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  اینترنتی پرداخت کامل راهنماي

  
  :اینترنتی پرداختتعریف 

 این که طوري به شود می اطالق خدمات یا کاال دریافت قبال در اینترنت، طریق از پول پرداختن به اینترنتی پرداخت
 از استفاده با خریدار واقع در. شود انجام اینترنت طریق از و فروشگاه یا بانک در فیزیکی حضور به نیاز بدون پرداخت
  .نماید پرداخت موقع همان را آن پول و کند خرید اینترنت از تواند می خود بانکی کارت

  اینترنتی خرید قبول مورد شتاب هاي کارت مشخصات

 کد نیز و اینترنتی رمز شماره داراي رقمی،16 کارت شماره بر عالوه دارند، اینترنتی خرید قابلیت که شتابی هاي کارت
CVV2 هستند انقضاء تاریخ و .  

  انقضاء تاریخ و CVV2 کد

 کارت اکثر پشت یا روي بر کارت، روي شده حک رقمی16 شمارة مانند رقمی4 یا 3 عدد یک صورت به CVV2 کد
 یک صورت به... و پارسیان سامان، پاسارگاد، صادرات، ملت، هاي بانک هاي کارت پشت مثالً. است شده حک ها
  . است شده حک رقمی3 عدد

 حک کارت شماره رقم16 از بعد 19 و 18 ،17 رقم صورت به CVV2 کد ، هابانک هاي کارت از بعضی در، در گذشته
  .است شده

 کننده صادر بانک باید اصوالً بلکه نیست، اینترنتی خرید امکان بر دلیل ها، کارت روي بر CVV2 کد وجود صرفاً: نکته
در حال حاضر کارت هاي بانک هاي بزرگ کشور چنین قابلیتی را فراهم . باشد کرده فراهم را اینترنتی خرید امکان

  .آورده اند

  .است شده حک بانکی هاي کارت اغلب روي هم انقضاء تاریخ
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  اینترنتی رمز

 ذکر که همانطور و نیست فعال بانکی و اعتباري کارتهاي از برخی روي بر) الکترونیکی پرداخت( اینترنتی خرید قابلیت
  . است انقضاء تاریخ و CVV2 کد اینترنتی، رمز داشتن آن مشخصه شد

 می متفاوت نمائید می وارد ATM پرداز خود دستگاههاي از استفاده هنگام شما که رمزي شماره با اینترنتی، رمز شماره
   .باشد

 بانک) ATM( پرداز خود هاي پایانه از یکی به مراجعه با تنها دانید، نمی را خود کارت به مربوط اینترنتی رمز اگر
  . نمایید دریافت راحتی به را الزم اطالعات کارت، کننده صادر

  :کنید عمل زیر ترتیب به خودپرداز هاي پایانه طریق از) CVV2( پارامتر و اینترنتی رمز دریافت جهت

 بانک همان دستگاه در باید حتما شما بانکی کارت. (دهید قرار) ATM( بانک خودپرداز پایانه در را خود کارت -1
  )شود وارد

  .دهید فشار را ثبت کلید و نموده وارد را خود کارت رمز -2

  .دهید فشار را رمز تغییر گزینه مقابل دکمه سپس -3

  .کنید انتخاب را اینترنتی رمز تغییر گزینه -4

 را رمز سیستم فرمان طبق مجدداٌ و نمایید وارد رقم 12 در حداکثر و 5 در حداقل را نظرخود مورد اینترنتی رمز -5
  .نمایید تکرار

 روي بر آن انقضاء تاریخ همراه به) CVV2( پارامتر و شده فعال شما اینترنتی رمز عملیات، آمیز موفقیت انجام از پس -6
  .گردد می تحویل و شده چاپ دستگاه رسید

  :پرداخت اینترنتی درگاه

در حال حاضر بیشتر .سامانه اي که از طریق آن عملیات پرداخت و نقل و انتقال وجه به صورت اینترنتی انجام می گیرد
به طور مثال وقتی از یک فروشگاه اینترنتی کتابی می خرید، در . بانک ها داراي سامانه ي  پرداخت اینترنتی هستند

درگاه اینترنتی که شما می بینید در . جهت اتصال به این درگاه وجود دارد) لینک(سایت فروشنده ي کتاب،پیوندي 
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واقع یک صفحه ي اینترنتی ست که شما با وارد کردن مشخصات کارت خود، که در قسمت هاي قبل به آن اشاره شد، 
  .انجام دهید... می توانید عملیات پرداخت وجه تان را به حساب فروشگاه یا 

  :فاده از درگاه پرداخت اینترنتی حتماً به نکات زیر توجه کامل نماییددر هنگام است

آدرس صفحه ي پرداخت،منظور عبارتی ست که درون نوار آدرس مرورگرتان به نمایش درآمده را کنترل نمایید،  -1
دامنه ي بانک توجه کنید که دامنه ي نمایش درآمده در صفحه دقیقاً . گفته می شود) Domain(به این آدرس ، دامنه 

در توضیح این مطلب باید اشاره کنیم که بعضی از هکرها با طراحی صفحه ي مشابهی مطابق صفحه ي . مربوط باشد
اقدام به دریافت رمز و مشخصات کارت بانکی شما کرده و حساب هاي شما را خالی می پرداخت الکترونیک بانک ها 

  .یص جعلی یا غیر جعلی بودن صفحه می تواند شما را یاري نمایددر این مورد دقت در عنوان دامنه، در تشخ! کنند

  .در ابتداي عنوان دامنه ي خود استفاده می کنند  Httpبه جاي   Httpsعالوه بر این این دامنه هاي از پروتکل امن 

  .می تواند آدرس درگاه پرداخت اینترنتی یک بانک باشد https://www.xxxxxx.com: مثال

د وجود دارند که تمام عملیات هاي صفحه کلید شما را ثبت می کنن) نرم افزارهاي جاسوسی( جاسوس افزارتعدادي  -2
بنابراین ممکن است ) Key logger(.که در آنها مشخص شده ارسال می کنند) مثال ایمیل(و این اطالعا را به منابعی 

در صفحات درگاه . ضبط و به هکر ها ارسال نمایند رمزهایی را که با صفحه کلید سیستم شخصی تان وارد نموده اید را
 صفحه کلید مجازيصفحه کلیدي درنظر گرفته شده، که آن را  پرداخت اینترنتی بانک ها براي جلوگیري از این امر،

  .اً از این صفحه کلید استفاده نماییداکیداً توصیه می کنیم که حتم .میگویند

   .دهد یم ناشن ار یتنرتنیا تخادرپ هاگرد کی ي هحفص کی زا یشخب ریز ریوصت

     
  

https://www.xxxxxx.com
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               زادرپدوخ هاگتسد قیرط زارا ) رمز اینترنتی( گرفتن رمز دوم  به صورت تصویري نحوه ي و درادامه
  .آموزش خواهیم داد

  
  ))رمز اول(ورود کارت به دستگاه و وارد کردن رمز کارت(:تصویر یک

  
  )انتخاب بخش عملیات رمز: ( تصویر دو
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  .)بفشارید _تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت _کلید مقابل عبارت(تصویر سه

  
  )اینترنتی خود را تعیین کنید رمز دوم یا همان رمز: ( تصویر چهار
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و تاریخ انقضا ي کارت شما   cvv2رسید دریافتی نیز اعداد کد . اکنون می توانید کارت خود را بردارید: ( تصویر پنج

  )را نمایش خواهد داد

  

  .ست کد اعتبارسنجی،   cvv2معادل فارسی کد  :تذکر
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