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براي كار روي گوشي هاي موبايل مي باشد و نياز هاي خريدار را بشكل مناسبي برآورده نمي كند، ولي مدل 
AMA  داراي اين مشكالت نبوده و مدل مناسبتري براي انجام پرداخت هاي خُرد روي گوشي موبايل

  .شود محسوب مي

  .ار؛ گوشي موبايل؛ تجارت سيAMA؛ مدل Paywordپرداخت خُرد؛ مدل  :كليد واژه ها

  مقدمه

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و پيدايش رايانه شكل ديگري از داد و ستَد تحت عنوان تجارت الكترونيكي در 
در كنار يكديگر به  سيستم هاي مختلفي جهت ارائه خدمات تجارت الكترونيكي. سطح دنيا مطرح شده است

يكي از آن ها سيستم هاي پرداخت خُرد در معامالت تجاري مي باشد كه شامل پرداخت . فعاليت مي پردازند
بعنوان . [1]كمتر باشد ) مثالً يك دالر و يا يك سنت(هايي است كه مبلغ مبادله شده در آن از حد معيني 

خريد آهنگ گوشي هاي تلفن همراه، آبونمان اخبار، خريد : نمونه ميتوان به خريد كاالهاي ديجيتالي نظير
از ديگر ويژگي اين سيستم ها مي توان به . [5]شارژ اپراتور هاي اعتباري تلفن همراه و نظاير آن اشاره كرد 

همچنين در اين . در آن اشاره كرد) نزديك به تمام مشتريان كلّية بانك هاي ايران(تعداد باالي مشتريان 
فروشنده نبايد تا حد امكان از هويت خريدار مطلع شود و عالوه بر اين به جهت ناچيز بودن مبلغ سيستم ها 

مبادله شده نبايد هزينة تراكنش هاي انجام شده براي روية پرداخت از ميزان كُلّ مبلغ اندك پرداختي بيشتر 
  .[1]شود 

د جوامع امروزي، شكل ديگري از تجارت همچنين بدليل گسترش استفاده از گوشي هاي موبايل در ميان افرا
الكترونيكي تحت عنوان تجارت سيار در دنيا مطرح شده است كه سيستم هاي پرداخت خُرد در آن بر روي 

همه اين ها در حاليست كه ما بر روي گوشي . دستگاه هاي قابل حمل مانند گوشي موبايل عمل مي كنند
توان پردازشي، كمبود حافظه، كمبود منبع انرژي و هزينة باالي محدوديت در : موبايل داراي مشكالتي مانند

بنابراين براي انجام پرداخت هاي خُرد در آن به مدلي نياز است كه با . [4,5]ارسال و دريافت داده هستيم 
دو مدل رايج تحت  در اين مقاله ما. توجه به محدوديت هاي اشاره شده بشكلي كارا و ايمن عمل نمايد

را براي انجام پرداخت هاي خُرد انتخاب كرده و به بررسي كارايي آن ها روي  AMAو  Paywordعناوين 
مي پردازيم و مزايا و معايب آن را  Paywordبه اين منظور ابتدا به معرفي مدل . گوشي موبايل مي پردازيم

را معرفي كرده و دربارة آن توضيح مي دهيم و در نهايت نيز به  AMAمتذكّر مي شويم، سپس مدل 
  .گوشي هاي موبايل مي پردازيم از طريقارزيابي كارايي اين دو مدل براي انجام پرداخت هاي خُرد 
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  Paywordمعرفي مدل 

براي انجام پرداخت هاي خُرد در تجارت  Shamirو  Rivestتوسط  1996در سال  Paywordمدل 
ويژگي بارز اين مدل نسبت به مدل هاي قبلي در اين است كه براي انجام . [7]معرفي شد  الكترونيكي

 در امضاي ديجيتالي، 3به جاي استفاده از اعتبارسنجي كليد عمومي پرداختدر توليد چرخة  ،عمليات خريد
ساز به جاي  در واقع دليل اصلي استفاده از توابع در هم. [2,7]استفاده مي كند  4از توابع در هم ساز

استفاده از عمليات كليد عمومي در كاهش بار پردازشي و محاسباتي و همچنين سرعت در انجام مراحل 
اعتبارسنجي امضاي ديجيتالي با استفاده از توابع در هم . [2]اعتبارسنجي خريد براي طرفين معامله است 

  .[6]بار سريعتر از آن است  10000و در مرحلة توليد امضا  RSAبار سريعتر از الگوريتم  100ساز 

: اين موجوديت ها عبارتند از. موجوديت اصلي براي انجام مراحل پرداخت تشكيل شده است 3اين مدل از 
هر گاه يك خريدار بخواهد براي . [7]) مركز مالي و تسويه حساب يا همان بانك(خريدار، فروشنده، واسطه 

نجام بدهد، بمنظور انجام مراحل پرداخت بايد يك چرخة اولين بار از يك فروشنده عمليات خريد را ا
Payword  اين چرخه از واحد هايي تشكيل شده است كه عبارتند از . [2]جديد ايجاد نمايد :

w0,w1,….,wn  كه در اينجا  w0 در واقع به هر كدام از اين واحد ها يك . [2,7]ريشه است
Payword چرخه را ايجاد مي كنند كه مقدار پرداختي نهايي ما  گفته مي شود و مجموعه اين واحد ها يك

  .را تشكيل مي دهد

بايد توجه داشت كه هم خريدار و هم فروشنده قبل از شروع مراحل پرداخت بايد در نزد مركز مالي و تسويه 
را  Paywordمراحل پرداخت به روش  1 تصوير. [2]حساب تأييد شده و صاحب يك حساب كاربري شوند 

  :نشان ميدهد كه در اين بخش بطور مرحله به مرحله آن را بررسي مي كنيم

   

                                                 
3 Public Key 
4 Hash 
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  Payword.مدل  – 1يرتصو

  

براي انجام مراحل  5خريدار به مركز مالي و تسويه حساب درخواستي مبني بر اعطاي يك گواهي نامه - 1
پرداخت مي فرستد كه اين گواهي نامه بايد حاوي يك مقدار كليد عمومي براي خريدار و مقدار اعتبار 

 .[2,6]تعيين شده براي پرداخت خُرد باشد 

مركز مالي و تسويه حساب گواهي نامه مورد نظر كه حاوي مقدار كليد عمومي خريدار است را توليد  - 2
اعتبار به او ارسال مي كند، خريدار گواهي نامه دريافت شده را اعتبارسنجي و تأييد كرده و بهمراه ميزان 

 w0,w1,….,wnمي كند، سپس با استفاده از توابع در هم ساز به ايجاد چرخه مورد نظر پرداخت از 
يدار در نظر بگيريم، خر) دالر 1مثالً (را بعنوان يك واحد پرداخت  wدر واقع اگر هر مقدار . مي پردازد

دالر بصورت كامل  nبا استفاده از توابع در هم ساز بپردازد تا مبلغ  wبار به توليد  nبايد به اندازه 
ود و خريدار چرخه اي بصورت در نظر گرفته مي ش 4برابر  nدالر مقدار  4مثالً براي . پرداخت شود

 .[2,6]برسد  w0به  w4ايجاد مي كند تا چرخة پرداخت كامل شده و از  2 تصوير

  

                                                 
5 Certification 
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  .[2]نحوه محاسبه چرخه پرداخت با استفاده از توابع در هم ساز  – 2يرتصو
  

خريدار پس از محاسبه چرخه، يك فرم درخواست خريد توليد كرده و آن را براي فروشنده ارسال مي  - 3
نمايد كه اين فرم حاوي گواهي نامه تعيين شده براي خريدار از سوي مركز مالي و تسويه حساب و 

سنجي مي فروشنده فرم دريافتي و ميزان اعتبار خريدار جهت معامله را اعتبار. [2,6]است  w0مقدار 
 .[2]مي شود  6در صورت موفقيت آميز بودن اعتبارسنجي، خريدار در نزد فروشنده احراز اصالت. كند

پس از احراز اصالت، كاربر مقدار مبلغ پرداختي را در غالب يك فرم سفارش جهت پرداخت به فروشنده  - 4
 .ت اعتبار تأييد مي نمايدفروشنده پس از دريافت فرم آن را بررسي نموده و در صور. [2]ارسال مي كند 

[6]. 
 .[6]فروشنده كاالي مورد نظر را رمزگذاري نموده و به خريدار ارسال مي نمايد  - 5

مركز مالي و به فروشنده ميزان مبلغ پرداختي بهمراه گواهي نامه خريدار و ساير جزئيات معامله را  - 6
در اين مركز مدارك دريافت شده اعتبارسنجي مي گردد و در صورت . تسويه حساب ارسال مي نمايد

 .[6]موفقيت آميز بودن مبلغ مورد نظر از حساب خريدار به حساب فروشنده انتقال مي يابد 

از او براي در اين است كه خريدار براي هر فروشنده اي كه مي خواهد  Paywordيكي از معايب روش 
. [2]اولين بار خريد كند، الزاماً بايد يك چرخه پرداخت جديد با استفاده از توابع در هم ساز ايجاد كند 

بنابراين تمامي مراحل باال بايد مجدداً انجام گيرد و گواهي نامة جديدي براي خريدار از سوي مركز مالي 
م ساز يكطرفه هستند، فقط خريدار است كه مي تواند عالوه بر اين از آن جايي كه توابع در ه. ارسال گردد

همة اين موارد درحاليست كه در هر چرخة پرداخت نياز به انجام . [2]يك چرخة پرداخت را ايجاد نمايد 
عالوه بر اين در اين مدل . [2,7]عمليات پيچيدة رمزنگاري با استفاده از توابع در هم ساز سنگين وجود دارد 

بر واحد مالي و تسويه حساب وجود نداشته و حتي گواهي نامة مربوط به خريداران نيز هيچ مركز نظارتي 
. [7]توسط همين مركز توليد و ارسال مي گردد كه اين امر خود مشكالت امنيتي را در بر خواهد داشت 

                                                 
6 Authentication 
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 ريافتيو د اين نكته استنباط مي شود كه تعداد تراكنش هاي ارسالي 1 تصويرهمچنين با نگاهي دوباره به 
در حين عمليات پرداخت به سمت خريدار بسيار زياد است و عالوه بر ايجاد ترافيك، در صورت استفاده از 
شبكه هاي تلفن همراه اين امر باعث افزايش هزينه هاي خريدار مي گردد و با توجه به تعريف پرداخت خُرد 

  .ددممكن است مبلغ تراكنش هاي انجام گرفته از مبلغ خريد بيشتر گر

 گوشيبراي انجام پرداخت هاي خُرد از طريق  Paywordهمه اين اشكاالت حاكي از آن است كه مدل 
 .هاي موبايل مناسب نمي باشد و بهتر است از اين مدل فقط براي پرداخت هاي برون خط استفاده گردد

  
  .AMAمدل  – 3يرتصو  

  AMAمعرفي مدل 

AMA  مخفف عبارت Anonymous Micropayments Authenticationو باشد  مي
پيداست از روش هاي رايج براي انجام پرداخت هاي خُرد محسوب مي شود  انطور كه از عنوان آنـــــــهم

. نمايند بصورت غير مستقيم يكديگر را احراز اصالتد تا ـكه به خريدار و فروشنده اين امكان را مي ده
بعبارت ديگر در اين مدل خريدار و فروشنده بدون اينكه از هويت واقعي يكديگر آگاه باشند از طريق يك 

. [4,5]طرف سوم مورد اعتماد صالحيت يكديگر را تأييد مي نمايند و به داد و ستَد با يكديگر مي پردازند 
فروشنده، مركز مالي و تسويه حساب، مركز  خريدار،: موجوديت مي باشد كه عبارتند از  4اين مدل داراي 

  .نمايي از اين مدل را نشان مي دهد 3 تصوير. [5]) طرف سوم مورد اعتماد(اعتبارسنجي 

پروتكل كلي تشكيل شده است كه شامل توافق بر سر قيمت، احراز اصالت و پروتكل مالي  3از  AMAمدل 
بخش در كنار يكديگر، يك عمليات پرداخت خُرد بين  3از طريق عملكرد اين . [5]و تسويه حساب مي باشد 

  .فروشنده و خريدار صورت مي گيرد

. همانطور كه اشاره شد، در اين مدل فروشنده و خريدار يكديگر را بصورت غيرمستقيم تأييد مي كنند
مي كنند بعبارت ديگر قبل از شروع معامله، هر يك از فروشنده و خريدار در نزد مركز اعتبارسنجي ثبت نام 
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هدف از اهداي نام مستعار . [5]و مركز به هر يك از آن دو يك نام مستعار و يك كليد مخفي اعطا مي نمايد 
به هر يك از آن ها اين است كه در انجام معامالت هويت واقعي خريدار نبايد در نزد فروشنده آشكار گردد و 

كليد .  ز طريق همين نام مستعار بر عهده گيردطرف سوم مورد اعتماد مديريت احراز اصالت بين طرفين را ا
پس از انجام اين امور هر يك . [5]مخفي نيز جهت توليد كليد عمومي در مرحلة احراز اصالت بكار مي رود 

از فروشنده و خريدار در نزد مركز مالي و تسويه حساب يك حساب كاربري ايجاد كرده و مقاديري را بعنوان 
در انتها مركز مالي و تسويه حساب نيز به مركز اعتبارسنجي مراجعه و در . نمايندسپرده به آن پرداخت مي 

  .[5]اين مراحل بصورت برون خط انجام مي گيرند . آن ثبت نام نموده و توسط آن تأييد مي گردد

 بنابراين. همچنين قبل از شروع عمليات پرداخت، فروشنده و خريدار بايد بر روي قيمت خريد توافق نمايند
  .[5]مذاكره اي بين آن دو صورت مي گيرد كه طي آن فروشنده قيمت كاال را به خريدار اعالم مي نمايد 

  :دنبال مي شود 3پس از توافق بر روي قيمت، مراحل زير مطابق شكل 

اين درخواست بصورت يك فُرم سفارش مي . خريدار درخواست خريد خود را به فروشنده ارسال مي كند - 1
 .[5]طالعات مربوط به گواهي نامة خريدار جهت انجام مرحلة اعتبارسنجي نيز مي باشد باشد كه حاوي ا

فروشنده يك فُرم جديد تحت عنوان فُرم قيمت ايجاد مي كند كه حاوي اطالعاتي چون گواهي نامة   - 2
فروشنده فُرم قيمت را بهمراه فُرم سفارشي كه از خريدار . فروشنده و مبلغ قابل پرداخت مي باشد

 .[5]يافت كرده است، به مركز اعتبارسنجي جهت تأييد ارسال مي نمايد در

مركز اعتبارسنجي با بررسي اين دو فُرم به تأييد هويت فروشنده و خريدار مي پردازد و پس از انجام  - 3
توليد كرده و ) حاوي قيمت مبادله شده(مرحلة احراز اصالت، فُرم جديدي تحت عنوان فُرم صورتحساب 

 .[5]لي و تسويه حساب ارسال مي نمايد به مركز ما

 .[5]عدم تأييد به مركز اعتبارسنجي ارسال مي نمايد /مركز مالي و تسويه حساب يك پيام تأييد - 4

مركز اعتبار سنجي در صورت دريافت پيام تأييد از مركز مالي و تسويه حساب، براي اعالم نتيجة  - 5
پيام تأييد به «پيام  اول تحت عنوان . مايدتراكنش به طرفين معامله، دو پيام جديد ايجاد مي ن

هر دوي اين پيام ها به فروشنده ارسال مي . است »پيام تأييد به خريدار«و پيام دوم نيز  »فروشنده
 .[5] شود

را بهمراه كاالي مورد نظر به  »پيام تأييد به خريدار«فروشنده پس از مشاهدة تأييدية مربوط به خود،  - 6
 . [5]خريدار ارسال مي نمايد 

همچنين پس از انجام مراحل باال فروشنده پيامي را به مركز اعتبارسنجي مبني بر ارسال موفقيت آميز كاال 
مركز اعتبارسنجي هم از مركز مالي و تسويه حساب درخواست مي كند كه مبلغ . به خريدار ارسال مي كند



                                                                                                                                       

  
  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام يش بينهمااولين 

 

8 
 

در اين حالت معامله به پايان مي . [5] ا از حساب خريدار كَسر به حساب فروشنده واريز نمايدمورد نظر ر
  .رسد

  ها و نتايج يافته

و   Paywordبا توجه به مطالب گفته شده در بخش هاي قبل، مفاهيم كلّي و روش كار در مدل هاي 
AMA اما از آن جا كه هدف ما در اين گزارش انتخاب يك مدل مؤثّر جهت انجام . مورد بررسي قرار گرفت

  .پرداخت هاي خُرد بر روي گوشي هاي موبايل است، در اين بخش يك مقايسه كلي از آن ها بيان مي كنيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .روي گوشي هاي موبايل AMA و Payword مقايسة مدل هاي – 1 جدول
  

با توجه به اين جدول، استفاده . نمايان است 1در جدول  AMAو  Paywordيك ارزيابي كلّي از دو مدل 
زيرا در . به ميزان توان پردازشي و مصرف حافظة كمتري از موبايل خريدار نيازمند است AMAاز مدل 

داخت ايجاد نمايد ، به ازاي خريد از هر فروشنده جديد، خريدار بايد دوباره يك چرخة پرPaywordمدل 
ست و در موبايل خريدار ا كه اين امر مستلزم استفاده از توابع در هم ساز و الگوريتم هاي سنگين رمزنگاري

اين در . همچنين مراحل احراز اصالت نيز بايد مجدداً اجرا گردد كه سرعت انجام معامالت را كاهش مي دهد
ك مركز اعتبارسنجي استفاده مي گردد و فقط نتيجة براي انجام محاسبات از ي AMAحاليست كه در مدل 
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مزيت ديگر استفاده از مركز اعتبارسنجي نيز در احراز اصالت . تراكنش ها به خريدار ارسال مي گردد
. غيرمستقيم خريدار و فروشنده است كه سبب مي شود فروشنده از هويت واقعي خريدار مطّلع نشود

، ميزان مصرف انرژي نيز براي اجراي Paywordانجام شده در مدل  همچنين با توجه به پردازش هاي مكرر
اين نكته استنباط مي شود كه در  3و  1 تصاويرعالوه بر اين با دقت بيشتر در . است AMAآن بيشتر از 

بوده و اين موضوع  Paywordخريدار بسيار كمتر از  و دريافتيتعداد تراكنش هاي ارسالي  AMAمدل 
امنيت نيز يكي از . هاي خريدار در صورت استفاده از شبكه هاي موبايل مي گرددباعث كاهش هزينه 

هيچ مركز نظارتي بر  Paywordدر مدل . مهمترين موارديست كه در اين قسمت بايد به آن اشاره كرد
واحد مالي و تسويه حساب وجود نداشته و حتي گواهي نامة مربوط به خريداران نيز توسط همين مركز 

  .اين امر خود مي تواند مشكالت امنيتي را در بر داشته باشد. ارسال مي گردد توليد و

به  Paywordبا مروري اجمالي بر مطالب عنوان شده در اين بخش، براحتي مي توان نتيجه گرفت كه مدل 
هيچ عنوان براي انجام پرداخت هاي خُرد از طريق موبايل مناسب نبوده و بهتر است به جاي آن از مدل 

AMA استفاده گردد.  
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