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تلفن همراه امروزه نقش فراتر و گســترده تری از یک ابزار ارتباطی برای 
ارتباطات تلفنی و متنی بازی می کند. این وســیله که در گذشــته ای نه 
چندان دور یک ابزار لوکس و فانتزی در زندگی شــمرده می شد، در حال 
حاضر به گونه ای خود را در چرخه فعالیت های روزمره جای داده است که 
بعضا جایگزین مطمئنی برای کامپیوترهای شــخصی، لپ تاپ و تبلتها 
شــده است. بدیهی است که صاحبان کســب و کار نیز به دلیل استقبال 
گسترده عموم مردم از این وسیله، سعی بر آن خواهند داشت که خدمات 
خود را جهت ســهولت دسترسی و افزایش کارآیی مجهز به راهکارهای 
اســتفاده از موبایل نمایند. یکی از مهم ترین خدماتی که نیاز توســعه ای 
آن به شــدت احساس می شــود، ارائه خدمات حوزه بانک و پرداخت بر 
روی این بستر است. با یک بررسی ساده در روندهای جهانی این راهکار 
دارندگان برندهای گوشــی تلفن همراه مانند اپل و سامســونگ از یک 
طرف، اپراتورهای تلفن همراه از طرف دیگر، در کنار توســعه دهندگان 
خدمات پرداخت و راهکارهای نوین کســب وکار، اقدام به ایجاد و ارائه 
خدمات، مدل ها و شــیوه های مختلفی نموده اند. برخی از این راهکارها 
صرفا از زیرســاخت مخابراتی و در ساده ترین حالت آن از طریق اینترنت 
و بر روی Cloud  اقدام به توســعه خدمت نموده اند و برخی با اســتفاده 
از اســتفاده از فضای امن )Secure Element( روی سیم کارت، انواع 
حافظه ها و حتی نرم افزارهای مختلف روی گوشی و با امکان بهره گیری 
از قابلیت های NFC در تعامل با پذیرندگان و ارتباطات دوطرفه هستند. 
هر یک ازاین متدها، راهکارها و مدل ها در مقایسه با یکدیگر برای هدفی، 
جامعه مخاطبی و نوع رفتاری خاص بسیار مناسب و قطعا دارای مزیت ها 
و معایب مقایســه ای فراوانی در حوزه قیاس می باشــند. طی هفته های 
گذشته اخبار متنوع و نویدهای مستمری از توسعه راهکارهای قابل ارائه 
در این صنعت از طرف شــرکتهای خدمات پرداخت الکترونیک و بانک 

مرکزی بــر روی صفحات روزنامه ها  و فضای مجازی منتشــر گردید. 
مهم ترین آنها اعالم بانک مرکزی برای توســعه مدل پرداخت با استفاده 
از راهکار HCE و ارائه مستندات اجرایی و فنی آن در حوزه پرداخت بود. 
شــیوه مورد نظر بانک مرکزی در مقایسه با شیوه های دیگری که برای 
خدمات پرداخت و توســعه آن در حوزه خدمات دولــت همراه در ایران 
وجود دارد مانند قیاس در هر یک از راهکارهای اشــاره شده، از مزیت ها 
و کاســتی هایی برخوردار است؛ به عنوان مثال در شیوه مبتنی بر حافظه 
 Secure Messaging امن انواع رمزنگاری و احــراز هویت دوطرفه و
مبتنی بر کارت های هوشــمند وجود دارد که از لحاظ امنیتی بسیار باالتر 
از روش های ایمن سازی تراکنش بر مبنای توکنیزیشن است که در مدل 
HCE مورد اســتفاده قرار می گیرد. تردیدی نیست که در مقام مقایسه 

میان راهکار HCE  که اکنون مجوز استفاده از آن با رمز دوم  و با شیوه 
توکنایز ارائه شــده است،  ضمن در نظر داشتن مالحظات بانک مرکزی 
به عنوان نهاد حاکمیتی ارشد در حوزه پرداخت الکترونیک برای انتخاب 
راهکار HCE ،نمی توان به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت سایر روش ها 
از جمله روش مبتنی بر حافظه امن باشــد. واقعیت این است که هر کدام 
از این شیوه ها، قابلیت ها و محدودیت های خاص خود را دارند و بسته به 
مورد اســتفاده می توان هر کدام از آنها را به خدمت گرفت. محدود کردن 
شــیوه ارائه NFC به یک روش خاص اگرچــه از اختیارات رگوالتور به 
حســاب می آید اما همواره اتکا به یک روش مناسب نیست و توجه ویژه 
داشــتن به سایر شیوه های با امنیت باالتر، بدون نیاز به افشای رمز دوم، 
کارکردهای گسترده تر و جامع تری از ضرورویات می باشد. شکی نیست 
که تنوع بخشی به شــیوه های ارائه یک سرویس عالوه بر اینکه امکان 
رقابت میان سرمایه گذاران را فراهم می آورد، روش مناسبی برای استفاده 
از مدل مناسب پرداخت مبتنی بر NFC با هر کسب و کاری خواهد بود.

تحول در پرداخت های آنالین برای کاربران ایرانی

یادداشت

خطـای بـا  اینترنـت  بـه  اتصـال  زمـان  در  سـالم   
ERror680 There was no dial روبـه رو می شـوم مشـکل 

از کجاسـت؟ لطفـا راهنمایی کنید.
ایــن خطــا در صورتــي رخ مــي دهــد کــه ارتبــاط بیــن مــودم و پریــز 
تلفــن بــه درســتي برقــرار نشــده باشــد و یــا اشــکالي در کابــل ارتباطــي 
وجــود داشــته باشــد. ابتــدا بایــد از وصــل بــودن خــط تلفــن خــود و یــا 
بــه اصطــالح  بــوق داشــتن خــط تلفــن خــود اطمینــان حاصــل کنیــد 
ســپس سیســتم را خامــوش و یــک ســر کابــل ارتباطــي را در قســمت 
Line مــودم و ســر دیگــر آن را بــه پریــز تلفــن وصــل نماییــد. درصورت 

ــودم شــما  ــد از م ــوارد مشــکل مــي توان ــن م چــک کــردن تمامــي ای
باشــد کــه بــا نصــب مجــدد آن مشــکل شــما رفــع مــي شــود.

مادربـــورد مـــورد  در  لطفـــا  بایـــت  ســـالم   
ــید از  ــد وبنویسـ ــح دهیـ ASUS P5LD2-X/GBL توضیـ

ــد؟ ــتیبانی مي کنـ ــی پشـ ــخت افزارهایـ ــه سـ چـ
ــد در ســایت ســازنده محصــول  ــا را می توانی ــن حوزه ه ــات در ای اطالع
یــا دفترچــه آن بیابیــد امــا باتوجــه بــه قدیمــی بــودن ماردبــورد برخــی 
ــده از  ــرای پردازن ــورد ب ــن مادرب ــم. ای ــما درج می کنی ــرای ش از آن را ب
ــد  ــه بای ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ــد و ای ــت می کن ــوکت ۷۷۵ تبعی س
قیــد پردازنده هــای خانــواده اینتــل و ســری Core i را بزنیــد. لــذا بــرای 
پردازنــده بایــد بــه ســراغ معمولی ترهــا برویــد. ایــن ماردبــورد قدیمــی 
ــری آن  ــزان حداکث ــه می ــرد ک ــره می ب ــل DDR2 به ــای نس از رم ه
ــیار  ــن رده بس ــو در ای ــای ن ــر رم ه ــال حاض ــت. درح ــت اس ۴ گیگابای
ــش  ــه کاه ــز ب ــوع نی ــن موض ــه ای ــت ک ــر از رده DDR3 اس گران ت
شــدید تولیــد ایــن دســته منجــر شــده اســت. بــرای ایــن سیســتم بایــد 
از کارت هــای گرافیــک قدیمی تــر بهــره بــرد تــا بتــوان از تمــام ظرفیــت 
ــای  ــی از مزیت ه ــالت های PCI یک ــاالی اس ــداد ب ــرد. تع ــره ب آن به

ایــن مادربــورد قدیمــی اســت.

پرسشوپاسخسختافزار

2/200/000 ریال
5/700/000 ریال
5/800/000 ریال
8/300/000 ریال
11/100/000 ریال

 MSI  A68HM-E33 V2
GIGABYTE  Z170X-GAMING3

GIGABYTE  Z170X-UD3
GIGABYTE Z270-Gaming3 

MSI X99A  TOMAHAWK

1/250/000 ریال
7/160/000 ریال
4/180/000 ریال
3/300/000 ریال
1/350/000 ریال

Intel Celeron G3900(2M Cache, 2.80 GHz)
Intel Core i5-7400(6M Cache, 3.00 GHz)
Intel Core i3-6100(3M Cache, 3.70 GHz)

AMD FX-4320(4M Cache,4.0GHz)
AMD A4  4000 (2M Cache,3.0GHz)

7/950/000 ریال
5/450/000 ریال
2/390/000 ریال
2/280/000 ریال
1/880/000 ریال

 SSD ADATA 512GB -560/520MB 
Western EXT 4TB MY BOOK NEW

Western 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
 SSD APACER AS330 120GB  

Seagate  Seagate 1TB

12/000/000 ریال
6/900/000 ریال
8/000/000 ریال
5/200/000 ریال
3/900/000 ریال

XFX ATI 7990 6GB DDR5  384bit 
XFX ATI 7970 3GB DDR5  384bit 
XFX ATI 6990 4GB DDR5  512bit 
GIGABYTEGT GTX 750Ti OC 2GB

GIGABYTEGT GT 740 OC 2GB DDR5

6/000/000 ریال
4/000/000 ریال
3/900/000 ریال
3/630/000 ریال
3/050/000 ریال

LG MP58-VQ  IPS HDMI 22”
LG MP38-HB  IPS HDMI 20”

LG MP38-AB  IPS 20”
Samsung LED S19R325N 

BENQ DL2020 19.5” 

| Monitor |

| VGA |

| HARD |

| Processor |

| Minboard |

12/700/000 ریال
4/000/000 ریال
2/200/000 ریال
1/820/000 ریال
650/000 ریال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200   
8GB G.SKILL DDR4 DUAL 3200

8GB KingMax DDR4 2400       
8GB G.SKIL DDR3 AEGIS 1600      

2GB KingSton DDR2  800H HYPERX        

| RAM |


