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 -1معرفی شرکت

نام شرکت :پردازشگران شهر هوشمند یکتا
نوع شرکت :سهامی خاص
شرکت در یک نگاه:
شررکت پردازشرررا شرهر هوشرمند یکتا با هدف پشرتیبانی فنی تجهیزات سرتت افزاری پایانههای فروش بانکی و ارائه
راه حلهای تتصرصری در زمینه پرداخت الکترونیک من جمله  ،E-Walletکارت های شرهروندی وگردشررردی ،فعالیت
خود را آغاز و با تکیه بر توا داخلی و مهارت به روز نیروهای فنی خود نسبت به این موضوع اقدام نموده است .
اهم فعالیت های این شرررکت هوشررمند سررازی کشنشررهرها در حوزه های متتل اعم از پرداخت کرایه تاکسرری ،کرایه
اتوبوس ،پارکینگ حاشررریه ای ،عوارض شرررهری و تجهیز مراکز به دوربین های مدار بسرررته و تجهیزات اعشم حری و
 FIBER / FTTHبه عبارتی مدیریت خدمات پرداخت خرد ،در راستای هوشمند سازی شهرها ،ارتقاء و فروش دستراه
کارتتوا  ،پیاده سازی امضای الکترونیک و مدیریت بازاریابی هوشمند در سطح سازمانها ،فروش شارژ اپراتورهای همراه
می باشد.

مدیر عامل :سیدعلیرضا چراغی
نشااانی :تهرا  ،میدا جهاد ،خیابا بیسرررتو ،پش

 1سررراختما داروگسرررتر وبقه سررروم واحد  33کدپسرررتی

1431663136
شماره تماس 02188394812 :
پست الکترونیکInfo@yektasmartcity.co :

وب سایتwww.yektasmartcity.co :

3

 -2مقدمه
این روزها نام شرهرهای هوشرمند بسریار به گوش میرسرد و دولتهای متتلفی درصردد تبدیل و ارتقای شرهرهای خود
به شرهر هوشرمند هسرتند تا عشوه بر تسرریع کار و فعالیتهای اقتصرادی و اجتماعی ،به ارتقای زیرسراختهای شرهری و
ارتقای سطح کیفی خدمات خود و بهبود زندگی مردم نیز بپردازند.
اینترنت اشریا و شرهرهای هوشرمند دو واژه بهم وابسرتهای اسرت که این روزها زیاد به گوش میخورد چرا که امروزه
شررکتهای فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری اپراتورهای متابراتی میخواهند رویای شرهر هوشرمندی را که
تمامی دستراههای الکترونیکی آ به اینترنت مجهزند و کارها را با سرعت بسیار بیشتری محق کنند.
غولهای تکنولوژی و اپراتورهای بزرگ همچو نوکیا ،هواوی ،ورایز و سریسرکو مدیریت و راهبری شرهرهای هوشرمند
را هدف اصرلی خود قرار داده و رقابت تنراتنری را با یکدیرر آغاز کردهاند ،به گونهای که موسرسره  IDCبرآورد کرده
اسرت این پیشرراما تا سرال  2021میشدی حدود  135میلیارد دالر در زمینه سراخت شرهرهای هوشرمند در جها
هزینه خواهند کرد.
وب تازه ترین آمار و تحقیقات صرورت گرفته ،شرهروندانی که در شرهرهای هوشرمند زندگی میکنند ،در وقت و زما
خود  125سرراعت در سررال صرررفه جویی میکنند که این رقم در وول عمر متوسررا انسررا رقم قابل مشح ه و
چشرمریری اسرت .این بدا معناسرت که شرهروندانی که در شرهرهای هوشرمند زندگی میکنند ،به دلیل آنکه نیازی به
انجام کارهای اداری و بانکی حضرروری و ماند در صررفوف ووالنی انت ار ندارند ،سرراالنه حجم زیادی از زما خود را
بهتر و بهینهتر استفاده میکنند.
با عنایت به اهمیت حذف کاغذ از مکاتبات اداری و همچنین اتشف زما زیاد جهت امضا و ارسال نامه ها بین سازما
ها ،شرررکت ها و ادارات متتل  ،امضررای دیجیتال یکی از راهکارهای مفید در این خصرروص می باشررد ،یکی از دالیل
بهکارگیری امضراهای دیجیتالی که یک دلیل عادی بهشرمار میرود ایجاد اعتبار برای امضراها در یک سامانه تبادل داده
و اوشعات است .در واقع استفاده از امضای دیجیتال سندیت و اعتبار ویژهای به یک سند میبتشند .وقتی که هر فرد
دارای یک کلید خصروصری در این سرامانه اسرت با اسرتفاده از آ میتواند سرند را امضرا کرده و به آ ارزش و اعتبار داده
و سرپ آ را ارسرال کند .اهمیت ایجاد اومینا قطعی و محکم برای شرت دریافتکننده پیام درباره صرحت ادعای
فرسرتنده در برخی از انواع انتقال اوشعات مانند دادههای مالی به خوبی خود را نشرا میدهد و اهمیت وجود امضرای
دیجیتال درسررت را بیش از پیش به نمایش میگذارد .به عنوا مثال تصررورکنید شررعبهای از یک بانک قصررد دارد
دسررتوری را به دفتر مرکزی بانک به من ور درخواسررت ایجاد تعادل در حسررا های خود را ارسررال کند .اگر شررت
دریافتکننده در دفتر مرکزی متقاعد نشررود که این پیام ،یک پیام صررادقانه اسررت و از سرروی یک منبع مجاز ارسررال
شردهاسرت وب درخواسرت عمل نکرده و در نتیجه مشرکشتی را به وجود میآورد .در موارد بسریار زیادی ،فرسرتنده و
گیرنده پیام نیاز دارند این اومینا را به دسررت بیاورند که پیام در مدت ارسررال بدو ت ییر باقیماندهاسررت .هرچند
رمزنراری محتوای پیام را متفی میکند ولی ممکن اسرت امضرا در یک سرامانه از اعتبار سراقا شرود و محتویات یک
پیام دسرتخوش ت ییرات گردد؛ ولی اسرتفاده از امضرای دیجیتال به عنوا روشری از رمز نراری میتواند ضرامن درسرتی
و بی نقصرری یک پیام در وی عملیات انتقال اوشعات باشررد زیرا هما وور که در سرراختار اجرایی شررد الروریتم
مشراهده کردید از تابع درهمسرازی بهره گرفته شردهاسرت و همین نکته ضرمانت بهتری را برای درسرتی و صرحت یک
پیام ایجاد مینماید.
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 -3بیان مسأله
از مهم ترین مزایای شهرهای هوشمند می توا به موارد به شرح ذیل اشاره نمود که می تواند یک هر عادی را به یک
شهر هوشمند تبدیل نماید:
. 1کاهش قابل توجه در زما انجام کار و پروسه های اداری
. 2کاهش احتمال پارتی بازی افراد در انجام کارهای اداری و قانونی
. 3افزایش شفافسازی کارمندا و مدیرا فعال در ادارات و نهادهای دولتی متتل
. 4افزایش اعتمادسازی میا سهام دارا در شرکتهای متتل
. 5تسهیل ارتباط میا شهروندا و دولت و ایجاد یک پل ارتباوی میا ورفین
. 6افزایش نزدیکی و عطوفت میا دولت و مردم
. ۷کاهش قابل توجه در هزینههای عملیاتی
. 8افزایش مشارکت عمومی در انجام کارهای شهری و ایجاد ح

مسئولیت در میا مردم

. 9افزایش کیفیت و سطح زندگی شهروندا
.10کاهش احتمال ارتکا به جرم از سوی شهروندا
از لزوم هوشرمندسرازی شرهرها می توا به توسعه پایدار دولت کشورهای متتل جها اشاره کرد که مستلزم توسعه و
پیشررفت شرهرها و زیرسراختهای شرهری آ کشرور اسرت  .این مسراله به وضروح نشرا می دهد در جهانی که کشرورهای
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بزرگ و توسررعه یافته آ درصرردد گسررترش زیربناهای الزم برای شررهرهای هوشررمند و ارائه خدمات آ هسررتند ،هر
کشررروری کره بتواهرد از قرافلره تکنولوژی سرررایر کشرررورهرا جرای نمرانرد ،مجبور خواهرد بود همررام برا آنهرا در راسرررترای
هوشمندسازی شهرها حرکت کند.
بر اسراس گزارش های منتشرر شرده ،شرهرهای سرنراپور ،لند  ،نیویور  ،سرانفرانسریسرکو و شریکاگو از جمله هوشرمند
ترین شهرهای جها شناخته شده اند
موسرسره  Smart Cities Indexبه تازگی در جدیدترین گزارش خود به بررسری فهرسرت شرهرهای هوشرمند در جها
و شرراخ هایی که برای انتتا این شررهرها در ن ر گرفته شررده ،پرداخته اسررت که از این شرراخ ها میتوا به
سرراختما هوشررمند ،جمعآوری هوشررمند زباله ،حفم محیا زیسررت ،دیجیتالی شررد تمامی امور دولت و کارهای
اداری ،دسرترسری کامل ،راحت و همرانی به اینترنت  ،G LTE4فراوانی دسرترسری به هات اسرپات اینترنت وایفای،
اسرتفاده همهگیر از گوشریهای هوشرمند و دسرتراههای الکترونیکی ،اسرتانداردهای زندگی ،چرونری توسرعه فرآیند
هوشررمند شررد شررهرها ،سررروی

به اشررترا

گذاری خودرو و تاکس ری آنشین ،هوشررمندسررازی س ریسررتم ترافیک،

برنامهریزی شرهری ،آموزش ،مشرارکت شرهروندا  ،اکوسریسرتم اقتصرادی ،پارکینگ هوشرمند ،انرژی پا  ،توسرعه ناوگا
حمل و نقل عمومی برقی و الکتریکی ،سرعت باالی اینترنت و حمل و نقل عمومی هوشمند اشاره کرد.

 -4پیشینه انجام کار(محصوالت  Gantnerدر بازار ایران)
یکی از پروژههای اجرا شرده با این زیرسراخت ،پروژه البرزکارت در کرج اسرت ،از این پروژه حدود هفت سرال گذشرته،
یک میلیو و  200هزار کارت در سرطح شرهر توزیع شرده و نزدیک به یکهزار و  600دسرتراه  Readerدر اتوبوسها
نصب شده است .
پروژه البرز کارت وب بازخوردهایی که از شرهرداری ،اسرتانداری و شرهروندا داشرتهایم بسریار خو و مناسرب عمل
میکند و از ن ر هزینههای  Maintenanceهم بسریار پایین اسرت و نسربت به دیرر برندهای موجود در کشرور قابل
مقایسه نیست .در حال حاضر برندهای چینی و کرهای در کشور زیاد است ،اما این سیستم با هزینه پایینی که داشته،
بسیار خو عمل کرده است.
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 -5محصوالت
فروش شارژ اپراتورهای تلفن همراه
شررکت پردازشرررا شرهر هوشرمند یکتا ارائه دهنده سرامانه فروش شرارژ الکترونیکیدرهمکاری با شررکت های اپراتوری
در خصوص تامین محصوالت غیر فیزیکی اعم از شارژ الجیکال و تاپ آپ(شارژ مستقیم) می باشد.
مشتصات فنی سامانه:
پشتیبانی از محصوالت
شارژ الکترونیکی تاپ آپ ( مستقیم )
شارژ الکترونیکی الجیکال
بسته های اینترنتی
بسته های ترکیبی
سروی

های ارزش افزوده

ارائه و سرویسهای  Restfulبرای شارژ الکترونیکی تاپ آپ
ارائه فایلهای رمز نراری شده برای محصوالت الجیکال
امکا مشاهده مانده حسا
امکا افزایش اعتبار برخا و خرید آنشین شارژ تاپ آپ
گزارش جزئیات خریدهای موف
گزارش تجمیعی فروش
گزارش الگ سروی

جهت م ایرت گیری

ارتقاء و فروش دستگاه کارتخوان

این شرکت آمادگی ارتقرراء اکثررر دسررتراههای کررارتتوا موجررود در بررازار را برره دسررتراههای بررا قابلیررت اتصررال برره
شرربکه بیسرریم ( Wi-Fiیررا  )GPRSو همچنررین قابلیررت پررذیرش  ،NFCدارد .پیشررنهاد همکرراری برره مشررتریا
دردوحالت به صورت ذیل ارائه می گردد:

۷

 -1در صررورت درخواسررت نمونرره اولیرره از سرروی مشررتری(چهار نمونرره) ،قرررارداد تولیررد نمونرره بررا احتسررا
هزینه مهندسی ( )NRE costمنعقد میگردد.
 -2قرررارداد کلرری برررای بروزرسررانی دسررتراههای کررارتتوا قرردیمی برره قابلیتهررای مررورد اشرراره همررراه بررا
 NDAبرره صررورت یکجررا منعقررد گررردد کرره در ایررن حالررت حررداقل سررفارش مررورد پررذیرش تعررداد 5000
دستراه می باشد.

هوشمند سازی
 1-3-5اینترنت اشیاء:

اینترنت اشریاء میتواند در ادغام ارتباوات ،کنترل و پردازش اوشعات در سریسرتمهای متتل حمل و نقل کمک کند.
کاربردهای  IOTدر تمام جنبههای سررریسرررتمهای حمل و نقل وجود دارد (مانند خودرو ،زیرسررراختها ،راننده یا
کراربرا ) .تعرامرل پویرا بین اجزای یرک سررریسرررتم حمرل و نقرل ارتبراورات وسرررایرل نقلیره ،کنترل هوشرررمنرد ترافیرک،
پارکینگهای هوشمند و سیستمهای جمعآوری عوارض الکترونیکی را قادر میسازند.
AVL 5.3.1.1یا Automatic Vehicle Location

 AVLبه سرریسررتمی اوش میشررود که موقعیت دریافتی از  GPSرا از وری یک بسررتر متابراتی مانند بی سرریم،
 GPRS ،SMSبره یرک مرکز در جهرت کنترل و مردیریرت متحر ارسرررال نمرایرد .در راسرررترای مردیریرت و کنترل هر
نراوگرا متحرکی برای براال برد بهرهوری و کراهش هزینرههرا مورد اسرررتفراده قرار میگیرد و البتره وریقره اسرررتفراده از
AVLبسرررتره بره نوع نراوگرا و نوع فعرالیرت متفراوت میبراشرررد .بره این معنی کره هر نراوگرا و هر مجموعرهای نیرازمنرد
AVLبا خصوصیات و مشتصات منحصر به فرد برای هما ناوگا میباشد.
 5.3.1.1.1مدیریت مصرف سوخت و استهش

ناوگا :

• مشاهده و کنترل مصرف سوخت بر اساس پیمایش
• تن یم باد الستیک ها
• میزا کشش و قدرت حرکتی
• میزا فرسایش الستیک ها و عمر آ در راستای حفاظت از محیا زیست

 5.3.1.1.2ویژگیهای سامانه مدیریت ناوگا :
• امکا مشاهده محل و سرعت لح های خودرو بر روی انواع نقشهها
• امکا ایجاد الیههای  GISبر روی نقشه
• امکا مشاهده وضعیت اتصال دستراهها به مرکز
• امکا مشاهده وضعیت روشن یا خاموش بود خودروها
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• امکا مشاهده تاریتچه حرکتی تکتک خودروها در روزهای گذشته
• امکا دریافت انواع گزارشهای مدیریت
▪ زما ورود و خروج از ایستراهها
▪ مدت زما توق در هر ایستراه
▪ نمایش مسیر وی شده بر روی نقشه در یک بازه زمانی
▪ نمایش محل و نوع تتلفات بر روی نقشه و زما وقوع تتل
▪ نمایش محل تمامی توقفات بر روی نقشه در یک بازه زمانی
▪ گزارش سرعت یک خودرو در یک بازه زمانی
• امکا مشاهده و دریافت گزارش از تمام محلهایی که در خودرو باز یا بسته شده است
• امکا استفاده از سیستم با سطح دسترسیهای متتل
• امکا تن یمات برای ارسال موقعیتها به مرکز با فواصل زمانی ،مکانی و ت ییر زاویه حرکت
• امکا نمایش خودرو با  Iconهای متتل بر روی نقشه
• امکا ثبت اوشعات توصیفی برای تمامی ایستراهها و نمایش آ ها بر روی نقشه
• امکا ثبت اوشعات توصیفی برای تمامی خطوط و نمایش آ ها بر روی نقشه
• امکا استفاده از  4ورودی دیجیتال متتل برای کنترل بهتر خودرو
• امکا استفاده از  4خروجی دیجیتال متتل
• امکا برقراری ارتباط دوورفه صوتی با راننده
• امکا شمارش مسافرین
• امکا کنترل برنامه زما بندی حرکت خودروها
• حاف ه داخلی برای ثبت اوشعات به مدت حداقل  6ماه
• قابلیت اتصال به انواع سیستمهای پرداخت الکترونیکی
• امکا اندازهگیری سیرنال  GPSو گزارش داد وضعیت آ
• امکا تشتی

و گزارش داد قطعی یا اتصال کوتاه شد آنتن GPS

• امکا تشتی

 Jammingمربوط به  GPSو یا  GSMو انتقال گزارش به مرکز

• امکا تعری بیش از  100نوع آالرم از وری کاربر و شبکه
• امکا تشتی

 Jamming GPS & GSMو گزارش داد آ ها به مرکز و یا ثبت در حاف ه داخلی

 5.3.1.2سامانه های تاکسی رانی

مجموعه راهکارهای این شرررکت جهت مدیریت هوشررمند خودرو های ناوگا تاکسرری رانی با رویکرد مدیریت ناوگا
 TFMSیا  Transport Fleet Management Systemمی باشد.
در زیر به فهرستی از سامانههای موجود اشاره میشود:
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•

سامانه مدیریت ناوگا حملونقل یا TFMS

•

سامانه هوشمند سازی ناوگا حملونقل یا MDT

•

نرمافزار سمت راننده تاکسیهای بیسیم یا آژانسی

•

نرمافزار سمت راننده تاکسی خطی

•

نرمافزار سمت راننده تاکسی گردشی

•

نرمافزار داشبورد مدیریت خودروها و دریافت اوشعات ECU

•

نرمافزار درخواست راننده یا سروی

•

سامانههای مرکز پیام یا  Call Centerبرای تاکسیهای بیسیم و آژان ها

سمت مسافر

 5.3.1.3سامانه های مدیریت پارکینگ های عمومی و حاشیه ای

سرامانه جامع پار حاشریه ای با هدف ارائه خدماتی نوین و هوشرمند در راسرتای سراما دهی پار
همچنین ایجاد زیرساختی برای کسب درآمدی پایدار توسعه یافته است.

های حاشریه ای و

افزایش روز افزو وسرایل نقلیه موتوری ،افزایش ترافیک و تبعات منفی آ  ،مشرکشت فراوانی را برای شربکه معررررابر
شررهری ایجرراد نمرروده اسررت .به علت تقاضای زیاد پارکینگ در مناو مرکزی شهر و اش ال فضاهای پار توسا
وسایل نقلیه ،اتومبیل هایی که به دنبال فضای پررار مرری گردنررد ،برره حجررم ترافیررک می افزایند در نتیجه باعث
افزایش ترافیک و به تبع آ هدر رفت وقت شرررهروندا  ،حامل انرژی و همچنین افزایش چشرررمریر آلودگی هوا می
شوند.
یکی از اهداف اصررلی راه اندازی این پروژه ،درآمد زایی و توجیه اقتصررادی آ اسررت ،وب مطالعات انجام شررده در
بسریاری از شرهرهای دنیا ،بتش قابل توجهی از درآمد مدیریت شرهری حاصرل از درآمد ناشری از دریافت عوارض از
مردم برای ارائه خدمات متتل است .با توجه به تقاضای زیاد استفاده از فضای پار حاشیه ای ،می توا درامد قابل
مشح ه ای از راه اندازی سامانه جامع پار حاشیه ای بدست آورد.
 -1زیربخش های سامانه

• ایستراه پار
• سنسور های تشتی

خودرو

• دستراه های هندهلد
• سامانه های ح پرداخت پار
• برنامه کابردی
• مرکز کنترل و مانیتورینگ
• تابلوهای هدایت هوشمند ترافیک
• سامانه ثبت تتلفات
 -2مزایای سامانه
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• کنترل ورود و خروج خودکار جایرزین روش سنتی می شود
• کنترل اتوماتیک با قابلیت اومینا را افزایش میدهد
• فضای خالی به وور خودکار شناسایی میشود
• نشا داد فضاهای خالی هر قسمت روی صفحه نمایشرر و نرم افزار
• سامانه مدیریت پارکینگ از روی پش

خودرو را شناسایی میکند

محل پار

• موقعیت ماشین به راننده قابل اوشع رسانی می باشد
• قابلیت ارائه ن ارت تصویری جامع در پارکینگ ها
• قابلیت ارائه گزارش کامل از داده ها تصاویر و ویدئوهای ضبا شده
ارتباط ابزارهای موجود در سرامانه مدیریت پارکینگ بدین صرورت اسرت که تنها اولین دسرتراه نیاز به دسرترسری به
کابل شبکه و بر دارد و دیرر دستراه های متصل می توانند توسا کابل اترنت متصل شوند.

• می توا تا تعداد  6دوربین دو لنز یا  10دوربین تک لنز را در اتصال سری متصل کرد.
• کاهش نصب کابل  UTPو کاهش هزینه (.)٪38
• کاهش تعداد سوییچ ها
• کاهش استفاده از کابل های بر
• کاهش هزینه ی کابل کشی تا %68
ویژگیهای دوربین های مورد استفاده در سامانه مدیریت پارکینگ

• روش تشتی

تصویری  ،به نسبت روشهای مشابه  ،بسیار مقرو به صرفه است .

• دوربین متصروص  2مرا پیکسرل می تواند دو فضرای پار
تواند سه فضای پار

را شرناسرایی کند .دوربین متصروص  8مرا می

را شناسایی کند.

• دوربین  8مرا با قابلیت دو لنز حتی می تواند شرش فضرای پار
جای پار

را شرناسرایی کند و هزینه  ٪29از فضرای هر

را صرفه

 2-3-5کارت شهروندی :

تمامی کارت های غیر تماسرری موجود به همراه اسررتفاده از نرم افزار موبایلی در گیت های متتل و انواع کارتتوا
های مربوط به مجموعه در راهکارهای ارائه شرده توسرا این شررکت قابل پذیرش می باشرد اما با عنایت به باالرفتن
11

هزینه های تهیه کارت های مذکور ،اسرتفاده ازاین کارت ها به عنوا مکمل می باشرد ،و مدیای پایه اسرتفاده از QR
به صرورت ثابت و پویا متناسرب با محل مورد اسرتفاده می باشد .بدین صورت که در نرم افزار موبایلی گزینه اسکن QR

انتتا و پ

از انجام موف اسرکن توسرا دوربین گوشری هوشرمند مبلب مربوط به خدمات ارائه شرده از کی پول

مشرتری کسرر و پ

از انجام مراحل تسرویه به حسرا پذیرنده دسرتراه (راننده ،سرازما اتوبوسررانی ،شررکت تاکسری

رانی ،شهرداری و  )...واریز می گردد.
از مزایای این روش راحتی اسرتفاده و عدم نیاز به ورود رمز و اوشعات کارت هنرام تراکنش می باشرد و دقیقا همانند
یک کارت غیر تماسری فقا به صرورت ( )tap and payصرورت می پذیرد و می تواند کاربرا را به اسرتفاده بیشرتر از
این رو ترغیب نماید.
شرربکه انجام تراکنش ها برخا بوده و باعنایت به اینکه اوشعات کی پول در سرررور اصررلی ذخیره می گردد امکا
تقلب و سوء استفاده به صفر میل می کند.

سامانه خدمات شهروندی (مبتنی بر کارت ،سیم کارت و یا رسانه های نوین فناوری اوشعات و ارتباوات مانند مچبند
های هوشرمند علی التصروص  QR codeپویا) با اسرتفاده از سرتت افزارهای اروپایی برند ( )Gantnerتوسرا شررکت
پردازشرررا شرهر هوشرمند یکتا با شررح خدمات اشراره شرده در این پیشرنهاد ،به همراه فرآیندهای اجرایی در سررفصرل
های خدماتی با اهداف زیر در حال نهایی شد است.
یکی از مهم ترین اهداف در این ورح ،تولید و ارائه خدمات ارزش افزوده مورد نیاز متاوبا اعم از گردشررا  ،بومیا
و سراکنین می باشرد .خدمات ارزش افزوده اشراره شرده بر روی نرم افزار موبایلی و همچنین در حوزه خدمات قابل ارائه
در گیت های عوارض ،پارکومترها و سررایر عوارض و پرداخت های حوزه شررهروندی ،از نقاط قوت و شرراخ
سامانه خواهد بود.
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های این

در این پیشررنهاد خدمات کش سررامانه برای مدیریت خدمات ارزش افزوده در حوزه تفریحات ،ورزش و سرررگرمی در
سرفصل خدماتی ارزش افزوده ارائه گردیده است.

 3-3-5خدمات

همانطوریکه در باال نیز اشراره شرد ،خدمات اصرلی مورد ن ر پردازشرررا شرهر هوشرمند یکتا برای ارائه در این سرامانه
عبارتند از:

خدمات شهروندی
پردازشررا
شهر هوشمند یکتا

 5.3.3.1خدمات پرداخت

یکی از اصرلی ترین نیازهای کنونی کشرور راه اندازی سرامانه های پرداختی اعم از پرداخت خرد با رویکرد کی پول و
به صررورت آفشین و یا مدل های پردازش ابری و برخا می باشررد که این شرررکت با همکاری بانک عامل در ن ر دارد
یک سررامانه هوشررمند با قابلیت ارائه خدمات پرداخت خرد ،پرداخت در حوزه خدمات شررهروندی مانند بلیا مترو و
اتوبوس و خدمات حمل و نقلی مانند شبکه تاکسی رانی ایجاد نموده و توسعه دهد.
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 5.3.3.1.1کی پول الکترونیکی ()E-Wallet

ابزاری است امن و ساده که کاربر را از حمل پول نقد به صورت خرد جهت پرداخت های کوچک بی نیاز می نماید.
حوزه های فعالیت کیف پول الکترونیکی
• حوزه حمل و نقل عمومی (مترو ،اتوبوس ،تاکسی و دوچرخه…)
• حوزه های خدمات بین شهری (قطار ،اتوبوسهای بین شهری ،عوارض بین شهری …)
• حوزه هرای خردمرات پرار و پرارکینرگ (حراشررریره خیرابرانهرا (پرارکومترهرا) ،پرارکینرهرای عمومی ،پرارکینرهرای
اختصاصی ،ترمینالها ،سینما ،مراکز خرید ،کتابتانه ها و)…
• حوزه های فرهنری ( تاتر ،سینما ،نمایشراه ها ،کتابتانه ها و…)
• حوزه های تفریحی و ورزشی ( استترها ،سالن های ورزشی ،پیست های تفریحی و …)
• مراکز خرید خرد ( دکه های روزنامه فروشی ،سوپر مارکت ها ،نانوائی ها و…)
در دنیرای امروز عبور و مرور افراد ،تردد وسرررایل نقلیره و کنترل ترافیرک از جمله مباحث مهم در شرررهر های بزرگ و
پرجمعیت می باشرد و برای جابجایی مردم در سرطح شرهر از وسرایل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس اسرتفاده
می شود.
(AFC) Automatic Fare Collection 5.3.3.1.2

 AFCجمع آوری اتوماتیک کرایه ،دانشری اسرت فنی و کامش هوشرمند که جهت دریافت خودکار کرایه در شربکههای
حمل و نقل ریلی ،اتوبوس ،تاکسررری BRT،و غیره مورد اسرررتفاده قرار می گیرد .از جمله مواردی که می توا به آ
اشراره کرد اسرتفاده از کی پول الکترونیکی در پرداخت سرفر های درو شرهری که به آ بلیت الکترونیکی نیز گفته
می شود.
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 5.3.3.2خدمات سازمانی

سرامانه های خدمات سرازمانی بر روی بسرتر کارت و سریم کارت سرالهاسرت که از اولویتهای تمامی دولتها و سراختارهای
خدمت محور بوده اسرت .نقطه عط و راهکار اجرایی این نوع از خدمات ،ترکیب کارت های بانکی با سرایر کارت های
مورد نیاز و نرم افزار موبایلی مبتنی برکد  QRدر حوزه دریافت خدمات دولت هوشرمند می باشرد .سرامانه هایی ن یر
سامانه هوشمند سشمت ،خدمات حوزه بیمه ،مدیریت خدمات آموزشی و دانشراهی از زمره این خدمات می باشد.
در این حالت کارت پرسرنلی و کارت شرهروندی پرسرنل و کارمندا یکی شرده و از امتیازات ،خدمات ارزش افزوده و
باشرراه های وفاداری متت

های جدیدی غیر از مبحث شرناسرایی و مجوز ورود ،تعری

هر سرازما می توا سرروی

کرد.
 5.3.3.3خدمات گردشگری و توریسم

شرهرهای تاریتی ،عموما از جنبه های گردشررری و صرنایع متتل از جمله تولیدی و بازرگانی بسریار حائز اهمیت می
باشرند .این شرهرها به عنوا یک مرکز جامع گردشررری و خدمات تفریحی ،نیازمند یک سرامانه برای مدیریت خدمات
مورد نیاز گردشرررا از تصرمیم به سرفر تا برنامه ریزی برای وول مدت سرفر اسرت که نیازمند یک هماهنری جامع با
ارکا متتل در این حوزه از درگاه های ورودی مانند فرودگاه و ترمینال ها تا هتل ها و رسررتورا ها در کنار امکا
بکارگیری خدمات حمل و نقل می باشد.
• با نصررب دسررتراه ها در اماکن گردشرررری با اسررتفاده از کارت های شررهروندی یا نرم افزار موبایلی مربووه به
شهروندا اجازه بازدید از اماکن گردشرری داده می شود.
• بر اسراس ازدحام جمعیت در موزه ها و اماکن گردشررری می توا با در ن ر گرفتن تتفی هایی در روز ها که
بازدیدکنندگا کمتر می باشد شهروندا را به سمت این اماکن سو داد.
• تمامی زیرساخت های پیاده شده توسا این شرکت قابل همرامسازی با انواع سامانه های وفاداری می باشند.
• با اسررتفاده از نرم افزار موبایلی و اوشعات تماس شررهروندا می توا در راسررتای اوشع رسررانی در خصرروص
همایش ها ،بزرگداشرتها و برنامه های گردشررری متنوع به شرهروندا اوشع رسرانی نموده و در جهت هرچه با
شکوه تر برگزار شد مراسم مذکور گام برداشت.
 5.3.3.4خدمات ارزش افزوده

خردمرات این حوزه نیز برا دیردگراه ارائره خردمرات انریزشررری برای کلیره ذی نفعرا اعم از دارنردگرا و پرذیرنردگرا برای
اسرتفاده از زیرسراخت تولید شرده می باشرد .این خدمات می تواند شرامل کارت بلیا ها و کی پول نرم افزار موبایلی،
مدیریت خدمات پرداخت خرد در شبکه یکپارچه در کنار ارائه خدمت ،ووچرینگ و  ...می باشد.
کیوسررک ها و همچنین دسررتراه های کارتتوا قابل نصررب در ناوگا اتوبوس رانی قابلیت فروش شررارژ اپراتورهای
همراه و همچنین درج تبلی ات کسب و کارها را دارد.
 5-3-4حوزه های مصرف

از قابلیتهای این سامانه میتوا به موارد ذیل اشاره نمود:
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• امکا پرداختهای خرد برای مصارف خرید روزانه
• امکا ادغام با کارتهای بانکی و قابلیت پذیرش در شبکه شتا و شاپر
• امکا استفاده در احراز هویت به عنوا کارت شناسایی
• قابلیت ذخیرهسازی اوشعات و امتیازدهی
• قابلیت استفاده بهعنوا بن کارتهای سازمانی
• قابلیت استفاده بهعنوا کارت تتفی
• ایجاد ساختارهای هواداری/وفاداری برای صاحبا صنعت
• ایجاد راهکارهای پرداخت غیر نقدی ن یر بن ،کوپن ،حواله
• ایجاد راهکارهای نوین پرداخت در ووچرینگ مانند بلیت الکترونیک ،رزرو امکانات و خدمات و ...
• مشارکت در خدمات دولت الکترونیک مانند بیمه ،سشمت ،آموزش و ...
 5.3.4.1حوزه پرداخت

از این سامانه در یک سطح کش میتوا در حوزه های ذیل استفاده نمود:
• حوزههرای خردمرات پرار

و پرارکینرگ (حراشررریره خیرابرا هرا ،پرارکومترهرا ،پرارکینرگهرای عمومی ،پرارکینرگهرای

اختصاصی ،ترمینالها ،سینما ،مراکز خرید ،کتابتانهها و… )
• مراکز خرید خرد (بوفه ها ،سوپرمارکتها ،نانوائیها و… )
• حوزه حمل و نقل و پرداخت تاکسی
 5.3.4.2کارت بلیط

• حوزه حملونقل عمومی (مترو ،اتوبوس و دوچرخه… )
• حوزههای خدمات شهری (عوارض ،جرائم و… )
• حوزههای فرهنری (تاتر ،سینما ،نمایشراهها ،کتابتانهها و… )
• حوزههای تفریحی و ورزشی (استترها ،سالنهای ورزشی ،پیستهای تفریحی و ورزشهای آبی و… )
 5.3.4.3خدمات سازمانی

• خدمات حوزه مدیریت آموزش آموزشی ( مدارس ،دانشراهها و )...
• خدمات حوزه درما و سشمت ( پرونده سشمت ،وب کار و )...
• خدمات حوزه بیمه ( بیمه های خودرو ،اشتاص ،درما و )...
• خدمات حوزه شهروندی (شناسایی ،احراز هویت و )...
• خدمات حوزه توریست ،گردشرری و سفر

1۷

 5.3.4.4گردشگری و توریسم

•

خدمات شناسایی و احراز هویت الکترونیک بر روی کارت QR /

 oارائه خدمات شناسایی در گیتهای فرودگاهی ،بانکی ،بیمه و سشمت
 oامکا احراز هویت الکترونیکی در گیتهای امنیتی
 oامکا دریافت خدمات بر اساس امضای الکترونیکی (تکمیل فرم ها و )...
 oکنترل تردد مانند در ورودی اتا هتل ،بلیا الکترونیک مراکز تفریحی و مانند آ
• کی پول الکترونیک قابل ارائه بر روی کارت و سیم کارت با توانایی
 oمدیریت چرخه پول نقد ،بانکی و پرداخت به صورت آنشین و آفشین
 oشبکه تتفی و مدیریت سبد خرید
• خدمات مرتبا با حمل و نقل شهری مانند تاکسی و ...
 5.3.4.5خدمات ارزش افزوده

• بلیا الکترونیک برای موزه ها ،استادیوم های ورزشی ،سینما ،تئاتر ،کنسرت
• ووچرخرید مانند بن خرید ،حواله مصرف و ...
• ووچرهای تتفیفی برای کاربرا
• ووچرهای گردشرری و توریسم مانند رزور هتل و ...
• ووچر فروش شارژ الکترونیکی و بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه
این سرررامرانره قرابلیرت تعری پیش فرض هرا ،ووچرهرای برازه ای مراننرد یرک هفتره ،یرک مراهره و یرا ووچرهرای چنرد براره بره
همراه مدیریت تتفیفات و  ...نیز خواهد بود.
 5-3-5شماتیک کلی سامانه
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امضای الکترونیکی
 5-4-1معرفی زیرساخت کلید عمومی:

سریسرتمهای رمزنراری کلید عمومی ،به من ور ایجاد امنیت در فضرای تبادل اوشعات با فراهم آورد خدمات امنیتی متتل از
قبیل اومینا از تمامیت و حفم محرمانری اوشعات ،احراز هویت موجودیتها و کنترل دسرترسری به منابع وراحیشردهاند و از
دو عنصر اصلی گواهینامههای دیجیتالی و مشتصات لیست ابطال گواهی استفاده میکنند.
بهکارگیری صرحیح سریسرتمهای رمزنراری نامتقار مسرتلزم وجود مکانیزم های مدیریت کلید و پیروی از سریاسرتهای امنیتی
مناسرب میباشد .زیرساخت کلید عمومی ( 1)PKIپاسخ مناسبی جهت حصول اومینا از صحت و امنیت کاربردهای رمزنراری
نامتقار ارائه نموده است.
اسرتفاده از زیرسراخت کلید عمومی ،سرروی

امنیتی خاصری را به سریسرتمیکه وراحی یا پیادهسرازی آ از لحا امنیتی

ضرعی باشرد ،اضرافه نمیکند ،بنابراین وراحی یک زیر سراخت کلید عمومی با امنیت مناسرب ،بسریار حیاتی اسرت تا ورفهای
اعتماد کننده بتوانند به گواهیهای الکترونیکی اعتماد کنند .این اعتماد به معنی اعتماد به پیوند میا صرراحب امضررا و کلید
عمومی مربوط به آ میباشد.

شکل  .1زیرساخت کلید عمومیPKI -

 5-4-2نیازمندیهای زیرساخت کلید عمومی

نیازمندیهای زیرساخت کلید عمومی بهصورت کلی شامل موارد ذیل میباشند:
•

سیاستها و روشهای ثبتنام ،صدور ،نرهداری ،ابطال ،تمدید و تجدید گواهی الکترونیکی

•

سیاستها و روشهای بایرانی و بازیابی کلید و توزیع گواهیهای الکترونیکی
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Public Key Infrastructure

1

•

مکانیزمهای ادامه فعالیت ،بازیابی خرابی ،پشتیبا گیری و امنیت مرکز صدور گواهی

•

اعشم وضعیت ابطال و عدم ابطال گواهیها

•

مکانیزمهای متتل رمزنراری

•

اعتبارسنجی یک زنجیره گواهی

•

ماژولهای ستتافزارهای امن جهت نرهداری کلید خصوصی و اجرای عملیات رمزنراری

•

های PKI

واساهای الزم برای استفاده از سروی

در ادامه به بررسی دقی تر نیازمندیهای نرمافزارهای  PKEپرداخته میشود.
 5.4.2.1نیازمندیهای برنامههای کاربردی PKE

نیازمندیهای یک برنامه کاربردی  PKEرا میتوا به  9دستهی زیر تقسیم کرد:
•

مدیریت کلید خصوصی و مرجع اومینا به صورت امن

•

مدیریت گواهی کلید عمومی

•

پردازش گواهی کلید عمومی مبتنی بر X.509

•

توانائی دریافت اوشعات مرتبا با گواهی و اوشعات ابطال آ ها

•

اعتبار سرنجی هر گواهی مبتنی بر روال های موجود در اسرتاندارد ( X.509شرامل اوشعات ابطال) قبل از اسرتفاده از
گواهی

•

تعامل صحیح با ماژول رمزنراری

•

جمع آوری ،ذخیره سازی و نراه داری اوشعات الزم برای بررسی امضای دیجیتال در آینده

•

امکا انتتا خودکار از بین چند کلید خصوصی برای استفاده در رمزگشایی (در صورت پشتیبانی از رمزگشایی)

•

زیرسراخت کلید عمومی دارای مللفههای گوناگونی ن یر موارد زیر اسرت که یک برنامهی کاربردی  PKEباید با اینها
در تعامل باشد.
 Certificate Authority
 Certificate Repository
 Certificate Revocation
 Key Back up & Recovery
 Cross Certification

•

برای پیادهسررازی نیازمندیهای ذکرشررده و تعامل با مللفههای متتل زیرسرراخت کلید عمومی باید  APIهای الزم
فراهم آورده شرود تا برنامههای کاربردی با اسرتفاده از این  APIها سرروی های متتل امنیتی را برای  PKEشرد
پیادهسازی نماید.
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 5-4-3کاربردهای زیرساخت کلید عمومی در سازمانها و تحلیل امنیتی PKI
•

امضای رویدادها و عدم انکار
یکی از کراربردهرای مهم  ، PKIحفم یکپرارچری و عردم انکرار میبراشرررد .هنررامی کره شرررتصررری ت ییراتی را در یکی از
سررامانههای سررازما انجام میدهد به وور یقین رویداد مربوط به آ ثبت میگردد ،در صررورتی که بتوا این رویدادها را
امضرا نمود و سپ

درصورت بروز مشکل آها را اعتبارسنجی کرد ،میتوا تمامی دستکاریهای متر سامانه را شناسایی

نمود..
•

بکار بردن مفهوم  PKIدر راهکارهای مربوط به پرداخت الکترونیکی

•

ثبت دادهها و اسناد مربوط به مناقصههای سازمانی به صورت امضا شده به منظور جلوگیری از دستکاری

•

امن ساازی کانال های ارتبايی توساط پروتکل  SSL/TLSو امنیت ارتبايات بی سایم به منظور انتقال متن،
تصویر و صدا
قرار داد  TCP/IPهیچ گونره امنیتی برای داده هرا ایجراد نمی کنرد و اوشعرات  HTTPیرا دیرر داده هرا بره صرررورت نرا امن
روی شربکه منتقل می شروند و قابل شرنود یا ت ییر توسرا مهاجمین می باشرند .برای تأمین امنیت در و از روش های
متفاوتی می توا اسرتفاده کرد .تاکنو قراردادهای ارتباوی امن زیادی پیاده سرازی شرده اند ،اما هنوز یک اسرتاندارد کامل
برای ایجاد امنیت در و تهیه نشرده اسرت .با وجود این ،در رقابت میا اسرتانداردهای موجود ،قرارداد SSL/TLSتقریبا
توانسرته اسرت پیروز شرود و به عنوا یک قرارداد ارتباوی امن غالب مطرح شرود .امروزه این قرار داد در اکثر مرور گرها و
کارگزارها پشرتیبانی می شرود .سرایتهایی که اوشعات مهم محرمانه با کاربرا خود مبادله می کنند(مانند کلمات عبور یا
اوشعات خصروصری) ،مطلقا نباید با اسرتفاده از قرارداد نا امن HTTPاین کار را انجام دهند .نسرته امن شرده این قرار داد،
به نام  HTTPSپر کاربرد ترین قرار دادی است که در پیاده سازی این و سایت ها به کار می رود و مبتنی بر رمز نراری
کلید عمومی کار می کند .از گواهی های TLS/SSLبرای امن سرازی کانال ارتباوی بین سرروی

گیرنده و وسرروی

دهنده و استفاده می شود.
•

امن سازی کاربردهای تحت وب
این قسرمت شرامل امن سرازی خدماتی اسرت که در آ ها کاربرا مسرتقیما از وری و به اوشعات دسرترسری پیدا می
کنند .با اسرتفاده از سرروی

های رمزنراری و مدیریت کلید که توسرا  PKIارائه می شروند ،می توا خدمات تحت و را

با ضریب امنیتی باالتر و در سطح گسترده تری ارائه کرد.
•

امن سازی پست االکترونیکی
با اسرتفاده از  PKIمی توا سرروی

های رمزنراری و امضرای دیجیتال را برای پسرت الکترونیکی کاربرا فعال کرد .قرار

داد مورد اسرتفاده در پسرت الکترونیکی امن  S/MIMEمی باشرد که توسرا اکثر نرم افرارهای معتبر پشرتیبانی می گردد
(قرار دادهای دیرر مانند  PGPبه دلیل ضررع در مدیریت کلیدها و در ن ر نررفتن مفاهیم  PKIتوصرریه نمی شرروند).
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امضرای دیجیتال نامهها و رمز نراری آ ها برای چندین گیرنده توسرا این قرار داد پشرتیبانی می شرود و می توا ادعا کرد
که کلیه نیازمندیهای موجود برای ارسال و در یافت بسته های اوشعاتی امن از وری  Emailدر این قرار داد پیش بینی
شردهاند .معموال از گواهی دیجیتال برای رمزگذاری و کلید خصروصری برای رمزگشرایی نامه ،همچنین از کلید خصروصری
برای امضرا و گواهی دیجیتال برای بررسری صرحت امضرا اسرتفاده می شرود .در صرورت اسرتفاده صرحیح از امکانات فراهم آمده
در زیر سراخت کلید عمومی ،می توا از این قرارداد برای ارسرال داده هایی با درجه امنیتی باال روی شربکه از وری پسرت
الکترونیکی استفاده کرد .درحالت مطلو نرهداری کلید خصوصی روی توکن های هوشمند است و ریسک استفاده از این
قرارداد را به میزا قابل توجهی کاهش می هد.
•

امن سازی برنامه اتوماسیون اداری
برنامه های اتوماسریو اداری نقش مهمی را در کارآیی و بهینه سرازی فرآیندهای مجموعه ایفا می کنند .عموما محرمانری
و صحت داده ها در این سیستم ها از اهمیت به سزایی بر خوردار است .این امن سازی می تواند مبتنی بر PKIانجام شود.

•

امن سازی برنامه های کاربردی خاص
برنامه های کاربردی دیرر نیز مسرتعد اسرتفاده از سرروی

های  PKIمی باشرند .با دیدی بلند مدت می توا پیش بینی

کرد که اکثر نرم افزارها می توانند از این خدمات بهرهمند شرده و از امنیت قابل قبولی برخوردار شروند .امنیت پایراه داده
ها ،بانک های اوشعاتی ،مللفه های حسرراسرری در اسررتانداردهای امنیتی تلقی می شرروند .با وجود یک سرراختار  PKIدر
سررازما  ،می توا ورح های متنوعی را برای امن سررازی اوشعات درو پایراه داده ها پیاده سررازی نمود .از جمله رمز
نراری رکوردهای خاصی از اوشعات محرمانه درو پایراه داده و امن سازی کانال های ارتباط با پایراه داده.
•

امکان ورود به سیستم عامل و شبکه
حضرور کارگزارهای مبتنی بر سریسرتم عامل ویندوز و اهمیت هویت شرناسری کاربرا در این میا  ،نیاز به باال برد امنیت
روش های موجود ورود به سریسرتم را مطرح می کند.در حال حاضرر اسرتفاده از توکن های امنیتی یا کارت های هوشرمند
به همراه گواهی دیحیتال برای هویت شرناسری کاربرا ،توسرا کارگزارهای دامنه ویندوز پشرتیبانی می شرود .حضرور مرکز
گواهی و توزیع کننده لیست گواهی های باوله برای استفاده از این سروی

•

امنیتی امری ضروری است.

امنیت مستندات
با اسررتفاده از خدماتی که برخی از نرم افزارها از قبیل Microsoft officeو  Adobe Acrobatمی دهند ،می توا امن
سازی مستندات را در سازما  ،با امضاهای دیجیتال یا خدمات رمزنراری مبتنی بر  PKIساماندهی کرد.

•

کنترل دسترسی و يبقه بندی ايالعات
این کار با صدور گواهی های دیجیتال با درجه اعتبار متفاوت برای کاربردهای متتل

•

انجام می شود.

هویت شناسی
هویت شررناسرری کاربرد وسرریعی دارد؛ هم دروازه های فیزیکی(در های اماکن حسرراس) و هم سررروی های الکترونیکی
(مانند صرندو های پسرتی  )...به هویت شرناسری نیاز دارند .امروزه  PKIدر روش های امن احراز هویت نقش مهمی دارد و
به اندازه هویت شناسی بیومتریک به آ اهمیت داده می شود.

•

رمز کرد اوشعات مهم بر روی کامپیوتر شرتصری و شربکه ای نرهداری گذرواژه های مهم روی سرتت افزارهای امنیتی
)(USB Security Tokens
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 5-4-4مزایای و ویژگیهای استفاده از گواهی کلید عمومی

برخی از مزایا و ویژگیهای راهاندازی و بهکارگیری زیرساخت کلید عمومی ،عبارتاند از:
 .1دسااترساای و کاربری :سااان :کاربر تنها باید پین کد توکن خود را وارد نماید و به خاور سرررپرد یک پین کد برای
دسترسی امن به سروی های متتل  ،مشکل نیست.
در مکانیزم های احراز هویت مبتنی بر کلید عمومی ،کاربر  Challengeرا توسررا نرمافزار امضررا مینماید (کاربر تنها پین
کند را وارد میکند) و پاسررخ بهصررورت اتوماتیک برای احراز هویت کننده ارسررال میشررود ،درنتیجه امنیت باال و کاربری
آسا حاصل میگردد.
 .2امنیت قابلقبول :به دالیلی که در مقدمه و بتش تحلیل امنیتی به آ اشرراره شررد ،میتوا گفت اسررتفاده از توکن و
گواهی الکترونیکی برای امضای الکترونیکی در مقایسه با راهحلهای مشابه ،امنیت باالیی را فراهم میکند.
اصرل انکارناپذیری تنها از وری زیرسراخت کلید عمومی قابل انجام اسرت .برای انکارناپذیری تراکنشهای کاربرا میتوا
از نتایج این تراکنشها و با اسرتفاده از کلید خصروصری هر کاربر امضرا دیجیتالی تهیه کرد و برای ارجاعات بعدی ،ذخیره
نمود.
 .3کاربرد چندمنظوره :کاربرا گواهی میتوانند در دیرر سریسرتمهای نرمافزاری احراز هویت شرده و سرروی های متنوعی
از سازما دریافت نمایند.
 5-4-5محصوالت گروه امضای دیجیتال:

 5.4.5.1ابزار توسعه نرمافزارها به قابلیت زیرساخت کلید عمومی( )PKE-SDK

با توجه به توضریحات بیا شرده در قسرمتهای قبل و مزایای مجهز نمود نرمافزارهای یک سرازما به قابلیت زیرسراخت
کلید عمومی ،و همچنین رسرالت گروه در فراگیر نمود اسرتفاده از  ، PKIخواسرت مدیریت محترم و همت کارشرناسرا
خبره مجموعه بر آ شد که ابزاری به صورت یک کتابتانه نرمافزاری تهیه گردد و در اختیار تیمهای توسعهدهنده نرمافزار
قرار داده شررود تا بتوانند به راحتی و کمترین هزینه نرمافزار خود را به زیرسرراخت کلید عمومی مجهز نمایند .اسررتفاده از
 PKIدر ابزار توسعه  PKE-SDKمحصول گروه به گونهای توسعه و وراحی گردیده است که کاربرا به راحتی و از وری
فراخوانی متدهای کامش سررطح باال و کاربردی ،بتوانند از توابع رمزنراری و مرتبا با زیر سرراخت کلید عمومی ،به صررورت
و سرروی

اسرتفاده نمایند .تمامی تشش تیم توسعه دهنده نرم افزار ،مبتنی بر تولیدی ابزاری کامش استاندارد با کاربردی

آسا در سایر سامانههای نیازمند به  PKEمیباشد.
•

اضافه نمود قابلیت استفاده از گواهی های دیجیتال در سامانه های نرم افزاری به من ور افزایش امنیت
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•

احراز هویت کاربرا بهصورت دوعامله با استفاده از توکن های رمزنراری

•

حفم محرمانری در انتقال و ذخیره سازی اوشعات

•

اومینا از جامعیت و اصالت منابع اوشعاتی و کدهای اجرایی

•

امضای دیجیتالی و حفم محرمانری

•

انکارناپذیری تراکنشهای انجام شده توسا کاربرا

ابزار فو برای تجهیز سرررامرانره هرا بره خردمرات زیرسررراخرت کلیرد عمومی ) (PKI-Enablingاز جملره تعرامرل برا گواهینرامره
الکترونیکی ،امضرای دیجیتال ،رمزنراری ،احراز اصرالت و مانند آ وراحی و جهت اسرتفاده عموم برنامه نویسرا و تولیدکنندگا
نرمافزار ارائه شرده اسرت .این ابزار قابل اسرتفاده به همراه انواع توکنها و کارتهای هوشرمند بوده و در حال حاضرر به صرورتهای
متتل و در قالب Platformهای متفاوت در دسترس است
 5.4.5.2سرویس امضای همراه :

معموال اکثر مردم بره دنبرال روشهرایی هسرررتنرد کره بتواننرد برا اومینرا کرامرل برا نهرادهرای متتلفی از جملره مشرررتریرا  ،برانرکهرا،
فروشرندگا  ،نهادهای دولتی و غیره در تعامل باشرند .بنابراین امضرای دیجیتال برای حل این مشرکل ایجاد شرده اسرت .معموال
امضرای دیجیتال توسرا یک دسرتراه ایجاد امضرای الکترونیکی یا برنامه کاربردی مشرت

انجام میشرود .اما مردم اشرتیاقی به

اسرتفاده از این دسرتراهها به عنوا بتشری مجزا ندارند .بنابراین مردم بیشرتر تمایل دارند این امضرا توسرا دسرتراهی انجام شرود
که شبانه روز با آ سرو کار دارند یعنی موبایل .بنا بر دالیل گفته شده امضای موبایل مطرح گردید.
در واقع ،امضای همراه با توجه به مفهوم زیرساخت کلید عمومی و ارائه مفهوم کلید بر روی سیم کارت کاربرا ایجاد شده است.

امضرای موبایل اسراسرا یک امضرای دیجیتال اسرت که توسرا سریم کارت انجام میشرود و میتوا آنرا برای انجام تراکنشهای
مهم و امن به کار برد .امضررای همراه با توجه به مفهوم زیرسرراخت کلید عمومی و ارائه مفهوم کلید بر روی سرریم کارت
کاربرا ایجاد شده است.
مرکز ارائه خدمات امضرای همراه ( 2)MSSPبه عنوا قلب یک سرامانه امضرای همراه ( 3)MSSعمل میکند .این مرکز
کلیه درخواسرتهای ارسرالی توسرا فراهم کننده کاربرد ( )APرا تحت اسرتاندارد  ETSI TS 102.204دریافت میکند و
پ

از ارسرال دسرتور متناسرب با درخواسرت به گوشری کاربر و دریافت نتایج اجرای دسرتور توسرا گوشری یا سریم کارت

کاربر ،پاسخ مناسب را در رابطه با اعتبار یا عدم اعتبار امضای همراه وی به فراهم کننده کاربرد ارسال خواهد کرد.
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Mobile Signature Service Provider
Mobile Signature Service

2
3

 5.4.5.2.1سیستم سروی

امضای موبایل

سیستم سروی های امضای موبایل از چهار قسمت زیر تشکیل شدهاند:
Application
)Provider (AP

Certificate
)Authority (CA

Mobile Signature
Service Provider
)(MSSP

Mobile
Phone End

شکل  : 2سامانه امضای همراه
▪

 Mobile Signature Services Providerنقش کلیدی را در سرامانه  MSSایفا میکند MSSP .به عنوا هسرته
اصررلی  MSSپلت فرمی برای سررایز مولفهها میباشررد .همچنین این  MSSPبه عنوا یک مرکز ثبت نام هم عمل
میکند ،هنرامی که شرت

میخواهد از امضرای موبایل اسرتفاده نماید ابتدا باید در  MSSPثبت گردد .با اسرتفاده از

 MSSPو کنترل درخواسررتهای  ،MSSPدر سرریسررتمهای امضررای موبایل نیازی به ذخیره گواهیها بر روی سرریم
کارت نیست بلکه گواهیها میتوانند در متز مرجع صادر کننده گواهی باشند.
▪

APها میتوانند شرت  ،سرازما  ،فروشرراه و یا به وور کل نهادی باشرند که پشرتیبانی میکنند از سرروسریهایی که
توسرا مردم اسرتفاده میشرود AP .میتواند بانکها ،فروشرراههای اینترنتی و یا به وور کلی نهادهایی باشرند که یک
نوع سرویسی

ارائه میدهند که نیازمند احراز هویت و امضا میباشد.

▪

 Mobile Phone Endهم کاربرانی هستند که امضای همراه را برای انجام عملیاتی میبایست انجام دهند.

▪

 CAنهادی است که وظیفه صدور گواهی در یک  MSSرا بر عهده دارد.

 5.4.5.2.2انواع امضای همراه توسط سیم

در یک مرکز ارائه خدمات امضای همراه ،امضای همراه در سه حالت امکا پذیر است:
 -1امضای همراه متقار
 -2امضای همراه نامتقار کشینت  -سرور
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 5.4.5.2.2.1امضای همراه متقار

در روال امضرای متقار فقا درخواسرت امضرا مورد اسرتفاده قرار میگیرد .در این روال فراهم کننده کاربرد درخواسرت خود
را به مرکز ارائه دهنده خدمات امضررای همراه ارسررال میکند و منت ر دریافت پاسررخ میشررود .مرکز پ

از اومینا از صررحت

درخواسرت ،یک درخواسرت آماده و به کاربر ارسرال مینماید .کاربر با تایید امضرا ،مقدار امضراء شرده را به مرکز ارسرال و مرکز در
صورت نیاز صحت امضا را بررسی و نتیجه را به فراهم کننده کاربرد ارسال میکند.

شکل  : 3امضای همراه متقار
 5.4.5.2.2.2امضای همراه نامتقار کشینت-سرور

در این نوع امضاء خدمات درخواست امضاء ،درخواست وضعیت و پاسخهای مربووه مورد استفاده قرار میگیرد.

شکل  :4امضای همراه نامتقار کشینت -سرور
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 5.4.5.3امضای همراه بدون نیاز به سیم کارت :
در این نوع امضرا عمش اپراتورها حذف شرده اند و امضرا از وری برنامه کاربردی نصب شده بر روی گوشی تلفن همراه و کلید اختصاص یافته
به آ انجام میپذیرد.

شکل  :5امضای همراه بدو نیاز به سیم کارت
 5.4.5.4سرویسها و کاربردهای مبتنی برMSS
•
•
•
•
•
•
•
•

تجارت الکترونیک ) (e-Commerceمانند خرید اینترنتی و بانکداری برخا
سروی های دولت الکترونیک مانند سروی های مالیاتی ،بیمه ،آموزش و بهداشت
تجارت مبتنی بر موبایل ) (m-Commerceمانند پرداختهای مبتنی بر موبایل
احراز هویت کاربرا به صورت دوعامله ،به واسطه امضای دیجیتال تولید شده توسا گوشی تلفن همراه
کنترل دسترسی و مجوزدهی به کاربرا جهت دسترسی به منابع اوشعاتی متتل و عملیات اجرایی
امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی
رأیگیری الکترونیکی
کلیه سروی های مبتنی بر گواهی کلید عمومی و کارت هوشمند در اینترنت و تلفن همراه.

2۷

 5.4.5.5مزایا و ویژگیهای استفاده از خدمت امضای همراه

اسررتفاده از  MSSدارای مزایایی اسررت که در مجموع ،آ را از راه حل های مشررابه ،متمایز می کند .در زیر به برخی از
این مزایا اشاره شده است:
•

دسترسی و کاربری آسا

•

امنیت باال

•

هزینه مناسب

•

کاربرد گسترده

•

فراگیر بود استفاده از موبایل

•

عدم نیاز به کلمات عبور

 5.4.5.6امضای همراه ،یک بازی برد-برد برای همه

امضررای همراه برای همه ورف های درگیر ،فواید کم ن یری را به همراه دارد .در این قسررمت به برخی از فواید امضررای
همراه اشاره می شود.

❑

مزایای امضای همراه برای کاربرا
✓ یک رمز عبور برای همه کاربردها کافی است.
✓ ت ییر دوره ای رمز عبور الزم نیست.
✓ امکا انتقال مبالب باال وجود دارد.
✓ برای تمام کاربردها ،تجربه یکنواختی مشاهده می شود.
✓ محیا کاربرپسند و کاربری آسا  ،موجب رضایت خاور مشتری می شود.
✓ نیاز به حمل وسایل اضافی نیست.

✓ امنیت باال ،آسایش فکری را به همراه دارد.

❑

مزایای امضای همراه برای فراهمکنندگا خدمت
✓ یک سامانه امنیتی قابل ردگیری قانونی وجود دارد.

✓ احراز هویتهای خدمات متتل

در یک سامانه یکپارچه انجام میشود.

✓ نحوه یکسا ارائه خدمات ،رضایت مشتری و استمرار فعالیت مشتری را به دنبال دارد.
✓ هزینه خرید ،نرهداری و مدیریت ستتافزارهای اضافی حذف میشود.
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❑

مزایای امضای همراه برای اپراتور موبایل
✓ اپراتور واسرطی برای ارتباوات میا دولت و شرهروندا ) (C2G,G2Cو بنراه و مشرتری )(B2C,C2B

میشود.
✓ اپراتور به مرکز جامعه دیجیتالی تبدیل میشود.
✓ موجب افزایش درآمد از وری کاربر و/یا فراهم کننده خدمت میشود.
✓ هویت افراد در فضای دیجیتال به سیمکارت آنها وابسته خواهد بود.
✓ موجب پایداری و استمرار استفاده کاربر از سیمکارت می شود.
✓ ارائه خدمات نوین ،جلب مشتریا را به همراه دارد.
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مروری بر راهکار بازاریابی تقاضا محور
 1-5-5مقدمه
بازاریابی دیجیتال موثر عبارت اسرت از :ارائه تمامی محتواها و اوشعات مورد نیاز هر فرد به صرورت دقی و شرتصری سرازی شرده در بسرتر و
زما مناسب.
در گذشرته سریسرتمهای مارکتینگ اتومیشرن بیشرتر از بسرترهای خطی و تعاری مشرت

اولیه اسرتفاده میکردند ،که منجر به محدودیت

هایی در اجرای کمپینهای شرتصریسرازی شرده میشرد .به دلیل آنکه ایجاد یک کمپین شرتصریسرازی شرده نیازمند داده های مرتبا با
رفتار حال حاضرر مشرتری و پیش بینی اقدامات آتی اسرت ،ایجاد یک دید واحد برای هر کاربر بسریار مهم میباشرد .از ورف دیرر داده ها از
شناخت اولیه تا رفتار ،نررش ،عشی و ادرا

آنشین مشتریا به کمک میکند تا آنها را بهتر بشناسیم و از یکدیرر تفکیک کنیم.

پلتفرم بازاریابی تقاضرررا محور با سررراختاری منعط و مرتبا با یکدیرر این امکا را ایجاد کرده اسرررت که بدو محدودیت بتوا تمامی
مدلهای متتل دادههای مشتریا را به صورت یک دید واحد داشت.
امروزه کمپینهای یکسررا تاثیر زیادی در خرید مشررتریا ندارد و آ ها به دنبال تجربههای شررتصرریسررازی شررده در برندهای متتل
میباشرند .کمپینهای ایمیلی شرتصری سرازی شده  25درصد بیشتر از سایر ایمیلها باز میشود .به عنوا مثال ،آمار ها نشا داده است که
درصد فروش ناشی از تبلی ات منحصر به فرد شده  20درصد باالتر است.
موتور برنامهنویسرری محتوا به همراه سرراختار منعط دادهها این امکا را به مجموعهها میدهد تا از مجموعه دادههای جمع آوری شررده
استفاده کنند و محتوای اختصاصی متناسب با هر فرد را ایجاد نمایند به گونه ای که مشتری احساس بهتری نسبت به نوع محتوای تبلی ی
و انریزشی ارائه شده داشته باشد.
همچنین بسیار مهم می باشد که شما از ارسال و دریافت پیام مدن ر به مشتریا در زما و بستر درست و مناسب مطلع شوید.
پلتفرم ارسرررال چنردگرانره پیرام برا اسرررتفراده ازقرابلیرت تجزیره و تحلیرل و گزارش آ  ،امکرا بهرهبرداری از الروی رفتراری کراربر ،ویژگی هرا و
همچنین درگاههای مناسب را میدهد.
در

درسرت کاربر در خصروص دسرتراه مناسرب برای ارسرال پیام و همچنین نوع محتوای مطلو آ فرد برای افزایش تعامل بسریار مهم

میباشررد ،و این کمک را به صرراحبا کسررب و کار میکند تا درگاه مناسررب ارتباوی مانند پیامک ،ایمیل ،موبایل پوش و و پوش را پیدا
کرده و از ارسرال پیامهای غیرمرتبا در بسرترهای نامناسرب بکاهد ،بنابراین این سریسرتم به کسرب و کارها کمک میکند تا در آینده کمپین
های بهتری ،داشته باشند.
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 2-5-5نمای کلی از راهکار پلتفرم
پلتفرم بازاریابی تقاضرا محور ،یک پلتفرم گردآوری داده مشرتریا

اسرت ،که در آ تمامی نیازمندیهای بازاریابی به صرورت یکپارچه قرار

دارد .این سریسرتم میتواند جایرزین اتومیشرن و سریسرتم های مدیریت کمپین ها باشرد به گونه ای که پیشرنهاد مطمئن ،قوی و یکپارچهای
را برای کاهش هزینه و افزایش بهروری میدهد.
همچنین این پلتفرم با پشرتیبانی و اتصرال به سرایر سریسرتمهای جمع آوری دیتا مانند ،اوراکل بلوکیا  ،آنالیز مشرتری فی

بو  ،گوگل و

کریتو این امکا را به وجود می آورد که کمپین های ریتارگتینگ و بازاریابی مجدد اثر بتش تری صورت پذیرد.
در شکل  6میتوانید نمای کلی نرم افزار و نوع ارتباط میا سیستم ها را مشاهده نمایید.

شکل  :6نمای کلی پلتفرم
 3-5-5پایگاه داده
در هسرته اصرلی پلتفرم بازاریابی مبنی بر تقاضرای یک پایراه دادهها قرارگرفته اسرت که تمام دادهها را که از مکا های متتل جمعآوری و
به صرورت یکپارچه در میآورد ،این گردآوری داده میتواند از هر درگاه ارتباوی که سریسرتم با مشرتریا در ارتباط اسرت صرورت پذیرد .از
دادههرای ذخیره شرررده در این پلتفرم میتوا بره صرررورت کرامرل برای نیراز منردیهرای متتل مراننرد ،آنرالیز برازار ،هوش تجراری و مردیریرت
کمپینها اسررتفاده کرد .پایراه داده ها شررامل دیتابی

اوشعاتی با عملکرد باال و سرراختاری مرتبا میباشررد به گونه ای که می توا به

صورت دستی ،داده ها را بارگزاری کرد مانند بارگزاری با استفاده از  APIبه صورت اتوماتیک.
ساختار ستاره ای مربوط به اوشعات بر اساس دو اوشعات پایه ای دستراه و کاربر میباشد ،که تمامی ارتباوات و دسته بندی های متتل
که براسراس داده های دریافتی از سریسرتم به گونه ای دلتواه و نامحدود میتواند به آنها متصرل گردد( .شرکل شرماره  -۷نمایش سراختار
سرتاره ای) .این ارتباطها میتواند بر اسراس تمامی داده های ورودی باشد ،و به صورتی نامحدود بتش بندی شود ،الزم به ذکر است که این
بتش بندی ها به صرورت افرازی نیسرت و می تواند داده های متتل را در بتش های متنوع قرار داد ،بنابراین این سراختار اجازه می دهد
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تا دسرته بندی ها به صرورت های متنوع و شرتصری سرازی شردهای ایجاد و مورد اسرتفاده قرار گیرند .این سراختار ارتباوی منجر به آ شرده
است که تمامی محدودیتهای مربوط به ساختار خطی برورف شود و محدودیتی در این ساختار ها وجود نداشته باشد.

شکل  :7نمای ساختار ستاره ای
اوشعات ذخیره شده در پلتفرم  4نوع متفاوت جدول داده ها را پشتیبانی می کند ،که عبارت است از:
Big Data Tables, Standalone Tables, Send Tables, and Star Schema Tables
این جداول از بازیابی ،جمع آوری و داده های حجیم پشررتیبانی می کنند ،توانایی پشررتیبانی از جریا های داده ای باال از منابع متتل و
نره داری آنها به صورت داده بزرگ حاوی تمامی اوشعات در دسترس در خصوص کاربر را دارد ،به گونه ای که همواره این داده قابل هدف
گزاری و آنالیز باشند.
هدف گذاری مشررتریا از این داده ها می تواند به صررورت پویا صررورت گیرد ،تا کاربر بتواند مشررتری و گروه هدف خود را انتتا نماید.
پلتفرم های هوش مصرنوعی شررایا مشرتری را در لح ه ورود تحلیل می کند و بر اسراس رخداد های از پیش تعیین شرده همزما با ایجاد
شرایا قرار گرفتن در گروه هدف از کمپین ها و دستورالعمل های مرتبا و از پیش تعیین شده برای آ مشتری اجرا می شود.
 4-5-5هوش مشتری
هوش مشرتری مسرئول بررسری ،کنترل کرد  ،کمپین ها و ن ارت بر دوره های اجرایی آنها می باشرد .هسته اصلی تمامی اوشعات مربوط به
و سررور ها را از پلیتفرم ارسرال پیام ،دریافت می کند .اوشعات و گزارش های ایجاد شرده در سریسرتم را بازیابی می کند و یا به صرورت
مستقیم از اوشعاتی که کاربرا برای آنها ارسال می کنند از وری داده ها گردآوری می کند.

32

همچنین سریسرتم تمامی داده های مربوط به یک کمپین و همچنین گزارش های سراخته شرده را فراهم می آورند .اوشعات مشرت

شرده

برای گزارش ها عبارت اسرت از :الگ های ارسرال شرده ،محتوای ارسرال شرده ،جزئیات دریافت پیام ،لیسرت های دریافتی ،عضرویت ،بازشرد و
جزئیات کلیک کرد روی آنها.

شکل  :8خالصه ای از گزارش پایش داده ها
Automation Hub 5-5-5
بتش  automation hubپلتفرم این امکا را فراهم می سرازد که بتوا برای چهار بتش اصرلی ایمیل ،پیامک ،موبایل نوتیفیکیشرن و
همچنین و نوتیفیکشن به صورت اتوماتیک قوانین و دستوراتی را از پیش تعیین کنید.
این بتش اتوماتیک سرازی به شرما کمک می کند تا بتوانید برخی از تصرمیمات و اقدامات را به صرورت اتوماتیک تعری کنید .برخی از این
تعاری عبارت است از:
•

خروج قبل از اتمام کار

•

جست و جو

•

بازدید از محصوالت

•

خروج از صفحه اصلی

•

فروش زنجیره ای

•

تشوی و ایجاد انریره

•

تشوی کاربرا جدید

•

تشوی کاربرا غیرفعال
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•

پیام و یادآوری محصوالت جدید

•

تتفی و یا پیام های کاهش قیمت

•

اعش موجودی کاال

•

شتصی سازی محتوای و سایت

•

پیام برگشت به انبار

•

یادآوری تولد و سالررد ها

•

یادآوری هدیه و یا کوپن تتفی

•

به روز بود در خصوص محصوالت

•

جدید شد و یا جایرزینی

بتش  automation hubیکی از بتش های این سریسرتم می باشرد برای آنکه بتوا سرناریوهای متتل و پیچیده مربوط به کاربرا را
به صورت خودکار اعمال کرد.
 6-5-5موتور شخصی سازی محتوا
یکی از اجزای اصلی و مهم این پلتفرم موتور شتصی سازی محتواست .که کاربر را قادر به شتصی سازی محتوا در تمامی راه های ارتباوی
می کند .این بتش با اسرتفاده از پایراه داده ،این امکا را فراهم می سرازد تا بر اسراس عملکرد ،نیاز مندی ها ،گروه بندی های متفاوت و
هر گونه اوشعات و داده ای که در اختیار آنها قراردهیم ،محتوای اختصراصری و شرتصری سرازی شرده را به کاربرا برسراند .به همین من ور و
برای ایجاد محتوا سره نوع ادیتور برای ت ییرات و سراخت محتوا در سره الیه برای تولید محتوا وجود دارد .در شرکل  9نمایی از ادیتور های
متتل مربوط به محتوا و ارائه آنها نشا داده شده است.
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شکل  :9نمای بخش شخصی سازی و تولید محتوای پلتفرم
ویراسرتار با قابلیت  drag & dropاین کمک را به تیم بازاریابی می کند تا بتوانند به راحتی و با سررعت باال مجموعه محتوای متتل را
ایجاد نمایند.
همچنین ویراستارهای پیشرفته این قابلیت را دارند که از  java scriptو برنامه نویسی  HTMLپشتیبانی کند به خصوص در مکا هایی
که کاربرا می توانند مدل های متتل محتوایی را بر اسراس درخواسرت از سررور به صرورت شرتصری سرازی شرده بیاورند .به عنوا مثال در
شکل  16شما می توانید نمونه درخواست به صورت جاوا اسکریپتی را برای ارجاع و شتصی سازی محتوا مشاهده کنید.
همانطور که در باال نشا داده شد ،کاربر پلتفرم می تواند از تمامی داده های ذخیره شده در پایراه داده برای شتصی سازی محتوا استفاده
کند .در نهایت محتوای ایجاد شده توسا موتور تولید محتوای پلتفرم برای هر کمپین به صورت کامش شتصی سازی شده و متناسب با هر
محتوا به دست متاوبا برساند.
 7-5-5پلتفرم ارسال محتوا در بستر های متفاوت
پلتفرم بازاریابی مبتنی بر تقاضای برای بتش ارسال پیام و محتوا آخرین تکنولوژی روز را توسعه داده است به گونه ای که هیچ محدودیتی
در ارسرررال پیرام نردارد و می توانرد نر براالی پراسرررترویی و ارسرررال را تضرررمین نمرایرد .عشوه برآ هیچ پیرامی را در بتش هرای هرزنرامه
قرارنتواهد داد ،این پلتفرم به گونه ای توسرعه داده شردهاسرت که رفتار آدرس های هدف را مورد ارزیابی قرار داده می دهند و به صرورت
اتوماتیک گروه های هدف را مشرت

می کنند ،همچنین بازخورد چرخه های هرزنامه ها را نیز مورد بررسری قرار داده و گزارش دهی آنها

را در دسترس قرار می دهند.
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استفاده از این سیستم این امکا را به شما می دهد تا در هر ساعت میلیو ها پیام را ارسال و دریافت کنید و در عین حال قابلیت مقیاس
پذیری خود را داشته باشید.

شکل  10معماری پلتفرم ارسال محتوا
پلتفرم ارسررال پیام چندگانه از تکنولوژی درگاه های مجازی ارسررال پیام ( )VMATاسررتفاده می کند .هر کاربر برای ارسررال پیام خود به
صرورت اختصراصری متصرل به یک سررور مجازی می شرود ،به گونه ای از سرایر ارسرال کننده ها مجزا می گردد .این جداسرازی سریسرتم های
ارسرال عشوه بر بهبود عملکرد سریسرتم برای ارسرال پیام های هر مجموعه ،منجر به افزایش امنیت اوشعات و داده های مجموعه می شود .با
توجه به مقررات در ن ر گرفته شرده باری ارسرال پیام MMP ،به مدیریت ارسرال برای هر کاربر ،دامنه و  VMATکمک می کند .در شرکل
 10کلیات معماری این سامانه را نشا داده است.
معماری  VAMTبه گونه ای اسررت که برای ارسررال پیام های انبوه مربوط به ایمیل ها و سررایر اوشعات از  IPهای متفاوتی برای ارسررال
اسرتفاده می کند .این امر منجر به آ می شرود که ارسرال پیام های مهم و حسراس مانند ،فاکتور ،پسرورد و سرایر موضروعات با امنیت باالتری
انتقال پیدا کند و مانع بسته شد  IPها می شود تا مشتریا پیام های شمار را دریافت کنند.
 VMATهرگز پیام ها را در خود ذخیره نمی کند و حتی در صرورتی که ارسرال پیامی با شرکسرت مواجه شرود ،به علت رمز گذاری صرورت
گرفته روی پیام فرد دیرری امکا مشاهده آ را نتواهد داشت.
 8-5-5بهینه سازی درگاه های ارتباطی
به عنوا یک بازاریا دیجیتال این امر همواره قابل توجه اسررت که مشررتریا آ مجموعه ،از چه ابزارها و درگاه هایی برای اسررتفاده از
سریسرتم کاربر اسرتفاده می کنند و زما بیشرتری را در کدامیک یک سرپری خواهند کرد .مطالعات نشرا داده اسرت که مردم در وول روز
 ۷4مرتبه ایمیل و  2600مرتبه موبایل خود را چک می کنند .و یا درمطالعه ای دیرر نشرا داده شرده اسرت که  %46افراد بزرگسرال ترجیح
می دهند قبل از خرید یک محصول به صورت آنشین از لپ تاپ و دسکتاپ ا را توسا گوشی خود جست و جو کنند.
اوشع از این موضروع که در چه مکا و زمانی کاربرا بیشرترین حضرور خود را دارند به افزایش تمایل برای خرید و همچنین ضرریب عشقه
مندی کمک بسیاری می کند.
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پلتفرم این قدرت را دارد که الروی رفتاری کاربرا شرما در فضرای آنشین ،به صرورت روزانه تحلیل و ارائه دهد به گونه ای که ویژگی آ ها
به چه شرکل بوده و در کدام درگاه ها بیشرتر حضرور دارند .این پلتفرم با جمع آوری تمامی داده های قرارداده شرده در پایراه داده به صرورت
لح ه ای و مجزا برای هر کاربر در گاه ها و زما های حضور آنها در هر یک را شناسایی و ارائه میدهد.
شرکل  11درگاه هایی ترجیحی هر کاربر را بر اسراس مدت زما حضرور و همچنین توزیع آنها را در هر یک از درگاه ها برای کاربرا نشرا
می دهد و کمک می کند به سریسرتم که هنرام ایجاد کمپین های متتل  ،با اسرتفاده از این جدول ارسرال پیام به درگاه درسرت و زما
مناسب توسا سیستم انتتا شود ،تا درصد موفقیت برای اقدام مشتری روی آ موثر تر باشد.

شکل  :11گزارشی از درگاه ترجیحی مشتری

3۷
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