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 چکیده 

تلفن همراه بستري را محیا ساخت تا امکان افزایش رضایتمندي مشتریان در حوزه  در کنار NFCآوري امنیت و کارایی فن
براي پرداخت الکترونیک در ایران فراهم شده است. در این  NFCآوري بانکداري الکترونیک فراهم شود. شرایط استفاده از فن

 ها کاهش یابد.هاي جاري بانکقابل هزینهشود تا رضایتمندي مشتریان بانکی افزایش و در ممقاله روشی مکمل پیشنهاد می
 NFCآوري کند و روشی مبتنی بر فندر حوزه بانکداري الکترونیک ایران را بررسی می NFCآوري این مقاله کارایی فن

 جایگزین رسید چاپی شود. "رسید الکترونیکی" ،هاهاي معمول و روزانه شعب بانکدهد تا در تراکنشپیشنهاد می

 مستقلشود و یا بصورت  سازيپیادههاي پرداخت الکترونیک تواند بطور متمرکز و گسترده در کنار اپلیکیشناین طرح می
هاي الکترونیکی دریافت و پرداخت در شعب و یا ایستگاه NFCهاي با استقرار کیوسک در این طرح شود.ها اجرا کتوسط بان

آوري فن )P2P Modeشود. در حالت نظیر به نظیر (برقرار می ) ارتباط تعاملی با مشتریانATM, VTM, POSها (بانک
NFC همراه مشتریان ایجاد کرد. در این شبکه بعد از اي امن با سرعت ارتباطی مناسب با تلفناین قابلیت وجود دارد که شبکه

دفترچه الکترونیکی و یا توان اطالعات آخرین تراکنش انجام شده (رسید الکترونیکی) و یا بروزرسانی شناسایی کاربر می
بندي شده در اپلیکیشن همراه مشتري انتقال داد. تمامی اطالعات دریافتی بصورت دستههرگونه اطالعات تعاملی را به تلفن

شود و مدیریت موردي و زمانی نگهداري اطالعات بر عهده مشتري است. در این روش استفاده حداقلی از همراه لیست میتلفن
منظور کاهش هزینه و کمک به حفظ محیط زیست و همچنین افزایش سرعت عملیات بانکی و رضایت  رسید چاپی به

 مشتریان مدنظر است.

 ، رسید الکترونیکی، بانکداري الکترونیکNFCآوري فن کلید واژه:
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 مقدمه -1
کاغذهاي غیرضروري در حوزه بانکداري امروزه ارتباط با بانک و تعامل با این سازمان مالی امري رایج است و میزان استفاده 

اي که مورد نیاز مشتریان نیست و یا تهیه تصویري از آن ها پر است از کاغذهاي مچاله شدهمشهود است. سطل زباله بانک
 شود.هاي بانکی حاوي اطالعات بسیاري  است که متاسفانه به این مورد توجه نمیکند. زبالهکفایت می

همواره داراي دغدغه هاي فراوانی بوده است.در برهه اي از زمان جا انداختن استفاده از کارت هاي نقدي به نظام بانکی کشور 
زمانی تمایل به استفاده از  جاي استفاده از پول نقد، یکی از مهم ترین چالش هاي نظام بانکی بود و حال پس از گذشت مدت

هاي خرد هم که هزینه تراکنش به آن تعلق می که افراد براي خرید پیش رفته استهاي نقدي در میان مردم تا آنجا کارت
تمایل روز افزون و عادت به پرداخت مبالغ خرد توسط کارت هاي نقدي در کشور  کنند.رد از کارت بانکی خود استفاده میگی

دن به صورت آفالین در حالی رو به افزایش است که در سازوکارهاي متدوال جهانی،پرداخت هاي خرد به جاي آنالین بو
صورت می پذیرند.آنالین بودن پرداخت هاي خرد در ایران آن هم در شرایطی که پذیرنده،کارمزدي براي ارائه سرویس دریافت 

ها را نیز به شدت افزایش هاي بانکبلکه هزینه نه تنها موجب تحمیل بار زیاد ترافیک به شبکه شتاب و شاپرك شده، نمی کند،
به جهت جبران این هزینه به ناچار می بایست اقداماتی نظیر افزایش نرخ خدمات کارمزدي و افزایش درآمدهاي  هاداده و بانک

بانکی را اعمال نمابند. با عنایت به این موضوع که امروزه عادت به استفاده از تلفن همراه براي بسیاري از افراد به شدت 
سیم با برد معنی میدان ارتباطی نزدیک و یک فناوري جدید و اتصال بیکه به  NFCاستفاده از فناوري  .ضروري گشته است

 تواند بسیار مثمر ثمر باشد.شود میهاي پرداخت بدون تماس بکار گرفته میکوتاه است و در سیستم
 مشتریان که همواره همراه يبه عنوان ابزار این دستگاه، جوامع مختلف یدر زندگ تلفن همراهنفوذ  یبضر یشبا توجه به افزا

هاي تولیدي سال درصد گوشی 70]. حدود 10تعاملی با مشتریان محسوب شود [ ابزار ینتواند به عنوان مهمتریاست، م
براي برقراري ارتباط نزدیک و  NFCآوري ]. فن9را  پشتیبانی خواهند کرد [ NFC(1میالدي، ارتباط میدان نزدیک ( 2017

آوري براي حوزه بانکداري قابل قبول است که در مقاالت  سرعت و امنیت این فنسانتیمتري مناسب است و  10در محدوده 
 ] مورد بررسی قرار گرفت.11، 6، 4، 1[

حذف استفاده از کاغذهاي غیر ضروري امري قابل توجه است و کمک به حفظ محیط  2با در نظر گرفتن هدف بانکداري سبز
ها ] یک وظیفه عمومی است. کاهش مصرف کاغذ در بانک14یران [ا یالماس يجمهور یقانون اساس 50با توجه به اصل زیست 

هاي نگهداري وسایل جانبی نیز حائز اهمیت است. در مقابل به دلیل تجمیع عالوه بر حفظ محیط زیست در کاهش هزینه
 د داشت.اطالعات اصلی و فرعی به صورت یکپارچه و سرعت بیشتر پاسخ دهی، رضایت مشتریان را نیز در بر خواه

 
 
 
 
 

1 Near Field Communication 
2 Green Banking 
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 ادبیات موضوع -2
NFC 13.56و فرکانس با برد کوتاه  یپروتکل ارتباطMHz  .و  کندیم یجادا یوییموج راد یک میدانارتباط شروع کننده است

 11cmکمتر از و بردي  0.1msکمتر از  NFCشود. برقراري ارتباط در با توجه به امواج دریافتی فعال میدستگاه مقصد 
، 1[ آیدیبه شمار م RFIDیافته  صورت تکامل NFCدارد و در واقع  یاديز شباهت RFID3 يورآپروتکل به فن ین. ادارد
. اما در کندیم یافتآن را در یرندهگ یلهرا ارسال کرده و وس یگنالدستگاه، س یک RFID است که در ین. تفاوت آنها در ا]12

NFC مقایسه بین برخی از  1جدول . ]3[ اطالعات عمل کند یرندهدر نقش گ هم هم در نقش فرستنده و تواندیدستگاه م
 دهد.سیم با برد کوتاه را نشان میارتباطات بی

 
 ]6،13[سیم با برد کوتاه آوریهاي ارتباط بیمقایسه فن ˚ 1جدول 

 NFC RFID IRDA BLUETOOTH 
SET-UP TIME <0.1 ms <0.1 ms 0.5 sec 6 sec 
RANGE Up to 10 cm Up to 3 m Up to 5 m Up to 30 m 
USABILITY Human centric 

Easy, intuitive, fast 
Item centric 
Easy 

Data centric 
Easy 

Data centric 
Medium 

SELECTIVITY High, given, security Partly given Line of sight Who are you? 
USE CASES Pay, get access, share, initiate 

service, easy set up 
Item tracking Control and exchange 

data 
Network for data 
exchange, headset 

CONSUMER 
EXPERIENCE 

Touch, wave, simply connect Get information Easy Configuration 
needed 

 
 

NFC شود و وضعیت که با نیروي کم انرژي الکتریکی فعال می 4کند. در وضعیت فعالتواند در دو وضعیت فعالیت می
شود. وضعیت غیرفعال در مواردي کاربرد دارد که امکان فعال فعال دیگر فعال می NFCکه در زمان ارتباط با یک  5غیرفعال

لکتریکی دستگاه با میدان ا 6بودن را ندارند مانند تگ فروشگاهی، پوسترهاي هوشمند، دست بند بیمار و... . چیپ غیرفعال
 ].5شود[درخواست دهنده که وضعیت فعال دارد فعال و تبادل اطالعات آغاز می

NFC  سه حالت عملیاتی  1سه حالت عملیاتی استاندارد و کاربردي دارد که هر یک کارایی مشخصی دارد. در شکلNFC 
 نشان داده شده است.

 
 

 
 

 
 
 
 

3 Radio-Frequency Identification 
4 Active 
5 Passive 
6 Unpowered NFC Chip 
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 ]NFC  ]7آوري سه حالت عملیاتی فن - 1شکل 
عمل  NFC يدستگاه خواننده برچسب ها یک به عنوان تلفن همراه یحالت گوش یندر ا :7/خوانندهیسندهحالت نو •

 ارتباط را آغاز نموده و سپس با ارسال NFC برچسب به ییها یگنالابتدا با ارسال س یحالت دو گوش یندر اکند. یم
 ذخیره 8NDEFي ها اطالعات را با فرمت تبادل داده ها برچسب ینا خواند. یبه برچسب اطالعات آن را م فرامین

 ].5، 1[ کندیم یفها در کارت هوشمند و بر چسب ها تعرداده کردن یرهذخ يرا برا ییها فرمت ها NDEF .کندیم

 دستگاهبه  دستگاه یکها از یلانتقال فا حالت ینا يکاربردهااز  : ارتباطی دوطرفه پویا است.9یربه نظ یرحالت نظ •
 .]7، 2[کند یکار م ISO/IEC18092حالت در استاندارد   ینااست.  یگرد

کند یعمل م یتماس یرکارت هوشمند غ یک بعنوان تلفن همراه حالت،گوشی یندر ا: 10کارت هوشمند يساز یهشب •
از  یهوشمند اطالعات کامل يهاکارت ینای باشد. تماس یرکارت خوان غ يهادستگاه یگرتوسط د خواندن که قابل
در استاندارد   حالت ینا. شود استفاده از جمله پرداخت يموارد يتواند برایکند که میم ذخیره کاربر را

ISO/IEC14443 8، 5[ باشدیم[. 

 
 

 ]NFC ]11مقایسه سه حالت عملیاتی  ˚ 2جدول 

 کارت هوشمند يساز یهشبحالت  یربه نظ یرحالت نظ /خوانندهیسندهحالت نو 

 ISO/IEC14443 ISO/IEC18092 ISO/IEC14443 استاندارد

آن می توان اطالعات برچسب را در تماس  مزایا
 با تاریکی بخواند

ترکیبی از تعدادي مقدار کارت دیجیتال در یک  ثانیه 0,1سرعت ارتباطی کمتر از 
 دستگاه (تلفن همراه)

قیمت برچسب هاي فعال باالست.هزینه  معایب
بیشتري براي تولید انبوه برچسب کدهاي 

QR .دارد 

کیلوبیت بر  949سرعت تراکنش 
ثانیه که کمتر از سرعت بلوتوث با 

 باشد.مگابیت بر ثانبه می 0,4

محتواي کارت می تواند به عنوان خوانده شده 
توسط دیگران زمانی که باتري تلفن همراه خارج 

 است و یا در وضعیت خاموش باشد.شده 

راهنماي موزه،روشن و خاموش شدن  کاربرد
 سریع بعضی از عملکردها توسط تلفن

کارت تبادالت تجاري، اشتراك 
 هاي بازياطالعات، برنامه

هاي موبایل، هاي الکترونیکی، پرداختگذرنامه
 چک کردن و شناسایی اعضاء

 

3 

7 Reader / Writer Mode 
8 NFC Data Exchange Format 
9 Peer-to-Peer Mode 
10 Card Emulation Mode 
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 روش پیشنهادي -3

سرعت  NFCآوري رو به گسترش است. یکی از عوامل توجه به فن NFCآوري در پرداخت الکترونیکی با فنتوجه حوزه بانکی 
سه  NFCآوري شود. فنارائه میچاپی ]. در این مقاله روشی براي حذف رسید و دفترچه 1آن است [ 11ارتباط غیر تماسی

آید ر حالت نظیر به نظیر امکان تعاومل دوطرفه به وجود میها نظیر به نظیر است. دحالت استاندارد دارد که یکی از آن حالت
توان در حالت خواننده شود. البته باید در نظر داشت که رسید الکترونیکی را میکه امکان رد و بدل کردن اطالعات فراهم می

از حالت نظیر به نظیر استفاده  NFCنیز پیاده سازي کرد ولی به علت تبادل کلید امنیتی بین تلفن همراه مشتري و سامانه 
 کنید. را مشاهده می NFCنحوه تبادل دوطرفه اطالعات با تلفن همراه هوشمند از طریق  2شد. در شکل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ]NFC ]8آوری ارتباطی نظیر به نظیر فن حالت – 2شکل 

 

 

 

 

 
 

11 Tap and Go, Tap2Pay [1]  
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کنند که هدف آن بایگانی و یا پیگیري تراکنش است. دریافت میچاپی رسید  12مشتریان بانکی بعد از هرگونه تراکنش
-است که بعد از تکمیل دفترچه باید آن را تعویض کند. تعداد تراکنشچاپی همچنین هر مشتري داراي دفترچه حساب بانکی 

هاي خودپرداز و پایانه شعب براي ].در تراکنش15نسبی رو به افزایش بود [بطور  1395هاي بانکی در شش ماه نخست سال 
شود میزان قابل  چاپیشود که اگر رسید الکترونیکی جایگزین رسید تحویل میچاپی پیگیري تراکنش به مشتري رسید 

دیاگرام  3شود. در شکل میاي از حجم کاغذ مصرفی کاسته خواهد شد. مزایاي این اقدام در بخش مزایا و معایب ارائه توجه
 شود.روش پیشنهادي نمایش داده می

 

 دیاگرام پیشنهادي مقاله ˚ 3شکل 

هاي ارتباطی خود امکان دریافت رسید در پایانه NFCآوري ها با پیاده سازي سخت افزاري و نرم افزاري فنبانک 3در شکل 
یکپارچه سازي اطالعات رسید الکترونیکی به واسطه نرم افزاري که در کنند. دریافت و الکترونیک را براي مشتریان فراهم می

-کند. میکفایت می NFCشود. براي شعب با ازدحام کاري کمتر، اتصال یک کیوسک تلفن همراه مشتري فعال است انجام می

 )ATM, VTM, POSهاي دیگر (تواند در باجه شعب باشد یا پایانهها میاین تراکنش 12

 

 رسید الکترونیکی جایگزین رسید چاپی
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ردن گوشی تلفن همراه توان تمامی عملیات مشتري را در یک شعبه مجتمع کرد و در زمان خروج مشتري از شعبه با نزدیک ک
 تمام اطالعات به یکباره انتقال یابد. NFCبه کیوسک 

 ارزیابی روش پیشنهادي -4

هاي هاي جاري بانک یکی از دغدغهیکی از اهداف بانکداري سبز حذف استفاده از کاغذهاي غیر ضروري است. کاهش هزینه
یابد. با استفاده از اغذ و هزینه نگهداري چاپگرها کاهش میاي از مصرف کبانکداري است. با روش پیشنهادي درصد قابل توجه

هاي ایران ارزیابی شد.   بانک 1395هاي شهریور ماه اي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نمونه موردي تراکنشجداول داده
هزار و  772و  یلیونم 428در بخش خودپرداز معادل  1395 یور ماهکشور در شهر یشبکه بانک يها تعداد کل تراکنش

 يها تعداد کل تراکنشو تومان است  717هزار و  573و  یلیونم 308و  یلیاردم 342و  یلیونتر 51تراکنش است به ارزش 
به ارزش است تراکنش  691هزار و  679و  یلیونم 23شعب معادل  یانهدر بخش پا 1395 یور ماهکشور در شهر یشبکه بانک

 ].15[ تومان است 957هزار و  751و  یلیونم 279و  یلیاردم 711و  یلیونتر 129

هزار  452میلیون و  452برابر با   1395هاي خودپرداز و پایانه شعب شبکه بانکی کشور در شهریور ماه مجموع تعداد تراکنش
ود. ریال در نظر گرفته ش 50ها به احتساب استهالك دستگاهچاپی شود. اگر هزینه تمام شده هر رسید تراکنش می 190و 

میلیارد و  22توانست به میزان آنگاه با در نظر گرفتن جامعه هدف عالی، شبکه بانکی کشور با روش پیشنهادي این مقاله می
 صرفه جویی کند. 1395میلیون ریال در هزینه مصرفی شهریور ماه  622

 مزایاي روش پیشنهادي: -1-4
 کاهش مدت زمان خدمات رسانی مشتریان -

o  مشتري (سرعت و تنوع ارائه سرویس)افرایش رضایتمندي 
o ازدحام) (کاهشدهی مشتریان افزایش پاسخ 

 هاهاي جاري شعب بانککاهش هزینه -
o کاهش تکثیر دفترچه و رسید بانکی 
o هاي مصرفی و نگهداري چاپگرهاکاهش هزینه 
o  کاهش مصرف رسید چاپی درATM  وPOS 

 NFCهاي هزینه پایین تهیه کیوسک -
o حجم کاري کمتر از متوسط یک کیوسک ها با براي شعب بانکNFC  .کفایت خواهد کرد 

 بایگانی متمرکز اطالعات حساب و تراکنش بانکی براي مشتریان (بایگانی رسید الکترونیکی) -
o ها بطور مجتمع در یک اپلیکیشن تلفن همراه وجود دارد.امکان یکپارچه سازي رسیدهاي تمام بانک 

 سبز يانکدارو ب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 50اصل  کمک به حفظ محیط زیست با توجه به -
o ها براي نگهداري از محیط زیست باید مورد توجه باشد. اهمیت حفظ محیط زیست و کوشش بانک 

 معایب روش پیشنهادي: -2-4
 تغییر روند معمول خدمات بانکداري الکترونیک -

o پیاده سازي سخت افزاري و نرم افزاري 

 NFCآوري استفاده از فنعدم گستردگی  -
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 نتیجه گیري -5
بطور جدي در  NFCآوري روش پیشنهادي این مقاله در کاهش هزینه بانک و افزایش رضایت مشتري موثر است ولی هنوز فن

توان روش پیشنهادي این مقاله را آینده نگري در حوزه بانکداري الکترونیک دانست. ایران بکارگیري نشده است. از این رو می
ها اي که در تغییر روند معمول بانکهاي نو مزیت روش پیشنهادي نسبت به هزینهآوريبا توجه به نرخ گسترش استفاده از فن

را می توان یکی از  NFCآوري ها از فنکند ارزش سرمایه گذاري دارد. عدم استفاده و آشنایی اکثر مشتریان بانکایجاد می
ها ت. یکی از اهداف اصلی این مقاله یکپارچگی دفترچه و رسیدهاي الکترونیکی تمامی بانکهاي پیشنهاد این مقاله دانسچالش

ها رسیدهاي چاپی خود را به رسید الکترونیکی تبدیل کنند که هاي باز تمام بانکبود که بتوان با تولید نرم افزاري با سرویس
 شود.شته میاهمیت این هدف براي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مهم پندا
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