیریی اطالعات، آسیب يفناور سازمان ها به کالن وابستگی با

حاکمیت . هستند اطالعات فناوري ریسک هاي از ناشی خطر معرض در سازمان ها اغلب . به همین دلیل،]5[ شود می زیاد

 به اطالعات فناوري گذاري در حوزه و سرمایه ]13[ برسد حداقل به ریسک ها این تا کند می کمک اطالعات اثربخش فناوري

 روي خاص تمرکز به برسند، در نتیجه نیاز حداقل به اطالعات فناوري ریسک هاي ایجاد نماید تا کسب و کاري میزانی ارزش

   .]5[احساس می شود  اطالعات فناوري حاکمیت

ر حوزه فناوري اطالعات در آن سازمان استفاده اثربخش از فناوري اطالعات در سازمان مستلزم آن است که حاکمیت خوبی د

صورت بگیرد. چراکه حاکمیت غیرموثر و ناکارآمد فناوري اطالعات در یک سازمان منجر به ضعف عملکردي منابع فناوري 

 اطالعات آن سازمان نظیر کیفیت نامناسب اطالعات، هزینه هاي عملیاتی باال و شکست پروژه هاي فناوري اطالعات خواهد شد

 مجموعه اطالعات، فناوري اثربخش حاکمیت با هایی سازمان اما مام سازمان ها داراي حاکمیت فناوري اطالعات هستند،ت .]3[

 ها، ارزش ماموریت سازمان، راهبرد، به نسبت پایدار رفتار مطلوب مانند رفتارهاي اند که کرده طراحی را مکانیزم ها از اي

هر سازمانی اعم از بزرگ یا کوچک، در نتیجه می توان اظهار داشت،  .]3،15[ کند می تشویق را فرهنگ سازمان و هنجارها

 .]4[نیاز دارد  ي خاصها مکانیزممجموعه اي از به براي پیاده سازي حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات دولتی و یا خصوصی 

ا تقویت کرده و سازمان را در رسیدن هاي سازمانی ر تا اطمینان حاصل نماید که عملکرد فناوري اطالعات، مجموعه استراتژي

 .]9[ و کسب مزیت رقابتی کمک می کنند راهبرديبه اهداف 

در تمامی تالش هایی که در صنعت بانکداري به منظور پشتیبانی و متحول نمودن ارائه خدمات صورت می گیرد، به  امروزه

و حساس این وابستگی زیاد سبب ر از فناوري اطالعات، این استفاده فراگی طور گسترده از فناوري اطالعات استفاده شده است.

خاص این  سیاسی، سازمانی، فنی و فرهنگی سایر مسائلبه همراه مجموعه اي از شده است که  به فناوري اطالعاتصنعت 

نبود موضوع و این با توجه به اهمیت  فناوري اطالعات را طلب می نماید.بر حاکمیت اثربخش  ویژهنیاز به تمرکز  صنعت،

پژوهش پیرامون حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات در صنعت بانکداري ایران، تحقیق پیش رو تالش دارد تا با شناسایی و 

هایی که به حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات در این صنعت کمک می کنند، بستري را براي تحقیقات  دسته بندي مکانیزم

  نماید.بیشتر عالقمندان و خبرگان این حوزه فراهم 

ارائه شده است، سپس روش  2در ادامه ادبیات نظري و برخی از تحقیقات پیشین در حوزه حاکمیت فناوري اطالعات در بخش 

مطرح شده و در آخر نتایج تحقیق و پیشنهاداتی  4و  3یافته ها و تجزیه و تحلیل اطالعات به ترتیب در بخش هاي تحقیق، 

  ده اند.عنوان ش 5براي تحقیقات آتی در بخش 



 
 

  ادبیات پژوهش. 2

 افزار مورد نرم و افزار سخت فناوري اطالعات نظیر يها یدارای مورد در يگیر تصمیم به مربوط اطالعات يفناور حاکمیت

 چگونه یتصمیمات که چه این و فناوري اطالعات سازمان کاستراتژی اهداف و کارکنان شده، گرفته کار به يفرایندها استفاده،

 تصمیم یک اطالعات يفناور حاکمیت ، )2004( 1ویل و راس تعریف طبق .باشد یشود، م یم اتخاذ یکس چه توسط و

   .]15[ است اطالعات يفناور از استفاده مطلوب در رفتار تشویق و یارزیاب يبرا استاندارد و صحیح يگیر

  ]10[: کند یم یفتعر گونه این را اطالعات يفناور ، حاکمیت2موسسه حاکمیت فناوري اطالعاتهمچنین 

 است فرآیندهایی و سازمانی يساختارها ،يرهبر شامل و است مدیره هیئت و مدیران مسئولیت اطالعات يفناور حاکمیت«

  ».دهد می توسعه و نموده حمایت را سازمان اهداف و راهبردها ها، سازمان در اطالعات يفناور دهد می اطمینان که

 و خدمات کارآمد و بخش اثر تامین روي مدیریت حوزه .نیستفناوري اطالعات  ریتمدی معنی به اطالعات فناوري حاکمیت

 اطالعات فناوري حاکمیت حالیکه در .کند می تمرکز اطالعات فناوري عملکردهاي مدیریت و اطالعات فناوري محصوالت

 بر روي هم و درونی) رکز(تم کند می تمرکز کارآیی و تجاري عملیات ارایه جهت همکاري بر روي هم و است تر گسترده

 خارجی). بنابراین کند(تمرکز می تمرکز آینده تجاري چالشهاي شدن برآورده جهت اطالعات فناوري موقعیت تثبیت و انتقال

را  یندهآ یزمان حال و هم برهه ي زمان ي برهه هم و دارد خارجی نگرش هم و داخلی نگرش هم اطالعات فناوري حاکمیت

  . ]5[ یردگ یدر بر م

 پرسش درصد 87که  دهد می نشان سازمان 695 در اطالعات، فناوري حاکمیت مؤسسه 2006 سال جهانی سنجی نظر

 حاکمیت اهمیت میزان . ]11[ اند ضروري دانسته بسیار شغلی و سازمانی استراتژي توسعه براي را اطالعات فناوري شوندگان،

 که است این بیانگر خوبی به شکل در موجود شده است. نمودارارائه  1درشکل  جهان مختلف مناطق در اطالعات فناوري

 فناوري حاکمیت به نگاه دنیا نقاط تمام در و است شده شناخته اطالعات فناوري اهمیت حاکمیت جهان نقاط تمامی در تقریبا

  .]12[است  درصد 90 از بیش جا همه در) مهم خیلی و مهم( نگاه 2 این مجموع و بوده مهم خیلی یا اطالعات مهم

  

                                                
1 Weill & Ross 
2 IT Governance Institute (ITGI) 



 
 

1 2 0 1 01 2 1 1 22
5 8 2 0

28

37
31

23
34

68
54

60
72

64

0

20

40

60

80

100

120

آسیا اروپا آمریکای شمالی آمریکای جنوبی  سایر مناطق

خیلی مھم

مھم

نسبتا مھم

کم اھمیت

بی اھمیت

 

    جهان مختلف نقاط در اطالعات فناوري حاکمیت اهمیت میزان نمودار - 1شکل 

  اطالعات فناوري حاکمیت موسسه 2008 سال آماري گزارش بر اساس

 سرمایه اطالعات يروي فناور بیشتر درصد 40 تا رقبایشان به نسبت برتر، سازمان هاي دهد می نشان راس و ویل مطالعات

 فناوري حاکمیت از برخوردار واحدهاي اقتصادي سودآوري دهد می نشان ایشان هاي بررسی همچنین نموده اند. گذاري

 با اقتصادي واحدهاي سایر از بیشتر درصد 25 کنند می خاصی پیروي استراتژي  از که متوسط حد از بیش مقدار با اطالعات

در این راستا به  جهت دستیابی به  . ]15[ روند می پیش استراتژي همان با که ر هستندضعیف ت اطالعات فناوري حاکمیت

. همچنین ]3[ حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات، الزم است سازمان مکانیزم هاي شفاف، قابل درك و مناسبی را به کار گیرد

تا از رایج ترین و اثر بخش ترین مکانیزم هاي  15 نجام داده اند،اکشور مختلف  23سازمان در  256تحقیقی که بر روي آنها با 

در سه دسته ساختارهاي تصمیم گیري، فرایندهاي همراستایی و رویکردهاي ارتباطی فهرست حاکمیت فناوري اطالعات 

  .]15[ نموده اند

اشته اند که براي بیان د "حاکمیت فناوري اطالعات و مکانیزم هاي آن ") در مقاله اي با عنوان 2004( 3هائس و گرمبرگن

شامل مجموعه مکانیزم هایی است. در این مطالعه آنهاضروري بکارگیري مکانیزم هایی داشتن حاکمیت فناوري اطالعات موفق، 

 .]7[) می باشد، ارائه داده اند 2003( 4که برگرفته از چارچوب پترسونمورد نیاز  ارتباطاتترکیبی از ساختارها، فرایند ها و 

بررسی ارتباط بین حاکمیت فناوري اطالعات و همراستایی فناوري اطالعات و کسب و کار  تحقیق دیگرير د آنها همچنین

اطالعات پرداخته  يفناور یتموجود در حوزه حاکم  يها یکها، مدل ها و تکن يتئور یربه تفس یبا مطالعه اکتشافو  نموده

مکانیزم هاي اثربخش با پیاده سازي آسان می باشد که در ابتدا  از فهرستییکی از اهداف این تحقیق تعیین و رتبه بندي  .اند

                                                
3 Haes & Grembergen 
4Peterson 



 
 

مکانیزم حاکمیت فناوري اطالعات براي بخش خدمات مالی بلژیک بدست آمد. سپس با استفاده از روش  سی و سه از فهرستی

  .]8[ گردیدتا از پراهمیت ترین مکانیزم هاي حاکمیت فناوري اطالعات خاص بخش خدمات مالی بلژیک مشخص  دهدلفی 

و بررسی  مکانیزم هاي موثر بر حاکمیت فناوري اطالعاتبه بررسی  یبه صورت تجربپژوهشی  در 2009در سال  5علی و گرین

سطح وابستگی سازمان به فناوري اطالعات و تصمیمات برون سپاري میزان  بافناوري اطالعات اثربخش ارتباط بین حاکمیت 

 يارشد در حوزه فناور یریتمشارکت مدیزم هایی از جمله مکانو  ندپرداخت ییترالیااس سازمان هاي درفناوري اطالعات 

 یتحاکم یکل یاثربخش يکه بر رو ییها یزممکانبه عنوان را  یارتباطات سازمان یستمو س یترعا یاتاطالعات، فرهنگ و اخالق

  . ]3[ شناسایی نمودندد، ندار یراطالعات تاث يفناور

در این بین موعه اي از مکانیزم هاي موثر بر اثربخشی حاکمیت فناوري اطالعات را مطرح نموده اند، این تحقیقات مج تمامی 

 یکه اثربخش ییها یزممکان ینخاص خود را دارد، بنابرا يها یژگینکته الزم است که ازآنجا که هر صنعت و ینتوجه به ا

و نمی توان مکانیزم ها را به تمام مختلف متفاوت باشد  یعممکن است در صنا یزکنند ن یم ییناطالعات را تع يفناور یتحاکم

 .]8، 3[ صنایع عمومیت داد

در ایران با رشد صنعت بانکداري و افزایش تنوع محصوالت بانکی در بسته هاي جدید که نیاز به تکنولوژي و فناوري اطالعات 

اطالعات افزایش یافته است. از این رو مدیریت علمی  دارند، میزان وابستگی، هزینه و سرمایه گذاري بانک ها در حوزه فناوري

و آگاهانه فناوري اطالعات و به کارگیري راهکارهاي مناسب جهت کاهش هزینه هاي صرف شده در بخش فناوري اطالعات 

، ییشناسا با ارتباط در کشور در پژوهشی از آنجا کهو  ]1[ بانک ها و در نهایت کاهش هزینه هاي بانکی ضروري می باشد

 توجه وابستگی و به توجه با ودر صنعت بانکداري صورت نگرفته  اطالعات مکانیزم موثر بر حاکمیت فناوري دسته بندي

 می موضوع این به نیز رو پیش تحقیق و میشود احساس پژوهشی چنین ضرورت اطالعات فناوري بهاین صنعت  روزافزون

  .پردازد

 تحقیق روش. 3

دسته و  شناسایی تحقیق، این از هدف کهآنجا  از است.  خاص زمینه یک در کاربردي انشد توسعه حاضر تحقیق از هدف

 استفاده مورد تحقیق روش باشد، میآنها از نظر میزان اهمیت  بندي رتبه واطالعات  مکانیزم موثر بر حاکمیت فناوري بندي

ی مورد استفاده رویکرد فراترکیب می باشد تا بدین ابزار کیف .باشد می کمی و کیفی ابزارهاي از استفاده با اکتشافی آمیخته

جامعی از مکانیزم هاي حاکمیت فناوري اطالعات تدوین گردد. سپس به منظور یافتن پاسخ این سوال که  فهرستطریق 

 رگانخب تجارب و نظرات ازکدامیک از این مکانیزم ها در حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات در صنعت بانکداري ایران موثرند، 

محققین،  اساتید دانشگاه ها،جامعه آماري تحقیق شامل صاحبنظران، ، پرسش به عمل آمد. پرسشنامه یبا استفاده از ابزار کم

و باشند  می اطالعات فناوري حاکمیت حوزه در پژوهش یا فعالیت زمینه با ایران هاي ارشد بانک کارشناسان و مدیران

روایی پرسشنامه با نظر خواهی خبرگان مورد تایید قرار  جامعه آماري توزیع گردید. پرسشنامه در میان برخی از اعضاي این

 853/0کرونباخ برابر  يمقدار آلفااز ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد و از آنجا که پرسشنامه گرفت و جهت تایید پایایی 

  ل انجام تحقیق ترسیم شده است.مراح 2. در شکل باشد یالزم م یاییاز پا ينشان دهنده برخوردار ،بدست آمد

                                                
5 Ali & Green 



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل انجام تحقیق  -2شکل 

  

  . یافته ها و تجزیه و تحلیل اطالعات4

  رویکرد کیفی فراترکیب –. شناسایی مکانیزم هاي حاکمیت فناوري اطالعات 1.4

 به آن هاي یافته مقایسه، هم با آن هاي تفاوت و ها شباهت تلفیق، هم در کیفی تحقیقات آن در که است اي شیوهفراترکیب 

 هیر و نوبلیتهفت مرحله اي  فراترکیبروش  .]14[ میشود حاصل آنها مجموعه از نو تفسیري و شده ترجمه یکدیگر زبان

  :شدبا می زیر گامهاي شامل

باط مطالعات با ارت ) بررسی4منتخب، (مطالعات  ) بررسی3یق، (مطالعات مرتبط به تحق ) انتخاب2یق، (سوال تحق یینتع) 1( 

 ) ارائه7و ( کل از مطالعات یک یجادو ا یکدیگرمطالعات ترجمه شده به  ) ترکیب6یکدیگر، (مطالعات به  ) ترجمه5یکدیگر، (

  .یبترک یجنتا

و  یديکل يها یزممکان دستیابی به یک ترکیب جامعی از جهتبه عنوان یک روش مناسب  یبفراترک یکردمقاله از رو یندر ا

 یپژوهش حاضر م یقکه مطابق با سوال تحق یهاول یفیاطالعات بر اساس چهار مطالعه ک يفناور یتحاکم یثربخشموثر بر ا

  است. شدهباشند، استفاده 

بر حاکمیت اثربخش مکانیزم هایی که  شناسایی بر مبنی پژوهشگر ذهنی عالقه گام این در .تحقیق سوال تعیین: اول گام

 .گردید تعیین موثر می باشند، اطالعات فناوري

 مقاالت بر را خود سیستماتیک جستجوي محقق مرحله، این در ق.تحقی سوال با مرتبط مطالعات انتخاب :دوم گام

 هاي واژه تعاریف تحقیق سرتاسر در .کند می متمرکز پژوهش سوال با مرتبط کتب و مختلف ژورنالهاي در شده منتشر

 فرا ترکیب رویکرد ها با استفاده از مکانیزمو ارائه فهرست جامعی از  ، دسته بندياستخراج

 

 نظر سنجی خبرگانع پرسشنامه و انتخاب خبرگان امر، توزی

شناسایی و رتبه بندي مکانیزم هاي موثر بر حاکمیت فناوري اطالعات در صنعت بانکداري ایران با 

 توجه به نظرسنجی خبرگان

 ارائه چارچوب نهایی نظري پژوهش

 



 
 

 دهد می انجام را جستجوها از اي مجموعه محقق انتها، در .شود می ارزیابی دوباره مستمر طور به زمانی چارچوب یا جستجو

  .کند مشخص را منتخب مطالعات تا

انتخابی مجدد مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مکانیزم ها و  مطالعاتدر تحقیق حاضر  ب.منتخ مطالعات بررسی: سوم گام

  چهار مطالعه مناسب و همراستا با هدف تحقیق شناسایی گردید. تاًو نهای قرار گرفته شد بررسیمطالب مربوطه با دقت مورد 

. تعیین ارتباط بین مطالعات با استخراج مفاهیم کلیدي هر یک از مطالعات گام چهارم: بررسی ارتباط مطالعات با یکدیگر

دسته  1ت به صورت جدول براي انجام این مرحله و استخراج نتایج، اطالعات مقاال .و کنار هم گذاشتن آن ها انجام می شود

 نظر در و ظاهر و محتوا لحاظ از مکانیزم هاي مطرح شده در  مطالعات مورد بررسی مرحله این درسپس  بندي می شود.

  گردید. بررسی و پایش آنها هايو تفاوت  شباهت گرفتن

 یسماتر یلجود دارد، تشکو یکدیگرترجمه مطالعات به  يکه برا يروش ساده ا .گام پنجم: ترجمه مطالعات به یکدیگر

 این در دهد. یرا نشان م یديکل یممفاه يبودن، تشابهات و تفاوت ها یکسان که باشد یمطالعه م یديکل یماز مفاه یسهمقا

 و ها تم این میان ارتباط ماتریسی در و )1(جدول  شود می گرفته نظر در کدهایی شده استخراج موارد از یک هر براي گام

پی گیري روند پیشرفت پروژه هاي فناوري اطالعات "براي مثال  .)1ضمیمه( شود می داده نشان کدهایی با کلیدي کلمات

  استخراج شده است. HGp2و  Wp1با در نظر گرفتن ارتباط ظاهري و معنایی کدهاي  "(کنترل بودجه و زمانی)

مطرح شده توسط و نوع مکانیزم می باشد  ه ارائه دهنده تمکد گذاري بدین صورت انجام شده است که حرف اول نام نویسند

نهایت در  .شده استزیرنویس  )R 8، مکانیزم ارتباطیP 7، فرایندS 6به صورت حرف اول انگلیسی آن (ساختارنویسنده 

پی گیري پروژه هاي  "اولین مکانیزم فرایندي یعنی  Wp1مجموعه کدهایی از مکانیزم ها ایجاد شد به طور مثال منظور از 

 "دومین مکانیزم یعنی  A2می باشد که در کتاب ویل و راس عنوان شده است و یا منظور از  "اطالعات و مصرف فناوري 

  .عنوان شده است ]3[می باشد که در  "کمیته راهبري فناوري اطالعات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٦ Structure  
٧ Process  
٨ Relational mechanism  



 
 

  حاضر و کد گذاري مکانیزم ها تحقیق در شده انتخاب مطالعات -  1 جدول

  (کد)  مکانیزم  مرجع

، ویل و کتاب

  )2004راس (

ساختار هاي 

 تصمیم گیري

  )Ws1مدیران روابط بین کسب و کار و فناوري اطالعات (

  Ws2)(  کمیته رهبري فناوري اطالعات شامل مدیران اجرایی کسب و کار و فناوري اطالعات

 (Ws3)انجمن فناوري اطالعات شامل مدیران اجرایی کسب و کار و فناوري اطالعات 

  )Ws4ارشد یا جرایی ( کمیته مدیریت

  )Ws5تیم هاي فرایندي شامل اعضا فناوري اطالعات (

  )Ws6کمیته معماري فناوري اطالعات (

 )Ws7کمیته تصویب سرمایه (

فرایند هاي 

  همراستایی

  (Wp1)   پی گیري پروژه هاي فناوري اطالعات و مصرف منابع 

 (Wp2)  توافق بر روي سطح سرویس دهی

  (Wp3)کسب و کاري از فناوري اطالعات  پی گیري رسمی ارزش

  (Wp4) طرح هاي بازگشت سرمایه 

رویکرد هاي 

  ارتباطی

  )Wr1و یا دفتر حاکمیت فناوري اطالعات ( مدیر ارشد اطالعاتدفتر 

  )Wr2( کار با مدیرانی که از پیروي از قواعد سرپیچی می کنند

  )Wr3( اعالنات از مدیریت ارشد

  )Wr4( و اینترانت ها براي فناوري اطالعاتپورتال هاي مبتنی بر وب 

مقاله، هائس 

و گرمبرگن 

)2004(  

  ساختار ها

  (Gs1) نقش ها و مسئولیت ها 

  (Gs2) ساختار سازمانی فناوري اطالعات 

  (Gs3)   در هیات مدیره مدیر ارشد اطالعاتعضویت 

  (Gs4) کمیته استراتژي فناوري اطالعات 

  (Gs5) کمیته راهبري فناوري اطالعات  

  فرایند ها

  (Gp1) برنامه ریزي سیستم هاي اطالعاتی استراتژیک 

  (Gp2) کارت امتیاز متوازن فناوري اطالعات 

  (Gp3) اقتصاد اطالعات 

  (Gp4) توافق بر روي سطح سرویس دهی 

COBIT9و  ITIL10  (Gp5)  

  (Gp6) مدل هاي بلوغ همراستایی/حاکمیت فناوري اطالعات 

                                                
9 Control Objectives for Information and Related Technology 
10 Information Technology Infrastructure Library 



 
 

مکانیزم هاي 

  اطیارتب

  (Gr1) مشارکت فعاالنه ذي نفعان اصلی 

  (Gr2) همکاري بین ذي نفعان اصلی 

  (Gr3) اعطا پاداش و ایجاد انگیزه ها 

  (Gr4) هم مکانی کسب و کار و فناوري اطالعات 

  (Gr5) درك مشترك از اهداف کسب و کار و فناوري اطالعات 

  (Gr6) رفع تعارضات فعال 

  (Gr7) ناوري اطالعات آموزش بین بخشی کسب و کار و ف

  (Gr8) گردش شغلی میان واحد هاي کسب و کار و فناوري اطالعات 

مقاله، علی و 

گرین 

)2009(  

  مکانیزم

  (A1) کمیته استراتژي فناوري اطالعات 

  (A2) کمیته راهبري فناوري اطالعات 

  (A3) تعهد و مشارکت مدیریت ارشد در حوزه فناوري اطالعات 

  (A4) رد سازمانی سیستم ارزیابی عملک

  (A5) فرهنگ و اخالقیات رعایت 

  (A6) سیستم ارتباطات سازمانی 

مقاله، هائس 

و گرمبرگن 

)2009(  

  ساختار ها

 (HGs1)کمیته راهبري فناوري اطالعات 

  (HGs2)در کمیته اجرایی  مدیر ارشد اطالعاتحضور 

  (HGs3)کمیته استراتژي فناوري اطالعات در سطح هیات مدیره 

  (HGs4)ه ریزي سیستم هاي اطالعات استراتژیکی برنام

  (HGs5)کمیته راهبري پروژه فناوري اطالعات 

  (HGs6) مدیریت ارشد سازمانبه  مدیر ارشد اطالعاتگزارش دهی مستقیم 

  فرایند ها

مدیریت پورتفولیو (شامل مورد کسب و کار ، اقتصاد اطالعات، نرخ بازگشت سرمایه، 

  (HGp1)بازپرداخت ) 

  (HGp2)ترل بودجه فناوري اطالعات و گزارش دهی کن

  (HGp3)متدولوژي هاي مدیریت/حاکمیت پروژه 

مکانیزم هاي 

  ارتباطی
  (HGr1)رهبري فناوري اطالعات 

  

 و میشوند ترکیب یکدیگر با بندي کد موارد مرحله این در. مطالعات از کل یک ایجاد و ها ترجمه ترکیبگام ششم: 

 در. شود می ارائه اولیه مطالعات از کل یک مرحله این در واقع در ،شوند می استخراج اطالعات فناوري مکانیزم هاي حاکمیت

  .شود می ارائه مربوطه کدهاي همراه به دسته بندي آنها و هشد استخراج يها یزممکان از یک هر 2 جدول

  

  

  

  



 
 
  

  مربوطه کدهاي همراه به ه، دسته بندي آنهاشد استخراج يها یزممکان  - 2جدول 

 ها مکانیزم  ها مکانیزم بندي دسته
کدهاي 

 مربوطه

  

  

 تصمیم ساختارهاي

  گیري

نقش ها و  یقدق یفتعر(

ها، واحدها و  یتمسئول

باشند که  یم ییها یتهکم

در  یريگ یممسئول تصم

 یاطالعات م يحوزه فناور

  )باشند

 Gs4, A1  فناوري اطالعاتکمیته استراتژي  تشکیل.1

  هبري فناوري اطالعاتکمیته را تشکیل. 2
Gs5, HGs1,  

A2, Ws4, 
Ws2, Ws7 

Ws6  کمیته معماري فناوري اطالعات تشکیل. 3
11 

 HGs5 کمیته راهبري پروژه فناوري اطالعات تشکیل. 4

 Ws5  . تشکیل تیم هاي فرایندي با حضور اعضا فناوري اطالعات5

 Gs2, W  العات. تنظیم و تعریف روشن ساختار سازمانی واحد فناوري اط6

 Gs1, W فناوري اطالعات حاکمیت حوزه در افراد هاي مسئولیت و ها نقش . تعریف7

 Gs3  . عضویت مدیر ارشد اطالعات در هیئت مدیره8

 HGs6  . گزارش دهی مستقیم مدیر ارشد اطالعات به مدیر عامل9

  

  همراستایی فرایندهاي

 یم یندهاییمجموعه فرا(

 باشند که به نظارت و

 یکاستراتژ یريگ یمتصم

 یاطالعات بر م يفناور

 یرا م یناناطم ینگردد و ا

 يها یتدهند که فعال

ها و  یاستسازمان با س

 یکیاستراتژ یماتتصم

اطالعات سازگار  يفناور

  )باشد یم

. ارزیابی عملکرد فناوري طالعات توسط تکنیک هایی مانند کارت امتیاز 10

 متوازن فناوري اطالعات
Gp2, Gp6,  

A4 

 Gp3, HGp1  . مدیریت پورتفولیو( شامل اقتصاد اطالعات )11

 Wp4  کار و کسب واحدهاي به اطالعات فناوري بودجه تخصیص هاي . طرح12

. استفاده از بهترین فعالیت ها و استاندارد هاي فناوري اطالعات مانند 13

COBIT   وITIL  
Gp5, A 

 Gp1 استراتژیک. برنامه ریزي سیستم هاي اطالعاتی 14

 Wp2, Gp4 (SLA12). توافق بر روي سطح سرویس دهی15

 HGp3 . چگونگی مدیریت/حاکمیت پروژه16

. پی گیري روند پیشرفت پروژه هاي فناوري اطالعات (کنترل بودجه و 17

  زمانی)
Wp1, HGp2 

                                                
فرا ترکیب به   از آنجا که به دلیل تاکید مطالعات بر اهمیت مولفه ها و تنها در یک مطالعه مطرح شده است اماتوجه به آنکه برخی از مولفه ها با   11

  به عنوان مکانیزم کلیدي مطرح می شود. ، مولفهگونه اي ارائه می شود که همزمان نتیجه پژوهش هاي اولیه در آن قابل جستجو باشد
12  Service Level Agreement 



 
 

. پی گیري میزان ارزش کسب  و کاري حاصل از سرمایه گذاري فناوري 18

 اطالعات
Wp3 

  ارتباطی هاي مکانیزم

و درك  منجر به یادگیري(

مشترك از اهداف کسب و 

و  اطالعات يکار و فناور

و مشارکت  يهمکار یجادا

یران و مد ینفعال ب

  کارکنان سازمان می گردد)

 Gr4 فناوري اطالعات و کار و کسب مدیران مکانی . هم19

فناوري  حاکمیت اصول از پیروي براي هایی محرك و انگیزه . ایجاد20

  اطالعات
Gr3 

. همکاري مدیران فناوري اطالعات با مدیرانی که از اصول حاکمیت 21

  فناوري اطالعات سرپیچی می کنند
Wr2 

. گفتگو استراتژیک بین مدیران کسب و کار و فناوري اطالعات براي رفع 22

  تناقضات
Gr6, A6, Gr5 

 Gr7, A6 اطالعات و کسب و کارهاي مشترك بین واحدهاي فناوري  . آموزش23

 Gr8, A6 . گردش شغلی بین واحدهاي کسب و کار و فناوري اطالعات24

 Wr4, A6  . استفاده از سیستم مدیریت دانش و پورتال ها25

 A5  . گسترش اخالقیات و فرهنگ قانون مداري در سازمان26

 A3, Wr3 . تعهد و مشارکت مدیریت ارشد27

 Wr1  . تشکیل اداره رسمی حاکمیت فناوري اطالعات28

 Ws1 . انتصاب مدیر روابط بین واحدهاي کسب و کار و فناوري اطالعات29

 HGr1 . رهبري فناوري اطالعات30

  

 مرتب و شده سازماندهی صورت به و شده بندي طبقه پژوهش هاي یافته گام این در .تحقیق ایجتن انتشار م:هفت مگا

ساختارهاي گروه در سه  اطالعات فناوري موثر بر حاکمیت اثربخشمکانیزم  30جامعی از در نهایت فهرست . شود می ارائه

  )2 جدولتدوین گردید. ( تصمیم گیري، فرایندهاي همراستایی و مکانیزمهاي ارتباطی

  .تجزیه و تحلیل اطالعات نظرسنجی خبرگان2.4

مت فناوري اطالعات با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب حاصل گردید. سپس مکانیزم حاکی 30از  یدر مرحله قبل فهرست

مکانیزم شناسایی شده بر حاکیمت اثربخش فناوري اطالعات در  30جهت مشخص نمودن آنکه از نظر خبرگان کدامیک از 

داده شد و در  عودتنامه پرسش 22خبره قرار گرفت که  45 یاردر اختاي پرسشنامه صنعت بانکداري ایران موثر می باشند، 

پاسخ هاي بدست آمده از خبرگان با استفاده از آزمون  قرار گرفت. یپرسشنامه مناسب بوده و مورد بررس 21 بین آنها

با توجه به اینکه طیف لیکرت پنج وجهی براي درصد، مورد آزمون قرار گرفتند.  95ناپارامتریک دوجمله اي، در سطح اطمینان 

ناپارامتریک به عنوان عدد وسط طیف انتخاب شده است. در نتیجه تجزیه و تحلیل آزمون  3ه شد، عدد پرسش نامه استفاد

  مکانیزم زیر بر اثربخشی حاکمیت فناوري اطالعات مورد تایید قرار نگرفت: 4دوجمله اي، تاثیر 



 
 
ت با مدیرانی که از اصول حاکمیت همکاري مدیران فناوري اطالعا )2، (فناوري اطالعات و کار و کسب مدیران مکانی هم )1(

انتصاب مدیر روابط  )4و ( گردش شغلی بین واحدهاي کسب و کار و فناوري اطالعات )3، (فناوري اطالعات سرپیچی می کنند

نتایج حاصل از  3تاثیر مابقی مکانیزم ها مورد تایید قرار گرفتند. در جدول  .بین واحدهاي کسب و کار و فناوري اطالعات

  ناپارامتریک دو جمله اي مشاهده می شود.آزمون 

مشاهده   - تگردش شغلی بین واحدهاي کسب و کار و فناوري اطالعامکانیزم  – M24به عنوان مثال در خصوص متغیر 

درصد اهمیت آن را پایین تر از  62نفر معادل  13داده شده است،  هامتغیر که از بیست و یک پاسخی که در موردشود می

درصد می توان گفت که از نظر خبرگان اهمیت این مکانیزم به عنوان  95بی نمودند که در سطح اطمینان متوسط ارزیا

  فناوري اطالعات تایید نمی شود.  مکانیزم کلیدي و موثر بر حاکمیت اثربخش

  

  براي مکانیزم ها آزمون دوجمله ايحاصل از نتایج  -3جدول 

سطح 

  اطمینان

درصد 

مشاهده 

  شده

  متغیر  روهگ  طبقه  تعداد
سطح 

  اطمینان

درصد 

مشاهده 

  شده

  متغیر  گروه  طبقه  تعداد

  1گروه   3  1  0.05  0.000

M2  

  1گروه   3  3  0.14  0.000

M1   0.95  20  3    2گروه    3  18  0.86    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  1  0.05  0.000

M4  

  1گروه   3  6  0.29  0.004

M3    0.95  20  3    2گروه    3  15  0.71    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  2  0.1  0.000

M6  

  1گروه   3  7  0.33  0.012

M5    0.9  19  3    2گروه    3  14  0.67    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  3  0.14  0.000

M8  

  1گروه   3  2  0.1  0.000

M7    0.86  18  3    2گروه    3  19  0.9    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  4  0.19  0.000

M10  

  1گروه   3  5  0.24  0.001

M9    0.81  17  3    2گروه    3  16  0.76    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  6  0.33  0.006
M12  

  1گروه   3  3  0.14  0.000
M11  

  2گروه    3  18  0.86    2گروه    3  14  0.67  



 
 

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  4  0.14  0.000

M14  

  1گروه   3  2  0.1  0.000

M13    0.86  17  3    2گروه    3  19  0.9    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  4  0.14  0.000

M16  

  1گروه   3  5  0.24  0.001

M15    0.86  17  3    2گروه    3  16  0.76    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  4  0.14  0.000

M18  

  1گروه   3  5  0.24  0.001

M17    0.86  17  3    2گروه    3  16  0.76    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  2  0.1  0.000

M20  

  1گروه   3  13  0.6  0.524

M19    0.9  19  3    2گروه    3  8  0.4    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  .10  

  1گروه   3  4  0.14  0.000

M22  

  1گروه   3  13  0.6  0.524

M21    0.86  17  3    2گروه    3  8  0.4    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  13  0.62  0.524

M24  

  1گروه   3  6  0.29  0.004

M23    0.38  8  3    2گروه    3  15  0.71    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  .10  

  1گروه   3  3  0.14  0.000

M26  

  1گروه   3  8  0.38  0.035

M25    0.86  18  3    2گروه    3  13  0.62    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  8  0.38  0.035

M28  

  1گروه   3  1  0.05  0.000

M27    0.62  13  3    2گروه    3  20  0.95    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

  1گروه   3  4  0.14  0.000

M30  

  1وه گر  3  11  0.52  0.309

M29    0.76  17  3    2گروه    3  10  0.48    2گروه  

  جمع    21  1.0    جمع    21  1.0  

 



 
 

و تاثیر بر اثربخشی حاکمیت فناوري اطالعات در صنعت بانکداري  اولویتمکانیزم مورد تایید خبرگان با توجه به  26در نهایت 

مشاهده می شود مکانیزم هاي  4. همانطور که در جدول )4(جدول  به بندي گردیده استبا استفاده از آزمون فریدمن رتایران 

 "اطالعات فناوري راهبري کمیته یلتشک "و  "اطالعات فناوري استراتژي کمیته یلتشک "، "ارشد مدیریت مشارکت و تعهد"

   باالترین رتبه را از لحاظ اهمیت در بین مکانیزم ها کسب نموده اند.

  

  یدمنرتبه ها در آزمون فر یانگینم -4جدول 

  مکانیزم ها
میانگین 

  رتبه ها

رتبه 

  بندي

  1 18.88  ارشد مدیریت مشارکت و تعهد

  2 17.25  اطالعات فناوري استراتژي کمیته یلتشک

  3 16.58  کمیته راهبري فناوري اطالعات یلتشک

  4 16.08 اطالعات فناوري حاکمیت حوزه در افراد هاي مسئولیت و ها نقش تعریف

  5 15.54  عامل مدیر به اطالعات ارشد مدیر مستقیم دهی گزارش

  6 15.13  اطالعات پروژه فناوري راهبري کمیته یلتشک

  7 15.18 اطالعات فناوري حاکمیت اصول از پیروي براي هایی محرك و انگیزه ایجاد

  ITIL  14.58 8 و  COBIT مانند اطالعات فناوري هاي استاندارد و ها فعالیت بهترین از استفاده

  9 14.48  پروژه حاکمیت/مدیریت چگونگی

  10 14.28 اطالعات فناوري واحد سازمانی ساختار روشن تعریف و تنظیم

  11 13.35  اطالعات فناوري معماري کمیته یلتشک

  12 13.10  دهی سرویس سطح روي بر توافق

  13 13.08  مدیره هیئت در اطالعات ارشد مدیر عضویت

  14 13.03 استراتژیک اطالعاتی هاي سیستم ریزي مهبرنا

  15 12.65  ) اطالعات اقتصاد شامل( پورتفولیو  مدیریت

  16 12.60 اطالعات فناوري گذاري سرمایه از حاصل کاري و  کسب ارزش میزان گیري پی

  17 12.45  اطالعات فناوري رهبري

  18 12.25 سازمان در مداري قانون فرهنگ و اخالقیات گسترش

  19 11.95 تناقضات رفع براي اطالعات فناوري و کار و کسب مدیران بین استراتژیک گفتگو

  20 11.95  اطالعات فناوري اعضا حضور با فرایندي هاي تیم تشکیل

  21 11.65  اطالعات فناوري متوازن امتیاز کارت مانند هایی تکنیک توسط اطالعات فناوري عملکرد ارزیابی

  22 11.48  )زمانی و بودجه کنترل( اطالعات فناوري هاي پروژه یشرفتپ روند گیري پی

  23 11.18 کار و کسب واحدهاي به اطالعات فناوري بودجه تخصیص هاي طرح

  24 10.90 کار و کسب و اطالعات فناوري واحدهاي بین مشترك هاي آموزش



 
 

  25 10.80  اطالعات فناوري حاکمیت رسمی اداره تشکیل

  26 10.75  ها پورتال و دانش مدیریت ستمسی از استفاده

  

به نظر شما آیا جایگاه هر  "سوال باز بود. تمامی خبرگان در پاسخ به سوال  2همچنین پرسشنامه نظرسنجی خبرگان حاوي 

 یک از مکانیزم ها در سه دسته ساختار، فرایند و مکانیزم ارتباطی مناسب است؟ در صورت نیاز به تغییر جایگاه مناسب را

جایگاه مکانیزم ها را مناسب دانستند در نتیجه تغییري در دسته بندي مکانیزم ها صورت نگرفت. تعدادي از  "تعیین بفرمایید:

 از دسته کدام در لزوم صورت در گردد؟ اضافه لیست به دیگري مکانیزم است الزم آیا شما نظر به "خبرگان در پاسخ به سوال 

 5ردند. با بررسی آنها موارد پیشنهادي به مکانیزم هاي پیشین اضافه گردید. در جدول مواردي را ذکر ک  "ها؟ مکانیزم

پس از نظرسنجی شامل مکانیزم هاي موثر بر حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات در صنعت بانکداري ایران چارچوب نهایی 

  شده است.ارائه خبرگان 

  

  )اطالعات در صنعت بانکداري ایران اثربخش فناوريمکانیزم هاي موثر بر حاکمیت (چارچوب نهایی   - 5جدول 

  فرایندهاي همراستایی  ساختارهاي تصمیم گیري

  اطالعات يفناور ياستراتژ یتهکم یلتشک .1

  اطالعات يفناور يراهبر یتهکم  یلتشک .2

  اطالعات يفناور يمعمار یتهکم یلتشک .3

  اطالعات يپروژه فناور يراهبر یتهکم یلتشک .4

  اطالعات يا حضور اعضا فناورب ینديفرا يها یمت یلتشک .5

  اطالعات يواحد فناور یروشن ساختار سازمان یفو تعر یمتنظ .6

 يفناور یتافراد در حوزه حاکم يها یتنقش ها و مسئول یفتعر .7

  اطالعات

  یرهمد یئتارشد اطالعات در ه یرمد یتعضو .8

  عامل یرارشد اطالعات به مد یرمد یممستق یگزارش ده .9

 مانند هایی تکنیک توسط عاتاطال فناوري عملکرد ارزیابی .10

  نتایج دهی گزارش و اطالعات فناوري متوازن امتیاز کارت

  اطالعات) اقتصاد شامل( پورتفولیو مدیریت .11

 کسب واحدهاي به اطالعات فناوري بودجه تخصیص هاي طرح .12

  کار و

 اطالعات فناوري هاي استاندارد و ها فعالیت بهترین از استفاده .13

  ITIL و  COBIT مانند

  استراتژیک اطالعاتی هاي سیستم ریزي مهبرنا .14

  (SLA)دهی سرویس سطح روي بر توافق .15

  پروژه حاکمیت/مدیریت چگونگی .16

 کنترل( اطالعات فناوري هاي پروژه پیشرفت روند گیري پی .17

  زمانی) و بودجه

 گذاري سرمایه از حاصل کاري و  کسب ارزش میزان گیري پی .18

  اطالعات فناوري

  

    مکانیزم هاي ارتباطی

 حاکمیت اصول از پیروي براي هایی محرك و انگیزه جادای .19

  اطالعات فناوري

 اطالعات فناوري و کار و کسب مدیران بین استراتژیک گفتگو .20

  تناقضات رفع براي نفعان ذي و

 کسب و اطالعات فناوري واحدهاي بین مشترك هاي آموزش .21

  کار و



 
 

  ها پورتال و دانش مدیریت سیستم از استفاده .22

 فرهنگ و مداري قانون فرهنگ اخالقیات، ،شفافیت گسترش .23

  سازمان در تیمی کار

  ارشد مدیریت مشارکت و تعهد .24

  اطالعات فناوري حاکمیت رسمی اداره تشکیل .25

  اطالعات فناوري رهبري .26

  

  . جمع بندي، نتیجه گیري و پیشنهاداتی براي تحقیقات آتی5

یزم هاي موثر بر  حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات در و رتبه بندي مکان ، دسته بنديهدف از انجام این پژوهش شناسایی

صنعت بانکداري ایران بود. با استفاده از رویکرد کیفی و نظامند فراترکیب، نظرسنجی خبرگان و تجزیه و تحلیل اطالعات 

  مکانیزم کلیدي و موثر بر اثربخشی حاکمیت فناوري اطالعات در صنعت بانکداري ایران شناسایی گردید.26

توجه یزم ها در سه گروه ساختارهاي تصمیم گیري، فرایندهاي همراستایی و مکانیزم هاي ارتباطی دسته بندي شده اند. مکان

تا سازمان نتیجه مطلوب از سرمایه گذاري در حوزه فناوري اطالعات را کسب نماید.  الزم استبه مکانیزم هاي هر سه گروه 

 یمتصم یتمسئول یی باها یتهها، واحدها و کم یتنقش ها و مسئوله سازمان کاست ساختارهاي تصمیم گیري موید این مطلب 

تعریف نماید. با به کارگیري فرایندهاي همراستایی این اطمینان حاصل می گردد که فعالیت اطالعات  يدر حوزه فناور یريگ

 یارتباط يها یزممکان یريبکارگ نهمچنی باشد. یاطالعات سازگار م يفناور یکاستراتژ یماتها و تصم یاستسهاي سازمان با 

 يفناور یماتتصم یندهايفرا يها یو خروجگردیده اطالعات  يفناور یتحاکم يها یاستاصول و س منجر به پیروي از

  موثر است. یاطالعات با اهداف سازمان ياهداف فناور ییامر در همراستا ینو ا می یابنداطالعات در سازمان گسترش 

تشکیل و  اطالعات يفناور ياستراتژ کمیتهتشکیل ، ارشد یریتتعهد و مشارکت مدسه مکانیزم همچنین مشخص گردید،   

 يو اجراداراي بیشترین تاثیر و اولویت توجه در تحقق حاکمیت اثربخش فناوري اطالعات  اطالعات يفناور يراهبر کمیته

  در صنعت بانکداري ایران محسوب می شوند. آناهداف  یزآم یتموفق

ارشد رتبه اول را از نظر میزان اهمیت دارد، بدیهی است که در هر پروژه اي در حوزه فناوري  مدیریت شارکتم و تعهد

اطالعات پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد از پروژه ها و سرمایه گذاري در حوزه فناوري اطالعات و حضور فعال او از اهمیت 

اطالعات قرار  گرفت که این نشان از اهمیت زیاد  فناوري استراتژي ویژه اي برخوردار است. در رتبه بعدي تشکیل کمیته

است تا این اطمینان حاصل گردد که فناوري اطالعات به عنوان موضوع ثابت در صورت جلسات و گزارشات تشکیل این کمیته 

اهمیت در رتبه سوم قرار . پس از آن تشکیل کمیته راهبري فناوري اطالعات قرار دارد که از نظر اعضا هیات مدیره می باشد

 شوندبیشتر مدیران اجرایی کسب و کار به فعالیت هاي مرتبط به فناوري اطالعات جلب  گرفت زیرا این کمیته منجر می شود

  شود.ارتباط خوبی بین کسب و کار و فناوري اطالعات ایجاد  بتوانندو بدین صورت 

ات آتی به بررسی وضعیت مکانیزم هاي شناسایی شده در صنعت در راستاي تکمیل این پژوهش، در تحقیق پیشنهاد می شود

پرداخته شود تا ضعف هاي موجود و  اقدامات الزم جهت بهبود وضعیت شناسایی شود. همچنین شناسایی ایران بانکداري 

و بررسی قرار یز مورد تحقیق بر اثربخشی حاکمیت فناوري اطالعات در صنایع دیگر ن آنها و میزان تاثیر گذاريمکانیزم ها 

  گیرد.



 
 

  ضمیمه. 6

  به قرار زیر می باشد: 13ماتریس ارتباط بین مکانیزم هاي چهار مطالعه مورد بررسی

 
(W) (G) (A) (HG) 

(W)     

 

(G) 

 

Gs1 ↔ W 

Gs2 ↔ W 

Gs5 ↔ Ws2 , Ws4 , Ws7 

Gs3, Gs4 ↔ Ø 

Gp4 ↔ Wp2 

Gp1, Gp2, Gp3, Gp5, Gp6 ↔ Ø 

Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 ↔ Wr2 

Gr5, Gr6, Gr7, Gr8 ↔ Wr4 

Ø ↔ Ws1,Ws3,Ws5,Ws6,Wp1,Wp3, Wp4, 
Wr1, Wr3  

 

   

(A) A2 ↔ Ws2, Ws4, Ws7 

A3 ↔ Wr3  

A6 ↔ Wr4   

A1, A4, A5 ↔ Ø  

Ø ↔ Ws1, Ws3, Ws5, Ws6, Wp1, Wp2, Wp3, 
Wp4, Wr1, Wr2                                                                           

Gs5 ↔ A2 

Gp2, Gp6 ↔ A4 

Gp5 ↔ A 

Gr1… Gr8 ↔ A6 

Gs1… Gs4,Gp1, Gp3, Gp4, Gp5 ↔Ø 

Ø  ↔ A1, A3, A5 

  

                                                
  :ماتریسی جدول نکات 13

 و ھائس ،)٢٠٠۴(راس و ویل یعنی بررسی مورد مطالعھ ۴ ترتیب بھ HG و  W، G،A  از منظور •
   .باشد می) ٢٠٠٩(گرمبرگن و ھائس و) ٢٠٠٩(و گرین علی ،)٢٠٠۴(گرمبرگن

   .باشد می ارتباطی مکانیزم و فرایند ساختار، انگلیسی اول حرف R و  S،P  از منظور •
   .اند یکسان کامال یا و اند متشابھ ھم با ھایی مکانیزم چھ یعنی باشد، می ھا مکانیزم بین ارتباط دھنده نشان ”↔" •
• "Ø" مقابل طرف ھای مکانیزم کھ است این دھنده نشان Ø ارتباط نظر مورد مطالعھ ھای مکانیزم از یک ھیچ با 

  .ندارد
 ھم با راس و ویل ارتباطی مکانیزم سومین با گرین و علی مقالھ مکانیزم سومین یعنی  A3 ↔ Wr3 مثال طور بھ •

 گرمبرگن و ھائس ساختاری مکانیزم اولین کھ است این دھنده شانن Gs1 ↔ W یا و اند متشابھ و دارند ارتباط
  .است شده اشاره آن بھ مستقیم غیر طور بھ راس و ویل کتاب متن در) ٢٠٠۴(



 
 

 

(HG) 

 

HGs1  ↔ Ws2, Ws4, Ws7   

HGp2 ↔ Wp1 

HGs2, HGs3, HGp1, HGp3, HGr1 ↔ Ø  

Ø ↔ Ws1, Ws3, Ws5, Ws6, Wp2, Wp3, Wp4, 
Wr1, Wr2, Wr3,Wr4                                                                                           

 

HGs1 ↔ Gs5                                                               

HGp1 ↔ Gp3   

HGs2, HGs3, HGp2, HGp3, HGr1 ↔ Ø  

Ø ↔ Gs1, Gs2, Gs3, Gs4, Gp1, Gp2, 
Gp4…Gp6, Gr1…Gr8                                                       

 

HGs1 ↔ A2 

HGs2, HGs3, HGp1…HGp3, HGr1↔ Ø 

Ø ↔ A1, A3…A6 
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Abstract 

Extension of pervasive use of the Information Technology in business and changing the 

role of this technology from service provider to strategic partner, made a dependency to 

effective IT Governance activity. Effective IT governance guarantees alignment of IT 

with business in order to maximize benefits, achieving organizational goals and optimal 

use of IT resources. So in industries such as banking industry due to the dependency of 

their activities on IT, Good IT governance is no longer a “nice to have”, it is a “must 

have”. 

Importance of the subject and the lack of research on effective governance of 

information technology in Iranian banking industry caused this research aims to address 

such a gap by identifying and classifying IT governance mechanisms that contribute to 

effectiveness of IT governance in this environment. So a complete list of 30 IT 

governance mechanisms categorized in 3 groups: decision making structures, alignment 

processes and relational mechanisms were synthesized through the literature review and 

using the Qualitative Meta-Synthesis Methodology. Then, a group of domain experts 

were requested to modify the list to the specific characteristics of Iranian banking 

industry through a questionnaire. The Binominal and Friedman tests were used to 

analyze the data. As a final outcome, a list of 26 mechanisms for effective IT 

governance in Iranian banking industry was obtained and prioritized. Results show the 

following mechanisms: the involvement of senior management in IT, the existence of IT 

strategy committee and IT steering committee have the greatest impact on the 

effectiveness of IT governance. 

Keywords: IT governance, IT governance mechanisms, banking industry 
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محاسبه دسترس پذیري حس شده از سوي کاربر نهایی بر اساس بازسازي الگوي 

  تقاضاي تراکنش بانکی
Calculating user perceived availability based on the reconstruction of transactions 

demand pattern 
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  چکیده (فارسی)

، به خصوص تراکنش سطحدسترس پذیري حس شده توسط مشتري در میزان از وضعیت کارکرد و  مناسب ه تصویريیعدم ارا

از مسایل مهم در حوزه سنجش کیفیت  در زمان هایی که سوییچ بانک خارج از سرویس باشد و یا با افت بار مواجه شود،

در این مقاله تخمین تعداد تراکنش از دست رفته با بهره گیري از بازسازي  ه شدهیراه حل اراخدمات بانکی به شمار می رود. 

ابتدا  ،براي بازسازي الگوي تقاضا و تخمین دسترس پذیري حس شده در روز مورد بررسیالگوي تقاضاي مشتریان بانک است. 

ن هاي خارج از سرویس و افت بار تراکنش ها را با در نظر گرفتن الگوي موج روزهاي اطراف این روز یافته، سپس روند زما

شود. موج بازسازي  بازسازي میبا بهره گیري از توزیع پوآسن هاي زمانی  ثانیه اي و فیلترشده موج روز مورد بررسی در این بازه

است. از مقایسه موج بازسازي  مورد بررسیدر روز تراکنش در سوییچ بانکز روند ثبت انتظار فرد خبره انمایش دهنده شده 

نتایج این  شود. محاسبه می و تعداد تراکنش از دست رفته شده با موج واقعی روز مورد بررسی، دسترس پذیري حس شده

کارایی این روش در بدست آوردن خطا  هاي واقعی چند بانک نمونه پیاده سازي شده است. نتایج حاکی از پژوهش بر روي داده

 و دسترس پذیري حس شده از سوي کاربر نهایی است.

  ، الگوي تقاضاي تراکنش بانکی، توزیع پوآسن، تخمین.دسترس پذیري حس شده :کلید واژه ها

 

  چکیده (انگلیسی)

Defining and measuring accurate quality of service indices is of vital requirements in banking 
issues due to their widespread cyber-physical effects on social processes. Therefore, having a 
comprehensive picture of bank's services status and measuring the customers’ perceived 
availability of is one of the most important issues in measurement of quality of banking 
services, especially when the bank's switch is down or is confronting reduced load. The 
proposed method in this paper is to estimate the missed transactions by reconstruction of 
transaction demand pattern. in order to reconstruct the demand pattern and estimate the 
perceived availability of the transaction, first "out of service" or "load reduced" intervals are 
found by regarding transaction demand pattern, then TPS and filtered TPS of the transaction 
wave is reconstructed in these intervals using Poisson distribution. Reconstructed waveform 
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represents the expert's expectation of the process of recording transactions in the bank's 
switch. Then, by comparing the reconstructed wave with the real one, the number of missed 
transactions and the perceived availability is calculated. The proposed method of this 
research is tested on real data of several banks. The experimental results have illustrated that 
this method achieves a remarkable performance in fault detection and calculation of the 
availability sensed by the end user. 

Keywords: Perceived Availability, Transaction Demand Pattern, Poisson Distribution, 
Estimation. 

 مقدمه

ها از اقدامات مناسبی بوده که طی  بانک پرتراکنش، همراه با رشد سایرهاي  چ ملی شتاب و بانکهاي سویی هبود زیرساختب

ي ها تنها در رشد باالي ساالنه تعداد تراکنش گرفته است و تاثیر این بهبودها نه صورتدر صنعت بانکداري کشور اخیر  هاي سال

  .قابل مشاهده است نیزبانکداري الکترونیک  ، بلکه در بهبود کیفیت خدماتموفق

براي انجام موفق فرآیند انجام تراکنش بانکی و تکمیل زنجیره انجام تراکنش، عوامل متعددي از جمله عملکرد صحیح همزمان 

ترمینال هاي پذیرنده کارت، سوییچ بانک پذیرنده یا شرکت فراهم آورنده سرویس پایانه فروش، سوییچ واسط شتاب یا سوییچ 

.  کاهش تراکنش هاي خطا )1(تصویر شماره ییچ و سامانه متمرکز بانک صادرکننده کارت، دخیل استشاپرك و همچنین سو

   است. شبکه بانکی کشورو افزایش دسترس پذیري حس شده از دید کاربر نهایی، از جمله مهمترین اهداف 

 

  زنجیره انجام تراکنش و محاسبه خطاي حس شده از نقطه دید کاربر نهایی – 1یرتصو

  

محاسبه تعداد تراکنش از دست رفته، دسترس پذیري و خطاي حس شده از دید مشتریان از نقطه دید سوییچ بانک 

د، بوسیله که سوییچ بانک صادرکننده و یا هر یک از عوامل تکمیل انجام تراکنش خارج از سرویس باشن صادرکننده، در زمانی

داشتن الگوي  در اختیارها با بانکهدف اصلی از انجام این پژوهش است.  سوییچ، صادرکنندهتراکنش هاي روزانه بازسازي موج 

ثبت وضعیت میزان تقاضاي مشتریان و اي از بینیبه عبارت دیگر داشتن پیش و ها به صورت روزانهاحتمالی تراکنش

  یابند.ریزي براي بهبود کیفیت را میتوانایی برنامه ،بانکیهاي  تراکنش
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ادامه این مقاله به موارد زیر اختصاص داده شده است. در قسمت دوم ادبیات موضوع و خالصه اي از تاریخچه موضوع و 

ی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم روش و مراحل انجام تحقیق و نحوه بازسازي الگوي مطالعات تطبیق

هاي روزانه بیان می شود. نحوه پیاده سازي و نتایج حاصل از تحقیق در قسمت چهارم ارایه شده است و در نهایت در  تراکنش

  فصل آخر جمع بندي و خالصه اي از نتایج آورده شده است. 

  موضوعادبیات 

قابل  ،و یا ناپایدار باشند ناقص، نامطمئن روند پیدا کردن یک تقریب است که نتیجه آن حتی اگر داده هاي ورودي ،تخمین

روشهاي  .[1]استفاده است. فرض اولیه در تخمین این است که دانش موجود را براي تعیین اطالعات ناموجود استفاده نمود

نظیر مصرف انرژي الکتریکی، سیستم هاي  تهاي مختلف در سیستمهاي متفاوتکمیو تخمین براي پیش بینی ی مختلف

  .[3]و  [2]مورد استفاده قرار می گیرد اقتصادي و تجاري، حوزه بانکداري الکترونیک

 سزایی ها و الگوهاي موجود در حوزه هایی که به طور مستقیم با انسان در تعامل هستند از اهمیت بهشناسایی و استخراج روند 

 مختلفی حوزه هاي در است. مطالعات فراوانی در این زمینهبرخوردار کار  و ریزي کسب در آنالیز سیستم هاي تجاري و برنامه

، بازار بورسو تشخیص روند هاي موجود الگوي تماس انجام شده در مراکز تماس ،نظیر تشخیص الگوهاي مصرف بار الکتریکی

  .[7]- [4]انجام گرفته است در حوزه اقتصادي

هاي اخیر  بررسی الگوي استفاده مصرف کنندگان و عوامل موثر بر رفتار آنان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی، در سال

گیر میزان استفاده از این  هاي استفاده از این خدمات نشان دهنده افزایش چشم مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی روند

و تخمین میزان تراکنش بانکی در برنامه ریزي و بهبود کیفیت خدمات شبکه پرداخت  سازي مدل .[8]-[10]خدمات است

هاي مختلف به شبکه بانکی در مدیریت  سازي و تخمین نرخ ورود تراکنش نتایج مدل کند. الکترونیکی نقش اساسی ایفا می

ه سخت افزاري و نرم افزاري شبکه، ها و ظرفیت سنجی شبکه، توسع ها، بهبود کیفیت خدمات، مالحظه محدودیت صف تراکنش

ها مورد استفاده قرار  تجزیه و تحلیل وقوع حوادث احتمالی، شناخت الگوهاي رفتاري کاربران و برنامه ریزي تامین نیاز آن

  .[12]و  [11]گیرد می

  روش تحقیق

هستند. در هر سامانه بانکی  ها با آن مواجههاي کیفیت خدمات بانکداري از مسایل مهمی است که بانکگیري شاخصاندازه

ها به صورت تظاهري در اثر  شود که این شاخص ها و روندهایی براي بررسی عملکرد و ارزیابی نظام پرداخت تعریف می شاخص

ه تصویري یمساله اصلی عدم ارا آیند. بوجود می ها ها و خروجی کنش و واکنش بین اجزاي مختلف سامانه و اثرات ورودي

در این  بانکی در مقیاس تراکنش است. سوییچت کارکرد و دسترس پذیري حس شده توسط مشتري در مناسبی از وضعی

نمونه   بانک سوییچ پرداخت الکترونیکبا استفاده از روش هاي شناسایی آماري الگو رفتار تراکنش هاي مختلف در  پژوهش

تخمینی  دمات فراهم خواهد آمد تا بدین صورتمورد بررسی قرار گرفته و امکان تعریف شاخص هاي اندازه گیري کیفیت خ

  بانک سوییچ پرداخت الکترونیکهم ارز با تخمین فرد خبره از میزان دسترس پذیري حس شده هر تراکنش ثبت شده در 

  بدست آید. 
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  تعاریف و اصطالحات

 یناست. ا یکارت یکیالکترون يها عامل تراکنش يها ها و کانال یانهدهنده به پا یسسامانه سرو: سوییچ پرداخت 

 آنها در صورت لزوم را دارد. یده یرپردازش آنها و مس ی،کارت يها تراکنش یرشپذ یتسامانه قابل

 یا موسسه بر روي ترمینال هاي و بانک یک تراکنش هایی که با کارت هاي  :1حالت سرویس دهی صادرکننده

 شود. هاي دیگر انجام می بانکفروش، خودپردازهاي یا سایر درگاه هاي سوییچ 

 :مجموع درصد خطاي سوییچ (زمانی تمامی عوامل زنجیره انجام تراکنش در حال سرویس دهی  خطاي حس شده

دچار هیچ سوییچ صادرکننده و شبکه بانکی تراکنش هایی که اگر باشند) عالوه بر درصد خطاي تخمینی (درصد خطاي 

 )  شد ثبت می ندهسوییچ بانک صادرکنمشکلی نبود باید در 

= خطاي حس شده خطاي سوییچ  + = خطاي تخمینی

             �
تعداد تراکنش ناموفق ثبت شده در سوییچ

تعداد کل تراکنش ثبت شده سوییچ
� + �

تعداد تراکنش ناموفق تخمین زده شده

تعداد تراکنش ناموفق تخمین زده شده �  تعداد کل تراکنش ثبت شده سوییچ
�                 (1) 

 و نشان می دهد که هرچه میزان زمان خارج از  شود ) بیان می1با معادله ( این شاخص :ي حس شدهپذیر دسترس

سرویس سوییچ و شبکه بانکی در ساعات اوج بار بیشتر باشد تعداد تراکنش از دست رفته بیشتر خواهد بود و در نتیجه این 

  شاخص عدد کمتري را نشان می دهد.

=  دسترس پذیري حس شده � 1 −  (2)                                                                        � خطاي حس شده

 توزیع پوآسون یک توزیع احتمالی گسسته است که احتمال اینکه یک حادثه به تعداد مشخصی : توزیع پوآسون

حوادث با نرخ میانگین مشخصی و مستقل از زمان دهد، به شرط اینکه این  در فاصله زمانی یا مکانی ثابتی رخ دهد را شرح می

 kرخداد داشته باشیم ( kباشد، احتمال اینکه دقیقا  λ. اگر امید ریاضی رخداد در این بازه )2تصویر ( آخرین حادثه رخ دهند

 عدد صحیح نامنفی است) برابر است با:

�(�) =
��

�!
���,           � = 0,1, …                                                                                  (3) 

  

                                                
1 Issuer Mode 
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  10و  4، 1نمودار تابع چگالی احتمال براي توزیع پواسن با میانگین  - 2تصویر 

  

 2روش دوم: کمترین مربعات
  

است. در این روش بهترین مدل  ) (�)��و  (�)��(موج هاي  3ها کمترین مربعات در واقع روشی براي برازش داده

ها کمینه باشد. منظور از باقی مانده  ها مدلی است که در آن مجموع مربع باقی مانده اي از داده شده بر مجموعه برازش

 ها، اختالف بین مدل پیشنهادي و داده واقعی اي است که قرار است مدل به آن برازش شود. 

  شود: که نمایش دهنده خطا است و باید مینیمم گردد، به صورت زیر تعریف می Jمالك 

  

� = ∑ |���(�) − ��(�)|������
��������� =  ����(�) − ��(�)�

�
. ����(�) − ��(�)� = ����(�)���(�) −

2���(�)���(�) + ��(�)���(�)                                                                                                                  )4(  

  مشتق گرفته و مساوي صفر قرار داده شود، خواهیم داشت: kحال اگر از رابطه فوق نسبت به 

2���(�)���(�) − 2��(�)���(�) = 0                                                                            )5(  

  از رابطه زیر به دست میآید: kبنابراین 

� =
〈��,��〉

〈��,��〉
                                                                                                                                    )6(  

  هاي ورودي داده آوري جمع

هاي  از داده 19/04/1391در تاریخ  9112794در این پژوهش طبق قرارداد شرکت نبض افزار و شرکت توسن به شماره 

تا  31/6/1391 با حفظ محرمانگی اطالعات مشتریان براي بازه زمانی بانک نمونه یک هاي الکترونیکی حقیقی تراکنش

  استفاده شده است. 1/1/1389

  

  

 

                                                
2 Least Squares 
3 data fitting 
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  محاسبات و مراحل انجام تحقیق

  بانک سوییچ پرداخت الکترونیکبا استفاده از روش هاي شناسایی آماري الگو رفتار تراکنش هاي مختلف در  مقالهدر این 

نمونه مورد بررسی قرار گرفته و امکان تعریف شاخص هاي اندازه گیري کیفیت خدمات فراهم خواهد آمد تا بدین صورت 

رضایت مردم از خدمات بانکی با آنچه که بانک می پندارد تقریبا یکی بوده و همچنین بانک ها در صدد بهبود سطح واقعی 

  خدمات ارائه شده خود باشند.

  بدست آوردن موج روزانه الگوي تقاضاي تراکنش گام اول:

به   بانک پرداخت الکترونیکسوییچ هاي بانکی ثبت شده در  هدف به دست آوردن الگوي کلی اي از رفتار انواع تراکنش

اي که انحراف روزانه از الگوي رفتاري عادي این تراکنش ها قابل شناسایی بوده و از این تفکیک نوع تراکنش است، به گونه

الگوي روزانه انجام تراکنش (نمودار   3در تصویر  طریق بتوان دسترس پذیري حس شده این تراکنش ها را محاسبه نمود.

براي یک بانک نمونه آورده شده است. همان طور که در تصویر قابل مشاهده است  یک روز سالم و بدون خطا نیه)تراکنش بر ثا

بدین معنی که دارندگان کارت و کاربران بیشتر  ;الگوي تراکنش هاي الکترونیک به صورت دو پیک در صبح و بعد از ظهر است

بعد از ظهر دارند.  20تا  17بعد از ظهر و همچنین بازه زمانی  13تا صبح  9تمایل بر انجام تراکنش هاي بانکی در ساعات 

  همچنین در شکل روند فیلتر شده (خطوط خط چین خاکستري) همراه نمودار تراکنش بر ثانیه نیز آورده شده است. 

 

  ر شدهلتبانک نمونه به همراه روند فیسالم براي یک روز  tpsنمودار  – 3یرتصو

  

براي یک روز ناسالم ارایه شده است. همان طور که در شکل قابل مشاهده است  3نمودار مشابه با تصویر  4همچنین در تصویر 

سوییچ بانک دچار افت بار شده و در قسمتی نیز خارج از سرویس  ،21:42تا  20:18ه بازو  5:40 تا 4:25هاي زمانی  در بازه

. برآوردي از تراکنش هاي از دست رفته و خطاي حس با رنگ متمایز مشخص شده است 3که این موضوع در تصویر  بوده است

یی دهد هدف اصلی این پژوهش شده از سوي کاربر در زمان هایی که چنین مشکالتی در سوییچ بانک صادرکننده بروز م

سوییچ و طی روندي چهار مرحله اي دسترس پذیري حس شده  ابتدا ، مشتریانبه منظور بازسازي الگوي تقاضاي است. 
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دچار مشکل است،   بانک سوییچ پرداخت الکترونیکشود. الزم به ذکر است که هنگامی که  تخمین زده می پرداخت الکترونیک

  است و یا شاهد افت بار هستیم، درصد دسترس پذیري حس شده زیر صد درصد خواهد بود. یعنی یا خارج از سرویس

  شود: قبل از بیان و شرح این مراحل پنجگانه، ابتدا تعریف دو نامگذاري بیان می

  موجreal :دهد. همانگونه که انتظار میرود ممکن  الگوي واقعی انجام تراکنش ها در روز مورد بررسی را نشان می

 خارج از سرویس بوده یا در آن افت بار مشاهده شده باشد.  سوییچ بانکاست در بازه هاي زمانی اي 

  موجtypical: با موفقیت انجام و در  کند اگر همه تراکنش هاي مشتریان در این روز موجی است که مشخص می

وجود نداشت تقریبا  روند انجام تراکنش در سوییچشد یا به عبارت دیگر هیچ مشکلی در سامانه  ثبت میسوییچ 

 بود. الگوي انجام تراکنش باید چگونه می

 

  یک روز داراي زمان هاي افت بار و خارج از سرویس براي بانک نمونه به همراه روند فیلتر شده  tpsنمودار  – 4یرتصو

  

  به صورت زیر قابل بیان است: typicalالگوریتم بدست آوردن موج 

روزها را به سه دسته فوق تقسیم بندي با توجه به متفاوت بودن الگوي رفتاري مشتریان در روزهاي مختلف هفته  .1

  می کنیم.

  تعطیل روز 

 روز کاري 

  پنج شنبه 
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 10تا  4با توجه به اینکه روز مورد بررسی جزء کدامیک از سه دسته فوق باشد، در میان روزهاي اطراف این روز بین  .2

روز از میان دسته مورد نظر انتخاب کرده و نمودار فیلتر شده آن را بدست می آوریم. مثال اگر روز مورد بررسی 

 روز کاري را از میان روزهاي اطراف روز مذکور انتخاب می کنیم. 10تا  4تعطیل باشد، در چهارشنبه و غیر 

هاي معین شناسایی شده و ثابت گردیده که موج تراکنش هاي بانکی  ها در بازه توزیع ثبت تراکنش [10] مرجعدر  .3

ساعت شبانه روز به بازه هاي  24 لذا اي که وابسته به رفتار مشتریان (مردم) هستند داراي توزیع تابع پوآسن است.

هر روز از روزهاي انتخابی محاسبه می این بازه هاي زمانی براي  )λدقیقه اي تقسیم شده و میانگین پوآسن ( 10

) بدست می دقیقه اي است 10بازه  144با توجه به اینکه هر روز ( )λمیانگین پوآسن ( 144لذا براي هر روز  شود.

 آید.

داده ها را بدست می آوریم. به عنوان مثال میانه  آن بازه براي روزهاي انتخابی، λاز بین  دقیقه اي 10بازه براي هر   .4

تایی از  6میانه بردار ، typicalمدل ام λ( n( میانگین پوآسنبراي بدست آوردن انتخاب شده اند، روز  6اگر 

شود.  تکرار می بازه 144و همین کار براي هر را بدست می آوریم  انتخابیروز  6از میان ام λ( n( پوآسن هاي میانگین

ها قابل λو فیلتر شده از روي این  tpsموج  در نتیجهبدست می آید که  typicalموج براي   λ 144در نتیجه 

 بدست آمدن است.

الزم  مقیاس شود.در روز مورد بررسی هم   realبه دست آمده با موج typicalپس از این مرحله الزم است که موج  .5

مقیاسی  ضرب شود، حاصل بیشترین هم 4مرحله  typicalي را پیدا کنیم که اگر در موج kاست که بهترین ضریب 

 ) استفاده می شود.6) تا (4از فرمول هاي ( kداشته باشد. براي پیدا کردن  realرا با موج 

  و دسترس پذیري حس شده دوم: تشخیص زمان خارج از سرویس یا افت بار گام

که سیستم خارج از سرویس بوده یا وجود افت در تعداد تراکنش ها (افت بار) تشخیص  realدر این مرحله زمان هایی در موج 

هم  typicalبا موج  realشود. تشخیص زمان خارج از سرویس بودن سامانه یا افت بار آن از طریق مقایسه موج  داده می

 :شود از تولرانسی که به صورت زیر تعریف می  realمقیاس شده صورت میپذیرد؛ بدین صورت که هر بازه زمانی اي که موج

Down ���� ������ =
���(����)

���
                                                                                               )6(  

 شود. کمتر باشد، به عنوان زمان خارج از سرویس یا افت بار در نظر گرفته می typicalج از مو

���� Time = time{(� × typical − real) > Down Time Factor}                                          )7(  

�بیشتر از مرز قابل قبولی پایین تر از موج  realیا به عبارت دیگر، بازه هاي زمانی اي که موج  × typical  قرار میگیرد به

  شود. دقیقه طول بکشد، به عنوان زمان خارج از سرویس یا افت بار در نظر گرفته می 1شرط اینکه بیش از 

� و realدو موج  4اختالف روندهاي ثانیه اي × typical  زمان خارج از سرویس یا افت بار در نظر در بازه هایی که به عنوان

  شده، بیان گر تعداد تراکنش از دست رفته و ( تعداد تراکنش ناموفق تخمین زده شده) محسوب می شود.گرفته 

با داشتن تعداد تراکنش ناموفق تخمین زده شده و تعداد تراکنش خطاي ثبت شده در سوییچ بانک، خطاي حس شده و 

  ) قابل حصول است.2) و (1فرمول هاي (دسترس پذیري حس شده از 

  

  

                                                
4 tps 
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  ها و نتایج یافته

اندازه گیري شاخص هاي کیفیت خدمات بانکداري از مسایل مهمی است که بانک ها با آن مواجه هستند. با توجه به اثرات 

بانک ها و  سایبرفیزیکی و اجتماعی شبکه بانکی بر فرآیندهاي اجتماعی الزم است که خدمات مناسب و باکیفیتی از طرف

ارایه شود. هدف از این فصل ارائه نتایج روش شناسایی آماري الگوي طراحی  مشتریانآورنده خدمات آنها به هاي فراهمشرکت

بانک نمونه مورد بررسی بوده و و با اندازه گیري شاخص سوییچ شده در فصل قبل براي بررسی رفتار تراکنش هاي مختلف در 

هاي عملیاتی تعیین  ت خدمات در بانک هاي نمونه مطالعه شده و وضعیت موجود شاخصدسترس پذیري حس شده، کیفی

است. همان طور که قابل  4بیانگر محاسبه الگوي موج بازسازي شده براي نمودار نمایش داده شده در تصویر  5تصویر شود.  می

الم است. هر گونه اختالف موج واقعی و موج سبز رنگ نمودار فیلتر شده الگوي موج مورد انتظار یک روز سمشاهده است موج 

  بازسازي شده بیانگر وجود اختالل در ؤوز مورد بررسی است.

 

  بازسازي الگوي انجام تراکنش الکترونیکی بانک نمونه یک روز داراي زمان هاي افت بار (نمودار سبز رنگ، موج بازسازي شده است) – 5یرتصو

حالت بانک نمونه در  1391 مرداد ماهدر این بخش به عنوان نمونه نتیجه پیاده سازي این طراحی روي داده هاي مربوط به 

  بررسی شده و دسترسی پذیري حس شده آنها به روش تخمین پوآسن محاسبه شده است. سرویس دهی صادرکننده
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 محاسبه خطاي حس شده از نقطه دید صادرکنندگی بانک نمونه – 1جدول 

  

  حالت صادرکنندگی سوییچ بانکی

  تاریخ
  درصد خطا

  (از دید سوییچ)

  خطاي حس شده

  (تخمینی)

زمان خارج از 

 سرویس

  (ثانیه:دقیقه)

01/06/91  04/0    14/0   1:57    

02/06/91  01/0    11/0   0:00    

03/06/91  01/0    08/2   20:19    

04/06/91  02/0    15/0   0:00    

05/06/91  01/0    2/0   0:00    

06/06/91  01/0    14/0   0:00    

07/06/91  01/0    15/0   0:00    

08/06/91  01/0    21/0   0:00    

09/06/91  01/0    17/0   0:00    

10/06/91  01/0    37/0   0:00    

11/06/91  02/0    24/0   0:00    

12/06/91  14/0    41/0   4:20    

13/06/91  46/0    66/0   0:00    

14/06/91  10/0    33/0   2:08    

15/06/91  01/0    17/0   0:00    

16/06/91  01/0    29/0   0:00    

17/06/91  01/ -0    44/5   341:12  

18/06/91  01/0    01/0   0:00    

19/06/91  30/0    69/0   0:00    

20/06/91  01/0    37/0   0:00    

21/06/91  02/0    52/0   0:00    

22/06/91  01/0    46/0   0:00    

23/06/91  83/0    28/1   7:26    

24/06/91  01/ -0    33/0   0:00    

25/05/91  01/0    39/0   0:00    

26/05/91  01/0    27/0   0:00    

27/05/91  01/0    09/0   2:55    

28/05/91  02/0    19/0   0:00    

29/05/91  01/0    14/0   0:00    

30/05/91  56/1    61/2    9:53    

31/05/91  05/0    66/1   14:14    
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  17/6/1391بانک نمونه در روز حالت صادر کنندگی بازسازي الگوي انجام تراکنش در   – 6یرتصو

  

) همواره خطاي حس شده از خطاي سوییچ مشاهده شده 1قابل مشاهده است و با توجه به فرمول ( 1همان طور که در جدول 

خارج دقیقه  341روز به مدت حدود  1حالت صادرکنندگی بانک نمونه از ثانیه  17/6/1391ز دید سوییچ بیشتر است. در رواز 

). خطاي حس شده 6از سرویس بوده است و لذا از دید مشتریان در این بازه هیچ تراکنش موفقی انجام نشده است(تصویر 

درصد) برآورد شده است که بر  56/94ي  درصد (معادل دسترس پذیري حس شده 44/5محاسبه شده در این روز به میزان 

  طبق قوانین بانک مرکزي کشور مشمول جریمه خواهد شد.

  جمع بندي

مشکل  ها با آن مواجه هستند. در حال حاضرهاي کیفیت خدمات بانکداري از مسایل مهمی است که بانکگیري شاخصاندازه

رات سایبرفیزیکی و اجتماعی شبکه بانکی بر فرآیندهاي این است که سطح کیفیت خدمات سنجیده نمی شود اما با توجه به اث

ارایه  مشتریان ها بهآورنده خدمات آنهاي فراهمها و شرکتاجتماعی الزم است که خدمات مناسب و باکیفیتی از طرف بانک

   شود.

به واسطه  انرفتار مشتریهاي شناسایی آماري الگو با استفاده از روشاین است که  پیشنهاد شده در این پایان نامهراه حل 

-نمونه مورد بررسی قرار گرفته و امکان تعریف شاخص  بانک سوییچ پرداخت الکترونیکتراکنش هاي ثبت شده در هاي  داده

خدمات بانکی با آنچه که بانک سطح د تا بدین صورت سطح واقعی رضایت مردم از یگیري کیفیت خدمات فراهم آهاي اندازه

بدین منظور ابزاري براي محاسبه میزان  ها در صدد بهبود خدمات ارائه شده خود باشند.و بانک همقایسه شدپندارد  می

  است.دسترسی پذیري حس شده خدمات بانکی از نقطه دید مشتري طراحی و پیاده سازي شده 
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: رویکردي به سوي چالش خدمات  هاي اعتباري امنیتی کارت شناسایی چالشهاي

 نوین الکترونیکی

The Analysis Security Challenges of Credit cards: an approach to the 
Challenges of Modern Electronic Services  

  

  kamalinabi39@gmail.comن، عبدالنبی کمالی ، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفها

  

  چکیده 

الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاري است که هم بر  بانکداريتوجه فزاینده سازمانها و دولتها به 

در دنیاي  محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهاي مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد.

هاي الکترونیکی تا شناسایی افراد و حتی حمل و  - از پرداخت  ، اي اعتباري جایگاه ویژه اي دارنده امروزه کارت

هوشمند پرداخته، سپس انواع اعتباري این مقاله ابتدا به معرفی کارت  . دها همراه انسان می باش این کارت نقل

تصار بیان کرده و انواع حمالت سخت کارت، ساختار، سیستم عامل و روش هاي نفوذ به این نوع کارت را به اخ

 د ،افزاري و روش هاي مشاهده اطالعات در حمالت سخت افزاري، نرم افزاري و مسائل امنیتی آن را بیان می کن

خواهد ارائه  سایبري هاي اعتباري راه حل هایی براي جلوگیري از حمالت کارتبا شناخت از نقاط ضعف در ادامه 

در سازمانهاي  چالش برانگیز کارت هاي اعتباريهاي  بندي حوزه اد مدلی براي طبقهاین مقاله ضمن پیشنه .شد 

اند، نکات قابل توجه و مهم تصمیم گیري در به کارگیري  الکترونیک شناسایی شده بانکداريتجاري، که در ادبیات 

به نتایج به دست آمده در  توجه در این مقاله محققان با بیان می کند. را در سازمانهاي تجاري کارت هاي اعتباري

الکترونیک  بانکداريتحقیق تالش می کنند توجه تصمیم گیران را به اهمیت سرمایه گذاري منسجم و یکپارچه در 

  .نمایندجلب 

  

  اطالعات  امنیت ، ، بانکداري الکترونیک  ،اعتباري کارت :  واژگان کلیدي 
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 مقدمه

مترین عناصر محیط استراتژیک سازمان تبدیل شده است. برخی اعتقاد دارند امروزه فناوري و تحوالت آن به یکی از مه

تحوالت و تکامل فناوري بیشتر از خود آن، آثار و پیامدهاي چشمگیر در سیستم هاي اقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی 

ه است. توجه فزاینده این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی در حوزه مدیریت فناوري و مدیریت تکنولوژیک شد ،دارند

الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاري است که هم بر محیط عمومی همه  بانکداريسازمانها و دولتها به 

تاثیرات این فناوري در حوزه تجارت و  سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهاي مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد.

 ظهوربا به گونه اي که  معامالت مالی جهانی بخشیده است ی و رونق غیرقابل وصفی به تعامالت شرکتها واقتصاد، شکوفای

مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می رود و تجارت بین المللی به صورت یک عرصه به هم پیوسته  الکترونیک بانکداري

  . ] 1[می آید و بدون مرز در

 سطح در پرداخت هاي سیستم شامل وجوه، انتقال الکترونیک به توان می الکترونیک بانکداري جهانی و عمومی هاي ویژگی از

 و مدیریت عموم دسترسی قابلیت با وجه برداشت خودپرداز هاي ماشین مشترك، نقد مدیریت وجوه ي ها سیستم و خرد

بی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیا.  کرد اشاره خرد هاي حساب

در کشور، توجه به سرمایه حوزه بانکداري الکترونیک  توجه به حجم کالن سرمایه گذاري در و اطالعات محور است. با

کارکرد کارتهاي وجه به سطوح مختلف . با ت  ]2 [گذاري آگاهانه و ارزیابی استراتژیک آنها امري الزم و ضروري است

 اقتصادي شهروندان در برخی فعالیتهايفناوري این ، نیاز به بررسی نقش، آثار و پیامدهاي ري در جامعه امروزياعتبا

  . سطوح مختلف  امري واضح و مشهود است در

هاي  فرصت ایجاد باعث بانکی محصوالت و خدمات انتقال شیوه یک عنوان به عرصه جهانی در اینترنت مقبولیت افزایش

 پذیري رقابت افزایش و آوري فن در نوآوري تداوم .است شده مشتریان براي منافعی ایجاد و ها بانک رايب جدیدي تجاري

 این ارائه نمایند. مشتریان به کالن و خرد سطح در اي گسترده الکترونیک بانکداري محصوالت خدمات و ها بانک شده باعث

 سپرده حساب افتتاح ها، وام انواع دریافت مالی، به اطالعات دسترسی همچون هایی فعالیت برگیرنده در خدمات و محصوالت

 ] 2[می باشد ها حساب سازي یکپارچه و الکترونیک صورتحساب صدور همچون جدید خدمات محصوالت و ارائه حدودي تا و

وز به روز در حوزه الکترونیک ، ر بانکداري هاي سریع توانمندي آوري و توسعه فن هاي نوآوري مالحظه قابل مزایاي بر . عالوه

شناسایی  تهدیدات و چالش ها فزاینده تر می شود ، لذا فناوري اطالعات بطور عام و در حوزه کارت هاي اعتباري بطور خاص

  .  ضروري است ها بانک نوین خدمات الکترونیکی رویکرد بر مبناي آنها مدیریت و ها چالش گونه این

باري اهمیت بیشتري داشته ، درصد استفاده از کارت هاي اعتباري در خرید هاي شاخصی که امروزه نسبت به تعداد کارت اعت

الکترونیکی است . به عبارتی تمایل به خرید نسیه در جوامع کنونی بیش از اندازه است . آمار و ارقام نشان می دهد که تا پایان 

دد رسیده است و این می تواند حاکی از میل ع 1570000به  تقریباً ، تعداد کارت اعتباري صادر شده در کشور 1390سال 

. وجود کارت اعتباري براي سهولت در انجام مبادالت و کاهش  ] 3[بسیار زیاد بانک ها براي صدور این نوع ابزار پرداخت باشد

باعث  عدم نیاز به حمل پول نقد و یا دسته چکهزینه انتشار اسکناس در کشور بسیار مهم و داراي اهمیت است . از طرفی 

افزایش امنیت دارنده کارت می گردد . از طرف دیگر شبکه هاي پرداخت کارتی مراقب تراکنش هاي جعلی و رفتارهاي 

لذا توجه به نیمه  مشکوك دارندگان و یا پذیرندگان هستند که ممکن است سو استفاده هایی در این زمینه صورت گیرد .

باتوجه به موارد فوق، دیدات آن براي کشور ضرورت بیشتري پیدا می کند . پنهان کارت هاي اعتباري و مسائل امنیتی و ته

به عنوان مبنایی  بانکداري الکترونیکحوزه شناسایی آثار ، آسیب ها و چالش هاي امنیتی کارت هاي اعتباري در این مقاله به 

 اعتباري کارتامنیت مورد  ات قابل تأمل درنک پردازد و به براي مطالعه برنامه ریزان و رهنمودي براي درك بهتر این آثار می

   .اشاره می کند مدل پیشنهادي امنیت اطالعات کارتهاي اعتباريبهره گیري از با در ایران 
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  ادبیات موضوع  

کند، مساله پرداخت الکترونیکی از اهمیت خاصی در  با توجه به نقشی که پرداخت در کل نظام تجاري کشورها بازي می    

 الکترونیک، به طبقه بندي حوزه هاي اصلی تاثیر بانکداريمحققان باتوجه به ادبیات اقتصاد نوین برخوردار است. شکل گیري 

در بررسی ادبیات موضوع محققان مختلف رویکردهاي متفاوتی را در اند . در سازمانهاي تجاري پرداخته  کارت اعتباريپذیر از 

  :   ] 4[بخش کلی قابل تقسیم است سهه اند، این آثار به الکترونیک درنظر داشت بانکداريبررسی آثار 

 بانکداريبرخی از آثار به رابطه دولت و شرکتهـــا برمی گردد. این بخش اهمیت نقش دولت در برابر مسایل قانونی و حقوقی ـ 

  توجه قرار می دهد.  الکترونیک، مالیات و گمرك و به طورکلی ایجاد فضاي سالم کسب و کار را مورد

الکترونیک  بانکداريآثار شرایط کل افراد جامعه (در سطح کالن) را تحت تاثیر قرار می دهد. این بخش در ادبیات برخی از ـ 

  .  می شمارد را بر جامعه بر کارت اعتباريمزایا و معایب کالن 

پذیرند و  تاثیر شهروندانو یا  حوزه هایی که در محیط عمومی سازمانها و فضاي کسب و کار براي همه فعاالن تجاري ـ 

حدودي تغییر می دهند. درواقع محیط کسب و کار تغییر کرده و بدون توجه به اینکه سازمانها  تا آنانشرایط را براي همه 

    .الکترونیک هستند این تغییرات شکل می گیرد بانکداريدرچه مرحله اي از پذیرش 

توان به چک  گیرد که از آن جمله می برداري قرار می مختلفی مورد بهرهپرداخت الکترونیکی در حال حاضر در قالب ابزارهاي 

در این بین با توجه به اهمیتی که کارتهاي  اشاره کرد. غیره و ونیکی، کارت اعتباري، کارت بدهیالکترونیکی، پول الکتر

این بخش سعی شده است به در الکترونیکی بشود.  بانکداريشود تمرکز خاصی روي این پدیده در  اعتباري دارد سعی می

  به بررسی کارت اعتباري پرداخته شود . مفصلطور 

کارت اعتباري به نوعی ابزاري براي خرید نسیه است و خریدار با استفاده از این ابزار می تواند کاالیی را بدون 

اخت و از جمله وجه پرداخت وجه کاال یا خدمت می تواند با ابزارهاي مختلف پرد ؛پرداخت وجه نقد خریداري نماید

صورت پذیرد . از آنجا که کارت اعتباري به دلیل عدم نیاز به وجود وجه نقد  2و یا کارت اعتباري 1نقد ، کارت نقدي

اب به هنگام خرید کاال یا خدمت ، براي مشتري مطلوبیت دارد و حجم تقاضاي موثر در اقتصاد را باال می برد ، به در حس

کاال در اقتصاد کشور وجود دارد ، رشد اقتصادي و افزایش سطح رفاه جامعه را در برخواهد خصوص در شرایطی که عرضه 

  .   ] 5[داشت 

شود و مشتري طبق آن کارت مجاز است محصوالت و خدمات مورد نیاز  که توسط بانک ارائه میاست کارتی کارت اعتباري 

هاي اعتباري (بانکی) را اینگونه تعریف کرد:  توان کارت لی میبه طور ک؛  خود را به صورت اعتباري از فروشنده خریداري کند

شود و دارنده  اي الکترونیکی است که بر اساس اصول فنی خاص و رعایت مسائل ایمنی براي متقاضی صادر می کارت وسیله

تبار واریز شده به حساب تواند با استفاده از کارت مزبور از طریق ماشینهاي خودپرداز و یا نقطه فروش وجوه و یا اع کارت می

  . ] 5[خود را دریافت یا به حساب دیگري منتقل نماید

اي مختصر به تاریخچه به وجود آمدن کارتهاي اعتباري داشته و  انواع مختلفی دارند که در ادامه ابتدا اشارهکارتهاي اعتباري 

دادند بسیار  ي ساخت و همچنین خدماتی که ارائه میهاي اولیه از لحاظ فناور کارت گیرد. سپس انواع آنها مورد بررسی قرار می

گیر و تقاضاي روزافزون براي دریافت این نوع کارتها و خدمات جدید, و نیز مسائل  ساده بودند ولی به علت استفاده چشم

یله این ها و همچنین نوع خدماتی که به وس ها به وجود آمد, کم کم در فناوري ساخت کارت امنیتی که در خصوص این کارت

  هاي الکترونیکی به بازار آمد.  شد, تغییرات اساسی پدید آمد و کارت کارتها ارائه می

                                                
1 Debit card   
2 Credit card  
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توسط ادوارد پالي دانشمند آمریکایی  1860گردد که اولین بار در سال  پدید آمدن ایده کارت اعتباري به سالها پیش برمی

هاي خرید کاال یا  جهت پرداخت مستقیم هزینه ، ل نقدهاي پالستیکی به جاي پو ارتاولین ک 1950ارائه گردید. در دهه 

اي قراردادي طراحی  هاي مزبور براي طبقه خاصی از افراد و به عنوان نشانه منتشر شد. البته کارت دینرزخدمات توسط مؤسسه 

ري در منطقه توانست با ارائه آن و بدون پرداخت پول نسبت به خرید یا استفاده از خدمات شه شدند و دارنده کارت می

  . ]2و  6 [ اند اي متداول امروزي در مؤسسات مالی و خدماتی رواج یافتهبر همین اساس کارته، جغرافیایی محدود اقدام نماید

که از دهنده اهمیت و مزایاي آشکار آن است  ها به جاي پول و رشد چشمگیر استفاده از آن توسط مردم نشان استفاده از کارت

  :  ]7 [کارتهاي اعتباري عبارتند از  مستقیم و پنهانیمزایاي آشکار جمله 

  .  شوند الف) کارتها باعث افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر می

عث افزایش امنیت در مقابل سرقت, باو همچنین تفاده از کارت به جاي پول باعث جلوگیري از انتقال پول نقد اس )ب

  گردد. بین رفتن پول نقد می مفقود شدن و از

سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف که  گردد می هایی هاي چاپ اسکناس گیري از کارتها سبب کاهش هزینه ) بهرهپ

  شود. چاپ اسکناس و وسائل مربوط به آن می

افیایی شود که دسترسی به وجوه و یا اعتبار تخصیصی به سرعت و در هر نقطه جغر ) استفاده از کارت باعث میت

  پذیر باشد. امکان

 :  ]8 [ شوند حساب به سه دسته کلی زیر تقسیم می  ها بر اساس شیوه تسویه کارت

باشد و از نظر ماهیت تقریباً معادل چک  هاي اعتباري می کارت بدهی تقریباً به لحاظ عملیاتی شبیه کارت:  لف) کارت بدهی

تعیین می شود. به عبارت دیگر قبل از اینکه  ب بانکی دارنده کارتکند. میزان اعتبار کارت بدهی بر اساس حسا عمل می

  دارنده کارت خرید خود را انجام دهد باید معادل مبلغ خرید در حساب مربوطه وجه نقد داشته باشد.

تفاوت این کارتها شباهت بسیار زیادي به کارتهاي اعتباري دارند، ولی از دو جهت با کارتهاي اعتباري م:  ب) کارت هزینه

توان دریافت کرد و دیگر اینکه دارنده این کارت مجاز است هر اندازه که  وسیله این کارتها وجه نقد نمی   باشند. اول اینکه به می

هزینه کند و از کاال و خدمات استفاده کند ولی پس از دریافت صورتحساب باید حساب خود را تأدیه کند و در واقع  خواهد می

  دودیت خرید مانند کارتهاي اعتباري را ندارد.مح این نوع کارت ،

ها بسته  شوند. این نوع کارت هاي اعتباري به منظور خرید کاال و خدمات و دریافت پول نقد صادر می کارت:  کارت اعتباريپ ) 

س از دریافت المللی کاربرد داشته باشد. دارنده کارت پ تواند در سطح ملی یا بین می به ارتباطات و قرارداد صادرکننده

تواند خدمات دیگري  هاي اعتباري می کارت، عالوه بر این خدمات.  باید مبلغ آن را به صادرکننده کارت بپردازد ، حساب رتصو

  را نیز فراهم نمایند. نظیر مسئولیت قانونی بانکها در قبال خرابی کاال و خدمات خریداري شده

اي در نقطه فروش, امکان تشخیص  هاي رایانه ي اعتباري و بکارگیري پایانهها با الکترونیکی شدن کارتت ) کارت هوشمند : 

دهنده کارت اعتباري در فروشگاهها و اطالع دقیق از اعتبار باقیمانده کارت به صورت آنالین فراهم گردید. گسترش  هویت ارائه

این نیازهاي جدید سبب شد که  ، ردیدتجارت الکترونیکی باعث به وجود آمدن نیازهاي جدید در خصوص کارتهاي اعتباري گ

این کارت ها ، نسل جدیدي از سیستم پرداخت هستند که  هاي هوشمند ارائه گردد. هاي اعتباري جدیدي به نام کارت کارت

مزیت هاي زیادي نسبت به کارت هاي بدهی دارند . به عنوان مثال می توانند اطالعات زیادي را ذخیره کنند و کالهبرداري 

به این دلیل به این نام شناخته شده زیرا قابلیت منحصر به این دلیل کارت هوشمند عتباري را به حداقل برسانند . هاي ا

هاي مرتبط به هم را داشته و به صورت متقابل از طریق میکروکنترلر موجود در  حجم زیادي از دادهبفردي در ذخیره سازي 

   .] 8[ کند میخود با کارت خوان ارتباط برقرار 

سیستم عامل کارت هوشمند سیستم  د.باش یک سیستم کارت اعتباري هوشمند شامل  کارت ، کارت خوان و سیستم عامل می

ها  نیز وجود دارد.  عامل جاوا کارت است. در این سیستم عامل امکان به روز رسانی برنامه موجود در کارت بعد از توزیع کارت
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است. این سیستم عامل قابلیت  3سیستم عامل چند منظوره راهم شده کهسیستم عامل دیگري براي کارت هوشمند ف

هاي  کارت ز طرفیا . ] 6[براي کاربردهایی با امنیت باال طراحی شده است پشتیبانی چندین برنامه کاربردي را دارد اما،

  :  ]9 [اعتباري هوشمند به سه نوع تفکیک می شود 

هاي  شمند تماسی باید یک اتصال بین کارت و کارت خوان برقرار گردد. دادهدر کارت هو :  4الف ) کارت هوشمند تماسی

هاي جدید از همان پورت به روي  و پس از پردازش، داده شود میموجود بر روي کارت به صورت سریال به کارت خوان ارسال 

  . شود میذیه کارت منتقل می گردند. این کارت حاوي منبع تغذیه یا باطري نبوده و توسط کارت خوان تغ

  

 
  [3]اتصاالت کارت هوشمند تماسی . 1شکل

  

: کارت هوشمند غیر تماسی شامل یک میکروکنترلر ایمن جاسازي شده است، در کارت  5 ب ) کارت هوشمند غیر تماسی

امواج هوشمند غیر تماسی ارتباط بین کارت و کارت خوان توسط یک آنتن رادیویی که در تراشه کارت قرار دارد واز طریق 

  .  شود مینو بین کارت و کارت خوان اتصال فیزیکی برقرار  گردد میبر قرار  6رادیویی

هاي  هاي هوشمند تماسی و غیرتماسی است که با هر دو نوع دستگاه ترکیبی از کارت ،این نوع کارت پ ) کارت هاي ترکیبی :

ساختار کارت اعتباري  .شود میدمنظوره استفاده اي چنه ها براي ساخت کارت از این نوع کارت کارتخوان سازگار است.

  به تصویر کشیده شده است.  2هوشمند در شکل 

  

  

  

   ]9 [  چیپ کارت هوشمند در زیر میکروسکوپ.  2شکل 

  

                                                
3 Multi-Application Operating System  
4 contact card  
5 contactless card  
6 Radio Frequency Identification  
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  چالش ها و آسیب شناسی کارت هاي اعتباري 

سنجی متقاضیان کارت اعتباري در کشور ما که موسسه هاي اعتبار سنجی در حال تشکیل می باشند و عمده مسئولیت اعتبار

بر عهده بانک ها است ، شرایط متفاوتی براي متقاضیان این نوع کارت پدید می آید . از یک منظر یکی از چالش هاي مهم 

براي ارائه خدمات مرتبط با کارت هاي اعتباري ، هزینه دسترسی به منابع مالی است و با توجه به اینکه ارائه این کارت ها  می 

د از منابع قرض الحسنه برگرفته باشد ، محدود بودن منابع باعث می شود شبکه بانکی در ارائه این کارت ها با مشکل توان

کارت اعتباري در قالب  مواجه شود.  اما از منظر دیگر که در این تحقیق به طور مفصل توضیح داده می شود ، چالش ها ي

حمالت سخت افزاري ، نرم به همین دلیل ابتدا اشاره ایی به پیدا می کند .  حمالت نرم افرازي ، سخت افزاري و جانبی نمود

افزاري و جانبی کارت هاي اعتباري خواهد شد و در ادامه ، آسیب هاي ناشی از حمالت وارده به این نوع کارت ها توضیح داده 

  خواهد شد .  

هوشمند با استفاده از روشهاي زیر مورد حمله قرار می  گفت کارت هاي اعتباري بویژه کارت هاي اعتباري توان میبطور کلی 

  :] 10[ گیرد 

حافظه کارت را جهت استخراج اطالعات  توان میبا استفاده از نور شدید اشعه ماوراءبنفش یا اشعه ایکس   اشعه ایکس : الف )

  دست یافت. مهم از قبیل اتصال ، کلید اختصاصی و کلید عمومی مورد بازرسی قرار داد و به اطالعات

  ساختار سیستم عامل را مشاهده نمود. توان میبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی :  7ب ) میکروسکوپ الکترونی

در زمان بررسی اتصال ، اجازه  توان میبا مختل کردن منبع تغذیه از طریق کم یا زیاد کردن ولتاژ یا فرکانس :   8پ ) اغتشاش

  گرفته و به اطالعات دسترسی پیدا کرد.دسترسی به حافظه حفاظت شده را 

  کپی غیر مجاز از محتویات کارت بر روي کارت دیگر:  9ت ) کپی برداري

پیگیري مبتنی بر تعویض پروتکل بین ترمینال (کارت خوان) و کارت به منظور بررسی دستورات متوالی که  :  10ث ) ردیابی

  .گردد میبین آنها صورت 

نوع قابل تفکیک  3هجمه قرار دادن کارت هاي اعتباري ، حمالت وارده بر این نوع کارت ها به عالوه بر روشهاي مذکور در 

  :  ]11 [ است

اهمیت   هایی که اساس سخت افزاري کارت هوشمند را فراهم می کنند احتماالً : حمالت به تراشه حمالت سخت افزاري)  الف

این متفاوت هستند.  شود میها ایجاد با مشکالتی که از نرم افزار آورند وزیرا آنها مشکالت تازه اي به بار می  ،بیشتري دارد 

  ند به گروه هاي مختلفی تقسیم شوند :توان می حمالت

بررسی ریزپردازنده  به وسیله دسترسی به بخش فیزیکی  واز بین می برند و ) حمالت مخرب : این حمالت عملکرد کارت را  1

ساختار  تواند می.  کاربرد آنها وقتی است که یک حمله کننده متوجه حمله اي شده که دکنن میجا سازي شده در کارت عمل 

 یا شبیه سازي شده را پیدا کند.  ،غیر اصلی  ،یک کارت تقلبی 

شکل سازي: این حمالت به ظاهر کارت آسیب می رسانند  تا دیگر هیچ کاربردي از کارت اصلی در هیچ یک از  ) حمالت بد 2

ود نداشته باشد. این نوع حمالت ممکن است زمانی توسط یک حمله کننده استفاده شود که نیازي به بازرسی نقش هایش وج

 . هنگام استفاده نباشد  کارت در

حداقل از لحاظ آن را حفظ می کند اما  ) حمالت غیر هجومی: این حمالت به کارت آسیبی نمی رسانند و مانند قبل از حمله3

  .  ]11 [شود ظر منطقی تغییر دادهممکن است از ن فیزیکی

                                                
7 Electron Microscope  
8 confusion  
9 Duplication  
10 Tracking  



                                              

  

                                                                           

7 

 

حال آنکه افراد کالهبردار و سود جو به روشهاي متعددي می توانند کارت هاي اعتباري را مورد حمله قرار دهند و اطالعات 

هویتی کارت را مشاهده نمایند ضروري است که از شگرد چنین افرادي شناخت الزم کسب شود . به همین دلیل بطور مختصر 

  :  ] 11[ هاي مشاهده اطالعات در حمالت سخت افزاري اشاره اي خواهد شدبه روش 

محلول هاي شیمیایی نظیر استون ، اسید نیتریک و مواد تیزلبی توانایی برداشتن الیه هاي :   11حالل هاي شیمیایی ) 1

  سیلیکونی و رزین اپوکسی که چیپ را درون کارت ثابت می کنند دارند. 

منبع سیستم عامل کارت را که در رام وجود دارد مشاهده  توان میبررسی نوري چیپ با میکروسکوپ در :  ) میکروسکوپ 2

  کرد.

کانال هاي جدید  توان میبر روي سیم کشی هاي  چیپ بدون محافظ  با قرار دادن سوزن کاوشگر:   12 ) استقرار کاوشگر 3

و حافظه دسترسی پیدا کرد. این ترکیب با یک آنالیزاتور ریزپردازنده  ارتباطی درست کرد و به اطالعات مبادله شده بین

  بازیابی تمام کدهاي برنامه در حال اجرا و برنامه حاوي تمام اطالعات کلیدهاي رمزنگاري را فراهم کند. تواند میمنطقی 

که  ،ات آیسی باشد حمله فیزیکی به ساختار اطالع ،حملهشاید مستقیم ترین نوع :   ) حمالت نمونه ( کاوش فیزیکی رام ) 4

که باید بین بخش هاي آیسی (مانند حافظه و ریجستر ها یا  شود میها و دیگر ارزش هاي محرمانه (مانند پین ها)  شامل کلید

و گذرگاه ها حر کت کند. یک حمله کننده با شیار گذرگاهی تماس برقرار می کند و اطالعاتی که از آن  ،واحدهاي پروسه) 

خواند . اگر تمام گذرگاه (تمام شیارهاي جداگانه) را بتوان مورد کاوش قرار داد در اینصورت تمام موارد  را می کند میعبور 

  .شود میاطالعاتی کشف 

 ینرم افزار مخرب برنامه نویسی برخوردار باشند براحتی خواهند توانست از مهارتکالهبردار افراد اگر : حمالت نرم افزاري ب )

جاوا که توسط هوشمند  ي اعتباريها کارت روي  . برطراحی نمایندحمله نرم افزار استفاده شود  مختلف در مراحل تواند میکه 

یکی از مهم ترین این نوع حمالت ، عملکرد ، شود نرم افزار بارگذاري و اجرا این امکان وجود دارد که،  شود میکارت پشتیبانی 

معموال به خوبی  هااین نرم افزار چهو اگر هستندي نرم افزارمه هاي برناهوشمند حاوي اعتباري هاي  کارت؛ مشکل زا است 

، امکان بروز خطا در مرحله تست به عنوان مثال دانست. آنها را عاري از مشکل توان مین ولی باز ،شود می تائیدو  تست ، ارزیابی

   . ]12 [ کنندبهره برداري غیرقانونی آن از ممکن است  پس از کشف اشکال، رایانه هاي شخصی کاربرانکه د بوجود آید توان می

که اطالعات شروع به  شود می:  یکی دیگر از حمالت کارت اعتباري هوشمند است و زمانی هدایت حمالت جانبی کانال پ )

ها  اگرچه چیپ ها براي پردازش برنامه .. این حمالت شامل مشاهده تاثیرات پیش بینی نشده محاسبات است کند میپردازش 

؛ این نوع  هستند ا ارتباط فقط از طریق کانال هاي مخفیانه طراحی شده اند ولی در محیط هاي دیگر حساس و آسیب پذیرو ی

 . ]13 [باشد  می 13. یکی از این اثرات ، تاثیر زمان محاسبات کند میحمالت عملکرد چیپ را نسبت به تغییرات فیزیکی بررسی 

باشد.  با دستکاري برخی  یاز به زمان دارد و وابسته به پردازش در حال اجرا میریزپردازنده براي انجام محاسبات خود ن

اختالل ایجاد کرد و در نتیجه عملکرد چیپ را مختل و به  توان میفاکتورها مانند ولتاژ ، در مدارهاي کنترل الکترونیکی چیپ 

  اطالعات مهم دست یافت.      

از نظر ، هاي تجاري اند، از منظر بانکداخل کشور به سه بخش تقسیم شدهکارت اعتباري در  يچالش ها، تحقیقدر این 

   . ]2 [ اقتصادي از نظر اجتماعی و

  

  

  هاهاي کارت اعتباري از منظر بانکچالش )الف 

                                                
11 Chemical Solvent  
12 probe station  
13 timing  
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رسند و توان قابل حل به نظر می هاي شبکه بانکی در این حوزهتوان گفت مسایل مطروحه به عنوان چالشدر بخش اول می

و بدین دلیل کارت اعتباري، یکی از کسب  بانکی فقط نیاز به یک اراده جدي براي به حرکت درآوردن قطار اعتباري دارد

توان دید که در یک نگاه مختصر و اجمالی به مدل کسب و کار بانکی می شود. وکارهاي موفق در عرصه بانکداري شناخته می

گیرندگان، ها به دارایی و تمرکز بر شناخت صحیح قرضدهندگان) و تبدیل این بدهی(قرض ا دریافت سپرده از مردمها ببانک

  کنند. هاي مدیریت مشتري، تراز و غیره، درآمد کسب میطی یک فرایند پرهزینه شامل هزینه ریسک، هزینه

دریافت پر بازده آن تسهیالت، مخالفتی  بازمدت و هیالت کوتاهها با تامین اعتبار جهت پرداخت تسبر این اساس، نه تنها بانک

در کشور ما به لحاظ مدل درآمدي و . کارهاي موفق در دنیاي بانکی بر این اساس استوار است و ندارند برعکس یکی از کسب

به کارت اعتباري به عنوان لیکن ،  نیز تامین اعتبار الزم حتی براي حجم انبوه متقاضیان، شبکه بانکی مشکلی نخواهد داشت

شود و با چنین وام بدون پشتوانه (دارایی پرخطر به همراه افزایش مطالبات معوق بانکی)، پرهزینه و بدون سود نگریسته می

ها به سمت گسترش این شود و بدیهی است که بانکآفرین میهاي مالی مشکل نگاهی قطعا کارت اعتباري، براي بخش

  روند.محصول نمی

  هاي کارت اعتباري از منظر اجتماعیچالش )ب 

اگرچه نشان داده شده .  گرایانه استدر بخش اجتماعی شاید بعضی ادعا کنند که فرهنگ کارت اعتباري یک فرهنگ مصرف

 هاي نقدي) و یاکننده را در دسترسی ایمن و سریع به موجودي بانک (در کارتهاي بانکی، توانایی مصرفاست که عمومِ کارت

هاي نقدي همان مزایایی را ایجاد ، استفاده از کارت دهند و در این رابطههاي اعتباري) افزایش میخط اعتباریشان (در کارت

توان گفت که کارت اعتباري،  در ایران در این بازه زمانی به جرات می. کنند هاي اعتباري ایجاد میکند که استفاده از کارتمی

تباري ایجاد خواهد کرد و تبعات و پیامدهاي بکارگیري کارت اعتباري در جامعه، کیفیت زندگی و تحول جدیدي در فرهنگ اع

کند. چرا که وجود خدمات اعتباري بر شکل روابط اجتماعی مردم را وارد فاز جدیدي از زندگی متمدن انسان امروزي می

 . در جامعه سبب خواهد شد نه اخالقو شتوانه قانون مبناي قانون، آسودگی و آرامش و اعتماد شهروندان به یکدیگر را به پ

ي توسعه کارت اعتباري حساس بود و کارت اعتباري بایستی با هاي اجتماعی پدیدهبدیهی است که باید نسبت به واکنش

  ریزي در دسترس عموم قرار گیرد و آگاهانه مورد استفاده قرار گیرد.برنامه

  اقتصادي هاي کارت اعتباري از منظرچالش ) پ

در بخش آخر باید گفت که کارت اعتباري کارایی و اثربخشی الزم را در بخش اقتصادي نخواهد داشت و خصیصه عمده  

هاي الکترونیک و بطور خاص کارت اعتباري براي رونق چرخه اقتصادي و یا روغن کاري موتور محرکه اقتصاد (یعنی پرداخت

که ، ساختارهاي چرخه اقتصادي در کشور با  ور ما موثر نخواهد بود چراافزایش شاخص مصرف)، در چرخه اقتصادي کش

   . باشد که گره آنها به دست کارت اعتباري باز نخواهد شدهایی روبرو میچالش

ها را توان این کارت، می هاي الکترونیک و بطور خاص کارت اعتباري، یعنی افزایش مصرفبا توجه به تاثیرات مستقیم پرداخت

هاي یکی از چالشاما   بردکننده را باال میکارت اعتباري قدرت خرید مصرف هر چند خوبی براي موتور اقتصاد نامید . محرك

شود. در ها به دست کارت اعتباري حل نمیاین چالش.  اصلی اقتصاد در کشور ما، چالشی است که در بخش تولید وجود دارد

 . تواند معجزه کندهاي شاخص مصرف هست و به تنهایی نمیاین بین کارت اعتباري تنها یکی از محرك

  

  

  

  

  

  مدل انتخاب 
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امنیت با تکامل و توسعه بانکداري الکترونیک، در حوزه هایی چون کارت اعتباري ، مباحث جدیدي پیرامون محرمانگی و 

که متکی بر محیط مبتنی بر شبکه است می تواند مخاطرات فراوانی  مطرح می شود .  عموماً بانکداري الکترونیک اطالعات

براي موسسات و بنگاههاي اقتصادي به همراه داشته باشد و این مخاطرات با گزینش و انتخاب یک برنامه جامع مدیریت 

خواهد شد اما . این سیستم ها باعث آسان شدن ارتباط کاري بانک و مشتریان ابل کنترل و مدیریت خواهد بود ریسک ق

  موضوع مورد توجه ، مخاطرات بالقوه ایی است که در قالب حمالت شبکه اي داخلی نمود پیدا می کند. 

هاي اعتباري هوشمند براي نگهداري اطالعات مالی و اعتباري افراد مورد استفاده قرار می گیرند ، براي  از آنجایی که کارت

سیستم  در حالی که هاي اعتباري هوشمند بسیار مهم است.  ید عمومی در کارتکل ، زیرساخت بررسی و تائید اعتبار سیستم

 می بایستبهنگام استفاده چنین وسایلی کلیدها و رمز هاي عبور  ،کند میعملیات امنیتی و اعتباري را مدیریت ،  کلید عمومی

براي  و فراهم آورد 14گواهی دسترسی براي این کار صادرکننده کارت براي کاربران خود یک سیستم مدیریت.  مدیریت شوند

. در واقع کلیدهاي عمومی براي  شودهاي اعتباري هوشمند از سخت افزارهاي پیشرفته رمزنگاري استفاده  رمز نگاري در کارت

ه از تا زمانی که مهاجم به اطالعات دسترسی پیدا کرد نتواند آنها را بخواند و آنچه ک روند رمزنگاري محتواي اطالعات به کار 

   . ]10 [براي وي مفهومی نداشته باشد کند میاطالعات مشاهده 

بنابراین ، آنچه یک موسسه تجاري در اولین گام امنیتی باید مورد توجه قرار دهد بررسی و ارزیابی مسائل امنیتی در شبکه 

  : ]10 [ داخلی است . به طور کلی می توان سه مشکل اصلی را از نقطه نظر امنیتی معرفی کرد

: چگونه می توان به مشتري این اطمینان داد که با ورود به سایت و انجام معامله در آن ، شماره رمز   15کالهبرداريالف ) 

   ؟د سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت کارت اعتباري وي مور

زمانی که براي  : چگونه می توان به مشتري این اطمینان داد که اطالعات شماره حساب مشتري  16استراق سمع کردنب ) 

  یک معامله امن در وب اقدام می کند قابل دستیابی براي متخلفان نباشد ؟

: چگونه می توان اطمینان حاصل نمود که اطالعات شخصی مشتریان توسط متخلفان قابل تغییر  17تغییر و تبدیل داده ها پ )

     نیست ؟ 

شان به طور غیر قابل باوري افزایش یافته که بازتاب این نیاز، در امروزه نیاز دارندگان کارت هاي اعتباري به امنیت اطالعات

مشاهده اطالعات حساس سرقت . گاهاً  استاندارد هاي امنیتی داده هاي مربوط به حساب هاي پرداخت کارتی متبلور است

وط به امنیت اطالعات که به کارگیري استانداردي مرب می دهدر اینترنت، آشکارا نشان افراد دشده از کارت هاي اعتباري 

ضروري است و ایمنی اطالعات کارت هاي اعتباري می  جهت حفاظت از داده هاي مشتریان 18کارت هاي پرداخت صنعت

این استاندارد جامع، در واقع نوعی استاندارد امنیتی چند وجهی است که شامل نیازمندي بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد . 

سیاست ها، رویه ها، معماري شبکه، طراحی نرم افزار و دیگر تمهیدات حفاظتی حساس بوده و هایی براي مدیریت امنیت، 

مالی، جهت حفاظت از داده هاي مربوط به حساب هاي مشتریانشان را به عنوان هدف خود در  موسساتکمک به بانک ها و 

خت، براي فروشندگانی که از فناوري کارت بنابراین، اخذ استاندارد امنیت اطالعات صنعت کارت هاي پردا.  نظر می گیرد

پرداخت در سیستم فروش خود استفاده می کنند و شرکت هایی که اطالعات شخصی دارندگان این نوع کارت را پردازش می 

 ) در چارچوب 3در همین راستا ، مدل پیشنهادي تحقیق حاضر ( شکل  .نمایند، یک موضوع مهم و ضروري می باشد

  قرار می گیرد.  کارت هاي پرداخت بوط به امنیت اطالعات صنعتمر هاي استاندارد

براي  تفکیک شده است که  الزام 12و اصل  6در که چارچوبی و مبناي براي امنیت اطالعات کارتهاي اعتباري است  مدلاین 

                                                
14  Certificate Authority  
15 spoofing  
16  eavesdropping  
17 data alteration  
18 Payment card industry data security standard  
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دگان کارت هاي هر کسب و کاري، اعم از فروشندگان، شرکت هاي ارایه دهنده خدمات کارت و بانک ها که اطالعات دارن

، پردازش و یا منتقل می کنند، در نظر گرفته است که این ملزومات، یک چارچوب کاري براي محیط امن  را ذخیره اعتباتري

   پرداخت کارتی را تعریف می کند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . مدل تحقیق 3شکل 

  

  

   

  :عبارتند از  این الزاماتق ، بر اساس مدل پیشنهادي تحقی

  الف ) ایجاد و حفظ یک شبکه امن 

  : نصب سیستم هاي فایروال جهت حفاظت اطالعات مربوط به دارندگان کارتهاي پرداخت الکترونیک  1الزام 

دیگر : عدم استفاده از تنظیمات پیش فرض انجام شده توسط فروشندگان و سازندگان تجهیزات مانند رمز عبور و  2الزام 

 ایجاد و حفظ یک شبکه امن

 حفاظت از اطالعات دارنده کارت 

 استفاده از برنامه مدیریت آسیب پذیري

 اعمال کنترل قوي در کنترل دسترسی

 پایش و ارزشیابی مداوم شبکه

 اتخاذ یک سیاست امنیت اطالعات 

اي امنیت اطالعات کارته

 اعتباري 

 گزارش 

 ارزیابی 

 رفع آسیب پذیري 
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  پارمترهاي امنیتی 

  ب ) حفاظت از اطالعات دارنده کارت 

  : محافطت از داده هاي ذخیره شده مربوط به دارندگان کارت ها  3الزام 

  : رمز نگاري نقل و انتقال اطالعات دارندگان کارت ها در شبکه ها  4الزام 

  پ ) استفاده از برنامه هاي مدیریت آسیب پذیري 

  افزار آنتی ویروس و به روز رسانی مداوم آن : نصب نرم  5الزام 

  : توسعه و نگه داري سیستم هاي ایمن و برنامه هاي کاربردي امن  6الزام 

  ت ) اعمال تمهیدات قوي در کنترل دسترسی ها 

  : محدود کردن دسترسی به اطالعات دارندگان کارت ها در حداقل احتیاج هر کسب و کار  7الزام 

  ک شناسه کاربري یکتا به هر یک از کاربران : اختصاص ی 8الزام 

  : محدود کردن دسترسی فیزیکی به اطالعات دارندگان کارت ها  9الزام 

  ابی مداوم شبکه ث) پایش و ارزشی 

  پایش و ردیابی مداوم هرگونه دسترسی به منابع اطالعاتی، تجهیزات شبکه و اطالعات مربوط به دارندگان کارت ها:  10الزام 

  ارزیابی منظم و قاعده مند امنیت سیستم ها و فرآیندهاي امنیتی لحاظ شده:  11الزام 

  ج ) اتخاذ یک سیاست امنیت اطالعات 

  .سیاستی اتخاذ شود که خط مشی هاي امنیت اطالعات در آن مشخص گردد:  12الزام 

  :  در بر می گیرد، همچنین سه اقدام اصلی زیر را مدلاین 

ي که در آن یک فهرست از دارایی هاي اطالعاتی و پروسه تجاري مرتبط با فرآیند کارت هاي اعتباري فرآیند:  ) ارزیابی الف

 کند. تهیه شده و از نظر آسیب پذیري هایی که ممکن است اطالعات شخص دارنده کارت را تحت الشعاع قرار دهد، بررسی می 

آیندها است که ممکن است امنیت اطالعات صاحب کارت را هدف اولیه این ارزیابی، شناخت آسیب پذیري هاي تکنولوژي و فر

 .هنگام انتقال، پردازش یا ذخیره سازي، در معرض خطر قرار دهد

فرآیند پوشش دهی و رفع آسیب پذیري هاي امنیتی شناسایی شده در مرحله قبل است که این ب ) رفع آسیب پذیري :  

نرم افزار یا اقدامات و رویه هاي غیر امن پردازش اطالعات دارنده  دآسیب پذیري ها ممکن است شامل نقاط ضعف فنی در ک

  کارت پرداخت در سازمان باشد .  

کنترل کارتهاي پرداخت براي  امنیت اطالعات استاندارد هاي شامل جمع بندي سابقه هاي ثبت شده توسطپ ) گزارش  : 

ستاندارد به بانک و شرکت تأمین کننده خدمات کارت پروسه بازیابی، رفع آسیب پذیري ها و تحویل گزارش هاي رعایت ا

ت که کارهاي تجاري با آن انجام می گیرد . پرداخت مورد نظر اس  

است که در نهایت امنیت اطالعات کارتهاي پرداخت  اقدام اصلی، یک روند مستمر براي انطباق با استاندارد 3الزام و  12ین ا

می تواند به منزله گام ابتدایی و  بوده و به کارگیري این استاندارددارنده کارت همه آن ها، تضمین کننده امنیت اطالعات 

  .مالی و سازمان ها برداشته می شودموسسات  ز اطالعات مشتریان توسط بانک ها،مهمی باشد که در جهت حفاظت ا

  

  

  نتیجه گیري و پیشنهادها 

کی از کارایی الزم هاي بانکی و غیربانباشد تا محركم میاثر بخشی گسترش کارت اعتباري نیازمند یک چرخه اقتصادي سال
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 اقتصاد سالم و فرهنگ متعالی حق مسلم همه ایرانیان است و براي بدست آوردنش باید تالش کرد. چراکه برخودار باشند

ت. از این رو به سرعت روي شبکه هاي اینترنت متداول شده اس امروزه روشهاي پرداخت الکترونیک براساس استاندارد جهانی

به منظور جلوگیري از جرائم و سوءاستفاده هایی نظیر استفاده غیرمجازي کارتهاي اعتباري. کاربرد فناوري امنیت داده ها را 

هاي هوشمند در زندگی روزمره افراد، پیدا کردن راهی براي جلوگیري از  با توجه به کاربرد روز افزون کارت .حیاتی می کند

آید. با شناخت نقاط ضعف و قوت کارت و نیز شناخت انواع حمالت که در این مقاله  واجب به نظر می حمالت کارت هوشمند

حمالت  توان میهاي مفیدي را براي مقابله با حمله به کار بریم. اگرچه هیچگاه ن یم راهتوان میقسمتی از آنها را بررسی کردیم 

ها استفاده از رمز نگاري  حفاظت از این کارت  هاي هش داد. یکی از این راهاثر آن را کا توان میافراد مخرب را متوقف نمود اما 

. کلیدهاي عمومی رمزنگاري در حال حاضر یک راه حل باشد میدر محتواي اطالعات ثبت شده روي کارت و یا نمایش آن 

جلوگیري از این مشکالت ، اي دیگر برراهکار یا راه حل  .باشند می ها ایمن براي ارسال و دریافت اطالعات این نوع کارت

است که امکان تشخیص صحت و پیوستگی داده ها را فراهم  دیجیتالی و امضاي دیجیتالی درون شبکه ها استفاده از گواهی

  می کند و از الگوي رمز نگاري براي تامین محرمانگی داده ها استفاده می کند . 

نسبت به و به صورت دوره اي وانند در بازده هاي زمانی مشخص ان می تکارتهاي اعتباري ، اوالً مشتری براي باالبردن امنیت

مشتریان نباید اطالعات شخصی کارتهاي اعتباري خود را بدون ثانیاً تغییر رمز اول و رمز اینترنتی کارتهاي خود اقدام نمایند . 

مرتبط با  عات شخصی مانند شماره حساباطال ثالثاً افشايآگاهی از اینکه چه کسی آنها را دریافت می دارد فاش نمایند . 

د مشتریان کارت نکار عاقالنه اي نیست مگر اینکه رمز نگاري شده باشد . نکته هاي ذکر شده در باال می توا کارت اعتباري

هاي اعتباري را در مقابل دام ها و حمالت سخت افزاري مصون نگه دارد  و این اطمینان حاصل کنند که تجربه استفاده از 

  انکداري الکترونیک براي آنان  بسیار امن و لذت بخش تمام شود . ب

به منظور امنیت بیشتر کارت هاي اعتباري و جلوگیري از حمالت نرم افزاري و سخت افزاري افراد در جهت دستیابی به 

  اطالعات کارت اعتباري موارد ذیل پیشنهاد می گردد : 

 پرداخت در سراسر جهان ، استفاده از کارت هاي اعتباري است .  امروزه یکی از سریع ترین و بهترین روش هاي

در بساري کشورها ، کلیه پرداخت هاي اینترنتی از طریق چند شرکت معتبر که همگان به آن اعتماد دارند و 

فعالیت شان فقط در زمینه پرداخت هاي آنالین می باشد ، انجام می گردد ولی در ایران به دلیل عدم ایجاد 

الزم براي این مقوله ، روشی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، سفارش کاال به صورت اینترنتی و  امنیت

پرداخت وجه بصورت حضوري به پیک می باشد که مطمئن ترین و ساده ترین روش است . لذا در رابطه می 

 کارت ها را افزایش داد . بایست در خصوص استقبال افراد از این کارتهاي اعتباري ، امنیت اینترنتی این 

  با توجه به اینکه ممکن است کارت هاي اعتباري مفقود شود و یا افراد دیگري غیر از دارنده اصلی آن به کارت

اعتباري دسترسی داشته باشند ، امکان مسدود نمودن کارت اعتباري و خرید اعتباري از طریق سیستم تلفن 

 کارت مهیا شود .  بانک و اینترنت بانک در صورت مفقود شدن

  اگر کارت اعتباري به عنوان یک دغدغه در نهادهاي حاکمیتی و نظارتی مطرح باشد ، براي توسعه آن و افزایش

ضریب امنیتی دارندگان کارت هاي اعتباري راهکار پیدا می شود . نقش صاحبنظران و کارشناسان و رسانه ها 

آن مردم از این ابزار درستی که می توانند از آن استفاده نیز در توسعه کارت اعتباري مهم است و به موجب 

 کنند ، مطلع می شوند و در نتیجه آن را مطالبه می کنند . 

  به دلیل فقدان استانداردها و زیرساخت مشترك و همچنین نبود رویکرد استراتژیک براي طراحی نظام

ش کرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در اطالعاتی منسجم بین سازمانی، باعث شده است که هر سازمانی تال

طراحی و اجرا کند. لذا امکان بالقوه ایجاد هماهنگی میان نظامهاي از جمله کارت هاي اعتباري حوزه 

 بنابراین، عالوه بر اینکه بسیاري از سرمایه گذاریها به هدر .مورداستفاده در شرکتها نادیده انگاشته شده است
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در بسیاري از نیاز است. این مشکل و ناهماهنگی  نیز براي ایجاد یکپارچگی مورد رفته، هزینه هاي جدیدي

 .بانکها نیز وجود دارد که امر تجارت را با مشکالت جدیدتري مواجه می سازدموسسات از جمله در 

 یر الکترونیک نیازمندیهاي فرهنگی خاص خود را می طلبد. که اگر این الزامات رعایت نشده یا تغی بانکداري

داده نشود، ممکن است آسیبهاي فرهنگی و اقتصادي به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در جامعه ایران هنوز 

فرهنگ خرید نقدي بسیار پسندیده تر و از لحاظ روحی و روانی مقبول تر از فرهنگ استفاده از کارتهاي 

خریدار تمایل زیادي به وارسی کردن کاال و اعتباري و خرید و فروش به وسیله اینترنت است. به عالوه معموال 

لذا آموزشها و قوانین فراوانی باید براي خرید الکترونیک و ایجاد اعتماد براي  .آزمایش آن قبل از خرید دارد

 .مشتریان انجام شود

  

  بع  منا

، ماهنامه تدبیر، شناسایی چالش هاي فناوري اطالعات در ایران)، 1385مریم ،(، ؛ نصیري یار، مهديفخیمی ]1[

  . 167شماره 

، بانکداري الکترونیک  نشریه،  راهکاري براي ورود به حوزه اعتباري در ایران ،کارت اعتباري ) ،1391( ، زینب ، مهنایی ]2[

  .  مهرماه ، 135شماره 

اطالع رسانی و آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان نشریه ،  در گذر زمان اعتباري هاي کارت )،1391(، زینب ، مهنایی ]3[

  . مهرماه ،  35شماره  ، بانکداري الکترونیک بانکی ، 

ترجمه محمد زنجانی، سازمان  ، ، ارزیابی تکنولوژي براي استفاده مدیران زمینه تکنولوژي، )1379(، براون، ارنست ]4[

  . مدیریت صنعتی 

اطالع رسانی و آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان نشریه ،  کارتی که اعتبار می دهد) ،1391مجیدي زاده ، نفیسه ،( ]5[

  .  مهرماه ،  35شماره  ، بانکداري الکترونیک بانکی ، 

[6] Chanron, J-J., Jolly, D. and Soderquist , K. (2002 ),Technological management : a 
tentative research agenda , Technology Management , Vol.23,No.6, pp.618-629. 

اطالع رسانی و آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان بانکی ، نشریه ، مزایاي کارتهاي اعتباري ،  )1391(، زینب ، مهنایی ]7[

  . مهرماه ،  35شماره  ، بانکداري الکترونیک 

  ، آذر ماه.   37شماره  ، ماهنامه تخصصی رایانه خبر ، کارت هوشمند) ، 1386ملول ، سپیده ، ( ]8[

[9] Xuefei Leng , (2009), Smart card applications and security, information security 
technical report (14 ed.),pp 36-45.  
[10] Konstantinos Markantonakis, Michael Tunstall, Gerhard Hancke,(2009), 
Attacking smart card systems: Theory and practice, information security technical 
report (14 ed.),pp 46-56.  
[11] Mr. Tony Boswell, (2009), Smart card applications and security, information security 
technical report (14 ed.), pp 57-69.  
[12] Allen , E.Fjermestad , J. (2001 ) , E-Commerce  Marketing Strategies , Logistics 
information management , 2001 ,Vol. 14, N. 112, pp 14-23. 
[13] Chircu , M.Alina , Kauffmanj.J. Robert, (2001), Impact of electronic commerce on 
optimal market structure, Workshop on digitizalation of commerce: E- intermediation, 
international institute of infonomics , Netherland . pp 23-24.  
 
 



                                              

  

                                                                           

14 

 

  

  

  

  

The Analysis Security Challenges of Credit cards: an approach to the 
Challenges of Modern Electronic Services  

  

Abstract 

The increasing consideration Organizations and governments to electronic banking result in 
importance and expecting impact in which places on the public environment all organizations 
(in general) and different activities of organizations (in particular) . In today's world, credit 
cards have a special place, from an E- payment to identify people and even the shipping this 
card to be along with people. The first ,this paper consider to introduction  intelligent credit 
card, then briefly express the kind of card, structure ,operating system and the methods 
influence to this kind  and too the kind of  hardware attacks , the methods of information 
observation in hardware ,software and it’s security topics has been expresses ,after wards, it 
will present solutions to prevent cyber attacks with cognition weaknesses in credit cards. This 
paper beside to suggestion a model for classification challengeable regions of credit card in 
the trade organization that has been identified, the important and considerable points of 
decision making in applying credit cards in trade organization has been expresses. In this 
paper, the researchers according to the research results try that direct the attention of decision 
makers to the importance of integrated investment in e-banking.  

Keywords: Credit Card, Electronic Banking, Security, Information     

  

 

 

  

  



  

  

  

  

 

1 

 

  

Private Cloud in Banking Industry 

  

  شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، شیروانی، کارشناس امور فنی حامد علیــزاده

HamedAlizadehShirvani, technical expert, YaasArghavani Co.  
halizadeh@sys-yaas.com  

  شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانیهاي پروژه،  ریزي و سیستم ، معاونت برنامهبهرنگ فاطمی

BehrangFatemi, department of planning & systems, YaasArghavani Co.  
bfatemi@sys-yaas.com  

  اداره کل بانکداري الکترونیک بانک ملتمسوول واحد کارشناسی سوییچ، ، لیال ساروخانی

Leila Saroukhani, card payment manager in e-banking division, BankMellat  
l.saroukhani@bankmellat.ir  

  

  چکیده

رساند، به  یرا به کاربر م یسو سرو آوري فنکه  یو روش یابا توجه به مزا رو یشپ یعصنا ي یهکل یباگفت که امروزه تقر توان یم

 هاي یتتواند از ظرف یم یزن يصنعت بانکدار یع،صنا یگرهستند. به مانند د گذاري یهدر حال سرما يابر یانشرا يبر رو ينحو

به خدمات  یمدت زمان دسترس یش. افزایدبهبود سطح خدمات ارائه شده و... استفاده نما ها، ینهدر کاهش هز يابر یانشرا

 یتمنديرضا یشباعث افزا یاییدر سطح کشور، فارغ از محل جغراف ییکسانسطح خدمات بانک ي % و ارائه100به  یبانک

خود را بهبود بخشند.  يتجار هاي دهد تا روش ها می امکان را به بانک ینا يابر یانشاستفاده از را ین. همچنشود یم یانمشتر

مثال  يبرا یست،ن اي یانهرا هاي یرساختمرتبط با ز يها هینمحدود به هز ي،ابر ها با استفاده از رایانش بانک هاي ینهکاهش هز

 هاي مکان یاو  يتجار هاي هیندر زم ی،انسان یروين یاو  یزمان يباال هاي ینهبدون هز توانند یم يابر ها با استفاده از رایانش بانک

  حضور داشته باشند، وارد شوند. یزیکیبه صورت ف که یآنب یدجد

با  یجادآن را در ا یتظرف ي،در صنعت بانکدار يابر یانشرا هاي یستمس سازي یادهپ ي با نحوه ییپس از آشنا یقتحق ینا در

وجود  ها، تاثیر آن يبانکدار ي با بانک و تجربه یانارتباط مشتر ي نحوه ییردر تغ يابر یانشامکانات را یرهمچون: تاث ییروندها

 يابر یانشرا ي یندهشود و آ یآن پرداخته م سازي یادهدر پ رو یشپ ايه آشنا شده، به چالش  تمرکزم يبر بانکدار  یابر خصوص

  . شود یم یمترس يدر صنعت بانکدار

  : رایانش ابري، صنعت بانکداري، ابر خصوصی، بانکداري متمرکزواژگان کلیدي
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Abstract 

Given the benefits that cloud computing promises, it is true to say that most of progressive 
sectors of business are betting high on cloud computing. Likewise most of other sectors 
banking industry can take advantage of the flexibility and business model that cloud 
computing has to offer on reducing costs and enriching their services. ١٠٠  % uptime with 
consistent customers services across all branches nationwide, cloud computing can help 
banks do much more than cut infrastructure costs by giving them ability to make investment 
in new sectors or regions without hassle of time or costs needed to have physical presence. 

The purpose of this study is to know cloud computing and its implementation in banking 
industry, understanding the potential of cloud computing on making new trends like financial 
services offered by cloud computing that leverages social to transform the banking 
experience and relationship for customers. Or, had private cloud has the power to dominate 
the core banking. Furthermore, this study will discuss challenges ahead of cloud computing 
in banking industry and at last future of cloud computing in banking. 

 

Keywords: Cloud Computing, Banking Industry, Private Cloud, Core Banking 
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  ادبیات موضوع

هاي  که در آن عملیات ماشینی و پردازش]1[ده است یمتنوع و در عین حال پیچابر تعبیري از بستر و زیرساختی گسترده، 

. رایانش ابري اما اصطالحی در حال ظهور است که در حال ]2[پذیرد منطقی براساس درخواست کاربر یا سیستم صورت می

ي  ي ابر در حوزه استعاره .است هاي دانشگاهی (علمی) و صنعتی (تجاري) مورد توجه و کاربرد قرار گرفته حاضر در حوزه

که با در نظرگرفتن میزان عرضه و  ]3[گردد  افزاري را شامل می افزاري و نرم رایانشی مشخصا فضایی عظیم از منابع سخت

  پردازد. ي خدمات به کاربران خویش می تقاضا به ارائه

  روش تحقیق

هاي اخیر مورد توجه بسیاري از  که در سال–نش ابري ي رایا ي حال حاضر پژوهشی توصیفی است که با ورود به مقوله مطالعه

پردازد  برداري از این مقوله در صنعت بانکداري می به طور ویژه به بررسی شرایط بهره -است. صاحبان، علم و صنعت قرار گرفته

ید. این نوشتار فارغ از نما ي این رفتار را در سیستم بانکی کشور ایران مطرح می جانبه رو در صورت ورود همه هاي پیش و چالش

ویژه بانکداري الکترونیکی  سازي، شرایط اجمالی تاثیر رایانش ابري را در سیستم بانکی کشور به ي مدلی خاص جهت پیاده ارائه

چه طی تحقیق به دست  پردازد. آن ي اجمالی موضوع می دهد و با تشریح مفهوم ابر خصوصی به مطالعه مورد کنکاش قرار می

سازي خالص رایانش  ي معتبر و قابل استنادي در حد معیارهاي ملی در راستاي پیاده دهد که تاکنون تجربه شان میاست ن آمده

اي مشخص  ابري حتی در بخشی از صنعت بانکداري وجود ندارد که البته بخشی از آن به عدم وجود بستري پایدار و نیز متولی

هاي  اي پیرامون معرفی این مفهوم در کشور وجود دارد که بنگاه ي شایستهها گردد البته کوشش مندسازي این برمی جهت نظام

است تا با بررسی موارد مشابه در  . لذا این مقاله به دنبال آن بوده]4[است کسب و کار و عالقمندان را با این معنا آشنا ساخته

هاي مورد نیاز  سازي موفق این رفتار را در بخش ادهي آن بتوان پی االمکان شرایطی را ایجاد نماید تا در ادامه سایر کشورها حتی

  نظاره نشست.  کشور به

  رایانش ابري

  معماري رایانش ابري

باشد که از طریق بستر  افزار می افزار و نرم اي سخت اي متشکل از مجموعه چون یک سیستم رایانه یک ابر در نگاه رایانشی هم

. بنابراین در طرفی از یک ابر ]3[پردازد مات سیستمی به کاربران خویش میي خد ارتباطی پایدار، پرسرعت و امن به ارائه

و از  -]5[چون اینترنت هم–شده  اي شناخته که تحت شبکه ]3[افزارها و طرفی دیگر کاربران آن قرار دارند افزارهاي و نرم سخت

هاي انبارش داده را  مشخص سرورهاي و محلافزارهاي یک ابر به طور  هاي همراه با هم در ارتباط هستند. سخت طریق دستگاه

افزارها نیز از  گیرد. نرم دهند که توسط کامپیوتري مورد مدیریت و نظارت بر تبادالت و ترافیک ارتباطی قرار می تشکیل می

را انجام ها  بندي، پردازش، ارسال و دریافت و تصمیم روي داده شوند که دسته هاي کاربردي تشکیل می افزارها و برنامه میان

  گردند  ارائه می ]3[سرویس افزاري مورد استفاده در یک ابر به طور عمومی به صورت وب هاي نرم رابط. دهند می
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  ساختار مدل رایانش ابري

چون احراز هویت،  هایی هم از دریافت سرویسي اول پس  پردازد در نگاه و استفاده کاربري که به دریافت خدمت از یک ابر می

برد. در نگاهی  بهره می ]3[هاي کاربردي هاي الکترونیکی از برنامه ورود، جستجو، اطالعات عمومی و... و یا خریدها و پرداخت

و در  ]6[ردازدافزاري و محاسبات پیچیده بپ هاي نرم هاي کاربردي تحت وب، بسته تواند به استفاده از برنامه فراتر کاربر می

سازي، پردازشی و ارتباطی تحت این بستر وجود  ي خدمات زیرساختی قابل توجه اعم از امکانات ذخیره نهایت امکان ارائه

  .]7[خواهد داشت

  
  

هاي مختلفی  ي آن تحت سرویس ي شده داري از خدمات ارائهبر ي کاربران یک ابر در بهره بنابراین بسته به نیازمندي جامعه

  باشد؛ قابل ارائه و استفاده می

افزاري و کاربردي به طور کلی و به درخواست کاربر به وي ارائه  ي نرم افزار: در این حالت یک برنامه سرویس مبتنی بر نرم

ي  سرورهاي اصلی ابر صورت پذیرفته و در نهایت نتیجهها روي  ي پردازش گردد. الزم به ذکر است که در این حالت کلیه می

  .]8[گردد هاي کاربران تحویل و ارائه می کاربردي روي دستگاه

توانند در محیط مبتنی بر وب به صورتی  افزار و با نگاه محلی کاربران می سرویس مبتنی بر دیتا: فراتر از سرویس مبتنی بر نرم

  .]11[ر استفاده نمایندافزاري یک اب گروهی از امکانات نرم
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توانند به  پردازند که از آن طریق می افزاري می هاي نرم سرویس مبتنی بر بستر: کاربران تحت این سرویس به دریافت بسته

  . ]9[ي مربوط بپردازند هاي داده هاي سطح باالتر با در اختیار داشتن پایگاه تولید سرویس

گردد که عموما به  هاي زیرساختی آن می ي زیربنایی هر ابر متشکل از سرویس سرویس مبتنی بر زیرساخت: به طور کلی پایه

  .]10[دهد هاي کسب و کار سرویس می ها و ارگان ها، بنگاه سازمان

  سازي مدل رایانش ابري انواع پیاده

  توان استفاده نمود.  هاي قابل ارائه در آن از چهار ساختار فراگیر حال حاضر می سازي یک ابر با توجه به سرویس براي پیاده

. مسیر ارتباطی در این ابر معموال ]12[گر یک ابر عمومی است فرض بیان ابر عمومی: رایانش ابري در مفهوم اجمالی و پیش

ي استفاده از این ابر به ازاي ارائه و  گردد. هزینه ي مشتریان خویش شامل می ه عنوان جامعهاینترنت است و عموم کاربران را ب

تواند خود  کننده می است. هرکاربر استفاده کنندگان سرویس ارائه شده که توسط عرضه ]12[باشد برداري از هر سرویس می بهره

  کننده باشد و از منظري دیگر یک عرضه

هاي کاري را یافت که  هاي و سازمان توان در هر بخش، کشور یا ایالت بنگاه ختصاصی به ابر عمومی میابر گروهی: با رویکرد ا

گذاردن  کنند. در این موارد با به اشتراك هاي مشابهی براي رفع نیازهایشان استفاده می نیازهاي یکسانی دارند و از سیستم

  . ]3[نمایند برداري می ك بهرههاي عضو از یک ابر به اشترا هاي مشترك سازمان زیرساخت

باشند، ابري تلفیقی و  مندي از ابري عمومی داشته ابر آمیخته: در مواردي که اعضا یک ابر گروهی نیاز به ارتباط یا بهره

  ها در آن برخوردار است. ي ترکیبی سرویس آید که از مجموعه  از ابرهاي گروهی و عمومی پدید می ]12[آمیخته

. ]12[گردد برداري همان سازمان تعریف و اجرا می ختی خصوصی است که توسط یک سازمان و براي بهرهابر خصوصی: زیرسا

ها و  و کلیه تعامالت، درخواست ]13[اي منحصرا در اختیار سازمان مالک ابر است افزارهاي پایه در این نوع از ابر سخت

  .]13[گردد ها توسط آن سازمان مدیریت و کنترل می استفاده

  ن جایگاه ارزشیتعیی

محور در دنیاي  آوري ي پیشرفتی فن که در نتیجه ]1[رایانش ابري با هر تعریف و کاربرد خاصی، یک حرکت انتقالی است

هاي  بایست به رایانش ابري و زیرمجموعه ارتباطات و اطالعات قابل تامل و بررسی است. نکته قابل توجه آن است که نمی

ي خود  هایی که آگاهانه مجموعه آوري نوینی سازمان چون هر فن و هم ]14[یا هدف نگریستمفهومی آن به عنوان یک مقصد 

شوند، استفاده  هایی که با تاخیر بدان وارد می توانند از آن به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به بنگاه دهند می را با آن وفق می

تر استفاده از رایانش ابري،  هاي پایین یز که برروي هزینههاي بانکی ن . بدین ترتیب و بدون نقصان کلیت سیستم]1[نمایند

نمایند به تولید  گذاري می پذیري در توسعه و تولید محصوالت و خدمات مبتکرانه سرمایه ظرفیت انبارش نامحدود و انعطاف

هاي ذیل  مشخص از ویژگی برداري از رایانش ابري به طور . بهره]14[پردازند شان می مزایاي پایدار براي خود و پیشرفت آینده

  برد؛ می  بهره

ي آن ساختاري چابک دارند. بدین معنا که کاربران مختارند در شرایط  ي شده براي کاربران فارغ از مدل ارائه هاي ارائه سرویس

دیریت مختلف زمانی و محل استفاده از ابر منابع دراختیار خویش را بسته به نیاز کاري خودشان بدون محدودیت کنترل و م

  .]15[داده کاهش یا افزایش دهند

هاست بنابراین در اهم موارد هیچ کاربري نیاز به تامین  که  تمرکز غالب بر رایانش ابري استفاده از سرویس با توجه به این



  

  

  

  

 

6 

 

از و تنها با استفاده از دستگاهی که  ]16[ها نیست روزرسانی مداوم آن افزارهاي خاص کاربردي و به افزارها و نرم سخت

ي  ها و خدمات ابر فراهم خواهد بود بنابراین هزینه هاي امکانات ارتباطی برخوردار باشد شرایط دسترسی به برنامه حداقل

  یابد. اي کاهش می ها تا حد قابل مالحظه ي کاربران و هم سازمان متصور هم براي جامعه

براي هر ابر فراهم  ]17[گیري هوشمندانه ی را در تصمیمهاي کاربردي شرایط ها و برنامه فراوانی استفاده کاربران از سرویس

ها توسط کاربران بهینه سازد و در نتیجه نتایج کاربردي را براي  هاي خود را بر اساس فراخوانی برنامه آورد تا پردازش می

  .]18[کننده به اشتراك گذارد کاربران استفاده

هاي مشخصی سازماندهی و نگهداري  ارتباطی هوشمند در محلهاي اصلی شامل سرورها و تجهیزات  در هر ابر زیرساخت

 ]19[شوند. بنابراین مشابه با ویژگی کاهش هزینه که دربندهاي قبل بدان اشاره شد در این حالت نیز با تمرکز سیستمی می

  یابد. هاي سربار و نگهداري سیستمی کاهش می موجود هزینه

هایی وجود دارند که یا به صورت موقت و مقطعی و یا در مواردي  ها یا سرویس سیستمدر هر سازمان یا هر ساختار غیرابري 

هاي موجود به  ي سرویس هاي کلیه گیرند. در ساختار ابري این امکان وجود دارد که از امکان برداري قرار می خاص مورد بهره

  .]20[یابد و کارایی کلیت یک ابر افزایش میکارگماري  صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شود. بدین ترتیب میزان به

هاي آن ابر کاربران نسبت به اعتبار سیستم مطمئن شده  نظر به رویارویی کاربر با یک و فقط یک ابر واحد و استفاده از سرویس

ران افزایش و نسبت به طرف ماشینی خود از میزان اعتمادي برخوردار خواهند بود. این مهم قابلیت اطمینان را در نزد کارب

  که البته ویژگی قابلیت اطمینان خارج از وجه میزان امنیت سیستم مورد توجه قرار دارد. ]21[دهد می

نظر به عملکرد متمرکز کاربران روي منابع یک ابر واحد امکان پایش و نظارت به میزان مصرف منابع توسط کاربران در شرایط 

و  ]22[پذیر اي قابل استناد سنجش ضاي تبادل اطالعات در محیط یک ابر به گونهمختلف با اطمینان باالتري وجود دارد. لذا ف

  .]23[هاي اوج مصرف در سیستم وجود نخواهد داشت پایاست و زمان

چنین و در یک نگاه کلی با  ترین شاخص یک ابر براي رد یا قبول آن باشد. هم ي امنیت ظریف از منظر نگارندگان شاید مقوله

ي کاربران ورود نابهنجار به یک ابر لطمات جبران ناپذیري را در پی خواهد  دیتاي قابل توجه و تعدد جامعهتوجه به تمرکز 

ناپذیرتر از وضعیت حال حاضر  توان ساختار امنیتی ابر را نیز برابر یا رسوخ ي فوق می هاي برشمرده داشت اما با توجه به ویژگی

کارگیري  ي قابل انجام براي تولید و به . الزم به ذکر است بخش اعظم هزینه]18[هاي ارتباطی و اطالعاتی تبیین نمود سیستم

  توان صرف مقوالت امنیتی آن گردد. یک ابر می

که در ساختار  پذیرد. با توجه به این اي متمرکز و با اعتماد باالتر صورت می نگهداري فنی از یک ابر نیز به طرز قابل مالحظه

افزارهاي پیچیده براي هر سازمان یا مشتري نیست بنابراین نگهداري نیز  افزارها و سخت کارگیري نرم رایانش ابري نیازي به به

  در فضایی مشخص و مبتنی بر رویکردهاي فرآیندمحور قابل انجام و اجرا خواهد بود
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 رایانش ابري در صنعت بانکداري

ي خدمات جدید با ارائهنمایند و تالش می]24[. اندجذب شدهداري الکترونیک هاي بانکسمت روشامروزه به ي کشورهابانک

هاي کشور، امروزه توان گفت بانکصورت خالصه میرو (و یا هوشمند) نشان دهند. بهبه مشتریان، خود را به عنوان بانک پیش

هاي نکنند، مدل کاري امروز بانکداري الکترونیک رسیده و از آن افول بانک زمینه اند به استانداردهاي حداقلی دردر تالش

  .خالصه نمود 4در شکلتوان می کشور را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي ودداري الکترونیک تا حدهاي کشور صنعت نوپاي بانکي بانکاندازي یک ابر خصوصی قابل استفاده براي کلیهدر صورت راه

ها مدل کاري براي بانک 3ي نشان دهنده 5. شکل خواهد یافتها به سطح باالتري ارتقا مدل کاري بانکه شده و دادبهبود 

  باشد. می

  هایی با قابلیت تحلیل چند مجراییبانک

  گر رفتارهاي اجتماعیهایی درگیر با اجتماع و تحلیلبانک

  هاي کامال هماهنگ با دنیاي دیجیتالبانک

  

  

  

  

  

  

  

 داري هوشمند امروز (انقالب) بانک - 3شکل 
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  توان بررسی کرد؛ داري را از سه دیدگاه میسازي رایانش ابري در صنعت بانکمزایاي پیاده صورت کلیبه

قرار  کمک به رشد موسسات مالی: استفاده از رایانش ابري دید یکسان و کاملی در رابطه با مشتریان در اختیار موسسات مالی

به  استفاده از این روش چنینکنند. هم معطوف دهیتوانند تمرکز خود را به بهبود خدمتها میهمین دلیل بانکدهد، بهمی

توانند محصوالت و خدمات جدید را ظرف ها میبانکتوانایی پاسخ گویی سریع به نیازهاي موجود در بازار را خواهد داد.ها بانک

اندازي کنند و بدین ترتیب نسبت به دیگر رقبا مزیت رقابتی داشته باشند. استفاده از رایانش خود راهي شعب چند روز در کلیه

ي محصوالت و خدمات جدید در یک زمان و فارغ از دهد، کلیهها و موسسات مالی میابري امکان گسترش بالحدود را به بانک

  .شدمکان جغرافیایی شعب بانک به مشتریان بانک ارائه خواهد 

هاي نظارتی به یک مکان منتقل سازي سیستمشود تا پیاده: استفاده از خدمات رایانش ابري سبب میي ریسکمدیریت بهینه

، یکسان بودن سطح نظارت باعث افزایش امنیت کل سیستم خواهد گیرندها تحت نظارت واحد قرار میي تراکنش، کلیهدشو

شود اطالعات دقیق  و جامعی در اختیار کارمندان بانک در ارتباط با بانک سبب می شد. در اختیار داشتن تمام سوابق یک فرد

احتمال از  افزایش یافته و مشتریان رضایتمندي  تري راجع به افراد بدهند، در نتیجهنظر صحیح هنگام تصمیم گیري ها بوده و

طبیعت همواره آماده  به طور کلی می توان گفت دلیل اشتباهات فردي کارکنان به حداقل خواهد رسید. ها بهدست دادن آن

گیري بدون فوت ي گزارشروز ترین اطالعات تا لحظههاي کالن بهشود، در هنگام اخذ تصمیمبه خدمت رایانش ابري سبب می

ش ابري شود. استفاده از رایانهاي اشتباه میگیريباعث کاهش خطر تصمیمامر وقت در اختیار مدیران قرار بگیرد که این 

  ]25[برد.از هر نظر از بین می نیز قدیمی شدن تکنولوژي مورد استفاده را ریسک

  ي مالیها و مدیریت بهینهکاهش هزینه

با تمرکز امکانات ها است. تریت مزیت استفاده از رایانش ابري در هر صنعتی، کاهش هزینهگفت در نگاه اول واضحتوان می

توجه و  ، خدمات غیر مهم جاي تمرکز برتا بهفرصت را دارند  تی این اي کارمندان بخش آيحیاتی شبکه در یک محل، بر

هاي صرف شده جهت حفظ از بین رفتن هزینههایی معطوف کنند که داراي مزیت رقابتی باشد. ي سرویسخود را بر ارائهدقت 

-علت متمرکز شدن پشتیبانی و مدیریت بر زیرساخت هاست. بهیکی از عوامل کاهش هزینه افزارهاي قدیمیکارگیري نرمو به

  رسد.به حداقل می نیز هاها، ضررهاي ناشی از خطاهاي انسانی و دوباره کاري

 

 هوشمندفردا يدار بانک - 4شکل 
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 داري متمرکزهاي بانکرایانش ابري در سیستم هاي موجود سازي پیاده

محک 

 سرعت

پلتفرم رایانش 

 ابري
  2هزینه 1زمان

ي نحوه

-قیمت

 گذاري

 پایگاه داده
سیستم 

 عامل

-زبان برنامه

 نویسی
 نام

 1500تا 

تراکنش 

  درثانیه

حداکثر تا 

100 

میلیون 

 حساب

 نامشخص

 12تا  6از 

ماه بسته 

به حجم 

گردش 

 مالی

 22تا  18

درصد در 

قراردادهاي 

 ساله 5

بسته به 

تعداد 

مشتریان 

 موسسه

IBM DB2 
Linux, 

Windows: 
IBM DB2 

LUW 

IBM z/OS 
IBM AIX 

Linux 
Windows 

Server 
2000/‘03/‘0

8 

IBM z/OS: 

COBOL 
75% 

Assembler 
5% 

Java 20% 
Linux 

/Windows: 
COBOL: 

80% 
Java: 20% 

Celeriti 
Banking 

Suite ]26[  

 2500تا 

تراکنش 

  درثانیه

حداکثر تا 

100 

میلیون 

 حساب

IBM 
WebSphere 

 ماه 6تا 
 20تا  15

 درصد

بسته به 

ي مجموعه

امکانات 

 درخواستی

صورت به

 IBMرسمی 

DB2  اما

محدودیتی 

جهت استفاده 

از دیگر انواع 

داده پایگاه

 وجود ندارد

مستقل از 

  عاملسیستم
Java 

FIS 
Corebank

]27[  

 40تا 

میلیون 

 حساب

Redhat 
EL 

 24تا  9

ماه بسته 

به حجم 

گردش 

 مالی

 درصد 20

بسته به 

دارایی 

 موسسه

Oracle 
11g 

IBM DB2 
MSSQL 
VSAM 

IBM z/OS 
IBM AIX 

Redhat 
Enterprise 

Linux 

COBOL 
77% 

Assemble
r 5% 

Java 18% 

Systemati

cs ]28[  

 2500تا 

تراکنش 

  درثانیه

حداکثر تا 

میلیون  74

 حساب

 نامشخص

 30تا  3از 

ماه بسته 

به حجم 

گردش 

 مالی

 22تا  20

 درصد

بسته به 

عوامل 

متعدد، 

داراییموس

سه، تعداد 

مشتریان 

 موسسه و...

Oracle 
IBM DB2 

IBM AIX 
Oracle 

Sun 
Solaris 
HP UX 
Linux - 
Redhat, 
zLinuz 

C++ 50% 
Java 50% 

Finacle 

Lite ]29[  

                                                
 سازيیادهجهت پ یاززمان مورد ن1
 ساله یکمجوز  یمتبه ق ينگهدار يیانهسال يینهنسبت هز2
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 --- Windows 
Azure 

 12تا  9از 

ماه بسته 

به حجم 

گردش 

 مالی

  درصد 20تا 

  

  

  

در رایانش  0

  ابري

بسته به 

عوامل 

متعدد، 

دارایی 

موسسه، 

تعداد شعب 

  و...

 

Oracle 
IBM DB2 
MSSQL 

SQL 
Azure 

IBM AIX 
Oracle 

Sun 
Solaris 
HP UX 

Windows 
Server 

Java 

BankFusi
on 

Universal 
Banking

]30[  

 10000تا 

تراکنش 

درثانیه در 

رایانش 

 ابري

 نامشخص

 24تا  6از

ماه بسته 

به حجم 

گردش 

 مالی

بسته به 

میزان 

مصرف 

 منابع

بسته به 

عوامل 

متعدد، 

دارایی 

موسسه، 

تعداد شعب 

 و...

Oracle 
IBM DB2 
MSSQL 

BM z/OS 
IBM AIX 

Oracle 
Sun 

Solaris 
HP UX 
Linux 
Server 
2008 

COBOL 
40% 

C# 5% 
Java/JEE 

35% 
XML/.N
ET/HTM

L 20% 
  

TCS 
BaNCS 

Core  

]31[ 

 1600تا 

 ASP3در 

و تا 

11500 

تراکنش 

درثانیه در 

رایانش 

 ابري

Windows 
Azure 

 12تا  6از 

 ماه

  درصد 21

  

  

 در رایانش 0

 ابري

بسته به 

تعداد 

کاربران 

زمان و هم

امکانات 

 درخواستی

Oracle 
IBM DB2 
MSSQL 

jBase 
SQL 

Azure 

IBM z/OS 
IBM AIX 

Oracle 
Sun 

Solaris 
HP UX, 
Linux 

Windows 
Server 

نوشته شده 

در زبان 

نویسی برنامه

شرکت 

Temenos 
، jBCبا نام 

قابلیت اجرا 

و  Cدر 

Java 

Temenos 
T24  

]32[ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 بررسی قوانین موجود در جهان در رابطه با رایانش ابري در صنعت بانکداري

                                                
3 Application Service Provider 
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  کشور قوانین مرتبط با رایانش ابري در بخش اقتصادي

 بلژیک اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي یافت نشد.هیچ قانون محدود کننده

است. در این زمینه قانون  4پردازيقانون محدود به دادهدر این کشور استفاده از رایانش ابري در 

  ]33[محدودیتی در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي ایجاد نکرده است.

 جمهوري چک

اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي وجود ندارد. اما هیچ قانون محدود کننده

هاي ابري به اطالعات شخصی افراد مرتبط شود، قانون فنالند محدودیتاگر استفاده از رایانش 

زیادي در رابطه با حفظ حریم خصوصی افراد دارا است که بخش اقتصادي ملزم به رعایت این 

 قوانین است.

 فنالند

استفاده از خدمات این کشور جهت فرانسه، موسسات مالی کشور بر اساس قانون حفاظت از اطالعات

را  بایدتائیدیه رسمی نهاد حفاظت از اطالعاتدیگر،  هاي دیگرابري ارائه شده توسط کشوررایانش 

که ي جدید پیشنهادي، دولت فرانسه پیشنهاد کرده است در صورتی. البته در الیحهداشته باشند

ارائه کننده خدمات رایانش ابري خارج از اتحادیه اروپا باشد، جهت پردازش اطالعات حساس مورد 

 ]34[این الیحه تا کنون به تصویب نرسیده است. اما ستفاده قرار نگیردا

 فرانسه

ي الزامات باید کلیهمیپردازي است. ه دادهدر این کشور استفاده از رایانش ابري در قانون محدود ب

چنین قوانین آلمان . همشودپردازي رعایتباشند} در رابطه با دادهقانونی {که بیشتر غیرعملی می

 ]35[ ي اروپا را ممنوع کرده است.عقد قرارداد داده پردازي با کشورهاي خارج از اتحادیه

  آلمان

اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي وجود ندارد. هیچ قانون محدود کننده

ابري سازي رایانش نیز محدودیت خاصی در پیاده 2012جوالي  18قانون تصویب شده در تاریخ 

 ]36[در بخش اقتصادي ایجاد نکرده است.

  مجارستان

آزاد  را قوانین موجود در ایتالیا به صورت عمومی استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي

-هاي دیگر برونهاي خود را به شرکتتوانند تمامی فعالیتگذاشته است و موسسات مالی می

-چنین میعملیاتی را در اختیار خود نگاه دارند. هم باید کنترلسپاري کنند، اما این موسسات می

 ]37[ پرداز نام برد.هاي رایانش ابري با نام دادهي فعالیتهاي انجام دهندهباید از شرکت

 ایتالیا

استفاده از خدمات جهت  کسب مجوز  بر اساس قانون حفاظت از اطالعات هلند، موسسات مالی 

 ]38[دیگر باید نام آن کشور را اعالم کنند. هايرایانش ابري ارائه شده توسط کشور

 هلند

اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي وجود ندارد. اما هیچ قانون محدود کننده

بندي شده مرتبط شود، این اطالعات نباید به خارج از اگر استفاده از رایانش ابري به اطالعات طبقه

 ]39[ کشور انتقال یابند.

 اسلوواکی

 اسپانیا اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي یافت نشد.هیچ قانون محدود کننده

                                                
4 Data Processor 
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اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي وجود ندارد. اما هیچ قانون محدود کننده

هاي قانون سوئد محدودیت اگر استفاده از رایانش ابري به اطالعات شخصی افراد مرتبط شود،

زیادي در رابطه با حفظ حریم خصوصی افراد دارا است که بخش اقتصادي ملزم به رعایت این 

 قوانین است.

 سوئد

اي در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي وجود ندارد. اما هیچ قانون محدود کننده

افراد مرتبط شود، قانون به صورت عمومی  اگر استفاده از رایانش ابري به اطالعات شخصی

  ]40[ .موسسات را ملزم به حفظ اطالعات شخصی افراد کرده است

  آمریکا

هاي قانون خاصی در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي یافت نشد. اما تمام قانون

 ]41[. ت شوندباید رعایمرتبط با حفاظت از اطالعات شخصی، انتقال اطالعات و... می

 انگلستان

ژاپن قوانین جامع و مدرنی جهت استفاده از رایانش ابري دارا است. در این قوانین محدودیت 

  ]42[ .خاصی در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي یافت نشد

  ژاپن

ها را هاي بانکدادهقوانین مرتبط به استفاده از رایانش ابري در صنعت بانکداري چین، مجوز انتقال 

ها باید مدارکی را جهت تایید صالحیت اند. اما بانکبه موسسات خارج از کشور صادر کرده

 این ي تنظیم قوانین بانکیي خدمات، پیش از انعقاد قرارداد به موسسهي ارائه دهندهموسسه

ها کشور ارائه دهند. این مدارك شامل مواردي همچون حفظ اطالعات شخصی و معدوم کردن آن

  ]43[ي اطالعات دولتی و... هستند.پس از اتمام قرارداد، عدم ارائه

  چین

بر اساس قوانین استرالیا، موسسات مالی در صورت استفاده از خدمات رایانش ابري ارائه شده 

ي خدمات رایانش ي ارائه دهندهي مدارك مرتبط با موسسهباید کلیهي دیگر، میهاتوسط کشور

  ]44[اي) را در اختیار دولت قرار دهند.هاي شبکهابري (از جمله زیرساخت

  استرالیا

در رابطه با استفاده از رایانش ابري در بخش اقتصادي یافت نشد. اما در مستقیماً  یهیچ قانون

ي دهندهباید اثبات کنند سرویسابري، موسسات مالی میصورت استفاده از خدمات رایانش 

  ]45[. کندکدام از قوانین متعدد حفاظت از اطالعات آن کشور را نقض نمیها، هیچرایانش ابري آن

امارات متحده 

  عربی

  

ه بررسی تعدادي از ب 5هاي گوگلرایانش ابري، با استفاده از رونداستفاده از نسبت به تمایل  جهت بررسی تاثیر قوانین در 

با هم مقایسه  "7سازيمجازي"و  "6ايرایانش شبکه"، "رایانش ابري"کشورها پرداخته شد. در این بررسی میزان تمایل به 

 شدند.

                                                
5Google Trends 
6 Grid Computing 
7Virtualzation 
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  روند در جهان 5شکل 

  

  

  روند در آمریکا 6شکل 

 

  روند در ژاپن 7شکل 
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  روند در آلمان -9شکل 

  

-نمودارهاي فوق، نشان کلی شد. بررسیتاکنون ارزیابی  میالدي 2004وضعیت کشورهاي مختلف از سال در این بررسی 

مشاهده می  جامعهرو به رشد استفاده ازرایانش شبکه اي در روند 2006 سال تا 2004باشد. از سال ي نکات مهمی میدهنده

هاي تکنولوژیک رایانش محدودیت دلیلباشد، اما بهي اصلی رایانش ابري میاي پایهتوان گفت رایانش شبکهدر واقع می شود.

،کاربران این رایانش به ]46[شودبر مجري آن تحمیل می ، کهارکرد صحیحجهت ک ي باالي آنهزینه چنینایو همشبکه

هاي اي گشت. از مزیتسازي بیشتر از رایانش شبکهمیزان تمایل به مجازي 2006از سال . مجازي سازي روي آورده اند

افزاري خاص) امکانات نرمهاي تکنولوژیک (عدم نیاز به توان به برطرف شدن نقصاي میسازي نسبت به رایانش شبکهمجازي

وجود داشت. در همین زمان  هم چنان ايهاي شبکههاي باالسري زیاد جهت پایش زیرساختاشاره کرد. اما نیاز به هزینه

اي و هایی مبتنی بر رایانش شبکه) سرویس10اکسجنج(سرویس اپ 9) و سلزفورسS3و  EC2( 8چون آمازونهایی همشرکت

ازاي مقدار ها بود، زیرا هر مشتري بهند. مزیت استفاده از چنین خدماتی توسط مشتریان کاهش هزینهسازي ارائه دادمجازي

ي خصوص ارائهبا افزایش ارائه دهندگان این خدمات و به 2008کند. از اواخر سال مصرف خود از خدمات هزینه پرداخت می

-گیري یافت و این روند هماستفاده از رایانش ابري افزایش چشم عامل ابري شرکت مایکروسافت با نام ویندوز اژور روندسیستم

                                                
8 Amazon 
9SalesForce AppExchange 
10 AppExchange 

 مکزیکرونددر -8شکل 
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می  کاهش هزینه رو به سوي روش هاي بیش از پیش  ها تر شدن وضعیت اقتصادي، شرکت. با پیچیدهاکنون نیز ادامه دارد

رایانش  استفاده از بهتمایل  چنین ثابت مانده است، و هم سازي تقریباً. به همین دلیل است کهروند استفاده از مجازيآورند

، به با دقت در نمودار هر کشور و مقایسه روند کلی آن با قوانین موجود در آن کشور گیري داشته است. ابري افزایش چشم

. براي مثال در کشور بردتوان پیمردم به آن میتمایل  ي برخورد قوانین کشورها با رایانش ابري و میزانارتباط مستقیم نحوه

سازي گاه به محبوبیت مجازيهایی که قانون در استفاده از رایانش ابري وضع کرده، این خدمات هیچدلیل محدودیتاپن بهژ

خدمات رایانش ابري در  از ي استفادهدهد پس از تصویب قوانین محدود کنندهنرسیده است. بررسی کشور آلمان نیز نشان می

سازي در این شود استفاده از مجازيبینی میچنین پیشسیر نزولی داشته است، هم ، میزان استفاده از این خدمات2011سال 

  نیز به آرامی افزایش یابد. 2013کشور در سال 

  

  

  روند در ایران 10شکل 

  

کدام از اي از هیچي گستردهاستفاده 2008تا اواخر سال وط به کشور ایران نیز مشخص است، همان طور که از نمودار مرب 

با توجه به نمودار سمت چپ که  (شکل راست). مشاهده نمی شوداي و رایانش ابري سازي، رایانش شبکههاي مجازيسرویس

می توان گفت از این سال تا کنون هیچ برنامه ي مشخص  ، به بعد نشان می دهد 2009روند استفاده از این خدمات را از سال 

اي در سطح کشور است. علت چنین امري را استفاده از رایانش شبکهعدم ي قابل توجه دیگر. نکتهدر کشور وجود نداشته است.

بررسی این  استفاده از رایانش ابري دانست.از هاي مخابراتی الزم جهت حصول اطمینان توان در عدم وجود زیرساختمی

-توان کشور را بهسازد در صورت تدوین برنامه راهبردي استراتژیک و قوانین راهنماي جامع، میچنین روشن مینمودارها هم

  صورت بومی سوق داد.  سمت استفاده از یک نوع از خدمات فوق به

  هاي اصلی چالش

ي فنآوري اطالعات است. در این بخش وجود آمده در زمینهتوان گفت رایانش ابري نمایانگر یکی از بزرگترین تغییرهاي بهمی

سازي رایانش ابري آشنا شده و اطالعات مورد نیاز جهت اتخاذ استراتژي ي پیادهرو در زمینههاي پیشترین چالشبا مهم

زي رایانش ابري ساهاي پیادهباید مد نظر داشت که چالششود. البته میسازي رایانش ابري پیشنهاد میمناسب در پیاده

هاي مخابراتی الزم و... در ایران بسیارند، در این قسمت به ي زیرساختها، تهیههمچون ثبات اقتصادي تامین کنندگان سرویس

سازي رایانش ابري به صورت بومی در کشور و با توجه به طبیعت اشتراکی و شود که در صورت پیادههایی پرداخته میچالش

  ها عبارتند از:انش ابري، ناگریز اتفاق خواهند افتاد. این چالشمبتنی برتقاضاي رای
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عنوان سرویس را به مانند منابع کاربران رایانش ابري، زیرساخت به: جا از رایانش ابريي نابهاستفاده و استفادهءسو

ي خدمات رایانش زي و ارائهسابومی فرآیند بینند. همچنیننامحدودي از پهناي باند و قدرت پردازش و نگهداري اطالعات می

صورت این  ها واگذار خواهد کرد. در هاي کشور  نظارت بر افراد داراي دسترسی به این خدمات را به بانکابري به بانک

ي نامناسب از هاتوانند با حداقل اطالعات شناسایی به خدمات ارائه شده دسترسی داشته باشند و استفادهها میکارکنان بانک

توان به وارد کردن کدهاي مخرب به شبکه، فرستادن هرزنامه و... اشاره ها میي این استفادهاز جمله. ]47[ابري نمایندرایانش 

، ایجاد جداول 11DDoSابري بستر به عنوان سرویس است، که نگرانی در رابطه با حمالت پذیر رایانشآسیب دیگر کرد. بخش

عنوان شده  جا از رایانش ابريي نابهاستفاده و استفادهءهایی از سومثالدر ذیل.]48[و... در مورد آن وجود دارد 12کمانرنگین

هاي ، هرزنامهOfficeافزار هاي هویت ربا، بدافزارهاي قرارگرفته شده در اسناد نرمي بدافزار زئوس، تروجان: حملهاست

به .هاي موجود در شبکه را تحت نظارت قرار دادي دادهتوان کلیهفرستاده شده به سرورهاي آمازون. جهت مقابله با این امر می

  ]49[سیاه مختص خود را داشته باشد. لیست، اش شبکه هاي مختلف در  قسمت گانمصرف کنند یک ازهرطوري که 

نویسی هاي برنامهخدمات رایانش ابري همواره مجبورند تعدادي از رابط گانارائه دهند: نویسی نا امناستفاده از رابط برنامه

هماهنگی  ،خود را جهت مدیریت و کار با خدمات رایانش ابري در اختیار مشتریانشان قرار دهند. ارائه مجوزها، مدیریت، تنظیم

شوند. امنیت و در دسترس بودن خدمات رایانش نویسی انجام میهاي برنامهها همه با استفاده از این رابطو نظارت بر سیستم

ي خود ها تالش خواهند کرد خدمات داراي ارزش افزودهچنین بانکنویسی است. همهاي برنامهین رابطابري وابسته به امنیت ا

شود که از چند الیه نویسی پیچیده میهاي برنامهنویسی ارائه دهند. این عمل باعث ایجاد رابطهاي برنامهرا بر مبناي این رابط

جا از آن ]50[نویسی اولیه را در بر دارند؛هاي رابط برنامههاي امنیتی الیهی نقصاند و تمامنویسی اولیه تشکیل شدهرابط برنامه

هاي ها نیز تعدادي از این رابطباشد، بانکها میي بانکهاي تابعهي شرکتبر عهده افزارها نیز معموالًي این نوع نرمکه تهیه

: به صورت ذیل است نویسی نا امنهایی از استفاده از رابط برنامهلدهند. مثاها قرار مینویسی را در اختیار دیگر شرکتبرنامه

هاي اشتباه، توانایی نظارت ، اهراز هویت14صورت متن ساده، انتقال اطالعات به13امکان استفاده از خدمات به صورت ناشناس

از  استفاده مقابله با چنین مشکالتی نویسی استفاده شده. جهت هاي برنامههاي موجود بین رابطپایین و عدم اطالع از وابستگی

ي کد نویس به ارائههاي برنامهشرکتو اجبار  افراد به استفاده از رمزهاي قوي ، الزام هاي انتقال داده با کدگذاري قويپروتکل

  ]51[.موثر خواهد بود افزارهايمرجع نرم

دهنده و چندین سرویس توسط یک داري بانک سازي رایانش ابري در صنعتجا که پیادهاز آن: سازمانیمشکالت درون

- ي سیاستگیرندگان مانند عدم ارائهدهنده و سرویسبروز هرگونه ناهماهنگی میان سرویسانجام خواهد شد،  گیرنده سرویس

 ي بررسی و رسیدگی به شکایات باعث ایجاد ي انجام مانیتورینگ و ثبت وقایع و نحوهدهی به افراد، نحوههاي دسترسی

چنین باید در نظر داشت به دلیل مشترك بودن منابع مورد استفاده میان موسسات در کارایی سیستم خواهد شد. هماختالل 

کنند. خواه این مشکل ناشی گونه مشکلی براي کل نظام رایانش ایجاد نمیمالی، باید اطمینان حاصل شود کارکنان فعلی هیچ

هاي رایانش ابري در سازي. البته چنین مشکلی در بین پیاده]52[فوذ به سیستماز کنحکاوي ساده باشد، یا تالش براي ن

باید جهت اطمینان از عدم وقوع آن استانداردهاي جدیدي جهت داري تاکنون مشاهده نشده است، اما میصنعت بانک

مدیریت جامع تامین  چنینهم  اندازي شوند.رسانی نقص امنیتی راههاي اطالعسیستمو  استخدام نیروهاي جدید اتخاذ 

                                                
11 Distributed Denial of Service 

12 Rainbow Tables 
13 Anonymous 

14 Clear Text  
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  ]53[ .انجام شود کنندهبراي هر تامین یجامع هاي و بررسی به دقت اجرا شده کنندگان

عنوان سرویس به دلیل به اشتراك گذاري منابع مختلف هرچند که زیرساخت به: مشترك هايپذیري تکنولوژيآسیب

افزارها براي این سختمدنظر داشت  دهد، اما باید کنندگان ارائه میف(مانند پردازنده، حافظه و...)  کارایی بسیار باالیی به مصر

 15سازيافزارهاي مجازيجهت پر کردن این خالء از نرم.]54[اند کننده در هر لحظه طراحی نشدهمصرفن داشتن چندی

هایی در باشند، اما در مواردي خالءافزار کار شده تا به بهترین صورت کارایی داشته شود. هرچند بر روي این نرماستفاده می

توان . براي مثال می]55[می اندازد خطربه  کنندگان را ي مصرفکننده، بلکه کلیهتنها اطالعات یک مصرفوجود دارد که نهآن

رات ي تغییباید کلیهگیري از وقوع چنین مشکالتی میجهت پیش .]56[نام برد 17و انفجار ابري 16از حمالت قرص قرمز و آبی

صورت مداوم از به نموده وفرد تعیین هاي اجرایی کلمات رمز منحصر بهبراي کاربران و دسترسی ه،در سیستم را مانیتور کرد

  .]57[اطمینان حاصل کرد روز بودن سیستمکارایی و به ،تنظیمات

ها و یا پاك شدن تصادفی داده ها موجود است.هاي بسیاري براي از بین رفتن دادهراه: هااز بین رفتن/ درز کردن داده

باشند. جدا شدن یک بخش از بخش دیگري از ي بارزي از این مطلب میها گیري نمونهجایگزینی اطالعات بدون پشتیبان

باید از دسترسی ها شود. در نهایت نیز میتواند باعث از بین رفتن تمام دادهمی  18ها و یا مخدوش شدن کلید رمزگذاريداده

دلیل هنگام استفاده از رایانش ابري به در ي خطرهاي فوق در صورت بروزرمرتبط به اطالعات جلوگیري کرد. کلیهافراد غی

از بین رفتن و یا درز . ]58[ها، ضرري به مراتب بیشتر از حالت عادي و یا منحصر به رایانش ابري داردمیزان باالي تراکنش

ي حیاتی و آسیب زدن به نام یک شرکت، باعث تاثیر منفی در کارکنان، شرکا و هاها عالوه بر از دست دادن دادهکردن داده

 ها استفاده محافظ داده نویسیبرنامه هاياز رابطباید گیري از بروز چنین اتفاقی میجهت پیش .]59[شوداعتماد مشتري می

سازي دقت پیادهو هم در زمان  طراحی زمان هم چنین  هم در . نمود ها را رمزگذاري و کنترلبه هنگام انتقال، دادهکرده و

  .]60[سازي کردطراحی و پیادهنیز ها را گیري از دادههاي پشتیبانسیاست و خرج داد.بسیاري در حفاظت از اطالعات به

در دنیاي رایانه مفهوم جدیدي  هاي کاربرينفوذ به حساب: هاي کاربريها و یا حسابنفوذ به ترافیک شبکه، سرویس

افزاري امروزه هاي نرماستفاده از نقصءبرداري اینترنتی و یا سو، نفوذ به شبکه، انواع کاله19چون فیشینگهایی همنیست. روش

به .اما در مورد رایانش ابري مشکالت دیگري نیز وجود دارد، از جمله نفوذ ]61[افزاري هستندهم علت بسیاري از حمالت نرم

 مواردي از این دست. هاي دیگران، تهیه و پخش اطالعات ناصحیح وهاي کاربران اجرایی شبکه، جاسوسی در فعالیتحساب

 این امر  امکان  وقوع آغاز می شود.  ي نفوذ یک سرویس و یا کاربر مورد اطمینان در کل سیستمترین تهدید از  لحظهبزرگ

 از عدم وجود هایی باید .جهت جلوگیري از بروز چنین اتفاق]62[را آسان تر خواهد کرد حمالت به کل سیستم رایانش ابري

  .اطمینان حاصل نمود هیچ دو رمز مشترکی در سیستم

  

افزارها و سخت هاافزارهاي خرید و نگهداري نرماز اهداف مهم استفاده از رایانش ابري کاهش هزینه: هاي ناشناختهچالش

                                                
15 Virtualization- Hypervisor 

16 Blue & Red Pill Attack 
17CloudBurst 

18 Encoding Key 
19 Phishing 
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گذاري کنند که برایشان مزیت هایی سرمایهکنندگان رایانش ابري بتوانند بر بخشمصرفجب می شود این مسئله  مو .است

-باعث مزیت عملیاتی و اقتصادي است. اما در واقع باید این مزیت کند. در سخن استفاده از رایانش ابري کامالًرقابتی ایجاد می

-هاي اقتصادي از بزرگخصوص با توجه به این نکته که مزیتار داد. بهي ترازو قرها را با شرایط قراردادي {امنیتی} در کفه

سپاري کامل نگهداري از تجهیزات، ها با برونترین عوامل رویکرد صنعت بانکداري به استفاده از رایانش ابري هستند. اما بانک

اد عقد شده جهت استفاده از خدمات در عمل نظارت امنیتی خود را از دست داده و محدود و ملزم به رعایت به مفاد قرارد

هاي باید عالوه بر مشخص بودن جنبهشوند. در هنگام عقد قرارداد استفاده از خدمات رایانش ابري میرایانش ابري می

مشخص  نیز کامالً مواردي از این دست و ي بازرسی وروز رسانی، نحوهي بهچون طراحی امنیتی، نحوهاقتصادي، مواردي هم

ي باید به نقشهوي هم چنین  هاي مرتبط به خود دسترسی داشته باشد. ها و گزارشي دادهکننده باید به کلیهباشد. مصرف

 زیرساخت شبکه دسترسی داشته باشد. 

  و جمع بندي روي  راه پیش

خصوصی به ازاي هر بنگاه کسب و  تر ورود یک ابر کار بردن یک ابر در نگاه کلی براي سیستم بانکی کشور و در نگاهی خاص به

رسد در کشورمان توجه  کند که به نظر می هاي دیگري را نیز ایجاد می فرصت  جویی در هزینه کار بانکی در کشور، فارغ از صرفه

گیري مواجه  هاي چشم تی با جهش ي آي مزایا خارج از فایده نخواهد بود و حرکت بانکی کشور را در حوزه  به برخی از آن

  اهد ساخت؛خو

  هاي امن پرداخت

آورد که مشتریان بتوانند با میزان اعتماد باالتري به انجام  پارچگی و تمرکز در یک ابر شرایطی را فراهم می وجود یک

ها خواهند توانست  مندي از خدمات حال حاضر بانک هاي بانکی خویش بپردازند. ایشان با حضور در یک ابر ضمن بهره تراکنش

  مند گردند.  هاي سهل بین بانکی بهره تا از ارتباط

  پذیر هاي انعطاف بانک

ها را در مواجه با  پذیري سازمان دهد وجود یک ابر میزان انعطاف ي اخیر روي می نظر به تغییرات متنوعی که در هزاره

  د.نمای ها را نسبت به پذیرش آسان تغییرات یاري می دهد و آن آوري افزایش می دادهاي مبتنی بر فن رخ

  ي مالی شده نتایج گسترده و کامال تحلیل

ي تعامالت مالی و بانکی مشتریان تحت نظام پرداختی که در یک ابر  ي تاثیر خطاي انسانی، کلیه فارغ از دغدغه

ي موثر از  گیرد. با توجه به کثرت و فراوانی داده در یک ابر امکان استفاده است مورد تحلیل و بررسی قرار می شده نهادینه

  گیري منجر شود. هاي تصمیم تواند به مدل کاوي و هوش مصنوعی وجود دارد که می الگوهاي داده

  ها گیري از وقوع آن تشخیص جرایم پنهان و پیش

ي کاربران امکان تشخیص الگوهاي رفتاري نابهنجار یا مشکوك  ي بند قبل و با توجه به تمرکز پایش رفتارهاي جامعه در ادامه

  پذیرد. ها تا با میزان احتمال حداقل در تکرار صورت می ي آن ه وجود دارد و جلوگیري از ادامهتر از گذشت واضح
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  چکیده

ها فروش از دید سوییچ، الگوي مراجعه به آن ایانههاي انجام شده براي هر خودپرداز و پدر این مقاله با بررسی تراکنش

سازي تابع توزیع احتمال و الگوي مراجعه به مدل 1طمخلولی چگال مدگیري از سازي شده است. با بهرهشناسایی و مدل

کردن امید خودپرداز و پایانه فروش به صورت پارامتري منعطف در نظر گرفته شده است. در این راستا از الگوریتم بیشینه 

اسمیرنوف و مربع خی براي انتخاب بهترین مدل استفاده -هاي نکویی برازش کلموگروفبهره برده و در انتها از تست 2ریاضی

شده است. الگوي مراجعه به خودپرداز و پایانه فروش به ترتیب به صورت تابع توزیع مخلوط پواسن و تابع توزیع مخلوط نمایی 

توان میزان و الگوي مراجعه به خودپردازها در روزهاي معمولی و خاص، الگوهاي بدست آمده می بدست آمد. با استفاده از

  ها را  مورد تحلیل و بررسی قرار داد.ها به ترمینالدهی خودپردازها و کیفیت رسیدگی بانکي سرویسنحوه

  نکویی برازشها: توابع توزیع مخلوط؛ الگوریتم بیشینه کردن امید ریاضی؛ آزمون کلید واژه

  

  

  

                                                
1 Mixture density model 
2 Expectation Maximization 
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Abstract 

In this paper, by examining each automated teller machine and point of sale transactions from 
the switch point of view, referral pattern to them has been identified and modeled. With the 
use of Mixture density model, probability distribution function modeling and referral pattern 
to the ATM and POS is considered as a flexible parameter. In this way, the Expectation 
Maximization algorithm is applied and finally Kolmogorov - Smirnov goodness of fitness test 
and chi-square were used to select the best model. Referral pattern to the ATM and POS has 
been obtained as mixed Poisson distribution function and mixed exponential distribution 
functions, respectively. By using the obtained patterns we can analyze and examine amount 
and referral pattern to the ATM in special and typical days, how ATM services and quality of 
banks consideration to terminals. 

Key words: Mixture distribution function, Expectation maximization algorithm, Goodness of 
fitness test 

  

  مقدمه

درصد، بحث  80تا  40بین  ها ي بانکها با به وجود آمدن شبکه پرداخت الکترونیکی و افزایش سهم این کانال از کل تراکنش

در دو دهه اخیر،  ها و دولت ها گذاري بانکرغم سرمایهاي برخوردار شده است. علیارایه این خدمات از اهمیت ویژه تکیفی

. در به حد مطلوب نرسیده استپذیري حس شده از طرف کاربران مات بانکداري الکترونیکی و دسترسسطح کیفیت خد

، سامانه ها شروع تراکنش هستند و در این مسیر سوییچ بانک ينقطه ،ي فروشها خودپردازها و پایانه ،زنجیره انجام تراکنش

. شرط الزم براي دهندهاي دیگر این زنجیره را تشکیل می کارت حلقه يمتمرکز، سوییچ شتاب و سوییچ بانک صادرکننده

   است. اه پذیري هر کدام از این حلقهپذیري حس شده از دید کاربر نهایی، باال بودن دسترسبهبود دسترس

روزهاي مختلف شناسایی و دپرداز و پایانه فروش در خو الگوهاي مراجعه به هاي سوییچ بانکی، بر داده در این پروژه با تکیه

ي سرویس ندهرآوهاي فراهمدهی شرکتي سرویسچنین با توجه به الگوهاي بدست آمده، نحوهشود. هممیسازي مدل

ATM  وPOS شود.تحلیل و بررسی می  

سازي شود. در قسمت دوم ادبیات موضوع با تکیه بر شناسایی و مدلر ادامه این مقاله به ترتیب به این موارد پرداخته مید

 شود.بیان می هاي آماري به کار برده شدهروش تحقیق همراه با تعاریف و مدلوم ها ارایه شده است. قسمت سآماري سیستم

یی نهاي ریگجهینت و خالصه پنجمفصل  نهایت در  درفصل چهارم ارایه شده است و  سازي درنتایج حاصل از شناسایی و مدل

 .است شده آورده
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  ادبیات موضوع

دهد چگونه مدل آماري نشان میسازي آماري، بیان ارتباط بین متغیرهاي مختلف در چارچوب معادالت ریاضی است. مدل

فناوري اطالعات و  سازي آماري در بسیاري مسایل از جمله کنترل،مدل متغیرهاي تصادفی به سایر متغیرها مرتبط هستند.

   .]2[ و ]1[ شودمرتبط با کسب و کار موسسات مالی به کار گرفته میهاي زمینه

هاي مخلوط براي مدل ن راستا،ایشناسایی سیستم و بازشناخت الگو متداول است. در  درهاي آماري چنین استفاده از مدلهم 

این توابع چگالی احتمال از  توزیع مخلوط شامل چند تابع چگالی احتمال است. .]3[ روندتابع چگالی به کار میتخمین 

براي راحتی  گاهی داراي اشکال متفاوتی باشند اما است توابع چگالی فوق ممکن شوند.تعدادي پارامتر نامشخص تشکیل می

روشی براي تخمین پارامترهاي مدل تابع چگالی   بیشینه کردن امید ریاضی الگوریتم .]4[ شوندکار یکسان در نظر گرفته می

  .]6[و  ]5[ مخلوط است

ي بانکداري الکترونیکی در کشور هاي مخابراتی در بستر بانکداري، ظهور و توسعهي فناوري اطالعات و شبکهبا حضور گسترده

به استفاده از خدمات بانکداري الکترونیکی، پژوهشگران را بر  هاي اخیر، افزایش رغبت کاربراندر سال .]7[ فراهم شده است

با استفاده  ]9[ در .]8[ ها را بررسی کنندي کاربران از این خدمات و عوامل تاثیرگذار بر رفتار آنآن داشت تا الگوي استفاده

اند آماري شناسایی شده هايمبتنی بر روش خدمات بانکداري، ي کیفیهاشاخص ،هاي واقعی چند بانک نمونهاز داده

  .است هسازي شدمدل هاچنین موج ورودي تراکنشو هم

متغیر استفاده شده  يهاي فروش از توابع توزیع مخلوط با تعداد اجزا در این مقاله براي تخمین عمکلرد خودپردازها و پایانه

سازي ها در هر روز به وسیله این توابع مدل بانک هاي فروش است. به بیان دیگر نحوه توزیع تعداد تراکنش خودپردازها یا پایانه

  شود. می

  

  روش تحقیق

. شودمیخودپرداز و پایانه فروش شناسایی  مراجعه به ي رفتارو الگوریتم شناسایی الگو، الگو ها با استفاده از دادهدر این مقاله 

  شود. ها و الگوي به دست آمده اعمال می داده توزیع مناسب بر رويبراي تعیین هاي نکویی برازش هاي آماري و آزمون تحلیل

هاي کیفی  هاي مربوط به هر خودپرداز یا پایانه فروش را پردازش کرده و شاخص توان داده با استفاده از مدل به دست آمده می

  را براي هر کدام بررسی کرد.

 تعاریف و اصطالحات

هاي فروش انجام  هاي بانکداري الکترونیک مانند خودپردازها و پایانه هر عملیاتی که از طریق درگاه :هاي الکترونیکیتراکنش

  .گویند الکترونیکی ت یک تراکنشپذیرد مستلزم انجام تعدادي عملیات در سامانه بانکی است. به هر یک از این عملیا

خدماتی همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجوه به صورت ه یماشینی خودکار، بسیار دقیق و کارآمد جهت ارا :خودپرداز

 .است روز به مشتریان اتوماتیک در هر ساعت از شبانه 

 آن توسط الکترونیکی يها کارت  توان از انواع دستگاهی است که در هنگام خرید به جاي پرداخت وجه نقد، می :پایانه فروش

ي پول به صورت الکترونیکی بسته شدن حلقه  و موجب نماید و ارزان مین و سریع ایم را پول جایی جابه که نمود استفاده
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  .شودمی

  کسب داده هايروشمفروضات و  

هاي  از داده 19/04/1391در تاریخ  9112794در این پژوهش طبق قرارداد شرکت نبض افزار و شرکت توسن به شماره 

تا  31/6/1391  محرمانگی اطالعات مشتریان براي بازه زمانی با حفظ   هاي الکترونیکی دو بانک نمونه حقیقی تراکنش

ي متمرکز و شتاب ، سامانهیی که مربوط به مشکالت سوییچها براي انجام این کار ابتدا داده استفاده شده است. 1/1/1389

  .باشند ها که در زمان کارکرد موفق این سیستمشود انجام میهایی  است جدا شده و تحلیل بر روي داده

 محاسبات

 هاي آماريتوزیع

  تابع توزیع پواسن -

یک توزیع احتمالی گسسته است که احتمال اینکه یک حادثه به تعداد مشخصی در فاصله زمانی یا مکانی  3سوناتوزیع پو

. ، به شرط اینکه این حوادث با نرخ میانگین مشخص و مستقل از زمان آخرین حادثه رخ دهنددهد میثابتی رخ دهد را شرح 

عدد صحیح نامنفی است) برابر است  kرخداد داشته باشیم ( kباشد، احتمال اینکه دقیقا  λاگر امید ریاضی رخداد در این بازه 

 با:

 )1 (  
�(�) =

��

�!
���,           � = 0,1, … 

  تابع توزیع نمایی -

  توزیع نمایی، توزیعی پیوسته با تابع توزیع زیر است.

)2 (  �(�,l) = �
0 ,                  � < 0

l��l� , � ≥ 0
 

  توابع توزیع مخلوط -

در احتمال، توزیع مخلوط توزیع احتمال یک متغیر تصادفی است که مقادیرش با استفاده از یک روش ساده از متغیرهاي 

ي غیر منفی ها دار با وزنتواند به صورت ترکیب وزن میشود. تابع توزیع یا چگالی احتمال این توزیع  میتصادفی دیگري مشتق 

و  4شود یک جز از توزیع مخلوط میاز توابع توزیع یا چگالی دیگر بیان شود. هر توزیع مجزا که براي ساخت این تابع استفاده 

  شوند. مینامیده  5ي توزیع مخلوطها وزن هر کدام وزن

 

                                                
3 Poisson Distribution 
4 Mixture Component 
5 Mixture Weight 



                                              

  

                                                                           

5 

 

هاي تخمین پارامترروش      

  الگوریتم درست نمایی بیشینه -

یک روش تخمین پارامترهاي یک مدل آماري است. کاربرد این الگوریتم در نسبت دادن  6مایی بیشینهالگوریتم درست ن

هاي مشاهده شده داشته  مقادیري به پارامترهاي مدل است به صورتی که توزیع به دست آمده بیشترین احتمال را به داده

  باشد. 

 ) 0 (  �(� | �) = � �(��|��)

�

 

  الگوریتم بیشینه کردن امیدریاضی -

ترین و بهترین روشی است که براي به دست آوردن پارامترهاي توزیع مخلوط به  الگوریتم بیشینه کردن امید ریاضی عمومی

  در این الگوریتم هدف بیشینه کردن تابع زیر با تعیین پارامترها است. .رود کار می

 )4(  ��(log �(�, � | �, � )) = � � ��
�log ( �(��|��)��)

��

 

��
� =

�(��|��)��

∑ �(��|��)���
   

 آزمون نکویی برازش

دهد. اندازگیري نکویی برازش  نکویی برازش یک مدل آماري درباره میزان منطبق بودن آن با یک دسته مشاهدات توضیح می

  دهد. اختالف بین مشاهدات و مقادیر مورد انتظار را در مدل نشان می

  7تست مربع خی -

سطح زیر منحنی  این آزمون،کند. در تست مربع خی یک تست آماري است که از توزیع نمونه مربع خی استفاده می

توزیع در فاصله بین دو نمونه به عنوان عدد مشاهده شده و مساحت هیستوگرام در بین همان دو نمونه که برابر با 

  شود. مساحت یک ستون هیستوگرام است، به عنوان میزان مورد انتظار استفاده می

 )5 (  �� = �
(�� − ��)�

��

�

���

 

 اسمیرنوف -کلموگروف آزمون -

                                                
6 Maximum likelihood Estimate (MLE) 
7 Chi-squared test 
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ماري منتخب آهاي  هاي تجربی با توزیع اسمیرنوف، روش ناپارامتري براي تعیین همگونی نمونه-کلموگروفآزمون 

ها و یا یک  شود و براي مقایسه توزیع احتمال دو نمونه از داده است. این آزمون بر مبناي توزیع تجمعی انجام می

  رود.  ها با توزیع احتمال مرجع به کار می نمونه از داده

 

 ل انجام کارمراح

 شود.هاي فروش بررسی میدر این قسمت، مراحل بدست آوردن الگوي مراجعه به خودپردازها و پایانه

  الگوي مراجعه به خودپرداز

تعداد خودپرداز بر حسب تعداد تراکنش، مدل کلی الگوي مراجعه به خودپردازهاي  )1(تصویر گیري از هیستوگرامابتدا با بهره

سپس انجامد اما از دقت کافی برخورداز نیست. این مدل کلی به حدس اولیه راجع به توزیع میآید. یک بانک به دست می

شود. ابتدا با استفاده از روش درست یابی بیشینه، هاي آماري استفاده می براي پیدا کردن توزیع مناسب این مدل از توزیع

با تست کردن این توزیع بر  گراهت را به مدل کلی داشته باشد. اپارامتر میانگین توزیع محاسبه شده به طوري که بیشترین شب

مدل  تواند توزیعی مناسب براي مدل تعداد تراکنش باشد به تنهایی نمی که یک تابع توزیع شودهاي متفاوت مشخص  روي داده

  شود.به کار گرفته مینکویی برازش مربع خی  در انتها، براي انتخاب بهترین مدل آزمون .شودمخلوط به کار برده می

  

  الگوي مراجعه به پایانه فروش

) بدست آورد. در 2هاي فروش ابتدا باید توزیع کلی را با رسم هیستوگرام (تصویر براي مدل کردن الگوي مراجعه به پایانه

  رود.ي کار، موارد مشابه در تعیین الگوي مراجعه به خودپردازها به کار میادامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 هیستوگرام مراجعه به خودپردازها از دید یک سوییچ در یک روز - 1 تصویر
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  ها و نتایج یافته

ها  دست آمده براي روزهاي مختلف دو بانک نمونه و نتایج به دست آمده از این مدلهاي به  ي مدلدر این بخش به ارایه

 شود. پرداخته می

  خودپرداز

دهد مدل کلی به صورت توزیع پواسن است اما یک تابع پواسن به تنهایی هیستوگرام رسم شده براي خودپردازها نشان می

  شود.تعیین می -مربع خی-ن نکویی برازشتعداد مناسب توزیع پواسن با آزمو توزیعی مناسب نیست.

گیرد. با توجه به متفاوت بودن الگوها در هاي زیاد و کم مورد مطالعه قرار میهاي دو بانک با تراکنشبراي تحلیل مناسب، داده

- مدلروزهاي مختلف، روزهاي کاري هفته، روزهاي تعطیل و روزهاي قبل و بعد از تعطیالت به صورت جداگانه شناسایی و 

  شوند.سازي می

 یک روز کاري بانک با تراکنش باال  

  نشان داده شده است. ري یک بانک با تعداد تراکنش باالتوزیع مربوط به یک روز کا 3تصویر در

  

  

  

  

  

  

 

 هاي فروش از دید سوییچ در یک روزهیستوگرام مراجعه به پایانه - 2 تصویر
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دهد که خودپردازهاي این بانک  شود توزیع به دو قسمت تقسیم شده است. این توزیع نشان می نطور که در شکل دیده میهما

توان گفت یک سوم خودپردازهاي  گیرند.  به طور کلی می در روزهاي عادي و به طور خاص این روز در دو دسته کلی جاي می

  تراکنش بسیار زیاد دارند. تراکنش متوسط و تعداد کمی  ین، نیمیاین بانک تراکنش پای

 یک روز تعطیل بانک با تراکنش زیاد  

شود بیش از یک پنجم از خودپردازها  است. در این توزیع دیده می زیاد تراکنشبا مربوط به یک روز تعطیل بانک  4تصویر مدل

، تعداد ها خودپردازها بیش از صد تراکنش که با زیاد شدن تراکنش تعداد کمتر از صد تراکنش در روز را دارند و باقی

یابد. در مورد روزهاي تعطیل این بانک عدم رسیدگی کافی مشهود است که باعث خارج شدن تعداد  میخودپردازها کاهش 

  ها از دسترس شده است.  زیادي از ترمینال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  در یک روز معمولی هاي خودپردازهاي بانک نمونه با تعداد تراکنش باال توزیع تعداد تراکنش - 3 تصویر

 

 

 تعطیل روز کی در باال تراکنش تعداد با مفروض بانک خودپردازهاي يها تراکنش تعداد عیتوز - 4 تصویر
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 یک روز کاري بانک با تراکنش پایین 

 5در تصویر  .در یک بانک با تعداد تراکنش کمتر مدل به دست آمده براي روزهاي معمولی با بانک پرتراکنش متفاوت است

ها با زیاد شدن تعداد تراکنش تا حدي زیاد شده و سپس  است یعنی تعداد ترمینالاي شود که این توزیع تک قله دیده می

دهد. به طوري که تعداد خودپرداز با تعداد تراکنش بسیار کم و  اند. این مدل یک توزیع مناسب را نشان میدوباره کاهش یافته

  شود. را شامل میبسیار زیاد کم است و تعداد ترمینال با تراکنش متوسط بیشینه خودپردازها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ها به سه  مشهود است. در این توزیع تراکنش 6تصویرشود در  مدل دیگري که براي روزهاي عادي بانک کم تراکنش دیده می

  شده اند ولی مانند حالت قبل بیشینه خودپردازها در دسته دوم یعنی تعداد متوسط تراکنش قرار گرفته است.دسته تقسیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 هاي خودپردازها در یک بانک مفروض کم تراکنش در روز معمولی توزیع تراکنش - 5 تصویر

 

 هاي خودپردازهاي بانک مفروض کم تراکنش در روز معمولی توزیع تراکنش -6تصویر
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 یک روز تعطیل بانک با تراکنش پایین  

  است. 7تصویر اگر  همین بانک در روزهاي تعطیل بررسی شود نتیجه به صورت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولی بیشینه این توزیع در مقادیر کمتر ایجاد شده اي به دست آمده شود که نتایج این روز نیز به صورت تک قله مشاهده می

  دهد. هاي بانکی را در روزهاي تعطیل نشان می است. این نزدیک شدن نیز کم شدن تعداد تراکنش

 روزهاي قبل و بعد از یک روز تعطیل 

مربوط به روز مشابه در  9تصویرتعطیل و  بعد از روزروز  8تصویرها بررسی شده است.  براي روزهاي بعد از تعطیالت نیز مدل

  کاري بوده است.ن روز هفته بعد است که روز ماقبل آ

توان آن را ناشی از اضافه  است. که می 8 تصویردهد که تفاوت این دو روز در باالتر بودن تعداد تراکنش در  نتیجه نشان می

  هاي روز قبل دانست. شدن برخی از تراکنش

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 هاي یک خودپرداز در یک بانک مفروض کم تراکنش در روز تعطیل توزیع تراکنش -7 تصویر

 هاي خودپردازهاي یک بانک مفروض در روز  بعد از تعطیلی توزیع تراکنش -  8تصویر
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 الگوي روزهاي یک هفته بانک با تراکنش پایین  

دهد فرم کلی مدل براي  هاي یک بانک مفروض کم تراکنش در یک هفته را دید. این نتایج نشان می توان مدل می 10تصویر در

  روزهاي شنبه تا چهارشنبه مشابه هم بوده ولی در روزهاي پنج شنبه و جمعه الگو به صورت متفاوتی است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 هاي خودپردازهاي یک بانک مفروض بعد از یک روز کاري  توزیع تراکنش - 9 تصویر



                                              

  

                                                                           

12 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  فروش يپایانه

دهد مدل کلی به صورت توزیع نمایی و یا پارتو است که با به کارگیري هاي فروش نشان میهیستوگرام رسم شده براي پایانه

) 1نتایج دو آزمون مذکور در جدول (تر است. اسمیرنوف و مربع خی مشخص شد توزیع نمایی مناسب- دو آزمون کلموگروف

  آورده شده است.
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شماره داده
 

ها
  

  رتبه  تست مربع خی  رتبه  تست کلموگروف اسمیرنوف  توزیع

1  
  1  165080  1  0.11738  نمایی

  2  204460  2  0.29846  پارتو

2  
  1  164740  1  0.1181  نمایی

  2  222000  2  0.30166  پارتو

3  
  1  159120  1  0.11767  نمایی

  2  216890  2  0.29931  پارتو

  ي پایانه فروشهاي نمونه اسمیرنوف و مربع خی براي شاخص-نتایج آزمون کلمروگروف -  1جدول 

  

ها  دهد که بیش از هشتاد درصد ترمینال الگوي توزیع نشان می شود. رفتار پایانه فروش در روز معمولی دیده می 11 تصویر در

هاي فروش در جایگاه مناسب قرار نگرفتند یا به بیان دیگر  دهد اکثر پایانه مساله نشان میکمتر از صد تراکنش دارند. این 

  ها نشده است. استفاده مناسب از پایانه

هاي فروش در روزهاي تعطیل نیز مشابه روزهاي کاري است. با این تفاوت که در این روزها مجموع تعداد  رفتار کلی پایانه

  اي از این حالت را مشاهده کرد. توان نمونه می 12تصویرتراکنش کمتر است. در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 هاي فروش براي یک بانک مفروض در یک روز کاري هاي پایانه توزیع تراکنش -11 تصویر
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  جمع بندي

سازي و الگوشناسی شد. براي ي یک بانک در یک روز با توجه به تعداد تراکنش انجام شده مدلها در این پروژه توزیع ترمینال

هاي هر بانک  ترمینالده، رفتار این رفتار از توزیع مخلوط استفاده شد. با توجه به مدل به دست آم يبه دست آوردن الگو

  توان براي الگوهاي به دست آمده ارایه کرد.  شود. نتایج کلی زیر را می میتحلیل 

 شوند.  ها به چند دسته تقسیم می هاي به دست آمده از مدل، ترمینال با توجه به قله  

 هاي آن بانک است.  وجود دسته در تعداد تراکنش کم با ترمینال زیاد نشان دهنده عدم رسیدگی کافی به ترمینال

تواند به طور مثال براي خودپرداز نمایانگر نبود پول در  اگر این دسته در روزهاي تعطیل ایجاد شود یا افزایش یابد می

  ترمینال باشد.

 ها در سطح منطقه  همچنین وجود دسته با تعداد تراکنش زیاد نیز نشان دهنده عدم پخش شدن مناسب ترمینال

تواند موجب ایجاد  م وجود تعداد کافی خودپرداز در منطقه اي با درخواست زیاد که میاست. به طور مثال عد

  هاي طوالنی شود. صف

 پیشنهادات

 :پرداخته خواهد شدپیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق ه یارادر این بخش به 

 ها اضافه کرد.  مجموعه دادههاي ناموفق هم به  توان تراکنش هاي موفق بررسی شده است. می در این پروژه تراکنش

 سپس با توجه به علت خطا الگو سازي را انجام داد.

 هاي فروش با تعداد تراکنش کم   بررسی الگوي پایانه  

 ها با توجه به محل قرارگیري الگوشناسی ترمینال  
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  (فارسی) چکیده

ی سامانه پرداخت الکترونیکی بانکدر  شده توسط کاربر حستخمین میزان خطاي واقعی  روشی هوشمند براي، مقالهدر این 

با توجه به اهمیت سامانه پرداخت الکترونیکی بانکی، نیاز به مدلی براي تخمین الگوي رفتاري کاربران . کشور ارایه شده است

 این مقاله با بررسی در. ارایه کندي از شبکه پرداخت تر جامعدید  شود تا با ارزیابی میزان و منبع خطاهاي رخ داده، احساس می

و نیز روزهایی که در شبکه خطا رخ  یي صورت گرفته در روزهاي عملکرد بدون خطاي شبکه بانکها و مقایسه روند تراکنش

  .  شود میو نیز ظرفیت موردنیاز براي شبکه شناسایی  شبکهخطاي واقعی موجود در  می دهد،

ها با وزیع احتماالتی تراکنشها تابع تتقسیم و در هر یک از این زیربازه تر هاي کوچک بازهزیربه  بازه زمانی کل روز در ابتدا

ابتدا کل روزهاي در  گر، براي ساخت مدل هوشمند تخمین. شود تعیین می اسمیرنف -کولموگروف آماري آزمون استفاده از

براي هر روز  سپس .شوند بندي می خوشه بقیه روزهاروزهاي تعطیل، قبل از تعطیل، بعد از تعطیل و  يهفته به چهار خوشه

به صورت یک  براي روزهاي متوالی هر خوشه و این اعداد شده محاسبهشاخص احتماالتی مقادیر  ا در شبکه،بدون رخداد خط

تخمین در فرآیند گر  مدل هوشمند تخمینهاي آموزش  گیرند. این سري زمانی به عنوان داده سري زمانی کنار هم قرار می

در این مقاله از روش ماشین بردار پشتیبان به عنوان  شود. می ، در نظر گرفتهها در روزهاي داراي خطا اقعی تراکنشمقدار و

  هوشمند یادگیري و تخمین استفاده شده است. ابزار

مقادیر  هوشمند معرفی شده مدل  با استفاده از، هاي یک بانک براي یک روز داراي خطا براي تخمین میزان تراکنش

هاي مختلف  ها در ثانیه تراکنشواقعی کل و تعداد  شود می خمین زدهتموردنظر زمانی هاي  بازه زیر درهاي احتماالتی  شاخص

سازي شده و نتایج هاي چند بانک نمونه در ایران پیادهاین روش بر روي داده. آید بدست می و نیز میزان خطاي رخداده وزآن ر

  حاصل شده گویاي کارایی بسیار باالي این روش است.

بندي، سري  شبکه پرداخت الکترونیکی، خوشهالگوي رفتار کاربران، خطا، هاي  تراکنش: روش هوشمند، تخمین کلیديواژگان 
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  چکیده (انگلیسی)

In this paper, a new intelligent approach for estimation of real failure rate in electronic 

banking payment network in Iran is proposed. In the days which the customers’ requests in e-

banking payment network have been covered, we expect to see two smooth bell-shaped 

curves for filtered TPS (Transaction per Second) diagrams. Sometimes, a number of requests 

are not covered by central banking switch or other banks switches. The aim is estimating the 

failure rate in these days. Support vector machines in an optimization based framework for 

designing these estimators are utilized. The procedure is described below.  

At first, the TPS values for each day are divided into some time intervals. The distribution of 

transactions in each interval is calculated using Kolmogorov-Smirnov test. The obtained 

results show that the transactions have Poisson distribution. For each interval, the mean value 

of the Poisson distribution is used as a feature representing the intervals’ data. Then, all mean 

values are stored in a feature vector associated to the corresponding day.  

All transactions data are distributed in four clusters. These clusters are holiday, the day before 

holiday, the day after holiday, and other days of the week. Then, in each cluster, the features 

associated to the days with no failures are considered as training data and used to estimate the 

failure rate in the other days. So, for each cluster, a specific estimator is designed. Results 

show the excellent performance of the proposed method. 

 

Key Words: Intelligent Approach, Failure Estimation, Users Behavior Pattern, E-banking 

Payment Network, Clustering, Time Series 

  مقدمه

هاي  ها و موسسات مالی براي جذب مشتریان است. در طی سال ترین اهداف بانک ارایه خدمات بهتر به مشتریان یکی از مهم

اند. بدیهی است که این  هاي آماري متعددي براي سنجش کیفیت خدمات خود به مشتریان استفاده کرده ها از روش اخیر بانک

هاي اخیر پیشرفت  بانکداري الکترونیک در طی سالسامانه مشتریان انجام شود.  سنجش کیفیت خدمات باید از نقطه دید

. مردم پذیري و امنیت باالي سامانه مردم را به استفاده از آن سوق داده است و دسترس روزافزونی در کشورمان داشته است

هاي فروش و  هاي خودپرداز، پایانه دستگاهشامل که بسیاري از کارهاي بانکی متداول را با استفاده از بانکداري الکترونیک 

ها خواهد  پذیري پایین این خدمات باعث نارضایتی مشتریان بانک دهند. بدیهی است که دسترسی انجام می بانک هست اینترنت

یش پذیري خدمات بانکداري الکترونیکی خود را براي مشتریان افزا ها همواره در تالش هستند تا دسترس شد. بنابراین بانک

  دهند.

  

ارایه تصویر کلی از شبکه به با توجه به اهمیت سامانه پرداخت، نیاز به تخمینی از مدل رفتاري کاربران احساس می شود تا با 

گرچه عملکرد سامانه بانکی در شود.  خطاهاي کنونی رهنمون در جهت رفع هاي مناسب راه حلارایه و  ارزیابی وضعیت موجود

رد سامانه بانکی دچار کها عمل است ولی با این حال هنوز برخی روزها در سال وجود دارند که در آن هاي اخیر موفق بوده سال

را از خطا گیري  پیش وتاثیر متقابل اجزاي مختلف بر یکدیگر ضرورت شناخت  انه فعال فعلی ومتمرکز بودن سامشود.  خطا می

ها و از  کاهش درآمد بانک، کاربران اتالف وقت یري آن باعثپذ عدم دسترسسامانه پرداخت و در کند. وجود خطا  می بیشتر
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توان منابع اساسی خطا را پیدا کرد و کیفیت  می ي کلی. با داشتن تخمینی واقعی از خطاشودها میدست دادن فرصت

  شبکه و نیز رضایت کاربران را باال برد. رسانی خدمات

هاي مختلف صنعت و اقتصاد، بررسی الگوهاي رفتاري مشتریان  حوزههاي متداول براي بررسی کیفیت خدمات در  یکی از روش

است. در حوزه بانکداري الکترونیک، یکی از الگوهاي متداول، الگوي تعداد تراکنش در هر ثانیه است. این الگو رفتار دارندگان 

ها در  دار  فیلتر شده تعداد تراکنشدهد. همچنین نمو ها نشان می هاي پرداخت بانکی را در دو بعد زمان و تعداد تراکنش کارت

توان به تصویر مناسبی از عملکرد  . با بررسی این الگوها میاستتر و با نویز کمتري  هر ثانیه در مقایسه با الگوي قبل، الگوي نرم

  رسید.  و سامانه پرداخت هاي بانکی سوییچ

ها را از نقطه دید  نشده در سوییچ بانک ثبت موفقهاي نا تراکنشاین مقاله سعی دارد با ارایه یک مدل هوشمند، میزان 

توان به دید  اقعی موجود میبدیهی است که با بدست آوردن میزان خطاي و هاي اعتباري بانکی تخمین بزند. دارندگان کارت

کی از یتري از شبکه پرداخت الکترونیکی بانکی رسید و نیز راه حل مناسبی را براي کمتر کردن خطا بدست آورد.  واقعی

رفتار یکسانی در طول زمان ندارند و در مقاطعی از ماه  هاي بانکی دارندگان کارت این است که پیش رو در این کارهاي  چالش

هاي طوالنی  برخی مواقع در شبکه قطعیهمچنین کند که الگوي این تغییر باید در نظر گرفته شود.  یا سال رفتارها تغییر می

به  پرداختاده از شبکه فها، ناگهان میزان است دهد که بعد از این نوع قطعی رفتار کاربران نشان می افتد. بررسی مدتی اتفاق می

  معرفی شده در این مقاله توانایی تطبیق با این تغییر الگوهاي مقطعی را دارد.تخمین  . روش هوشمندیابد شدت افزایش می

هاي زمانی پرداخته شده است. در  بینی سري مین و پیشهاي شناسایی، تخ در قسمت ادبیات موضوع، به مروري بر روش

هاي  قسمت روش تحقیق، فرایند هوشمند تخمین الگو توضیح داده شده است و نتایج حاصل از اعمال این روش بر روي داده

  ده است.بندي کلی از کار ارایه ش ها و نتایج آورده شده است. در نهایت نیز جمع یک بانک نمونه دلخواه در قسمت یافته

  ادبیات موضوع

ساالنه، ماهانه، هفتگی،  مانندبا فواصل زمانی برابر  از مشاهده یک پدیده ویک سري زمانی ترتیبی از مقادیر حقیقی است که 

 هدف تجزیه و تحلیل سري هاي زمانی معموال ثانیه، ثبت شده است.روزانه و یا حتی فواصل زمانی بسیار کوچک مانند میلی

گذشته آن  بر مبنايزمانی  پیش بینی مقادیر آینده سريو یا  شدهزمانی سري  تصادفی که منجر به مشاهده دهپدی سازي مدل

 .]1[است

مهم ترین آشنایی با رفتار سري به عنوان تابعی از زمان است. ، تحلیل سري زمانی و پیش بینی آینده آنبدیهی است که الزمه 

 شامل اي براي ساختن یک الگو مرحله سه راهکاریک  .سري زمانی است درا کردن الگوهاي مناسب براي این منظور پید اقدام

   پیشنهاد شده است. ]1[در تشخیص درستی الگو  وبرازش الگو  ،تشخیص یا شناسایی الگو

ت داراي اهمیت است. رفتارهایی طبیعت یک سري زمانی، وابسته یا همبسته بودن مشاهدات آن است؛ بنابراین ترتیب مشاهدا

توانند حاوي نویز باشند، در  تناوبی همچون روندهاي فصلی و متناوب که می همچون غیرخطی بودن، ناایستایی و رفتارهاي شبه

  شوند. هاي زمانی مشاهده می سري

در طی فرآیند انتخاب  طور کلی منظور از شناسایی یک مدل براي یک فرآیند، نسبت دادن یک مدل از یک خانواده مدل به

بینی نگریست و با استفاده از  ها به مساله پیش در شناسایی سیستم 1توان با دید مدل جعبه سیاه است. در حالت کلی می

هاي مدل در این حالت، گذشته و حال سري زمانی و  هاي زمانی پرداخت. ورودي بینی سري هاي تخمین تابع به پیش روش

                                                
1 Block Box 
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  . ]2[سري زمانی هستندهاي آن نیز آینده  خروجی

هاي اولیه  ها از اهمیت باالیی برخوردار است. روش سازي آن بسیاري از مسایل دنیاي واقعی فرآیندهاي غیرخطی هستند و مدل

ن توا ها می شوند. از جمله این روش هاي زمانی تصادفی محدود می هاي کالسیک آماري و سري بینی به روش شده در پیش ارایه

به رگرسیون آماري و نیز رگرسیون آماري تعمیم یافته اشاره کرد که هر متغیر را به صورت ترکیب خطی از چندین متغیر 

هاي سري زمانی مانند مدل خودبازگشتی و مدل خودبازگشتی میانگین متحرك نیز به  . روش]4[،]3[کردند وابسته مدل می

سازي محلی هستند  سازي فازي به عنوان کالسی از رویکرد مدل . مدل]4[اند کار رفته بینی به تداول در پیشهاي م عنوان روش

 2هاي عام تابع زن هاي فازي تقریب کنند. سیستم تر حل می سازي پیچیده را با تجزیه آن به تعدادي مساله ساده که مساله مدل

. همچنین استفاده از ]5[زم از قواعد، هر تابع پیوسته را با هر دقت دلخواهی تخمین بزنندتوانند با تعداد ال هستند؛ یعنی می

هاي عصبی و ترکیب  بینی به انواع شبکه بینی دارد و مقاالت زیادي در پیش هاي عصبی محبوبیت زیادي در پیش انواع شبکه

اند  بینی توانسته هاي نسبتا جدید در حوزه پیش ز به عنوان روشعصبی نی-هاي فازي ها اختصاص دارد. روش آن با سایر روش

  .]6[سازي سري زمانی نشان دهند هاي پیشین به وجود آورند و توانایی خود را در مدل بهبود خوبی در روش

. این ]7[اند ل شدههاي غیرخطی بسیار متداو سازي و شناسایی سیستم هاي آماري و احتماالتی در زمینه مدل اخیرا روش

هاي آماري به طور کلی به برقراري  گیرد. روش گیري انجام می هاي ورودي و خروجی حاوي نویز اندازه شناسایی بر اساس داده

  .]8[پردازند سازي مدل می پذیري و ظرفیت ساده مصالحه بین قدرت تعمیم

ها اکثرا داراي یک پاسخ سراسري واحد  . این روش]9[زن عام هستند هاي تقریب از جمله روش 3هاي مبتنی بر هسته روش

هاي شناسایی مبتنی بر هسته،  ترین روش آید. یکی از متداول بدست می 4سازي محدب هستند که توسط حل یک مساله بهینه

خطی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان به خاطر توانایی باال در هاي غیر است. شناسایی سیستم 5روش ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار  الگوریتم. ]10[،]9[پذیري و نیز بدست دادن ساختار بهینه شبکه توجه زیادي را به خود جلب کرده است تعمیم

به این موضوع  هابسیاري از پژوهشاخیر  هاي در سالشد و بر اساس پیشرفت در نظریه یادگیري آماري پیشنهاد  پشتیبان

ه است. علت این شدو انتخاب ویژگی تبدیل رگرسیون  ،بندي طبقه لیسام اي براي حلاختصاص پیدا کرده و به ابزار پیشرفته

گردد. ها باز میدهی خوب آن در بسیاري از کاربردموضوع عالوه بر مبانی نظري قدرتمند آن، به قابلیت عملکردي و تعمیم

هایی با الگوهاي پیچیده را که به صورت خطی جداپذیر نیستند، با اعمال یک تبدیل غیر قادر است داده ماشین بردار پشتیبان

شود، به فضاي جدیدي برده و در آن به کمک ابرصفحه از یکدیگر جدا کند. این قابلیت خطی که به عنوان کرنل شناخته می

تشخیص چهره  ،بینی قیمت سهام پیش بینی مصرف برق، پیشل واقعی همچون یها را در بسیاري از مسا ماشین بردار پشتیبان

  .داراي کاربرد کرده است یسرطانهاي  بافتتشخیص  و
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  روش تحقیق

هاي فروش،  بر روي ترمینال ختلفمهاي بانک یا موسسه  با کارت هاي بانکی خت الکترونیکی بانکی، تراکنشدر سیستم پردا

هاي انجام شده و  . بدیهی است که با داشتن روند تعداد تراکنششود انجام می ها نکهاي سوییچ بایا سایر درگاهو خودپردازها 

  کرد.را شناسایی  انخطاي واقعی حس شده توسط کاربرها و  الگوي رفتاري مشتریان بانکتوان  ها، می بینی تعداد تراکنش پیش

کشور است. بدین  سامانه پرداخت الکترونیکی خطاي واقعی حس شده توسط کاربران دردر این قسمت، هدف تخمین میزان 

شاخص توان توزیع  با مشاهده نمودار هیستوگرام می. تعیین شودهاي بانکی  تابع توزیع احتماالتی تراکنشباید منظور ابتدا 

هاي آماري دیگري  کافی نیست و نیاز به روشبراي تعیین دقیق توزیع روش اما این  .را تا حدودي حدس زد ها تعداد تراکنش

این . کنیم استفاده می 6اسمیرنف -کولموگروف آزمونها با دقت باالتري تعیین شود. به همین منظور از  است تا توزیع شاخص

تابع  . این آزمون برمبنايهاي آماري منتخب است هاي تجربی با توزیع روش ناپارامتري براي تعیین همگونی نمونهیک آزمون 

ها با توزیع احتمال مرجع به کار  ها و یا یک نمونه از داده توزیع تجمعی است و براي مقایسه توزیع احتمال دو نمونه از داده

ها به آن  هاي مختلف مقایسه کرده و میزان نزدیک بودن توزیع داده هاي مورد نظر را با توزیع این آزمون توزیع داده .رود می

ترین  محاسبه بیشترین فاصله تابع توزیع تجمعی داده نمونه و مرجع است. مناسب آزموند. مبناي این ده توزیع را نشان می

تر است. به دلیل  ها کم هاي نمونه در مقایسه با سایر توزیع ترین فاصله تابع توزیع تجمعی آن و دادهتوزیع، توزیعی است که بیش

بر کولموگروف  آزمون سپسزده و ها  دادهدرباره توزیع  هایی فرضیستوگرام با مشاهده نمودار ه ،ها تنوع زیاد در انواع توزیع

نتایج نشان  کند. ما را مشخص می هاي خوانی توزیع مشاهدات با فرض . این آزمون میزان همشود ها تست می روي این فرض

  هاي صادرکننده بانکی داراي توزیع پواسن هستند. دهد که تراکنش می

 

  رتبه ولموگروف  اسمیرنوفآزمون ک  توزیع  شاخص

  صادرکننده بانک نمونههاي  تراکنش

 1 114/0  پواسن

 2 161/0 گاما

 3 209/0 کوشی

 هاي صادرکننده نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي تراکنش– 1جدول 

  

سازي را  توان دقت مدل هاي زمانی می ها در این بازه نشتر و تعیین توزیع تراک هاي کوچک با شکاندن بازه زمانی کل روز به بازه

شوند. در این مقاله و براي بانک نمونه  هاي روزهاي مختلف هر بانک انتخاب می ها بر اساس حجم تراکنش افزایش داد. این بازه

بیانگر میانگین توزیع پواسن  عدد که 72اند. بنابراین براي هر روز تعداد  اي درنظر گرفته شده دقیقه 20ها  موردنظر این بازه

  ها در هر بازه زمانی هستند داریم.  تراکنش

 به چهار ي هفته راکل روزها روش هوشمند تخمین در ابتداهاي هوشمند در قدم اول داراي مرحله آموزش هستند.  روش

که  روزهاییدر هر خوشه  سپس .کند تقسیم بندي میو روزهاي کاري  بعد از تعطیل، قبل از تعطیل، روزهاي تعطیل ي خوشه

عدد براي هر روز سالم  72ترتیب مقادیر  . بدینشوند عنوان روزهاي سالم انتخاب میبه  ،هستند خطامیزان داراي کمترین 

گیرند. در فرآیند تخمین، این سري  محاسبه و این اعداد براي روزهاي سالم مختلف به صورت یک سري زمانی کنار هم قرار می

هاي آموزش مربوط به هر خوشه،  رود. سپس با استفاده از داده هاي آموزش مدل هوشمند به کار می ن دادهزمانی به عنوا

  شود. پارامترهاي مدل ماشین بردار پشتیبان یاد گرفته می

                                                
6 Kolmogorov -Smirnov 
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میانگین  سپس. شود ر تعیین میها در روز داراي خطا، ابتدا خوشه مربوط به روز موردنظ براي تخمین مقدار واقعی تراکنش

روز بدست  آنهاي مختلف  ها در ثانیه تعداد تراکنشترتیب  بدینشود و  هاي موردنظر تخمین زده می توابع پواسن در بازه

  آید.  می

در این گر استفاده شده است.  در مدل هوشمند تخمین پیشنهادي در این مقاله از ماشین بردار پشتیبان به عنوان مدل تخمین

  شود. می معرفی  ار پشتیبانماشین برد به طور خالصهقسمت 

ها در فضاي غیرخطی با استفاده از یک نگاشت  ها داده باشد. در این روش هاي مبتنی بر هسته می ماشین بردار پشتیبان از روش

مدل و یا یک نیم صفحه توسط یک خط با بعد باالتر، ها در فضاي جدید  د. این دادهنشو به یک فضاي با بعد باالتر نگاشت می

 .همان نگاشت ذکر شده است شود که تابع  تابع کرنل بین دو داده به صورت زیر تعریف می همچنینشوند.  می

 

 هاي مدل و  به ترتیب ورودي و خروجی و  شود که  تعریف می تابع رگرسیون نیز به صورت 

 شماي کلی رگرسیون ماشین بردار پشتیبان آورده شده است.  1در تصویر  ست.پارامترهاي مدل ا

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 شماي کلی رگرسیون بردار پشتیبان – 1یرتصو

 

  به صورت زیر می باشد. باید کمینه شودتابعی که  ،رگرسیون ماشین بردار پشتیبان لهدر مسا

  

  د.نباش هاي مساله به صورت زیر می قیدو نیز 
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  آید. خروجی نهایی به صورت زیر در می ،در حالت کلیبا حل کردن تابع الگرانژ 
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  یجها و نتا یافته

اعمال شده است و  89از اسفند ماه سال دلخواه روز  هاربانک نمونه در چ یکهاي  در این قسمت روش پیشنهادي بر روي داده

و نمودار قرمز  وییچ بانک نمونههاي ثبت شده در س هاي زیر نشان داده شده است. نمودار آبی تعداد کل تراکنش نتایج در شکل

دهد و  رفتار کاربران را در هر روز نشان میواقعی ده توسط کاربران و بعبارتی الگوي هاي درخواست ش تعداد کل تراکنش

نشان ثبت نشده است را نمونه که بر روي سوییچ بانک شده توسط کاربر  و حس رخدادهمیزان خطاي  ،تفاضل این دو نمودار

  .دهد می

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  89اسفند  21هاي این بانک در  نک نمونه و کل تراکنشهاي ثبت شده در سوییچ با نمودار تعداد تراکنش – 2یرتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  89اسفند  3هاي این بانک در  هاي ثبت شده در سوییچ بانک نمونه و کل تراکنش نمودار تعداد تراکنش– 3یرتصو
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  89اسفند  14هاي این بانک در  هاي ثبت شده در سوییچ بانک نمونه و کل تراکنش نمودار تعداد تراکنش– 4یرتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 89اسفند  28هاي این بانک در  هاي ثبت شده در سوییچ بانک نمونه و کل تراکنش نمودار تعداد تراکنش– 5یرتصو

  

ثبت نشده است را نیز بر روي سوییچ بانک نمونه از دید کاربران که ناموفق هاي  میزان و درصد تراکنش 2همچنین در جدول 

  دهد. نشان می

    

  هاي از دست رفته درصد تراکنش  هاي از دست رفته د تراکنشتعدا  روز

  %17  30494  اسفند 3

  %6  10113  اسفند 14

  %12  22489  اسفند 21

  %11  24077  اسفند 28

  89اسفند از روز  4بانک نمونه در  ناموفق از دید کاربرانهاي  نمودار تعداد و درصد تراکنش– 2جدول 
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  جمع بندي

پذیري و امنیت باالي این  و دسترسعملکرد موفقی در کشور داشته است هاي اخیر  ونیک در طی سالرتسامانه بانکداري الک

هاي روزانه انجام شده در سامانه در  شده است. بررسی روند افزایشی تراکنشها  مشتریان بانکشبکه باعث استقبال بسیار خوب 

نه در بعضی روزهاي سال به علت قطعی ین حال عملکرد ساماین سامانه است. با اعملکرد مناسب ا گرهاي اخیر نشان طی سال

شود. در این مقاله سعی شده است با ارایه روشی  با مشکل مواجه میو یا خطوط ارتباطی ها یا سوییچ شتاب  سوییچ بانک

. به زده شود شوند، تخمین ها و یا سامانه ثبت نمی هاي ناموفق از دید کاربران که در سوییچ بانک تعداد تراکنشهوشمند 

شود. براي طراحی  تخمین زده میداده در آن  و خطاي واقعی رخعبارت دیگر با این روش الگوي رفتاري واقعی کاربران سامانه 

ها  و توزیع احتماالتی دادهو نیز شناسایی آماري  ماشین بردار پشتیبان هاي زمانی، بینی سري این مدل هوشمند از مفاهیم پیش

هاي هر بانک، مدل واقعی رفتار کاربران آن  با در اختیار داشتن تراکنشکه این مدل هوشمند قابلیت دارد  استفاده شده است.

سازي شده است و نتایج تخمین  در ایران پیادهدلخواه بانک نمونه  یکهاي  این روش بر روي داده در انتهابانک را تخمین بزند. 

  آورده شده است. وفقنامهاي  الگوي رفتاري کاربران و میزان تراکنش
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 یمصنوع یعصب يها از شبکه یريبا بهره گ یبانک يها مدت تراکنش میانمدت و  کوتاه بینی یشپ

Short term and medium term forecasting of banking transactions based on Artificial 
Neural Network   

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،کنترل- زهرا جهان، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی برق

Zahra Jahan, Graduate student of Electrical Engineering – Control, Amirkabir University of 
Technology , z.jahan@aut.ac.ir 

 )محمد کمیجانی، شرکت نبض افزار رایان اندیش(

Zahra Jahan, Graduate student of Electrical Engineering – Control, Amirkabir University of 
Technology , z.jahan@aut.ac.ir 

  )مهدي کراري، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

Mehdi Karrari, Professor of Electrical and Computer Engineering Department of Amirkabir 
University of Technology, karrari@aut.ac.ir 

  (فارسی) چکیده

خدمات  یتهاي قابلیت اطمینان، امنیت سیستم و بهبود کیف انکی یکی از مسایل اساسی در حوزههاي ب بینی روند تراکنش پیش

 پرداخت سامانهی سنج تیظرفمنابع و  برنامه ریزي ومدیریت ها،  هزینهبرآورد قابل توجهی در  بانکی است که تاثیرات

 دیگر سوئیچ ها تعداد صف تراکنشبا افزایش بیش از حد  گاهیبا توجه به ظرفیت محدود سوئیچ بانکی  .بانکی دارد یکیالکترون

ی سال و یا در روزهاي پایان . به عنوان مثالشود یم یسخارج از سرو دموار یها نبوده و در برخ تراکنش يحجم باال يجوابگو

قطع و وصل مدام شبکه، عدم پرداخت  ،یابد به خودپردازهاي بانکی افزایش می که حجم مراجعه مردمها  در زمان واریز یارانه

 یزير به منظور برنامه ینبنابرا پول، خراب شدن دستگاه خودپرداز و... از جمله مشکالتی است که مردم با آن روبرو هستند.

 و سامانه متمرکز یچسوئ هاي تراکنش بینی یشبه پ یازن، و سامانه متمرکز بانک ییچمدت بار سو بلندمدت و  مناسب کوتاه

هاي الکترونیکی،  تراکنش بینی تعداد واقعی چند بانک نمونه به پیش هاي پژوهش حاضر با استفاده از داده .شود یاحساس م

به عنوان ابزار هوشمند در  ی،عصب يها شبکهبه وسیله  مدت مدت و میان کوتاه بینی به صورت پیشپردازد.  می اي شعبهمدرن و 

هاي عصبی به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع  شبکه است. یرفتهداده محور، انجام پذ بینی یشو پ ینتخم ي،ساز مدل

دقت  هاي اندازه گیري با بهره گیري از معیار. پرسپترون چند الیه است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند

 یريگدرنظر یرکشور نظ يصنعت بانکدار یمالحظات بوم یبا اعمال برختواند  دهد که مدل می نشان میبینی، نتایج  پیش

شبکه  يمشابه ماه قبل در نحوه مدل ساز يبار در روزها يها و اطالعات الگو یارانه یزوار يروزها ي،کار یرو غ يکار يروزها

 .بپردازدو مدرن  يا شعبه ،ییچسو يها تراکنشروز جلوتر تعداد  31روزانه و  ینیب یشبه پ یبا دقت مناسب ی،عصب

 مصنوعی. هاي عصبی ، شبکههاي بانکی تراکنش، بینی پیش، یکیبانکداري الکترونواژگان کلیدي: 

 

 

 



 

2 

 

   

 چکیده (انگلیسی)

Forecasting the banking transactions is one of the fundamental issues in the fields of 
reliability, security of systems and improving the quality of banking services that has 
significant implications on the costs estimate and management and resource and demand 
planning of electronic payment system. Due to limited capacity of banking switch, sometimes 
by excessive number of queued transactions, switch will not be responsible to the high 
volume of transactions anymore and in some cases run out of service. For example in the last 
days of the year or at subsidies payments, when the volume of referred people to ATM 
increases, continuously network’s connection and disconnection, lack of money, the 
breakdown of ATM, and etc., are among the problems that people face. Therefore the need to 
prediction of switch and Core transaction is felt due to suitable short and long term planning 
of switch and Core load of bank.The present study has been done in order to predict the 
number of the electronic, modern and branch transactions, by using the real data of several 
sample banks. Prediction in the form of short and medium term has been done by using 
neural networks as an intelligent tool in modeling, estimation and data-based prediction. The 
neural network used in this study is a multi-layer perceptron which is trained by error back 
propagation algorithm. Using the criteria for measuring the accuracy of predictions, results 
show that model can predict the switch, modern and branch transactions daily and 31 days 
ahead of time accurately by the consideration of the local banking industry such as working 
and non-working days, subsidies payment days and data patterns in same days of previous 
month, in the modeling of neural networks.  

Key words: Electronic Banking, Forecasting, Banking Transaction, Artificial Neural 
Network. 
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  مقدمه

هاي مناسب به کار گرفته شود، بانکداري الکترونیکی نقش به سزایی در  خدمات بانکداري الکترونیکی سیاستاگر در ارائه 

 خدمات تیفیک بهبود دری کیالکترون پرداخت سامانهی سنج تیظرف وی نیب شیپ سازي، مدلاقتصاد یک کشور خواهد داشت. 

 سازي مدل با ندهیآ ازي ا مخاطره بدون و روشن انداز چشم جادیا امکان موجود، مشکالت رفع امکان بر عالوه و است گذار ریتاث

   .شود می فراهم بینی پیش و

اینکه سیستم بانکی ها یک عامل حیاتی و اساسی براي عملیات موفقیت آمیز سیستم بانکی است. به منظور  بینی تراکنش پیش

 مدت                 دمدت و بلن به طور کوتاه یدبا یم یکیپرداخت الکترون ییچسو يحجم تراکنش هاکند،  ر موثر و کارآمد عملبه طو

به طور بینی بار  و قابل اعتماد نیاز است. اگر پیشبینی دقیق براي عملیات سیستم بانکی امن  هاي پیش بینی شود. مدل پیش

اگر از سوي دیگر  .منجر به خرابی آن شودو  به خطر بیافتد ممکن استانجام نشود، قابلیت اطمینان و امنیت سیستم صحیح 

هاي مشتریان در یک دوره زمانی مشخص براي یک بانک به طور درست  زانجام شونده و به عبارت دیگر نیاهاي  حجم تراکنش

این سطح درخواست را  دنیزات و نیروي انسانی الزم براي برآورده نمو، آن بانک توانایی فراهم آوردن تجهبینی شود پیش

جوئی در وقت و هزینه انجام کارشان کمک خواهد  ه مشتریان سود رسانده و به صرفهبه طور مستقیم ب خواهد داشت و این

ي از دست ها برآوردي از میزان تراکنش ها زمانی که سوئیچ خارج از سرویس است، به نوعی بیانگر کنشترا یپیش بین .نمود

هاي  ها در قسمت بینی از تعداد تراکنش داشتن پیشها با  بانک بنابراین .هاي از دست رفته است رفته یا به عبارتی فرصت

 .توانند براي بهبود کیفیت برنامه ریزي کنند مختلف شبکه بانکی می

سوئیچ و هاي  بینی تعداد تراکنش به پیش مقاله نیا در ،یکیالکترون پرداخت سامانه در ها بینی تراکنش پیش تیاهم به توجه با

ه عنوان یک ابزار قدرتمند بهاي  به وسیله شبکه صورت کوتاه مدت و میان مدتبینی به  . پیشپرداخته می شود سامانه متمرکز

 انجام شده است. سازي روابط غیرخطی در مدل

. است شده هیارا هاي صورت گرفته در این حوزه و بررسی فعالیت بینی پیش تیمحور با موضوع اتیادب مقاله نیا دوم قسمت در

ها  بینی سري زمانی تراکنش به پیشش هاي عصبی مصنوعی بوسیله این رو پس از مروري کوتاه بر شبکه سوم قسمت در

 جهینت و خالصه پنجم قسمت در تینها در وه شد هیارا ها تراکنش بینی پیش از حاصل جینتا چهارم قسمت پرداخته شده است.

  .است شده آوردهیی نهاي ریگ

 ادبیات موضوع

بینی است که در آن بر اساس مشاهدات گذشته یک متغیر روابط  هاي پیش زمینهزمانی یکی از مهم ترین  هاي بینی سري پیش

هموارسازي هاي  روشسري زمانی وجود دارد.  بینی هاي متعددي براي پیش روششود.  ها تعیین می بین مشاهدات و مدل آن

باشند. اتورگرسیو  یها مقادیر آینده تابع خطی از مشاهدات گذشته م در آن کهها است  از جمله این روش طینمایی و آریماي خ

ز . ا]1[دکه محدودیت خطی بودن مدل را ندارن یرخطی هستندهاي آماري غ از جمله مدل 2ستانه اياتورگرسیو آ و 1شرطی

کردن هرنوع و قادر به مدل  ]2[هاي غیرخطی خاصی طراحی شده اند هاي غیرخطی مذکور تنها براي الگو آنجایی که مدل

  پیشنهاد شد.بینی انواع سري زمانی  به عنوان تنها روش کارآمد در پیشهاي عصبی  شبکهباشند  سري زمانی غیرخطی نمی

هاي  تحقیقات در زمینه شبکه. استها دادهساختارازمدلایجادوها دادهآزمونبراياي سادهمحاسباتیابزارعصبیهاي شبکه

                                                
1 Auto Regressive Conditional Heteroscedastic 
2 Threshold Auto Regressive 
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ولوژیکی به هاي بی ها داراي قابلیت بازشناسی الگو و طبقه بندي هستند. با الهام از سیستم نشان داده است که این شبکه عصبی

بی براي طیف هاي عص در حال حاضر شبکه دارند.هاي عصبی قابلیت یادگیري و تعمیم تجربیات را  ویژه مغز انسان، شبکه

یکی از مهم ترین . ]3[گیرد عتی و علمی مورد استفاده قرار میهاي مختلف تجاري، صن ها در زمینه گسترده اي از فعالیت

  .]4[بینی است هاي عصبی در پیش هاي شبکه کاربرد

 ترین متداول از یکی که گیرند قرار استفاده موردتوانند  هاي عصبی مصنوعی می نوع مساله انواع مختلفی از شبکه با توجه به

 از ،مطالعات درصد پنجاه از بیشدهد که  نشان می ]5[تحقیقات اخیر. است 3خور پیش الیه چند عصبی شبکه ها، آن

 بدلیل عصبی شبکه نوع این. کرده اند استفاده انتشار پس یادگیري الگوریتم قوانین با پیشخور الیه چند عصبی هاي شبکه

  .است پرکاربرد بسیار سازي، مدل و بندي طبقه ، بینی پیش مانند مدیریت، در حوزه مسائل از بسیاري در گسترده کاربردهاي

هاي خودپرداز  بینی وجه نقد دستگاه هاي عصبی در امور مالی به پیش تحقیقی به عنوان کاربردي از شبکهدر  2006در سال 

بینی وجه نقد خود پرداز یک شعبه بانک ارائه شده است. یک  هاي عصبی براي پیش مدل شبکهته شد. در این مقاله دو پرداخ

کند  بینی می د را براي روز آینده پیشمقدار وجه نق ،مدل روزانه که با درنظرگرفتن مقادیر پارامترهاي یک روز به عنوان ورودي

بینی تقاضاي  . همچنین در تحقیقی دیگر به پیش]6[نماید بینی می براي هفته آینده پیش و دیگري مدل هفتگی است که

ه هاي عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پرداخته شد با استفاده از شبکه هاي خودپرداز دستگاهروزانه وجه نقد براي 

زمانی با استفاده از تجزیه و تحلیل سري  کوتاه مدت تراکنشبینی  میالدي، در تحقیقی به پیش 2012ل در سا .]7[است

 فصلی استفاده شده است و نتایج نشان داد آریماي پرداخته شد. در این مقاله از دو مدل سري زمانی تجزیه و تحلیل ضربی و

هاي  روش مناسب براي ارائه سرویسبه منظور شناسایی  ]9[در  .]8[عملکرد بهتري دارد که مدل تجزیه و تحلیل ضربی

هاي  این تحقیق براي پیش بینی تراکنش در. ها پرداخته شده است مشتریان بانکپیش بینی الگوهاي رفتاري به  پیشنهادي

هاي آتی مشتریان، نشان  . نتایج حاصل از پیش بینی تراکنشاستفاده شده است آتی مشتریان از شبکه عصبی پرسپترون

  .مناسب این تکنیک است دهنده برآورد

خت الکترونیکی نقش اساسی ایفا و بهبود کیفیت خدمات شبکه پردابینی تراکنش بانکی در برنامه ریزي  سازي و پیش مدل

ها، بهبود کیفیت خدمات،  هاي مختلف شبکه بانکی در مدیریت صف تراکنش بینی تراکنش سازي و پیش نتایج مدل کند. می

حوادث احتمالی، ها و ظرفیت سنجی شبکه، توسعه سخت افزاري و نرم افزاري شبکه، تجزیه و تحلیل وقوع  مالحظه محدودیت

  .]11[و  ]10[گیرد ها مورد استفاده قرار می ز آنشناخت الگوهاي رفتاري کاربران و برنامه ریزي تامین نیا

در زمینه  مطالعات اندکی که دهد ها نشان می بررسی پژوهش هاي بسیاري انجام شده است اما بینی فعالیت در زمینه پیش

هاي کالسیک پرداخته  ها به روش بینی تراکنش نجام شده نیز به پیشمطالعات محدود اام شده است. ها انج بینی تراکنش پیش

و از طرفی  ها توانایی مدل کردن هر نوع مساله غیرخطی را ندارند و از دقت پایینی برخوردارند از آنجایی که این روش .اند

بینی  ها به منظور پیش قیق از این شبکهحدارند در این ت سازي غیرخطی هاي عصبی انعطاف پذیري باالیی در مدل شبکه

   ها استفاده شده است. تراکنش

  روش تحقیق

که شامل آماده و به طراحی شبکه  ادامه در. است شده اصطالحات به کار رفته در این پژوهش بیان ابتدا در قسمت نیا در

 نرون هر الیه بهینه و تعداد اپاك سازي، تعداد نوع تابع فعال هاي ورودي، تعیین نوع شبکه ،روش آموزش، نرمال سازي داده

 . شود پرداخته میاست 

                                                
3 Multilayered Feedforward Neural Network. 
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  و اصطالحات فیتعار

  .است شده فیتعر اصطالحات به کار رفته در این پژوهش قسمت نیا در

 مبتنی هاي الکترونیکی  هاي عامل تراکنش ها و کانال سامانه سرویس دهنده به پایانه: سوییچ پرداخت الکترونیک

  هاي کارتی، پردازش آنها و مسیر دهی آنها در صورت لزوم را دارد. این سامانه قابلیت پذیرش تراکنش بر کارت است.

 بانکیالی در شبکه م تعامالت و اطالعاتکه در آن کلیه  اي است : سامانه بانکداري متمرکز سامانهسامانه متمرکز 

بانکی  راهبردياین سیستم بر اساس رویکردهاي  .شود و ثبت می نگهداري مرکزي اطالعات واحد یک در نظر، مورد

  .گیرد مورد بهره برداري قرار می ،ها و ایجاد آمادگی براي رشد بانک و به منظور بهبود عملیات، کاهش هزینه

 شود. منبع این  ارسال می به سامانه متمرکز سوییچ بانکی که از سمت یها : تراکنشهاي الکترونیکی تراکنش

هاي خرید فروشگاهی و هر تراکنشی که با استفاده  ، خرید اینترنتی با کارت، یا ترمینال4تواند خودپرداز ها می کنشترا

  از کارت صورت گیرد، باشد.

 شود و در سامانه متمرکزبراي  ت شعب به سامانه متمرکز ارسال میهایی که از سم تراکنشهاي شعبه:  تراکنش

  ها سند ثبت شده است. آن

 شود و در سامانه  بانک به سامانه متمرکز ارسال می هاي مدرن هایی که از سمت کانال : تراکنشهاي مدرن تراکنش

ها قرار  ک در این دسته تراکنشهاي اینترنت بانک و تلفن بان ها سند ثبت شده است. تراکنش متمرکز براي آن

  گیرند. می

  :متغیر در نقاط  .استتوجه بر روي یک متغیر مورد  شاهداتماي از  منظور از یک سري زمانی مجموعهسري زمانی

  شود.  دارند، مشاهده می هاي مساوي گسسته اي از زمان که معموال فاصله

  گیرند: ري زمانی چهار نوع جزء در نظر میبراي توصیف یک س

 است. آن بلند مدت یشافزا یاکه نشان دهنده کاهش  یزمان يسر یک یینحرکات رو به باال و پا :روند -1

 دهد. شان میاین تغییرات را ن تکرار حرکات رو به باال و پایین حول سطوح روند :يدوره ا ییراتتغ -2

 یباکه معموال هر سال در همان فصل تقر يرفتار یعنیدهد،  یرا نشان م یرمتغ يرفتار دوره ا یفصل ییراتتغ:  تغییرات فصلی -3

 دهد. یم يبا همان شدت رو

  کنند. از الگوي منظم و مشخصی پیروي نمیپراکنده در یک سري زمانی که  تغییرات :نامنظم ییراتتغ -4

  براي پیش بینی سري زمانی عصبی مصنوعیهاي  شبکه

ها یک تقریب زننده  شبکه هاي عصبی مصنوعی مدل هاي محاسباتی هستند که از مغز انسان الهام می گیرند. این شبکه

 به علت توانایی باالتوانند هرتابع دلخواهی را با دقت قابل قبولی تقریب بزنند. شبکه هاي عصبی  جهانی هستند به طوریکه می

  باشند.  ی میبراي پیش بین هاها یکی از مناسب ترین ابزار ها و خروجی روديگوها و یادگیري ارتباط بین ودر تشخیص ال

                                                
4 ATM (Automatic Teller Machine) 
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  کنند: حل هر مسئله، دو مرحله را طی می هاي عصبی مصنوعی براي شبکه

 گیرد.  هاي آموزشی را یاد می طی آن شبکه الگوي موجود در داده فرآیندي است که در مرحله آموزش: -1

  .هاي آموزشی است هایی به جز ورودي بل قبول به ازاي وروديارایه جواب قاراي توانایی شبکه ب مرحله تست: -2

بکه این ش .است هاي سري زمانی منظور پیش بینیهاي شبکه عصبی به  یکی از پرکاربردترین مدل مدل پرسپترون چندالیه

ه از آن اطالعات خارجی ي است کها تشکیل شده است. اولین یا پایین ترین الیه یک الیه ورود معموال از چندین الیه از گره

هاي ورودي  . الیهدنمای هاي مسئله را ارائه می پاسخکه نهایتاً شود. آخرین یا باالترین الیه یک الیه خروجی است که  دریافت می

یک  م نرون هايدر این ساختار، تماد جدا شده اند. شون ه میانی که الیه پنهان نامیده میو خروجی به وسیله یک یا چند الی

  الیه بعد متصلند. این چیدمان اصطالحاً یک شبکه با اتصاالت کامل را تشکیل می دهد. هاي الیه به تمام نرون

هاي  که وزن در این الگوریتم ابتدا فرض بر این است آموزش مى بیند. 5پس انتشار خطا الگوریتماغلب براساس ها  این شبکه

اختالف آن با خروجی  گام خروجی شبکه محاسبه شده و بر حسب میزانشبکه به طور تصادفی انتخاب شده اند. در هر 

طاي بدست آمده در هر در حقیقت شبکه با توزیع خ. ها تصحیح می گردند تا در نهایت این خطا، می نیمم شود نمطلوب، وز

  شود. گفته می 6هاي قبلی و تکرار آن آموزش می بیند. به تعداد این تکرارها اپاك گام روي وزن

 دهد. خور با یک الیه پنهان را نشان میهاي عصبی چند الیه پیش ساختار شبکه 1ل شک

  

  

هاي عصبی چند الیه پیشخور : ساختار شبکه1شکل   

  

شبکه عصبی معموال مستقل هستند. رابطه خطی تخمین زننده بوسیله شبکه عصبی  هاي وروديیک مساله پیش بینی، براي 

  به صورت زیر است:

� = �(��, ��, … . , ��)               )1(  

1به طوریکه  2, ,...., px x x  متغیرهاي مستقل وy عصبی معادل با مدل  متغیر وابسته هستند. در این حالت عملکرد شبکه

ي زمانی هاي سر ها مشاهدات گذشته داده بینی سري زمانی، ورودي مساله پیشیرخطی است. به عبارت دیگر براي رگرسیون غ

  دهند. وعی نگاشت تابعی زیر را انجام میهاي عصبی مصن شبکه و خروجی مقدار آینده است و

                                                
5 Backwards Propagation of error 
6 Epoch 
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�� = �(��, ����, … . , ����)         )2(  

  .]12[بینی سري زمانی است اتورگرسیو غیرخطی براي مساله پیشا مدل بنابراین شبکه عصبی مصنوعی معادل ب

  هاي ورودي داده آوري جمع

قابل اعتماد بودن و  پاسخ شبکه عصبی جمع آوري داده است. کیفیت، در دسترس بودن،در موفقیت براي  یکی از مراحل مهم

پژوهش طبق قرارداد شرکت نبض افزار  یندر ا است. هاي مورد استفاده به منظور توسعه و اجراي سیستم ضروري ارتباط داده

و مدرن  يشعبه ا یکی،الکترون يها تراکنش یقیحق يها از داده 19/04/1391 یخدر تار 9112794و شرکت توسن به شماره 

  استفاده شده است. 1/1/1389تا  31/6/1391  یبازه زمان يبرا یاناطالعات مشتر یدو بانک نمونه با حفظ محرمانگ

  

   1/1/1389- 31/6/1390دوره براي  1 هاي روزانه بانک نمونه : تعداد تراکنش2کل ش

  

هاي تراکنش بانکی از آنجایی که مجموعه مشاهداتی هستند که بر اساس زمان مرتب شده اند و تعداد آنها در هر نقطه به  داده

راي دوره را ب 1هاي روزانه بانک نمونه  کنش) ترا2شکل (دهند.  ابسته است تشکیل سري زمانی را میمقادیر گذشته شان و

هاي پایانی  ها یک روند صعودي دارند و در ماه شود تراکنش همانطور که مشاهده مینشان می دهد.  31/6/1390-1/1/1389

هاي بانکی داراي  هاي سري زمانی تراکنش کند که داده در حقیقت بیان میاین شکل  سال افزایش چشمگیري داشته اند.

ي زمانی  ا در بازهه   ت دوره اي و فصلی سري زمانی دادهی روند یا افزایش بلند مدت هستند. به منظور بررسی تغییراویژگ

  د.نگرد کوچکتر رسم می
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  1390مهرماه  - 1تعداد تراکنش هاي روزانه بانک نمونه :3شکل

  

شود  مشاهده می دهد. همانطور که نشان می 1/7/1390-31/7/1390راي دوره را ی 1هاي روزانه بانک نمونه  ) تراکنش3شکل (

روزهاي و  )(نارنجیها در روزهاي جمعه باشند. میزان تراکنش می روزانه داري یک الگوي هفتگی مشخصهاي  هاي تراکنش داده

افزایش ها  تراکنش ها(سبز) واریز رایانهزمان همچنین  یابند. نسبت به سایر روزها کاهش می به میزان قابل توجهی (قرمز)تعطیل

با استفاده از  کند. یم ییرمختلف تغ يها ها در روزها و ماه تعداد تراکنشبنابراین  تاثیرگذار است.یابند که تا چند روز بعد نیز  می

کل در حقیقت بیان . این ششوند  یم یینتعکمک کنند  يتوانند به دقت مدل ساز می که ییها ياز ورود یها برخ یژگیو ینا

  هاي بانکی داراي ویژگی تغییرات دوره اي و فصلی هستند. هاي سري زمانی تراکنش دادهکند که  می

  طراحی شبکه

نیز دهد  بینی را نتیجه می که بهترین پیش ساختاري ،ها ه بر توجه به انتخاب مناسب وروديدر طراحی شبکه عصبی باید عالو

ند منجر به نتایج متفاوتی از توا و خروجی، تغییر ساختار می ورودي شناسایی نمود. در یک شبکه حتی با عدم تغییر متعیرهاي

و تابع فعال  ، روش آموزشها هاي الیه تعداد نرونهاي عصبی انتخاب صحیح  در شبکه .ینی متغیرهاي مورد نظر شودب پیش

به در این قسمت . ]13[بینی نیز موثرند ر روي همگرایی شبکه، روي دقت پیشمهم است. زیرا عالوه بر تاثیرگذاري ب سازي

  .شود یم پرداختهمراحل طراحی شبکه عصبی 

  هاي ورودي آماده و نرمال سازي دادهگام اول: 

بینی تعداد  است. جهت پیش بینی، انتخاب متغیرهاي ورودي مناسب در ساختن یک شبکه عصبی براي پیش مهم ترین کار

 یمصنوع یي عصب هاي شبکه ورودي مدل یرهايمتغ عبارت دیگر هاي گذشته آن هستیم. به فاده از دادهها نیازمند است تراکنش
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 بینی موثر هستند همچنین تعداد هاي گذشته در پیش تعداد محدودي از داده .مربوطه هستند  سري تاخیرهاي زمانی

ه مهم هاي گذشت ز دادهترکیب مناسبی ابنابراین انتخاب  شود. می محاسبات سرعتکاهش و  هاي زیاد موجب پیچیدگی ورودي

استفاده هاي سیستم  روديمجموعه و ها براي جهت انتخاب موثرترین داده یهمبستگ یلتحل یارمعاز  پژوهشدر این  است.

انطور که قبال نیز هم شوند. ند انتخاب میدار یرا با خروج یخط یهمبستگ یشترینکه ب ییاه يوروددر این معیار  .شده است

 ها با مضارب هفت در تحلیل همبستگی وروديرود  انتظار میکنند بنابراین  ي هفتگی پیروي میها از یک الگو ذکر شد تراکنش

 هاي انتهایی بیشتر است. بستگی خروجی به دادهواها یک روند صعودي دارند  انتخاب شوند از طرفی چون تراکنش

ها شامل  يورود یناشود.  ر گرفته میز به عنوان ورودي درنظمتغیر دیگر نی 5هاي گذشته،  عالوه بر درنظرگرفتن ورودي

ورودي  .اند نشان داده شده 7تا  یک يبا عددهاکه  هستندهفته  يروزهااولین ورودي سال هستند.  يها ماه هفته و يروزها

با عدد مربوط به همان روز  است که روزهاي ماهسومین ورودي  .اند مشخص شده 12تا  1با اعداد  است که سال يها ماهدوم 

 .مشخص شده اند 1و  با اعداد صفر به ترتیب است که غیرکاريو  ي کاريروزها ورودي مدل می شوند. ورودي چهارمدر 

، 3، 4روز آینده آن را به ترتیب با اعداد  3ها مهم و تا چند روز آینده نیز تاثیرگذار است. این روز و  همچنین زمان واریز یارانه

اگر زمان واریز یارانه و یا سه روز آینده آن مصادف با جمعه شود  ده است.رنظر گرفته شصفر د نشان داده و سایر روزها 1و  2

  شود. روز با عدد صفر در ورودي مدل می آن

براي انجام این کار . باید به آزمون شبکه طراحی شده پرداخت شبکه یمتعم ییو توانا اعتبار ،از دقت یناناطمه منظور ب

گردد. در  از آن با نتایج واقعی مقایسه می شود و نتایج حاصل شبکه عصبی آموزش دیده، داده میه هایی مجزا ب مجموعه ي داده

آموزش  جدا از هم مجموعه به دوپس از آماده سازي ها  منظور داده ینبراي ا شود. شبکه پذیرفته می ،پایین بودن خطا صورت

هاي منظم نسبت به حالت  یرا نتایج آموزش شبکه با دادهد زها به صورت منظم تقسیم شده ان داده .شود یم یمتقسو آزمون 

  تصادفی بهتر بود.

لیل براي بهبود برد، به همین د میبینی باال  ي توانایی شبکه عصبی را براي پیشهاي ورود ر برخی موارد وجود تقارن در دادهد

  استفاده براي انجام این کار به صورت زیر است: . رابطه موردشوند نرمال سازي می ]-1 ,1[هاي شبکه در بازه  نتایج حاصله داده

�� = 2 ×
����� (�)

���(�)���� (�)
− 1        )3(  

  :استفاده از رابطه زیر به شکل معمول آن برگردانده شود باتواند  می بینی شده مقادیر پیش

� =
�

�
× (�� − 1) × (max(Z) − min(�)) + min (�)    )4(  

  تعیین نوع شبکه و روش آزمونگام دوم: 

گرفته شده است. براي آموزش  هاي عصبی مختلف، شبکه عصبی پرسپترون چند الیه به کار حاضر با مقایسه شبکهدر پژوهش 

که  آموزش است یتمالگور ترین متداولانتشار خطا  پس یتمالگورهاي بسیاري وجود دارد.  هاي عصبی مصنوعی الگوریتم شبکه

  .در تحقیق حاضر نیز از آن استفاده شده است

  سازي تعیین تابع فعالگام سوم: 

یک گره و یک شبکه بوسیله این  ارتباط بین ورودي و خروجی سازي است. مرحله بعدي در شبیه سازي، تعیین نوع تابع فعال
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 که با الگوریتم پس انتشارپرسپترون چند الیه  هاي در شبکهسازي مورد استفاده  توابع فعال ینمهمتر شود. می تابع مشخص

الیه  براي باشند. در این تحقیق بهترین تابع بررسی شده یم 8هیپربولیک و تابع تانژانت 7یگموئیدتابع س خطا کار می کنند

  .بود یپربولیکتانژانت هااول(پنهان) و الیه دوم(خروجی) از نوع 

  تعیین تعداد تکرار بهینهگام چهارم: 

ا، بهبودي ه ز است. در حقیقت با افزایش تکرارسیار ناچیکاهش آن بو یا میزان  به بعد میزان خطا تقریبا ثابتاز تکرار مشخصی 

ها کم در نظرگرفته شود ممکن  شود. از طرفی اگر تعداد اپاك می شود و فقط سرعت محاسبات کند در مقدار خطا حاصل نمی

است. براي  ها مهم نابراین تعیین تعداد مناسب تکراراست خطاي شبکه به حد مورد نظر نرسد و شبکه خوب آموزش نبیند. ب

 ده هاي هر الیه شبکه ساخته شده و ها و تعداد نرون حدس اولیه براي اپاك، تعداد الیهبا استفاده از  محاسبه تعداد تکرار بهینه

  ، به عنوان تکرار مناسب درنظرگرفته شده است.در هر بار آموزش هاي بدست آمده میانگین اپاك شود. می بار آموزش داده

  در هر الیه نرون بهینهها و تعداد  هالیتعیین تعداد گام پنجم: 

 ها و الیه در مورد تعداد. است آنهاهاى  نرون ها و الیه تعیین تعداد عصبی طراحى یک شبکه یکی از مهم ترین مسائل در

خطا را داشته مقدار  ینشبکه کمتر هد کندو خطا به نحوي انتخاب می گر سعیمبناي خاصی وجود ندارد و معموالً با  ،ها نرون

تعیین به منظور  کند. براي شبکه بهترین جواب را ارائه می الیه 2شده مشاهده شد که انتخاب  هاي انجام . پس از بررسیباشد

و بیشترین مقدار خطا مقدار  ینهر شبکه که کمترداده شد  ییرتغ دهتا  یکاز  در الیه ورودي آنها عداد، ت تعداد نرون بهینه

 .گردد یم تعیین هاي شبکه نرونو بر اساس آن تعداد  شود یانتخاب م ینهمدل به را داشته باشد به عنوانتگی ضریب همبس

  درنظرگرفته شده است. 1تعداد نرون الیه خروجی به طور معمول برابر با تعداد متغیرهاي خروجی است که در این تحقیق 

  معیارهاي ارزیابی عملکرد شبکه عصبی

در این تحقیق از  که ،]14[ي بسیاري وجود داردمعیارها هاي زمانی نی سريهاي پیش بی کارایی مدلبه منظور بررسی 

  ) استفاده شده است.1هاي بیان شده در جدول ( معیار
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 ارزیابی کارایی مدل : معیارهاي1جدول 

  

                                                
7 Sigmoid function 
8 Hyperbolic tangent transfer function 
9 Mean absolute percentage error 
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ˆو n ،tyدر روابط فوق 
ty .به ترتیب تعداد مشاهدات، مقدار مشاهده واقعی و مقدار خروجی مدل هستند 

  ها و نتایج یافته

عناوین بانک  با استفاده شده است که 1391و  1390، 1389هاي  هاي واقعی دو بانک نمونه در سال در این تحقیق از داده

ز دقت قابل قبولی و اپذیر  بینی تراکنش ها امکان پیش براي تمام ماه هاي سال .شده است گرفته کارب 2مونه و بانک ن 1نمونه 

  بینی چند ماه نمونه ارائه شده است.  ج حاصل از پیش. در این قسمت نتایبرخوردار است

  کترونیکیهاي ال تراکنشتعداد بینی  پیش

  1بانک نمونه 

-31/6/1390به آموزش شبکه و دوره  1/1/1389- 31/5/1390دوره  1بانک نمونه  هاي الکترونیکی هاي تراکنش براي داده

با استفاده از تحلیل  است. 1390بینی تراکنش ها در مهرماه  پیشهدف  به آزمون اختصاص داده شده است. 1/6/1390

 ند.ه اانتخاب شدهاي موثر  روز قبل به عنوان ورودي 56و  49، 42، 35، 28، 21، 14، 8، 7، 6، 4، 3، 1هاي  دادههمبستگی 

و زمان بیشترین مقدار همبستگی  شبکه اي که همالیه پنهان  ن تعداد نرونتعییدر  بدست آمده است. 109تعدا اپاك بهینه 

هاي  شبکه عصبی طراحی شده براي تراکنشبهینه ترین انتخاب شد.  عنوان بهینه ترین شبکه به کمترین مقدار خطا را داشت

ي طراحی شده  شبکهبراي آموزش هاي  ي دادهمیانگین قدرمطلق درصد خطا داراي یک نرون در الیه پنهان است. الکترونیکی

 داشته باشد و در صورتعالوه بر دقت باالي شبکه آموزش دیده، این شبکه باید قابلیت تعمیم پذیري بدست آمد.  000071/0

یی به هاي مجزا داده ،براي اطمینان از دقت شبکهها را تخمین بزند.  هاي جدید به آن بتواند با دقت مناسبی آن دادن داده

تراکنش  هاي تست هعملکرد شبکه عصبی براي داد 4شکل در  .مقایسه شد آن با نتایج واقعی ج شبکه طراحی شده داده ونتای

 نشان داده شده است.  هاي الکترونیکی

  

  

 1هاي الکترونیکی بانک نمونه  ش: نمودار تست شبکه عصبی براي تراکن4شکل 
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1بانک نمونه  1390نمودار تست تراکنش هاي الکترونیکی شهریورماه 

خروجی شبکھ خروجی واقعی
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پس از و از دقت قابل قبولی برخوردار است.  هاي تست را تخمین زده بی دادهمشاهده شد که شبکه عصبی به خو 4در شکل 

نتایج  5در شکل  .است پرداخته شده 1390 اهمبراي مهر ي الکترونیکیها تعداد تراکنشبینی  طراحی شبکه بهینه به پیش

 نشان داده شده است. 1هاي واقعی بانک نمونه  و دادهتراکنش هاي الکترونیکی بینی  حاصل از پیش

  

  

  1390در مهرماه  1هاي الکترونیکی بانک نمونه  تراکنش: نمایش مقدار واقعی و مقدار پیش بینی شده 5شکل 

  

بینی شده بیش از مقدر واقعی  نگ نشان داده شده است، مقدار پیشر با دایره سبز 5که در شکل  1390مهرماه  23در روز 

بینی  شساعاتی از اوج بار را خارج از سرویس بوده است. در حقیقت پی 1است. دلیل آن این است که در این روز بانک نمونه 

هاي جمعه و تعطیل بار سوئیچ کم است و همانطور که  روز زند. میهاي از دست رفته را نیز تخمین  انجام شده به نوعی تراکنش

مهر ماه یارانه ها واریز  13مشاهده می شود تعداد تراکنش در این روزها به خوبی پیش بینی شده است. در روز  5در شکل 

  شده است که این امر تاثیر به سزایی در افزایش تعداد تراکنش ها داشته است. 

خارج  18تا  16دهد که از حدود ساعت  نشان می را 1390مهرماه  23در  1ي بانک نمونه ها تراکنشورود  نرخنمودار  6شکل 

  از سرویس بوده است.
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1بانک نمونه  1390پیش بینی تراکنش هاي الکترونیکی در مهرماه  

مقدار پیش بینی شده مقدار واقعی
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 1390مهر23در  1: نرخ ورود تراکنش بانک نمونه 6شکل 

  

  2بانک نمونه 

هاي  ا استفاده از تحلیل همبستگی دادهاست. ب 1ک نمونه هاي آموزش و تست براي این بانک نیز همانند بان تقسیم بندي داده

بدست  115هاي موثر انتخاب شده اند. تعدا اپاك بهینه  ز قبل به عنوان وروديرو 56و  49، 42، 35، 28، 21، 14، 8، 7 ،1

  کند.  براي شبکه و یک نرون در الیه ورودي بهترین جواب را ارائه می الیه 2آمده است. انتخاب 

نشان داده  1390در مهر ماه  2هاي واقعی بانک نمونه  هاي الکترونیکی و داده بینی تراکنش نتایج حاصل از پیش 7در شکل 

  شده است.
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2بانک نمونه  90پیش بینی تراکنش هاي الکترونیکی مهرماه 

مقدار پیش بینی شده مقدار واقعی
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  1390مهرماه  -2هاي الکترونیکی بانک نمونه قعی و مقدار پیش بینی شده تراکنش: نمایش مقدار وا7شکل 

  

بانک  بینی شده اند. به درستی پیش2بانک نمونه هاي الکترونیکی  تراکنش مهر 23در روز که  شود می مشاهده 7در شکل 

در روز واریز  بینی پایینی برخوردار بود. دقت پیشدر این روز به دلیل خارج از سرویس بودن در ساعاتی از اوج بار از  1نمونه 

از دقت باالتري برخوردار است. زیرا حجم  1در مقایسه با بانک نمونه  2پیش بینی تعداد تراکنش هاي بانک نمونه یارانه ها 

  کمتر است. 1با بانک نمونه   در مقایسه 2تراکنش هاي بانک نمونه 

  اي هاي شعبه بینی تراکنش پیش

به آزمون  1/3/1391- 31/3/1391ش شبکه و دوره به آموز 1/1/1390- 31/2/1391دوره اي  هاي شعبه هاي تراکنش براي داده

روز قبل به عنوان  56و  49 ،42، 35، 28، 21، 14، 7، 1هاي  ا استفاده از تحلیل همبستگی دادهب اختصاص داده شده است.

شبکه عصبی طراحی شده براي بهینه ترین  بدست آمده است. 52هاي موثر انتخاب شدند. تعدا اپاك بهینه  ورودي

شعبه اي براي  يها ز تعیین شبکه بهینه تعداد تراکنشپس ا اي نیز داراي یک نرون در الیه پنهان است. هاي شعبه تراکنش

  نشان داده شده است. 8ها در شکل  حاصل از آن و مقدار واقعی تراکنشکه نتایج  بینی شده است پیش 1391تیرماه 

  

  

  91در تیرماه  2هاي شعبه اي بانک نمونه  تراکنشقعی و مقدار پیش بینی شده : نمایش مقدار وا8شکل 

  

  هاي مدرن بینی تراکنش پیش

به آزمون  1/8/1390- 30/8/1390به آموزش شبکه و دوره  1/1/1390- 30/7/1390دوره  هاي مدرن هاي تراکنش ي دادهبرا

روز قبل به عنوان  56و  49 ،42، 35، 28، 21، 14، 7 ،1هاي  از تحلیل همبستگی داده با استفاده اختصاص داده شده است.

شبکه عصبی طراحی شده براي بدست آمده است. بهینه ترین  64هاي موثر انتخاب شدند. تعدا اپاك بهینه  ورودي

 هاي شعبه اي براي تعداد تراکنشهاي شعبه اي نیز داراي یک نرون در الیه پنهان است. پس از تعیین شبکه بهینه  تراکنش
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مقدار پیش بینی شده مقدار واقعی
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  نشان داده شده است. 9ها در شکل  حاصل از آن و مقدار واقعی تراکنشبینی شده است که نتایج  پیش1390آذر ماه 

  

  

  1390ماه  آذردر  2هاي مدرن بانک نمونه  قعی و مقدار پیش بینی شده تراکنش: نمایش مقدار وا9شکل 

مناسبی تراکنش هاي مدرن را در این روز پیش بینی ي طراحی شده با دقت  آذر ماه تعطیل رسمی است که شبکه 15و  14

  کرده است. پیش بینی در روز هاي دیگر نیز از دقت قابل قبولی برخوردار است.

  بینی شده هاي پیش تراکنش ارزیابی دقت

میان  متفاوت نشان می دهد. نتایج نشان می دهد تراکنش ها به صورت کوتاه مدت وبینی را با دو معیار  خطاي پیش 3جدول 

  بینی شده اند. پیش مناسبی دقتبا مدت 

مجذور ضریب   میانگین قدرمطلق درصد خطا  نوع تراکنش

  همبستگی

  95/0  000198/0  1بانک نمونه   الکترونیکی

  97/0  0013/0  2بانک نمونه 

  92/0  0042/0  شعبه اي

  94/0  0015/0  مدرن

 ها : نتایج ارزیابی پیش بینی تراکنش3جدول 
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 بندي جمع

مدل گیري از شبکه هاي عصبی به طور گسترده استفاده می شود.  هاي زمانی خطی و غیرخطی با بهره بینی سري پیش

بینی تعداد  پژوهش به پیش هاي عصبی است. به این منظور در این شبکههاي  مدلیکی از پرکاربردترین  پرسپترون چندالیه

با در نظر گرفتن مالحظات صنعت  ها پرداخته شد. ري از این شبکهگی اي با بهره هاي الکترونیکی، مدرن و شعبه تراکنش

بانکداري کشور  مانند روزهاي کاري و غیر کاري، روزهاي واریز یارانه ها و اطالعات الگوي بار در روزهاي مشابه ماه قبل برخی 

به کار گرفته شد. نتایج این شبکه . براي تعیین ورودي هاي گذشته موثر نیز معیار همبستگی از ورودي هاي موثر تعیین شدند

الیه با یک نرون در الیه ورودي و یک نرون  2ي  هاي مختلف نشان داد که استفاده از شبکه ها و نرون بعد از آزمون آن با الیه

ام بینی هاي انج پیشکند. نتایج نشان می دهند که  ها بهترین جواب را ارائه می بینی تمام تراکنش در الیه خروجی در پیش

 یاراغلب بس یواقع یلمساالگوریتم پس انتشار در  اطمینان مناسبی برخوردار است. توسط مدل شبکه عصبی از قابلیتشده 

ها استفاده از  و بهینه کردن ورودي یهاول يها وزن ینانتخاب بهترو همچنین براي  مشکل ینکند است. به منظور غلبه بر ا

  تحقیقات آینده قرار بگیرد.الگوریتم ژنتیک می تواند موضوع 
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  چکیده

 جزء العاتاط یمل شبکه ياندازراهکشور،  توسعه پنجم برنامه قانون 46ساله کشور و ماده  انداز بیست در راستاي تحقق چشم

پذیر  برداري از این شبکه، امکان ، بهرهمختلف مراحل درتا پایان برنامه پنجم توسعه  گردیده مقرر وآورده شده  دولت فیلاتک

الکترونیکی است  خدمات همچنین و یارتباطاطالعاتی و  يها رساختیز ،یمل داده مراکز از متشکل شبکه ملی اطالعات شود.

 يانداز راه گیرد.و مطمئن در دسترس کاربران قرار می باال باند يپهنا با و زیرساخت ارتباطی موجودترین  که بعنوان پرظرفیت

، امکان ارایه خدمات الکترونیکی عمومی همچون باند پهن خدمات اطالعات انتقال تیظرفو به موجب آن افزایش  شبکه نیا

 اطالعات تیامن شیافزامله مزایاي آن پایداري شبکه بانکی، خواهد نمود که ازج ریپذ امکانخدمات بانکداري الکترونیک را 

هاي بانکی، ایجاد فرصت براي جستجوي مشتریان جدید در بازارهاي هدف، افزارنرم توسعهتسهیل در ارتباطات بانکی،  ،بانکی

هاي  تمرکز بر کانال گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراري شرایط رقابت کامل، صرفه جویی در هزینه هاي مشتریان،

  باشد.توزیع جدید و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونیکی و امثال آن می

هاي اختصاصی این شبکه در ها و قابلیتبه بررسی ظرفیت اطالعات یمل شبکهدر مقاله حاضر ضمن تبیین (اجمالی) ابعاد 

شود. در ادامه تالش می گردد اثر نیک کشور پرداخته میپاسخگویی به نارساییها و نیازهاي موجود سیستم بانکداري الکترو

شبکه ملی اطالعات بر (تقاضاي خدمات) باتکداري الکترونیکی بصورت کمی و با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجی در قالب 

ی جنبه عرضه و با هم افزای داده هاي استانی ارزیابی و شبیه سازي گردد. نتایج حکایت از آن دارد که شبکه ملی اطالعات

  تقاضاي خدمات بانکی می تواند تاثیر معناداري بر بانکداري الکترونیکی کشور در آینده داشته باشد.

  

  هاشبکه ملی اطالعات، بانکداري الکترونیکی، الزامات و پیش نیازها، زیرساخت :کلیدي واژگان 

  JEL . :E58 , L86طبقه بندي 

  

  

 



                                              

  

                                                                           

  

  

 

 

2 

 

Implementation of National Information Network (NIN) is being considered as one the main 
obligation of government in 5th development plan (Act 46). NIN as ultra high capacity 
infrastructure of national communication can facilitate public electronic services such as 
electronic banking services, Broad Band internet and etc in a secure and sustainable 
environment. 

In this paper, we explain briefly the national information network concept, capacity and 
capability in order to meet the specific needs and deficiencies of national electronic banking 
system. Then we try to assess the effect of NIN on (demand) of banking services through 
econometric techniques based on Iran’s provincial data. The results imply that NIN by 
stimulating of supply and demand sides of banking services would be able to facilitate 
national electronic banking system development 

 

Key words: National Information Network, Electronic Banking, Necessities  and  
Precondition, Infrastructure  

JEL Classification: E58, L86 

  مقدمه

درحال حاضر زیرساخت ارتباطی موجود در کشور، وابستگی قابل توجهی به شبکه جهانی اینترنت دارد. از سوي دیگر باتوجه 

به اینکه مدیریت شبکه اینترنت در داخل کشور بدلیل عدم حاکمیت بربستر فضاي ارتباطی آن، با مشکالتی مواجه است، این 

موجود در چنین ساختاري، پایداري و  1کند، بلکه بدلیل نااطمینانی ا بر کشور تحمیل میهاي زیادي ر تنها هزینه وابستگی نه

انداز چشمامنیت ارتباطات بر بستر شبکه موجود نیز به مخاطره افتاده است. عالوه بر این، در راستاي اهداف کشور در چارچوب 

شبکه ملی  و توسعه به ایجاد نیازپنجم توسعه کشور، اهداف برنامه  بیست ساله و با استناد به تاکیدات صریح قانونی در

 بخش قابل توجهی ازتواند  می ضروري بنظر می رسد. بدیهی است شبکه ملی اطالعات در داخل کشور (2NIN)اطالعات 

ی و... ، خدمات دولت الکترونیک مانند بانکداري الکترونیک به منظور تحققرا پوشش دهد و زمینه را  کشور فاوا حوزه نیازهاي

  مهیا سازد.

اي براي افزایش پهناي باند شده است به واسطه آن نیز  باعث بروز دغدغه کشور،بحث دولت الکترونیک در در شرایط حاضر 

این شبکه بر  بطوریکه .ریزي شده است آوري اطالعات برنامه در بدنه وزارت ارتباطات و فن "شبکه ملی اطالعات"طرح کالن 

شبکه ملی اطالعات  شود. هاي اصلی دولت الکترونیک محسوب می شد و از زیرساختخواهد نت طراحی پروتکل اینتر  پایه

ایجاد شبکه ملی با  در نظر استهاي خدماتی و الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه را تحت پوشش قرار دهد.  تواند زیرساخت می

اندازي چنین  راه مزیتترین  ساده یابد. اي افزایش ان قابل مالحظهپهناي باند قابل ارائه به متقاضیان، به میز اطالعات درکشور،

و همچنین نیازي  باشدنمی یالملل اي این است که دیگر براي دسترسی به یک سایت نیازي به عبور از پهناي باند بین شبکه
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  .شودنیست که دیگر براي یافتن برخی اطالعات مشخص به مراکز داده خارج از کشور رجوع 

ور که در باال گفته شد، موضوع شبکه هاي اطالعاتی ملی، هم در دنیا و هم در داخل کشور، موضوع جدیدي است. بدون همانط

تر به اینترنت و دسترسی به اطالعات،  سرعت اتصال بیشدر ایجاد با عرض باند باال  ترپایدار و امنشک وجود چنین شبکه 

مقاله حاضر از  خدمات الکترونیکی از جمله نظام بانکی موثر است.حوزه  يها سازي فعالیت چابکدر  ارسال حجم زیاد اطالعات

ابعاد شبکه ملی ، در بخش سوم به ادبیات موضوع به شش بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه حاضر در بخش دوم

بندي موضوع جمع و درپایان به یافته ها و نتایج، در بخش ششم به روش تحقیق، در بخش چهارم به بانکداري الکترونیک

 پرداخته شده است.

  ادبیات موضوع

امروزه با ورود و تداوم فعالیت در عصر اطالعات ضرورت ایجاد بسترهاي پرسرعت و باند پهن به منظور برقراي و تکمیل 

، ژاپن، مانند سنگاپور، کره جنوبی، مالزي، آمریکای یکشورها«در این راستا شود.  ارتباطات داخلی، بیش از پیش احساس می

 و بوده (3NBN)هاي راهبردي شبکه ملی باندپهن انگلیس، آلمان، استرالیا و برزیل از جمله کشورهاي پیشرو در ارائه برنامه

از طریق این بستر به ارایه کلیه  اند تا بتوانند کرده )IPاي اینترنت (مبتنی بر فناوري بستههاي ملی اقدام به ایجاد شبکه

اثرات فرهنگی، اي اینکه استقرار چنین شبکهبا توجه به  ]1[».رتباطی امن و اختصاصی بپردازندخدمات در یک محیط ا

دسترسی به چنین این کشورها ، در بسیاري از چشمگیري در جامعه و افراد آن خواهد داشتسیاسی و اقتصادي، اجتماعی

  ]2[ » .استرفته شده درنظرگ جاده و غیره ،برق ،به عنوان یک حق شهروندي مانند آب«اي شبکه

 اي و به منظور یانهرا یرسان اطالع ینظام مل یتو تقو یسامانده یجاد،اهاي ابالغی مقام معظم رهبري در خصوص  پیرو سیاست

ی در رسان اطالع يها شبکه یمنف یامدهايها و پ از جنبه جلوگیري و یاجتماع ي،اقتصاد ی،فرهنگ یاسی،س یتاز امن یانتص

مقرر شد این شبکه  واینترنت ملی با هدف کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت در کشور مطرح شدموضوع  ،1380سال 

برنامه  49العات در الیجه ماده موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اط 1389در سال  ]3[در کشور ایجاد شود.

 46ها در ماده طالعات شامل تعاریف، اهداف و ویژگیتر کلیات موضوع شبکه ملی او به صورت جدي پنجم توسعه مطرح شد

  قانون برنامه پنجم توسعه جاي گرفت.

ي ملی اطالعات را به شرح زیر تعریف نموده  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، شبکه 46ماده  2در این راستا تبصره 

یی  ها و مراکز داده ها و مسیریاب به همراه سوییچ (IP)نت بر قرارداد اینتر یی مبتنی  ي ملی اطالعات کشور، شبکه شبکه«است: 

شوند به هیچ وجه از  هاي دسترسی داخلی و اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداري می است. به صورتیکه درخواست

  ]4[ »شود. هاي اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه

هایی را براي شبکه ملی اطالعات می توان احصاء نمود که طبق مفاد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه معیارها و ویژگی

 ترین آنها عبارتند از:مهم

 ؛2، بندي، تبصره46هاي خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود. (ماده  امکان ایجاد شبکه(  
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 داد اینترنت مبتنی بر قرار(IP)  ؛2، بند ي، تبصره46باشد. (ماده(  

  بند الف)؛46باشد. (ماده موازین شرعی و امنیتی کشوربا  باند مناسبپهنايداراي ، 

 بند الف)؛46استفاده نماید. (ماده  هاي عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی از توان و ظرفیت بخش ، 

  .؛2، بندي، تبصره46(ماده امکان تفکیک اینترنت و اینترانت در آن وجود داشته باشد( 

 شوند به هیچ وجه از طریق  هاي دسترسی داخلی و اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداري می درخواست

 )؛2، بندي، تبصره46خارج کشور مسیریابی نشود. (ماده 

 بند الف)؛46داراي مراکز داده داخلی امن باشد. (ماده ،  

 بند الف)؛46(ماده  وجود داشته باشد. نامه سطح خدمات افقامکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر تو ، 

 هاي اجرایی را براي موارد زیر داشته باشد: امکان اتصال کلیه دستگاه  

 46هاي اطالعاتی و کاهش تکرار مازاد اطالعات(ماده گذاري رایگان اطالعات به منظور ایجاد سامانهمبادله و اشتراك ،

 بند ب)؛

 4[ ، بند ب).46اري اطالعات(مادهتولید، پردازش و نگهد[  

 شبکه ملی بانکداري الکترونیکابعاد 

دیگر   هایی است که در داخل شبکه ملی اطالعات کشور بهیکی از شبکه در واقعملی بانکداري الکترونیک، شبکه

ملی   ها، شبکه و درمانگاهها، شبکه ملی بیمارستانها  شبکه ملی مدارس، شبکه  ملی کنترل ترافیک، شبکه ملی دانشگاهها( شبکه

 الکترونیکی دولت خدمات یکپارچه، صورت به و شده متصل )…ها، شبکه علمی کشور، شبکه ملی بازرگانی و  سازمانها و اداره

 بین ارتباط و اطالعات تبادل امکان بانکی کشور نظام همچنین، این شبکه در .)1شماره (تصویر کند می ارائه ایران مردم به را

  کند.می فراهم و تسهیل را مشتري سمت در هم و کارکنان سمت در هم کاربردي افزارهاي هاي مختلف ونرم هسامان

 

  

  اي در سطح ملیاتصال بین شبکه  – 1یرتصو
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صاصی هر بانک شبکه ملی بانکداري الکترونیک نیز همانند شبکه بانکی فعلی کشور از دو الیه شبکه بین بانکی و شبکه اخت

هاي اختصاصی هر بانک را به یکدیگر وصل خواهد کرد؛ متولی این شبکه  ي بین بانکی نیز، شبکه شبکه تشکیل خواهد شد و

  ).2شماره تصویر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران خواهد شد(

  

  اتصاالت درون شبکه اي  – 2یرتصو

 و مرکزي ستاد ها،شعبه بانک، ها همچنان از طریق داخلبه بانک رسیدست پس از راه اندازي شبکه ملی اطالعات کشور نقاط

سایر عملیات  و خواهد گرفت صورت بانک در داخل عملیات برخی از سازمانی خواهد بود و طبق روال موجود، واحدهاي

 ارتباطی شبکه به شدت که به  غیره و بانک همراه اینترنت، فروشگاهی، خوانهمچون خودپردازها،کارت بانک، از درخارج

و  گیردمی خدمت بانک از نوعی به مشتري که هاییدرگاه تمام بطورکلی است در داخل شبکه ملی انجام خواهد شد. وابسته

شود پس از ایجاد شبکه ملی اطالعات درکشور در درون شبکه متصل می بانک متمرکز نظام بانکداري به مخابراتی بستر در

  .ملی انجام خواهدشد

شود.  با عنایت به توضیحات فوق ارتباط وثیقی میان شبکه ملی اطالعات و سیستم بانکداري الکترونیکی درکشور قابل تصور می

در قالب شبکه ملی اطالعات کشور چگونه و تا  4هاي فاوالذا سئوالی که مطرح می شود آن است که افزایش و تقویت زیرساخت

ونیکی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بدین منظور ناگزیر به استفاده از روشهاي کمی و در چه حد می تواند نظام بانکداري الکتر

گیرد. بدین منظور با استفاده از باشیم که در ادامه این موضوع در دستور کار قرار میقالب عملکردهاي موجود نظام بانکی می

رتبط در سطوح استانی تالش می گردد مدلی پایه جهت هاي عملکردي بانکداري الکترونیکی و نیز برخی متغیرهاي مداده

برقراري ارتباط میان شبکه ملی اطالعات  و (تقاضاي خدمات) بانکداري الکترونیکی استخراج و با استفاده از اطالعات موجود 

د نظر در شبکه ملی تواند تصویري از تاثیرپذیري بانکداري الکترونیکی کشور از قابلیتهاي متخمین زده شود. نتایج حاصله می

  اطالعات ( از جنبه تقاضاي خدمات بانکی) را ارایه نماید.

  

                                                
 4 (ICT) 
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  روش تحقیق

 32به بررسی اثر شبکه ملی اطالعات بر توسعه خدمات الکترونیکی بانکها براي  5تابلوییهاي  دادهروش  از با استفاده ادامهدر 

در این نوع است.  »7هاي مقطعی داده«و  »6ي زمانیاطالعات سر«است. این روش ترکیبی از  استان کشور پرداخته شده

  رگرسیون، متغیرها داراي دو اندیس به صورت زیرهستند:

ititit)                                    1مدل( uXBANK    

  باشند.میبیانگر سال و استان  iو t، به ترتیب اندیسهاي )1مدل(در 

),,()                                    2مدل( ICTAPNGDPX it   

  باشند: متغیرهاي بکار گرفته شده به شرح زیر می )2مدل (در

BANKهاتعداد تراکنش بانکی به تفکیک استان -:  شاخص بانکداري الکترونیک  

NGDPلص داخلی هر استان به کل جمعیت استان: نسبت تولید ناخا  

APنسبت جمعیت استان به مساحت استان -: شاخص تمرکز جمعیت  

ICTضریب نفوذ اینترنت -: شاخص شبکه ملی اطالعات 

، اداره "تجهیزات پرداخت الکترونیک گزارش آمار عملکرد استانی، ابزارها و"ها، ازآمار تعداد تراکنش بانکی به تفکیک استان

  ]7[ و سایر آمارها از سایت مرکزآمار ایران استخراج شده است.]6[هاي پرداخت بانک مرکزي ج.ا.ا نظام

نمونه مبنی بر همگن بودن و یا غیرهمگن بودن  Fهاي تابلویی انجام دو آزمون بسیار مهم است. اول آزمون در استفاده از داده

ها رد شود، بایستی از آزمون دوم استانمبنی بر عدم همگن بودن  H0مورد بررسی است. چنانچه فرضیه  )(استانهاي هاي

انجام  Fابتدا آزمون در این مقاله براي بررسی اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت استفاده شود. بنابراین  8یعنی آزمون هاسمن

رد شد. سپس آزمون هاسمن انجام شد، نتایج آزمون  H1نفع فرضیه  به H0فرضیه  فوق براي مدل F. با انجام آزمون شد

  دارد.9داللت بر رد اثرات تصادفی و استفاده از اثرات ثابت  دوره مورد بررسیدر  مذکورهاسمن براي مدل 

  

  

                                                
5 - Panel Data 
6-Time Series Data. 
7 Cross Section Data. 
8 Hausman 
9  Fixed Effeact 
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  ها و نتایج یافته

اسـتان   32تراکنش بانکی براي  از شبکه ملی اطالعات بر تعداد 10نفوذ اینترنت بعنوان شاخصیبر اساس مدل مذکور اثر ضریب 

برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد حکایت از آن دارد کـه   1386ـ1387در دورة زمانی کشور بررسی شده است. این مدل 

درصـد   95در سـطح   آنهـا با توجه به آماره آزمـون ضـرایب کلیـه     باشند و لیه ضرایب تخمین زده شده مطابق با انتظارات میک

 منعکس شده است. 1نتایج در جدول شماره باشند.  قابل قبول میدار و  معنی

  

  استان کشور 32نتایج حاصل از برآورد مدل براي  -  1جدول شماره 

 ) (متغیر وابسته لگاریتم شاخص بانکداري الکترونیک

  ضرایب  شرح

  52/0  لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی

  08/0  لگاریتم تمرکز جمعیت

  003/0  که ملیلگاریتم شاخص شب

  

شود  مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی بیـانگر آن اسـت کـه بـا افـزایش درآمـد        همانطور که مالحظه می

سرانه استانی، تقاضا براي بانکداري الکترونیک افزایش می یابد که عمال افزایش تعداد و حجم تراکنشهاي بانکی را بـدنبال دارد.  

  رکز جمعیت نیز اثر مثبتی بر بانکداري الکترونیک دارد.به همین ترتیب تم

دهد کـه   این ضریب نشان میاست.  003/0ضریب لگاریتم شاخص شبکه ملی اطالعات (لگاریتم ضریب نفوذ اینترنت) در حدود

داد) سـبب خواهـد شـد میـزان (تعـ     گسترش یابد با شرط ثابت بودن سـایر شـرایط،   ضریب نفوذ اینترنت  ده درصداگر چنانچه 

درصد افزایش یابد. این ضریب عمال ارتباط مثبت بـین شـاخص شـبکه     03/0تراکنشها در فضاي بانکداري الکترونیک به میزان 

بایست مد نظر قـرار گیـرد آن اسـت کـه     اي که در این خصوص مینکته .ملی اطالعات و بانکداري الکترونیکی را نشان می دهد

اسـتخراج گردیـده کـه عمـال      11عات و بانکداري الکترونیکی) با رویکردي گذشته نگـر ارتباط فوق (بین شاخص شبکه ملی اطال

هاي الکترونیکی ( و به تعبیري آمادگی الکترونیکی استانهاي) کشور در دوره مـورد بررسـی کـه در آن    تابعی است از زیر ساخت

بکه ملـی اطالعـات و تبعـات مترتـب بـر آن در      رسد با راه اندازي شاثري از شبکه ملی اطالعات نبوده است. حال آنکه بنظر می

قالب افزایش بلوغ و آمادگی الکترونیکی کشور (ارتباط مثبت میان شبکه ملی اطالعات و بانکداري الکترونیک افزایش یافتـه و )  

اثیر زیـر  ) در قالب الگوي اقتصادسنجی فوق، افزایش یابد و ت 003/0این فرضیه تقویت گردد که در آینده ضریب بدست آمده (

ساخت فاوا در قالب شبکه ملی اطالعات بر بانکداري الکترونیکی کشور تقویت گردد. بحث فوق به نوعی ناظر به جنبـه تقاضـاي   

                                                
10  Proxy 
11 - Backward Looking Approach 
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باشد. زیرا همانگونه که مشاهده گردید با افزایش ضـریب نفـوذ اینترنـت (بعنـوان شاخصـی از شـبکه ملـی )        خدمات بانکی می

داد تراکنشهاي بانکی استانی افزابش یافت. حال آنکه این موضوع با رویکردي دیگر که همـان  تقاضاي خدمات بانکی در قالب تع

توانـد در قالـب   باشد نیز قابل ارزیابی است. چرا که عمال شبکه ملی اطالعـات مـی  جنبه عرضه خدمات بانکداري الکترونیک می

هاي بانکی قابلیت اجرا و یا توسـعه داشـته   دمات و سامانههاي خود بستري را مهیا نماید که بسیاري از خها و زیرساختقابلیت

باشد. بعبارت دیگر بسترسازي ارایه خدمات جدید بانکی در قالب شبکه ملی اطالعات باعث تقویت جنبه عرضه خـدمات بـانکی   

شـوند و هـم   یکی میهاي توسعه نظام بانکی که باعث تقویت عرضه خدمات بانکی الکتروناي از طرحشود. بعنوان مثال نمونهمی

  توان به موارد زیر اشاره نمود:باشند میاي در دستور کار و یا مدنظر میاینک بگونه

 هاي بانکی (کاشف)توسعه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت 

 (پایا)واریز مستقیم (وم) -توسعه سامانه پایاي الکترونیکی  

 (پایا)(بم)برداشت مستقیم  -توسعه سامانه پایاي الکترونیکی 

 (نسیم)توسعه سامانه بانکداري یکپارچه مرکزي 

 (سما)توسعه سامانه مدیریت الکترونیکی اسناد 

 اندازي و توسعه سامانه خزانه مرکزي اوراق بهادارراه(CSD) 

 ها(سناب)توسعه سامانه نظارت الکترونیکی بانک 

 هاي بانکی(سناك)توسعه سامانه نظارت الکترونیکی کارت 

 ها(نماد) و هویت سنجی الکترونیکی بانکی(نهاب)ت امنیت دادهتوسعه نظام مدیری 

 ها(سرت)توسعه سامانه رهگیري تراکنش 

 هاي کشور(شباب)توسعه شبکه ارتباطی بانک  

همانگونه که مالحظه می گردد راه اندازي شبکه ملی اطالعات نه تنها می تواند از جنبه افزایش دسترسـی بـه زیرسـاخت فـاوا     

تواند از مجراي مهیا نمـودن  ) افزایش دهد بلکه می 0003/0نکداري الکترونیکی را ( حداقل با ضریبی معادل تقاضاي خدمات با

اي که در عمل با هم افزایـی  بستر ارایه خدمات جدید بانکداري الکترونیکی طرف عرضه این خدمات را نیز گسترش دهد. بگونه

  توان انتظار رشد قابل توجهی را در این بخش داشت.میان عرضه و تقاضاي خدمات بانکداري الکترونیکی می
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  جمع بندي

 به وابستگی کاهش و اشتغال ایجاد ، محتوا تولید و دانش توسعه جهت گامی اطالعات (بصورت مطلوب)، ملی شبکه اندازي راه

رایـه خـدمات عمـومی    توانـد بعنـوان بسـتري جهـت ا    بود. همچنین این شـبکه مـی   خواهد اطالعات تولید در دیگر کشورهاي

الکترونیکی از جمله نظام بانکداري الکترونیکی بحساب آید. جداي از تحلیلهاي توصیفی مطرح شده در خصـوص ارتبـاط میـان    

اطالعات و نظام بانکداري الکترونیکی ( در قالب معیارهایی چون امنیـت، پایـداري شـبکه و ... ) طبـق مـدل کمـی        ملی شبکه

با توسعه دسترسـی بـه شـبکه (ضـریب نفـوذ اینترنـت) تعـامالت بانکـداري الکترونیـک (در قالـب            برآوردشده مشاهده گردید

یابند.  ضمن اینکه امکان عرضـه خـدمات جدیـد بانکـداري الکترونیکـی نیـز       تراکنشهاي بانکی) بصورت معنی داري افزایش می

اي با هـم افزایـی میـان عرضـه و تقاضـاي      ند بگونهتواآید.  لذا بنظر می رسد عملیاتی نمودن شبکه ملی اطالعات میفراهم می

  خدمات بانکداري الکترونیکی رشد قابل توجهی را در این بخش در پی داشته باشد.

  منابع

  (http://www.ict.ir/about_us)سایت شبکه ملی اطالعات ]1[

[2] Lee,Nag Yeon.(2009). Academy of ICT Essentials for Government leaders, Module 3: E-
Government Applications, Asian and Pacific Training Center for Information and 
Communication Technology for Development. 

  .25ص ،دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی،  فن اوري اطالعات و ارتباطات در نظم نوین قانونی ،)1388جاللی، سعید(.]4[

. ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مجموعه برنامه پنج )1390(.جمهور یسیریزي و نظارت راهبردي ر معاونت برنامه ]5[

 .ریزي موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه .تهران

ت گـزارش آمـار عملکـرد اسـتانی،ابزارها و تجهیـزات پرداخـ       ،هاي مختلف)(سال هاي پرداخت بانک مرکزي ج.ا.ا.اداره نظام]6[

 ،  ، بانک مرکزي ج.ا.االکترونیک

 (http://sci.org.ir)آمار ایران،سایت مرکز ]7[
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 هاي یکپارچه بانکی معماري سرویس گرا، مزیت اصلی رقابت در سامانه

)Service Oriented Architecture, Core Competency in Core Banking Systems(  

  

  )hamideamansouri.comعبدالحمید منصوري، مدیریت عامل شرکت اسوه ایران،( 

 ahm_ahmadi@yahoo.com،مدیریت تولید شرکت اسوه ایران، احمد احمدي

  

   چکیده

هاي اجتناب ناپذیر حضور و ادغام فناوري در  ده هاي بزرگ، کسب وکارهاي پیچیده و گسترده همه از برون سازمان

هاي ارائه خدمات به مشتریان نیز به  هاي کسب و کار است، همچنین تکامل ابزاري و روش شناسی مدل بنگاه

توان از ورود  ییر گشته اند. به عنوان مثال در این زمینه، میها دستخوش این امواج تغ تبعیت کلیت سازمان

  هاي اجتماعی به عنوان پارادایم جدیدي در ارائه خدمات نام برد. شبکه

صنعت بانکداري نیز همانگونه که همواره یکی از طالیه داران استفاده از فناوري به عنوان زیر ساخت ارائه خدماتی 

خت الکترونیک و بانکداري همراه، در صحنه بوده است، در حال حاضر نیز در حال چون بانکداري الکترونیک، پردا

هاي با نیازمندي حضور فیزیکی کمتر، ساده تر،  هاي سرویس خارج از رده به کانال طی دوران گذاري دیگر از کانال

هاي بانکی در عرصه  نگاهباشد. این مهم در راستاي رقابت ذاتی ب کم هزینه تر و پر بازده تر از لحاظ عملیاتی می

  گیرد. جلب مشتریان با ارائه خدماتی سهل تر و جذاب تر رنگ راهبردي می

ها را در تامین اهداف و دیدگاهایشان در دستیابی  اند تا بانک هاي یکپارچه بانکی بر این بنیان استوار گشته سامانه

زایاي اصلی رقابت در این صنعت محسوب هاي راهبردي فوق یاري رسانند و بر این اساس یکی از م به برتري

  گردند. می

در این بین مزیت رقابتی سامانه یکپارچه بانکی یک بانک، قابلیت ارائه خدمت خاص به مشتري هدف و اتصال آن 

هاي یکپارچه بانکی باید داراي  هاي کاربردي مشتریان مذکور است که به طبع ساختار و معماري سامانه به سامانه

  بیق با این نیازمندي ها باشد.بیشترین تط

هایی هستند که به جاي تکیه بر زیر ساخت هاي متنوع،  هاي موفق آینده بانک توان انگاشت که بانک بنابراین می

هاي ابزاري در بنگاه، جهت ارائه خدمات گوناگون در انواع توزیع  مراکز داده گوناگون و انباشت پیچیدگی
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ن هدف با نیازهاي متفاوت، قابلیت ارائه مستقل و یا ترکیبی هر سرویس پایه جغرافیایی و سازمانی جهت مشتریا

هاي  هاي بانکی خود را در محل مشتري احراز نموده و در قالب ترکیب با برنامه اي و یا مرکب از مجموعه سرویس

  کاربردي محلی مشتري به یکپارچگی با کسب و کار مشتري نائل آیند. 

رداشت جدیدي از سامانه یکپارچه بانکی (سیب ) بر اساس تحقیقات عملیاتی نگارنده ارائه در این مقاله دیدگاه و ب

گردد که برآوردگار نیل به الگوي متصور براي آینده حضور سامانه هاي یکپارچه بانکی در صنعت بانکداري  می

  خواهد بود.

  صنعت بانکداري ، جتماعیهاي ا شبکه، هاي آینده ، بانکبانکی هاي یکپارچه سامانهواژگان کلیدي: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                              

  

                                                                           

  

  

 

 

3 

 

 گشایش:  -1

حقیقت زمینه ساز این مراکز علمی،  همه   صنایع  غریبه با تااز صنایع جدا مانده بنیاد هاي دانشگاهی از 

در عرصه و جامعه اهیان ، صنایع که متاسفانه پس از گذشت سالها حضور فعال متخصصین ، دانشگ شده اند

وز شاهد وجود یک چارچوب سرویس گراي استاندارد ایرانی در سطح مقبول و پذیرفته هن ،فناوري اطالعات

  دست نیافته ایم. و رقابت در این زمینه سطوح بین المللینقش آفرینی در به  و در داخل نیستیم 

 با توجه به وفور قشر متخصص در این زمینه و اندازه حرکت موجود علمی کشور ، به نظر باید مشکل را در 

صحیح  طرح نیازعدم باعث در نتیجه  از سرویس گرایی جست که صحیح مدیرانو یا حمایت  عدم برداشت

مستقیما باعث بی اهمیتی کیفیت نیز این رویداد می گردد و از فراهم آورندگان فناوري و سامانه ها بانکها 

  می گردد.چگونگی نگاه و کفایت دانش فراهم کنندگان فناوري  سرویس گرایی ،

تفاوت مابین پلت فرم هاي سرویس گرا با معماري سرویس گرا و اصل سرویس گرایی هنوز تبیین نشده است  

از زیر این کمبود خود  و این ها همه ناشی از کمرنگی معماري کاربردي علمی و  صنعتی در کشور است که

 گفتنی است دد کهمفرط در زمینه نقشه راه و طرح جامع علمی کشور محسوب می گر ضعفمجموعه هاي 

  این نقیصه حتی توجه و تاکید مقام معظم رهبري را نیز بر انگیخته است.

معماري سرویس گرایی که تمامی ابعاد نیاز صنعت بانکداري را پوشش دهد و به عنوان به یافت تبراي دس

گرایی و اصول نیاز به تحلیل صحیح و بنیادین سرویس  ، رح شودسامانه هاي بانکی مط رقابتی در سطح زیتم

این دو  خالصهو در نهایت تطبیق و تلفیق قلیم بانکداري و اقتصادي کشور ابا تبیین نیاز اصلی آن و سپس 

 .، ارائه می گرددفناوري معماران  جهت استفاده مدیران ، متخصصین ومفهوم  

 بسط مفاهیم :  -2

 : ادایم طراحی جهت پاررا تشکیل می دهد سرویس گرا آنچه سبک معماري معماري سرویس گرا

سامانه ها بر اساس  معماري و طراحی چارچوب سازي ابزاري ، استراتژیک و سیاستی براي 

 مهم ذهنیت ، سازمان و فناوري است. سطحسه در  گرایی سرویسمنطق 

  اصول منتج از تئوري هاي ریاضی و سامانه گراي منطقی هستند که  ضوابط معماري سرویس گرا

چارچوب هاي متفاوت  نسبت به . این اصول دین معماري توصیف شده اندبه زبان فرامین بنیا

اما اصولی  هاي متفاوت فناوري اندکی متفاوت به نظر می آیند از سوي کمپانی ییسرویسگرا

چون توافق ارتباطات، همگرایی عملیاتی ، بخش شوندگی اجزا ، ترکیب پذیري اجزا، کثرت 

از ضوابط  و تکرر استفاده همگیسکوت،  امکان اختیار  امکان استقالل  ،امکان ، پذیري اجزا

اصول مهم ریشه درتئوري هاي منطقی منتج غیر قابل عدول محسوب می گردند. این مشترك و 

 مجموعه ها وگروه ها ،انواع و اعداداطالعات ،حاکم بر داشته که از روابط پیچیده ریاضی 

 . هستند.
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 در تمامی سناریو هاي ده و ارتباطی سرویس موجودیت هاي سرویس دهنده ، سرویس گیرن

در گروه بندي هاي متفاوتی از جمله سرویس هاي سرویس موجود بوده و خود این سناریو ها 

. نوع دیگري از گروه شوندمنطقی، کسب و کار و نهایتا سرویس هاي سامانه اي تقسیم می 

سرویس هاي نه سازمان و سرویس ها را  در سه الیه سازمان گسترده ، دام، بندي ساختاري 

 .)1(شکل محلی تقسیم می نماید

  سامانه یکپارچه بانکی ، سامانه اي است که گردش و مدیریت عملیات بانکداري را به همراه

که بر عهده می گیرد در بدنه خود پردازش و ثبت داده ها و اطالعات حاصله از این عملیات 

 بر خط بودن و عملکرد آنیست. مرکزي بودن، یکپارچه بودن ،با قابلیت محیطی 

  از مبانی زیر ساخت علمی آن که تئوري اطالعات باید براي تحلیل تشریحی سرویس گرایی

 ،انواع و ارتباطات باشند سازمان ها ، ، مجموعه ها ، پیچیدگی، احتماالتگروهها ،  سامانه ها، ،

ه می گردند و مخاطبین مفاهیم الزم منتجه به صورت خالصه ارائدر این نوشتار .بهره جست 

 . مفاهیم نخواهند داشتگرامی نیاز به دانستن جزییات این 

  اصول و قواعد تبیین گشته و پذیرفته علمی که مورد توافق بنیاد هاي گوناگون علمی قرار

فرض گشته و از ارائه مرجع براي این موارد در این علمی گرفته باشند به عنوان حقایق بدیهی 

پایه  و الزمداراي حداقل اطالعات شده است و همچنین مخاطب نوشتار  نوشتار خودداري

 .مفروض گشته استمدیریتی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . توزیع سرویس ها در مجموعه هاي سلسله مراتبی سازمان هاي گسترده 1شکل 

 سرویس هاي گستره سازمان

 سرویس هاي دامنه هاي سازمان/ کسب و کار

  سرویس هاي پیاده سازي شده محلی 
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 : توضیح مسئله -3

ویس گرایی مورد ابتدا ساختار مفهومی سر،  باید در راستاي بررسی ارزش رقابتی معماري سرویس گرا

در جهت مطابقت برون قیاسی سپس قادر خواهیم بود تا به نظیر سازي و مدل پردازي کنکاش قرار گیرد 

این دو گستره اقدام نماییم.  انطباق ماتریسیده هاي سرویس گرایی با نیاز هاي رقابتی بانکی پرداخته به 

نوشتار خواهد بود و در انتها امید  انطباق نیز مکمل مبحث اینمفهومی اثبات منطقی صحت ماتریس 

است تا بر اساس حقایق ارائه شده در این نوشتار ، نتیجه گیري همگرا  و همداستانی  با مولف بر سر تاثیر 

 کلیدي و رقابتی  معماري سرویس گرا در سامانه هاي یکپارچه بانکی حاصل گردد.

  

  

  

  

  

  ذاتی سرویس هاي سازمان . کالن ترین نگاه نقسیم بر اساس طبیعت2شکل 

 مسئله: و حل  بسط -4

ناشی و یکپارچه سازي ارتباطات به صورت کلی لزوم احراز معماري سرویس گرا از لزوم گروه بندي اطالعات 

می گردد که همانگونه که گفته شد به سه فرم منطقی ، کسب و کار و یا سامانه اي حضور به هم می 

 رقابتی ناشی از بکارگیري صحیح این سبک معماري باید ابتدا کلیهبراي تحلیل مزایاي  .)2(شکل رسانند

  ررسی نمود.را بمعماري  پارادایمشاخصه هاي پایه اي این 

ساده ترین واحد سناریوي سرویس می تواند شامل یک بدنه سرویس ( ارتباطی و منطقی ) ، حد اقل دو جزء 

ه ها نیز در تعامل ه خود سرویس دهندسرویس دهنده و یک جزء سرویس گیرنده باشد به شرط آن ک

یات صوصتمامی خ بروز). این یک واحد مفهومی سرویس است که توان 3برند ( شکل سرویس به سر ب

  را داشته باشد. گرایی  سرویس بنیادین

  

  

  

  

  

  سرویس هاي کسب و کار

Business Services 

  سرویس هاي منطقی

Logic Services 

  سرویس هاي سامانه اي

System Services 

 بدنه سرویس سازمان
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  سرویس ها در معماري سرویس گرا بر اساس طبیعت ذاتی  . کالن ترین نگاه3شکل 

در این سطح است که بررسی خصوصیات سرویس گرایی در ساده ترین و پذیرفتنی ترین حالت امکان پذیر می 

با ارتباطات منطقی و ایجاد ز ترکیب گرو هها از ترکیب مجموعه ها با عملیات گروهها ساخته می شوند و ا باشد.

سامانه ها قابل تعریف توسط مجموعه اجزاء  بنابر اینو  تشکیل می گردندسامانه ها  ، رفتار در برابر اطالعات

  .گردندو شناخته کوچکتر و ساده تر هستند و می توانند از طریق این اجزا تعریف 

( براي احراز وقوع  1و در بر گیري اعضاي بیش از  (وجود عضو ) وعهاما سامانه بودن نیازمند ناتهی بودن مجم 

به همراه عضو دلخواه و نه الزم  2و  1بدنه ارتباطات قراردادي است و لذا سرویس دهنده هاي  ارتباط) و لزوم 

  به عنوان اجزاي اصلی واحد ساختاري سامانه سرویس گرا در نظر می گیریم. را سرویس گیرنده

  ي سرویس گرا که همگی از پیشران هاي مزیت هاي این سبک محسوب می گردند عبارتند از:اصول معمار

دو گروه سرویس دهنده با قابلیت  استفاده مکرر نهادینه شده به  3شکل : سرویس ها در  1قابلیت استفاده مکرر

و معماري شده  موجود می این مهم به کاستن تعداد سرویس هاي الزم به علت تکرر استفاده از موارد بهینه  .اند

انجامد و به زبان ساده تر کد نویسی کمتر . نیاز به کد نویسی کمتر منجر به کاسته شدن هزینه توسعه سامانه هاي 

  سرویس گرا می انجامد و کاستگی هزینه مستقیما  افزایش بازگشت سرمایه را رقم می زند.

  

1. Reusability  -  را جستجو در مستندات یک سازمان.  2سرویس احراز سطوح اختیار و هویت در نظر گرفته و سرویس را  1توضیح:  به عنوان مثال سرویس

استفاده مکرر می کنند تا مستندات را بر اساس میزان دسترسی به  1و سایر سرویس هاي مشابه همگی به ازاي هر درخواست کاربر از سرویس  2سرویس 

 کاربران مجاز برسانند.

  

 سرویسزیر ساختی بدنه 

 1سرویس گیرنده 

 1سرویس دهنده 

 2سرویس دهنده 
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تمامی اجزا و سرویس ها باید از واحد بنا هاي تعریف شده ساخته شده  (جزئیت ): 2ذیريو کثرت پ بخش شدگی

   باشند که ساختار معینی را تبعیت می کنند.

همه زیر مجموعه ها باید تحت هارمونی خاصی به عنوان اعضاي یک بدنه سرویس و  : 3یکپارچگی در عین جزییت

  یا همان سامانه فعال باشند.

  

: قابلیت ترکیب پذیري ( سست ، پایدار و دائم) براي اجزا به منظور ایجاد سرویس هاي دلخواه 4ترکیب پذیري

  انتهایی با حفظ سایر اصول.

تعامل و هارمونی عملیاتی در میان سرویس دهنده ها ، بدنه سرویس و سرویس گیرنده همواره : 5تعامل عملیاتی 

  بر قرار است.

در سرویس دهنده ها و سایر  اجزا براي هر گونه  و اختیار  در تعامل  انتخاب  : امکان1استقالل، انتخاب و اختیار

  تعامل ، اشتراك و تراکنش اطالعات بر اساس طراحی ، خبرگی و یا هوش مصنوعی.

  

  

  

1 - Granularity, Modularity and Componentization -  :یا ماژول  در مثال قبلی تشکیل شده از چند سرویس زیر مجموعه 1سرویس توضیح

تشکیل میگردند. مثال یک واحد عملکردي یا  یا همان کامپاننت هاي سرویس  صاده از سنگ بناهاي سامانه عملکرد هايکه خود از  سرویس است

به عمراه عضو تشخیص صحت رمز عبور در همان زیر سرویس  1عضو  سرویس مانند  تشخیص نام کاربري در زیر سرویس احراز هویت در سرویس 

را که سرویسی  1یل سرویس احراز هویت را می دهند و این سرویس به همراه دو سرویس تشخیص دسترسی و اختیارات،  تشکیل سرویس تشک

 ترکیبی است، باعث می گردند.

2 - Integration -  ئه این سرویس مرکب را امکان پذیر می سازد.هماهنگی ، یکپارچگی و هارمونی مجموعه اي از سرویس ها ارا 1توضیح:  در سرویس 

 سرویس ها همواره  در منطق خود نیز  یکپارچه هستند.

3- Composition  -   :بدنه سرویس و قرارداد هاي  یکپارچگی باوجود قابلیت یکپارچگی و استغناي منطقی در داخل هر سرویس و همچنین توضیح

و مرکب کاري هستند و د رحقیقت آماده اند تا اطالعات و  آماده ارکستراسیونها سرویس ها ارتباطی با هث می شود تا براساس تئوري مجموعه 

 به اشتراك بگذارند. عملیات را

4- Interoperability  -  همکنشی  یا فراتوضیح:  اصالت وجودي بدنه سرویس ، ارتباطات قراردادي و یکپارچگی عام در پدید آوري تعامل عملیاتی و

سامانه ها ي سرویس گرا و سرویس هاي  حاضر قادر باشند تا با ترکیب در عین یکپارچگی و کفایت منطقی بر بستر بدنه سرویس  است تا در سایه آن

 .و به زبان ارتباطات قراردادي 

5- Autonomy, Abstraction, Loose Coupling, discoverability and statelessness – وري جسته و توضیح: این نوشتار از بسط فنی بی مورد د

 کاربردي دارد بنا بر این بعضی مفاهیم بصورت تجمیعی و نتیجه گیري شده ، ارائه می گردند. -سعی در ارائه موضوعات بصورت مفهومی 
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و همچنین سوي کلیه ارکان درگیر  و توافق شدهازارتباط قراردادي : استفاده از پروتکل ها و چارچوبهاي ارتباطی 

ساختاري این مبنا هاي قراردادي ارتباطات درسامانه هاي با معماري سرویس گرا از اصول همگن بودن و یکسانی 

  جدایی ناپذیري است که در این نوشتار به عنوان مجموعه بدنه سرویس شناخته میشود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار اصول بنیادین معماري سرویس گرا. 4شکل

اختیار تصویري  پوشا و متناظر از تئوري سامانه ها و اطالعات به نظر می  بی) .4شکلبا مشاهده ساده این شمایل (

در   2آید که سرویس ها در آن عامالن پردازش، تغییر و یا جابجایی اطالعات و در نتیجه عامالن تغییر انتروپی

 کیفیتارتقاي سامانه ها هستند. این حقیقتی محض است که مبناي توصیفی و ذاتی معماري سرویس گرا به 

  گردش اطالعات باز می گردد. بر مبناي این حقیقت که زیر ساخت تئوري سازمان ها نیز از توسعه تئوري سامانه ها 

  

  

  انتروپی اطالعات یا انتروپی شانون ، میزان تصادفی بودن احتماالت در وقایع و اطالعات مربوطشان  نشان می دهد .   - 6

  

قابلیت استفاده 

 مکرر

 

کثرت پذیري 

ساختاري و عملکردي 

 اجزاي سازنده 

یکپارچگی ساختاري و 

 عملیاتی

 

ارتباط قراردادي 

 در بدنه سرویس
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ابهات عمیق مدل هاي ساختاري سازمان مطلوب با ساختار معماري مشبا تحلیل سرچشمه می گیرد و همچنین 

  هستند! مفهومی یکسان و یکتاحقیقت خواهیم رسید، آنها هر دو سرویس گرا تنها به یک 

با نگاه به تئوري اجتماع می توان دریافت که سامانه سرویسگرا ، جامعه اي از موجودیت هاي مسئله در ادامه بسط 

باید دانست که این  ارچه ، متعامل و همراستاست که در راستاي هدفی مشترك می کوشند.نه یکسان بلکه  یکپ

کامال بدیهی است و مفاهیمی چون معماري سرویس گرا ، سازمان مطلوب و همچنین جامعه مدنی تنها  مشابهت

  . ریاضی هستنداز مفاهیم ساده یا عمیق  هوشمندانه و مطابقت داده شده ايبسط هاي 

استنتاج کرد که نه تنها معماري سرویس گرا بهترین گزینه جهت استفاده در  سامانه هاي یکپارچه بانکی میتوان 

بر روي خطوط و بازه تنها انگار با توجه به نیاز هاي بانک هاي امروز و آینده است بلکه خود سامانه یکپارچه بانکی 

   ).5تعریفی معماري سرویس گرا قابل توصیف است(شکل

  

  . نمودار ارتباط شرطی بانکداري یکپارچه و معماري سرویس گرا. 5شکل 

به شدت بانکها خواهد بود و شدت رقابتی و استراتژیک داراي محیطی به  ، به خصوص در آینده نزدیک ،بانکداري

عملیاتی ، امنیت و و سهولت بازدهی ، مقیاس پذیري ، کفایت مدیریت پذیري ، نیازمند خصوصیاتی چون 

یکپارچه بانکی خود خواهند بود. در راستاي تبیین ارتباط این سامانه ها با  حیاتی  در سامانه هايپذیري ماموریت 

در جدول در کنار مفاد و مفروضات  معماري سرویس گرا  مستقیم و اثبات شده ابتدا مزایاي ، معماري سرویس گرا 
دست  مدلل مندي هاي صنعت بانکی به تناظريدر کنار نیاز 6در شکل   تا با استفاده از آن خالصه شده است 1

  .زنیم تایید نشان یکپارچه  معماري سرویس گرا با بانکداري همپوشانیبر حقیقت همگرایی و  یابیم و 



                                              

  

                                                                           

  

  

 

 

10 

 

  نتیجه نهایی  نتیجه مستقیم  دلیل   مزیت

مقیاس پذیري سامانه ها با تفکیک اجزا و تشریک   مقیاس پذیري سامانه

  میشود. زبان گفتگوي اطالعات بیشتر

کاهش  –رقابت پذیري 

  هزینه

بازگشت 

  سرمایه

تغییر پذیري سامانه ها با استقالل و اختیار و تمامیت   تغییر پذیري (انعطاف) سامانه

سرویس ها  باال می رود زیرا دامنه تغییرات می تواند 

محدود گردد (براي تغییر یک جزء یا عضو نیازي به 

  تغییرات اساسی و بنیادین نیست. 

کاهش  –ابت پذیري رق

  هزینه

بازگشت 

 سرمایه

کد نویسی کمتر و ساده تر 

منجر به نیاز به برنامه نویس 

  کمتر می گردد.

ابزار ها، پلت فرم ها و چارچوب هاي استاندارد و 

آماده اي که تا حد امکان پیچیدگی و کار الزم  را 

  کاسته اند.

بازگشت   کاهش هزینه

 سرمایه

ف توزیع بار و بهینگی مصر

  منابع

توزیع بار منطقی وقتی معنی دارد که در یک سامانه ، 

مصدر عملکرد هاي متفاوت سرویس هایی متفاوت اما 

یکپارچه باشند. مصرف منابع بر اساس نیاز صورت می 

گیرد زیرا سرویس هاي بال استفاده می توانند به حالت 

استراحت فرو رفته و همچنین قابلیت تقسیم بار پویا 

سط هاي سرویس باعث بهینگی مصرف بر روي وا

  منابع سخت افزاري ، انرژي  و زمان  می گردد.

بازگشت   کاهش هزینه

 سرمایه

تسهیل عملیات نگهداري 

  سامانه  

بررسی، مانیتورینگ ، تعمیر و نگه داري اجزاء یک 

سامانه  به صورت تفکیکی مسلما ساده تر از مبادرت 

  سامانه است. به انجام هرباره آن بر روي کلیت  یک

بازگشت   کاهش هزینه

 سرمایه

جزئیت و توزیع پذیري سرویس ها در معماري   منابع زیر ساختی کمتر

سرویس گرا  باعث کاهش نیاز به قدرت رایانشی و 

  سخت افزاري در این سبک سامانه ها شده است.

بازگشت   کاهش هزینه

 سرمایه

گوناگونی چارچوب ، پلت فرم 

ن  مقایسه و ابزار که باعث امکا

و انتخاب در ابزار در عین 

وحدت معماري و یکپارچگی 

  سامانه می گردد.

یکسانی ارتباطات قراردادي و چارچوب هاي ساختاري 

امکان وجود اعضاي گوناگون و مختلفی را در بدنه 

سامانه سرویس گرا  می دهد زیرا همه به یک 

چارچوب همراستا شده اند.این یعنی امکان انتخاب ، 

  یت هزینه تمام شده و مدیریت صحیح بودجه. مدیر

کاهش  -رقابت پذیري 

  هزینه

بازگشت 

 سرمایه

تعامل پذیري عملیاتی با سایر 

  سامانه ها

چارچوب ها و پلت فرم هاي استاندارد باعث امکان 

تبادل اطالعات آسان بین سامانه هاي به ظاهر 

  گوناگون می گردد.

بازگشت   کاهش هزینه 

 سرمایه

وقتی تک تک اعضاي یک مجموعه مدیریت پذیر   پذیري بیشترمدیریت 

باشند و مجموعه تشکیل گروه و بعد سامانه همگرا 

بازگشت کاهش  -رقابت پذیري
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  سرمایه  هزینه  دهد ، آن سامانه نیز مدیریت پذیر خواهد بود.

با مدیریت صحیح بار ، اطالعات و منابع بازدهی برتر   بازدهی بیشتر 

  مسجل است.

بازگشت   پذیري رقابت

  سرمایه

و همچنین امکان  ، اختیار و استقالل اصو ل انتخاب با  امنیت بیشتر

  تنوع ابزاري به صورت بدیهی امنیت باالتر می رود

بازگشت   رقابت پذیري

  سرمایه

زمانی که سازمانی تغییر کم هزینه تر و انعطاف   سازمان پویا تر

ل و بیشتري کسب کند مسلما بدنه سازمان نیز مجا

  آزادي حرکت بیشتري خواهد داشت.

بازگشت   رقابت پذیري

  سرمایه

  مزایاي معماري سرویس گرا. 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همگرایی و تناظر مزایاي سرویس گرایی و نیاز هاي سامانه هاي یکپارچه بانکی. 6شکل 

  

  

  

  مقیاس پذیري سامانه

  تغییر پذیري (انعطاف) سامانه

کد نویسی کمتر و ساده تر منجر به 

  نیاز به برنامه نویس کمتر می گردد.

  توزیع بار و بهینگی مصرف منابع

  مانه  سا عملیات تسهیل 

  منابع زیر ساختی کمتر

گوناگونی چارچوب ، پلت فرم و ابزار 

که باعث امکان  مقایسه و انتخاب در 

ابزار در عین وحدت معماري و 

  یکپارچگی سامانه می گردد.

تعامل پذیري عملیاتی با سایر سامانه 

  ها

  مدیریت پذیري بیشتر

  بازدهی بیشتر 

  امنیت بیشتر

  سازمان پویا تر

ی 
شت

نه
هم

اد
زی

ی 
شان

پو
هم

و 
ی 

ای
ست

را
هم

 ،
 

 قابلیت توسعه، انبساط و انقباض.

قابلیت تغییر سریع در مواجهه با 

  تغییرات بازار

روان بودن و سادگی عملیات 

 کاربري و راهبري

 هزینه هاي متناسب و متعادل

 مدیریت پذیري

 بازدهی

 امنیت پذیري

 حمایت و رشد پویایی سازمان
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 :  نتیجه گیري -1

معماري سرویس گرا بر آمده از بطن مفهوم سازمان و سامانه است بنابراین نزدیک ترین و پر مزیت ترین 

  در سطح سازمان ها باالخص در صنعت بانکداري محصوب می گردد.گزینه جهت انتخاب و بکارگیري 

سرویس گرایی همان سامانه پردازي با محور اطالعاتی و یا بدنه اطالعاتی و ارتباطی قراردادي و طراحی شده 

است. معماري سرویسگرا و سرویس ها در تناظر نزدیک با سازمان و ارکان و فرآیند هایش براي ایجاد نسلی 

، موفق تر و سرآمد تر در انواع کسب و کار . به خصوص بانکداري به عنوان صنعتی سامانه مدار و  آگاه تر

  پیشرو در فناوري بوجود آمده است.

در بانکداري آینده جز با تجزیه و ترکیب اجزا ساختاري سرویس هاي پیچیده براي کسب و کار بانکی روبرو 

از بانکداري همراه ، شبکه هاي اجتماعی و شبکه هاي متصل نخواهیم بود، بانکداري آینده تشکیل یافته 

  کسب و کار خواهد بود و همه اینها بر اساس دیدگاه معماري سرویس گرا ساخته شده اند.

سرویس ها از کالسها و اشیا به سمت مفاهیمی چون بسته هاي پویا و یا میدان هاي سرویس بر روي بستر 

بستر خروشان  خواسته یا نخواسته بر روي می یابند وصنعت بانکداري  هاي بین المللی رایانش ابري گرایش

  ، آینده اي که تنها از آن سرویس هاست.فناوري به سوي آینده خواهد شتافت
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Abstract 

Giant enterprises, complex and distributed businesses are all inevitable outcomes of business 

coexistence and interoperability with technology. Methodological and tools evolutions have 

revolutionized the way businesses deliver services to target customers. Social networks are a 

symbolic example of how technology can bring a big change on paradigm levels to how 

businesses could access customers to deliver service or gather data from. 

Banking industry has been always playing an essential role on technology first use, even on 

new and semi stranger frontiers. This role has touched banking system technology change 

rate and service channel absolution, evolution and improvement on service life cycles. In fact 

it’s an admired and agreed strategy widely used in banking industry to move to service 

channels more usable , reliable and also more attractive to customers.  

Core Banking systems are one of the main tools to help banking industry cruise the success 

path based on mentioned strategic line, bringing core banking systems onto a unique core 

competency level. 

Future banks are obliged to find new ways to offer their services where, when and how 

customers want them thus it’s reasonable to assume that it’s up to core banking systems to 

evolve enough to make this happen, meaning these systems to be technically and potentially 

eligible enough to serve this purpose by unleashing what of service desired by customers, 

mashed up or consolidated on easiest, quickest and most secure channels. 

This article provides an operational research based new look to what core banking systems 

should consider on technical, business and architecture aspects to fulfill their purpose 

regarding future banking necessities. 

Key words: Core Banking systems, Future banks, Social networks, Banking industry 
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  ها بانکبررسی تحمل پذیري خطا در رایانش ابري مورد استفاده 

  

  n_hamidi@isc.iranet.netنیر اصغرزاده حمیدي، کارشناس شرکت خدمات انفورماتیک، 

  m_rahimy@isc.iranet.net یک،کارشناس شرکت خدمات انفورماتمهدي رحیمی، 

  z_raei@isc.iranet.net ،یککارشناس شرکت خدمات انفورماتزهرا راعی دهقی، 

  چکیده

هاي بزرگ قرار گرفته است و استفاده از آن مزایاي  ها و سازمان رایانش ابري تکنولوژي جدیدي است که اخیراً مورد توجه بانک

، مفهوم جدیدي این تکنولوژي به عنوان یک سبک محاسباتی جدیدراه دارد. قابل توجهی در ارائه خدمات بانکی نوین به هم

کند،  یمنیاز کاربران تغییر  که یحالدر  گوید یمکه  "تغییر بر طبق نیاز"است. در واقع این مفهوم تعمیمی است بر روي بحث 

  نماید.رتبط با آن نیاز را تامین م هاي یسسرو، نرم افزار و تولید کننده باید سخت افزار

ترین عوامل پرداختن به  ها، از مهم هاست. کاهش هزینه رایانه از توانرایانش ابري ناشی از گسترش نگاه سرویس گرا به استفاده 

ارائه  ،انتزاعی هاي یهالمختلف و  يها مدل یلهبه وس اینترنت از طریقخدمات رایانش ابري هرگونه از استفاده با  .باشد یمآن 

ها و در عین حال حفظ یکپارچگی و امنیت  ارزش داشتن اطالعات از یک سو و رشد بسیار باالي حجم آن اهمیت و شده است.

  ها ایجاد شود. هاي نوینی براي پردازش آن داده از سوي دیگر باعث شده تا ابزارها و راه حل

در  متنوعی هاي یکتکن ازخطا  تحمل هاي یاستسبر اساس  توان یمرخ دهند که  ابري رایانشدر توانند  یم یهاي مختلفخطا

تحمل کاهش اثر  منجر به تحمل خطا هاي تکنیکاستفاده از . به طور موثر استفاده نمود 2و سطح وظیفه 1کارسطح گردش 

 ها بانکگردد. این خطاها در رایانش ابري مورد استفاده  یمدر هنگام بروز شکست کاربردي  يها برنامهشکست در اجراي 

هاي بانکداري الکترونیکی نوین  یستمسهاي بسیاري گردد و اجتناب از مغایرت یک ضرورت براي  یرتمغاتواند منجر به  یم

 باشد. یم

از ، شکست مواجه بادر  قابلیت اطمینان و در دسترس بودن براي اطمینان از عملکرد صحیح و مداوم سیستم تحمل خطا،

تحمل  سازي یادهپ یلهبه وس یوتريکامپ هاي یستمس یاتعمل یناناطم یتقابل یشافزاباشد.  یمرایانش ابري  در موارد ضروري

تحمل خطا، یک نگرانی عمده براي تضمین در دسترس بودن و قابلیت اطمینان از همچنین  است. یرپذ امکانخطا،  یريپذ

به منظور به حداقل رساندن تاثیر شکست بر روي سیستم و اجراي  .باشد یمکاربردي  يها برنامهو اجراي  خدمات حیاتیارائه 

تحمل خطا براي پیش بینی  هاي یکتکندر زمان کوتاه برطرف گردد، به این منظور شکست باید پیش بینی و  ،ها برنامه

  .باشد یم ها آنجهت رفع به موقع  مقتضیو اقدام  ها شکست

خاصی  هاي یاستسبر اساس  تحقیقاتی يها چالشو  هاابزار ،در ابر خطا ملتح هاي یکتکنمحاسبه و  در این مقاله به وجود

به افزایش قابلیت که تحمل خطا با استفاده از تکنولوژي مجازي سازي  هاي یزممکانبررسی همچنین به  .گردد یمبحث 

و نهایتاً  خواهد شد پرداخته، باشد یم مجازي در یک ابر هاي ینماشکاربردي مستقر در  يها برنامهاطمینان و در دسترس بودن 

  گردد. یر مي خاص در این زمینه منجها حلو بیان راه  نوآورانه در ایجاد و مدیریت تحمل خطا هاي یدگاهدمعرفی به 

                                                
1 Workflow level 
2 Task level 



  

  

   

  

2 

 

  .بانکداري الکترونیک، تجارت الکترونیک، مجازي ماشین، خطا یريتحمل پذرایانش ابري، واژگان کلیدي: 

 مقدمه

، مفهوم یسبک محاسبات کیبه عنوان  يابر یانشرا .شود یهمین نام خوانده م فرض و به ،ابر بزرگعنوان یک  مفهوم ابر، به

 يازهاین که یدر حال دیگو می که "یازن اساسبر  ییرتغ"بحث م ياست بر رو یمیتعم ،مفهوم نیدر واقع ا .است یديجد

ین . همچنایدنم نیرا تام ازیمرتبط با آن ن يها سیسرو افزار و ، نرمافزار سخت ستیبا می کننده یدتول ،کند یم ییرتغ کاربران

 [2].باشد یم 5هشد يو محاسبات مواز 4هشد یع، محاسبات توز3ینمحاسبات تور چون یمیمفاه ي افتهیگسترش  يابر انشیرا

(مانند سخت  باشند یبزرگی از منابع مجازي هستند که به آسانی قابل استفاده و در دسترس م ي ابرها حوضچهدر حقیقت 

کردن بهینه و پیکربندي نمود تا سودآوري  اًمجدد ،به طور پویا توان ی). این منابع را مها یسسروتوسعه و یا  يها افزار، پلتفرم

 [1].بع بدست آیدامناستفاده از 

و الیه هاي انتزاع مختلف ارائه  ها مدلبا استفاده از و  شبکهیک شیوه محاسباتی است که در آن سرویس از طریق  رایانش ابري

، کاربران شوند یمتحویل داده  مجموعهبه عنوان سرویس به که  يکاربردبرنامه هاي  رایانش ابريگفت که توان  یم. شود یم

خود را در مراکز داده خارجی قرار  ITکه کل زیرساختار  ییها شرکتتا دهند  یمشبکه قرار نهایی اسناد شخصی شان را روي 

  ]10[ ]1[ ایمیل یاهو است. ،ابريرایانش . یک مثال ساده از سرویس گیرد یمرا در بر  ندده یم

گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است، اما هنوز هم مباحث تحقیقاتی زیادي وجود  به طورابري در صنعت رایانش گرچه 

گردش کار، مدیریت گردش کار، امنیت و غیره. تحمل  يبند زمانخطا، پذیري دارند که باید بررسی شوند، از جمله : تحمل 

مورد نیاز براي قادر ساختن  هاي یکتکناست. این مبحث در مورد کلیه در این زمینه مباحث  ترین یديکلخطا یکی از پذیري 

، دهد یم. وقتی یک شکست روي باشد یمآن  ي توسعهنرم افزاري باقی مانده در سیستم پس از  يها شکستسیستم به تحمل 

. مزایاي اصلی پیاده سازي تحمل خطا در دهند یمبراي جلوگیري از شکست سیستم ارائه را  هایی یزممکان ها، یکتکناین 

یک درك بهتر از  ي ارائهابري عبارتند از ترمیم شکست، هزینه کمتر، بهبود معیارهاي کارایی و غیره. این مقاله به رایانش 

وقتی چند نمونه از  .کند یمکمک  این موضوعمختلف مورد استفاده براي  هاي یکتکنرها و تحمل خطا و معرفی ابزا يها چالش

، الزم است یک تکنیک تحمل خطا شود یمو یکی از سرورها خراب  شوند یمروي چند ماشین مجازي اجرا  برنامه کاربرديیک 

شکل، معماري سیستم مجازي ابري پیشنهاد را مدیریت کند. براي حل این م ها شکستپیاده سازي شود که بتواند این نوع 

نتایج آزمایشگاهی پیاده سازي شده است. صحت و اعتبار این معماري پیشنهادي از طریق  HAProxyاز  شده و با استفاده

  اثبات شده است.

معرفی  انهایش یاستستحمل خطا برمبناي  هاي یکتکن 2باقیمانده این مقاله به این صورت سازماندهی شده است: در قسمت 

اي بین مقایسه 4. در قسمت گردند یمابري بررسی رایانش سازي تحمل خطا در پیاده يها چالش 3. در قسمت شوند یم

. در قسمت شود یمارائه  ها آنبه همراه جدول مقایسه  ،تحمل خطا هاي یکتکنسازي ابزارهاي مختلف مورد استفاده براي پیاده

پایان، در  شوند و یمارائه مربوطه معماري و پیاده سازي معماري مجازي ابري پیشنهادي بیان شده و نتایج آزمایشگاهی  5

باشد،  یمباید توجه داشت که این مبحث در صنعت بانکداري الکترونیکی بسیار حائز اهمیت . شود یمنتیجه گیري مقاله بیان 

هاي بسیار  یرتمغااص حقیقی و حقوقی بسیاري سروکار دارد. گاهی خطاهاي پیش آمده منجر به با اطالعات مالی اشخ چراکه

  سازي کرد.ي مطمئن را پیادهها حلرو باید براي مواجهه با شکست کامال آماده بود و راهشوند. از این یمسنگین 

                                                
3 Grid Computing 
4 Distributed Computing 
5 Parallel Computing 



  

  

   

  

3 

 

  پس زمینه

 هاي یکتکن از طاپذیري ختحمل  هاي یاستساستفاده از  توان با یمامکان پذیر است. که  مختلفی يها شکستدر رایانش ابري 

هاي بانکداري الکترونیک به دلیل حساسیت باالي  یستمسها استفاده کرد. در  یستمسبراي بهبود تحمل خطا در این مختلفی 

هاي  یاستسبایست از  یماجرا  در زمانو یا حتی از بین رفتن تراکنش  ها تراکنشي مالی و جلوگیري از مغایرت ها تراکنش

تحمل خطا اشاره  هاي یاستسدر زیر به چند نمونه از  هاي تحمل خطاي با دقت باالتر استفاده نمود. یکتکنو  تر مطمئن

 ]2[ ]1[ کنیم. یم

 6تحمل انفعالی

روي  زمانی که شکست به نحو مؤثريدر  ،تأثیر شکست را در اجراي برنامه کاربردي ،تحمل خطاي انفعالی هاي یاستس

 checkpoint/restart ،Replyوجود دارند، مانند  ها یاستسمختلف مبتنی بر این  هاي یکتکن. دهند یم، کاهش دهد یم

and Retry .کنیم. یمها اشاره  یکتکندر زیر به چند مورد از این  و غیره  

- checkpoint/restart : در زمان قطعی ارتباط  گیرد یمقرار شکست به طور فرض، زمانی که یک تراکنش در معرض)

اینکه به صورت کامل تراکنش را از بین برد، آن را به جاي  توان یم، )POSو یا قطع شدن ارتباط  MainFrameبا 

باز گردانیم که مطمئن هستیم تا آن مرحله تراکنش موفق بوده است (پولی که از مشتري کسر شده را  يا مرحلهبه 

ورت که، هر زمان که تراکنش از هر مرحله به طور موفق عبور کرد یک بیت به آن به حساب او بازگردانیم). به این ص

باشد و در مراحل بعد این بیت بروز  یم)که نشانگر مرحله عبوري موفق تراکنش  checkpointگردد (  یماضافه 

گردد که داراي حساسیت باال و همچنین  یمیی مطرح ها تراکنش، براي تکنیکاین  البته استفاده از د.گرد یمرسانی 

 ]2[ .باشند یمتري  یطوالنزمان اجراي 

- Replication تا اینکه کل  یابد یمادامه  ها آنو اجراي  شوند یمروي منابع مختلف اجرا  تراکنش: چند تکرار از

و  HAProxy ،Hadoop آن را با استفاده از ابزارهایی مانند توان یمتکرار شده با شکست مواجه نشود.  تراکنش

Amazon EC2 .و غیره پیاده سازي نمود 

- Job Migrationاجراي آن را به ماشین دیگري محول کرد. این تکنیک  توان یم، تراکنششکست یک  : در صورت

 پیاده سازي است. لقاب HAProxyبا استفاده از 

- SGuardدر ري دارد و منابع بیشتري را گسیختگی کمت : این تکنیک در مقایسه با پردازش جریان نرمال درهم

پیاده  Hadoop ,Amazon EC2آن را در  توان یماست و  7بازگردانیمبتنی بر  SGuard. دهد یمقرار دسترس 

 سازي نمود.

- Task Resubmission امروزي است.  اتیعملی هاي یستمستکنیک تحمل خطا در  ینتر پراستفاده: این تکنیک

، در همان منبع قبلی یا در یک منبع دیگر در زمان اجرا شود یمشکست خورده شناسایی تراکنش هرگاه یک 

 ]7[. .شود یمپذیرش 

کاري  هاي یانجراز شکست را براي  مدیریت استثناي تعریف شده توسط کاربر: در این تکنیک کاربر رفتار خاصی -

 .کند یممشخص خود 

                                                
6 Reactive 
7 rollback 
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- Rescue workflow یک برنامه که حتی در صورت شکست  دهد یمکاري اجازه  هاي یانجر: این تکنیک به

شکست خورده غیرممکن شود به کار خود ادامه  آن برنامهتا هنگامی که پیشروي کار بدون پشتیبانی  کاربردي

 ]2[ دهند.

 

  تحمل خطاي پیشگویانه

و جایگزینی  ها آنبا پیشگویی  ها شکست، خطاها و ها نقصاجتناب از ترمیم  ،تحمل خطاي پیشگیرانه هاي یاستسقانون 

عبارتند از  ها یاستسمبتنی بر این  هاي یکتکن. برخی از باشد یمپیشاپیش مؤلفه هاي مشکوك با مؤلفه هاي دیگر 

Preemptive migration ،Software Rejuvenation .کنیم. یماشاره  ها آنکه در ادامه به برخی از  و غیره  

  

- Software Rejuvenation: در کند یمهاي مجدد دوره اي طراحی  ی است که سیستم را براي راه اندازيتکنیک .

 .شود یمراه اندازي  8این تکنیک سیستم مجددا با وضعیت پاك

- Self-Healing شود یم: در این تکنیک، وقتی چند نمونه از یک برنامه کاربردي روي چند ماشین مجازي اجرا ،

 .شوند یمخودکار مدیریت  به طور ،کاربردي هاي برنامههر کدام از شکست 

- Preemptive Migration:  کوچ انحصاري بر یک مکانیزم کنترل حلقه بازخورد تکیه دارد که در آن برنامه

 .گیرد یممداوم مورد نظارت و تجزیه و تحلیل قرار  به طورکاربردي 

 

 ي پیاده سازي تحمل خطا در رایانش ابريها چالش

به علت پیچیدگی، قابلیت اعتماد و اطمینان و همچنین به دالیل زیر، نیازمند توجه و تجزیه و  ،خطاپذیري تحمل  ي ارائه

  :باشد یم یتحلیل دقیق

الزم است یک تکنیک تحمل خطاي خودکار براي چند نمونه از یک برنامه کاربردي که روي چند ماشین مجازي در  -

 ]6[ حال اجرا است پیاده سازي شود.

زیرساخت ابر براي برقراري یک سیستم در مختلف ارائه شده از سوي فروشندگان رقیب  هاي يتکنولوژالزم است  -

 ]5[ هم یکپارچه شوند. قابل اطمینان با

براي ارزیابی کارایی مؤلفه تحمل خطا در مقایسه با مؤلفه هاي  ،مبتنی بر معیار را در محیط ابر روشیک  توان یم -

 د.توسعه دا ،مشابه

سیستم رایانش ابري مختلف با پشته  ي دهندهت اطمینان و دسترس پذیري باال باید از چند ارائه براي تضمین قابلی -

 ]8[. هاي نرم افزاري مستقل استفاده گردد.

 تحمل خطاي خودکار باید براي ایجاد همزمانی و همگامی میان ابرهاي مختلف عمل کند. -
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 الکترونیکیانش ابري در بانکداري رایاي تحمل پذیري خطا مزا

 یرساختز ياسرمایه ناچیز بر فصر 

 به موقعو ازه ندا به  ،ستدر یرساختز 

 منابعاز  بهینهتري ور هبهر 

 دهستفاا هزینه برحسب دجوو لیلد کاهش هزینه به 

 ها دازشپر نماز پتانسیل کاهشد جوو 

 یرساختز کاهش مسئولیت مدیریت 

 يدبررکاي عرضه سریعتر برنامهها 

 باال نطمیناا قابلیت 

 ١[ [2] .منیتا[ 

 

 ابزارهاي مورد استفاده براي پیاده سازي تحمل خطا

. این ابزارها بر مبناي چارچوب برنامه اند شدهتحمل خطا با استفاده از ابزارهاي مختلفی پیاده سازي  هاي یکتکنو  ها چالش

. براي اند شدهبا هم مقایسه  1تحمل خطاي مختلف در جدول  هاي یکتکننویسی، محیط و نوع برنامه کاربردي به همراه 

server failover  در ابر ازHAProxy  از به طور مثال . شود یماستفادهHadoop 9براي کاربردهاي متمرکز بر داده 

 Amazon Elastic همچنین تحمل خطا در محیط ابر نیز کاربرد دارد. هاي یکتکن، اما در پیاده سازي شود یماستفاده 

Compute Cloud )EC2خطا ارائه  ) یک محیط محاسباتی مجازي براي اجراي کاربردهاي مبتنی بر لینوکس براي تحمل

 .کند یم

 

  

  خطا تحمل موجود هاي یکتکن سازي پیاده براي استفاده مورد : ابزار1جدول 
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  پیشنهاديي مختلف در سیستم مجازي ابر ها يسازمعماري و پیاده 

از خطاهاي نرم افزاري  تواند یم Shelpد. نکمی براي تحمل خطاي خودکار در محیط ابر وجود دارهاي  یکتکندر حال حاضر 

 د. الزم است تحمل خطابخش باشدر محیط ماشین مجازي نجات  ،سرور يدر حال اجرابراي برنامه هاي کاربردي  بوجود آمده

 به طوراگر هر یک از سرورها از کار بیافتد، سیستم باید به گونه اي که سازي شود.  خودکار در محیط ابر پیاده به صورت

استفاده از  با یشنهاديپخودکار درخواست کاربر را به سرور پشتیبان هدایت کند. بنابراین، معماري سیستم مجازي ابر 

HAProxy  .ري و قابلیت اطمینان برنامه دسترس پذی ،شود یمدیده  1که در شکل  طور همانپیاده سازي شده است

است  هاVMدستیابی است. سیستم مجازي سرور شامل  قابل یشنهاديپکاربردي با استفاده از معماري سیستم مجازي ابر 

 2و برنامه کاربردي پایگاه داده در حال اجرا هستند. سرور  Ubuntu 10.04سیستم عامل  ها آن) که روي 2و سرور  1(سرور 

روي ماشین مجازي سوم پیکربندي شده است و از آن براي تحمل  HAProxyسرور پشتیبان در زمان بروز شکست است. 

روي یک سرور تحمل خطا  HAProxyمداوم توسط ابزار آماري  به طور. دسترس پذیري سرورها شود یمخطا استفاده 

وب رسیدگی کند. وقتی یکی از سرورها  يها درخواستروي سرور وب در حال اجرا است تا به  HAProxy. شود یمی بررس

  ]4[. .شود یمخودکار به سرور دیگري هدایت  به طور، اتصال افتد یمغیرمنتظره از کار  به طور

  
  . معماري سیستم مجازي ابر1شکل 

 

  .باشد یمتی بسیار مناسب این معماري براي استفاده بانکداري اینترن

درصدي زمان شود.  50موجب افزایش تواند  می Hadoop 10، یک شکست در یک کارمطالعات دیگر بر اساسهمچنین 

در حداقل زمان انجام  اي باالیی را وظایف با حجم داده ،ده است تا به کاربران کمک کندکرارائه را  MapReduce ،آمازون

را در نظر بگیرید. در زمان انجام تراکنش نیازمند تحمل خطا و  POSدستگاه هاي  يها تراکنشه طور مثال حجم د. بدهن

کاربردي و مدیریت صحیح در روند  يها برنامهبا استفاده از  توان یم. به همین منظور میباش یمانجام تراکنش به صورت موفق 

یی که تحمل خطا را ها برنامهي نسبت به تر قیدقبه بررسی  و شروعموفق برسیم  يها تراکنشبه باالترین درصد  ،انجام تراکنش

ي پایان روز است. البته گزارش ها يریگ، کنیم. مثال دیگري که در این زمینه وجود دارد، گزارش دهند یمدر سیستم افزایش 

کوتاه و بر روي باید در زمان  ها يریگ. این گزارش شود یم(شاپرك) نیز شامل این مورد  ACHي ها کلیسگیري به صورت 
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در مدت زمان  MapReduceرا با کمک  ندهایفرآاین گونه  توان یمي بسیار زیادي اجرا و نتیجه را برگردانند.  دادهحجم 

  ]10[ ]3[ کوتاه تري انجام داد.

تا ، روزتواند در هر  کسب کرده است و میرا زیادي  رود و محبوبیت وسیعی در گوگل بکار میبه طور  MapReduce اکنون هم

ي  آمازون، براي کمک به کاربران جهت اجراي وظایف با حجم داده Elastic MapReduce .کندپتابایت داده را پردازش  20

در استفاده کرد چرا که  MapReduceدر بانکداري الکترونیک هم از  توان یمبه طور فرض  باال در ابر، ارائه شده است.

بسیار باال در حال  يا دادهو وظایفی مانند گزارش گیري وجود دارند که روزانه با حجم  ها برنامه یکالکترون يبانکدار یستمس

  .میباش یمالکترونیک  يبانکدارنیازمند تغییر در بستر سیستم  ها تراکنشو به دلیل رشد روز افزون تعداد  باشد یمانجام 

 11نگاشت ي ها توسط یک وظیفه هر کدام از آن د، کهنشو ك تقسیم میوبه تعدادي بل) ها تراکنش( ورودي ،MapReduceدر 

داده  12بهم ریخته به وظایف کاهش به صورتاي میانیِ تولید شده توسط وظایف نگاشت،  هاي داده شود. فایل پردازش می

ترین مسائل براي  تحمل خطا یکی از حیاتی توان گفت کنند. می ي نهایی را تولید می روجی دادهشوند و وظایف کاهش، خ می

MapReduce باشد. می MapReduce شکست بخورد،  13درایورکند. اگر یک  ها را از طریق اجراي مجدد اداره می شکست

MapReduce،  گردد وظیفه با شکست  یماین امر موجب کند.  مجدداً اجرا میدرایورها  شکست خورده را بر روي سایردرایور

تاثیر زمان انجام وظیفه تاثیر داشته باشد، اما  يروکست ممکن است بر و یا در بعضی مواقع با مغایرت مواجه نگردد. اگرچه ش

 موجب یوردرا که شکست یک مشخص گردیدهبررسی شده و  Hadoopروي زمان اجراي یک کار  بر یوردراشکست یک 

  شود. می Hadoopدرصدي زمان تکمیل کار  50افزایش 

. یابد یمدر ابر بهبود  MapReduceتحمل خطاي  ،استفاده شوداز کپی کردن غیرفعال در اجراي مجدد به طور مثال اگر 

دهیم. یک پشتیبان تنها زمانی  ي پشتیبان در کنار کپی در حال اجرا قرار می نسخه K تعدادبه براي هر وظیفه نگاشت، ما 

وجه به قابلیت و با ت MapReduceممکن است توسط کاربران  Kاش شکست بخورد. مقدار  ي مربوطه شود که وظیفه اجرا می

 وظیفه اطمینانشان تعیین شود یا اینکه توسط ارائه دهنگان ابر و بر اساس آمار شکست تعیین گردد. در هنگام شکست،

رو شانس  تواند زمان تکمیل را کاهش داده و از این هایش اجرا شده و این افزونگی می شکست خورده توسط یکی از پشتیبان

کنیم، در این نوع کپی کردن  که از کپی کردن فعال استفاده نمی توجه داشتباید اشد. نهایتاً، ب داشته یفهوظبهتري براي حفظ 

ها  هاي ورودي به هر یک از این کپی همزمان اجرا شوند و الزم است که داده به طورهاي یک وظیفه  ي کپی نیاز است که همه

  ]3[ .کند ا تحمیل میهاي ارتباطی و مصرف برق باالیی ر منتقل شود، و این عمل هزینه
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 نتیجه گیري

مورد نیاز براي فراهم کردن امکان تحمل خطاهاي نرم افزاري باقیمانده در  هاي یکتکنها و  یاستسخطا به پذیري تحمل 

ابزارهاي  ن وآتحقیقاتی  يها چالش، خطاپذیري تحمل  هاي یکتکن. در این مقاله شود یمآن مربوط  ي توسعهسیستم پس از 

صحبت شد. معماري سیستم هاي بانکداري الکترونیک  یستمسابري رایانش در  ها یکتکناین مورد استفاده براي پیاده سازي 

 درپیشنهاد شد. تحمل خطاي خودکار براي رسیدگی به خطاهاي نرم افزاري مختلف  HAProxyمجازي ابر نیز بر مبناي 

، افتد یم غیرمنتظره از کار به طورازي ابر پیاده سازي شد. وقتی یکی از سرورها برنامه هاي کاربردي سرور در یک محیط مج

د شد. تکنیک تکرار داده در محیط ماشین مجازي پیاده سازي نخودکار به سوي سرور دیگري هدایت خواه ه صورتب تاتصاال

  .کرده استسیستم را تأیید این نتایج آزمایشگاهی نیز تحمل خطاي  و شد

محیط ابر فراهم شده توسط  ،در ابر مطرح کردیم. این روش MapReduceوشی را جهت بهبود تحمل خطاي ردر ادامه 

Elastic MapReduce ی برايسازي و این واقعیت را که هیچ محلیت هاي ذخیره دهد و گزینه را هدف قرار می rack  ،وجود ندارد

دارند، اولویت  SLAهاي تحمل خطاي باال و/یا  کاربردي که نیازمنديبرنامه هاي گیرد. بعالوه، این روش به  در نظر می

ها در هنگام  هاي پشتیبان و انتخاب پشتیبان ها، حرکت نمونه بندي پشتیبان اي را جهت زمان اکتشافی يها روشدهد. ما  می

در ابر و  MapReduceل خطاي تواند براي بهبود کارایی تحم شکست، براي ترمیم سریع پیشنهاد دادیم. روش پیشنهاد شده می

 ها روشهاي بانکداري الکترونیک این  یستمسدر نهایت، در  کاهش تاخیر براي کارهاي با اولویت باالي کاربر استفاده شود.

  کند تا کارها با سرعت و قابلیت اطمینان بیشتري اجرا گردند. یمکمک 
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  در ایران پول ی بر سرعت گردشبانکداري الکترونیک اثر

  

  محمود محمود زادهدکتر 

       محبوبه رسولی

  

  چکیده:  

با تمرکز بر بانکداري الکترونیکی و بر اساس  محدود و گسترده حجم پولبه تعیین سرعت گردش پول تعاریف  مطالعه حاضر

پرداخته است. 1389:10تا  1383:7هاي ماهانه دوره با استفاده از داده و هاي تجاري و موسسات اعتباري غیربانکیهاي بانکفعالیت

هاي دستگاه تعداد تراکنشهاي بانکداري الکترونیکی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از متوسط شاخص

باشد که همراه می صادر شده توسط سیستم بانکی کشور پول الکترونیکهاي تعداد کارتو  پایانه شعبهاي فروش، خودپرداز، پایانه

با متغیرهاي توضیح دهنده کنترلی در تابع سرعت گردش پول آورده شده است و بر اساس روش حداقل مربعات معمولی به برآورد 

  اقدام شده است. مدل

سرعت گردش حجم بر  هاي فروشهاي الکترونیکی و متوسط تراکنش پایانهتعداد کارت میزان اثر دهد کهها نشان میتایج یافتهن

بر   هاي خودپردازمتوسط تراکنش دستگاهباشد و میزان اثر می 38/0و  05/0، 13/0، 41/0به ترتیب برابر  پول محدود و گسترده

هاي متوسط تراکنش پایانه میزان اثر همچنینبدست آمد.  - 08/2و  04/0سرعت گردش حجم پول و نقدینگی به ترتیب برابر 

  محاسبه شد. 95/1و  -20/0و گسترده به ترتیب برابر  سرعت گردش حجم پول محدودبر  شعب

  JEL  : Q43; C23; E51 طبقه بندي 

تجاري و موسسات  هايبانکداري الکترونیک، بانک هايشاخص ;سرعت گردش پول ;الکترونیکیبانکداري  :هاي کلیديواژه

  اعتباري غیربانکی
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  مقدمه .1

در طول تاریخ، براي انجام آسان مبادالت از پول کاالیی و بعد از آن پول کاغذي استفاده شد. در ادامه با پیدایش  

مالی مورد استفاده قرار گرفت. امروزه به رغم اهمیت پول نقد در هاي مختلفی در پرداخت و تامین بانکداري، روش

هاي مبادالت، پرداخت الکترونیکی به تدریج گسترش یافته و فرایندها و عملیات بانکداري سنتی را تغییر داده است. روش

  عمده این نوع پرداخت(پرداخت الکترونیکی) عبارتند از:

هاي مهم پول باشد. یکی از تفاوتاي هوشمند و پرداخت از طریق اینترنت میهکارت اعتباري، چک الکترونیکی، کارت 

هاي انتشار پول رایج وجود ندارد و به این الکترونیکی با پول متعارف این است که در انتشار پول الکترونیکی، محدودیت

یز توانایی انتشار آن را دارند. ها و موسسات نشکل نیست که تنها بانک مرکزي منتشر کننده آن باشد بلکه تمامی بانک

پول الکترونیک، در واقع ارزش پولی واحدهاي منتشر شده توسط دولت یا بخش خصوصی است که بصورت یک اعتبار 

  دهد.ها و وظایف پول را انجام میشود و تمامی نقشالکترونیکی ارائه می

باشد، پول الکترونیکی به مانند یک بیرونی می عنوان نموده که برخالف پول بانک مرکزي که یک پول 1)1998برنتسن(

طلب قانونی دارنده آن از ناشر پول است، درحالیکه  ،پول درونیدر واقع کند. سپرده دیداري یا چک مسافرتی عمل می

  پول بیرونی، یک طلب جاري بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

ها و ابداعات الکترونیکی در حوزه اقتصاد تجارت الکترونیکی در اقتصاد دنیا، کاربرد فناوريهاي اخیر، با گسترش در سال

اي از مبادالت از طریق تجارت و بویژه در حوزه اقتصاد پولی و مالی بطور چشمگیري گسترش یافته است و حجم عمده

ي الکترونیک بر مبادالت بوده که باعث گیرد. از نظر اقتصادي، بیشترین تاثیر گسترش بانکدارالکترونیک صورت می

  شود.افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد می

توان شامل ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله دریافت، پرداخت، تسویه، اعتبار در یک نگاه کلی بانکداري الکترونیک را می

  و انتقال وجوه از طریق اینترنت دانست. 

که برخالف بانکداري سنتی که میزان انباشت پول  استاین  اهمیت داردالکترونیک موضوع بسیار مهمی که در بانکداري 

باشد. حال با توجه به نقش در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در بانکداري الکترونیکی، میزان گردش پول تعیین کننده می

ل براي هر دو تعریف محدود و ها در رشد و توسعه کشور، در این مطالعه سعی شده است سرعت گردش پوو اهمیت بانک

   بانکداري الکترونیک برآورد گردد. هايگسترده حجم پول با تاکید بر شاخص

پس از مقدمه که در بخش اول ارائه شد، در بخش دوم به بیان بانکداري الکترونیک و مبانی نظري سرعت گردش پول 

دارد. در بخش چهارم برآورد مدل و نتایج آن پرداخته شده است. بخش سوم به بیان پیشینه تجربی تحقیق اختصاص 

  .ارائه شده است و در بخش آخر نتیجه گیري و پیشنهادات به نگارش درآمده است

                                                             
1 Brentsen 
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 بانکداري الکترونیک .2

      تعریف بانکداري الکترونیک  1.2

انتقال وجوه بین هاي مشتریان، امروزه مهمترین خدمات بانکداري الکترونیکی عبارتند از اطالع رسانی در مورد حساب

  باشد.ها، خرید و فروش سهام و ارز میحساب

  نماییم:آن اشاره می مرسوم تعاریف گوناگونی در مورد بانکداري الکترونیک وجود دارد که در اینجا به چند مورد

د صورت هاي مطمئن که بدون حضور فیزیکی افراایجاد امکان دسترسی افراد به خدمات بانکی با استفاده از کانال -

  پذیرد.

  هاي بانکی خود.استفاده افراد از اینترنت براي سازماندهی و انجام تغییرات در حساب -

  هاي خودپرداز.ارائه مستقیم و بدون واسطه خدمات و عملیات بانکی از طریق اینترنت، تلفن و دستگاه -

ویس به مشتریان خود از یک محیط بانکداري الکترونیک در واقع نوع خاصی از بانکداري است که جهت ارائه سر

- هاي بانکی بصورت الکترونیکی و غیرحضوري انجام میکند که در این نوع بانک، تمامی فعالیتالکترونیکی استفاده می

  باشد.فضاي جغرافیایی و زمان نمیگیرد. ویژگی کامال خاص بانکداري الکترونیک این است که محدود به 

  نیکتاریخچه بانکداري الکترو 2.2

 بانکی نوین، نوع جدیدي از خدمات شکلها از شکل سنتی به دهی بانک میالدي با تغییر سیستم خدمات 1959از سال 

هاي اعتباري کننده کارت اولین سیستم بانکی ارائه .مورد استقبال عموم قرار گرفت ارائه شد و هاي اعتباريکارت صورتب

هاي پایاپاي سنتی، اسناد بین بانکی خود را با شد. سپس اتاق ارائه در امریکا کالیفرنیابانک ایالتی از سوي  1959در سال 

) در ATMخودکار ( خودپردازهاي همزمان با رشد سرعت استفاده از ماشین .هاي پایاپاي اتوماتیک تعویض نمودنداتاق

رد توجه قرار گرفت.( روشن، و بیش از پیش موتر گردید  در سطح دنیا برجسته ی، نقش بانکداري الکترونیک1990دهه 

1385.(  

با در اختیار گرفتن بین  "بانک تهران" 1350در سال همچنین در تاریخچه بانکداري الکترونیک در ایران باید گفت که 

ها  پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه  هاي خود نخستین تجربه در شعبه دستگاه خودپرداز 10هفت تا 

از آن زمان روند  زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند.در آن 

دولت براي اولین بار به  1383گسترش پول الکترونیکی به صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 

و  دن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شداي خواستار عملیاتی ش شد و طی مصوبه عملصورت مستقیم وارد 

  از آن زمان به بعد شاهد گسترده شدن عملیات بانکی در کشور هستیم.
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  :هابانک عملکرداثرات پول الکترونیکی بر  3.2

بیشتري  ابزار پرداخت الکترونیکی نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی دارد زیرا این ابزار به خریداران قدرت انتخاب

 شده خود را از ترین زمان، وجوه کاالها و خدمات خریداري ه در کوتا تا کنندگان قادر خواهند بود داده و تجار و مصرف

از طرف دیگر بسط و توسعه بانکداري  .هاي بانکی به نقاط دیگر و به حساب افراد مختلف واریز نمایندطریق حساب

هایشان جبران خواهد  دهد و آنها به امید آنکه در آینده هزینه ها را افزایش مینکهاي با مدت، هزینه الکترونیکی در کوتاه

هاي کنند. در صورت استفاده از بانکداري الکترونیک، کلیه فعالیت شد به سرمایه گذاري کالن در این خصوص اقدام می

گردد. این  د نیاز مشتریان فراهم میبر فرایندهاي بانکی مور یک بانک از طریق بکارگیري فنآوري نوین اطالعات مبتنی

بانکداري از طریق فراهم آوردن امکاناتی براي مشتریان، بدون نیاز به حضور فیزیکی آنها در بانک و با استفاده از تجهیزات 

 ها را به هم متصل نموده وها و شعب مختلف بانککند. این نوع بانکداري، بخشپیشرفته نسبت به ارائه خدمات اقدام می

  .تواند سبب بهبود مدیریت اطالعات گردد می

 مفهوم سرعت گردش پول 4.2

شود تا نیازهاي آنها را با توجه به اینکه هر واحد پولی طی دوره زمانی معینی به دفعات زیاد میان افراد دست به دست می

هاي اخیر توجه زیادي از برطرف سازد، لذا مفهوم سرعت گردش پول در اقتصاد پولی اهمیت فراوانی داشته و در سال

اقتصاددانان را به خود اختصاص داده است. مکاتب اقتصادي اعتقادات متفاوتی در مورد سرعت گردش پول دارند که 

  نماییم:را به اختصار بیان می هابرخی از آناي از خالصه

باشد و تنها تابعی از متغیرهاي هاي اقتصادي نمیها بر این باورند که سرعت گردش پول متاثر از سیاستکالسیک 

- یکگیرند. نئوکالسحقیقی مانند کارایی سیستم بانکی و عادات و رفتارهاي اجتماعی افراد است و آن را ثابت در نظر می

باشد. بینی میهاي غیرقابل پیشدانند و معتقدند که تابعی از سیاستمدت ثابت نمیها سرعت گردش پول را در کوتاه

باشد و روند مالیمی دارد. از هاي اقتصادي بر سرعت گردش پول تاثیرگذار نمیمدت سیاستدارند که در بلندآنها اعتقاد 

هاي هاي اقتصادي و بویژه سیاستها سرعت گردش پول را به شدت تابع سیاستها و نئوکینزینطرف دیگر کینزین

لی جامعه، تقویت یا تضعیف اثرات پولی را بر اقتصاد دانند. سرعت گردش پول با تاثیرگذاري بر جریان پوسمت تقاضا می

جایی پول در اقتصاد بهآورد. در واقع افزایش یا کاهش سرعت گردش پول موجب افزایش یا کاهش جاجامعه بوجود می

  ).1390دهد(زراء نژاد و همکاران، شود و تقاضاي کاالها و خدمات را تحت تاثیر قرار میمی
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  سرعت گردش پول:ادبیات نظري  5.2

شد را بصورت یک رابطه براي اولین بار نظریه مقداري پول که تا آن زمان تنها بصورت توصیفی ارائه می 2)1817ریکاردو(

2ریاضی و بصورت رابطه( −   ) فرموله کرد: 1

� =  ���                                                      ( 2 − 1 ) 

باشد. تعداد مبادالت انجام شده طی دوره زمانی معین می Tشاخص قیمت مبادالت و  �Pبیانگر حجم پول،  Mکه در آن 

در کتاب خود تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی، نظریه ریکاردو را  3)1848در اواسط قرن نوزدهم، جان استوارت میل(

 رامتر دیگري تحت عنوان سرعت گردش معامالت پولتصحیح نمود. وي معتقد بود که در رابطه مبادله ریکاردو، باید پا

- همان سرعت گردش پول می V) ارائه کرد که در آن 2-2) را بصورت رابطه (2- 1وارد شود. به همین دلیل وي رابطه(

  باشد.

�� =  ���                                                      ( 2 − 2  ) 

کنند گردش پول در تعادل بوسیله عوامل ساختاري و نهادي که به کندي تغییر میمعتقد بود که سرعت  4)1911فیشر(

در بلندمدت سرعت تغییر آن  لیگیرد ومدت ثابت درنظر میشود به همین دلیل سرعت گردش پول را در کوتاهتعیین می

تقاضاي پول را از زاویه دیگري مورد بحث قرار داد. وي تقاضاي پول را به دو بخش  5)1936کینز( گیرد.را کند درنظر می

تقاضاي معامالتی و تقاضاي سفته بازي تقسیم کرد. تقاضاي معامالتی پول را تابعی از سطح درآمد و تقاضاي سفته بازي 

قاضاي اوراق قرضه بیشتر و تقاضاي را تابع نرخ بهره درنظر گرفت و بیان داشت که هر قدر نرخ بهره باالتر باشد، ت

نقدینگی پول کمتر خواهد بود. پس در شرایطی که نرخ بهره باال باشد، فرد تمایل کمتري به نگهداري پول از خود نشان 

هاي اقتصادي شده و دهد. بدین سبب پول وارد فعالیتدهد و نگهداري اوراق قرضه را به نگهداري پول ترجیح میمی

  دهد.را افزایش میسرعت گردش پول 

�� در این دیدگاه، با درنظر گرفتن شرط تعادل در بازار پول، = - ، تئوري مقداري پول بصورت رابطه زیر ارائه می��

  شود: 

�� �
1

�
� =  ��� = ��                                     ( 2 − 3 ) 

که در آن 
�

�
�رابطه سرعت درآمدي پول است. سرعت گردش پول نیز از طریق   =

��

��
گردد. اگر در تعادل محاسبه می 

برابر با  Vقرار داشته باشیم در نتیجه، 
�

�
  شود. می 

                                                             
2 Ricardo. 
3 Mill. 
4 Fisher 
5 Keinz 
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هاي اي از بی اثر بودن سیاستبه عنوان رهبر این مکتب بیان تازه 6)1969با ظهور مکتب پول گرایان مدرن، فریدمن(

تواند سطح تعادلی باشد و تنها عوامل حقیقی اقتصاد میدولت بیان کرد. بر اساس نظریات این مکتب، پول خنثی می

  اشتغال کامل را تعیین نماید. 

  تابع تقاضاي پول از دید این مکتب بصورت زیر است: 

�� = � ��، �، ��، �� − ��، �� − ��، 
1

�

��

��
، ��               (2 − 4 )                      

  

بازده  �� ،انباشته است ثروت کل درمنابع انسانی  سهم W، ثروتکل  Y، ترازهاي واقعی پول براي تقاضا �M آن درکه 

بازده انتظاري سهام است،  ��بازده انتظاري اوراق قرضه است،  ��باشد، انتظاري پول می
�

�

��

��
تغییرات انتظاري در  

پول را براي مصرف کننده و افراد به مثابه کاالي مصرفی  بطور کلی فریدمن باشد.اثر دیگر عوامل می �قیمت کاالها و 

گیرد. طبق نظر فریدمن، نگهداري پول، یک روش ها به مثابه کاالي مولد در نظر میکند و براي بنگاهقلمداد می

نگهداشتن ثروت است. الزم به ذکر است که تابع تقاضاي پول فریدمن در بلندمدت به سمت نظریه مقداري پول میل 

  کند اما در کوتاه مدت سرعت گردش پول تابعی از متغیرهاي متعددي است.یم

  شود:) تعیین می2-5در این مدل، تابع سرعت گردش پول بصورت رابطه(

�

�
= ���، ���                                              (2 − 5 ) 

  در نتیجه سرعت گردش پول برابر است با

� =  
�

�
��

=
1

�(�،�)
                                    (2 − 6 ) 

  

  مروري بر مطالعات تجربی انجام گرفته. 3

هاي صورت گرفته عمدتا بصورت نظري بوده است و تنها در در زمینه تجارت الکترونیک و بانکداري الکترونیکی پژوهش

صورت گرفته است که در این بخش به هاي اخیر به این موضوع توجه بیشتري شده و کارهاي تجربی در این زمینه سال

خل کشور به کارهاي تجربی صورت گرفته در خارج و دابرخی از  )2و ( )1پردازیم. در جدول(بیان تعدادي از آنها می

  اختصار آورده شده است.

  

                                                             
6 Fridman 
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  مطالعات انجام گرفته در خارج از کشوربرخی  - )1جدول (

هانتایج یافته  مدل تحقیق 
مکان و دوره 

بررسیمورد   
 پژوهشگر

هاي فروش، بطور قابل توجهی استفاده از خودپردازها و پایانه

هاي دهد و همچنین در پرداختنگهداري پول نقد را کاهش می

- یکسان، کسانی که از ابزار پرداخت غیر از پول نقد استفاده می

هایشان را کنند در مقایسه با افرادي که با پول نقد پرداخت

 باشد.درصد کمتر می20مانده پول نقدشان دهند، انجام می

حداقل مربعات 

 معمولی

 بلژیک

1990-1960  

  7)1992بوئشتن(

 

، علت نزولی شدن سرعت گردش پول، فرایند 1930از سال 

هاي دیداري و باشد. طی دهه مذکور سپردهپولی شدن می

دار به هاي مدتاستقبال از آن گسترش یافت اما توسعه سپرده

به  1950گردد. از دهه از جنگ جهانی دوم بر می دوران بعد

بعد، همزمان با توسعه سیستم بانکداري و افزایش تسهیالت 

هاي دیداري به عنوان ابزار پرداخت بانکی، استفاده از سپرده

تا سال  V2و کاهش   M2گسترش یافت و منجر به افزایش 

اخت شد. دالیل این افزایش ناشی از توسعه ابزارهاي پرد 1973

 باشد.انتقال الکترونیکی پول می و هاي اعتبارياز قبیل کارت

آزمون 

  همجمعی

  پرتغال

١٨- ١٩٩٢۵۴ 
 

نانز و 

 8)2005همکارانش(

 

 1991اي در سال سرعت گردش پول کاهش قابل مالحظه

داشته است و این روند کاهش برخالف انتظار آنها بوده است 

تکنولوژي سرعت گردش چراکه انتظار داشتند که با افزایش 

 پول نیز افزایش یابد.

حداقل مربعات 

  معمولی

 فنالند

1998-1970 

 9)2008پارکر و پارکر(

 

 هابانک بر عملکرد توجهی قابل تاثیر منفی بانکداري الکترونیکی

 هااین بانک عملکردباعث بهبود  بانکداري الکترونیکیو دارد 

 افزایش داده است.هاي آنها را است و تنها هزینه نشده

حداقل مربعات 

  معمولی

  

  اردن

2010-2000 

 - اسمدي و ال - ال

 10)2011وابل(

 

  

                                                             
7 Boeschoten 
8 Nunes, Ana Bela; Nuno Valerio & Rita Martins de sousa 
9 Parker, Tammy and Parker, Michael 
10 Mohammad O. Al-Smadi and Saad A. Al-Wabel 
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  کشور داخلمطالعات انجام گرفته در برخی   - )2جدول ( 

  

  هانتایج یافته .4 

  ها دادهمعرفی متغیرها و  4.1

، درآمد اندازه گیري شده بوسیله تولید ناخالص ملی GDPاز  براي تعیین سرعت گردش پول(بعنوان متغیر وابسته)

محاسبه شده است و به عبارتی  11) که به روش کیرچگسنر و ولترزINFواقعی که فصل زدایی شده است، نرخ تورم(

باشد که با توجه به مطالعه بهمنی خ بهره خارجی می، نرEXتفاضل لگاریتم شاخص قیمت دو دوره متوالی است، 

کند ) که عوامل خارجی، اثرات معناداري بر روي تقاضاي پول دارد و همانند نتایج یک اقتصاد باز عمل می1991اسکویی(

                                                             
11 Kirchgassner, Gebhard and Wolters, Jurgen, 2007 . 

هانتایج یافته  مدل تحقیق 
مکان و دوره 

 مورد بررسی
 پژوهشگر

هاي بانکی در افزایش رضایت و احساس امنیت استفاده از کارت

باشد. همچنین بین مشتریان بانک و سودآوري بانک موثر می

هاي انتقالی توسط هاي بانکی و افزایش تراکنشکارتتعداد 

هاي اصالحیه، برداشت و هاي نقطه فروش و تراکنشپایانه

 انتقالی توسط خودپردازها ارتباط مستقیم وجود دارد.

 

حداقل مربعات 

 معمولی

استان آذربایجان 

 شرقی

ايپرسشنامه  

حسن زاده و 

)1388همکارانش(  

توزیع عادالنه درآمد و توسعه یافتگی درآمد حقیقی، نرخ بهره، 

سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه مثبت و 

داري بر سرعت معنی داري دارند اما نرخ ارز اثر منفی و معنی

گردش نقدینگی پول دارد اما بر سرعت گردش پول تاثیري 

 ندارد .

ARDL 
 ایران

1387-1350  

زراء نژاد و 

)1390همکارانش(  

 54کارایی صنعت بانکداري در دوره مورد بررسی  متوسط

 70هاي رقیب، متوسط کارایی به درصد است و با ادغام بانک

ها با رقابت در یابد. همچنین کارایی بانکدرصد افزایش می

صنعت بانکداري رابطه منفی دارد و کارایی با بانکداري 

هاي الکترونیک رابطه مثبت دارد و در نهایت، کارایی با نسبت

تسهیالت به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگو کننده ریسک 

 اعتباري صنعت بانکداري است، رابطه مثبت دارد.

حداقل مربعات 

 معمولی

 ایران

1386 -1380  

سوري و 

)1390همکارانش(  
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در مطالعاتش دریافت که در یک اقتصاد باز جهت تراز پرتفلیوي از یک عامل که شامل  12 )1999و همچنین اسریرام (

هاي نرخ سود داراییدارایی خارجی باشد باید استفاده کرد که نرخ بهره آن باید شامل هزینه فرصت نگهداري پول باشد و 

ي توضیح دهنده کنترلی استفاده شده ها به عنوان متغیرهابعنوان هزینه فرصت نگهداري سایر دارایی ١٣(R)مدتبلند

هاي دستگاه متوسط تعداد تراکنش هاياست. بانکداري الکترونیکی به عنوان متغیر آزمایشی مطالعه، بر اساس شاخص

هاي پول الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفته و در تابع سرعت هاي فروش، پایانه شعب و تعداد کارتخودپرداز، پایانه

هاي هاي مورد استفاده از سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و همچنین سالنامهشود. دادهائه میگردش پول ار

  و بصورت ماهانه استخراج شده است. 1389:10تا  1383:7آماري کشور و براي دوره 

    گردد:) معرفی می4-1بصورت رابطه ( تابع سرعت گردش پول

���(���) =  �� +  �����(����) + �����(���) + ����� + �� ���� 

+�� ���(����)   + �����(��
�
) +  �����(����) + 

�����(���) + ��          (1 − 4) 

هاي خودپرداز، متوسط بترتیب بیانگر متوسط تراکنش ماهانه دستگاه ��و  ���، ��، ���)، 4-1در رابطه(

هاي الکترونیک صادر هاي فروش، متوسط تراکنش ماهانه پایانه شعب و درنهایت تعداد کل کارتماهانه پایانهتراکنش 

 باشد.شده توسط شبکه بانکی کشور می

t باشد ومربوط به زمان می i  باشد. در حجم پول و نقدینگی می به ترتیب بیانگرکند را اختیار می 2و  1که تنها دو عدد

باشد و بنابراین تمامی متغیرها به جز نرخ تورم و نرخ الگوي تعریف سرعت گردش پول در غالب لگاریتم میمطالعه ما 

شوند. استفاده از لگاریتم مشکل هاي بلندمدت که خود الگویی لگاریتمی دارند، در غالب لگاریتم ارائه میبازده دارایی

شود. ها بر نتایج برآوردها میو مانع از اثرات بد شوك نمایدها کمک میهمخطی را حل کرده و به هموارگري سري

  باشند. همچنین ضرایب در این حالت حکم کشش را داشته و در تفسیر مفیدتر می

  )  HEGY( آزمون  هاررسی مانایی دادهب 4.2

براي بررسی  14ها قبل از انجام هرگونه تحلیل اقتصادي ضرورت دارد. در این قسمت از آزمون هگیبررسی مانایی داده

  مانایی متغیرها استفاده شده است.

                                                             
13 Sriram, 1999.  

13
هاي پولی دارد درنظر گرفته شده بلندمدتی که قابلیت نقدشوندگی کمتري نسبت به داراییهاي مسکونی به عنواد دارایی در مطالعه حاضر نرخ ساختمان  

  است.
14 Hegi 
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هاي نتایج حاصل از انجام این آزمون که در رابطه با متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود دارایی

اول و همچنین  ها و انباشتگی آنها از مرتبه بلندمدت و متغیرهاي بانکداري الکترونیک انجام گردید حاکی از نامانایی داده

  آورده شده است.  3عدم وجود تغییرات تصادفی ماهانه بود. این نتایج در جدول

عبارت  همانطورکه در جدول نیز نشان داده شده است، کلیه متغیرها در سطح بلندمدت خود ریشه واحد می باشند. به

 و بعضی  I(0) بعضی برخی از سطوح فراوانی بوده, اما در  I(0)مدت همگی دیگر متغیرهاي موجود در سطح بلند

با مقادیر  15باشند. این مساله با مقایسه مقادیر بحرانی محاسبه شده توسط هلی برگ، انگل،گرینجر، و یو  می   I(1)دیگر

t  وF  باتی در جدول باال مشخص شده است.محاس  

  نتایج آزمون هگی - 3 جدول

  

  

  اطالعات جدول:

  :=n  76و با وجود روند و عرض از مبدا و متغیرهاي مجازي ماهانه با  01/0در سطح 

��فرض صفر   tمقدار بحرانی آزمون  =   - 15/4برابر است با :  �

��فرض صفر   tمقدار بحرانی آزمون  =   - 57/3برابر است با :  �

فرض صفر Fمقدار بحرانی آزمون 
 

�� = �� =   77/8برابر است با : �

  

  

                                                             
15 Hellyberg, Engle , Granger , and Yoo (1992) 

t��
 t��

 F 

Log(v1) ٨٨/٠  ٣  ٥/٩  - ١٢٣/٢  ٠٩/٢  

Log(v2) ٩٣/٠  ٢  ٨١/٢  - ٧/٧  ٦٣/٠  

Log(gdp)  ٩٧/٠  ١  ٩٧/٣  -٣٧/٣  ٥٣/٠  

Log(EX) ٩٤/٠  ٢  ١٨/٣  -١٧/٨  ٠٤/٢  

R ٩٨/٠  ٣  ٨٨/٤٢  -٧٢/٤  -٣٧/٦  

Inf  ٨٥/٠  ٠  ٠٩/٣١  - .٢٧/٨  -٧٨/٣  

Log(ATM) ٨٦/٠  ٢  ٠٥/٢٥   - ٦٣/١٢  -٥٨/٥  

Log(PF) ٩٨/٠  ٣  ٦٧/٧  -٨٢/٩  -٠٣/٤  

Log(PSH) ٩١/٠  ١  ١٤/١٩  -٧٩/٨  -٣١/٣  

Log(CE) ٨٨/٠  ٤  ٤٧/٢١  -٣٧/٦  -٠٦/٤  
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  جوسیلیوس -تحلیل همجمعی جوهانسن 3.4

این روش، براي یافتن روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرهاي معرفی شده در بخش قبلی و برآورد تابع سرعت گردش 

در این روش ابتدا از دو آماره حداکثر مقدار ویژه و آماره اثر براي تعیین تعداد بردارهاي همجمعی  گیرد.پول انجام می

اساس یکی از متغیرهاي دلخواه عمل نرمال کردن روي بر شود. سپس در صورت اثبات وجود رابطه همجمعی،استفاده می

هاي همجمعی که داراي تفسیر اقتصادي هستند انتخاب شود و با تکیه بر نظریه اقتصادي، برداربردارهاي مذکور انجام می

شوند. قبل از تعیین تعداد بردارهاي همجمعی، باید وضعیت متغیرهایی مانند عرض از مبدا و روند در بردارها مشخص می

 الگوي با عرض از مبدا غیرمقید و با روند، به عنوان الگوي مناسب انتخاب شد. 16)1995شود که بر اساس روش هریس(

در نهایت براي برآورد تابع سرعت گردش پول الزم است بردارهاي همجمعی بر اساس متغیر سرعت گردش پول براي 

  باشد:  آماره آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه بصورت زیر می حجم پول محدود و گسترده نرمال شوند.

������ = −� � ���

�

�����

�1 − ����                                         (4 − 3)  

  ���� = −�����1 − ������                                                   (4 − 4)     

  باشد. تعداد مشاهدات می T باشد و، بزرگترین مقدار مشخصه ماتریس همجمعی می�λکه 

  همجمعی در زیر ارائه شده است:  نتایج آزمون

نتیجه آزمون همجمعی بر اساس هر دو آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه براي سرعت گردش پول بر اساس حجم پول 

ها وجود حداقل شود که در تمامی حالت) آمده است که در آن مالحظه می3) و (2جدول ( محدود و گسترده، بترتیب در

  شود. یک بردار همجمعی تایید می

 V1نتایج آزمون همجمعی براي سرعت گردش پول  -)4جدول(

  None  None  Linear  Linear  Quadratic  هاروند داده

 No Intercept  نوع آزمون
No Trend 

Intercept 
No Trend 

Intercept 
No Trend 

Intercept 
Trend 

Intercept 
Trend 

������  2  3  1  2  2  

���� 1  1  1  1  1  

  

  

  

  

                                                             
16 Harris, R. I. D. 1995. 
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 V2نتایج آزمون همجمعی براي سرعت گردش پول  -)5جدول(

   دهد بصورت زیر بدست آمد:نرمال شده که تابع سرعت گردش پول را در حالت ایستا نشان می بردار

  : V1سرعت گردش پول 

  V1تابع سرعت گردش پول  – ) 6جدول (    

  

 V1شود که تولید ناخالص ملی و نرخ تورم رابطه مستقیم با سرعت گردش پول براساس نتایج بدست آمده مشاهده می

هاي بلندمدت رابطه عکس با سرعت گردش پول باشد. نرخ سود داراییهاي اقتصادي نیز سازگار میدارند که با تئوري

ها را حفظ کرده و کنند که آن داراییها، افراد سعی میکه با افزایش نرخ سود سایر داراییدارد و استدالل آن چنین است 

هاي الکترونیکی و متوسط تعداد کارتشود. می V1کنند و این باعث کاهش سرعت گردش پول یبه پول نقد تبدیل نم

هاي هاي فروش رابطه مستقیم با سرعت گردش پول دارند. همچنین ضرایب پایانههاي خودپرداز و پایانهتراکنش دستگاه

  باشند.دار نمیشعب و نرخ ارز نیز معنی

  : V2سرعت گردش پول 

  V2تابع سرعت گردش پول  – ) 7جدول (

  

- دهد که افراد در بلندمدت افزایش درآمد خود را به دارایینشان می V2نتایج بدست آمده بر اساس سرعت گردش پول 

دارد و  V2هی بلندمدت رابطه مستقیم با یابد. نرخ سود داراییهاي دیگر تبدیل نموده و سرعت گردش پول کاهش می

ها روانه شده و باعث افزایش سرعت گردش پول دهد که در بلندمدت جریان پول به سمت این دسته از داراينشان می

  None  None  Linear  Linear  Quadratic  هاروند داده

 No Intercept  نوع آزمون
No Trend 

Intercept 
No Trend 

Intercept 
No Trend 

Intercept 
Trend 

Intercept 
Trend 

������  2  3  2  3  3  

���� 1  1  1  1  1  

 LOG(PSH) LOG(PF) LOG(ATM)  LOG(CE)  INF  R  LOG(EX) LOG(GDP) LOG(V1)  متغیر

  1.000  0.039  6.567-  0.011-  0.264  0.419  0.041 0.139 0.207-  ضریب

 LOG(PSH) LOG(PF) LOG(ATM)  LOG(CE)  INF  R  LOG(EX) LOG(GDP) LOG(V2)  متغیر

  1.0000  4.0195-  1.2973  0.4893  5.8671  0.0518  2.8079- 0.3863 1.9547  ضریب
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V2 شود. نرخ تورم نیز با سرعت گردش پول میV2  .پایانه و هاي فروشهاي پایانهط تراکنشسمتورابطه مستقیم دارد -

رابطه مستقیم دارند. متوسط تراکنش  V2دمدت با سرعت گردش پول هاي الکترونیک در بلنو تعداد کارت هاي شعب

ها بیشتر شود  ATMهرچقدر میزان تراکنش  دارد. V2پول   هاي خودپرداز نیز رابطه معکوس با سرعت گردشدستگاه

رود و باعث کیرد که عمدتا در معامالت خرد بکار میافراد قرار می بدین مفهوم است که پول نقد بیشتري در اختیار

شود به همین دلیل شود اما از آنجاییکه منابع از بخش نقدینگی خارج میمی V1افزایش سرعت گردش حجم پول 

   معنی بدست آمده است. ضریب نرخ ارز نیز بییابد. ) کاهش میV2سرعت گردش نقدینگی(

  به همراه شکل لگاریتمیه هر یک آورده شده است:  V2و  V1نمودار سرعت گردش پول  )1(در شکل 

) معلوم است سرعت گردش پول در یک روند شبه نزولی براي هر دو تعریف حجم پول محدود و 1همانطور که از شکل (

دهد که سرعت گردش حجم پول و نقدینگی کاهش ترسیم شده است و نشان می 1389تا  1383در دوره  گسترده

در نوسان واحد  34 تا  11بین  V2و سرعت گردش  73تا  34بین  V1سرعت گردش پول  ه است.نسبی را تجربه نمود

انتظار ما بر این بود که با رشد تکنولوژي، سرعت گردش پول افزایش یابد درحالیکه نتایج بدست آمده براي  بوده است.

هاي اتفاق افتاده در دوره مورد به شوك دهد و تصور بر این است که با توجهش سرعت گردش پول را نشان میایران، کاه

هاي بلندمدت خود را حفظ نموده و چندان تمایلی به انجام بررسی، نااطمینانی موجود منجر به این شده که افراد دارایی

  اند.معامالت نداشته

  )V1 ،V2(سرعت گردش حجم پول و نقدینگی – ) 1شکل(
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  ):ECM. مکانیزم الگوي تصحیح خطا (4.4

) مورد استفاده قرار گرفت و سپس توسط انگل و 1957) براي اولین بار توسط فیلیپس(ECMمکانیزم تصحیح خطا(

گرنجر براي تصحیح عدم تعادل بکار گرفته شد. به تعبیر فیلیپس مدل هاي تصحیح خطا یک شیوه تعدیل ابزار سیاستی 

  به منظور نزدیک کردن متغیر هدف به مقدار مطلوب آن می باشد.

دلیل اصلی استفاده از الگوهاي تصحیح خطا، وجود هم انباشتگی بین مجموعه اي از متغیرهاي اقتصادي است. این 

زیر، ضریب تصحیح خطا   ECMدهند. در الگوي الگوها، نوسات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت آنها ارتباط می

  دهد:در حقیقت سرعت حرکت به تعادل را نشان می

∆�� = � + �∆�� +  ������� + ��                   (5 − 4) 

عملگر تفاضل مرتبه اول  ∆همه رگرسورهاي موجود در رابطه بلندمدت است. همچنین  ��، متغیر وابسته و ��که در آن 

دهد تعدیل در جهت تعادل بلندمدت را نشان می دهد. به عبارت دیگر این ضریب نشان می ���ECMمی باشد و ضریب 

  )1384که در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت می رود.(تشکینی، 

  ) آمده است:8نتایج الگوي تصحیح خطا در جدول (

  نتایج الگوي تصحیح خطا – ) 8جدول (

Log(V2) Log(V1) متغیرها  

-0.5721 
 

-0.6039 
 

 ECMضریب 

  

برابر با  V1براي سرعت گردش پول  ECM) آمده است، ضریب 8با توجه به نتایج الگوي تصحیح خطا که در جدول (

سرعت گردش پول عدد دل بر اساس هر دو تعریف ا. سرعت برگشت به تعبدست آمد -57/0برابر با  V2و براي  - 60/0

گردد که در صورت خارج شدن از تعادل بلندمدت، بر اساس سرعت باشد و این نکته استخراج میاي میقابل مالحظه

 گردیم.گردش پول با سرعت باال به تعادل مجدد برمی

  آزمون ثبات ساختاري 5.4

). در این Fهاي رگرسیون مطرح شده است. یکی از این آزمون ها آزمون چاو است(آزمون هایی در زمینه ثبات مدلآزمون

آزمون باید یک نقطه شکست از پیش انتخاب شود. اما در بیشتر مطالعات کاربردي چنین اطالعات قبلی در دسترس 

براي انجام اده شود. لذا هاي تشخیصی بر مبناي روش رگرسیون بازگشتی استفکنند که از آزموننیست. لذا توصیه می

استفاده شده است که مبتنی بر انجام  CUSUMSQو  CUSUMهاي آزمون جهت بررسی ثبات ضرایب از آزمون

  باشند.می OLSرگرسیون بازگشتی به روش 



 

15 
 

ل شود. پس از آن مدگیرد و با آنها مدل تخمین زده می) مبنا قرار میKدر رگرسیون بازگشتی، کمترین تعداد مشاهدات(

هاي حداقل شود. این روش، یک سري زمانی از تخمینمشاهده تخمین زده می n... تا K ,K+1 ,K+2,بر اساس 

  مربعات معمولی را بدست خواهد داد.

  باشد: نتایج حاصل از این آزمون در مطالعه ما بصورت زیر می

  

 V2براي  CUSنتیجه آزمون  - )3شکل(       V1براي  CUSنتیجه آزمون  - )2شکل(   

 
                 

 

 

 V2براي  CUSSQنتیجه آزمون  - )5شکل(        V1براي  CUSSQنتیجه آزمون  -)4شکل(

 
  

هاي سرعت گردش پول تایید شود که ثبات ضرایب در تمامی مدلبا توجه به نتایج آزمون ثبات ساختاري مشاهده می

  گردد و لذا شکست ساختاري رخ نداده است. می
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   نتیجه گیري: . 5

ها، نرخ تورم، تحقیق حاضر به بررسی سرعت گردش پول با توجه به متغیرهاي تولید ناخالص ملی، نرخ بهره سایر دارایی

و شاخص بانکداري الکترونیک پرداخته است. تمرکز اصلی بر تاثیر رفتار شاخص بانکداري الکترونیک بر سرعت نرخ ارز 

هاي خدمات بانکی، شفافیت در عملیات بانکی، ي الکترونیک موجب پایین آمدن هزینهگردش پول بوده است. بانکدار

شود. با توجه به هاي خارج از کشور جهت انجام مراودات بانکی و غیر بانکی و بسیاري مزایاي دیگر میارتباط با بانک

کشور مورد استفاده قرار گرفت لذا به بعد بانکداري الکترونیک بصورت رسمی در نقل و انتقاالت  1383اینکه از سال 

  بانکداري الکترونیک را بر سرعت گردش پول بررسی نماییم.هاي شاخصدرصدد آن بودیم تا تاثیر 

 V1شود که تولید ناخالص ملی و نرخ تورم رابطه مستقیم با سرعت گردش پول براساس نتایج بدست آمده مشاهده می

هاي بلندمدت رابطه عکس با سرعت گردش پول باشد. نرخ سود داراییسازگار میهاي اقتصادي نیز دارند که با تئوري

ها را حفظ کرده و کنند که آن داراییها، افراد سعی میدارد و استدالل آن چنین است که با افزایش نرخ سود سایر دارایی

هاي الکترونیکی و متوسط ارتشود. تعداد کمی V1کنند و این باعث کاهش سرعت گردش پول یبه پول نقد تبدیل نم

هاي هاي فروش رابطه مستقیم با سرعت گردش پول دارند. همچنین ضرایب پایانههاي خودپرداز و پایانهتراکنش دستگاه

  باشند.دار نمیشعب و نرخ ارز نیز معنی

- خود را به دارایی دهد که افراد در بلندمدت افزایش درآمدنشان می V2نتایج بدست آمده بر اساس سرعت گردش پول 

دارد و  V2هی بلندمدت رابطه مستقیم با یابد. نرخ سود داراییهاي دیگر تبدیل نموده و سرعت گردش پول کاهش می

ها روانه شده و باعث افزایش سرعت گردش پول دهد که در بلندمدت جریان پول به سمت این دسته از داراينشان می

V2 ردش پول شود. نرخ تورم نیز با سرعت گمیV2 هاي فروش و پایانههاي پایانهرابطه مستقیم دارد. متوسط تراکنش -

رابطه مستقیم دارند. متوسط تراکنش  V2هاي الکترونیک در بلندمدت با سرعت گردش پول هاي شعب و تعداد کارت

   معنی بدست آمده است.دارد. ضریب نرخ ارز نیز بی V2پول   هاي خودپرداز نیز رابطه معکوس با سرعت گردشدستگاه

ها، سرعت شود با توجه به دادههاي بانکداري الکترونیکی برخالف انتظار بدست آمد و مشاهده میهاي شاخصیافته

هاي هاي مالی در سالبا توجه به نوسانات و بحران شودافته است که تصور میهاي اخیر کاهش یگردش پول در سال

  و نقل و انتقال پول شاهد هستیم.اخیر، رکود نسبی را در دادوستد 
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  چکیده

 هاي سازمان از بسیاري در را مشتري به ارایه خدمت روش جدید، هاي فناوري .است تغییر حال در دنیا در خدمات صنعت امروزه

 .است شده اساسی تحوالت دچار ارتباطات و اطالعات فناوري تاثیر تحت نیز رسانی بانکها خدمات .است کرده دگرگون خدماتی

حمالت ،  Phishingحمالت الکترونیک از جمله (   بانکداري برخی از چالشهاي فراروي بررسی و شناسایی مقاله، این اصلی هدف

Pharming  ، حمالتSkimming  حمالت ،Lebanese Loop  ،حمالتSpoofing(  و ارائه راهکارهایی براي مقابله با این

متحول  را سنتی هاي روش از بسیاري ، بانکداري و تجارت عرصه در وسیع ت تحوال با همراه رقابت گسترشچالش ها می باشد.

 با و نبوده قاعده مستثنی این از نیز بانکی نظام . است نموده حاکم نو هاي آوري فن بکارگیري در را رقابت فضاي و ساخته

 . است شده تحول جهان دچار نقاط اقصی در مشتریان به خدمات ارائه شیوه بانکداري، در نوین مفاهیم پیدایش

 ، مشتري، اتوماسیون  (ATM)کلمات کلیدي: بانکداري الکترونیک ، دستگاه خودپرداز

                                                             
نویسنده مسئول * ) (arsalan@ iauh.ac.ir 
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Abstract 

Nowadays, Services industry is changing in the world. New technologies, is altered the way of offering 

service to customer in many of service organizations. Also, banks servicing is altered very much 

influence of information technology & communication. Main target of this article, is definition & 

surveying some of challenges in electronic banking including (Phishing attacks, pharming attacks, 

Skimming attacks, Lebanese loop attacks, Spoofing attacks), & offering solutions for contract with these 

challenges. Contest development with wide evolutions in trade & banking is attered many of traditional 

ways & it is dominated the contest space using new technologies. Banking system isn’t exempt from this 

rule, with appearance of new concept in banking, have been changed the way of offering service to 

consumer in all of the world. 

Keywords: Electronic Banking , ATM Machine , Automation , Customer 

 

  مقدمه

 دلیل به فناوري این .یافت توسعه سرعت به و شد وارد بازار 90 دهه در جدید فناوري یک عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري

 فعالیت کل در بلکه تاثیرگذار است، خود حوزه در تنها نه که معنی این به .دارد اساسی تفاوت سایر فناوریها با آن بودن عمومی

 فرصتها بزرگترین از یکی. [1]دارد کارایی و بهره وري بردن باال و امور تسهیل انجام در بسزایی تاثیر غیراقتصادي و اقتصادي هاي

کانال  یک عنوان به اینترنت است، وب بر مبتنی هاي فناوري از استفاده مواجه هستند آن با امروزي سازمانهاي که چالشهایی و

 طریق از مبادالت میزان.است داده قرار سازمانها در اختیار فرصت و درآمد ایجاد براي جدیدي منابع اقتصادي مبادالت براي جدید

 محو بازار صحنه از مدت کوتاهی ظرف نکنند استفاده فناوري این از که شرکتهایی و است افزایش روزدر حال به روز اینترنت

 - آن بانکداري از استفاده به بانکداري، مشتریان و مالی بخشهاي و اینترنت و الکترونیک تجارت سریع توسعه. با [2]شد خواهند

 جوامع، و افراد مندي بهره و استفاده با بانکی و خدمات پولی به دسترسی امر در تسهیل و گسترش. [12]شوند می ترغیب الین

 در دقت افزایش بانکها، در شعب حضور براي فیزیکی نیاز رفع .شود می محسوب جهان در نوین نظام بانکداري بزرگ دستاوردهاي

 به که و بزرگی کوچک مزایاي از دیگري بسیار و ایمنی ضریب اقتصادي،افزایش جریان مبادالت در تسریع ها، پرداخت و ها دریافت

 الکترونیک حاصل واسطه به جهان در بانکداري عرصه در چشمگیري تحوالت .[3]است آورده ارمغان به خود با الکترونیک بانکداري

 می مزبور تحوالت زیرا .باشیم داشته صنعت این هاي مختلف ویژگی به دقیقتر نگاهی که می نماید ترغیب را ما امر این استو شده

 به بانکی خدمات موانع جغرافیایی،عرضه کاهش به توان می جمله آن از که گردد بانکداري دنیاي در دگرگونی عظیمی موجب تواند

توسط  1970اینترنت در سال . [4]نمود اشاره ...و مشتریان اطالعاتی پایگاه ایجاد رقباي جدید، ظهور انتخاب، قابل کاالیی صورت

تجاري که  براي عموم و خصوصاًمحبوبیت اینترنت  1993ها توسعه یافت و تا سال  متخصصان دانشگاهی، به منظور اشتراك دریافت

  :امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت، عبارت بودند از



 

3 
 

 مواجه شدن با مبالغ هنگفت •

 ده مشتریان زیان •

 ها رقابت بین غیربانکی •

هاي بسیاري به این تعداد  ي یک سال بانک اینترنت وجود داشت. لیکن به فاصلهي  بانک بر روي شبکه 24فقط  1995ي  تا ژانویه

 2700حدود  2012هاي شمال امریکا تا سال  زنند که بانک هاي صنعتی تخمین می طوري که کارشناسان بانک افزوده شد، به

گردد. در آن موقع  برمی 1350یران به سال هاي بانکداري الکترونیک در ا فعالیت ي سابقه. [5]ي اینترنت تأسیس خواهند کرد شبکه

 پرداخت خودکار پول را تجربه کرد. ي هاي خود نخستین تجربه دستگاه خودپرداز در شعبه 10تا  7بانک تهران با در اختیار گرفتن 

اي  کی، به رایانهشخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بان ي هاي کشور با توجه به کاربرد رایانه بانک 1360 ي اواخر دهه 

هاي گوناگون در قالب پیشنهادیبراي تحولی  کردن عملیات بانکی پرداختند.طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی

ها در  مجمع عمومی بانک ي بانکی ارائه شد که با مصوبه ي الن شبکهئوها به مس هاي انفورماتیکی بانک ریزي فعالیت جامع در برنامه

طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت.در همان سال بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتیک  72سال 

هاي ایجاد سوییچ ملی  جرقه 73و  72هاي  سیس کرد.طی سالأرا به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی ت

هاي شهروند ایجاد شد. در خرداد  ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه ي تا شبکهشد و در همان راس جهت بانکداري الکترونیکی زده 

شتاب  ي سان اداره تبادل اطالعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید.بدین ي مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه1381

به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین  سیس شد و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداري الکترونیکی آغازأبانک مرکزي ت

این طرح  ي صادرات و صادارت ایران در مراحل اولیه ي هاي کشاورزي، توسعه متولد شد(بانک بانک رسماً سههاي خودپرداز  دستگاه

ته شتاب حضور داش ي هاي اولیه هاي خصوصی سامان و کارآفرین نیز درخواست کردند که در آزمایش حضور داشتند و بانک

برند. بانک ملی با  هاي بانکداري الکترونیکی خود را پیش برده و می هاي ایران به طور مستقیم طرح )درحال حاضر بیشتر بانک.باشند

، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، SGBطرح سیبا، بانک تجارت با طرح 

ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانکداري الکترونیکی را در  24هاي خصوصی با طرح بانکداري  بانک بانک ملت با طرح جام و

  .[5]کنند تحت پوشش خود تجربه کرده و می ي حوزه

  

  بانکداري الکترونیک

 آن از پس و گرفت قرار استفاده مورد در آمریکا 1995 سال در بار اولین که است بانکی خدمت نوعی الکترونیکی، بانکداري

بانکداري الکترونیکی به معناي استفاده ازتجهیزات الکترونیکی به جاي . [13]گسترش یافت کشورها سایر میان در سرعت به

  :]6[هاي سنتی براي انجام عملیات بانکی است. برخی ازانواع خدمات دربانکداري الکترونیکی شامل مواردزیراست استفاده ازشیوه

 بانکداري اینترنتی )1

 الکترونیکیچک  )2

 هاي خودپرداز دستگاه )3

4( Mobile Banking )SMS،WAP( 

 )POSي فروش ( پایانه )5
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 هاي خدمات بانکی کیوسک وب )6

 هاي کابلی ي خدمات بانکی از طریق تلویزیون ارائه )7

  )PDAي خدمات بانکی از طریق دستبارهاي شخصی ( ارائه )8

  

  :شود به چند مورد به صورت مختصر اشاره می براي بانکداري الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده که در ذیل

  .الکترونیک متقابل ارتباطی طریق کانالهاي از مشتریان به سنتی و جدید بانکی عملیات و خدمات مستقیم ي ارائه - 

 در سرمایه گذاري یا و خود بانکی در حسابهاي تغییرات انجام یا و آزمایش سازماندهی، براي اینترنت از مشتریان ي استفاده - 

  .بانکی و سرویسهاي عملیات ي ارائه براي بانکها

اي عمومی قابل دسترس که از امنیت  بانکی رایانه ي خدمات بانکی از طریق یک شبکه ي بانکداري الکترونیکی عبارت است از ارائه  - 

  باالیی برخوردار است.

کنند که این سرویس شامل تمامی  کی استفاده میسرویس بیشتر از یک محیط الکترونی ي نوع خاصی از بانکداري براي ارائه - 

  باشد. ید امضا و ... میأیخدمات بانکی اعم از دریافت و پرداخت، انتقال وجه، ت

اي از بانکداري است که در آن مشتري بدون حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از  در این تعریف بانکداري الکترونیکی شیوه - 

ها و مخابرات جهت انتقال  شبکه ي خدمات بانکی برخوردار شود، به عبارتی استفاده از تکنولوژي پیشرفته هاي ایمن بتواند از واسطه

اي از نقل و انتقال وجوه و  دهد که سطح گسترده منابع (پول) در سیستم بانکداري. این نوع از بانکداري این امکان را به مشتري می

  سایت بانک عامل انجام دهد. یق وباي الکترونیکی و از طر اطالعات را به شیوه

محصوالت و  ي توانیم بگوییم بانکداري الکترونیکی، استفاده از وسایل الکترونیکی در عرضه تر از تعاریف باال می در تعریف جامع - 

لمات توان به ک الکترونیکی است.حال در تجزیه و تحلیل آن می ي مین بودجهأاي از ت خدمات بانکی است که خود زیرمجموعه

خدمات بانکی به  ي کلیدي اشاره کرد. یکی از اصطالحات مطرح شده در این تعریف وسایل الکترونیکی است. وسایلی که در عرضه

تر از  فیزیکی ي طی تحوالت تاریخی و فنی، تغییرات اساسی پیدا کرده است. زمانی با وسایلی چون ارائه درشد  کار گرفته می

خدمات  ي در مکان مشخص، ارائه  .. باید به طور خالصه حضور فیزیکی مشتري و متصدي بانکها، وصول چک، حواله و. حساب

خدمات بانکی مفید تحول پیدا  ي گرفت.ولی طی تحوالت اخیر در فناوري و وقوع انقالب الکترونیکی، این وسایل عرضه صورت می

توان به تجهیزات خدمات  شود، می اده میفهاي مختلف است خدمات بانکی توسط بانک ي هصاند. از جمله وسایل نوین که در عر کرده

مکانیکی و اتوماتیک اقدام کردند و  کیخدمات بان ي ها طی تحوالت فناوري ابتدا به ارائه اتوماسیون و مکانیزاسیون اشاره کرد. بانک

خدمات  ي ارائه ي اینترنتی و وب، شیوههاي   بلبا گسترش تحوالت اخیر، از جمله ظهور اینترنت و ارتباطات محلی و جهانی در قا

خدمات استفاده  ي ها از وسایلی چون تلفن، اینترنت تلفن همراه، وب و... در ارائه مکانیزه تغییر یافت، طوري که امروزه بانک

 .]7[کنند می

است. پس منظور از  همین مالی سابق شدأاصطالح دیگري که در این تعریف مطرح شده بودجه الکترونیکی است که جانشین همان ت

هاي  ها و... است که امروزه در قالب درخواست ها، دولت سسات، شرکتؤمین مالی و پولی توسط مأبودجه الکترونیکی همان ت

توان  شود. با توجه به توضیحات ارائه شده می اسناد اعتباري از طرف وب اختصاصی بانک عامل و... انجام می ي اینترنتی وام، ارائه

کارگیري ابزار و  تر از بانکداري الکترونیک را ذکر نمود: بانکداري الکترونیکی عبارت است از به تر، آشکارتر و محسوس ضحتعریف وا

خدمات و  ي همراه در ارائه هاي خودپرداز، تلفن و تلفن سیم، دستگاه هاي ارتباطی بی وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت، شبکه

پولی و مالی کشور است.از طرفی بانکداري   هاي مالی در سیستم مینأت و خدمات بخشی از تمحصوالت بانکی که این محصوال
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باشد. هر چه به سمت سطوح باالتر یعنی بانکداري الکترونیک کامل، حرکت کنیم عملیات  الکترونیک داراي سطوح مختلف می

دیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت امنیت اطالعات تر، محدو اي متمرکز، قابل دسترسی گسترده هاي رایانه دستی کمتر، سیستم

 به را بانکی معامالت هزینه ي آمدن پایین و مشتري افزایش چون بسیاري الکترونیکی مزایاي بانکداري. ]8[بانکی بیشتر خواهد بود

 خود بازار سهم افزایش و حفظ بهو  دهند ارائه بیشتر کارایی با را خدمات طریق، این از توانند می ها بانک ضمن در و دنبال دارد

. [14]داد قرار ارزیابی مورد مالی، مؤسسات دید از هم و مشتریان از دید هم میتوان را الکترونیک بانکداري مزایاي .بپردازند

 عدم امنیت، جمله از جدید چالشهاي مسئولین، و براي صرفه جویی و آسایش مشتریان، براي که است موجی الکترونیکی بانکداري

 اجراي و چنین طراحی هم و اطالعاتی بانکهاي رسانی به روز نگهداري، هزینه ي الکترونیکی، نقص شبکه هاي صورت در دسترسی

  .[15]دارد همراه به را اقتصادي نوین سیاستهاي

 

  الکترونیک بانکداري ي تاریخچه

 فراهم را امکان این ، بانکی نظام براي مدیران تکامل از دوره هر . کرد تقسیم توان می دوره چهار به را بانکداري نظام در تحوالت

سرعت،  و پردازند خدمت ي ارائه به باالتري ي گستره در و رسانند حداقل به محیط رقابتی در را شده تلف اوقات که است کرده

  .دهند افزایش را خود خدمات تنوع و دقت کیفیت،

  

 در رایانه کاربرد آغازین ي نقطه و داشت رواج 1960 ي دهه در باجه پشت اتوماسیون فناوري: دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

هاي مرکزي  در این دوره که نخستین کاربرد رایانه در صنعت بانکداري است، با استفاده از رایانه .[16]است بوده بانکی نظام

شود. در این دوره  مرکز ارسال و پردازش شبانه انجام میبندي شده به  اطالعات و اسناد کاغذي تولید شده در شعب به صورت بسته

 ي اي است. فناوري اتوماسیون پشت باجه که در دهه هاي رایانه کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل

ها در پایان وقت هر روز به  ابحس ي ها از شعب حذف و گردش روزانه مکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتارواج داشت، این  1960

  ]7[هاي مرکزي براي به روز شدن ارسال گردد. رایانه

 حساب به پیوسته صورت به شعبه کارمند شد که آغاز زمانی و 1970 ي دهه اخر او از دوره این: دوره دوم: اتوماسیون جلوي باجه

  .[17]گردید ممکن و میسر مخابراتی خطوط کارگیري به طریق از اطالعات ي انتقال پیوسته امکان و داشته دسترسی جاري هاي

 به مشتریان دسترسی امکان شد آغاز 80 ي دهه اواسط از که دوره این در: هایشان دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب

 فراهم شخصی کامپیوتر و مغناطیسی کارت ، هوشمند کارت، (ATM)خودپرداز  دستگاه تلفن، طریق از هایشان حساب

توان به  توان گفت در این دوره تنها نیمی از عملیات بانک الکترونیکی شده است. از مشکالت این دوره می در پایان می. [17]گردید

خدمات به مشتریان، عدموجود تعامل در خطوط  ي اي بودن آن و ناهماهنگی براي ارائه یکپارچگی سیستم ماشینی و جزیره عدم

هاي دیگر  هاي ارتباطی الزم براي متصل نمودن مشتري به شعب بانک عامل خود و شعب بانک المخابراتی مطمئن و نبود پروتک

  اشاره کرد.

 به بانکی عملیات تمام انجام دوره این در: ها و مرتبط کردن مشتري با تمامی عملیات بانکی سازي سیستم دوره چهارم: یکپارچه

در  .[18]کسب کنند را نیازشان مورد اطالعات منظم و دقیق طور به توانند می هم مشتریان و بانک هم و دنبال الکترونیکی طور

اي یا دیگر خدمات بانکی نیازي به مراجعه به بانک نداشت. این دوران در واقع  حتی براي دریافت وام یا خدمات بیمه این دوره

 ]7[آید.  شمار می گیري بانکداري الکترونیکی به شکل ي دوره
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 ها بررسی و معرفی چالش

  Phishingحمالت  - 1

ي تحریک  وسیله دست آوردن اطالعات محرمانه به تکنیک به( هاي مهندسی اجتماعی برداري مجازي که بر شیوه فرمی از بزه و کاله

 Fishing(به معناي ماهیگیري) و مانند یک غلط امالیی هوشیارانه از  Fishingمشابه است. نام آن گذاري شده پایه کاربران مجاز)

عبور و همچنین اطالعات  ي سازد تا با جلب اعتماد کاربر اطالعات شخصی، کلمه متخلف را قادر می فرآیندي است که باشد. می

سات ؤسبانک، م  ها و با عناوین مختلف از جمله مالی محرمانه را در اختیار فرد شیاد قرار دهد. در این فرآیند اطالعات در قالب فرم

و طعمه بدون اطالع از اینکه فرم دریافتی جعلی (و فقط شبیه فرم اصلی است)  شود براي طعمه ارسال می وابسته به دولت و غیره

تواند این باشد که ایمیلی دریافت  یک مثال می. ]9[نماید ناآگاهانه اطالعات محرمانه مورد نظر را در آن وارد و براي شیاد ارسال می

بازبینی  واسته شده که بر روي یک لینک کلیک کرده و مشخصات بانکی خود راخر آن شده و د از بانک فرستاده که ظاهراً مکنی 

در چنین مواقعی یک اخطار در برابر تعقیب نکردن لینک وجوددارد از جمله اینکه کلیک نکردن آن موجب بسته  . معموالًیمنمای

ملی،  ي العات خصوصی شامل رمز عبور،شمارهایمیل این است که اط ي هدف فرستنده .شدن یا معلق شدن حساب بانکی خواهدشد

این روش با بهره بردن از ذکر  .گویند هایی فیشینگ می د. به فرستادن چنین ایمیلشوها را فاش  حساب بانکی و مانند آن ي شماره

دلیل  خواهد که به کند و گاهی از کاربر می اعتمادبیشتري را جلب می ،نام یک شخص حقیقی به جاي یک سیستم پشتیبانی

سیستم امن   گران وارد ها را بررسی کند. به این ترتیب جاعالن و سوءاستفاده وز درآورده یا صحت آنر خاصی اطالعات خود را به

 ،که با کلیک کردن بر روي یک لینک  هاي فیشینگ طوري طراحی شده شوند. تعدادي دیگر از این روش یک شرکت می ي شبکه

2    افزارهاي جاسوسی نرم
spyware هاي خودپرداز  . این نوع حمله در دستگاهتا اطالعات را سرقت کند کند را وارد سیستم می

)ATM( هایی شبیه دستگاه خودپرداز برروي دستگاه عمالً ذهن صاحب کارت را منحرف میبه این صورت است که با نصب قطعه

گذار وساخت کارت پالستیکی  یزسرقت اطالعات شخصی سپردهاین حالت نگیرد. در کنند که عملیات وي با دستگاه مجاز صورت می

  هاي نصب تجهیزاتی در دستگاهبرخی ازشیادان با . ]9[پذیر است  هاي توزیع دیجیتالی امکان جعلی و برداشت ازطریق این کانال

رسند و  طبیعی به نظر می طوریکه این تجهیزات ازسوي مشتریان کامالً  تردد به  هاي کم خودپرداز در روزهاي تعطیل و یا زمان

ي عبور اقدام  ي کارت وکلمه هاي خود نسبت به سرقت شماره سیم و قرارگرفتن در اتومبیل ازطرفی با دراختیار داشتن تجهیزات بی

  )2و  1هاي  نمایند. (شکل می

  

  

  

  

                                                             
1- جاسوسی   
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هاي خودپرداز مانند جاي بروشور و یا مکان  سیم در اشیاء جانبی نصب شده در نزدیک دستگاه روش دیگر شیادان نصب دوربین بی

ه باشد به نحوي که امکان تصویر برداري از صفحه کلید و صفحه نمایش دستگا ریختن رسیدهاي مشتریان و یا اشیاء دیگر می

تاپ شیادان که در  سیم براي لپ صورت بی ي کارت) به ي عبور و شماره خودپرداز وجود داشته باشد. اطالعات دریافت شده (کلمه

ها قادر خواهند بود با کپی نمودن کارت مشتریان ،وجوه موجود درحساب  گیرند ارسال شده و آن ي چندصد متري قرار می فاصله

  )4و  3هاي  مشتریان راسرقت نمایند. (شکل

 ATMدستگاه از  براي سوءاستفاده نصب درحال زاتیتجه: 1 شکل

 : تجهیزات پس از نصب و نماي عادي آن2شکل 
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 : نصب دوربین در قسمت سبد بروشور1شکل 

 کلید : دوربین پس از نصب و مسلط بر صفحه2شکل 
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 Pharmingحمالت  - 2

دیگر است. کاربر به تصور اینکه وارد سایت اصلی بانک سایت جعلی  سایت به یک وب ر ترافیک وبمنظور تغیی  به نفوذگر ي حمله

عبور را وارد  ي کلمه و کارت ي حساب، شماره ي شود، وارد سایت جعلی فرد شیاد شده واطالعات محرمانه بانکی اعم از شماره می

که کاربر را فریب دهد تا به یک  جاى اینه ب. ]9[تواند نسبت به سوءاستفاده اقدام نماید راحتی می هگاه فرد شیاد ب نماید و آن می

تسلیم هویت و اطالعات  به منظوربراى فریب دادن کاربر  و سایت جعلى هدایت کند ایمیل تقلبى پاسخ دهد، او را به یک وب

اي از روي بدخواهی و با  برنامه ( هاى تروجان  کند. این حمالت اغلب از اسب ترى استفاده مى هاى زیرکانه از روش وي، حساس

ي مورد نظر و از بین بردن اطالعات طراحی  منظور نفوذ در رایانه بار آن مخفی است و به نیت سوء نوشته شده و آثار زیان

ور و کنند تا به یک نفوذگر اجازه دهند کلمات عب کننده استفاده مى هاى هدایت هاى کلیدخوان و برنامه براى نصب برنامه است) شده

که کاربر مجبور   دست آورد، بدون این هت را بنهاي بانکی قابل دسترس از طریق اینتر هاى اعتبارى و رمز عبور حساب کارت ي شماره

  به انجام کارى غیرعادى باشد. 

  

 Skimmingحمالت  - 3

  طیسی کارت اعتباري مشتريگیرد. فرآیند کپی کردن اطالعات نوار مغنا هاي خودپرداز صورت می این نوع شیادي در دستگاه

. به ]6[باشدخوان و استفاده از اطالعات جهت ساخت کارت تقلبی توسط فرد شیاد میاز طریق کشیدن کارت از میان کارت

  رو شود: طورکلی درسه موقعیت، اطالعات محرمانه ممکن است با خطر روبه 

  

 درمکان و موقعیت دادوستد •

 اخذ مجوز به هنگام فرآیندهاي انتقال به منظور •

 سازي اطالعات در بخش ذخیره •

جرمان با نصب ابزار پیشرفته در محل ورودي کارت دستگاه خودپرداز و خواندن اطالعات کارت و نصب یک دوربین کوچک، م

به (افتد. آورند و از این طریق سرقت الکترونیکی اتفاق می دست می هتمامی اطالعات مورد نیاز براي دسترسی به حساب افراد را ب

  مراجعه شود) 4تا  1هاي  شکل

  

افزار  و نرم تعدادي کارت خالی پالستیکی ور و کارت رایتهاي اسکیمرو پوشش پکیج کامل دستگاه  ه بدانیم تماماست ک جالب

 اینبه  یک نوع دیگر. از اینترنت خریداري و استفاده کرد قانونی صورت کامالًه ب توان راحتی می  ر امریکا بهد را   آن مخصوص

ن دستگاه آاست کنار  ATMي بانک یا آن  کارمند آن شعبه ) ولی نه واقعاً(  ظاهر که به  اقیک خانم یا آ صورت است که معموالً

بیرون  را پشت رسیدهايش اسممشتري کشی جدید آن بانک،  عهخواهد تا براي شرکت در قر ایستد و از مشتریان آن ماشین می می

هستند و  حساب و تاریخ ي بیندازد. این رسیدها داراي شماره را در یک کارتون که در دست دارد رسیدنوشته و  ن دستگاهآآمده از 
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اش و  به حافظه ها را دیده و مشتريPINي  شماره راحتی  هایستاده ب آن خانم هم که کمتر کسی به او شک کرده و کنار ماشین

    .کند و استفاده می زدسا کاري همدستانش یک کارت جعلی جدید می، از روي این اطالعات، با همو بعداً جایی دیگر واردکرده

 

  Lebanese Loopحمالت  - 4

  Plastic Sleevesکلک شامل گویند و می کلک لبنانیه شده وبسیار زیاد در لبنان استفاد  ین جهت که براي نخستین بارا این را از

در حقیقت بدین  و است ت در ماشینجلو رفتن کار  عقب وبه معنی جا  ینا در Loopشود.   است که در زیر توضیح داده می

 و سرگردان شده است. گیر کرده معناست که کارت

lastic Sleeves  کند اما هر چه  کند: کاربر کارت را وارد دستگاه می روشی است که بدین گونه عمل می آستین پالستیکییاPIN 

کاربر ایستاده  یک مشتري دیگر هم پشت سر معموالً. ]9[گرداند زند، دستگاه پیغام خطاي رمز داده و کارت را نیز برنمی خود را می

 بدهد و بگویدایستاده بوده ممکن است پیشنهاد کمک  وي به ظاهر مشتري که پشت سرشود آن  و در زمانی که کاربرمستأصل می

 او یا از هدیپرسکاربر را از PIN  ي  شماره او. کار را با او کرده و بلد است که چگونه مشکل را حل کندایننیز  بالًقکه این ماشین 

. )است شدهکه چند بار وارد  را دیده است و یا قبالً از پشت سر آن (  فهمد را می PIN  گونه او  این کند. تایپ را دوباره نآخواهد  می

و  خوان رها کرده  . در نهایت کاربر کارت را در کارتکند را قبول می PINي  شماره دهد و نه باز هم دستگاه نه کارت را پس میاما 

 .کند پول برداشت میطعمه  همان به ظاهر مشتري، از حساب بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Lebaneseloop ي  ي مورد استفاده در حمله :  وسیله5شکل 
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مثل یک آستین ( بسیارنازك و تقریباً غیرقابل دید  یک ورقه پالستیکی مشتري قبالًنحوه این کلک ساده به اینصورت است که آن 

کند آن کارت  دستگاه می وقتی قربانی کارت را داخل. است  قربانی  کرده و منتظروارد خوان آن ماشین  کارت ي را در دریچه) نامرئی

را نیز ندارد. PINي   ت را بخواند و بنابراین توانایی خواندن شمارهتواند کار ي پالستیکی رفته و دستگاه نمی ع درون یا زیر ورقهدر واق

ي آن پالستیک را (که شامل  شده ي برجسته یا کمی خم هپس از رها کردن کارت توسط مشتري و رفتن وي، شیاد به سادگی لب

بدون آن پالستیک به دستگاه  کارت را دوباره و کشد وبه زحمت قابل دیدن است، ازدرگاهی دستگاه بیرون می هست) نیزکارت 

نباشد بلکه با استفاده از یک دوربین  قربانی حتی ممکن است که کسی هم پشت سرو... داند  میرا هم  PINي  کند و شماره وارد می

  .را ببینند PINي  شماره ن دستگاه بتوانندآدر باالي ه، نصب شد قبالًکه الکترونیکی بسیار کوچک و مخفی 

 
 
  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 ها حل معرفی و پیشنهاد راه

  Phishingمقابله با حمالت  - 1

نشود  چنین ایمیلی در نگاه اول متوجه ي ممکن است گیرندهآید که چگونه این حمالت را متوقف کنیم.  اینک این سؤال پیش می

در این ایمیل  from بخش فرستنده یا ندارد. قانونی ي هیچ پشتوانه کند نیست و اصالً می که این نامه از طرف شرکتی که با او کار

 Lebanese Loopي  حملهي  لهیوس عملکرد  ي نحوه:  6شکل 
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سایت قانونی و  قرار است کاربر را به وب مورد اشاره باشد و لینک موجود هم ظاهراً تواند حاوي آدرس واقعی شرکت یا کمپانی می

تواند  ایمیل براي فیشینگ می ظاهر یک. ]6[شود اهنمایی میشرکت رهنمون شود، اما در واقع کاربر به یک سایت جعلی ر رسمی

چنین . است  فرستاده نشده ،کند هرگز از طرف شخص یا جایی که ادعا می ها بسیار فریبنده باشد، اما مهم این است که این نامه

  :داراي مشخصات مشترکی هستند هایی ایمیل

از طرف کمپانی قانونی است. مهم این است که بدانیم  ظاهراً آدرس موجود در قسمت مربوط به فرستنده یا فرم - 1

 .اي است قسمت کار بسیار ساده تغییر دادن اطالعات این

 .اند سایت کمپانی اصلی برداشته شده هستند که از وب شامل نشانه یا تصاویري ها معموالً این ایمیل - 2

براي معتبر ساختن تمدید اعتبار قابل کلیک شدن است که با توضیحی همراه است که  ایمیل داراي یک لینک - 3

د رآدرسی را مشاهده ک چپ صفحه ي توان در گوشه به محض انتخاب کردن این لینک می رد.را کلیک ک باید آن خود

د که این لینک به شورفت. توجه  مخواهی آن سایتی است که در صورت کلیک کردن به که در اصل آدرس واقعی وب

 .شود نمی منتهید رو میاي که انتظار  آدرس قانونی

  

هاي موجود در متن نامه کلیک  لینک قانون طالیی براي جلوگیري از فریب خوردن توسط فیشینگ این است که هرگز بر روي

را هم خالی کنیم تا از کلیک اتفاقی بر روي آن  trash و پس از آن قسمت نکنیم و همواره چنین ایمیلی را بالفاصله پاك کرده

ید نمایند باید یک أیخواهند اطالعات خودرا ت از به مخاطره افتادن حساب خود وحشت دارند و می کسانی که واقعاً. کنیم جلوگیري

سایت  طور که همیشه وارد این وب آدرس مرورگر وارد کنند و همان را در محل» واقعی«سایت  صفحه جدید باز کرده و نشانی وب

حساب  در جریان آخرین اخبار سایت وشود تا  باعث میاین کار . ود را چک کننداند به آن واردشده و اطالعات شخصی خ شده می

ها  ثیر بیشتر در سرنوشت ایمیلأبراي ت توان می. نماید جعلی را هم برطرف می ي و هرگونه احتمال پاسخ به یک نامهگرفته قرار  ودخ

نام شرکت خود هستند  از استفاده ها نگران سوء ها و کمپانی . بسیاري از شرکتاداطالع دمورد نظر سایت  کمپانی یا وب مراتب را به

صورت فوري درخواست به را  اطالعات اعتباري شخصی اي که نسبت به هر نامهباید . کنند هاي جعلی را پیگیري می و چنین نامه

نیز تقلبی یا   ه امضاءتوان مطمئن بود ک که داراي امضاي دیجیتال باشد. هرچندکه صد درصد نمی بود، مگرآنکند مشکوك  می

خواهند اجتناب کنیم  نامه رسیده و اطالعات اعتباري و شخصی را می هایی که توسط از پر کردن فرمعالوه بر این نیز . جعلی نباشد

یا  "http://" مرورگ ربا پیشوند  اگانه و در یکبه صورت پیوند را جد و براي اطمینان از واقعی بودن سایت، آدرس داده شده

"//:https" با نصب .مامتحان کنی Toolbar رایانه در مقابله با  بر روي مرورگرPhishing  کنیم میهاي شناخته شده کمک .

Earthlink Scam Blocker را با لیست خودش که   ي وب آن مرورگر مجانی است که قبل از دیدن هر صفحه   یک

ي کاربران  این برنامه براي همه. دهد پیغام می  وك بودنمقایسه کرده و درصورت مشک  هاي شناخته شده است Phisherحاوي

را براي مدت طوالنی   سر بزنیم، یعنی آن  حساب خود به  اي و مرتب طور دوره هب. بهتر است باشد می مجانی و قابل دانلود  اینترنت

شده و صحت و سقم آن اطالع حاصل کنترل کرده تا از عملیات انجام   بانک، اعتبار و بدهی خود را مرتباً .کنترل رها نکنیم  بدون

. ماطالع دهی مها هستی سسات اعتباري که عضو آنؤم اگر مورد مشکوکی مشاهده شد فوراً موضوع را به بانک و سایر. نماییم

 ]6و10[
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 Pharmingباحمالت  مقابله - 2

هاي مشکوك،  د و از ورود به سایترمتوقف کرسان را به کامپیوتر  براي جلوگیري از چنین تهاجمی، نخست باید ورود موارد زیان

روزرسانی به همراه  از یک ضدیروس قوي و معتبر با قابلیت به ،د. همچنین همواره و به عنوان یک اصلراري کدآلوده و مخرب خود

نصب باشند.  ستمبر روي سی بایست همیشه و دائماً د. این دو مورد یعنی ضدویروس و وفایروال، میریک فایروال نیرومند استفاده ک

بار، سیستم را توسط  در عین حال بدون اینکه نیازي به نصب و فعال بودن همیشگی باشد، بهتر است حداقل هر دو هفته یک

د (تعداد و رهاي ضدجاسوس را نصب ک  شود که هر بار یکی از این نوع برنامه ید میأکد. تکرهاي ضدجاسوس چک و بررسی  برنامه

کامل ضدجاسوس، در  ي ست)، زیرا هر یک داراي نقاط قوت و ضعف مربوط به خود هستند و هنوز یک برنامهها وسیع ا آن ي گستره

تر  دهند و پیچیده گونه حمالت به رشد خود ادامه مى اینترنت، این ي ه در پهنهک تردید و به هر حال، همچنان بی دسترس نیست.

رغم این گاردهاى مرزى، غافل ماند.در  ک کلیدخوان یا هدایت کننده، علیآمیز ی توان از احتمال نصب شدن موفقیت شوند، نمى مى

ها رفت،  عین حال براى سروکار داشتن با این احتمال، رویکرد متفاوت دیگرى مورد نیاز است. در واقع عالوه بر ابزارهایى که ذکر آن

نیاز است که هویت و اطالعات شخص، بدون در نیاز است که هویت و اطالعات کاربران توسط محافظ شخصى مراقبت شود. یعنى، 

هاى محافظ  قابلیت  رود، همواره امن باقى بماند. این نوع امنیت،  جا مى نظر گرفتن نوع حمله و جایى که اطالعات کاربر به آن

نصب شده است و  شود وکلید خوان کند و اهمیتى نداردکه اطالعات کاربر به کجا فرستاده مى شخصى را براى هویت کاربر ایجاد مى

توانند توانایى این محافظ  را نظارت کند.در حقیقت دو قابلیت امنیتى وجود دارد که مى تواند ترافیک اینترنت که نفوذگر مى یا این

عبور اطمینان  ي است. امروزه، کاربران عموماً براى محافظت از هویتشان، به یک کلمه هویت قوى احرازشخصى را پیاده کند. اولى 

بنابراین داشتن  ]11[است، دزدیده شود. loginگر  عبور توسط کسى که نظاره ي کنند، اما احتمال زیادى وجود دارد که کلمه مى

تواند  داند ،مى چه که مى صورت فیزیکى داشته باشد، عالوه بر آن  یک عامل اضافى براى تصدیق هویت، یعنى چیزى که کاربر باید به

هاى خودپرداز بانک  گونگى تأیید هویت کاربران در ماشیناینکار قابل مقایسه با چ. برابرحمله محافظت کندیک هویت آنالین را در 

با احراز هویت قوى، اگرکلیدخوان هم نصب . دانند را مى PINي  به عبارت دیگر، کاربران هم کارت بانکى دارند و هم شماره. است

عبور به  ي هویت را. یعنی کلمه ي احراز د و نه عامل فیزیکى استفاده شده در پروسهي عبور را بگیر تواند فقط کلمه باشد، مى شده 

تواند توسط نفوذگر براى دسترسى به حساب کاربر مورد استفاده قرار  جا کارت بانک)، نمى تنهایى و بدون فاکتور فیزیکى (در این

ه از اطالعات ارسال شده توسط کاربران ب SSLست امروزه، الزم به ذکر ا ؛گیرد. توانایى مهم دوم، تکنیک رمزنگارى مداوم است

عبور خود را وارد کند،  ي شوند. براى مثال، اگر یک کاربر، کلمه کند که فقط در سرور هدف قابل بازگشایی مى اى محافظت مى گونه

ارتباط امن درسایت نفوذگر  کننده، ي هدایت اما در یک حمله. قابل مشاهده نیست  سرور در طرف دیگر،  تا زمان رسیدن به وب

گیرد. در نتیجه رمزنگارى  پذیرد و قبل از اینکه به سازمان آنالین قانونى ارسال شود، دیتاى کاربر در معرض افشا قرار مى ىپایان م

یوتر کاربر هاى کاربر قبل از ترك کامپ یعنی ورودى ]11[تواند از دیتا، بدون در نظر گرفتن امنیت ارتباط، محافظت کند. مستمر مى

توانند فقط توسط سازمان قانونى که به سرورهاى طرف دیگر دسترسى دارد، رمزگشایى شوند. در این وضعیت،  شوند و مى رمز مى

همراه هم،  حتى اگر دیتا به این سرور نرسد، رمزشده باقى خواهد ماند و براى یک نفوذگر قابل استفاده نیست. این دو قابلیت به

به ویژه در دنیاي ؛اینترنت ایفا کنند ي افظ شخصى را براى محافظت از هویت و اطالعات کاربر در دنیاى خصمانهتوانند نقش مح مى

  تجارت الکتروینک و بانکداري آنالین.

عملیات بانکی  ي دیگر در حفظ صحت و اطمینان از انجام پروسه ي کننده ز سوي دیگر به عنوان یک عامل و فاکتور تکمیلا

هاست. براي تشریح این تکنیک به زبان  آن "اي و غیریکتا نمودن لحظه"تکنیک  ي الکترونیک، حفظ امنیت پسوردها، به وسیله
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که براي تسهیل وسرعت بخشیدن  مکنی بانک خود، درخواست می ي از شعبه ساده، الزم به توضیح است که در این وضعیت، فرضاً

  :قابلیت پرداخت از طریق اینترنت را در اختیار ما بگذارند. در این حالت، دو وضعیت متصور استدر انجام امور بانکی، 

یک کد کاربري و یک رمز عبور اختصاص داده  کنند، به کاربر هاي ایران نیز بر طبق آن عمل می در وضعیت اول که تعدادي از بانک

عبور و رمز  ي شود که از کلمه خواسته می ربراک. همچنین از )ATMشود (کمابیش شبیه به وضعیت پرداخت از طریق دستگاه  می

فاکتورهاي امنیتی   خدمات، ي دهنده سایت بانک ارائه بر طبق آنچه که در سطور قبل به عرض رسید، وب آن به دقت محافظت کند.

طورکامل رعایت  منیتی را نیز به وسایراصول ا   "SSLنگاري مداوم یا همان  رمز"و همچنین  "هویت قوي احراز"قدرتمندي مانند 

 ي ، کلیهستا از کد کاربري و رمز عبوري که از بانک دریافت نموده نموده است و همچنین کاربر نیز ضمن مراقبت شدید وکامل

ن نماید. اما متاسفانه در این روش یک نقص بزرگ وجود دارد و آن یگانه بودن رمز عبور است. در ای مراتب امنیتی را رعایت می

داخل شدن به حساب خود و اي بر ربایست هر با می کاربرفرد است و  هنیز یگانه و منحصرب کاربرروش بدیهی است که کد کاربري 

در کاربر نیز چنین خاصیتی دارد و  کاربراست که رمز عبور ج را وارد نماید، اما اشکال کار این انجام امور بانکی از طریق اینترنت آن

است. اما حال اگر یک  شرایط امن، تا حد ممکن لحاظ شده ي کند. بدیهی است که همه  از کد کاربري وارد میرا پس  هر بار آن

است و در حقیقت  نفوذکننده به طریقی به این کد کاربري و رمز عبور دسترسی پیدا کند، آن وقت فاتحه همه چیز خوانده شده

به  کاربرپولی از حساب  انجام دهد. فرضاً کاربرمایل باشد، با حساب بانکی چه  ، هر آني کاربر تواند بدون اجازه شخص دیگري می

  جا در اختیار دارد). ا کدکاربري و رمز عبور را یکزیر(  ...حساب خود واریز کند و

 ،ندکه اي کاش براي حفظ امنیت بیشتر، این امکان وجود داشت که رمز عبور، هربار تغییر ک متصور را داشته باشیاگر این حال 

)، ربراک، براي هر بار (حتی از سوي خود کاربرثابت باشد، اما براي ورود به سیستم بانکی اینترنتی و حساب کاربر یعنی کد کاربري 

، تا چه اندازه کاربرکه در این روش، امنیت حساب بانکی  مکنی  فرد باشد. مالحظه می هنیاز به یک رمز عبور جدید، تازه و منحصرب

(کد کاربري و رمز کاربر کند. زیرا در این شرایط حتی اگر نفوذگري از طرق مختلف و با زحمات فراوان به اطالعات  یافزایش پیدا م

از طریق اینترنت دستبرد بزند، پس از وارد نمودن کد کاربري و کاربر عبور)، دست پیدا کند، زمانی که قصد دارد تا به حساب بانکی 

جاست که  باشد و نیاز به یک رمز عبور جدید وجود دارد و این عبور نامعتبر و منقضی شده میشود که رمز  رمز عبور، متوجه می

این یعنی تضمین امنیت به مراتب بیشتر در عملیات بانکی الکترونیک و شود.  موفق نمیرغم تالش و سعی و کوشش فراوان،  علی

  خدمات الکترونیک نوین بانکی.هاي بانکی به روي آوردن به  تشویق بیشتر کاربران و صاحبان حساب

نیز از بانک طرف  "رمزیاب"عالوه بر کدکاربري، یک دستگاه کاربر آن در انتهاي وضعیت اول ذکر شد،  ي در وضعیت دوم که مقدمه

مانند یک دزدگیر ماشین  فرد بوده و از لحاظ انجام عملیات دقیقاً هها منحصرب کند. هر یک از این دستگاه حساب خود دریافت می

توان دستگاه  کنند (هر ریموت دزدگیر، فرکانس مخصوص به خود را دارد و حتی با دو ریموت دزدگیر با یک مارك، نمی عمل می

که دزدگیرهاي  رغم این دزدگیر دیگري را فعال کرد و حداکثر امکان این عمل شاید کمتر از یک در چند میلیون باشد؛ بنابراین علی

ه زیادي در بازار اتومبیل وجود دارد، اما همگان این اطمینان را دارند که ریموت دزدگیر اتومبیل دیگري، قادر نخواهد بود مشاب

را از بانک در یک پاکت سربسته  آنکاربر گونه است.  ثیر قرار دهد).بله، این دستگاه رمزیاب نیز بدینأها را تحت ت دزدگیر اتومبیل آن

اکنون انجام عملیات بانکی توسط این دستگاه مکمل امنیتی، بسیار امن و قابل اطمینان است. زیرا براي هر نوع گیرید و   تحویل می

شود که  فردي تولید می هآن، در هر بار رمز جدید و منحصرب ي را فعال نموده و طبق راهنماي ساده بایست آن عملیات بانکی، می

باشد و  که در این روش، تا چه حد انجام امور بانکی، مطمئن می شود دارد. مالحظه میالبته این رمز نیز براي همین لحظه کاربرد 

رغم نیاز مبرم به انجام امور بانکی از طریق اینترنت، از روي آوردن به آن واهمه دارند،  هایی که علی در واقع اشخاص و شرکت

جویی  ها صرفه اینترنت شوند که تا حد زیادي در وقت و هزینهتوانند با تکیه بر این روش، وارد دنیاي عملیات بانکی از طریق  می
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یید امضاي الکترونیک، این دستگاه به سادگی، یک نوع رمز أکند.ضمن اینکه در پایان هر نوع عملیات بانکی، براي ایجاد و ت می

 کند که بر امنیت تعامالت بانکی،  فرد تولید می هنهایی و باز هم منحصرب

نصب کاربر خوانی هم در کامپیوتر  جاسوس و کلید  ي بدیهی است که در این حالت حتی اگر برنامه افزاید. می به حد قابل توجهی

نیز براي مهاجم مخابره شود، این اطالعات براي وي ارزش نخواهد داشت، زیرا حتی اگر بالفاصله و  کاربرشده باشد و اطالعات رمز 

بور را داشته باشد، آن رمز، به خودي خود منقضی شده و قابل استفاده نیست و فرد پس از چند لحظه نیز قصد استفاده از رمز ع

هاي  این تکنولوژي دستگاه ]11و10[بار اعتبار دارد). مهاجم با در بسته مواجه خواهد شد (یعنی هر رمز تولید شده، فقط یک

Token براي مثال در بانک کشاورزي  کند. بانکی است که براي ورود به حساب بانکی، با الگوریتم خاصی اعداد تصادفی تولید می

بایست ظرف مهلت مقرر نسبت بهاستفاده ودرج اعداد نمایش داده  ثانیه معتبر است ومی 30فقط  token رمز تولید شده توسط

حذف شده و باید با فشار مجدد  token گر شدهاستفاده نشود،از روي نمایشد ودرصورتیکه از رمز تولید کرشده اقدام 

طور که عرض شد، از روش نخست  ها نیز همان فانه برخی از بانکأسکه مت ضمن این.، رمزجدید را ایجاد نمود tokenي دکمه

سفانه الگو و خط مشی أدهند که مت مییک کد کاربري و یک رمز عبور ثابت و دائم در اختیار مشتري قرار  استفاده نموده و صرفاً

  شود. کید شد، محسوب نمیأچه ت با توجه به آن  هاي بانکی مشتریان، اري الکترونیک و صیانت از حسابدمناسبی در راستاي بانک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  

 

 )token: دستگاه رمزیاب (7شکل 
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    Skimming  مقابله با حمالت - 3

هاي خودپرداز جدید به حسگرهاي مخصوص جهت خواندن اطالعات اثر انگشت مجهز شوند که در  دستگاهدرشکل کلی بهتر است 

 ي نکته باشد و فقط اثر انگشت صاحب حساب براي برداشت از حساب مجوز دارد. آن صورت نیازي به وارد کردن رمز کارت نمی

هاي ساخته Skimmerباید توجه نمود که کار تمامی  مجهز شوند و Anti Skimmerهاي سري قدیمی به  که دستگاه دیگر این

شده، خواندن اطالعات کارت و نصب دوربین جهت دیدن رمز افراد است و چون اطالعات کارت توسط یک هد مغناطیسی خوانده 

شود، بهترین روش مغشوش نمودن آن اطالعات مغناطیسی است که براي ساخت یک کارت کپی توسط سارق، استخراج  می

هاي تولیدکننده و همچنین استانداردهاي متعددي در دنیا وجود دارد که هر یک از روش خاص  ود و در این مسیر شرکتش می

باشد که این نوع از  در دستگاه مورد نظر می Skimmerها، سعی در جلوگیري از امکان نصب  کنند. در برخی روش خود استفاده می

شود، ضمن صرف  محسوب می Anti Skimmingها که از گروه  برخی دیگر از روشدر شوند. نامیده می Anti Fraudتجهیزات 

خوان دستگاه، صرفاً از حسگر براي جلوگیري از  زمان زیاد و البته اجبار در ایجاد تغییراتی در مسیرهاي اطالعات دریافتی از کارت

شوند که این خود، یک عامل مهم درایجاد  می Resetها دائماً  شود که در صورت بروز خطر، دستگاه استفاده می Skimmerنصب 

  باشد. خرابی بر روي دستگاه می

گرهاي الزم جهت جلوگیري از  باشد ضمن نصب حس که مورد استاندارد اروپا نیز می AntiSkimmingي  هاي پیشرفته درروش

برداري اطالعات  دقیقا ًدر زمان نمونهشود که  نصب می  دیگري ي هایی با تکنولوژي متفاوت، تجهیزات پیشرفته Skimmerنصب 

 Skimmerدرمکان موردنظر، عمالً مانع استخراج اطالعات به صورت سالم در  کارت، وارد عمل شده و با ایجاد سینگال التراسونیک

جدداً در زمان خوان، م کند و پس از اتمام عملیات در کارت م عملیاتی آن آسیبی وارد نمیبه دستگاه و مکانیز که  شود، ضمن این می

ثیري بر فرایند أاین میدان هیچ تاین که  قابل توجه ي نکته .گردد دستگاه فعال گردیده و مانع استخراج اطالعات می خروج کارت،

توان مطمئن  گیري از این تکنولوژي می شود همچنین با بهره کاري دستگاه خود پرداز نداشته و باعث کم شدن عمر مفید کارت نمی

  .ثیري نداردأجانبی برروي دستگاه ت یلهاي صوتی تولید شده از وسا انسبود که فرک
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Anti Skimming A3  با ابعادي مناسب در درون دستگاهATM فرآیند نصب کشی دستگاه،  نصب شده و با قابلیت انطباق با سیم

هاي دفاعی باعث تخریب اطالعات مجرمان یا در  نماید. همچنین این دستگاه با ساخت سیگنال اندازي را بسیار آسان می و راه

 A3کند دستگاه  د را وارد میباشد، هنگامی که مشتري کارت خو ي عملکرد دستگاه به این صورت می نحوه شود. اصطالح هکرها می

کند و اگر مجرم(هکر)، دستگاهی براي خواندن کارت مشتري قرار  خوان می کارت ي دهانه ي در محدوده شروع به ساختن سیگنال

 هنگام خروج مشتري با دستگاه در اتمام کار از باشد. بعد باشد با وجود این سیگنال، اطالعات تخریب شده و قابل استفاده نمی داده

ساز از بدنه جدا   ي قابل توجه این  است که اگر به هر علتی سیگنال نکته .کند شروع به ساخت سیگنال می   A3دستگاه ،دوباره

بعد از نصب،کنترل . برد وبه حالت اپراتور می این موضوع را تشخیص داده وسیستم را ازحالت نرمال خارج کرده   A3شود، سیستم

 ATMم از مدار، باعث خارج شدن سیستم ه و به هر علتی تالش براي خارج کردن سیستدست گرفت به    A3 خوان را سیستم کارت

باتوجه به وجود محصوالت متفاوت در بازار و نیاز مؤسسات مالی مختلف، محصولی را  A3 سیستم شود. نرمال به اپراتور میحالت از 

 .ها را برطرف نموده است ها و عملکرد دیگر محصوالت بوده و نقایص آن بررسی ي است که نتیجه ارائه کرده

  

  

 ATMبر روي دستگاه  AntiSkimmingي  : ابزار نصب شده8شکل
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 Lebanese Loopمقابله با حمالت   - 4

ین بار وارد کردن درا بعد از چني رمز  شاید تنها راه دفاعی براي مقابله با این نوع حمله این باشد که هرگاه دستگاهی شماره

مانید تا جا ب و همان من دستگاه است تماس گرفته و به بانک گزارش کنیآبالفاصله باید با شماره تلفنی که روي  ،توانست بخواندن

  .کند کمک اش ي کارت شناسایی ارائه  ن بانک و یا یک پلیس بیاید و باآنفر از طرف  یک

 

  نتیجه گیري

این روند . ها و تسریع فرایندها امري واضح و مبرهن است لزوم تبدیل بانکداري سنتی به بانکداري الکترونیکی جهت کاهش هزینه

آید،  شمار می ها و نقض حریم خصوصی کاربران به  در جهت تهدید امنیت تراکنش ها هم یک فرصت بالقوه و هم عاملی براي بانک

شود.در  پذیر و حمالت کاربران غیرمجاز، سبب نگرانی مشتریان می وري، تعداد نقاط آسیبافن  فتچرا که در عصر ارتباطات، با پیشر

 چنانچه. [8]است  ردیابی آن نیز به نسبت پیچیده شده هاي پرداخت الکترونیکی و ي امنیت  سامانه  این راستا کنترل همه جانبه

 میان اثربخش تعامالت و ارتباطات بهبود بر عالوه باید دهند  توسعه خویش سازمان در را الکترونیک بانکداري بخواهند ها بانک

 مدیریت و امنیتی قانونی، فرهنگی افزاري، نرم اري، افز سخت هاي زیرساخت سازمانی، هاي گروه و ها شبکه و سازمان اعضاء

هاي پیشگیرانه براي جلوگیري از حمالت  راهبه طور کلی . آورند فراهم الکترونیک بانکداري پذیرش براي را مشتري با روابط

 عبارتند از:

مرورگرروز رسانی مرتب سیستم عامل و  به 

افزارهاي ناشناخته و نامطمئن جلوگیري از نصب نرم

شدن  downloadافزار قبل از  مطالعه و بررسی اطالعات دقیق هر نرم

افزار و قانونی بودن آن از واحد اصلی اخذ گواهی مربوط به اطمینان از نرم

هاي غیرقانونی و جاسوسی منظورعدم دسترسی به سایت شده در پست الکترونیک به  هاي معرفی  عدم کلیک بر روي لینک

هاي آتش به منظورکنترل ترافیک ورودي و خروجی ا یا دیواره استفاده از فایروال

روز رسانی خودکار  افزارهاي ضد ویروس و اطمینان از به نصب نرم

ها روزرسانی مرتب آن و اجراي متوالی و بهSpywareافزارهاي ضد نصب نرم

  به منظورجلوگیري از هرزنامههاSpam blocker استفاده از 

 امنیت بیشتر از اطالعات محرمانهبراي Token ي  ارائه

 
 

  پیشنهادات

  استفاده از رسانه هاي گروهی و تبلیغی جهت شناساندن قابلیت هاي بانکداري الکترونیک و عوامل تهدیدکننده آن. - 

  وضعیت حساب بانکی.On - Lineدسترسی رایگان به اینترنت در ساعات مشخص شده، جهت چک کردن  - 

  . بانکداري الکترونیکی تخلفات و جرائم به رسیدگی براي معین و مشخص نظارتی سازمان تأسیس - 

  .خدمت ضمن و هاي کارآموزي دوره قالب در ها بانک کارکنان به الکترونیک بانکداري نوین هاي مهارت آموزش - 

 هاي. شبکه امنیت ارتقاي و توسعه جهت ها بانک سوياز IT در مستمر گذاري سرمایه - 
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 چکیده

پایانه فروشگاهی یک ابزار مهم در بانکداري الکترونیکی است که طی سالهاي اخیر با گسترش سطح فرهنگ عمومی در استفاده بیشتر از خدمات 

بانکی و عضو شبکه شتاب می  الکترونیکی، روند رشد قابل توجهی داشته است. مهمترین قابلیت این ابزار، امکان خرید کاال و خدمات از طریق کارتهاي رایج

هزینه اي  – آمد باشد که توانسته جایگزین مناسبی براي تبادل وجه نقد هنگام مبادالت مختلف کاال و خدمات درکشور باشد. این مقاله به ارزیابی وضعیت در

وضعیت درآمدزایی این ابزار ارائه شود و با ترسیم سناریوهاي  شود با درنظر گرفتن کلیه فاکتورهاي تاثیر گذار مالی، دید مناسبی از این ابزار پرداخته، سعی می

در پایان مدل  مختلف تحت شرایط بازار فعلی جامعه ایران یک استراتژي مدون با رویکرد ساختار مالی بهینه به منظور توسعه شبکه این ابزار تدوین گردد.

  طراحی شده در مورد بانکی فرضی مورد آزمون واقع خواهد شد.

  ان کلیدي: پایانه هاي فروشگاهی، استهالك، پشتیبانی، تراکنش هاي موفق مالی خرید کاال و خدمات، کارمزد تراکنش، رسوب سپردهواژگ

  . مقدمھ.١

شاید این جمله کلیشه اي ترین تعریف از بانک در ادبیات  ".بانک واسط وجوه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیالت است"

اقتصادي باشد. در واقع این تعریف به مفهوم جذب منابع و پولهاي سرگردان و تخصیص آن به متقاضیان سرمایه و کمک به گردش سرمایه در 

امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم  و  آغاز شداستفاده از سیستم هاي پرداخت الکترونیکی   1980اواسط دهه از ] 1اقتصاد است.[

) استفاده از کارت هوشمند یا مغناطیسی و یا کامپیوتر شخصی به ATM( دستگاه خودپرداز به گردید؛ یعنی مشتري از طریق تلفن یا مراجعه

  دهد.می  رت الکترونیکی انجام وه را به صونقل و انتقال وج عملیات دریافت و پرداخت،   حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام

وارد عرصه بانکداري    pos، و نیز دستگاههاي چک الکترونیکی ی،پول الکترونیک ي،کارت هاي اعتباربه تدریج سایر ابزار بانکداري از قبیل 

امروزه با تغییر ذائقه مشتریان در انتظارات آنها از خدمات بانکی در بانکها ، بانکداران، خدمات مالی متنوعی را چه در بعد خدمات مدرن شدند. 

 اي که بتوانند مسیر گذر از بانکداري سنتی به بانکداري مدرن را  با چشم اند به گونه اي و چه در بعد خدمات عملیاتی مهیا نموده اي مشاوره مالی

 پوشی هرچه بیشتر از درآمدهاي ناشی از حاشیه سود سپرده اي و اتکاء بیش از بیش به در آمدهاي ناشی از کارمزد خدمات بانکی به سالمت طی

  کنند. 

ر موقعیتی قرار دارد درآمدهاي ناشی از خدمات پولی و مالی غیرحضوري در بانکها که ارائه آنها از طریق ابزارها و تجهیزات الکترونیکی پرداخت میسر است د

کند .   به واقع یکی از ملزومات مهم توسعه بانکداري الکترونیکی از طریق  که توسعه فرهنگ شهرنشینی نیاز به ارائه هرچه بیشتر چنین خدماتی را توجیه می
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رسد چنین نیازي در جامعه  ست که به نظر میارائه خدمات بانکی به شهروندان، وجود احساس نیاز به خدمات بانکی غیرحضوري در میان مردم یک جامعه ا

  شهري ایران در حال افزایش بوده و شایسته است که پاسخ مناسبی چه در بعد کمیت و چه در بعد کیفیت خدمات به آن داده شود.

مزد انواع خدمات پولی، مالی و اعتباري در کنند که بیشتر، از درآمدهاي ناشی از کار در بانکداري مدرن بانکها بر پایه اعتبار حقوقیشان در جامعه تالش می

کنند تا درآمدهاي ناشی از مابه التفاوت نرخهاي سود و خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادي که وجه تنوع خدمات آن برجسته تر  شکلهاي مختلف ارتزاق 

بانکها طی سالهاي اخیر سبب شده است که مدیریت بانکی  هاي کنترلی چون مقوله مدیریت ریسک در است معرفی نمایند . خوشبختانه توجه به مکانیسم

فعالیتهاي مالی و کشور برنامه تغییر سبد درآمدي خود را در دستور کار قرار دهد و تا جاي ممکن سعی کند که سهم درآمدهاي با درجه پائینی از ریسک را در 

ینی از ریسک همراه است و فعالیتهاي ناشی از آن در سطح وسیعی در شبکه بانکی اعتباري خود افزایش دهد. یکی از درآمدهایی که وصول آن با درجه پائ

  کشور در حال رشد است درآمدهاي ناشی از خدمات بانکداري الکترونیکی است. 

  

  . ادبیات تحقیق.٢

ریف شده بود که می تواند براي انجام این امور الکترونیکی بعنوان بزاري براي ارسال اطالعات و ارائه سرویس ها به مشتري در قالبهاي مختلف تعري بانکدا

گسترش این ابزارها و سرویسها یکی از مؤثرترین راه هاي جذب مشتري در فضاي رقابتی صنعت بانکداري دنیاي امروز  ]2از ابزارها مختلف استفاده نماید.[

گ آن جامعه دارد. توجه به عادتها و رسوم و مقررات هر فرهنگی باعث ] راههاي ارتباط با مشتریان در کشورهاي مختلف ارتباط زیادي با فرهن3می باشد.[

ي به وضعیت غیر تمرکز برروي ابزارهایی متناسب با آن عادتها و رسوم می گردد. در سالهاي اخیر ارتباط بین مشتریان و بانکها درحال گذار از وضعیت حضور

وش ، پایانه هاي شعب بانکها ، کیوسکهاي خدمات بانکداري الکترونیکی ، اینترنت بانک ، تلفن هاي فر هاي خودپرداز ، پایانه ] دستگاه4حضوري می باشد.[

هاي پرداخت اینترنتی به همراه انواع کارتهاي بانکی نقدي ، هدیه ، بن کارت و کارتهاي اعتباري همگی ابزارهاي مورد نیاز  بانک ، موبایل بانک و درگاه

  ]5گیرند. [ نیکی است که عموماً در جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه مورد استفاده قرار میخدمات بانکی در بانکداري الکترو

کی معطوف نظام بانکی ایران نیز در مسیر توسعه خدمات بانکی در سطح کشور طی سالهاي اخیر تالش و توجه زیادي را به امر گسترش بانکداري الکترونی

رهاي مورد اشاره بانکداري الکترونیکی در سطح کشور براساس مشاهدات و مقایسه با سالهاي قبل کامالً مشهود بوده و کرده، به شکلی که توسعه کمی ابزا

یار باالیی شاهد رقابت جدي بین بانکهاي خصوصی و دولتی در گسترش این حوزه هستیم. اما روند توسعه کمی ابزارهاي بانکداري الکترونیکی با سرعت بس

شود در حالیکه شرایط الزم جهت توسعه کیفی این خدمات اعم از زیرساختهاي مخابراتی، قوانین حقوقی، فرهنگ عمومی و اقتصاد  شده و میدر کشور دنبال 

 ]6ایران به لحاظ حجم مصرف متناسب با سرعت باالي گسترش کمی ابزارها نیست. [

  .هاي فروشگاهی در ایران مروري اجمالی بر وضعیت پایانه. ١.٢

نه هاي پرداخت نیز یکی دیگر از سخت افزارهاي مورد نیاز براي تحقق سیستم هاي بانکداري و تجارت الکترونیکی هستند. دستگاه هاي پایا

شامل دستگاه کارتخوان، چاپگر و یک نمایشگر است که به صورت اختصاصی براي کار در  Point Of Sales (POS) متداول پردازش کارت اعتباري یا

  .است طراحی و ساخته شد فروشگاه ها

) است بررسی و ارزیابی Debit Cardکارتهاي نقدي ( POS هاي  با فرض اینکه غالب کارتهاي ایجاد کننده تراکنشهاي خرید کاال بر روي دستگاه

ایران با در نظر گرفتن کلیه ابعاد قانونی و حقوقی اقتصادي فرایند فوق سعی در جواب به این سوال است که در شرایط و مختصات اقتصادي و اجتماعی کشور 
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در مختصات شهري ایران چه منفعتی براي  POSمترتب بر چرخه اقتصادي فوق آیا این فرایند براي بانکهاي کشور سودآور است یا زیان ده و ابزاري مانند 

  اند. قرار دادهبانکها خواهد داشت که رقابتی جدي در گسترش کمی این ابزار را در دستور کار 

ات با وضعیت پاسخ به این پرسش نیازمند اطالع از وضعیت تراکنشها و مبالغ خرید کاال و خدمات در شبکه پایانه هاي فروش در کشور و مقایسه این اطالع

  کشورهایی است که در این مقوله صاحب جایگاه مناسبی هستند .

ایسه و تحلیل براساس آمار و اطالعات منتشر شده در داخل کشور وضعیت کسب درآمد از طریق این بررسی از دو زاویه قابل طرح است. ابتدا این مق

اي این فرایند در کشورهاي دیگر با ایران مشخص شود که شرایط سودآوري از  را براي بانکها روشن کند و در مرحله بعد با بررسی مقایسه POSهاي  دستگاه

  ]1ت فرهنگی، اقتصادي ، قانونی و اجتماعی خواهد بود. [تابع کدام مختصا POS,هاي  طریق دستگاه

تهیه و  1390تا تیرماه  1389مورد کاوي استفاده شده در ارزیابی عددي مدل طراحی شده این مقاله براساس داده هاي یک بانک ایرانی از ابتداي  سال 

  تدوین شده است.

  و فرضیات. . روش تحقیق3

 سیستم هاي پرداخت به توجه با کشور روشن از موقعیت بانک در سطح یک تصویر اي پرداخت، ارائهبررسی تراکنش هاي سیستم ه ازهدف 

در هر سیستم پرداخت سه عنصر اصلی وجود دارد.عنصر اول مجوز پرداخت است یعنی خریدار یا فرستنده وجه ، به بانک مجوز میدهد که پرداخت  .است

  نده و فرستنده است و عنصر سوم تسویه بین دو بانک درگیر انتقال وجه می باشد.صورت گیرد.عنصر دوم توافق بین دو بانک گیر

قابلیت انجام خرید  مورد نظر عضویت در شبکه شتاب امکان پذیرایی و مدیریت تراکنشهاي بین بانکی را فراهم کرده است. بدین معنی که کارتهاي بانک

مورد نظر ها را دارند و البته برعکس سایر کارتهاي بانکی می توانند از پایانه هاي فروشگاهی بانک کاال و خدمات به روي پایانه هاي فروشگاهی سایر بانک

است که بانک  بهره جسته، خدمات بانکی قابل ارائه همچون خرید کاال و خدمات دریافت نمایند. اما این فرایند مستلزم مبادله شدن یک کارمزد بین بانکی

بانک پذیرنده دستگاه بپردازد و البته مبلغی نیز بعنوان سهم شرکت واسط درنظر گرفته شده است. بنابراین گستردگی شبکه  صادرکننده کارت می بایست به

ز ایجاد تراکنش پایانه هاي فروشگاهی یک بانک نه تنها موجب پذیرایی بیشتر از کارتهاي سایر بانکها و دریافت کارمزد می شود، بلکه با احتمال بیشتر، ا

هالك این کارتهاي همان بانک و افزایش پرداخت کارمزد جلوگیري می کند. البته نباید از هزینه هاي مربوط به بازاریابی، تبلیغات، پشتیبانی و است شتابی

ه ارزیابی بیشتر ریال براي هر دستگاه برآورد شده است. در بخش اول این گزارش ب 180000برابر  مورد نظردستگاه ها غافل شد که طبق جدول فوق دربانک 

  این مبلغ هزینه اي می پردازیم.

ناشی از تراکنش هاي خرید کاال و خدمات  رسوبو  کارمزد، پشتیبانی، استهالكبخش:  4هزینه اي پایانه هاي فروشگاهی به  -اقالم مطرح در تحلیل درآمد

  آورده شده است. 1390اساس داده هاي موجود تا تیرماه سال برآوردها و پیش فرض هاي الزم در این تحلیل بر 1خالصه می شوند. در جدول شماره 
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  1390درآمدي براساس داده هاي موجود تا تیرماه  – . پیش فرض هاي تحلیل هزینه 1جدول شماره 

 PSP 180,000جمع حق الزحمه بازیاریابی، نصب و پشتیبانی پرداختی به شرکت 

 2,640,354,173 دروضعیت بدون پایانه فروشگاهی مورد نظر کل هزینه کارمزد پرداختی کارتهاي بانک 

 %20 درصد تراکنش داخلی هر ترمینال

 46 )90متوسط تعداد تراکنش هاي موفق مالی هر ترمینال (در تیرماه 

 1,183 موردنظرمتوسط مبلغ کارمزد پرداختی هر تراکنش شتابی کارت بانک 

 23,660 به ازاي هر ترمینال فعال جدید متوسط مبلغ کاسته شده از کارمزد پرداختی

 734 متوسط مبلغ کارمزد دریافتی هر تراکنش شتابی

 1,227,240 )90متوسط مبلغ هر تراکنش خرید (درتیرماه 

 %13 درصد رسوب ماهیانه

 159,541 مبلغ رسوب ماهیانه

سپرده هاي کوتاه مدت % 6% منهاي سود 26درصد سرمایه گذاري سالیانه (حداکثر نرخ سرمایه گذاري 

 پذیرندگان)
20% 

 2,659 درآمد ماهیانه ناشی از رسوب هر تراکنش

  اقالم به ریال           

  

  . یافته ها و نتایج.4

درصد تراکنشهاي ایجاد شده به روي یک دستگاه پایانه فروشگاهی از جنس تراکنش هاي مربوط به کارتهاي بانک  20می دانیم درحدود 

تراکنش آن مربوط به تراکنش هاي شتابی منتهی به جذب  37تراکنش به ازاي هر ترمینال  46(تراکنش هاي داخلی) می باشند. بنابراین از متوسط  موردنظر

انکی نصب و هیچ پایانه فروشگاهیی را در شبکه ب موردنظرایجاد شده اند. فرض کنیم بانک  موردنظرتراکنش نیز توسط کارتهاي بانک  9کارمزد بوده اند و 

تراکنش   37سط پشتیبانی نکند، در این صورت هزینه ناشی از تبلیغ، بازاریابی، نصب، پشتیبانی و استهالك را نخواهد داشت. کارمزد دریافتی ناشی از متو

ل) اضافه خواهد شد زیرا این تراکنش تراکنش داخلی (به روي هرترمینا 9شتابی براي هر ترمینال نیز حذف می گردد و البته کارمزد پرداختی به ازاي متوسط 

از  مورد نظرهزینه در بانک  - ها به روي دستگاه هاي سایر بانکها منتقل خواهند شد. اگر فرض کنیم سایر عوامل تغییر نکند، در چنین شرایطی روند درآمد

  بصورت نمودار ذیل خواهد شد. 1390تا تیرماه  1389ابتداي سال 
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موجب شده است هزینه کل در  مورد نظرکم بودن تعداد کارتهاي صادره بانک  1389همانطور که مشخص است، در ماه هاي آغازین سال 

باشد. ولی روند صعودي صدور کارتهاي بانکی باعث گردیده، سناریوي  مورد نظرشرایط نداشتن هیچ پایانه فروشگاهی بسیار کمتر از وضعیت جاري بانک 

هزینه اي شرایط جاري  - این رقم بسیار کمتر از برآیند درآمد 1390انه فروشگاهی روندي صعودي از هزینه کل را داشته باشد. هرچند حتی در تیرماه بدون پای

ي نزولی بیانگر ماه گذشته هرچند هزینه بیشتري به بانک تحمیل نموده است اما با روند 16طی  مورد نظربوده است. اما شرایط فعلی بانک  مورد نظربانک 

برآیند درآمد هزینه وضعیت جاري بانک (وضعیت حضور  1390ماه آینده از تیرماه  7سال و   3آینده اي امیدوار کننده است. بطوري که انتظار می رود طی 

مانطور که بیان شد، در وضعیت فعلی، پایانه هاي فروشگاهی تحت شرایط فعلی) با جمع کل هزینه سناریوي نداشتن پایانه فروشگاهی یکسان شود. بنابراین ه

لی منفی بودن هرچند هزینه هاي پشتیبانی و نگهداري پایانه هاي فروشگاهی باال بوده و توسط درآمدهاي ناشی از تراکنشهاي این ابزار جبران نمی شود، و

. البته براي بهبود وضعیت فعلی و افزایش سرعت در پوشش شیب خط مدل برآوردي هزینه کل، بیانگر آینده اي بهتر از وضعیت فعلی در این زمینه می باشد

ت فعال هزینه هاي متحمل شده ناشی از پشتیبانی و نگهداري پایانه هاي فروشگاهی می توان از راهکارهاي متفاوتی همچون طرح هاي تشویقی متنوع جه

ارائه شده توسط گروه خدمات صدور کارت و یا مراجعه به قوانین  Cash Backتر نمودن (افزایش تعداد تراکنش هاي) پایانه هاي فروشگاهی همچون طرح 

گان، روند سود بانک مرکزي جهت اخذ کارمزد از صاحب حساب پایانه فروشگاهی پذیرنده، استفاده کرد. بطور نمونه با اعمال نرخ کارمزد یک درصد از پذیرند

  بصورت نمودار زیر خواهد شد. 1390تا تیرماه  1389ي سال هاي ابتدا هاي فروشگاهی براساس داده ناشی از فعالیت پایانه
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در این شرایط  در این نمودار روند سبز رنگ که با نقاط مثلثی شکل متمایز شده است، براساس سناریوي دریافت کارمزد از پذیرنده ترسیم شده است، بالطبع

ماهه بیانگر شیب کاهشی بیشتري نسبت به  16خذ نمی شود) وجود دارد و برآورد روند ضرري کمتر نسبت به وضعیت فعلی (هیچگونه کارمزدي از پذیرنده ا

ر حالت قبل به وضعیت فعلی است. بعبارت دیگر هرچند این سناریو نیز شبکه پایان فروشگاهی را ضررده نشان می دهد ولی روند کلی با سرعت تقریبا دو براب

شود. دو  میزان زیان کلی، با وضعیت عدم وجود پایانه فروشگاهی برابر می 1390ماه از تیرماه  7نها طی سمت نقطه بی تفاوتی حرکت می کند، بطوریکه ت

است، با  مدل اول و دوم با شیب منفی بیانگر کاهشی بودن روند زیان ده فعلی می باشند ولی مدل سوم که مربوط به وضعیت عدم وجود پایانه فروشگاهی

  ن تدریجی میزان زیان کلی می باشد.روندي صعودي بیانگر بیشتر شد

1( Y = -50 X + 7000                            هزینه در وضعیت فعلی – برآورد مدل خطی روند درآمد 

2( Y= -100X + 6000 هزینه در وضعیت دریافت کارمزد از پذیرنده – برآورد مدل خطی روند درآمد 

3( Y = 100 X + 500 فروشگاهی          در وضعیت عدم وجود پایانه هزینه  – برآورد مدل خطی روند درآمد 

1) -50 X + 7000 = 0  →  X =140 –16 =124 → 10  فعلی ماه تا رسیدن به نقطه سر به سر تحت شرایط  4سال و 

2) -100 X + 6000 = 0  → X = 60 – 16 = 44 → 3  ماه تا رسیدن به نقطه سر به سر تحت شرایط فعلی   8سال و 

y = 100x + 500
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خالص درآمد ماهیانه پایانه هاي فروشگاهی بانک موردنظر با درنظر گرفتن کارمزد از مشتري
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سال دیگر خواهیم توانست به نقطه سر به سر رسیده و کلیه  10بدین ترتیب می بینیم اگر شرایط فعلی در مورد شبکه پایانه فروشگاهی حفظ شود، بیش از 

سرعت پوشش  هزینه ها را از منبع درآمدهاي حاصله تامین نماییم، ولی اعمال راهکاري همچون دریافت یک درصد کارمزد از پذیرنده باعث خواهد شد،

هاي مختلف توسعه کیفی  در بخش بعدي، اثرات شیوه هزینه خواهیم رسید. – سال به نقطه سر به سر درآمد  4هزینه ها تقریبا دوبرابر شود و تنها طی کمتر از 

  دوین می گردد.مورد نظر تشریح خواهد شد و استراتژي اثربخش براساس موردکاوي بانک موردنظر تو کمی شبکه پایانه فروشگاهی بانک 

  . تدوین استراتژي.1.4

درنظر گرفت. بدین منظور  مورد نظرتوان سازگارترین استراتژي توسعه را  براساس استراتژي کلی بانک  در این قسمت خواهیم دید که چگونه می

ر سود در سطوح مختلف متوسط تعداد . نموداري ترسیم می کنیم که معرف نحوه تغیی1مجددا با درنظر گرفتن پیش فرض هاي مطرح در جدول شماره 

  هزار پایانه رسم شده است. 150هزار پایانه فروشگاهی فعال تا  10تراکنش موفق مالی به ازاي هر ترمینال است. این نمودار به ازاي 

  

هزار  150هزار الی 10فروشگاهی، به ازاي تعداد متفاوت پایانه فروشگاهی فعال (از در این نمودار روند تغییر سود در برابر متوسط تعداد تراکنش فعال هر پایانه 

 46وجود دارد که بطور متوسط هریک  مورد نظرهزار پایانه فروشگاهی فعال در بانک  60پایانه فروشگاهی) رسم شده است. در وضعیت فعلی در حدود 

میتوان روند رشد سود با افزایش متوسط تعداد تراکنش موفق هر ترمینال را مالحظه نمود که   هزار 60سود در تراکنش موفق دارد. دراین نمودار طبق خط 

تراکنش موفق براي هرترمینال نقطه اي است  67تراکنش (وضعیت فعلی) می باشد. براساس این نمودار دیده می شود، نقطه  46بیانگر ضررده بودن در نقطه 

هاي فروشگاهی مختلف) یکسان می شود.  ، سوددهی در تمام سناریوهاي مختلف (تعداد پایانهمورد نظرنه اي در بانک که باتوجه به سایر فاکتورهاي هزی

هزار ترمینال فعال نخواهد داشت. در سطوح قبل از این نقطه  150هزار ترمینال فعال هیچ تفاوتی از نظر سوددهی با  10بدین معنی که در این نقطه حضور 

متر) افزایش تعداد ترمینال فعال تنها موجب افزایش هزینه، و افزایش ضرر می شود زیرا پایین بودن متوسط تعداد تراکنش هر ترمینال (تعداد تراکنش ک

می تراکنش به بعد، افزایش تعداد پایانه فروشگاهی فعال و گسترش ک 67هاي (پشتیبانی و نگهداري) این پایانه نخواهد بود. ولی از نقطه  جوابگوي هزینه

هزار پایانه  60شبکه، موجب کاهش ضرر کلی و افزاش سرعت رسیدن به نقطه سر به سر می شود. بعالوه از این نمودار مشخص است که در وضعیت 

هی فعال هزار پایانه فروشگا 60براي هر پایانه نیاز است تا به نقطه سر به سر رسید. یعنی درشرایطی که ما حدود  82فروشگاهی فعال به متوسط تراکنش
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براي هر پایانه، توسعه کمی شبکه تنها موجب افزایش هزینه کلی می گردد و براي پوشش هزینه ها درنقطه سر به سر، نیازمند  46داریم، با متوسط تراکنش 

  منطقی بنظر نمی رسد. تراکنش براي هر پایانه چندان 67تراکنش براي هر پایانه هستیم و البته توسعه کمی تا نقطه  82توسعه کیفی تا رسیدن به 

 . جمع بندي.5

 46هزار پایانه فعال و متوسط  60در حال حاضر با بیش از  مورد نظرهمانطور که در بخش هاي قبلی بیان شد، شبکه پایانه فروشگاهی بانک 

بانی و نگهداري و تراکنش براي هر پایانه، در وضعیت زیانده قرار دارد، بطوریکه عمده ترین قلم هزینه آن مربوط به هزینه تبلیغات، بازاریابی، نصب، پشتی

فعلی (ازطریق کارمزد دریافتی و درآمد ناشی از رسوب مبالغ خرید کاال و خدمات) استهالك دستگاه هاي منصوبه است که هرگز با متوسط تعداد تراکنش 

 1390تا تیر ماه  1389جبران نمی شود. البته دیدیم هرچند درحال حاضر در وضعیت زیانده (سوددهی منفی) هستیم ولی شیب منفی این روند طی سال 

ور پایان هاي فروشگاهی روند صعودي هزینه ها بیانگر وخیم تر شدن اوضاع در آینده می باشد، بیانگر آینده اي روشن تر می باشد. اما دروضعیت بدون حض

هی فعال (از هرچند درحال حاضر با حذف عمده ترین قلم هزینه اي بسیار پایین تر از وضعیت فعلی می باشد. بعالوه دیدیم در سطوح مختلف پایانه فروشگا

نقطه  مورد نظرروند رشد سوددهی در برابر تعداد تراکنش هر ترمینال به چه صورت است و باتوجه به اقالم هزینه اي بانک  هزار پایانه) 150هزار پایانه تا  10

هزار پایانه فعال براي رسیدن به نقطه  60تراکنش براي هر ترمینال بعنوان نقطه بی تفاوتی تعداد پایانه فعال بدست آمد. دیدیم در وضعیت فعلی با حدود  67

تراکنش براي هر پایانه نیاز است. همچنین استراتژي استخراج شده از این تحلیل نیز گویاي این حقیقت بود که تا پیش از رسیدن به  82به سر به حدود  سر

است که گسترش  تراکنش براي هر پایانه توسعه کمی شبکه تنها موجب افزایش هزینه هاي تحمیل شده می شود و تنها پس از این نقطه از توسعه کیفی 67

  .شبکه به کاهش هزینه هاي کلی و متوسط تعداد تراکنش کمتر براي رسیدن به نقطه سر به سر منجر می شود

ها و نبود اطالعات کلی در مورد وضعیت بانکداري الکترونیک در کشور، امکان مقایسه و تهیه استراتژیک مناسب  عدم امکان دسترسی به اطالعات دیگر بانک

ت همگام با توسعه جهانی در زمینه بانکداري الکترونیک را دشوارتر می سازد. در همین راستا، دسترسی به اطالعات دیگر بانکهاي کشور و در جهت حرک

اختیار ما را در  مقایسه آنها با یکدیگر و نیز مقایسه مجموع اطالعات بانک هاي موجود با دیگر کشورها، تصویر واضح تري از موقعیت موجود و  مسیر پیش رو

نیک  را دهد. این مساله، لزوم به کارگیري روش هاي مناسب دیگر در جهت ارزیابی عملکرد پایانه هاي فروشگاهی و نیز دیگر ابزار بانکداري الکتروقرار می

  به طور مداوم، آشکار می سازد.
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ستاد در  بر واحدهاي صف و نی بر ریسک براي نظارت کارآمدتارائه مدلی مب

  بانک 

  

حسین کورش پسندیده، مدیر سابق امور بازرسی بانک سامان ومدیرعامل شرکت آفتاب تجارت سامان ، 

hkpasandideh@yahoo.com 

  a_royaei@sb24.comامیرارسالن رویائی، کارشناس مدیریت اموربازرسی بانک سامان، 

  چکیده

وجود یک شبکه بانکی مطمئن و کارآمد یکی از پیش نیازهاي ثبات و رشد اقتصادي یک کشور است. به همین دلیل، کنترل و 

براي رسیدن به این  آنهااست.  تبدیل شدهناظرین بانکها به یک عالقه و نیاز براي  واحدهاي مختلف در  پایش دائمی وضعیت

هدف از روشهاي گوناگونی استفاده میکنند. از دیگر سو، امروزه بنا و شالوده بیشتر فعالیتهاي بانکها و موسسات مالی بر پایه 

اي مبتنی بر فناوري و به همین دلیل نقش کنترله بوده هاي اطالعاتی یکپارچه استوار  و سیستم 1بانکداري متمرکز الکترونیکی

  اطالعات پررنگ تر و پر اثرتر است.  

بنابراین پیاده سازي یک سیستم کنترلی مبتنی بر فناوري اطالعات، با توسعه زیرساختهاي مشترك بین منابع اطالعاتی بانک، 

یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به دلیل گستردگی و حجم بسیار زیاد داده هاي بانکی  2هاي هوش تجاري بر پایه تئوري

. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد امکان پیاده سازي یک باشد میاستفاده از روشهاي سنتی تقریبا غیرممکن 

براي کلیه فعالیتهاي جاري و برنامه  2ل سیستم جامع نظارت و کنترل مبتنی بر ریسک بر اساس رهنمودهاي توافق نامه با

  . می باشدبانک در ریزي شده 

جهت پیاده سازي سیستم نظارت بانکی ارائه فنی یک چارچوب  ،در ادامه با توجه به قوانین و ساختار بومی بانکهاي ایرانی

منطقی چنین ابزاري نیز لحاظ شده و اطالعاتی و ساختارهاي  نرم افزاريپیش نیازها و نیازمندیهاي  این مقالهگردد. در  می

بانک با قوانین و استانداردهاي مصوب و  واحدهاي مختلف  اند. از دیگر موارد پیاده شده در این چارچوب مطابقت عملکرد

 محاسبه ریسک تطبیق است. 

  بازرسی الکترونیکی ؛ استاندارد گزارشگیري؛ هوش تجاري؛ ریسک؛ فناوري اطالعاتکلید واژه ها:

                                                             
1
Core Banking 

2Business Intelligence 
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  دمهمق

ط امروزه نظارت بر فعالیتهاي شعب و واحدهاي مختلف  به علت گستردگی خدمات ، ارائه سرویس بدون محدودیتهاي زمانی و مکانی و همچنین رواب

وشته ها از متعدد و پیچیده با روشهاي سنتی و صرفا حضوري میسر نمیشود. عالوه بر آن وجود بانکهاي اطالعاتی با داده هاي بسیار زیاد که در برخی ن

کرده است. ازاین آن به سونامی داده ها تعبیر میشود در کنار رشد  افزایش شعب  فرآیند نظارت و رسیدگی به آنها  را به امري زمان بر و پر هزینه تبدیل 

و تئوریهاي جدید شوند تا با رو سیستمهاي نظارتی نیز میبایست همگام با رشد تکنولوژي و ضریب نفوذ خدمات بانکداري، مجهز به فناوریهاي مدرن 

  یک قیاس معقول همراه و همپاي رشد خدمات بانکداري، گسترش یابند. 

نظارتی  مقرراتاجراي د بود نقادر خواه واحدهاي بازرسی و یا حسابرسی هربانک نهاد نظارت کننده مانند  ،بر پایه سیستمهاي ایجادشده توسط این مدل

به عالوه بر این . ،داشته باشندرا  هاي موجود در بانکو زیرمجموعه  واحدهاي  یکپارچه بر فعالیتهاي کلیه یتارنظهمچنین  ،دنرا تصحیح و تسهیل کن

همیشه ارزیابی جامعی از فعالیتها در اختیار داشته باشد، فعالیتهاي آنها را رتبه بندي و امتیازدهی کند، این  میتواند واحد نظارتی کمک این سیستم 

 قراردهد.  مدیریت عالی و واحدها هم در یک فرمت یکسان مقایسه کند و در اختیار امتیازها را با 

  مبانی نظري

  توان به موارد زیر اشاره کرد: رسد، می از ریسکهاي  عمده که با وجود یک سیستم نظارتی پویا و مطمئن به حداقل می

  در خصوص تصمیم گیریهاي کالن این  ت این نهادها در تصمیم گیریها ارزش گذاري یا عدم توجه به گزارشاعدم توجه به ایجاد نهادهاي)

ارزیابی طرح هاي سرمایه گذاري، نظارت بر طرح و نهاد هاي سرمایه رتبه بندي اعتباري مشتریان، مثل  امر بیشتر مشاهده می گردد )

 و گزارشهاي کارشناسی  گذاري

 تربیت نیروهاي کار آمد در سرمایه گذاري  ضعف  

  ضعف  قوانین ومقررات  قضایی درحل مشکالت ،قدیمی همانند قوانین تجاري قابل اتکا براي بانکزیر ساخت هاي عمومی  وجودعدم

 حقوقی 

 ایر الزم بمنظور پوشش آن توسط بانکهاذخ عدم اخذ   مشکوك الوصول وو نسبت بسیار باالي  مطالبات معوق 

 موجودکه باعث ناکارآیی واحدهاي نظارتی شده قوانین نظارتی ضعف در ناهماهنگ و -هاي نظارتی متنوع  ساختار پیچیده قوانین و روش

 است  

 خطا و اشتباهات عمدي یا سهوي نیروهایی که تخصص کمتري دارند 

 تخلف و اختالس توسط کارمندان و مشتریان 

  در این مدل باید از روشهاي زیر جهت تعریف چارچوب نظارتی استفاده شود:

  کلیه سطوح ریسک بانک براي فعالیتهاي جاري و برنامه ریزي شدهشناخت و ارزیابی 

 تعیین و مدیریت فرآیندهایی که به شناخت، اندازه گیري، پایش و کنترل ریسکها می پردازد 

 ارزیابی سیستم کنترلهاي داخلی بانک 
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 تعیین شرایط مالی بانکها 

 ارزیابی فرآیندهاي بهبود حاکمیت سهامی در بانک 

 هاي اطالعاتی و زیرساختهاي هوش تجاري بانکارزیابی سیستم 

 تعیین تطابق فعالیتها با قوانین و استانداردها 

  بررسی دستورالعملها، بخشنامه ها و توصیه ها با یک شیوه شفاف و به موقع و اخذ تاییدیه هیات مدیره و مدیریت بانک جهت اصالح

 نقصهاي عمده

  حصول اطمینان از برطرف شدن نقصهاي فرآیندها در زمان مناسب و با روش درستپیگیري پیاده سازي فعالیتهاي اصالحی جهت 

ده از منابع با استفاده از این روش، روي نواحی با ریسک باالتر متمرکز خواهیم شد. به عبارت دیگر با استفاده از این چارچوب خواهیم توانست، استفا

لویت بندي کنیم. همچنین این مدل باید قادر باشد قضاوت بازرس در موارد مشابه را در کل نظارتی را بر اساس ریسک ،عملیاتهاي مختلف واحدها او

فوق هم فرآیند نظارت تعمیم دهد یعنی بتواند براساس فرآیندهاي موجود و تصمیم اتخاذشده خود را به روز کند و یادگیرنده باشد. همچنین در روش 

 ]1[ست.نظارت حضوري و هم غیرحضوري درنظرگرفته شده ا

،یک فرآیند پویا  استفاده از یک چارچوب نظارتی، براي بانکها با توجه به تغییرات متنوع و ادامه دار در صنعت بانکداري در حوزه هاي داخلی و بین المللی

مین شود. بنابراین بررسی خواهد بوده و در هنگام تهیه و گسترش آن باید امکان تغییرات و بازنگري براي آن در هر زمان مهیا باشد، تا اثربخشی آن تض

) محاسبه و مدیریت حداقل 1چه فرصتها و چالشهایی براي بانک ایجاد خواهدکرد. این سه رکن عبارتند از  2شد که پیاده سازي سه رکن اصلی بال 

  ]2[) الزامات بازار.3) مرور فرآیندهاي نظارتی و 2ریسکهاي مرتبط با سرمایه، 

تواند شامل یک چرخه باشد که در آن ابتدا ریسکهاي مختلف شناسایی و اندازه گیري می شوند، براساس آنها فعالیتهاي این چارچوب به طور کلی می

و اندازه  نظارتی تعریف میگردد و در نهایت مجموع کارهاي انجام شده ارزیابی شده و مجدداً فرآیند شناسایی ریسکها بر اساس یافته هاي موجود بروز

 ]3[گیري میشود.

  :تعیین اصول روش نظارتی

 اصول این روش از پنج بخش زیر تشکیل شده است:

  نتیجه موردانتظار  فعالیت  ردیف

هر پروفایل باید شامل دوقسمت باشد:نماي کلی فعالیت هاي   ساخت پروفایل واحد:درك نوع فعالیت واحد و تعیین ریسکهاي آن  1

  واحد و خالصه ارزیابی ریسکهاي آن

  تهیه طرح نظارت واحد  زمانبندي فعالیتهاي نظارتی برنامه ریزي و  2

  زمانبندي اجراي آزمونها و اطالعات و سطح نفوذ هر آزمون  تعریف آزمونهاي نظارتی  3

  تهیه چک لیست آزمون و گزارش حاصل از ان  انجام آزمونهاي برنامه ریزي شده  4
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  بروز رسانی پروفایل واحد  پیگیري یافته ها و توصیه ها  5

 

  یمراحل تعیین اصول نظارت - 1تصویر 

  

در تدوین یک روش نظارتی مطالعه نوع فعالیت واحد جهت درك کامل آن است. این گام از این جهت حیاتی است که ویژگیها و سیاستهاي  گام اول

روزافزون تکنولوژي و بازار بانکداري،  خاص آن شناسایی میشود و میتوان یک پروفایل ویژه ساخت که در طراحی طرح نهایی بسیار موثر است. با رشد

براین هر روز شاهد تغییراتی در فرآیندهاي بانکی هستیم و در نتیجه آن تعیین و اختصاص ریسک به این فرآیندها هم دستخوش تغییر خواهد شد. بنا

دو قسمت اصلی است که اولی یک نماي کلی از ارتباط مستمر با واحدهاي مختلف  و بازنگري دوره اي در پروفایل فوق ضروري است. این طرح شامل 

نی بر فعالیتها و ارتباطات و وضعیت فعلی هر واحد با برجسته کردن مشکالت و یافته هاي نظارتی قبل می باشد. دومی نیز یک چشم انداز جامع مبت

 ]4[ی واحدها  از اجزاي اصلی این بخش است.ریسک از فعالیتهاي آینده آن واحد است. یک ماتریس ریسک و طرح تطبیقی آن با ریسکهاي عملیات

داده ها از طریق این چارچوب می توان یک طرح نظارت ساالنه براي کلیه واحدهاي موجود در بانک  طراحی کرد که در آن روشها و ابزارهاي نظارتی و 

به کار گرفته شوند، چشم انداز انجام طرح، زمان بندي  و اطالعات موردنیاز در طی سال مالی به چشم میخورد. در این طرح ابزارهاي نظارتی که باید

 فعالیتها و منابع مورد نیاز انجام طرح به چشم میخورد. ابزارهاي نظارتی که در این طرح از آن استفاده میشود عبارتند از:

 آزمونهاي جامع حضوري و غیر حضوري  

 آزمونهاي هدفدار مقطعی  

 احدهامالقاتهاي دوره اي و مقطعی با مدیران و  

  مالقات با حسابرسان مستقل بانک  

  ارتباط با سایر مراجع نظارتی 

  ارتباط با واحدهاي  اجرایی  

 ارائه برنامه نظارت مداوم 

  

مچنین هنگام طی دوره اجرایی این طرح، یافته هاي گوناگون از ابزارهاي مختلف نظارتی براي ارزیابی فرآیند اجرا و بهبود آن به کار گرفته میشوند. ه

  ردند.اجرا ممکن است جهت اصالح برخی فرآیندها یا به علت بروز تغییرات در نوع فعالیت واحد، برخی تغییرات در طرح از پیش تعیین شده اعمال گ

 در طرح فوق باید برنامه کاري و نحوه عملکرد بازرسان و ناظران بر اساس چشم انداز کلی برنامه مشخص گردد.این برنامه کاري در بردارنده

آزمونهاي رهنمودهایی درباره کل فرآیند نظارتی از طراحی و برنامه ریزي تا تکمیل و اجراي آزمونهاي مختلف و نحوه پاسخ واحد موردنظر  به گزارش 

در طراحی  انجام شده است. این طرح مشخص میکند که هر قسمت از فرآیند باید در چه زمانی انجام شود و چه زمانی به پایان برسد. نکته مهم دیگر

این قسمت براي واحدهاي  نظارتی ، آنست که جهت پرهیز از دوباره کاري و کاهش اثر فرآیندهاي نظارتی بر حجم فعالیتهاي واحد هدف، فقط 
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الزم است  اطالعاتی مورد بازرسی قرار گیرد که به طور کلی در اختیار سازمان نظارتی نیست. در حین تعریف برنامه هاي نظارتی حضوري و غیرحضوري

مبتنی بر  که طراحان برنامه با مدیریت میانی در ارتباط باشند تا بتوانند برنامه اي هماهنگ تر تنظیم نمایند. برنامه فوق یک قسمت از طرح نظارت

ل یک هفته قبل از ریسک است که به بررسی و آزمون سیستم مدیریت ریسک داخلی موسسه و سطح قابل قبولی از تراکنشهاي آن نیز می پردازد. حداق

 ]5[شروع هر آزمون باید نامه مناسبی براي واحد موردنظر ارسال گردد تا آن واحد  بتواند ابزار الزم براي انجام آزمونها را فراهم آورد.

ه به ویژگیهاي هرواحداز بازرس، هنگام انجام آزمونها باید از روشها و زمان بندي هاي تهیه شده در طرح استفاده کند و از دیگرسو بکوشد که با توج

ري و کنترل جمله پیچیدگیها، اندازه و پروفایل ریسک واحد روشهاي فوق را بهبود بخشد. متون راهنما باید بر توانایی مدیریت در شناسایی، اندازه گی

ف ریسکها و سطوح آنها را در واحد خود درك ریسکها متمرکز باشند. بدین معنا که این روشها می کوشند تا دریابند ،مسئوالن  هر واحدچگونه انواع مختل

  نمایند.  کرده و چگونه آنها را کنترل می

ي روشهاي با حوزه نفوذ حداقلی و حوزه نفوذ استاندارد تقسیم میشوند. از روش ارزیابی ریسک با حوزه  هسته اصلی روشهاي ارزیابی ریسک به دو دسته

ه پروفایل که داراي نرخ پایینی هستند استفاده میشود و از روش ارزیابی ریسک با حوزه نفوذ استاندارد نفوذ حداقلی براي ریسکهایی که در ماتریس اولی

یرد. یعنی اگر براي ریسکهاي باالتر استفاده میشود. هرچه نرخ ریسک در ارزیابی اولیه باالتر باشد باید جزییات بیشتري در آن حوزه مورد بررسی قرار گ

حوزه از فعالیت باال باشد، بازرسان باید فعالیتهاي نظارتی خود را در آن حوزه گسترده تر کرده و جزییات بیشتري را بررسی برآورد نرخ ریسک در یک 

  ]6[کنند.

  تند:فعالیتهاي بازرسی حضوري یا جایگزینهاي مبتنی بر تکنولوژي ِ آن، و نتایج به دست آمده از فایلهاي الکترونیکی براي موارد زیر مفید هس

 هم آوردن شواهدي بر فعالیتهاي نظارتی انجام شده، یافته ها و نتایج به دست آمدهفرا  

 منبع اطالعات، نظرات و نتایج درج شده در گزارش بازرسی  

 حصول اطمینان از اینکه اهداف فعالیتهاي نظارتی و استانداردهاي تدوین شده رعایت شده اند  

 ارزیابی کیفیت فعالیت عملکرد بازرس  

  ریزي و هدایت فعالیتهاي نظارتی آیندهبرنامه  

طور پس از تکمیل فرآیندهاي بازرسی حضوري، باید گزارش بازرسی از آن واحد تهیه گردد. براي یک بازرسی حضوري کامل، محتویات گزارش باید به 

نامه ها و توصیه نامه هاي بانک مرکزي باشند. خالصه و روشن درج شوند و در ارتباط مستقیم با  نرخ ریسکهاي مختلف و هر امر نظارتی مرتبط با بخش

  ي زمانی مشخص براي اجرا، مرتبط با یک امر خاص و لیست شده به ترتیب اهمیتشان باشند. توصیه هاي ارائه شده در گزارش باید داراي محدوده

ست. پس از ارائه گزارش به واحد  هدف، باید هدف تمام فعالیتهاي نظارتی، کنترل و پیاده سازي بخشنامه ها و توصیه نامه هاي بانک مرکزي ا

  سازوکاري طراحی شود که بتوان از طریق آن به رفع بندهاي گزارش فوق و عمل به توصیه هاي مندرج در آن نیز نظارت کرد.

 چارچوب تعیین ریسکهاي نظارتی:

ماتریس ریسک خالصه ایست از سطوح ریسک فعالیتهاي  ]4[گام براي تهیه این چارچوب که به تکمیل ماتریس ریسک بانک می انجامد، نیاز است. 6 

بانک و کیفیت مدیریت ریسک در کاهش برخی از آنها. ماتریس فوق همچنین باید شامل پیش بینی فاکتورهاي داخلی و خارجی بر پروفایل ریسک 

  بانک در دوازده ماه آینده باشد. این شش گام عبارتند از:
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  : واحدیاتی شناسایی فعالیتها و نواحی عمل )1

کدام از  تعیین فعالیتهاي عمده واحد جهت شناسایی ریسک ذاتی فعالیتها اهمیت دارد. براي تعیین نوع ریسکها، باید یک گروه بندي ایجاد کرد تا هر

 ریسکها در یک گروه قرار گیرند.

  تعیین میزان ریسک ذاتی:  )2

رد. میزان این ریسک با توجه به شرایط کیفی و کمی آن فعالیت سنجیده و محاسبه ریسک ذاتی به موضوع، پیچیدگیها و ماهیت یک فعالیت بستگی دا

 میشود.

  تعیین کیفیت مدیریت ریسک:  )3

ه گیري در ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت ریسک مرور عوامل کلیدي زیر ضروري است: نحوه نظارت قانونی بر مسئوالن  ، سیاستها و محدودیتها، انداز

یت سیستمهاي اطالعاتی و باالخره سیستم کنترلهاي داخلی آن واحد. فرآیند ارزیابی مدیریت ریسک بانک با اعطاي یک نمره ریسک، کنترل و مدیر

 فاکتور کلیدي ذکر شده براي هر ریسک و در نهایت محاسبه میانگین این ارقام به دست خواهد آمد.   4مثال از یک تا ده به هرکدام از 

  تعیین ریسکهاي ترکیبی:  )4

 یسک ترکیبی براي هر گروه از ریسکها، برآیند میزان ریسک ذاتی و کیفیت سیستم مدیریت ریسک محاسبه میشود. به عنوان مثال ممکن است ریسکر

ر سختگیرانه بسیا اعتباري در یک شعبه  باال باشد اما احتمال و میزان خسارات وارده از این ناحیه بسیار کم باشد که علت آن میتواند اعمال استانداردهاي

پس از  در تعیین ارزش وثایق، مدیریت اعتباري موثر، سیستم قوي کنترل تسهیالت اعطایی و وجود یک موتور هشدار دهنده قوي نقایص باشد. بنابراین

عبه فوق به متوسط کاهش لحاظ کردن این فاکتورهاي کاهنده میزان ریسک اعتباري نهایی و به دنبال آن میزان فعالیت نظارتی مورد نیاز براي آن، درش

 می یابد.

  پیش بینی مسیر ریسک:  )5

اینده، در این قسمت به تعیین چشم انداز پیش روي ریسک در سیستم نظارتی مبتنی بر ریسک تا پایان سال مالی می پردازیم. مسیر ریسک می تواند فز

انجام تغییرات پیش بینی شده در فضاي کار بیرونی ، تغییرات برنامه ر یزي کاهنده و یا ثابت تعیین شود. تعیین این مسیر به عوامل زیر بستگی دارد: 

اي شده در جهت گیري استراتژیک بانک مثل ورود به بازارهاي جدید و یا ارائه سیستمها ، محصوالت ،شبکه توزیع جدید و در نهایت بررسی ریسکه

 وضعیت فعلی مدیریت و ریسکهاي مرتبط با آن.

  تعیین ریسک کلی:  )6

نگامی که ریسک ترکیبی براي هر گروه از ریسکها مشخص شد، نوبت تعیین نرخ ریسک کلی است. این آخرین گام در تهیه ماتریس ریسک واحد ه

حد از است. ریسک کلی بر اساس وزن متوسط هر گروه از ریسکهاي ترکیبی محاسبه میشود. این وزن براي هر کدام از گروهها به تناسب نوع فعالیت وا

  توسط واحد نظارتی تعیین و ابالغ گردیده است. مبناي محاسبه وزن هر گروه از ریسکها میزان اهمیت و نقش آن ریسک در پروفایل تجاري شعبهقبل 

هدف، قبل از لحاظ کردن هر نوع فعالیت کنترلی است. ریسک کلی که به نوعی امتیاز نهایی فرآیندهاي نظارتی در واحد فوق است، حاصل جمع 

بر اساس برآیند جهت گیري قضاوت شده براي هر کدام  واحد پیش بینی مسیر ریسک کلیاي ترکیبی ضرب در وزن هر کدام ازین ریسکهاست. ریسکه

 از گروه ریسکها تعیین میگردد.
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این شورا عبارتند از توصیه به یک شوراي عالی رتبه از نمایندگان نهادهاي معتبر نظارت بانکی و بانک مرکزي اتحادیه اروپاست. وظایف CEBS3در اروپا 

ب شده و باالخره اتحادیه اروپا درباره وضع قوانین و مقررات مالی و ارائه پیش نویس اولیه قوانین فوق، کمک به پیاده سازي قوانین و استانداردهاي تصوی

و  قوانین، استانداردهاول و اعتبار به عنوان مرجع تعیین ، شوراي پنیزدر ایران ارتقاء همکاریهاي نظارتی و فراهم آوردن بستر تبادل اطالعات نظارتی. 

را در موارد فوق تصویب و ابالغ کرده  قوانینی و  بودههاي بانکی  ها و سایر حساب ها، اندوخته هاي مالی، استهالك صورتتهیه ها،  اصول حسابداري بانک

و میزان کفایت سرمایه توانایی پرداخت تعهدات  ارزیابی تصادي،سالمت اقحفظ نظارت نسبت به  جمهوري اسالمی را موظف به و بانک مرکزي

  ]7[.ها است متوجه عملیات گوناگون بانک هايریسک

مقررات پولی و بانکی  بایدگیرد،  انجام می و کنترلی عالوه بر اینکه طبق استانداردهاي حسابرسیو عملیات مالی آنها ها  بانک فعالیتهاي نظارتی براي

است و موسسات تجاري شرکتها از سایر متفاوت ها  و گزارشگري مالی بانک را لحاظ کند. بنابراین انجام کنترلمقررات نظارتی بانک مرکزي نیز کشور و 

دهاي ، ملزم هستند که استاندارالملل و حفظ مراودات با جامعه جهانی ها براي فعالیت درجامعه بین درضمن بانک. نیاز به مالحظات و تجربیات خاص دارد

ی موسوم به رهنمودهاي مرجع بین المللی ناظر بر عملیات بانکی جهان المللی بانکی مانند قوانین و ملزومات مقررات نظارتی بین المللی حسابداري و بین

  بال را رعایت کنند.

 یقبانکها از طرپیروي از آن تورم میباشد. یعنی و نقدینگی و به ، تأثیر آنها بر عرضه پول است یتهمنکته دیگري که در فرآیند نظارت بر بانکها حایز ا

پول  يبه نگهدار یازشده در بانک خود باشند و ن يِتمام پول سپرده گذار  یبانک ها مجاز به وام ده اگربر عرضه پول دارند. مضاعف  یريپول تأث ایجاد

سپرده  افراد جامعه و شرکتهاي تجاريگر تمام یط اادر این شر .ندبسیار افزایش پیدا میکبانک ها توسط پول  ایجادباشد، قدرت  یزنقد در صندوق ناچ

عطا کرده، به آفرینش دارد ا یلرا که تما یالتیتسه یزانهر م یتواندبانک م ینا یسک،کنند، بدون در نظر گرفتن تورم و ر يخود را در بانک نگهدار يها

ایجاد ول پ،به جامعهتا این سقف از موجودي خود  اعتباراتااعطاي بانک ها ب دیگربه زبان . شودتحمل نرا م ینگینقد یسکگونه ر یچو ه پول بپردازد

و بنابراین بی ثبات شدن بانکها . این فرآیند ممکن است منجر به بروز یک چرخه انفجاري و باعث ورشکستگی بانک و تورم غیرقابل مهار گرددکنند. یم

ضرورت کنترل بیشتر و دریافت مستمر ینگی،نقد یجادو کاهش قدرت بانک ها در خلق پول و ا ادولته يعرضه پول از سو یدتربه کنترل شد یشترب یازن

 ]8[.گزارش فعالیتهاي بانک و بررسی آن را مشهود میسازد

ه از ک است مشروطی   اقالم تعهدات احتمالی و شرکتهاي تجاري،ها و سایر  هاي مالی بانک صورتگزارشها و بین  موجودتفاوتهاي عمده ترین از 

اي از تجارت و فعالیت بانک، که تاثیر  بخش عمده شود. ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی ها ناشی ودر زمان وقوع در حساب معامالت متداول بانک

هاي  مل ذخایر و بدهیشا گفته میشود کهاقالم زیر ترازنامه  موارد اینمستقیمی بر ارزیابی ماتریس ریسک بانک نیز دارد، شامل همین اقالم است. به 

  . میباشداحتمالی 

  یافته ها و نتایج:

دو مشکل عمده در این رابطه خودنمایی میکند: یکی عدم وجود یک استاندارد مناسب و یکسان بر پایه سیستمهاي فناوري  براساس آنچه گفته شد،

  خصوصا در پرونده هاي اعتباري. ،اطالعات براي گزارش سازي و دیگري عدم افشاي صحیح برخی اطالعات و داده ها

توسط انجمن  2000معرفی و در سال  1998معرفی میگردد. این زبان در سال XBRL4براي حل مشکل اول زبان گزارش سازي تجاري قابل توسعه 

شرکتها از جمله مجوزهاي بورس  حسابداران آمریکا اصالح و به رسمیت شناخته شد. امروزه این استاندارد کلیه بسترهاي مالی شامل اطالعات مربوط به
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 به شرکتها، گزارشات هیات مدیره، گزارشات حسابداري و حسابرسی، اطالعات معامالت، سهامداران و مجامع و سایر اطالعات سرمایه گذاري ها،

سري خصوصیات و طبقه بندي اطالعات سپرده ها و وثایق و کفایت سرمایه و اطالعات بیمه اي را پوشش میدهد. در این زبان به بیان ساده یک 

ي ارائه توضیحات حسابها داریم که کامال توسعه پذیر و داراي قابلیت انطباق با نوع فعالیت سازمان را داراست. همچنین این زبان داراي یک استاندارد برا

 ]9[.می باشددر مورد گروههاي جدید اضافه شده به آن 

آوري اطالعات نیست، بلکه همانطور که قبال سیستمهاي مکانیزه حسابداري تحول عظیمی در این  این نوع گزارش سازي یک امر صرفا مربوط به فن

هم کمک قابل توجهی به شفاف سازي گزارشها و سهولت گردش جریان عظیم داده ها مینماید. به کمک این زبان  XBRLحرفه ایجاد کرده بود، 

اطالعات مالی هم براي تولیدکنندگان و هم براي استفاده کنندگان از آن فراهم نمود که گزارش سازي می توان فرصت بی نظیري براي بهبود گردش 

ر کردن و به بهبود کارایی سیستم خواهد انجامید. این مزایا از طریق انعطاف پذیري، سرعت، یکپارچگی و جامعیت گزارشها به دست می آید. هدف سازگا

  هر دو حوزه ملی و بین اللملی، ایجاد نوعی وحدت رویه در تولید گزارشهاي مالی و تجاري است. گسترش و توسعه این زبان در صنعت بانکداري در

پیاده سازي این زبان گزارش سازي نیاز به همکاري همه واحدهاي مختلف دارد. در این قسمت سعی شده اهمیت و مزایاي این سیستم ذکرشود و 

ي نظارتی جامع و مطمئن، واحد نظارت کننده باید قادر باشد اطالعاتی را که در واحدهاي مختلف تصمیم گیري را ساده تر سازد. جهت اعمال سیاستها

 XBRLاند درك کرده و یک گزارش تلفیقی با دقت مناسب که دربردارنده همه اطالعات است در یک زمان مناسب دریافت کند. در بانکداري،  تولید شده

  اي همه نیازها به گزارشهاي ساخته شده از داده ها.         ابزاري است براي یافتن یک زبان مشترك بر

CEBS :از دو راهکار براي بهبود گزارش سازي استفاده کرده است  

): ناظران از طریق این مدل واحدها را ملزم به گزارش ریسکهاي مختلف  می نمایند. بازرسان در این COREPگزارش گیري توان ایفاي تعهدات مالی(

آماده کرده است، تهیه میکنند. نکته مهم در ساخت این الگو رده بندي  CEBSبر اساس الگوهایی که XBRLي خود را به وسیله تکنولوژي مدل گزارشها

 صحیح حسابهاست.

یک سري الگوهاي پیش فرض براي گزارش تراز، صورت سود و زیان و ملحقات آنها و همچنین  FINREP :(CEBSگزارش گیري داده هاي مالی(

مود ي شعب که باید داده هاي خود را آماده کنند، تدارك دیده است. رده بندي حسابها در این نوع گزارش هم از اهمیت خاصی برخوردار است. رهنبرا

    ]7[تمام ناظرین را ملزم به رعایت نیازمندیهاي این دو مدل گزارشگیري نموده است. IAS5و  2بازل 

  تی و گزارشگیري:در سیستم نظار XBRLمزایاي استفاده از 

  یکسان سازي معیارهاي سنجش عملکرد و ایجاد رقابت 

 کمتر شدن بار فعالیتهاي نظارتی هم براي ناظرین و هم واحدها 

 تبادل ساده تر اطالعات مالی بین ناظران 

 افزایش اثربخشی فعالیتهاي نظارتی 

 ایجاد چارچوب منعطف بدون توجه به مکان جغرافیایی و زمان 

  هماهنگی در داده هاي مالیایجاد نظم و  

                                                             
5International Accounting Standards 
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 و پرهیز از ورود  گزارشگیري یکساناستفاده از تکنولوژي و ایجاد خودکار گزارشها و فرمت  با ي گزارشگیريی در هزینه هایصرفه جو

  اطالعات تکراري

  جانبیها و شرکت هاي واحدبین راحت تر، سریع تر و مطمئن تر  ارتباطایجاد  

  ده هاي مالیصحت و قابلیت اطمینان داتقویت  

  داده کاوي و تهیه گزارشهاي تجمیعی به جاي جمع آوري داده ها، پردازش داده هابیشتر بر روي صرف نیرو و هزینه 

 مثل اینترنت( ارتباط امن داده هاهمگانی بسترهاي ثرتر از وامکان استفاده مhttps( و توزیع اطالعات صحیح و شفاف بین سرمایه گذاران  

  ري و کاهش هزینه هاي آماده سازي اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارش هاي مورد نیاز مراجع ذي یفرآیند گزارشگدر تر بیشسهولت و انعطاف

 صالح

  و نهاد نظارتی هر واحد در ارتباطات متقابل بیناخذ سریع تر پاسخ  

فاصله پس از دریافت از طریق هر نوع شبکه ارتباطی قابلیت براي دریافت گزارشها و صورتهاي مالی، این اطالعات بال XBRLبنابراین با ارائه استاندارد 

  تبدیل و تحلیل را دارا هستند.

  

  ریسک تطبیق:

 تطبیق، نوعی از مدیریت ریسک است. سازمانها و نهادهاي قانونگذار جهت حفظ جامعیت و یک شکلی فعالیتهاي بانکی و همچنین مدیریت و تنظیم

ا اجراي جرا یبازار مالی کشورها، اقدام به وضع قوانین و مقررات متعددي مینمایند. برخی از قوانین نیز توسط مدیران داخلی بانک وضع شده اند. عدم ا

ی از عناصر ناقص این قوانین میتواند منجر به تحمیل ضررهاي مالی یا اعتباري یا لطمه به شهرت بانک و یا سبب محرومیت از برخی فعالیتها گردد. برخ

سک را به عواملی نظیر این ری COSO6اصلی ریسک تطبیق به تحمیل بازار و یا روابط با مشتري بستگی دارد و با سایر ریسکهاي بانک در ارتباط است. 

اي داخلی را نظیر عوامل داخلی، عوامل خارجی و تغییرات، وابسته میداند. براي ارزیابی این ریسک باید سیاستها، فرآیندها، کارمندان و سیستم کنترله

  ت. اس 7بررسی نمود. راه حل پیشنهادي مبتنی بر فناوري اطالعات در این قسمت، استفاده از سیستمهاي کنترلی پیمایشی

همچنین در این سامانه ثبت اطالعات کلیه تسهیالت شعبه و یا سایر عملیات  از لحظه درخواست تا تسویه حساب انجام میشود. صحت اطالعات وارده و 

در  ورود کلیه اعتبارات اعطایی از دو راه کنترل میگردد: یکی نظارت حضوري مقطعی و دیگري چک کردن پیوستگی حسابها و زنجیره مانده ها

  سازي این سیستم به شرح زیر است: . گامهاي مورد نیاز براي پیادهXBRLگزارشهاي 

 تهیه لیستی از قوانین و مقررات و استانداردها که واحد مربوطه  ملزم به رعایت آنهاست  

 زي شده و شاخصی به آن براي داشتن معیاري از ریسک محتمل هر کدام از قوانین، سوابق عدم اجراي صحیح آن قانون بررسی یا شبیه سا

  تعلق میگیرد

 اولویت بندي قوانین به ترتیب اعطاي شاخص ریسک تطبیق  
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 تهیه یک چک لیست جامع از هر کدام از قوانین که ضامن اجراي تمام بندها و جزییات آن قانون باشد  

  براي بندهاي گزارشمطالعه آخرین گزارشهاي کنترل و حسابرسی واحدها و یافتن راه حلهاي مبتنی بر ریسک تطبیق  

 اي را در مورد  طراحی برنامه پیمایشی که تمام چک لیست مربوطه در آن اعمال شده باشد. این برنامه باید بتواند برخی کنترلهاي لحظه

 برخی قوانین انجام دهد و تا مورد پذیرش قرار نگرفتن تمام بندهاي لیست، به قسمت بعد نرود و یا هشدار دهد.

 استفاده از بانک اطالعاتی این برنامه و ارزیابی سیستم کنترلهاي داخلی بانک میتوان ریسک تطبیق را محاسبه و در قالب استاندارد ارائه به این ترتیب با

  کرد.

 

  طرح شماتیک مدل پیشنهادي – 2تصویر شماره 

  هوش تجاري:

دستیابی سریع به به اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش مورد نیاز براي  ي خامها یندهاي تبدیل دادهآشامل ابزارها، تکنولوژیها و فر8هوش تجاري

را  بانکاستفاده از راه حل هوش تجاري می تواند قدرت رقابت پذیري  سازي تصمیم گیري در سازمان است. بهینهگزارشهاي تجمیعی موردنیاز و 

این نکته ضروري است که پیاده سازي هوش تجاري بدون داشتن نقشه راه،  بازار فراهم آورد.توجه بهنیازمندي هاي  ي ازافزایش دهد و درك بهتر

طابق آنچه گفته کمکی به پیشبرد فعالیتهاي نظارتی و اجرایی نخواهد کرد. ابتدا باید فعالیتهاي اصلی، ریسک مرتبط با هرکدام و آزمونهاي کنترلی آنها م

ساخته شده و رده بندي حسابها و عناوین موردنیاز تعریف و تبیین گردند و پس از آن  XBRLشد، طراحی شوند. سپس گزارشهاي موردنیاز بر پایه 

بر اساس حقایق و ابعاد گزارشهاي موردنیاز  9میتوان با کمک ابزارهاي هوش تجاري از داده هاي بی شمار آن واحدها استفاده کرد و یک انباره داده
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در کارایی سیستم، بسیار اثرگذار خواهدبود. نکته حایز اهمیت در این مدل آنست که  ETL10فرآیند  ساخت. در جریان این انتقال، طراحی صحیح و بهینه

سازمان نخواهد داشت و کامال مستقل از آن  11هر میزان استفاده از انباره داده، هیچ تاثیري روي عملکرد بانک اطالعاتی ِ آنالین ِ تراکنشهاي عملیاتی

نسبت به بانک اطالعاتی آنالین ساخته میشوند  12ها که اجزاي اصلی انباره داده هستند، با تاخیر زمانی معقول Data Martعمل خواهد کرد. در واقع 

، 13بانک ندارند. در طراحی انباره داده، داده ها به چند قسمت تقسیم میشوند که در این مدل مهمترین آنها اندازهارتباطی با کارکرد روزانه و عملیاتی و

در داده میشود  را نشان میدهد. اطالعاتی که با این کمیت نشان واحدهایی از کارکرد  اندازه یک مقدار عددي است که جنبهاست. 15مراتب و سلسله 14بعد

ها اساس هرآنچه که میتوانیم با هوش تجاري انجام دهیم را میسازند.  . اندازهواقع اعدادي است که به عنوان نتایج تمام سیستم نمایش داده میشود

ها خالصه شده و بخشهاي مهم  بندي است که از طریق آن اندازه نوعی طبقهنام هوش تجاري وجود نخواهد داشت. بعد درحقیقت بدون اندازه، چیزي به 

ل کنید. براي اعما که همان اندازه ها هستند، شده بندي موردعالقه خود را روي اطالعات خالصه آن آشکار میشوند. یک بعد شما را قادر میسازد تا طبقه

را درنظر بگیرید. به هرکدام از این هاي زمانی مختلف و براي مناطق مختلف  در بازهتفکیک نوع تسهیالت یا نوع وثایق به  زان تسهیالت اعطاییمثال می

وارد یک بعد قسمتی از یک ساختار در بسیاري متفکیک ها یک بعد میگویند و عدد دریافتی براي هر کدام از این ابعاد از روي اندازه ها محاسبه میشود. 

است. یک بعد از سطوح باالتر  شده ساختاري است که از دو یا چند سطح از ابعاد مرتبط با هم ساخته ،بسیار بزرگ با سطوح بسیار است. یک سلسله مراتب

صل ف بعد سال حاوي فصل است. به همین ترتیب تر به عنوان زیرمجموعه خود است. مثال دربرگیرنده یک یا چند بعد در سطوح پایین سلسله مراتب،

کاربرد مهم سلسله مراتب در مدل پیشنهادي، پیاده سازي آن مطابق با سرفصلهاي دفترکل بانک و همچنین  ماه حاوي روز است. و خود شامل ماه

ف شوند، تولید گزارشهاي موردنیاز بسیار ساده ها اینگونه تعری Data Martاست. اگر سلسله مراتب در  XBRLبندي تصویب شده براي گزارشهاي  رده

  و بهینه خواهد بود.

  جمع بندي

اي بر اقتصاد و حیات مالی مردم داشته است. واضح است  بحرانهاي مالی در چند سال گذشته چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی، تاثیر عمده

کی سالم و کارآمد است. به همین دلیل به مکانیسمی جهت حفظ سالمت عملیات جذب که حفظ رشد اقتصادي پایدار، وابسته به وجود یک نظام بان

ببرند، نیاز سپرده و اعطاي تسهیالت در بانک که بتواند انجام خدمات بانکی را طوري کنترل نماید که هم بانک و هم مشتري بیشترین استفاده را از آن 

به رعایت مقررات کلیه واحدها (صف وستاد) در بانکها  بمنظور الزامسازي یک چارچوب موثر و کارا  است. هدف عمده مدل ارائه شده در این مقاله، پیاده

ست. در این مدل سعی اجراي صحیح آنها واحدهاي نظارتی (بازرسی وحسابرسی )بریندهاي عملیاتی ونظارت هرچه دقیقتر آو دستورالعملهاي بانکی در فر

 خصوص در زمانی که با محدودیتهایی مانند کمبودمنابع انسانی متخصصه ب نظارتیهزینه هاي  اي مربوطه ،واحدههمزمان با افزایش تعداد  میشود

از طریق ارائه این مدل، گزارش دهی بهتر در راستاي بهبود نظارت هاي غیرحضوري به واحدهاي نظارتی و برقراري نظام رتبه  مواجهیم، کاهش یابد.

بر اساس کیفیت عملکرد آنها (تطبیق عملیات آن واحد مالی با مقررات بانکی) و اطالع  تلف ستادي وصف در بانکها ،واحدهاي مخبندي و امتیاز دهی به 

و  پس از بحران اقتصادي اخیر در امریکا ، میسر خواهدشد. رسانی امتیازات ورتبه هاي آنها در بازه هاي زمانی یکسان (بطور مثال هرسه ماه یکبار)

آن می  بهتر بیشاطمینان  یتمنظور نشان دادن ثبات و قابله شاخصی ب واحدامتیازو رتبه هر  ،افزایشریشه ومنشاء آن  بانکها بودند کشورهاي اروپایی که

  داد.نظارت نسبتاً مناسبی را انجام خواهد  ،با کنترل صحت گزارشهاي مذکور در اینصورت  واحدهاي نظارتی  صرفاً .باشد
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 چکیده

 هاي داده از دقیق و موثر برداري بهره جهت آوریها فن مهمترین از یکی و شود محسوب می ها داده از سودمند استفاده جهت مهمی ابزار کاوي داده امروزه

 به ها داده میان پنهان روابط از شده استخراج الگوهاي اساس بر گیري تصمیم و انمشتری به مربوط هاي دادهبندي  و دسته آوري جمع د.اشب حجیم می

ي بند خوشهبه  تحقیق این .باشد ضروري می امري رقابت، بازار در حیات ادامه براي آنها نگهداشتن و وفادار مشتریان جذب جهت کاوي، داده ابزار وسیله

 کشفباشد؛ این کار بر اساس  می یفیتوص يکاو داده از نوع پردازد که می کاوي استفاده از الگوریتم داده با مشابه هاي گروه درحقیقی بانک  مشتریان

هاي اصلی  . شاخصباشد می مشخص دوره یک دربانک  اینترنت هاي تراکنشدموگرافی مشتریان و رفتار آنها در  هاي ویژگی بین موجود پنهان هاي الگو

  دموگرافیک مشتریان شامل سن، جنسیت، تحصیالت، شغل، محل سکونت و وضعیت تاهل، در نظر گرفته شده و رفتار مشتریان در تراکنشهاي اینترنت

یالت، عملیات بانک براساس تعداد و کیفیت هر یک از عملیات صورتحساب، انتقال وجه داخلی، انتقال وجه بین بانکی، انتقال وجه شتابی، عملیات تسه

، K_Meansو الگوریتم مورد استفاده تحقیق  بوده CRISP-DM استاندارد اساس بر قیتحق انجام ندیفراباشد؛  چک و عملیات کارت اعتباري می

تواند  می بندي صورت گرفته پرداخته است. خوشه Clemen�ne 12افزار  هاي مشابه در بین مشتریان با استفاده از نرم باشد که به کشف گروه می

نماید. انتخاب استراتژي  خدمات متناسب با هر خوشه را فراهم میو این امر امکان ارائه  هاي موجود از هم مجزا نموده مشتریان را بر اساس مشابهت

تایج در انتها گزارش مناسب براي مدیریت خدمات مشتریان هر خوشه، امکان افزایش سطح رقابتی و سهم بازار را براي بانک مذکور به همراه دارد. ن

 گردد. می

 

  K_Means، الگوریتم CRISP-DM استاندارد ي، بانکداري الکترونیک،بند خوشه کاوي، داده: ها واژه کلید
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Data mining and clustering of Internet bank customers using 

K_Means algorithm in Sina Bank  

  

  

Abstract  

 

Nowadays, data mining is an important tool for the beneficial using of data and it is one of the most 

important technologies for the efficient use of huge data.  

Collect and classify data on customers And make decisions based on patterns extracted from the 

hidden relationships among data with using data mining tools , it is essential to attract customers 

and keep them loyal to survive in the competitive marketplace 

This study try to clustering real bank customer in similar group by using data mining, is concerned 

with the descriptive data mining. This paper is based on the discovery of hidden patterns between 

demographic characteristics of customers and their behavior throw internet bank transactions are in 

a specified period.  

Key indicators of customer demographics is including age, sex, education, occupation, residence and 

marital status, customer behavior and transactions intended to internet bank. That based on the 

number and quality of each billing operations, international money transfers, money transfer 

between bank, acceleration transfer, facilities operations, and credit card processes. The research 

method Based on CRISP-DM standard process by using K_Means and Clemen�ne (12) so�ware. 

Clustering can separate group of customers base on exist similarities, and provide the possibility of 

services to each cluster. This paper provides a way to Selecting appropriate strategies for the 

management of customer service in each cluster. These strategies allow the banks to increase 

competition level and market share in this competitive market. Results will be reported at the end. 

 

Keywords: Data mining, clustering, e-banking, CRISP-DM standard, K_Means algorithm  
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  مقدمه

ها یکـی از   بانک الکترونیکی خدمات از انیمشتر استقبال جهت در تالش و الکترونیک بانکداري کردن عمومیدر دنیاي امروز، 

باشـد. در ایـن راسـتا ضرویسـت رفتـار مشـتریان در زمینـه خـدمات          مـی  ارکـ و کسبدر جهت  ها بانک پیشرفت و توسعههاي  راه

بانکداري الکترونیک به دقت بررسی شده تا الگوهاي مناسب شناخته شود و براساس این الگوها، بانکها اقدام به تـرویج بانکـداري   

هاي الکترونیکی توسط بانکها در سراسر جهان در پایگـاه داده متمرکـز    روزانه حجم زیادي از داده یی کهالکترونیک نمایند؛ از آنجا

)؛ 1،2011باشـد (ویـوك   هـا غیـر ممکـن مـی     شوند، تجزیه و تحلیل و بازیـابی اطالعـات مفیـد از حجـم بـاالي داده      نگهداري می

سـازمانها  را بـراي  ی کاوي روشهایی هستند که فرصتهای داده و ار دادهفناوریهاي انب ،ابزارها ،هاي مدیریت ارتباط با مشتري تکنیک

، هـا  از روابط پنهان میان داده بدست آمدهگیري براساس الگوهاي  هاي مربوط به مشتري و تصمیم آوري داده با جمع فراهم کرده تا

، اطالعـات و   اثـر بخـش و هدفمنـد از داده   ترین راه براي اسـتفاده  هب .)1382ي،شاه سمند(د نبه خواسته مشتري جامه عمل پوشان

  باشد.  می کاوي در سطح سازمان داده و هاي هوش تجاري بهره برداري از سیستم، دانش سازمانها

 مواجه شکست با خدمات گونه این ارایه الکترونیک هاي بانکداري سیستم از مشتریان استقبال عدم صورت درشایان ذکر است 

دمات جدید ضرویست تحقیقاتی در خصوص انطباق آن با نیازهاي جامعـه و انتخـاب سیسـتم مناسـب     د، پیش از ارائه خش خواهد

  ).2001، 2صورت گیرد که فقدان چنین امري ممکن است موجب ارائه ناقص خدمات به مشتریان گردد (العدوانی

توانـد راهگشـاي مـدیران در     نـد مـی  شناسایی مشتریان و اینکه چه افرادي تمایـل بیشـتري بـه اسـتفاده از خـدمات اینترنتـی دار      

هاي مشـتریان شـده    بندي آنان بوده تا بتوانند بر مشتریان کلیدي تمرکز نمایند. این مسئله موجب شناسایی نیازها و خواسته الویت

ه  با پژوهش اینتوان رضایت آنان را جلب نموده و وفاداریشان را افزایش داد تا گامی به سوي کسب مزیت رقابتی باشد.  و می  اراـئ

  الگـوریتم  از اسـتفاده  بـا اینترنـت بانـک،    خـدمات  از اسـتفاده  مختلـف  سطوح در را بانک مشتریان جدید، پیشنهادي چارچوب یک

 را بانـک  هـاي  داده پایگـاه  در موجود تراکنشی هاي داده در موجود پنهان الگوهاي تواند می این امر نماید می بندي خوشه کاوي، داده

   .دهد نمایش قوانین از اي مجموعه بصورت

 بانکـداري  پـذیرش  و رضـایت  میـزان  یـا  مشـتریان  بـودن  حسـاب  بـد  و حسـاب  خوشبر  مباحث مطرح شده در این خصوص

  پرداخته نشده است. اینترنتی خدمات از استفاده سطوح لحاظ به بندي آنان باشد و به موضوع خوشه می متمرکز الکترونیک

  

  

                                                             
1 Vivek,Bhambri 

2 Aladwani, M.A 
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  تحقیق  نظري مبانی

  الکترونیکبانکداري 

باشد که  به صورت حضوري یا غیر حضوري به مشتریان در بستر  ی میو پول یخدمات بانک یهکلبانکداري الکترونیک، 

شود. در بانکداري الکترونیک کلیه خدمات بانکی، محصوالت، عملیات راهبردي و مدیریت آنها در پایگاه  الکترونیکی ارائه می

  ).1388پذیرد (حاتمی راد، الکترونیکی صورت می اي متمرکز و بوسیله تجهیزات داده

 باشد: ي استفاده از خدمات بانکداري الکترونیک به شرح ذیل قابل ذکر میایمزا

افزایش سپرده از طریق کاهش وابستگی مشتري به یک شعبه خاص و استفاده از خدمات بانکی در ساعات غیر اداري  )1

  و ...

 هاي پرسنلی و ... هزینه پردازش معامالت، کاهش هزینه ها  از طریق کاهش کنترل و کاهش هزینه )2

 سازي کانالهاي مختلف، مدیریت اطالعات و ... اعمال کنترل بیشتر بر عملیات و پرداختها از طریق یکپارچه )3

ها (بحري و همکاران،  گذاري ناشی از افزایش سپرده افزایش درآمد از طریق ارایه خدمات کارمزدي و افزایش سرمایه )4

1389.( 

  کاوي و کشف دانش از پایگاه داده داده

ارتقا و بهبود  منظور به) این امر 1390باشد (حسنی آشورزاده و همکاران،  هاي خام می فرآیند استخراج دانش از داده کاوي داده

سطح باالست هاي سطح پائین به دانش  هاي داده به معناي تبدیل داده باشد. کشف دانش از پایگاه گیري در سازمان می تصمیم

  ). 2006باشد (چان و چن، یم اطالعات سازي ذخیره بزرگ هايواحد در مفید دانش جستجوي هدفکه این امر با 

باشد.  سازي و محاسبات سریع می هاي آمار، یادگیري ماشین، تشخیص الگو، مصور ایی از حوزه کاوي ترکیبی میان رشته داده

 اي از شاخه خاص، طور به) و 2009گردد (مارکو و روسل، ز این مفهوم استفاده میها ا جهت استخراج اطالعات از مجموعه داده

  .شود استفاده می خودکار فرایندهاي با اطالعات یافتن بمنظور که بوده مصنوعی هوش

(مثالً امتیازدهی اعتباري)  ریسک ارزیابی به کمکها،  در صنایعی نظیر بیمه و بانکداري در راستاي افزایش فروش، کاهش هزینه

  ).2004گیرد(سیفرت، و شناسایی تقلب مورد استفاده قرار می

 CRISP-DMدر این تحقیق از استاندارد  .نمود دنبال باید را کلی فرایند یک کاوي، داده تحلیل سیستماتیک هدایت منظور به

 نشان 1شکل در و باشد می مرحله 6 شامل که دهد می ارائه کاوي داده براي فرآیندي مدل یک متدولوژي، این استفاده شده است،

  .)1389 همکاران، وی ندقج. (است شده داده
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 مرحله فهم داده

 مرحله

 مرحله توسعه

 مرحله درك مسئله

مدلسازي مرحله  

 مرحله آماده سازي داده

يکاو ک پروژه دادهیچرخه عمر  1شکل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  K-Meansبندي و الگوریتم  خوشه

ها است. به طور فطري  کاوي براي یافتن گروهها، تعیین توزیعها و الگوها در داده بندي یکی از مفیدترین کارکردهاي داده خوشه

بندي در  مفهوم خوشهن همان یآنها دارد که ااساس شباهت یا تفاوت (فاصله) بندي اشیا و مفاهیم بر  انسان عالقمند به گروه

بندي یک جمعیت ناهمگون به تعدادي زیر مجموعه همگون است  بندي، تقسیم ). در واقع خوشه1387، غضنفريکاوي را دارد (

 حالتها در وها  تراکنش، به گروه بندي کردن مشاهدات، کاوي فعالیتهاي داده به عنوان یکی از) و 1389(تارخ و همکاران، 

رکوردهاي بیرون خوشه تفاوت  که باباشند  می ي شبیه به هماي از رکوردها دازد. یک خوشه مجموعهپر کالسهاي مشابه می

). 2007شود (الروس، آن پرداخته نمیبندي تخمین و پیشگوئی مقدار  بندي وجود ندارد و به طبقه دارند. متغیر هدف در خوشه

 پایگاه شکل داده، به صورتیکه را ها زیرگروه و نماید می تعریف را زیرگروهها متمایزکننده ویژگیهاي طورخودکار به بندي خوشه

باشند این  می خاصی صفت نشان دهنده که آورد می به وجود را از رکوردها هایی گروه و گردد می تقسیم بخش چندین به داده

 ارزشمند حال یندر ع و منتظره غیر برخی اطالعات نشانگر و است نهادینه داده پایگاه ذات در یافت شده الگوهاي

  ).3،2003است(یه

                                                             
3 Ye, N 
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گذاري  بندي تقسیمات تکرار خطا پایه بندي سلسه مراتبی و خوشه بندي بر مبناي دو روش خوشه خوشههاي  بیشتر الگوریتم

شود و در تکنیک  تو در قالب ساختار درختی نمایش داده می در اي تو ها به صورت دنباله اند. در تکنیک سلسله مراتبی داده شده

دهد، که پر کاربردترین  افزایش می راها  خوشه بین پراکندگی نموده یا کمینه را خوشه تقسیمات مجذور خطا، پراکندگی داخل

  باشد. بندي می استراتژي خوشه

باشـد (تـارخ و    ترین الگوریتم مـورد اسـتفاده در معیـار مجـذور خطـا مـی       ترین و ساده ، پراستفادهk-mean بندي  روش خوشه

بنـدي   بندي دیگـر (ماننـد خوشـه    هاي خوشه براي بسیاري از روش اي پایه به عنوان با وجود سادگی، این روش ).1389همکاران، 

 k-meansدر این تحقیق با استفاده از الگـوریتم  ). 2004باشد(آلپایدین، روشی انحصاري و مسطح می و شود فازي) محسوب می

  شود. به بررسی الگوریتم مورد نظر پرداخته می

به  را آنها و نموده عضو انتخاب Nاز میان  تصادفی صورت به ها است) را تعداد خوشه Kعضو( Kابتدا  K-Meansالگوریتم       

 همـه  تخصیص از بعد یابند. می تخصیص خوشه نزدیکترین به باقیمانده عضو N-Kسپس  گیرد. می نظر در ها خوشه مراکز عنوان

 کـه  زمـانی  تـا  کار این و یابند می تخصیص ها خوشه به جدید مراکز به توجه با اعضا و شده محاسبه ها خوشه مراکز اعضا مجدداً

  ).4،2006یابد(سومان می ادامه بمانند، ثابت ها خوشه مراکز

هسـتند کـه بـراي تعـدادي ثابـت از       یکسـان هاي مختلفی بیان شده است. ولی همۀ آنها داراي روالـی   براي این الگوریتم شکل 

  زنند: موارد زیر را تخمین می ها  خوشه

  میانگین نقاط متعلق به هر خوشه( ها خوشه ينقاط مرکزیافتن.(  

  کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه بانسبت دادن هر داده به یک خوشه.  

  ).1385،مهدیخانی( ها حاصل نشود کند که دیگر تغییري در داده این روند تا زمانی ادامه پیدا می 
  

  متدولوژي تحقیق

 و انکـ م نظـر  از و پیمایشـی  -توصـیفی  تحقیقـی  چگونگی و ماهیت نظر از بوده، کاربردي تحقیقی ،هدف حیثتاز  حاضر تحقیق

ـ در ا باشـد.  باشد و داده محـور مـی   ها به صورت مشاهده می روش گردآوري داده .آید می شمار به میدانی اي کتابخانه ،اجرا زمان ن ی

بین خصوصـیات رفتـاري مشـتریان در اسـتفاده از      و روابط قوانین کاوي، داده تکنیکهاي از استفاده با که است این بر ق سعییتحق

  خدمات بانکداري الکترونیک شناسایی گردد.

ابتدا اهداف اصلی پژوهش تعیین شده که توصیف وضعیت رفتـار مشـتریان    CRISP-DMبا توجه به مراحل اجرایی استاندارد  -1

  باشد.  بندي آنان می شهحقیقی بانک به منظور خو

ـ باشـد. در ا  آوري داده از پایگاه داده متمرکز و توصـیف آن مـی   ها پرداخته که شامل فازهاي جمع در گام بعدي به درك داده -2 ن ی

هـاي اصـلی تاثیرگـذار در رفتـار مشـتریان مشـخص و بـه صـورت یکپارچـه           ها انجام شده، یعنی خصیصـه  پردازش داده گام پیش

  آید. درمی

                                                             
4 Soman 
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 تغییـر ( هـا  داده سـاخت  و دادن شـکل ، )ها داده کاهش( ها داده پاکسازيات یسازي داده صورت گرفته که عمل در گام سوم آماده -3

 و حـذف  داشتند خالی فیلدهاي که ن رکوردهایییگیرد. همچن ) صورت میافزار نرم در مدلسازي براي( ها داده بندي قالبو  )ها داده

  .گردد می جایگزین مناسب مقدار کاوي، داده تکنیکهاي از استفاده با گمشدههاي  داده براي لزوم درصورت

و ارزیابی آن انجام  مدل ساختشده و مراحل  مدلسازي انتخاب تکنیکپذیرد که  در گام چهارم مدلسازي داده صورت می -4

  استفاده شده است. K-Meansپذیرد، در پژوهش حاضر از الگوریتم  می

 از مورد چند با مشتریان يبند خوشه صحت از حاصل نتایج گیرد، بدین صورت که ارزیابی نتایج صورت میدر گام پنجم  -5

  .گرفتند قرار مقایسه مورد دیگر يبند خوشه هاي الگوریتم

باشد  مشتریان می يها یژگیشود و دانش کشف شده که همان قوانین استخراج شده از و در گام نهایی مدل بکار گرفته می -6

 گیري تصمیم نتایج، از استفاده به راجع خود هاي استراتژي اساس بر تا گرفته قرار مطالعه مورد بانک اختیار در گزارش، ورتبص

 .نماید

 12SPSSافزار  بندي از نرم سازي شده و جهت استخراج قوانین و خوشه آماده Excelافزار  مجموعه دادهاي این تحقیق در نرم

Clementine .استفاده شده است  

  قیجامعه تحق

بانک براي آنها  ) سرویس اینترنت1391تا  1388باشد که در بازه سه ساله ( مشتري بانک سینا می 15000ق حدود یجامعه تحق

 .است شده ها انتخاب اطالعاتی از پایگاه داده فیلد 6 فعال شده است؛ براي این افراد در مجموع

  گامهاي اجرایی تحقیق

باشـد، نعیـین گردیـد و در     بندي آنان می اول هدف اصلی پژوهش که توصیف وضعیت رفتار مشتریان حقیقی بانک و خوشهدر گام 

هـاي   د شـایان ذکـر اسـت خصیصـه    یـ هاي مورد نیاز از پایگاه داده یکپارچه استخراج گرد ها پرداخته و داده گام بعدي به درك داده

طبقـه کـالس    1دمـوگرافی مشـتریان و    هـاي  ویژگـی  6دهند، شـامل   را تشکیل میمشتریان که همان فیلدهاي این پایگاه داده 

 نشان داده شده است. 1باشند که در جدول می

    فیلدها عناوین 1 جدول

  کالس  شهر  شغل  تاهل  جنسیت سطح تحصیالت  سن  نام فیلد

 AGE EDUCATION GENDER MARIED JOB CITY Class  نام اختصاري

  

ه متغیـر    باشد. البته در این تحقیق برخی داده هاي این تحقیق  از نوع عددي و اسمی می نوع داده ه     هاي مربـوط ـب هـاي عـددي، ـب

  . اند شدههاي اسمی تبدیل  داده

  :اند شدهمتغیرهاي تحقیق به شرح ذیل تعریف 

متوسط (فوق دیـپلم، لیسـانس)، بـاال (فـوق     متغیر اسمی سطح تحصیالت مشتري به صورت پایین (پنجم ابتدایی، سیکل، دیپلم)، 

هـاي پایتخـت (تهـران)، مراکـز اسـتان،       اند، متغیر شهر محل سکونت مشتري بـه گزینـه   بندي شده لیسانس، دکترا و باالتر) سطح
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بندي شده، متغیر شغل مشتري به صورت کارمند (دولتی یا خصوصـی)،   شهرستانهاي استان و روستاهها، کشورهاي خارجی بخش

د (تولیدي، کاسب، حقوق بگیر روزانه)، فرهنگی (مدرس، استاد، دانشجو، محصـل)، پزشـکی (جـراح، پزشـک، داروسـاز)، بیکـار       آزا

و  35)، میانسـال (بـین   35و  20)، جـوان (بـین   20بندي شده و سن مشتریان به سطوح نوجوان (کمتر از  دار، بازنشسته) رده (خانه

  است. بندي شده ) تقسیم45)، مسن (بیش از 45

هاي مشتریان حقوقی، مشتریانی که اطالعات نـاقص داشـتند    ها صورت گرفته و داده آماده سازي و پاکسازي داده يدر گام بعد

مـورد از مشـتریان    7047گاه داده حذف گردیدند. نهایتاً تعداد یبانک استفاده نکرده بودند از پا و افرادي که هرگز از خدمات اینترنت

ذخیـره شـدند. چـارچوب کلـی پایگـاه داده       Excelافـزار   ن نمونه نهایی انتخاب و در یک پایگاه داده در نـرم حقیقی بانک به عنوا

  باشد. می 2بصورت جدول
  

  بررسی مورد داده پایگاه کلی چارچوب 2 جدول

 ..... A1 A2  ها خصیصه  

         مشتریان

Customer1     مقادیر    

Customer2          

.....          

 

در تمـام فراینـد    کاو از توان و تجربه متخصص کسـب و کـار   باید متخصص دادهکاوي  جهت داشتن پژوهشی موفق در زمینه داده

). با توجـه بـه نظـر خبرگـان بـانکی درخصـوص نحـوه عملکـرد مشـتریان در          1996، 5مند گردد (فایاد و همکاران کاوي بهره داده

امتیاز دریافت شده در سه وضعیت خوب، متوسط و بد تفسـیر نمـود کـه ایـن امتیـازات      توان مشتریان را به لحاظ  بانک می اینترنت

  مشخص شده است. 3باشد که در جدول ناشی از میزان استفاده آنان از انواع سرویسهاي ارائه شده در بخش اینترنت بانک می
  

  طیف طبقات 3جدول

 خوب متوسط بد  طبقه مشتري

 60باالتر از  60و  20بین  20کمتر از   بانک اینترنتامتیاز دریافت شده از سرویسهاي 

  

  ان استفاده شده است. یمشتر يبند به منظور خوشه K-Meansدر گام مدلسازي، از الگوریتم 

دهد، استریم  بندي مشتریان اینترنت بانک را انجام می هاي آماده شده، خوشهافزار کلمنتاین بر اساس داده این الگوریتم در نرم

  باشد: می 2افزار مطابق شکل شده در نرمساخته 

                                                             
5 Fayyad, U 
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  نیکلمنتا افزار نرم در بندي خوشه اعمال میاستر 2شکل

  

خوشه اصلی قرار گرفتند که این تعداد خوشه بر اساس  4ره شده، در یگاه داده ذخیمشتریان براساس اطالعاتشان که در پا

 بندي برگزیده شده است. کمترین خطاي خوشه

  مشخص شده است. 3بندي بعد از اعمال الگوریتم در شکل خوشهها در  اهمیت متغیر
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  تمیالگور اعمال در بندي خوشه در رهایمتغ تیاهم 3شکل

  

درصد آنان جوان بوده و  54اند و حدود  درصد آنان را زنان تشکیل داده 82باشد که بیش از  مشتري می 524خوشه اول شامل 

درصد آنها از سطح تحصیالت متوسط برخوردارند و غالباً فاقد شغل  84. بیش از اند اکثراً ساکن شهرستانها و پایتخت بوده

  ن خوشه تشریح گردیده است.یا 4کنند. در شکل  باشند.  اکثر این افراد از خدمات اینترنت بانک استفاده نمی می
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  بندي خوشه اول بعد از اعمال الگوریتم خوشه 4شکل

  

درصد آنان  83همگی مردانی هستند غالباً متاهل با تحصیالت متوسط و بیش از مشتري است که  2079خوشه دوم شامل 

درصد  40درصد آنان باال بوده و  52باشند. سطح استفاده از خدمات اینترنت بانک  درصد آنان جوان می 52کارمند بوده و حدود 

  آورده شده است. 5ن خوشه در شکل یباشد و شرح کامل ا متوسط می

 
  بندي خوشه تمیالگور اعمال از بعد مدو خوشه 5شکل

  

توان گفت با توجه به بیشترین  مشتري را در برگرفته و می 1319قابل مشاهده است، تعداد  6در خوشه سوم همانطور که در شکل

ت باشد، اکثراً از تحصیال درصد متاهل هستند و عمدتاً میانسال می 81درصد مرد و  96تعداد هر ویژگی، در این خوشه حدود 

  کنند. بانک استفاده کمی می درصد آنان خدمات اینترنت 74پایینی برخوردارند و داراي شغل آزاد هستند و حدود 



 

12 
 

 
  بندي خوشه تمیالگور اعمال از بعد سوم خوشه 6شکل

  

به توان گفت با توجه  مشتري را در برگرفته است و می 3125قابل مشاهده است تعداد  7خوشه چهارم همانطور که در شکل

درصدشان  70درصد افراد این خوشه متاهل بوده و حدود  81بوده و حدود  یدرصد از مردان 94بیشترین تعداد هر ویژگی، شامل 

درصد) استفاده  80ن افراد از تحصیالت پائین برخوردار بوده و با همین درصد شغل آزاد دارند، اکثراً (یدرصد ا 99باشند؛  جوان می

  بانک دارند. تکمی از سرویسهاي اینترن

 
  بندي خوشه تمیالگور اعمال از بعد چهارم خوشه 7شکل

  

  باشند. هاي فوق قابل مشاهده می ها که مقادیر کمتري دارند در خوشه سایر ویژگی

ت مشخص یپرداخته که در نها Anomalyو  Kohonen, Two Stepمختلف از جمله  يسه مدلهایبه مقا يدر گام بعد

ها  خوشه بهینه تعداد اینکه ن برايیتها دارد. همچنیه الگورینسبت به بق يصحت عملکرد باالتر K-Meansتم یشد که الگور

 4را نشان داد و خطاهاي حاصله براي  يبند مین حالت تقسیتر نهیخوشه به 4د که سرانجام یتست گرد یاعداد مختلف د،یبدست آ

گردد در  تعیین شده که مشاهده می 20باشد. حداکثر تکرار  قابل ارائه می 4بندي در تکرارهاي مختلف الگوریتم در جدول خوشه
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  خطا به صفر رسیده است. 13تکرار 

  

 بندي خوشه در تکرار هر خطاهاي 4جدول

 
  

، 5هاي موجود از هم مجزا نماید و همانطور که در جدول را بر اساس مشابهتتواند مشتریان  بندي صورت گرفته می خوشه

  هاي اختصاص گرفته را مشاهده نمود.  توان براي تک تک رکوردها، خوشه شود، می هاي مشتریان مشاهده می اي از خوشه نمونه

 متشریان بندي خوشه ازاي  نمونه 5جدول

 
  

 راجع خود هاي استراتژي اساسقرار گرفته تا بر  بانک اختیار در گزارش، بصورتدر گام نهایی قوانین استخراج شده از مشتریان 

  .نماید گیري تصمیم نتایج، از استفاده به
  

  قواعد استخراج

بندي نماید و همانطور که  استفاده شده تا مشتریان بانک را تقسیم K-meansبندي با الگوریتم  در این مقاله از روش خوشه

د؛ بدین صورت دانش اولیه نسبت به سیستم بدست آمد و قواعد کلی یخوشه با مشخصات گفته شده حاصل گرد 4پیشتر ذکر شد 
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تواند تصمیمات  عه مید و بانک مورد مطالیگیرد حاصل گرد جهت تشخیص این مسئله که مشتري جدید در کدام خوشه قرار می

  د.یان هر خوشه را با توجه به استراتژي خود اتخاذ نمایالزم در خصوص مشتر

  

  نتیجه گیري

اند، این امر ارائه خدمات نوین و متنوعی را در راستاي  با توجه به اینکه بانکهاي امروزي در عرصه رقابتی تنگاتنگی قرار گرفته

 با .باشد یم بانکها ايبر راهبرد مندتریندسوترین و  مناسب اريمد يمشترنماید. مسلماً  میافزایش قدرت اقتصادي آنها ایجاب 

، اهمیت مشتري افزایش یافته و سازمانها بر وفاداري، سودآوري و يامروز تجاري محیط در مشتري رضایت اهمیت افزایش

یکه بانکها بتوانند افرادي که تمایل بیشتري به اند. اساس و بنیان نظام بانکها مشتري است، درصورت شناخت آن تمرکز کرده

ند، موجب کوتاهتر شدن یشناسایی نما يبند خوشه يتمهایو الگور يکاو استفاده از خدمات اینترنتی دارند را با استفاده از داده

هاي  گروه به مشتریان بندي شود. با بخش یو تسریع در کسب مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار م يمشتر ییچرخه شناسا

  بخش را اتخاذ نمود. هر با متناسبهاي  سیاست توان همگن می

  گردد: هاي پژوهشی ذیل، جهت تحقیقات آتی پیشنهاد می با در نظر گرفتن محدوده تحقیق، زمینه

 انجام پژوهشی مشابه بر روي کانالهاي دیگر بانکداري مدرن و مقایسه نتایج با همدیگر -

بندي مشتریان در هر خوشه بر اساس سطح استفاده از سرویسهاي  هاي مختلف و سپس طبقه گروهبندي مشتریان در  خوشه -

 بانک

 موجودهاي  الگوریتم بهبود و بندي خوشه براي جدید متد ارائه  -
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    چکیده

ها از دو جنبه اهمیت دارد: اول هاي مختلف اقتصادي تاثیر گذار باشند. بررسی عملکرد بانکتوانند بر سرنوشت بخشبانک ها با قدرت خلق پول و اعتبار می

کند چگونگی تخصیص منابع در به عنوان ابزار اجراي سیاست ها. از دیدگاه یک موسسه اقتصادي آنچه اهمیت پیدا میبه عنوان موسسه اقتصادي و دوم 

نه؟ یکی از عواملی سیستم بانکی است. به این مفهوم که آیا سیستم بانکی در ایران در مسیر استفاده از منابع به منظور ارائه خدمات کارا عمل کرده است یا 

بهره تفاده بهینه از عوامل تولید محدود و کمیاب در یک جامعه می شود استفاده از تکنولوژي روزآمد است. این مطلب براي نظام بانکی در قالب که موجب اس

که سرمایه  برداري از بانکداري الکترونیکی صادق است. بدیهی است کاربرد بانکداري الکترونیکی در صنعت بانکداري کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود

  شود. گذاري هاي انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوري آنها

مبانی نظري و  این مقاله به مطالعه چگونگی تاثیر عامل فناوري اطالعات (بانکداري الکترونیک) بر هزینه هاي سیستم بانکی ایران پرداخته است. بر اساس

ابتدا تابع هزینه بانک تخمین زده شده و سپس اثر عامل فناوري اطالعات بر هزینه داگالس  -کاپ  ی مربوطه و با به کار گیري فرم تابع هزینهمطالعات تجرب

 ت،تجار صادرات، سپه، ملی، هاي بانک به صورت خاص تحلیل شده است. در این پژوهش از داده هاي تابلویی مربوط به شش بانک تجاري (دولتی: بانک

  براي برآورد تابع هزینه استفاده شده است.  1389-1375رفاه) در دوره زمانی و  ملت

  هزینه ي بانک ها داشته است. تغییرنتایج نشان می دهد که عامل فناوري اطالعات و گسترش بانکداري الکترونیکی تاثیر معناداري بر  

  

  کارایی، داده هاي تابلویی، تابع هزینه: فناوري اطالعات، بانکداري الکترونیک، واژگان کلیدي

  JEL  :D11, C13,H2طبقه بندي 

  

  

Analyzing the impact of Electoronic banking on the cost function of Iran's banking system  
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Abstract 

 Banks with the power of create money and credit can affect the fate of various economic 

sectors. Scrutiny of bank performance is important from twoaspects: first as an economic institution, 

Second, as a policy enforcement tool. From the perspective of an economic institution how to allocate 

resources is important. This means that in order to provide efficient use of resources has the banking 

system in Iran act efficiently or not? One of the factors that lead to optimal use of scarce factors of 

production in a society is the use of updated technology. This applies to banking system through using 

electronic banking in their operations. Obviously, the use of electronic banking in the country's banking 

industry is useful when the investments made by the banks in this area will help them to reduce costs 

and increase their profitability. 

This paper has studied how the E-banking has affected the cost of Iran's banking system. Based on 

theoretical and experimental studies related to the form and function of the cost of banking system, a 

Cob-Duglass cost function has estimated. then the factor of information technology on the cost of bank 

has been analyzed in particular. In this study, the panel data of six commercial banks (state-owned Bank 

Melli, Sepah, Saderat, Tejarat, Mellat, Refah) in the period of 1375 - 1389 were used to es�mate the 

banks cost function. 

The results show that the spread of information technology and electronic banking have significant 

effects on differencing banks costs. 
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می توانند  امروزه بانک ها در اقصی نقاط جهان از ارکان مهم اقتصادي به شمار می آیند و نقش آنها در توسعه و رشد اقتصادي روشن است زیرا بانک ها

ایه انباشته شده، ند و با افزایش و رشد سرمکنبا فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخش هاي مختلف اقتصادي شرایط مناسبی را براي سرمایه گذاري فراهم 

عامل مؤثري در  تولید ملی را افزایش دهند. عالوه بر این بانک ها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن در سطح کشور و حتی سطح بین المللی

ست هاي پولی دولت نقش مهمی را حفظ اموال شخصی و دولتی و ضمانت مبادالت داخلی و خارجی هستند. بانک ها همچنین به عنوان عوامل اجراي سیا

شور از جمله ایران در تثبیت اقتصادي ایفا می کنند تمامی موارد باال باعث می شود که توجه زیادي به بانک ها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادي در هر ک

  شود.

باید بپردازند تا آن کاال تولید شود. هزینه تولید نه تنها به کارایی و به طور کلی هزینه تولید هر کاال یا خدمت بهایی است که استفاده کنندگان از آن کاال 

. از سوي دیگر هزینه تولید بنگاه هاي اقتصادي تحت کندپیدا میبهره برداري کامل از منابع بستگی دارد بلکه به تعداد و تنوع کاالهاي تولید شده نیز ارتباط 

هاي تولیدي و رهبري کارامد کارفرماي اقتصادي نیز هست، در نتیجه مدیران بنگاه هاي تولیدي در طول زمان تأثیر شرایط فنی حاکم بر تولید، قیمت نهاده 

و تالش می کنند با تغییر قیمت عوامل تولید و تحول در فناوري هاي تولید متناسب با اوضاع و احوال اقتصادي شرایط تکنولوژي تولیدي خود را تغییر داده 

اده هاي تولیدي را انتخاب کنند که در هر سطح از محصول مورد نظر کمترین هزینه ممکن را متحمل شوند. در نتیجه نحوه و چگونگی همواره ترکیبی از نه

ش کارفرماي گزینش ترکیب نهاده هاي تولیدي نه تنها به قیمت عوامل تولید موجود بستگی دارد بلکه به وضعیت تکنولوژي نیز وابسته است. بنابراین تال

 که با انتخاب کارامدترین ترکیب عوامل تولیدي شرایط کارایی اقتصادي را نیز تضمین نماید. از این رو اگر وي از عوامل تولید در اختیار استصادي بر آن اقت

نه هاي نا آشکار خواهد شد خود در بهترین موقعیت ممکن استفاده نکند و آنها را مورد استفاده غیر بهینه قرار دهد از دیدگاه اقتصادي متحمل یک سري هزی

ها، هزینه اي است که ضرورتا باید در محاسبه هزینه کل به حساب آید زیرا این امر منجر به بروز هزینه هاي اجتماعی تولید خواهد شد. منظور از این هزینه 

). یکی از عواملی که موجب استفاده بهینه از 309 ،ص1386که تمامی افراد یک جامعه باید متحمل شوند تا کاال یا خدمت معینی تولید شود(مشرف جوادي 

  ست.  عوامل تولید محدود و کمیاب در یک جامعه می شود استفاده از تکنولوژي روزآمد است. این مطلب براي نظام بانکی در یک اقتصاد نیز صادق ا

نظر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوري بانک ها، افزایش کیفیت در از سوي دیگر، با توجه به مزایاي اقتصادي فراوان سیستم هاي بانکداري الکترونیکی از 

هاي پیشرفته ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت هاي زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت هاي بانکی و بازاریابی و جز اینها در بسیاري از کشور 

ت الکترونیکی به مشتریان ارائه می کنند، بانک هاي با سابقه نیز در کنار فعالیت فعلی خود عالوه بر بانک هاي جدید که خدمات خود را تنها از طریق ارتباطا

اند. با توجه به این مزیت هاست که اهمیت دارد حرکت به سوي و یا با تأسیس بانک هاي مستقل به شیوه الکترونیکی به فعالیت خود وسعت بخشیده

  ر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد از این بعد که آیا آثار بانکداري الکترونیک در ایران نیز تحقق یافته است؟  بانکداري الکترونیکی از سوي نظام بانکی کشو

حاکی از توجه شبکه بانکی به توسعه بانکداري الکترونیک است، توسعه و  در این مسیر، روند رشد و توسعه نظام بانکداري کشور در طی سال هاي اخیر

کترونیکی به عنوان یکی از کاربرد هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در بازارهاي پولی و بانکی کشور هاي جهان، صنعت بانکداري کشور گسترش بانکداري ال

نگامی اري کشور هرا در سال هاي اخیر به منظور به کارگیري این نوآوري به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداري الکترونیکی در صنعت بانکد

در واقع عامل مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاري هاي انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوري آنها شود. 

ت بانکی، به کارایی بیشتر فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداري، می تواند با حذف روش هاي سنتی هزینه بر و کاهش کاغذ بازي و تسریع عملیا

شود که بخش بانکی باید نقش هدایت و رهبري را در راه اندازي و کاربرد در انجام کارها و عملیات بانکی منجر شود. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می

الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادي به  تجارت الکترونیک در کشور داشته باشد. زیرا ایجاد و راه اندازي زیرساخت هاي مورد نیاز براي تجارت

ها همچون هر مؤسسه دیگري ایی بانکلذا بررسی عملکرد هزینه .)1383عهده نظام بانکی کشور است (معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت بازرگانی

ست و البته بررسی روند عملکرد بانک ها به دلیل جایگاه ویژه آنها در به ویژه از لحاظ نقش فناوري اطالعات بر این عملکرد از اهمیت خاصی برخوردار ا

  اقتصاد امروز جهانی علی الخصوص در ایران اهمیت دو چندان  دارد.
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عوامل  تاثیرهدف از انجام این پژوهش، برآورد تابع هزینه سیستم بانکی ایران و بررسی اثر فناوري اطالعات بر این تابع است. تابع هزینه بانکی تحت 

  مختلفی است. شناسایی این عوامل و کنترل آن ها می تواند سیستم بانکی را به سمت کارایی بیشتر هدایت کند.

ت هزینه نسبت به بنابراین اهداف این پژوهش به صورت معرفی و برآورد تابع هزینه بانکی، ارزیابی اثر فناوري اطالعات بر این تابع هزینه و برآورد حساسی

پذیرد، فناوري اطالعات بر تابع هزینه سیستم بانکی ایران اثر کاهنده دارد و تابع هزینه بانکی در ایران از عوامل مختلف تاثیر می :ر بر پایه فروضعوامل مؤث

  ها نسبت به عوامل مختلف تولید قابل طرح است .یکسان بودن کشش هزینه بانک

مشتري این امکان را می دهد که در هر مکان یا زمان، از کامپیوتر منزل یا محل کار خود، خدمات  پیاده سازي و استقرار صحیح بانکداري الکترونیکی به

رضایتمندي بیشتر دولتی، سازمانی یا خصوصی مورد نیاز خود را با کمک سیستم الکترونیکی بانک دریافت و یا پرداخت خود را انجام دهد، و این امر منجر به 

  مشتري خواهد شد.

استفاده از آورد تابع هزینه سیستم بانکی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن براي بانک این امکان را فراهم می کند تا بتواند با شناسایی این عوامل و با بررسی و بر

ن شاخص فناوري نها در جهت کارایی و سودآوري بیشتر اقدام کند. این مطالعه با در نظر گرفتآراهکارهاي مناسب هزینه ها را کنترل کرده و با کاهش 

که به کارگیري و توسعه بانکداري الکترونیک چه تاثیري بر هزینه  نمودهاطالعات به صورت خاص و بررسی اثرات آن بر تابع هزینه براي بانک مشخص 

  تا با سیاست گذاري هاي مناسب در این زمینه اقدام کند. شتههایش دا

  

  پیشینه پژوهش

گردد. با گذشت زمان، این مطالعات می داري، مطالعات متعددي انجام شده که سابقه آن به دهه پنجاه میالدي نیز بردر ارتباط با ساختار هزینه در بانک

  .شکل جامع تري به خود گرفته اما روش بررسی هر کدام از تحقیقات متفاوت است که در اینجا به معرفی برخی از این مطالعات پرداخته می شود

  

 هاي داخلیالف: پژوهش

 - )، در مطالعه اي به بررسی اثر گسترش بانکداري الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران با استفاده از فرم خطی1390ري، تشکینی و سعادت (سو

نتیجه نشان اند. پرداخته 1386تا  1380لگاریتمی تابع هزینه مرزي تصادفی ترانسلوگ و داده هاي ترازنامه بانک هاي تجاري، تخصصی و خصوصی در دوره 

افزایش یافته می دهد که کارایی با بانکداري الکترونیک(شاخص فناوري اطالعات) رابطه مثبت دارد یعنی با افزایش فعالیت بانکداري الکترونیکی کارایی 

  است.

ند. مدل به کار رفته در این پژوهش )، تاثیر گسترش بانکداري الکترونیکی بر سودآوري بانک هاي تجاري ایران را تحلیل کرده ا1387گودرزي و زبیدي (

ن هاي خودپرداز هر بر مبانی نظریه ساختارگرایی بوده که در آن بازده کل دارایی ها به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشی

ند. برآورد مدل با استفاده از داده هاي ترکیبی شش بانک ادهبانک و متغیر مجازي پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیر هاي توضیحی تعریف ش

انجام شده است. نتایج نشان می دهد  GLS(1و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( 1384تا  1379تجاري کشور براي دوره زمانی 

                                                             
1 generalized least squares 
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آن بانک داشته که این تأثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده که افزایش تعداد ماشین هاي خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی بر سودآوري 

  . شته استاست که این نشان می دهد گسترش بانکداري الکترونیکی، تأثیر مثبت و قابل مالحظه اي بر سودآوري بانک هاي تجاري ایران دا

پرداخته است. براي حصول این مقصود  1373تا  1368آیی بانکی در ایران در دوره )، در پژوهشی به بررسی و برآورد تابع هزینه و کار1378دولتگر (

زیان بانک ها استخراج شده است. همچنین با استفاده از توابع مرزي تصادفی معرفی شده  بانک ایران از ترازنامه و حساب هاي سود و 9اطالعات مربوط به 

) براي بانک هاي کشورهاي مختلف، تابع هزینه مرزي تصادفی براي 1996شده توسط آلن و راي ( ) و پژوهش انجام1977توسط آیگنر، الول و اشمیت (

ی توان بانک هاي کشور برآورد شده است. نتایج نشان می دهد بر اساس عالمت کشش هاي هزینه، عوامل تولید بانکی تماما جایگزین یکدیگر هستند و م

ن هم نمود. در نهایت نشان داده است که میزان متوسط ناکارآیی بانک هاي ایران در مقایسه با بانک هاي جهان براي کاراتر کردن بانک ها، آنها را جایگزی

  رقم نسبتا مناسبی است.

چند پرداخته است. براي این منظور یک تابع  1373تا  1360)، به بررسی ساختار و برآورد توابع هزینه در نظام بانکداري ایران طی سال هاي1378هنرور (

برازش شده  1373تا  1360ستاده اي ترانسلوگ هزینه، همراه با توابع تقاضاي عوامل و با استفاده از داده هاي ساالنه شش بانک تجاري کشور طی دوره 

ازدهی نسبت به ) است. نتایج این نحقیق نشان می دهد که با فرض ثابت بودن تعداد شعب، ب2SURاست. روش برآورد معادالت به ظاهر نامربوط زلنر (

هاي نیروي کار، سرمایه فیزیکی و منابع مالی در فرآیند ارائه مقیاس ثابت در عملیات بانکی کشور در دوره مورد بررسی وجود داشته است. همچنین نهاده

  خدمات بانکی در ایران براي یکدیگر جانشین ضعیف بوده و تقاضاي هر سه نهاده نسبت به قیمت کشش ناپذیر است.

کشور از جمله ایران پرداخته اند.  32)، به تخمین تابع هزینه مرزي و اندازه گیري کارایی بانک هاي مرکزي، در 1386ر، سامتی، آقایی و باجغلی (رنجب

براي  میالدي جمع آوري شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پارامتریک تابع مرزي هزینه است و تابع هزینه 2001اطالعات براي سال 

یره بانک هاي مرکزي به شکل کاپ داگالس معرفی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بانک مرکزي اسپانیا کاراترین و بانک مرکزي جز

  بانک مرکزي شناخته شده اند. 32مالت ناکاراترین در بین 

  

  هاي خارجیب: پژوهش

هاي فناوري اطالعات بر عملکرد بانک ها شاخص سودآوري را در نظر گرفته اند که این مطالعه در )، براي بررسی اثر سیستم 2004( 3هولدن و البنانی

) نصب شده از جانب بانک ها از 4ATMبراي کشور انگلستان انجام شده و به این نتیجه رسیده اند که تعداد ماشین هاي خودپرداز( 1996تا  1976دوره 

  هزینه هاي انجام تراکنش، تأثیر مثبت بر سودآوري بانک ها دارد.  طریق کاهش هزینه هاي نیروي کار و کاهش

)، در مطالعه اي که براي ارزیابی اثرات گسترش و توسعه ي سیستم هاي فناوري اطالعات و بانکداري الکترونیکی بر عملکرد 2002( 5کوپین و همکاران

اند و براي جزیره باربادوس بررسی کرده 2000تا  1997ند. آنها در انجام این پژوهش دوره ااقتصادي بانک ها انجام داده اند از شاخص بهره وري استفاده کره

) در ابتدا به دلیل هزینه هاي آموزش پرسنل و برنامه هاي اطالع رسانی به مشتریان، ATMاند که به کارگیري ماشین هاي خود پرداز (به این نتیجه رسیده

                                                             
2 - Seemingly Unrelated  Regression  
3- holden and albanani 
4
-Automatic Transfer Machines 

5- Queein Et all 
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درصد افزایش  17درصد به  3پس از آن که این فناوري به طور کامل و مؤثر مورد استفاده قرار گرفته ، بهره وري از بهره وري بانک ها را کاهش داده اما 

  یافته است.

بانک مورد بررسی قرار  156اند، براي این مطالعه )، مطالعه اي را در زمینه اندازه گیري کارایی بانک ها در سوئد انجام داده1998بیتیس و حشمتی (

تشخیص داده شد و این نتیجه به دست  0.12ه است و به این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است، با محاسبات انجام شده میزان ناکارایی گرفت

  که ناکارایی نیروي کار رابطه مثبتی با تعداد شعب و رابطه منفی با اندازه بانک ها دارد. هآمد

خود به دو صورت با استفاده از توابع هزینه مرزي تصادفی (زمینه اقتصاد سنجی) و برنامه ریزي ریاضی (غیر از )، در پژوهش 1990( 6فري یر و الول

تخمین زده اند. آمارهاي مربوطه از برنامه ي تحلیلی سیستم هاي عملکردي  1984بانک در سال  575اقتصاد سنجی)، کارایی نظام بانکی در آمریکا را براي 

رو جمع آوري شده است. تابع هزینه به شکل ترانسلوگ در نظر گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد در تابع هزینه کل ناکارایی فنی و هزینه در فدرال رز

  تخصیصی باعث افزایش هزینه تحقق یافته نسبت به هزینه بهینه شده است.

آوري اطالعات بانکی صورت گرفته است، اغلب بدون توجه به نقش فن در یک جمع بندي، مطالعاتی که در گذشته در ارتباط با بررسی تابع هزینه نظام

تابع هزینه  بوده است. تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش هاي پیشین در این است که با استفاده از یک روش پارامتریک در صدد تحلیل اثر فناوري اطالعات بر

  بانکی است. 

  

  روش پژوهش:

  

علّی است. طراحی و تدوین مدل این پژوهش با توجه به مبانی نظري و  – نظر روش تحلیلی  این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از

  مطالعات تجربی مربوطه انجام گرفته است. متناسب با ادبیات موضوع، در این پژوهش تابع هزینه ترانسلوگ زیر در نظر گرفته شده است:

Ln Tc = B0 +∑ ��
�
���  ������ +

�

�
∑ ���(������)

��
��� + ∑ ∑ ��������������� + ���

�
���

�
���  

i = 1,2,…,6                j = 1,2,3 

  

  هاي بانک ها و زمان هستند.براي تعداد مشاهده tو  sهاي براي تعداد متغیرها و زیرنویس jو  iهاي که در آن زیرنویس

:TC .هزینه کل، متغیر وابسته است  

X1 ن + قرض الحسنه ) اعطایی (اجاره به شرط تملیک + فروش اقساطی + مشارکت مدنی+ مضاربه + معامالت سلف + جعاله+ خرید دی : میزان تسهیالت  

X2 یر : حجم سپرده بانکی ( سپرده قرض الحسنه جاري + سپرده قرض الحسنه پس انداز + سپرده گذاري کوتاه مدت + سپرده گذاري بلند مدت + سا

  سپرده ها) 

                                                             
6- FerieranfLovel 
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X3 :  هاي  ماشینتعدادATM (شاخص فناوري اطالعات)  

Uit  متغیر تصادفی با توزیع :Uit≅ (0,σ2it) .است  

براي انجام این پژوهش بر طبق الگوي اقتصاد سنجی مورد استفاده، اطالعات مربوط به متغیر هاي تعداد شعب، تسهیالت اعطایی بانک ها، 

  .گرد آوري شده استو کل هزینه هاي بانکی  ATMهاي  ماشینسپرده ها، تعداد 

با مراجعه به تراز  1389-1375رفاه طی دوره زمانی  ملت، تجارت، صادرات، سپه، در این پژوهش از داده هاي مربوط به شش بانک تجاري ملی،

  . هاي این پژوهش تابلویی استر دادهبنابراین ساختا نامه بانک ها و منابع آماري مربوطه براي برآورد تابع هزینه فوق استفاده شده است

ابتدا متغیر به منظور برآورد تاثیر بانکداري الکترونیک بر تابع هزینه سیستم بانکی و از این طریق ارزیابی اثر آن بر میزان رقابت پذیري بانک ها 

از بین رفتن نوسانات غیر عادي متغیر ها هاي مدل با تقسیم بر تعداد شعب به صورت سرانه محاسبه شده است، این نوع محاسبات موجب از 

ها از ساختار تابلویی برخوردار است، انجام چون داده. از سوي دیگر می شودنتایج مربوط به بانک هاي مختلف شدن قابل مقایسه  و  یک سو 

تر است. همچنین انجام آزمون ریشه هاي ترکیبی مناسبهاي تابلویی در مقایسه با دادهآزمون هاسمن مشخص نموده که استفاده از روش داده

ها ابتدا در قالب یک مدل ترانسلوگ مورد برآورد قرار شوند. این دادهواحد نشان داد که کلیه متغیرهاي مدل با یک بارتفاضل گیري، مانا می

در چارچوب داده هاي تابلویی به شکل تابع هزینه سیستم بانکی در ایران از آن پس گرفت اما چون نتایج حاصل از لحاظ فنی قابل توجیه نبود، 

  شده است.داگالس برآورد  – یک مدل کاپ 

و سپس بنا به مقتضیات مدل ابتدا از متغیر هاي سرانه لگاریتم گرفته شده  ایران، داگالسی تابع هزینه سیستم بانکی - براي برآورد شکل کاپ

  استفاده شده است Eviewsبراي تخمین مدل از نرم افزار  شده است.مدل مربوطه با توجه به شکل لگاریتمی متغیر هاي سرانه برآورد 

  

  

  ابتدا آزمون ریشه واحد براي این مدل انجام شده که نتایج به شکل زیر است:

 

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)   

Series:  A_ATM      

Date: 12/19/12   Time: 15:55     

Sample: 1375 1389      

Exogenous variables: Individual effects    

User-specified lags: 1      

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel  

Total (balanced) observations: 78     

Cross-sections included: 6 
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        Method   Statistic  Prob.**  

Levin, Lin & Chu t*  

 4.8580

2   1.0000  

        
        ** Probabilities are computed assuming asympotic normality  

        

Intermediate results on A_ATM     

        
        Cross 2nd Stage Variance HAC of   Max Band-  

section Coefficient of Reg Dep. Lag Lag width Obs 

 1  0.06782  0.0049  0.0117  1  1  2.0  13 

 2  0.06782  0.0049  0.0117  1  1  2.0  13 

 3  0.06782  0.0049  0.0117  1  1  2.0  13 

 4  0.06782  0.0049  0.0117  1  1  2.0  13 

 5  0.06782  0.0049  0.0117  1  1  2.0  13 

 6  0.06782  0.0049  0.0117  1  1  2.0  13 

        

 Coefficient t-Stat SE Reg mu* sig*  Obs 

Pooled  0.06782  1.572  1.000 -0.554  0.919   78 

        
        

 

  

  این نتایج حاکی از آن است که بر طبق آزمون ریشه واحد متغیرهاي مدل مانا هستند.

  زیر است: صورتنتایج حاصل از این برآورد به استفاده شده است و  tدر ادامه براي اینکه ببینیم ضرایب مدل معنا دار می باشند یا خیر از آماره 

  

  

  

Dependent Variable: LAC    

Method: Panel Least Squares    
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Date: 12/19/12   Time: 16:03    

Sample (adjusted): 1379 1389    

Periods included: 11    

Cross-sections included: 6    

Total panel (balanced) observations: 66   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

      
      C 0.154598 1.446981 0.106842 0.9153  

LALI -0.507417 0.239209 -2.121225 0.0379  

LADEPOSITE 0.837053 0.160753 5.207084 0.0000  

LAATM 0.231299 0.143619 1.610507 0.1124  

      
      R-squared 0.837403     Mean dependent var 1.142129  

Adjusted R-squared 0.829535     S.D. dependent var 0.681857  

S.E. of regression 0.281521     Akaike info criterion 0.361470  

Sum squared resid 4.913743     Schwarz criterion 0.494177  

Log likelihood -7.928524     Hannan-Quinn criter. 0.413909  

F-statistic 106.4370     Durbin-Watson stat 2.644875  

Prob(F-statistic) 0.000000     

      
      

 

، همچنین آماره یستهمان گونه که مالحظه می شود در این مدل ضرایب عرض از مبدا و ماشین هاي خود پرداز از لحاظ آماري معنی دار ن

مدل با  ،. لذا در مرحله بعداستنشان دهنده وجود خود همبستگی مثبت بین پسماند هاي این مدل  و 2.64دوربین واتسون این مدل برابر با 

  ) مورد برآورد مجدد قرار گرفت که نتایج به شکل زیر است:AR(1)اضافه کردن عبارت خود توضیح مرتبه یک (

  

  

  

  

  

Dependent Variable: LAC  
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Method: Panel Least Squares  

Date: 12/19/12   Time: 16:05  

Sample (adjusted): 1380 1389  

Periods included: 10  

Cross-sections included: 6  

Total panel (balanced) observations: 60  

Convergence achieved after 15 iterations  

    
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

    
    C 3.799231 1.789981 2.122498 0.0383 

LALI -1.063831 0.300927 -3.535181 0.0008 

LADEPOSITE 0.624006 0.144250 4.325878 0.0001 

LAATM 0.582538 0.169178 3.443356 0.0011 

AR(1) -0.389721 0.122847 -3.172410 0.0025 

    
    R-squared 0.820775     Mean dependent var 1.232838 

Adjusted R-squared 0.807741     S.D. dependent var 0.648203 

S.E. of regression 0.284220     Akaike info criterion 0.401520 

Sum squared resid 4.442958     Schwarz criterion 0.576048 

Log likelihood -7.045588     Hannan-Quinn criter. 0.469787 

F-statistic 62.96931     Durbin-Watson stat 2.406852 

Prob(F-statistic) 0.000000    

    
    Inverted AR Roots      -.39  

    
      

  

اوال کلیه ضرایب از لحاظ آماري معنی دار شده است و ثانیا مساله خود  AR(1)می شود که با وارد کردن عبارت خود توضیح مالحظه 

  شده است. 2.4همبستگی هم در این مدل از بین رفته و مقدار آماره دوربین واتسون 
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 R2بین اعداد صفر و یک قرار دارد و هرچه به یک نزدیک تر باشد قدرت توضیح دهندگی مدل باال تر است. در این مدل  ،R2 ضریب تشخیص

نیز نشان  Fمقدار آماره  درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. 82متغیر هاي توضیحی مدل به این مفهوم که است  0.82برابر با 

  ورد بررسی است.مدل م تشخیص درستدهنده 

  

  یافته ها و نتایج 

، ضرایب  log-logبه برآورد این تابع به شکل  با توجه براساس معادالت برآورد شده، تابع هزینه سرانه سیستم بانکی ایران به شکل زیر است.

  ):هستند tماره هاي آاعداد داخل پرانتز ( برآورد شده نشان دهنده کشش ها نیز هست

  

LAC= α0 + α1 LALI+ α2 LADEPOSITE + α3 LAATM 
 

LAC= 3.79 - 1.06LALI + 0.62 LADEPOSITE + 0.58 LAATM - 0.39 AR(1)  
  (2.12) (-3.5)   (4.3)                (3.4)   (-3.1) 

  

در  LAATMضریب متغیر با توجه به این که هدف این پژوهش تحلیل اثر بانکداري الکترونیک بر تابع هزینه سیستم بانکی بوده است،  

 0.58، به ایران یک از شعب سیستم بانکی استفاده شده در هر ATMهاي  ماشین تعدادیک درصد تغییر در نشان می دهد رابطه برآورد شده 

کاهش هزینه ها اتوماسیون بانکی نه تنها نتوانسته کارایی را در سیستم بانکی از طریق  یعنیدرصد تغییر در هزینه سیستم بانکی منجر می شود 

نکی باال ببرد بلکه هزینه سرانه شعب را نیز افزوده است و بنابراین گسترش بانکداري الکترونیک نقش چندانی در بهبود رقابت پذیري سیستم با

  ایران نداشته است. 

ر تسهیالت پرداختی بانک ها است، یعنی یک درصد تغییر د -1.06کشش هزینه نسبت به تسهیالت پرداختی برابر با  ،بر اساس نتایج حاصل

  موجب کاهش هزینه آنها به بیش از یک درصد می شود.

بانکی موجب سرانه قابل توجه است که سپرده هاي بانکی اثر مثبت بر هزینه هاي بانکی دارد به این مفهوم که یک درصد تغییر سپرده هاي 

براین تشکیل سپرده هاي بانکی در سیستم بانکی ایران به طور متوسط و بنا شده استدرصد  0.62بانکی به میزان سرانه تغییر هزینه هاي 

  هزینه بر است.

نکته قابل توجه دیگر در مورد عرض از مبدا این مدل است که از یک بزرگتر است و نشان دهنده پایین بودن کارایی کل عوامل تولید در سطح 

  شعب است.

  

  توصیه ها

  ارائه است: هاي زیر قابلبراساس نتایج فوق، توصیه

 پیشنهاد می شود که سیستم بانکی در جهت افزایش رقابت پذیري خود تسهیالت پرداختی را گسترش دهد. )1

منجر و بطور کلی بانکداري الکترونیک  ATMنظام بانکی باید تمهیداتی را تدارك ببیند که به استفاده کارآمد تر از تجهیزات نصب شده  )2

 .شود

 د.نرك منابع ارزان تر باشمی بایست در فکر تداها بانک  )3

 تواند در بهبود کارایی کل عوامل تولید نقش داشته باشد.تقویت فرهنگ کار می )4
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  پیوست 

  

  

  

% بیشتر است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال نبودن توزیع 5برا از - ، چون مقدار احتمال آماره جارکوبه ذکر است بر اساس آزمون نرمالیتیالزم 

 .پذیرفته می شود سماند هااین پتوزیع بودن نرمال دیگر یعنی  پسماندهاي مدل رد و فرضیه
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Series: Standardized Residuals
Sample 1380 1389
Observations 60

Mean       7.28e-11
Median  -0.026424
Maximum  0.531291
Minimum -0.478898
Std. Dev.   0.274416
Skewness   0.152864
Kurtosis   2.739920

Jarque-Bera  0.402779
Probability  0.817594
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  ي امنیتی رایانش ابري در بانکداري الکترونیکها چالش
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  z_raei@isc.iranet.net یک،کارشناس شرکت خدمات انفورماتزهرا راعی دهقی، 

  

  یدهچک

ها ناشی شده است. این تکنولوژي با به اشتراك  باشد که از گسترش نگاه سرویس گرا به استفاده از توان رایانه یمرایانش ابري تکنولوژي جدیدي 

تواند مزایاي قابل توجهی را در ارائه خدمات بانکداري نوین به همراه  یم، ها بانکي بزرگ مانند ها سازمانگذاشتن منابع توزیع شده و خدمات متعلق به 

 ینب تعادل، يبرقرار که باشد یم يابر یانشرا یطدهندگان خدمات در محبراي استفاده کنندگان و ارائه  ین مشکلتر عمدهنیت، داشته باشد. ام

در صنعت  ناموفق هاي تراکنش رشد و چابکی و پذیري انعطاف وجود عدم. کند یم ایفا آن در یمهم نقش ،و سهولت استفاده از آن یتیامن هاي یزممکان

عالوه  يابر یانش. راباشد یصنعت م یناطالعات از جمله مشکالت موجود در ا يفناور يتدارك ساختارها يباال ینههز ینو همچن یکالکترون يبانکدار

.دهد می کاهش نیز را اطالعات فناوري با مرتبط هاي ینههز الکترونیک بانکداري خدمات ارائه بهبودبر   

 و ابزارها تا شده باعث دیگر سوي از داده امنیت و یکپارچگی حفظ حال عین در و ها آن حجم باالي بسیار رشد و سو یک از اطالعات ارزش و اهمیت

اعتماد،  یتقابل یري،از دسترس پذ عبارتند یرند،مورد توجه قرار گ یدکه با یتیمباحث امن ینتر .. مهمشود ایجاد ها آن پردازش براي نوینی هاي حل راه

و  ینیبازب ،ها و صحت داده یکپارچگیکنترل  … . 

دسترس  ی،خصوص یمحر ،ها و صحت داده یکپارچگیاطالعات،  یمانند محرمانگ يابر یانشموجود در را یتیو مسائل امن یداتمقاله ابتدا تهد ینا در

ها  آن يو سپس به دسته بند گردند یم یو .... معرف يو نرم افزار يسخت افزار هاي ینههز ي،مشتر یتهمچون رضا یگرد يپارامترها ینو همچن یريپذ

 یمرابطه خواه ینموجود در ا يکرده و در ادامه به راهکارها یموجود بررس هاي یرساخترا بر حسب کاربردها و ز یتیمسائل امن ین. همچنپردازیم یم

.گردد یارائه م یکالکترون يدر صنعت بانکدار يابر یانشرا ياستفاده از تکنولوژ يبرا یتیمسائل امن ي ینهبه يها راه حل یت،پرداخت. در نها  

.الکترونیک تجارت الکترونیک، بانکداري امنیتی، تهدیدات امنیت، ابري، رایانش :کلیدي واژگان  
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 مقدمه

.است آمده وجود به زمانی هر و مکان هر در محاسباتی کارهاي انجام به نیاز اطالعات فناوري پیشرفت با ینا همچنین،   کارهاي بتوانند افراد که نیاز 

پیچیده محاسباتی از قیمت گران افزارهاي نرم و افزارها سخت داشتن بدون را خود  شده ارائه خدمات طریق  رایانش. شود یکامال احساس م دهند، انجام   

نیازها این به فناوري پاسخ آخرین ابري .است بوده  و فراهم کننده خدمات  باشد یم "یازن اساسبر  ییرتغ"بحث  يبر رو یمیتعم يابر یانشدر واقع را 

یم .یدنما ینرا تام یازمرتبط با آن ن هاي یسافزار و سرو سخت افزار، نرم بایست  

يبرا الزم بستر کنندگان فراهم و کنندگان ارائه کاربران، اند شده مواجه بزرگ چالشی با خدمات از نوع این  ضریب است شده باعث که  يابر رایانش نفوذ   

ینتر بزرگ که چالش این . ]1[ شدبا کم يابر رایانش چالش  یايدن و  امنیت رود، یمشمار  به شبکه  .است  یتامن   بحث موضوعی ابري رایانش نسبی 

یها وقت داده یتباورند که امن ینبر ا ی. گروهبیندازد تأخیر به را ابري رایانش پذیرش است ممکن که است برانگیز  باالتر شوند اداره سازمان داخل در که 

هاي یزهانگ سرویس دهندگان ارائه که دارند عقیده دیگر گروهی که حالی در است، این از و دارند اعتماد حفظ براي قوي  را به  باالتري امنیت سطح رو 

.گیرند یکار م ]2[ 

يمجاز ظهور با يساز  يمجاز آن بالطبع و  يساز  ،ها شبکه تا گرفته از سرورها چیز، همه  ها انباره  يها برنامه و  يکاربرد  بسیار امنیت، مساله  تر یچیدهپ   

توجه با محاسباتی جدید مدل در .است شده ها داده خروج به  يها مدل سازمان، از خارج به کاربردها و   و نیستند کاربران انتظارات کننده تامین قبلی، 

از بیش امنیت پیچیدگی شده پیش   .است 

PC یعتسر یره،و غ یکروسافتاز جمله آمازون، گوگل، ما ،ها از شرکت بسیاري هاي رایانش ابري و بهبود خدمات خود را با  یستمسهاي خود را در توسعه 

 ها است و شرکت ینو سرورها، معتقدند ابر قادر به رقابت در ب یشخص هاي یانه. صدها هزار نفر از کاربران رادانند یمارائه به تعداد بیشتري از کاربران 

 یگراستفاده د يبرا یغیامر تبل ینو ا کنند یاستفاده م يابر یانشهستند که از را یبزرگ يها نمونه یره،مانند گوگل، آمازون و غ یموفق يها شرکت

باشد. یکالکترون يارائه خدمات بانکدار يها برا بزرگ از جمله بانک يها شرکت ]3][16 [ 

 یک،الکترون يبانکدار یداشته و عالوه بر کاهش مشکالت فعل یکالکترون يدر بهبود ارائه خدمات بانکدار ییبسزا یرتاث يابر یانشرا تکنولوژي

به منابع مشترك و  یرآسان و فراگ یاست که دسترس یانشاز را یمدل یکالکترون ي. در واقع خدمات بانکداردهد یکاهش م یزمرتبط با آن را ن هاي ینههز

 ینتر منابع به سرعت و با کم ین. انماید یفراهم م را) ها یسو سرو يکاربرد هاي ، برنامهسازي یره، منابع ذخدهنده یسسرو (مانند شبکه، یکربنديقابل پ

م با ازدحا یکالکترون يکه در شبکه بانکدار یرو در مواقع ینآزاد گردند. از ا یاو  یافته اختصاص تواند یم  ابر، ي کننده یهتعامل با ته یاو  یریتیتالش مد

تراکنش  یکه دچار فراوان هایی یسسرو یرسا یاردارند آزاد و در اخت يکمتر یکه بار محاسبات هایی یستماز س یمنابع یبه راحت شویم، یها مواجه م تراکنش

.شود یقرار داده م باشند، یم .باشد تاثیرگذار بسیارهمچون شتاب و شاپرك  هایی یستمدر بهبود ارائه خدمات س تواند یمثبت م یژگیو این  استفاده  اگرچه 

قرار دهد، به طور مثال در زمان  الشعاع تحترا  یستمس یتها ممکن است امن در زمان ازدحام تراکنش یگراز منابع د switch  ینکردن منابع، امکان از ب 

 سرعت با و بیشتر يها در زمان اوج کار به تراکنش نتوا یو م آورد یرا فراهم م يباالتر یاربس ییها وجود دارد، اما در کل کارا از تراکنش یرفتن برخ

.داد پاسخ باالتري  

 مشکالت امنیتی ابر

 يابر یانش. از آنجا که راکنیم یم یاند را بررس استفاده کرده يابر یانشکه از را ییها از شرکت یبرخ یخصوص یمو حر یتمقاله، ما مسائل امن ینا در

 يسخت افزار هاي یستمس یعنیخدمات اشاره دارد ( ینا ي ارائه دهنده هاي یرساختو هم به ز یسبه عنوان سرو ینترنتارائه شده در ا يهم به کاربردها

موجود در مراکز داده) يو نرم افزار ] 4[ صورت گرفته  یقاتتحق ي. بر مبناکنیم یم یبررس یگوناگون هاي یرساختزو  کاربردهایتی را برحسب امن، مسائل 
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 یکاف شود یها ارائه م شرکت يکه امروزه از سو یخصوص یمو حر یتاست که سطح امن یده، مشخص گرد يابر یانشرا یاتیلعم هاي یستمس يرو

 یري،پذ یمانند دسترس یتی،مباحث امن ینتر وجود دارد. لذا، مهم ها یستمس یناستفاده از ا يبر سر راه کاربران برا یموانع بزرگ یجهو در نت یست،ن

چالش مشخص شده است که در آن  9جزئیات  1یرند در شکل مورد توجه قرار گ یدو ...، با ینیبازب ،ها و صحت داده یکپارچگی ،کنترل ی،محرمانگ

 یانشرا هاي یستمدر س یدجد هاي ياز استراتژ توان یمباشد. که  یمدر بستر رایانش ابري  اطالعاتشانامنیت باالترین نگرانی کاربران به دلیل اهمیت 

. کنیم یم یمعرف يابر یانشمختلف مربوط به را ي را از پنج جنبه ها ياستراتژ ینجا چند نمونه از ا ینتر نمود. در ا ها را امن گرفت و آن بهره يابر

 که به منظور يابر یانشداده در را يساز یره. محل ذخیستندبه روز ن ها آنگرفته شد که  یجهاند و نت شده یبررس یخصوص یماز اعمال حر يتعداد

موضوع را به طور خالصه  ینشوند. ا یمحرمانگ ینهدر زم یممکن است باعث بروز مشکالت گیرند یدر چند مکان مختلف قرار م یستمس یداريپا یشافزا

.باشد موفق تواند یم یخصوص یمو حر یتابر پس از حل شدن مشکالت مربوط به امن ي که حوزه پذیریم یکرده و م یانب ]17[  

 

  هاي رایانش ابري یستمسدر  ها چالشبرآورد  1شکل 

امنیتی ملزومات  

 ین. همچنباشند یدر حال اجرا م ینترنتا یا یمحل ي واقع در شبکه يابر یانشرا يهستند که در بسترها اي يکاربرد يها برنامه ي،ابر هاي یسسرو

به ارائه دهندگان  يابر یانش. در ضمن راشوند یخدمات در کجا ارائه م یاو  شوند یم یرهها در کجا ذخ که داده دهند ینم یتیاهم یاو  دانند ینم ،کاربران

 یتاز لحاظ ظرف یخود را به آسان يکاربرد يها الزم باشند، برنامه هاي یرساختز یريو مکان قرارگ ها یژگینگران و ینکهبدون ا دهد یخدمات اجازه م

اعتماد)، توسعه، مستقر و اجرا  یتاتفاق رخ دهد (قابل ینحداقل به ندرت ا یا)، هرگز دچار شکست نشدن و ییکارا( اجرا سرعت  )،یريپذ یاس(مق

(مانند  يابر یانشرا هاي یستمکه س گوییم یاست؟ اساساً، م یکاربران کاف يبرا یتیچه نوع امن گردد، یسوال مطرح م ینکنند،.حال ا DaaS, SaaS, 

PaaS, IaaS ،  یامن هستند. به طور کل ،کنند و طبق آنچه که کاربران انتظار دارند رفتار کنند یهها تک که کاربران بتوانند به آن ی)، در صورتیرهو غ 

پنج  ین. اینیکنترل و بازب ،ها و صحت داده یکپارچگی ی،محرمانگ یري،پذ یهدف وجود دارد که عبارتند از دسترس 5 ی،کاف یتبه امن یابیدست يبرا

از  یوجود، امروزه تعداد کم ینگذشت. با ا توان یها نم از آن یک یچاز ه یکاف یتبه امن یابیدست يو برا شوند، یم یکپارچه ینروش مع یکدف با ه

.یابند دست اهداف ینا ي به همه توانند یم يابر یانشرا هاي یستمس ]3[ 

یريپذ دسترسی  

داده شود که در  یناناست که به کاربران اطم ینا يها) برا آن هاي یرساخت(از جمله کاربردها و ز يابر یانشرا هاي یستمس يبرا یريپذ یهدف دسترس
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گونه است که به طور مثال کاربران  ینبد یکالکترون يبانکدار هاي یستممسئله در مورد س ینها استفاده کنند. ا از آن توانند یم یهر زمان و هر مکان

 کارت خوانخودپرداز و  يها در مورد دستگاه یامانند در دسترس نبودن آن، استفاده کنند و  یمشکل یچبدون ه نتیینترا يبانکدار یتبتوانند از سا

برقرار باشد. یشههم يمرکز يها با سرورها گفت که ارتباط آن گونه ینا توان یم  

( محور وب یتماه یل، به دل يابر یانشرا هاي یستمس web-native (شامل  یستمبه س خواهند یکه م ییتا از هر جا سازند ی) خود، کاربران را قادر م

1(مانند  يابر یانشرا هاي یستمهمه س يموضوع برا ینداشته باشند. ا ی) دسترسها یسکاربردها و سرو DaaS2, SaaS3, PaaS4, IaaS یره) غو  

باشند).  یرپذ یاساز کاربران مق يهر تعداد يبرا یعنیه دهند (کاربران خدمات ارائیشه و به همه همینکه الزم است ایل دلها، به  یستمسبرقرار است. این 

 يها از دو استراتژ مستقر در آن يکاربردها یا يابر یانشرا هاي یستمس یريپذ یدسترس یشافزا يبرا یهمواره در دسترس باشند. به طور کل یدبا

شود. یمی استفاده افزونگو  5استحکام ]18[ ]19[ 

هستند (مانند آمازون،  يمجاز ینبر ماش یمبتن يها و پلتفرم ها یرساختز ي که در حال ارائه ي،ابر یانشرا هاي یستمس یفروشندگان کنون ین،بر ا عالوه

Skytab ینمسدود کردن و همچن ییتوانا هایشان، یستمدر س یتباال بردن امن ي)، برا آدرس  بر اساس یککردن تراف فیلتر  IP  یشنهادو پورت را پ 

خدمات وب آمازون  ي مثال، ارائه دهنده يبرا ،اند کرده EC2،S3 به نام  يمجاز ینماش یک يبر مبنا تماماً  Xen و  است،] 5[  Skytap ] کاربرد 6[ 

بر  یمتک يمجاز یشگاهآزما یریتمد hypervisors VMware شامل ،   ]7[، Xen و   Microsoft Hyper-V کرده است.  یشنهادرا پ یره] و غ8[   

Xen يمجاز ینمثال ماش یکعنوان  به  شده یزبانیم هاي یسسرو شود، یم یدهد 1که در شکل  همان طور،. یمکن یارائه شده توسط آمازون را بررس 

 عنوانشده است، و به  یبتقاضا ترک بر حسب سازي یرهذخ محل حافظه، ،ها پردازنده از يا مجموعه باکه  شوند، یم مستقر يمجاز ینماش يرو

شبکه  یتامني ها کنترلمعادل با  ها شرکت اکثردر  امکاناتین ااما . شوند یم گرفته نظر در آن يرو اجرا حال در يها پلتفرم یا یسسرو هاي یرساختز

 . دریابد یم یشارائه شده افزا یرساختز یريپذ یدسترس یجهدر نت ،اند کرده یتتقو یشانمجاز هاي ینرا در ماش یتیکنترل امن هاي ياستراتژ ینو ا یستن

.دهند ارائه یاستحکام و افزونگ هاي ياستراتژ یقدر دسترس را از طر هاي یسسرو توانند یم يابر یانشرا هاي یستمگفت که س توان یجمله م یک  

 

  بستر /زیرساخت عنوان به را مجازي ینماش 2شکل 

 

                                                             
1
 Infrastructure as a Service 

2 Data as a Service 
3 Software as a Service 
4
 Platform as a Service 
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 محرمانگی

به  یک،الکترون يبانکدار هاي یستمموضوع در مورد س یناست. ا يابر یانشرا هاي یستمکاربران در س يها داده داشتن نگهی محرمانه معنمحرمانگی به 

در مقابل  یدبا يابر هاي یستم. سباشد یم برخوردار ییباال یاربس یتدر ارتباط هستند، از اهم یو حقوق یقیاشخاص حق یبا اطالعات مال ینکها یلدل

.باشند داشته باالیی بسیار مقاومت شوند، یکلمات عبور و ... م ،ها مانده آن ،ها که باعث لو رفتن اطالعات حساب یینفوذها  

 فرازبر " عنوان با يا که در مقاله يبه طور باشد، یها م استفاده از آن يکاربران برا ياز موانع بزرگ فرا رو یکی يابر یانشرا هاي یستمدر س محرمانگی

."گیرد قرار ابر در حساس یسازمان يها داده یدهرگز نبا  "از کاربران معتقدند  یاريآمده است که بس] 4[ "ابر  

بدل  یعموم يها شبکه يها از ضرورت یکیآن) به  هاي یرساختها و ز (مانند برنامه يابر یانشرا هاي یستمس يامکانات ارائه شده از سو امروزه،

محرمانه  ین،هستند. بنابرا یشتريدر معرض حمالت ب ی،واقع در مراکز داده خصوص يها با برنامه یسهن در مقاآ هاي یستمها و س و برنامه ،اند شده

 ي. براشد خواهد یشترب یاناست که در صورت وجود باعث جلب مشتر یادینبن یازهاياز ن یکیکاربران در ابر،  ي اطالعات محرمانه ي همه داشتن نگه

CohesiveFTمثال،  IT یرساختارز يبرا یتیامن یطمح یک ي ارائه يبرا   مراکز داده یستمدر چند ابر و چه در اکوس و چهابر تنها باشد  یک، چه درون  

، یبیترک يابر VPN-Cubed Vertica ین،را ارائه داده است. عالوه بر ا  Amazon EC2 يخود را رو ي داده یگاه] پا9[  قرار داده است و  

داده  یگاهبه پا یدنبخش یتامن ي، براشود یم یدهد 2که در شکل  طور همان VPN ین چنیابی به دستي براکلی،  به طور ]9 را ارائه داده است[ یروالو فا 

مورد  يابر یانشرا هاي یستمتوسط فروشندگان س يا ) وجود دارد که به طور گستردهيو رمزنگار یزیکیف يجداساز یعنی( اي یهپا یکردرویتی، دو قابل

.گیرند یاستفاده قرار م  

 

 

  داده یگاهپا تضمین براي یروالاستفاده از فا 3شکل 

 یکپارچگی و صحت داده

ی حفظ یکپارچگی و صحت اطالعات موجود در ابر است (یعنی از دست نرفتن اطالعات و تغییر معني به ابرهاي رایانش  یستمسیکپارچگی داده در 

اشخاص در ارتباط هستند،  یبا اطالعات مال ینکها یلبه دل یک،الکترون يبانکدار هاي یستممورد در س ین). ایرمجازها توسط کاربران غ آننیافتن 

 هاي یسسرو ي و اساس ارائه یه. از آنجا که داده پاکند یم یداپ یتاولو یزن یهمچون محرمانگ یبر موضوع یکه حت يا به گونه باشد، یم یاتیح یموضوع

( یسمانند: داده به عنوان سرو يابر یانشرا DaaS ( یس)، نرم افزار به عنوان سرو SaaS یس)، پلتفرم به عنوان سرو (Paas)  یکپارچگیحفظ  باشد، یم 

ي  دادهدهند.  یمرا ارائه  7ي حجیمها داده 6بخشیدن نظم و اجتماع یتمعموال قابل ها یستماست و س يابر یانشرا یستمس یهاول یفاز وظا یکیها  داده
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( یتترا باین چندي  اندازهي به ا دادهی حجم معنبه  یمحج TB ( یتپتا با ینچند ی) و حت PB را  یاديز يها چالش یع،وس يا ) است .استفاده از حجم داده

 و جامد هاي یسک(د یسکهارد د یورهايدرا ینهکه در زم هایی یشرفت. با وجود پکند یم یجادا ي،ابر یانشرا هاي یستمداده در س یکپارچگی ینهدر زم

ها در  دادهي سازیره ذخمحل  کردن تر بزرگي براین، بنابرا]. 10یابند[ ینمیش افزا ها دادهبه سرعت رشد  ها آنیت ظرف) حاصل شده است، 8نوارها

 یانود  یاحتمال خراب یشکار ممکن است باعث افزا یندهند. ا یشرا افزا ها یسکدارند که تعداد هارد د یاز، فروشندگان ن يابر یانشرا هاي یستمس

تر  روز به روز بزرگ یتحالت جامد) از نظر ظرف هاي یسکد یا( یسکد یورهايدرا ین،از دست رفتن داده شود. همچن یاداده و  یخراب یاو  یسکد یخراب

Zetta عنوان تحت سیستمی قسمت، ین. در اشوند ینم تر یعبه داده سر یاز لحاظ دسترس که یحال، در  شوند یم  Zetta یستمائه شده است. در سار 

هاي  یستمساي مشابه  یدها کهشده است ، تمرکزهاي رایانش ابري  یسسروي براعمدتاً بر یکپارچگی داده  RAID است  ]11[ 

 کنترل

هاي یستمسدر  کنترل باشد. این موضوع  یم) ها دادهها و  یرساختزي، کاربردي هاي استفاده از سیستم(شامل برنامه سازي قانونمند معناي به ابررایانش  

گردد.  یمهاي بانکداري الکترونیک موضوعی بسیار مهم تلقی  یستمستهدیدات در  گونه ینابراي جلوگیري از نفوذ و نشت اطالعات و به حداقل رساندن 

، ین که ناشی از کنترل ناصحیح بودمیلیون کارت بانکی بودیم؛ براي جلوگیري از اتفاقاتی این چن 3شاهد افشاي کلمه عبور  1390در اوایل بهار سال 

ي رویع شده اي را توزي  محاسبههاي رایانش ابري،  یستمسهمیشه  باید مبحث کنترل بر روي داده هاي این سیستم بیش از پیش جدي گرفته شود.

ی خود شخصي ها دادهپس از قرار دادن  رکارب، هر ینبر اشوند. عالوه  یمیوتري شامل کامپي نودهایادي از زیان تعداد مي بزرگ در  دادهچند مجموعه 

توانند شماره کارت  یمي مثال، کاربران برایگري از شبکه استفاده کند.. درا در بخش  ها آنی به راحتتواند  یمدر یک بخش از سیستم رایانش ابري، 

د از طریق اینترنت بانک، توانن یمداده شخصی در سیستم رایانش ابري ذخیره کنند، بدین ترتیب  به عنوانتسهیالت خود را  ATM ي ها کانالو سایر  

هاي  یستمسیط محی در شخصي هاین داده ای وقتی پرداخت نمایند. به راحتبانکداري الکترونیک به این اطالعات دسترسی پیدا کنند و قسط خود را 

ي مثال، کاربري را برای شان روبرو شوند. شخصي هایابی به داده دستیدهاي بسیاري در رابطه با تهدبا  کاربراناست  ممکنیره شوند، ذخرایانش ابري 

یی را در اختیار دارد و ها چکي مختلف دریافت کرده و یا در چندین بانک مختلف داراي حساب باشد و دسته ها بانکچندین وام از  کهیرید بگدر نظر 

یع شده در توزاش باشد. محاسبات  یشخصي هانگران سوء استفاده از داده ي خود را در سیستم رایانش ابري ذخیره کرده است، ها حسابتمام شماره 

یت و حریم خصوصی را امنهاي مربوط به  ینگران، باشدی افراد شخصیی که ممکن است حاوي اطالعات ها دادههاي رایانش ابري، بر روي  یستمس

شود. یمي محسوب ضروریاز نی یک شخصي هاداده  گونه یناي رابهاي رایانش ابري  یستمسیع شده در توزمحاسبات  کنترلدهد که  یمیش افزا  

ي معمار Airavat کند  یمیجاد ایر و قدرتمند پذی انعطاف محاسباتین معماري یک پلتفرم اباشد.  یم] یک راه حل مناسب براي حل این مشکل 18[ 

باشد.  یمدر آن حریم خصوصی قابل اثبات  که  

هاي مستقر در  یسسروو  ها برنامهي رفتارهاهاي رایانش ابري و قانونمند ساختن  یستمسدر  ها دادهی به دسترسبر روي  کارآمدمؤثر و  کنترلاز این رو، 

یش خواهد داد. افزایت را به نحو مناسبی امنسیستم،   

  9ینیبازب

ي سیستم باالی در اضافي  یهالبه عنوان یک  تواند یم ینیبازبیت قابلدهد.  یمینی یعنی بررسی لحظه به لحظه تغییرات و اتفاقاتی که در سیستم رخ بازب

باشد،  یمی اتفاقاتی که در حال رخ دادن در سیستم بررسینی و بازبي اضافه شود تا مجازین ماشي) مستقر در مجازي کاربردیط محي (یا مجازعامل 
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باشد، چرا که الیه اضافه شده  یمي یا نرم افزارها بسیار پیچیده تر از در نظر گرفتن یک الیه مجزا کاربردي ها در برنامهآسان گردد. انجام این تغییر 

:: شودیژگی زیر باید در نظر گرفته وسه   سازي این سناریو ، یادهپي برا. کندی بررسرا  ها دادهیابی به دستهاي  یاتعمل کلتواند  یم  

دهند.  یمیر قرار تأثیري سیستم را تحت پذدسترسی  کهگري یدیی فاکتورهایت و وضعییرات تغیدادها: رو  

.  ها آنعملیات صورت گرفته روي  و شوند یمیی که وارد سیستم ها تراکنشیر در مورد فراگالگ ها: اطالعات جامع و   

10نظارت یمزاحمت:  11 وجود داشته باشد.  ها آني اجرا امکاني ابر محدود باشد تا  کنندهیازهاي معقول ارائه نید باید وجود داشته باشد و نبا   

ي) توسعه دهندگان رایانش ابري را قادر مجازي ها عاملی در سیستم اضافیه الینی افزوده شده به عنوان یک بازبیت قابلیدي (یعنی جدیژگی وین چن

سیستم رایانش  کلینی بازبیی توانا ها آنینکه اي را ارائه دهند. یعنی مجازهاي  یتقابلي یک سخت افزار خاص  ارائهي روبر  تمرکزي جاسازد تا به  یم

ارائه دهندگان رایانش  ها آنطبق  کهینی دارند قوان کشورهایاري از بس کهین است ایگري نیز وجود دارد دی مرتبط نگرانی دارند. فنابري را از لحاظ 

SaaSابري (یا ارائه دهندگان  ینی را از لحاظ مباحث بازبیت قابل کارین ا که، کنند حفظ کشوري مرزهایان به رمز درآمده را درون مشتري هاید داده با) 

ي برای داشته باشند. دسترس ها آني هایق سیستم قضایی به داده طراز  کشورشان کهدوست ندارند  ها تجارتی از برخ، ر حاله بهبرد.  یمی باال قانون

یاالت متحده باشد.اانش ابري در است نگران استفاده از سیستم رای ممکنیی اروپاي مشترمثال یک  ]  3 [ 

 ملزومات حریم خصوصی

هایی (مانند  یسسروهاي رایانش ابري  یستمسمعموالً  DaaS, SaaS, IPMaaS, PaaS ارائه  کاربراني از جداینترنت و ایگر دي سویره) را در غو  

شوند، و همین امر  یمیریت مدي و سازیره ذخها،  یسسروی توسط ارائه دهندگان بازرگاني ها شرکتو  کاربراني  محرمانهدهند، اطالعات  یم

یاري بسین قوانآورد. مباحث مربوط به حریم خصوصی از دیر باز مورد توجه بوده است، به همین دلیل  یمهایی را در مورد حریم خصوصی بوجود  ینگران

یوهاي سناري برایستند و نین اعمال به روز این وجود، اما با ي منتشر شده است. اتجاري ها شرکتو  کاربراني  محرمانهي حفاظت از اطالعات برا

کننده شرکت 3یش یافته است (یعنی افزاو ارائه دهندگان  کاربرانیان مروابط  ها آندر  کهید، جد 12 ي از اعمال تعدادي ندارند. در اینجا، ما کاربرد)، 

یره ذخهاي رایانش ابري، محل  یستمسیم . در دهندارند را نشان  کاربردید جدهاي  یطمحدر  کهی اعمالکنیم تا  یمی بررسمربوط به حریم خصوصی را 

مربوط به حریم  مشکالتاست باعث بروز  ممکنیز نشوند  یممختلف قرار داده  مکانخطا در چند  13یريپذیش تحمل افزابه منظور  کهي داده ساز

 خصوصی شود.

یقانونمباحث   

ي قابل اعتماد براین همچنی و شخصی اطالعات محرمانگي برا) ها آنهاي واقع بر  یسسروي و کاربردهاي رایانش ابري (شامل برنامه هاي  یستمس

ه هاي رایانش ابري واقع در حوز یستمسی به محلیوترهاي کامپید از بای اطالعاتیرا هر زی دارند. توجهیم قابل مفاهی دولتي و تجاربودن اطالعات 

شوند منتقلرایانش ابري  . توانند  یماین اطالعات   email هاي  یلفا؛  word, excel, powerpoint, pdf ي، تجاریگر اطالعات دیات یا مال، 

اطالعات هم مربوط به شرکت ارائه دهنده  گونه ینایره باشند که غو  و شماره تلفن ي آدرسها کتابي مانند حقوق، حسابداري، اطالعات تجاري ها طرح

ي ابر یا  کنندهاست به یک ارائه  ممکناست  کردهیره ذخی محلدر دستگاه  کاربر کهیاتی محتو کلباشد. بعالوه،  یمابر و هم مربوط به کاربران سیستم 
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 اشتراكیگر اطالعات خود را در ابر به دهاي  یتموجودلت ، یا ي دو یندهنماي ابر انتقال یابد. هر گاه یک فرد، یک تجارت، یک  کنندهی به چند ارائه حت

باشد.  یممربوط به حریم خصوصی و محرمانگی  مشکالتبگذارند، امکان بروز   

 شکستید با جدیس رایانش ابري سروهاي  یطمحشود و در اعمال به  یمي حفاظت از حریم خصوصی استفاده برا ها آنشده، از  ذکرین قوانبر اساس 

یط رایانش ابري سازگار و متناسب باشد.محید با باین قوانین اییر دادن تغشوند.  یممواجه   

ی:مکانمباحث مربوط به چند   

ي برایره ) غی و محاسباتي، توان سازیره ذخها (مانند محل  یسسروو  ها پلتفرمها،  یرساختزیوتري بسیار شامل کامپي منابع  ارائهی معنسیستم ابر به 

. کندیره ذخی خود را در سیستم ابر خصوصي هاهاي ابر را بسنجد و سپس داده  یستمسي  فروشندهید صداقت بااست. لذا، یک تجارت ابتدا  کاربران

ي شخص هادر دستگاه  ها داده، اگر هر حالبیشتر). به  امکاناتیوتري با کامپشوند ( یمیره ذخیگري دیوتر شرکت کامپي در تجاري هایعنی اینکه داده 

است از تجارت خارج شود و یا در صورت  ممکنیس ابر سروي  دهندهي مثال، ارائه برایح باشد. ناصحاست  ممکنیادي زیزهاي چیره شوند، ذخیگري د

خود را  ي یندهآ يابر هاي یتبزرگ سا يابر هاي یستمفروشندگان س ین،بر ا را به عنوان گروگان نگه دارد. عالوه ها داده کهیرد بگیم تصمبروز مشکل، 

ابر خود را بوجود بیاورند و  ها بانکدر مورد ابرهایی که در سیستم بانکداري الکترونیک مورد استفاده ، باید . کنند یم یزيبرنامه ر یگرد يدر کشورها

ي ها شرکتمدیریت کنند و یا اینکه  PSP  ها شرکتوجود بیاورند. کنند ابر خود را ب یمیی که همزمان به چندین بانک مختلف خدمت رسانی ها شرکتو  

 کهی مشکالتي بزرگ بایستی از نظر مالی و فنی، توانایی ایجاد مراکز داده اي در نقاط مختلف کشور را داشته باشند. در اینجا چند نمونه از ها بانکو 

].13یم [ا کردهیست لرا  کندبروز  مکانی در چند خصوصي هاي داده سازیره ذخاست در صورت  ممکن  

یخصوصي های داده مکان چند  

ي هاین حالت، داده اباشد. چرا که در  یم خطرناكنسبتا  کارین ا، کندیره ذخي خود را در کامپیوتر شخص ثالث هااگر یک شرکت خصوصی داده 

ابر از تجارت خارج شود. یس سروي  دهندهینکه، ارائه اباشد. اول  یمیح ناصحین صورت چند مورد اگیرد. در  یمیگري قرار دیوتر کامپي محرمانه در تجار

،  ها دادهینکه، محل ذخیره شدن ارا به عنوان گروگان نگه دارد. سوم  ها دادهاست،  ممکنیس ابر در صورت بروز مشکل سروي  دهنده ارائهینکه، ادوم 

ی آن اعمال خواهد خصوصي هابر داده  کهی قانونیما بر انتخاب مستقداده  مکان کهین است ا مسئلهین انسبتاً مهم است. دلیل اهمیت  ها شرکتي برا

ی به داده دسترسی بر مبني مشتري تقاضاهایم تنظین بر چیره شوند، قانون ذخین چبه طور فرض در  ها دادهیر گذار خواهد بود. عالوه بر این، اگر تأثشد 

ین سرزمیره شده در ذخي هاي به داده امحدودنی دسترس کهین اجازه دهد چاست به دولت  ممکنین چاش اعمال خواهد شد. حتی قانون  یشخصي ها

یشتري در نظر بهاي  یتمحدودیاالت متحده ایره شده در ذخي های به داده دسترسي برایاالت متحده این در حالی است که دولت اخود داشته باشد، 

 گرفته است. مشکل سوم در داخل یک کشور موضوعیت ندارد.

یسسروي  دهندهی ارائه مکانچند   

هاي اعالم شده توسط ارائه دهنده  یسسروی انجام چگونگی) نیازمند اطمینان به خصوص کاربري یا تجار کاربریس رایانش ابري (مانند سروي مشتر

یمی با ارائه دهنده دارد، به راحتی کنترل نماید. مستقي  رابطهي محرمانه خود را که هاتواند، داده  یمیس ابر سروي مشترباشد. لذا،  یم ]3[ 

داده 14ب و ادغامیترک  

مجزا. اگر  به طور اش محرمانهي های) از ذخیره شدن داده خصوص کاربراني و یا تجار کاربراني سیستم رایانش ابري (مانند مشترحصول اطمینان 

                                                             
14 commingling 
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یروسی واست  ممکني مثال، براگیرند.  یمیشتر در معرض خطر قرار ببوده و  پذیرتر یبآسیب یا ادغام شوند، آنگاه ترکیگر دیان مشتري هابا داده  ها آن

یري یا پذي دسترسی رواست حمله  ممکنشده باشد،  هکي  حملهی یک قربانیگري دي مشتریگر منتقل شود. اگر دي مشتري به مشتراز یک 

یر بگذارد.تأثیط قرار دارند محدر همان  کهیگر دیکپارچگی داده مؤسسات   

ها یکلجستها و  یکتکنهاي  یتمحدود  

ي مثال، آمازون برایرممکن است. غی حتو یا  مشکلیار بسي ابر  دهندهیس سروي برایره خواهد شد، ذخي مشترداده  کهیی ها مکانن از ینان یافتاطم

ینی معي سرورهای از خاصیان مشتري براگیرد، اما آمازون  یمقرار  ها آنین ب خودکار به طوریان مشتري هاي دارد، داده ادر سرتاسر جهان مراکز داده 

ی ببندد.فرعي ثالث قرار داد ها قسمتي برایگري دیس سرویزبان داده یا میاز دارد تا با نین همچنیس ابر سروکند. ارائه دهنده  یماستفاده   

یريگیجه نت  

یت و حریم خصوصی موانع امن، مباحث مربوط به هر حالشوند. به  یمي آن روارائه شده  هاي یسسرویر ابر و درگیشتري بیشتر و بهر روز مؤسسات 

هایی را در مورد  ینگرانین مقاله اکنند. در  یمیجاد ابانکداري الکترونیک  کاربراني سوي از ابرهاي رایانش  یسسروها و  یستمسي قبول برای را بزرگ

 کاریط ابر به محید در بایشتري بیتی امنهاي  ياستراتژین وجود، اهاي رایانش ابري وجود دارد. با  یستمسدر  کهیم کردیت و حریم خصوصی مشاهده امن

ید باین اعمال حریم خصوصی همچنیند و آ) بدست  ینیبازبو  کنترل، ها دادهیري، محرمانگی، یکپارچگی و صحت پذهدف (دسترسی  5گرفته شود تا 

هاي رایانش ابري براي بانکداري الکترونیک پس از حل  یستمسیت در موفقو ارائه دهندگان ابر سازگار باشند.  کاربرانیان مید جدتا با روابط  کنندییر تغ

آید. یمها بدست  ینگرانین ا ]14[ ]15[ 

ع مجازي جهت پیاده سازي تکنولوژي رایانش ابري در بانکداري الکترونیک، بسته به نوع مجازي سازي سناریوهاي مختلفی پیش رو داریم، از میان انوا

از: باشد عبارتندمی  تر مناسب ها بانکگردد براي پیاده سازي در  یمنوع آن که پیش بینی  2سازي،   

.مجازي سازي 1 Desktop )VDI جهت انتقال :(Desktop کل  در واقع. شود یاستفاده م "فضاي ابري"کاربران نهایی از کامپیوتر شخصی به  

Desktop وجود بانک  هر کدام از سرورهايها روي  و نیازي به نصب آن شود یکاربران اعم از سیستم عامل و برنامه هاي کاربردي مجازي سازي م 

. ندارد  

توان نرم افزار مورد نظر را در هر جایی که  یمرود. به واسطه این روش  یم.مجازي سازي نرم افزار: این روش جهت بسته بندي نرم افزار به کار 2

شوند. یممجازي سازي  ها آنگردد و تنها نرم افزارها و برنامه هاي کاربردي  یمي کاربران نصب ها عاملدر این روش سیستم  خواهید استفاده کنید. یم   
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کنند و آمارهاي جهانی نشان  در حال حاضر اکثر بانکهاي داخل کشور حداقل یکی از انواع از بانکداري موبایل را به مشتریان خود عرضه می: چکیده

می دهد کاربران براي انجام فعالیتهاي بانکداري خود از کامپیوترهاي شخصی به سمت گوشیهاي تلفن همراه روي آورده اند.  همچنین مبلغ 

افزایش  2014بیلیون دالر در سال  630به  2010بیلیون دالر در سال  170ي پرداخت الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان نیز از تراکنشها

ب می خواهد یافت. بنابراین بانکها می بایست نوعی از بانکداري همراه را که براي تامین نیازهاي مشتریان و همچنین رسیدن به اهداف خود مناس

ر انتخاب نمایند و  عالوه بر این تلفن همراه را به عنوان یکی از ابزارهاي مهم پرداخت الکترونیکی براي انجام کسب و کار خرده فروشان د بینند

رش مدلهاي پذیاختیار آنها قرار دهند.در این مقاله قابلیتها و مزایاي بانکداري همراه از منظر مشتریان و بانکها بیان خواهد شد سپس در مورد موانع 

با نگاهی به آینده این سرویسها بحث خواهد شد. در ادامه  2و بانکداري متنی 1هاي کاربردي موبایل فعلی بانکداري موبایلی شامل موبایل وب، برنامه

، پیام 5هاي عددي، کد4، بارکد3پرداختهاي الکترونیکی با بکارگیري روش ان اف سیالکترونیکی مرسوم در دنیا شامل (هریک از روشهاي پرداخت 

) به همراه ویژگیهاي آنها  و نحوة بکارگیري آنها در ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  در پایان کمبودها 8و برنامه هاي کاربردي 7، مرورگر 6متنی

راي برداشتن گام نخست در راه انتخاب و دالیل عدم توسعه ابزار تلفن همراه به عنوان یکی از کانالهاي پرداخت در داخل کشور مطرح و  پیشنهاداتی ب

 مناسب ترین روشهاي پرداخت و بانکداري الکترونیکی از طریق موبایل ارائه خواهد شد.

  پرداخت الکترونیکی ، پرداخت همراه، بانکداري همراه واژگان کلیدي
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Abstract 

At the presentmost ofthe domesticbanks offer to their customers, at least one 

ofthemobilebankingservices. Globalstatisticsshow 

thatusersswitchtheirbankingactivitiesfrompersonal computerstomobile phonesand smart phones. 

Also,the amountof electronic paymenttransactionsonthe world of cell phones will increase from 

170billion dollars in 2010to 630billion dollarsin 2014. Sobanksneedtochoose and providea form 

ofmobilebanking according to their customers needswhich helps them to achieve their 

organization's appropriate goals and in addition smart phones are animportanttoolforconducting 

business tomobilepaymentsaselectronicallyprovided themtoretailers. Inthispaper,the capabilities 

andbenefits ofmobilebankingwill beexpressedin terms ofcustomersandbanks. Alsoitwill be 

discussed inthe future about thebarriers toadoption ofthecurrentmodels, including 

mobilebanking,mobileweb, mobileapplicationsandtextbankingservices. Conventionalmethods 

ofelectronic paymentinany oftheir featuresandhow tousethemintheworld,includinginIranwill 

bereview then. 

 

Keywords 

Electronic payment, Mobile Payment, Mobilebanking 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

3 
 

  

  

 

  مقدمه - 1

می  یک سیستم پرداخت شامل مجموعه اي از ابزارها و رویه هاي بانکی و زیر سامانه هاي انتقال وجوه است که چرخه پول در این سیستم را تضمین

فیزیکی به سمت پرداخت الکترونیکی  و کند. در دهه گذشته روالهاي بانکداري در سطح گسترده اي مجازي شده اند و یک تغییر بزرگ از پول 

  جایگزینی مستندات فیزیکی و سرویسهاي شعبه اي با راهکارهاي برخط و دیجیتالی قابل مشاهده است.

 سال به عنوان 3% بانکها  توسعه  کانال پرداخت موبایل را تا مدت 63، 2013موسسه مالی اعتباري، تا سال  70بر اساس تحقیقات انجام شده بر روي 

است که یکی از  INGاولویت نخست ابزار پرداخت الکترونیک خود قرار خواهند داد. یکی از نمونه هاي تاثیر بانکداري بر حوزه موبایل و اینترنت 

مربوطه میلیون نفر برنامه کاربردي  1.2بزرگترین بانکهاي تجاري در کشور هلند است که از زمان معرفی نسخه موبایل بانکداري برخط خود بیش از 

ت از را دانلود کرده اند. همچنین بیش از یک سوم جمعیت آلمان  از طریق گوشیهاي هوشمند و یا تبلت خود به بانکها دسترسی دارند و نرخ تعامال

  بار در هفته در مدل جدید افزایش یافته است. 3.5یکبار در هفته از مدل بانکداري اینترنتی سنتی به 

ریهاي عرضه شده در حوزه بانکداري و پرداخت همراه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با بررسی خدمات ارائه شده در این مقاله تعارف و فناو

یجه بانکی با استفاده از گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از ابزارهاي پرداخت الکترونیکی در کشور مشکالت و کمبودهاي موجود تشریح  وسپس نت

  گیري خواهد شد.

  

  ري مبتنی بر تلفن همراه (همراه بانک)بانکدا - 2

اي تبدیل شود. همچنین کاربران گوشیها  پیشرفتهاي چند سال اخیر باعث شد تلفنهاي همراه از یک ابزار الکترونیکی ساده به ابزار محاسباتی پیچیده

ان گوشیها می گویند از تلفن همراه خود براي % صاحب85نیز تغییر کردند به نحوي که بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه نیلسون امروزه 

  .]1[اهدافی به غیر از برقراري تماس استفاده می کنند و به طرز افزاینده اي یکی از اهداف آنان بانکداري مبتنی بر موبایل است

توضیحات کوتاهی در مورد مدلهاي فعلی این مقاله نقطه شروع بانکها و موسسات مالی را  براي ورود به عرصه بانکداري موبایل نشان خواهد داد و 

  .دادبانکداري موبایلی ارائه خواهد 

  

  موبایل وب -2-1

ه است را موبایل وب امکان دسترسی همیشگی به تعداد زیادي از برنامه هاي بانکداري برخط که از طریق اینترنت و با رایانه هاي خانگی قابل استفاد

سی به موبایل وب مورد نیاز است یکی گوشی تلفن داراي برنامه مرورگر است که از طریق سایت بانک قابل ارائه می کند و تنها چیزي که براي دستر
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عملیات دسترس است. بررسیهاي انجام شده نشان می دهد اکثر نسخ موبایلی سایتها تنها به منظور ابزار تبلیغاتی استفاده می شود و قابلیت انجام 

  .]2[بانکداري برخط را ندارد

  

  حله بعدي سایتهاي موبایلی قابلیتهاي زیر را دارا می باشند:مر

 مشاهده مانده حساب  

 امکان مشاهده گردشهاي اخیر  

 انتقال وجوه بین حسابها  

 دریافت پیامکهاي هشدار امنیتی و یا هشدارهاي پرداخت  

 امکان نمایش دقیق محل پایانه هاي خودپرداز  

 پرداخت قبوض 

بایست براي صفحات کوچکتر و با رزولوشن کمتر و سرعت کمتر ورود اطالعات بهینه سازي شود. قالب سایت می یک سایت بانکداري موبایل می 

  بایست ساده و انعطاف پذیر باشدو با کلیه مدلهاي گوشیها و سیستم عاملهاي گوناگون آنها سازگاري داشته باشد.

  

  برنامه هاي کاربردي موبایل -2-2

) طراحی می شوند و کاربر به RIM, Android, iOSاختصاصاً براي سیستم عاملهاي موبایل( appو یا به اختصار برنامه هاي کاربردي موبایل 

می تواند چندین  راحتی و مستقیماً می تواند آنها را دریافت کند. با توجه به اینکه یک برنامه  با توجه به قابلیتهاي سیستم عامل مربوطه تولید می شود

بري قوي تري نسبت به یک وب سایت موبایلی داشته باشد ولی همانطور که قبالً هم گفته شد باید با سیستم عامل گوشی سازگار کاربرد و واسط کار

احی و باشد و  با توجه به سه سیتم عامل اصلی که در حال حاضر براي گوشیهاي تلفن همراه وجود دارد بانکها می بایست هم زمان هرسه آنها را طر

هاي بانکی تقریباً مشابه وب سایتهاي موبایلی Appیرا در غیر این صورت بانکها با عده کثیري از مشتریان ناراضی مواجه خواهند شد. تولید کنند ز

  :]2[دارند و لی مزایاي بیشتري نسبت به سایتها دارند که شامل موارد زیر است

 ) استفاده از سرویسهاي مکان یاب گوشیGPS(: ها ، پایانه هاي خودپرداز و نشان دادن مسیر جهت پیدا کردن شعب بانک

  دسترسی و یا دستیابی به محل مورد نظر.

 .قابلیت چرخش صفحه نمایش: کاربران می توانند با چرخاندن گوشی به حالت افقی دید راحت تري داشته باشند  

 ز بهبودها و بروزرسانی هاي امکان نمایش هشدار هاي بروز رسانی به صورت خودکار: کاربران در سریعترین زمان ممکن ا

 انجام شده بر روي نرم افزاري بانکداري موبایل خود آگاه می شوند.

  

  بانکداري متنی -2-3

بردي رو به یکی از ابزارهاي ابتدایی بانکداري موبایلی ، بانکداري متنی از طریق ارسال پیامک است که با توسعه سایتهاي موبایلی و برنامه هاي کار
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ستند. ولی  همچنان در بین کابران گوشیها محبوبیت خود را دارند مخصوصاً کسانی که از گوشیهاي هوشمند استفاده نمی کنند چون کم رنگ شدن ه

شماره  به تنها چیزي که نیاز است قابلیت ارسال پیامک از طریق شبکه اپراتور هاي تلفن همراه است. در این روش کاربرکد کوتاه تعریف شده را به

  .]2[ارسال می کند و بانک نیز از طریق شماره مویابل ارسال شده کاربر را شناسایی می کند بانک خود

  

  در نهایت مزایاي بانکداري موبایل شامل موارد زیر خواد بود:

 صرفه جویی و کاهش هزینه ها  

 افزایش وفاداري مشتریان  

 جذب مشتریان رده سنی جوان  

  باالترافزایش رضایت مشتریان در رده هاي سنی  

  رفت. هم زمان با افزایش تعداد کاربران بانکداري مبتنی بر تلفن همراه انتظار مشتریان نیز از ارائه دهنده گان سرویسهاي مالی باالتر خواهد

 

 پرداختهاي مبتنی بر تلفن همراه - 3

کنند، اما توسعه گوشیهاي هوشمند به زودي آنها علی رغم اینکه گوشیهاي تلفن همراه در حال حاضر نقش بسیار کوچکی در پرداختهاي خرد ایفا می 

میلیارد دالر  170را به اصلی ترین ابزار براي پرداختهاي خرد تبدیل خواهد کرد. تحقیقات جونیپر تخمین زده است مبلغ معامالت خرد با تلفن همراه از 

  . ]1[دخواهد رسی 2014میلیارد دالر در سال  630به افزایش فزاینده اي به  2010در سال 
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میلیارد دالر  214همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده در موسسه ایت گروپ بوستون مبلغ تراکنشهاي پرداخت موبایلی در ایاالت متحده آمریکا به 

شده است.در این بخش روشهاي موجود پرداختهاي درصد آنها پرداختهایی که در محل فیزیکی خرده فروشی انجام  77خواهد رسید که  2015در سال 

  موبایلی و مزایاي هریک از آنها تشریح خواهد شد.

پرداختهاي خرد مبتنی بر موبایل به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: حضوري و غیر حضوري که هریک از آنها روشهاي پرداخت و فناوریهاي 

  .]4[فروش یا مشتري نیاز دارند گوناگون و همچنین نرم افزار و سخت افزار نزد خرده

  پرداختهاي موبایلی به روش حضوري -3-1

  . ]4[این روش به نوعی از پرداخت حضوري اطالق می گردد که مشتري در محل فیزیکی خرد فروش حضور پیدا میکند

  

  

  

  پرداخت از طریق کدهاي عددي است. ، پرداخت از طریق بارکد وNFCروشهاي پرداخت از این طریق شامل 

  

3-1-1- NFC 

یا پرداخت بدون تماس در حال حاضر  یکی از محبوب ترین روشهاي پرداخت موبایلی است که در آن گوشی موبایل هرگز با پایانه  NFCفناوري 

تماس پیدا نخواهد کرد. ولی راه اندازي آن با پیچیدگیهاي همراه است و مشکالت آن نه تنها به دلیل سخت افزار مورد نیاز بلکه به   POSفروش 

تعامل داشته باشد. در این روش پرداخت گوشی تلفن  NFCدلیل تعدد سیستم عاملهاي گوشیهاست که می بایست با پایانه هاي فروش داراي قابلیت 

 NFCتکنولوژي  RFIDاست. مانند فناوري  NFCت داراي دو تراشه هوشمند باشد، سیم کارت معمول و یک تراشه جداگانه براي پرداخت می بایس

  .]5[ثانیه) دارد که در مقایسه با بلوتوث و  اینفرارد بسیار ساده تر است 1نیز زمان اتصال بسیار کوتاهی (در حد 

 2شکل 
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هاي مورد نیاز  براي انجام عملیات پرداخت در گوشی تلفن همراه قرار داده شده اند. در این روش کاربر  کلیه سخت افزارها و داده NFCبا کمک 

عملیات پرداخت را با وارد کردن رمز عبور بر روي گوشی آغاز می شود تا سیم کارت و یا حافظه جانبی گوشی که حاوي داده هاي حساب مشتري 

را انتخاب و گوشی را در نزدیکی پایانه فروش بی سیم خرده فروش قرار می دهد. پایانه نیز اطالعات  است فعال شود. سپس مشتري یک حساب خود

درصد  63پرداخت را با فناوري  انتقال موج کوتاه رادیویی از گوشی هوشمند دریافت می نماید. براساس گزارشهاي امریکن اکسپرس این نوع تراکنش 

  عتر از استفاده از کارتهاي اعتباري است. درصد سری 53سریعتر از حالت نقدي و 

مهم ترین جذابیت این فناوري براي مصرف کنندگان کیف پول موبایلی است. که یک برنامه کاربردي است که توسط دارنده گوشی هوشمند براي 

و یا توسط دارنده گوشی و با امنیت کامل  جمع آوري و تنظیم پرداختها استفاده می شود. این برنامه می تواند از پیش بر روي گوشی نصب شده باشد

از یک منبع معتبر در یافت و بر روي گوشی نصب شود. کیف پول موبایلی مشتري می تواند شامل حسابهاي مستقل و متعدد دارنده خاص کیف پول 

  باشد.

  .]3[نیز سازگاري دارند NFC شایان ذکر است کلیه پایانه هایی که امکان خواندن کارتهاي بدون تماس را داشته باشند با روش

  

  پرداختهاي مبتنی بر بارکد  -3-1-2

  ماید.امروزه این روش بزرگترین بخش از پرداختهاي حضوري در امریکا را تشکیل می دهد و خرده فروش می تواند به دو روش سیستم را راه اندازي ن

: در این روش مشتري با ثبت یک حساب  و  انتخاب منابع تامین پول آغاز شروع به انجام عملیات نمایش بارکد بر روي گوشی تلفن همراه

می کند. این اطالعات می تواند بر روي سرور خرده فروش و یا سرور شریک تجاري دیگر  حاوي اطالعات کیف پولهاي همراه ابري ذخیره و 

مشتري می تواند یک حساب اصلی را با رعایت کلیه استانداردهاي امنیتی در  NFCمبتنی بر  نگهداري شود. در این روش نیز همانند کیف پول همراه

کیف پول خود تنظیم و در صورت نیاز آنها را تغییر دهد. در زمانی که مشخصات خرید اسکن  می شود سیستم پایانه فروش خرده فروشی یک 

تراکنش دو بعدي بارکدي به سمت مشتري ارسال می کند و منتظر تایید ارسال تراکنش به سمت سرور پرداخت ارسال می نماید سپس سرور یک 

 تراکنش تایید از سمت خرده فروش می ماند. خرده فروش بارکد دو بعدي را تراکنش را اسکن کرده و تراکنشها در سرور تطابق داده شده و سپس

  .]3[عملیات پردازش تراکنش انجام می شود

این روش نیز مانند روش قبلی است با این تفاوت که پایانه فروش خرده فروش بارکد درخواست پرداخت را  ه فروش:نمایش بارکد بر روي پایان

وز دارنده تولید می کند سپس دوربین گوشی با استفاده از برنامه کاربردي مربوطه (با قابلیت سهولت دریافت) بارکد را اسکن کرده می کند سپس با مج

  .]6[شده به سمت سرور ارسال می گردد و سرور پس از تطابق اطالعات تراکنش خرید را نهایی می کندگوشی اطالعات پردازش 

را   هردو روشهاي فوق به نرم افزاري که با پایانه فروش خرده فروش امکان تعامل داشته باشد نیاز دارند. اگر فروشگاهی روش استفاده از گوشی

ی براي اسکن بارکد استفاده کند. ولی در روش دوم نیازي به اسکنر نیست ولی بارکد می بایست به نحوي انتخاب نماید باید از  سخت افزار  جانب

  نمایش داده شود که در صفحه نمایش پوز این امکان وجود دارد.

. از طرفی این اشکال مزیت استفاده از این روش این است که  هزینه قابل توجهی براي تخصیص سخت افزار از سوي مشتري و فروشنده نیاز نیست

است که  را دارد که به منظور تعامل  بین گوشی و پایانه دریافت و نصب برنامه هاي کاربردي  گوناگونی براي کار با پایانه هاي مختلف مورد نیاز
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م کل پروسه را با مشکل مواجه پذیرش استفاده از این روش پرداخت از سوي مردم را دشوار می سازد همچنین قطعی ارتباط در یکی از این نقاط انجا

  .]3[می نماید عالوه بر این نصب برنامه هاي کاربردي مورد نیاز تنها بر روي گوشیهاي هوشمند مورد نیاز است

  

 پرداختهاي موبایلی غیر حضوري -3-2

ست. این حالت براي فعالیت خرده پرداختهاي موبایلی غیرحضوري پرداختهایی هستند که نیازي به حضور مشتري در محل فیزیکی خرده فروشی نی

 فروشهاي غیر سنتی  شامل پرداخت هاي فرد به فرد ، انجام تراکنش به مقصد مشتریان فاقد حساب بانکی و یا حتی فروشندگان فصلی مناسب است

و جمع آوري کمکهاي مردمی  نیز . این روش پرداخت به طرز گسترده اي براي تراکنشهاي دیجیتالی مانند خرید زنگ گوشی موبایل، دانلود موسیقی 

  استفاده می شود.

ست در پرداخت موبایلی غیر حضوري به هیچ نوع سخت افزاري به جز گوشی تلفن همراه نیاز نیست. دریافت کننده وجه و پرداخت کننده وجه می بای

  .]3[به روشی و با کمک یک عامل سوم روال پرداخت و دریافت را در گوشی خود تنظیم نمایند

  

  پرداختهاي غیر حضوري مبتنی بر پیام -3-2-1

ب این روش شامل تعامالت پیامک متنی و تصویري می شود. به این ترتیب که مشتري عملیات خرید را با  ارسال کدهاي از پیش تعیین شده در قال

مجدداً پیام را جهت تایید و پذیرش مبلغ و تکمیل  پیامک آغاز می کند. پذیرنده متن پیام بازگشتی را با اطالعات مورد نیاز می فرستد و مشتري نیز

کند. مبلغ تراکنش از صورتحساب موبایل مشتري و یا کیف پول او کسر خواهد شد. مهم ترین مزیت این روش پرداخت این است  تراکنش ارسال می

ی اشکال این روش این است که پرداخت موبایلی به که انجام تراکنش با هرگوشی که امکان ارسال پیامک متنی را داشته باشد قابل انجام است. ول

این روش نیازمند صرف زمان بسیار براي انجام تراکنش است و در عین حال امکان ناموفق شدن تراکنش به دلیل نرسیدن پیامکهاي هم وجود 

  .]3[دارد

  

 

 3شکل 



 

9 
 

USSD  نیز یکی دیگر از فناوریهاي مبتنی برGSM آید که امکان انتقال داده روي شبکه را فراهم می  است و یکی از قابلیتهاي آن به شمار می

) را فراهم و امکان استفاده از برنامه هاي کاربردي بسیاري را ایجاد می کند.  session basedارتباط مبتنی بر جلسه ( USSDکند. از این طریق 

ذخیره و سپس ارسال نمی شوند بلکه با بازشدن یک جلسه  ارسال می شوند به  SMSعکس روش تراکنشهایی که به این روش ارسال می شوند بر

  است. smsکوتاهتر از  USSDهمین دلیل زمان پاسخ براي تعامل با برنامه کاربردي در فناوري 

  

  

  پرداخت غیر حضوري مبتنی بر مرورگر -3-2-2

برخط انجام می دهد. مشتري روش پرداخت را انتخاب و اطالعات پرداخت را وارد می کند در این روش خریدار از طریق یک رایانه خانگی یک خرید 

) به مرکز ارسال می شود. در مرحله آخر صفحه تایید جهت اعالم وضعیت موفق یا ناموفق بودن تراکنش SSL. سپس این اطالعات با پروتکل امن (

است ولی اشکال آن این  SSLیی کاربر با روش پرداخت و ایمن بودن آن به لحاظ پروتکل به کاربر نمایش داده می شود. مزیت انجام این روش آشنا

  . ]3[باشند 3Gاست که هم گوشی و هم اپراتور تلفن همراه می بایست داراي قابلیت دانلود داده با استفاده از فناوري 

  

  ):Applicationپرداختهاي غیر حضوري مبتنی بر برنامه کاربردي ( -3-2-3

جام این روش، پرداخت مشتري از طریق برنامه کاربردي که خرده فروش در اختیار قرار می دهد قابل انجام است و معموالً اطالعات اولیه جهت اندر 

ت و امنی SSLپرداخت در برنامه مربوطه نزد خرده فروش ثبت شده و اطالعاتی مانند شماره کارت مورد نیاز نیست. با توجه به استفاده از پروتکل 

) خرده فروش appسهولت این روش پرداخت از مزایاي آن به شمار می رود و لی این روش پرداخت نیاز به یک گوشی هوشمند و برنامه کابردي (

  و یا باالتر باشد. 3Gبراي دانلود دارد . سرعت دانلود داده ها باید در حد 

 اخل کشورتلفن همراه به عنوان یکی از کانالهاي پرداخت الکترونیک در د - 4

همانطور  کنند از تلفن همراه استفاده می ها گیرد که مشتریان براي دسترسی به آن هاي مالی را در برمی یعی از فعالیتخدمات مالی همراه گستره وس

داختهاي همراه با در ادامه پر شود تقسیم میبانکداري همراه و هاي مالی همراه  خدمات مالی همراه به مقوله مجزاي پرداختکه پیش تر گفته شد 

  .]8[استفاده از کیف پول و بانکداري همراه تحت عنوان سامانه هاي همراه بانک تبیین شده است

  کیف پول همراه  -4-1

نظیر کیف پول همراه یک منبع داده بر روي کارت هوشمند و یا تلفن همراه است که اطالعات مربوط به حساب بانکی مشتري، و یا ابزارهاي پرداخت 

نماید و امکان پرداخت از طریق تلفن همراه و یا کارت هوشمند را در اختیار مشتري  کارت نقدي، اعتباري و پیش پرداخت را به صورت امن ذخیره می

 .دهد  قرار می

4 -1 -1- USSD  
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یف پول الکترونیکی نموده اندازي ک اقدام به راه USSDیکی از شرکتهاي فعال در حوزه تلفن همراه در حال حاضر با استفاده از فناوري 

که براي انجام امور مالی مانند دریافت، پرداخت و  است سامانه خرید با تلفن همراه یا در واقع یک کیف پول الکترونیکی همراهاست. این 

  می شود.گیرد اما تمام این خدمات بدون حضور واسطه بانکی انجام  خریدهاي روزانه مورد استفاده قرار می

4 -1 -2-  NFC  

یک که در حال حاضر توسط اپراتورهاي ایرانسل، رایتل و همراه اول به صورت بسیار محدود در داخل عرضه می شود NFC سرویس

یا تگهایی را که بدین منظور  خریداري کند NFC کاربر باید یک سیم کارت مجهز بهیا براي استفاده از آن  که  کیف پول موبایلی است

 ، الزم است که دستگاه موبایل کاربر نیز مجهز بهیا تگ در کنار این سیم کارت .بهره مند شود آنهاز خدمات تا اتولید شده تهیه نماید 

NFC باشد؛ در غیر این صورت کاربر باید از یک آنتن NFC  زیر سیم کارت و روي باطري استفاده کند تا بتواند از این سرویس استفاده

تواند از خدمات بانکی مانند دریافت مانده حساب، پرداخت قبوض و مواردي از  این سرویس میکاربر با داشتن کارت شتابی به کمک .کند

هاي خرد خود را با موبایلش پرداخت کند.  پرداخت NFC تواند با بهره گیري از تکنولوژي ها کاربر می عالوه بر این .این قبیل بهره ببرد

مانند مترو و اتوبوس، هزینه پارکومتر را با موبایلش پرداخت کند بدون اینکه هیچ  هاي الکترونیک شهري تواند بلیت براي مثال کاربر می

رمزي وارد کند. البته براي اینکه در صورت گم شدن یا دزدیده شدن موبایل کاربر کسی نتواند از آن سوء استفاده زیادي بکند هر تراکنش 

در این صورت کاربر فرصت خواهد داشت تا کیف پول موبایلی خود  .وارد کندیک سقفی دارد که براي پرداخت بیشتر از آن کاربر باید رمز 

  .]8[را غیر فعال کند تا سوء استفاده از آن نتواند از یک سقفی بیشتر انجام شود

  همراه بانکها -4-2

دریافت خدمات بانکی و جهت  ي همراه آنچه به طور عمومی به عنوان تعریف همراه بانک در متون بانکداري و مالی ارائه شده، به کارگیري تلفنها

در اختیار مشتریان قرار دهد و یا بستر ارتباطی دیگري  مالی است. بدین معنا که مؤسسه و یا بانک عامل می تواند خدمات خود را از طریق اینترنت 

اه خود، خدمات عرضه شده بانک یا مؤسسه عامل از طریق تلفن هاي همر شبکهمشتریان براي دریافت خدمات مورد نیاز خود می توانند، با اتصال به 

یوه هاي ارائه را مستقل از زمان و مکان دریافت کنند. اما آنچه در تعریف بانکداري همراه مورد توجه قرار می گیرد، انواع خدمات ارائه شده و انواع ش

که در حال حاضر توسط بانکهاي داخلی از بسترهاي گوناگونی  .خدمات در قالب بانکداري از طریق تلفن همراه یا به عبارتی بانکداري همراه است

  و اینترنت ارائه می شود. sms ،USSDمانند 

 بررسی عوامل عدم توسعه پذیري در داخل - 5

 بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته بهترین مدل کسب و کار جهت ارائه سرویسهاي پرداخت همراه در جهان با همکاري موسسات مالی اعتباري انجام

  .]9[شده و موفقیت اپراتورهاي تلفن همراه به تنهایی در این عرصه امکانپذیر نمی باشد
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%بیشترین و پرداختهاي مبتنی بر 27با  NFCی بر همچنین درخصوص محبوبیت برنامه هاي کاربردي موبایل در آینده نزدیک پرداختهاي مبتن

USSD  9[% از کمترین میزان محبوبیت در میان کاربران برخوردارند1با[.  

هاي کارتخوان فروشگاهی داخل کشور به   تعداد و مبلغ تراکنشهاي مالی بر روي پایانه 2012بر اساس گزارش تحلیلی نشریه نیلسون ریپورت در نوامبر 

  برابر رسیده است.  7ماهه نخست امسال به بیش از  6رسیده است و بر اساس گفته هاي ریس کل اداره نظامهاي پرداخت تعداد تراکنشها در 

نظر می لذا قابلیت انتقال بخش قابل توجهی از این تراکنشها خصوصاً در بخش پرداختهاي خرد به کانال تلفن همراه وجود دارد لیکن دالیلی که به 

  رسد مانع توسعه سهل و راحت فناوریهاي پرداخت همراه در ایران شده است به شرح زیر است:

 زیر ساخت قانونی -5-1

این روش پرداخت و همچنین گستردگی استفاده از خدمات همراه، خدمات مالی همراه به عنوان یکی از پرکاربردترین با توجه به مزایاي 

اي را در این   ها و بسیاري از مؤسسات مالی و اعتباري را بر آن داشته تا خدمات ویژه  هاي روز، اپراتورهاي تلفن همراه، بانک  نیازمندي

در این میان نقش بانک مرکزي نیز به عنوان تنها رگوالتور خدمات مالی و بانکی کشور در جهت ایجاد  .ه دهندزمینه براي کاربرانشان ارائ

سامانه پرداخت الکترونیک سیار که به اختصار .بسترهاي و همچنین تدوین قوانین و استانداردهاي الزم بسیار مهم و تأثیرگذار می باشد

دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزي است.:  راستاي راهبرد کلی سامانشود، گام جدیدي در  نامیده می» سپاس«

هاي خارج از شبکه بانکی  جهت پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و انواع کارت نیازاندازي سپاس در واقع بستر مورد  راه

نقاط مختلف کشور و براي مصارف متعدد و به طور عمده، حول سازد که اکنون در  (همچون کارت مترو و کارت سوخت) را فراهم می

  .نقل در حال استفاده هستند و محور حمل

  زیر ساخت ارتباطی - 2- 5

مشکالت و کمبودهاي حوزه اینترنت .شود هاي توسعه کشورها محسوب می عنوان یکی از شاخصه میزان ضریب نفوذ اینترنت امروزه به

اینترنت کشور را بانکداري  مشکالت شاید بتوان بزرگترین قربانیمی شود.هاي دیگر ري در بخشهاي بسیا کشور، باعث ایجاد نقص

صورت گرفته هنوز با  این صنعتها براي توسعه  ها و شرکت هاي بسیاري که از سوي بانک علی رغم تالش که الکترونیک دانست
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با حل مشکالت سر راه اینترنت در کشور، صنعت بانکداري روبرو است.  ایجادزیرساختهاي ارتباطی مناسبمشکالت بزرگی از جمله 

 .هاي بزرگ تر و مطمئن تري براي پیشرفت و توسعه بردارد تواند قدم لکترونیک نیز می

  زیر ساخت امنیتی -5-2

سیستمهاي آن افزاري و افزایش امنیت در یکی از عوامل مهم در مقبولیت و گسترده شدن فرایندهاي بانکداري الکترونیکی توسعۀ نرم

دهد که بانکها قبل از هر چیز باید این اعتماد را در مشتریان خود ایجاد کنند که بانکداري الکترونیکی و عملیات  است. تحقیقات نشان می

ل هاي انتقاصورت گرفته در آن داراي امنیت کافی است. پیشرفتهاي گسترده در زمینه فنّاوري، کمک زیادي به افزایش سطح امنیت داده

یافته در بانکداري الکترونیکی کرده است. اطالعات مربوط به مشتریان و معامالت مالی بسیار حساس و محرمانه بوده و انجام اینگونه 

وجود آورده است. هر سیستم بانکداري الکترونیکی باید معامالت از طریق تلفن همراه چالشهایی را در زمینۀ امنیت و اطمینان معامالت به

مانند تصدیق اصالت (هریک از طرفین معامله باید بتواند هویت شخصی که رابطه برقرار کرده را شناسایی کند)، محرمانه  موضوعاتی

بودن (اطالعات منتقل شده نباید در دسترس افراد غیر مجاز قرار گیرد)، یکپارچه بودن (طرفین باید مطمئن باشند که اطالعات به طور 

ناپذیري (بتوان اثبات کرد که معامله در زمان معینی صورت گرفته است)، اعتماد (طرفین باید نسبت به کامل منتقل شده است)، انکار

کنند اعتماد کامل داشته باشند)، گمنامی (هویت طرفین معامله براي اشخاص غیر مجاز مخفی باقی بماند)، و سیستمی که استفاده می

طرفین براي اشخاص غیر مجاز، غیرقابل ردیابی باشد) را در نظر داشته باشد. به عبارت غیرقابل ردیابی بودن (معامالت صورت گرفته بین 

دیگر باید تضمین شود که فقط افراد مجاز بتوانند به اطالعات محرمانه و حسابهاي مشتریان بانکداري همراه دسترسی داشته باشند و نیز 

  . ]7[معامالت صورت گرفته غیر قابل ردیابی و رسیدگی باشند

  گیرينتیجه - 6

ها و  ارزش و اهمیت استفاده از کیف پول همراه براي هر یک از فعالین اکوسیستم آن در ایران غیرقابل انکار و مشخص است که بانک

بطور کلی می  .رکن اصلی این خدمات در کشور هستند 4هاي پرداخت الکترونیک،  مؤسسات مالی و اعتباري، اپراتورها، کاربران و شرکت

از کلیه کانال هاي پرداخت موجود  می بایستتلفن همراه با ضریب نفوذ بسیار باال و سهولت دسترسی بی بدیل خود، نتیجه گرفت توان 

 پایانه هاي و در اندك زمانی جایگزین داده را به خود اختصاص  خرد سهم عمده تراکنش هاي پرداختهو در کشور پیشی گرفت

می بایست منابع با همکاري اپراتورهاي تلفن همراه   (PSP) یهی است بانک ها و شرکت هاي پرداخت الکترونیک. بدشود فروشگاهی

مالی خود را بیش از پیش و به سرعت دراین حوزه سرمایه گذاري کنند تا ضمن بقا در این عرصه، امکان ارائه خدمات با کیفیت و 

  .تخصصی را براي مردم فراهم نمایند
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 چکیده

پذیري ها درشبکه پرداخت الکترونیکی، دسترسهاي کیفی میانگین زمان تعمیر و میانگین زمان بین دو خرابی سوییچشاخصدر این مقاله با در نظر گرفتن 

پذیري، هاي دسترسسازي هر سوییچ، شاخصسازي شده است. در مدلسازي و پیادهحس شده توسط کاربر نهایی در دو معماري متمرکز و گسترده مدل

هاي ورودي هر سوییچ به صورت یک متغیر ابی و متوسط زمان تعمیر به صورت توابع نمایی مدل شده است. همچنین تراکنشمتوسط فاصله بین دوخر

پذیري دهد که دسترسهاي صورت گرفته با دو معماري متمرکز و گسترده با شرایط یکسان نشان میسازيتصادفی پواسن در نظر گرفته شده است. شبیه

ها هاي داخلی بانکهاي بین بانکی از تراکنشنهایی، در حالت گسترده باالتر است. این مساله به خصوص در زمانی که تراکنش حس شده توسط کاربران

هاي پذیري حس شده به عنوان یک شاخص مهم و شرط الزم قبولی هر معماري در توازن با دیگر شاخصبیشتر باشد، نمود بیشتري دارد. دسترس

سازي طراحان در رابطه با انتخاب معماري سیستم به تواند به تصمیم پذیري میه مانند زمان پاسخ، هزینه، امنیت، یکپارچگی و کنترلغیرعملکردي هر سامان

  صورت متمرکز یا گسترده کمک کند. 

 گسترده.معماري  ،  معماري متمرکز،3شده پذیري حس، دسترس2، میانگین زمان بین دو خرابی1میانگین زمان تعمیر ها:کلید واژه
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Abstract 

In this paper by considering the qualitative indicators, mean time to repair and mean time to failure of 

switch in electronic payment network, the perceived availability by the end user in two centralized and 

distributed architecture has been modeled and implemented. In modeling of each switch, availability, 

mean time to repair and mean time to failure indicators have been modeled as exponential functions. 

Also, each switch input transactions are considered as a Poisson random variable. Simulations of two 

distributed and centralized architecture with the same conditions shows that the perceived availability 

by the user in the distributed architecture is more. This issue particularly will be more when interbank 

transactions are more than banks’ internal transactions. Perceived availability as an important and 

necessary condition of any architecture, in harmony with other non-functional parameters of the 

system such as response time, cost, security, integrity and controllability can help designers to make 

decisions about choosing centralized or distributed system architecture.  

Key words: mean time to repair, mean time to failure, perceived availability, centralized architecture, 

distributed architecture.  

  مقدمه

روز هفته فراهم آمده است. با  7ساعته در  24خدمات بانکداري الکترونیکی افزایش یافته است و امکان دسترسی به صورت  هاي اخیر استفاده ازدر سال

ها و موسسات مالی، اهمیت کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی افزایش هاي مالی بانکهاي پرداخت الکترونیکی در کل تراکنشافزایش نسبت تراکنش

شود. استفاده از این خدمات نه تنها در برداشت و خرید بلکه ش فرآیندهاي مالی بر روي بستر بانکداري الکترونیک به وضوح مشاهده مییافته است و گستر

ي کمی، توجه به شود. با توجه به افزایش استفاده از این خدمات و توسعههاي شهري مشاهده میهاي قبوض، خرید شارژ و همچنین پرداختدر پرداخت

  کیفیت خدمات ارایه شده و بهبود آن توسط زیر ساخت بانکداري الکترونیکی در کشور الزامی است. 

هاي بانکی پذیري، فاصله بین دو خرابی و متوسط زمان تعمیر سوییچهاي کیفیت خدمات هر سوییچ مانند دسترسدر این مقاله با در نظر گرفتن شاخص

- پذیري حس شده از طرف کاربر نهایی در شبکه پرداخت الکترونیکی مدلهاي بانکی، دسترسیه یک مدل آماري مناسب از سوییچسعی شده است تا با ارا

سازي سامانه پرداخت الکترونیکی در دو حالت متمرکز و گسترده صورت گرفته است و اثرات معماري شبکه بر سازي و شبیهسازي شود. مدلسازي و شبیه

  س شده توسط کاربر نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پذیري حدسترس

عملکردي هر سامانه مانند زمان هاي غیرپذیري حس شده به عنوان یک شاخص مهم و شرط الزم قبولی هر معماري در توازن با دیگر شاخصدسترس

بطه با انتخاب معماري سیستم به صورت متمرکز یا گسترده کمک سازي طراحان در راتواند به تصمیم پذیري میپاسخ، هزینه، امنیت، یکپارچگی و کنترل

  کند.

                                                                                                                                                                                                    
2
Mean Time to Failure  

3 Perceived Availability 
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هاي مختلف و هاي سنجش کیفیت در سیستمشود. در قسمت دوم ادبیات موضوع با تکیه بر شاخصدر ادامه این مقاله به ترتیب به این موارد پرداخته می

- ها، معادالت ریاضی حاکم بر دسترسدهی سوییچهاي سرویسه تعاریفی از حالتیوم پس از اراهاي فناوري اطالعات ارایه شده است. قسمت سزیرساخت

به سازي با تغییر متغیرها و تغییر ساختار نتایج حاصل از شبیه پنجمدر فصل  .در قسمت چهارم ارایه شده استسازي مدل نحوه پیاده شود.پذیري بیان می

 ورده شده است.بندي آششم جمعو در نهایت در فصل  بحث گذاشته شده

  ادبیات موضوع

-سازي ابزاري قدرتمند در جهت پیادهکاربرد دارد. در این میان شبیه غیره فناوري اطالعات و، هاي بسیاري از جمله کنترلسازي و شناسایی در زمینهمدل

در نظر گرفت. از طرف دیگر کارایی هر ي مورد مطالعه را هاي سامانهها و شاخصبایست ویژگیسازي و ارزیابی مدل است. براي  ساخت مدل صحیح می

هاي در واقع شاخصشود. عتماد تعیین میقابلیت ا و پذیريپذیري، انعطافهاي عملکردي و غیرعملکردي آن مانند دسترسسامانه از طریق شاخص

  .]1[ي مشخصی درباره کارامدي سامانه دست یافتیجهرکنار هم بررسی شوند تا به نتعملکردي به تنهایی بیانگر کارامدي نیستند و باید د

دارندگان حساب این امکان  الکترونیکی بهخدمات  تر به اینترنت موجب گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی شده است.امروزه دسترسی بیشتر و راحت  

لکترونیکی انتقال وجه از طریق دستگاه پرداخت ابه عنوان مثال  .]2[کنندهاي خود را مدیریت ، حساب و تراکنشد تا بدون نیاز به مراجعه به شعبدهنرا می

سر انتقال وجه از حساب یک شخص به حساب شخص دیگر (به  فرایند پردرد، الکترونیکی از حساب فرستنده به گیرنده است. به کمک پرداخت الکترونیکی

ي همه اند.ین روش مبتنی بر بانکداري الکترونیکی نشان دادها فراوانی براي استفاده ازویژه در بانک دیگر) بسیار تسهیل شده است و مشتریان نیز رغبت 

  است. و بانکداري الکترونیک هاي مبتنی بر اینترنتپذیري و اعتماد به سرویساین موارد بیانگر افزایش نیاز به دسترس

ي تعمیر و خرابی مهم هستند بلکه دانستن رفتار کاربران و درك آنها از سامانه و هاپذیري باال نه تنها زمانهاي خدماتی با دسترسبراي طراحی سامانه

ها در قبال شرایط مختلف سامانه نیز از اهمیت زیادي برخوردار است. شایان ذکر است در جهت ارتباط دو مساله فوق تالش بسیار کمی صورت آنواکنش 

 .]3[گرفته است

دهد بسته به پذیري حس شده بدست آمده است. نتایج نشان میکاربران مورد بررسی قرار گرفته و میزان دسترس به همراه رفتار MTTFو  MTTRتاثیر 

. این نتیجه اهمیت فرایند تعمیر را دوچندان می]4[شودپذیري از دید کاربر میموجب بهبود دسترس MTTFیا افزایش  MTTRسیستم مورد نظر کاهش 

  :]5[رد زیر توجه داشتاموبراي پاسخ به این سوال باید به  دهیم؟تعمیر اهمیت میکند. اما به طور کلی چرا به 

به طور مستقیم  MTTRکه افتد. دوم اینناپذیر است و در بسیاري موارد خرابی ناشی از خطاي انسانی اتفاق میاول اینکه همواره خطاي انسانی اجتناب

موثر  MTTFصورت مستقیم بر درك کاربر تاثیرگذار است. در نهایت اینکه تعمیر مکرر بر بهبود  به MTTRگیري است. دیگر اینکه کاهش قابل اندازه

  است.

هاي هاي پرداخت شامل ترمینالهاي پرداخت الکترونیکی بانکی پرداخته شده است. سیستمپذیري شبکهبه شاخص غیرعملکردي دسترس ]6[ در مقاله

  هستند. 7RTGSو  ACH6ه ، هاي همرا، تلفن 5ها، عابر بانک 4خرید

 

                                                             
4 POS 

5
 ATM 

6 Automated Cleaning House 
7 direct debit/ deposit and real time gross settlement 
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  روش تحقیق

 تعاریف و اصطالحات

دهنده قابلیت اعتماد سامانه این شاخص متوسط زمان بین دو خرابی سامانه است که بیشتر نشان :)MTTF(میانگین فاصله زمانی بین دو خرابی

  شود. میاست. هر چه این زمان باالتر باشد، فاصله بین دو خرابی متوالی سامانه بیشتر 

دهنده قابلیت نگهداري سامانه است. هر چه این زمان این شاخص متوسط زمان تعمیر سامانه است که بیشتر نشان : (MTTR)میانگین زمان تعمیر

ر است در هنگام الزم به ذک گردد. دهی برمیگیرندگان در اثر قطعی کمتر خواهد بود و سامانه زودتر به حالت سرویستر باشد میزان معطلی سرویسپایین

  استفاده شده است. MTTFو  MTTRسازي از مقادیر واقعی شبیه

) نشان 1شود. معادله () بیان می1معادله ( باو  دهد دهی سامانه به کل زمان را در بازه زمانی مورد نظر نشان میدرصد زمان سرویس :پذیريسدستر

 .]4[متوسط زمان بین دو خرابی و کاهش متوسط زمان تعمیر بدست آیدتواند از طریق افزایش پذیري باال میدهد دسترس می

  

������������ =
����

���� + ����
                                                                                                  (1) 

 

  شود.) بیان می2هاست و با معادله (هاي موفق به کل تراکنششتعداد تراکن :پذیري از دید کاربر نهاییدسترس

��������������������� =
���������� ������������

�����������������
                                                           (2)  

  : )1(تصویر  ]7[دهی استبانکی داراي سه حالت سرویس سوییچهر 

هاي سوییچ  هاي فروش، خودپردازها یا دیگر درگاه بانک یا موسسه بر روي ترمینال هاي هایی که با کارت تراکنش ):Internal Modeحالت داخلی (

  شود. همان بانک انجام می

هاي هاي فروش، خودپردازها یا سایر درگاهاي بانک یا موسسه بر روي ترمینالههایی که با کارتتراکنش ) :Issuer Modeحالت صادرکننده (

 شود. هاي دیگر انجام می سوییچ بانک

هاي  هاي فروش، خودپردازها و یا سایر درگاه بر روي ترمینال ها یا موسسات دیگر ه باکارت بانکی کیها تراکنش :(Acquirer Mode)حالت پذیرنده 

  شود. سوییچ بانک انجام می
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 مدل آماري تولید تراکنش

 . ]4[داراي توزیع نمایی هستند  (MTTR)و میانگین زمان تعمیر  (MTTF)میانگین فاصله زمانی بین دو خرابی 

  

�(�; �) = ������         � ≥ 0
0                  � < 0

 (3)        

              

  مدت زمان میانگین وقوع دو اتفاق متوالی است. λدر توزیع نمایی 

  :[4]پواسن است (تقاضاي دارندگان کارت) به صورت توزیع  سوییچورودي هر 

�(�; �) =
����� 

�!
                                                                                                           (4) 

 

 پذیرنده و صادرکننده تصویر سمت چپ:داخلی   تصویر سمت راست:دهی سوییچ بانکی. حاالت سرویس – 1یرتصو
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  تعداد دفعات تکرار در بازه زمانی داده شده است. λدر توزیع پواسن 

  هاي سوییچ به صورت زیر خواهد بود.، ورودي تراکنش50مثال براي یک توزیع پواسن با نرخ به عنوان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سوییچ مدل

خروجی مدل  OFF، خروجی مدل برابر با ورودي خواهد بود و در حالت ONدر نظر گرفته شده است که در حالت  OFFو  ONبراي سوییچ دو حالت 

دهد و با توجه به موج  تغییر حالت می  MTTRو  MTTFبا توجه به مقادیر  OFFو  ONبرابر با صفر خواهد بود. سوییچ به صورت تصادفی بین دو حالت 

متغیرهاي  MTTRو  MTTFسازي می شود. توجه شود که  ورودي که به صورت یک فرآیند تصادفی پواسن است، خروجی سوییچ در یک بازه زمانی مدل

  نشان داده شده است. 3تصادفی با توزیع نمایی هستند. مدل سوییچ در تصویر 

  

  

  

  

  

پذیري  خواهد بود و دسترس 4، به صورت تصویر 2خروجی سوییچ براي موج ورودي تصویر  MTTF = 1000و  MTTR = 50به عنوان مثال با فرض 

-بودن سوییچ را نشان می قسمتی توسط دایره مشخص شده است که زمان خارج از سرویس 4شده است. در تصویر  73/94حس شده توسط کاربر برابر با 
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 50λ =موج ورودي تراکنش با توزیع پواسن– 2 تصویر

 

 سوییچمدل  –3تصویر 
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شود در این زمان خروجی صفر است و هیچ طور که دیده میبودن از هنگام وقوع خرابی تا پایان زمان تعمیر است. همان دهد. زمان خارج از سرویس

  .شودتراکنشی انجام نمی

  

  

  

    

    

  

  

  

  

    

  

 پرداخت يمعماري شبکه

  گرفته است.مورد بررسی قرار  گستردهمتفاوت متمرکز و  دو معماريسازي شبکه بانکی در مدل

یک  هاي بین بانکی عالوه بر دو بانک درگیر،هاي داخلی فقط به سوییچ همان بانک نیاز است اما براي انجام تراکنشبراي انجام تراکنش متمرکز در ساختار

  معماري شبکه پرداخت به صورت متمرکز نشان داده شده است. 5در تصویر  .پذیر سازدنیز نیاز است تا ارتباط دو بانک مذکور را امکانواسط  سوییچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

سوییچ 

 واسط 

١سوییچ  ٢سوییچ    

٣سوییچ   

 MTTF و MTTR به توجه با چییسو يها بودن سیسرو از خارج يساز مدل و 2 تصویر يورود يرو بر  چییسو یخروج–4 تصویر

 چییسو يبرا شده فیتعر

 متمرکز حالت در شبکه يمعمار –5 تصویر
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معماري شبکه پرداخت به صورت  6در تصویر  یرد.گیکدیگر به صورت مستقیم صورت می با هاسوییچواسط وجود ندارد و ارتباط  سوییچ گستردهر ساختار د

  گسترده نشان داده شده است.

  

  

  

  

  

  

  ها و نتایج یافته

سازي شبکه پرداخت الکترونیکی با دو معماري گسترده و متمرکز ارایه شده است. مشخصات سوییچ ها در شبیهها و نتایج حاصل از در این قسمت یافته

  شده است.هاي سه بانک نمونه استفاده سازي از دادهدر اجراي شبیهارایه شده است.  1جدول 

 نمونه يها بانک يها چییسو یفیک يها شاخص - 1 جدول

  پذیريدسترس  MTTR MTTF  سوییچ

  97/99  9720  20  1بانک نمونه 

  90/99  21009  21  2بانک نمونه 

  87/99  18100  22  3بانک نمونه 

  90/99  15000  15  واسط

  

، یک سوییچ واسط نیز سازي در دو معماري صورت گرفته است که هر دو شامل سه سوییچ بانکی هستند و معماري متمرکز عالوه بر این سه سوییچشبیه

 نشان داده شده است. 8و  7هاي سازي این دو معماري در تصویرپیادهداراست. نحوه 

 

  

 

 

 گسترده حالت در شبکه يمعمار –6 تصویر
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    در ادامه نتایج حاصل از اجراي سناریوهاي مختلف ارایه شده است. 

  پذیري حس شدههاي کیفی سوییچ واسط بر دسترسبررسی اثر شاخص - 1سناریوي 

- نرخ تراکنش 2شود. در جدول پذیري سوییچ واسط تغییر داده میهاي بانکی ثابت نگه داشته شده است و فقط دسترسپذیري سوییچهاي دسترسشاخص

  ها ارایه شده است. هاي داخلی و بین بانکی در سوییچ

ھای موفقتراکنش ھای موفقتراکنش   

 سوئیچ

 واسط

 سوئیچ

٣بانکی   

 سوئیچ

٢بانکی   

 سوئیچ

١بانکی   

ورودی 

 

 ورودی

 

صادر ورودی

ورودی 

 ورودی

 

صادر ورودی

صادر ورودی

 

 ورودی

 پذیرنده

ورودی 

 داخلی

 سوئیچ

٣بانکی   

 سوئیچ

٢بانکی   

 سوئیچ

١بانکی   

داخلی ورودی  

پذیرنده ورودی  

داخلی ورودی  

پذیرنده ورودی  

پذیرنده ورودی داخلی ورودی   

٢و  ١صادر کننده بین ورودی  

٢و  ٣صادر کننده بین ورودی ٣و  ١صادر کننده بین ورودی   

 گسترده صورت به نمونه بانک سه پرداخت شبکه يمعمار - 8 تصویر
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دهد و به بانک مورد نظر هاي بیشتري را از خود عبور میاست و تراکنش onپذیري سوییچ واسط بیشتر باشد مدت زمان بیشتري هر چه میزان دسترس

  پذیري حس شده توسط کاربر افزایش یابد.) دسترس2شود و طبق فرمول ( هاي ناموفق کمترکند. در نتیجه انتظار داریم تعداد تراکنشمنتقل می

 1 يویسنار در چییسو هر يها تراکنش نرخ - 2 جدول

  3سوییچ   2سوییچ   1سوییچ   پذیرنده  صادرکننده  

  150  150  500  1سوییچ 

  150  500  150  2سوییچ 

  500  150  150  3سوییچ 

  

ي نمودار دهد. در زیر هر میلهپذیري حس شده از دید کاربران نهایی سامانه را نشان میواسط بر میزان دسترسپذیري سوییچ تاثیر تغییر دسترس 7تصویر 

) به دست آمده است. 1پذیري شتاب از فرمول (پذیري سوییچ واسط نوشته شده است. الزم به ذکر است مقدار دسترسو دسترس MTTFو MTTRمقدار 

  .یابدافزایش می ان نهایی شبکهپذیري از دید کاربر) دسترس MTTRو کاهش  MTTFافزایش سوییچ واسط (اي هشود با بهبود شاخصمشاهده می

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

99.65

99.7

99.75

99.8

99.85

99.9
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Av=99.90            Av=99.93             Av=99.975           Av=99.983 

MTTF=15000               MTTF=15000                  MTTF=20000                  MTTF=30000 یینها کاربر توسط شده حس يریپذ دسترس بر واسط چییسو يریپذ دسترس بهبود اثر - 9 تصویر 
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  سازي در دو حالت گسترده و متمرکزشبیه - 2سناریوي 

 3در جدول شود.واسط بررسی می سوییچبدون گسترده واسط و ساختار  سوییچپذیري شبکه بانکی در دو ساختار متمرکز با وجود در این قسمت دسترس 

 نرخ ورودي تراکنش ها در سه حالت مختلف ارایه شده است.

 2 يویسنار در چییسو هر يها تراکنش يورود نرخ- 3 جدول

  3سوییچ   2سوییچ   1سوییچ   پذیرنده  صادرکننده

  100  100  200-400- 600  1سوییچ 

  100  200-400- 600  100  2سوییچ 

  200-400- 600  100  100  3سوییچ 

  

هاي اخیر شده است. هاي بین بانکی در سالهاي دیگر موجب روند رو به رشد تراکنشهاي سوییچ بانکامکان برقراري ارتباط با حساب خود از طریق درگاه

پذیري حس شده توسط کاربران در دو معماري متمرکز و گسترده با توجه به این روند نشان داده شده است. نتایج بدست آمده وضعیت دسترس 10تصویر در 

یکدیگر  پذیري در دو حالت تفاوت قابل توجهی بادهد در صورتی که نرخ ورودي داخلی و بین بانکی تفاوت زیادي با هم نداشته باشند دسترسنشان می

پذیري یابد و نقش سوییچ واسط در دسترسهاي داخلی افزایش میهاي بین بانکی نسبت به تراکنششود که میزان تراکنشندارند؛ تفاوت آنجا آشکار می

 یابد. پذیري حالت متمرکز نسبت به گسترده به شدت کاهش میصورت دسترسشود. در اینتر میحس شده توسط کاربران پررنگ

  

  

  

  

  

  

  

  
 حس يریپذ دسترس بر یداخل هاي¬تراکنش به یبانک نیب هاي¬تراکنش تعداد شیافزا اثر -10 تصویر

 دهاینبا و دهایگستردهبا و متمرکز يمعمار دو در شده
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  جمع بندي

-زمان تعمیر،  فاصله بین دو خرابی و دسترسهاي کیفی متوسط در این مقاله با ارایه مدل آماري از سوییچ پرداخت الکترونیکی با در نظر گرفتن شاخص

-سازي هاي صورت گرفته نشان میهاي گسترده و متمرکز فراهم شده است. نتایج به دست آمده از شبیهسازي شبکه پرداخت در حالتپذیري امکان مدل

پذیري حس شده توسط کاربر نهایی در معماري پذیري حس شده توسط کاربر نهایی تاثیرگذار است و دسترسدهد که معماري شبکه پرداخت در دسترس

پذیري حس شده بیشتر است و در صورتی هاي بین بانکی بیشتر باشد، اثر سوییچ واسط بر دسترسگسترده از معماري متمرکز بیشتر است. هر چه تراکنش

گذار نخواهد بود ذیري حس شده توسط کاربر نهایی تاثیرپپذیري نزدیک صد درصد داشته باشد، بر روي دسترسآل و دسترسکه سوییچ واسط عملکرد ایده

پذیري حس شده به عنوان یک شاخص مهم و شرط الزم قبولی هر معماري دسترسپذیري حس شده در معماري گسترده برابري خواهد کرد. و با دسترس

سازي طراحان در تواند به تصمیم پذیري مییکپارچگی و کنترلعملکردي هر سامانه مانند زمان پاسخ، هزینه، امنیت، هاي غیردر توازن با دیگر شاخص

  رابطه با انتخاب معماري سیستم به صورت متمرکز یا گسترده کمک کند.
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اجزاي زنجیره انجام تراکنش، بر روي  2پذیري و دسترس 1هدف اصلی در این مقاله بررسی تاثیرات تغییر پارامترهاي اساسی، سقف زمان پاسخ

سازي  سازي و شبیه است. بدین منظور به مدل زنجیرههاي بازگشتی ایجاد شده در  توسط کاربر خودپرداز و میزان تراکنش 3پذیري حس شده دسترس

ها به صورت یک فرآیند تصادفی با توزیع پوآسن مشابه  ایم. ورود تراکنش سوییچ بانکی، سامانه متمرکز، دستگاه خودپرداز و مدل صف مشتریان پرداخته

دهد که تعیین مناسب سقف زمان پاسخ در شرایط یکسان  عه به یک خودپرداز واقعی درنظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میبا الگوي مراج

توان به ایجاد نقطه کار مناسب براي سیستم با  خصوصیات کیفی اجزاي زنجیره تراکنش، باعث افزایش کارایی سیستم خواهد شد. از مزایاي این کار می

  .هاي بازگشتی اشاره کرد پذیري حس شده و کاهش اثرات فیدبک مثبت ناشی از تراکنش دسترس افزایش

  هاي بازگشتی. پذیري حس شده؛ تراکنش سازي؛ سقف زمان پاسخ؛ ظرفیت سوییچ؛ دسترس ها: مدل کلید واژه

  . C60؛ C60؛ E22؛ C63 ؛ JEL: C63بندي  طبقه

. 

                                                             
1 Timeout 
2
 Availability 

3 Perceived Availability 
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  )انگلیسیچکیده (

The main purpose of this paper is to examine the effects of the basic parameters change, timeout 

and transaction chain components availability, on perceived availability by the Automated Teller 

Machine user and the amount of reversal transactions created in the chain. Therefore a banking 

switch, Core, ATM machine and the customers queue model has been simulated. Input transactions 

are considered as a random process with Poisson distribution similar to the referral pattern to an 

actual ATM. Results show that appropriate determination of timeout at the same qualitative 

characteristic transaction chain components, can increase the system performance. Creating 

appropriate operating point for the system, by increasing the perceived availability and decreasing 

the effects of positive feedback caused by the reversal transactions, is one of the advantages of this 

work. 

Key words: Modeling, Timeout, Switch Capacity, Perceived Availability, Reversal Transactions. 

JEL classifica�on: C63; C63; E22; C60; C60. 

  مقدمه

ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی به  ،ها آني پذیري باال دسترس ،هاي بانکی بانکداري الکترونیک اهمیت پایداري زیرساخت با افزایش روزافزون خدمات

با توجه به اینکه شبکه بانکداري کشور در بسیار افزایش یافته است. و اهمیت کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی  روز هفته 7ساعته در  24صورت 

و هاي پرداخت موثر است  سیستمها، ارتباطات داخلی و تاثیر متقابل اجزاي مختلف سامانه بر پایداري  ري متمرکز دارد تعامل بین بانکحال حاضر ساختا

  ناخواسته ایجاد شود. 4تظاهري پدیده شود که ناپایداري به صورت یک موجب می

هاي بازگشتی منشاهاي مختلف دارند که یکی از  شود. تراکنش نکی میهاي بازگشتی باعث ناپایدار شدن شبکه با فیدبک مثبت در ارسال تراکنش

  توان به موارد زیر اشاره کرد: از اثرات فیدبک مثبت می ها است. کندي سوییچ و یا مناسب نبودن سقف زمان پاسخ بین سوییچ ها آنمنشاهاي ایجاد 

 کاهش بهره سوییچ و شبکه بانکی کشور 

 هاي بازگشتی  به وجود آمدن تراکنش احتمال ایجاد مغایرت مالی در شبکه بانکی کشور به دلیل ایجاد ناپایداري شبکه و افزایش

 به علت فیدبک مثبت ایجاد شده ها از شبکه الکترونیکی و افزایش بیش از حد درخواست

 ي زیادي را به  ینهشود که یک فرآیند خودکار به یک فرآیند دستی تبدیل شود و تعامالت بین بانکی هز مغایرت مالی باعث می

 کند. ها تحمیل می بانک

 شود. افزایش بار شبکه و تکرار تراکنش به علت ایجاد فیدبک مثبت باعث تشدید بار می 

 پذیري و دسترسی به خدمات پرداخت در افزایش  عدم دسترس، بودن فرآیندهاي پرداخت الکترونیکیو اجتماعی  سایبرفیزیکی

هاي مالی بوجودآمده و سفرهاي شهري و مراجعات حضوري به  غیرقابل انکار است و مغایرت هاي مالی به جامعه استرس و هزینه

 کند. ها تحمیل می هاي مضاعفی را به شهروندان و بانک ها، هزینه بانک

                                                             
4 Emergent Phenomena 
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بررسی عوامل موثر در ایجاد ي ایجاد فیدبک مثبت،  سازي شبکه و تحلیل نحوه حل مناسب مدل با توجه به مشکالت ناشی از فیدبک مثبت، یک راه

کاهش اثرات فیدبک  رضایت مشتري،افزایش پذیري، کاهش مغایرت و  بهبود دسترس هاي ممکن براي راهکارها و سیاستفیدبک مثبت و بررسی 

 ء،در رابطه با عملکرد هر جزهاي واقعی و دانش ذینفعان  در این پژوهش با شناسایی سیستم مبتنی بر داده مثبت و در نتیجه افزایش پایداري شبکه است.

دهی داخلی خواهد شد و اثرات تغییرات  سازي زنجیره انجام تراکنش از نقطه شروع در دستگاه خودپرداز تا سامانه متمرکز در حالت سرویس سعی در مدل

ک مثبت ایجاد شده توسط پذیري حس شده توسط کاربر و فیدب خصوصیات کیفی خودپرداز، سوییچ پرداخت و سامانه متمرکز بر روي دسترس

  هاي بین بانکی صورت خواهد پذیرفت. سازي تراکنش هاي آتی با توسعه مدل امکان شبیه هاي بازگشتی مشخص شود. در فعالیت تراکنش

زنجیره تراکنش سازي شبکه پرداخت الکترونیک ارایه شده است. مدل  هاي صورت گرفته در حوزه مدل در قسمت دوم پیشینه تحقیق با تمرکز بر فعالیت

هاي استفاده شده در زنجیره تراکنش شامل مدل مراجعه به خودپرداز، مدل صف، خودپرداز، سوییچ و  در قسمت سوم ارایه شده است. در این قسمت مدل

پذیري حس  بر دسترس سازي مدل و تاثیر تغییر پارامترهاي کیفی و پیکربندي سامانه متمرکز ارایه شده است. در قسمت چهارم نتایج حاصل از شبیه

  بندي در قسمت پنجم ارایه شده است. گیري و جمع هاي بازگشتی ارایه خواهد شد. نتیجه شده و میزان تراکنش

  ادبیات موضوع

پذیري، کارایی، قابلیت اطمینان،  مطلوبیت و سودمندي یک سیستم با هر دو شاخص عملکردي و غیرعملکردي آن مانند قابلیت استفاده، انعطاف

هاي سایبري و الکترونیکی به شدت بر فرایندهاي فیزیکی و  عملکردي سامانه هاي عملکردي و فوق شود. شاخص می پذیري و امنیت تعیین سترسد

  .]1[هاي غیرعملکردي در ارزیابی توانایی و عملکرد یک سیستم تاثیر بسیار مهمی دارند  اجتماعی تاثیرگذار است. شاخص

پذیري حس شده  عملکردي سیستم مانند دسترس هاي فوق سزایی دارند. شاخص هها تاثیر ب ات بر روي توانایی رقابتی شرکتهاي فناوري اطالع زیرساخت

 و یا ها آنسازي و نگهداري  هاي فناوري اطالعات، پیاده زمان تعمیر و فاصله بین دو خرابی در طراحی زیرساخت از نقطه دید کاربر، پایداري، زمان پاسخ،

هاي فناوري اطالعات است  حس شده شاخص بسیار مهم در زیرساخت پذیري انه و تغییر شرایط کاري بسیار مهم هستند. از این میان دسترسبهبود سام

هاي  یک ابزار هوشمند استراتژیک عملیاتی براي ارزیابی عملکرد شبکه سوییچ بانکی ارایه شده است که با استفاده از شاخص ]3[ مرجع . در]2[

هاي پیشنهادي عملکرد سوییچ و اجزاي دیگر شبکه پرداخت  هاي مبتنی بر مدل پذیري، زمان پاسخ و سایر شاخص پایداري، دسترسعملکردي 

  کند. الکترونیکی را ارزیابی می

هاي فازي و در نظر گرفتن  ، یک سیستم فازي به منظور ارزیابی عملکرد سوییچ پرداخت الکترونیکی ارایه شده است که با استفاده از روش]4[ مرجع در

هاي عملکردي به عنوان ورودي به یک سیستم استنتاج فازي عملکرد سوییچ بر مبناي قوانین فازي ایجاد شده توسط  خصوصیات کیفی و شاخص

پذیري باالي سوییچ بر شاخص ارزیابی نهایی توسط  شود که پایداري و دسترس ورد ارزیابی قرار گرفته شده است. در نهایت مشاهده میاشخاص خبره م

  کاربر بسیار تاثیرگذار است. 

آید و  بدست می 6خرابی و میانگین فاصله زمانی بین دو 5هاي اینترنتی از طریق دو شاخص اساسی میانگین زمان تعمیر پذیري باال در سیستم دسترس

از نظر کاربران براي دو سیستم با . پذیري حس شده توسط کاربر نه تنها به خصوصیات سیستم بلکه به رفتار کاربر نیز بستگی دارد دسترس

زمان تعمیر و میانگین ، اثرات میانگین ]5[ مرجع درپذیري باالتري دارد.  کمتري دارد دسترس میانگین زمان تعمیرپذیري یکسان سیستمی که  دسترس

سازي شده است و در نهایت در دو آزمایش جداگانه بر روي دو سیستم با  پذیري حس شده توسط کاربر مدل فاصله بین دو خرابی بر دسترس

                                                             
5
 Mean Time To Repair (MTTR) 

6 Mean Time To Failure (MTTF) 
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ها با کاهش  سیستمپذیري یکسان ولی میانگین زمان تعمیر و میانگین فاصله زمانی بین دو خرابی متفاوت، نشان داده شده است که در یکی از  دسترس

  پذیري حس شده توسط کاریر افزایش یافته است. دسترس ،میانگین فاصله زمانی بین دو خرابی ر دیگري با افزایشمیانگین زمان تعمیر و د

شود بلکه  یوسیله پردازش صحیح تراکنش تعیین نمه عملکرد سیستم تنها ب که عنیبدین مدرنگ هستند  هاي بی اي پردازنده تراکنش سیستمه سیستم

ترین شاخصی است که در قضاوت کاربر در مورد کیفیت  مشود. این معیار مه زمان پاسخ تراکنش نیز یک معیار عملکردي مهم سیستم محسوب می

 ]6[ه در مقال. است به ویژه زمان پاسخ سیستم و مبتنی بر عملکرد سیستم پذیري حس شده توسط کاربر سیستم پردازنده تراکنش موثر است. دسترس

   پذیري حس شده توسط کاربر به عنوان شاخص ارزیابی نهایی توسط کاربر معرفی شده است. دسترس

هاي  مطالعات و تکنیک ]7[ مرجع به سرعت در حال گسترش هستند. در ناپذیر اقتصاد کنونی داییبخش مهم و جبه عنوان هاي پرداخت  سیستم

که توسط بانک فنالند تهیه شده انجام شده است. تمرکز اصلی  7ساز سیستم تسویه و پرداخت یههاي پرداخت با استفاده از شب سازي سیستم شبیه

  هاي شبکه است. هاي شبکه و توپولوژي ها بر روي تنظیمات تداوم، پایداري عملیاتی، الزامات نقدینگی، تنظیمات صف تراکنش، ویژگی تحلیل

 ]9[بکار گرفته شدند. مقاله  تحلیل ورشکستگی و ریسک سیستماتیکانکی توسعه یافتند و براي هاي شبکه بین ب هاي اخیر تعدادي از مدل در طول سال

سازي مبتنی بر عامل  دهد که شامل توپولوژي شبکه، دینامیک شبکه و مدل ه مییهاي پرداخت بین بانکی ارا سیستم سازي درشبیه براي جهت جدیدي

همچنین با توصیف  .تواند با استفاده از توپولوژي شبکه توصیف شود انفعاالت سیستم پرداخت می دهد که چگونه فعل و رفتار بانک است و نشان می

ارایه یک مدل ساده از یک سیستم پرداخت و همچنین چند روش براي مدل کردن رفتار مشتریان  ،بین بانکیهاي پرداخت  هاي سیستم دینامیک

 کند. می

سازي و ارزیابی  ها اولین گام در مدل شود که شناسایی این شاخص د و ارزیابی کیفیت خدمات تعریف میهایی براي بررسی عملکر در هر سامانه شاخص

هاي  هاي سطح باالي سامانه پرداخت الکترونیکی مبتنی بر روش هاي واقعی چند بانک نمونه شاخص با استفاده از داده ]10[ مقاله هر سامانه است. در

هاي یک  ورودي تراکنش ها و رفتار مشتري، موج ند و همچنین با توجه به شناسایی صورت گرفته بر روي شاخصا سازي شده آماري شناسایی و مدل

  به عنوان یک فرآیند پواسن استفاده شده است. ]10[سازي شده است. در مدل تولید تراکنش این مقاله از مدل تولید تراکنش  سوییچ شبیه

پذیري  پذیري و دسترس هاي سطح باالي سوییچ مانند دسترس ت آماري تاثیر سقف زمان پاسخ در شاخصسازي سوییچ به صور با مدل ]11[ مقاله در

دهد که افزایش سقف زمان پاسخ باعث باال رفتن خطاي ناشی از خارج از سرویس  حس شده توسط کاربر نهایی بررسی شده است. نتایج نشان می

دهد. الزم است با در نظر گرفتن مجموع خطاي حس شده  اشی از سقف زمان پاسخ را افزایش میسوییچ از نقطه دید کاربر و کاهش آن خطاي ن 8شدن

نظر  از نظر کاربر، سقف زمان پاسخ بهینه با توجه به پارامترهاي سوییچ مشخص شود. این فعالیت به عنوان محور فعالیت کنونی توسط نویسنده در

 سازي شود. داخلی مدلدهی  سرویسه تراکنش در حالت مدل سعی شده زنجیر ي گرفته شده است و با توسعه

  سازي زنجیره تراکنش مدل

  تعاریف

  هاي حوزه پژوهش ارایه شده است. در این قسمت اصطالحات و شاخص

                                                             
7
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رفتار ست به طوري که هر ا ها آنو هماهنگی بین  10سیستم سایبرفیزیکی ترکیبی از عناصر محاسباتی و فیزیکی سیستم: 9سیستم سایبرفیزیکی

  این سیستم در نتیجه عمل متقابل این دو قسمت است و از هم قابل تمیز نیست.

هاي سوییچ  هاي فروش، خودپردازها یا دیگر درگاه هاي بانک یا موسسه بر روي ترمینال هایی که با کارت تراکنش دهی داخلی: حالت سرویس

  شود. همان بانک انجام می

هاي  هاي الکترونیکی کارتی است. این سامانه قابلیت پذیرش تراکنش هاي عامل تراکنش ها و کانال ه پایانهدهنده ب سامانه سرویس سوییچ بانکی:

  در صورت لزوم را دارد. ها آنو مسیر دهی  ها آنکارتی، پردازش 

 و بانکداري مدرن 12هاي فروش انهو پای 11هاي بانکداري الکترونیک مانند خودپردازها درگاهشعب، هر عملیاتی که از سه طریق هاي بانکی: تراکنش

  پذیرد مستلزم انجام تعدادي عملیات در سامانه بانکی است. به هر یک از این عملیات یک تراکنش گویند.(اینترنت بانک، موبایل بانک و غیره) انجام می

ها در معامالت کسب و کار و انتقال این مقدار از طریق  فرآیندهاي خودکار تبادل ارزش پولی میان بخش به سیستم پرداخت الکترونیکی:

هاي پرداخت  هاي پرداخت الکترونیکی شامل کارت . کانالشود گفته می هاي پرداخت الکترونیکی مسیست 13هاي تکنولوژي ارتباطات و اطالعات شبکه

)debit or credit14هاي تلفن همراه،  فروش، دستگاه خودپرداز، گوشی هاي  رنت برخط، ترمینالهاي اینت )، دروازهACH ،15RTGS  و بدهی یا سپرده

  مستقیم است.

ها با موفقیت انجام نشود،  است. در زمانی که تراکنش پرداخت الکترونیکیترین عوامل ناپایداري در شبکه  فیدبک مثبت یکی از مهم فیدبک مثبت:

هاي برگشتی نیز موجب ایجاد  شود و تراکنش ها توسط کاربران باعث به وجود آمدن فیدبک مثبت و اثر بارگذاري در مدار می اکنشانجام دوباره این تر

 شود. فیدبک مثبت می

ناموفق  در حالی که تراکنش شود میسر ک کاربراز حساب  مبلغ تراکنشهاي بازگشتی،  به علت وقوع فیدبک مثبت در تراکنش در برخی مواقعمغایرت: 

هاي  البته مغایرت نشانه .کار به یک فرآیند دستی تبدیل شودشود که یک فرآیند خود بوده است، این رویداد مغایرت نام دارد و در برخی مواقع باعث می

  اي هم دارد. دیگري مانند عدم توانایی خودپرداز در پرداخت پول یا اختالالت شبکه

 یچسوی یا کارت ي پذیرنده یچدر سوی کرده بروز مشکالت یا شبکه هاي ل اختال علت به موارد دربرخی: (اصالحی) هاي بازگشتی تراکنش

  .پذیرد صورت الحیاص تراکنش فرآیند تا است نیاز حالت دراینبازگردد،  آن مالی تاثیر و شده برگشت اصلی تراکنش تا است نیاز ،کارت ي صادرکننده

ها در آن دقیقه براي  ها در آن ثانیه و زمان پاسخ در هر دقیقه متوسط زمان پاسخ زمان پاسخ در هر ثانیه متوسط زمان پاسخ تراکنش زمان پاسخ:

  هاي موفق سامانه سوییچ است. تراکنش

کند شدن سوییچ یا  ي دهنده شود. افزایش آن نشان ها تعریف می این شاخص به صورت متوسط زمان پاسخ تمامی تراکنشمتوسط زمان پاسخ: 

  ي متمرکز است. هاي ارتباطی آن مانند سوییچ واسط یا سامانه کانال
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ها بر  بندي تراکنش با توجه به دسته شود. نامیده می حداکثر زمان پاسخ براي تراکنش موفق در سامانه سوییچ سقف زمان پاسخ  :سقف زمان پاسخ

  است. هاي فیزیکی یا منطقی، این مقدار ثابت روي کانال

  شود. تواند در هر لحظه داشته باشد، ظرفیت سوییچ در نظر گرفته می هاي منتظر که سوییچ می تعداد تراکنش ظرفیت سوییچ:

ها،  هاي ناموفق به کل تراکنش است. نسبت تعداد تراکنش خطا در شبکه بانکی به دلیل حساسیت و دقت باالي مورد نیاز، مساله بسیار مهمی  خطا:

 گیري کرد. توان درجهت رفع خطا و مشکل بوجود آمده جهت کند. با شناخت منبع خطا به طور صحیح می ا مشخص مینسبت خطا ر

دهنده قابلیت اعتماد سامانه است. هر چه این  این شاخص متوسط زمان بین دو خرابی سامانه است که نشان میانگین فاصله زمانی بین دو خرابی:

  .]6[شود  و خرابی متوالی سامانه بیشتر میزمان باالتر باشد، فاصله بین د

دهنده قابلیت نگهداري سامانه است. در حوزه بانکداري میانگین زمان  این شاخص متوسط زمان تعمیر سامانه است که نشان میانگین زمان تعمیر:

ر چه پایین تر باشد کیفیت خدمت گردد که ه میهمچنین وضعیت پشتیبانی محصول بر عملکردي است که به طراحی و تعمیر یک خصوصیت فوق

  .]6[شود  باالتري به مشتري ارایه می

دهد. در دسترس بودن سیستم به  دهی سامانه به کل زمان را در بازه زمانی موردنظر نشان می این شاخص درصد زمان سرویس پذیري: دسترس

تواند از طریق  پذیري باال می دهد دسترس ) نشان می1شود. معادله ( می ) بیان1پذیري سیستم با معادله ( عملکرد فنی درست سیستم اشاره دارد. دسترس

 .]6[افزایش متوسط زمان بین دو خرابی و کاهش متوسط زمان تعمیر بدست آید 

Availability =
����

���������
=

����� ��������� ����

����� ����
         )1(  

  .]6[شود  ) بیان می2هاست و با معادله ( هاي موفق به کل تراکنش پذیري از دید کاربر نهایی تعداد تراکنش دسترسپذیري حس شده:  دسترس

Perceived Availability =
���������� ������������

����� ������������
          )2(  

اطالق  رویس به صورت دقیق و با اطمینانانجام خدمات و س سیستم در تواناییو قابلیت اعتماد سیستم و  به ثبات عملکرد: 16قابلیت اطمینان

ترین بعد کیفیت خدمات  شود. با توجه به برخی مشاهدات تجربی قابلیت اطمینان مهم هاي مهم کیفیت سرویس محسوب می شود که از شاخص می

  الکترونیکی است.

   است:توزیعی پیوسته است که داراي تابع چگالی احتمال زیر  توزیع نمایی:

�(�; �) = ������         � ≥ 0
0                  � < 0

              )3(  
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  .]12[ مدت زمان میانگین وقوع دو اتفاق متوالی است λ )،3در فرمول (

ي زمانی یا مکانی ثابتی رخ دهد را شرح  یک توزیع احتمالی گسسته است که احتمال اینکه یک حادثه به تعداد مشخصی در فاصله توزیع پواسن:

  دهد. توزیع پواسن داراي تابع چگالی احتمال زیر است: می

�(�; �) =
����� 

�!
                       )4(  

  .]12[ تعداد دفعات تکرار در بازه زمانی داده شده است λ)، 4فرمول ( در

  سازي زنجیره انجام تراکنش مدل

نحوه عملکرد هر یک از اجزاي مدل در ادامه این بخش آورده شده . دهد دهی داخلی را نشان می مدل زنجیره انجام تراکنش در حالت سرویس 1تصویر 

  است.

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  دهی داخلی سازي زنجیره انجام تراکنش در حالت سرویس مدل - 1تصویر 

  مدل صف

  مدل صف

resend 

busy 

trn_in trn_out 

 خودپرداز

trn_in 

trn fail switch 

trn_out 

reversal 

trn fail ATM 

out of service 

busy 

 سامانھ متمرکز

trn_out trn_in 

trn fail Core 

reversal reversal 

 سوییچ پرداخت الکترونیکی

trn_out trn_in 

reversal 

trn fail Switch trn fail Core 

reversal 

موج  

 ورودی

 

 درخواست مجدد

resend 
trn fail ATM 

Out of service 
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ن با یک نرخ مشخص سآعه به خودپرداز به صورت توزیع پوالگوي مراجکند.  رفتار مراجعین به خودپرداز را مدل می 2در تصویر  17تولید تراکنشبلوك 

فتاري الگوي ر )trn_in( تراکنش ورودي سیگنال .]10[ هاي واقعی بدست آمده است در نظر گرفته شده است که از طریق شناسایی بر روي داده

 سیگنال و کند مشتري در صورت موفق نبودن درخواست قبلی را مدل میدرخواست مجدد  Resend کند. سیگنال مراجعه به خودپرداز را مدل می

Busy م ره انجاشود و مشغول بودن زنجی از خروجی مدل خودپرداز گرفته می بازخوردبه صورت دهد و  را نشان می مشغول بودن زنجیره انجام تراکنش

د در مور Busyو  Resendبا توجه به دو سیگنال شود و  وارد مدل صف می trn_inدهد. تراکنش ورودي از طریق سیگنال  تراکنش را نشان می

 خروجی مدل صفبه فعال شود باید تراکنش قبلی مجددا  Resendشود. بدین صورت که اگر سیگنال  گیري می خروج مشتریان از مدل صف تصمیم

)trn_out( شود. در غیر این صورت باید به سیگنال  ارسالBusy سیگنال  نگاه شود، در صورت مشغول نبودن زنجیره انجام تراکنش)Busy صفر( 

سیگنال یک باشد  Busyسیگنال  و در غیر این صورت اگریک)  trn_out(سیگنال خروجی  شود ارسال می صف تراکنش ورودي به خروجی مدل

  دهد. را نشان می به خودپرداز همراجعو الگوي  سازي سیستم صف نحوه مدل 2تصویر  ود.صف صفر خواهد بمدل خروجی 

  

  

  

 

  

  الگوي مراجعه به خودپردازصف و سازي  مدل - 2تصویر 

  مدل خودپرداز

زمان خرابی و زمان  دهد. را نشان می هاي مدل ها و خروجی پارامترهاي پیکربندي، پارامترهاي حالت، ورودي ،سازي یک خودپرداز نحوه مدل 3تصویر 

 به دست آمده است وی هاي واقع تعمیر به صورت متغیر تصادفی با توزیع نمایی با میانگین مشخص است که این توزیع از طریق شناسایی بر روي داده

 .]10[ هاي واقعی به صورت متغیر تصادفی با توزیع نمایی در نظر گرفته شده است زمان پاسخ تراکنش از طریق شناسایی بر روي داده
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  ها و خروجی ها پارامترهاي حالت، وروديرداز با پارامترهاي داخلی، خودپبلوك دیاگرام مدل  - 3تصویر 

  

نشود، تراکنش بعدي  پردازشانجام تراکنش  زنجیرهشوند و تا زمانی که یک تراکنش به طور کامل در  ها یکی یکی وارد می در مدل خودپرداز تراکنش

در حال  اگر خودپردازشود.  ها گرفته می و خروجی ها حالتگیري در مورد  خودپرداز تصمیمبودن  downیا  upه با توجه ب وارد خودپرداز نخواهد شد.

کنیم و  را یک می مشغول بودن زنجیرهگیریم و سیگنال  دهی براي آن درنظر می تراکنشی وارد خودپرداز شود یک زمان سرویس و باشد 18دهی سرویس

  :گرفته شده استبراي خودپرداز در نظر  stateچهار  گیرد. زمان پاسخ خودپرداز به صفر رسید تراکنش در خروجی خودپرداز قرار می شمارندهزمانی که 

  0حالت )State 0:( خارج از سرویس خودپرداز )down (.باشد 

  1حالت )State 1:(  خودپردازup .است و تراکنشی در سیستم وجود ندارد و خودپرداز آماده ورود تراکنش است 

  2حالت )State 2(: .تراکنش در خودپرداز در حال پردازش است 

  3حالت )State 3(: سوییچ) است. پردازشیا سامانه متمرکز) در حال  پرداخت الکترونیکی تراکنش در سیستم 
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ATM configuration trn_in 
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trn_ou
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  دیاگرام حالت مدل خودپرداز - 4تصویر 

است و دهی  در حالت سرویسخودپرداز  ها حالتشود و در بقیه  یکی یکی کم می 19زمان تعمیر است و متغیر داخلی خودپرداز خارج از سرویس 0در حالت 

 ناموفق و اگر تراکنشی در سیستم باشد رویم می 0به حالت شود و وقتی صفر شد  یکی یکی با زمان کم می 20فاصله زمانی بین دو خرابی متغیر داخلی

  شود. می

را در  حالتهاي بنفش تغییر  ارایه کردیم نشان داده شده است. فلش ها حالتدیاگرام حالت یک خودپرداز با توجه به تعاریفی که براي  4در تصویر 

هاي قرمز زمانی است  فلش دهد. هنگامی که زمان پردازش تراکنش از سقف زمان پاسخ در نظر گرفته شده براي هر جزء زنجیره بیشتر شود نشان می

  تراکنش در زنجیره است. پردازشهاي سبز مسیر مستقیم  و فلش شود خارج از سرویس میکه خودپرداز 

 

  ي مدل خودپردازها سیگنال

  شود. هاي مدل خودپرداز پرداخته می در این بخش به معرفی سیگنال

 تراکنش ورودي سیگنال )trn_in( : کند  را اختیار می یک یاصفر  مقدارکه  به مدل خودپرداز وروديهاي  تراکنشسیگنال

 آید. از مدل صف می و

 سوییچتراکنش ناموفق  سیگنال )trn_fail_switch:( تواند کدهاي  میو  آید از سوییچ می سیگنال ورودي خودپرداز است که
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هاي موفق و  براي تراکنش ،ازش است، کد یکهمچنان در حال پرد تراکنشمربوط به کارکرد عادي که  ،مختلفی داشته باشد. کد صفر

 busy سیگنال . آزاد کردن2 در زمانیکه کدهاي خطا را اختیار کند . اعالم خطا1وظیفه آن:  .هاي ناموفق سوییچ براي تراکنش کدهاي خطا

 را اختیار کند. 2168در زمانیکه کد  ایجاد تراکنش بازگشتی. 3 در صورتی که کد غیر صفر داشته باشد

 تراکنش خروجی سیگنال )trn_out(:  رویم  می 3به حالت  2وقتی از حالت است که  تراکنش خروجی خودپردازسیگنال

 سیگنال تراکنش خروجی ،پردازش شود ،پردازش در خودپرداز الزم براي مدت زمانگذشت و تراکنش موجود در خودپرداز پس از 

  و در غیر این صورت صفر است. شود برابر یک می

  تراکنش بازگشتیسیگنال )Reversal(:  مطابق با پروتکل  موارد زیردرISO 8583  شود. بازگشتی تولید میتراکنش  

 تراکنش قبلی برگشت داده کد یک را بدهد، باید  سیگنال تراکنش ناموفق سوییچو آماده ورود تراکنش است و  1خودپرداز در حالت  زمانیکه

 .شود

 و  هیعنی تراکنش قبلی در سیستم در حال پردازش بود، کد یک را بدهد سیگنال تراکنش ناموفق سوییچباشد و  0خودپرداز در حالت  زمانیکه

 خارج از سرویسزیرا به علت  بازگشت بدهد،شد باید تراکنش قبلی را  up، حال وقتی خودپرداز مجددا شده است خارج از سرویسخودپرداز 

 بودن خودپرداز، خودپرداز به کاربر پاسخی نداده است و عمال تراکنش ناموفق بوده است.

 در نظر گرفته شده براي هر جزء از سقف زمان پاسخ  سوییچ یا سامانه متمرکزاست و زمان پردازش تراکنش در  3خودپرداز در حالت  زمانیکه

 را فعال کنیم. تراکنش بازگشتیباید سیگنال و  22گیرد را می 68کد  انه متمرکزیا سام سیگنال تراکنش ناموفق سوییچ شود،زنجیره بیشتر 

 را فعال کنیم. تراکنش بازگشتیشود باید سیگنال  خارج از سرویسباشد و خودپرداز  3خودپرداز در حالت  زمانیکه  

 تراکنش ناموفق خودپرداز ( سیگنالtrn_fail_ATM(: خودپرداز که: سیگنال خروجی 

 و سیگنال تراکنش  شود می ناموفق است و تراکنش ورودي داشته باشیم، تراکنش ورودي خارج از سرویسخودپرداز  زمانیکه

 .شود ناموفق خودپرداز فعال می

 سیگنال باشیم و مدت زمان پردازش تراکنش ورودي از سقف زمان پردازش تراکنش در زنجیره بیشتر شود،  2در حالت  زمانیکه

 شود. داز فعال میتراکنش ناموفق خودپر

 شودفعال تراکنش ناموفق خودپرداز شود، در این حالت نیز باید سیگنال خارج از سرویس باشیم و خودپرداز  2در حالت  زمانیکه. 

 خارج از سرویس بودن خودپرداز سیگنال )Out of service( :زمانیکه خودپرداز که  خودپرداز سیگنال خروجی

بلوك به عنوان ورودي به  ها صفر است. این سیگنال گیرد و در بقیه حالت دار یک می) مق0(حالت  خارج از سرویس است

resend ان از صف و یا شود چون اگر خودپرداز خارج از سرویس شود در مدل صف و الگوي ترك مشتری در نظر گرفته می

  .موثر استدرخواست مجدد 

 مشغول بودن زنجیره سیگنال )Busy( :دهنده این است که تراکنش در زنجیره در حال نشان  که سیگنال خروجی

  یک است. busyسیگنال  3و حالت  2حالت  صفر است و در busyسیگنال  1و حالت  0حالت ر . دیا خیر پردازش است

   

  مدل سوییچ

به  5تصویر در  هاي مدل سوییچ ها و خروجی پارامترهاي پیکربندي، پارامترهاي حالت، ورودي ،سازي سوییچ پرداخت الکترونیکی مدل بلوك دیاگرام

  .داده شده است نشانخوبی 
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 Reversal transaction 
22 Response received too late 
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  ها و خروجی ها بلوك دیاگرام مدل سوییچ پرداخت الکترونیکی با پارامترهاي داخلی، پارامترهاي حالت، ورودي - 5 تصویر

  

اعداد تراکنش زمان پاسخ به صورت  دو نوع هاي بازگشتی در نظر گرفتیم. براي هر هاي ورودي و تراکنش در مدل سوییچ دو صف براي تراکنش

هاي با زمان پاسخ منفی در خروجی ظاهر  در هر ثانیه یکی از زمان پاسخ کم شده و تراکنش باشد upاگر سوییچ  شده ونمایی تولید تصادفی با توزیع 

. گیرد را می 68کد  تراکنش ناموفق سوییچو سیگنال خروجی  شوند میپاسخ بیشتر از سقف زمان پاسخ ناموفق هاي ورودي با زمان  شوند. تراکنش می

گیرد و  می 2393سوییچ کد هاي ورودي موجود در صف از ظرفیت سوییچ بیشتر شود سیگنال تراکنش ناموفق  تعداد تراکنش است اگر upوقتی سوییچ 

شود. در حالتی که سوییچ خارج از سرویس است اگر تراکنش ورودي داشته  غیر این صورت پس از اتمام زمان پردازش در سوییچ، از سوییچ خارج می در

                                                             
23 Transaction queue is full 
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 68مقدار  25است، اگر سیگنال تراکنش ناموفق سامانه متمرکز upگیرد. در حالتی که سوییچ  می24 91ناموفق سوییچ کد خطاي باشیم سیگنال تراکنش 

گیرد و اگر سیگنال ورودي تراکنش  را می 8426شود و سیگنال خروجی تراکنش ناموفق سوییچ کد  هاي بازگشتی فعال می داشته باشد سیگنال تراکنش

 گیرد. را داشته باشد، سیگنال تراکنش ناموفق سوییچ نیز همان کد را می 68ز کدي غیر از ناموفق سامانه متمرک

  

  مدل سامانه متمرکز

نشان داده شده است.  6به خوبی در تصویر هاي مدل  ها و خروجی ، پارامترهاي پیکربندي، پارامترهاي حالت، وروديسازي سامانه متمرکز نحوه مدل

سازي شده است  که همان خروجی نهایی زنجیره مدل نحوه عملکرد سامانه متمرکز مشابه سوییچ پرداخت الکترونیکی است. خروجی سامانه متمرکز

پذیري  توان دسترس میهاي ورودي به زنجیره انجام تراکنش،  دهد که با توجه به تعداد تراکنش هاي موفق در زنجیره را نشان می تعداد کل تراکنش

 کند. هاي بازگشتی را تعیین می ) تعداد کل تراکنشReversal_outهاي بازگشتی ( حس شده توسط کاربر را محاسبه کرد. سیگنال خروجی تراکنش

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  ها و خروجی ها پارامترهاي داخلی، پارامترهاي حالت، وروديبلوك دیاگرام مدل سامانه متمرکز با  - 6تصویر 
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 trn_fail_core 
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  ها ونتایج یافته

پذیري و سقف زمان پاسخ هر یک از اجزاي زنجیره بر  سازي زنجیره انجام تراکنش سوییچ بانکی، تاثیر تغییر پارامترهاي اساسی دسترس پس از مدل

زگشتی ایجاد شده در زنجیره بررسی شده است. در سناریوي اول به بررسی تاثیر هاي با پذیري حس شده توسط کاربر و میزان تراکنش روي دسترس

پذیري حس شده توسط کاربر پرداخته شده است. پارامترهاي سقف زمان پاسخ هر یک از اجزاي زنجیره  پذیري اجزاي زنجیره بر دسترس تغییر دسترس

پذیري اجزاي زنجیره  گین زمان تعمیر و میانگین فاصله زمانی بین دو خرابی، تاثیر دسترسبا تغییر میان 2آمده است. در جدول  1در این سناریو در جدول 

پذیري  دهد که خصوصیات کیفی اجزاي زنجیره به شدت بر دسترس پذیري حس شده توسط کاربر نهایی بررسی شده است. نتایج نشان می بر دسترس

  یابد. پذیري حس شده توسط کاربر افزایش می پذیري اجزاي زنجیره، دسترس افزایش دسترسحس شده توسط کاربر تاثیرگذار است. به این صورت که با 

  

سقف زمان پاسخ سامانه 

  متمرکز

  سقف زمان پاسخ خودپرداز  سقف زمان پاسخ سوییچ پرداخت الکترونیکی

  ثانیه 40  ثانیه 30  ثانیه 20

  تراکنشپارامتر سقف زمان پاسخ هر یک از اجزاي زنجیره انجام  - 1جدول 

  

پذیري حس شده  دسترس

  توسط کاربر نهایی

میانگین فاصله زمانی بین دو  میانگین زمان تعمیر پذیري دسترس

  خرابی

45/77%  24/95%  50  1000  

37/91%  01/99%  20  2000  

17/94%  9/99%  5  5000  

  شده توسط کاربرپذیري حس  پذیري اجزاي زنجیره انجام تراکنش بر روي دسترس تاثیر تغییر دسترس - 2جدول 
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پذیري حس شده  دسترس

  توسط کاربر نهایی

هاي  درصد تراکنش

 بازگشتی

سقف زمان پاسخ 

 سامانه متمرکز

سقف زمان پاسخ 

سوییچ پرداخت 

  الکترونیکی

سقف زمان پاسخ 

  خودپرداز

61/59%  68/87%  5  10  15  

77/63%  52/56%  5  15  25  

24/84%  11/26%  10  20  30  

53/92%  69/13%  20  30  40  

 هاي بازگشتی پذیري حس شده توسط کاربر و میزان تراکنش تاثیر تغییر سقف زمان پاسخ هر یک از اجزاي زنجیره بر دسترس - 3جدول 

  

حس  پذیري هاي بازگشتی و دسترس در سناریوي دوم تاثیر تغییر پارامتر سقف زمان پاسخ هر یک از اجزاي زنجیره انجام تراکنش بر روي میزان تراکنش

پذیري هر یک از اجزاي زنجیره  آورده شده است. در این سناریو دسترس 3سازي در جدول  شد توسط کاربر بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه

گشتی هاي باز هاي بازگشتی نسبت تعداد کل تراکنش % در نظر گرفته شده است. درصد تراکنش9/99یکسان و برابر با بهترین حالت سناریوي اول یعنی 

هاي بازگشتی تولید شده در  دهد که با افزایش سقف زمان پاسخ میزان تراکنش هاي تقاضاي ورودي زنجیره است. نتایج نشان می به تعداد کل تراکنش

ان پاسخ در یابد. در نتیجه تعیین مناسب سقف زم پذیري حس شده توسط کاربر افزایش می زنجیره انجام تراکنش کاهش یافته و از طرفی میزان دسترس

پذیري حس شده توسط کاربر و کاهش تعداد  شرایط یکسان خصوصیات کیفی اجزاي زنجیره، باعث بهبود عملکرد سیستم با افزایش دسترس

  شود. هاي بازگشتی می تراکنش

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

پذیري هر یک از  و دسترسسقف زمان پاسخ پارامترهاي اساسی به صورت آماري تاثیر  زنجیره انجام تراکنش سوییچ بانکیسازي  در این پژوهش با مدل

نش الکترونیکی نشان تراک انجام زنجیره سازي بدست آمده از مدلنتایج  پذیري حس شده توسط کاربر نهایی ارایه شده است. دسترس اجزاي زنجیره بر

پذیري اجزا باالتر باشد  دسترسگذارد. هر چه  ربر تاثیر میذیري حس شده توسط کاپ جیره به شدت بر دسترساي زنزپذیري اج دهد که دسترس می
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دهد که انتخاب مناسب سقف زمان پاسخ اجزاي  سازي نشان می پذیري حس شده توسط کاربر نهایی بیشتر خواهد بود. همچنین نتایج شبیه دسترس

یرگذار است. بدین صورت که با افزایش سقف زمان پاسخ هاي بازگشتی تاث پذیري حس شده توسط کاربر و میزان تراکنش زنجیره به شدت بر دسترس

  یابد. هاي بازگشتی کاهش می پذیري حس شده افزایش و میزان تراکنش دسترس
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  چکیده:

 توسعه و رشد موجب فناوري این از استفاده. است اقتصادي مقاصد اطالعات براي و ارتباطات فناوري بکارگیري هاي نمونه بهترین از الکترونیکی تجارت

)ICT( ،و ارتباطات فناوري. است گردیده جهانی اقتصاد در توسعه درحال کشورهاي ویژه به و کشورها همگرایی تسهیل و تجاري کارایی بهبود اقتصادي 

 تجارت حجم اخیر دهه چند طی.انجامد می مشاغل جدید ایجاد به همچنین و ساخته فراهم را بنگاهها پذیري رقابت قابلیت امکان افزایش اطالعات

درحال حاضر با توجه به اقتصاد درحال  .است نموده تجربه را توجهی قابل رشد اطالعات، و ارتباطات گسترده فناوري تحوالت اثر در جهانی الکترونیکی

سعه ظهور جهانی، تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی به عنوان جزئی ضروري از استراتژي کسب و کار و یک کاتالیزور بسیار قوي براي تو

تصادي است. فنآوري اطالعات جدید، درحال تبدیل شدن به یک عامل مهم براي توسعه صنعت خدمات مالی در آینده و علی الخصوص صنعت اق

وژي، ارائه بانکداري است. صنعت بانکداري در سراسر جهان درحال تغییر و تحول است. عوامل مهم جهانی براي این تغییر عبارتند از: نوآوري هاي تکنول

رزش ات مالی درسطح ملی و گسترش آن در عرصه رقابت بین المللی و تغییر در رفتار و عملکرد شرکت هاي بزرگ جهانی، ازجمله تأکید بر افزایش اخدم

ت هایی براي بررسی و هدای تولیدکنندگان جهان براي رساندن محصول به مصرف کننده در بازارهاي نوظهور، نیاز به استراتژيسهام شرکت ها است. 

کننده در بازارهاي نوظهور، با  تالش چند ملیتی و جهانی براي رساندن تولیدات به مصرففروشی هم سنتی و هم مدرن دارند.  اندازهاي خرده چشم

 است، تجاري مبادالت الینفک جزء مالی و پولی مبادالت اینکه به توجه با العاده زیادي مواجه است. هاي عملی فوق کننده و چالش هاي گیج استراتژي

 گسترده طور به الکترونیکی تجارت تسهیل و پشتیبانی منظور نیزبه مالی و پولی نهادهاي جهانی، الکترونیکی تجارت حجم گسترش با همگام ازاین رو

 جایگزینی حال در تدریج به الکترونیکی پرداخت هاي سیستم اخیر دهه چند طی نتیجه در. اند آورده روي اطالعات و ارتباطات ازفناوري استفاده به اي

 در توجهی شایان نقش جدید، مالی خدمات عرضه و الکترونیکی بانکداري سوي به حرکت با نیز بانکها میان .باشند می سنتی پرداخت هاي سیستم با

   .اند داشته الکترونیکی تجارت حجم افزایش

  .گردد بررسی اجمالی طور به نقش آن دربازارهاي نوظهورآینده و  در الکترونیکی بانکداري تحوالت گردیده سعی حاضر مطالعه در

 بانکداري الکترونیک، بازارهاي نوظهور، فناوري اطالعات، تجارت الکترونیکی کلمات کلیدي:
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Review:  

Electronic commerce is one of the best examples of using ICT for economic purposes The 

use of this technology development (ICT) for economic, business performance 

improvement, and facilitated the convergence of countries, particularly developing 

countries in the global economy has caused. ICT enables firms to enhance competitiveness and 

create new jobs as well as leads. 

In recent decades, due to the volume of e-commerce world-wide developments in information and 

communication technologies, has experienced significant growth. Presently, the emerging global 

economy, e-commerce and e-business as an essential part of business strategy and a strong catalyst 

for economic development. New information technology, becoming an important factor for the 

future development of financial services industry and especially in the banking industry. Banking 

industry around the world is changing and evolving. The most important factors for this change 

include: innovation, technology, financial services for national and international competition and 

change its extension in the world of corporate behavior, including increased emphasis on shareholder 

value companies. The manufacturers to deliver products to consumers in emerging markets, the need 

for strategies to evaluate and conduct traditional and modern retail landscape. Multinational and 

global efforts to deliver products to consumers in emerging markets, with a highly practical strategies 

and challenges faced overwhelming.During the past decade the electronic payment systems are 

gradually replacing the traditional payment systems. The banks are also moving toward electronic 

banking and financial services, new roles have been a remarkable increase in the volume of electronic 

commerce. 

We are trying to change the future of electronic banking and its role in emerging markets is briefly 

reviewed. 

 

Keywords: electronic banking, emerging markets, information technology, e-commerce 

  مقدمه:

در حال صنعت خدمات مالی به تازگی دچار تحوالت تازه اي شده است که از آن میتوان به عنوان تحوالت الکترونیک درحال ظهور یاد کرد که به سرعت 

ازارهاي مالی، پول الکترونیکی، بانکداري الکترونیکی، مبادالت الکترونیکی و حتی نظارت الکترونیکی پیشرفت در تمامی زمینه هاي واسطه گري مالی، ب

شمار می رود.  می باشد. فناوري اطالعات تبدیل به مهم ترین عامل توسعه در آینده بانکداري و بازاریابی موثر بانک ها و استراتژي کسب و کار آن ها به

ت در صنعت بانکداري الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیائی وزمانی بین بانک و مشتري شده و همچنین کاهش هزینه به کارگیري فناوري اطالعا

اي بانکها و هاي ارائه خدمات بانکی و نقل وانتقال پول و افزایش رقابت بین بانکها و باال بردن کیفیت خدمات و در نهایت موجب تغییر ساختار هزینه 

بانکداري کشور می گردد که به تبع آن ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازي در زمینه بانکداري الکترونیکی مهمترین عامل پیشبرد بهینه شدن صنعت 

کارگیري آن براي افزایش سرعت و کیفیت  آور تکنولوژي ارتباطات و اطالعات و به ي اعجاب اهداف ذکر شده می باشد.از ویژگیهاي قرن حاضر، توسعه

ي خدمات با  روند. ارائه شمار می هاي خدماتی به باشد.کیفیت خدمات و رضایتمندي مشتري از مباحث استراتژیک براي سازمان خدمات میي  در ارائه
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ي خدمات با کیفیت باال  ها ضروري است. نیاز به درك و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه کیفیت باال براي بقاء و سودآوري سازمان

ه مچون حفظ مشتري، وفاداري مشتري، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندي پایدار در مشتري و غیره براي سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته

باشد . در سالهاي اخیر  ها می هاي خدماتی به خصوص بانک ي خدمات با کیفیت باال یک ضرورت براي سازمان است. در دنیاي رقابتی امروز ارائه

وجود آمده، تغییرات چشمگیري داشته است.  ي ارتباطات به فناوري و توسعه هاي تحوالت عمده اي که در زمینهنعت بانکداري به دلیل تغییر و ص

ي جهانی اینترنت، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و  گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادي از مردم جهان به شبکه

ي خدمات بانکداري الکترونیکی را به همراه داشته است.  صادي فرآهم نموده است. این امر موجب افزایش رقایب در صنعت بانکداري شده و ارائهاقت

  دراین مقاله ضمن پرداختن به موضوع بانکداري الکترونیکی به نقش آن در ارائه و بهبود خدمات در بازارهاي نوظهور پرداخته شده است.

  بانکداري الکترونیکتعریف 

کار الکترونیک جدیدترین کانال براي ارائه خدمات بانکی استبانک ها سالهاي متمادي از کانال هاي الکترونیکی براي برقراري ارتباط و کسب و بانکداري 

بانک ها به  1990وب در نیمه دوم سال  با مشتریان داخلی و خارجی و بین شرکت هاي بزرگ و بین المللی استفاده کرده اند. با توسعه اینترنت و جهان

کداري به طور طور فزاینده اي با استفاده از کانال هاي اینترنتی براي دریافت سفارشات و ارائه خدمات به مشتریان خود بهره گرفته انداین شکل از بان

الکترونیکی را یک اتصال الکترونیکی بین بانک و مشتري به  کلی به عنوان بانکداري الکترونیکی یا اینترنتی تعریف می شود. درواقع می توان بانکداري

  منظور آماده سازي، مدیریت و کنترل معامالت مالی تعریف کرد.

هاي پرداخت  هاي پرداخت کاغذي نظیر چک، سیستم سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم طور کلی، صنعت بانکداري چهار دوره را پشت به

اند.  هاي پرداخت در بانکداري طی کرده ي اینترنت، مراحلی است که سیستم هاي اطالعاتی تحت شبکه ها و نهایتا پایگاه ارتالکترونیکی نظیر ک

هاي الکترونیکی و  هاي بانکداري از طریق سیستم برند؛ به این معنی که بخش اعظم فعالیت سر می امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به

شود. از این رو،  کارگیري فناوري ارتباطات و اطالعات مربوط می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به یاینترنتی صورت م

ي به ا طور گسترده منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، به همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهاي پولی و مالی نیز به

هاي پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با  ي اخیر سیستم اند. در نتیجه طی چند دهه ه از فناوري ارتباطات و اطالعات روي آوردهاستفاد

یش سوي بانکداري الکترونیک و عرضه ي خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزا ها نیز با حرکت به سیستم سنتی می باشند. در این میان بانک

  حجم تجارت الکترونیکی داشته اند.

  مزایاي بانکداري الکترونیک

  مزایاي بانکداري الکترونیک از نقطه نظر خدمات رسانی به صورت زیر قابل طبقه بندي است:

  مزایا از دید بانک

ر در بازار است. آن دسته از بانک ها که این ازدیدگاه بانک اولین مزیت ارائه خدمات بانکداري الکترونیک ارائه بهتر نام تجاري و پاسخگویی مناسب ت

طور دقیق  گونه خدمات را ارائه می کنند به عنوان رهبران تکنولوژي در بازار شناخته خواهند شد. مزیت دیگر آن در اندازه گیري تراکنشهاي مالی به

ین قاعده مستثنی نیستند. ارائه خدمات بانکداري است. هدف اصلی هر شرکت به حداکثر رساندن سود براي صاحبان آن است و بانک ها هم از ا

  الکترونیک به طور خودکار یک فرصت مناسب براي به حداکثر رساندن سود را ایجاد می کند.

  مزایا از دید مشتریان



 

4 
 

صورت زیر خالصه نمود: افزایش اصلی ترین سود و فایده بانکداري الکترونیک از نظر مشتریان صرفه جویی در زمان می باشد. سایر مزایا را می توان به 

 راحتی و صرفه جویی در وقت،دسترسی سریع  و مستمر به اطالعات مالی ،مدیریت بهتر پول نقد 

 اما مشتریان خصوصی به دنبال مزایا و منافع متفاوت تري هستند:کاهش هزینه ها،سرعت،مدیریت منابع مالی.

  مزایاي اقتصادي

 کاهش هزینه هاي عملیات بانک -

 حاشیه هاي کمترداشتن  -

 گسترش دسترسی از طریق سلف سرویس -

  1بازارهاي نوظهور

اري، بازارهاي نوظهور به کشورهایی اطالق می شود که در حال تغییر ساهتار و بازسازي اقتصادي در جهت مشی بازار و بهره بردن از فرصت هاي تج

اعالم بانک جهانی پنج بازار نوظهور بزرگ در دنیا عبارتند از: چین، هند، اندونزي، انتقال تکنولوژي و سرمایه گذاریهاي مستقیم خارجی می باشند. بنا بر

، ترکیه و برزیل و روسیه. ازکشورهاي دیگري که می توان به عنوان بازار نوظهور در نظر گرفت می توان به مکزیک، آرژانتین، افریقاي جنوبی، لهستان

ه گذر از یک کشور در حال توسعه به بازار نوظهور را پشت سرگذاشته اند. اهمیت این کشورها هم به کره جنوبی اشاره نمود. این کشورها مراحل اولی

  خاطر بازار داخلی آنها و هم به لحاظ اثرات ترکیبی و گروهی آنهاست که چهره سیاست و اقتصاد جهانی را در آینده تغییر خواهد داد.

در  (IFC)ازارهاي نوظهور یا (در حال ظهور) نخستین بار توسط اقتصاددانان شرکت مالی بین المللی چیست؟ اصطالح ب "بازار نوظهور"اما معناي واقعی 

پیشنهاد گردید، یعنی در شرایطی که گروه اقدام به نخستین سرمایه گذاري مالی دوجانبه در امر توسعه کشورها نمود. از آن زمان تاکنون  1981سال 

زمینه ها شامل رسانه، سیاست خارجی و مباحث تجاري، اطالع نامه هاي سرمایه گذاري و گزارشات سالیانه به  در تمامی "بازارهاي نوظهور"اصطالح 

  دفعات بکار رفته است. با این حال، تعاریف ارائه شده از این اصطالح بطرز چشمگیري متفاوت می باشند. 

وده تکرار می شود، زیرا چنین گفته می شود که اگر این بازارها ظهور اغلب بصورت حشو و بیه یا بازارهاي نوظهور Emerging Marketsاصطالح 

یا در حال ظهور خطاب می شوند؟ بمنظور درك مفهوم بازارهاي نوظهور الزم است تا با دقت تمام به  Emergingیافته هستند، پس چرا هنوز با واژه 

  ییم. روش هاي ظهور یافتن این بازارها و میزان حقیقی بودنشان توجه نما

، "چگونه بازارهاي نوظهور را از بازارهاي پیشرفته تشخیص می دهید؟"چنانچه این پرسش را از تعداد زیادي از مدیران اجرایی مشاغل بپرسید که: 

ماهیت رشد و توسعه  احتماالً سه پاسخ گوناگون دریافت خواهید نمود. برخی بر این باورند که بازارهاي نوظهور مانند برزیل، هندوستان و روسیه به سبب

  سریع اخیر خود در حال ظهور می باشند. 

حول اساسی در راه اندازي و کاربرد این اقتصادهاي عظیم در زمینه هاي سرمایه گذاري جهانی، فناوري و استعدادها طی دو دهه اخیر، به ایجاد تغییر و ت

در این کشورها بطرز شگفت آوري از  )GDP(هاي رشد تولید ناخالص داخلی  محیط هاي اقتصادي و کسب و کار آنها منجر شده است. از این رو، نرخ

بازارهاي مرز اقتصادهاي توسعه یافته گذشته که به نوبه خود موجب نجات میلیونها نفر از زیر خط فقر، ایجاد قشرهاي متوسط جدید و توسعه و گسترش 

دیده است. ضمناً وجود نیروي کار فراوان و کم هزینه که هر روز به تعداد تحصیل جدید براي ارائه محصوالت و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان گر

                                                             
1  
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عات نیز فرصت کرده هاي آن نیز اضافه می شود، امکان بهره جویی بیشتر و رقابت فاحش در زمینه تولید را براي این بازارها فراهم آورده و فناوري اطال

  رده در اختیار شرکت ها قرار می دهد. استثمار نیروي کار در این بازارها را بطور گست

  چالش هاي بازارهاي نوظهور

از  بازارهاي نوظهور در تالش خود براي ایجاد اقتصاد بازار و تضمین توسعه پایدار، همچنان با چالش هاي بزرگی روبرو هستند و آن عبارت است

براین کشورها می باشد. اقتصاد بازار در این کشورها نیازمند بازتعریف نقش مشکالت اساسی برآمده از سیستم هاي اقتصادي و سیاسی سنتی که حاکم 

کنند، کنترل دولت در فرایند توسعه و کاهش مداخله بی مورد دولت در این رابطه می باشد. یکی دیگر از مشکالت جدي که این کشورها باید با آن مقابله 

بر روند توسعه می باشد. از همه مهمتر اینکه این کشورها می بایست در نظام هاي مالی،  ساد می باشد که تحریف کننده محیط کسب و کار و مانعی

حقوقی و حتی سیاسی خود در جهت نظم و ثبات بخشیدن به اقتصاد بگونه اي که مصون از اختالالت و دخالت هاي سیاسی باشد، دست به اصالحات 

  بنیادین و ساختاري بزنند.

  چشم انداز بازارهاي نوظهور

جهانی بازارهاي در حال ظهور عامل اصلی نوسان در رشد تجارت جهانی و ثبات مالی بین المللی در آینده خواهند بود و به بازیگر مهمی در سیاست 

شند. اگر آنها تبدیل خواهند شد. آنها با اتکا به پتانسیل هاي عظیم و بکر خود، مصمم به انجام اصالحات داخلی براي تداوم رشد اقتصادي پایدار می با

  بتوانند ثبات سیاسی خود را حفظ نمایند و اصالحات ساختاري را با موفقیت به انجام برسانند، آینده آنها بسیار امیدوار کننده است.

  ارائه گزارش

کینزي اند کمپانی و بر مبناي  مککند که توسط  داري جهانی را ارائه می هاي یک برنامه پژوهشی جامع در زمینه بانک یافتهگزارشی که در ادامه می آید، 

داري و بررسی  هاي جهانی انجام شده است. هدف این گزارش، تحلیل وضعیت صنعت بانک ترین بانک مورد از بزرگ 300کشور و  79هاي مربوط به  داده

مدت ناشی از بحران  ن گزارش مسائل کوتاهمدت تقویت کنند؛ ای توانند به بهترین وجه عملکرد خود را در میان ها چگونه می این مسأله است که بانک

  2پردازد. پرریسک اخیر را بررسی نکرده یا به کاوش عمیق پیامدهاي خاص کسب و کار نمی

و  2010داري جهانی در سال  دهد. در حالی که بانک داري را نشان می هاي مهم مربوط به عملکرد فعلی و دورنماي آینده بانک این گزارش، برخی واقعیت

یافته را محو کرده است. در واقع، حتی قبل  هاي شدید بین بازارهاي نوظهور و دنیاي توسعه بهبود قابل توجهی یافته، نتیجه کلی، تفاوت 2011اول  نیمه

هاي این  اگر بانکشد.  داري ایاالت متحده و اروپا باعث ایجاد دغدغه و نگرانی می انداز بانک اتفاق افتاد، چشم 2011از آشفتگی بازار که در تابستان 

به میزان  2010داري جهانی در سال  باشند.بانک تري در مدل کسب و کار خود می مناطق، درصدد تضمین آینده پایداري هستند، نیازمند تغییرات بنیادي

ه بازیابی و بهبود شده و این وضعیت را وارد مرحل 2010داري جهانی در سال  اند.صنعت بانک یافته عقب مانده قابل توجهی بهبود یافته، اما بازارهاي توسعه

شده است. با این وجود، بیشتر این  2009حفظ کرده است؛ درآمدها به باالترین میزان خود رسیده و سود تقریباً دو برابر سود سال  2011در نیمه اول 

تر از سطح عملکرد قبل از  یافته پایین ا در بازارهاي توسعهه خبرهاي خوش مربوط به بازارهاي نوظهور است. حتی قبل از آشفتگی اخیر بازار، عملکرد بانک

  بود. 2008سال 

داري  تریلیون دالر رسیده است. سود بعد از مالیات بانک 3.8داري جهانی، به پشتوانه رشد قوي ذخایر جهانی وام و سهام، به رکورد جدید  درآمد بانک

                                                             
  گذاري، به منبع زیر مراجعه کنید: داري سرمایه جهت ایجاد دید تفصیلی در زمینه بانک ٢

“Day of Reckoning? New regulations and its impact on capital markets businesses”, McKinsey, September 2011. 
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است (شکل الف). با این  2008میلیارد دالر) و نیز  400( 2009این میزان باالتر از سود سال  میلیارد دالر افزایش یافت؛ 712به  2010جهانی در سال 

میلیارد دالر در سال  783به  2009تریلیون دالر در سال  1.1است که از  3ها گیري جهت زیان وام % این افزایش سود ناشی از کاهش دخیره90وجود، 

تر از سطوح قبل  یافته خیلی پایین داري در بسیاري از کشورهاي توسعه بانک 2010بهبود جهانی، درآمد سال  رغم به عالوه، علی4کاهش یافته است. 2010

بود.  2007تر از سال  % پایین11.8، 2010ها در سال  گیري جهت زیان وام داري بعد از ذخیره از بحران بود. به عنوان مثال، در ایاالت متحده، درآمد بانک

  5% رشد کرد.13.7% و در چین 17.6%، در برزیل 19.8درآمد در هند - حال توسعه، در طول دوره مشابه به شدت رشد کردند هاي جهان در  بانک

  داري جهانی ذخیره سود بعد از مالیات بانک -شکل الف

  

  یافته، پایین بود. داري در بازارهاي توسعه حتی قبل از آشفتگی اخیر، سطح اعتماد به آینده بانک

هاي ایاالت  ، قیمت سهام بانک2011به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما حتی قبل از آشفتگی بازار در تابستان  2010ها در سال  سودآوري بانک

به سالمت  هاي نوآورانه و جدید، اعتماد محدود و مشروط ، برخی شاخص2010تر از ارقام مربوط به سودآوري بود. در پایان سال  متحده و اروپا، پایین

  دادند.  بلندمدت این صنعت را نشان می

                                                             
3
 provisions for loan losses 

  اند. محاسبه شده 2010هاي ارز ثابت سال  همه اعداد دالري ارائه شده در این گزارش بر مبناي نرخ 4
5
  ها و سایر نرخ رشدهاي بیان شده در این گزارش، نرخ اسمی هستند. این نرخ 

 نوظهور

یافته توسعه  

 درصد

 ژاپن

سایر کشورهاي 

یافته توسعه  

 اروپاي غربی

 ایاالت متحده

سایر کشورهاي 

 نوظهور

 چین

2010نرخ ارز ثابت   

 میلیارد دالر
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 2008دهد. در آغاز بحران سال  مرزي را نشان می-هاي فرا ها به اعطاي وام مرزي است که تمایل بانک-ها، سطح جریان سرمایه فرا یکی از این شاخص

ا به شدت کاهش یافت. و همزمان با بهبود و بازیابی قابل ه داري محدود به مرزهاي داخلی کشورها شدند، سطح این جریان هاي ملی بانک که سامانه

) رسید. در عین حال، انتشار سواپ 2007میلیارد دالر (یک سوم رکورد سال  3.7به  2010ها در فصل سوم  ، این جریان2010توجه شرایط در سال 

بود. گستره تأمین مالی در  07- 2001% باالتر از متوسط 1.31و  2009% باالتر از سال 0.36، 2010بانکی در فصل سوم  CDS(6ورشکستگی اعتباري (

  بود. 07- 2001% باالتر از متوسط 80و حدود  2009% باالتر از 33، 2010فصل سوم 

ز نی 2010به شدت کاهش یافته و در سال  7، نسبت قیمت به ارزش دفتري2008یافته و هم در بازارهاي در حال توسعه، در سال  هم در بازارهاي توسعه

  اي از بهبود مشاهده نشد (شکل ب). نشانه

  1متوسط نسبت قیمت به ارزش دفتري بانکی -شکل ب

  رتر از نظر ارزش بازاربانک ب 300بانک در سطح جهان از میان  294-204اي از  بر مبناي نمونه 1

و با توجه به سابقه بازده اصل سرمایه (برگشت حقوق صاحبان  (COE –g)/(ROE –g)گستره نظري نسبت قیمت به ارزش دفتري که با فرمول  2

  شود.  ) محاسبه میgشده ( ) و تولید ناخالص داخلی اسمی تعدیلCOE، هزینه اصل سرمایه ROE(8)سهام) (

                                                             
6
 Credit Default Swap (CDS) 

7 price-to-book ratio 

نوظهور -2گستره نسبت قیمت به ارزش دفتري  

یافته توسعه -2گستره نسبت قیمت به ارزش دفتري  

یافته توسعه  

 نوظهور



 

8 
 

  Thomson Reuters; McKinsey Global Banking PracticePمنبع: 

هاي تأمین مالی باالتر مواجه نموده و مانع از دسترسی آنها به بازارهاي  ها را با هزینه ها را تشدید کرده، بسیاري از بانک بحران پرریسک اخیر، این چالش

کنند فراتر از مرزها به رقابت بپردازند و از این رو نسبت به حمله  ایین، سعی میهاي کشورهاي داراي نرخ اعتبار پ تأمین مالی عمده خواهد شد. بانک

  پذیرتر خواهند بود.  تر، آسیب هاي تأمین مالی پایین رقباي خارجی با هزینه

  

  2010داري جهانی در سال  بهبود شدید بانک

  بود؟ 2010داري در سال  چه چیزي محرك بهبود بانک

تریلیون دالر بوده و فراتر از نقطه  212هاي پرداخت نشده است که  داري تا حدودي مدیون سهام و بدهی جهانی صنعت بانکرشد پابرجاي ذخیره مالی 

باالتر است که آن نیز به » نسبت بدهی به دارایی خالص«اي از این افزایش مربوط به  ). بخش عمده1تریلیون دالر) بود (شکل  202اوج قبل از بحران (

تا  2007هاي  باشد. بدهی معوق بخش خصوصی در چین بین سال جه رشد بدهی دولتی و نیز گسترش سریع اعتبار خصوصی در چین مینوبه خود نتی

هاي مالی  تر شدن سیستم هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ادامه رشد بازارهاي در حال توسعه همراه با عمیق تریلیون دالر رشد کرد. نشانه 4، بیش از 2010

تر از سهم تولید ناخالص داخلی آنها  ذخایر مالی جهانی را بیشتر افزایش خواهد داد؛ البته سهم این بازارها از ذخایر مالی جهانی هنوز خیلی پایین آنها،

بود  2009آمد سال تریلیون دالر در 3.5تریلیون دالر دست یافت که باالتر از  3.8به رکورد  2010داري جهانی در سال  است. بر این اساس، درآمد بانک

تریلیون دالر در  3به  2009تریلیون دالر در  2.4ها، حتی بهبود بیشتري داشته و از  گیري سالیانه جهت زیان وام داري بعد از ذخیره ). درآمد بانک2(شکل 

یافته رشد  داري بازارهاي توسعه که بانک). نکته قابل توجه این است 3دهنده رشد سالم و مناسب بسیاري از مناطق است (شکل  رسیده و این نشان 2010

  داري جهانی را به خود اختصاص داده است. حدود دو سوم درآمد بانک 2010خود را بازیافته و در پایان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                    
8 Return On Equity (ROE) 

 درصد نرخ رشد مرکب سالیانه
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  10- 2000هاي  ذخیره جهانی سهام و بدهی پرداخت نشده، طی سال -1شکل 

  2010درصد، تریلیون دالر، نرخ ارز ثابت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کشور 79اي از  نمونهبر مبناي  1

  آید از تقسیم سهام و بدهی پرداخت نشده جهانی بر تولید ناخالص داخلی جهانی به دست می 2

 ;Bank for International Settlements; Dealogic; SIFMA; Standard & Poor’s; McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

McKinsey Global Ins�tute1  

  

داري جهانی بعد از مالیات  نیز دوام داشت. سود بانک 2011تجربه کرد و این بهبود در نیمه اول  2010یز بهبود قابل توجهی را در سال داري ن سود بانک

د (شکل بو 2007تر از نقطه اوج سال  افزایش یافت؛ البته این میزان هنوز هم پایین 2010میلیارد دالر در سال  712به  2009میلیارد دالر در سال  400از 

گیري  % از کل سود جهانی را به خود اختصاص دادند.ذخیره60یافته  داري در چین بیشتر از ایاالت متحده بود، اما بازارهاي توسعه ). اگرچه سود بانک4

یلیون دالر رسیده و پس از تر 1.1به سطح باالي  2009گیري در سال  داري داشته، این ذخیره ها، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اخیر بانک جهت زیان وام

گیري  است). ذخیره 07- 2001هاي  میلیارد دالر کاهش یافته است (که البته این میزان هنوز هم بیش از دو برابر میانگین سال 783به  2010آن در سال 

کل سود بسیاري از صنایع دیگر. بهبود سود یعنی بیش از -میلیارد دالر کاهش داد  592داري جهانی را  ، سود سالیانه بانک2010تا  2008هاي  بین سال

  گیري است.  % افزایش سود مربوط به کاهش ذخیره90باید در این فضا بررسی شود:  2010در سال 
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  داري جهانی درآمد بانک -2شکل 

  10- 2000هاي  ، در طول سال2010درصد، تریلیون دالر، نرخ ارز ثابت 

المنافع، هند، آسیاي جنوب شرقی، آسیاي جنوبی، آفریقاي شمالی، صحراي آفریقا، آمریکاي التین  شامل شرق و مرکز اروپا، کشورهاي مستقل مشترك 1

  و خاورمیانه

  کره، نیوزیلند، سنگاپور، تایوان، ژاپنکنگ،  شامل استرالیا، کانادا، هنگ 2

   McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

  

  

  

  

  

 

 

 ایاالت متحده

 اروپاي غربی

سایر کشورهاي 
2یافته توسعه  

سایر کشورهاي 
1نوظهور  

 چین

مرکب سالیانه نرخ رشد  
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  ها گیري سالیانه جهت زیان وام داري جهانی بعد از ذخیره درآمد بانک -3شکل 

  

  10- 2000هاي  ، در طول سال2010درصد، تریلیون دالر، نرخ ارز ثابت 

المنافع، هند، آسیاي جنوب شرقی، آسیاي جنوبی، آفریقاي شمالی، صحراي آفریقا، آمریکاي التین  شامل شرق و مرکز اروپا، کشورهاي مستقل مشترك 1

  و خاورمیانه

  کره، نیوزیلند، سنگاپور، تایوان، ژاپنکنگ،  شامل استرالیا، کانادا، هنگ 2

   McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

گیري سالیانه بود. تأثیر کاهش  ناشی از کاهش ذخیره 2010در برخی کشورها، از جمله برزیل، ایاالت متحده، ژاپن و ایتالیا، تقریباً کل بهبود سود در سال 

ها  هایی براي بهبود درآمد و تضمین سودآوري توسط بانک هش خواهد یافت، این امر بر اهمیت یافتن روشهاي آینده به شدت کا ها در سال گیري ذخیره

تقریباً ثابت بوده  2010تا  2009هاي  یافته طی سال ها به ویژه در کشورهاي توسعه تأکید دارد. در کل، نسبت هزینه به دارایی و هزینه به درآمد بانک

ها نسبت هزینه به درآمد کمتر از این نسبت در زمان قبل از بحران بود. در ایتالیا و ژاپن  % از بانک40، فقط در 2010ن سال است. با این وجود، در پایا

  ها در این امر موفق بودند.  % از بانک20فقط 

  

سایر کشورهاي 
2یافته توسعه  

سایر کشورهاي 
1نوظهور  

 چین

 نرخ رشد مرکب سالیانه

 اروپاي غربی

 ایاالت متحده
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  داري جهانی بعد از مالیات سود بانک -4شکل 

  McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

  

% کاهش یافته و به 6ر جهان، در بسیاري از کشورها و مناطق کاهش یافت. این نسبت در سراس 2010تا  2007هاي  طی سال 9نهایتاً نسبت وام به سپرده

یافته،  عه% رسید. با این وجود، در بازارهاي نوظهور شامل چین و هند، همزمان با همگرایی نسبت بدهی به دارایی خالص این کشورها با بازارهاي توس90

  نسبت وام به سپرده افزایش یافت.

  دو دنیاي متفاوت

یافته، طی این دوره  اي داشت، اما در بسیاري از بازارهاي توسعه ، رشد قابل مالحظه2010تا  2007 هاي داري در بازارهاي نوظهور طی سال درآمد بانک

گیري جهت  داري قبل از ذخیره درآمد بانک2010تا  2007هاي  ). طی سال5داري کاهش یافته یا در بهترین حالت، ثابت مانده است (شکل  درآمد بانک

به عنوان مثال، بدهی پرداخت -% رشد داشت. رشد اقتصادي قوي، پشتیبان این گسترش بود 17.6% و برزیل 19.8%، هند 21.2ها در روسیه  زیان وام

داري طی این دوره در ایاالت متحده  تریلیون دالر افزایش یافت. در مقابل، درآمد بانک 4، 2010تا  2007هاي  نشده بخش خصوصی در چین طی سال

  % کاهش یافت.3.5

 

 

                                                             
9
  اند. هاي تبدیل شده به اوراق بهادار در نظر گرفته نشده شود. وام هاي مشتریان ذکر می هاي مشتریان به سپرده در ترازنامه با عنوان نسبت وام 

 ایاالت متحده

 نوظهور

یافته توسعه  

 درصد
2010نرخ ارز ثابت   

 میلیارد دالر

 ژاپن

سایر کشورهاي 
یافته توسعه  

 اروپاي غربی

 چین

سایر کشورهاي 
 نوظهور
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  درآمد تغییر -5شکل 

  ، نرخ رشد مرکب سالیانه، درصد2007در مقابل  2010تخمین 

  

  

  McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

از بسیاري جهات، عملکردي  2010دهد: بازارهاي در حال توسعه در سال  هاي عملکردي تصویر مشابهی را ارائه می ، با استفاده از برخی شاخص6شکل 

قرار داشتند. این خود  07- 2001تر از میانگین  هاي کلیدي پایین یافته در برخی حوزه داشتند، در حالی که بازارهاي توسعه 07- 2001بهتر از میانگین 

دهد. اگرچه اعتماد در پایان سال  نشان می» اعتماد«یافته و در حال توسعه را از نظر شش شاخص پیشرفته  شکل همچنین عملکرد نسبی بازارهاي توسعه

  خیر بازار.هاي ا حتی قبل از آشفتگی- باشد  تر می یافته ضعیف داري جهانی، ضعیف بوده، اما در دنیاي توسعه در صنعت بانک 2010

  داري قلمرو آتی بانک

هایی که سالمت آنها در  درآمدها و سود آنها در حال بهبود بود، اما شاخص- ها با یک معما مواجه شده و دچار سرگردانی شدند  ، بانک2011در اواسط 

هاي موجود  قادر به مواجهه با چالش - الت متحده و اروپابه ویژه در ایا- داري  شدند که بانک نفعان متقاعد نمی یافت. ذي دهد، بهبود نمی آینده را نشان می

دار کرده بود.  گذاران را بیش از پیش خدشه تر کرده و اعتماد سرمایه ها را عمیق خواهد بود. بحران پرریسک اروپا و دورنماي اقتصادي نامساعد، این چالش

کنند. اما اگر بخواهند مسیري براي عملکرد عالی و پایدار ترسیم  نی تمرکز میهاي ایاالت متحده و اروپا روي واکنش نسبت به بحران کنو البته بانک

  دهند، مدنظر داشته باشند. این روندها عبارتند از: اي از روندهاي بلندمدت مهم که محیط عملیاتی را شکل می کنند، باید مجموعه

 .ینه خواهد داشت و این امر منجر به افزایش سهام ها هز تغییرات پیش رو در مقررات، براي بانک تأثیر مقررات بر سودآوري

 کنندگان خواهد شد. هاي تأمین مالی و دشوار شدن حفظ مصرف بانک، افزایش هزینه

ایاالت 
 متحده

سایر  فرانسه ایتالیا ژاپن
کشورهاي 

یافته توسعه  

سایر  کانادا انگلیس آلمان
کشورهاي 

 نوظهور

 روسیه هند برزیل چین
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 .ها، تأمین  گذاري روي زیرساخت تقاضاي روزافزون براي اعتبار همراه با افزایش سرمایه فشار بر سرمایه و تأمین مالی

 دهد. و در نتیجه هزینه تأمین سرمایه را افزایش می-سرمایه و تأمین مالی را تحت فشار قرار خواهد داد 

 .ت نویدبخشی براي بازارهاي نوظهور فرص گسترده شدن شکاف بین بازارهاي در حال رشد و بازارهاي بدون رشد

توانند دسترسی به این بازارها  هایی که نمی انداز بانک اما چشم- توانند به آنها دسترسی داشته باشند  هایی هستند که می بانک

 دسترسی افزایش خواهد یافت.» فاقد«دسترسی و » داراي«هاي  بین بانک» شکاف رشد«برانگیز است.  داشته باشند، چالش

 کننده مواجه هستند؛ از جمله تغییر از وام  ها با شدیدترین تغییرات همزمان در رفتار مصرف بانک ننده.ک تغییر رفتار مصرف

 هاي برخط. انداز کردن و انتقال سخت به کانال گرفتن به پس

  ها تأثیر مقررات بر سودآوري بانک

ترین محرك سودآوري  تر است. از سوي دیگر، مقررات، بزرگ مطلوبتر  گیرانه خواهد در آینده پایدار باشد، محیط قانونی سخت داري می اگر بانک

، تأثیر 3تواند تأثیر مهمی بر سودآوري دیگر بازارها نیز داشته باشد. تعاریف بهبودیافته باسل  هاي ایاالت متحده و اروپا بعد از بحران بوده و می بانک

(اصلی) و  1تر در زمینه تعریف سرمایه در رده  گیرانه (اصلی)، قواعد سخت 1باالتر در رده الزام به نرخ - ها خواهد داشت  گانه بر نسبت سرمایه بانک سه

هاي ایاالت متحده و اروپا را ملزم به افزایش  دهی شده بر اساس ریسک. این تغییرات در کنار هم، بانک هاي وزن هاي محدودتر براي محاسبه دارایی وزن

میلیارد دالر سرمایه  300تا  150نیاز به  -% سهام اصلی2.5% تا 1بین -). اضافه کردن سهام بیشتر 9شکل ( 10تریلیون دالري سهام خواهد کرد 1.5

  ) خواهد داشت.SIFIمند ( جدید براي نهادهاي مالی مهم نظام

  

                                                             
یر مراجعه کنید.ها، به منبع ز بر سطوح سرمایه و سودآوري بانک 3براي تحلیل تفصیلی تأثیر باسل  10  

“Basel III and European banking: Its impact, how banks might respond, and the challenges of implementation”, 
published by McKinsey in November 2010 
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  2015تا  2010هاي  افزایش سرمایه مورد انتظار طی سال -9شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کشور اتحادیه اروپا به اضافه سوئیس 27 1

 Thomson Reuters; McKinsey Risk Practice; McKinsey Global Banking Practiceمنبع: 

اي جدید، درصدد  هاي سرمایه ، عالوه بر طرح نیازمنديNSFR(12و نرخ خالص تأمین مالی ثابت LCR(11 )مقررات جدید در مورد نرخ پوشش نقدینگی (

ها است. تأثیر نهایی اجراي  هاي قابل تبدیل به نقدینگی و تطابق بلوغ تأمین مالی با دارایی ها در ایجاد ذخیره احتیاطی بیشتري از دارایی کمک به بانک

دهنده، طرح الزامات بیشتر براي تأمین  اند؛ با این وجود، بدون اجراي اقدامات تخفیف مقررات جدید هنوز نهایی نشدهاین مقررات معلوم نیست، چرا که 

  هاي ایاالت متحده و اروپا خواهد داشت. مالی، تأثیرات مهمی بر بانک

در ایاالت متحده و  13توان به قانون داد فرانک مثال می کنند؛ به عنوان کنندگان تمرکز می هاي سراسر جهان مجدداً روي حمایت از مصرف نهایتاً، بانک

  ها داشته باشند: توانند تأثیر قابل توجهی بر سودآوري بانک هاي مختلف کمیسیون اروپا و هزاران قانون ملی دیگر اشاره کرد. این قوانین می نامه بخش

 درصد  0.5، 2015هاي ایاالت متحده را تا سال  کبر اساس برآوردهاي ما، قانون داد فرانک، بازدهی حقوق صاحبان سهام بان

 کاهش خواهد داد.

                                                             
11 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
12

 Net Stable Funding Ration (NSFR) 
13 Dodd Frank Act 

 ایاالت متحده

 اروپا

 سهام غیرترجیحی
 میلیارد دالر

) است1مستلزم اضافه کردن سرمایه اصلی (رده  3تطابق با باسل   
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 کنندگان در پنج حوزه  هاي اروپایی در زمینه حمایت از مصرف هاي کمیسیون اروپا بر بانک نامه طی دوره مشابه، تأثیر بخش

 درصد از بازدهی حقوق صاحبان سهام باشد.  1.5- 1تواند حدود  محصولی مهم، می

  دهندگان،  در زمینه فروش نابجاي بیمه حمایت از وام 14دهد که در انگلیس، تصمیمات جدید نهاد خدمات مالی میبرآوردها نشان

  ).2010ها خواهد داشت (با توجه به شکایات دریافت شده تا اکتبر  میلیارد پوند براي بانک 3.2اي معادل  هزینه

تر، احتمال وقوع بحران در  گیرانه اي بیشتر و به طور کلی محیط قانونی سخت هاي سرمایه نیازمنديگذاران، دانشگاهیان و افراد صنعتی معتقدند  قانون

ها را کاهش  هاي آتی را کاهش خواهد داد. این افراد معتقدند، سرمایه بیشتر، پشتیبان رشد اقتصادي بوده، فراریت سود بانک آینده و زیان ناشی از بحران

گذاران را جلب خواهد کرد که بازگشت  هاي جدید و متفاوتی از سرمایه را کاهش خواهد داد. این امر به نوبه خود، دسته داده و در نتیجه هزینه سهام

رغم اینکه تأثیر تجمعی  هاي اخیر را خواهند پذیرفت. ما در کل با این دیدگاه موافقیم. با این وجود، علی تر از سطح متداول در سال اي پایین سرمایه

تواند ریسک صنعت و هزینه سهام صنعت را کاهش دهد، این خطر وجود دارد که بازدهی حقوق صاحبان سهام در برخی بازارها  ی و جهانی میمقررات مل

داري با قوانین مناسب و در عین حال با سودآوري  بیش از پیش کاهش یابد. هدف نهایی همه افراد درگیر در این حوزه باید دستیابی به یک سیستم بانک

  کافی باشد.

گذاران و نهادهاي مرتبط با  گذاران، سیاست فعال و سازنده با قانون ها باید به گفتگوي پیش براي تضمین دستیابی به این نتیجه در همه بازارها، بانک

مقررات نظیر سرمایه بیشتر، و هم  (هم هزینه مستقیم - و ثانویه-ها همچنین باید ظرفیت خود را براي برآورد تأثیر اولیه  کنندگان بپردازند. بانک مصرف

هاي مدیریت قانونی خود را  ها باید توانمندي تأثیر غیرمستقیم نظیر کاهش اعطاي وام به انواع مختلف مشتریان) این مقررات تقویت کنند. نهایتاً بانک

» آماده اقدام و اجراي قوانین جدید«گذار،  توسط قانون ارتقاء دهند تا نهادهاي خود را در موقعیت غالب قرار داده و همزمان با طرح و اجراي تغییرات

  باشند.

  فشار بر سرمایه و تأمین مالی

داد رشد سطوح  منتشر کرد که نشان می 15»خداحافظی با سرمایه ارزان؟«کینزي گلوبال اینستیتیوت گزارشی با عنوان  ، مک2010در اواخر سال 

هاي  ترین جهش مایه و افزایش نرخ بهره شود. این مطالعه نشان داد که همزمان با شروع یکی از بزرگتواند منجر به کمبود سر گذاري چگونه می سرمایه

 2030% در سال 25به  2010% تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 20تواند از  گذاري می تاریخی در اقتصادهاي در حال توسعه، تقاضاي جهانی سرمایه

انداز جهانی توسط جمعیت سالمند و تالش چین براي افزایش  گذاري همزمان با محدود شدن رشد پس سرمایه). این افزایش تقاضاي 10برسد (شکل 

  مصرف داخلی خواهد بود.

  

  

  2030- 1970گذاري جهانی،  نرخ سرمایه - 10شکل 

                                                             
14 Financial Services Authority 
15

 McKinsey Global Institute, “Farewell to cheap capital? The implications of long-term shifts in global investment 
and saving”, December 2010 
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  درصد از تولید ناخالص داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منبع

 Economist Intelligence Unit; Global Insight; McKinsey Global Economic Growth Database; Oxford Economics; 

World Development Indicators of the World Bank; MGI Capital Supply & Demand Model; McKinsey Global 

Institute  

بازارهاي در حال توسعه است که به دنبال اي خود دارد) و  داري جهانی (که نیاز به تجدید مبناي سرمایه نتیجه این امر، رقابت شدید بین سیستم بانک

ها یک فرصت راهبردي  ها دشوار بوده و براي برخی دیگر از بانک سرمایه جدید براي تأمین مالی رشد هستند. سرمایه و تأمین مالی براي برخی بانک

تر دسترسی داشته و مزیت قابل توجهی  ین مالی ارزانشود، به تأم هایی که تأمین مالی آنها توسط دولت انجام می هاي بزرگ و بانک خواهد بود. بانک

هاي تأمین مالی  شوند. اگرچه سابقه و تاریخچه هزینه تر در اقتصادهاي پیرامونی واقعاً با مشکل مواجه می هاي کوچک خواهند داشت. از سوي دیگر، بانک

هاي  رسد با یکپارچگی و ادغام بانک ها، زیاد است. به نظر می بانک ترین ترین و ضعیف ها مشابه بوده است، امروزه فاصله بین قوي براي همه بانک

از طریق -برداري نمایند  هاي جغرافیایی بالقوه براي انجام معامالت بهره توانند از فرصت ها می تر، دورنماي رقابتی در حال تغییر است. بعضی بانک کوچک

  تر هستند. ي قانونی که براي سرمایه یا تأمین مالی مطلوبها انتقال مکان یا حساب مشتریان کسب و کار به محل نظام

هاي تجاري و  ، بانک»ها رقابت بر سر سپرده«ها را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. به عنوان مثال، در اسپانیا،  فشار بر تأمین مالی، حاشیه سپرده

داري) ترغیب کرده است و این امر در  از دو برابر مبلغ پیشنهادي در الیحه خزانه% براي یک سال (یعنی بیش 4هاي باالتر از  گذاري را به ارائه نرخ سپرده

هاي بلندمدت آنها ثابت است با چالش متفاوتی  هایی که میزان سپرده دهد. بانک هاي اسپانیایی را به شدت تحت تأثیر قرار می عمل، سودآوري بانک

  نحو پایدار و بدون ریسک. ها به  بهبود بازگشت سرمایه این سپرده- مواجه هستند 

  گسترده شدن شکاف بین بازارهاي در حال رشد و بازارهاي بدون رشد
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% از رشد درآمد 60تواند در بازارهاي نوظهور باشد و این بازارها  داري جهانی می ، تقریباً نیمی از درآمد بانک2020کند که تا  بینی ما بیان می پیش

که در حال ). این رشد تا حدودي به دلیل اضافه شدن افرادي به سیستم مالی است 12دهند (شکل  داري طی دهه آینده را به خود اختصاص می بانک

از نهادهاي مالی رسمی یا نیمه رسمی  -عمدتاً در جهان در حال توسعه- سال  میلیارد بزرگ 2.5باشند. امروزه، حدود  حاضر از خدمات بانکی محروم می

بانکی ندارند؛ در حوزه  هاي تلفن همراه هستند، اما حساب کنند. همچنین در حال حاضر یک میلیارد نفر در بازارهاي نوظهور داراي گوشی استفاده نمی

  هاي نهادهاي مالی دسترسی ندارند. هاي جهان) به وام % از کل بنگاه60میلیون بنگاه خرد ( 300- 250کسب و کار نیز حدود 

  

  2020- 2010داري،  رشد درآمد بانک - 12شکل 

  2010، نرخ ارزش ثابت 20-2010تریلیون دالر، 

  شامل استرالیا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن 1

  McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

داري در  رود درآمد بانک % دست یابند. با این وجود، انتظار می10هاي آسیایی طی دهه آینده به رشد درآمد سالیانه حدود  رود بانک بنابراین، احتمال می

  ).13% رشد کند (شکل 5یافته سالیانه حدود  بازارهاي توسعه

دهند، رشد بازارهاي نوظهور، فرصتی عالی براي سایر نهادها ایجاد  ها قرار می هاي مهمی را پیش روي بسیاري از بانک در حالی که این عوامل، چالش

توانند از رشد بازار نوظهور در  هایی که می المللی بانک کند. با پیوستن افراد محروم از خدمات بانکی به سیستم مالی و بهبود جریان تجارت بین می

یافته به دلیل موانع  هاي مستقر در کشورهاي توسعه آورند. ممکن است بانک ابل توجهی به دست میبرداري نمایند، مزیت رقابتی ق راهبردهاي خود بهره

هاي بازارهاي محلی آنها نیز مستلزم توجه بیشتر  قانونی مجبور به تالش فراوان براي دسترسی به این بازارهاي در حال رشد باشند. از سوي دیگر، چالش

  ها خواهد بود. این بانک

تغییر مطلق درآمد بعد از 
گیري سالیانه براي زیان  ذخیره

ها وام  

گیري  ذخیرهدرآمد بعد از 
ها سالیانه براي زیان وام  

 چین

سایر بازارهاي 
 نوظهور

سایر بازارهاي 
1یافته توسعه  

 اروپاي غربی

 ایاالت متحده
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  کننده تار مصرفتغییر رف

کنندگان مواجهه خواهند بود. یکی از این تغییرات که پس از بحران، در حال وقوع است،  ها با تغییرات اساسی در رفتار مصرف در دهه پیش رو، بانک

است. اگر این تغییر، تبدیل به یک  انداز آنها یافته و در نتیجه افزایش نرخ پس کاهش نسبت بدهی به دارایی خالص خانوارها در بسیاري از بازارهاي توسعه

هاي  هاي فردي، (اوراق) رهنی و کارت داري شامل وام تواند پیامدهاي مهمی براي رشد بسیاري از محصوالت بانک پدیده ساختاري بلندمدت شود می

  داري به طور میانگین سودآوري کمی خواهد داشت. اعتباري داشته باشد. بنابراین صنعت بانک

تر از این نیست که انقالب تلفن همراه و  هیچ تغییري مهم-العمل پس از بحران است  تر از این عکس کننده، حتی مهم تر در رفتار مصرف دمدتتغییرات بلن

  کنندگان دیجیتالی را تسریع کرده است. تبلت، افزایش مصرف

  

  سهم رشد درآمد مطلق تخمینی بر اساس مناطق جغرافیایی - 13شکل 

  20-2010درصد، 

  2010بر مبناي نرخ ارز ثابت  1

   McKinsey Global Banking Poolsمنبع: 

کامالً «هاي  باشد؛ فروش هاي برخط می % از کل فروش به صورت برخط انجام شده یا تحت تأثیر کانال40فروشی ایاالت متحده، بیش از  در خرده

، هلند و نروژ، شود. در کشورهاي پیشگام نظیر فنالند داري برخط مشاهده می میلیارد دالر هستند. روندهاي مشابهی در بانک 170سالیانه بیش از » برخط

ها، بلکه براي افتتاح حساب. در بازارهاي مهم نظیر ایاالت متحده، انگلیس،  نه فقط براي تراکنش-کنند  داري برخط استفاده می % مشتریان از بانک80

کند  این رابطه بیان می- وجود دارد داري برخط  رسد. به عالوه، همبستگی نزدیکی بین استفاده کلی از اینترنت و بانک % می50آلمان و ژاپن این عدد به 

هاي الکترونیکی خواهند رفت. در بازارهایی  ها خارج شده و به سمت کانال که همزمان با افزایش نفوذ اینترنت در سراسر جهان، مشتریان از شعب بانک

آسیا و 
 اقیانوسیه

آمریکاي 
 شمالی

آمریکاي  اروپاي غربی
 التین

 اروپاي شرقی آفریقا خاورمیانه

1نرخ رشد مرکب سالیانه -ها گیري براي زیان وام درآمد بعد از ذخیره  

20-2010درصد،   
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داري همراه و برخط تبدیل به کانال برتر خواهد شد  سال آینده، بانک 15- 10هاي فیزیکی هنوز غالب هستند (مانند روسیه و چین) طی  که در آنها بانک

داري در همه نقاط  داري برخط روي خواهند آورد، نسل بعدي بانک ).در حالی که بازارهاي مختلف، متفاوت بوده و با سرعت متفاوتی به بانک14(شکل 

هاي همراه بوده و نسبت به قیمت  نیازهاي بانکی از طریق دستگاه جهان، به راحتی از اینترنت استفاده کرده، مستلزم مهارت بیشتر براي برآورده نمودن

   تر خواهد بود. حساس

  

  داري برخط استفاده از بانک - 14شکل 

 2009درصد، 
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  چکیده (فارسی)

طرح کارت هوشمند به عنوان کیف پول الکترونیکی تقریبا یک وسیله جدید براي سیستم هاي بانکداري و کاربردي می باشد که در ایران بعد از 

رده است. این هدفمندي یارانه ها و واریز پول به حسابهاي سرپرست خانواده (که بیشتر با کارت بانکی سر و کار دارند) این وسیله اهمیت بیشتري پیدا ک

؛ به همین دلیل مقوله باعث شده است تا افراد سودجوي زیادي در صدد هک کردن حسابها, کپی کردن کارتها و بدست آوردن پول داخل کارتها باشند

 باید این نوع کارتها در برابر حمالت ایمن گردند.

هاي این وسیله به ظاهر کوچک (چیپ طالیی روي کارت) قابلیتهاي زیادي را به کارت می دهد که این امتیازات باعث  می شود بانکها به جاي کارت

بسیار کوچک و غیر ایمن براي داده ها؛ عمال تراکنش مالی غیر ایمنی را براي  مغناطیسی از این وسیله استفاده کنند. کارتهاي مغناطیسی به دلیل مکان

کان مشتریان بانک بوجود می آورد که این براي بانکها بسیار زیان آور است. کارتهاي هوشمند بدلیل داشتن پردازنده مرکزي و کمک پردازنده ام

 کارت حجم باالي اطالعات را تبادل کرده و تراکنشها را بصورت ایمن جابجا کند. پردازش و رمزنگاري را به کارت می بخشد که این باعث می شود

سعی شده است ابتدا ساختار کلی کارت هوشمند مورد بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت کارت دیده شود. نقاط ضعف کارت هوشمند  مقالهدر این 

ت هوشمند مهمترین کار برقراري ارتباط ایمن با کامپیوتر و سرور خارج از دسترس و بخش سخت افزاري و نرم افزاري می باشد. در کار 2بانکی در 

ام گیرد محدوده آن می باشد. براي ارتباط برقرار کردن با محیط خارج؛ مهمترین رکن؛ داشتن کلیدي است که با آن بتوان عمل رمزنگاري و تصدیق انج

افزاري که ممکن است به خود کارت وارد شود(با هدف دست یافتن به اطالعات داخل پردازنده)  و هم به راحتی پیدا نشود. عالوه بر این حمالت سخت

واحد هاي بررسی درستی   هاي موجود؛ ATMجلوگیري می شود. براي بر قراري ایمن و قابل اعتماد ارتباط با شبکه هاي خارج از  PUFبا استفاده از 

استفاده از کلید ایجاد شده می توانند پیغامهاي وارد شده یا خارج شده را تصدیق یا رمزنگاري نمایند. براي  حافظه و رمزنگاري حافظه بکار می روند که با
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ب و غیر حمالت نرم افزاري به برنامه کارت؛ ایمنی ویژه داریم. برنامه را بر اساس حفاظت به چند مد تقسیم می کنیم. براي جلوگیري از حمالت مخر

دارد که آنها درمحیط برنامه و  PTR2)و مقاومت در برابر مداخله( TE1)می شود نیاز به داشتن محیط مشاهده دستکاري( مخرب که به کارت هوشمند

از دسترسی به مدهاي برنامه و پردازش هاي غیر مجاز جلوگیري میشود  MMUمعماري پردازنده اعمال می شود. با استفاده از چک کردن دسترسی در 

ه مجازي پردازشهاي مختلف را از هم جدا می کند که با این کار از حمالت نرم افزاري جلوگیري می شود ؛ همه این فضاي حافظ VMو همچنین 

  کارت هوشمند ایجاد می شود. Co-processorحفاظت ها با اعمال معماري آن به قسمت 

  ت افزاري، رمزنگاري . ، امنیت سخت افزاري ،بانکداري الکترونیک، حمالت سخPUFواژگان کلیدي: کارت هوشمند، 

  چکیده (انگلیسی)

Smartcard as an electronic wallet for people is almost a new means of banking 

that after the organizing plan of subsidizing in Iran and depositing money to 

the family’s principals (who deal with smartcard more than other members) 

has become more significant. This has caused profiteers to try hacking 

accounts, cloning cards and withdrawing money from this card illegally. 

Consequently, these cards should be secured against these attacks.  

This seemingly small device (golden chip on the card) provides a lot of 

capabilities that the advantages make banks use this card instead of magnetic 

one. Since magnetic card has very small capacity and insecure space for data 

storage, it makes insecure financial transactions for customers which is very 

detrimental for banks. Because smartcard has a CPU and a co-processor, it is 

enabled to have the process and cryptography ability which provides more 

data exchange and makes secure transactions.  

In this paper, firstly, there has been an effort to examine the overall structure 

of smartcard and observe the strengths and weaknesses. Weak points of 

banking card are in 2 categories of hardware and so�ware. In smartcards, the 

most crucial task is to establish a secure connection to computer and server 

that is remote, out of reach and range. For secure connection to outside, the 

most important pillar is a key by which encoding and authentication operation 

                                                             
1
 Tamper Evident 

2 Private Tamper Resistant 



 

3 
 

could be performed while it could not be easily found. Moreover, hardware 

attacks that are possible to be applied to card (with the aim to access the 

processor information) could be prevented by PUF. For establishing a secure 

and reliable communication network with the outside of the available ATM, 

Integrity verification and encryption units are employed that by using the 

generated key, sent or received messages can be authenticated or encrypted. 

For software attack to card, there is a special security program. Program is 

divided to multiple modes is based on the protection. To prevent invasive and 

non-invasive attack to smartcard, tamper evident and private tamper resistant 

environment are required that are applied to program environment and 

processor architecture. By using access control in MMU mode,  access to the 

program and unauthorized processing is prevented and virtual memory space 

separates various processing so that software attack can be prevented. All of 

this protection is created by applying its architecture to smartcard co-

processor. 

Keywords:smartcard, PUF, Hardware security, Electronic banking, attack on 

hardware, encryption. 

 

  مقدمه - ١

در بانکداري نوین و همچنین در کشور عزیز ما و بعد از طرح تحول اقتصادي کارتهاي اعتباري بانکی نقش بسیار مهمی را 

در زندگی افراد ایفا کرده اند. بطور مثال براي پرداخت یک دوره یارانه مبلغ بسیار زیادي نقدینگی بین بانکها جابجا می شود 

اي اعتباري بانکی انجام می شود. البته در بانکهاي ایران و در بسیاري از کشورهاي دنیا از که اکثریت این جابجایی توسط کارته

کارت اعتباري مغناطیسی استفاده می شود که به دلیل حجم پایین نگهداري اطالعات و همچنین ناامن بودن این کارتها، عمال 

بستر سازي کنند تا  از کارتهاي هوشمند بانکی استفاده کنند.  استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل بانکها باید

این پردازنده بدلیل وجود پردازشگر مرکزي و همچنین کمک پردازنده امنیت و حجم باالیی از اطالعات را پشتیبانی می کند. 

در پی راهی براي هک  اما این بدان معنا نیست که این چیپ بطور کامل ایمن می باشد.  همین مسئله باعث می شود دزدان

کردن کارتهاي هوشمند و دست یافتن به پولهاي داخل آن باشند.  ما سعی داریم در این مقاله با طرح کلی کارت هوشمند، 

نقاط ضعف آن را به نقاط قوت تبدیل کنیم. همانطور که در چکیده نیز گفته شد براي جلوگیري از حمالت مخرب و غیر 

  که فرد نتواند به اطالعات داخلی کارت هوشمند دسترسی پیدا کند. مخرب باید راهی پیدا کرد 
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نشان داده شده است  این حمالت دسترسی مستقیم یا حداقل دسترسی از راه دور به  2و  1همانطور که در شکلهاي 

کارت دارند. در تعریف این حمالت می خوانیم که یا با بازکردن بسته داخلی یا مثال با تزریق خطا در پی دستیابی به کلید رمز 

این کلیدهاي رمز در واقع قسمت مهمی از اطالعات را در بر دارند، چرا که هستند. همانطور که در چکیده نیز گفته شد  

رمزنگاري هاي داخلی و خارجی کارت هوشمند با استفاده از این کلید انجام می شود که اگر این کلید به دست مخالف بیفتد، 

در این مقاله می خواهیم راه حلی نشان  او نیز می تواند کارت را رمز گشایی و به اطالعات داخلی آن دسترسی داشته باشد. ما

بدهیم تا عالوه بر اینکه دشمن نتواند حتی با حمالت مخرب و غیر مخرب به کلید رمز دسترسی داشته باشد، تبادل اطالعات 

  در شبکه هاي بین بانکی نیز ایمن گردد.

  

  
  می کنیمدرصد قرارداده و بسته آنرا باز  98.تراشه را در اسید نیتریک باالي 1شکل 

  

  
  .کارت هوشمند باز شده با استفاده از میکروسکوپهاي صنعتی بررسی و دستکاري می شود.2شکل 

کارت بانکی به عنوان وسیله تبادل پول چند وقتی است که جاي پول نقد را در بین مردم گرفته است. در این مقاله سعی 

ا استفاده از معماري هاي مختلف در صدد تقویت آن برآییم و داریم با نشان دادن نقاط ضعف کارت هوشمند؛ در ادامه بحث ب

  کارت را از هر نوع حمله ایمن سازیم. 

  کارت هوشمند - ٢

در این بخش کارتهاي هوشمند بانکی را که حاوي پردازشگر مرکزي به منظور پردازش اطالعات و کمک پردازنده به 

ازنده قادر به فراهم کردن تابعی براي خواندن / نوشتن و باال کارتهاي ریزپردمنظور حفاظت می باشد را؛ توضیح می دهیم. 

می باشد. سبک معماري داخلی کارتهاي ریزپردازنده بصورت قابل توجهی به  CPUبردن امنیت در  داخل کارت حاوي 

 CPU,ROM,RAM,I/Oکامپیوترهاي شخصی شباهت دارد، اجزاء بلوك ساختمانی در این کارتها عبارتند از :

GATEWAY,E2PROM  .در زیر به بررسی و توضیح آنها پرداخته می شود  
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1 .CPU  بیتی بکار برده می شود. این ویژگی آنجا کارساز است  16بیتی همراه با باس آدرس 8: اغلب در یک ریز پردازنده

  می تواند دسترسی داشته باشد. 64KBکه پردازنده کارت به آدرسهاي باالیی تا حداکثر 

2. RAM راري است که احتیاج به توان براي حمایت از داده ها دارد. این کار معموال براي ذخیره کردن در :حافظه ف

CPU  می باشد. دلیل انتخاب سایز کوچک براي آن؛ این است که فضاي بیشتري بهE2PROM,ROM  ؛بگیرداختصاص 

  محدود شده است.  25mmطوریکه کل سایز آن بهب

3 .ROM  حاوي سیستم عامل کارت هوشمند است و در هنگام تولید چیپ بارگذاري شده است. سایز آن از چند کیلو :

  آن وجود ندارد. 3يمتغیر است. پس از آنکه در سیستم عامل بار شد؛ امکان بهبود 32kBبایت تا 

4 .E2PROM ده می شود. سایزي که بیشترین :حافظه غیر فرار است که براي نگهداري تمام داده ها و برنامه ها استفا

  کلید رمز در کارت هوشمند نیز در این حافظه ذخیره می شود. می باشد. 8kBاستفاده براي کاربران را دارد 

5 .I/O GATEWAY اه براي انتقال داده در یک روش سریال، بیت به بیت استفاده می شود.گ: گذر  

  ییم:در مورد کارتهاي هوشمند تماسی باید نکاتی را بگو

کارت باید در قرائتگر قرار داده شود تا اتصال فیزیکی با روکش طالیی برقرار شود و قرائتگر توان را به کارت بدهد و 

  .اعمال شودهمچنین سیگنال کالك به چیپ 

  
  معماري داخلی کارت هوشمند . 3شکل

  تعامل اطالعات با شبکه هاي خارج از محدوده و مرز  - ٣

) ایمنی و قابلیت اعتماد، درست بودن ارسال پیغام، درست شبکه هاي شتاب در ایران جا(باالخص درهمیشه و در همه 

بودن دریافت پیغام و فایل از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. باید کاري انجام شود که حتی اگر ریزپردازنده زیر نظر یک 

 اط صحیح و درست برقرار کند.دشمن باشد؛ پردازنده بتواند با کاربر خارج از محدوده ارتب
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  چالش امنیتی اصلی حل شده بوسیله کارت هوشمند - 4شکل

می باشد ساختار کلی ارتباط داخلی  کارت   Bobمکان و قسمت مهم وجود دارد. سمت چپ که زیر کنترل 3؛ 4در شکل 

وظیفه برقراري ارتباط بین و ... می باشد؛ در وسط شکل یک شبکه واسط می باشد که POSوATMبا دستگاههایی نظیر 

ATM نا گفته نماند که ممکن است این شبکه به دالیل مختلفی موجب انشعاب اطالعات شود و غیر  ،و سرور مرکزي را دارد

قابل اعتماد شود. در انتهاي سمت راست شکل، سرور مرکزي می باشد که محاسبات اصلی داخل آن انجام می شود و 

اط برقرار می کنند، سرور احتیاج دارد که بداند اطالعاتی که از سیستم محلی فرستاده می شود دستگاههاي واسط با آن ارتب

) و همچنین اطالعاتی که می فرستد بدون دخالت و کامال صحیح به 1اطالعاتی صحیح و بدون دستکاري می باشد(مرحله 

  ).2صورت محرمانه ذخیره شود(مرحله 

  

  روش تحقیق 

کلی کارت هوشمند نشان داده شد، در قسمت قبلی شبکه هاي تبادلی پولی را نشان دادیم؛ در ابتدا ساختار در اینجا 

ادامه انواع حمالتی که به کارتهاي هوشمند موجود انجام می شود نشان داده می شود و بالفاصله معماري هاي مقاومتی در 

  برابر آنها و اعمال شده به چیپ پردازنده نشان داده می شود

  كهاي دستكاري در كارت هوشمند تكنی -١-۴

تقسیم می  5و غیرمخرب 4نوع مخرب 2اصوال حمالتی که به منظور دستکاري روي کارت هوشمند انجام می شود، به 

 شوند

  حمالت مخرب:

همه تکنیکهاي دستکاري و جستجو مخرب می باشند. این تکنیکها احتیاج به چندین ساعت یا در برخی موارد چندین 

یک آزمایشگاه مخصوص دارند که براي این کار حتما باید بسته اصلی آنها را خراب کرد. تکنیکی است که هفته کار در 

   دسترسی به واسطهاي چیپ بطور مستقیم دارد.

  

                                                             
4
 Invasive 
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  حمالت غیرمخرب :

یک پردازنده یک مجموعه از چند صد فلیپ فالپ است که حاوي وضعیت جاري آنها همراه با منطق ترکیبی است که از 

یکلهاي کالك محاسبه می شود. برخی از تاثیرهاي آنالوگ در این قبیل سیستمها در حمالت غیر مخرب استفاده می هر س

  شود. برخی از آنها عبارتند از:

: استفاده از واسطهاي ارتباطی نرمال در پردازنده و استخراج آسیب هاي امنیتی پردازنده، الگوریتم حمالت نرم افزاري

  در پیاده سازي آنها در حمله به پردازنده کمک می کند.هاي رمز نگاري، یا 

: خواندن و مشاهده تکنیک، همراه با رزوالسیون باال؛ شناسایی آنالوگ همه منابع و اتصاالت داخلی و استراق سمع

  الکترومغناطیس هاي تولید شده دیگر بوسیله پردازنده در هنگام عملیات نرمال باعث حمله به پردازنده می شود.

: این تکنیک از محیط غیر عادي براي تولید خرابی در پردازنده استفاده می کند که محتوي دسترسی اضافه ولید خطات

 می باشد.

هر ترانزیستور و اتصاالت داخلی یک توان و مقاومتی دارد که همراه با فاکتورهایی از قبیل درجه حرارت، ولتاژ منبع 

بخش هاي سیگنال اندازه گیري می شوند. بنابر نوسان تولید پردازنده این مقدار می شناخته می شود که با استفاده از تاخیر 

 تواند در یک چیپ تکی و بین چیپ هاي مشابه تغییر یابد.

 منبع جاري احتیاج دارد که توان بارگیري شده را یا شارژ یا خالی کند، هنگامیکه خروجی تغییر می یابد.

جدید را قبول کند؛ تنها بعد از اینکه خروجی منطق ترکیبی در وضعیت قبلی تثبیت فلیپ فالپ می تواند وضعیت جاري 

 شود.

اینها تاثیرهاي مشهور دیگري هستند. در هنگام بازبینی امنیت طراحی پردازنده، اغلب کارهاي جزییاتی وابسته به شبیه 

شند. پردازنده کارت هوشمند اغلب به سازي آنالوگ و تست آنها کارهاي مهمی در جلوگیري از حمالت غیر مخرب می با

حمالت غیر مخرب آسیب پذیر می باشد، چون مهاجم کنترل کامل به توان و منبع کالك دارد. ماژولهاي امنیتی بزرگتر می 

تواند همراه با باتري براي پشتیبانی کردن، پوشش شیلد و .... براي کاهش ریسکهاي بسیاري که پردازنده کارت هوشمند را 

  هجوم قرار می دهند، استفاده شوند.مورد 

  یافته ها و نتایج  - ۴

در این بخش می خواهیم بطور مفصل به حمالتی که به داخل یا خارج کارت هوشمند ممکن است انجام شود، بپردازیم و 

  سپس به اقداماتی که می توان در برابر این حمالت انجام داد، بپردازیم.

 مخرب و غیر مخرباقدام متقابل در برابر حمالت    -١-۵

هدف اصلی و کلی حمالت مخرب و غیر مخربی که می خواهند به داخل پردازنده دست یابند؛ دستیابی به کلید رمزي 

است که پردازنده با آن  با پردازنده هاي دیگر یا سرور مرکزي تبادل اطالعات می کند. در واقع مهمترین بخش هر کارت 

ن محافظت را باید بر روي آن انجام دهیم. در کارت هوشمند کلید رمز بطور غیر فرار و هوشمند کلید رمز آن است که بیشتری

ذخیره می شود و هنگامی که کارت به آن نیاز دارد؛ آنرا از حافظه بازیابی می کند. اما در حمالت مخرب  E2PROMمستمر در 

ر حمالت غیر مخرب با استفاده از حمالتی مثل با برداشتن الیه رویی(همانطور که در مقدمه توضیح داده شد) و همچنین د

تزریق خطا به کلید رمز دست پیدا می کنند و عمال کارت را کپی می کنند. ما از تابع کپی ناپذیر فیزیکی استفاده می کنیم 
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ده از آن کلید تا که رمز را بطور فرار تولید کرده و در انتهاي مرحله تولید رمز از بین میرود. اینکار باعث می شود زمان استفا

  حد ممکن پایین بیاید و دشمن نتواند از آن استفاده کند.

  تابع تصادفی فیزیکی  -1-1- 5

کند و به صورت یک ابزار فیزیکی ها نگاشت میبرداري فیزیکی تابعی است که چالشها را به پاسخیک تابع غیر قابل کپی 

  شود, که شامل خصوصیات زیر است:مجسم می

 تواند تابع را در یک مدت کوتاه ارزیابی کند.: ابزار فیزیکی میارزیابی آسان

 6پاسخ- گیریهاي فیزیکی قابل قبول یا برخی اشکاالت زوجهاي چالش: به خاطر محدودیت تعداد اندازهتوصیف دشوار

تواند به مقدار قابل قط میکند؛ فانتخاب شده، مهاجمی که از ابزار و منابع محدود(مثل زمان، پول، مادة خام و . . .)استفاده می

 اند) دست یابد.هاي چالشها (که به صورت تصادفی انتخاب شدهاغماضی از اطالعات در مورد پاسخ

PUF منحصر به فرد است. ، فیزیکی هشود و براي هر نمونفقط با سیستم فیزیکی ارزیابی میPUFتوانند توسط ها می

مبتنی بر زمانبندي و تاخیر پنهانی اطالعات مدارات  7هاي سیلیکونیPUFثال سازي شوند، مسیستمهاي فیزیکی مختلفی پیاده

ساخت باعث تغییرات تاخیر بر  هباشند. حتی در صورت داشتن ماسکهاي جانمایی یکسان، تفاوتها در حین پروسمجتمع می

  .شودهاي مختلف میتراشهروي 

  

Arbiter PUF:  

) ساخته شده، نشان arbiter)latchپلکسر و یک وسط یک سري مالتیسیلیکونی که ت PUF، مدار تاخیر یک 5در شکل

بر اساس اختالف تاخیر نسبی بین دو مسیر تعیین  Yباشد و بیت خروجی می Xمدار داراي چند بیت ورودي . داده شده است

پلکسرها صفر باشد، مالتی X[i]کنند. اگر بیت کنترلی پلکسرها کنترل میمالتیتوسط شود. بیتهاي ورودي، مسیر تاخیر را می

شوند. دهند. در غیر این صورت مسیرهاي باال و پایین جابجا میپلکسر عبور میسیگنال را از بین دو مسیر حالت صفر مالتی

 هدو مسیر تاخیر متفاوت داریم. به منظور ارزیابی خروجی براي یک ورودي خاص، یک لب X[i]بنابراین بر اساس هر مقدار 

سرعت سیگنال است. در  هتعیین کنند arbiterشود و تاخیر دو مسیر به سیگنال به طور همزمان به دو مسیر داده می ةباالروند

 شود.و در غیر این صورت صفر می 1) سریعتر باشد، خروجی Dصورتی که ورودي لچ (

  

  

  

  

                                                             
6
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7 Silicon PUFs 
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  arbiter-PUFمدار تاخیر یک   - 5شکل

   

نوع حمله؛  2عالوه بر این حفاظت می توان از حفاظت نرم افزاري داخل برنامه نیز استفاده کرد که براي جلوگیري ار این 

برنامه را بر اساس حفاظت؛ دسترسی و ... به مدهاي مختلف تقسیم کرده و آنها را اجرا می کنیم. حمالت مخرب که نیاز به باز 

و حمالت غیر مخرب که دسترسی مستقیم به داخل پردازنده  PTRنده دارند از مد کردن بسته و دسترسی به داخل پرداز

هر مداخله اي  که محتویات ناحیه را تغییر بدهد کشف می کند و مد  TEدر برنامه استفاده می کنند؛ مد  TEندارند از مد 

PTR  .عالوه بر اینکه مداخله را کشف می کند؛ پوشیدگی را حفظ می کندPTR ناست که در شبکه هنگامی که در بدان مع

  مبدا رمزنگاري شد در مقصد باید در سخت افزار ویژه و در نرم افزار ویژه رمزگشایی انجام شود.

 

 حمالت به کش های داخلی -٢-۵

کش هاي داخل تراشه می توانند به راحتی دستکاري شده؛ آدرسهاي مجازي و فیزیکی آن جابجا شده و بر روي آنها 

 انجام شود. تعدادي حمله

  اقدام متقابل -2-1- 5

کش هاي داخل تراشه بوسیله مکانیسم برچسب؛ محافظت داده می شود. هنگامیکه یک پردازنده دسترسی به یک بلوك 

پردازش عالمت زده می شوند. پردازش هاي منظم بوسیله  SPIDناحیه هاي بازبینی/ شخصی داشته باشد، بلوکها همراه با 

ویژه، مالکیت بلوك کش می باشد. هر بلوك کش همچنین  SPIDکه صفر است، نمایش داده می شوند. این  SPIDمقدار 

حاوي آدرس مجازي متناظر می باشد که بوسیله مالک پردازنده در آخرین دسترسی به بلوك استفاده می شود. هنگامیکه یک 

حافظت درستی و تمامیت داده را احتیاج دارد(در ناحیه پردازنده ایمن به یک بلوك کش؛ در کش دسترسی پیدا می کند که؛ م

را در بلوك  SPIDفعال باشد،  SPIDبازبینی)، پردازنده، برچسب بلوکها را قبل از آنکه از آن استفاده شود؛ چک می کند. اگر 

می کند. کش منطبق می کند و اگر آدرس دسترسی مجازي با آدرس مجازي بلوك کش منطبق باشد، دسترسی ادامه پیدا 

بعبارت دیگر؛ مقدار بلوك کش بوسیله مکانیسم بررسی درستی داده خارج از تراشه بازبینی می شود. اگر درستی موفقیت آمیز 

ها و برچسبهاي آدرس مجازي، سیستم عامل هاي  SPIDو آدرس مجازي بلوك به روز می شوند. حتی همراه با  SPIDباشد؛ 

سیله تغییر نگاشت مجازي به فیزیکی انجام بدهد، اگر کش ها به صورت فیزیکی آدرس مخرب می تواند یک حمله تکرار را بو

 دهی شده باشند. 
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 حمالت فیزیکی(سخت افزاری) و نرم افزاری -٣-۵

  حافظه داخل/ خارج از تراشه

زاري می حمالت سخت افزاري می تواند بصورت دلخواه محتویات حافظه تراشه را تغییر بدهند. همچنین، حمالت نرم اف 

تواند محتویات کش هاي داخل تراشه را تغییر بدهند. بنابراین، مهاجم می تواند دستورالعمل ها و داده ها را در حافظه؛ تکرار؛ 

 جابجا و تعویض کند. بطور کلی؛ تمام فضاي حافظه مجازي آسیب پذیر است.

  اقدام متقابل -3-1- 5

اي حافظه مجازي پردازشها را از یکدیگر جدا می کند که این باعث فض VM8براي جلوگیري از حمالت نرم افزاري ابتدا 

می شود برنامه  ها در فضاي مجازي یکدیگر نتوانند تداخل داشته باشند. همچنین با استفاده از هسته پردازنده زیر سیستم 

چک کردن دسترسی  همراه با اجازه (MMU)واحد مدیریت حافظه 6حافظه تغییر داده شده در نظر گرفته می شود. شکل 

قراردادي دارد که یک آدرس فیزیکی را به آدرس مجازي ترجمه می کند و اجازه  TLBیک  MMUاضافی را شرح می دهد. 

در پردازنده پایپ الین زمان می  MEMیک سیکل در مرحله  TLBدسترسی به صفحات را چک می کند. این جستجوي 

 کشف می شود MEMگیرد. در نتیجه، خطاي صفحه در انتهاي مرحله 

 بازبینی می کند که آیا دسترسی حافظه در مد اجرایی جاري اجازه داده می شود یا خیر. MMUاگر چنین باشد، 

  
  همراه با الحاقیات امنیتی (MMU)واحد مدیریت حافظه  -6شکل

  رمز نگاري -3-2- 5

در یک فرم ساده شده نشان داده شده است. دسترسی حافظه از کش هاي دستورالعمل و داده در  MEپیاده سازي واحد 

این دسترسی ها را در صف معمولی، بافر می کند و صف  MEنشان داده شده است. واحد  MEقسمت باال و سمت راست واحد 

ر را محاسبه می کند، برچسب زمان را از آدرس برچسب زمان متناظ ME، واحد I/Dرا ذخیره می کند. براي خواندن از کش 

یک  MEرمز گشایی را انجام می دهد. در زمان مشابه، واحد  AESمی خواند و با استفاده از   (TS)کش بر چسب زمان

                                                             
8 Virtual MEmory 
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درخواست را براي داده به باس حافظه می فرستد. هنگامیکه داده از حافظه وارد شد، در صف بارگیري بافر می شود(در قسمت 

 9کردن با دنباله XORکامل شود. هنگامیکه رمز گشایی آماده شد، داده بوسیله  AESتا اینکه محاسبات  چپ شکل)

از برچسب زمان رجیستر  ME، واحد I/D؛رمزگشایی می شود و کش پردازنده بازگشت داده می شود. براي نوشتن از کش 

هد. در زمان مشابه، برچسب زمان جدید در کش برچسب زمان بند آنها استفاده می کند و محاسبات رمزگشایی را انجام می د

آماده  AESزمان؛ ذخیره می شود. سپس رجیستر زمانبند یکی، یکی افزوده می شود. هنگامیکه دنباله رمزنگاري شده از واحد 

شکل نشان نداده شد، داده از پردازنده همراه با دنباله، رمز گشایی می شود و به حافظه فرستاده می شود. در حالیکه در این 

رمزنگاري را انجام می دهد، هنگامیکه زمان بند به یک مقدار بیشینه نزدیک می شود. این باز رمز -یک باز MEایم، واحد 

یک سیگنال را به هسته پردازنده  MEنگاري می تواند یا در نرم افزار یا در سخت افزار پیاده سازي شود. در پیاده سازي، واحد 

  که زمانبند به مقدار آستانه می رسد، که یک تله کارت هوشمند براي باز رمز نگاري اتفاق می افتدمی فرستد؛ هنگامی

  
  واحد رمزنگاري - 7شکل

  

  بررسی درستی و تمامیت داده  -3-3- 5

نسبتا ساده است. واحد هر دسترسی  IVدر شکل پایین  نشان داده شده است. عملیات اصلی در واحد  IVدر نهایت، واحد 

 - خواندنی IVتنها خواندنی، IVعالمت زده شود ( IVافظه را در باس حافظه نشان می دهد. اگر یک دسترسی در حفاظت به ح

یا چکیده ساز را در مقدار داده محاسبه می کند. در زمان مشابه،  IV ،MACها)، واحد hashبرچسبهاي زمان یا  نوشتنی،

ها  IV ،hashمتناظر محاسبه می شود. براي یک دسترسی خواندن، واحد  10آدرسها و برچسبها بافر می شوند و آدرس فراداده

با یک محاسبه از مقدار در باس  MACمی خواند. سپس این والد چکیده یا  IVرا یا از رجیستر چکیده ریشه یا کش  MACیا 

  حافظه مقایسه می گردد.

                                                             
Pad 
10 Meta data 



 

12 
 

  
  . واحد بررسی درستی داده8شکل

 

  جمع بندی - ۵

با استفاده از منابع باال می توان درصد زیادي از حمالت به کارت را خنثی کرد، به شرط آنکه دشمن دسترسی فیزیکی به 

پردازنده نداشته باشد. تمام معماریهاي موجود را باید در قسمت کمک پردازنده کارت هوشمند قرار داد که با توجه به حجم 

می توان  bench marckقسمتهاي دیگر کارت هوشمند کاست. با استفاده از  منابع در این قسمت باید از مساحت و حجم

احتیاج داریم و تقریبا یک  Coprocessor 1.5cm*1.5cmفهمید که براي قرار دادن پردازنده ایمن در کارت هوشمند به یک 

سیله پردازنده ایجاد می شود سربار مقدار کمی گیت سربار احتیاج داریم که البته با توجه به حفاظت فوق العاده باالیی که بو

  مطلوب می باشد.
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 ( مطالعه موردي  اپراتور ایران)  NFCارائه معماري پرداخت موبایل مبتنی بر فناوري 

 An Architecture for NFC Mobile Payment (case study: Iranian Telecom) 
  

  

  m.bokharaie@aut.ac.ir مهندسی فناوري اطالعات تجارت الکترونیک ، مونا بخارایی نیا ، کارشناسی ارشد

   m.shajari@aut.ac.ir تهران پلی تکنیک)  (مهدي شجري، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

  چکیده : 

امروزه فراهم نمودن سرویس هاي مختلف مالی از طریق درگاه هاي سیال مانند تلفن همراه نه تنها مورد توجه اپراتوهاي 

تلفن همراه می باشد بلکه براي بانکها ، موسسات مالی و شرکتهاي ارائه دهنده سرویسهاي پرداخت بسیار مورد توجه قرار 

است که یک روش ( اتصال از راه نزدیک )  NFCمن و آسان استفاده از فناوري بر این اساس یکی از روشهاي ا. گرقته است 

  استاندارد بیسیم براي ارتباط دستگاههاي الکترونیکی در فواصل نزدیک می باشد. 

ی  و نظام بانک  و مطالعه موردي به منظور ارائه معماري متناسب با وضعیت کنونی اپراتورهاي ایران NFCدر این مقاله، فناوري 

  شرح داده خواهد شد.   

  : پرداخت اتصال از راه نزدیک ، تلفن همراه ، معماري پرداخت موبایل واژگان کلیدي 

  مقدمه :  

امروزه تلفن همراه، براي بسیاري از مردم جهان، به ابزاري سودمند و ضروري در تمامی جوانب زندگی از جمله تجارت تبدیل شده است. 

به مشتریان خود و در دسترس قرار دادن آگاهی و   کوشند تا با ارائۀ خدمات جدید و نوآورانه ات پیوسته میدهندة خدم هاي ارائه شرکت

هاي جدید  برداري حداکثري از کاربرد هاي الزم به کاربران تلفن همراه، در مورد نحوة استفادة صحیح از این فناوري، آنان را در بهره آموزش

از طرفی بعلت متنوع بودن روش هاي پرداخت دیگر نمی توان انتظار داشت که تنها یک سرویس پرداخت  این ابزار هوشمند، یاري دهند.

هاي اطالعات و ارتباطات، خدمات  فناوري  در مطالعه و بررسی روند تغییر و تحول و پیشرفتتلفن همراه جوابگوي نیاز مشتریان باشد. 

از طریق تلفن همراه، که در اصطالح  ) در پرداخت غیرتماسیNFCت میدان نزدیک (افزودة تلفن همراه مبتنی بر فناوري ارتباطا ارزش

بخش دوم این مقاله، به پیشنه فناوري ارتباط در  .اي برخوردار است از جایگاه ویژه این نوع سرویس پرداختشود، پرداخت همراه نامیده می"

از راه نزدیک می پردازیم. در بخش سوم، سیستم هاي پرداخت سیار بطور اجمالی مورد بررسی قرار گردیده و در بخش چهارم فناوري 

NFC پرداخت موبایل مبتنی بر فناوري معرفی می گردد و در بخش پنجم معماري و نحوه پیاده سازیNFC اهد شد. در پایان در ارائه خو

                          بخش ششم جمع بندي و نتیجه گیري بحث ارائه خواهد شد.
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  تاریخچه 

اي بهتر  توان آینده رود، اما می متر فراتر نمی هنوز محدود است و براي مثال برد عملیاتی آن معموالً از حدود چهار سانتی NFCهاي فنی  هرچند قابلیت  

هنوز راه زیادي براي استفاده وسیع در  NFCبسیاري از تحلیل گران معتقدند فناوري  .همچنان در حال توسعه است NFCبازار و   ور کردرا براي آن تص

منتشر گردید اشاره نمود که نتایج بررسی هاي این  2011سیستم هاي پرداخت پیش رو دارد. به عنوان مثال، می توان به گزارش گارتنر که در سال 

خبرهاي منتشر اما    . [1]  [1] براي سیستم هاي پرداخت الکترونیکی حداقل به چهار سال زمان نیاز دارد NFCتحلیل بیانگر پذیرش عمومی فناوري 

از مؤسسه نت که در هشتم ژوئن سال جاري میالدي منتشر شده وبه نقل  ، از جمله گزارش جدید سیقابل توجه است شده درباره این فناوري نیز 

میالدي به پنجاه میلیارد دالر  انجام خواهد شدتا سال  NFCهاي مالی که در سطح جهان توسط  دارد، حجم پرداخت تحقیقاتی ژوپیتر اعالم می

نشان می دهد که تا  ABI Research، بررسی هاي انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی  GsmAriaبه گزارش پایگاه اطالع رسانی  رسید. خواهد

خود کاربران  Google Walletگوگل نیز با عرضه سرویس  .دالر می رسد میلیارد 8پرداخت هاي موبایل در چین به بیش از    سال

فاده از آن به صورت هاي این فناوري نیز بهره ببرند و وجوه خود را با است کند تا از مزیت هاي آندروئیدي مجهز به این فناوري را قادر می فون اسمارت

 درصد 80 حدود که تراکنش میلیارد 2 /4 کنونی ساالنه نرخ از ، NFC فنّاوري بر مبتنی تراکنشهاي تعداد میشود بینی پیش الکترونیکی پرداخت کنند.

 حدود تراکنش، تعداد این از کشور دو این سهم که برسد 2015 سال در تراکنش میلیارد 71 عدد به است، جنوبی وکره ژاپن کشورهاي به متعلق آنها

این فناوري نوین کاربردهاي گوناگونی چون پرداخت سیار، بلیط سیار، پوسترهاي هوشمند، امتیازهاي وفاداري، کنترل . [2]  بود خواهد درصد  40

ده است . در این مقاله ما به مطالعه بطور کلی توضیح داده ش [4]   و  [3]  در دسترسی، کاربردهاي پزشکی ، کیوسک هاي اطالعاتی و غیره دارد که 

  مورد پرداخت سیار با توجه شرایط اپراتورها و بانک ها در ایران می پردازیم. 

  سیستمهاي پرداخت سیار 

ان پرداخت بهاي سرویس و یا کاال را از طریق دستگاه هاي ارتباطی بدون سیم مانند تلفن همراه سیستم هاي پرداخت، سیستم هایی هستند که امک

مشاهده می نمایید که سیستم هاي پرداخت سیار متشکل از عوامل متعددي از جمله   1معمولی و یا هوشمند و غیره فراهم می کند. در شکل 

پراتورهاي تلفن همراه، سازندگان گوشی هاي تلفن همراه، مشتریان و فروشندگان می باشد. این فروشندگان، شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت، ا

نحوه نکته را باید مد نظر داشت که تمامی سیستمهاي پرداخت الزاما شامل تمامی عوامل مذکور نمی شود. در حقیقت عوامل سیستم پرداخت میزان و 

  واهد بود.مشارکت آنها بنا بر مدل کسب و کار متفاوت خ
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عوامل  ١شکل

  سیستم پرداخت سیار

  

برنامه هاي کاربردي روي سیم کارت ،  GPRS، اینترنت برروي تلفن همراه   USSD ،IVRسیستم هاي پرداخت سیار متشکل از پیامک ، بطور کلی 

می پردازیم ئ مطالعه موردي براي شبکه تلفن  NFCاین مقاله به روش پرداخت در .  [5] می باشد  NFCبرنامه هاي کاربردي روي گوشی همراه و 

  همراه و متناسب با محیط بانکداري ایران را بررسی می نماییم. 

 NFCمعرفی اکو سیستم فناوري   

کمتر است که  متر و سانتی 4حدود سیم با برد کوتاه در فاصله  ارتباط رمزگذاري شده بی براي  بیسیم استاندارد روشیک  NFC فناوري

آوري  این فن  .داردرا در ثانیه کیلوبیت  یا  ، گوناگونی چون تبادل اطالعات با سرعت  نرخمگاهرتز  / در باند فرکانسی

هاي مجهز شده به  POSپرداخت پول از طریق  -ها در تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد. از جمله  تواند در گستره وسیعی از فعالیت می

هاي  برچسب ها از روي پوسترها و یا بیلبوردهایی که با ها و تخفیف خواندن اطالعات و برداشت پیشنهادات ویژه، کوپن - . NFC آوري فن

RF ها و یا هر  هاي داراي امنیت براي حمل و نقل، دسترسی پارکینگ اند. (به عنوان مثال پوسترها و بیلبوردهاي هوشمند.)بلیط تجهیز شده

  هاي مهم و امنیتی اطالعات امن براي ورود به ساختمان - ) براي ورود ویا خروج Fast Transactionتراکنش سریعی (

 توانند کار کنند (شبیه سازي کارت) می Card emulationو  Read/Write، Peer-to-Peerدار در سه مد عملکردي NFCهاي  دستگاه

عمل کرده و در مقابل پذیرنده  Card emulationدار در مد NFCاي تلفن همراه ه . براي پرداخت غیرتماسی در تلفن همراه، گوشی[6] 

 "المان امن"کنند. اطالعات پرداخت در تلفن همراه در بخشی به نام  خارجی همانند یک کارت شناخته شده براي پذیرنده عمل می

فظت کرده و امکان یک تراکنش امن را فراهم کارت هوشمند است که اطالعات ذخیره شده را محا "چیپ"شوند که یک  داري می نگه

هاي  توانند بدون هیچ تغییري در ساختار پذیرنده کنند می استفاده می NFCهایی که از تجهیزات  هاي غیرتماسی و بلیط کند. پرداخت می

را مشاهده می نمایید. این اکو سیستم شامل یازده مورد می  NFCمعماري اکو سیستم  موجود، به چرخه پرداخت افزوده شوند.  در شکل 

  باشد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.
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  NFCمعماري اکو سیستم  - شکل 

یک میکروپروسسور امن است (یک چیپ کارت هوشمند) که داراي یک پردازنده رمزنگاري براي تسهیل اعتبارسنجی تراکنش و  المانهاي امن 

هاي پرداخت)  هاي پرداخت (مانند امریکن اکسپرس، مستر کارت، ویزا و دیگر برنامه داري اپلیکیشن اي امن براي نگه امنیت و همچنین تامین حافظه

هاي حمل و نقل و بلیط، دسترسی ساختمانی و یا تشخیص هویت را نیز  هاي امن دیگري را مانند هزینه توانند تراکنش نین میها همچSEباشد.  می

 UICCو  MicroSD removable SE ،Embedded SE استفاده نماید: SEتواند به یک یا بیش از یک از  پشتیبانی کنند.یک تلفن همراه می

removable SE . 

MicroSD تواند قابلیت  لمان امن است که مییک اNFC هاي همراهی که فاقد قابلیت ذاتی  را در تلفنNFC  .هستند را فعال نماید

MicroSD هاي پرداخت، یک پردازنده رمزنگاري، کنترلر  تواند حاوي برنامه می NFC  و آنتن و حتی دسترسی براي کاربر به یک کیف پول

داراي قابلیت پرداخت غیرتماسی از  microSDتواند با یک  هاي تلفن همراه می براي نمایش بر روي تلفن همراه باشد. بنابراین یک گوشی

  گردد. NFCطریق 

Embeded   گزینه دیگر جایگزاري یک المان امن با قابلیت پرداختNFC باشد. این نوع  ن همراه هنگام ساخت گوشی میدر گوشی تلف

را ندارد. با این حال به تولید کنندگان تلفن  UICCو  ها microSDهاي مبتنی بر  سازي قابلیت جایگزاري و حذف رویکرد راه حل پیاده

را براي یک گوشی خاص را  NFCت هاي ابتدایی تراکنش پرداخ دهد تا برنامه همراه و تامین کنندگان سیستم اپراتور تلفن همراه اجازه می

  سازي نمایند. طراحی، تضمین و پیاده

UICC گزینه سوم، افزودن یک المان امن در یکUICC ها همراه  ها براي سالیان متمادي است که در تلفن کارت با سیم کارت است. سیم

کارت  ي تغییرات مکرر و دسترسی آسان به سیمهاي تلفن همراه برا ها در گوشی کارت شوند. همچنین محل جایگزاري سیم استفاده می

  پذیر نیست.  اند و بنابراین دسترسی به آنها از عمدتاً از خارج از گوشی به راحتی امکان طراحی نشده

ک توانند ی کنند، می کارت پشتیبانی می آوري سیستم جهانی ارتباطات موبایل در استفاده از سیم هاي تلفن همراهی که از فن تمامی گوشی

هاي موجود در ایران بایستی بایستی به یک  کارت المان امن را به طور طبیعی پشتیبانی نمایند. متاسفانه اکثر سیم پرداخت NFCبرنامه 

UICC  با قابلیت پشتیبانیNFC .به روز رسانی شوند  
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هاي پرداخت را به منظور تشخیص و تسویه حساب بر  هاي با شبکه ها را در مراکز کسر و ارتباطات تراکنش جاگذاري پایانه ها پذیرنده

و غیرتماسی  NFCهاي  هاي پذیرندگی در مراکز تجاري بایستی تراکنش ، پایانهNFCهاي پرداخت با  عهده دارند. براي پشتیبانی از تراکنش

  را پشتیبانی کنند.

نمایند. براي پشتیبانی از تراکنش  هاي بانکی را تسهیل می هاي کارت پردازش اعتبارسنجی و تسویه حساب تراکنش هاي پرداخت شبکه

  بایست ساختار شناسایی و تبادل پیام غیرتماسی را پشتیبانی نمایند. هاي پرداخت مب ، شبکهNFCپرداخت از طریق 

دهد و  هاي مشتري یک حساب پشتیبان تخصیص می بانک (صادر کننده) براي پرداختدر مدل سیستم پرداخت کارتی استاندارد،  بانک

  باشد.  هاي بدهی بر عهده مشتریان بانک می هاي اعتباري و کارت مسئولیت و تامین اعتبار کارت

، خرد NFC رداختهاي پ براي پذیرش تراکنش .را قبول نمایند NFCهاي  و برنامه هاي پرداخت  توانند تراکنش می ها خرده فروش

توانند بین  براي پردازش پرداخت ، احتیاج دارند. خرده فروشان همچنین می NFCهاي غیرتماسی مجهز به فناوري POSها به  فروش

هاي ارزش  هاي هدیه، یا یک کارت پرداخت مخصوص خرده فروش) یا دیگر برنامه (مانند کارت NFCهاي حلقه بسته پرداخت  برنامه

  ها و یا ...) مدلی متناسب با کسب و کار خود را انتخاب نمایند. وپنافزوده(مانند ک

هایی  هاي اعتباري و بدهی به مشتریان را بر عهده دارند. این مراکز فایل به صورت سنتی وظیفه ارسال کارت مراکز شخصی سازي

نمایند.  ارسال کارت را از یک بانک دریافت می محتوي اطالعاتی از جمله نوار مغناطیسی و/یا پردازنده کارت هوشمند و اطالعات مهم و

هاي از پیش چاپ شده از طریق اطالعات شخصی روي کارت و هم رمزنگاري الکترونیکی نوار مغتاطیسی و تماسی و یا پردازنده  کارت

ر روي یک محصول گذاري ب هاي همراه و یا عالمت سازي همچنین براي صدور کارت گردند. روند شخصی غیرتماسی آماده و صادر می

سازي  آوري پردازنده غیرتماسی و تماسی، صادرکنندگان کارت و مراکز شخصی گردد. براي فراهم سازي سازگاري فن خاص نیز طی می

ها و ایجاد و درخواست کلیدهاي امنیتی  آوري چیپ تا براي تبدیل اطالعات صاحبان کارت به یک ساختار سازگار با فن اند مجبورشده

ها عمدتاً به عنوان اطالعات  هاي جدیدي ایجاد نمایند. به این برنامه ها قراردارند، برنامه رمزنگاري که در هسته اصلی بخش امنیتی چیپ

اي براي آماده سازي اطالعات امنیتی ویژه هر صادرکننده براي  توانند وسیله ها می شوند. این برنامه شناخته می سازي و مدیریت کلید آماده

  دار باشند.  NFCهاي  هاي پرداخت با موبایل برنامه

بینی  ي پیشاپراتور شبکه موبایل و سطح تقاضا هاي کند کدام گوشی بر اساس نیازمندي است که تعیین می تولیدکننده تلفن همراه

  دار خواهد شد.  NFC، شده در بازار

فراهم  NFCسیم را براي استفاده از فناوري  هاي همراه تهیه شده براي مشتریان، تنظیمات بی براي تلفن اپراتور شبکه تلفن همراه

 کند.  می

هاي  مشتري چطور از قابلیت گردد. بطوریکه اطالق می NFCبه مشتریان صادرکنندگان برنامه پرداخت  NFCدر اکوسیستم  مشتري

NFC هاي پرداخت  آگاه گردد بستگی دارد به اینکه چگونه قابلیتNFC .بر روي تلفن همراه مشتري بارگذاري شود  

، یک تهیه کننده برنامه ارزش افزوده است که براي کاربر بر روي تلفن همراه یک دسترسی براي مدیریت توسعه دهنده کیف پول

هاي پرداخت چندگانه، توسعه دهنده کیف پول یا  کند. به منظور تسهیل تقاضاي مشتري براي انتخاب فراهم می NFCهاي پرداخت  برنامه

کند و یا به عنوان یک برنامه تهیه شده توسط اپراتور  کیف پولی فراهم می NFCبه صورت مستقیم به عنوان بخشی از راه حل پرداخت 

  ا سرویس دهنده دیگر.شبکه موبایل و یا از طریق یک فروشنده ی

و  NFCرا براي صادرکنندگان برنامه پرداخت  OTA هاي  نام دارد که سرویسTrusted Service Manager  طرف سوم قابل اعتماد

، ارائه مجوز و روندهاي مدیریتی را TSMکند.  مالکان المان امن (به عنوان مثال اپراتور تلفن همراه ، صادر کننده یا خرده فروش) فراهم می

ها ارتباط داشته باشند و اپراتور تلفن همراه نیز  عامل هاي گوشی و سیستم دهد. بنابراین صادرکنندگان نیازي نخواهند داشت با مدل انجام می

هاي پرداخت درگیر  ارائه برنامه اي در هاي چندگانهTSMنیازي نخواهند داشت تا با صادرکنندگان مختلف ارتباط داشته باشند. ممکن است 

بر روي تلفن همراه مشتریان است. توابع اندکی که  NFCتسهیل مدیریت برنامه پرداخت  NFCدر اکوسیستم  TSMگردند. نقش اصلی 
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ها  ویسبر روي تلفن همراه مشتري و در صورت لزوم انتقال سر NFCیا ارائه برنامه پرداخت  OTAسازي  اند، فعال تهیه شده TSMتوسط 

  به یک تلفن همراه جدید است.  NFCبراي جابجایی برنامه 

  

  در ایران NFCمعماري پرداخت موبایل مبتنی بر فناوري  

 کوتاهمربوط بھ پرداخت سیار می باشد.  NFCھای پیشین یکی از مھمترین موارد استفاده از  با توجھ بھ موارد ذکر شده در بخش

 به .شود جلوگیري یکدیگر با کاربر چند تراکنش تداخل از و شده تأمین کاربران هاي داده و تراکنش امنیت که شود می باعث  NFCارتباط برد بودن

 پرداخت، هاي سرویس دهنده ارائه شرکتهاي بانکها، از بسیاري و است گرفته قرار توجه مورد بسیار خرد پرداختهاي براي شیوه این دلیل، همین

 پیاده  NFCفنّاوري اساس بر را بسیاري آزمایشی پرداخت هاي سیستم کارت، سیم تولیدکنندگان و همراه گوشی تولیدکنندگان همراه، تلفن اپراتورهاي

را مشاهده می نمایید. در این چرخه گوشی تلفن  NFCبطور کلی  چرخه پرداخت با استفاده از فناوري  3. در شکل [7]  اند نموده عملیاتی و سازي

ن مدل گوشی تلفن همراه و سیم کارت هر دو همراه به عنوان کارت هوشمند کاربر و به شکل کیف پول الکترونیکی در خرید نقش بازي می کند. در ای

نباشد با  NFCرا پشتیبانی نماید. البته امکاناتی نیز فراهم شده است چنانچه گوشی تلفن همراه کاربر مجهز به فناوري   NFCمی  بایست فناوري 

زیر گوشی تلفن   3گردد که در شکل NFCه فناوري چسباندن آنتنی که متصل به سیم کارت بوده و در پشت باتري کاربر قرار می گیرد بتواند مجهز ب

که ما در مطالعه موردي به روش استفاده از سیک کارت   [7]  همراه مشاهده می نمایید. بطور کل پنج روش براي پرداخت سیار معرفی گردیده است

این چرخه عواملی چون اپراتور تلفن همراه، دستگاه و سیم کارت تلفن همراه ، دستگاه پذیرنده اتصال از راه نزدیک و در  .گوشی تلفن همراه می پردازیم

راتور تلفن سوم مورد اعتماد نقش بازي می کنند. این نوع پرداخت در ایران می تواند بطور گسترده اي مورد بهره برداري قرار گیرد. بعنوان مثال، اپ طرف

خدمات  همراه می تواند سیم کارت هاي مجهز به فناوري اتصال از راه نزدیک را به مشتریان خود عرضه نماید. از طرفی شرکتهاي ارائه دهنده

. شرکتهایی الکترونیکی می توانند با محلق شدن به این چرخه نقش قابل توجهی را براي انجام پرداختی اسان و امن را براي مشتریان خود فراهم سازنند

ریان سرویس پرداخت چون ارائه دهنده خدمات بلیط الکترونیکی می توانند با استفاده از قراردادن برنامه کاربردي خود بر روي سیم کارت هاي مشت

جه به نحوه استفاده هزینه بلیط را با بکارگیري فناوري اتصال از راه نزدیک و برقراري ارتباط و ایجاد همکاري با اپراتور تلفن همراه فراهم سازنند. با تو

  آسان و امن این روش انتظار می رود که استقبال شایان توجهی از این فناوري در ایران شود. 

 هار زا لاصتا يروانف هب زهجم هارمه نفلت هاگتسد
  کیدزن

  بطور کلی NFCچرخه  - 3شکل 
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کیف مزایاي قابل توجهی که از تلفیق  استفاده از فناوري اتصال از را ه نزدیک و سیم کارت اپراتور تلفن همراه بدست می آید، امکان رهگیري  یکی از

نامه رپول واقع در سیم کارت در هنگام مفقودي و حتی باز گرداندن آن به سیم کارت جدید در صورت نیاز است. همچنین  این امکان وجود دراد تا ب

ذیر هاي کاربردي مانند رمزگذاري و نمایش تراکنشهاي انجام شده ، گرفتن مانده حساب کیف پول بر روي گوشی هاي تلفن همراه به راحتی امکان پ

  است که دیگر روش ها از چنین مزایایی بی بهره بود و یا تنها قسمتی از آن را پشتیبانی می کند. 

یل مبتنی بر فناوري اتصال از راه نزدیک را شرح می دهیم. بلیط الکترونیک یکی از سیاست هاي پرداخت موباممراحل انجادر شکل 

زدیک مبتنی اتخاذ شده از سوي دولت به منظور تسهیل در پرداخت براي کاربران، صرفه جویی در هزینه و زمان میباشد. تلفیق از فناوري اتصال از راه ن

که در   Secure Micro SDکترونیک می تواند مورد مناسبی براي مقاله ما محسوب گردد. در این روش از کارت حافظه بر سیم کارت و بلیط ال

ه و سازنده گوشی تلفن همراه قرار می گیرند، براي ذخیره سازي اطالعات مالی استفاده می شود.  این گونه سیم کارت ها با همکاري اپراتور تلفن همرا

هم باشد که در این صورت الزم نیست حتما گوشی  NFCد به بازار ارائه گردد. در این حالت، کارت حافظه می تواند شامل آنتن سیم کارت می  توان

پشتیبانی کند.  سپس سازمان و یا شرکت ارادهنده سرویس که در مطالعه موردي ما شرکت ارائه دهنده بلیط الکترونیک می باشد  NFCتلفن همراه از 

اربري و یا توسعه دهنده کیف پول همراه را بدین منظور تعبیه کرده و با همکاري اپراتور تلفن همراه می تواند بر روي سیم کارت قرار برنامه هاي ک

دهد. دستگاه هاي پذیرنده و سوئیچ مجازي می تواند با همکاري شرکتهاي شخصی سازي و طرف سوم قابل اعتماد همانطور که در بخش چهارم 

  ده فراهم گردد.توضیح داده ش

  

  NFCمعماري پرداخت موبایل مبتنی بر فناوري  - شکل 

کارت پس از اتصال به پذیرنده ( بلیط الکترونیک) تراکنش مالی را پس اطمینان حاصل نمودن از صحت سیم کارت و ارتباط کیف پول همراه با  سیم

صورت اند بپذیرنده انجام می دهد. تا به اینجا مراحل اول تا سوم طی شده است. پس از انجام تراکنش، پذیرنده تمامی تراکنشهاي انجام شده را می تو
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تباط برخط و یا افالین به سوئیچ مرکزي خود انتقال دهد. سوئیچ مرکزي در حقیقت همان نقش طرف سوم قابل اعتماد را ایفا می کند و با بانک ار

. در مرحله شده بر روي تراکنش بررسی و تایید می گردد.  حال نوبت به مراحل هفتم به بعد میرسد ایجاد برقرار نماید. در این قسمت همچنین امضا

می نمایید سوئیچ مجازي موظف است با بانک و یا پی اس پی متصل شده و مبلغ پرداخت شده توسط کاربر را مشاهده 4هشتم همانطور که در شکل 

پاسخ از بانک به حساب واقعی پذیرنده واریز نماید که در حقیقت عمل انتقال وجه صورت می پذیرد. در انتها سوئیچ مجازي می تواند پس از دریافت 

ود را پشتیبانی نماید. اطالعات مربوط به تراکنش را نیز در اختیار اپراتور قرار دهد تا چنانچه کاربر نیاز به پشتیبانی از سوي اپراتور داشت بتواند مشتري خ

  با اتمام این کار چرخه پرداخت اتصال از راه نزدیک توسط اپراتور تلفن همراه کامل می شود. 

  و کارهاي آینده : نتیجه گیري 

به همراه معماري کاربردي براي اپراتور هاي ایران و ارائه دهندگان سرویس به منظور پیاده سازي سیستم  NFCدر این مقاله اکو سیستم فناوري 

تر کردن و تضمین استفاده  براي سادهسرویس دهندگان و اپراتورهاي تلفن همراه   کامالً همراستا با استراتژي ی تواندم NFCپرداخت سیار  ارائه گردید. 

محسوب گردد. این نکته را باید مد  ایرانکه به یک نقطه عطف در توسعه سرتاسري این خدمات در سطح  باشداز خدمات پرداخت غیرلمسی موبایل 

قرار گیرد. همچنین الزم است اپراتورها نظر داشت که در خصوص انتخاب روش، مزایا و معایب هر روش و تاثیر آن بر مدل کسب و کار باید مورد توجه 

و سایر فناوري هاي مرتبط با آن و تاثیرهاي ناشی از این پیشرفت ها و  NFCو شرکت هاي ارائه دهنده خدمات از راه نزدیک به روند پیشرفت فناوري 

  تغییرات در آینده توجه نماید. 
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An Architecture for NFC Mobile Payment (case study: Iranian Telecom) 
  

 

Abstract :  

Nowadays, providing various financial services through mobile channels such as mobile phones is 

not only interesting for telecom operator but also for banks, financial institutions and companies 

providing payment services. In order that, one of the safe and secure technologies ways is NFC (near 

the junction of the road) that is a standard for wireless communication electronics. 

In this paper, NFC technology and case studies in order to fit the architecture of the current situation 

for Iranian banks & telecom operators will be described. 

 

Key words: NFC , Telecom  , Mobile Payment  
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  چکیده

تقلب قدمتی به اندازه طول زندگی بشریت دارد و تنوع و گوناگونی فراوانی را نیز شامل است. امروزه تقلب یک کسب و کار 

چندین میلیون دالري در سطح دنیا محسوب می شود و همچنان نیز حجم مالی آن روز به روز درحال افزایش است. در سال 

بان و مجرمان راههاي زیادي را باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. هاي اخیر توسعه فن آوري هاي جدید براي متقل

عالوه بر آن طراحی مجدد کسب وکارها؛ سازمان دهی مجدد فرآیندها و یا کوچک سازي سازمان ممکن است باعث کاهش 

منافعی که دارد ممکن است امکان بروز تقلب گردد، در حالیکه ایجاد یک سیستم اطالعاتی جدید، عالوه بر تمامی مزایا و 

  فرصت هاي بیشتري را در اختیار مجرمان براي ارتکاب تقلب بوجود آورد.

بدلیل هزینه هاي بسیار زیاد مستقیم یا غیر مستقیم تقلب، بانک ها و موسسات مالی و پولی به شدت به دنبال تسریع و 

این امر بدلیل اثر مستقیم آن بر روي خدمت رسانی به  سرعت عمل در شناخت فعالیت هاي کالهبرداران و متقلبان می باشند.

مشتریان این موسسات، کاهش هزینه هاي عملیاتی و باقی ماندن به عنوان یک ارایه دهنده خدمات مالی معتبر و قابل 

  اطمینان است.

وشی ارایه می شود که ) رPOSدر این مقاله به منظور شناسایی تقلب هاي مبتنی بر کارت بر روي دستگاههاي پایانه فروش (

با رویکرد تشخیص ناهنجاري و بر اساس الگوریتم هاي داده کاوي، رفتار عادي مشتریان تشخیص داده می شود و هرگونه 

انحراف از رفتار عادي مشتریان به عنوان تراکنش هاي مشکوك به تقلب شناسایی میگردد. همچنین روش ارایه شده قابلیت 

  ر خرید مشتریان را دارا خواهد بود.یادگیري و بروزرسانی رفتا

 

  شناسایی تقلب، بانکداری الکترونیک، پایانھ فروش، تشخیص ناھنجاری، داده کاوی :واژگان کلیدی
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Abstract 

The fraud has a history as long as mankind’s life and includes several varieties. A multi-million dollar 

fraud is today’s business world and its financial volume is increasing day by day. In recent years, 

developing new technologies provide so many methods for the fraudsters and criminals to commit 

fraud. In addition, redesigning the business, reorganizing the process or organizational downsizing 

may reduce the fraud, while creating a new information system besides all the benefits, may provide 

more opportunities for the fraudsters to commit fraud. 

Because of the direct or indirect high costs of frauds, the banks and financial institutes seek to 

accelerate and speed in detecting crooks and fraudster’s activities. It’s due to the direct effect on 

customer service of these institutes, reducing operations costs and remaining as a safe and reliable 

financial service provider. 

In case of detecting card-based Frauds on P.O.S devices, a method is presented at this paper that 

detect customers normal behavior, based on anomaly detection and data mining algorithms and 

detect any deviation of customers normal behavior as a fraud suspicious transactions and the 

mentioned method has ability to self-learning and update the customers behavior. 

 

Keywords: Financial Fraud Detection, E-Banking, Anomaly Detection, POS, Data Mining 
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  مقدمه

دنیاست که حجم مالی آن روز به روز درحال افزایش است. بررسی هاي انجام شده در اقتصاد تقلب یک کسب و کار چندین میلیون دالري در سطح 

سال ماقبل از آن قربانی تقلب شده  2% شرکت ها در سراسر جهان، در عرض 50انجام گرفته است نشان میدهد که بیش از  2007جهانی که در سال 

 [1] اند.

الکترونیک و آنالین اتفاق می افتد و حاصل آن انتقال پول الکترونیکی از یک حساب به حساب دیگر و  تقلب در بانکداري الکترونیک در بستر خدمات

انجام می  بصورت نامشروع و غیر قانونی می باشد. امروزه حجم زیادي از معامالت و نقل و انتقاالت پولی و مالی در سطح اینترنت و بستر الکترونیکی

و تراکنش ها از یک طرف و همچنین ناشناس ماندن مجرمان در بستر اینترنت از طرف دیگر باعث تشویق و  شود و رشد روز افزون این خدمات

  تحریک متقلبان و شیادان به ورود به این حوزه میگردد.

 ادبیات موضوع

 

[2]

                                                             
1 Fraud Lifecycle 
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  چرخه حیات تقلب مالی– 1شکل 
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2Data Mining 
3 Security Policies 
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 Security Protocols 

5 Patterns 
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6 Channel Level Security Protocols 
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 روش امنیتی دو الیه– 2شکل

1 -
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7 Financial Service Platform 
8 Paradigm 
9
 Something the user know 

10 Something user has 
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12 Reactive 
13 Proactive 
14

 Labeled Data 
15 On-the-fly 
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[3]

  روش تحقیق

مي تواند دستھ بندي گردد:بطور کلی، رویکردھاي تشخیص حملھ بر اساس روش حمالت؛ بطور گسترده بھ دو دستھ   

روش هاي مبتنی بر تشخیص سواستفاده -1
16  

 [4]

                                                             
16 Misuse Detection 



 

12 
 

 

 

 

 

[5]

 
 

 [6]

 

                                                             
17 Anomaly Detection 
18

 Profile 
19 Deviation 
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  چگونگی دسته بندي داده ها بر اساس رفتار عادي -3شکل 

 

  روش تشخیص تقلب بر روي پایانه فروش با رویکرد مبتنی بر تشخیص ناهنجاري
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اینگونه تراکنش هاي تقلب هاي صورت گرفته بر روي پایانه فروش، عمدتا باید با حضور فیزیکی کارت مشتري باشد، به 

روش مبتنی بر ) گویند لذا بدون وجود کارت عمال هیچگونه تقلبی صورت Card Presentتراکنش هاي با حضور کارت (

نمیگیرد. از طرفی بدلیل اینکه عمده فروشندگان که پذیرنده کارت می باشند و داراي دستگاه پایانه فروش  تشخیص ناهنجاري

یدگاه بانک شناخته شده می باشند، لذا احتمال بروز تقلب هایی بجز تقلب هاي ناشی از کارت را هستند، افراد معتبر و از د

باید نادیده گرفت. لذا عمده تقلب هایی که بر روي پایانه هاي فروش صورت میگیرد، همان تقلب هاي اتفاق افتاده بر روي 

  کارت می باشد.

رویکرد در نقطه مقابل تشخیص سواستفاده می باشد و مبنا و  طبق تعریف رویکرد مبتنی بر تشخیص ناهنجاري، این

مفهوم آن بر انحراف از رفتار نرمال می باشد. در تشخیص سواستفاده مفهوم و اصلی بنام پروفایل رفتار وجود ندارد و تمامی 

یص ناهنجاري آنچه آنچه مالك و شاخص سنجش می باشد، رفتار قبلی و نشانه هاي مبتنی بر رفتار غلط است. اما در تشخ

مفهوم و شناسه عملکرد است، رفتار نرمال و عادي و رفتار ناهنجار یا غیر عادي یک پارامتر قابل مطالعه می باشد. لذا الزمه 

بکار بردن روش مبتنی بر تشخیص ناهنجاري؛ استفاده از شاخص و معیاري بنام پروفایل رفتار قبلی و تاریخچه عملکرد پارامتر 

  ت.مورد بحث اس

بدیهی است که ماهیت تقلب هاي صورت گرفته بر روي پایانه هاي فروش به صورتی می باشد که کارت مشتري باید 

همواره در یک تراکنش تقلب بکار رود. البته لزوما کارت اصلی مشتري ممکن است دخیل در یک تراکنش تقلب گونه نباشد و 

استفاده شود. لذا می توان نتیجه گرفت که احراز هویت مشتري از  ممکن است از کارت شبیه سازي شده به جاي کارت اصلی

صورت میگیرد. بنابراین با توجه به گستردگی شبکه پایانه هاي فروش از نظر جغرافیایی و  Pin1طریق کارت و رمز اول آن 

مکانی تقلب را انجام عدم کنترل مناسب بر روي هویت خریدار و مشتري، شخص متقلب می تواند در هر لحظه و از هر نقطه 

  دهد.

لذا در رویکرد مبتنی بر تشخیص ناهنجاري در تراکنش هاي رخ داده بر روي پایانه هاي فروش، باید خصیصه اي از 

مشتري به عنوان تشخیص مدنظر قرار گیرد که قابل پیش بینی و رصد کردن باشد. بدیهی است که در صورتی که فرض شود 

در اختیار شخص متقلب قرار دارد و وي از هر نقطه جعرافیایی بتواند تراکنش خرید را انجام فیزیک کارت و رمز اول کارت 

دهد، به هیچ صورتی امکان شناسایی وي با این رویکرد، وجود نخواهد داشت. مگر آنکه رفتار قبلی وي شناسایی شده و بر 

  اساس آن، رفتار فعلی را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم.

ماهیت این روش و رویکرد ایجاد میکند که پروفایل کاربر را به عنوان معیار اصلی سنجش در این روش بکار بنابراین 

 گیریم.

با توجه به ماهیت پروفایل مشتریان در روش پیشنهادي، چند پارامتر کلیدي که رفتار مشتریان را مشخص می کند می 

  تواند بصورت زیر مدنظر قرار گیرد:

 (شامل مبلغ کمینه و بیشینه)مبلغ تراکنش خرید  - 1

 تعداد تراکنش هاي خرید در یک بازه زمانی خاص - 2

 زمان انجام تراکنش بر حسب ساعت در طی یک شبانه روز - 3

 زمان انجام تراکنش بر حسب روز وقوع در طی یک هفته - 4

 زمان انجام تراکنش بر حسب تاریخ وقوع در طی یک ماه - 5
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را پوشش دهد. بدیهی  2و  1بازه زمانی خاص می تواند هر دو پارامتر آیتم  استفاده از میانگین مبلغ خرید مشتري در یک

است که که در صورت افزایش تعداد تراکنش ها، میانگین مبلغ خرید تحت تاثیر قرار میگیرد و با افزایش مبلغ خرید نیز 

بلغ خرید مشتري را مدنظر قرار دهیم پارامتر میانگین مبلغ خرید مشتري تغییر می کند. لذا در صورتی که پارامتر میانگین م

اما در خصوص رفتار زمانی خرید مشتریان، سه عامل را بصورت همزمان  را مورد سنجش قرار داده ایم. 2و 1هر دو عامل 

 بررسی می کنیم که شامل رفتار خرید هر مشتري در طی یک روز، یک هفته و یک ماه خواهد بود.

تشخیص ناهنجاري و بر اساس الگوریتم داده کاوي و توسط ابزارهاي ذکر شده، سعی ر روش پیشنهادي بر مبناي رویکرد د

می شود که بوسیله داده هاي استخراج شده، پروفایلی از رفتار خرید مشتریان با کارت و بر روي پایانه هاي فروش ایجاد شود و 

  مشتریان خوشه بندي شوند.

به عنوان شاخص و رفتار نرمال و عادي نگهداري خواهد شد. مکانیزم این پروفایل تاریخچه خرید مشتریان می باشد که 

عملکرد روش بر تشخیص ناهنجاري و انحراف از رفتار نرمال مشتري استوار خواهد بود. بدین صورت که با انجام تراکنش و 

رد تجزیه و تحلیل بررسی تراکنش جدید، خوشه جاري مشتري با پروفایل وي مقایسه شده و در صورت مغایرت، تراکنش مو

قرار خواهد گرفت. ذکر این نکته نیز ضروري به نظر می رسد که روش پیشنهاد شده یک روش بر اساس رویکرد تشخیص 

تقلب پیشگیرانه است و نه طبق رویکرد تشخیص تقلب واکنشی، زیرا روش پیشنهادي سعی در شناسایی و پیشگیري تقلب را 

  ویکرد واکنشی، اقداماتی را پس از انجام تراکنش انجام می دهند.دارد در حالیکه روش هاي مبتنی بر ر

  گردآوري و آماده سازي داده ها

اطالعات تراکنش هاي مشتریان با توجه به جامعه آماري مورد نظر و بازه زمانی پژوهش از بانک اطالعاتی سیستم متمرکز 

هدف بررسی رفتار مشتریان بانک می باشد، لذا کارت هاي بانکی بانکداري الکترونیک بانک استخراج میگردند. با توجه به اینکه 

 هدف، صرفا کارت هاي بانک صادرکننده و یا به عبارتی مشتریان بانک خواهد بود.

 

  20ایجاد داده هاي آموزشی و آزمایشی
ابتدا روش با به عبارتی دیگر  می رود.به کار  یدر قالب مجموعه آزمایش و بقیه آنان  عنوان مجموعه آموزشی بهرا هاي موجود  هشتاد درصد داده حدودا

شود. دلیل استفاده از دو مجموعه داده در زمینه  استفاده از مجموعه آموزشی مشخص شده، سپس با استفاده از مجموعه آزمایشی دقت آن امتحان می

دهد که یک روش بیش از اندازه به یک مجموعه داده  خ میاست. این پدیده زمانی ر  Over fitting، جلوگیري از تطابق بیش از اندازه یا خوشه بندي

ها دقت  دهد، براي دیگر داده ه مییها عملکرد بسیار دقیقی از خود ارا که روش درباره آن مجموعه از داده . در این حالت با وجود اینباشدخاص وابسته 

  دهد. خوبی را نشان نمی

ه یکه هدف اصلی از ساخت چنین روشی ارا سپارد. با توجه به این مجموعه داده، آن را به خاطر میدر واقع در این حالت روش به جاي یادگیري یک 

لذا اطالعات جدول داده هاي خام، به دو . شودجلوگیري  Over fitting تا جاي ممکن از شودهاي جدید بوده، باید سعی  بینی مناسب براي داده پیش

شکسته شده و دو جدول مجزا در بانک اطالعاتی بدین منظور ایجاد   رکوردها)  %20رکوردها) و داده هاي آزمایشی (  %80دسته داده هاي آموزشی (

 میکنیم.

                                                             
20

 Training Set and Testing Set Data 
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  خوشه بندي مشتریان بر اساس الگوریتم هاي داده کاوي

-Kلگوریتم استفاده می شود. اما به منظور استفاده از ا K-Means به منظور خوشه بندي،  از الگوریتم  داده کاوي 

Means  نیاز به بدست آوردن بهترین مقدارK  و مقایسه خروجی اعمال الگوریتم با مقادیر مختلف بر روي داده هاي آموزشی

  داده هاي آموزشی خوشه بندي می شوند. Kمی باشد. بدین منظور، به وسیله مقادیر مختلف 

D = {Xk | k = 3, …, 9}  

می باشد. همچنین  Kبر اساس مقادیر مختلف  K-Meansنیز الگوریتم  Xkو خروجی خوشه بندي اطالعات بوده  Dکه 

یکسان با یکدیگر مقایسه  Kهمین عملیات باید بر روي داده هاي آزمایشی نیز صورت گیرد و خروجی دو دسته اطالعات و با 

  هاي آزمایشی نیز تست می شود. بدست می آید، مقدار بدست آمده با داده Kشود. بدیت ترتیب عالوه بر اینکه بهترین مقدار 

 K=5چگونگی انجام این عملیات نمایش داده شده است و همانطور که مشخص شده است با مقدار  4در شکل شماره 

  بهترین نتیجه را خواهیم داشت.
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  K-Means در الگوریتم Kچگونگی استخراج بهترین مقدار  - 4شکل 

  

Training Set 

Model 

Data Clearing & Data 

E-Banking Database: 

Core/ CMS/ Switch 

Training Set (80% Data) Test Set (20% Data) 

 

K=3 

K-Means Clustering Method 

Visualize Cluster 

Data Extracting & Categorizing  

If 

K < 10 

Result Comparing 

Explore Best “K” Value 

K=5 

Test Set 
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  ارایه شده است. 5نیز در نمودار شکل  Kمقایسه نتایج بدست آمده توسط مقادیر مختلف 

  

  

  K-Meansدر الگوریتم  Kنمودار مقایسه مقادیر مختلف  -5شکل 

بدست می آید. البته دقت الگوریتم در تمامی  K=5همانطور که در دیاگرام مشخص شده است، بهترین نتیجه با مقدار 

  را شاهد هستیم.  %99.67بیشترین دقت و برابر با  K=5می باشد اما با مقدار   %99بسیار باال بوده و بیش از  Kمقادیر 

خوشه تقسیم بندي کنیم، بهترین نتیجه را  5این بدین معنی است که در صورتی که در روش پیشنهادي ما مشتریان را به 

شاهد خواهیم بود. بدیهی است زمانی که تعداد خوشه ها افزایش پیدا میکند، پراکندگی مشتریان افزایش می یابد، در این 

  ي تراکم زیاد مشتري و برخی دیگر از خوشه ها مشتریان کمتري را شامل خواهند شد.صورت برخی از خوشه ها دارا

  

  ایجاد پروفایل میانگین خرید مشتریان

پروفایل اول از رفتار خرید مشتریان شامل رفتار مبلغی و تعدادي خرید وي می باشد. بدین معنی که باید ببینیم که هر 

خرید و با چه مبالغی را بر روي پایانه فروش انجام میدهد. لذا میانگین خرید مشتري خاص در یک بازه زمانی، چه تعداد 

مشتریان را مد نظر قرار خواهیم داد که شامل تعداد و مبلغ خرید خواهد بود. به عبارتی پارامتر میانگین مبلغ خرید شامل 

  لیل می کند.تعداد تراکنش و مبلغ خواهد بود و شاخصی می باشد که هر دو آیتم مد نظر را تح

خوشه مختلف دسته بندي می شوند. هر خوشه شامل  5بر اساس این شاخص، مشتریان خوشه بندي خواهند شد و به 

مشتریانی خواهد بود که میانگین خرید خاصی را رعایت می کنند. این فرآیند بر روي هر دو دسته داده هاي آموزشی و 

یاس خواهند شد. این امر بدلیل اطمینان از عدم وابستگی روش به داده هاي آزمایشی اعمال می شود و خروجی ها با یکدیگر ق

 1دسته بندي مشتریان بر اساس شماره خوشه و میانگین مبلغ خرید بصورت خالصه، در جدول شماره  آموزشی خواهد بود.

  نشان داده شده است.

98.60%

98.80%

99.00%

99.20%

99.40%

99.60%

99.80%

K=3 K=4 K=5 K=6 K=7 K=8 K=9

Compare Training & Test Result on Diffrent 
K Values

K



 

19 
 

  

Clusters Clustered Instances Transaction Average Value (Rls.) 

Cluster 0 49% 543,955.45 

Cluster 1 2% 52,785,871.34 

Cluster 2 11% 955,585.82 

Cluster 3 5% 9,494,562.67 

Cluster 4 32% 651,871.95 

خروجی خوشه بندي مشتریان بر اساس مبلغ خرید - 1جدول 

 543،955قرار گرفته اند که میانگین مبلغ خرید آنها،  0% مشتریان در خوشه 49همانطور که در جدول مشاهده می شود، 

ریال می باشد. این خوشه شامل بخش اعظمی از مشتریان هستند که عموما خرید هاي خرد را انجام می دهند و تراکنش هاي 

  ی شود.عموما رقم باالیی را شامل نم POSآنها بر روي 

ریال می باشد. این خوشه مربوط به مشتریانی  52،785،871میانگین رقم خرید باالست و مبلغ  1اما در خوشه شماره 

  % مشتریان را شامل می شوند.2است که خرید هاي باالتري را انجام می دهند و تنها 

ریال می باشد. خوشه شماره  955،585هستند که میانگین رقم خرید آنها نیز حدودا  2% مشتریان در خوشه 11همچنین 

نیز  4ریال را شامل می شود. و در نهایت، خوشه شماره  9،494،562% مشتریان را شامل می شود، میانگین خرید 5نیز که  3

  ریال خرید میانگین دارند. 651،871% مشتریانی را شامل است که حدودا 32

% 93می باشد و مابقی مشتریان که حدودا  3و  1جزو خوشه هاي بنابراین مشتریانی که میانگین خرید باالیی دارند 

 مشتریان را شامل می شوند، میانگین خرید باالیی ندارند.

  نیز نماي گرافیکی خوشه بندي مشتریان را بر اساس مبلغ خرید نشان می دهد. 6شکل شماره 

  

  



 

20 
 

  

  نماي گرافیکی خوشه بندي رفتار مبلغ خرید مشتریان -6شکل 

بخش بزرگی از تراکنش هاي در خوشه هاي مناسب قرار گرفته اند، اما چند تراکنش خاص نیز بصورت  6مطابق شکل 

در نمودار قابل مشاهده می باشند. این نقاط موارد مشکوك به تقلب می باشند که  Anomaly Pointsناهنجاري و در قالب 

  ابل بررسی مجدد می باشند.در این روش از طریق مقایسه با پروفایل رفتار زمانی ق

  

  ایجاد پروفایل رفتار زمانی خرید مشتریان

پروفایل دوم بر اساس رفتار زمانی خرید مشتریان و به عبارتی زمان خرید تهیه می شود. در تهیه این پروفایل، سه نوع 

  پارامتر زمانی بررسی می شود:

 رفتار خرید بر اساس ساعت شبانه روز -

 ز هفتهرفتار خرید بر اساس رو -

 رفتار خرید بر اساس روز ماه -

در رفتار خرید بر اساس ساعت شبانه روز، هدف آنست که مشتریان را بر اساس میانگین ساعت خرید در طی یک شبانه 

  انجام می شود. 17روز خوشه بندي کنیم. به عنوان مثال مشخص شود که خرید هاي یک مشتري خاص در حوالی ساعت 

روز هفته نیز هدف بدست آوردن میانگین روزي از هفته است که خرید هاي هر مشتري در آن  در رفتار خرید بر اساس

روز انجام می شود. به عنوان نمونه ممکن است یک مشتري خاص خرید هاي خود در آخر هفته بیشتر انجام دهد و در خوشه 

ی که عموما در روزهاي پنج شنبه خرید هاي باشد. بدین معن 6اي قرار گیرد که عدد مشخص کننده روز هفته براي آن خوشه 

در رفتار خرید بر اساس روز ماه نیز هدف بدست آوردن تاریخ میانگین خرید هر مشتري در طی ماه  خود را انجام می دهد.

است. به عنوان مثال ممکن است بیشترین خرید و تراکنش یک مشتري خاص در طی یک ماه به اواخر ماه موکول شود لذا 

  بدین معنی باشد که این مشتري بطور میانگین در این تاریخ از ماه بیشترین تراکنش را خواهد  داشت. 29وردن عدد بدست آ
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بر روي جدول داده  2جهت بدست آوردن پروفایل رفتار زمانی خرید مشتري باید از سه فیلد با مشخصات جدول شماره 

  .هاي آموزشی و آزمایشی استفاده کرد

رد

  یف
  نوع داده  بازه مقادیر  توضیحات  نام فیلد

1  HourOfDa
y  

)Varchar  0- 23  شماره ساعت خرید در طی روز
50)  

2  DayOfWee
k  

)Varchar  1- 7  شماره روز خرید در طی یک هفته
50)  

3  DayOfMon
th  

)Varchar  1- 31  شماره روز خرید در طی ماه
50)  

مشتریانفیلدهاي الزم جهت ایجاد پروفایل رفتار زمانی خرید  -2جدول

نشان داده شده  3دسته بندي مشتریان بر اساس شماره خوشه و میانگین مبلغ خرید بصورت خالصه، در جدول شماره 

  است.

Clusters 
Clustered 

Instances 

Hour Of Day Day Of Week 
Day Of 

Month Numeric 

Value 

Time 

Value 

Numeric 

Value 
Description 

Cluster 0 20% 17.15 17:09 4 Tuesday 7 

Cluster 1 17% 14.93 14:56 6 Thursday 7 

Cluster 2 18% 15.98 15:59 5 Wednesday 23 

Cluster 3 22% 15.9 15:54 2 Sunday 23 

Cluster 4 22% 15 15:00 1 Saturday 7 

خروجی خوشه بندي مشتریان بر اساس مبلغ خرید -3جدول

قرار دارند که میانگین زمان خرید آنها در طی هفته، ساعت  0مشتریان در خوشه % 20همانطور که مشاهده می شود، 

قرار  1% مشتریانی که در خوشه 17هر ماه می باشد. همچنین در خصوص  7روز هاي سه شنبه و در طی ماه نیز  17:09

رید آنها در طی ماه نیز روزهاي روزهاي پنج شنبه هفته می باشد که بیشترین خ 14:56دارند، میانگین زمان خرید آنها ساعت 

 15:59% مشتریانی می باشد که میانگین زمان خرید آنها در طی هفته ساعت 18نیز شامل  2ماه می باشد. خوشه شماره  7

% مشتریان نیز در خوشه 22 هر ماه می باشد . 23روزهاي چهارشنبه بوده و بیشترین تراکنش خرید آنها نیز در طی ماه؛ روز 

روزهاي یکشنبه هر هفته اتفاق می افتد و بخش عمده  15:54رار گرفته اند که میانگین زمان خرید هاي آنها ساعت ق 3شماره 
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% مشتریانی می شود که میانگین 22نیز شامل  5در نهایت خوشه شماره  هر ماه روي می دهد. 23اي از خرید آنها نیز در 

  هر ماه می باشد. 7افتد و بیشترین تاریخ خرید هاي آنها نیز روز روزهاي شنبه اتفاق می  15زمان خرید آنها در ساعت 

همانطور که از تجزیه و تحلیل داده ها بر می آید، منطقی به نظر می رسد که بخش عمده اي از تراکنش هاي در نیمه 

اي از مشتریان می باشد انتهایی و نیمه ابتدایی هر ماه رخ می دهد و این مساله نیز بدلیل واریز حقوق و مزایاي بخش عمده 

  که عموما در انتهاي ماه یا اوایل هر ماه صورت گرفته و طبیعتا خرید هاي مشتریان نیز در این بازه زمانی افزایش می یابد.

 

  ها و نتایج یافته

  تشریح عملکرد روش پیشنهادي

نمایش داده شده است. همانطور که در  7دیاگرام توصیفی مکانیزم ایجاد پروفایل رفتار خرید و رفتار زمانی مشتریان در شکل شماره 

داده هاي خام تهیه شده در بانک اطالعاتی داده کاوي شده  K=5و مقدار بهینه  K-Meansشکل مشاهده می شود، به کمک الگوریتم 

  زمانی و مبلغ خرید خوشه بندي می شوند. و مشتریان بر اساس رفتار

  

  

 مکانیزم ایجاد پروفایل رفتار خرید مشتریان - 7شکل 

  فرآیند خوشه بندي باید براي پارامترهاي متعدد زیر صورت پذیرد:

 مبلغ تراکنش - 1

Buying data include: 

- Count of 

Transaction 

- Value of 

Transactions 

 

Buying Time, include: 

- Hour of Day 

- Day of Week 

- Day of Month 

K-Means Algorithm 

K=5 

Clustering Clustering 

Data Extraction & Customer Categorizing Data Extraction & Customer Categorizing 

Customer transaction Value Profile Customer Time Behavior Profile 
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 ساعت شبانه روز 24ساعت خرید در طی  - 2

 روز خرید در طی یک هفته - 3

 روز خرید در طی یک ماه - 4

روي داده هاي آزمایشی نیز صورت گرفته و خروجی داده ها با یکدیگر مقایسه می شود. طبق سپس همین فرآیند بر 

% مورد 99.67مقایسه صورت گرفته بین داده هاي آزمایشی و داده هاي آموزشی، روش در هر دو مرحله خوشه بندي با دقت 

  ي شوند. در مرحله بعد مشتریان باید بر اساس خروجی روش دسته بند اطمینان می باشد.

نمایش داده شده است، زمانی که تراکنش جدید رخ می دهد، در مرحله اول  8در روش ارایه شده که در شکل شماره 

خوشه جدید مشتري با رفتار مبلغ خرید مشتري مقایسه می شود، اگر مبلغ خرید مشتري از میانگین مبلغ خرید وي که در 

، مرحله دوم بررسی رفتار مشتري انجام می شود و رفتار زمانی خرید نیز بر پروفایل شماره یک وي موجود است متفاوت باشد

روي تراکنش اعمال گردیده و با پروفایل مشتري مقایسه می شود. در صورتی که رفتار زمانی مشتري نیز دچار تغییر شده 

لوکه نماید. در صورتی که باشد، تراکنش مشکوك به تقلب بوده و سیستم می تواند جهت بررسی هاي بیشتر تراکنش را ب

تراکنش مشکوك به تقلب، طبق تماس با دارنده کارت، معتبر در نظر گرفته شود نیز، پروفایل هاي رفتار خرید مشتري بروز 

رسانی می شود و طبیعتا در صورت تکرار تراکنش از سمت مشتري، تراکنش جدید، تراکنش معتبري فرض خواهد شد و این 

  یري سیستم می باشد.به معناي قابلیت یادگ

همانطور که قبال نیز اشاره شد، روش هاي مبتنی بر تشخیص ناهنجاري که انحراف از رفتار نرمال مشتریان را مالك 

تشخیص تقلب فرض می کند، نسبت به روش هاي مبتنی بر تشخیص سواستفاده دقت پایین تري دارند، لیکن محدوده بسیار 

و تقلب هاي جدید را نیز بر خالف روش تشخیص سو استفاده شناسایی می کنند . لذا در بیشتري از تقلب را پوشش می دهند 

روش ارایه شده نیز احتمال تشخیص تراکنش هاي معتبر به عنوان یک تراکنش غیر مجاز و یا بالعکس بسیار وجود دارد. لذا 

  ذهن و هوش انسان موکول می نمایند. عموما در سیستم هاي تجاري آخرین مرحله تشخیص تقلب را به روش هاي مبتنی بر

پس از وقوع یک تراکنش خرید جدید، این تراکنش نیز باید از مرحله اول و دوم داده کاوي گذرانیده شود. ماحصل خوشه 

بندي مرحله اول، با بانک اطالعاتی پروفایل رفتار مبلغی خرید مشتري قیاس می شود.در صورتی که مغایرتی در رفتار مشاهده 

  تراکنش به مرحله دوم منتقل شده و مقایسه اي بین رفتار زمانی خرید مشتري با پروفایل وي صورت میگیرد. شود،

به منظور افزایش امنیت سیستم و در صورتی که دسترسی به مشتري فراهم نیست، بهتر است تراکنش ناموفق فرض شود 

انک تماس خواهد گرفت و پیگیر وضعیت خواهد شد و و کارت مشتري نیز بلوکه شود، طبیعتا مشتري به محض اطالع با ب

  آنگاه عالوه بر بررسی تراکنش نامعتبر قبلی می توان وضعیت کارت بلوکه شده وي را نیز تعیین تکلیف کرد.

  



 

24 
 

  

  نماي گرافیکی روش شناسایی تقلب در تراکنش هاي خرید -8شکل 

Yes No 

Is fraud? Block Customer 

Account & Card 

Update Customer 

Profiles (Both) 

Other Human Based Detection Mechanism, such as SMS, Calling & … 

Yes 

No Customer Time 

Behavior Profile 

Yes 

No 

Yes 

Cluster 

Changed? 

Fraud Suspicious 

Transaction 

Legal  

Transaction 

New 

Customer? 

 

Model 

Add Model Output to Final 

Customer Profiles (Both) 

Customer 

Transaction 

Value Profile 

Cluster 

Changed? 

New Transaction 
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  جمع بندي

که دقت سیستم از دیدگاه خطاي مثبت سیستم  می رسیمبا انجام آزمون دقت روش و دقت تقلب واقعی به این نتیجه 

. بدین معنی که بخشی از تراکنش هاي مشروع و معتبر ممکن است از دید سیستم تراکنش مشکوك به می باشد% 99.99

کرد. به عبارتی دیگر، بروز اینگونه خطاها براي این روش تقلب فرض شود که این خطا را می توان خطاي مثبت سیستم تلقی 

اما خطرناك ترین خطاي  خطرناك نیست زیرا، نهایتا منجر به تماس با مشتري و استعالم وضعیت تراکنش خواهد شد.

سیستم، خطاي منفی است، بدین معنی که تراکنش واقعی تقلب توسط سیستم نادیده تلقی شده و به عنوان یک تراکنش 

  شروع و معتبر فرض شود که این حالت، سیستم را غیر قابل اعتماد و نامطمن می سازد.م

طبق بررسی انجام شده بر روي داده ها، دقت روش ارایه شده تا حد قابل قبولی مورد تایید می باشد، هرچقدر دقت روش 

بالطبع نیاز به تماس و دریافت تاییدیه بر اساس رفتار ناهنجاري مشتریان کاهش یابد، حجم تراکنش هاي مشکوك به تقلب و 

از مشتریان افزایش می یابد. این مطلب در خصوص مشتریان جدیدي که هنوز پروفایل رفتار خرید و زمانی خرید آنها شکل 

  نگرفته است بدیهی به نظر می رسد، لیکن در دراز مدت و با اصالح پروفایل، دقت روش افزایش می یابد.

زمانی بروز میکند که تراکنش واقعی تقلب، تراکنش مشروع تلقی شود. خوشبختانه با ایجاد  خطاي منفی سیستم نیز

تراکنش هاي واقعی تقلب و شبیه سازي اینگونه تراکنش ها و اعمال به مدل، خطاي منفی سیستم در حد صفر بوده است، اما 

تراکنش هاي تقلب گونه اي را در چارچوب رفتار بدیهی است که در دنیاي واقعی تراکنش ها، بسیاري از متقلبان ممکن است 

نرمال مشتریان انجام دهند که سیستم آنها را تراکنش معتبر محسوب خواهد کرد. البته این نوع تراکنش ها خارج از توانایی 

از هویت سیستم در شناخت می باشد، بدین علت که روش ارایه شده تنها رفتار مشتري را مدنظر قرار می دهد و هیچگونه احر

یا شناسایی مشتري در حد و حیطه این سیستم نخواهد بود، لذا در صورتی عملیاتی شدن این روش؛ قاعدتا دقت آن در بخش 

عمده اي از تراکنش هاي واقعی تقلب که در چارچوب رفتار مشتري است، بسیار پایین خواهد بود که این مساله هیچ خللی 

  اخت.نیز به روش ارایه شده وارد نخواهد س

کامال بدیهی است که رفتار خرید مشتریان یک پدیده غیر قابل پیش بینی خواهد بود و بروز یک ناهنجاري در رفتار خرید، 

بسیار محتمل است، بنابراین شناسایی اینگونه رفتارهاي غیرنرمال مشتریان نه تنها، جزو الینفک این سیستم و سیستم هاي 

  بلکه مزیت این سیستمها نسبت به سیستمهاي مبتنی بر تشخیص سو استفاده است. مبتنی بر تشخیص ناهنجاري می باشد،

لیکن مطلب مهمتري که باید مدنظر قرار بگیرد، قابلیت یادگیري و بروزرسانی پروفایل رفتار خرید کاربران است که از 

ن و با افزایش تعداد تراکنش هاي یک الزامات این روش می باشد. این قابلیت این امکان را به سیستم میدهد که به مرور زما

مشتري، رفتار وي بر اساس مبلغ و زمان تراکنش کامال شناسایی شده و بطور مستمر پروفایل مشتري بروزرسانی می گردد، لذا 

سیستم از بروز خطا در خصوص تراکنش هاي یکسانی که قبال به عنوان تراکنش مشکوك به تقلب فرض شده اند جلوگیري 

  آن خواهد داشت. 22سیستم و به عبارتی پایداري 21این قابلیت تاثیر بسزایی در قابل اطمینان بودن .خواهد کرد

  

  

                                                             
21

 Reliability 
22 Stability 
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  موبایل پرداخت در بهینه راهکار ارائه و NFC تکنولوژي معرفی

NFC Technology,Introduction and the best solution in mobile payment  
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 چکیده :

توجه جهت  قابلگامی بزرگ و ، 2یا ارتباط از راه نزدیک NFC 1 تکنولوژي ،هوشمند  موبایلهاي کنندگان مصرف افزون روز گستردگی به توجهبا     

و مد  خواندن / نوشتن، مد 5به سه روش مختلف شامل مدهاي همکار به همکار 4. این تکنولوژي3شود کنندگان محسوب می تسهیل امور پرداخت مصرف

  پردازیم. میدر این مقاله به بررسی مورد آخر گردد که از این میان  سازي می ، پیادهکارت  6شبیه ساز 

توان از برچسبهاي هوشمند با  سازي آن می  ذخیره شود که براي پیاده 7سازي امن ،  اطالعات کاربر باید در محل ذخیره  در روش شبیه ساز کارت

 NFCکند و با یک دستگاه  دستگاه غیرفعالی مانند کارت یا تگ عمل میمشابه یک  NFCقابلیت فعال/غیرفعال استفاده کرد. در این مد یک دستگاه 

  کند . یا درگاه بلیط ارتباط برقرار می POS فعالی مثل ترمینال

  هاي بلیط در آینده اهمیت حیاتی دارد. و درگاه POSهاي  که این مد بعلت قابلیت خواندن گسترده کارتهاي بدون تماس توسط ترمینال

                                                             
1 near-field communication 

  کند. است که رابط کارت هوشمند و کارت خوان را در یک دستگاه مجتمع می  ISO 14443تکنولوژي گسترش یافته اي از  ٢
  در ژاپن.  DoCoMo Felicaدر لندن، ویزا کارت در مالزي و تلفنهاي  Oysterمثل کارتهاي  3
4
اي اخیر کاربردي در کند ولی تا ساله از این تکنولوژي استفاده می 2005از سال  Nokiaمسئله جدیدي نیست و  NFCاستفاده از تکنولوژي  

 پرداختهاي موبایل نداشته است.
5 peer-to-peer 
6
 emulation mode 

7 SE(secure element) 
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کنند. یک راه حل میانی  لوژي را پشتیبانی میهاي موبایلی بوده که این تکنو کمبود دستگاه NFCیکی از موانع اصلی براي افزایش استفاده از تکنولوژي 

هاي موبایل خود را  دهد دستگاه کنندگان اجازه می و معرفی ابزارهائی است که به مصرف NFCبراي پرکردن این کمبود استفاده از یک بسته مجزاي 

سازي  ال/ غیر فعال و ارائه یک روش پیشنهادي براي پیادهبروز کنند. در ادامه این مقاله به بررسی استفاده از برچسب، شرح قابلیتهاي آن در حالت فع

  پردازیم. ها می حل سیستم پرداخت با موبایل  ، مزایا ،  همچنین موانع و راه

 .MicroSD کارتهاي  ̨ برچسب فعال/غیرفعال   ̨ امن  سازي محل ذخیره ̨ سازي شده  مد  شبیه  ̨ پرداخت با موبایل   ̨  NFC  کلمات کلیدي :

 

Abstract: 

Due to the increasing number of  smart phone users, NFC8 technology is considered as a 

large and significant step towards providing convenience in payments (micro/macro9). This is a 

standard wireless technology procedure to connect nearby10 electronic devices 11.  

In this article, among different  NFC modes, including peer-to-peer mode, read /write mode 

and card emulation mode, we will discuss the latter case. In this mode, an NFC device acts as a device 

similar to a card or tag that is inactive, and communicate with a NFC enabled device such as POS 

terminal or gates which is of high importance in NFC market. As we will see in the future, the POS 

terminals and gates can read contactless cards widely, which reflects the extensive use of  NFC 

technology in the market. One of the main barriers  to increase the usage of NFC technology is the 

lack of mobile devices supporting this technology. An intermediate solution way to solve this issue is 

using a closed system of NFC and introducing several tools that allow users to update their mobile 

devices. In card emulation, user’s data should be stored in a secure element12 for which, the smart 

tags featured with active/passive mode can be utilized.  

In this paper, we will discuss about the use of stickers in active/passive modes and propose a 

                                                             
8 near-field communica�on, developed technology from ISO 14443 that integrates smart card's interface and the 
card reader in a device. 
9
 Like the Oyster card in London, Visa Card in Malaysia and DoCoMo Felica phones in Japan.  

10 up to 10 cm long 
11 NFC technology is not a new issue and since 2005 Nokia uses it, but in recent years, mobile payments have not 
yet applied.  
12 SE(secure element) 
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method to be implemented in mobile payment and also the pros and cons ot this solution. 

 

Keywords: NFC, mobile payment, emulation mode, secure element, active/passive sticker, MicroSD 

cards 

  

  مقدمه

 ،است و داراي مزایاي سرعت 14سیم براي ارتباط دستگاه هاي الکترونیکی با هم در فواصل نزدیک یک روش استاندارد بی NFC13 تکنولوژي

، قابلیت تجمیع اطالعات چندین کارت روي دستگاه موبایل ،قابلیت استفاده براي ریزپرداختها ،امنیت (به علت برد کوتاه ارتباطی) ،عدم نیاز به باطري

 .  باشد میو امضا و قابلیت تبادل اطالعات  PINعدم نیاز به وارد کردن 

تواند بعنوان یک  بکارگرفته شود یا می Wi-Fiتواند مثال براي فعال کردن دسترسی   فعال است و می NFCدر زمان خاموش بودن تلفن ، رابط         

تواند براي تبادل داده رمز شده با استفاده از  می NFCفاده قرار گیرد. همچنین رابط براي پذیرش کارتهاي پرداخت سایرین مورد است 15POSترمینال 

بعنوان مثال تواند بعنوان یک پروتکل امن در تبادل داده، کلید و تنظیمات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.  کلید دستگاه، استفاده شود و به این ترتیب می

کد را وارد میکند ، پس از وریفاي شدن کاربر، بانک میداند که این  PINقرار میدهد ،  ATMرا نزدیک  وقتی مشتري به بانک میرود وکارت خود

و مشتري با استفاده از شماره تلفن مشتري و کلیدهاي رمز نگاري به تبادل داده  ATMقرار داده و بنابراین  ATMمشتري است که تلفنش را نزدیک 

 ATMو کلیدهاي رمزنگاري با مشتري ارتباط برقرار میکند.در طول ارتباط مشتري با  GPRSیک کانال امن مثل  میپردازند.و در نتیجه بانک از طریق

 داده هاي دیجیتال  با حفظ محرمانگی تبادل خواهند شد.

مد در  ،باشد می ،کارت 17و مد شبیه ساز  خواندن / نوشتنمد  ،16که شامل مدهاي همکار به همکار NFCهاي مختلف کاربري  از میان روش

یا  POSفعالی مثل ترمینال  NFCو با یک دستگاه  کند میدستگاه غیرفعالی مانند کارت یا تگ عمل  مشابه یک NFCیک دستگاه ساز کارت  شبیه

بطور  درگاه هاي بلیط و POSهاي  که ترمینال چراکه در آینده خواهیم دید، اهمیت حیاتی دارد NFCکه این مد در بازار  کند میدرگاه بلیط ارتباط برقرار 

                                                             
لوژی استفاده از تکنو 13 NFC مسئلھ جدیدی نیست و   Nokia کند ولی تا سالھای اخیر کاربردی در پرداختھای موبایل  از این تکنولوژی استفاده می ٢٠٠٥از سال  

 نداشتھ است.
سانتی متر. ١٠نھایتا تا  14  

15
 point-of-sale 

16
 peer-to-peer 

17 emulation mode 
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کارتهاي  ،عالوه بر این د بود.در بازار خواه NFCبه معنی استفاده گسترده تکنولوژي  بدون تماس خواهند بود و این اي قادر به خواندن کارتهاي گسترده

MicroSD  با تراشه هاي فعالNFC د.نرف کننده را ذخیره کندر دستگاه موبایل کاربر وارد شده و اطالعات کارت اعتباري مص توانند می  

سازي امن در روش شبیه ساز کارت اطالعات کاربر باید در محل ذخیره 
18

توان از برچسبهاي  ذخیره شود که براي پیاده سازي آن می 

اپراتور و  ،استفاده از این روش عالوه بر مزیتهاي عدم وابستگی به سازنده گوشی تلفن همراه هوشمند با قابلیت فعال/غیرفعال استفاده کرد.

در ادامه در  این مقاله به بررسی استفاده از برچسب، شرح قابلیتهاي آن در حالت  قابلیت کیف پول الکترونیکی را نیز خواهد داشت. ،امنیت

 .پردازیم سازي سیستم پرداخت با موبایل می فعال/ غیر فعال و ارائه یک روش پیشنهادي براي پیاده

  ادبیات موضوع

در لندن ، کارت  Oysterبود که تکنولوژي بدون اتصال برد کوتاه بود که براي نقل و انتقال (مثل کارت  NFC  ،19RFID  نسل قبل       

Octopus   در هنگ کنگ ) و پرداختها (مثل کارتChase Blink  در آمریکا و کارتEDY  در ژاپن ) و سایر موارد استفاده میشد.این تکنولوژي

میلیون کارت پرداخت بدون  20است که در سراسر دنیا کاربردي است.الزم به ذکر است در حال حاضر بیش از  ISO 14443منطبق با استاندارد 

  اتصال در آمریکا فعال هستند.

NFC  شامل دو بخش است یکی میدان مغناطیسی در مد غیرفعال که مثل کارت ، کار میکند و دیگري میدان الکتریکی  تابشی  که در مد فعال کار

حمل  یکند .این تکنولوژي بدون تماس درحال حاضربراي بسیاري مردم در سراسر دنیا که از سرویسهاي حمل و نقل و توکنها براي ورود به سیستمهايم

گاه به روش همچنین انتقال سریع دیتا را پشتیبانی میکند در حالیکه اگر دو دست NFCو نقل داخل شهري ، اتوبانها و غیره استفاده میکنند ، آشنا است.

به موبایل وصل میشود ، تلفن میتواند با روشهاي   NFCبلوتوث با هم ارتباط برقرار کنند حجم بیشتري دیتا را میتوانند با هم رد و بدل کنند. وقتی رابط 

میکند و میتواند بعنوان یک بیشتري ارتباط برقرار کند .و وقتی تلفن خاموش است یا شارژش تمام شده ، مثل یک دستگاه بدون تماس غیرفعال عمل 

فعال است و میتواند مثال براي فعال کردن  NFCکلید ، کارت عضویت و یا کارت پرداخت مورد استفاده قرار گیرد و وقتی تلفن روشن است رابط 

ه قرار گیرد.در شکل ترکیب براي پذیرش کارتهاي پرداخت سایرین مورد استفاد 20POSبکارگرفته شود یا میتواند بعنوان یک ترمینال WiFiدسترسی 

NFC  یهاي مشابه موجودداده شده است.در بین سایر تکنولوژو سایر رابطهاي بی سیم نشان، NFC   سریعتر ، راحتتر و قابل اطمینان تر است که میتواند

  مورد استفاده قرار گیرد :در سه مد ارتباطی 

                                                             
18

 SE(secure element) 
19

radio frequency identification (RFID) 
20 point-of-sale 
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  NFCپروتکل  نمای -١شکل 

 که در آن یک دستگاه 21 مکارمد همکار به هNFC  فعال با یک دستگاهNFC .فعال دیگر ارتباط برقرار میکند  

  مد خواندن/نوشتن که در آن یک دستگاهNFC  فعال با یک دستگاهNFC .غیر فعال (مثل کارت یا تگ) ارتباط برقرار میکند  

 که در آن یک دستگاه  22ساز کارت یا شبیه مد تقلیدNFC  مشابه یک دستگاه غیرفعالی مانند کارت یا تگ عمل میکند و با یک

                                                             
21 peer-to-peer 



 

6 
 

   یا درگاه بلیط ارتباط برقرار میکند. POSفعالی مثل ترمینال  NFCدستگاه 

  

  active-active, active-passive , passive-active)مورد  3در گوشی هاي تلفن همراه (  NFCموارد استفاده پایه   -1جدول 

  

 [11]پوزبا دستگاه  NFCارتباط تگ  -2شکل

                                                                                                                                                                                                    
22 emulation mode 
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 [11]شبیه ساز کارت  NFCارتباط دستگاه پذیرنده کارت با دستگاه  -3شکل 

  بود: 3220را پشتیبانی میکرد نوکیا  NFCاولین گوشی که معماري  

  

  [11]٣٢٢٠نمای نوکیل   - ٤شکل
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  .را معرفی کرد  Single Wire Protocol (SWP)استاندارد  GSMA،  2007در ابتداي 

  

 SWP [11]معماری تلفن ھمراه  -٥شکل 

 

دسترسی داشتند و بنابراین برنامه هاي کاربردي به نوعی باید دسترسی هاي اپراتور را میداشتند که این  NFCبه کنترلهاي رابط  SIMبا این استاندارد 

ه لود اطالعات برنامه هاي کاربردي دبیت کارت روي تلفن را بدهد ، باید با بدین معنی است که بعنوان مثال یک بانکی که میخواهد به مشتري خود اجاز

را معرفی  SIMسریع بین تلفن و  USBلینک  7اپراتور براي لود برنامه کاربردي مذاکره کند.اینها اولین نسل تلفنهاي همراه بودند .درقدم بعدي نسخه 

میدهد.به موازات این تحول استفاده از موبایل براي پرداخت ، مدیریت هویت و برنامه  NFCابط و ر SIMکردند که اجازه انتقال سریع داده از تلفن به 

باعث ایجاد هاي کاربردي که از کلید استفاده میکنند افزایش و تولیدکنندگان را ترقیب براي افزایش امنیت کاربري این سیستمها کرد.همه این تحولها 

 نسل جدیدي از تلفنها گردید.
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  [11]معماري تلفنها در آینده  -6شکل 

) در سیستمهاي پرداخت نیز بطور گسترده اي این تکنولوژي را 2012را دارا هستند.(  NFC(یک پنجم)موبایلهاي دنیا تکنولوژي  5/1در حال حاضر 

از طریق موبایل خواهد بود که در این خصوص  پذیرفته اند .یکی از این شرکتها ویزا است که اعتقاد دارد حجم بسیار زیادي از پرداختها در آینده نزدیک

هستند و  NFCسال عالقمند به خریدن تلفنهاي شامل تکنولوژي  39تا  18(دو سوم) آمریکائیها در محدوده سنی  3/2تحقیق انجام شده نشان میدهد 

  هستند. NFC% آنها نیز مایل به ارتقا تلفنهاي فعلی و خریدن تلفنهاي شامل تکنولوژي 57

 

 [7](Stone&Kharif,2011) مسیر تحول بھ سمت پرداخت با موبایل -  ٧ شکل
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  روش تحقیق

  

  NFC[5]اجزاي اصلي ساختار  - ٨شکل

با  رابط ،  NFC چیپ از NFC. ساختار آن با محیط  نشان داده شده است  براي یک تلفن همراه و ارتباط متقابل NFCشکل  اجزاي اصلی ساختار در 

  [5]جاوا تشکیل شده است.و کارت  mifare 4k بدون تماس از یک کارت  المان امنتشکیل شده است.  المان امن وسیستم عامل تلفن همراه 

  :شود به این روش برقرار میلفن همراه و محیط ارتباط ت

) و اطالعات باشد. میNFCستاندارد یک المان غیر تماسی با اطالعات ذخیره طبق ا تگ(کند. تگ ارتباط برقرار مییک  باتلفن  - 1

 را جمع آوري می کند و سپس:

 ع آوري کرده و تماسها را ذخیره کند.را جماطالعات روي کارت نرم افزار تلفن می تواند از این اطالعات استفاده کند.یعنی  - 

سها و ابزارهاي یک عامل ذخیره شده در یک المان مطمئن ، اطالعات جمع آوري شده را مدیریت میکند تا در سروی - 

مختلف استفاده کند(یعنی یک فایل را درتلفن یا کارت حافطه تلفن یا هر سرویس توصیف شده از قبل مثل سرویس داخلی 

 کند.) تلفن یا غیره ذخیره می



 

11 
 

توان  فی میشود.دراینجا سرویسهاي مختل کند متصل می که اطالعات را از کارت خوان گرفته یا ارسال می  NFCتلفن به یک کارت خوان  -2

  درنظرگرفت مثل: 

 یا یک عامل نصب شده در یک المان مطمئن   NFCفرستادن اطالعات با استفاده از تلفن  - 

و مدیریت این اطالعات با یک عامل یا نرم افزار تلفن جهت ایجاد یک ارتباط با  NFCگرفتن اطالعات از کارت خوان  - 

 کارت خوان.

کند متصل  کننده سرویس که اطالعات را پردازش کرده ودرخواستهاي فرستاده شده توسط تلفن را بررسی می کارت خوان به یک کنترل

بلوتوث یا یک اتصال اینترنتی ایجاد و به تلفن ارسال شود.تکنولوژي بدون اتصال  MMSاست .به عنوان مثال یک عامل میتواند توسط 

mifare توانند از این المانهاي ایمن  حفاطت شده هستند و فقط سرویسهاي استاندارد یا برنامه نویسی شده در عامل می و کارت جاوا هردو

  استفاده کنند.

  ها و نتایج یافته

،   NFCکمبود گوشیهاي در پرداختهاي موبایل تاکنون شده اند عبارتند از: سیستم پیچیده  ، NFCبرخی از موانعی که تاکنون مانع پیشرفت       

  [1]ب.نگرانیهاي در خصوص ایمنی و کمبود استانداردها و عملکردهاي متقابل  ، کمبود یک ساختار زیربنائی براي پذیرش و کمبود مورد تجاري مناس

  تمام این موانع باعث ایجاد نگرانیهائی چه از سمت مصرف کننده و چه از سمت فروشنده شده است .

 پیچیدگیهاي تکنولوژي  

ندگان در مرحله اول ، سیستم پرداخت موبایل به دلیل عوامل متفاوت تاثیرگذار بر آن مانند موسسات مالی ، اپراتورهاي شبکه موبایل ، تامین کن      

ل در سیستم سرویس ، تولیدکنندگان دستگاهها،فرآیندنقل و انتقال و غیره داراي پیچیدگیهائی است.هنوز عدم شفافیت هائی در مورد هریک از عوام

  پرداخت موبایل وجود دارد.درنتیجه ایجاد یک مدل تجاري و متقاعد کردن تمام بخش هاي مختلف براي همکاري ساده نمی باشد.

  کمبود گوشیهايNFC  

هاي موبایل نیاز به  در گسترش پرداخت موبایل وجود دارد کمبود گوشیهاي پشتیبان این تکنولوژي میباشد.تولیدکنندگان تلفنمانع مهم دیگري که       

  دارند و تاخیر در تعیین استانداردها نیز بازار را عقب نگه داشته است. NFCپشتیبانی تجاري براي تولیدگسترده تلفن هاي موبایل مجهز به 
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 نگرانی در خصوص ایمنی  

نیهاي قابل درکی دارند.آنها نگران مسائل ایمنی مصرف کنندگان زمانی که بحث استفاده از دستگاه هاي موبایل براي پرداخت مطرح میشود نگرا     

رو به  مربوط به اعتبار شناسائی ، تخلف ها ، جرائم اینترنتی و غیره هستند.حمایت از ایمنی هویت و حریم خصوصی افراد در دستگاه ها یک نگرانی

  اهش ریسک و تضمین ایمنی مشخص گردد.افزایش است.در نتیجه نیاز است که پیش گیري هاي ایمنی مد نظر قرار گیرد تا چگونگی ک

  استانداردها و عملکرد متقابل  

ن یک مانع دیگر کمبود استانداردها و عملکرد متقابل است .عالوه برسادگی استفاده ، استانداردهاي مشخصی نقش مهمی در رویکرد مصرف کنندگا     

نیاز است که استانداردها و کنترل هائی که اجازه عملکرد متقابل بین عوامل   ایفا میکند .براي پذیرش و ایجاد بازار گسترده پرداخت هاي موبایل

  دهد مشخص گردد. تاثیرگذار پرداخت هاي موبایل را می

 ساختار زیربناي پذیرش  

احتمال  NFCگاه هاي رسد در کوتاه مدت دست باشد.به نظر می ، نیاز به تعداد متناسبی از ترمینالهاي بدون تماس نیز می NFCعالوه بر گسترش      

زپرداخت بیشتري براي گسترش در بازارهائی را خواهند داشت که در آنها کارتهاي بدون تماس قبال تجربه شده است(به ویژه در سرویسهاي مربوط به ری

  روي کارت هاي دستگاه هاي موبایل بطور همزمان هزینه بیشتري دربرخواهد داشت. NFCها)هرچند فراهم کردن 

 ل تجاري مناسبکمبودعام  

مانع دیگر براي گسترش بیشتر پرداخت هاي موبایل عدم وجود عامل تجاري مناسب یعنی یک مورد قابل اطمینان براي بازگشت سرمایه هم براي       

یل بطور عمده راه حلی باشد.در مقایسه با کشورهاي درحال توسعه که در آنها پرداخت هاي موبا اپراتورهاي شبکه موبایل و هم براي موسسات مالی می

باشد، در برخی کشورها مثل کشورهاي اروپائی پرداخت هاي موبایل باید با سیستم هاي دیگر پرداخت مانند کارت هاي  براي سیستم غیربانکی می

  اعتباري ، چک و پرداخت نقدي رقابت کند.

 Visa’sو  MasterCard’s Paypass, American Express’ ExpressPayاز نشانه هاي بازار کار کارتهاي هوشمند بدون تماس 

payWave  میلیون کارت بدون تماس درحال استفاده است، در انگلیس  20هستند در حال حاضر در آمریکا بیش ازOyster  در کره جنوبی ،SK 

Telecom(with Visa) و KTF (with MasterCard)  ،.در حال استفاده است  

آنتن و توابع رمز گذاري دلیل برتري کارتهاي بدون تماس به کارتهاي باتماس است که بهمین دلیل بانکها نیز آنرا تکنولوژي هاي پیشرفته تراشه، 
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دهند.برتریها شامل: هزینه ، سرعت انتقال باالتر ، فاکتورهاي انعطاف پذیراست.نوکیا مدتها قبل اعالم کرد که تکنولوژي بدون تماس از  ترجیح می

را جهت تولید تکنولوژي بدون   FeliCaو سونی کمپانی مشترکی تحت نام  NTT DoCoMoهتر است و در ژاپن نیز کمپانی بلوتوث و اینفرارد ب

  ، بوجود آوردند. m-commerceتماس روي موبایل و پیاده سازي این پلتفرم براي 

مقایسه آنها را در  3اهداف قابل دستیابی است که جدول  نیز این ZigBee 25و  24،بلوتوث RFID 23در سایر تکنولوزیهاي ارتباطی بی سیم براي مثال 

نمونه هائی از تکنولوژیهاي ارتباطی برد کوتاه  RFIDو  NFCدهد.از منظر امنیت  موارد امنیت ، شخصی سازي ، انعطاف پذیري و مصرف برق نشان می

کنند و  مثل کلید عمل می RFIDو  NFCخصوص شخصی سازي کنند.در  سانتیمتر ) و واضح است که امنیت بیشتري را فراهم می 20تا  10هستند (

دارند.بنابراین از این نظر دستگاه هاي شخصی تري هستند.بلوتوث بخاطر اینکه دستگاهی است که بطور دستی  کنترل را در دستگاه نگه می تکانتکس

  [10]شود از نظر شخصی بودن متوسط است. بسیار استفاده می

  

  [10]با سایر نکنووژیھای ارتباطی بی سیم NFC: مقایسھ  ٢جدول 

                                                             
23 (http://www.aimglobal.org/technologies/RFID/) 
24

 https://www.bluetooth.org 
25 www.ZigBee.org 
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      NFC [9]رتبھ بندی تکنولوژی   -  ٩شکل 

  

  NFC[9]ماتریس ارتباطات تکنولوژیکی شامل   - ١٠شکل 
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  NFC[9]گراف ارزیابی  -  ١١شکل 

  توصیه ها

ردم از دلیلهاي مختلفی براي افزایش استفاده از تلفنهاي هوشمند بجاي کارت توسط مصرف کنندگان وجود دارد.اول اینکه روزانه تعداد بیشتري از م     

 ،دین کارت توانند بجاي حمل چن با استفاده از آنها مصرف کنندگان میدیگر اینکه شوند . میتلفنهاي هوشمند استفاده کرده و با کاربردهاي آن آشنا 

 PINارد کردن اطالعات آنها را روي دستگاه موبایل ذخیره کنند.عالوه بر این استفاده از تلفن هوشمند سرعت پرداخت خرید را افزایش داده و نیازي به و

  بین دو سیستم جابجا شود. اطالعات بسیار پیچیده تري در مقایسه با کارت میتواند NFCیا امضا نمی باشد.بااستفاده از تلفن هوشمند و تکنولوژي 

   NFC .در بازار پرداخت موبایل نقش تعیین کننده داردNFC  از ارتباط با فرکانس باالي بی سیم استفاده کرده و امکان انتقال دوطرفه داده ها بین

  کند. سانتی متر یا کمتر را فراهم می 10دستگاه هاي موبایل در فاصله نزدیک معموال 

تواند کاربري کارت هوشمند که اطالعات حساب مالی مصرف کننده را در خود دارد و محصوالت دیگري مانند کارت فروشگاه ها ،  می NFCتلفن 

  عضویت براي کوپن و غیره را باهم ترکیب کند.

   NFC  مزیتهاي زیادي نسبت به تکنولوزیهاي موجود مانندhip  وPIN  شود) دارد.استفاده  اروپائی استفاده می (که توسط بسیاري از کارتهاي اعتباري

را  براي پرداختهاي موبایل براي مصرف کننده ، ساده ، سریع ، قابل فهم و ایمن است و برخالف بسیاري از تکنولوژیهاي بدون ، ارتباط دوطرفه NFCاز 

در تلفنهاي  NFCآنها خرید میکند برقرار کند .استفاده از دهد ارتباط نزدیک تري با مکان هائی که از  کند که به مصرف کننده اجازه می پشتیبانی می
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 نداشته باشند. PINهمراه به مصرف کنندگان این امکان را میدهد که هنگام خرید ، حداقل براي مقادیر پرداخت کم نیازي به وارد کردن 

  بایدها و نبایدها

  بایدها

  ضروري است:ي در استفاده از این تکنولوژتوجه به حداقل شاخصهاي زیر      

 (هم براي خریدار و هم براي فروشنده) تامین امنیت 

 (مخصوصا در پرداختهاي حضوري) سریع بودن روال انجام خرید 

 (هم براي خریدار و هم براي فروشنده) سهولت استفاده 

 گسترش نفوذ باال 

 انطباق با بستر مخابراتی موجود 

 انطباق با فرهنگ عمومی جامعه 

 هزینه تمام شده کم 

  بایدهان

را  NFCباشند و تجربه استفاده کامل از  آوري، تنها براي پرداخت گزینه مناسبی می اما برچسب ها، به خصوص در نسخه هاي پایین فن    

باشند  کننده قرار نخواهند داد.ولی در هر حال بعلت سهولت دسترسی گزینه مناسب و قابل قبولی در پرداخت با موبایل می در اختیار مصرف

 [8](سیمون پاگ، سرگروه پرداخت موبایل در مسترکارت)

  جمع بندي

  دو پارادایم را با هم ترکیب کرده است : NFCبروشنی تکنولوژي   

  و توان محاسباتی هستند.26ارتباط خوب بین دستگاه ها که هر دو داراي منبع تغذیه فعال  

  27دستگاه هاي طراحی و تگ هاي غیر فعالارتباط خوب بین 

                                                             
26

 active power supply 
27 powered devices and passive tags 
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  میتوان به موارد زیر اشاره نمود:برچسب فعال . از مزایاي استفاده از 

 عدم وابستگی به اپراتور 

  همراهعدم وابستگی به سازنده گوشی تلفن 

 وي طیف وسیعی از انواع گوشیهاي تلفن همراهقابل استفاده ر 

 امنیت باال 

  کیف پول الکترونیکی  استفاده بعنوانامکان 

 

  براي پیاده سازي راه حل فوق، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

  گونه اي انجام شود که امکان کالهبرداري و سوء استفاده گوشی همراه مشتري باید به روشی امن و به المان امن انتقال مبلغ و ذخیره آن در

 را به حداقل برساند.

  در حال حاضر، انواع گوشیهایی که قابلیتNFC  رود که در آینده،  . اگرچه انتظار میاست داشته باشند بسیار محدود شده جاسازيرا بصورت

شود  به تنوع بسیار زیاد انواع گوشیهاي تلفن همراه در کشور، پیشنهاد می اکثر گوشیهاي تلفن همراه با این قابلیت عرضه شوند، ولی با توجه

 نداشته باشد. NFCکه روشی براي پیاده سازي انتخاب شود که نیاز به گوشی با قابلیت 

  یا عدم  در موفقیت نقش کلیديتواند  باشد که می براي ذخیره سازي اطالعات مالی، نکته کلیدي این طرح می المان امنانتخاب نوع

، وابستگی بانک به اپراتور تلفن همراه حتمی المان امنموفقیت این طرح داشته باشد. در صورت استفاده از سیم کارت گوشی به عنوان 

یز در حال حاضر روش شده ن کارت هوشمند جاسازيرا داشته باشد. روشهاي  NFCخواهد بود، ضمن اینکه در این روش گوشی باید قابلیت 

المان امن یا استفاده از نرم افزار براي  Micro SD)، غیرفعالیا  فعال(به صورت  برچسبت. بر این اساس، یکی از روشهاي مطلوبی نیس

 گردد. پیشنهاد می

  حل دیگري در این  نیز راهاستفاده از راه حل هاي شرکتهاي ثالث داخلی یا خارجی و مجتمع سازي راه حلهاي آنها با سیستمهاي موجود

 باشد. زمینه می
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Abstract: These days, we face with lots of banks and financial service providers with different kind of 

services. All these banks and financial institutes should insist deeply on customer retention as essential 

and vital element to gain a competitive advantage in this competitive technological and communications 

world by offering upper hand service with respect to the existing demand for services in the Iranian 

banks and financial institutes, hence these determinants cause the need for studying critical success 

factors and determinants of electronic Customer Relationship Management (e-CRM), and Customer 

Retention (CR) in order to achieve customer satisfaction in the Iranian private banks and financial 

institutions. The main objective of this research is to find the relationship among impressive e-banking 

factors and retained customers’ behavioral factors from the banks clients’ and managers’ point of view 

in order to conduct these banks and financial institutes towards enhancing retention of customers. With 

this Approach, the findings and results of this study reveal one appropriate B2C model in the Iranian 

banks by implementation of e-CRM system. This study conducts the senior managers of these Iranian 

banks and financial institutes to implement the consistent e-banking system which can be adaptable 
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with customers’ desideration and behavioral changes to retain more customers in economical and 

competitive environmental conditions. 

 

Keywords: Bank, B2C Model, e-CRM, Customer Retention, E-Banking 

1 Introduction 

1.1 Background 

1.1.1 RM 
Relationships are the foundation to the effective development and adaptation of new business 

philosophy, although businesses have taken care of relationships with their customers for many centuries 

(Gronross C., 1994). Rela�onship marke�ng got popular in 1990s but it has a long history under different 

names. In its beginning, one-to-one marke�ng appeared in the mid 1990s, which changed into CRM 

(Customer Relationship Management) as the number one business buzzword at the turn of the 

millennium (Gronross C., 1994). During  the  last  decade  of  the  20th century,  relationship  marketing  

has  been  seen  as  the mainstream  of  though  in  planning  a  marketing  strategy  both  in  industrial  

marketing  and Consumer marketing (Tseng, 2007). According to Morgan and Hunt relationship 

marketing  was  defined  as  all  the  marketing  activities  that  are  designed  to  establishing, developing, 

and maintaining successful relational relationship with customers (Morgan, July 1994). 

1.1.2 CRM 
With a strengthened focus upon RM, the customer relationship management (CRM) linkage becomes 

clear: “CRM provides management with the opportunity to implement relationship marketing on a 

company wide basis” (Ryals & Knox, 2001, p. 535).At the end of 1999 many prac��oners used the term 

RM to describe customer rela�onship management (CRM) (Egan, 2001). CRM came into the spotlight 

when markets were getting more and more competitive. Today the marketing model is changing from 

product-centered approach to a more customer-centered approach (Gilbert, 2003). The focus of CRM 

helped financial institutions to understand the customers’ current needs, what they have done in the 

past, and what they plan to do in the future to meet their own goals (Xu, 2002).The overall goal of CRM is 

to create the maximum customer lifetime value, by creating trust, customer loyalty and long term 

relationships. Admittedly CRM has various definitions, for instance Gooding has defined CRM, as 

“interactive process for achieving the optimum balance between corporate investments and the 

satisfaction of customer needs to generate the maximum profit. CRM involves: Measuring both inputs 

across all functions including marketing, sales and service costs and outputs in terms of customer 

revenue, profit and value, Acquiring and continuously updating knowledge about customer needs, 

motivation and behavior over the lifetime of the relationship, Applying customer knowledge to 

continuously improve performance through a process of learning from successes and failures, Integrating 

the activities of marketing, sales and service to achieve a common goal, The implementation of 

appropriate systems to support customer knowledge acquisition, sharing and the measurement of CRM 
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effectiveness, Constantly flexing the balance between marketing, sales and service inputs against 

changing customer needs to maximize profits.”(Gooding, 2003) 

1.1.3 e-CRM 
Electronic customer relationship management (e-CRM) is seen to arise from the consolidation of 

traditional CRM with the e-business applications marketplace and has created a flurry of activity among 

companies. e-CRM is the proverbial double-edged sword, presenting both opportunities and challenges 

for companies considering its adoption and implementation.      e-CRM refers to the set of activities that 

enable a firm to utilize the power of the Internet and the electronic medium to implement CRM. Banks all 

around the world have realized the potential of the Internet as a medium for CRM and have been actively 

pursuing e-CRM strategies. Vital and important key point is that e-CRM takes into different forms, relying 

on the objectives of the organizations. It is about arranging in a line business process with strategies of 

customers provided back up of software’s (Rigby, 2002). According to Rosen,    e-CRM is about people, 

process and technology and these are key paramount to success (Rosen, 2001). Traditional definition of 

e-CRM according to Stanton is to include attitude for entire business. Like identifying and defining the 

prime goal to everyone in the organization and creating a sustainable competitive advantage (Stanton, 

1994). Organizations want to increase return on investment (ROI), customer loyalty, effective marketing, 

improved customer service & support and cost reduction, with the successful implementation of e-CRM 

(Scullin, 2002). An e-CRM system provides financial institutions with the opportunity to establish 

individual and need oriented customer relationships. e-CRM enables the financial institutions to provide 

the right financial product at the right time (Sascha, 2003). 

2. Literature Review 
2.1. Benefits of e-CRM 
Scullin believes that increased customer loyalty, information accumulated by e- CRM system helps 

organizations to identify the actual input cost of wining and retaining long lasting relationships with 

customers (Scullin, 2002). The benefits of having an e-CRM solution implementation are many that we 

classify them into four classifications. 

2.2. General Benefits of e-CRM 
According to Jelassi and Ender, the aim of e-CRM is to: Create long-term relationship with customers with 

minimum cost, Reduce the customer defection rate, Increase the profitability from low-profit customers 

and Focuses on high-value customers. Scullin believes that e-CRM increase loyalty (Scullin, 2002). 

2.3. Specific Benefits of e-CRM 
From Kennedy’s viewpoint, definite opportunities of e-CRM are: Enhanced Customer Interaction and 

Relationship, Managing customer Touch Points, Personalization and e-Loyalty and Source of Competitive 

Advantage (A. a. J. C. Kennedy, 2004). 

2.4. e-CRM Benefits for Banks 
Computers, information technology, and networking are fast replacing labor-intensive business activities 

across industries and in government. Since the early 1990s, the computer, the Internet and IT have been 
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merged to become a viable substitute for labor- and paper- intensive banking processes between and 

across commercial banks. This has been seen in the widespread use of the ATM, credit and debit cards, 

smart cards, and lending through e-CRM via the Internet. This type of computer-based bank-to-bank, 

bank to consumer and consumer-to consumer transactional and informational exchange has been 

referred to as E-Commerce (EC), (Awad, 2000). There are five benefits for banks in implementing CRM: 

Relationship with customers (Eddine.B, 2007), Using e-mail for business communication (Awad, 2000), 

Personalized services or one to one services (Yu-Lin, 2005), Establishing a Web site to market products or 

services (Haverty, 1998), Transaction Security (Reddy, 2007). 

2.5. e-CRM Benefits for Customers 
Bank customers expect that the banks offered them not only desired service but also adequate services. 

By implementation of E-CRM, customers gain benefits such as: Customer interaction and satisfaction 

(Reddy, 2007), Convenience (Reddy, 2007), Speed of processing the transaction through e-Response 

(Singh, 2002), Trust (Reddy, 2007) and Service quality  (Reddy, 2007). 

2.6. Competitive Advantages of e-CRM 
By implementing successful and correct e-CRM, the digital loyalty cycle which becomes lasting 

competitive advantage is enhanced. When an organization uses e-CRM technology and redesigns its 

business process to acquire customers and to retain them, it makes strength in the areas of customers 

purchase decisions which consist of pricing, quality of the product, marketing, sales and customer service. 

It creates more digital loyalty cycle (Anon, 2001). By using e-CRM, customer centric companies are using 

customer information to manage pricing and marketing decisions in real time in better way (A. Kennedy, 

2006). 

The customer’s aspects in implementing e-CRM motivate the organizations to increase their customers’ 

interactivity for gaining more competitive advantages such as: Marketing and Strategic Factors, Corporate 

Culture, Change Management of Sales Force, Customer Interactivity and Knowledge, Technological 

Readiness, and Business Structure. 

3. Research Methodology 
The research purpose of this study is mainly descriptive since the main aim is to examine the 

competitive advantages on e-CRM in financial institutions and banks .it describes the benefits on e-CRM 

by considering banks’ viewpoint and understands the electronic technologies. Moreover, this study is 

also exploratory to some extent because it attempts to explore the benefits of implementation e-CRM. 

Purposeful sampling seems to be the most appropriate, as far as the case study approach is concerned. 

In particular, in-depth interviews were conducted with the managers of the private and public bank in 

diversity of positions such as Information Technologies (IT), Marketing, and customer care. As far as the 

in-depth interviews were concerned, these were based on a questionnaire which was developed around 

a list of topics regarding e-CRM. The questionnaire was focused on those issues that were central to the 

research objectives and the questions were open so as to allow for greater flexibility. The same 

questions were put to all the interviewees. Furthermore, the “funneling” process of questioning was 
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used, where “the initial questions are designed simply to start the informant thinking about the issue in 

general terms”. Then, “the interviewer guides the informants’ view toward more specific issues by using 

questions that narrow the area, while at the end the interviewer begins to ask specific questions directly 

about the issue being examined. Moreover, during the interviews some “probing questions” were used 

in order to elicit information more fully from the respondents while an effort was made to avoid 

influencing answers. 

Yin says that different strategies are available which include experiment, survey, history and case study 

(Yin, 2003). As in our study, we will look into all of the banks and financial institutions which have 

permission from The Central Bank for our investigation, so multiple case studies were preferred. 

4. Data Analysis & Interpretation 
In the following we present twenty six investigated banks which have formal permission by The Central 

Bank of Iran. As shown in below table, there are four major classifications of banks in Iran. 

TABLE I.  LIST OF IRANIAN BANKS 

Number Banks’ type Banks 

1 Governmental Commercial Banks Sepah Bank, Meli Iran Bank, Post Bank 

2 Gharz-al-hasaneh Bank Mehr Loan Bank of Iran 

3 Private Banks 

Eghtesad Novin Bank, Parsian Bank, Karafarin Bank, 

Pasargad Bank, Saman Bank, Sarmaye Bank, Sina Bank, 

Tat Bank, Shahr Bank, Dey Bank, Ansar Bank, Tejarat 

bank, Refah Bank,  Saderat Iran Bank, Mellat Bank, 

Hekmat Iranian Bank, Gardeshgari Bank 

4 Specialized Business Banks 
Tose Saderat Iran Bank, Sanat o Madan Bank, Keshvarzi 

Bank, Maskan Bank, Tose Taavon Bank 

Source: www.cbi.ir 

From twenty six banks that mentioned above, only sixteen of them have participated in this study 

(Shown in Table II). 

TABLE II.  LIST OF PARTICIPATED BANKS 

Number Banks Website 

1 Sepah Bank http://www.banksepah.ir/ 

2 Post Bank http://www.postbank.ir/ 

3 Mehr Loan Bank of Iran http://www.qmb.ir 

4 Saman Bank h�p://www.sb24.com 

5 Sarmaye Bank http://www.sbank.ir 

6 Tat Bank http://www.tatbank.ir 

7 City Bank http://www.ifcc.ir 

8 Dey Bank http://www.bank-day.ir 
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9 Ansar Bank http://www.ansarbank.com/ 

10 Saderat Iran Bank http://www.bsi.ir/ 

11 Mellat Bank http://www.bankmellat.ir/ 

12 Tourism Bank http://www.tourismbank.ir 

13 Tose Saderat Iran Bank http://www.edbi.ir 

14 Agriculture Bank http://www.agri-bank.com/ 

15 Maskan Bank http://www.bank-maskan.ir/ 

16 Tose'e Ta'avon Bank http://www.ttbank.ir 

Source: Author’s own construction 

Ten of the mentioned banks didn’t participate with us. Some of them said that we should obtain 

permission from Central Bank and other believed that this information is considered private information 

and they couldn’t reveal it. Their names are included in below table: 

TABLE III.  LIST OF NOT PARTICIPATED BANKS 

Number Banks Website 

1 Meli Iran Bank http://www.bmi.ir/ 

2 Eghtesad Novin Bank http://www.enbank.ir 

3 Prsian Bank http://www.parsian-bank.com 

4 Karafarin Bank http://www.karafarinbank.com 

5 Pasargad Bank http://www.bpi.ir 

6 Sina Bank http://www.sinabank.ir 

7 Tejarat bank http://www.tejaratbank.ir 

8 Refah Bank http://www.bankrefah.ir/ 

9 Hekmat Iranian Bank http://www.bankhiranian.ir 

10 Sanat o Madan Bank http://www.bim.ir/ 

Source: Author’s own construction 

4.1. Iranian Banks and Financial Institutes with e-CRM implementation 

4.1.1 Banks information 
In this part we summarized the information that gained after bank managers’ interview from banks and 

financial institutions in following table: 

TABLE IV.  EMPLOYEES’ NUMBER IN THE BANKS 

Banks Number of employees Banks Number of employees 

Sepah B. 18000 Ansar B. 5000 

Post B. 3000 Saderat B. 30000 

Mehr B. 1230 Mellat B. 35000 

Saman B. 1700 Tourism B. 170 

Sarmaye B. 1500 Tose’e Saderat. B. Not Applicable 

Tat B. Not Applicable Agriculture B. Not Applicable 

City B. 1300 Maskan B. Not Applicable 
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Dey B. 160 Tose'e Ta'avon B. 3500 

Source: Author’s own construction drawn from the interview  

 
4.1.2 Business Customer and e-CRM Definition 
The following table is indicated the definition of Business customer by the mentioned banks. As shown, it 

is very interesting to see the definition part; every bank is defining the same phenomenon in a very 

different way. 

 

 

 

TABLE V.  PARTICIPATED BANKS’ DEFINITION OF BUSINESS CUSTOMERS 

Number Banks Business Customer Definition e-CRM  Definition 

1 Sepah B. 

Credit Customer and Customers who 

have high financial relationship in the 

resource allocation and in terms of 

gaining banking services, amortize bail 

their business documentations 

CRM & Electronic Banking 

2 Post B. All of customers 
Fast and complete services that bank 

offered to its customers 

3 Mehr Loan B. 
legal customers who have loan contract 

with the bank 
Virtual Banking 

4 Saman B. 

Real & Legal Customers who has trade 

license or statute for their business 

activities 

Application of internet in bank for 

customer’s satisfaction 

5 Sarmaye B. 
Customers who have high profitability 

for the bank 

Electronic controllable relationship 

with business customers in such a way 

that the bank can offer fast and safe 

service 

6 Tat B. Not Applicable CRM & Electronic Banking 

7 Dey B. 
 Customers related to a particular 

spectrum 

Electronic process for creating new 

customers and maintaining current 

customers besides offering better 

services 

 

8 Ansar B. 
Customers who buy bank’s offered 

services and impart its benefits 

Relationship with customers in virtual 

area and offer services in unexpected 

position to access completely to 

services without wasting time and 

cost 

9 Saderat Iran B. Tradesmen, Businessmen and Relationship with customers in virtual 
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Manufactures area and offer services in unexpected 

position to access completely to 

services without wasting time and 

cost 

10 Mellat B. Not Applicable CRM through Sepehr Voice (0960) 

11 Tourism B. 
Customers who have high deposits and 

return their offered facilities on time 

A new factor in retaining customers 

and creating electronic fields for 

customer relationship’s evolution 

12 Tose Saderat Iran B. 
Customers who open account or looking 

for facilities 

Relationship with customers and use 

their ideas through web site 

 

13 Agriculture B. 

Customers who do their business 

activities through bank’s 

communication channel and respect 

Benefit Algorithms of bank 

Relationship with customers through 

technology facilities 

14 Maskan B. Not Applicable 

Customers who do their business 

activities through bank’s 

communication channel and respect 

Benefit Algorithms of bank 

15 Tose'e Ta'avon B. 

Any customers who request the offered 

banking services/"Legal and Real 

individuals who try to replace 

competition with partnership and 

satisfying needs of society are more 

important than their own profit 

 

Creating relationship with customers 

quicker, more precise and with lower 

human forces 

 

Source: Author’s own construction drawn from the interview 

4.1.3 The benefits of E-CRM 
When comes to E-CRM benefits, it is even more interesting that banks have different opinions, even 

there are also some similarities, like Sepah, Post, Mehr, Tat, Dey, Ansar, Saderat, Mellat, Tourism, 

Agriculture, Maskan, Tose'e Ta'avon banks believe that "convenience" is one of the most important 

benefits of e-CRM implementation while the other four banks (Saman, Sarmayeh, City, Tose’s Saderat) 

have different idea about benefits, for instance City Bank espouses that "Increased control over bank a/c" 

is one of the main benefits of e-CRM (See Table VII). 

TABLE VI.  BENEFITS OF E-CRM FOR BANKS 

Benefits 

 

 

 

 

 

Banks 

 

Tr
u

st
 

C
o

n
ve

n
ie

n
ce

 

In
cr

ea
se

d
 C

o
n

tr
o

l o
ve

r 
B

an
k 

a/
c 

Tr
an

sa
ct

io
n

 S
ec

u
ri

ty
 

Se
rv

ic
e

s 
Q

u
al

it
y 

In
te

rn
a

ti
o

n
al

 C
u

st
o

m
er

s’
  

Sa
ti

sf
ac

ti
o

n 

U
si

n
g 

e-
m

ai
l f

o
r 

B
u

si
n

es
s 

 
C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n 

A
cc

es
si

b
ili

ty
 

Ti
m

el
in

es
s 

P
er

so
n

al
iz

ed
 S

er
vi

ce
s 

o
r 

O
n

e 
to

 O
n

e 
Se

rv
ic

e
s 

O
n

-t
im

e 
O

rd
er

 F
u

lf
ill

m
en

t 

Im
p

ro
ve

d
 C

as
h

 F
lo

w
 

M
an

ag
em

en
t 

In
cr

ea
se

 in
 T

ra
n

sa
ct

io
n

 
P

ro
ce

ss
 t

h
ro

u
gh

 E
m

ai
l  

&
 

R
es

p
o

n
se

 
Es

ta
b

lis
h

in
g 

a 
W

eb
si

te
 M

ar
ke

t 
P

ro
d

uc
ts

 o
r 

Se
rv

ic
e

s 



 

9 
 

This dark grey square indicates the banks which didn’t rank the 

Benefits and just chose the most important ones without ranking 

①②③④⑤ 

Accessibility, Convenience, Services Quality, Timeliness, Trust 

Sepah Bank 
   

  
      

        
Post Bank 

 
4   3 1     2 5           

Mehr Bank 
   

        
  

          
Saman Bank 1       3 4 2 5           3 
Sarmaye Bank 5       3   1 2     4       
Tat Bank 3 2     4 5   1             
City Bank 1   

 
        

 
    

    
Dey Bank 1 

 
      

 
  

   
    

  
Ansar Bank   1     4     2 3 5         
Saderat Bank   1     2     3 5 4         
Mellat Bank   2           1 5       3 4 
Tourism Bank   4     5       3   1   2   
Tose'e Saderat Bank   2     1 5 6 3         4   
Agriculture Bank 

  
  

  
    

  
        

 
Maskan Bank   4 5 3   2     1           
Tose'e Ta'avon Bank 1 3 4   5       2           
Choosing Number 1 2 2 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 
Choosing Number 2 0 3 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 
Choosing Number 3 1 1 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 1 1 
Choosing Number 4 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
Choosing Number 5 1 0 2 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 
Score of Each Aattribute 14 33 4 6 29 8 9 34 22 3 7 0 9 5 

Source: Author’s own construction drawn from the interview 

 

The above table indicates the five e-CRM benefits that have the highest score among the sixteen 

participated banks; respectively, Accessibility, Convenience, Services Quality, Timeliness, and Trust. 

According to frequency of ranks, the mentioned benefits are ranked in following sequence:  

 

 
4.1.4 The Most Vital Benefits of e-CRM in Iranian Banks’ Viewpoint 
In interview we asked the banks “what are the most important benefits in each banks’ opinion?” 
The Table VII is the results of their responses. 

TABLE VII.  THE MOST VITAL BENEFITS OF E-CRM IN IRANIAN BANKS’ VIEWPOINT 
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Benefits Se
p

ah
 B

an
k 

P
o

st
 B

an
k 

M
eh

r 
B

an
k 

Sa
m

an
 B

an
k 

Sa
rm

ay
e 

B
an

k 

Ta
t 

B
an

k 

C
it

y 
B

an
k 

D
ey

 B
an

k 

A
n

sa
r 

B
an

k 

Sa
d

er
at

 B
an

k 

M
el

la
t 

B
an

k 

To
u

ri
sm

 B
an

k 

To
se

'e
 S

ad
er

a
t 

B
an

k 

A
gr

ic
u

lt
u

re
 B

an
k 

M
as

ka
n

 B
an

k 

To
se

'e
 T

a'
av

o
n

 

B
an

k 

Increase of Relationship 
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Attract more Customers 
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①②③④⑤ 
 

1. Up to date of banks 

2. Prolifera�on of channels (e.g. Internet) 

3. Prepara�on of up to date technology 

4. Marke�ng and Strategic Factors 

Remove Rework Process 
  

 
           

  
Communication with 
Customers    

 
          

  
Satisfy Customer’s Needs 
in Fast with the Best 
Quality    

 
          

  

Lower Cost 
     

 
        

  
Speed and Precise in 
Pursuing        

 
      

  

Discover Hidden Patterns 
       

 
      

  

No Time and Place 
Limitation          

 
    

  
Full Support of Marketing 
Process           

 
   

  
Gather Classified 
Information            

 
  

  

Increase Competition 
            

 
 

  
Obtain Potential Customer 

            
 

 
  

Increase current 
customer’s satisfaction             

 
 

  
Speed in information 
exchange              

   
Speed in information 
exchange              

   

Safer & quicker services 
              

  
Less human forces in 24 
hours               

  
Possibility of accurate 
pursing in financial 
activities               

  

Decrease of customer’s 
waiting time  

             
  

Increase variety  
             

  
Possibility of better pursing 
to find easier gorges  

             
  

Source: Author’s own construction drawn from the interview 

 

4.1.5 The competitive advantages of e-CRM 
In the table VIII, we have shown the findings of each case study to show banks’ viewpoint about 
the e-CRM competitive advantages. As shown in bellow table, there are five competitive 
advantages of e-CRM which have the highest score in all over the sixteen participated banks 
include respectively: Up to date of banks, Proliferation of channels (e.g. Internet), Preparation 
of up to date technology, Marketing and Strategic Factors, and Fragmentation of customer 
segment. Consequently, they classified from the most important ones to the less one in as 
follows: 

 

 

 

 

: The banks’ viewpoint about the most important benefits in the 
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TABLE VIII.  THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF E-CRM 

Competitive Advantages 
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Sepah Bank 2 5       4     1   3   
Post Bank 3 5     1 2         4   
Mehr Bank 1 2   4   3           5 
Saman Bank 4 3   5             1 2 
Sarmaye Bank 1   3           2   5 4 
Tat Bank 4     1   2         3 5 
City Bank   1   3   2   2     1 2 
Dey Bank   1   2   3         4 5 
Ansar Bank 1         3     5   2 4 
Saderat Bank 1                   2   
Mellat Bank   3 4     2     1     5 
Tourism Bank 5         3     2 1   4 
Tose'e Saderat Bank   5     1   4 3 2       
Agriculture Bank   3       1   2     4 5 
Maskan Bank   3     4   2   1     5 
Tose'e Ta'avon Bank   1 5 3         4   2   
Choosing Number 1     2 5     4 1     3   
Choosing Number 2 4 3 0 1 2 1 0 1 3 1 2 0 
Choosing Number 3 1 1 1 1 0 4 1 2 3 0 3 2 
Choosing Number 4 1 4 1 2 0 4 0 1 0 0 3 0 
Choosing Number 5 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 3 3 
Score of Each Aattribute 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 6 

Source: Author’s own construction drawn from the interview 
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4.1.6 E-CRM Technology 
Currently banks interact with customers by using these kinds of technologies (Shown in table IX). 

TABLE IX.  E-CRM TECHNOLOGIES IN PARTICIPATED BANKS 

e-CRM Technology 
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Sepah Bank 1                     1 

Post Bank 1 2   4 5 6 7   9     7 

Mehr Bank                       0 

Saman Bank 1   3       7     10   4 

Sarmaye Bank     3   5     8       3 

Tat Bank                       0 

City Bank       4               1 

Dey Bank       4 5             2 

Ansar Bank 1                     1 

Saderat Bank       4               1 

Mellat Bank 1   3 4 5       9 10   6 

Tourism Bank                       0 

Tose'e Saderat Bank 1   3 4               3 

Agriculture Bank 1 2   4 5           11 5 

Maskan Bank 1 2 3 4   6           5 

Tose'e Ta'avon Bank   2   4 5             3 

Frequency of each technology         5           11 2 

Source: Author’s own construction drawn from the interview 

 

As it can be seen in Table IX, the banks which utilizing the most of these E-CRM software technologies 

are respectively: Post Bank, Mellat Bank, Agriculture and Maskan Banks (the number of software which 

theses two banks are used is equal) and Saman Bank. Moreover, we find out that, just five E-CRM 

technologies have the highest frequency among the participated banks respectively: Email 

Management, Call center Automation, Field Service Automation, Contact Management and Campaign 

Management. It shows that E-mail management is the most popular technology that banks are using. 

Besides, the three banks which don’t use any of the mentioned technologies according to below table 

are: Mehr, Tat, and Tourism Banks due to this fact that this information are secret and they can’t share 

them with us, and some of them mentioned that these technologies are not yet performed in their 

bank, they are in construction. 
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4.1.7 Future of E-CRM 

TABLE X.  BANKS’ VIEWPOINT ABOUT FUTURE OF E-CRM 

Number Banks Future of E-CRM 

1 Sepah Bank 

Implementation of "Core Banking "completely results in implementation of 

targeted e-CRM. Currently Sepah Bank is implementing "Channel Manager" 

that by its implementation, current systems will be integrated and Database 

customers will be completely designed. 

2 Post Bank 

e-CRM and Electronic services are the main requirements for all the 

organization specially banking system to offer desirable services and 

competition with other banks. 

3 Mehr Loan Bank of Iran 

Mehr Bank’ future program is implementation and accomplishment of e-CRM 

and Virtual Banking in such a way that the physical presence of customer to 

the bank decreased 

4 Saman Bank 

Days in and days out the culture of using internet by bank’s customers is 

became pervasive (especially Private Banks), so the banks are going to 

implement E-CRM quicker 

5 Sarmaye Bank 

Due to importance of customers’ roles for Sarmayeh Bank and nowadays 

competitive market, this bank is going to attract not only the current 

customers’ satisfactions, but also attract new customers. As a result, using 

electronic tools for communicate with customers is included topside of 

Sarmayeh’s programs 

6 Tat Bank 

Implementation of E-CRM in future is very serious for Tat Bank and is 

included in bank’s organization plan for a couple of reasons: assessment of 

branches and bank’s performance, customers’ view for future services, 

customers’ sensibility about the offered services 

7 City Bank 

Due to Shahr’s concentration on electronic services and its process 

operations, its need to implementation of E-CRM is enhanced more and 

included in bank actions in near future. 

8 Dey Bank 
According to weak banking software, there is not possible to implement e-

CRM. 

9 Ansar Bank Ansar Bank should implement CRM and then e-CRM for its banking services 

10 Saderat Iran Bank Future of e-CRM in Saderat Bank is bright 

11 Melat Bank 

The implementation of e-CRM will become necessary for the organizations if 

appropriate fields accomplish and considering hamso executive movements 

are done all over the bank.  Mellat bank should do many movements in this 

mater 

12 Tourism Bank 
Introducing CRM in the bank for implementation, and then future program 

will be implementing e-CRM 

13 Tose Saderat Iran Bank  

14 Agriculture Bank 
Future is belonging to those banks which completely recognize competitive 

area and have enough modern electronic banking tools. He mentions that 
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Agriculture Bank has two above benefits in recent years and by cooperation 

of staff, it will have shinny future in implementation of e-CRM 

15 Maskan Bank  

16 Tose'e Ta'avon Bank 
By high growth of banking activities, the electronic tools and models such as 

e-CRM will develop too muchprofit 

Source: Author’s own construction drawn from the interview 

5. Conclusion 
In an electronic business world where, business is done at the speed of thought, the real challenge for the 

future lies in anticipating the demands of the new age and providing sustainable solutions. The banks 

must adopt e-CRM ‘Customer-centric’ focus approach, as it is believed that products should be devised 

for the customers and not the other way around. Banks must build their brand image in assuring 

customers about the safety of their money and security of transaction on the Net. 

We found out that participated banks have different views about E-CRM benefits, but they all believe 

that long term customer relationship will create value for them. 

 

Looking at the conclusions about technology, we found that all the three banks classifications 

approximately understand the technology in the best possible way. They are using most popular and 

easily accessible channels for customer interaction. It is interesting that all the banks are following the 

technology in almost the same way by need identification, personalized offers, profitable customer 

identification and providing them standardized customer care. 

5.1. Practical/Theoretical Implications 
The sample used was designed using purposeful sampling; in addition, many problems were 

encountered when approaching the directors of the different financial institutions and banks because 

they had heavy time schedules and difficulties. Interviews took a long time to arrange and they had to 

be postponed in many cases. In the process of conducting this study no other important or unexpected 

complications were encountered. 

5.2. The Contribution of this Study 
This study has contributed to the marketing literature by shedding some light on eCRM issues, which 

have not been widely examined in the literature. In addition, it has contributed to the financial 

institutions and bank sector literature, where little investigation has taken place on issues concerning e-

CRM in financial institution and bank Organizations in Iran. 
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هاي  در سیستم 2.0بررسی رویکرد بکارگیري الگوهاي وب 

  ایران الکترونیکبانکداري 
  (reza.arifi@pooyabyte.com) یابایتعامل شرکت نوآوران پو یرمد یفی،محمدرضا عر

  )sahar.mirzayi@pooyabyte.com( یابایتکارشناس ارشد شرکت نوآوران پو یرزایی،م سحر

  چکیده

نت . امروزه آنچه کاربران از خدمات مبتنی بر اینترشده است پیشرفت روزافزون صنعت اینترنت سبب افزایش انتظارات کاربران نسبت به خدمات الکترونیک

، از مهمترین خدمات مالی هستند، که باید در راستاي توقعات ها  توقع دارند، نیازمند هوشمندي و رابطه تعاملی است. در این میان خدمات الکترونیک بانک

هاي  گ استفاده از سیستمهاي موبایل و گسترش فرهن گیر شدن دستگاه رسانی خود را ارتقا بخشند. افزایش ضریب نفوذ اینترنت، همه کاربران، کیفیت خدمت

  کند. هایی هستند که ضرورت رویکردي نوین به بانکداري الکترونیکی در ایران را برجسته می پرداخت الکترونیک از محرکه

حلی جامع براي پاسخگویی به انتظار کاربران از کیفیت مناسب خدمات است.  گذرد، اما این الگوها همچنان راه می 2.0ي الگوهاي وب  گرچه چند سالی از ارائه

تري  کنندگان خدمات الکترونیک به صورت دقیق هاي پیش روي فراهم سازي به عنوان یکی از مهمترین چالش که در آن الگوي شخصی 3.0با معرفی وب 

هاي ذکر شده هشت الگو  با توجه به محرکه 2.0اند. وب  ینترنت جایگاه خود را تثبیت کردهبررسی شده است، این الگوها به عنوان نقشه راه براي نسل بعدي ا

در این شود.  هاي تحت وب بررسی می کند. در این مقاله چگونگی بکارگیري این الگوها در بانکداري الکترونیک و به ویژه سیستم را شناسایی و توصیه می

، تبدیل داده به 1دهد، پنج الگوي هوش جمعی شوند. این موردکاوي نشان می کاوي می ارگیري الگوها موردهاي موفق خارجی از منظر بک نمونه راستا

به همراه الگوي  5سازي (نظیر موبایل و تبلت)، نوآوري در یکپارچه 4افزار فراي کامپیوتر شخصی ، قابلیت دسترسی به نرم3، واسط کاربري غنی2اطالعات

هاي  هایی که در بکارگیري این الگوها در سیستم سب و کار بانکی قابلیت انطباق و تاثیرگذاري بیشتري دارند. در ادامه چالش، در ک3.0در وب  6سازي شخصی

 سازي اکثر سازي برخی از الگوها، امکان پیاده در پیاده هایی دهد، با وجود چالش نشان می ها شود. بررسی بانکداري الکترونیک داخلی وجود دارند، بررسی می

 هاي بانکداري الکترونیک وجود دارد. این الگوها در سیستم

  هاي بانکداري الکترونیک. سازي سیستم شخصی ،سازي خدمات بانکی، نیازسنجی خدمات بانکی : هوشمندها کلید واژه

  مقدمه

ي  اوریلی نام کنفرانس را واژهمدیران ود. وقتی هاي عرصه وب به نمایش گذاشته شده ب یک کنفرانس راه اندازي کرد که در آن نوآوري 2004اوریلی در سال 

هاي جدید خواهد شد. وب  ي رفتاري وب سایتهاالگونماد  2.0خواهد کرد و وب بزرگی انتخاب کرد، نمی دانستند که صنعت از این واژه استقبال » 2.0وب «

                                                             
1 Harnessing Collective Intelligence  
2
 Data Is the Next “Intel Inside”  

3 Rich User Experiences  
4 Software Above the Level of a Single Device  
5
 Innovation in Assembly  

6 Personalization 
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یک طرز تفکر و یک دیدگاه جدید در کسب و کار نرم افزار است. از  2.0یک برنامه قدیمی است. وب به کردن یک رابط کاربري جدید  از اضافه فراتر 2.0

هاي کاربردي با  گیرد و برنامه مفهوم تحویل و بازاریابی گرفته تا پشتیبانی محصول. بازاریابی بر مبناي نحوه ارتباط کاربر با سیستم و تجربیات او، شکل می

  ئه دهند.تري ارا ترهسکنند تا بستر محاسباتی گ یکدیگر تعامل می

همانند  3٫0شود. وب  براي توضیح و معرفی نسل سوم وب استفاده می 3٫0گستر است. از عبارت وب  از آینده وب جهان يمرحله و نسخه جدیدنیز  3٫0وب 

ارشناسان اینترنت توافق هاي کلیدي است که بسیاري از ک شخصی سازي و وب معنایی، از ویژگی .در پی آن است تا در اینترنت نوآوري ایجاد نماید 2٫0وب 

  دارد. داي که در آن یک پروفایل شخصی براي هر کاربر وب وجو سازي یعنی ساختار هوشمندانه د داد. شخصینرا تشکیل خواه 3٫0دارند که مرکز وب 

ترین آنها را  یابد که در ادامه برخی از مهممخصوصا در صنعت بانکداري افزایش  3.0و  2.0اند تا نیاز به استفاده از وب  برخی فاکتورها در کنار هم سبب شده

  کنیم.  مرور می

شدن صنعت اینترنت سبب شده است تا مفهوم دهکده جهانی به معناي سادگی ارتباط با افراد دور دست مطرح شود. این سهولت در ارتباط موجب  گسترده

از حالت محلی خارج شده و بانکها بتوانند طیف وسیعی از مشتریان در نقاط ، دهند میهاي مبتنی بر وب ارائه  هایی که سرویس بانکشده که موقعیت مشتریان 

 مندي بانکها به حرکت به این سمت را بیشتر کرده است.  مکانی مختلف را پوشش دهند. در این میان افزایش ضریب نفوذ اینترنت نیز عالقه

تعداد کاربران اینترنت به بیش از  90و در سال  [1]اي داشته است  رشد قابل مالحظه اخیرهاي  لدهد تعداد کاربران اینترنت در ایران در سا آمارها نشان می

  دهد. اطالعات مربوط تعداد کاربران اینترنت را نمایش می 1میلیون نفر رسیده است. جدول  32

 مختلف يها سال در رانیا در نترنتیا کاربران تعداد 1 جدول

  تعداد کاربران  سال

90  32696275  

89  24554372  

88  18544166  

87  15499532  

  

 رسیده است. 90% در سال 43.23به  87% در سال 21.8همچنین ضریب نفوذ اینترنت در ایران با پیشرفت خوبی از 

ها سبب سهولت دسترسی به  هاي هوشمند و تبلت برنده است. همه گیر شدن تلفن یکی دیگر از فاکتورهاي پیش نیز امکان اتصال مشتریان از هر موقعیت

هاي هوشمند  % رسیده است. گرچه آماري از رشد خرید تلفن55هاي هوشمند در اروپا به  اینترنت بدون نیاز به کامپیوتر شده است. هم اکنون ضریب نفوذ تلفن

در ایران  GPRSشاید بتواند معیاري براي اندازه گیري این رشد باشد. تعداد کاربران  GPRSست اما آمار دسترسی به اینترنت از طریق در ایران در دسترس نی

 نشان داده 2. این اطالعات در جدول [1]درصدي داشته است 40میلیون نفر رسیده است و این میزان در مقایسه با سال قبل رشد  14به بیش از  90در سال 

  شده است.
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 هاي مختلف سال در رانیا در GPRS کاربران تعداد 2 جدول

 GPRSتعداد کاربران   سال

90  14259982  

89  10129865  

88  4274026  

87  2500000  

  

ها فراهم آورند. صورتحساب مشتریان بانکها  استفاده از این دادهبا  مناسبی راهاي مالی   توانند سرویس هاي مالی مردم هستند، می ها بزرگترین مخزن داده بانک

هاي همگانی (مانند قبوض و مالیات)، اطالعات درآمدها (مانند واریز حقوق و یا سود سپرده) و بسیاري  شامل اطالعات خرید، اطالعات پرداخت سرویس

توانند تصویري واضح از گردش پول یک  می ،2.0مبتنی بر وب  م آوردن سرویسهامندي بانکها به فراه اطالعات ارزشمند دیگر هستند که در صورت عالقه

  مشتري براي او فراهم آورند. 

تواند به او کمک  ی که میمال هاي طرحتوان رویکرد مالی او را شناسایی کرد. نقاط ضعف مشتري و  کاوي اطالعات مالی یک مشتري می براین با داده  عالوه

تواند  هاي جدید می یک سرویس تحت وب با پیشنهادات مناسب نقش یک مشاور مالی را براي مشتري بازي کرد. تمامی این سرویس د را یافت و توسطنکن

  باشد. 2.0بخشی از یک سیستم بانکداري اینترنتی مبتنی بر وب

ون ایران وجود دارد که به منظور سهولت ورود بانکها به هاي بانکداري اینترنتی کن در سیستم 3.0و  2.0در این میان چالشهایی براي بکارگیري الگوهاي وب

براي حرکت به سمت کم توجهی مهمترین چالش  رسد، می به نظر این عرصه باید هم از سوي بانکها و هم از سوي بانک مرکزي رسیدگی شوند. اگرچه

هاي مبتنی بر سرویس نیز از  اردها، عدم تمایل بانکها بر ارائه معمارياز سمت مدیران بانکها است اما عدم وجود استاند 2.0بانکداري اینترنتی مبتنی بر وب

  تري به آنها خواهیم پرداخت. که در این مقاله به صورت دقیق هاي موجود است. ترین چالش بزرگ

ها به شرح  به تفکیک الگو 3 خواهیم پرداخت. در بخش 3.0و  2.0به ادبیات موضوع شامل الگوهاي وب 2در بخش  آرایش این مقاله به صورت زیر است:

هاي آن را بررسی خواهیم کرد. در  پردازیم و سپس رویکردهاي بکارگیري الگوها در بانکداري اینترنتی ایران و موانع و چالش هاي موفق خارجی می نمونه

  کنیم. نتایج به دست آمده از پژوهش را مرور می 3بخش 
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  ادبیات موضوع

هاي  بر مبناي مرجع است، در این بخش به شرح الگوهاي مورد بحث در این پژوهش 3.0و  2.0شده در این مقاله وب از آنجایی که محور مباحث مطرح 

  .[2,3]خواهیم پرداختموجود 

  الگوي هوش جمعی

وده، هم به صورت صریح (از کند. این ارزش افز اکید میتشوند،  هایی که در اینترنت فراهم می هاي کاربران به سرویس هاي داده این الگو بر افزودن ارزش

، 2.0شود. وب  (از طریق رفتاري که کاربران با سیستم دارند) محقق می کنند) و هم به صورت ضمنی هایی که کاربران به سیستم اضافه می طریق داده

ضمنی به مشارکت در سیستم  است. این معماري کاربران را به صورت صریح و براي تحقق بخشیدن به هوش جمعی معرفی کردهرا  7معماري همکاري

به صورت موفق عمل کرده ها  آورد. به عنوان مثال، آمازون در هر دوي این زمینه ها به وجود می کند و یک رشد مبتنی بر کاربر را در این سیستم تشویق می

توان  ضمنی میهاي  از روشزون اشاره نمود و توان به نظرات کاربران در مورد محصوالت آما می هاي مستقیم جهت دستیابی به هوش جمعی از روش. است

  کند.  ي خرید سایر کاربران به هر فرد توصیه می هاي مختلفی را براساس تاریخچه ي الگوریتمیک آمازون اشاره نمود که خرید به موتور توصیه

اشاره  9اي ویروسی لتر کردن همکارانه و انتقال شبکه، فی8گذاري جمعی توان به برچسب برند می هایی که از الگوي هوش جمعی بهره می ترین روش از مهم

  شود. تر می ي کاربردي است که هرچه بیشتر توسط کاربران مورد استفاده قرار بگیرد، بهتر و قوي سازي این الگو، یک برنامه ي پیاده نمود. نتیجه

  الگوي تبدیل داده به اطالعات

است:  هاي تحت وب، با یک انقالب مهم همراه بوده هاي قابل نصب برروي کامپیوترهاي شخصی به برنامه مههاي کاربردي و تغییر آنها از برنا پیشرفت برنامه

  اعم از نرم افزار و سخت افزار. داده در مقابل عملکرد سیستم تر شدنارزشمند

را هاي کاربران  هایی که داده است، نیستند؛ بلکه برنامه شان بوده شان عملکرد ترین ویژگی پردازهاي قدیم که مهم هاي ارزشمند دیگر آن واژه امروزه برنامه

توان به موارد  اند. از بین مزایاي این الگو، می یابی، جایگاه به مراتب باالتري یافته هاي مکان ها یا داده هاي جستجو، ویکی ، مانند پایگاه دادهکنند میآوري  جمع

  زیر اشاره نمود:

 ها د براي شرکتها به یک دارایی ارزشمن تبدیل داده 

 هاي تجاري نوین مبتنی بر داده مدل 

 افزایش وفاداري مشتریان به برند 

ها در اختیار آن شرکت باشد. یک مثال خوب از این رویکرد، گوگل است که  الزم نیست حتما مالکیت داده ،سایت وببراي بکار گیري این الگو توسط یک 

در پیشرفت این الگو نقش مهمی را ایفا  RSSاي مثل  هاي استاندارد داده کند، ندارد. همچنین توسعه و ایجاد فرمت بندي می مالکیت صفحاتی را که رتبه

  کند. می

                                                             
7 Participation architecture 
8
 collective tagging 

9 Viral Networking 
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  غنی الگوي واسط کاربري

. چندي پیش، ستا منجر به تولید نرم افزارهاي تحت وب با کارایی باال و رابط کاربر قوي شده ،هاي کاربردي آنالین و آفالین ترکیب بهترین تجارب برنامه

کاربردي رومیزي بسیار تعاملی هاي  بی تردید تمایز بزرگی بین استفاده از یک برنامه کاربردي رومیزي و یک برنامه مبتنی بر مرورگر وجود داشت. برنامه

بودند. این » کلیک کنید و منتظر بمانید«در حالی که برنامه مبتنی بر وب داراي رابط مبتنی بر صفحه و سیاست  ؛همراه با رابط گرافیکی کاربر غنی بودند

بردي تحت وب پیچیده تر تعریفی دوباره از آنچه در وب هاي کار برنامه .ه استهاي گرافیکی غنی به سرعت از بین رفت از رابط يجدید یفاصله با ظهور نسل

از تعامل مداوم  Ajaxهاي سبک  شوند و با استفاده از تکنیک هاي کاربردي مبتنی بر وب بسیار سبک ساخته می . امروزه برنامهه اندارائه کرد ،استپذیر  امکان

 .یجه این عمل رضایت باالتر کاربر و به وجود آمدن مزایاي رقابت واقعی بین شرکتها استد. نتنکن پشتیبانی می چند رسانه اي بودنبا کاربر، کار با ماوس و 

امکانات هاي آنالین فراتر از  پرداز هاي ایمیل و نقشه گوگل و یا واژه اي مانند سرویس هاي کاربردي پیچیده برنامهتوان به بوجود آمدن  می به عنوان مثال

دیگر به  ،توان دید که استفاده از نرم افزار مبتنی بر وب درنهایت می .اشاره کردامکان تعامل و همکاري بین چند کاربر نند ما ،پردازهاي قدیمی واژهموجود در 

  نیست. برنامهدر مقابل تحت وب بودن معنی فدا کردن کیفیت تجربه کاربر 

ساخت یک رابط کاربر باید در نظر گرفته شوند. تعامل کاربر و بهره وري در و سادگی اولین نکاتی هستند که در  10باید در نظر داشته باشیم که قابلیت استفاده

  شوند. يهاي رابط کاربر آوري ها قرار دارند و نباید قربانی استفاده از آخرین فن اولویتدوم مرتبه 

  افزار فراي کامپیوتر شخصی الگوي قابلیت دسترسی به نرم

شوند.کامپیوترهاي خانگی  هاي مختلف به اینترنت متصل می جاي دنیا در اشکال و اندازه یلیاردها دستگاه در همهاي هستیم که در آن م ما در حال ورود به دوره

که به یک دستگاه واحد محدودند، کم ارزش تر از آنهایی  اي هاي کاربردي هاي کاربردي اینترنت نیستند و برنامه براي برنامه موجودهاي   دیگر تنها دستگاه

ها اعم از  در تمامی دستگاه ،ها و خدمات سازي داده هم متصل هستند. بنابراین طراحی نرم افزار از شروع باید با در نظر گرفتن یکپارچههستند که به 

هاي کاربردي مبتنی  نقش مهمی در ساخت برنامه HTML5هاي اینترنت باشد. در این میان  دهنده ها و سرویس هاي همراه، تبلت کامپیوترهاي رومیزي، تلفن

  کند. هاي مختلف بازي می قابل اجرا در دستگاهو وب 

آگاه از «و  11»آگاه از متن«هاي  . به عالوه با استفاده از قابلیتبوجود بیایدفراهم آورندگان خدمات  براي يشود تا بازارهاي جدید بکارگیري این الگو سبب می

  مات متفاوت و بیشتري به کاربران ارائه داد.توان خد می 12»موقعیت

  سازي الگوي نوآوري در یکپارچه

 شدن تبدیل حال در فرد به منحصرهاي  سایت بلکه برخی وب اند، رومیزي تبدیل شدههاي  عامل سیستم جایگزینی براي فرمی پلت به ها سایت وب تنها نه

ها بهترین روش براي اضافه کردن یک امکان جدید در برنامه است. به عنوان مثال  سایت این وبهستند. به این معنی که سرویس گرفتن از ها  فرم پلت به

  هاي تحت وب دیگر شده است. توان از سرویس نقشه گوگل نام برد که پلتفرم بسیاري از برنامه می

                                                             
10 Usability 
11

 Context aware 
12 Location aware 
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آورد.  را به وجود می ثالثها   و شرکتها   هاي سازمان نوآوريکند و امکان بکارگیري  ارائه می پذیر مقیاس رشد مدل یک هاي موجود استفاده از پلتفرم

  شوند. می سبب به وجود آمدن اعتماد باز هاي پلتفرم

هاي موجود سبب به وجود آوردن  اي طراحی شوند که بتوانند به دیگران سرویس بدهند و سرویس بگیرند. استفاده از استاندارد ها باید از ابتدا به گونه سیستم 

  دهد. گرایی حرکت می شود و معماري را به سمت سرویس سرویس دادن/گرفتن میامکان 

  سازي الگوي شخصی

باید کاربر محور باشد و به صورت پویا از رفتار مشتري بیاموزد.  3.0یک برنامه کاربردي مبتنی بر وب کند که  مطرح شده است و تاکید می3.0این الگو در وب 

  سپارد و به صورت مناسبی خود را با کاربر تطبیق دهد.بهاي او را به خاطر  نیازهاي کاربر را پیش بینی کند، ترجیح

هاي خود را در زمان  هاي اینترنتی، تقریبا تمامی صفحه سایت ترین توان از چند مثال بهره برد: آمازون، به عنوان یکی از پرحجم سازي این امر می براي شفاف

کند و این امر از جمله مواردي است که او را با سایر رقبا که محصول خود را با صفحات ایستا ارائه  اي که از کاربر دارد تولید می اجرا با توجه به پیشینه

هاي   به هنگام ارسال یک ایمیل، از بین آدرس طور خودکار بر اساس تاریخچه عملکرد کاربرکنند، متمایز ساخته است. سرویس پست الکترونیک گوگل به  می

  دهد.  افرادي را براي اضافه کردن به مقصد یک ایمیل پیشنهاد می تماس قبلی،

ر هوشمندانه نتایج بدست آمده با شود و به طو استفاده از سابقه جستجوي کامل هر وبگرد، تا حد زیادي باعث بهبود دقت نتایج جستجو میبه طور کلی 

سان، نتایج عالیق کاربر و سابقه جستجوي قبلی آن مطابقت دارد. و این بدین معناست که در یک وب سایت دو کاربر مختلف با وارد کردن عبارت جستجو یک

ماند  وش مشابه به یک دستیار شخصی مجازي میدر یک ر 3٫0وب این الگوي کنند. به طور خالصه،  متفاوت بر اساس پروفایل شخصی خود را دریافت می

  که با استفاده از پروفایل کاربران قادر به ایجاد رفتاري آگاهانه بر اساس یک پایگاه دانش است.

روشهاي معمول  دهد. را نیز افزایش می زایی هاي درآمد را به دنبال دارد. به عالوه فرصتاو موجب بهینه سازي تجربه مشتریان شده و وفاداري سازي  شخصی

  نیز وجود دارند. ... هاي متناظر براي تعامل یک کاربر با سیستم بر اساس سابقه رفتارهاي او و دیگري مثل تبلیغات بر اساس سالیق کاربر، پیشنهاد روش

  هاي بانکداري الکترونیک ایران در سیستم 3.0و  2.0رویکرد بکارگیري الگوهاي وب 

پردازیم. الزم به ذکر است که به  شنهادي براي بکارگیري الگوهاي معرفی شده (در بخش قبل) در بانکداري الکترونیک میهاي پی در این بخش به شرح روش

هاي موفق  نمونهدر ها  هاي برخی از الگوها ممکن است نحوه بکارگیري آنها بسیار شبیه به هم باشد. ابتدا نحوه به کارگیري این روش دلیل تشابه حوزه

 حساسیت ایجاد عدم جهتشود.  شوند و رویکرد پیشنهادي براي ایران مطرح می هاي داخلی در صورت وجود بررسی می کنیم. سپس نمونه ان میخارجی را بی

  بریم. میچالشها و موانع ورود به این حوزه در ایران را نام شود. در پایان  می پرهیز مستقیم صورت به ایرانی موسسات نام ذکر از منفی و مثبت تبلیغ و
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  الگوي هوش جمعی

  بکارگیري الگو

زیادي را براي مشتریان و هاي   به درستی گرداوري و تجمیع شوند، ارزشهاي بسیار زیاد و مناسبی وجود دارد که در صورتی که  در حوزه گسترده بانکی، داده

افزاري و  توانند با داشتن یک بستر نرم مردم یک کشور را دارا هستند و می ها تقریبا تمامی اطالعات مالی . به طور کلی بانکتوانند، فراهم آورند ها می  بانک

  بهایی به دست آورند. ها اطالعات گران سخت افزاري مناسب و تجمیع داده

که  mintالی شخصی کنند. به عنوان مثال سیستم مدیریت م ها استفاده مناسبی می هاي مالی خارجی از این نوع داده سیستمبرخی از با توجه به این بحث، 

دهی بهتر به کاربران خود  هاي مختلف دسترسی دارد اطالعات ارزشمندي تولید کرده است و از آنها براي سرویس هاي کاربران خود در بانک حساب به صورت

ها شامل مواردي مثل رستوران،  ند. دستهک بندي می حساب کاربر به طور خودکار نوع هزینه کاربر را دسته بهره برده است. این سیستم از روي اطالعات صورت

بندي  کرده است. هنگامی که یک کاربر یک دسته  باشند. به این صورت کاربر در یک نگاه قادر است دریابد پول خود را چگونه هزینه تاکسی، خواربار و ... می

حساب نگاشت کند. به این صورت سایر مشتریان از  یک شرح صورت اي دیگري را به آموزد تا از این به بعد دسته کند، سیستم می اتوماتیک را تصحیح می

  شوند. مند می مزایاي همکاري یک مشتري با سیستم بهره

هاي کاربرانش در هر گروه هزینه باز هم به نوعی از الگوي هوش جمعی بهره برده است. به این ترتیب  به عالوه این سیستم با نمایش میانگین هزینه

  توانند نقاط ضعف خود را بیایند. م امکان مقایسه نحوه مدیریت پولشان با میانگین جامعه را دارند و میمشتریان این سیست

ها با تجمیع آراي مشتریان در مورد  بندي مبتنی بر نظرات مشتریان است. این سیستم شود، رتبه هاي مالی خارجی دیده می یکی دیگر از مواردي که در سیستم

  د.نکن ها به فعالیت بیشتر امکان تحلیل و انتخاب یک شعبه توسط مشتري را نیز تسهیل می نک عالوه بر تشویق شعبهیک شعبه یا حتی یک با

یاب توسط برخی از بانکها اشاره کرد. این  توان به استفاده از شعبه هایی از استفاده از الگوي هوش جمعی دیده شده است که از آن میان می در ایران نیز نمونه

شوند. همچنین برخی بانکها با استفاده از  نمایند و به مرور بهتر می خود را تکمیل می  پایگاه داده ،یاب با استفاده از تعامل مشتریان با سیستم زارهاي شعبهاف نرم

تواند در  نظرات مشتریان می بلکه انعکاس ؛شود تنها سبب افزایش وفاداري مشتري می هاند به نوعی تعامل با مشتري دست پیدا کنند که ن بالگ توانسته

  شود.  براي اصالح تعامل با مشتري استفاده ،سطوح مدیریتی

  چالشها و موانع

هاي مبتنی بر هوش جمعی، نباید سبب شود تا حریم شخصی افراد به خطر بیفتد.  هاي این الگو این است که همکاري کاربران در سیستم ترین چالش از مهم

  هاي آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. شود که مشتریان احساس نکنند داده سازي می یادهاین الگو زمانی به درستی پ

  تر نیز یکی از مشکالت ورود به این عرصه است. پیشرفته کاربردهاي در ایران براي مصنوعی هوش و کاوي داده زمینه در متخصص و خبره افراد کمبود

آمده از مشارکت کاربران به منظور ارزیابی صحت و دقت، توسط افراد خبره مورد بررسی قرار بگیرد، که این خود دست   همچنین گاهی نیاز است تا نتایج به

  نیازمند صرف هزینه و زمان است.
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  الگوي تبدیل داده به اطالعات

  بکارگیري الگو

هاي مبتنی بر وب بوده است. تبدیل داده به  ان سرویسکنندگ طی چند سال اخیر بکارگیري این الگو روشی براي ایجاد ارزش افزوده براي اکثر فراهم

ها مثل نمودار) اطالعات الزم را دریابند. بسیاري از موسسات  بندي از کل داده کند تا در یک نگاه (معموال با دیدن یک جمع اطالعات به مشتري کمک می

  .کنند شان عرضه می کنند و به مشتریان آوري می در قالب انبار داده جمعزشمندي هاي کاربران اطالعات ار  هاي خارجی نیز با استفاده از داده  مالی و بانک

هاي اعتباري طبقه متوسط جامعه یک سیستم اعتباري جدید که میزان  کشور هند نام برد که براي تصرف بازار کارتدر  ICICتوان از بانک  به عنوان مثال می

نک طی مدت کوتاهی یک پلتفرم آماده کردند که قوانین اعتبارسنجی استاندارد با قوانین متناسب با فضاي این با .[6]داد، ابداع کردند را کاهش میریسک 

ال به روز رسانی کشور هندوستان (پروفایل اعتباري پویا) در هم آمیخته بود، به وجود آوردند. در این سیستم درجه اعتباري مشتریان بیشتر از یک بار در س

اي مشتریان است. این توسعه به  بروزرسانی منظم سیستم و در نتیجه به دست آمدن اطالعات جدید دربازه الگوهاي درآمدي و هزینهشود؛ این به دلیل  می

  برساند. 2006میلیون در سال  5.6به  2001میلیون در سال  1کمک کرد تا تعداد مشتریان خود را از کمتر از  ICICبانک 

  است. توجهی واقع شده  هاي داخلی مورد کم از سوي بانکو مشتریان ها   ارزش آفرینی براي بانکامکان متاسفانه این الگو با وجود 

  :[4]توان به موراد زیر اشاره کرد مند شوند که از آن میان می توانند امکاناتی زیادي بهره ها می در صورت ساخت انبار داده بانک

 بازاریابی  

 ریسک مدیریت  

 تقلب تشخیص   

 فولیو پورت مدیریت  

 بهادار اوراق مبادالت  

 مشتري با ارتباط مدیریت و مشتري پروفایل  

 شویی پول ضد سیستم  

 تجاري هوش اساس بر بازل برپاسازي 

 مدیریتی داشبوردهاي  

مشتري از کار با سیستم توان براي ارتقاي تجربه  بهادار می اوراق مشتري و مبادالت با ارتباط مدیریت و مشتري تقلب، پروفایل که از میان آنها از تشخیص 

  استفاده کرد.

شود تا تجربه آنها از استفاده از خدمات بانک ارتقا یابد و وفاداري  الزم به ذکر است ارزشمندي بودن این اطالعات براي مشتریان بانکها در نهایت سبب می

د منجر به ارتقاي خردمندي مالی آنها شود و در نهایت این به وجود توان آنها به آن بانک بیشتر شود. همچنین ارتقاي شناخت کاربران از رفتار مالیشان می

  ها خواهد بود.  آمدن مشتریان خوش حساب به نفع خود بانک
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  چالشها و موانع

 حال عین در. آورد می به وجود را پاالیش به نیاز شده واردهاي   داده کیفیت عدمهاي مشتریان هستند،  هاي عظیمی از تراکنش  ها داراي پایگاه داده گرچه بانک

  . است کاوي داده انبار داده ساخت فرآیند در ها فعالیت گیرترین وقت از یکی

هاي  هاي مختلف را تسهیل کند. از جمله مدل تواند ارتباط برقرار کردن بین سیستم نیز چالشی است که برطرف شدن آن می استاندارد اي داده هاي کمبود مدل

 IBM Banking Dataو  IBM Banking and Financial Markets Data Warehouseتوان به  ارگیري میاي استاندارد قابل بک داده

Warehouse [5]اشاره کرد.  

، IFX مثل XML بر مبتنی و ساختار خوشهاي   کنند. در صورتی که پشتیبانی از سایر فرمت استفاده می ISO8583ها از استاندارد تبادل پیام  بیشتر بانک

ISO20022 و SWIFT  وXML و SOAP ها شوند. ها و سایر شرکت تواند سبب تسهیل ارتباط بین بانک می  

زیرا درصورتی که این امر . مشتري استحریم شخصی هاي مشتري و نقض  برقراري توازنی بین مزایاي اطالعات به دست آمده از دادهها  یکی دیگر از چالش

  دار شدن اعتماد او خواهد شد. خدشهمشتري شود، موجب نقض حریم شخصی موجب 

  الگوي واسط کاربري غنی

  بکارگیري الگو

ها بانکداري   بوك و جی میل انتظار کاربران را از سرویس هاي کاربري تعاملی پیشرفته امروزي نظیر شبکه اجتماعی فیس  ها با واسط  تعامل مشتریان بانک

 بایستی با در نظر گرفتن این موضوع واسط کاربري مناسبی را با توجه به انتظار کاربران ارائه دهند.  ها می  انکها افزایش داده است. بنابراین ب  الکترونیکی بانک

توان به بانکداري اینترنتی ارائه شده در بانک رفاه اشاره نمود. این سیستم ضمن حفظ سادگی ، راهنمایی را در سه  هاي داخلی، می  به عنوان مثال از بانک

هاي   باشد. همچنین دسترسی می Ajaxدهد، راهنمایی کنار فیلدها مبتنی بر تکنولوژي  ار فیلد ها، در صفحه و همچنین به صورت جامع ارائه میسطح در کن

 د دارد.وجوموازي براي انجام یک کار فراهم شده است. به عنوان مثال امکان فراخوانی صورتحساب از منو و یا کلیک بر روي لینک حساب بصورت جداگانه 

  چالشها و موانع

هاي  نسخه ،شود اکنون بیشترین مرورگري که توسط مردم کشور استفاده می گیر نشده است. هم هاي باالتر مرورگرها همه در ایران هنوز استفاده از نسخه

هاي گرافیکی  رابط ،است. بسیاري از اجزاي پیچیده 8و  6هاي  باشد که شامل نسخه می 7و ویندوز  xpفرض موجود بر روي ویندوز  اینترنت اکسپلورر پیش

ها در تولید  گر قابل ترجمه و اجرا نباشند. بنابراین بانک این مرور 8هاي قبل از  هاي مبتنی بر جاوا اسکریپت ممکن است با نسخه جدید مثل تقویم و یا داشبورد

  هاي مختلف را در نظر بگیرند.  داري اینترنتی باید وجود نسخهمحتویات غنی در بانک

از بین بیش از  90داري اینترنتی باشد. مطابق با آمارها در سال  همچنین محدودیت پهناي باند در ایران باید یکی از فاکتورهاي موثر در طراحی صفحات بانک

  .[1]کنند استفاده می GPRSال % از اتص18و  dialup% از اتصال 10میلیون کاربر اینترنت  32
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  افزار فراي کامپیوتر شخصی الگوي قابلیت دسترسی به نرم

  بکارگیري الگو

مختلفی از بانکداري اینترنتی هاي   آید، نسخه می این کشور به حسابهاي   کشور استرالیا که همواره از برترین بانک Commonwealth Bankبانک 

 باشد. از این جمله میبر روي موبایل و تبلت  IOSاندروید، هاي   دهد. که پشتیبانی از پالتفرم می مختلف ارائههاي   رمرا در پالتف NetBankخود موسوم به 

را تشخیص داده و بدون  وضعیت دسترسی از موبایلصورت خودکار ه از موبایل به صفحه بانکداري اینترنتی رجوع شود. سیستم ب مستقیماهمچنین چنانچه 

  دهد.  می نسخه سفارشی شده براي موبایل را نمایش ،نیاز به نصب برنامه

 اعم همراه تلفن هاي عامل سیستم همه ها نسخه این. اند کرده ارائه را مختلف هاي عامل سیستم با منطبق هایی نسخه موفق وب تحت هاي برنامه بیشتر امروزه

  .گیرد می بر رد نیز را آیفون و اندروید از

 یکسانی تجربه و کنند ارائه کاربر به خود وب نسخه با مشابه کاربري رابط یک اند، توانسته HTML 5بر  مبتنی هاي نسخه ارائه با ها برنامه این از برخی حتی

  .بیاورند ارمغان به کاربر براي را مختلف هاي دستگاه با کار از

 کرده عرضه همراه هاي تلفن براي را خود جاوایی هاي نسخه بانکها از زیادي تعداد و است شده آغاز پیش مدتی از همراه بانکداري سمت به حرکت ایران در

  .است شده واقع غفلت مورد کنند، می استفاده آیفون یا و اندوید هاي عامل سیستم از که هایی تلفن و ها تبلت براي نسخه ارائه متاسفانه اما. اند

با بکارگیري امکانات موجود بر هاي جدیدي براي ارائه خدمات به وجود بیاید.  کند تا روش هاي جدیدي مثل موبایل این امکان را فراهم می استفاده از پلتفرم

سرویس  مثل :به کاربران ارائه کرد يهاي جدید توان سرویس ها می در موبایل QRکد مبتنی بر هاي  هاي جدید مثل بارکد خوان و برنامه روي دستگاه

  هاي همراه. پرداخت قبوض مبتنی بر بارکد در تلفن

  چالشها و موانع

 هاي پلتفرم روي بر مختلف هاي نسخه مدیریت پیچیدگی ایران، از خارج هاي بانک در چه و ایران هاي بانک در چه الگو این از استفاده مشکالت از یکی

 مدیریت و شوند روزرسانی به مختلف هاي نسخه تا است الزم اینترنتی بانکداري به سرویس یک کردن اضافه یا و تغییر يبرا نیاز صورت در. است مختلف

  .بود خواهد همراه هایی سختی بر، با هزینه تغییر این

  ناهمگن وجود داشته باشد.هاي  از سمت کالینتها   امکان فراخوانی سرویس اي طراحی شود که همچنین سیستم از ابتدا باید به گونه

 سایر از دیرتر کشور هاي بانک متاسفانه اما باشند، جدید هاي آوري فن بروز راستاي در کشور مالی صنعت رشد دار پرچم ها بانک رود می انتظار که حالی در

  . دهند تطبیق تکنولوژي رشد روند با را خود تا رسند می نتیجه این به وب دهندگان خدمات

 برخی روي بر خدمات ارائه سمت به حرکت تا شود می سبب کشور در) IOSو  اندروید مثال عنوان به( ها پلتفرم برخی روي بر مجرب دهندگان توسعه کمبود

  .باشد همراه کندي با ها پلتفرم
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  سازي الگوي نوآوري در یکپارچه

  بکارگیري الگو

هاي خود را با سرعت فراوانی  دهندگان با استفاده از این امکان سرویس باز آنها، بسیاري از توسعه APIها و  هاي کاربردي برخی شرکت با توجه به رشد برنامه

شوند که تا هم بتوانند از دیگران سرویس بگیرند  اي طراحی می ها (از جمله بانکداري اینترنتی) از ابتدا به گونه سایت به طور کلی معماري وباند.  گسترش داده

  باشند.دهنده  و هم سرویس

موسوم  هاي زیادي با استفاده از سرویس نقشه گوگل اند. بانک هاي ابري آمازون توان شبکه خود را ارتقا بخشیده  ها با استفاده از زیرساخت بسیاري از شرکت

  اند.  یاب ارائه کرده هاي شعبه ، سرویسGoogle Maps Apiبه 

خرید شارژ هاي مخابراتی براي   باز شرکت APIها استفاده از  ترین این روش کار گرفته شده است. معمولها ب در ایران نیز این الگوي معماري در برخی از بانک

  شود.  هاي دولتی و خصوصی ارائه می داري اینترنتی تمامی بانک مستقیم) است که تقریبا در بانک(به صورت مستقیم و غیر

 صورت الکترونیکی فراهمه س بانک ملی اشاره نمود که امکان خرید بورس و اوراق بهادار را ببوربرخط توان به سامانه معامالت  می به عنوان مثال دیگر

   کند. می

توانند صحت  این سازمان میسرویس گرفتن از ها با  باز توسط سازمان ثبت احوال کشور، بانک APIاین باشد که در صورت ارائه  تواند کاربرد دیگر می

  زیابی نمایند. اطالعات پروفایل کاربران را ار

  چالشها و موانع

اند که به سمت  نرسیدهسازمانی به آن حد از بلوغ هنوز سازمانها کنند، محدود است. و  خود را به صورت باز ارائه می APIهایی که  در ایران تعداد شرکت

  بروند.هاي باز  و ارائه سرویسمبتنی بر سرویس هاي  معماري

ارائه شده در کشورهاي دیگر محتاط تر عمل کنند. چندي پیش با  هاي ها در استفاده از سرویس سبب شده است تا بانکهاي کشور  مشکالت ناشی از تحریم

  ها گردید. یاب یکی از بانک قطع چند روزه سرویس نقشه گوگل منجر به توقف سرویس دهی سامانه شعبه

. احراز هویت، احراز هویت به ورود به این بستر استهاي   هاي مالی یکی از چالش  با توجه به حساسیت دادهها  مالحظات امنیتی در دادن و گرفتن سرویس

  صورت واحد، کنترل سطح دسترسی، بازرسی، حفظ یکپارچگی داده ها، محرمانگی داده و عدم انکار نمونه اي اشاره نمود. 

  سازي الگوي شخصی

  بکارگیري الگو

دهند. به عنوان مثال با تحلیل  هایی ارائه می آوري اطالعات رفتاري یک کاربر مطابق با نیاز او پیشنهاد هاي خارجی با جمع داري اینترنتی، نمونه در حوزه بانک

کنند. با توجه به نوع  به او پیشنهاد می هاي ممکن را ها و سپرده اوراق مشارکت، وام ،گذاري هاي سرمایه طرحهاي او،  رفتارهاي مشتري و برآورد درآمد و هزینه

هاي خاصی یک انتقال وجه خاص را  مثال در بازه ؛ی خاص داردمال در صورتی که مشتري رفتارشود.  هایی که کاربر دارد، تبلیغات متناسب به او ارائه می هزینه

  .کنند میاي هدایت  دهد او را به سمت انتقال وجه دوره انجام می
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 را زیادي مالی منابع ها بانک ها خواهد بود. در ایران یکی از مهمترین مزایاي استفاده از این الگو در بانک مشتري شناخت به توجه با هدفمند تبلیغات ارائه

  دهند. افزایش کمتر، مراتب به اي هزینه با را تبلیغات اثربخشی توانند، می کمتر هاي هزینه صرف با حالی که در کنند؛ می انبوه اي رسانه تبلیغات صرف

کاوي مسلما  ها انجام شده است. اما با بکارگیري داده سازي بانکداري اینترنتی از سوي از بانک هاي محدودي براي شخصی در ایران متاسفانه تاکنون حرکت

  پذیر خواهد بود. هاي خارجی در ایران نیز امکان تمامی موارد ذکر شده در نمونه

  چالشها و موانع

هاي ذکر شده در الگوي تبدیل داده به اطالعات است. زیر تا زمانی که بسترهاي الزم براي تهیه  ارگیري این الگو بسیار مشابه با محدودیتهاي بک محدودیت

  سازي در بانکداري اینترنتی فراهم نخواهد بود.  ها فراهم نباشد؛ امکان بکارگیري شخصی ها در بانک انبار داده

،  TCP/IPهاي مختلف نظیر   پشتیبانی از پروتکل »تبدیل داده به اطالعات«هاي داده اي استاندارد مختلف اشاره شده در بخش   عالوه بر پشتیبانی از فرمت

HTTP  ،MQ  و همچنینREST باشد. نیز نیازمند صرف زمان و هزینه می  

   هاي نخست خود هستند. موجود در گامي بانکداري اینترنتی ها و سیستم باشد کمرنگ میهاي داخلی  بانکاستفاده از این الگو در بین متاسفانه دغدغه 

  بندي جمع

. براي نیل به این منظور پرداختیمهاي تحت وب  در بانکداري الکترونیک و به ویژه سیستم 3.0و 2.0ي وبچگونگی بکارگیري الگوهابه بررسی در این مقاله  

، پنج الگوي هوش جمعی، تبدیل داده به اطالعات، واسط داد. این موردکاوي نشان شدندکاوي  هاي موفق خارجی از منظر بکارگیري الگوها مورد نمونه

، 3.0سازي در وب  زي به همراه الگوي شخصیسا افزار فراي کامپیوتر شخصی (نظیر موبایل و تبلت)، نوآوري در یکپارچه کاربري غنی، قابلیت دسترسی به نرم

هاي بانکداري الکترونیک تولید  هایی که در بکارگیري این الگوها در سیستم در کسب و کار بانکی قابلیت انطباق و تاثیرگذاري دارند. در ادامه موانع و چالش

سازي اکثر این الگوها در  سازي برخی از الگوها، امکان پیاده ر پیادهد هایی ، با وجود چالشداد. نتیجه بررسی نشان شدشده داخلی وجود دارند، بررسی 

تکنولوژي  - ها با توجه به تحوالت اجتماعی سازي این الگوها تجربه مشتري را براي بانک هاي بانکداري الکترونیک وجود دارد. بنابراین با پیاده سیستم

  توان بهبود بخشید. می
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  چکیده 

 پیام گیرنده زیرساخت، این صحیح اندازيراه درصورت. باشدمی ناامن هايکانال غیرقال انکار در هویت تصدیق براي زیرساختی دیجیتال امضاي

الزم براي سایر حوزه را  بستر تواندمی زیرساخت این از شدهاطمینان و اعتماد نماید. اطمینان و اعتماد حاصل شده دریافت پیام صحت و اصالت به تواندمی

ایجاد و  براي آن امنیت به توجه کلید عمومی و زیرساخت صحیح اندازيراه شکل بگیرد.و روابط انسانی رونق و دانش  ،فراهم نماید تا کسب و کار، تجارت

عدم توجه به آن فنی بسیاریست که  و داريا حقوقی، هايچالش داراي . بکارگیري زیرساخت کلید عمومی هموارهحفظ اطمینان و اعتماد بسیار ضروریست

 اندازي راه در بایستتهدیداتی که می شناسایی و بررسی گردد.ده تهدید اصلی  شده استدر این پژوهش سعی گردد. باعث پدیدار شدن تهدیدات بسیاري می

  .ایجاد و حفظ اطمینان و اعتماد مورد استفاده قرار گیرد براي و شده شناخته آن متولیان توسط دیجیتال امضاي صحیح

  زیرساخت کلید عمومی، امضاي دیجیتال، اطمینان، اعتماد، امنیت اطالعات واژگان کلیدي:

  

  مقدمه

 و 1تشخیص نفوذهاي هاي اخیر بوده است. بحث امنیت از معرفی دیواره آتش شروع شد، سپس سامانهامنیت اطالعات، خود یکی از قربانیان سال

. آنچه که مسلم است امنیت گردید و زیرساخت کلید عمومی ختم 3و در نهایت به مراجع ارزیابی گواهیپا به عرصه ظهو نهادند  2هاي خصوصی مجازيشبکه

سازمان براي همیشه حل شده  درت توان ادعا کرد که مساله امنینمی مبتنی برکلیدهاي عمومی 4هاي رمزنگاريسامانه اندازيراهقابل خریدن نیست حتی با 

  ترین حلقه آن است.امنیت همانند یک زنجیر است که قدرتش به اندازه ضعیف است.

هاي مرتبط با زیرساخت کلید عمومی بیان شده است که این زیرساخت یکی از ملزومات رشد تجارت الکترونیک است. این تقریبا در تمامی مقاالت و نوشته

هاي تجاري به دهد. سایتچرا که در حال حاضر تجارت الکترونیک بدون گسترش بستر کلید عمومی به رشد خود ادامه می استاه اشتب گزاره یک تصور

زیرساخت کلید عمومی به تجارت الکترونیک "درست دقیقا خالف آن است:  پذیرا هستند. در واقع گزاره 5راحتی سفارشات شما را بدون داشتن گواهینامه

                                                             
1 Intrusion Detection System (IDS) 

2 Virtual Private Network (VPN) 

3 Certification Authority (CA) 

4 Cryptography 

5 Certification 
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افزار، هاي مالی، محافظت نرماز مهمترین کاربردهاي امضاي دیجیتال می توان به امنیت پست الکترونیک، تراکنش "شکوفایی خود نیاز دارد.جهت رشد و 

  ].2][1امضا و تصدیق هویت نام برد [

این راستا  انسانی نیز با آن عجین است. دراند و منابع فرآیند ارزیابی یک گواهی مبتنی بر تعدادي ارتباط است که لزوما همه آنها رمزنگاري نشده

اندازه کافی امن است؟ آیا در فرآیند اي مرتبط بههاي رایانهاعتمادي؟ آیا سامانهآیا روابط مبتنی بر اعتماد است یا بی تعدادي سوال مطرح است که عبارتند از

 نگارد؟کند یا آنها را نادیده میکند، راهنمایی میمرجع افراد درگیر را گیج می اي مورد توجه قرار گرفته است؟ آیاطراحی شده، نکات امنیتی بصورت بهینه

و البته قبل از هرچیز باید به یک سوال مهم پاسخ داد: آیا  اي باشد و الزم است که مورد توجه قرار گیرندتواند نشانگر تهدید بالقوههریک از این سواالت می

  خت کلید عمومی نیاز است؟به زیرساواقعا در تجارت الکترونیک 

و محققین این تحقیق با داشتن دانش و تجربه کار در چند شرکت و سازمان بزرگ و متوسط با موارد متعدد و مشکالتی براي پیاده سازي، نظارت 

نجام مطالعه و تحقیق در متون و سایر اند. این موضوع آنها را برآن داشت تا با تکیه بر دانش و تجربه اجرایی و اعملیاتی شدن این زیر ساخت روبرو شده

تهدیدهاي بالقوه بسترهاي کلید عمومی و مراجع بررسی مقاله  هاي خود را در این مقاله منتشر نمایند. هدف اینکارهاي پژوهشی منتشر شده، نتایج و یافته

گردد. در و اهمیت آنها براي امنیت حوزه زیرساخت بررسی میباشد. در این مقاله، امضاي دیجیتال و زیرساخت کلیدعمومی معرفی شده میارزیابی گواهی 

  اندازي امضاي دیجیتال  معرفی و تشریح خواهد شد.ادامه ده تهدید اصلی زیرساخت کلید عمومی براي راه

  

  ادبیات موضوع

  ماهیت زیرساخت کلید عمومی

هایی تعریف کرد که ها و رویهافزار، کاربران، سیاستافزار، نرماي از سختتوان زیرساخت کلید عمومی را بصورت مجموعهدر یک نگاه کلی، می

ت کلیدهاي عمومی مدیری]. زیرساخت کلید عمومی، 3[اري با کلید عمومی الزم استنگبراي ایجاد، مدیریت، ذخیره، توزیع و باطل کردن گواهی مبتنی بر رمز

کلید عمومی امکان تصدیق هویت  هايمدیریت امضاي دیجیتال در گواهینامه لغو و بطورکلیصدور،  دهد.  نامه کلیدهاي عمومی انجام میرا با کمک گواهی

عملیات تصدیق هویت کاربر را  انجام داده و مسئول نگهداري نام کاربران و کلید عمومی  ،مرجع صدور گواهی دیجیتال کند.عناصر راه دور را فراهم می

لیست هنچنین نگهداري و انتشار ده و بوبراي کلیدهاي عمومی  نامهگواهی توزیع و رودصمسئول عملیات  ،تالمرجع صدور گواهی دیجی مرتبط با کاربر است.

هاي در این زیرساخت هر کاربر داراي یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی مربوط به یکی از الگوریتم .]6[ ]5[ ]4نیز برعهده دارد [را  هاي لغو شدهگواهی

  . رمزنگاري نامتقارن است

  :]8[ ]7زیر را انجام می دهد [ عملیاتسه زیرساخت کلید عمومی 

  کلید خصوصی و کلید  عملیاتاین  یخروج کند.که کلید خصوصی را بطور تصادفی از مجموعه کلیدهاي ممکن انتخاب می تولید کلیدعملیات

 عمومی مطابق با آن است.

  کاربر و کلید عمومی آن است.عملیات تولید گواهی که هدف آن ایجاد ارتباط بین یک 

  دهد  که انجام می کند و با مطابقتی را بررسی می گواهیبا استفاده از پیام دریافتی و کلید عمومی صحت عملیات ارزیابی و تعیین اعتبار گواهی که

 .کندپذیرد یا رد میا میر آن
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  :]8[ ]7] [1[ خصوصیات یک زیرساخت کلید عمومی عبارت است از

 محتواي پیام باید محرمانه بوده و امکان شناسایی گیرنده و فرستنده پیام توسط نفر سوم وجود نداشته باشد. ،6محرمانگی 

 پیام باید در واقع حاصل گردد.  ، الزم است که از رسیدن پیام به مقصد و عدم دریافت بیش از یک نسخه پیام توسط گیرنده اطمینان7تمامیت

 نخورده انتقال یابد.دست

 دهد و پیام ارسال شده را کسی ، باید اطمینان حاصل شود که پیام دریافت شده توسط کسی ارسال شده که پیام آن را نشان می8صالتاحراز ا

 .دریافت کند که فرستنده مدنظر دارد

 رسال پیام توسط فرستنده ، این خاصیت از هردو طرف قابل بررسی است یعنی امکان انکار دریافت پیام توسط گیرنده و امکان انکار ا9عدم انکار

 .وجود نخواهد داشت

  ]:8] [1باشد [داراي نهادهاي زیر می زیرساخت کلید عمومی

1. PAA10 کند. ها است که توسط همه نهادها در همه سطوح شناخته شده بوده و خط مشی نهادها را مشخص میریشه مدیریت گواهینامه 

2. PCA11 شود. همه  سازي میتوسط همه نهادها در سطح دوم پیادهPCA دارند.را برعهده گذاري ها مسئولیت سیاست  

مرجع صدور شامل تعداد زیادي  زیرساخت کلید عمومیها قرار دارند.  PCAدر زیر و در سطح بعدي ) که CA12( مرجع صدور گواهی دیجیتال .3

هستند. وظیفه ها مرتبط  PCAها به  تالمرجع صدور گواهی دیجیگذاري ندارند. تعداد کمی بوده که هیچ مسئولیت سیاست گواهی دیجیتال

- هاي کلید عمومی است که هویت کاربر را به کلید عمومی وي مرتبط میولید، انتشار، لغو و آرشیو گواهینامهت مرجع صدور گواهی دیجیتالاصلی 

  هستند. PCAتعریف شده توسط  دامنهکند که پارامترهاي کلید همگی در  اطمینان حاصل می CAکند. 

4. ORA13  نقش اصلی  و کاربران است. مرجع صدور گواهی دیجیتالواسطی میانORA  مرجع صدور گواهی دیجیتالتصدیق هویت از طرف 

ایجاد شده را به  کند وگواهینامهارسال می مرجع صدور گواهی دیجیتالنامه را به گواهیدریافت براي  ه کاربردرخواست امضا شد ORA باشد.می

  دهد.  کاربر تحویل می

  

  روش تحقیق

بایست به آن توجه بسزایی نمود. در این راستا الزم است دانش و مدیریت دانش یکی از حوزه هاي مهم پژوهشی و علمی می باشد که می

رار گیرد. این مهم هاي علمی ارائه شده تا ضمن نقد آن مورد استفاده دیگران نیز قآید در محیطهاي عملیاتی به وجود میاي که از اجرا و کار در محیطتجریه

                                                             
6 Confidentiality 

7 Repudiation 

8 Repudiation 

9 Repudiation 

10 Policy Approval Authority 

11 Policy Certification Authority 

12 Certification Authority 

13 Organizational Registration Authority 
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ربه خواهد انتقال تجربه به دیگران به منظور جلوگیري از اتالف انرژي، وقت و هزینه بوده و همچنین نقد آن توسط صاحبنظران باعث تعالی و تکامل تج

  گردید.

دین مورد مشابه و انجام اقدامات و این مقاله با استفاده از روش مطالعه مبانی نظري و تحقیق تحلیلی و توصیفی سعی نموده است با مطالعه چن

  هاي میدانی در زیر ساخت کلید عمومی، تهدیدهاي اصلی را بررسی نماید.پژوهش

  

  ها و نتایج یافته

  تهدیدها

  چیست؟ گواهی ارزیابی مراجع از استفاده دلیل –تهدید اول 

آن درگیر خواهند بود عدم تمایل کاربران براي بکار بردن آن است. آمیز با اندازي موفقیتیکی از مشکالتی که مراجع ارزیابی گواهی با وجود راه

احراز را خواهند داشت. کنترل دسترسی تک ورودي یعنی شخص جهت  14کاربران پس از اندك زمانی درخواست بکارگیري روش کنترل دسترسی تک ورودي

ده و براي بقیه روز نیازي به طی مراحل احراز هویت نیست. این نمورا وارد  15کند، کد شناسایی شخصیدر صبح از یک کارت هوشمند استفاده می هویت اولیه

امنیت در فرآیند احراز هویت اهمیت باالیی دارد که متاسفانه کامال توسط  هاي بسترهاي کلید عمومی مغایرت دارد.نوع کنترل دسترسی به نوعی با سیاست

حق دسترسی به کامپیوتر یا منابع  داشتندهد. وظیفه فرآیند احراز هویت ایجاد اطمینان از روش کنترل دسترسی تک ورودي کارآیی خود را از دست می

ن مشخص در زمان مشخص است. با استفاده از روش کنترل دسترسی تک ورودي، هنگام عدم حضور شخص قابلیت نفوذ از طریق کامپیوتر وي براي دیگرا

  .]9[وجود دارد

ها در نهایت فقط به انجام برخی اندازي مراجع صدور گواهی دارند؟ آیا استفاده از گواهینامهاوان تمایل به راهچرا بسیاري با حرارت و اشتیاق فر

هاي ها فقط بدلیل انجام یک طرح ساالنه است؟ آیا این یک حقه زیرکانه جهت توجیه کاستیتشریفات منجر نخواهد شد؟ آیا دلیل استفاده از گواهینامه

اطالعات این یک حقیقت انکارناپذیر است که درك صحیح امنیت و اجراي آن کاري بس دشوار است. مدیران فناوري هاي ساختاري نیست؟یامنیتی و ناتوانای

د. کننهاي گوناگون امنیت ندارند و تنها به دنبال کردن اخبار آن بسنده میهاي کامپیوتري داراي وقت کافی براي مطالعه و بررسی جنبهو مدیران سامانه

هاي تجاري آنها بپردازند. از طرف دیگر این توانند تحت نفوذ فروشندگان تجهیزات و فرآیندهاي امنیتی باشند و به القاي اندیشهها میبدیهی است که رسانه

از جمله شعارهاي رایج آنان براي  ”هاي امنیتیحل براي اتمام دغدغهیک راه“گردند لذا شعار حل متمرکز میدانند که مشتریان بدنبال یک راهفروشندگان می

  باشد.جلب نظر می

  چه مراجعی مورد اعتماد هستند؟ -تهدید دوم

 "ترین تهدیدها استفاده نادرست و مبهم از کلمه شود درحالیکه یکی از مهمتعریف می "مورد اعتماد"یک مرجع ارزیابی گواهی معموال بعنوان 

ارزیابی گواهی تنها نشانگر مدیریت کلیدهاي خصوصی است و این لزوما به معنی اعتماد به گواهینامه تصدیق شده است. در ادبیات رمزنگاري، مرجع  "اعتماد

                                                             
14 single sign-on 

15 Personal Identification Number (PIN) 
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چه کسی  تواند مشابه باشد.توسط آن براي تمامی موارد نیست. بدیهی است که یک دستور پرداخت خُرد با امضاي یک دستور خرید چند میلیون تومانی نمی

-اعتبار ارائه و ارزیابی گواهینامه را اعطا نموده است؟ چه کسی آن را مورد اعتماد دانسته است؟ یک مرجع صدور و ارزیابی گواهی می به این مرجع اختیار و

توان به ارزیابی مثبت را بعنوان یک فرآیند اعتمادسازي مشخص کند ولی این به معنی این نیست که می 16تواند جزئیات قید شده در گواهینامه صادره

  هر موردي اعتماد کرد. اعالم این جزئیات به معناي پذیرفتن مسئولیت صحت اطالعات نیست. درها واهینامهگ

ی از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان تنها مرجع صدور و ارزیابی گواهینامه در کشور به رسمیت شناخته شده است و وجاهت قانون

شود. آیا سازمانی  اتخاذهاي دیگر مراکز نظیر بازار پولی کشور یجاد اطمینان در صحت و سالمت اطالعات گواهینامهدارد، الزم است که تمهیداتی براي ا

هاي عامل نیز مجوز ایجاد مراجع صدور و ارزیابی گواهینامه را خواهند داشت؟ نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و جایگاه وزارت همانند بانک مرکزي یا دیگر بانک

  گردد؟عدن و تجارت بر اساس چه مدلی تعیین میصنعت، م

  است؟ معتبر گواهی ارزیابی مرجع کدام –تهدید سوم 

کند نیز مشخص شود. یک مرجع ممکن است که براي ارزیابی گواهینامه معتبر باشد ولی باید میزان اعتبار اطالعاتی که در گواهینامه قید می 

. ممکن است که تخصیص آدرس دامنه معتبر باشد ولی 17ش امنیتی است: نام صاحب کلید و آدرس دامنه سرورشامل دو بخ SSLبعنوان مثال یک گواهینامه 

مرجع معتبري به این منظور وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر آدرس دامنه قید شده در گواهینامه  18گريهیچ پیمایش SSLدر فهرست مراجع صدور گواهی 

  ام صاحب کلید معتبر باشد.فاقد اعتبار الزم است و تنها ن

گردد، الزم است که نامی به آن اختصاص داده شود هرچند که ممکن است این نام از نظر مراجع معتبر اندازي میهنگامی یک کسب و کار راه

تفاده کند. سوال این است که چه کسی به تواند از این امکان امنیتی اسکند، می SSLگرهاي عمومی فاقد اعتبار باشد. اگر این نام اقدام به ثبت مجوز پیمایش

تواند اندازي شده باشد آیا میدهد؟ آیا کنترل مجوز الزم است؟ اگر این سرور جهت اهداف اقتصادي راه، اعتبار الزم را میSSLیک مرجع ارزیابی گواهی 

کند؟ آیا کلیدهاي عمومی نماید، چه آسیبی و به چه کسانی وارد میخدمات امنیتی ارائه دهد؟ اگر یک سرور بدون اخذ مجوز اقدام به رمزنگاري و بکار بردن 

-هاي نحوه تایید گواهینامهدهد؟ آیا آموزشبانک مرکزي فهرستی از مراجع معتبر ارزیابی گواهی را در اختیار عموم قرار میوزارت صنعت، معدن و تجارت یا 

  شود؟هاي جدید به کاربران داده می

  جع ارزیابی داراي مجوز ثبت گواهینامه نیز هستند؟مرا آیا –تهدید چهارم 

باشند. در واقع ساختار تولید و ارزیابی گواهینامه شامل دو بخش مجزا برخی از مراجع ارزیابی گواهی صالحیت تایید محتواي گواهینامه را دارا نمی

-ارزیابی گواهی. فرآیند صدور گواهینامه با مجوز اعتبارسنجی آن می که وظیفه اعتبارسنجی گواهینامه را برعهده دارد و بخش 19باشد: بخش ثبت گواهیمی

مدل دو مرجعی اعتبارسنجی و ارزیابی گواهی بصورت مجزا داراي امنیت کمتري نسبت به مدل یکپارچه ارزیابی گواهی با  تواند بصورت یکپارچه انجام گیرد.

هاي فاقد اعتبار و جعلی خودداري کند. اگرچه این کند که از تایید گواهینامهاهی را مقید میباشد. مدل دو مرجعی، مرجع تایید گومجوز اعتبارسنجی آن می

  کند.شود ولی ضمانت اجرایی کافی براي جلوگیري از آن را ایجاد نمیمحدودیت در قالب یک قرارداد اعمال می
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حلقه آن است لذا در مدل دو مرجعی میزان امنیت از امنیت هر مرجع ترین آنچنان که قبال بیان شد، میزان امنیت یک زنجیر برابر امنیت ضعیف

تر خواهد بود. از طرف دیگر، استفاد از مدل یکپارچه با فرض وجود سرورهاي اعتبارسنجی و ارزیابی گواهی ممکن است که برخی از بطور جداگانه کم

  فرآیندهاي کسب و کار را دچار اخالل کند.

  کند؟جع ارزیابی صاحب گواهینامه را مشخص میمر یک چگونه –تهدید پنجم 

یک مرجع قبل از هر اقدامی الزم است که متقاضی را شناسایی کند، خواه جهت جهت اعتبارسنجی باشد خواه جهت ارزیابی. قبل از هرچیز باید 

افراد هستند تا به آسانی قادر باشند هویت را تشخیص  اي ازتشکیالت معتبري جهت اخذ گواهینامه وجود داشته باشد. مراجع داراي یک پایگاه داده گسترده

با مرجع ایجاد شده و این درخواست توسط یک کلید حفاظت  SSLداده و اصالت آنها را تایید نمایند. جهت تصدیق هویت، الزم است که ارتباط امنی مانند 

ده گسترده این ایراد وارد است که تعدد کلید مشترك حفاظت شده مرتبط با داشتن یک تشکیالت معتبر خدماتی با یک پایگاه داالبته به  شده ارسال گردد.

ها. بدتر اینکه، با وجود اینکه این تشکیالت وظیفه هاي مورد نظر وجود دارد. دلیل این تعدد، نیاز به ارائه اطالعات به مردم است نه فقط به سازمانسازمان

پذیر نیست. این مشکالت بعنوان هاي مشترك به راحتی امکانرا برعهده دارد ولی دسترسی به این داده آوري اطالعات و ارائه حقایق در مورد افرادجمع

-اي کارآیی الزم را از خود نشان نمیهاي تشکیالتی شناسایی اعتبار بصورت لحظهگردند چراکه این مدلتهدیدهاي تجاري مراجع صدور گواهی مطرح می

  دهند.

دهنده کلید خصوصی متناظر با کلید عمومی قبال تعیین کنند که درخواستچگونه مراجع صدور گواهی تضمین میبا وجود شناسایی متقاضی، 

  .[10]  ی گواهینامه هستند، توجهی ندارنداعتبار شده است؟ برخی از مراجع به این که آنها بخشی از این فرآیند ارزیاب

  

  

  نماید.را ارائه می KCی خود یعنی مکلید عمو سمانماید. را مالقات و هویتش را تایید می سما، آذردر این مثال، هیچ مشکلی وجود ندارد.  – 1یرتصو
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راهی بیابد که باید  مهراوجود ندارد. ب سماکند اما هیچ راهی جهت مالقات با را استفاده می KCخواهد بداند که چه کسی کلید می بهرامدر این مثال،  – 2یرتصو

است ولی  آذردر واقع تصدیق اصالت  Bپی ببرد. رابطه  Aبه صحت رابطه  Cو  Bاي ندارد جز اینکه از رابطه چارهو  است سمامتعلق به  KCمطمئن شود که 

  تواند صحت آن را تضمین کند.کس نمییک رابطه مجازي است و هیچ Cرابطه 
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برای افراد متفاوت  سماپردازند. مشکل اینجاست کھ ھردو از یک نام جای مقایسھ تصویر مجازی بھ مقایسھ نام میبھ آذرو  بھرامدر این مثال،  – ٣یرتصو

  کنند بدون اینکھ از اصالت آن مطمئن باشند.استفاده می

  

  

  دھد.نمی اوھیچ اطالعاتی بھ  سماندارد لذا نام  سماھیچ تصور ذھنی از  بھرامدر این مثال،  – ٤یرتصو
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  کند.در این مثال بهرام از یک سیستم ارزیابی گواهینامه استفاده می – 5یرتصو

خواستار ایجاد یک تعامل باشند. خطرهایی که ممکن است این  آذرو  بهرامهاي قبلی و مشکالت عنوان شده، تصور کنید که که با توجه به مثال   

  تعامل را تهدید کند عبارتند از:

 را در دست بگیرد. آذرترل کامپیوتر مهاجم بتواند کن 

  بفرستد. بهرامبرساند و سند دیگري را با امضاي جعلی براي  آذرمهاجم بتواند بعنوان واسط عمل کرده، سندي را به امضاي 

  را بدست آورد. آذرمهاجم بتواند کلید 

 .مهاجم بتواند به کانال ارتباطی ایمن و رمزشده آنها رخنه کند 

  تواند گواهینامه اصلی را شود، مهاجم میبا یک گواهینامه محافظت می آذرنماید. اگر کلید  آذرمهاجم بتواند کلید دیگري را جایگزین کلید

 جایگزین کرده و گواهینامه جدیدي را براي کلید جعلی درخواست کند.

 دروغ بگوید. بهرامتواند در مورد تایید امضا به مهاجم می 

ارسال نشده  آذروادار به قبول مواردي شود که از طرف  بهرامتواند باعث شود اي وجود دارد که میهاي ارتباطی غیرمحافظت شدهاین است که راهنکته اصلی 

 یا حداقل خواسته وي نیست.

  کند؟می استفاده را کلید کسی چه –تهدید ششم 

داراي اهمیت ي خصوصی است لذا نحوه حفاظت از آن ینامه، سوءاستفاده از کلیدهاهاي مبتنی بر ارزیابی گواهیکی از بزرگترین تهدیدهاي سامانه

هاي دسترسی فیزیکی، استحفاظات مناسب، اي خواهد بود. تقریبا تمامی دارندگان کلیدهاي خصوصی داراي یک ساختار امن کامپیوتري با کنترلویژه

محل نگهداري کلید خصوصی  سازي کلید خصوصی، یک کامپیوتر معمولی است.ند و محل ذخیرهاي و دیگر استانداردهاي امنیتی نیستتجهیزات امنیتی شبکه
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هاي مخرب باشد. حتی اگر فرض شود که کلید خصوصی ذخیره شده در یک کامپیوتر داراي امنیت است، ها و دیگر برنامهتواند هدفی جهت حمله ویروسمی

کند؟ چه کسانی از وجود آن باخبر ک محل حفاظت شده است؟ آیا سامانه دوربین مداربسته آن را کنترل میگردد. آیا کامپیوتر در یمسائل دیگري مطرح می

کنید، حدس کلمه عبور چقدر مشکل است؟ اگر کلید در یک کارت هوشمند ذخیره شده است، میزان اگر براي استفاده از آن از کلمه عبور استفاده می هستند؟

تواند از آن استفاده اخواسته چگونه است؟ اگر کلید در یک وسیله مقاوم در مقابل نفوذ ذخیره شده است، آیا یک کامپیوتر آلوده میمقاومت آن در مقابل نفوذ ن

  نادرست کند و چیزي را ناخواسته امضا کند؟

انشگاهی رمزنگاري است. از آنجایی گردد، عبارتی که برخواسته از ادبیات دامضاي دیجیتال بررسی می "عدم انکار"این تمهیدات بدلیل قابلیت 

رود شخص سوم نتواند امضاي دیجیتالی گردد تا قابلیت عدم امکان کشف و شکستن الگوریتم امضاي دیجیتال حفظ شود لذا انتظار میکه کوشش می

اندکه براي قانون قابل یی را ایجاد کردههافروشندگان زیرساخت کلید عمومی عبارت گردد. شخصی را جعل نماید و بنابراین خصیصه عدم انکار مطرح می

اند تا انکار امضاي دیجیتال توسط افراد با ادعاي دزدیده شدن کلید خصوصی مورد قبول واقع نگردد. گزاران را مجبور به وضع قوانینی کردهقبول بوده و قانون

ارزیابی گواهی تایید شود، شخص مورد نظر مسئول عواقب آن خواهد بود به عبارت دیگر، مطابق با قوانین مربوطه، اگر امضاي دیجیتال شخصی توسط مرجع 

  و مهم نیست که یک ویروس امضا را جعل کرده باشد یا شخص دیگر.

  است؟ نظر مورد فرد او آیا –تهدید هفتم 

ن اهمیت و مفید بودن آن اطالعات ها معموال به یک کلید عمومی با یک نام مشخص مرتبط است اما تعداد کمی از افراد در مورد میزاگواهینامه

شناسد، اما سوال اینجاست که چه دارند. تصور کنید که یک گواهینامه به نام شخص مشخصی دریافت گردد و دریافت کننده تنها یک شخص با این نام را می

بت انجام شده، تصدیق کننده امضاي همان فرد مورد توان مطمئن شد که این ارزیابی مثتعداد شخص با همان نام داراي امضاي دیجیتال هستند؟ چگونه می

  نظر است؟

در ممکن است که کلید عمومی مرتبط بصورت دستی یا از طریق پست الکترونیک دریافت شده باشد و به سادگی به اصالت شخص فرستنده اعتماد شود. 

گردد. آیا اطالعات دیگري از آن در مرجع ارزیابی مربوطه قید میگواهینامه عالوه بر نام بصورت عمومی، اطالعات دیگري نیز جهت منحصربفرد کردن 

  شخص در اختیار است؟ آیا مرجع صدور گواهی ایشان مشخص است؟

کردند که مشخصات افراد از زمانی که آقایان دیفی و هلمن رمزنگاري نامتقارن توسط کلیدهاي عمومی را مطرح کردند، این ایده را دنبال می

ها وجود دارد به کلیدهاي عمومی تغییرکند. دفترچه تلفن شامل نام، آدرس و شماره تماس است درحالیکه که در مدل دیجیتالی رچه تلفنکه در دفتقالبی 

نام وي را پیدا کرده و سپس  20شامل نام، آدرس و کلید عمومی خواهد بود. براي یافتن کلید عمومی یک شخص خاص باید نخست در فهرست دیجیتالی

در  سوال دیگري مطرح است که چه تعداد نام مشابه فرد مورد نظر دریافت کلید عمومی نمایید و تنها از این کلید براي ایجاد ارتباط استفاده کنید. اقدام به

 نیاز است.فهرست دیجیتالی وجود دارد؟ با این تفاسیر به اطالعات بیشتري جهت اطمینان کردن به شخص مورد نظر 

  گردد؟رآیند ارزیابی گواهینامه چگونه تامین میف امنیت –تهدید هشتم 

امنیت یک اکسیر جادویی نیست که با اضافه کردن آن به یک سامانه، دسترسی غیرمجاز به آن غیرممکن گردد و از گزند تهدیدها مصون بماند. 

حی این فرآیند براساس پارامترهاي مستحکم امنیتی انجام جهت افزایش امنیت الزم است که فرآیند ارزیابی گواهینامه کامال حفاظت شده عمل کند. آیا طرا

                                                             
20 Directory 
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دلیل از تفکراتی هایی از آن براساس پیروي بیهاي امنیتی و یا بخشیشده یا بر مبناي دالیل تشریفاتی و یا فقط یک طراحی تقلیدي است؟ بسیاري از روال

  گردند.است که در مواردي در قالب استاندارد بیان می

-دلیل این که فروشنده تکنولوژي مرجع ارزیابی گواهی پیشنهاد کرده است، طول عمر تعیین میگردد؟ آیا بهکلیدها محاسبه میچگونه طول عمر 

اي مدعی هستند که کند یا تنها چون عدهکند، پیشنهاد میتر میرا تنها بدلیل اینکه فرآیندهاي عملیاتی را سریع RSAبیتی  512گردد؟ آیا فروشنده کلید 

 RSAگردد؟ چرا الگوریتم چگونه تعیین می RSAهاي مورد استفاده در انتخاب پارامترهاي دخیل در الگوریتم ن طول باعث امنیت بیشتر خواهد شد؟ روشای

کرد؟ یک کلید داراي توان در اعتبار یک کلید تردید شود؟ با چه احتمالی میاستفاده نمی 21انتخاب شده است و چرا مثال از الگوریتم نامتقارن منحنی بیضی

پذیري فرآیندهاي تولید و نگهداري کلیدها، میزان امنیت فیزیکی و طول عمري برمبناي نحوه رمزنگاري است. پارامتر احتمال سرقت کلید، میزان آسیب

  گردند.طول عمر کلیدها محسوب میها از جمله موارد قابل تامل در تعیین هاي امنیتی شبکه و همچنین میزان جذابیت کلیدها براي مهاجممیزان حفره

جزو الزامات است  22هاي باطلهباشد؟ در برخی از استانداردها ایجاد فهرست گواهینامهآیا مرجع قادر به فسخ یا باطل سازي گواهینامه یا کلیدها می

دهاي قدیمی هستند و نگهداري آنها باعث کندي عملکرد کنند آنها کلیکنند زیرا تصور میهاي عملی از تولید آن اجتناب میسازياما در بسیاري از پیاده

اگر چنین فهرستی  باشد.پذیر نمیها و کلیدهاي باطله امکانگردد. اگرچه ایراد حجیم بودن این فهرست وارد است ولی بدون آن مدیریت گواهینامهسامانه می

تواند را باطل کرد؟ آیا امکان بازیابی آن وجود دارد؟ آیا یک مرجع ارزیابی گواهی می توان یک کلیداي مینامهوجود داشته باشد، چگونه و بر اساس چه توافق

 [11] هاي قبلی را انکار کند؟ آیا امضاهاي دیجیتال داراي تاریخ اعتبار هستند؟گواهینامه

عملیات هستند؟ بعنوان مثال، وقتی که از یک  آیا بکاربردن گواهینامه نیازي به انجام عملیاتی توسط کاربر دارد؟ آیا کاربران قادر به انجام آن

یابد که بصورت بصري قابل مشاهده است ولی طرف دیگر این ارتباط امن رمزنگاري شده تغییر می httpsبه  httpکنید، ارتباط از استفاده می SSLارتباط 

بارز در این زمینه نشستن در یک اتاق تاریک جهت انجام یک مذاکره نمایند؟ مثال کیست؟ آیا کاربران اقدام به خواندن اطالعات مندرج در گواهینامه می

دانید چه کسی باید باشد ولی مطمئن نیستید که آیا این شخص دقیقا همان است یا خیر. آیا ارائه اطالعات محرمانه در این خصوصی با شخصی است که می

  اي است؟شرایط کار عاقالنه

  هاي تدوین شده امنیتی است؟تسیاس از بخشی کاربر آیا –تهدید نهم 

کنند یا فقط با شخصی می 23يبرکارکنند، کاربران را مجبور به بکارگیري حسابها و کلیدها استفاده میهاي کاربردي که از گواهینامهآیا برنامه

خریدي را از طریق یک صفحه محافظت شده  گیرد کهسازند؟ بعنوان مثال، یک کاربر معمولی تصمیم میاستفاده از رمزنگاري نگرانی خود را برطرف می

شود و گواهینامه وجود ندارد و امنیت اي بین آنچه که نمایش داده میبراساس آنچه که در صفحه نمایش داده شده است، انجام دهد. هیچ رابطه SSLتوسط 

نام شرکت لزوما همان چیزي که  هاي آن را ندارد.و تراکنش تواند آدرس دامنه را تضمین کند و توانایی کنترل محتوي صفحهفقط می SSLایجاد شده توسط 

نه  بیند نیست، این بدین معنی است که نام مشاهده شده متعلق به کسی است که گواهینامه را براي منتشر کردن صفحه اینترنتی دریافت کرده استکاربر می

توانند و نباید انتظار داشته باشند که توانایی تمایز داشته باشند. بعنوان مثال شخصی لزوما براي شرکتی که آرم آن در صفحه مشخص شده است. کاربران نمی

را براي یک آدرس سایت شبیه به آدرس سایت یک بانک عامل دریافت کند و ظاهر صفحات اینترنتی خود را شبیه به صفحه  SSLتواند یک گواهینامه می

  آن بانک نموده و اقدام به سرقت اطالعات نماید.
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  است؟ چقدر کننده تایید کامپیوترهاي امنیت میزان –تهدید دهم 

هاي امنیتی نخواهد هاي نگهدارنده کلید باید امن باشد. کلیدهاي طوالنی باعث جبران ضعفدر بخش قبل اشاره گردید که کامپیوترها و دستگاه

نکته ضروري است که سامانه تایید کننده اعتبار گواهینامه، به ارسال  گردد و یادآوري اینترین بخش محاسبه میشد، زیرا ضریب امنیت براساس ضعیف

اعتبارسنجی گواهینامه براساس یک کلید عمومی انجام خواهد شد نه براساس یک کلید امن، بنابراین هیچ حفاظتی وجود ندارد.  کننده کلید جواب خواهد داد.

کند ولی اگر یک مهاجم بتواند کلید عمومی خود را به فهرست کلیدها د عمومی استفاده میاگرچه مرجع ارزیابی گواهی از یک یا چند فهرست اصلی کلی

هاي یک گواهینامه قانونی را تواند تمامی گزینهتواند اقدام به تایید گواهینامه دقیقا همانند یک گواهینامه قانونی نماید. با این روش مهاجم میاضافه کند، می

  نونی است، داشته باشد.به جز کلید عمومی که غیرقا

کند. تنها هستند، به حل مشکل کمک نمی 25ها خود امضابدلیل اینکه گواهینامه 24هاي ریشهنگهداري فهرست اصلی کلیدها بعنوان گواهینامه

  ناپذیر باشد.یبحل پیشنهادي انجام تمام تاییدها در سامانه کامپیوتري است که در قبال نفوذ توسط کدهاي مخرب یا دسترسی فیزیکی آسراه

  جمع بندي

تواند مخاطراتی را هاي بیان شده در این تحقیق در صورت نادیده گرفتن یا چشم پوشیدن در اجراي زیر ساخت کلید عمومی میهر یک از تهدید

عمومی، این موارد را براي اجراي هرچه بهتر و گان زیرساخت کلید شود اجرا کنندبراي راه اندازي کامل امضاي دیجیتال به همره داشته باشد. لذا توصیه می

باشند. محقیقن این کاهش ریسک این زیرساخت مهم در نظر بگیرند. نکته قابل توجه این است که بسیار از تهدیدهاي بیان شده نیازمند مدیریت صحیح می

  ها می باشند.ها و ابزارهاي مدیریت این تهدیدحلمقاله در حال حاضر در حال مطالعه و تالش براي گردآوري و تحقیق بروي تحلیل راه
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Abstract 

Digital Signature is an infrastructure for non-repudiation authentication via unsecure channel. With set it 

up correctly, the recipient can trust integrity and authenticity of the received message. This 

infrastructure with improving trust and confidence can provide the platform for formation and 

flourishing business, trade, science and human relationships. It is very essential for making and 

maintaining trust that operate public key infrastructure correctly and secure. Using public key 

infrastructure always has many legal, administrative and technical challenges, so it could rise many 

threats if wouldn’t pay attention. This study has tried to identify and evaluated ten major threats. They 

are those threats that effect on trust and confidence, so the officials should consider in set up a proper 

digital signature  

Keyword: Public Key Infrastructure (PKI), Digital Signature, Trust, confidence, Information Security 

  

  


	01.pdf (p.1-11)
	02.pdf (p.12-19)
	03.pdf (p.20-32)
	04.pdf (p.33-42)
	05.pdf (p.43-59)
	06.pdf (p.60-72)
	07.pdf (p.73-91)
	08.pdf (p.92-103)
	09.pdf (p.104-117)
	10.pdf (p.118-140)
	11.pdf (p.141-155)
	12.pdf (p.156-165)
	13.pdf (p.166-182)
	14.pdf (p.183-191)
	15.pdf (p.192-216)
	16.pdf (p.217-229)
	17.pdf (p.230-237)
	18.pdf (p.238-255)
	01 (2).pdf (p.256-275)
	02 (2).pdf (p.276-284)
	03 (2).pdf (p.285-296)
	04 (2).pdf (p.297-311)
	05 (2).pdf (p.312-325)
	06 (2).pdf (p.326-335)
	07 (2).pdf (p.336-348)
	08 (2).pdf (p.349-361)
	09 (2).pdf (p.362-378)
	10 (2).pdf (p.379-398)
	11 (2).pdf (p.399-411)
	12 (2).pdf (p.412-421)
	13 (2).pdf (p.422-447)
	14 (2).pdf (p.448-466)
	15 (2).pdf (p.467-481)
	16 (2).pdf (p.482-494)
	17 (2).pdf (p.495-508)

