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 چکیده 

های مختلف تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. همراه امکانی را فراهم کرد تا در حوزهضریب نفوذ استفاده از تلفن

( را  NFCمیالدی، ارتباط میدان نزدیک ) 7710های تولیدی سال درصد گوشی 07داده است که حدود  بررسی نشان

دهی قابل توجه است و در این بین کاهش زمان پاسخ اعتباری ها و موسساتهمراه در بانکپشتیبانی خواهند کرد. کاربرد تلفن

شود. با همین هدف در این مقاله روشی مندی مییش رضایتای است که موجب افزاها دارای اهمیت ویژهبه مشتریان بانک

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میدهی به مشتریان بانکبرای افزایش سرعت پاسخ

شود و گاه های دریافت و پرداخت صرف میها و یا فیشای برای تکمیل فرمها زمان قابل توجههای سنتی )فعلی( بانکدر باجه

-. برای سهل کردن فرایند امور بانکی در آینده، این مقاله روشی پیشنهاد میشودمیها ل مجدد فرمقلم خوردگی باعث تکمی

ها را افزایش داد. در این روش مشتریان دهی شعب بانکبتوان سرعت پاسخ NFCآوری دهد تا با استفاده از تلفن همراه و فن

های مورد نیاز خود بپردازند و در ها یا فیشدر هر زمانی به تکمیل فرم توانندای که در اختیار دارند میبا اپلیکیشن تلفن همراه

باجه "های سنتی، تواند بجای مراجعه به باجهها میهمراه خود ذخیره کنند. مشتری بعد از حضور در شعب بانکتلفن

قرار دهد. با توجه به استاندارد  NFCبر روی کیوسک برای برقراری ارتباط همراه خود را را انتخاب کنند و تلفن "الکترونیک

ISO/IEC18092 آوری در فنNFC می( توان در حالت نظیر به نظیرPeer to Peer Mode ) .ارتباط تعاملی امن برقرار کرد

 توان از امضای دیجیتال برای تشخیص و تایید مشتری استفاده کرد.همچنین در این روند ارتباطی می

 الکترونیکی، بانکداری الکترونیک ، باجهNFCآوری فن کلید واژه:
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 قدمهم -1
های علم و فناوری را یاستورانه مستلزم آن است که بتوان سآو فن یتحوالت علم یریتعلم و فناوری و مد یعتحوالت سر

 یاحطر یوهنمود. ش یهای علم و فناوری است، طراحای که محصول تحوالت و انقالبیندههای آها و فرصتیدمتناسب با تهد

آنچه امروزه . به مهارت و عزم فراوان دارد یازن ینده،های آو فرصت تهدیدهاو درك افراد از  ینشهای روز بر اساس بیاستس

 اعتباریاز سوی موسسات  یکیدرگاه های مختلف الکترون یقگوناگون از طر یهای مالیسفرآهم نمودن سرو یمشاهد آن هست

 .[11] است یانوز نسبت به مشترها در جهت ارائه خدمات به رو بانک

 مشتریانکه همواره همراه  یبه عنوان ابزار این دستگاه، جوامع مختلف یدر زندگ تلفن همراهنفوذ  یبضر یشبا توجه به افزا

های تولیدی سال درصد گوشی 07حدود  .[17] تعاملی با مشتریان محسوب شود ابزار ینتواند به عنوان مهمتریاست، م

برای برقراری ارتباط نزدیک و  NFCآوری فن .[9] را  پشتیبانی خواهند کرد 1(NFC، ارتباط میدان نزدیک )میالدی 7710

  نکداری قابل قبول است که در مقاالته بابرای حوز آوریسرعت و امنیت این فن سانتیمتری مناسب است و 17در محدوده 

 مورد بررسی قرار گرفت. [11، 6، 4، 1]

و کمک به حفظ محیط حذف استفاده از کاغذهای غیر ضروری امری قابل توجه است  7هدف بانکداری سبز با در نظر گرفتن

ها کاغذ در بانککاهش مصرف  یک وظیفه عمومی است.[ 14] یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 07با توجه به اصل زیست 

به دلیل تجمیع  در مقابل یز حائز اهمیت است.های نگهداری وسایل جانبی نعالوه بر حفظ محیط زیست در کاهش هزینه

 را نیز در بر خواهد داشت. مشتریان، رضایت بیشتر پاسخ دهیو سرعت  به صورت یکپارچهاطالعات اصلی و فرعی 

 ادبیات موضوع -2
NFC 13.56و فرکانس با برد کوتاه  یپروتکل ارتباطMHz  .و  کندیم یجادا یوییموج راد ک میدانیارتباط شروع کننده است

 11cmکمتر از و بردی  0.1msکمتر از  NFCبرقراری ارتباط در شود. با توجه به امواج دریافتی فعال میدستگاه مقصد 

، 1] آیدیبه شمار م RFIDیافته  صورت تکامل NFCدر واقع دارد و  یادیز شباهت 3RFID یورآپروتکل 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[17

NFC مقایسه بین برخی از  1 جدول. [3] اطالعات عمل کند یرندهدر نقش گ هم هم در نقش فرستنده و تواندیدستگاه م

 دهد.سیم با برد کوتاه را نشان میارتباطات بی
 

 [31،6] سیم با برد کوتاهبیرتباط اآوریهای مقایسه 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 

                                                 
1 Near Field Communication 
7 Green Banking 

3 Radio-Frequency Identification 
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NFC شود و وضعیت کم انرژی الکتریکی فعال می که با نیروی 4کند. در وضعیت فعالتواند در دو وضعیت فعالیت می

در مواردی کاربرد دارد که امکان فعال شود. وضعیت غیرفعال فعال دیگر فعال می NFCکه در زمان ارتباط با یک  0غیرفعال

دستگاه با میدان الکتریکی  6. چیپ غیرفعال ... ند، دست بند بیمار وبودن را ندارند مانند تگ فروشگاهی، پوسترهای هوشم

 .[0] شوددرخواست دهنده که وضعیت فعال دارد فعال و تبادل اطالعات آغاز می

NFC  سه حالت عملیاتی  1دارد که هر یک کارایی مشخصی دارد. در شکل سه حالت عملیاتی استاندارد و کاربردیNFC 

 نشان داده شده است.
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 NFC  [0]آوری سه حالت عملیاتی فن - 1شکل 

 

 یدستگاه خواننده برچسب ها یک عنوانه ب تلفن همراه یحالت گوش یندر ا :0/خوانندهیسندهحالت نو NFC  عمل

 نموده و سپس با ارسالارتباط را آغاز  NFC برچسب به ییها یگنالابتدا با ارسال س یحالت دو گوش یندر ا. کندیم

 ذخیره 8NDEF یها اطالعات را با فرمت تبادل داده ها برچسب ینا خواند. یبه برچسب اطالعات آن را م فرامین

 .[0، 1] کندیم یفها در کارت هوشمند و بر چسب ها تعرداده کردن یرهذخ یرا برا ییها فرمت ها NDEF .کندیم

 دستگاهبه  دستگاه یکها از یلانتقال فا حالت ینا یکاربردهااز  پویا است.: ارتباطی دوطرفه 9یربه نظ یرحالت نظ 

 .[0، 7]کند یکار م ISO/IEC18092حالت در استاندارد   ینااست.  یگرد

 کند یعمل م یتماس یرکارت هوشمند غ یک بعنوان تلفن همراه حالت،گوشی یندر ا: 17کارت هوشمند یساز یهشب

 ISO/IEC14443در استاندارد  حالت ینا. ی باشدتماس یرکارت خوان غ یهاستگاهد یگرتوسط د خواندن که قابل

                                                 
4 Active 

0 Passive 
6 Unpowered NFC Chip 

0 Reader / Writer Mode 
8 NFC Data Exchange Format 

9 Peer-to-Peer Mode 
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 .[8، 0] باشدیم

 NFC [11]مقایسه سه حالت عملیاتی  – 7جدول 

 کارت هوشمند یساز یهشبحالت  یربه نظ یرحالت نظ /خوانندهیسندهحالت نو 

 ISO/IEC14443 ISO/IEC18092 ISO/IEC14443 استاندارد

تماس  ی توان اطالعات برچسب را درآن م مزایا

 با تاریکی بخواند

کارت دیجیتال در یک  ترکیبی از تعدادی مقدار ثانیه 7.1سرعت ارتباطی کمتر از 

 دستگاه )تلفن همراه(

قیمت برچسب های فعال باالست.هزینه  معایب

بیشتری برای تولید انبوه برچسب کدهای 

QR .دارد 

کیلوبیت بر  949سرعت تراکنش 

کمتر از سرعت بلوتوث با  نیه کهثا

 .باشدمگابیت بر ثانبه می 7.4

محتوای کارت می تواند به عنوان خوانده شده 

همراه خارج  توسط دیگران زمانی که باتری تلفن

 شده است و یا در وضعیت خاموش باشد.

خاموش شدن  وشن ورراهنمای موزه، کاربرد

 نفتل ریع بعضی از عملکردها توسطس

 اشتراك الت تجاری،کارت تباد

 ازیب هایاطالعات، برنامه

 موبایل، ایهپرداخت الکترونیکی،های گذرنامه

 چک کردن و شناسایی اعضاء

 

 پیشنهادی روش -3
شود و گاه های دریافت و پرداخت صرف میها و یا فیشای برای تکمیل فرمها زمان قابل توجههای سنتی )فعلی( بانکدر باجه

-شود. برای سهل کردن فرایند امور بانکی در آینده، این مقاله روشی پیشنهاد میها میث تکمیل مجدد فرمقلم خوردگی باع

ها را افزایش داد. در این روش مشتریان دهی شعب بانکبتوان سرعت پاسخ NFCآوری دهد تا با استفاده از تلفن همراه و فن

های مورد نیاز خود بپردازند و در ها یا فیشتوانند در هر زمانی به تکمیل فرمای که در اختیار دارند میبا اپلیکیشن تلفن همراه

باجه "های سنتی، تواند بجای مراجعه به باجهها میهمراه خود ذخیره کنند. مشتری بعد از حضور در شعب بانکتلفن

قرار دهد. با توجه به استاندارد  NFCک همراه خود را برای برقراری ارتباط بر روی کیوسرا انتخاب کنند و تلفن "الکترونیک

ISO/IEC18092 آوری در فنNFC ارتباط تعاملی امن برقرار کرد. همچنین در این روند  توان در حالت نظیر به نظیرمی

 شخیص و تایید مشتری استفاده کرد.توان از امضای دیجیتال برای تارتباطی می

یکی از  شود.ش رضایتمندی مشتری و کاهش استفاده از منابع انسانی میافزایش سرعت پاسخ دهی به مشتریان باعث افزای

کاهش ازدحام و افزایش روشی برای مقاله در این . [1] آن است 11سرعت ارتباط غیر تماسی NFCآوری توجه به فن دالیل

 .(7)شکل شودرضایتمندی مشتریان ارائه می
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11 Tap and Go, Tap2Pay [1]  
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 باجه الکترونیکی  کاهش ازدحام – 7شکل 
 

ها نظیر به نظیر است. در حالت نظیر به نظیر امکان تعاومل سه حالت استاندارد دارد که یکی از آن حالت NFCآوری فن

تبادل کلید امنیتی بین تلفن همراه مشتری و برای  شود.آید که امکان رد و بدل کردن اطالعات فراهم میدوطرفه به وجود می

نحوه تبادل دوطرفه اطالعات با تلفن همراه هوشمند از طریق  3 شکلدر ت نظیر به نظیر استفاده شد. از حال NFCسامانه 

NFC کنید. را مشاهده می 

 

 

 
 

 
 

 

 

 NFC [8]آوری ارتباطی نظیر به نظیر فن حالت – 3شکل 

 

 وجود دارد.ایف وظ ن مقاله سه موجودیت برای تعریفبرای روش پیشنهادی ای 4با توجه به نمودار ارتباطی شکل 

 

 

 

 

 

 

 نمودار ارتباطی روش پیشنهادی -4ل شک

 مشتری 

و  هاها به همراه امضای دیجیتال هر یک از درخواستو تعیین اولویت و ترتیب بین آن هاثبت صحیح درخواست

 بازبینی و تایید نهایی رسیدهای الکترونیکی دریافتی بر عهده مشتری است.

 رابط نرم افزاری 

در صورت امکان تمام افزاری برای تلفن هوشمند طراحی می شود و باید کاربر پسندی خود را حفظ کند.  رابط نرم

تامین و تعیین  های مرتبط بانکی که در باجه شعب بانکی رایج است را تحت پوشش قراردهد.ها و تقاضانامهفرم

 ای بخش رابط نرم افزاری است.ههای امنیتی برای حفظ حفاظت اطالعات و حریم مشتری جز مشخصهپروتکل
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. امضای دیجیتال، بخش دیگری از رابط نرم افزاری است که باید در ارتباط با نحوه اجرای آن تحقیق و پژوهش شود

 البته با توجه به رابط نرم افزاری هوشمند می توان امضای دیجیتال را اثر انگشت معتبر مشتری قرار داد.

 باجه الکترونیک 

نیک باید متصدی فنی داشته باشد و حضور فیزیکی و تایید هویت مشتری جز وظایف متصدی باجه هر باجه الکترو

های تجمیع شده در رابط نرم افزاری وظیفه الکترونیک است. متصدی باجه الکترونیک بعد از دریافت درخواست

یان عملیات باید گزارش موفق در پا از مشتری دارد.را ها ها و دریافت تایید هر یک از آنبررسی تک تک درخواست

 ها به رابط نرم افزاری جهت ثبت و بازبینی ارسال شود.یا ناموفق بودن عملیات درخواست

 کنید.مشاهده می 0روند عملیاتی ارسال درخواست تا دریافت رسید الکترونیکی را در شکل 

 دیاگرام عملیاتی روش پیشنهادی -0ل شک
 

مشتری در رابط نرم افزاری زمان و مکان مشخصی ندارد. در زمان مراجعه به باجه  ثبت درخواست عملیات بانکی توسط

کنند. در صورت تایید ها را بازبینی میها و ترتیب آنالکترونیک، مشتری با همراهی متصدی باجه الکترونیک درخواست

ان عملیات برای هر درخواست یک رسید در پای شود.ها و هویت مشتری و امضای الکترونیک عملیات بانکی انجام میدرخواست

تواند گزارش عملیات موفق باشد و یا نا موفق بودن تراکنش را اطالع شود. این رسیدهای الکترونیکی میالکترونیک صادر می

 شود.ای، ناموفق بودن یک عملیات باعث عدم انجام کل عملیات میبودن عملیات دسته 17در صورت تراکنش دهند.

امروزه یابد. ها روش پیشنهادی این مقاله تحقق میدر شعب بانک NFCآوری ی سخت افزاری و نرم افزاری فنپیاده ساز با

اند. برای جامعیت و ارتقاء این ابزار در اختیار مشتریان قرار داده "موبایل بانک"ها و موسسات اعتباری ابزاری به نام تمامی بانک

تا روش پیشنهادی این مقاله را در خود جای دهد و از جهت دیگر مشتریان استقبال توان ویژگی جدیدی به آن اضافه کرد می

                                                 
17  Transaction 
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به واسطه نرم افزاری که در تلفن همراه  های انجام شدهتراکنشدریافت و یکپارچه سازی  بیشتری از این ابزار خواهند داشت.

 شود.مشتری فعال است انجام می

 ارزیابی روش پیشنهادی -4
. هدف اصلی ارئه این روش افزایش رضایت مشتری و این مقاله نقاط ضعف و قوت منحصر به خود را داردروش مطرح شده در 

 ها به آن توجه شود.ط زیست مهم بشریت است که باید در تمام بخشتحقق بانکداری سبز است. حفظ محی

 :مزایای روش پیشنهادی -1-4

 کاهش مدت زمان خدمات رسانی مشتریان -

o مشتری )سرعت و تنوع ارائه سرویس( افرایش رضایتمندی 

o ازدحام( )کاهشدهی مشتریان افزایش پاسخ 

 هاهای جاری شعب بانککاهش هزینه -

o های مصرفی و نگهداری چاپگرهاکاهش هزینه 

 NFCهای هزینه پایین تهیه کیوسک -

 عدم نیاز به نرم افزار مجزا )افزودن روش پیشنهادی به موبایل بانک برای تجمیع خدمات( -

 ساب و تراکنش بانکی برای مشتریانیگانی متمرکز اطالعات حبا -

o  بطور مجتمع در یک اپلیکیشن تلفن همراه وجود دارد.ی بانک تراکنش هایامکان یکپارچه سازی 

 سبز یانکدارو ب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 07اصل  کمک به حفظ محیط زیست با توجه به -

o ها برای نگهداری از محیط زیست باید مورد توجه باشد. اهمیت حفظ محیط زیست و کوشش بانک 

 :روش پیشنهادی معایب -2-4

 تغییر روند معمول خدمات بانکداری الکترونیک -

o پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری 

 NFCآوری عدم گستردگی استفاده از فن -

ای که در تغییر روند معمول ت به هزینههای نو مزیت روش پیشنهادی نسبآوریبا توجه به نرخ گسترش استفاده از فن

 کند ارزش سرمایه گذاری دارد.ها ایجاد میبانک

 نتیجه گیری -5
روش پیشنهادی این مقاله در کاهش  .و تحقق بانکداری سبز بود هدف اصلی ارئه این مقاله افزایش رضایتمندی مشتریان

بطور جدی در ایران بکارگیری نشده است. از این رو  NFCری آوهزینه بانک و افزایش رضایت مشتری موثر است ولی هنوز فن

عدم استفاده و آشنایی اکثر مشتریان توان روش پیشنهادی این مقاله را آینده نگری در حوزه بانکداری الکترونیک دانست. می

تحقق باجه الکترونیک در  هاییکی از روش های پیشنهاد این مقاله دانست.توان یکی از چالشرا می NFCآوری ها از فنبانک

ها و ترکیب روشهای مختلف امکان اجرای بهتر نیز وجود دارد. یکی از آوریبود ولی با کمک دیگر فن NFCآوری ها فنبانک

ها برای کاهش ازدحام و تسریع در پاسخ دهی آوریموضوعات پژوهشی در آینده برای مولفان این مقاله کاربرد دیگر فن

 است.   هامشتریان بانک
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