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 سهولت در کسب وکار مالی با چک الکترونیکی 
 

 gmail.com@d.aryabarzan ،داریوش آریابرزن، متصدي اموربانکی، بانک اقتصاد نوین

 چکیده

با رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و نفوذ آن در زندگی روزمره شاهد تبدیل شکل بسیاري از خدمات به خدمت الکترونیکی 
پذیري خدمات در طول  شود و این امر در دسترس صورت الکترونیکی انجام می دمات بانکی بهها است که خ هستیم. مدت

در حوزه چک نیز آخرین نمونه آن طرح چکاوك  شهري،سرعت خدمات و.... داشته است.کاهش ترددها و سفرهاي  ،روز شبانه
و باعث افزایش سرعت و دقت در گردش چک و  صورت تمام الکترونیکی مبادله شده ها به ها بین بانک بود که از طریق آن چک

اي در دنیاي الکترونیکی براي آن وجود ندارد.  وصول آن گردیده است؛ اما هنوز برگ چک در بین مردم وجود داشته و مشابه
اصطالح عمومی امضاي دیجیتال دانست،  توان زیرساخت کلید عمومی یا به نیاز برگ چک الکترونیکی را می ترین پیش اصلی

توان  برداري است و می خوشبختانه مدتی است در بانک مرکزي این زیرساخت تحت عنوان نماد ایجاد گردید و در حال بهره
 . کشور وجود داردهاي اکنون در تمام بانک ترین نیازمندي ایجاد برگ چک الکترونیکی هم گفت اولین و اصلی

هر خدمتی  الکترونیکی، پرداخت شده است. برگ چک معایبها و  مزیتچگونگی اجراي چک الکترونیکی،  به در این مقاله  
هاي آن است. باید دید در برگ چک الکترونیکی چه  مزیت افزونیشود  دارد و آنچه باعث بقاي آن می یمزیت و معایب

توان  را میگیري صحیح کرد. بر این مبنا مزایاي برگ چک کاغذي  هایی نسبت به برگ چک کاغذي دارد تا بتوان تصمیم مزیت
و در هر  هونقل بود راحتی توسط صاحب آن قابل حمل وانتقال آسان خالصه کرد. برگ چک کاغذي به در سهولت استفاده و نقل

دار را  نوعی نقش پول مدت راحتی بین افراد گردش کرده و به حال برگ چک کاغذي به مکان و زمانی قابل استفاده است. درعین
هاي کاغذي  هاي دفترچه قبل از اتمام دفترچه ازجمله معایب برگه چک اد و عدم امکان ابطال برگهمحدودیت تعد. کند بازي می

 هاي کاغذي است. در همین حال امکان سرقت برگ چک نیز از دیگر مشکالت استفاده از چک است.

اولین تخلف، عدم  عدم محدودیت تعداد برگ چک، امکان مسدودسازي چک در دهد، بررسی تجارب موفق دنیا نشان می   
امکان سرقت، مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، 

هاي  ترین مزایاي استفاده از برگ چک وانتقاالت چک به صاحب آن ازجمله مهم رسانی نقل جویی در مصرف کاغذ، اطالع صرفه
 ها است. ترین مشکل این برگ چک وابستگی صدور به وجود اینترنت، بزرگحال  . در عینالکترونیکی است

 خدمات بانکی، چک کاغذي، چک الکترونیکی، امضاي دیجیتالهاي کلیدي:  واژه

 JEL  :M15, O32   طبقه بندي
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Abstract 

fe, we are With the growing growth of electronic services and its influence in everyday li
witnessing the transformation of many forms of service into electronic service. For a long 
time, banking services have been carried out electronically, which has the ability to access 

In the check  service, and so on. day services, reduce city traffic and travel, speed of-to-day
area, the latest example was the scheme of the chakavak(Check Image Transfer System), 
through which checks were exchanged between banks in all electronic ways, which increased 

the check and its collection, but there was still a the speed and precision of the circulation of 
The main  check list among the people and There is no similarity in the electronic world.

called public digital -prerequisite for the electronic check list is the public key or the so
in the central bank, this infrastructure has been created under the name signing. Fortunately, 

And it can be said that the first and most important  of the symbol and is in operation,
requirement for creating electronic check list is now in all banks of the country. 

cle, how electronic checks have been implemented, the advantages and In this arti
disadvantages of electronic checking. What should be seen in the electronic checkout paper, 
what are the advantages of a paper check sheet to make the right decision. On this basis, the 

The paper  dvantages of a paper check can be summarized in ease of use and easy transfer.a
check sheet is easily accessible by the owner and can be used at any time and place. 

es plays Meanwhile, a sheet of paper check is freely circulating between people and sometim
term money role. Limitation of the number and impossibility of cancellation of the -a long

banknote sheets before the completion of the notebook is one of the disadvantages of a paper 
is another problem with the Meanwhile, the possibility of theft of leaf checks  check paper.

use of paper checks. 

A review of the world's best practices shows that there is no limitation on the number of 
check sheets, the possibility of blocking the check at the first violation, the inability to steal, 

ibility of the individuals in proportion to the financial compensation, the managing the cred
impossibility of changing the electronic check sheet, convenient validation, saving paper 
consumption, information of Transmission to the owner of the check is One of the most 

rtant benefits of  the use of electronic checks. At the same time, the dependence of impo
issuance on the existence of the Internet is the biggest problem with these checks. 

: banking services, Paper check, Electronic check, digital signatureKeywords 

JEL Classification: M15, O32 
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 مقدمه
تر و همچنین  ها آسان توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولی و مالی، کار را براي مشتریان بانک  

رود وکسب و کار ورونق هاي برگشتی روز به روز باالتر میآمار چک  . هاي بانکداري را دچار دگرگونی کرده است روش
ترافیک  ، امروزه مشتریان بانک ها به دنبال صرفه جویی در وقت و هزینه شان هستند . را دچار مشکل کرده استاقتصادي 

ها براي ن انگیزهاز مهمتری ، هاهاي بانکو کاهش هزینه ، ، انرژي جویی در مصرف کاغذ صرفه  شلوغی بانک ها و ،شهري 
 ، جویی در مصرف کاغذنیکی ابزاري قدرتمند در جهت صرفهالکتروباشد. چک ی سیستم پرداخت چک الکترونیکی میبررس

ها و همچنین کاهش کاهش هزینه بانک ، سهولت در کسب و کار مالی ، صرفه جویی در وقت شهروندان ، حفظ محیط زیست
 شود و در این مقاله سعی شده است به طور مختصر و مفید عملکرد چک الکترونیکی بررسی . هاي برگشتی می باشدچک

را ندارند(فقط دفعه  هاهمچنین توضیح داده شده است که مشتریان براي اخذ دسته چک جدید دیگر نیازي به حضور در بانک
دهد از منزل یا دفتر  امکان می يبه مشتر همچنین چک الکترونیکی ، اول صدور دسته چک حضور مشتري الزامی می باشد)

هاي  جویی ؛ در نتیجه صرفه الکترونیکی بانک عامل مورد نظرش دریافت کند کارش خدمات درخواستی خود را از سامانه
دقت و ، سرعت و یک ابزار نوین پرداخت است که از امنیت 1در واقع چک الکترونیکی .  شود بسیاري در این خصوص انجام می

یح برخوردار بوده و جایگزین خوبی یافته صح هاي الکترونیکی توام با زیرساخت قانونی گسترش فرایند بازدهی تمام تراکنش
 3خصوصیکلید و  2مشتریان براي استفاده از چک الکترونیکی نیاز به کلید عمومی . هاي کاغذي در تجارت است براي چک

تواند ) هم می4مؤسسه ي عامل(همچنین موسسه ثالثی همچنین نیاز به تایید طرف مقابل . دارند(که از بانک اخذ می کنند) و
ته باشد که در صورت عدم موجودي کافی در حساب جاري مشتري خوش حساب(به دالیل گوناگون که مشتري وجود داش

شود. در این ر ادامه به این مطالب پرداخته میخوش حساب نتوانسته موجودي حساب خود را تامین کند)،چک او را نقد کند.د
ان کمک به سهولت در کسب و کار مالی و رونق چرخه ي پردازیم هدفماجراي چک الکترونیکی میمقاله به بررسی چگونگی 

 اقتصادي با سریع تر کردن نقل وانتقاالت مالی به وسیله چک الکترونیکی می باشد.

 ادبیات موضوع -1

نخستین بار در مؤسسه علوم اطالعات دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی توسعه وتکامل  ، چک الکترونیکی یا چک اینترنتی     
از سایر بانک ها جمع  ، هاي کاغذي را براي وصول در تاریخ سررسیددانستند که چگونه چکبانکداران نمی ، غاز.در آ5یافت

از نظر  ، فرستادند و این امر عالوه بر اتالف وقت زیاددارانشان را به بانک هاي دیگر میتحصیل ، آوري کنند وبراي این کار
به سمت الکترونیکی  ، هاي کاغذي که انتخاب میلیون ها نفر در جهان هست از این رو چک. امنیتی نیز نگران کننده بود
ولی بعد ها با آگاهی از  ، دادندک هاي الکترونیکی مقاومت نشان میچآغاز کار بازرگانان در مقابل شدن پیش یافت. گرچه در 

1 Electronic Check 
2 Public key 
3 Private key 
4 Factor company 
 براي مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود: 5

-Dani, A.Rand Krishna .P.R, "An E-check Framework for Electronic Payment Systems in the Web Based 
Environment", EC-Web 2001, Springer-Vela LNCS 2115, 2001. 
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ند واز قوانین چک کاغذي دادمزایاي آن و اینکه چک هاي الکترونیکی همانند چک هاي کاغذي معامالت را پوشش می 
 به آن روي آوردند. کردند،پیروي می

راي اولین بار در وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا به کار گرفته شد.چک این چک که مبتنی بر اینترنت است،ب
تالش هاي  به وجود آمد که حاصل 1یتوسط شوراي چک الکترونیک 1995الکترونیکی به مفهوم پیشرفته تر آن در سال 

  کمیته چک الکترونیکی بود.
که مستلزم حضور مرجع صدور گواهی است که طی  ، امنیت جایگاه ویژه اي دارد ، 2در سیستم هاي پرداخت الکترونیکی

CA(با تدوین نظام ملی تایید هویت ، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اجتماعی و ، برنامه سوم توسعه اقتصادي
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 چرخه ي تجارت الکترونیکی 1-1شکل                                                             

 
دهید یماجازه  چک)حساب صاحب بانک (یخ چک و نام شخص به بانک عامل ، تار1با نوشتن مبلغ چک ،هاي کاغذيدر چک

 دهد.شده را در تاریخ سررسید چک به شخص مورد نظر انتقال   مبلغ نوشته

به صورت نویسید و کارهاي دیگر  دهید. یعنی تنها چک را می شما تنها مرحله اول را انجام می هاي الکترونیکیچکدر  
چک ندارد. چک الکترونیکی روش پرداختی الکترونیکی  ، حتی نوشتن چک نیز نیاز به کاغذ و دسته شود انجام می سیستمی

. گیردمورد استفاده مشتریان قرار می )ACH2(هاي پایاپاي اتوماتیک طریق اتاق است که به واسطه انجام تراکنش پرداخت از
هاي کاغذي  اتی که روي چکاطالعات این تراکنش شامل مبلغ و اطالعات بانک پشتیبانی صاحب حساب است؛ همان اطالع

هاي الکترونیکی با  کید کرد چکشود. همچنین باید تا هاي الکترونیکی تبدیل می صورت خودکار به چک ، به شود ینوشته م
میان سایر  شوند و قابلیت پیوند به اطالعات نامحدود و معاوضه سریع ریزي می هاي کاغذي پایه همان چارچوب قانونی چک

هاي  هاي الکترونیکی ویژگی هاي کاغذي استفاده شوند. استفاده ازچک توانند در هر تراکنش مشابه چکها را دارند و می بخش
هاي بانکی با امنیت کافی در اینترنت به کار  شوند تراکنش ارند؛ آنها خدمات گوناگونی را عرضه کرده و موجب میمهمی د

شده هاي ایجاد کنند. به این ترتیب تقلب شده اطالعات، صحت خود را حفظ می ، در بستر نامحدود ولی کنترل گرفته شوند
هایی مانند فعال کردن  شود. افزایش قابلیت پذیر می ها امکان و صحت چک یید خودکار محتویاتأرود و ت ها از بین می روي چک

اي دیگر و استفاده از چک الکترونیکی به جاي  تاریخ پرداخت، افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه
چاپ  صرف قابل توجهی هزینه شود، ساالنه مبلغ پول موجب افزایش امنیت در مقابل سرقت و از میان رفتن پول نقد می

 یابد. هاي چاپ اسکناس کاهش می هاي الکترونیکی، هزینه شود که با استفاده از چک اسکناس می

پذیر باشد. همچنین  شود که دسترسی به وجوه با سرعت و در هر نقطه امکان استفاده از چک الکترونیکی همچنین موجب می 
دهد و  یکاهش مهاي بانکی را  شهري به منظور دریافت و پرداخت هاي درون مسافرت از انتقال پول نقد جلوگیري کرده و حجم

 شود. یهاي فردي و اجتماعی م کاهش هزینهاز این راه موجب 

1 Amount 
2 Automated Clearing House 

 بانک ها
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ها به  رغبت بانکها آنباعث تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد شده و از راه گسترش و توسعه هاي الکترونیکی چک
هاي جزیی  تنها در پرداخت  ها را نه پرداخت 1توانند امنیتهاي الکترونیکی می کند. چکونیکی افزایش پیدا میکداري الکتربان

و قابل استفاده براي تمام ، نه بانک  محلی بلکه در سراسر سطح اینترنت برقرار کنند. چک الکترونیکی در اختیار مشتري است
، اعتبارسنجی جامع و  ها عالوه بر جلوگیري از جعل چک اده از این چکدارندگان حساب از کوچک و بزرگ است. با استف

هاي الکترونیکی ریسک فرایند  تر متقاضیان در زمان صدور هر برگه چک نیز انجام خواهد شد. در حال حاضر چک کامل
،  پرداخت ي شیوهکنند. این  هاي معمولی را تا حد زیادي کاهش داده و فرایند پرداخت را تا حد زیادي کنترل می چک
در چک هاي الکترونیکی کند.  صورت اتوماتیک به یک روش پرداخت الکترونیکی غیرحضوري تبدیل می هاي کاغذي را به چک

  .هستندترین ابزار پرداخت  هاي پرداخت الکترونیکی با میزان ریسک باال یا نامناسب باشند، امن حل جایی که سایر راه

باشد،از این رو ناسبی براي اسناد سنتی(کاغذي) میونیک، اسناد تجاري الکترونیکی جایگزین مدرعصر فناوري و تجارت الکتر
رسد استفاده از آن در ایران با باشد که به نظر میلکترونیکی از نمونه هاي موفق سندهاي تجارت الکترونیکی میچک هاي ا

ساله،ایران باید از لحاظ تجارت الکترونیکی رتبه نخست در به ویژه اینکه طبق چشم انداز بیست  ، استقبال فراوان روبرو شود
 . موضوع چک الکترونیکی از اهمیت زیادي برخوردار می باشد ، منطقه خاورمیانه باشد

،  هاي برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک در راستاي کاهش چک ایران بانک مرکزي
و  2ي نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا)ها سازي کامل سامانه پیاده

چک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته  خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته به
 چک در دستور کار قرار داده است.

 دهد.ي انتقال را نشان میالکترونیکی از نظر نحوه ي پرداختطبقه بندي سیستم ها 2-1شکل  

 

 

 

 

 

 

 
 ي انتقالاخت الکترونیکی از نظر نحوهطبقه بندي سیستم هاي پرد 2 -1شکل 

 
 
 

1 Security 
 .بانک مرکزي بر این مرکز نظارت کامل دارد ،وظیفه سنجش اعتبار مشتري قبل از صدور کارت اعتباري و دریافت گزارشهاي اعتباري از بانک را بر عهده دارد 2

 سیستم هاي پرداخت الکترونیکی

 سیستم هاي پرداخت به صورت نشانه یا پول مانند سیستم هاي پرداخت از طرق حساب بانکی یا چک مانند

 سیستم هاي اعتباري/پیش پرداخت
(MasterCard,NetChex) 

 سیستم هاي خاص منظوره
eCheck)  و سیستم هاي مبتنی بر(Email 

 سیستم هاي عمومی
 (NetBill) 

 یمسیستم هاي پرداخت نقدي مستق
(Netcash, Ecash) 

 سیستم هاي کارت هاي هوشمند
(Mondex ,chiper) 
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 روش تحقیق-2
هایی که بخش ، شوده استفاده میچک چیست؟  برگه تاریخ دار و با ارزش مالی ،که براي خرید در حال و پرداخت در آیند  

 شود اي در چک هستند که باید از سوي نویسنده کامل خی ازآن ها جاهاي خالی تعبیه شدهکه بروجود دارند چک برگدر 
 .امضاي صاحب حساب و شماره برگه چک ، تاریخ پرداخت ، شماره حساب جاري ، مبلغ چک :عبارتند از 

عضو است که شامل  100ین شرکت داري گرفته شده است.ا FSTC 1چک الکترونیکی چیست؟  این مفهوم طی پروژه اي از 
تعدادي از بانک هاي بزرگ،دانشگاه ها والبراتور هاي تحقیقاتی است. چک الکترونیکی یک ابزار جدید پرداخت متشکل از 

امنیت وسرعت بوده و قابلیت جایگزینی با چک هاي کاغذي در فرآیندهاي تجاري را دارد.

که به دو نوع چک اصلی الکترونیکی و چک جایگزین  2پرداخت الکترونیکی است چک الکترونیکی در واقع یکی از شیوه هاي
الکترونیکی تقسیم می شود.چک اصلی الکترونیکی نوعی از سند تجاري الکترونیکی می باشد که با استفاده از اینترنت،به 

باشد و در صدور آن تمام صورت تمام الکترونیکی طراحی شده وداراي تمام خصوصیات چک کاغذي و فاقد معایب آن می 
ضرایب امنیتی رعایت شده است. چک جایگزین چک الکترونیکی همان اسکن کردن چک سنتی و ارسال براي بانک مقصد 

ي .در واقع چک الکترونیکی نسخه ي مجازبانک هاي کشور ما اجرایی شده استکه هم اکنون در (سامانه چکاوك)باشدمی
به جاي  هاي کاغذي،داراي الزام قانونی  براي پرداخت هستند وچک یکی همچون هاي الکترونچکباشد.چک کاغذي می

شود.با الکترونیکی شدن چک و استفاده از امضاها و سندهاي استفاده می 3امضاهاي دستی،از امضاهاي دیجیتالی
اخت شدن پرد همچنین قطعیت ، ،امکان بررسی وجود وجه کافی در حساب شخص صادر کننده چک وجود دارد4دیجیتالی

کاغذي در لذا از این رو نسبت به چک  ، چک ضرري کندي بدون آنکه بانک دریافت کننده ، شودآن نیز معلوم و تضمین می
بنابراین  ، کندمی    اخت و پایاپاي چک کاغذي پیرويهاي الکترونیکی از همان جریان پردگیرد.چکجایگاه باالتري قرار می

د با توانمی   وه بر آن سیستم چک الکترونیکیعال ، توانند این فناوري جدید را عرضه کنندکمی می انک ها با سرمایه گذاريب
هاي ي حسابصحت و سرعت تسویه ، بر سهولت ، ضمن برخورداري از هزینه کمتر پردازش ، ادغام با سیستم پایاپاي بانکی

مند به چک عالقه ، ش هاي مالی حفظ خواهند کردتراکن لذا بانک ها از اینکه نقش خود را همچنان در . بانکی بیفزاید
ها به چک الکترونیکی شت چکها،زمان و کاهش برگا هم به دلیل صرفه جویی در هزینهه.فروشندهالکترونیکی خواهند بود

 مند خواهند بود.عالقه
 .کندالکترونیکی بیان می ردازش چک هايبراي پ 2-2چهار سناریو مطابق شکل  )FSTC(کنسرسیوم فناوري خدمات مالی

 
 
 
 

    

 )Financial Services Technology Consortiurn(شرکت سرویس هاي نوین مالی 1
2 Electronic Payment Method’s 
3 - digital signature یامپ رچگییکپاصحت و  ییدتأ ياست که برا یاضیروش ر یکشود) ناشتباه گرفته  یجیتالید ی(با گواه یجیتالید يامضا یک 
 شود. یاستفاده م یجیتالیسند د یانرم افزار  در 
 
4 Digital document 
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 شکل (ب)                                                                  شکل (الف)                                   

 

 

 

 
                                                     

 

  

 
 شکل (د)                                                                  شکل (ج)                                                       

 براي پردازش چک هاي الکترونیکی FSTCسناریو هاي  1-2شکل

 

 نوشته و ، دیجیتالی است که توسط پرداخت کننده(صادر کننده چک)(الف)،چک الکترونیکی به صورت سند در حالت  
امضاي دیجیتال خود دریافت کننده نیز چک را با  . شود وبراي دریافت کننده(ذینفع) ارسال می شودامضاي دیجیتالی می

هر یک از  . نماید تا از طریق سیستم پایاپاي تسویه شوده خود در آن حساب دارد واگذار میبه بانکی ک کند ومیپشت نویسی 
یجیتالی براي اثبات صحت امضاي خود دارند بانک امضاي دیجیتالی روي چک را با کلید عمومی ها سندهاي دکاربران و بانک

اخت کننده به بانک کلید عمومی پرداخت کننده همراه با سند دیجیتالی پرد کند.میت کننده(صادر کننده چک) بررسیپرداخ
 شود.مقصد ارسال می

کند و دریافت کننده(ذینفع)،چک را ننده،چک الکترونیکی را حمایت نمیشود که بانک دریافت کحالت (ب)زمانی استفاده می
 فرستد.پرداخت کننده(بانک صاحب حساب) میمستقیم به بانک 

بدین صورت که دریافت کننده(ذینفع) یک  ، شود که تعداد چک ها براي واگذاري زیاد باشدحالت (ج) وقتی استفاده می
ي الکترونیکی دریافت بانک با این حساب چک ها کند ور بانک خود افتتاح مید 1حساب خاص معروف به صندوق پرداخت

 . بعد از دریافت چک ها توسط بانک بقیه مراحل مانند حالت(الف) هست پذیرد وکننده را می

چک  ، بدین صورت که پرداخت کننده(صادر کننده چک)، باشد بدهکار می / بستانکار  حالت (د) همان روش پرداخت 
  . کندساب دریافت کننده را بستانکار میسپس بانک ح،  فرستدترونیکی را به بانک خود میالک

در زمره ي امن ترین ابزار هاي پرداخت هستند و از  ، و امضاهاي دیجیتالی2FSML چک هاي الکترونیکی به واسطه ي 
،تشخیص موارد تکراري بودن و رمز امضاهاي دیجیتالی ، 1رمز نگاري کلید عمومی ، 3تکنیک هاي امنیت هویت شناسی

1 lock box 
2 )Financial Services Markup Language(  براي حمایت ازساختار هاي داده اي و امضاهاي دیجیتالی مورد نیاز براي چک هاي الکترونیکی

 و در آن ،ساختار واقالم داده اي سند به صورت بلوك هایی براي چک هاي الکترونیکی با برچسب هایی از هم مجزا می شوند.    طراحی شد 
3 Authentication 

 پرداخت-1

 واگذاري-2 گزارش-4

 پایاپاي-3

 اعالمیه -5

 درخواست-2 اعالن -3

 پرداخت-1

 گزارش -5

4- EFT 

 اعالمیه -6

 گزارش -3

 پایاپاي -2

 اعالمیه -4 پرداخت-1

 گزارش -3
 اعالمیه -4 پرداخت -1

2-EFT  

 پرداخت کننده دریافت کننده

 بانک دریافت کننده بانک پرداخت کننده

 پرداخت کننده دریافت کننده

 بانک دریافت کننده بانک پرداخت کننده

 پرداخت کننده دریافت کننده

 کننده بانک دریافت بانک پرداخت کننده

 پرداخت کننده دریافت کننده

 بانک دریافت کننده بانک پرداخت کننده
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کند و به ادر به تصدیق و پردازش خودکار میبانک ها را ق ، امنیتی چک الکترونیکیهاي بهره مند هستند.ویژگی  2گذاري
کنند که امضاهاي دیجیتالی ثابت میدهد.اظتی بیشتري در برابر تقلب چک میهاي الکترونیکی توانایی حفکاربران چک

 ، ت را فقط و فقط شخص پرداخت کننده(صادر کننده چک) داده است و با اطمینان دادن از جامعیت پیامسفارش پرداخ
هم اکنون بانک ها براي بررسی اصلی یا تکراري  . کنندکترونیکی را دربرابر تقلب امن میچک ال ، هویت شناسی ونفی انکار

شود،به ر مورد چک هاي الکترونیکی کامالًجدي انجام میع داین موضو . دهندهاي دقیقی را انجام می بودن چک ها بررسی
کند.براي امن کردن کلید تکراري جعلی یا اشتباهی ارایه میکه قابلیت هاي باالتري براي پیشگیري وشناسایی موارد طوري

 . فاده می شوددسته چک الکترونیکی است 3محرمانه ي امضاي دیجیتال وجلوگیري از سوء استفاده از آن،از کارت هوشمند
که مطابق استاندارد هاي صنعت  4ي امضا کردن فقط از درون کارت هوشمند توسط الگوریتم هاي رمزنگاريکلید محرمانه
 . شودتولید و استفاده می ، بانکداري است

وتر امضا کامپی ، این کلید هرگز به ي امضا کردن از طریق ارتباط شبکه اي کامپیوترد محرمانهبراي جلوگیري از سرقت کلی 
ها امضا ا به منظور اطمینان از یکتایی چکدسته چک الکترونیکی به طور خودکار هر چک ر . شودکننده منتقل و افشا نمی

به کمک  شود ،میپشت نویسی یا واگذاري چک دچار مشکل  ، امضاءاردي که شود تا در مواین در سیستم ثبت می کند ومی
این کار به دریافت  . شودتوسط امضاء کننده کنترل می ٥ PIN لکترونیکی با ورود یک گرفته شود.استفاده از چک ا

دهد که پرداخت کنندگان(صاحبان چک) قانونی،روي کلید هاي محرمانه خود مالکیت بانک اطمینان می کنندگان(ذینفعان) و
 وکنترل دارند.

 
 

 

 

 

 

 
 E-checkسیستم  معماري 3-2شکل 

 

1 Public Key Cryptography 
2 encryption 
ابل کارت پالستیکی حاوي یک تراشه ي کامپیوتري است که مقادیر زیادي از اطالعات را نگه می دارد و برخی پردازش ها را انجام می دهد ودر مق 3

ضاهاي دیجیتالی یا تغییرات خیلی مقاوم است،کارت هاي هوشمند براي تامین حافظه ي امن کلید هاي خصوصی امضا و براي ایجاد و صحت سنجی ام
 چک هاي الکترونیکی مناسب هستند

 محرمانگی حفظ و دست نخوردگی یا یکپارچگی از اطمینان لقبی از مختلف امنیتی هايخدمت آوردن فراهم با اطالعات تبادل در امنیت ایجاد جهت 4
 شده اند طراحی اطالعاتی منابع به دسترسی وکنترل اطالعات،انکارناپذیري

5 Personal Identification Number 

 واسطه شعبه

 
 بایگانی پایگاه داده مشتریان بانک

 
 ابزار داده کاوي

 
 سیستم پایاپاي وتسویه

 

 سرور گواهی کنترل دسترسی

 

 E-checkصدور 

 
 مصالحه بین شعب/بانک ها

 

 E-checkمسیریاب 

 

 E-checkتصدیق کننده ي 
 
  
 واسطه ي وب 

 

 E-checkپرداخت 
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به طوري که  ، دارندهاي عمومی امضاها را نگه میکلیدمستقلی از  1کی بانک همچنین پایگاه دادهسرورهاي چک الکترونی
 امضاکنندگان در آن وجود دارد .   همیشه آخرین روابط کلیدها با حساب ها و

،  ندهبانک پرداخت کن ، دریافت کننده(ذینفع) ، پرداخت کننده(صاحب چک) : اجزاي معماري چک هاي الکترونیکی شامل
روي  شودمیصادر دفترچه چک هاي (دسته چک)الکترونیکی که توسط بانک  . باشداتاق پایاپاي می بانک دریافت کننده و

مشتري داده  نیز براي باز کردن قفل روي کارت هوشمند توسط بانک به PINیک  . شودیک کارت هوشمند بارگذاري می
باز  PINرا با  قفل کارت هوشمندمشتري (صاحب چک)باید  موقع نوشتن چک ، . تواند بعداً آن را تغییر دهدشود که میمی
چک الکترونیکی می تواند به صورت خارج از  ، با استفاده از زوج کلید هاي عمومی وخصوصی در کارت هوشمند . کند

 مفقود شدنتم به همچنین این سیس . شوددین ترتیب امنیت مناسبی فراهم میب . ایجاد و امضا شود )Off-Line(شبکه
تواند براي باقیمانده چک ها پرداخت کننده می ، چون اگر کارت هوشمند گم شود ، چک هاي الکترونیکی نیز اهمیت می دهد

برخالف کارت .در خواست توقف پرداخت به بانک بدهد و درخواست دفترچه چک(دسته چک)الکترونیکی جدید بدهد
حدودي را می توان توسط آن ها انتقال داد،در چک الکترونیکی محدودیتی نیست اعتباري و پول الکترونیکی که مبلغ م

کند.ویژگی پرداخت از حساب بانکی در چک هاي دولت مناسب می وهمین ویژگی،آن را براي پرداخت هاي بزرگ شرکت ها و
پول الکترونیکی،مفقود شدن  مزیت آن و در راستاي کمک به بهبود نقدینگی است.در مورد کارت هاي هوشمند،الکترونیکی

کارت برابر با مفقود شدن پول است،درحالیکه در مورد چک هاي الکترونیکی،پول در بانک است.
بهترین وسیله براي اعمال چنین  تمام تالش ها و برنامه ریزي ها باید در جهت جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم باشد و

سیستم پرداختی در مورد چک سنتی به گونه اي است  است. از طرف دیگر ، جزایی از چک سیاستی حمایت کامل حقوقی و
مشکالتی را در نظام اقتصادي به دنبال دارد.در مورد قانون چک،اخیراً ایراداتی برآن مطرح شده است که  ، که کاستی هاي آن

 ضرورت ردپاي چک است.مشکالت به قرار زیر است: ، از جمله ي این مورد
ول به شخص ثالث از طریق(( صدور چک در وجه حامل))با توجه به ویژگی هاي امضاهاي دیجیتالی و ویژگی (الف) انتقال پ

 شوداین مشکل منتفی می ، یا وصول به دلیل ثبت اطالعات چک الکترونیکی در تمام مراحل صدور ، هاي چک الکترونیکی
تا از  ، یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد گواهی قرار گیرد (ب)الزم است امضاي ظهرنویس توسط یکی از بانک هاي رسمی یا    

از طرف  ، یا ظهرنویسی جعلی جلوگیري شود و از طرف دیگر یک طرف از انتقال پول از طریق صدور چک به نام مستعار و
 -د پااز این طریق،ایجاد ر -دیگر،گیرندگان چک به واریز چک هاي وصولی به حساب جاري خود از طریق صدور چک شخصی

 کند.این مشکل را نیز حل می،کلید عمومی امضاء 2گواهی دیجیتالیِ،  تشویق شوند
(ج)بانک ها به ارسال اصل چک هاي کارسازي شده یا رونوشت پشت و روي برابر اصل شده ي چک هاي کارسازي شده براي 

 شود.ن شد،مورد (ج) نیز حل میالف) بیابا توجه به مواردي که براي حل مشکل مورد (مکلف گردند ، صاحب حساب
جهت آگاه کردن گیرندگان چک از میزان اعتبار صادر  ، (د)تالش دولت در جهت حفظ حقوق و منافع گیرندگان چک

این مورد نیز  ، با بدون وقفه شدن ارتباطات طرفین با یکدیگر و با بانک هایشان . جام معامله باشدنقبل از ا ، کنندگان چک
 شود.حل می

1 Date Base 
2 Digital Certificate 
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است که موسسات خصوصی تایید پیشنهاد شده  ، راي اطالع دریافت کنندگان چک در خصوص اعتبار صادر کنندگان چک(ه)ب
-این مشکل را نیز حل می ، صادره از سوي مرجع صدور گواهی دیجیتالی 1هاي دیجیتالی.گواهی ي چک تاسیس گرددکننده

  . کند

بررسی هاي الزم  کی هستند و در هرکدام از مراحل چرخه ي زندگی چک ،هاي دیجیتالی همواره همراه چک الکترونیگواهی  
 هستند. قابل انجام

از طرف شرکت  چک هاي برگشتی آن هاتوان برقرار کرد که شرایطی را می براي  مشتریان بر اساس در جه اي از اعتبارشان
)، 3برگشتی به کسري از قیمت است (که نقش آن در دنیاي فیزیکی،خریدن چک هاي2ثالثی موسوم به مؤسسه ي عامل

بدین طریق  . ي بیشتري براي پردازش چک هاي آینده اش باشنددر عوض مشتریان متحمل درصد هزینهپرداخت شوند و 
امکان پرداخت شدن چک هاي مشتریان خوش اعتبار که به طور ناخواسته و به دلیل اشتباه  ضمن حفظ اسرار مالی مشتریان،

برگشتی بودن  در این صورت ، ، ها را پرداخت نکندچک آن ، گردد.  چنانچه شرکت ثالثفراهم می ، برگشت خورده است
 چک اعالم می گردد.

 فرآیند پرداخت چک الکترونیکی2-1
بانک ها باید  از جمله اینکه پرداخت کننده ،گیرنده و براي ایجاد سیستم چک الکترونیکی،باید مواردي را در نظر گرفت؛  

هر دو طرف صادر کننده وگیرنده چک داراي کلید  اهی دیجیتال و دو کلید (کلید عمومی و کلید خصوصی)باشند.داراي گو
براي صدور چک  . هر دو یک کلید خصوصی نیز دارند که طرف دیگر از آن بی اطالع است ، عالوه بر آن عمومی هستند و

گواهی الکترونیکی شامل داده هاي الکترونیکی است،که حاوي  ، تمعموالً گواهی الکترونیکی نیز الزم اس ، الکترونیکی مطمئن
انقضاي کلید عمومی مالک و یک شماره ي سریال  ، تاریخ صدور ، مالک گواهی ، مرکز صادر کننده گواهی :اطالعاتی در زمینه

می و مالک آن اعتماد به گونه اي که هر شخصی می تواند به صحت ارتباط کلید عمو که توسط مرکز میانی تولید شده است؛
 .اصـوال امکـان صدور چک بالمحل وجود ندارد  ، در صورت استفاده از سیستم چـک الکترونیکـی کند.

-الکترونیکی را در رایانه میمشتري یـک چـک  -1  :به طور خالصه ، مراحل پرداخت چک الکترونیکی بدین ترتیب است   
 -4دفرستمی فروشنده سیستمرا به  مشتري چـک الکترونیکی -3کند مشتري چک الکترونیکی را امضا می -2 دنویس

چک ظهرنویسـی شـده بـه  -5 کندا را تأیید نموده و ظهرنویسی می پس از دریافت چک الکترونیکـی ، امضـ فروشنده
کند واریز می دهفروشنرا بـه حسـاب  بانک امضا را تأیید نموده و وجه چک الکترونیکی -6شود رستاده میف سیستم فروشنده

مورد ( .دکنیز حساب مشتري بستانکار مابانک مبلغـی را  -8شود تري تسویه میچک الکترونیکی با فرستادن به بانک مش -7
خواهد، بانک وجه مندرج ، بلکه می خواهـد وجه بالفاصله به حسابش انتقال یابدنمـی فروشنده اخیر معموال زمانی است کـه

صادرکننده یا مشتري غیرقابل برداشت نموده، تا بتواند به هر کس که مـی خواهـد انتقـال داده و  در چـک را از حسـاب
 .)ظهرنویسی نماید

 
 

که به منظور احراز هویت کاربر می باشد،همان شناسنامه اي است که هویت واقعی شما را به صورت مجازي و براي کسب و کار گواهی دیجیتال 1
 رمز نگاري اطالعات است.کند وکاربرد آن در حقیقت استفاده از امضاي الکترونیکی و الکترونیکی تعیین می

2 Factor Company 
-قانون تجارت،می توان به نوعی نقش شخص ثالث یا شرخر را مشاهده کرد: هرگاه براتی نکول شد واعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می 239در ماده 3

 اض نامه قید شود و به امضاء او برسد       قبولی شخص ثالث باید در اعتر-ها قبول کندتواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس
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 یافته ها ونتایج:-3
 2ناشناس 1پروتکل پرداخت چک الکترونیکی آفالینسیستم پیشنهادي ما :3-1
کننده دریافتن پرداخت کننده را نسبت به اشناس بودکه ن یمدهیارائه مفالین چک آ یکیپرداخت الکترونپروتکلیک ما  

-یم یرويپرداخت چک پ یندفرآ ی: ما از مراحل کلیریمپذیپرداخت چک را م یستمس یوي. در پروتکل ما سنارکندبیان می
به مشخصات  یقپشت سر آنها با توجه دق یاتیو عمل یتیحداقل اهداف امن یاآن  يها / جنبه هايازمندیتمام ن یتبا رعا یم،کن

خواهد بود تا صحت و اعتبار کننده قادردریافتدر پروتکل ما،  . ناشناس بودن پرداخت کننده    ین، و همچنیکیچک الکترون
ناشناس بودن پرداخت کننده  یربه منظور اعتمادو قبول پرداخت بدون تأث ییهاینتضم      با را  چک الکترونیکی یک یهاول
 یرا ارائه م یمختلف یتیو امن ییدتأ يما جنبه ها ،ییستمس ینقبول چنهب  دریافت کنندگان یق. به منظور تشوکند ییدتأ

 .شودیدر رابطه با ناشناس بودن پرداخت کننده م ینانبا اعتماد و اطم چک الکترونیکیکه منجر به پرداخت یمده
 هاداده به تواندنمی هیچکس که طوري هب، دنکنمی حمایت معامالت بودن محرمانه از ایمن ارتباطات که کنیم فرض  

 .باشد داشته دسترسی
 نمادها:
پیام را  ناشناس و ایمن طور به تواند می کننده پرداخت که دهد می نشان را ایمن و ناشناس ارتباطی هاي : کانال→@

 دریافت و ارسال کند.
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U :جمله از، شودمی مجوز صدور به مجاز که پولی مبلغ باالي حد M → U 
 ات:اختصار

GM :اشخاص از اي مجموعه یا یک، بانک( گروه مدیر.( 
DB :امن و محلی( شود می ذخیره بانک مشتریان همه آن در که سوابق، داده پایگاه.( 

Gverif :گروه امضاي تأیید روند. 
Look :کندمی بررسی را چک الکترونیکی محرمانه اطالعات. 

Sub :دهیم می قرار بررسی اي از موارد مورد هدر مجموع را مورد یک ما آن در که يفرآیند  
 Sub})پنجشنبه، ...، دوشنبه، یکشنبه، دوشنبه{( true = مثال

OPEN :توسط گروه امضاي آن در که گروهی امضاي بررسی فرآیند GM شودمی بررسی کننده امضا شناسایی براي. 
Unforg :چک الکترونیکی جعلی هست. اینکه از اطمینان براي فرآیند یک 

Valid :کندمی ییدتأ با بررسی مقدار وجه موجود در چک الکترونیکی، را چک الکترونیکی اعتبار بانک آن در که فرایند یک. 
Execute :کننده).کننده به سپرده دریافتچک الکترونیکی(انتقال از سپرده پرداخت اجراي فرآیند 

Return: شود واز طریق کننده توسط بانک مشخص مییت پرداختهو روندي است که اگر چک الکترونیکی نامعتبر باشد
 شود.کننده ارسال میبانک پرداخت کننده به دریافت

   
 ناشناس آفالین پرداخت چک الکترونیکی

 ذخیره کننده دریافت بانکی حساب در پول که زمانی، شودمی انجام نهایی مرحله درچک  سنتی،پرداخت هاي چکمانند   
دریافت  تا شود می استفاده کننده پرداخت براي ضمانتی عنوان به چک الکترونیکی الکترونیکی ابزار که حالی شود، در می

 کمبود وجه یا جعل مورد در کننده پرداخت هویت حداقل یا، وجه را پرداخت خواهد کرد سیستم اینکه  شود مطمئن کننده
 تاکنیم می اعمال معامالت بودن محرمانه اعمال منظور به را 1عمومی کلید رمزنگاري ما ارتباطات در .شد خواهد داده نشان

 وگیرنده کننده پرداخت دو هر که کنیممی فرض ما،  این بر عالوه. شود محافظت غیرمجاز دسترسی نوع هر از اطالعات
را  فارشیهیچ س آنها از کدام هیچ یا) ، خرید سفارش یا چک الکترونیکی مثال عنوان به( کنندمی دریافت را سفارشاتی

به تعهدات  طرف یک که صورتی درتا ،شودآن جمع آوري می اجراي حین در کافی شواهد پروتکلدر این  .کننددریافت نمی
 اصلی روش سه به را شده پیشنهاد پروتکل مراحل،این موضوع شدن روشن براي گیرد.خود عمل نکند،مورد پیگرد قانونی قرار

  کنیم:می بندي طبقه
  CLOSE    

VERIFY     
FOUND        

FOUND  :کند می پیدا را پرداخت فرآیند کننده پرداخت مرحله این در. 
       براي  امن و ناشناس ارتباطی کانال طریق ز)اPdesc (را خود خرید سفارش توضیح بار اولین براي کننده پرداخت  :1 مرحله 

      توسط فرد به منحصر شماره یک که را Oid) (سفارش شماره یک هکننددریافت، بعد مرحله در. کندمی ارسال کنندهدریافت
دریافت  حساب شماره شناسه )و M( پرداخت مبلغ همراه با است تبطمر Pdesc به و است جدید خرید هر براي کنندهدریافت
 .کندمی مشخص چک الکترونیکی پرداخت در بعداً که)ID( کننده

1 Public-key cryptography- قابل استفاده در امضاي دیجیتال 
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Payer @→ payee: Pdesc  
Payee @→ Payer: Oid, M, ID 

 پرداخت شناسه مانند، کنندهدریافت براي) شده موافقت( الزم اطالعات با ا)رChe،چک الکترونیکی(کننده پرداخت: 2 مرحله 
 کننده پرداخت سپس .کندمی پر، )T( تاریخ/  پرداخت زمان و)M( مبلغ پرداخت، ) Oid (خرید سفارش شماره )،ID(کننده

 اينامهچک الکترونیکی را با  کننده پرداخت، آن از کند. پس می(تأیید)امضا را Hash، بانکی گروه BGsig امضاي از استفاده با
  کند.کننده ارسال میاز طریق کانال ارتباطی ناشناس و امن براي دریافت )شده استSدر آن امضاء( Hashکه 

Payer: H (Che)  h, where Che = (ID, Oid, M, T), 
BGsig (h)  S 
Payer @→ Payee: (Che , S) 

VERIFY :گیردمی وتصمیم کندمی ارزیابی را آن صحتو  ییدتأ را چک الکترونیکی اعتبار کنندهدریافت، مرحله این در 
 یا نه؟ کند تایید را آن آیا که

 ییدمیتأ h به توجه با را Hashو تأیید امضاي  H(Che )؛ کندمی رمزگشایی را پیام، خود نوبه به کنندهدریافت: 3 مرحله
 .کند می مقایسه)Tp(گروه امضا اعتبار ییدتأ دوره با را T تاریخ/  تایید زمانو همچنین   ))Hash )S (            کند

Payee:H (Che)  h, 
Gverif (S), w.r.t (h). 
Look (ID, Oid, M). 
Sub (T, Tp). 

 و درست که چک الکترونیکی باشد مطمئن دریافت کننده اگر ،شد ییدتأ اولیه چک الکترونیکی اینکه از بعد: 4 مرحله  
کانال ارتباطی امن و ناشناس  طریق از را خود سفارش، کننده پرداخت و کندمیاعالم ) A( را خود موافقت، است شده تضمین

 کند.دریافت می
 CLOSE :الکترونیکی هاي روش از ادهاستف با کننده)چک(در مرحله واگذاري چک به حساب دریافت وصول مرحله این در 

چک الکترونیکی همراه با نمایش هویت  بازگشت یا کننده دریافت حساب به پول موفقیت آمیز انتقال با یا .شودمی اعمال
  رسد.به پایان می کننده پرداخت

طریق روش  چک الکترونیکی از سپس). Che ،S ،A( کننده دریافت هاي سپردهواگذاري چک الکترونیکی به  : 5 مرحله
 شود.وصول دقیقاً مانند چک هاي سنتی وصول می

Payee → (payee) bank: (Che , S, A) 
 تأیید مجدداًرا شودمی انجام 3مرحله در که را اولیه اعتبار کننده پرداخت بانک، وصول چک الکترونیکی مرحله در: 6 مرحله

 بدون اما، گرداندمیباز را کند و چک الکترونیکیمی متوقفرا  دتأیی فرآیندآن  اتمام از پس بانک، نشود تأیید اگر. کندمی
درباره  پذیري مسئولیت، نتیجه در و است شده تأیید چک الکترونیکیدر کننده پرداخت که آنجایی از، کننده پرداخت شناسه

 .کند می رد را چک الکترونیکی
چک  اعتبار تواند می بنابراین و کندمیتأیید  کننده امضا شناسایی براي را گروه امضاي همیشه کننده پرداخت بانک: 7 مرحله

 .کند تأیید راالکترونیکی 
 افتاده اتفاقی چه چک الکترونیکی اجراي از قبل که ببیند تا کندمی چک را خود )DB(داده پایگاه اطالعات بانک: 8 مرحله
 Oid که( است کرده صادر را Oid که است کسی او زیرا، است متقلب کننده پرداخت پس، یافت Oid همان با را آن اگر .است
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 غیر در،کندصرف نظر می اجراي چک الکترونیکیاز  بانک صورت این در. استفاده کند Oid از این بار دو نباید او و) ستیکتا
چک فرآیند وصول ،باشد کافی که صورتی در؛ کندمی بررسی کننده پرداخت حساب در را پول مقدار بانک، صورت این

-پس از آن نمی)، است ناکافی موجودي که معنی این به( باشد M از کمتر اگر صورت این غیر در، شودمی اجرا لکترونیکیا
وبه نوبه خود به  کننده دریافت بانک به کننده پرداخت هویت تأییدرا با  چک بانک و، کرد اجرا توان چک الکترونیکی را

که ،چک الکترونیکی از استفاده با را کنندهپرداخت علیه قانونی اقدام تواندمی دهد.دریافت کنندهمی بازگشت کنندهدریافت
 .کند آغازیب را در معامله ثابت کرده است،فر

 کننده:تضمین بانک پرداخت
H(Che)  h, 
Gverif (S), w.r.t (h). 
Look (ID, Oid, M).  
Sub (T, Tp).  
OPEN (BGsig): Identify the payer I 
Unforg (Che, Oid): If in DB Che(1) = Che(2)  Oid(1) → Oid(2) 

 :است فریبکار یک کننده پرداخت
Valid (M): account → M  execute (Che). 
If account < M  Return (Che , I ). 

 دو هر. وندش تجهیز الزم هاي زیرمجموعه تمام با باید مرتبط اجزا تمام،  چک الکترویکی آفالین ناشناس پروتکل طراحی در
 تواند می کنندهپرداخت بانک. کنند پشتیبانی را الکترونیکی پرداخت سیستم چنین باید کنندهدریافت و کنندهپرداخت بانک
 هاکنندهپرداختآن طریق از که باشد داشته خود مشتریان براي عمومی کلید زیرساخت از استفاده با امن سایت وب یک

 ایمیل دریافت و ارسال ظرفیت باید کنندهدریافت و کنندهپرداخت، طرف یک از. کنند صادر را الکترونیکی هايچک بتوانند
 الکترونیکی معامالت تمام آن در که، باشد داشته) داده پایگاه مثال عنوان به( سیستم یک باید فرستنده بانک. باشند داشته

 یک با نیز ما  پیشنهادي چک الکترونیکی پرداخت سیستم که کنیممی فرض ما وجود این با. شود ثبت آندر  مشتریان
 .شود می پشتیبانی ،برگشت چک الکترونیکی یا ورشکستگی صورت در، سنتی چک هاي پرداخت مانند قانونی چارچوب

 
 تحلیل روش پیشنهادي:3-2

 را سنتی چک هايیژگیو ما، پروتکل تحلیل و تجزیه در. کندمی ترکیب را الکترونیکی چک با سنتی چک مفاهیم این پروتکل
 هايویژگی و خصوصی حریم، امنیت مورد در دهیم وچک الکترونیکی آفالین ناشناس ارتباط می پرداخت هاي ویژگی  به

-نمی پرداخت صورت این غیر در، شود ارائه باید که دارد وجود اجباري اطالعات، يکاغذچک در .کنیممی بحث آن عملکردي
، آدرس، نام، چک شماره و گیرنده نام، بندي زمان تاریخ، پرداخت مبلغ،  آدرس، بانک نام( طالعاتا این. شود پذیرفته تواند
 بودن ناشناس بر را اطالعات این تاثیر و اهمیت خالصه طور به 1 جدول در. است) کننده پرداخت حساب شماره و امضا

 .کنیم می ارزیابی پروتکل پذیرش و اعتماد و کننده پرداخت
 

پرداخت کننده                یرشاعتماد و پذ د،ییتأ    
 ناشناس

 

ثیر و بدون تأبدون                  یممستق یرغ یتاهم
 تغییر

 نام، آدرس بانک

 یرندهگنامي،بندزمانیخپرداخت،تارمبلغ                 بدون تأثیر و                با اهمیت
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 وشماره چک تغییرات جزئی
حفظ اهداف، ناشناس بودن پرداخت کننده مهم است (با 

 شود). یم یگزینجا
حساب پرداخت نام،آدرس، امضا وشماره              تأثیر باال            

 کننده
 پذیرش در پروتکل چک الکترونیکی آفالین ناشناس و اعتماد و کننده پرداخت بودن ناشناس بر اطالعات تاثیر و اهمیت 1-3 جدول

 
 پروتکل و بررسی امنیت و حریم خصوصی تحلیل3-2-1
که از طریق آن بانک واسطه(اتاق وجود دارد بانک پرداخت کننده  دراطالعاتی هستند که  نام بانک پرداخت کننده،آدرس،   

ریق از طتوانددر پروتکل ما ،امضاي گروه بانک می شود.وارد فرآیند وصول  چک الکترونیک را شناسایی کند و  تواندوصول) می
به عنوان یک مزیت اضافی ،چک کننده است ودام گروه امضاء متعلق به پرداختکه کمشخص کند  ،کلید عمومی امضاي گروه

 کند.الکترونیکی را تأیید می
کنیم که آن را ایمن وتمام خواسته هاي ادعایی فرض می کنیم واستفاده میگروه  امن در پروتکل پیشنهادي از طرح امضاي

مدیر  ، پیونددمی  هنگامی که پرداخت کننده به بانک ، کنیم.با داشتن مالکیت زمان بندي شده عضویتین میتضم ،خودرا
دهد،که ) میTPبه یک پرداخت کننده یک کلید امضاي گروه معتبر در یک دوره زمانی( ، باشد)گروه(که بانک مورد نظر ما می

ه اطالعات در مورد مبلغ یک حساب معتبر،بدون ارائ ه زمانی و درقبالوردهد عضویت بانکی پرداخت کننده در این دنشان می
 اي کلیدهاي امضاي جدید را در پایان هر دوره زمانیاین بانک به صورت دورهموجودپول با شماره حساب خود،معتبر است.

ي حذف یک گروه کلید براپذیر،که با خواص ابطال پذیري عمومی برگشتکند.همچنین بانک داراي توانایی می بروزرسانی
.به عنوان مثال از در زمانی که پرداخت کننده حساب معتبري در بانک دیگر ،می باشدشود) آغاز میjامضا در یک دوره(

با استفاده از این  لغو شده است یا نه؟ آیاکه  توان چک کردرا بعد از نامعتبر شدن می امضاء به طوري کهشود شروع میندارد،
کننده مطمئن خواهد دریافتکند،امضاء می Tpدر مدت زمان  Tپرداخت کننده چک الکترونیکی را با تاریخ  ویژگی، زمانی که

یکی را منطقی گواهی چک الکترون به طور کند وشد که بانک پرداخت کننده با امضاي معتبر در چک الکترونیکی موافقت می
کند. این واقعیت ویژگی امضاي گواهی چک الکترونیکی را میادر آن ص با توجه به ویژگی امنیتی قوي در دروه زمانی معتبر،

 کند.فراهم می
این کامالً .کندرا قبول نمی پرداختکننده دریافتامضا و شماره حساب)، در چک کاغذي،آدرس، نام،( ضروري اطالعات بدون  

  کنیم که اعتماد و اطمینان را حفظمی جایگزین با چیزهاییبنابراین ما این اطالعات را  ،مخالف هدف اصلی پروتکل ماست
اختالف نظر یا فریب نشان  هویت پرداخت کننده را با فرض احتمالیGMکند.همانطور که در پروتکل ما توافق شده است می
  دهد.می

 سیکند وسپس اعتبار آن را بررآن را به طرف امضاء کننده وصل میند،کبانک چک الکترونیکی را دریافت میهنگامی که 
 ندارد.کند.دراین صورت پرداخت کننده نیازي به شماره حساب خود یا هیچ اطالعات شخصی(به عنوان مثال آدرس،نام و ...)می

 را در مورد فریب کننده و به این ترتیب هویت امضاء وصل کندتواند چک الکترونیکی را به امضاي خود می کنندهدریافت
کند.به علت عدم ارتباط امضاي گروه، از آنجا دن پرداخت کننده بر گیرنده پشتیبانی می.این مزایا از ناشناس بوکندمشخص می

از قطع ارتباط چک  که اطالعات خصوصی پرداخت کننده هیچ اطالعات قابل تکرار مانند شماره حساب ندارد،پروتکل ما
به امضا را جعل کند یا  تواندنمی کننده پرداخت با امضاي گروه، ،برخالف چک کاغذي کند.پشتیبانی میالکترونیکی 

 دو از یک هیچ، ویژگی هاي مستحکم و پیوسته وسیله به، ،امضاءکند. همچنیننمایندگی از گروهی که متعلق به آن نیست
(در جعل کنند،ها را شناسایی کنداینکه بانک حداقل یکی از آن بدون را گروه امضاي توانندنمی گروه اعضاي از بیشتر یا عضو

 عضو هر کند.خصوصیات غیر قابل جعل پذیري را فراهم می یی مانع شونده،هاویژگی،حال این . باحساب هاي مشترك)مورد 
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فقط صاحب  بلکه، کند استفاده آن از تواندنمی هیچکس دارد، که گروهخاص  امضاي عمومی کلید یک) زیرمجموعه یا( گروه
 تواندنمی کننده پرداخت بنابراین )،شود می  محافظتهم  حمله هر از که شود می فرض(.تواند از آن استفاده کندآن می
 .کندمی پشتیبانی را عدم انکار خصوصیات ترتیب بدین کند، و رد را چک الکترونیکیامضاي

 جواب را فرد به منحصر سفارش شماره با خرید سفارشبراي کنندهپرداخت درخواست کننده، دریافتپروتکل 1 مرحله در  
چک  تأیید هنگام، کنندهدریافت که زمانی کند، ازمی پشتیبانی بودن کپی غیرقابل ویژگی از فرد به منحصر این شماره دهدمی

 ).3(مرحله دهدنمی )اده نشده باشدکه این شماره قبالً هرگز استف(، Oidبررسی شماره  بدون)A(را خود موافقت ،الکترونیکی
 که هنگامیتشخیص جعل  است و کنندهدریافت ،باشد یا نه تکراري الکترونیکی چک یک اینکهدر فرد مقصر تنها بنابراین

 کپی را چک الکترونیکی تواندنمی کننده پرداخت، مشابه طور ، به شودمی آسان، کند می بررسی را خود اطالعاتی بانک،بانک
چک  بودن فرد به منحصر ژگیاین وی که،کند ضمیمه را خرید سفارش فرد به منحصر شماره است مجبور او زیرا کند

 .دهدنشان می کننده دریافتتأیید  از قبل را الکترونیکی
 آن امضاي از قبل کندمی استفاده رمزگذاري چک الکترونیکی براي طرفه یک Hashتابع یک از کننده پرداخت، 2 مرحله در  
، کار این با،کند می ارسال دریافت کننده براي ار اصلی چک الکترونیکی با همراه شده امضا Hashنامه و ،بانک گروه امضاي با

-می قبول راآن  که استاصلی چک الکترونیکی  Hash همان مقدار،مجاز Hashمقدار که کند تأیید تواندمی کنندهدریافت
چک  که، دنباش مطمئن دنتوانمیکننده و بانک و پرداخت کننده دریافت بنابراین .است موافق آن به مربوط اطالعات باوکند

 از امضاءشده Hash مقدار که پروتکل،همانطور کلی مراحل طول کرد،در جایگزین یا داد تغییر بعداً تواننمی را الکترونیکی
 .کندمی فراهم را چک الکترونیکی یکپارچگی تضمین،یکپارچه Hash یک عملکرد بنابراین،تأیید شده است چک الکترونیکی

 
 عملکرد تحلیل و تجزیه3-2-2
 پرداختپردازش  براي طرف دو هر مورد توافق اطالعات، گیرنده نام و بندي زمان تاریخ، پرداخت مبلغ، يکاغذ چک در  

 را خود بانک به پول مبلغ نتیجه در و شناسایی را کنندهافتدری پس؛کند تأیید را چک اعتبار تواند می بانک، همه این با .است
-دریافت توسط چک الکترونیکی اولیه اعتبار تأیید در اطالعات این ما پروتکل در .دهد می انتقال بنديزمان    تاریخ از بعد

 قابل توانیم می منطقی نتیجه یک عنوان به،دارد را ارزش) بیشتر واقع در( همان هم بانک توسط آن تأیید اعتباراز بعد و کننده
 ارتباط به نیاز بدون چک الکترونیکی را اولیه اعتبار یراحت به تواندمی کننده.دریافتببینیم را اطمینان بودن چک الکترونیکی

ها را ویژگیصحت  چک الکترونیکی،هاي اولیه کاربرديویژگی و امنیت هايویژگی صدور گواهینامه . بابررسی کند بانک با
  کند.تأیید می

با امضاي گروه  چک الکترونیکیبا اجراي امضاي  منطقی طور به ، بانک)فریب مثال عنوان به(پروتکل طبیعی سناریوي در  
 . )شودمی پرداخت وي به بانک توسط اول وهله در که معتبرگروه  عضو امضاي کلید( پذیردآن را می و کندت میموافق معتبر

چک  اولیه اعتبار تأیید براي نه، ردندا را بانک با  ارتباط نیازبه کنندهدریافت،کنیم بیان فوق بحث از توانیممی  که همانطور
 این و، شودمی واگذار، شود اجرا بعداً است ممکن که را چک الکترونیکی که وقتی اما، پروتکل از مرحله هر در نه و الکترونیکی

 از کنندهدریافت به که هایی تضمین تمام با، این بر عالوه،باشد آفالین صورت به چک الکترونیکی پرداخت شودمی باعث
، شده تضمین ابزار یک عنوان به چک الکترونیکی،با  کنندهدریافت، است شده داده ،عملکرد هاي ویژگی و خصوصیات،  امنیت

 .کرد خواهد موافقت
 فواصل در را درخواستی مبلغ، Tp گروه اعتبار زمان مدت در T بندي زمان یک در توانمی را هاي الکترونیکیچک پرداخت  

 بندي زمان داراي چک الکترونیکی هر .انجام داد مرتبط ترونیکیهاي الکچکاز سري یک در اعتبار زمان مدت در،منظم
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 شده ثابتکه   اول بخش .است شده تقسیم قسمت دو به که است فرد به منحصر سفارش شماره همانداراي  اما است متفاوت
 که جایی، n از x،پرداخت بخش شماره دهنده نشان دوم بخشو، دهد می نشان را فرد به منحصر خرید سفارش است،شماره

n 1        است، پرداخت قطعات تعداد ä x → n )از  چک الکترونیکی سوم پرداخت دهنده نشان 5 از 3 مثال عنوان به
چک الکترونیکی با آن  هر که طوري به باشد متفاوت تواند می M پول مقدار همچنین ).است پنجمین چک الکترونیکی

 :شود می مشخص
Che_n = (ID, Oid_n1,mn, Tn), 1→ n → z,  

 ما داریم    
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 منابع -5
زینب  دکتر شهریار محمدي:مؤلفان، نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه :تانتشارا، امنیت در بانکداري اینترنتی ]1 [

 حسینی زارع
 ):مفاهیم ،کاربردها و کاربري امضاي دیجیتال،جعفر محموديPKIزیر ساخت کلید عمومی( ]2 [
،قابل 3,1ي ی الکترونیکی ریشه،بازنگرمرکز دولتی صدور گواه ،سند جامع پروفایلهاي زیرساخت کلید عمومی کشور ]3 [

 http://www.rca.gov.ir دسترس در
رضا وطنیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد المکارشناس فنی غ-فرامرز فردي  ،سیستمهاي پرداخت الکترونیکی در ایران ]4 [

 1391خردادماه  -شماره چهلم  ،نوین ماهنامه داخلی بانک اقتصادقابل دسترس در  ،میالاس
 ،قابل دسترس درآزمایشگاه ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومیکترونیکی،مرکز توسعه تجارت ال ]5 [
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