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 یالکترونیک تجارت و بورس   خانم زهرا مقدم    ،با سپاس از دفتر فنی هزارجریب    اصفهانیتهیه کننده: آرش احمدی 

www.ArashAhmadi.ir 

 واژه ها و الگوها ،یتجارت الکترونیکفصل اول: 

 اینترنت

 نمونه ست.اکرده  تفاوت به هم مرتبطا با کاربردهای مت که میلیون ها شبکه رایانه ای راینترنت یک سرویس بین شبکه ای اس

نت ها و ااز اینتر این شبکه مجموعه ای ایجاد شد. 1969ابتدایی اینترنت با عنوان آرپانت توسط وزارت دفاع آمریکا در سال 

 ترین شبکه جهانی است. اکسترانت ها بوده و بزرگ

 وب

ند و یا ته، بخوانسی داشتصال به اینترنت به اطالعات آن دستروب به عنوان رسانه جهانی اطالعات است که کاربران می توانند با ا

 برخالف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. بنویسند.

 1کسب و کار الکترونیکی

 د.الق می شوارجی اطخار الکترونیکی به استفاده از وسایل الکترونیک برای اجرای تجارت سازمانی به صورت داخلی و یا و ککسب 

نتشار ، تسهیل اطالعاتفعالیت های داخلی آن شامل اتصال کارمندان سازمان ها با یکدیگر از طریق اینترنت برای بهبود مبادله ا

اشد. هر بیز می دانش، و پشتیبانی از گزارشات مدیریت است. همچنین شامل خدمات پس از فروش و هماهنگی با شرکای تجاری ن

ب و )کس ونیکیت الکترتجارو پیشبرد اهداف شغلی و تجاری خود از اینترنت استفاده کند در واقع زمان یک کسب و کار برای انجام 

 کار الکترونیکی( انجام داده است.

 2تجارت الکترونیکی

ود. شظر گرفته ن در نآنسبت به کسب و کار الکترونیکی بسیار مشخص تر بوده و می تواند به عنوان زیرمجموعه  تجارت الکترونیکی

شبکه  ز طریقشامل تسهیالت مربوط به فروختن کاالها و خدمات به صورت برخط می باشد که می تواند ا رت الکترونیکیتجا

و توزیع  لکترونیکیارداخت پد. بنابراین می تواند شامل تمامی موارد از جمله واینترنت و یا از طریق هر نوع شبکه ارتباطی انجام ش

 الکترونیکی باشد. 

عالیت فی ترونیکیرت الکتجای بر پردازش انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می باشد. نیکیتجارت الکترو»

« د.امل می شوشکی را های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کاال و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال و انتقال الکترونی

 ی نامید.تجارت الکترونیکیهانی می توان کاربرد فناوری اطالعات، را در تجارت ج

خرید و فروش کاال، خدمات و اطالعات از طریق شبکه های "عبارت است از  تجارت الکترونیکی( 2002) 3از دیدگاه توربان

 ."ارتباطی

 4ی موبایلتجارت الکترونیکی

 زد. ر می پرداطات سیاطریق شبکه های ارتبا ی است که بیشتر به مبادالت تجاری ازتجارت الکترونیکیاین نوع مبادله زیرمجموعه 

                                                           
1 - E- Bussiness 

2 - E- Commerce 

3 - Turbon 

4 - M-Commerce 
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یار ارتباط س اه هایکاربرد زیربنای مورد نیاز برای برقراری روابط تجاری و فروش اطالعات، خدمات و کاالها به وسیله دستگ"

 ")موبایل( .

XML 
XML تبادل الکترونیکی فرم ها و  و ارایهیا کنسروسیوم جهانی به منظور  1استاندارد خاصی است که توسط کنسرسیون جهانی وب

امکان پذیر کردن ارتباطات بین مصرف کنندگان  XMLاطالعات تجاری در شبکه اینترنت طراحی شده است. هدف از به کارگیری 

در اینترنت با استفاده از استانداردهای  4و سازمان ها با یکدیگر 3، سازمان های تجاری با مصرف کنندگان2با سازمان های تجاری

  6می باشد که باعث کاهش هزینه ها و افزایش کارایی تبادل اطالعات تجاری خواهد شد.  5دله الکترونیک دادهمبا

 سویفت

 استاندارد به شرح زیر است: الی است. مزایای انجام کار با اینسویفت یک شبکه جهانی ارتباطات م

 ،افزایش سرعت کار به میزان حداقل دو برابر -1

 ،شتر و جلوگیری از هر نوع سوء استفادهبرخورداری ار امنیت بی -2

 ،کاهش هزینه در مقایسه با سایر سیستم های مخابراتی -3

 ،صرفه جویی در به کارگیری نیروی انسانی -4

 برخورداری از دقت بیشتر و کمینه کردن اشتباهات. -5

HTTPS 

 د.می کن حالت اول تبدیل یک پروتکل ارتباطی است که اطالعات درخواست شده را در مبدأ با کد و در مقصد کد را به

HTTPS  ازhttp  ی از این پروتکل امنیتی برای محافظت از داده تجارت الکترونیکیبسیار امن تر می باشد. از این رو سایت های

 7های مشتریان استفاده می کنند.

 8اینترانت

ت جدا می باشد. در این شبکه ها، شبکه های مربوط به یک سازمان یا مجموعه خاص که به صورت منطقی یا فیزیکی از اینترن

 9محافظت می شود. "دیوار آتشین"دسترسی به اطالعات از طریق خدمت امنیتی 

 10اکسترانت

سیر سی ترین مل دستربرای اتصال سازمان های گوناگون به یکدیگر از اکسترانت استفاده می شود. اکسترانت اقتصادی ترین و قاب

ه و ورود ذ به شبکحیاتی است، زیرا محلی برای نفومان است. بحث امنیت در اکسترانت ازسازمان با س تجارت الکترونیکیبرای 

 گیرند. اطالعات عمومی مربوط به اینترانت ها یا سازمان ها در این قسمت ها قرار می ویروس ها هستند. معموالً 

                                                           
1 - World wide web Consortium 

2 - Consumer to Business or C2B 

3 - Business to Consumer or C2B 

4 - Business to Business or C2B 

5 - EDI 

6 - http://bashari.blogfa.com/ 

7 - http://novinbank.blogfa.com/ 

8 - Interanet 

9 - http://www.iritn.com/?action=show&type=news&id=3211 

10 - Exteranet 
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 فناوری اطالعات

کان عات و امودن اطالعت باالی دسترسی به اطالعات، به روز بترین ویژگی های آن سرعت و دقت زیاد در پردازش داده ها، سر مهم

 ، کیفیت باال، قیمت ارزان و رو به کاهش است.آن هامبادالت الکترونیکی 

 با رشد و توسعه روزافزون دانستی ها، فناوری اطالعات کاربرد بیشتری یافته است.

 انقالب فناوری اطالعات مرهون سه عامل است:

 ،پیشرفت سیستم های رایانه هایموفقیت در توسعه و  -1

 ،هم گرایی بین سیستم های رایانه ای و مخابراتی -2

 پذیرش و کاربرد گسترده و جهانی آن در تمام جنبه های زندگی و تمام رشته ها و حرفه ها. -3

ترونیکی نمادین، د الکمنتشر کردند، گفتند اقتصا 1995در سال  "خلق یک تمدن نوین"در اثری که با عنوان  آلوین و هایدی تافلر

های فکری وی کاربه طور اساسی با اقتصاد صنعتی قرن نوزدهم و بیستم متفاوت است. آن ها معتقد به ظهور تحولی عظیم به س

 ای هستند که اطالعات را تفسیر می کنند. "کارگران فکری"هستند. غیر از مشاغل سنتی، کارگران، دیگر 

 جایگزین کارگران دستی می شوند.در اصل تافلرها معتقدند کارگران دانشی 

ین ی شوند. استفاده ما، اصطالحاتی هستند که گاهی به جای هم "فناوری های ارتباطاتی"یا  "مخابراتی"، "فناوری های اطالعاتی"

ره آسان یخذ آن ها امکان فناوری ها، ابزاری برای انتقال بالدرنگ متن، صدا و داده های ویدئویی در هر جای جهان فراهم می کنند.

 داده ها را نیز فراهم می نمایند و امکان بازیابی داده ها را در هر زمانی، میسر می سازند.

 چهار انقالب عمده در سطح جهان رخ داده است:

 انقالب کشاورزی  .1

 انقالب چاپ .2

 انقالب صنعتی .3

 انقالب دیجیتالی .4

 اصلی این دوره عبارتند از: وسه جز

 ها و اطالعات را به شکل دیجیتال فراهم می کنند( رایانه ها )که امکان ذخیره داده .1

 نرم افزارها )که رایانه ها را نیرومندتر و انعطاف پذیرتر می نمایند( .2

 1شبکه های ارتباطی )که قدرت رایانه های شخصی مستقل را افزایش می دهند(. .3

 فناوری اطالعات هم یک ابزار و هم یک هدف

 تعریف فناوری اطالعات

 تی و حسابگری دفتری و اداری که رایانه در آن نقش دارد.تغییرات محاسبا

بزارهای ای و سایر طالعاتافناوری اطالعات به سیستم اطالعاتی اشاره دارد که شامل سخت افزار پایگاه داده و نرم افزار شبکه های 

عاتی رعی اطالفچندین سیستم مربوطه است. اصطالح فناوری اطالعات عالوه بر جنبه فنی نظام اطالعاتی، به عنوان مجموعه 

 کاربران و مدیران تلقی می شود.

                                                           
1 - http://www.sharifthinktank.com/ 
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و همکاران، فناوری اطالعات استفاده از رایانه و ارتباط دور بر جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و انتشار اطالعات از  1از نظر تانسی

باال استفاده از اینترنت است به صورتی جمله اطالعات صوتی، تصویری، متنی و عددی است. به کارگیری فناوری اطالعات در سطح 

 که سیستم مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود.

اطالعات می پردازد.  (3(شبکه های رایانه ای و )2( موضوع ارتباطات و مخابرات، )1موضوع ) 3فناوری اطالعات به بحث پیرامون 

اهش هزینه های سازمانی ( ک3( پاسخ به نیازهای روزافزون 2( انعطاف در رقابت 1ت از قابلیت های استفاده از این فناوری عبارتس

د شد باطات ایجاری ارت( ایجاد تنوع محصول. فناوری اطالعات ابتدا به منظور تسهیل در امر جستجو و دستیابی اطالعات و برقرا4

 حوزه پدید آمد. ولی با پیشرفت سریع فناوری شبکه و مخابرات، محورهای جدیدی در این

 آثار فناوری در زندگی انسان

، ی اطالعاتفناور پرفسور زیبر آلمانی در کتاب حقوق کیفری می گوید: مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت

 ی بشری بهلیت هاگذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی است. ویژگی این دوره در قیاس با انقالب صنعتی، سوق یافتن فعا

 ماشین ها است.

جرایم  ود با نامخکتاب  در این عصر، اطالعات نه تنها به عنوان دارایی، بلکه به عنوان یک عامل قدرت محسوب می شود. جینادی در

 ست.اامروزه با ارزش ترین کاالی جامعه ما گندم، فوالد و حتی فناوری نیست، بلکه اطالعات "سایبر می گوید: 

 بر محیط های کالن و ساختار صنعتتأثیر اینترنت 

صادی محیط اقت وضوع بر، به خاطر اهمیت و میزان تأثیری است که این متجارت الکترونیکیتوجه فزاینده سازمان ها و دولت ها به 

 و اجتماعی می گذارد.

 فناوری اطالعات و ارتباطات چیست؟

یت پدیده ای تلفیقی، پرجاذبه و پرکاربرد به نام فناوری اطالعات در نها آن هابا گسترش سه مقوله زیر و ایجاد  فصول مشترک بین 

 ظهور و بروز پیدا کرده است: 2و ارتباطات

 داده، اطالعات، آمار -1

 رایانه و پردازش -2

 ارتباطات مخابراتی -3

EC = Web + IT4 

 مزایای سازمانی فناوری اطالعات

 د.وجود دار مثبتی ن بهره وری نیروی انسانی ارتباط دو سویهبین سرمایه گذاری در فناوری اطالعات و بازده مؤسسات و همچنی

 تنوع خدمات 

 افزایش سرعت 

 افزایش دقت 

 ی فیزیکی مخازن اطالعاتکاهش اندازه 

                                                           
1 - Tansey 

2 - Information and Communication Technology or ICT 
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 کاهش فساد اداری 

 ایجاد امکان کار تمام وقت 

 ایجاد امکان همکاری از راه دور 

 کاهش هزینه های سیستم یا سازمان 

 طالعاتپژوهش های اثرات مالی فناوری ا

: فناوری جدید موجب سردرگمی انسان شده و هرگز موجب بهبود بهره وری و عملکرد شرکت های تجاری نشده 1تعارض بهره وری

است و حجم داده هایی که این فناوری بر افراد تحمیل می کند گاه باعث کاهش بهره وری سازمان و اثربخشی نیروی انسانی در 

 محیط کار می شود.

: بهره وری باید به وسیله آنچه مورد نیاز سازمان است تعیین شود و زمانی فناوری اطالعات ارزش پیدا می کند 2سونهیت برینجولف

 که دارایی مشهود و نامشهود به وسیله سرمایه گذاری روی فناوری اطالعات به دست آید.

 ن شود.جر به بهره وری در سازماسرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود فناوری اطالعات در شرکت ها می تواند من

ه گذاری که سرمای ت هاییاز شرک آن هاسرمایه گذاری بر رایانه و سیستم اطالعات نه تنها اثر مثبت بر خروجی ها دارد بلکه بازده 

ر فناوری دی یه گذارا سرمادر این دو عنوان را نداشتند باالتر بود. تعارض بهره وری حاکی از نگرانی مجریان برنامه ها است که آی

 اطالعات می تواند در عملکرد شرکت ها اثر مثبت داشته باشد؟

 اهش هزینهکجمله  فناوری اطالعات یک مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کند که منجر به بهبود عملکرد آنان می شود، از

 ها، افزایش کیفیت تصمیم گیری و افزایش خدمات سازمانی.

 تجارت الکترونیکی

 را برای سازمان ها چنین برشمرد: تجارت الکترونیکیعلل ورود به  می توان

 هزینه سربار باال 

 هزینه های عملیاتی باال 

 عدم به کارگیری فناوری رقابتی 

 پاسخ ندادن به موقع به مشتریان 

 : خرید و فروش اطالعات، محصوالت و خدمات از طریق شبکه های رایانه ای. تجارت الکترونیکی

جارت داده و ت ترونیکه اشکال معامالت تجاری از طریق ساختارهای دیجیتال با عناصر بازار الکترونیک، تبادل الکحمایت از کلی

 اینترنتی.

 تجارت الکترونیکیتعریف 

ی را خرید و فروش کاال، خدمات و اطالعات از طریق ابزارهای الکترونیکی نظیر اینترنت می داند. تجارت الکترونیکی( 2002) 3توربان

انجام تجارت کاالها و خدمات از طریق »ی را چنین تعریف کرده است: تجارت الکترونیکیسازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، 

                                                           
1 - Productivity Paradox 

2 - Brynjolfsson 

3 - Turbon 
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یی که آن هاو تحویل از طریق تار جهان گستر را دارند و خواه  ارایهوب جهان گستر، چه آن دسته از کاالها و خدماتی که قابلیت 

 «.رندوجود ندا آن هااین قابلیت در 

 تاریخچه اینترنت

ارتباطات شبکه ای به مراکز تحقیقاتی بیشتر و گسترش شبکه  ارایهرا برای  Nsfnetمؤسسه ملی علوم امریکا شبکه  1986در سال 

 های بین المللی تأسیس کرد.

 تجارت الکترونیکیتاریخچه 

از محدوده مؤسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیع  یکیتجارت الکترونتبادل اطالعات الکترونیک باعث شد تا دامنه کاربرد مدل های 

 تری گسترش یابند. 

 ی با تجارت سنتیتجارت الکترونیکیتفاوت 

( فرایند انجام معامله مثل 2( محصوالت مثل کاالها و خدمات، 1( اگر اجزاء تشکیل دهنده یک بازار شامل 2002طبق نظر توربان )

( مشارکت کنندگان در معامله مثل خریداران، 3رداخت وجه، حمل و نقل ...، و انتخاب محصول، تحقیقات بازار، سفارشات، پ

فروشندگان بدانیم، در این صورت می توان برای هر یک از این عامل ها سه جزء، موقعیت های فیزیکی، دیجیتالی و مجازی را در 

 نظر گرفت.

همه جا، همه کس، "بیان دانست: حضور در بازار به شکل  را در قیاس با تجارت سنتی در این تجارت الکترونیکیمی توان فواید 

 ."همه وقت

 تجارت الکترونیکیارزش تجاری 

 تجارت الکترونیکیمؤلفه های ارزش تجاری 

 

 

 ارتقاء محصوالت

 بهبود بخشی -1

 تنظیم بازار 

 خدمات پس از فروش 

 انعکاس وسیع 

 

 مجرای جدید فروش

 دگرگونی -2

 آموزش سازمانی فناوری 

 ا مشتریانروابط ب 

 

 صرفه جویی مستقیم

 بازتعریف -3

 قابلیت محصول جدید 

 مدل های جدید تجاری 

 

 اطالعاتی در مورد محصول به مشتریان است. ارایه تجارت الکترونیکیاولین فایده 

 ساعت شبانه روز و در کلیه مکان ها. 24در دسترس بودن در طول 
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 تجارت الکترونیکیجنبه های گوناگون 

ات باعث نی ارتباطبکه جهای همزمان با رشد روزافزون  شتجارت الکترونیکیز اینترنت به عنوان مهمترین بستر ارتباطی در استفاده ا

 از دیدگاهمعه  )پیدایش مدل های گوناگونی در این تجارت شده است. این مدل ها حاصل تعامل سه گروه اصلی از افراد یک جا

 اقتصادی( هستند که عبارتند از:

 یا سازمان های وابستهدولت  (1

 کنندگان خدمات  ارایهسازمان های تجاری و اقتصادی، تولید کنندگان کاال و  (2

 که خریداران نهایی کاال یا خدمات هستند. یمردم عاد (3

 مدل سازمان با سازمان

 جهانی را سازمان با سازمان تشکیل می دهد. تجارت الکترونیکیکل  95%

 ازمان با سازمان الزم است عبارتند از:آنچه که برای پیاده سازی تجارت س

 امنیت -1

 مقیاس پذیری -2

 توانمندی -3

 قابلیت توسعه -4

 قابلیت پیگیری -5

 کامل بودن اطالعات -6

 انعطاف پذیری -7

 1مدل های سازمان با مصرف کننده و مصرف کننده با سازمان

ی مو خدمات  حصوالتمران نهایی این این دو مدل بیان کننده ارتباط متقابل بین تولید کننده اصلی کاالهای گوناگون با خریدا

 باشد.

 فرق اصلی بین این دو مدل در نحوه خرید و شیوه ایجاد ارتباط بین مشتریان و تولید کنندگان می باشد.

 مدل های در ارتباط با دولت

 مدل های مرتبط با دولت را نیز می توان به سه دسته تقسیم کرد:

 2مدل های سازمان ها با دولت (1

 3ماندولت با ساز (2

 4سازمان های دولتی با یکدیگر (3

 5دولت با مصرف کنندگان (4

 ارتباط و تقابل بین دو سازمان دولتی (5

                                                           
1 - C2B 

2 - B2G 

3 - G2B 

4 - C2C 

5 - G2C 
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 تجارت الکترونیکیمحدودیت های 

 ،اعتماد به خدمات پس از فروش -1

 ،آشنایی با نحوه جستجو -2

 ،اعتماد به کاالهایی که نمی بینیم -3

 ،اعتماد به پرداخت مشتری -4

 ،اعتماد مشتری به حمل و نقل کاال -5

 ،عدم وجود استانداردهای عمومی برای دسترسی راحت، مطمئن و آسان -6

 ،محدودیت های پهنای باند -7

 ،ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز هنوز در حال تکامل هستند -8

 ،با نرم افزارهای قدیمی مشکل است تجارت الکترونیکیهماهنگ ساختن اینترنت و نرم افزارهای  -9

 ،سرورهای وبهزینه های ناشی از نگهداری  -10

 هزینه های دسترسی اینترنت هنوز زیاد است. -10

 تجارت الکترونیکیمزایای 

 نتایج نویسنده ردیف

 رائو و همکاران 1

(Rao et al, 2001) 

فعالیت متقابل، هزینه کمتر مبادله، به روز کردن فوری اطالعات، ترافیک 

اس، کمتر، افزایش امکان توسعه مارک تجاری، صرفه جویی ناشی از مقی

 کاهش هزینه سفارشات، پشتیبانی بهتر از تدارکات

 شین 2

(Shin, 2001) 

محصول، افزایش امکان نوآوری، افزایش توان  افزایش امکان متمایز سازی

مشتری مداری، قیمت گذاری هوشمند، افزایش توان تشکیل اتحادهای 

 راهبردی

 مرتنز و همکاران  3

(Mehrtens et al, 2001) 

ی ارتباطات، افزایش امکان برقراری ارتباط موثر با مشتری، افزایش کارای

 افزایش توان کسب اطالعات در مورد رقبا، افزایش امکان ترفیع تصویر شرکت

 پیت و همکاران 4

(Pitt et al, 2002) 

دسترسی مشتری به اطالعات جدید و صحیح و غیرمغرضانه، دستیابی ساده به 

با سایر مشتریان، توانایی بهتر مشتریان مشتری برای چانه زنی و گفت و گو 

برای متحد شدن با سایر مشتریان، افزایش آگاهی مشتریان از نقاط ضعف و 

نقائص شرکت، یافتن راهکارهای قانونی توسط مشتریان و دسترسی به مسائل 

حقوقی به صورت ارزان تر، دسترسی به تخصص فنی برای ارزیابی محصوالت و 

 خدمات پیچیده
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 تجارت الکترونیکیالت مشک

تقیم ورت مسصاز دید مصرف کنندگان: مصرف کنندگان اغلب نگرانند که کاالیی که خریداری می کنند قابل دیدن به  -1

 نمی توانند کاال را لمس و تست کنند. آن هانیست. 

خت سه اندازی و را صباز دید تولید کنندگان: برای تولید کنندگان نگرانی های بیشتری وجود دارد از جمله هزینه های ن -2

الزم.  افزارهای ر و سختالزم است همچون هزینه نرم افزا تجارت الکترونیکیافزارها و نرم افزارهایی که برای راه اندازی 

ل اختصاص ش پرسننگرانی بعدی برای ایجاد و نگهداری وب سایت مورد نیاز می باشد. نگرانی دیگر به هزینه های آموز

برپایی  ی بزرگندگان به خدمات الکترونیک و نیز مهم تر از آن، امنیت است که از دغدغه هادارد. اعتماد مصرف کن

 می باشد. تجارت الکترونیکی

 چگونه کار می کند؟ تجارت الکترونیکی

 ،ارتباط مشتری با سیستم برای وارد کردن سفارش -1

 ،وارد شدن به سایت سازمان مربوطه -2

 ،وارد کردن سفارش ها -3

 ،داده شده موجود نباشد سفارش به سازندگان ارسال می شوداگر کاالی سفارش  -4

 ،می شود ارایهدر صورت موجود بودن سفارش، قیمت پیشنهادی  -5

 ،در صورت توافق قیمت، سفارش ارسال می شود -6

 ،پرداخت صورت می گیرد -7

 ،تأییدیه پرداخت ارسال می شود -8

 ،به سفارش دهنده و تولید کننده اطالع داده می شود -9

 سال می شود و فرآیند به اتمام می رسد.کاال ار -10

 1مبادله الکترونیکی داده

نسانی، شتباهات اخیر، ادر تجارت سنتی، انتقال اطالعات از طریق اسناد کاغذی انجام می گیرد که عالوه بر هزینه های بیشتر، تأ

 پراکندگی، دوباره کاری و غیره را در بر داشته است.

اری الکترونیکی برای شرکت ها محسوب می شود تا بتوانند مستندات تجاری خود را در بستری مبادله الکترونیکی داده ها ابز

و مهم ترین ویژگی آن  2الکترونیکی رد و بدل نمایند. اصلی ترین هدف به کارگیری این روش فراهم کردن محیط اداری بدون کاغذ

 تاندارد می باشد.در مقایسه با سایر ابزارهای الکترونیکی، استفاده از مستندات اس

ید که می با رکاییش ،پیاده سازی مبادله الکترونیکی داده نیازمند به کارگیری رویه های تجاری مشترک توسط شرکای تجاری است

 دهند. بر اساس استاندارد، سیستم های ارتباطی و موارد حقوقی و فرآیندهای بازرسی خاصی را مورد استفاده قرار

 

                                                           
1 -  Electronic Data Interchange  ،به زبان سادهEDI  عبارتست از انجام مبادالت تجاری از طریق مبادله اسناد بازرگانی با استفاده از شبکه های

 اختصاصی کامپیوتری.
2 -Paperless 
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 له الکترونیکی دادهمزایای استفاده از مباد

 سرعت تجارت -1

 هزینه کم -2

 زمان طوالنی برای تجارت -3

 حجم زیاد تجارت -4

 ساختار باز بازار -5

 گذاران. ن و سرمایهبرنامه واسطه ای اسنادی است برای برقراری ارتباطات راحت و مبادالت مالی بین کارگزارا FIXاستاندارد 

 تجارت الکترونیکیتفاوت مبادله الکترونیک داده و 

 مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست. جارت الکترونیکیت

ای فعالیت ه ی تحققمبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستا

یانه به از یک را ونیکیکترتجاری با ساختار و شکل تعریف شده و به کارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار ال

 رایانه دیگر انجام می شود.

ر به همراه ن یک ابزاه عنواکه عبارت است از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ، مبادله الکترونیکی داده ها ب تجارت الکترونیکی

ادله ی شود. مبمفاده بر شبکه است پست الکترونیک، تابلوی اعالنات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری های مبتنی

 عمل می کند.  تجارت الکترونیکیالکترونیکی داده ها به عنوان ستون فقرات 

-اشاره به معامالتی دارد که عمده تجارت الکترونیکی 1حیطه  ای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد. تجارت الکترونیکی

زیکی طرفین آن و فقط از طریق شبکه های ارتباطی )تلفن، اینترنت و ...( و معموالً به خاطر بدون نیاز به حضور فی آن های فرایند 

 پول انجام می شود.

 

 تجارت الکترونیکیفصل دوم: بسترهای سازمانی 

 تجارت الکترونیکیزیرساخت های 

ی درونی ساخت ها تقسیم کرد. زیررا می توان به دو دسته درونی و بیرونی  تجارت الکترونیکیزیرساخت های مورد نیاز برای 

 یرونی خارجب محیط ی است در حالی که زیرساخت های بیرونی درتجارت الکترونیکیمربوط به سازمانی است که در پی استفاده از 

 از سازمان و از کنترل افراد خارج است.

کار  ک کسب ون کننده در موفقیت یموفقیت یک کسب و کار متأثر از ساختارهای آن است. عوامل تعییزیرساخت های درونی: 

 عبارتند از:

 ساختار سازمانی (1

 استراتژی سازمان (2

 انمدانش ساز (3

 انعطاف پذیری (4

                                                           
1 - http://scm.sapco.com/ 
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 رضایت ذینفعان (5

قتصادی، مالی و ( زیر ساخت های ا2( زیرساخت های فرهنگی و آموزشی، 1از جمله این موارد می توان زیرساخت های بیرونی: 

 ( زیرساخت های فنی و امنیتی را نام برد.4قوقی و ( زیر ساخت های قانونی و ح3اداری، 

 تجارت الکترونیکیسخت افزارهای 

 پردازنده استفاده کرد. 4با  SMPجهت دسترسی مجموعه ای از پردازنده ها به یک حافظه مشترک، از معماری 

  SMP 1معماری بر اساس 

SMP مجموعه عماریدر کنار هم جای داده است. در این م معماری چند پردازنده ای است که مجموعه ای از پردازنده ها را ،

زنده عداد پرداتتوان  پردازنده ها تنها از یک حافظه و به صورت مشترک استفاده می کنند. با افزایش حجم فعالیت های تجاری می

 ها را افزایش داد.

 MPP 2معماری بر اساس 

MPP یش  بم ها حتی ز سیستاتعداد زیادی پردازنده را در بر گیرد. برخی  معماری مبانی بر چندین پردازنده می باشد و می تواند

خود بوده و یک کپی  هر پردازنده دارای حافظه مختص MPPپردازنده را تحت این معماری به کار گرفته اند. در یک سیستم  64از 

 یمهم متصل  ریع بهک مسیر ارتباطی ساز سیستم عامل و برنامه کاربردی را در خود جای می دهد. زیر سیستم ها نیز از طریق ی

 شوند. 

ای که  ه گونهبفرایند علمی و برخی موارد شبیه سازی مسائل ریاضی که بتوان مسئله را به بخش های گوناگونی تقسیم کرد 

 ی اینبرا ی مناسبکاربردی این معماری محسوب می شود. یکی دیگر از کاربردهاهمزمان قابل اجرا باشند، از جمله زمینه های 

 معماری، موتورهای جستجو و پرسش های موازی درباره داده های ذخیره شده در بانک های اطالعاتی می باشد.

 تجارت الکترونیکینرم افزارهای پایه در زیرساخت 

ایه در پ فزارهاینرم ا سیستم های عامل، زبان های برنامه نویسی، بانک های اطالعاتی، موتورهای جستجو و میان افزارها از جمله

 می باشند. تجارت الکترونیکیزیرساخت 

 زبان های برنامه نویسی

 امروزه متداول ترین سبک برنامه نویسی، برنامه نویسی شیء گرا است.

 بانک های اطالعاتی

 الگوهای سلسله مراتبی (1

 شبکه ای (2

 رابطه ای (3

 الگوهای شیء گرا  (4

 متداول ترین الگوی بانک های اطالعاتی رابطه ای است.

 

                                                           
1 - Symmetric Multi Processing 

2 - Massively Parallel Processing 
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 تجارت الکترونیکیریت و مدی

 .نوع نرم افزارهایی که یک مدیر در فعالیت های سازمان خود استفاده می کند بستگی به ماهیت سازمان دارد

 کاربرد فناوری اطالعات در دولت

ه مبنای یی بوده اند کآن هافلسفه شکل گیری دولت الکترونیک نیز بهبود خدمات عمومی بوده و موفق ترین کشورها در این زمینه 

 کار  خود را روی توسعه زیر ساخت ها و سپس تولید قرار داده اند.

 دولت الکترونیک

 دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فناوری با هم در ارتباطند.

 دولت الکترونیک دربرگیرنده موارد زیر است:

 ،لتیایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطالعات دو -1

 ،بهبود مشارکت مردمی از طریق ارتباطات تعاملی عموم مردم با مقامات دولتی -2

 ،شفاف کردن فعالیت ها -3

 ،پاسخگویی به عملکردها -4

 ،ایجاد فرصت های توسعه در مناطق محروم -5

 کاهش فرصت های فساد. -6

روز  7ساعت در  24ه صورت مستقیم، دولت الکترونیک، استفاده سهل و آسان از فناوری اطالعات به منظور توزیع خدمات دولتی ب

 هفته می باشد.

 ابزار دولت الکترونیک

ابزار مورد استفاده برای دولت الکترونیک در حال حاضر اینترنت است که از طریق رایانه های شخصی متصل به آن قابل بهره برداری 

 است.

تلود

تلود

تراجت

نایرتشم نانکراک
G2C

G2B

G2E

G2G

 
 حوزه های اصلی دولت الکترونیک
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 جاد دولت الکترونیکعوامل ای

 ،رشد فناوری ویژه اطالعات -

 ،سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در بخش فناوری اطالعات و تطبیق آن با نیازها و شرایط خویش -

 ،رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن -

 ،فشارهای ناشی از رقابت -

 جهانی شدن. -

 باید عوامل گوناگونی را در نظر گرفته از جمله: لکترونیکیتجارت ابه هر حال برای موفقیت در 

 ،وجود یک زیرساخت ارتباطات راه دور و اطالعات ملی الزم می باشد -1

اده برای الی آممآماده بودن زیرساخت نهادی که در آن یک طرز تلقی باز نسبت به سرمایه گذاری و تجارت و یک نظام  -2

 ،رتباطی( داردسرمایه گذاری در فناوری اطالعاتی و ا

 ،بهبود نظام مبتنی بر پرداخت الکترونیکی -3

 ،سرمایه انسانی آگاه و آماده در  زمینه فناوری اطالعاتی و ارتباطی وجود داشته باشد -4

 وجود زیر ساخت حقوقی، اعتماد و امنیت اطالعات و حریم خصوصی افراد. -5

 زیر ساخت حقوقی باید شامل موارد زیر باشد:

نجام ادیجیتال  وونیکی یک: دولت را قادر می سازد تا  رویه ها، کاربردها و خدماتش را به شکل الکترقانون دولت الکترون (1

 ،دهد

 ،قانون حفاظت از داده ها: که به حفاظت و حفظ حریم خصوصی اطالعات شخصی می پردازد (2

 ،قانون آزادی اطالعات: که اجازه دسترسی وسیع به اطالعات عمومی را می دهد (3

 ،ی داردممقرر  دیجیتال: که امضاءها و اسناد دیجیتال را به رسمیت می شناسد و هویت الکترونیکی را قانون امضای (4

 قانون جرم شبکه ای: که به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی دیجیتال می پردازد. (5

 امنیت اطالعات

 دارد. ایمن سازی اطالعات بستگی به حفاظت از اطالعات و سیستم های اطالعات در برابر حمالت

هم آوردن برای فرا فزارهاهدف از امنیت اطالعات، استفاده از مجموعه ای از سیاست ها، راه کارها، ابزارها، سخت افزارها و نرم ا

ست که مواردی ا انجام محیطی عاری از تهدید در تولید، پاالیش، انتقال و توزیع اطالعات است. فراهم آوردن چنین محیطی مستلزم

 به نیازهای امنیتی اطالعات نام برد. آن هامی توان از 

. این سه عامل 3و در نهایت در دسترس بودن 2، یکپارچگی1هدف از برقراری امنیت در شبکه عبارت است از رازداری و امانت داری

(CIA) برای ، همه اسباب الزم آن هارا تشکیل می دهند تا با رعایت  -در شبکه و یا بیرون آن -اصول اساسی امنیت اطالعات

 4امنیت شبکه برقرار شود.

                                                           
1 - Confidentiality 

2 - Integrity 

3 - Availability 

4 - http://www.ipnetsecurity.com/ 
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 محرمانگی: جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و فاقد صالحیت به اطالعات را محرمانگی گویند.

 .گویند صحت: حفاظت از داده ها و اطالعات در مقابل تغییرات غیرمجاز سهوی و عمدی را صحت و یا جامعیت اطالعات

نفی یند. ودن گوبسیستم های رایانه ای توسط کاربران مجاز را در دسترس  در دسترس بودن: قابلیت استفاده همیشگی و مداوم

 DOSخدمت 

 اهمیت امنیت اطالعات برای یک سازمان

 وجود حفره های امنیتی می تواند پیامدهای منفی متعددی را برای یک سازمان به دنبال داشته باشد همچون:

 ،کاهش درآمد و افزایش هزینه -

 ،یک سازمانخدشه به اعتبار و شهرت  -

 ،از دست دادن داده و اطالعات مهم -

 ،اختالل در فرآیندهای جاری یک سازمان -

 ،سلب اعتماد مشتریان -

 ،اهپیامدهای قانونی به دلیل عدم ایجاد یک سیستم ایمن و تأثیر جانبی منفی بر فعالیت سایر سازمان  -

 1سلب اعتماد سرمایه گذاران. -

 اصول مهم مباحث امنیتی

 ل اطالعات در سه الیه انجام می شود:کنترل امنیت کام

 فیزیکی -1

 کنترل های منطقییا  فنی -2

 مدیریتی -3

 شکل های امنیت اطالعات

 امنیت فیزیکی به دو دسته تقسیم می شود:

 امنیت دسترسی فیزیکی (1

 امنیت نیروی انسانی (2

 روش های مقابله با نقاط ضعف دسترسی فیزیکی عبارتند از:

 ین روش برای تأمین امنیت دسترسی فیزیکی است.کنترل دسترسی: این روش، کارآمدتر -1

 ایجاد پوشش -2

 کشف خطا و رفع آن -3

 انتخاب نوع رسانه ها و دستگاه های فیزیکی -4

 تهیه دستورالعمل های بهره برداری -5

 روش های مقابله با خطرات ناشی از عدم رعایت امنیت در بعد نیروی انسانی، عبارتند از:

 ،تعریف دقیق سیاست های امنیتی شبکه -1

                                                           
1 - http://www.srco.ir/Articles/TipsView.asp?ID=421 
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 ،تعریف دقیق پست ها و جداسازی مسئولیت ها -2

 مدیریت و کنترل کاربران. -3

 امنیت سیستم عامل

افزار را بر  ربر و سختیان کامسیستم عامل به عنوان پایه ای ترین نرم افزار در هر رایانه، مسئولیت مدیریت منابع و برقراری ارتباط 

 عهده دارد.

توصیف می شوند. یک سیستم  TESEC 1امنیت است که با رده بندی استاندارد از  سیستم های عامل دارای سطوح گوناگونی

را داشته باشد. سایر ویژگی های یک سیستم عامل  TCP/IPعامل حداقل باید پیاده سازی امنی از پروتکل های شبکه و از جمله 

 امن عبارتند از:

ی سهوی خطاها ظور تأثیرپذیری سیستم عامل ازوجود سطوح گوناگون امنیتی، حداقل در دو سطح کاربر و سیستم به من -

 ،و عمدی کاربران مجاز

عیف و ضورهای به کارگیری روش های مناسب برای ذخیره اطالعات هویت شناسی کاربران، جلوگیری از انتخاب کلمه عب -

 ،تغییر کلمه عبور برای مدت طوالنی یجلوگیری از عمد

 ،ونی و رفع خطاثبت وقایع سیستم برای پیگیری های اداری و قان -

 اشد.وجود و پشتیبانی از یک سطح حداقل امنیت به گونه ای که این حداقل سطح، قابل از کار انداختن نب -

 امنیت برنامه های کاربردی

 را تشکیل می دهند. آن هابرنامه های کاربردی نقطه ارتباط سیستم های رایانه ای با کاربران 

 منشأ تهدیدات امنیتی

 تهدید افراد -1

 نرم افزار تهدید -2

 ضعف در تصدیق: مراحل بررسی مجاز بودن کاربر به هنگام ورود به سیستم را تصدیق گویند. -3

آیا در  ارد کهاستفاده از ضعف های امنیتی موجود در پروتکل های ارتباطی است. امنیت یک پروتکل بستگی به این د -4

 طراحی آن، اهداف امنیتی در نظر بوده است یا نه؟

 م های پرداخت الکترونیکیامنیت برای سیست

 .PKI 4و  SET 2 ،SSL 3پروتکل در دنیا استفاده می شود:  3برای برقراری امنیت در سیستم های الکترونیکی از 

 چیست؟ 5امضای دیجیتالی

به این  امضای دیجیتالی عبارتست از امضاء کردن اطالعات ارسالی برای اطمینان گیرنده از هویت فرستنده اطالعات. طریقه کار آن

است( به حجم خاصی کاهش می دهد که  SHV, MD5ترتیب است که فرستنده، اطالعات را توسط الگوریتم هشینگ )که شامل 

شده را توسط کلید خصوصی رمز می کند و همراه با اطالعات اصلی ارسال می  Digestمی گویند. سپس اطالعات  Digestبه آن 

                                                           
1 - Trusted Computer Systems Evaluation Criteria 

2 - Secure Electronic Transaction 

3 Secured Sockets layer 

4 - Public Key Infrastructure 

5 - Digital Signer 
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ه توسط کلید عمومی رمزگشایی می شود و اگر با اطالعات اصلی ارسالی یکی بود نشانه شد Digestاطالعات کند. در سمت گیرنده 

 این است که اطالعات در بین راه دستخوش تغییر قرار نگرفته است.

 رمزنگاری چیست؟

 رمزنگاری عبارت است از بهم ریختگی اطالعات به طوری که برای کسی قابل فهم نباشد.

 مرکز صدور گواهینامه چیست؟

 رکز صدور گواهینامه دارای بخش های گوناگونی است:م

ی کلیدهای خصوص : این مرکز باید امنیت باالیی داشته باشد و کسی نتواند به(Root CA)مرجع صدور گواهینامه ریشه  -1

 محول می شود. CAآن دسترسی پیدا کند. به همین دلیل وظیفه اعطا گواهینامه به 

ز سوی ای گواهینامه جع وظیفه اعطا گواهینامه را به کاربران به عهده دارد و دارا: این مر(CA)مرجع صدور گواهینامه  -2

 مرجع صدور گواهینامه ریشه برای اطمینان کاربران می باشد.

 CAینامه را از و اعطا گواه CA: این مرجع وظیفه ثبت درخواست گواهینامه کاربر و اعالم آن به (RA)مرجع ثبت نام  -3

 د.به کاربر به عهده دار

ها دارای فهرستی به  CAپس از گرفتن کلید خصوصی و عمومی، کاربر امکان رمزنگاری و امضا کردن متن ارسالی را پیدا می کند. 

می باشند که در آن، گواهینامه هایی که کلید خصوصی آن ها فاش شده است و جود دارد و آن را به صورت پی در پی  CRLنام 

  1به اطالع کاربران می رساند.

 مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطالعات

 کاهش احتمال غیرفعال شدن سیستم ها و برنامه ها )از دست دادن فرصت ها(. -

 ،استفاده مؤثر از منابع انسانی و غیرانسانی در یک سازمان )افزایش بهره وری( -

 ،مند(ارزش از داده های کاهش هزینه از دست دادن داده ها توسط ویروس های مخرب و یا حفره های امنیتی )حفاظت -

 افزایش حفاظت از مالکیت معنوی. -

 2واحد اطالعات اکونومیست

ب و ان آن، کسکاربر از دیدگاه کالن، آمادگی الکترونیکی بیان گر وضعیت به کارگیری زیرساخت های ارتباطی یک کشور، توانایی

 2000ل ندی از سارتبه ب و ارتباطات است. از این رو  اینکار و دولت ها در به کارگیری و بهره گیری از مزایای فناوری اطالعات 

 انجام می شود. IBMتاکنون به صورت مشترک به وسیله مجله اکونومیست و شرکت 

 در مدل( و معیارها به شرح زیر است: آن هاشش رده بندی )ارزش 

 (.%25اتصال و زیرساخت فناوری )سهم در مجموع امتیازات  -1

سرورهای رمزگذاری شده افزایش یافته است. دو معیار جدید برای اندازه  SSL 3های کّمی ضریب نفوذ با اندازه  "امنیت"معیار 

بی سیم و  4 "مراکز"( ضریب نفوذ 1گیری دقیق تر میزان دسترسی جمعیت به اینترنت )جغرافیایی و مالی( به وجود آمده است: 

                                                           
1 - http://www.sgnec.net/articles/ca.doc 

2 - The Economist Intelligence Unit 

3 - Secure Socket Layer 

4 - Hotspot 
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مردم به اینترنت و هزینه آن می باشد که با درصد درآمد سرانه تخصیص ( امکانات اینترنت. میزان امکانات اینترنت نحوه دسترسی 2

 داده شده در ماه برای دسترسی به اینترنت اندازه گیری شده است.

 (.%20محیط تجاری )سهم در مجموع امتیازات  -2

الکترونیکی، زی (. رتبه بندی بسترسا%20ی توسط مصرف کنندگان و بنگاه ها )سهم در مجموع تجارت الکترونیکیپذیرش  -3

 ی در هر کشور را ارزیابی می کند.تجارت الکترونیکیچگونگی گسترش رویه های 

 (.%15ی )سهم در مجموع امتیازات و سیاس یمحیط قانون -4

 (.%5محیط اجتماعی و فرهنگی )سهم در مجموع امتیازات  -5

 (.%5پشتیبانی خدمات الکترونیکی )سهم در مجموع امتیازات  -6

 شاخص فرصت های دیجیتال

یا به عبارت دیگر امکان « فرصت دیجیتالی»یک شاخص مرکب است که  DOI( 1(شاخص فرصت های دیجیتال یا به اصطالح 

 دسترسی ارزان، عام، فراگیر و برابر شهروندان یک کشور مشخص را اندازه گیری می کند.

 ست:سه مقوله استوار شده اشاخص فرصت های دیجیتال یک ساختار انعطاف پذیر و چند منظوره دارد که بر مبنای 

 فرصت -1

 زیرساخت -2

 کاربرد -3

 2شاخص فرصت فناوری اطالعات و ارتباطات

 شاخص فرصت فناوری اطالعات و ارتباطات، مدلی مفهومی است که دسترسی و کاربرد اینترنت را می سنجد.

 این شاخص در دو زمینه زیر کشورها را مورد بررسی قرار می دهد:

 3چگالی اطالعات -الف

 4کاربرد اطالعات -ب

رمایه باطات و سو ارت چگالی اطالعات، توانایی بهره ورانه و ظرفیت اقتصادی سازمان را بر اساس کارمندان بخش فناوری اطالعات

 این بخش اندازه گیری می کند.

 متغیرهای چگالی اطالعات:

 شبکه -1

 مهارت -2

 کاربرد اطالعات

 کاربردها -1

 چگالی -2

                                                           
1 - Digital Opportunity Index 

2 - ICT Opportunity Index (IC-OI) 

3 - Info density 

4 - Infouse 
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 مدل آمادگی الکترونیک سازمان ملل

 ی دهد.منشان  این شاخص آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را

 در این کار، شاخص های زیر مورد توجه می باشند:

 شاخص ارتباطی -1

 شاخص وب سایت -2

 شاخص نیروی انسانی -3

 درصد( 20شاخص ارتباطی )وزن برابر 

هدش درادناتسا رادقم =
)روشک ره رد ریغتم رادقم -ریغتم رادقم  یرتمک(

)ریغتم رادقم  یرتشیب -ریغتم رادقم  یرتمک(
 

 است. 1/5میانگین وزنی برابر 

ط است. این ها ( ارتبا5( تراکنش و 4 ،( تعامل3 ،( توسعه2 ،( ظهور1می شود، شامل سطح بررسی  5مت در این قسشاخص وب: 

 بر اساس یک پرسشنامه اندازه گیری می شوند.

 شاخص نیروی انسانی: 

 (3/1نرخ سواد بزرگساالن )با ضریب  -

 1(3/2نام )با ضریب  نرخ ناخالص ثبت -

 تجارت سیار و بایدها و نبایدها

تجارت سیار عبارت است از خرید و فروش کاالها و خدمات با استفاده از وسایل بی سیمی از قبیل تلفن همراه یا کمک داده های 

ز ارتباطات تا هم می گویند برای اشاره به طیف گسترده ای ا Business -Mکه آن را  3اصطالح کسب و کار سیار 2شخصی.

 خدمات به مشترکین از طریق این فناوری ها استفاده می شود. ارایهمبادالت تجاری و 

ارتباط  ستگاه هایسیله دوتجارت سیار کاربرد زیربنای مورد نیاز برای برقراری روابط تجاری و فروش اطالعات، خدمات و کاالها به 

 سیار.

است اما ویژگی که بیشترین اثر را در گسترش و 4اع مبادالت سیار تحرکبا وجودی که مهمترین صفت مشترک در همه انو

مکان کاربر می باشد. این است، آگاهی از  تجارت الکترونیکیشکوفایی این نوع تجارت داشته و در حقیقت وجه تمایز اصلی آن با 

های ارتباط بی سیم است. خدمات بر پایه خدمات دهندگان موبایل در تشخیص موقعیت فیزیکی دستگاه قابلیت، به معنای توانایی 

 بیشترین کاربرد را در میان کاربردهای کسب و کار سیار دارا می باشند. 5موقعیت کاربر

 

 

                                                           
 www.ecommerce.gov.irی به آدرس تجارت الکترونیکیمرکز توسعه   - 1

2 - Personal Data Assistants (PDA) 

3 - Mobile Business & Mobile Commerce 

4 - Mobility 

5 - Location Based Services 
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 تجارت الکترونیکیمزایای تجارت سیار نسبت به 

 ،1تسریع در عملیات -1

 ،ا انجام دهندمصرف کنندگان در حال حرکت، کار کردن، مسافرت، اجتماع و خرید می توانند تجارت  ر -2

 ،2ایجاد ارتباط شبکه -3

ین شیوه اوانند از ا می تاستفاده کنندگان می توانند در موقعیت های گوناگون با همدیگر ارتباط برقرار کنند و بازاریاب ه -4

 پیشنهادهای مطابق با امتیازات مشتریان استفاده کنند. ارایهدسترسی برای گسترش تولیدات و 

 عمومیت بخشی -5

 اده هاقابلیت حمل د -6

 مدل عمومی تجارت سیار

 مدل عمومی تجارت سیار الکترونیکی را می توان در قالب سه عنصر اساسی شرح و بسط داد. این عناصر شامل:

 ابزار موبایلی مشتری (1

 ابزار تجاری (2

 3خدمت دهنده زیربنایی (3

ار با ابزارهای تجاری با پروتکل های خدمت دهنده ای الکترونیکی است که به منظور اتصال ابزارهای سیخدمت دهنده زیربنایی: 

یک نمونه از خدمت دهنده زیربنایی است که اطالعات سایت های اینترنتی را به نحوی که  WAP 4مختلف به کار می رود. فناوری 

 به کد تبدیل می کند به گونه ای که در صفحه نمایش  ابزارهای سیار مشتری قابل نمایش باشد.

 پرداخت سیار

یس را با که دو طرف را قادر می سازد تا ارزش مالی یک محصول یا سرو استفرایندی  (Mobile Payment) پرداخت سیار

 استفاده از یک دستگاه تلفن همراه مبادله کنند.

 سه مسئله مهم را که منجر به عدم موفقیت پرداخت های سیار می شود شناسایی کرده است: 5موسسه تحقیقاتی فارستر

 ،تماد مشتریانعدم اع -1

 ،مشکالت بازی گران پرداخت الکترونیکی در توافق بر سر نحوه همکاری -2

 عدم وجود زیرساخت استاندارد شده و مناسب برای کاربر. -3

 عوامل بستگی دارد: نیموفقیت نظام تجارت سیار به ا

 ،سادگی استفاده از خدمات و توانایی آن -1

 ،صرفه اقتصادی -2

 ،اطالع و درک از بازار -3

 ،با شریکان مناسبهمکاری  -4

                                                           
1 - Immediacy 

2 - Connectivity 

3 - Infrastructure server 

4 - Wireless Application Protocol 

5 - Forrester 
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 امنیت و قابلیت فنی همکاری سیستم های گوناگون با یکدیگر. -5

 پرداخت سیار طی فرایندی به شرح زیر انجام می شود:

 ثبت نام .1

 تراکنش .2

 تسویه حساب .3

 چالش های تجارت سیار:

 تجاری -1

 فنی -2

 امنیتی -3

 چالش های امنیتی:

 ،دستگاه های تلفن همراه -

 ،واسط رادیویی -

 بستر شبکه های اپراتور. -

 زیرساخت های تجارت سیار

 برای توسعه تجارت سیار نیاز به عوامل زیر می باشد:

 ،زیرساخت های ارتباطی -1

 ،پرداخت سیار -2

 ،امنیت الکترونیکی -3

 ،قوانین و مقررات مناسب -4

 فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاری. -5

 

 فصل سوم: پول و بانکداری الکترونیک

 انکداری الکترونیکب

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطالعات و ارتباطات، 

کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می  ارایهمبتنی بر فرایندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک ها است که امکان 

د. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم ساز

 بانکداری معرفی کرد. بانکداری الکترونیک پیش شرط اساسی برای خدمات الکترونیکی به طور کامل است.

 تجارت الکترونیکیجایگاه بانکداری الکترونیکی در 

خدمات بانک ها را در استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک متفاوت از روش های مرسوم می کند، گسترش کمی و  آنچه

بارت دیگر، بانکداری الکترونیک این امکان  را به مشتری می دهد تا از خدمات گسترده تر و به ع ،کیفی در خدمات به مشتری است
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ه بُعد زمانی و مکانی تأثیری  در کاهش و یا افزایش خدمات رسانی به مشتری نخواهد متنوع تری برخوردار باشد. ضمن این ک

 داشت.

 مقایسه بانکداری سنتی و الکترونیکی

 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی

 بانکداری سنتی بانکداری الکترونیکی

 بازار نامحدود از لحاظ مکانی -

 رقابت برندهای تجاری -

 ریده و متنوع و بر اساس نیاز مشتخدمات گستر ارایه -

 تمرکز بر هزینه ها و رشد و درآمدها -

 تأکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد -

 خدمات به صورت شبانه روزی ارایه -

 وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی -

کاهش در استفاده از نیروی انسانی و بوروکراسی  -

 اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی

 محدود بازار -

 رقابت بین بانک ها -

 خدمات محدود ارایه -

 خدمات به یک شکل خاص و متکی بر شعب ارایه -

 تمرکز بر هزینه ها -

 اشیه سود )تسهیالت اعطائی(حکسب  درآمد از  طریق  -

 خدمات در ساعات خاص )در قید ساعت اداری( ارایه -

 متکی بر ساختار اداری مبتنی بر اسناد و کاغذ -

 فاده از تعداد زیاد نیروی انسانیاست  -

 

 انواع بانکداری الکترونیک

 بانکداری الکترونیک شامل موارد زیر است:

 بانکداری اینترنتی و اینترانتی -1

 بانکداری موبایل -2

 بانکداری از طریق پیام کوتاه -3

 تلفن بانک -4

ز اطالعات ود به مرکختلفن  ریق رایانه، مودم و خطدر بانکداری اینترانتی استفاده از اینترنت در نظر گرفته نشده بلکه مشتری از ط

 د.ملیات بانکی می پردازبه انجام ع بانک متصل شده و

 ود.ر می شدر بانکداری موبایل، ارتباط بین مشتری و بانک به وسیله گوشی موبایل و از طریق شبکه تلفن سیار برقرا

 WAPای وتکل هشدن تلفن های همراه به اینترنت و ایجاد پر با گسترش شبکه های بی سیم و تلفن های همراه و قابلیت وصل

زم را ت بانکی العملیا موجب گردید تا مشتریان بانک ها از هر نقطه  ای امکان دسترسی به حساب های خود داشته باشند و بتوانند

 انجام دهند.

 EFT( 1(انتقال الکترونیکی وجوه 

بر  ی و مبتنییوه سنتششیوه عمل، به دو شکل انجام می شود. یکی انتقال وجوه به انتقال وجوه توسط بانک ها از لحاظ فناوری و 

 کاغذ و دیگر انتقال وجوه به شیوه الکترونیکی.

                                                           
1 - Electronic Funds Transfer 
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 EFTمفهوم 

جهت  ق پایاپاییل اتاسیستم انتقال وجه به مجموعه ای از فعالیت ها اطالق می شود که به وسیله بانک ها و موسسات دیگر از قب

ل مبتنی انتقا"خت ه پردان بانک ها صورت می پذیرد. حال اگر این فعالیت ها بر مبنای کاغذ استوار باشد به آن شیوانتقال وجه بی

انتقال "آن  پذیرد به انجام گفته میشود و اگر این فعالیت ها از  طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و به صورت الکترونیکی "بر کاغذ

 ند.می گوی "(EFT)الکترونیکی وجوه 

انتقال "کند:  انتقال الکترونیکی وجوه را چنین بیان می (UNCTRAL)کمیسیون قانون تجارت بین المللی سازمان ملل متحد 

ی شد، مغذ انجام تر بر اساس روش مبتنی بر کا یشپکه وجه، فرایندی است که در آن یک یا بیش از یک اقدام در فرایند کار 

 ."انجام می شوداکنون با روش های الکترونیکی 

تاق اال سیمی، ه انتقیک شبک"انتقال الکترونیکی وجوه عبارت است از  "مجموعه مقررات یکنواخت بازرگانی ایاالت متحده آمریکا"

انکی، به پرداخت ب دستور پایاپای خودکار یا سایر نظام های ارتباطی اتاق پایاپای یا سایر اتحادیه های بانکی که از آن طریق یک

 "مخابره و  ارسال می شود.بانک مخاطب 

 اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیکی

 ی، انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی دارد.تجارت الکترونیکیدر 

 انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه

رونیکی می : منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده آن بخش از بانکداری  الکت1بانکداری  الکترونیکی مصرف کننده -

، ماشین های نقطه 2باشد که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می گیرد مانند ماشین خودپرداز

 .3بانکداری تلفنی و بانکداری اینترنتی POS ،EFTفروش 

ا مورد استفاده قرار می : سوئیفت معموال برای نقل و انتقاالت بین المللی پول بین بانک ه4بانکداری الکترونیکی بین بانکی -

 گیرد.

 )بانکی( در بانکداری الکترونیکی: این کارت ها را در چهار نوع معرفی می کنیم: 5کارت های پالستیکی -

 کارت بدهکار -1

 6بدهکاری تک معامله ای -الف

 7بدهکاری ماهیانه -ب

( کارت های پرداخت مجدد 2 و 9( کارت های پرداخت متغیر1: این کارت ها دو نوع می باشند: 8کارت های اعتباری -2

 .10ثابت

                                                           
1 - Consumer Electronic Banking 

2 - Automatic Teller Machine 

3 - Internet Banking 

4 - Inter Bank Electronic Banking 

5 - Plastic Card 

6 - Single Transaction Debit 

7 - Monthly 

8 - Credit Card 

9 - Variable Payment Cards 

10 - Fixed Repayment Cards 
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 1کارت های هزینه -3

 : نوع پیشرفته ای از کارت های بدهکاری یا اعتباری می باشد، که دارای تراشه و حافظه می باشد.2کارت های هوشمند  -4

 3کیف پول الکترونیکی -الف

 استفاده می شود. EFT POSخرده فروشی از  : برای استفاده از این کارت در معامالت4چک الکترونیکی -ب

 زیرساخت های فناوری سیستم پرداخت الکترونیکی

ایانه افزاری ر و نرم امکانات مخابراتی پیشرفته، امکان دسترسی به سیستم های ماهواره، شبکه برق مطمئن، امکانات سخت افزاری

 و امکان دسترسی همگان به اینترنت (ISP)ای، فراهم کنندگان خدمات اینترنت 

 امنیتی سیستم های پرداخت الکترونیکی زیرساخت های

 5محرمانه بودن -1

 6تصدیق اصالت -2

 7یکپارچگی -3

 8انکارناپذیری -4

 9اعتماد -5

 

 10گمنامی -6

 11غیر قابل ردیابی -7

 12تعریف پول الکترونیکی

پول بر پایه ظیر به انگلیسی و در فارسی با عباراتی ن Emoney, Digital money, Ecashپول الکترونیکی با اسامی گوناگون 

ت اری، عبارظ ساختالعات، پول غیر قابل لمس، پول رقمی و پول الکترونیکی شناخته شده است. هویت پول الکترونیکی از لحااط

 است از بیت های موجود در حافظه رایانه، که دارای ارزشی برابر با ارزش پول نقد می باشد.

 نقش و کارکرد پول الکترونیکی به شرح زیر است:

 .ی داردش را به صورت اطالعات دیجیتالی و بدون وابستگی به حساب بانکی در خود نگه مپول الکترونیکی ارز -1

 پول الکترونیکی می تواند از طریق انتقال اطالعات دیجیتالی، ارزش را به دیگری منتقل کند. -2

                                                           
1 - Charge Cards 

2 - Smart Card 

3 - Electronic Purse 

4 - Electronic Cheque 

5 - Confidentiality 

6 - Authentication 

7 - Integrity 

8 - Non Repudiation 

9 - Trust 

10 - Anonymity 

11 - Untraceability 

12 - Electronic Money 
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ار ترنت(، بسیاینو  پول الکترونیکی برای پرداخت های از راه دور به ویژه در شبکه های عمومی )مثل شبکه های ارتباطی -3

 مناسب است.

 در بعضی موارد، پول الکترونیکی نیازی به طرف سوم برای نظارت و تأیید معامله ندارد. -4

 پول الکترونیکی برای پرداخت های با مبالغ کم مناسب است. -5

 اهمیت پول الکترونیکی

ای از  ه به پارهکر است یای برجسته ای برخورداپول الکترونیکی نسبت به پول معمولی و سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی از مزا

 آن اشاره می کنیم:

 انتشار آزاد پول خصوصی -1

 (2)عدم وابستگی به مکان 1قابل حمل و جابه جایی -2

 (4)تا زمان از بین رفتن خود آن 3قابلیت گردش و چرخش نامحدود -3

 5قابلیت اعتماد و اطمینان به آن )امنیت( -4

 نامشخص بودن هویت -5

 6حالت ناپیوسته قابلیت کار در -6

 7قابلیت استفاده دوتایی یا چند تایی -7

 8قابل تقسیم شدن -8

 قابلیت همگانی بودن -9

 10و کاربرپسند بودن 9ساده بودن -10

 هزینه کم -11

 12و عدم وابستگی سیاسی 11آزاد بودن -12

 محدود بودن مقدار پول -13

 بهبود داد و ستد -14

 سرعت -15

 کیمعایب و پیامدهای منفی پول الکترونی

 عدم امکان ردیابی پرداخت های پول الکترونیکی -1

                                                           
1 - Portable 

2 - Physical Independence 

3 - Infinite Duration 

4 - Until Destroyed 

5 - Secure 

6 - Off- Line 

7 - Two- Way, Unrestricted 

8 - Divisible 

9 - Simple 

10 - User- Friendly 

11 - Unit- of- value- freedom 

12 - Non- Political 
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 مشکل جعل سازی -2

 ایجاد اختالل در عرضه پول -3

 الی از طریق معامالت الکترونیکیحران های مامکان ایجاد ب -4

 کارت های بانکی )اعتباری(

، در دوش..( صادر می .لی و کارت اعتباری )بانکی( عبارتند از کارتی پالستیکی یا کاغذی که توسط صادر کننده )بانک، موسسات ما

 بهره مند اآن هت اختیار مشتریان قرار می گیرد و مشتریان می توانند با عرضه این کارت ها در جایگاه های مشخص  از خدما

 خود را خریداری نمایند و وجه آن را بپردازند. به عبارت دیگر، کاال و خدمات مورد نیاز ،شوند

 :می شودبه شرح زیر بیان  مزایای کارت ها

 کارت ها باعث افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر می شوند. -الف

فقود گیری از مت، جلواستفاده از کارت به جای پول باعث بی نیازی از انتقال فیزیکی پول نقد، افزایش امنیت در مقابل سرق -ب

 شدن و از بین رفتن پول نقد می شود.

زینه های هکاهش  بالغ قابل توجهی صرف چاپ اسکناس و وسایل مربوط به آن می شود. بهره گیری از کارت ها سببسالیانه م -پ

 چاپ اسکناس می شود.

 اشد.بکان پذیر ایی اماستفاده از کارت باعث می شود که دسترسی به وجوه و یا اعتبار تخصیصی به سرعت و در هر نقطه جغرافی -ت

 سبب سهولت در رفع حوائج روزمره افراد می شود.استفاده از کارت ها  -ث

 استفاده از کارت ها باعث ایجاد اعتبار و ارزش اجتماعی می شود. -ج

ن طریق از ای کارت ها، حجم مسافرت های درون شهری به منظور دریافت و پرداخت های معمولی بانکی را کاهش می دهد و -چ

 .باعث کاهش هزینه های فردی و اجتماعی می شود

ات ذ در عملیبر کاغ یافتن استفاده از کارت باعث ترغیب بانک ها به بانکداری الکترونیکی و خروج از سیستم مبتنی عمومیت -ح

 بانکی می شود.

 د.کارت ها امکان دسترسی به پول را آسان کرده و باعث تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد می شو -خ

 ا بهبود بخشید.المللی می توان نظام کنترل ارز ررت های بین از طریق گسترش و توسعه کا -د

 طبقه بندی کارت ها از نظر شیوه تسویه

 کارت ها بر اساس شیوه تسویه به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 1کارت های اعتباری -الف

 2کارت های بدهکاری -ب

 3کارت هزینه -ج

 طبقه بندی کارت از لحاظ فناوری ساخت

 ا نوار مغناطیسیکارت ب -الف

                                                           
1 - Credit Card 

2 - Debit Card 

3 - Cost Card 
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 کارت های هوشمند -ب

 ، کارت حافظه دار و کارت با مدارهای مجتمع معرفی و عرضه می شوند.1کارت های هوشمند گاهی به نام های کارت تراشه دار

 طبقه بندی بر اساس کاربرد در گستره جغرافیایی

 کارت های داخلی -الف

 کارت های بین المللی -ب

 SWIFT( 2(سوئیفت تعریف 

 ر سطح بیندتلکس  دف اولیه از لحاظ سوئیفت، جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا انتقال پیام از طریقه

 المللی، با یک روش استاندارد جهانی بود.

 (SWIFT)مزایا و اهمیت سوئیفت 

برشمرد که تمام فناوری ها و موسسات از دیدگاه تخصصی مزایای سوئیفت را می توان کاهش ریسک مدیریتی و بهبود اتوماسیون 

 :3امروزی به دنبال آن هستند. مزیت های سوئیفت به صورت زیر دسته بندی می شود

 استاندارد بودن -1

 سرعت -2

 قابلیت اطمینان -3

 گستردگی -4

 هزینه کم -5

 امنیت -6

 امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه

 شود: ایمنی اطالعات باید در سه سطح گوناگون در نظر گرفته

 کاربرد -1

 شبکه -2

 پیام -3

 4رمزنگاری متقارن/ سری/ کلید خصوصی

 PKI( 5(رمزنگاری غیرمتقارن/ کلید عمومی 

 پروتکل ها و نرم افزارهای رمزنگاری

 DES, PGP, RSAی تجارت الکترونیکیروش های تأمین امنیت مبادالت الکترونیکی به ویژه در 

 

                                                           
1 - Chip Card 

2 - Society for World wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) 

3 - http://www.swift.com/ 

4 - Private key cyptography 

5 - Public Key Infrastructures 
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 1گواهینامه دیجیتالی

 قیه ای به یک پیغام الکترونیکی است که هدف آن تأمین امنیت آن می باشد.گواهینامه دیجیتالی الحا

 نت اسکیپ )SSL(2الیه سوکت های ام  

 کاربردها:

 ارسال اسناد محرمانه در اینترنت (1

 تبادل ایمن اطالعات (2

 بانکداری الکترونیکی (3

 SET( 3(معامالت الکترونیکی ایم  

SET بانکی و معامالت با کارت اعتباری طراحی شده است. یک پروتکل خاص است که برای انجام عملیات 

 STT( 4(فناوری مبادالت ایم  

STT  از رمزنگاریDES  برای اطالعات، و رمزنگاریRSA ی دیگر معامله برای اطالعات کارت اعتباری و تصدیق تمام گروه ها

 استفاده می کند.

 اقدامات صورت گرفته در ایران

VSAT 5 

ین شبکه، شرکت انجام می شود. متوالی ا VSATطی ماهواره ای بانکداری الکترونیکی در ایران توسط در حال حاضر خط ارتبا

 خدمات انفورماتیک ایران است و تمام ارتباطات ماهواره ای تبادل بانکی را انجام می دهد.

 سیستم های یکپارچه بانکی

 خود را راه اندازی کرد. بانک ملی ایران اولین بانکی بود که سیستم یکپارچه بانکی )سیبا(

 مزایای بانکداری الکترونیکی

 امنیت -

 سرعت -

 هزینه کم -

 کاهش اشتباهات انسانی -

 مشکالت بانکداری الکترونیکی در ایران

 یمهست و بپشبکه برق، مخابرات، ماهواره و فراهم آورندگان خدمات اینترنت، دسترسی به اینترنت، مسائل حمل و نقل، 

 

 

                                                           
1 - Digital Certificates 

2 Secure Sockets Layer 

3 - Secure Electronic Transactions 

4 - Secure Transaction Technology 

5 - Very Small Aperture Rerminals 
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 ق بهاداربورس اورا: فصل چهارم

 و بازارهای مالی تجارت الکترونیکی

 د.شتریان و ذی نفعان ارزش تولید کنمنظور از کسب و کار، فعالیت هایی است که هم برای موسسه و هم برای م

 انواع بازارهای مالی

ضه( )اوراق قر هستند بازار مالی بازاری است که در آن دارایی های مالی که جنبه مالکیت دارند )سهام( و یا نشانه وجود بدهی

ت. بر این اساس رمایه( اسازار سمبادله می شوند. بازار مالی در تعریف کلی شامل بازار ابزارهای کوتاه مدت )بازار پول( و بلند مدت )ب

 شود. ندی میبازار اوراق بهادار به دو بازار اولیه برای عرضه عمومی و بازار ثانویه برای معامالت دست دوم دسته ب

 بندی بازار اوراق بهادار تقسیم

 فعالیت نوع بازار

 معامالت سهام شرکت های پذیرفته شده بورس ها در بورس بازار اول

 معامالت سهام شرکت های غیربورسی  در بازار خارج از بورس بازار دوم

 معامالت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ها در بازار خارج از بورس بازار سوم

 کترونیمعامالت خصوصی بین سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عادی از طریق شبکه های الک رمبازار چها

 

 تأثیر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی

زینه عاتی و های اطالبا توجه به نقش گسترده بازار مالی، نوآوری های فنی و مالی باعث کاهش هزینه های بازار همچون هزینه ه

ادی رشد اقتص ین طریقاشود و این امر نیز موجب بهبود فرایند تجهیز پس اندازها و تخصیص منابع می شود و از های مبادالتی می 

 را موجب خواهد شد.

 بورس چیست؟

لی منابع ما ن دادنبورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی، مهمترین متولی فرایند تأمین سرمایه الزم و ساما

 عه است.سرگردان در جام

 مچنین جمعتی و هکارکردهای اساسی بورس، مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطالعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقاب

 آوری سرمایه ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت های اقتصادی است.

 1وردار است که حداقل این عواید، سود نقدی سهام و رشد قیمت سهامبورس برخالف سپرده گذاری در بانک از عواید متعددی برخ

 می باشد. 2یا به اصطالح سرمایه ای

 وظایف بورس

یجاد نظامی اده و نیز رفته شوظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای داد و سند اوراق بهادار پذی

 و ستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای  آن است. مناسب برای نظارت بر جریان داد

 

                                                           
1 - Dividend 

2 - Capital Gain 
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 مشارکت کنندگان و اعضای بازار

 ند.سه دسته نهاد اصلی معامله گران، بازارسازها و کارگزاران در بازار خارج از بورس مشغول به فعالیت هست

و مخاطرات مربوط به معامالت را هم  این افراد سهام و اوراق بهادار دیگر را به حساب خود خرید و فروش می کنند :1معامله گران

در برابر یک فروشنده، نقش  آن هاو تعادل بازار دارد چرا که  2می پذیرند. حضور معامله گران در بازار تأثیر مهمی بر نقدشوندگی

 خریدار و در مقابل یک خریدار، نقش فروشنده را دارند.

فروش اوراق بهادار می پردازند. بازارسازها در هر دو بازار بورس و خارج از بازارسازها کسانی هستند که به امر خرید و  :3بازارسازها

، تمرکز فعالیت روی یک یا چند سهم آن هابورس فعالیت دارند و در هر دو بازار نقش  تقریباً یکسانی بر عهده دارند. خصوصیت بارز 

 است. آن هاو سایر اوراق بهادار و حفظ بازار 

کارگزار می گویند.   آن هاورس تعداد زیادی از موسسات معامله گر به عنوان کارگزار فعالیت دارند که به در خارج از ب: 4کارگزاران

حق العمل یا کارمزد خدمات خرید و فروش به سایرین،  ارایهکارگزار، عملیات خرید و فروش سهام را تسهیل کرده و در قبال 

 5د.دریافت می کن

 انواع سیستم های معامالتی

( سیستم های 2 و( سیستم های بر مبنای سفارش 1کلی سیستم های معامالتی در بورس ها به دو دسته تقسیم می شوند: به طور 

 بر مبنای قیمت گذاری

ی یش داده مار نمادر یک بازار بر مبنای سفارش، تمامی سفارش های خریداران و فروشندگان به همراه قیمت و حجم اوراق بهاد

می  مایش دادهنگران  بازار بر مبنای قیمت گذاری، تنها پیشنهادات خرید و فروش بازارسازان و معامله شود. در حالی که در یک

 شود. 

 ش است.و فرو تفاوت اصلی بین بازارهایی که از این دو سیستم بهره می برند در نحوه نمایش سفارش ها و قیمت های خرید

 انواع سیستم های مبنی بر سفارش

 6رسفارش به قیمت بازا -1

 7سفارش محدود -2

 سفارش به قیمت بازار

 سفارش برای خرید و یا فروش سریع یک سهم به بهترین قیمت در دسترس بازار است.

 

 

 

                                                           
1 - Dealers 

2 - Liquidity 

3 - Market Markers 

4 - Broker- Dealers  

 .senaناخت بازارهای خارج از بورس: اداره امور بورس ها و بازارها در سایت گزارش ش - 5
6 - Market order 

7 - Limit order 
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 سفارش محدود

ا برای ای دنیسفارش محدود سفارشی است برای خرید یا فروش سهام به مبلغ از پیش تعیین شده یا بهتر از آن. در بورس ه

ش روش سفار یشتر ازبیشتر از سفارش به قیمت بازار است. سرمایه گذاران حرفه ای و تحلیل گر بسفارش محدود دستمزد کارگزار 

 محدود استفاده می کنند.

 سفارش محدود روش بسیار سودمندی جهت خرید و فروش سهام شرکت هایی با ارزش کوچک یا متوسط است.

 شیوه انجام معامله در بورس

آن مربوط به تسهیالت سازمان  %25/0آن کارمزد کارگزار و  %5/0می باشد که  %75/0اً در معامله خرید، کسور مربوطه مجموع

 بورس است.

 

 ITفصل پنجم: شناخت مالی برای مدیران 

 قضاوت ها از  اعداد

 درآمد یا فروش در یک دوره مالی به ارزش چیزی گفته می شود که شرکت به مشتریان تحویل می دهد.

شما متوجه شوید کجا ارقام قطعی هستند )یعنی خود پشتیبانی می شوند و نسبتاً غیر قابل چانه زنی هوش مالی بدین معناست که 

 است( و کجا ارقام غیرقطعی است )یعنی  تا حد زیادی بر اساس قضاوت های فردی تنظیم شده اند.(

 مفروضات و تخمی  ها ،بدهی جاری و تخصیص ها

 دهند. ارایهمی کنند تا سعی کنند تصویر روشنی از آن کسب و کار در آن ماه خاص  حسابداران از بدهی ها و تخصیصات استفاده

اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند، سود ناخالص کاهش خواهد یافت و سود ناخالص یکی از معیارهای ارزیابی سوددهی محصول 

 تی گزارش درآمد خواهد آمد.است. هزینه توسعه مربوط به تحقیق و توسعه خواهد بود که در بخش هزینه عملیا

 گذاری روش های متفاوت ارزش

 ارزش یک سهم = میزان تشکیل سرمایه بازار× مجموع سهام 

 میزان تشکیل سرمایه بازار (1

 ارزش در قبال میزان سود (2

 جریان نقدینگی تخصیص داده شده (3

 ارزش گذاری دارایی ها (4

 ارزش گذاری غیرمعمول در دوران شرکت های دات کام (5

 ناخت مالیمزایای ش

 توانایی ارتقاء فناوری اطالعات از سطح خدماتی به یک سازمان استراتژیک -1

 توانایی ارزیابی انتقادی شرکت -2

 توانایی ایجاد ارتباط قوی تر با امور مالی -3

 تصمیم گیری و تحلیل -4
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د. ه شده باشل دادحویسود بر پایه عواید است. ما زمانی چیزی را عایدی یا درآمد تلقی می کنیم که محصول و یا خدمات، ت

 درآمد -سود = هزینه

 فایده فناوری اطالعات

 استواری و تعادل در سازمان -

 تصمیم بهتر -

 بزرگ ترین همترازی -

 سود تخمینی

 : سود معیار عالی موفقیت کسب و کار است. 1پیتر دراکر

 ."داگر نمی دانیم کجا می رویم، احتماالً به یک جایی در پایان خواهیم رسی"لورنس پیتر: 

 حسابداری کوچک

 ،اشدی داشته بی زماناصل هماهنگی: هزینه ها و سایر اقالم همچون درآمدها باید برای مقطعی مربوط به خود ثبت شوند و هماهنگ

 این کلید درک چگونگی تعیین سود است.

 هدف صورت درآمد

یه وقایع ثبت کل می کند پس از ارایهرکت صورت درآمد در تالش برای اندازه گیری این است که آیا محصوالت یا خدماتی که ش

 مالی سودآور است یا خیر.

 هزینه های متحمل شده شامل هر هزینه مربوط به اجرای آن کسب و کار برای آن مقطع زمانی است.

 اطالعات مقایسه ای

 راهی است ساده برای نمایش اندازه یک هزینه مرتبط با فروش« درصد فروش»

 هد.دنشان می دهد که چطور شرکت مقایسه را با سال آخر یا آخرین ربع سال انجام می صورت وضعیت به طور ساده 

 ود.استهالک به عنوان یک هزینه نشان دهنده کاهش ارزش دارایی است اما برای دارایی های ملموس به کار می ر

 .کاهش ارزش اقتصادی نشان می دهد که یک دارایی ارزش خود را در طول زمان از دست می دهد

 اقسام سود

 دارد. لص اثرزمان اعالم درآمد، بهای کاالی فروش رفته و هزینه های خدمات و جزئیات اقالم بر سود ناخا سود ناخالص:

 این سود، درآمد قبل از مالیات نیز نامیده می شود. سود عملیاتی:

 سود خالص عددی است که پس از کسر همه کسورات به دست می آید.سود خالص: 

 نقد در گردش صورت وجه

ز( و به رون رید -پول نقدی است که در درون کسب و کار به گردش درمی آید )ریزش به سمت درون دارداین صورت نشان دهنده 

 .ی شوندمبرون ریز(. اینها به سه دسته اصلی تقسیم  -بیرون از کسب و کار در گردش است )ریزش به سمت بیرون دارد

 رانخت به موج، پرداتی یا قابل استفاده در آن: وجوه پرداختی مشتریان، حقوق کارکنانوجه نقد داخل فعالیت های عملیا -1

                                                           
1 - Peter Drucker 
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سرمایه گذاری شرکت است نه وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاران یا قابل استفاده در آن: منظور درآمد حاصل  -2

نقدی است که در سرمایه گذاری های سرمایه گذاری که توسط صاحبان سهام انجام می شود. در اینجا مهمترین آن وجه 

کالن صرف می شود و آن خرید دارایی ها می باشد. اگر شرکتی ماشین یا نرم افزار خریداری کند، وجه نقدی که به این 

منظور پرداخت می شود یا بالعکس اگر شرکت، ماشین با نرم افزار خود را بفروشد ) و یا هر دارایی دیگر( وجه نقد 

 ز آن در گزارش مالی نشان داده می شود.دریافتی حاصل ا

وجه نقد حاصل از فعالیت های مالی یا قابل استفاده در آن: قرض گرفتن، بازپرداخت بدهی ها و معامالت بین شرکت و  -3

 سهامدارانش است.

 در صورت حساب یا گزارش مالی وجه نقد اطالعات متعدد مفیدی وجود دارد.

 ترین عددی است که سالم بودن عملیات تجاری را نشان می دهد. که در بسیاری از اوقات، مهمه نقدی وج عملیات -1 

 قدر وجه نقد در سرمایه گذاری های آینده صرف می کند.ه یک شرکت چ -2

 ونی وابسته است.یک شرکت تا چه اندازه به منابع مالی بیر -3

 جریان آزاد نقدی

 جریان آزاد نقدی، نقدینگی ایجاد شده حاصل از فعالیت شرکت منهای سرمایه گذاری برای حفظ فعالیت آن است.

جریان آزاد نقدی یک معیار مهم برای فناوری اطالعات به منظور ارزیابی و نظارت بر بازار و شرکت است، چون بازتاب دهنده 

 ر تجهیزات سرمایه ای است.سرمایه گذاری د

 تحلیل نسبت ها

 نسبت ها بیانگر رابطه یک عدد با عدد دیگر است.

 سهام. این نسبت در خصوص اینکه یک شرکت قادر به بازپرداخت وام خود می  -به -بانکدارها و سایر وام دهندگان: بدهی

 باشد یا خیر، اطالعات می دهد.

 ی از افزایش هزینه ها یا تنزیل نامناسب قیمت ها کمک می کند.مدیران ارشد: حاشیه سود ناویژه در آگاه 

  شاخصی برای ارزیابی  آن هامدیران اعتبارات نسبت های سریع، سالمت مالی مشتریان بالقوه را ارزیابی می کنند که به

 می دهد. آن هاتوان نقدینگی مشتری را با توجه به میزان بدهی 

 در درآمد در تصمیم گیری برای خرید سهام یک شرکت  -به -یی همچون قیمتسهامداران بالقوه و موجود به نسبت ها

 کند.توجه و نیز ارزش سهام خود مقایسه با سایر سهام شرکت ها 

 کاربری های نسبت های مالی:

 می توان نسبت ها را با یکدیگر طی زمان مقایسه کرد. -1

 کرد.می توان نسبت های واقعی را با آنچه پیش بینی شده بود نیز مقایسه  -2

 می توان نسبت ها را با میانگین های صنعت مقایسه کرد. -3

برای تحلیل عملکرد شرکت بهره می  آن هاچهار نوع نسبت ها وجود دارند که مدیران و سایر سهامداران در یک صنعت معمولی از 

 گیرند:

 سودآوری -1
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 اهرمی -2

 نقدینگی -3

 کارایی -4

 دارایی های ارزشمند ،کارمندان

 ازنامه شرکت منعکس نمی شود؟چرا ارزش کارمندان در تر

 شرکت ها مالکیت کارمندان را ندارند. (1

 آن هافرهنگ شرکت، کارکنان و انتخاب  (2

 مدیریت  ترازنامه

 رتقاخود را ا ی مالیا، فعالیت هاترازنامه به یک شرکت این امکان را می دهد که بدون افزایش فروش و یا کاهش هزینه همدیریت 

سرعت  ور می کند ارآمدتفعالیت تجاری را در زمینه تبدیل ورودی ها به خروجی ها و ایجاد نقدینگی ک دهد. مدیریت بهتر ترازنامه

 د:گردش نقدینگی را نیز افزایش می دهد. واحد حسابداری یک شرکت مسئول مدیریت ترازنامه است تا تشخیص ده

 ،چه مقدار و در چه زمینه هایی باید قرض بگیرند -1

 ،اعده سازماندهی کنندسرمایه گذاری را طبق ق -2

 به طور عمومی به محافظت از دارایی ها و در نظر گرفتن بدهی های شرکت بپردازند. -3

عبارتست از حساب های دریافتنی تقسیم بر فروش  1نسبت متوسط دوره وصول طلبوظایف فناوری اطالعات در برابر فروش: 

 دارد.موضوع بستگی به وضع سودآوری  نینسیه روزانه. تصمیم برای ا

 تنوع در تولید، نیاز به دارایی بیشتری دارد یعنی وجه نقد بیشتر.

 شفافیت مالی و مشارکت گروهی

 اشند.بسرمایه گذاری منعکس کننده حقیقت، تخمین ها، فرضیات، گمانه زنی ها و بسیاری از نتایج دیگر می گزارش 

 تمام شده کاالی فروخته شده روزانه متوسط موجودی روزانه تقسیم بر بهای=  2نسبت روزهای موجودی کاال

 

 فصل ششم: بسترهای بورس الکترونیک

 ضرورت های نوی  بازارهای  الکترونیکی

 :تجارت الکترونیکیویژگی های ضروری شرکت ها برای موفقیت در 

 نوآوری -1

 تجارت الکترونیکی %50پذیرش نسبتاً زیاد مخاطره های مالی و فنی برای دستیابی به سهم بیش از  -2

 بکه ارتباطی خوب و نسبتاً ارزانش -3

 میزان دارایی های نهادهای مالی -4

 

                                                           
1 - Days Sales Outstanding (DSO) 

2 - Days in Inventory (DII) 
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 1مور مالی الکترونیکیا

 مالی الکترونیکی عبارت است از کلیه فعالیت ها و معامالت مالی از طریق ابزارهای الکترونیکی

 د.نیز به کلیه خدمات مالی که اینترنت در آن نقش فعالی داشته باشد، گفته می شو 2سایبرفایننس 

 به وجود آورده است. را زمینه تغییر بازارهای مالی و واسطه گری مالی "امور مالی الکترونیکی"

 زیرساخت سیستم مالی الکترونیک

 شند.ای می با ی رایانهاصلی ترین عامل استقرار و بهبود دائم سیستم های الکترونیکی، شبکه ها ایجاد کانال های ارتباطی: -الف

 و مکانیزم های نظام یافته مقرراتوجود قوانی ،  -ب

 لزوم وجود چارچوب حقوقی اصولی و دقیق -ج

 مزایای فناوری جدید در بازارهای مالی

 کاهش هزینه ها (1

 در دسترس بودن اطالعات (2

 سرعت باالی انجام معامالت (3

 گسترده شدن بازارها (4

 تاریخچه استفاده از فناوری در بازارهای مالی

 است. تجارت الکترونیکیپیش شرط اصلی  ،نکیبانکداری الکترونیک در مبادالت با

 بهبود ساختار و توسعه اقتصادی هر کشورنقش بازار سهام: 

 تأثیر فناوری اطالعات در بازارهای مالی

سعه هبود و تواتی، ببازارهای مالی در حال افزایش استفاده از این فناوری برای روان شدن معامالت، فعالیت های تجاری و خدم

ا بهادار را وراق بهش ریسک و هزینه های معامله گران می باشند. شرکت ها و موسسات مالی، ریسک سرمایه گذاری و اخدمات، کا

 دارد: اهمیت استفاده از شبکه های اطالعاتی پخش می کنند. استفاده از شبکه های رایانه ای برای رسیدن به اهداف زیر

 دسترسی سریع و همگانی به منابع اطالعاتی -1

 ل اطالعات در اینترنت برای دسترسی همگانیانتقا -2

ن ین مشتریابپولی  استفاده از شبکه های الکترونیکی برای داده ها، تولید، خدمات و مبادالت ،خدمات مالی الکترونیک -3

 حقیقی و حقوقی با یکدیگر.

 خدمات مالی ارایهتأثیر فناوری اطالعات بر روندهای اخیر 

 .یکپارچگیو  ی در بخش خدمات مالی عبارتند از: جهانی شدن، مقررات زداییارذچالش بزرگ فراروی سیاست گسه 

 

 

 

                                                           
1 - Electronic Finance (e- Finance) 

2 - Cyber finance 
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 مقررات زدایی

هدف از مقررات زدایی در بخش مالی بردن سطح رقابت و یکپارچه سازی بازارهای مالی و در عین حال حفظ ثبات مالی است. 

با هدف جهانی کردن فعالیت های مالی از تغییر روابط افزایش سطح رقابت با هدف دستیابی به سود بیشتر و یکپارچه سازی بازارها 

 میان واسطه های مالی انجام می شود.

 اولویت قانون گزاران در حوزه بانکداری، به حداقل رساندن ریسک سیستماتیک است.

 یکپارچه شدن

ی محلی توسط قانون گذاران ( حذف موانع ورود به بازارها1دو تحول عمده به قوانین یکپارچه سازی بخش مالی کمک کرده است: 

( حذف محدودیت های قانونی که فعالیت واسطه های مالی 2به منظور حمایت از ادغام بازارهای درون مرزی و برون مرزی، 

 .انجام می شود)همچون بانک ها، بیمه ها و فعاالن اوراق بهادار( را از هم دور می کند. این کار در جهت ادغام بخش های داخلی 

 ستفاده از خدمات الکترونیکی مالی در بازارهای مالیدالیل ا

 توسعه سریع مبادالت الکترونیک -1

 تغییرات شدید در ساختار مالی و نوع آن -2

 اصالح قوانین دولتی در بخش های مالی -3

 جهانی سازی سرمایه گذاری و فرایند مبادالت سهام -4

 هش مشکالت مرتبط با نیروی انسانیکاهش هزینه های مبادله و کا :یمزیت اصلی مبادالت تمام الکترونیک

 توسعه بازارهای الکترونیکی

ویژگی جامعه صنعتی، فناوری مکانیکی بود. مشخصه اصلی جامعه اطالعاتی، جهانی سازی و در دسترس بودن اطالعات یکسان 

 همزمان است.

ی می کند و استفاده از اطالعات تعاملی در استفاده فراوان از فناوری اطالعات و ارتباطات که بازار را در فضای مجازی پیاده ساز

 همه جا و همه وقت، باعث ایجاد یک بازار الکترونیک می شود.

 یمشخصه های اصلی یک بازار الکترونیک

 حضور در همه جا در یک زمان 

 دسترسی آسان به اطالعات 

 هزینه کم تراکنش ها 

 انیزم های بازار با روش های زیر بهبود می بخشند:بازارهای الکترونیک هماهنگی فعالیت های تجاری را به وسیله مک

 ،جهانی سازی بازار -1

 ،ایجاد بازار باز و دسترسی آسان به پیشنهادها -2

 سلسله مراتب مخصوص. -3

 نتیجه افزایش رشد بازارها، رقابت های شدیدتر، رشد خالقیت و ساختاردهی مجدد اقتصاد می باشد.

 یساختار بازارهای الکترونیک

 مرحله معامالت -
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 سه مرحله اساسی هر فرایند معامله در بازارهای الکترونیکی عبارتند از:

 جمع آوری اطالعات -1

 مذاکره -2

 انجام و تسویه -3

 سه نوع ساختار عمومی بازار عبارتند از:

 دار بهثبت سفارش مشخص و دائمی: سفارش مشخص عبارت است از سفارش خرید برای میزان مشخصی از یک ورقه بها -الف

 .یا زیر قیمتی تعیین شده و سفارش فروش یک ورقه بهادار به قیمتی باالتر از قیمت تعیین شدهقیمتی مشخص 

 وره زمانیی یک دطقیمتی، کاربران می توانند پیشنهادهای خرید و فروش خود را  -مزایده تک قیمتی: در سیستم مزایده تک -ب

 قیمتی واحد اجرا می کند.کنند اما سیستم، تمامی معامالت را در یک لحظه واحد به  ارایه

ه ا ارجاع ببریحاً سیستم معامالتی قیمت گذاری باز: برخی سیستم های معامالتی الکترونیک، قیمت های معامالتی خود را ص -ج

ار قیمت از و کقیمت گذاری و عملکردهای فروش سایر بازارها تعیین می کنند. به چنین سیستم های معامالتی که فاقد یک س

 .گوییمی می باز ل بوده و قیمت هایش به صورت مستقیم از یک بازار اولیه گرفته می شود، سیستم های قیمت گذارگذاری مستق

 انواع معامله در بازارهای الکترونیک

ه عاملمرضه وارد وراق قبازارهای مالی مکانی است که شرکت ها و افراد با یکدیگر برای خرید و فروش محصول ویژه مانند سهام و ا

 می شوند.

 .می باشند رس نیزبازار اوراق بهادار مکانی برای خرید سهام می باشد. بازارهای اوراق بهادار شامل بازارهای خارج از بو

استفاده  RMPوتکل از پر« اطالعات یکسان برای تمامی سرمایه گذاران در یک زمان در تمامی جهان ارایه»برای رسیدن به هدف 

 می شود.

 سهام فرایند معامله

 . جستجوی اطالعات1

 . دادن سفارش2

 . مذاکره و توافق3

 . پرداخت و تسویه حساب4

 1شبکه های ارتباط الکترونیکی

شبکه ارتباطی الکترونیک بزرگترین سیستم های معامالتی الکترونیک در دنیا به شمار می روند. بر اساس تعریف کمیسیون بورس و 

سیستم های معامالتی الکترونیکی اطالق می شود که به صورت خودکار سفارش "ترونیک به شبکه های ارتباطی الک 2اوراق بهادار

کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شبکه های ارتباطی الکترونیک  3."های خرید و فروش را به قیمت های معین معادل یابی می کنند

 را مکمل بازارهای اوراق بهادار مدرن قلمداد می کند.

                                                           
1 - Electronic Communication Networks (ECN) 

2 - Securities and Exchange Commission 

3 http://www.sec.gov/answer/ecn/htm 
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طی الکترونیک معموالً با هدف قرار دادن مشتریان گوناگون و اتخاذ استراتژی های گوناگون با هم رقابت می کنند. شبکه های ارتبا

شبکه های  آن هابرخی شبکه های ارتباطی الکترونیک مثل ایسلند تنها سفارش های مشخص را اجرا می کنند که اصطالحاً به 

ارتباطی الکترونیک تک مقصدی به شبکه هایی گفته می شود که سفارش ها مقصدی گویند. شبکه های  -ارتباطی الکترونیک تک

 فقط در صورت ملغی شدن، از شبکه خارج می شود خواه این سفارش ها در جای دیگر قابل اجرا باشد، خواه نباشد. آن هادر 

مشتریان شبکه های ارتباطی  شبکه های ارتباطی الکترونیکی که سفارش خود را به خارج از بازار ارسال می کنند از بهترین

 مقصدی به شمار می روند. -الکترونیکی تک

شبکه هایی که سفارش خود را به خارج ارسال می کنند برای انتخاب بازارهای دلخواه خود از روش های تخصصی یا الگوریتمی 

 الت است.استفاده می کنند. ویژگی این بازارها شامل میزان سرعت، کیفیت، قیمت و قطعیت اجرای معام

این شبکه ها به اقتضای نوع قیمت یابی، نحوه اجرای معامالت و انتشار اطالعات و نیازهای معامالتی مشترکین، مشتریان گوناگون را 

 جذب می کنند.

کارمزد خدمات شبکه ها برای مشترکین، مستقیم و برای غیر مشترکین، غیر مستقیم پرداخت می شود. این کارمزد شامل بخش 

 هزینه خرید پایانه شبکه، هزینه شارژ خط و کارمزد معامالتی هر سهم می باشد.ثابت، 

 سیستم جمع آوری، تحلیل و بازیافت الکترونیکی اطالعات در بورس

 مهمترین و ابتدایی ترین راه ایجاد یک بازار باز و عادالنه، افشای کامل اطالعات مربوط به شرکت ها است.

 زاران اینترنتیعوامل موفقیت در انتخاب کارگ

 ،تصویر و اعتبار کارگزاران بر خط -1

 ،امنیت مبادالت -2

 ،سطوح اطالعات در دسترس از سوی کارگزاران -3

 ،زمان پاسخگویی سیستم های بر خط -4

 ،نرخ کارگزاری -5

 ،حفاظت از ناشناس بودن سرمایه گذاران -6

 ،کانال های ارتباطی در دسترس برای تماس با کارگزاران بر خط -7

 ،یگان برای مشتریاناینترنت را ارایه -8

 کارگزاران با بانک ها. چگونگی ارتباط -9


