
 

 iWallet  سیستم بومی پرداخت
  سیستمی کاربردي جهت پرداختهاي الکترونیکی خرد در ایران

 
  mahdigreen@gmail.com،ریرکبیدانشگاه ام تیریاطالعات و مد يکارشناس ارشد فن آورمهدي محمدي، 

 
  :چکیده

  آمد الزمه تحقق تجارت الکترونیک از نوع شخص به شخص، وجود سیستم پرداخت الکترونیک کار
 C2Cو  P2Pهاي فعلی پرداخت الکترونیک ایران، از تجارت نوع  می باشد، اما متاسفانه هیچ یک از سیستم

کاربردي نیستند؛ لذا کمبود سیستم بومی پرداخت الکترونیک که در گام نخست بر بستر و یا  پشتیبانی ننموده
شش دهد و در گام بعدي، مسیر تحقق هاي پرداخت الکترونیک فعلی را پو بانکی موجود، نقاط ضعف سیستم

  .تجارت الکترونیکی را هموار سازد، به شدت احساس می شود
 P2Pهاي  جهت پرداخت iWallet (Internet Wallet)از اینرو در این مقاله به معرفی سیستم پرداخت بومی 

 P2Pهاي  پرداخت این سیستم بر بستر بانکی موجود، محیطی ساده و در عین حال امن جهت. خواهیم پرداخت
  .آورد فراهم می

تواند محیطی جهت فروش محصوالت و خدمات آنالین گردد، همچنین  الگ می با بکارگیري این سیستم، هر وب
  .گردد آنالین مهیا می هاي اندازي حراجی بستر مناسب جهت راه

  

  : مقدمه
را طلب می نماید، به عنوان مثال سیستم  هر یک از مدلهاي تجاري رایج در دنیا، سیستم پرداخت الکترونیک خاص خود

  .مناسب نمی باشد B2Cلزوماً جهت تجارت  B2Bپرداخت الکترونیک مناسب براي تجارت 
  :توان از موارد زیر نام برد هاي پرداخت الکترونیک رایج در ایران می از سیستم

و پرداخت الکترونیک قبوض  ATMقال وجه از طریق ، انت)حواله اینترنتی(، بانکداري الکترونیک )عابر بانک(کارتهاي اعتباري 
  . نام برد

رابطه بین سیستم هاي  1در جدول . باشند هاي تجارت الکترونیک نمی ها، مناسب همه مدل البته هیچ یک از این سیستم
  .است هاي مختلف تجارت نشان داده شده پرداخت الکترونیک رایج در ایران و مدل

ebps/90-213 
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  سیستم          
 پرداخت              

  مدل تجارت

  کارتهاي اعتباري
  )عابر بانک( 

  بانکداري الکترونیک 
  )حواله اینترنتی(

انتقال وجه از طریق 
ATM  

پرداخت الکترونیک 
  قبوض

B2B ×  √  ×  ×  
B2C √  ×  √  ×  

C2C- P2P ×  ×  √  ×  
B2A  ×  ×  ×  ×  
C2A  √  ×  ×  √  

  کیالکترون تجارت يها پرداخت و مدل يها ستمیس سهیمقا -) 1جدول (

  
 هاي پرداخت الکترونیک ایران موانع موجود در سیستم

بایست عالوه بر ارائه جواز  می MerchantIDهاي مجازي جهت دریافت  مدیران فروشگاه: موانع قانونی و بوروکراسی -
  .ارندگیرانه عقد قرارداد با بانک را پذیرفته و چند میلیون سفته نزد بانک به امانت گذ فعالیت، شرایط سخت

هاي مجازي نیازمند کدنویسی و تنظیمات امنیتی  آن با فروشگاه اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک و انطباق: موانع فنی -
  .طلبد باشد که تخصص خاص خود را می می

 ATM قیانتقال وجه از طرهاي پرداخت الکترونیک فقط سیستم  ماز میان سیست: B2Cمحدود بودن به مدل تجاري  -
  .نماید پشتیبانی می C2Cو  P2P ی به نوعی از تجارت نترنتیاحواله و 

 

 Internet Wallet (iWallet)سیستم پرداخت بومی 

پشتیبانی  C2Cو  P2Pهاي فعلی پرداخت الکترونیک ایران، از تجارت نوع  دهد که هیچ یک از سیستم نشان می 1جدول 
است در گام نخست بر بستر بانکی  سعی شده iWalletاخت بومی کاربردي نیستند؛ لذا در طراحی سیستم پردد و یا نکن نمی

هاي پرداخت الکترونیک فعلی را پوشش دهد و در گام بعدي، مسیر تحقق تجارت الکترونیکی را  موجود، نقاط ضعف سیستم
  .هموار سازد

با بکارگیري این .آورد میفراهم  P2Pهاي  این سیستم بر بستر بانکی موجود، محیطی ساده و در عین حال امن جهت پرداخت
اندازي  تواند محیطی جهت فروش محصوالت و خدمات آنالین گردد، همچنین بستر مناسب جهت راه الگ می سیستم، هر وب

  .گردد آنالین مهیا می هاي حراجی
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 iWalletمعرفی سیستم 

است سعی شده است با تجمیع در طراحی این سیستم که اساس آن بر سیستم هاي پرداخت حساب مرکزي بنا نهاده شده 
و شرایط  ITویژگی هاي مثبت سیستم هاي فعلی و در نظر داشتن شرایط کنونی ایران، از قبیل بستر بانکی، فرهنگ 

  .ارائه گردد) شخص به شخص( P2Pهاي  سیستمی بومی جهت پرداخت اقتصادي،

  

 :پروتکلها

  ایجاد حساب جدید
به تصویر کشیده  1ربري ساده و محدود به چهار مرحله می باشد که در شکل فرآیند عضویت در سیستم و ایجاد حساب کا

  .شده است
  
  

                               
  عضویت –) 1شکل(

کاربر می بایست اطالعاتی همچون نام، آدرس پستی، شماره تماس، آدرس ایمیل و شماره  :تکمیل فرم عضویت -1
 .المی ایران را به سیستم ارائه نمایدحساب بانکی نزد یکی از بانکهاي جمهوري اس

 
در این مرحله کاربر لیستی از قوانین و مقررات مربوط به عضویت و استفاده از سیستم را مشاهده  :قوانین و مقررات -2

 . رسد پس از قبول این قوانین و مقررات مرحله دوم عضویت به پایان می. می نماید
 

طالعات ورودي کاربر را بررسی نموده و از طریق تلفن، موبایل و یا در این مرحله مدیر سیستم، ا: احراز هویت - 3
 .نماید شماره حساب بانکی، هویت کاربر را احراز می

 
، تلفن و یا ایمیل از فعال شدن حساب خود آگاه (SMS)در این مرحله کاربر از طریق پیام کوتاه : تایید نهایی -4

  .شود می
  

  متدهاي واریز پول به حساب
تواند از متدهاي متفاوتی بهره گیرد  ول به حساب کاربري و در حقیقت شارژ نمودن کیف پول اینترنتی کاربر میجهت واریز پ

  .که در ادامه به تفصیل مرور خواهند شد

  
  

  
 حواله بانکی
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تد را به سناریو این م 2شکل . تواند کیف پول اینترنتی خود را از طریق حواله بانکی شارژ نماید به کمک این متد کاربر می
  .تصویر کشیده است

  

  
                                                         

  
  
  

  یحواله بانک -) 2شکل (                                                            
  )بانکیحواله (نماید  کاربر، مبلغ مورد نظر را به شماره حساب بانکی سیستم کیف اینترنتی، واریز می -1
  .نماید کاربر شماره فیش را در واسط وب وارد می -2
  .گردد جهت بررسی و تایید ارسال می iWalletشماره فیش به سرور  -3
نماید و در  صحت و سقم شماره فیش را بررسی می iWalletگیري از بستر بانکداري الکترونیک موجود، سرور  با بهره -4

  .نماید می صورت تایید، کیف پول اینترنتی کاربر را شارژ
  

  ) انتقال وجه از طریق خودپرداز(کارت عابر بانک 
ساعته بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک و تنها با مراجعه به  24نماید که بطور  این متد براي کاربران این امکان را فراهم می

هاي خودپرداز متصل به  یکی از دستگاه
سیستم شتاب از طریق امکان انتقال 

کیف پول ) ه کارت کارت ب( وجه 
  .اینترنتی خود را شارژ نمایند

مراحل عمل را به تصویر  3شکل 
  .است کشیده

 

  خودپرداز قیانتقال وجه از طر -) 3شکل (
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  .نماید را وارد می iWalletنماید، مبلغ مورد نظر و شماره کارت متعلق به سرور  کاربر به دستگاه خودپرداز مراجعه می -1
  iWalletصال به شبکه شتاب وجه مورد نظر را از حساب بانکی کاربر کسر و به حساب بانکی سرور دستگاه خودپرداز با ات -2

  .نماید اضافه می
  .به کاربر ارائه میگردد) شماره فیش(شماره تراکنش  -3
  .نماید کاربر شماره فیش را در واسط وب وارد می -4
  .گیرد قرار می iWalletاطالعات جهت بررس و تایید در اختیار سرور  -5
  .گردد پس از بررسی صحت شماره فیش، از طریق بانکداري الکترونیک، کیف پول اینترنتی کاربر شارژ می - 6
  

  )کارت عابر بانک(کارت اعتباري 
عالوه بر متدهاي ذکر شده کاربران قادرند کیف پول 
اینترنتی خود را از طریق درگاه پرداخت آنالین سامان، 

  .جود، شارژ نمایندهاي مو پاریسان، ملت و دیگر درگاه
  به تصویر کشیده شده است 4شرح عملیات در شکل 

 
 
 
  

  ینترنتیپرداخت ا - ) 4شکل (                                                          
  .دهد شود و در خواست شارژ از طیق درگاه پرداخت آنالین می کاربر وارد واسط وب می -1
 (Redirect)شود د نظر هدایت میکاربر به درکاه پرداخت بانگ مور -2
خود را از قبیل شماره کارت، تاریخ انقضاء و مبلغ ) عابر بانک با امکان پرداخت اینترنتی(کاربر اطالعات کارت اعتباري  -3

  نماید مورد نظر را وارد می
 iWalletی سرور درگاه پرداخت با اتصال به شبکه شتاب، وجه مورد نظر را از حساب بانکی کاربر کسر و به حساب بانک -4

  .نماید اضافه می
  گردد شماره رسید دیجیتالی به کاربر ارئه می -5
 (Redirect)گردد کاربر به واسط وب هدایت می - 6
  .گردد ذخیره می iWalletاطالعات در سرور  -7
گردد، در صورت صحت اطالعات، کیف پول اینترنتی کاربر شارژ  درگاه بررسی می APIصحت اطالعات از طریق اتصال به  -8

  .شود می
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 Prepaidهاي  کارت

 .باشد در صورت نیاز سیستم قابلیت شارژ توسط کارتهاي پیش پرداخت را نیز دارا می

  

  متدهاي برداشت از حساب
  انتقال پول به شخص دیگر -

فراهم نمودن امکان انتقال وجه  iWalletدر حقیقت رسالت اصلی سیستم 
  .شدبا از طریق اینترنت می Bبه کاربر  Aاز کاربر 

  .آمده است 5مراحل انتقال وجه در شکل 
 
  

  گریانتقال پول به شخص د -) 5شکل (                                                        

  .نماید می Bپس از ورود به واسط وب تقاضاي انتقال وجه از کیف پول اینترنتی خود به کیف پول اینترنتی کاربر  Aکاربر  -1
رقمی را از طریق پیام  10نماید، لذا کد امنیتی  می Aسیستم احراز هویت اقدام به احراز هویت کاربر واسط وب با کمک  -2

  .نماید ارسال می Aیا ایمیل به کاربر  (SMS)کوتاه 
  .نماید کد دریافتی را در واسط وب وارد می Aکاربر  -3
 Aگردد و از کیف پول اینترنتی کاربر  میارسال  iWalletدر صورت مثبت بودن فرایند احراز هویت، اطالعات به سرور  -4

  .اضافه می گردد Bمبلغ مورد نظر کسر و به کیف پول اینترنتی کاربر 
  .گردد و یا ایمیل از تراکنش انجام شده مطلع می (SMS)از طریق پیام کوتاه Bکاربر  -5
  

  واریز پول به حساب بانکی کاربر -
به حساب تواند پولهاي کیف پول اینترنتی خود را  کاربر می

این سرویس به صورت آنی صورت . بانکی خود منتقل نماید
  .روز کاري زمان دارد 1پذیرد و نیاز به  نمی

  .آمده است 6مراحل انجام فرآیند در شکل 
 
  

                                                                            

  
  کاربر یپول به حساب بانک زیوار -) 6شکل (                                                                                 
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 .رساند کاربر پس از ورود به واسط وب، درخواست برداشت مبلغ مورد نظر و واریز آن به حساب بانکی خود را به ثبت می -1
رقمی را از طریق پیام  10ید، لذا کد امنیتی نما می Aواسط وب با کمک سیستم احراز هویت اقدام به احراز هویت کاربر  -2

  .نماید ارسال می Aیا ایمیل به کاربر  (SMS)کوتاه 
  .نماید کد دریافتی را در واسط وب وارد می Aکاربر  -3
  .گردد اطالعات به سرور مرکزي ارسال می -4
  .گردد وجه مورد نظر از حساب کاربر کسر و به حساب بانکی وي واریز می -5
  

  پرداخت گمنام
، گزینه پرداخت گمنام را انتخاب  Bتواند هنگام انتقال پول از کیف اینترنتی خود به کیف اینترنتی کاربر  می Aر کاربر اگ

فقط شماره تراکنش را  Bماند، در حقیقت کاربر  پنهان می Bنماید، مشخصات و شماره کیف اینترنتی وي از دید کاربر 
  .بیند می

  
  دریافت گمنام

قرار دهد، اما در حقیقت  Aبایست شماره کیف پول اینترنتی خود را در اختیار کاربر می Aفت پول از کاربر جهت دریا Bکاربر 
بایست شناسه گمنام کیف خود را  می Bاست، لذا جهت تحقق دریافت گمنام، کاربر  در شماره کیف وي نهفته Bهویت کاربر 

  .قرار دهد Aدر اختیار کاربر 
تواند به تعداد  سط وب میهر کاربر با مراجعه به وا

در حقیقت . مورد نیاز شناسه گمنام دریافت نماید
 (Alias)گمنام، شناسه مستعار  هاي این شناسه

  ) 7شکل.(باشد می
  
  
 

  )گمنام( شناسه مستعارتولید  –) 7شکل (                                                                                   
  

شماره اصلی کیف  (Alias_ID)با رمز گشایی شناسه مستعار  iWallet، سرور Aثبت دستور پرداخت توسط کاربر  پس از
  ) 8شکل.(نماید را استخراج می Bکاربر 
  .گیرد متغیرهاي زمان و عدد تصادفی جهت باال بردن امنیت و تضمین گمنامی مورد استفاده قرار می: نکته
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  شناسه مستعاراز روي  فیک یماره اصلشاستخراج  –) 8شکل (

  سیستم احراز هویت
  .پردازد به انجام وظیفه میاست، سیستم احراز هویت در کنار واسط وب  نشان داده شده 6و   5همانطور که در شکل 

انتقال وجه به حساب شخص دیگر، برداشت . شوند به دو دسته حساس و معمولی تقسیم می iWalletهاي سیستم  عملیات
هاي حساس می باشند اما ورود به حساب، چک نمودن موجودي و  ول از کیف پول اینترنتی و تغییر رمز از جمله عملیاتپ

  .آیند هاي معمولی به شمار می مشاهده گزارشات مالی، از عملیات

نماید اما در  بر میگردد و اقدام به شناسایی دقیق کار فعال می حساسهایی از نوع  سیستم احراز هویت هنگام انجام عملیات
  .باشد موارد دیگر همچون ورود به سیستم، مشاهده موجودي، غیر فعال می

نماید سپس کاربر با  کد تصادفی ده رقمی را به کاربر ارسال می SMS-Serverو یا  email-Serverاین سیستم از طریق 
  .رساند وارد نمودن این کد در واسط وب هویت خود را به اثبات می

  .شود توسط کاربر در هنگام عضویت مشخص می) از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل(حوه ارسال کد ن :نکته

  

  هاي سیستم پیشنهادي بررسی نیازمندي
هاي پرداخت سنتی  مدلهاي پرداخت الکترونیک می بایست نیازمندیهاي خاصی را برآورده نمایند تا بتوانند جایگزین سیستم

  :بارتند ازها ع شوند، اهم این نیاز مندي

  امنیت) 1
  امنیت از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است  iWalletدر 

  .نماید تا حد قابل قبولی امنیت ارتباط را تضمین می (SSL)استفاده از ارتباط امن  :از منظر ارتباطات -
به حداقل  معماري سه الیه در طراحی و پیاده سازي سیستم، خطر نفوذ پذیري سیستم را :پذیري از منظر نفوذ -

رساند و از طرفی اگر به هر نحوي رمز کاربر لو رود، سیستم احراز هویت از انجام تراکنش توسط نفوذگر جلوگیري  می
  .نماید می
  
  

  )Anonymity(گمنامی ) 2
یستم توان ادعا نمود س شد می ها به تفصیل شرح داده با استناد به امکان دریافت گمنام و پرداخت گمنام که در بخش پروتکل

iWalletنماید ، از ویژگی گمنامی براي هر دو طرف پرداخت پشتیبانی می.  
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  سهولت استفاده) 3
با ارائه شماره مشخصه کیف پول اینترنتی طرف اي که کاربر  باشد به گونه پروسه دریافت و پرداخت بسیار ساده و کوتاه می

  .گردد طرف دیگر گیرنده وجه بالفاصله از انجام تراکنش مطلع می تواند وجه مورد نظر را به کیف وي انتقال دهد و از مقابل می
گیرد، عالوه بر این، سیستم احراز  و یا ایمیل بهره می SMSهمچنین سیستم احراز هویت با توجه به انتخاب کاربر از سیستم 

سیستم احراز هویت اثر منفی گیرد، لذا  هویت، فقط در مواقعی که عملیات از نوع عملیات حساس است مورد استفاده قرار می
  .ندارد iWalletبر ویژگی سهولت استفاده از 

  

  قابلیت ردیابی) 4
حتی اگر تراکنش به صورت گمنام انجام شده باشد، در صورت لزوم با ارائه شماره تراکنش، تمامی  iWalletدر سیستم 

قابل دستیابی  iWalletز بانک اطالعاتی اطالعات پرداخت از جمله مشخصات طرفین پرداخت، میزان و تاریخ پرداخت، ا
  .باشد می
  

  امزایا و کاربرد ه
نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی ندارد ، فقط کافیست که کاربر در این سیستم عضو شود سپس قادر  iWalletاستفاده از 

ل به کیف اینترنتی شخص دیگري خواهد بود با از طریق سیستم بانکی موجود به کیف اینترنتی خود پول واریز نماید و یا پو
  .انتقال دهد

  :توان به موارد زیر اشاره نمود هاي این سیستم می از ویژگی
  .از بانک را ندارند  MerchantIDهاي کوچک که شرایط دریافت  مناسب جهت اشخاص و شرکت) 1
  .ارندمناسب براي اشخاصی که قصد فروش محصوالت و خدمات در سایت شخصی و یا وبالگ خود د) 2

  سیستمی ساده و کاربردي بر پایه سیستم بانکی موجود ایران) 3
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  .است در زیر آمده iWalletباشد، دو مورد از کاربردهاي سیستم  نمی P2Pکاربرد سیستم محدود به حوزه پرداخت 

  هاي آنالین فروشگاه) 1
ها،  و داینامیک و همچنین وبالگ ویژه مدیران سایتهاي استاتیک APIو طراحی یک سري  iWalletبا توسعه سیستم 

  .را فراهم نمود (B2C)توان امکان فروش آنالین می
  

  هاي آنالین حراجی) 2
اندازي  نماید لذا بستري مناسب جهت راه به معناي واقعی آن پشتیبانی می P2Pاز پرداخت  iWalletاز آنجایی که سیستم 

  .آورد حراجی آنالین را فراهم می
 

  گیري جمع بندي و نتیجه
مانند قابلیت پیاده سازي، بر بستر بانکی فعلی ایران، از طرفی و از  iWalletهاي منحصر به فرد سیستم  با توجه به ویژگی

توان نتیجه گرفت طراحی و پیاده سازي این سیستم می تواند گام  ، میP2Pطرفی دیگر، فقدان سیستم پرداخت از نوع 
  .ک در ایران باشدموثري در راستاي تحقق تجارت الکترونی
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