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 ارزش افسٍدُ•

 هَاًع تَسعِ•
 هقذهِ

 رٍش ّای فعال سازی/ ّا  هَلفِ•

 استاًداردّا/  هَسسات استاًدارد•

 همایسِ با سایر فٌاٍری ّا•

 فٌاٍری

 ًمص آفریٌاى•

 هدل هرجع•

 تراکٌص ّا•

 رٍش ّای تصدیك کارت•

 اکَسیستن پرداخت ًسدیک

 بازیگراى •

 پیص بیٌی•
 جایگاُ پرداخت ًسدیک در بازار







گَضی سازگار 
 با 

NFC 

راّکارّای 
 هَلت

حجن  
 سفارش؟



 حول ٍ ًقل

 بلیط الکترًٍیکی•

 پارکیٌگ•

 سرگرهی

 بلیط اهاکي ٍرزضی•

 بلیط سیٌوا•

 دریافت اطالعات•

 

 خریذ الکترًٍیکی

 کارت ًمدی•

 کارت اعتباری•

 کارت  ٍفاداری•

  







 هادٍى قرهس بلَتَث NFC فٌاٍری

 m ~100 m (class 3) ~1-5 m 0.2 > برد

 MHz 2.4–2.5 GHz 300 GHz 13.56 فرکاًس

 Mbit/s 2.1 Mbit/s 4 Mbit/s 1.7 اًتقال ًرخ

 s < 6 s 0.1 > ارتباط برقراری



 NFCتراضِ 

 آًتي الواى اهي





برچسب ضاهل تراضِ، الواى اهي  ٍ آًتي بِ گَضی یا ّر ٍسیلِ •
دیگری الصاق هی گردد بدٍى ایٌکِ ّیچ ارتباطی با سین کارت یا 

 !گَضی داضتِ باضد

 بْرُ گیری از برچسب ّا 

Sticker 

، الواى اهي ٍ آًتي (حاٍی ًرم افسار کاربردی پرداخت ّوراُ)تراضِ •
 .در گَضی تعبیِ هی گردد

 گَضی هحَر 

Device Centric 

ِ  کاربردی پرداخت ّوراُ بر رٍی سین کارتی کِ ًمص • برًاه
آًتي ٍ تراضِ در داخل . الواى اهي را ایفا هی کٌد اجرا هی ضَد

با یکدیگر تعاهل  SWPگَضی تعبیِ ضدُ اًد ٍ بر اساس پرٍتکل 
 .دارًد

 سین کارت هحَر

SIM Centric 



ًرم افسار 
 پرداخت

ًرم افسار 
 پرداخت

 ًرم افسار 
 ٍاسط





 استاًذارد پایِ

ISO/IEC 21481 ECMA-352 

NFCIP-2 

ISO/IEC 14443 

Type A 

Type B 

Felica 

ISO/IEC 18092  ECMA-340 

NFCIP-1 

Protocol Test 

ISO/IEC 23917 

RF IF Test 

ISO/IEC 22536 



 ًرم افسارّای کاربردی

LLCP 
 

Logical Link Control 
Protocol 

RTD 
 

Record Type Definition 

 
 

NDEF 
Data Exchange Format 

Card  Emulation 
 

Smart Card 
Capability  

for Mobile Devices 

RF Layer ISO 18092 + ISO 14443 Type A, Type B + FeliCa 

 شبیِ ساز کارت  برچسب ّاخَاًٌذُ پَسترّا ٍ  اًتقال اطالعات بیي دٍ دستگاُ 



 کارخَاُ سوت في آٍری ّای

STK Android iOS 
Windows 

Mobile 
J2ME NFC 

 في آٍری ّای

 کارساز  سوت

USSD2 
WAP/ 

GPRS 



•Android/iOS/WinMobile/J2ME 

•SMS Banking 

•NFC 

 بر هبتٌی في آٍری ّای

 عوَهی کاًال ّای

•USSD2 

•STK 

•NFC 

 هختص في آٍری ّای

 اپراتَر



0

2

4

6

 عوَهیت اهٌیت گسترش سَْلت کاربرد

 هبتٌی بر سین

 کد دستَری

 ًرم افسار گَضی

NFC





  CI: Credential Issuer  باًک •

 Acquirerارایِ دٌّدُ خدهات پرداخت •

 Payment Networkضبکِ پرداخت  •

 داهٌِ پرداخت

 Userکاربر •

 Merchantفرٍضگاُ •
 داهٌِ کاربری

 MNOاپراتَر تلفي ّوراُ •

 OEMسین کارت / سازًدُ گَضی •
 داهٌِ ّوراُ

 داهٌِ سرٍیس TSMارایِ دٌّدُ سرٍیس •



 هرجع کٌترل

Control Authority 

 تاهیي کٌٌدُ کیف پَل

Wallet Provider 



ارایِ دٌّذُ  
 سرٍیس

 اپراتَر

 باًک

سازًذُ 
 گَشی

 سازًذُ 

 سین کارت

 هشتری
شبکِ 
 پرداخت

PSP ُفرٍضگا 



 خرید خرد
خرید با ریسک 

 باال

 هرجَعی



 تایید سریع
کٌترل برخط رهس  
 ٍارد ضدُ در گَضی

ٍرٍد رهس در پایاًِ 
 خرید

 تایید هضاعف














