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 چکیده

توان گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطالعات میبه طور کلی          

شود و ( انجام میswitchedهاي عمومی متصل سیم یا شبکههاي سیار )بی که با وسایل سیار و شبکه

 شود. منجر به انتقال ارزش مالی و یا معنوي در تبادل اطالعات، خدمات یا کاال می

بررسی  IrDA ،RFID ،NFCسیم، شامل بلوتوث، برد بیهاي کوتاهدر این مقاله برخی از فناوري         

سیم هاي بیاست. همگرایی فناوريهاي پرداخت سیار را به جلو راندهسیم سامانهفناوري جدید بی . شوندمی

هاي کند که فناوريآورد. در واقع این بیان مییك فرصت نهفته و پایگاه براي رشد پرداخت سیار، فراهم می

نال پرداخت سریع، ساده و هاي پرداخت سیار، یك کاسیم نقش اساسی در این کاربردها دارند. سرویسبی

ها، ا، شرکتهکنند. برنده کسی است که بتواند پشتیبانی بیشتري را از دولتجذاب براي کاربران فراهم می

 . انجام دهدکنندگان هاي مالی و البته مصرفمؤسسه

 ه تجارتد، در بخش بعد یك سامانوشمیمطرح  مقالهها که در پایان به دلیل مشکالت این فناوري         

یك  مقالهدر این   سیار معرفی خواهد شد که تا حد زیادي موفق خواهد بود این مسائل را برطرف کند.

سازي با پیامك، را پیشنهاد کردیم. نخست مرکز سامانه سرویس موبایل بلیطی را براي کاربران و پیاده

ي شده سازم، یك مکانیزم بلیطی پیادهکند. در گام دوها را براي کاربران صادر میمطمئن، بلیط نامهگواهی

پذیر و ها یك مکانیزم انعطافکنندگان سرویس، مبلغ را بپردازد. بلیطدهد تا به تأمینبه کاربر اجازه می

راي حل پویا براه د. بحث اصلی این بخش، ارائهنکنگسترش را براي دستیابی تلفن همراه، فراهم میقابل

وندد. تواند به سامانه بپیکننده سرویس در هر زمانی میکاربر جدید یا تأمین استفاده از سرویس بود، که هر

 .اند هزینه را در هر لحظه، چك کندتوچنین هر کاربر میهم
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 مقدمه

شود. است، که در این جا به برخی از این تعاریف اشاره میبراي تجارت سیار تعاریف متعددي ارائه شده        

گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطالعات که از توان به طور کلی می

شود و ( انجام میswitchedهاي عمومی متصل هاي سیار )بی سیم یا شبکهطریق وسایل سیار و شبکه

 اشود. آنچه که مستقیما کاال میمنجر به انتقال ارزش مالی و یا معنوي در تبادل اطالعات، خدمات ی

ها سر و کار خواهند داشت و نقش بسیار مهمی در ارزش آفرینی براي مشتریان حاضر در این تجارت با آن

سیم است. اما آنان دارد همچون تجارت الکترونیکی ، کاربردها و خدمات ارائه شده از طریق تجارت بی

مین اند که هارت خلق کردههاي همراه، مزایاي دیگري را براي این تجسیم و نیز تلفنهاي شبکه بیویژگی

ت. بر این اسمزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی )از طریق اینترنت کابلی( قرار داده

اساس سه منشأ مزیت، براي تجارت سیار قابل بیان است: الف( مزایاي استفاده از گوشی تلفن همراه ب( 

هاي تلفن همراه در زیت استفاده از اینترنت از طریق گوشیمزایاي حاصل از کاربردهاي تجارت سیار ج( م

پردازیم. سیم میهاي پرداخت بیسیم با برد کوتاه براي سامانههاي بیاین مقاله نخست به بررسی فناوري

هاي پرداخت سیار به کنیم. سپس در مورد پیشرفتها را بررسی میچنین مسائل و مزایاي این فناوريهم

کنیم. شویم، بحث میها روبرو میهایی که توسط صنعت پرداخت سیار با آنهاي سیار و چالشوسیله فناوري

هاي سیار، فراهم کنند، که هاي تجارت سیار باید یك راه حل کلی براي انواع سرویسدر آینده، سامانه

ام ر مانند سرویس پیهاي کنونی فراهم کند، و با یك برنامه راحت سیاسطوح باالتري از امنیت را در سامانه

سازي شود. به این معنا که، همان طور که به قابلیت اطمینان و محافظت از درستی پیغامی که کوتاه پیاده

هاي امانهچنین سکننده سرویس نیاز است، همکننده سرویس، و تأیید کاربر براي تأمینمیان کاربر و تأمین

ا تضمین سازي رسرویس نیاز است و سطوح باالتر مخفیکننده سرویس سیار به تأیید کاربر توسط تأمین
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شود. در نهایت، یك روش جدید بر اساس بلیط که به کند. به عالوه صدور صورتحساب دقیق، تضمین می

 شود.شود، براي برخورد با مسأله باال، پیشنهاد میسازي میوسیله پیامك پیاده

ر( باعث نفوذ هر چه بیشتر تجارت و اینترنت سیار شده سیم )سیارشد سریع تکنولوژي ارتباطی بی        

درصد کاربران از اینترنت  16فقط  2111است. طبق مطالعات انجام شده در زمینه تجارت سیار در سال

(. 2115درصد برسد )وانگ،  57به  2117شود این رقم تا سالبینی میکردند که پیشسیار استفاده می

از این است که تکنولوژي تاکنون سه دوره را طی کرده است. دوره اول که  بررسی ادبیات تکنولوژي، حاکی

شروع شد و تا  1991شروع شد، دوره کامپیوترهاي شخصی بود. دوره دوم که از سال 1972از سال

شود بینی میشروع شده است و پیش 2111ادامه یافت، دوره اینترنت است. دوره سوم که از سال 2111سال

. گیري تجارت سیار شده استامه یابد، دوره تکنولوژي و اینترنت سیار است که باعث شکلاد 2114تا سال 

 (2115)ماهاتا ننکون 

سریم برا درصرد از کراربران بی 25بر اساس آمار و ارقام، تحلیل گرران برر ایرن باورنرد کره حردود        

سریار انقرالب بزرگری  هاي سیار خود به نروعی برا تجرارت سریار درگیرر خواهنرد برود. تجرارت دستگاه

ترروان برره اینترنررت دسررت یافررت برره وجررود آورده و هررا می را در خرردمات و وسررایلی کرره از طریررق آن

 .هاي بازرگررانی جدیرردي شررده اسررتو مرردل هررا، خرردمات باعررث برره وجررود آمرردن تکنولرروژي

گیري داشرته اسرت و ایرن امرر منجرر بره هاي سیار در چنرد سرال گذشرته رشرد چشرمبازار تکنولوژي

دیدار شدن فرصتهاي جدیردي برراي رشرد تجرارت سریار شرده اسرت. تحقیقرات حراکی از ایرن اسرت پ

میلیرارد دالر بروده اسرت کره  7/31حردودا    2115که درآمرد جهرانی حاصرل از تجرارت سریار در سرال

هررراي همرررراه از میلیرررارد دالر رسررریده باشرررد. تلفن 231بررره 2116رود در سرررال انتظرررار مررری

هسررتند. در سررالهاي اخیررر دیگررر وسررایل سرریار از جملرره وسررایل  هاي تجررارت سرریارشرررطپیش

 .اند حجم معامالت سیار را گسترش دهنداند که توانستهدیجیتال شخصی نیز وارد بازار شده
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 تجارت الکترونیک چیست 1-1

ا ه تجاري بدون استفاده ازکاغذ که در آن نوآوريتجارت الکترونیك عبارت است از مبادله اطالعات         

 هاي مبتنی بر شبکه به کاربرده می آوري سایر فن پست الکترونیك و ،مبادله الکترونیکی داده ها :مانند

دستی و با استفاده از کاغذ صورت  طوره نه تنها عملیاتی را که در انجام معامالت ب شود. تجارت الکترونیك

محیط کامال الکترونیك  كبلکه سازمان ها را یاري می کند که به ی ،کار در می آوردگیرد به حالت خودمی

 قدم بردارند و شیوه هاي کار خود را تغییر دهند.

استفاده از تجارت الکترونیك را از اینترنت شروع کرده اند.  یهای چند سال اخیر سازمان در ظرف        

هم  كتجارت الکترونی ياست. استانداردهاه شد كالکترونی اینترنت از لحاظ دیگر موجب پیشرفت تجارت

 اکنون در حال توسعه است.

 

 رونیکی داده ها مبادله الکت 1-2

 ،سفارشات خرید :اسناد مانند و  می توان براي مخابره الکترونیکی از مبادله الکترونیکی داده ها          

استفاده  ،بازرگانی بین طرفین تجاري  تایید وصول کاال و سایر مکاتبات استاندارد ، اعالمیه حمل، فاکتور

 نمود.

هاي کاغذي می نماید اما این امر به  پیام مبادله الکترونیکی داده ها شیوه اي است که معامالت و         

 مراتب یك جایگزین ساده است.

 


